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۱۵ تا ۲۱ تیر ماه   درس دوم   

نقشه ای برای یک جهان بهرت

بعد از ظهر روز سبت
مطالعـه ایـن هفتـه: خـروج ۳: ۷؛ متی ۲۲: ۳۷ تـا ۴۰؛ خروج ۲۲: ۲۱ تـا ۲۳؛ تثنیه ۱۴: ۲۲ 

تـا ۲۹، ۲۶: ۱ تـا ۱۱؛ الویـان ۲۵: ۹ تا ۲۳.
آیـه حفظـی: « از ابنـای قـوم خـود انتقـام مگیـر، و کینـه مـورز، و همسـایۀ خـود را مثل 

خویشـنت محّبـت منـا. مـن یهـوه هسـتم » (الویـان ۱۹: ۱۸).
خداونـد همـواره بـر اسـاس رحمت خـود، رابطه ویـژه ای را با مـردم حفظ کرده اسـت. در 
داسـتان خنـوخ، نـوح، ابراهیم،  اسـحاق، یعقـوب — در میان اشـخاص دیگر —اشـتیاق خداوند 
را در بازسـازی رابطـه شکسـته شـده خـود بـا نـوع بـرش مـی بینیـم. امـا ایـن فقط به نفـع این 
اشـخاص و خانـواده هایشـان نبـود. هنگامـی کـه آنـان بـا خـدا ارتبـاط برقـرار مـی کردنـد و از 
او برکـت مـی یافتنـد، آن بخشـی از یـک طـرح بزرگ تـر بـرای اصـالح آن رابطـه بـا دیگـران و 
بـه مشـارکت گذاشـنت بـرکات الهـی بـا دیگـران بـود. بـه هـامن صـورت، خداونـد بـه ابراهیـم 
فرمـود: « و از تـو اّمتـی عظیـم پیـدا کنـم و تـو را برکـت دهـم، و نـام تـو را بـزرگ سـازم، و تو 
برکـت خواهـی بـود. برکـت دهـم بـه آنانـی که تـو را مبـارک خوانند، و لعنـت کنم بـه آنکه تو 
 .( ۳  ،۲  :۱۲ را ملعـون خوانـد. و از تـو جمیـع قبایـل جهـان برکـت خواهنـد یافـت » ( پیدایـش 

هامنطـور کـه او برکـت یافـت، توانسـت برکتـی بـرای دیگران باشـد. 
ایـن بـرکات قـرار بـود تـا از طریـق قـوم بنـی ارسائیـل حاصـل شـود و در نهایـت مسـیح 
موعـود، کسـی کـه از هـامن قـوم بـود، می آمـد. با آفریـدن قـوم بنی ارسائیـل، اکنـون خداوند 
بـا متـام اقـوام رس و کار داشـت. بنابرایـن او قصـد داشـت، احـکام، مقـررات، اعیـاد و مناسـک 
مذهبـی، کـه مـی توانسـت راهـی برای بهـرت زندگی کـردن آنها باشـد، بـه آنها بدهد تا کسـانی 

کـه توسـط خداونـد برکـت داده مـی شـوند بتواننـد دیگـران را نیـز برکـت دهند.
بدون شک این اصل امروزه همچنان موجود است.

درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت ۲۲ تیر ماه – July ۱۳ آماده شوید.
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۱۶ تیر ماه      یکشنبه      
خدائی که می شنود

« و خداونـد گفـت، هـر آینـه مصیبـت قوم خـود را که در مرص دیدم، و اسـتغاثۀ ایشـان را 
از دسـت رسکاران ایشـان شـنیدم، زیرا غمهای ایشـان را می دانم » (خروج ۳: ۷).

چهارصـد سـال زمـان زیـادی بـرای منتظـر ماندن اسـت، به ویـژه وقتی کـه زمـان انتظار در 
رشایـط سـخت و طاقـت فرسـای اسـارت باشـد. خداونـد وعـده داده بـود کـه او بـه سـوی قوم 
خویـش بـاز خواهـد گشـت و آنـان را از مرص بیـرون خواهد برد، اما برای نسـل هـا آنها مجبور 
بودنـد بـرای ظاملـاِن بـت پرسـت، ثـروت و قَـدر و منزلـت بسـازند، و در متـام آن مـدت به نظر 

مـی رسـید که خداوند سـاکت اسـت.
سـپس خداونـد بـه شـیوه ای منحـرص بـه فـرد، خـود را بـه آنـان آشـکار سـاخت. او در یک 
بوتـه آتـش در بیابانـی دور افتـاده بـه یـک رهـرب گمنام، یـک شـاهزاده تبعیدی و شـبان فروتن 
بـه نـام موسـی، خـود را آشـکار منـود. او بـه موسـی کـه بـی اشـتیاق بـود، وظیفـه ای سـپرد تا 
انجـام دهـد، و بخـش اول ایـن وظیفـه ایـن بـود کـه او نزد قـوم بنـی لرسائیل در مـرص برگردد 
و ایـن پیـام خداونـد را بگویـد که:خداونـد ظلم و سـتمی که بر آنها روا داشـته شـده را دیده و 
شـنیده اسـت، و — بلـه — او بـه آنـان اهمیـت مـی داد، در حقیقـت، او در حال آماده شـدن 

بـرای انجـام کاری در جهـت تغییـر رشایـط آنـان بطور چشـمگیر بوده اسـت.

خروج ۳: ۱۶و ۱۷ را بخوانید. چرا برای خدا مهم بود که نقشه اش را برای این مردم با این پیام 
ویژه بفرستد؟ چه چیزی توجه شام را در این اظهارت از طرف خداوند جلب می کند؟ 

 

اما خداوند در آنجا متوقف منی شود. نه تنها، او برنامه ای برای ایجاد زمین بهرت داشت، 
بلکه او قصد نداشت که قوم بنی ارسائیل دست خالی از مرص رهایی یابند. برای صد ها سال، 
آنها در افزایش ثروت امپراطوری مرص کمک کرده بودند. در پیش بینی اولیه، خداوند مقاومت 
و رسسختی فرعون را پیش بینی کرده بود، اما او به موسی اطمینان داد که ارسائیلیان پاداش 
سال ها زحمت و کار سختشان را دریافت خواهند کرد. « این قوم را در نظر مرصیان مکرّم 
خواهم ساخت، و واقع خواهد شد که چون بروید تهی دست نخواهید رفت » (خروج ۳: ۲۱).

پـس از سـال ها بیـداد و سـتم، خداونـد از ایـن فرصـت بـرای ایجاد نـوع جدیـدی از جامعه 
بوسـیله ایـن بـردگان سـابق، اسـتفاده کرد. او می خواسـت آنان بـه روش متفاوتـی زندگی کنند 
و جامعـه ای را بنـا کنـد کـه بتوانـد مقـاوم و پایدار باشـد. طرح او ایـن بود که این نـوِع جدید 
جامعـه، منونـه ای بـرای ملـت هـای اطرافـش باشـد و، مثـل ابراهیـم، از طریق برکاتـی که آنان 

از سـوی خداونـد دریافـت مـی کننـد، باعث برکت متـام جهان نیز بشـود.
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چقـدر بـرای شـما مهـم اسـت کـه خـدا، خدایـی هسـت کـه رنـج مـردم جهـان را می 
بینـد و صـدای گریـه هـای آنان را بـرای کمک می شـنود؟ این مطلب چـه چیزی را در 

مـورد خـدا بـه شـما می گویـد؟ خـروج ۴: ۳۱ را مـورد توجه قـرار دهید. 

۱۷ تیر ماه      دوشنبه      
ده فرمان

متـی ۲۲: ۳۷-۴۰، و سـپس خـروج ۲۰: ۱-۱۷ را بخوانیـد. چگونه خالصه احکام عیسـی به شـام 
کمـک مـی کند تا هریـک از ده فرمـان را درک کنید؟ 

 

ده فرمـان ماننـد یـک قانـون اساسـی خوانـده می شـود. بعـد از یـک مقدمـه کوتـاه کـه 
اساسـی را بـرای هـر یـک از ایـن بیانات سـاخته انـد - در این بـاب، واقعیت رهایی قوم توسـط 
خداونـد – ایـن مـنت، اصولـی اساسـی اسـت کـه بـه موجـب آن قـوم بـر روی آن بنـا گردیـده 
اسـت. در ایـن مـورد، احـکام ویـژه ای صـادر گردیـد کـه بـه موجـب آن برشبتوانـد بـا زندگـی 
خـود، محبـت خویـش را بـه خدا نشـان داده و نسـبت بـه یکدیگر محبت داشـته باشـند. کمی 
شـگفت انگیز اسـت، که بسـیاری از اقوام با میراث و سـابقٔه مسـیحی، اسـاس قوانینشـان را از 

ایـن احـکاِم هدایـت کننـده، اقتبـاس کـرده اند.
در حالـی کـه بسـیاری از ایـن احـکام خالصـه هسـتند، نبایـد تاثیـر گسـرتده آنهـا و جامـع 
بـودن ده فرمـان را بـه عنـوان قانـون زندگـی، دسـت کـم بگیریـم. بـرای مثـال، فرمان ششـم « 
قتـل مکـن »(خـروج۲۰: ۱۳)- متـام اعـامل ناعادالنـه، کـه گرایـش بـه کوتاه کـردن حیـات دارند 
را خالصـه مـی کنـد. و همچنیـن غفلـت خودخواهانـه از مراقبـت و دلسـوزی نسـبت بـه افراد 
نیازمنـد ویـا رنجدیـده را بیـان مـی کنـد. - مشـایخ و انبیـا، ص. ۳۰۸. بـه همیـن ترتیـب، منـع 
کـردن دزدی (خـروج ۲۰:۱۵) فـروش بـردگان را محکـوم سـاخته و جنگ هـای سـلطه طلبانـه را 
ممنـوع مـی سـازد. احـکام پرداخـت دیـون و یـا دسـتمزد را ملـزم مـی دارد وهمچنیـن هرگونه 
تـالش بـرای برتـری فـرد را بـه واسـطه جهالت، ضعـف یا بداقبالـی دیگـران را ناروا می شـامرد. 

مشـایخ و انبیـا، ص. ۳۰۹. [صفحـات ارائـه شـده مربـوط بـه مرجـع کتاب انگلیسـی اسـت]
مـا خیلـی راحـت بـه خودمـان می گوئیـم که ما افـراد بدی نیسـتیم. به عنوان مثـال، اگر ما 
مسـتقیامً در قتـل یـا رسقتـی بطـور علنـی دخالت نکـرده ایم، ممکن اسـت اعامل مـا خوب به 
نظـر برسـد. امـا هنگامـی کـه عیسـی در مورد احـکام صحبت می کرد، او کامالً روشـن سـاخت 
کـه فرامیـن تنهـا بـا انجـام نـدادن چنـد عمـل خـاص، کامل منی شـود. بلکـه، افـکار مـا، انگیزه 
هـای مـا، و حتـی عـدم انجـام بعضـی کارهـا، کـه ما مـی دانیم بـا آنان مـی توانیـم قوانین خدا 

را نقـض کنیم ( متـی۵: ۳۰-۲۱).  
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بنابرایـن، جامعـه ای را تصـور کنیـد کـه بـه هـر کـدام از این ده فرمـان به طور جـدی عمل 
مـی کنـد و بطـور کامـل بـا آن زندگـی مـی کنـد. ایـن جامعـه ای فعـال، و پـر جنـب و جـوش 
خواهـد بـود کـه در آن هـر کـس بـا شـور و شـوق و با عشـق خـود به خـدا با عشـق و محبت 

بـه مراقبـت از یکدیگـر رفتار و کـردار دارد. 

چـرا مـا تمایـل داریم کـه ده فرمان را به طـور باریک بینانه بخوانیـم، و اغلب کاربرد 
گسـترده ایـن احـکام مهـم را در زندگـی خودمـان نادیـده مـی گیریـم؟ چـرا مطالعـه 

باریـک بینانـه آن آسـان تـر از آن اسـت کـه بطور پیگیـر با آن عمـل کنیم؟ 

۱۱ تیر ماه      سه شنبه      
بردگان، بیوه زن ها، یتیامن، غریب ها

خروج ۹: ۲۳ را مطالعه کنید. پیام خداوند به قوم بنی ارسائیل در این آیه چیست؟
 

ارسائیلیـان بـه عنـوان بـردگان تازه آزاد شـده، می دانسـتند که سـتم، اسـتثامر، و محرومیت 
چیسـت. در حالـی کـه آنـان آزادی خود را جشـن مـی گرفتند، خداونـد نگران این بـود که آنان 
ایـن مسـئله را کـه از کجـا آمده انـد، و محرومیت شـبیه چه چیزی اسـت، و آنچـه را که خداوند 
بـرای نجـات آنـان از دسـت فرعـون مـرص انجـام داده اسـت، فراموش کننـد. او عید ِپَسـح را به 
عنـوان یـاد آوردی ایـن رویـداد و فرصتی برای بازگویی دوباره این حکایت قـرار داد: « در زمان 
آینـده چـون پـرست از تـو سـؤال کـرده، گویـد که ایـن چیسـت، او را بگو، یهـوه ما را بـه قّوت 

دسـت از مـرص، از خانـۀ غالمی بیـرون آورد » (خروج۱۳: ۱۴).

خـروج ۲۲: ۲۱-۲۳ را مطالعـه کنیـد. چقـدر یـاد آوری بـرده بـودن آنان در نحـؤه برخورد آنان 
بـا افـرادی کـه در جامعـٔه جدید آنـان وضعیت مناسـبی نداشـتند، مهم بود؟ 

 

طنین  که  گفت  به سختی می توان  به موسی،  طرف خداوند  ده فرمان از  بعد از اعطای 
صدای آن از بین رفت، موسی برای گذراندن زمان بیشرت با خداوند فراخوانده شد، خداوند به او 
دستورالعمل دقیقی درباره چگونگی اجرای این فرامین بزرگ در جامعه ارسائیل ارزانی داشت. 
حتی قبل از ارائه دستور العمل برای ساخنت خیمه خداوند، خدا سه فصل کامل از قوانین درباره 
مسایلی مانند، رفتار مناسب با برده ها، قوانینی که کامالً برعکس آن رفتاری بود که بسیاری از 
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ارسائیلیان تجربه کرده بودند را به موسی ابالغ منود. در میان آنان قوانینی مربوط به برخورد 
با جنایات خشونت آمیز، قوانینی مربوط با اموال، قوانینی برای زندگی روزمره، و اصولی برای 

ایجاد محاکم برای اجرای این قوانین و اجرای عدالت وجود داشت (خروج ۲۱ تا ۲۳).
برجسـته تریـن حکـم در میان ایـن قوانین، نگرانی بـرای هموطنان در این جامعـٔه نو، و به 
هـامن انـدازه نگرانـی بـرای بیگانـگان و افـراد آسـیب پذیـر جامعه بـود. ایـن افراد نبایـد مورد 
بـی احرتامـی قـرار مـی گرفتنـد؛ حتـی بـه آنها حق دسرتسـی به غـذا از طُرقـی که در شـأن آنان 
و محرتمانـه باشـد بدهنـد، از قبیـل برداشـت باقی مانده محصـوالت مزارع. چنیـن رفتاری برای 
بیگانـگان و خارجـی هـا در دنیـای کهـن رایـج نبـود. حتـی امـروزه به نظر می رسـد کـه اصول 

مهـم اخالقـی کـه در اینجـا در مـورد رفتـار با دیگران یافت می شـود، فراموش شـده اسـت. 

ــوز و  ــتر دلس ــما بیش ــود ش ــب می ش ــره ای موج ــه خاط ــما، چ ــای ش ــه ه از تجرب
ــورد دیگــران بشــوید؟  ــی در م ــی عدالت ــا ب ــده گان ی ــاره رنجدی ــان و نگــران درب مهرب

۱۹ تیر ماه      چهارشنبه      
دومین ده یک

بسیاری از مسیحیان فرمان کتاب مقدس را در رابطه با پرداخت و یا بازگرداندن ده یک از 
درآمد خود به کلیسا را قبول دارند و از آن پیروی می کنند. معموالً در مالکی ۳: ۱۰، به آن اشاره 
شده است، این یک دستورالعمل ساده است که ایامنداران ده درصد از درآمد خودشان— یا 
افزایش دارایی — را برای حامیت از امور کلیسا در بشارت انجیل به کلیسا می دهند. ده یک 
دادن، که اغلب کلیساها دستورالعمل دقیقی در مورد نحوه استفاده از آن را دارند، عمدتاً برای 

حامیت مستقیم خدمات کلیسایی و بشارت انجیل از آن وجوه استفاده می شود. 

تثنیه ۱۴: ۲۲-۲۹ را مطالعه کنید. در این فرامین، اهداف اولیه برای دادن عرش یا ده یک چیست؟
 

فریـب و وسوسـه در ایـن مـورد ایـن اسـت کـه مـا فکـر می کنیـم، مـا وقتـی ده درصـد از 
درآمدمـان را بدهیـم، بخشـش خـود را کامـل کـرده ایـم. امـا فرامیـن داده شـده بـه ارسائیلیان 
نشـان مـی دهـد کـه رقم ده درصد نقطه رشوع بخشـش اسـت. مطالعات نشـان مـی دهد یک 
ارسائیلـی کـه در دوران کهـن زندگـی مـی کـرد و بـا توجـه بـه دسـتورالعمل هـا کـه در قوانین 
الویـان بـود بطـور معمـول بیـن یـک چهـارم تـا یـک سـوم از درآمـد سـالیانه شـان را بـرای کار 
خداونـد، و حامیـت از کشـیش هـا و جایگاه مقـدس (معبد) و کمک به فقرا، باید می بخشـید.

برخـی از تحقیقـات، ایـن بخشـش را — مخصوصـاً بـرای حامیـت از غریبـه هـا، یتیـامن، و 
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بیـوه زنهـا — بـه عنـوان دومیـن عرش توصیـف می کند. واضح اسـت که مردم از نتایج کارشـان 
خوشـحال مـی شـدند و بـرای همیـن نتیجـه کارشـان را جشـن مـی گرفتنـد. خداونـد بـه آنـان 
وعـده داده بـود بـه ویـژه در رسزمیـن جدیـد، آنـان را برکت دهـد، اما آنهـا نباید ایـن برکت را 

بـه عنـوان اعطـا قبل داشـته باشـند و کسـانی کـه برکـت نیافته انـد را فرامـوش کنند.
در سـال های عـادی، ایـن قسـمت از برداشـت بایـد به مـکان مقدس(معبد) آورده می شـد 
و در آنجـا بیـن همـه تقسـیم مـی شـد. امـا در سـال سـوم، مترکـز ویـژه ای وجـود داشـت کـه 
آنهـا بایـد برکاتشـان را در جامعـه خودشـان تقسـیم مـی کردنـد. در ایـن جشـن های برداشـت 
محصـول، مرکـز توجـه بـرروی کسـانی که ممکن بـود به آسـانی در جامعه نادیده گرفته شـوند 
یـا بکلـی فرامـوش شـوند بود:« در سـال سـوم که سـال عرش اسـت، چـون از گرفـنت متامی عرش 
محصـول خـود فـارغ شـدی، آن را بـه الوی و غریـب و یتیـم و بیـوه زن بـده، تـا در انـدرون 

دروازه هـای تـو بخورند و سـیر شـوند » (تثنیـه ۲۶: ۱۲).
طبـق برخـی از فرامیـن خـدا، حداقـل بخشـی از بخشـش های ارسائیلیـان بایـد بـرای تهیـه 
کمـک هـای مالـی و عملـی بـه کسـانی که بیشـرت محتاج بودنـد اختصاص مـی یافت. بـاز هم، 
ایـن بـر مبنـای بـه یـاد آوردن و قدردانـی مـردم از اینکـه چگونـه خداونـد فقـط بـه آنـان رحم 

کـرده بـود و آنـان را نجـات داده اسـت، بود. 

تثنیــه ۲۶: ۱تــا ۱۱ را مطالعــه کنیــد. خداونــد بــه آنــان چــه مــی فرمایــد؟ مــا چطــور 
بایــد ایــن فرمــان خداونــد را در رفتــار خودمــان در مــورد بخشــش بــه نیازمنــدان، 

اجــرا کنیــم؟ 

۲۰ تیر ماه      پنجشنبه      
سال یوبیل

خداونـد بـا ارسائیـلی هـا به عنوان مردمـی بی خامنان کـه منتظر ورود بـه رسزمین موعود 
بودنـد، مواجـه بـود و مـی دانسـت کـه چقـدر زمین بـرای آنها بـرای ایجـاد جامعٔه جدیدشـان 
در کنعـان مهـم خواهـد بـود. خداونـد بـه توزیـع مسـاوات زمیـن بیـن قبیلـه هـا و گـروه های 

خانوادگـی کـه تحـت رهـربی یوشـع انجام می شـد، نظـارت کرد.
امـا او همچنیـن می دانسـت کـه بـا گذشـت زمـان، ثـروت، فرصـت و منابـع کـه در ارتباط 
بـا مالکیـت زمیـن بودنـد، باعـث می شـوند کـه آنها متایل داشـته باشـند کـه مالکیـت زمین ها 
فقـط در دسـت بعضـی افراد قرار گیرد. مشـکالت خانـوادگی، بیامری، انتخاب های نامناسـب 
و بدبختـی هـای دیگـر می توانسـت علـت هایی باشـد که برخـی از صاحبان زمیـن، زمین های 
خـود را بـرای سـود کـم و یـا فقـط بـرای زنـده مانـدن بفروشـند، امـا ایـن بدیـن معنی بـود که 

خانـواده هـا ممکـن اسـت برای نسـل هـای متوالی بـا محرومیـت و فقر مواجه شـوند.
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راه حـل خـدا ایـن بـود کـه حکـم کند کـه هرگز زمیـن منـی تواند فروختـه شـود. در عوض، 
زمیـن تنهـا تـا « سـال یوبیـل » بعـدی مـی توانـد فروختـه شـود و از آن زمـان به بعـد زمین به 
خانـواده ایـی کـه اختصـاص داشـت بازگردانده شـود و هر گونه زمیـن فروخته شـده می تواند 
توسـط فروشـنده یـا یکـی دیگـر از اعضـای خانـواده فروشـنده در هـر زمـان کـه بخواهـد پس 
گرفتـه شـود. بـاز هـم خداونـد بـه قومـش، رابطـه خـودش بـا آنـان را یـادآوری می کنـد و این 
کـه چگونـه ایـن ارتبـاط آنهـا بـرروی دیگـران تأثیـر می گـذارد: « به ياد داشـته باشـيد كه زمني 
متعلـق بـه خداونـد اسـت، و منی توانيـد آن را بـرای هميشـه بفروشـيد. شـام میهـامن خداونـد 

هسـتيد و می توانيـد فقـط از محصـول زمـني اسـتفاده كنيـد » (الویـان ۲۵: ۲۳).

الویـان ۲۵: ۸-۲۳ را بخوانیـد. شـام چطـور تصـور می کنیـد جامعه ای را کـه در صورت اجرای 
ایـن احـکام، بـه خصـوص کلـامت «شـام نبایـد یکدیگـر را تحـت فشـار قـرار دهیـد» متفاوت 

خواهـد بود؟ 
 

« مقرراتـی کـه خداونـد ایجـاد کـرد، بـرای ترویـج برابـری اجتامعـی طراحـی شـده بودنـد. 
مقـررات سـال هفتـم و سـال یوبیل (جشـن سـالگرد رهایی)، به میـزان قابل توجهـی، هر چه را 
که در طول این مدت در اقتصاد اجتامعی و سیاسـی قوم نادرسـت اجرا شـده بود، را درسـت 

مـی کـرد » اِلـن جـی وایت، مشـایخ و انبیا، صفحـه ۵۳۴ از منت انگلیسـی.
مورخـان کتـاب مقـدس مطمـنئ نیسـتند که آیا ایـن اصول اقتصـادی و اجتامعی بـرای دورۀ 
خاصـی از زمـان اجـرا مـی شـده  اسـت (نگاه کنیـد بـه دوم تواریـخ ۳۶: ۲۲)، با این وجـود، این 
قوانیـن، یـک نـگاه اجاملـی خیـر کننـده بـه چگونگـی کار جهـان دارد، در صورتـی کـه قوانیـن 
خداونـد بـه طـور کامـل اجـرا مـی شـدند. عـالوه بـر ایـن، آنهـا نگرانـی ویـژه خداونـد را برای 
فقـرا و منزویـان جامعـه نشـان می دهنـد، و همچنیـن اهمیـت او بـرای عدالت کـه می تواند با 

شـیوه هـای عملـی آن در جهـان حفظ شـود.

۲۱ تیر ماه      جمعه      
اندیشه ای فراتر: بخوانید، اِلن جی وایت، احکام داده شده به بنی ارسائیل، صفحات 
۳۰۳ تا ۳۱۴؛دلسوزی خدا برای فقیر، صفحات ۵۳۰ تا ۵۳۶، از کتاب مشایخ و انبیاء. [صفحات 

ارائه شده مربوط به منت مرجه انگلیسی می باشد]
« پس از به رسمیت شناخنت حق خداوند، دیگر چیزی بیشرت از روحی پذیرا، لطیف و گشاده 
دست که ملزم به فقراست، منی تواند قانون و رشیعت خداوند را که موسی به آنان داده بود، 
به رسمیت بشناسد. گرچه خداوند به شدت متعد به برکت دادن به قومش بوده است، لیکن 
در نقشه اش اینگونه اراده نکرده بود که فقر را برای آنان ناشناس بگذارد. او اعالم داشت فقرا 
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نباید از رسزمین محو گردند. باید در میان قومش عده ای می بودند که همدردی، دلسوزی و 
خیرخواهی خود را به کار می گرفتند. در آن دوران، همچون عرص حارض، می بایست متحمل 
بدبختی، بیامری و نداری می شدند. لیکن از آنجا که به مدت طوالنی ای از دستوران خداوند 
پیروی کرده بودند، هیچ گدا یا شخصی که محتاج غذا باشد در میان آنان نبود »اِلن جی وایت، 

مشایخ و انبیا، صفحات ۵۳۰-۵۳۱ از مرجع کتاب انگلیسی.
« این مقررات طوری طرح شده بودند که ثرومتندان را به اندازٔه فقرا برکت دهند. و از 
زیاده طلبی و متایل به خودخواهی و خودپرستی آنان جلوگیری کنند و روح رشیِف خیرخواهی 
را ترویج دهند؛ و با تقویت اراده و اعتامد به نفس بین همه طبقات، آنها نظم اجتامعی و ثبات 
دولت را ارتقا دهند. همٔه ما با هم در شبکه بزرگی از برشیت قرار می گیریم، و هر آنچه که 
ما می توانیم برای منافع و متعال ساخنت دیگران، انجام دهیم انعکاس آن باعث برکت خود ما 

خواهد شد »— صفحات ۵۳۴ و ۵۳۵ از مرجع کتاب انگلیسی.

سواالتی برای بحث
۱. از نقشه ای خدا که برای ایجاد نوعی از جامعه به موسی و قوم بنی اسرائیل داد، 
کدام ویژگی، قانون، یا مقررات، توجه شما را بیشتر جلب می کند (آیا بطور خاص در 

درس این هفته و یا در « مطالعه بیشتر توسط خودتان » به آن اشاره شده است)؟
۲. چــرا فکــر مــی کنیــد، در قوانینــی کــه او بــه مردمــش داد، بــه نظــر می رســد خــدا 

بیشــترین تمرکــز را بــرروی آســیب پذیرتریــن افــراد جامعه داشــته اســت؟
۳. چطـور بایـد امـروزه ایـن قوانین را درک و بـا آن ارتباط برقرار کنیم؟ چگونه می توانیم 
انتخـاب کنیـم کـه کـدام یـک از اینهـا در حـال حاضـر مناسـب و مربـوط به ما هسـتند؟ 
از ایـن دسـتورالعمل هـای دقیـق کـه برای چگونگـی مدیریت بـر جامعه و زندگـی مردم 

اسـرائیل بودنـد، مهـم ترین مسـئله ای که مـی توانیم یاد بگیریم چیسـت؟ 

خالصـه: خداونـد صـدای گریـه هـای مـردم رنـج کشـیدٔه ارسائیـل را در مـرص شـنید و بـرای 
نجـات آنهـا اقـدام کـرد. او در پـی ایجـاد ارتباطـی خـاص و عهـد بسـنت بـا آنهـا بـود و بـه آنهـا 
کمـک کـرد تـا جامعـٔه جدیـدی را بنـا نهنـد کـه باعـث برکـت همـگان باشـد، حتی کسـانی که 

اغلـب فرامـوش شـده انـد، حاشـیه نشـین و آسیـب پذیر هسـتند.
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داستانهای ایامنداران
۲۲ تیر ماه

مردی با عصای کج
توسط ویلسون میساپوگو

روسـتاییان هندی به خاطر مزاحمت یک برب دچار دردرس شـده بودند.
بـرب وحشـی شـب هنگام به درون گـوِدم مادهـاوارام می خزید؛ که روسـتایی 
بـود. هندوسـتان  پـراِدش  آنـدرا  ایالـت  در  افتـاده  دور  ایالتـی  در  بـرق  بـدون 

روسـتاییان کـه بـه بزهـا، گاوها و میش هایشـان وابسـته بودند تا شـیر به دسـت 
آورنـد و زمیـن های حاصلخیزشـان را درو کننـد، وقتی که حیوانات ارزشمندشـان 
یکـی پـس از دیگـری ربـوده و بلعیـده مـی شـد، بـا نـا امیـدی متاشـا مـی کردند.  

آنهـا از بـت هایشـان خواسـتند تـا از آنهـا مراقبـت کننـد؛ امـا اتفاقـی نیفتاد.
یـک روز، یـک مـرد قـد بلنـد بـا عصایـی کـج در حالـی کـه بـر پشـت اسـب 
سـوار بـود رس رسـید.او بـه زبـان محلـی تِلـوگ صحبـت می کـرد و روسـتاییان به 
عصـای کـج او خیـره شـده بودنـد. وقتـی کـه عصـای آن مـرد صدای رسفـه درمی 

آورد ، حیوانـات مـی رفتنـد تـا بـرای همیشـه بخوابنـد.
روسـتاییان فهمیدنـد کـه آن مـرد اهـل آمریـکا بـود و اسـمش دکـرت تِئـودور 
آر فالیـز بـود. او یـک بیامرسـتان کوچـک در نوزویـد، سـی مایـل( ۵۰ کیلومـرت) 
نارسـاپورم،  در  کارگـران  بـرای  آموزشـی  مدرسـه  همـراه  بـه  روسـتا،  از  دورتـر 
۱۱۰مایلی(۱۸۰کیلومـرتی) بـاز کـرده بـود. وقتـی مـی خواسـت تـا بعـد از امتـام 
کارش تفریـح کنـد، بـه شـکار خـرس هـای وحشـی در کوهشـان مـی رفـت. او 

شـکارها را بـه روسـتاییان اهـدا مـی کـرد.
در روزهـای شـنبه، او زیـر سـایه یـک درخـت در روسـتا می نشسـت و کُتش 
را در مـی آورد و آواز مـی خوانـد. وقتـی روسـتاییان از او مـی پرسـیدند کـه چـه 
آوازی مـی خوانـد، او توضیـح مـی داد کـه در حـال پرسـتش خـدای خالق اسـت.

روسـتاییان گفتنـد: « ما مـی خواهیم تا خدای خالق را ببینیم »
مـرد سـفید پوسـت یـک کتـاب سـیاه رنـگ  را بـاز کـرده و بـا صـدای بلند در 

مـورد خـدای خالـق خواند.
در حینـی کـه مشـکلی را کـه بـرب بـه وجـود آورده بـود بدتر می شـد، بزرگان 
روسـتا توانسـتند قولـی را از طـرف مـرد سفیدپوسـت مبنـی بـر کمـک به دسـت 
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آورنـد. آنهـا یـک بـز را بـه تنـه درخـت در مرکـز روسـتا بسـتند. بـر روی شـاخه 
هـا آنهـا کفـی مسـطح را درسـت کردند تـا مرد سـفید پوسـت بتوانـد بخوابد. آن 
شـب، آنهـا طنابـی را بـه پای او بسـتند و بعد عقب نشـینی کردند تا متاشـا کنند.

در تاریکـی شـب، بـرب بزرگـی نزدیک می شـد. روسـتاییانی که داشـتند متاشـا 
مـی کردنـد طنـاب را تـکان دادنـد تـا مـرد سـفید پوسـت بیـدار شـود. او باعـث 
شـد تـا عصایـش صـدای رسفـه درآورد. با ایـن وجود، بـرب فقط زخمی شـد و فرار 
کـرد. بعـد از مدتـی، بـرب برگشـت، بـه او شـلیک شـد و دوباره فـرار کـرد. پس از 

تالشـی فـراوان، بـرب بر اثر شـلیک  کشـته شـد.
و  شـد  بیشـرت  و  بیشـرت  روسـتاییان  و  فالیـز  دکـرت  بیـن  دوسـتی  ازآن،  بعـد 
جامعـت ادونتیسـت روز هفتـم  کوچکـی تاسـیس شـد.  یـک مـرد جوانـی کـه با 
کمـک خـود تغییـری در روسـتا بـه وجـود آورده بـود و بـز را بـه درخت بسـته و 

بـه متاشـا نشسـته بـود، پـدرم، سـوندار رائـو بـود.
او در سـال ۱۹۵۵تعمید گرفت.

امـروز، گـوِدم مادهـاوارام  یـک روسـتای ادونتیسـت اسـت. از این روسـتا ۴۰ 
شـبان و خـادم کتـاب مقـدس بیرون آمده اسـت و بسـیاری از اسـتادان بهداشـت 
و همچنیـن معلـم را نیـز شـامل مـی شـود. روزهای شـنبه، کل روسـتا جمع شـده 

و خـدای خالـق را می پرسـتند.

ویلسـون میسـاپوگو، سـمت چـپ، مسـئول اجرایـی کلیسـای ادونتیسـت روز 
هفتمـی ناحیـه جنـوب آسیاسـت کـه محـدوده جغرافـی اش شـامل هندوسـتان 
نیـز مـی شـود. دکـرت تِئـودور آر فالیـز یـک مبـرش پزشـکی بـود کـه کار پزشـکی 
کلیسـای جهانی ادونتیسـت را از سـال ۱۹۴۷ تا دوران بازنشسـتگی اش در سـال 
۱۹۶۶ رهـربی کـرد. او در سـال ۱۹۷۷در سـن ۸۰ سـالگی جـان بـه جـان آفریـن 

منود.  تسـلیم 


