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۲۲ تا ۲۸ تیر ماه   درس سوم   

سبت: روز آزادی

بعد از ظهر روز سبت
۱۳؛  -۹ ۱۵؛ متی ۱۲:  -۱۲ :۵ ۸-۱۱؛ تثنیـه   :۲۰ ۱۸؛ خروج مطالعـه ایـن هفته: خروج۱۶: ۱۶-

 .۷-۱ :۲۵ الویان 
آیـه حفظـی: « روز شـنبه بـرای اسـرتاحت انسـان بوجـود آمـد، نه انسـان برای روز شـنبه 

» (مرقـس ۲: ۲۷).
خداونـد سـبت را بـه عنـوان فعـل نهایـِی هفتـه آفرینـش، خلـق کـرد. گفته شـده اسـت که 
در روز هفتـم از آفرینـش، خداونـد نـه تنهـا آرام گرفـت، بلکـه او آرامـی و راحتی روز شـنبه را 
بـه عنـوان بخـش جدایـی ناپذیـر از طریقـی کـه جهـان باید می بـود، بنیـان نهاد. سـبت تجلی 

چگونگـی خلقـت ماسـت تـا با خـدا و بـا یکدیگر تعامل داشـته باشـیم. 
بنابرایـن، جـای تعجـب نیسـت که سـبت به عنوان یکـی از احـکام در برنامـه خداوند برای 
قومـش، در ابتـدای بنیانگـذاری جامعـٔه جدیـد ارسائیلیانـدر نظر گرفته شـده بود. بـرای همین 

بـود که سـبت، نقشـی اساسـی در زندگی عربانیان داشـت.
اغلـب هنگامـی کـه مـا در مـورد سـبت صحبـت می کنیـم، این گفتگـو به رسعـت به طرف 
ایـن مسـئله کـه چگونـه آن را نگـه داریـم ( رعایت احکام روز سـبت) سـوق پیدا مـی کند. چه 
کارهایـی را نبایـد انجـام دهیـم، و چـه کارهایـی باید انجام دهیـم؟ با وجود اینکه این سـؤاالت 
مهـم هسـتند، مـا بایـد نقـش کامل کننـدٔه سـبت را در طرح خداوند بـرای جهـان و زندگی قوم 

او، بـه عنـوان منـادی از فیض و رشط خداونـد، درک کنیم. 
هامنطـور کـه عیسـی فرمـود، روز هفتـِم سـبت بـرای برشیـت خلق شـد. هنگامیکـه ما به 
واقـع « ایـن روز را بـه یـاد آوریـم »، آن باعـث تحـول مـا در روزهـای دیگر هفتـه خواهد داد، 
و— هامنطـور کـه عیسـی رشح داد — ایـن مـی توانـد بـه ایـن معنـا باشـد کـه باعـث برکـت 

دیگـران نیـز هـم می شـود. 
درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت ۲۹ تیر ماه — July ۲۰ آماده شوید.
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۲۳ تیر ماه      یکشنبه      
مّنا به اندازه کافی 

نسـلها بعـد از نسـلها اسـارت و تنـزل اجتامعی که، چنیـن رشایطی زخمی برامت سـتمدیده 
زده بـود، خداونـد بـه دنبـال ترفیع اجتامعـی ارسائیلیان تازه نجـات یافته بود، و به آنها روشـی 
بهـرت بـرای زندگـی و قوانینـی بـرای بنـای بهرتیـن نـوع جامعـه جدیـد داد. امـا یکـی از اولیـن 

قدمهـای ایـن فرآینـد، بصـورت یـک درس هدفمنـد عملی و آموزنـده بود.
چهـل سـاِل مدیـد رسگردانـی آنهـا در بیابـان، ایـن آهنـگ مـوزون زندگـی، و شـواهد قابـل 
رویتـی از کمـک هـای خداونـد بـه آنـان و عبـادت خالصانه، بصـورت جزیی از فرهنـگ جامعٔه 
ارسائیـل شـده بـود. خـوراک آنـان بصورتـی از َمّنـا بـه آنهـا داده مـی شـد، خوراکی کـه هر روز 

صبـح در اطـراف اردوگاه ارسائیلیـان آشـکار می شـد. 

خـروج ۱۶: ۱۶-۱۸ را بخوانیـد. فکـر مـی کنیـد کـه اهمیـت داشـنت معیـار خاص بـرای هرکس 
در تائیـد ایـن آیات چیسـت؟ 

 

پولس در دوم قرنتیان ۸: ۱۰-۱۵ با ارجاع به این حکایت، آن  را به عنوان منونه ای از اینکه 
مسیحیان چگونه باید باشند، بیان می کند:« بلكه به گونه ای به يكديگر كمک كنيد كه همه 
به يک اندازه و يكسان داشته باشيد. در حال حارض شام اضافی داريد؛ بنابراين، می توانيد به 
ايشان كمک كنيد. در آينده نيز اگر شام احتياج داشته باشيد، آنان نياز شام را برآورده خواهند 

كرد. به اين ترتيب، هر کس به اندازٔه احتياج خود خواهد داشت » (آیه ۱۴). 
ایـن درسـی بـرای ارسائیلیـان و همینطوربـرای مـا بـود، کـه خداونـد بـه انـدازه کافـی برای 
قـوم و خلقـت خـود، همـه چیـز را مهیـا مـی کنـد. اگـر مـا فقط بـه انـدازه ای کـه نیـاز داریم 
از آن اسـتفاده کنیـم و آمـاده باشـیم کـه اضافـه آن را بـا دیگـران تقسـیم کنیـم و بـه اشـرتاک 
بگذاریـم، همـه مـا بوسـیله آنچـه کـه خداوند مهیا مـی کند تامیـن خواهیم شـد. الزمه مرصف 
بقـدر کفایـت روزانـه ایـن اسـت کـه مـردم به خداونـد اعتـامد کنند کـه روز بعد هـم آنچه که 
احتیـاج دارنـد را خواهنـد داشـت و خداونـد برای آنـان مهیا خواهـد کرد، حتی بیشـرت خواهند 
داشـت. افـراد سـتمدیده، ماننـد بردگان ارسائیلـی، فقط مایل بودنـد بر روی بقـا و  زنده ماندن 
خـود مترکـز کننـد، اما خداوند می خواسـت بـه آنان اعتامد، سـخاوت، و بخشـش در زندگی یاد 

بدهـد و بـرای آنان بـه اثبات برسـاند. 
امـا در ایـن امتحـان از طـرف خداونـد، جنبـه هـای قابـل توجـه دیگـری هم وجود داشـت. 
هـر جمعـه سـهم َمّنـا دو برابـر بـه روی زمیـن فرسـتاده مـی شـد — فقـط در آن روز— مـردم 
بایـد َمّنـای اضافـی را بـا هـدف آمـاده شـدن بـرای روز سـبت جمع آوری مـی کردنـد. مقررات 
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مخصـوص روز سـبت، راه دیگـری بـرای آنـان بـود کـه در همـٔه نیازهایشـان یـاد بگیرنـد که به 
خداونـد اعتـامد کننـد. ایـن سـهم اضافـۀ َمّنـا، عمل بخشـش و فیـض خداونـد، آنها را قـادر می 
سـاخت تـا حتی خیلی بیشـرت از آرامشـی کـه خداوند بـرای روز هفتم به آنان وعـده داده بود، 

اسـتفاده و بهـره مند شـوند.

مـا در روزهـای جمعـه چـه کاری مـی توانیـم انجـام دهیـم که بـه ما کمک کنـد تا از 
آنچـه کـه خداونـد بـه مـا در روز سـبت هدیه مـی کند، بهتـر بهره مند شـویم؟ 

۲۴ تیر ماه      دوشنبه      
دو دلیل برای روز سبت

خـروج ۲۰: ۸-۱۱ و تثنیـه ۵: ۱۲-۱۵ را بخوانیـد. چگونـه این دو تفسـیر از فرمان چهارم مکمل 
هستند؟ یکدیگر 

 

بـه یـاد آوردن، بخـش مهمـی از رابطـه ای اسـت که خـدا در پی احیـا و برقـراری مجدد آن 
بـا قومـش مـی باشـد، ایـن رابطـه بـر اسـاس ایـن حقیقت اسـتوار اسـت کـه، خداونـد خالق و 
نجـات دهنـدٔه ماسـت. هـر دو نقـش درهـر دو تفسـیر فرمـان چهـارم منایان اسـت و به همین 

ترتیـب ارتبـاط نزدیـک بـا سـبت و عمل بـه آن دارد.
در بیـرون آمـدن از رسزمینی که تحت سـلطٔه خدایـان دروغین بود، ارسائیلیان نیاز داشـتند 
کـه نقـش خداونـد بـه عنـوان خالق به آنان یادآوری شـود. سـبت روش بسـیار مهمی بـرای این 
یـادآوری بـود، در قالـب چرخـه هفتگـی به خاطـر تهیه َمّنـای اضافی در روز جمعـه آن را مهم 
تـر از همـه چیـز سـاخت، کـه یـک مثال قدرمتنـد از قـدرت خالقانه او بـود. در خـروج باب ۲۰ 

تفسـیر فرمـان چهـارم، خداونـد بـه عنوان خالق ما بطور بسـیار واضح بیان شـده اسـت.
در مقایسـه بـا نجـات، رهایـی، و  رسـتگاری آنـان، در تثنیـه بـاب ۵ توجـه و مترکـز بـر روی 
فرمـان چهـارم اسـت. ایـن حکایتـی بود کـه ارسائیلیان بطـور مرتب تعریـف می کردنـد؛ آنان با 
آن مـی توانسـتند بـه ویـژه هـر سـبت دوبـاره با خداونـد ارتباط بـر قرار کننـد. در واقـع اولین 
حکایـت آنـان، نجـات جسـامنی آنـان از بردگـی در مـرص بـود، اّمـا هامنطـور کـه درک آنـان از 
خـدا و رسـتگاری او بیشـرت مـی شـد، هامنطـور هـم سـبت به منـاد هفتگـی و تجلیـل از نجات 

روحانـی آنـان تبدیل می شـد. 
هـدف هـر دوی ایـن انگیـزه ها از سـبت، بازسـازی و احیـای رابطه بین خـدا و قومش بود: 
« و روز سـبت را بـه ايشـان دادم تـا در هفتـه يـک روز اسـرتاحت كننـد. ايـن عالمتـی بـود بني 
مـن و ايشـان، تـا بـه يـاد آورنـد كـه ايـن مـن هسـتم كـه ايشـان را تقديـس و جـدا كـرده، قوم 
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خـود سـاخته ام » ( حزقیـال ۲۰: ۱۲). و هامنطـور کـه مـا شـاهد بـوده ایـم، این هرگـز و فقط 
در مـورد ایـن گـروه از مـردم نبـود. بـر پایه و اسـاس این رابطه، آنهـا نوع جدیـدی از جامعه را 
بنـا کردنـد، کـه ایـن نـوع از جامعه بـا بیگانگان مهربان بـود و باعث برکت متام جهان می شـد. 
« بـه يـاد آور كـه در رسزمـني مـرص غالم بودی و مـن كه خداوند، خدای تو هسـتم با قدرت 
و قـوت عظيـم خـود تـو را از آنجـا بـريون آوردم. بـه ايـن دليـل اسـت كـه بـه تـو امـر می كنـم 
سـبت را نگه داری » ( تثنیه ۵: ۱۵). با نگه داشـنت (رعایت احکام روز شـنبه) سـبت به عنوان 
شـیوه ای بـرای یـادآوری و تجلیـل از خالـق و همچنین آزادی از اسـارت، ما می توانیم پیوسـته 
ارتبـاط مـان را، نـه تنهـا بـا خداونـد، بلکه با کسـانی کـه در اطراف ما هسـتند، گسـرتش دهیم. 
بخشـندگی و مهربانـی خداونـد شـامل حـال مـا مـی شـود؛ بنابرایـن، مـا هـم بایـد بـا دیگـران 

مهربان و سـخاومتند باشـیم.

بــه چــه طریــق هایــی، نگــه داشــتن ســبت (رعایــت احــکام روز شــنبه) مــی توانــد 
موجــب شــود کــه مــا بــا دیگــران مهربــان تــر، دلســوزتر، و شــفیق تــر باشــیم؟

۲۵ تیر ماه      سه شنبه      
روز برابری و مساوات

یکـی از چیزهایـی کـه از خوانـدن اجاملـی ده فرمـان در خـروج ۲۰ و تثنیـه ۵ معلـوم مـی 
شـود ایـن اسـت کـه رشح فرمـان چهـارم از بقیه فرمان هـا دقیق تر اسـت. در حالـی که برخی 
از فرمـان هـا فقـط بـا چنـد کلمـه نوشـته و ثبـت شـده انـد ( در زبان عـربی برخـی توضیحات 
فقـط در دو کلمـه مـی تواننـد بیـان شـوند)، فرمـان چهـارم ایـن فرصـت را می دهـد کـه چـرا، 

چگونـه، و چـه کسـانی بایـد روز سـبت را بـه یـاد آورند.

خـروج ۲۰: ۸ تـا ۱۱ را بخوانیـد. چـه چیـزی را در مورد خدمتکاران و غریبـان و حتی حیوانات 
مـی گویـد، و ایـن چه معنـی می دهد؟ 

 

در میـان رشح جزئیـات سـبت، قابـل توجـه ایـن اسـت کـه کانـون توّجـه بـر روی دیگـران 
اسـت. سیگَوه-ک-تانسـتَد، اسـتدالل مـی کنـد کـه ایـن فرمـان در میان متـام فرهنگ هـای دنیا 
منحـرص بفـرد اسـت. او توضیـح مـی دهـد، کـه فرمـان سـبت، « اولویـت بنـدی نگاه کـردن از 
پائیـن بـه بـاال و نـه از بـاال به پایین اسـت و اولیـن اهمیت و توجه را نسـبت بـه ضعیف ترین 
و آسـیب پذیرتریـن افـراد جامعـه معطـوف مـی دارد. کسـانی کـه نیـاز بیشـرتی بـه اسـرتاحت 
دارنـد- بـرده هـا، غریبان، و حیوانات باردار- مخصوصاً ذکر شـده و به آنان اشـاره شـده اسـت. 
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در آرامـش روز هفتـم تنگدسـتان، وحتـی حیوانـات زبـان بسـته، حضـور دارنـد ». – مفهـوم از 
دسـت رفتـه روز هفتم ( میشـگان: مطبوعات دانشـگاه اندروز، ۲۰۰۹ )، صفحـات ۱۲۶ و ۱۲۷.

فرمان چهارم، با توّجه خاصی ارصار دارد که سبت برای همه، روزی برای شادی و لذت بردن 
می باشد. در پرتو سبت، همه ما با هم برابر هستیم. اگر شام در طول هفته کارفرما هستید، 
شام اجازه ندارید که کارمند خود را مجبور کنید که در سبت کار کند. و این به دلیل این است 
که، خداوند به آنان نیز یک روز برای اسرتاحت داده است. اگر شام برای کسی کار می کنید – یا 
حتی برده هستید - در روزهای اسرتاحت خودتان، سبت به شام یادآوری می کند که شام بطور 
یکسان بوسیلٔه خداوند خلق گشته و رستگار و آزاد شده اید، و خداوند از شام دعوت می کند 
تا این را به طریقی به غیر از عبادات معمولی خود تجلیل و تقدیس کنید. حتی کسانی که 
احکام سبت را رعایت منی کنند و آن را نگه منی دارند « و مهامن تو که درون دروازه های تو 

باشد » ( خروج ۲۰: ۱۰) باید از منافع سبت بهره بربند.
ایـن عقیـده بـرای تغییـر دیـدگاه ارسائیلیـان کـه بعـد از تحمـل بردگـی و انـزوا، حیاتـی نـو 
پیـدا کـرده بودنـد، مـی توانسـت قابـل توجـه باشـد، اکنون کـه آنهـا در رسزمین جدید مسـتقر 
شـده بودنـد، خداونـد منـی خواسـت که آنهـا رفتار سـتمگران قبلی آنـان که به آنـان ظلم کرده 
بودنـد، را فـرا بگیرنـد. هامنطـور کـه بـه آنهـا قوانیـن دقیـق و جامـع بـرای بنای جامعـٔه جدید 
آنهـا را مـی داد، او بـه آنـان ( در واقـع بـه همـٔه مـا ) یک یـادآوری هفتگی، با روشـی قدرمتند، 

از اینکـه چگونـه همـٔه مـا در پیشـگاه خداونـد برابر هسـتیم را داد.

چگونــه مــی توانیــد ســبت را در اجتمــاع خــود بشــارت دهیــد، بــه ایــن معنــا کــه 
آنــان هــم از مزایــای ســبت از طریــق شــما بهــره منــد شــوند؟ 

۲۶ تیر ماه      چهارشنبه      
روز شفا

در حالـی کـه دیـدگاه اصلی برای سـبت و نگهداری سـبت بسـیار گسـرتده وکامـل بوده، در 
زمانـی کـه عیسـی مسـیح بـرروی زمیـن بود، سـبت چیـزی بسـیار متفاوت بـرای رهـربان دینی 
مبـدل شـد. سـبت از یـک روز آزادی و برابـری، مبـدل بـه یـک روز از قوانین و مقررات سـنتی، 
و یک رسی از محدودیتهای انسـانی شـد. عیسـی مسـیح در زمان خودش، در مقابل این چنین 
طـرز تفکـر و نگرشـی ایسـتاد، مخصوصـاً بـا این دلیل کـه، آنها به این وسـیله می خواسـتند در 

دیگـران اعامل نفـوذ کنند.
بسـیار قابل توجه اسـت که او(عیسـی مسـیح) بیشـرتین تعداد معجزات شـفا را در سـبت 
انجـام داد. بـه نظـر مـی رسـد کـه عیسـی عمـداً ایـن معجـزات را در سـبت انجـام مـی داد، به 
عنـوان مغایـرت بـا هـر روز دیگـری، تـا چیـزی مهـم را درمـورد اینکه سـبت چگونه باید باشـد 
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نشـان دهـد. اغلـب در ایـن حکایت ها، عیسـی درمورد مناسـب بودن شـفا در سـبت رشح می 
دهـد، و غالبـاً فریسـیان از اظهـارات او بـه عنـوان یـک بهانـه بـرای تکمیـل نقشـه خـود بـرای 

کشـنت عیسـی در آینـده اسـتفاده کردند. 

حکایـت هـای شـفاهای سـبت عیسـی را در متـی ۱۲: ۹ تـا ۱۳؛ مرقس ۱: ۲۱ تـا ۲۶؛ ۳: ۱ تا ۶؛ 
و یوحنـا ۹: ۱ تـا ۲۶ را بخوانیـد. مهـم تریـن چیزهایـی کـه توجـه شـام را در ایـن حکایـت هـا 

جلب مـی کنند، چیسـت؟
 

عیسـی تائیـد مـی کنـد کـه سـبت مهـم اسـت. مـا نیـاز داریـم تـا حـد و مرزهایـی را بـرای 
زمـان سـبت قـرار دهیـم تـا آن را بطور ویـژه نگه داریم و اجـازه دهیم هر هفته سـبت زمانی 
مناسـب بـرای رشـد روابـط مـا بـا خـدا، خانـواده مـا، کلیسـای مـا، و اجتـامع ما باشـد. امـا نگه 
داشـنت سـبت نبایـد خودخواهانـه و فقـط در مـورد ما باشـد. هامنطور عیسـی فرمـود: « انجام 

كارهـای نیكـو در روز سـبت جایز اسـت » (متـی ۱۲:۱۲).
بسـیاری از اعضـای کلیسـا کارهـای خیلـی خوبی برای مراقبـت از دیگران انجـام می دهند. 
امـا همچنیـن بسـیاری از مـا احسـاس مـی کنیـم که مـا باید تالش بیشـرتی بـرای کمـک بکنیم. 
مـا مـی دانیـم کـه خداوند به کسـانی که آسـیب دیده انـد، مظلوم واقع شـده اند، و یـا فراموش 
شـده اند، اهمیـت مـی دهـد، پـس مـا هـم بایـد اهمیـت بدهیـم. از آنجا کـه به ما حکم شـده 
اسـت کـه بطـور مرتـب کارهـای معمـول هفتگـی را انجـام ندهیـم و از فشـارهای هفتـه آزاد 
شـویم، در روز سـبت بـه مـا زمانـی بـرای مترکز بـر روی نگرانی هـای دیگران به عنـوان یکی از 
راه هـای حفـظ و نگهـداری سـبت واقعـی و فعـال داده می شـود: « طبق فرمان چهارم، سـبت 
بـه اسـرتاحت و پرسـتش مذهبـی اختصـاص داده شـد. همـٔه کارهـای دنیـوی بایـد بـه حالـت 
تعلیـق درآیـد، امـا کارهـای شـفقت آمیـز و خیرخواهانـه کـه مطابـق بـا عـزم خداوند هسـتند 
…… بـرای شـفای مریضـان، بـرای تسـلی غمدیـدگان، کاری از روی عشـق بـه خداوند هسـت 
 ،Welfare Ministry ،کـه باعـث می شـود، روز مقدس خدا حرمت داده شـود » اِلن جی وایـت

صفحـه ۷۷ از مرجع انگلیسـی.

شما چه کاری برای خیرت دیگران در سبت انجام می دهید؟

۲۷ تیر ماه      پنجشنبه      
سبت روز اسرتاحت زمین

هامنطور که مشاهده کردیم، سبت بخش مهمی از چرخٔه حیات قوم بنی ارسائیل بود. اما 
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در اصل سبت فقط برای یک روز در هر هفته نبود. این همچنین شامل اسرتاحت ویژه در 
هر هفتمین سال بود، و بعد از هفت دوره هفت ساله، سال یوبیل در پنجاهمین سال بود.

الویـان ۲۵: ۱ تـا ۷ را بخوانیـد. در این نوع دسـتورالعمل چه چیزی قابل توجه اسـت؟ شـام از 
چـه راههایـی مـی توانید ایـن نوع دسـتورالعمل را در زندگی و کارتـان قرار بدهید؟

 

سـال سـبت اجازه می داد که زمین مزرعه برای سـال بعد اسـرتاحت کند (کاشـت نشـود). 
ایـن یـک اقـدام قابـل توجـه در کار نظـارت و رسپرسـتی زمیـن اسـت و حکمـت ایـن کار بـه 

عنـوان یـک عمـل کشـاورزی بـه طور گسـرتده ای به رسـمیت شـناخته شـده اسـت.
سال هفتم برای بردگان نیز خیلی مهم بود (نگاه کنید به خروج ۲۱: ۱ تا ۱۱). در صورتی 
که هرکدام از ارسائیلی ها خیلی بدهکار می شدند چنانکه خود به بردگی درمی آمدند (خود 
را به عنوان برده بفروشند)، باید آنها در سال هفتم آزاد می شدند. همینطور، در اواخر سال 

هفتم بدهی های خیلی زیاد باید ابطال می شد (نگاه کنید به تثنیه ۱۵: ۱ تا ۱۱).
هامنند َمّنایی که خداوند برای ارسائیلیان در بیابان مهیا می کرد، نکاشنت محصول برای یک 
فصل، در اثر اعتامد بود، که خدا از سال قبل و از آنچه خود زمین در سال سبت تولید کرده 
بود، به اندازه کافی محصول برای آنان مهیا می کرد. به همین ترتیب، آزاد کردن برده ها و لغو 
بدهی ها، یک رحمت بود، اما این همچنین اعتامد کردن به قدرت خداوند در تامین نیازهای 
ما است. به یک معنا، مردم باید یاد می گرفتند که مجبور نیستند تا دیگران را ستایش کنند تا 

نیازهای خودشان را فراهم کنند بلکه ( فقط به خداوند اعتامد کنند).
بطـور کلـی مـی بایـد اصـول و الگوی سـبت با سـاختار جامعه ارسائیـل مرتبط مـی بود. به 
همیـن ترتیـب، نگهـداری سـبت امـروزه باید یـک نظـم و تربیت روحانی باشـد تـا بتواند همٔه 
روزهـای دیگـر مـا را هـم تغییـر دهـد. بطـور عمـلی، سـبت یکـی از راههـای زندگی کـردن با 
آمـوزش هـای مسـیح اسـت کـه اول پادشـاهی خـدا را می طلبد:« پدر آسـامنی شـام قبـالً همه 

نیازهـای شـام را مـی دانـد. . . و او همـه چیـز را بـه شـام خواهـد داد » ( متـی ۶: ۳۲ و ۳۳).

ــاد  ــا ایج ــٔه م ــر هفت ــد در شــش روز دیگ ــی بای ــه داشــتن روز ســبت چــه تفاوت نگ
ــم  ــی رح ــواه و ب ــص، خودخ ــه حری ــا جمع ــنبه ت ــما از یکش ــر ش ــره، اگ ــد؟ باالخ کن
باشــید، و شــما در ســبت هیــچ کــدام از ایــن چیزهــا نباشــید، چــه اهمیتــی دارد؟ ( 
آیــا واقعــاً مــی توانیــد در روز ســبت ایــن چنیــن خصوصیاتــی را نداشــته باشــید، اگــر 

شــما بقیــه هفتــه آن خصوصیــات را داریــد؟) 

۲۸ تیر ماه      جمعه      
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تفکـری فراتـر: بخوانیـد، اِلـن جـی وایـت، « از دریـا رسخ تا صحـرای سـینا »، صفحات 
۲۹۵ تـا ۲۹۷، در کتـاب مشـایخ و انبیـاء؛ « روز سـبت »، صفحات ۲۸۱ تـا ۲۸۹، در کتاب آرزوی 
اعصـار؛ سـیگَوه کـی. تنسـتاد،“ The Social Conscience of Seventh Day ”، صفحـات ۱۲۵ 

. The Lost Meaning of the Seventh Day تـا ۱۴۳، در کتـاب
« عیسـی بـه آنهـا اظهـار داشـت کـه کار تسـکین دادن رنجـوران هامهنـگ با قانون سـبت 
اسـت. ایـن در هامهنگـی بـا کار فرشـتگان خداونـد بـود، کسـانی که همیشـه در حـال حرکت 

بیـن آسـامن و زمیـن بـرای خدمـت بـه برشیت رنجدیـده هسـتند . . . .
« و همچنیـن در ایـن روز انسـان وظیفـه ای دارد کـه بایـد انجـام دهـد. رضوریـات زندگی 
بـرای بیـامران کـه نیـاز بـه مراقبـت دارنـد، بایـد فراهم شـود و حاجـات نیازمنـدان بایـد تامین 
شـوند. کسـی کـه در تسـلی رنـج رنجیـدگان در سـبت غفلـت می کنـد، بی گنـاه نخواهـد بود. 
روز مقدس اسـرتاحت خداوند (سـبت ) برای انسـان آفریده شـده اسـت، و اعامل رحمت آمیز 
درهامهنگـی کامـل بـا هـدف آن هسـتند. خداونـد مایل نیسـت کـه مخلوقات او حتی سـاعتی 

درد و عـذاب بربنـد وقتـی کـه در روز سـبت یـا هـر روز دیگـری می توانـد رفع شـود ».

سواالتی برای بحث
۱. شـما بـه چـه شـیوه ای سـبت را بـه عنـوان اثبـات اعتمـاد خودتـان بـه خـدا 
تجربـه کـرده ایـد؟ آیـا شـما در زندگـی خـود تجربـه ای ماننـد َمّنـا داشـته ایـد، 
جایـی کـه خـدا در پاسـخ اعتمـاد شـما به او، آن را فراهم کرده اسـت؟ اگـر چنین 

اسـت، آن را بـا کالس در میـان بگذاریـد و بگوییـد آنچـه را کـه آموختـه ایـد.
۲. آنچــه کــه مــا در فرمــان چهــارم دیدیــم، در خــروج ۲۰: ۸ تــا ۱۱ و تثنیــه ۵: ۱۲ 
تــا ۱۵ یافــت می شــود، کــه خداونــد بــر جنبــه هــای مختلــف آن تاکیــد دارد. یکــی از 

جنبــه هــای ســبت کــه بیشــتر بــرای شــما ارزشــمند اســت، چیســت؟
۳. در کالس و یــا بــه صــورت جداگانــه، در مــورد برخــی از راه هایــی کــه مــی توانیــد 

بــرکات و مزایــای ســبت در جامعــه خــود بــه اشــتراک بگذاریــد هــم فکــری کنیــد.
ــت،  ــر داده اس ــما را تغیی ــی ش ــبت زندگ ــه در آن س ــی ک ــیوه های ــی از ش ۲. بعض
چیســت؟ آیــا بخــش هــای دیگــری از زندگــی شــما وجــود دارد، کــه الگوهــا و اصــول 

ســبت بایــد تاثیــر بیشــتری در آن داشــته باشــد؟

خالصـه: خداونـد سـبت را بـه عنـوان راهـی برای بـه یـاد آوردن خلقت و رسـتگاری برش 
داد، امـا سـبت همچنیـن دارای مزایـای عملـی بسـیاری اسـت. سـبت بـه مـا مـی آمـوزد که به 
خداونـد در تامیـن آتیـٔه خـود اعتـامد کنیم؛ سـبت به ما می آمـوزد تا مترین برابری و مسـاوات 
کنیـم؛ و ایـن مـی توانـد بـه یک نظـم و ترتیب روحانی مبدل شـود کـه بتواند متـام روابط ما را 
تغییـر دهـد. عیسـی عقیـده خـود را در مـورد سـبت با شـفا دادن بیـامران و تایید کردن سـبت 

بـه عنـوان روزی کـه برای نیازمنـدان منفعت دارد، نشـان داد.
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داستانهای ایامنداران
۲۹ تیر ماه

نیِش مار روستا را عوض می کند
توسط ویلسون میساپوگو

سـوندار رائـو، یـک کشـاورز ۲۷ سـاله، وقتـی کـه یـک مـرد سـفید پوسـت در 
روسـتای هنـدی اش دیـده شـد برایش جالب بـود و یک کتاب سـیاه را که در مورد 
خـدای خالـق بـود  در روزهـای شـنبه مـی خوانـد. سـوندار مجـذوب داسـتانهای 
کتـاب مقـدس مبـرش آمریکایـی تئـودور آر فالیـز شـد و تصمیـم گرفت تـا خدایش 

را پیـروی کند.
کارفرمـای سـوندار وقتـی کـه او در اولیـن سـبت بـرای کار بـه مزرعـه نرفـت، 
کنجـکاو شـد. خشـم او وقتـی که سـوندار روزهـای شـنبه ِرس کار منی رفت، بیشـرت 

شـد. می 
وقتـی کـه سـوندار دیگـر در مراسـم مذهبـی خانوادگـی در خانـه رشکـت نکرد 
باعـث شـد تـا خانـواده اش از دسـت او عصبانـی شـوند؛ کـه ایـن مراسـم شـامل 

پرسـتش نـاگا، خـدای مارمـی شـد.
بعـد از مدتـی، سـوندار بـا سـاخنت یـک خانـه در پشـِت نهـری کـه مرز روسـتا 
بـود بـه دنبـال آسـایش بـود. طولی نکشـید کـه ازدواج کـرد و صاحب دخرتی شـد.

یـک روز وقتـی سـوندار ۲۹ سـاله بـود، کارفرما از او خواسـت تا یک روز شـنبه 
را کار کنـد. او ارصارکـرده و گفـت: « وقتـی کـه پرسـتش در روز شـنبه متـام مـی 
شـود، بیـا و در شـمردن دسـته کاه هـا کمـک کن ». سـوندار بـا اکـراه اطاعت کرد. 
او پـس از غـروب آفتـاب بـه مزرعـه رسـید، امـا قبـل از این کـه تاریکی همـه جا را 

فـرا بگیرد.
بـا کمـک دیگـران، او دسـته کاه هـا را شـمرد. درحالی که دسـته کاه هـا را می 
شـمرد توجهـش بـه یـک دسـته کاه کـه در گوشـه ای افتـاده بـود جلـب شـد؛ اوبـا 
لگـد آنـرا بـه کنـار دسـته بـزرگ هـل داد. در یـک آن، یک مار کـربا از درون دسـته 

کاه جهیـد و پایـش را نیـش زد و فـرار کـرد.
ــه  ــت ک ــی دانس ــوندار م ــود و س ــا نب ــکی مهی ــه پزش ــای اولی ــک ه ــچ کم هی
بــزودی مــی میــرد. روســتاییان هیــچ شــکی نداشــتند کــه خــدای نــاگا داشــت او 

ــه مــی کــرد. را تنبی
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یکی از روستاییان گفت: « ناگا از تو خشمگین است »
دیگـری گفـت: « نیـش ایـن مـار بـه ایـن خاطـر اسـت کـه تـو از خـدای همـه 

روسـتاییان نـا اطاعتـی کـردی »
سـوندار رشوع بـه عـرق کـردن کـرد. اعضای خانـواده که قبالً از او دلرسد شـده 
بودنـد در اطرافـش جمـع شـده و گریـه مـی کردنـد. مـردم روسـتا منتظـر بودند تا 

هـر لحظه چشـامنش را ببنـدد و مبیرد.
اما اتفاقی نیفتاد. یک سـاعت گذشـت. دو سـاعت گذشـت. یک متخصص مار 
زدگـی احضـار شـد تـا پایش را بررسـی کنـد. متخصـص از آنچه که کشـف کرده بود 
متعجـب شـده بـود. او گفـت کـه مار کربا فقط با بـاالی دهانـش او را گاز گرفته نه 
بـا نیـش هایـی کـه در فـک باالیـی هسـت؛ و از وحشـت پا به فرار گذاشـته اسـت 

تـا بار دوم مجبور نشـود نیـش بزند.
روز بعـد، روسـتاییان بـا کـامل تعجـب از این که دیدند سـوندار رسحال و شـاد 

اسـت متحیر شدند.
آنها گفتند: « حفاظت خدای مرد سفید پوست او را ازنیش کربا نجات داد »

پس از آن زمان، در سـال ۱۹۵۷، بسـیاری از روسـتاییان به سـوندار پیوسـتند تا 
سـبت را نگهدارند.

پنج سال پس از نیش مار، من متولد شدم.
امروز، گودم مادهاوارام یک روسـتای ادونتیسـتی اسـت. از آن روسـتا ۴۰ شبان 
بـه همـراه معلـم و پزشـک حرفـه ای و خـادم کتاب مقـدس بیرون آمده اسـت. در 
روزهـای شـنبه، همـه روسـتاییان می ایسـتند تـا خدای خالـق را پرسـتش کنند. این 

قـدرت خداسـت که نیـش مار را بـه برکت تبدیل سـاخت.

ویلسـون میسـاپوگو رئیـس اجرایـی ناحیـه کلیسـای آسـیای جنوبـی اسـت کـه 
محدوده اش هندوسـتان را شـامل می شـود. پدرش در ماه آگوسـت ۲۰۱۷ در سـن 

۷۷ سـالگی درگذشت. 


