  درس سوم  

سبت :روز آزادی

 ۲۲تا  ۲۸تیر ماه

بعد از ظهر روز سبت

مطالعـه ایـن هفته :خروج۱۸-۱۶ :۱۶؛ خروج۱۱-۸ :۲۰؛ تثنیـه ۱۵-۱۲ :۵؛ متی ۱۳-۹ :۱۲؛
الویان .۷-۱ :۲۵
آیـه حفظـی « :روز شـنبه بـرای استراحت انسـان بوجـود آمـد ،نه انسـان برای روز شـنبه
» (مرقـس .)۲۷ :۲

خداونـد سـبت را بـه عنـوان فعـل نهایـیِ 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 جامعـ ٔه 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 کننـد ٔه سـبت را در طرح خداوند بـرای جهـان و زندگی قوم
او ،بـه عنـوان منـادی از فیض و رشط خداونـد ،درک کنیم.
هفتـم سـبت بـرای برشیـت خلق شـد .هنگامیکـه ما به
هامنطـور کـه عیسـی فرمـود ،روز
ِ
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  ۲۹تیر ماه —  July 20آماده شوید.
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     یکشنبه     

 ۲۳تیر ماه

م ّنا 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
بهتر 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 سـا ِل 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 جامع ٔه
ارسائیـل شـده بـود .خـوراک آنـان بصورتـی از َم ّنـا بـه آنهـا داده مـی شـد ،خوراکی کـه هر روز
صبـح در اطـراف اردوگاه ارسائیلیـان آشـکار می شـد.



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

پولس در دوم قرنتیان  ۱۵-۱۰ :۸با ارجاع به این حکایت ،آن را به عنوان منونه ای از اینکه
مسیحیان چگونه باید باشند ،بیان می کند «:بلكه به گونهای به يكديگر كمک كنيد كه همه
به يک اندازه و يكسان داشته باشيد .در حال حارض شام اضافی داريد؛ بنابراين ،میتوانيد 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 انداز ٔه 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 اشتراک
بگذاریـم ،همـه مـا بوسـیله آنچـه کـه خداوند مهیا مـی کند تامیـن خواهیم شـد .الزمه مرصف
بقـدر کفایـت روزانـه ایـن اسـت کـه مـردم به خداونـد اعتماد کنند کـه روز بعد هـم آنچه که
احتیـاج دارنـد را خواهنـد داشـت و خداونـد برای آنـان مهیا خواهـد کرد ،حتی بیشتر خواهند
داشـت .افـراد سـتمدیده ،ماننـد بردگان ارسائیلـی ،فقط مایل بودنـد بر روی بقـا وزنده 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 َم ّنـا دو برابـر بـه روی زمیـن فرسـتاده مـی شـد — فقـط در آن روز— مـردم
بایـد َم ّنـای اضافـی را بـا هـدف آمـاده شـدن بـرای روز سـبت جمع آوری مـی کردنـد .مقررات
25

مخصـوص روز سـبت ،راه دیگـری بـرای آنـان بـود کـه در همـ ٔه نیازهایشـان یـاد بگیرنـد که به
خداونـد اعتماد کننـد .ایـن سـهم اضافـۀ َم ّنـا ،عمل بخشـش و فیـض خداونـد ،آنها را قـادر می
سـاخت تـا حتی خیلی بیشتر 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؟

     دوشنبه     

 ۲۴تیر ماه

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

ب�ه ی�اد 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 دهنـد ٔه 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 سـلط ٔه 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 َم ّنـای 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 ،ورسـتگاری آنـان ،در تثنیـه بـاب  ۵توجـه 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 جسمانی آنـان از بردگـی در مصر بـود ،ا ّمـا هامنطـور کـه درک آنـان از
خـدا و رسـتگاری او بیشتر 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 س�بت را ب�ه ايش�ان دادم ت�ا در هفت�ه ي�ک روز استراحت كنن�د .اي�ن عالمت�ی ب�ود بني
م�ن و ايش�ان ،ت�ا ب�ه ي�اد آورن�د ك�ه اي�ن م�ن هس�تم ك�ه ايش�ان را تقدي�س و ج�دا ك�رده ،قوم
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خ�ود س�اختهام » ( حزقیـال  .)۱۲ :۲۰و هامنط�ور کهـ م�ا ش�اهد بـوده ای�م ،این هرگ�ز و فقط
در مـورد ایـن گـروه از مـردم نبـود .بـر پایه و اسـاس این رابطه ،آنهـا نوع جدیـدی از جامعه را
بن�ا کردنـد ،ک�ه ای�ن ن�وع از جامعه ب�ا بیگانگان مهربان بوـد و باعث برکت متام جهان می ش�د.
« بـه يـاد آور كـه در رسزمين مصر غالم بودی و مـن كه خداوند ،خدای تو هسـتم با قدرت
و قـوت عظيـم خـود تـو را از آنجـا بيرون آوردم .بـه ايـن دليـل اسـت كـه بـه تـو امـر میكنـم
سـبت را نگه داری » ( تثنیه  .)۱۵ :۵با نگه داشتن (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 ،گسترش 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 دیگـران مهربــان تــر ،دلســوزتر ،و شــفیق تــر باشــیم؟

     سه شنبه     

 ۲۵تیر ماه

روز برابری و مساوات
یکـی از چیزهایـی کـه از خوانـدن اجاملـی ده فرمـان در خـروج  ۲۰و تثنیـه  ۵معلـوم 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 عبری برخـی توضیحات
فقـط در دو کلمـه مـی تواننـد بیـان شـوند) ،فرمـان چهـارم ایـن فرصـت را میدهـد کـه چـرا،
چگونـه ،و چـه کسـانی بایـد روز سـبت را بـه یـاد آورند.



خـروج  ۸ :۲۰تـا  ۱۱را 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 تو ّجـه بـر روی دیگـران
اسـت .سیگ َوه-ک-تانسـتَد ،اسـتدالل مـی کنـد کـه ایـن فرمـان در میان متـام فرهنگ هـای دنیا
منحصر 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 بیشتری بـه استراحت
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  ۱۲۶و .۱۲۷
فرمان چهارم ،با تو ّجه 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 بوسیل ٔه 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  )۱۰ :۲۰باید از منافع سبت بهره بربند.
ایـن عقی�ده ب�رای تغیی�ر دی�دگاه ارسائیلی�ان ک�ه بع�د از تحم�ل بردگ�ی و ان�زوا ،حیاتـی نـو
پی�دا ک�رده بودن�د ،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 جامعـ ٔه جدید
آنهـا را مـی داد ،او بـه آنـان ( در واقـع بـه همـ ٔه مـا ) یک یـادآوری هفتگی ،با روشـی قدرمتند،
از اینکـه چگونـه همـ ٔه 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؟

     چهارشنبه     
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روز شفا
در حالـی کـه دیـدگاه اصلی برای سـبت و نگهداری سـبت بسـیار گسترده وکامـل بوده ،در
زمانـی کـه عیسـی مسـیح بـرروی زمیـن بود ،سـبت چیـزی بسـیار متفاوت بـرای رهبران 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) بیشترین تعداد معجزات شـفا را در سـبت
انجـام داد .بـه نظـر مـی رسـد کـه عیسـی عمـدا ً 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
کشتن عیسـی در آینـده اسـتفاده کردند.
حکایـت هـای شـفاهای سـبت عیسـی را در متـی  ۹ :۱۲تـا ۱۳؛ مرقس  ۲۱ :۱تـا ۲۶؛  ۱ :۳تا ۶؛
و یوحنـا  ۱ :۹تـا  ۲۶را بخوانیـد .مهـم تریـن چیزهایـی کـه توجـه شما 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 اجتماع ما باشـد .امـا نگه
داشتن س�بت نبای�د خودخواهان�ه و فق�ط در م�ورد ما باش�د .هامنطور عیس�ی فرم�ود « :انجام
كارهـای نیك�و در روز سـبت جایز اس�ت » (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 بیشتری بـرای کمـک بکنیم.
مـا مـی دانیـم کـه خداوند به کسـانی که آسـیب دیدهانـد ،مظلوم واقع شـدهاند ،و یـا فراموش
شـدهاند ،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 ه�ای حف�ظ و نگه�داری س�بت واقع�ی و فع�ال داده می شـود « :طبق فرمان چهارم ،سـبت
بـه استراحت و پرسـتش مذهبـی اختصـاص داده شـد .همـ ٔه کارهـای دنیـوی بایـد بـه حالـت
تعلیقـ درآی�د ،ام�ا کاره�ای ش�فقت آمی�ز و خیرخواهان�ه ک�ه مطاب�ق ب�ا ع�زم خداوند هس�تند
…… برـای شفـای مریض�ان ،برـای تس�لی غمدی�دگان ،کاری از روی عشـق بـه خداوند هسـت
ک�ه باع�ث میش�ود ،روز مقدس خدا حرمت داده ش�ود » اِلن جی وایـت،Welfare Ministry ،
صفحـه  ۷۷از مرجع انگلیسـی.

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

     پنجشنبه     
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سبت روز اسرتاحت زمین
هامنطور که مشاهده کردیم ،سبت بخش مهمی از چرخ ٔه 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  ۱ :۲۵تـا  ۷را بخوانیـد .در این نوع دسـتورالعمل چه چیزی قابل توجه اسـت؟ شما از
چ�ه راههای�ی م�ی توانید ای�ن نوع دس�تورالعمل را در زندگی و کارت�ان قرار بدهید؟

سـال سـبت اجازه می داد که زمین مزرعه برای سـال بعد استراحت 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 گسترده ای به رسـمیت شـناخته شـده اسـت.
سال هفتم برای بردگان نیز خیلی مهم بود (نگاه کنید به خروج  ۱ :۲۱تا  .)۱۱در 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  ۱ :۱۵تا .)۱۱
هامنند َم ّنایی 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).
بطوـر کل�ی م�ی بای�د اص�ول و الگوی س�بت با س�اختار جامعه ارسائی�ل مرتبط م�ی بود .به
همی�ن ترتی�ب ،نگه�داری س�بت ام�روزه باید ی�ک نظ�م و تربیت روحانی باشـد تـا بتواند هم ٔه
روزه�ای دیگ�ر م�ا را ه�م تغیی�ر ده�د .بطـور عم�لی ،س�بت یکـی از راههاـی زندگی ک�ردن با
آموـزش ه�ای مسـیح اس�ت ک�ه اول پادش�اهی خ�دا را می طلبد «:پدر آسمانی شما قبلاً همه
نیازه�ای شما را م�ی دان�د . . .و او هم�ه چیزـ را بهـ شما خواه�د داد » ( متـی  ۳۲ :۶و .)۳۳

نگ��ه داشـ�تن روز ســبت چهــ تفاوت��ی بای��د در ش�شـ روز دیگ��ر هفت��هٔ م��ا ایجــاد
کنــد؟ باالخــره ،اگــر شــما از یکشــنبه تــا جمعــه حریــص ،خودخــواه و بــی رحــم
باش��ید ،و شـ�ما در س��بت هی��چ ک�دـام از ای��ن چیزه��ا نباشــید ،چــه اهمیتــی دارد؟ (
آیــا واقعـاً مــی توانیــد در روز ســبت ایــن چنیــن خصوصیاتــی را نداشــته باشــید ،اگــر
شــما بقی��ه هفت��ه آن خصوصی��ات را داری��د؟)

     جمعه     
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تفکـری فراتـر :بخوانیـد ،اِلـن جـی وایـت « ،از دریـا رسخ تا صحـرای سـینا » ،صفحات
 ۲۹۵تـا  ،۲۹۷در کتـاب مشـایخ و انبیـاء؛ « روز سـبت » ،صفحات  ۲۸۱تـا  ،۲۸۹در کتاب آرزوی
اعصـار؛ سـیگ َوه کـی .تنسـتاد ،“ The Social Conscience of Seventh Day ”،صفحـات ۱۲۵
تـا  ،۱۴۳در کتـاب . The Lost Meaning of the Seventh Day
« عیسـی بـه آنهـا اظهـار داشـت کـه کار تسـکین دادن رنجـوران هامهنـگ با قانون سـبت
اس�ت .ای�ن در هامهنگ�ی بـا کار فرشتـگان خداون�د ب�ود ،کس�انی که همیش�ه در ح�ال حرکت
بی�ن آسمان و زمی�ن برـای خدم�ت ب�ه برشیت رنجدی�ده هس�تند . . . .
« و همچنی�ن در ای�ن روز انس�ان وظیف�ه ای دارد ک�ه بای�د انج�ام ده�د .رضوری�ات زندگی
ب�رای بیماران ک�ه نی�از ب�ه مراقبتـ دارن�د ،بای�د فراهم ش�ود و حاج�ات نیازمن�دان بای�د تامین
ش�وند .کس�ی ک�ه در تس�لی رن�ج رنجی�دگان در س�بت غفل�ت می کن�د ،بی گن�اه نخواه�د بود.
روز مقدس استراحت خداوند (س�بت ) برای انس�ان آفریده ش�ده اس�ت ،و اعامل رحمت آمیز
درهامهنگ�ی کام�ل ب�ا هـدف آن هس�تند .خداون�د مایل نیسـت کـه مخلوقات او حتی سـاعتی
درد و ع�ذاب بربن�د وقت�ی ک�ه در روز س�بت ی�ا ه�ر روز دیگ�ری میتوان�د رفع ش�ود ».

سواالتی برای بحث
 .۱شـما بـه چـه شـیوه ای سـبت را بـه عنـوان اثبـات اعتمـاد خودتـان بـه خـدا

تجربـه کـرده ایـد؟ آیـا شـما در زندگـی خـود تجربـه ای ماننـد َم ّنـا 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.
 .۲آنچــه کــه مــا در فرمــان چهــارم دیدیــم ،در خــروج  ۸ :۲۰تــا  ۱۱و تثنیــه ۱۲ :۵
تــا  ۱۵یافــت میشــود ،کــه خداونــد بــر جنبــه هــای مختلــف آن تاکیــد دارد .یکــی از
جنبــه هــای ســبت کــه بیشــتر بـرای شــما ارزشــمند اســت ،چیســت؟
 .3در 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.
 .۲بعضــی از شــیوه هایــی کــه در آن ســبت زندگــی شــما را تغییــر داده اســت،
چیســت؟ آیــا بخــش هــای دیگــری از زندگــی شــما وجــود دارد ،کــه الگوهــا و اصــول
ســبت بایــد تاثیــر بیشــتری در آن داشــته باشــد؟
خالصـه :خداونـد س�بت را بهـ عن�وان راه�ی برای بـه ی�اد آوردن خلقت و رس�تگاری برش
داد ،امـا سـبت همچنیـن دارای مزایـای عملـی بسـیاری اسـت .سـبت بـه مـا مـی آمـوزد که به
خداونـد در تامیـن آتیـ ٔه خـود اعتماد کنیم؛ سـبت به ما می آمـوزد تا مترین برابری و مسـاوات
کنی�م؛ و ای�ن م�ی توان�د ب�ه یک نظمـ و ترتیب روحانی مبدل شـود کـه بتواند متـام روابط ما را
تغیی�ر ده�د .عیس�ی عقیـده خـود را در مـورد سـبت با شـفا دادن بیماران و تایید کردن سـبت
ب�ه عن�وان روزی ک�ه برای نیازمنـدان منفعت دارد ،نشـان داد.
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