  درس پنجم  

 ۵مرداد تا  ۱۱مرداد

فریاد و فغانِ پیامربان

بعد از ظهر روز سبت

مطالعـه ایـن هفته :اول سـموئیل  ۱۰ :۸تا ۱۸؛ عاموس  ۱۰ :۵تـا ۱۵؛ میکاه ۸ :۶؛ پیدایش
 ۱ :۱۹تا ۱۳؛ حزقیال ۴۹ :۱۶؛ اشـعیا  ۱۵ :۱تا .۲۳
آیـه حفظـی « :ای مـرد از آنچـه نیكو اسـت تـو را اخبار منـوده اسـت؛ و خداوند از تـو چه چیز
را میطلبـد غیـر از اینكـ ه انصـاف را بجا آوری و رحمت را دوسـت بـداری و در حضور خدای خویش
بـا فروتنی سـلوك منایـی؟» ( میکاه .)۸ :۶

انبی�اء عه�د عتی�ق در می�ان قاب�ل توج�ه تری�ن شـخصیت ه�ای کت�اب مق�دس م�ی باش�ند.
آوای بلن�د آنه�ا ،پی�ام ه�ای جس�ورانه آنها ،احس�اس غم و اندوه ،خش�م و غضب آنه�ا و کارهای
برجس�ت ٔه آن�ان در موقعی�ت ه�ای مختل�ف در ابلاغ پیام باعث ش�د ک�ه آنها افرادی بش�وند که
نت�وان آنه�ا را نادی�ده گرف�ت ،حت�ی اگ�ر آنها همیش�ه راح�ت نبودند ک�ه در انظار باش�ند.
ٔ آنه�ا عمدت�اً ب�ه ارسائیل و یهودیه فرس�تاده ش�دند ،آنها ق�وم برگزیده خدا را نـدا می دادند
ت�ا ب�ه فراخـوان خ�دا گ�وش داده و ب�ه س�وی خ�دا بازگردن�د .م�ردم و رهبران آنـان بـه سـادگی
توس�ط بـت هاـ و س�بک ه�ای زندگ�ی قوـم ه�ای اط�راف ،لغزش م�ی خوردن�د .ای�ن وظیفه بی
پ�اداش انبی�اء ب�ود ،ک�ه گاه�ی اوق�ات با ی�ادآوری درباره عش�ق خداوند ب�ه آنه�ا و کارهایی که
قبلاً خداونـد برـای آنه�ا انج�ام داده ب�ود ،و گاه�ی اوق�ات ب�ا هش�دار دادن به پیامده�ای دور
ش�دن از خداون�د ،ب�ه آن�ان ارصار ورزن�د تا توب�ه کنند.
همچنیـن ،هامنط�ور ک�ه مش�اهده خواهی�م کرد ،در می�ان گناه�ان و پلیدی های�ی که آنان
بـه رهبران و م�ردم برعلی�ه آنه�ا هش�دار دادن�د ،یک�ی از بزرگرتی�ن آن گناه�ان ،س�تم ب�ه فقرا،
نیازمن�دان و بینوای�ان ب�ود .بل�ه ،ب�ت پرس�تی ب�د ب�ود؛ بله ،پی�روی و عب�ادت مذاه�ب غلط بد
ب�ود؛ و همینط�ور ،بل�ه ،سوءاس�تفاده از ضعف�ا و فق�را نی�ز س�زاوار محکومیت بود.
درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت  ۱۲مرداد —  August 3آماده شوید.
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     یکشنبه     

 ۶مرداد

دعوت مکرر برای عدالت
بـا وجـود طـرح دقیـق و روشـن خـدا بـرای قـوم بنـی ارسائیـل ،مـردم ارسائیـل بـه نـدرت
براسـاس آنچـه کـه آنـان برایـش فراخوانده شـده بودند ،زندگی مـی کردند .تنها چند نسـل بعد
از اینکـه آنهـا در آن رسزمیـن اسـکان یافتنـد ،آنهـا از سـموئیل کـه نبـی و داور بود خواسـتند تا
یـک پادشـاه را بـرای هدایـت قـوم آنهـا تعییـن کند « ،مثل سـایر ا ّمتهـا » ( اول سـموئیل .)۵ :۸



اول سـموئیل  ۱۰ :۸تا  ۱۸را بخوانید .هش�دار سمـوئیل به مردم در پاس�خ به درخواس�ت آنها
برای درخواس�ت پادش�اه چه بود؟

تشـخیص س�موئیل اینـ ب�ود ک�ه خواسـته آنـان رشوعـی اسـت از طـرف قـوم ،بـرای اینکـه
مانن�د اقوـام دیگ�ر ب�ه طری�ق های دیگ�ری زندگ�ی کنن�د .در حالی که س�موئیل در پ�ی رایزنی
باـ اولی�ن پادش�اه یعن�ی ،ش�ائول ب�ود ،م�دت زیادی نگذش�ته ب�ود که پیشـگوئی او پا بـه عرصه
واقعی�ت گذاش�ت .حت�ی در اوج دوران پادش�اهی در ارسائی�ل ،داوود و س�لیامن از وسوس�ه ها،
فس�اد و اف�راط و فزون�ی در قدرتش�ان ،نتوانس�تند بگریزند.
در رسارس حکمران�ی ه�ای ارسائی�ل و یه�ودا ،یکی از واکن�ش های خدا ،فرس�تادن انبیاء بود
ت�ا درب�اره اراده او س�خن ب�ه میـان بیاورن�د و ب�ه رهبران و ق�وم بن�ی ارسائی�ل دربـاره اعضـای
فرامـوش شـده جامعـه بـه آنان یـادآوری کننـد که مسـئول و جوابگو هسـتند.
در ن�گارش ه�ای انبی�اء عربان�ی ،ما ش�اهد یک دعوت مس�تمر و مداوم ب�رای زندگی عادالنه
و اج�رای عدال�ت در جامع�ه هس�تیم .پیامبران ب�ا ب�ی وفای�ی ارسائی�ل و رهبران آن مقابله می
کردنـد ،و بـرای بـی صدایـان بطـور منظـم و مرصانـه صـدا بودند ،باالخص کسـانی کـه با قصور
ارسائیلـ از متابع�ت از اراده خداون�د ،آس�یب دیده بودند.
در انع�کاس اش�تیاق انبیـاء عه�د عتیـق ،ابراهاـم جاشـوا ِه ِشـل ،خودرضامنـدی مـا را بـا
فراخوان�ی مبرم ب�رای عدالـت مقایس�ه م�ی کن�د « :آن چیزهای�ی ک�ه انبیـاء را در آن زمـان بـه
ه�راس و وحش�ت م�ی انداخت ،در حال ح�ارض اتفاقات روزانه ای هس�تند که در رسارس جهان
رخ میدهن�د  . . . .ناش�کیبائی آن�ان ب�ا بـی تاب�ی نس�بت ب�ی عدالتی ممکن اس�ت به مـا مانند
حمل�ه عصب�ی رضب�ه بزن�د .ما خودم�ان مداوم ش�اهد بی عدالت�ی ،رفتاره�ای ریاکاران�ه ،دروغ،
خش�م ،بدبخت�ی هس�تیم ،ام�ا ب�ه ن�درت در مورد آنها خش�مگین یا بی�ش از ح�د برانگیخته می
ش�ویم .اماـ ب�رای انبی�اء حتی یک ب�ی عدالتی جزئ�ی ،ابعادی به بزرگی کهکش�ان داشـت— » .
انبیـاء ( نیویـورک :انجمـن انتشـارت یهودیان امریـکا ،)۱۹۶۲ ،صفحـه  ۳و .۴
آنچ�ه ای�ن انبی�اء ب�ه م�ا عرض�ه می دارن�د ،بصی�رت برای دی�دن قل�ب و فکر خداس�ت .آنها
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ب�ا ح�رف زدن از ط�رف خداون�د ب�ه م�ا کم�ک م�ی کنن�د ک�ه بی عدالت�ی و رن�ج دنیای خ�ود را
از ن�گاه چش�م ه�ای پ�ر از اش�ک خداون�د ببینیم .اما این اشتـیاق و دلس�وزی ب�رای عمل کردن
فراخ�وان م�ی ده�د ،واز م�ا م�ی خواه�د تا با خ�دا همکاری کنی�م و غم و اندوه کس�انی که در
اطرافمان هس�تند را تخفیـف داده و عالجی بـرای آن بیابیم.

چط�وـر گاه�یـ م��ا در پـ�ی ش�بـیه ش��دن ب��ه « تمام��ی اقـ�وام دیگ��ر » هســتیم؟ شــیوه
هایــی کــه ممکــن اســت بـرای مــا و دیگـران مضــر باشــد.

     دوشنبه     

 ۷مرداد

عاموس
« من نه نبی هستم و نه پرس نبی بلکه چوپان بودم و انجیرهای ب ّری را میچیدم .و خداوند مرا از
عقب گوسفندان گرفت و خداوند مرا گفت ،برو و بر قوم من ارسائیل نب ّوت منا » (عاموس  ۱۴ :۷و .)۱۵
عام�وس کاملا ع�دم صالحیت خود را برای اینکه نبی باش�د ،قبول داش�ت ،ام�ا هامنطور که
پی�ام خ�ود را ب�ه گوش ق�وم ارسائیل می رس�اند ،توانایی آش�کار خود را برای جلب ش�نوندگانش
ب�ه آنچ�ه که م�ی خواهد به آنه�ا بگوید ،نش�ان می داد.
او از یک لیست مشهور رشوع کرد ،فهرست اقوام حاشیه ای  -سوریه ،فلسطین ،صور ،ادوم،
عمون و موآب را تهیه می کند ،و همینطور جزئیات جنایات ،خشونت ها و جنایاتی که خداوند
آنها را برای آن مجازات خواهد کرد را تهیه می کند ( نگاه کنید به عاموس  ۳ :۱و  .)۳ :۲آسان
است که تصور کنید ،ارسائیلی های متهم به این اتهامات از طرف دشمنان شان ،منحرصا ً بسیاری
از این جنایات را این ملت ها علیه خود ارسائیلیان مرتکب شده بودند.
س�پس عام�وس کم�ی نزدیکتر ب�ه خانه حرک�ت می کن�د و داوری خ�دا برعلیه م�ردم یهودا،
همس�ایگان جنوب�ی ارسائی�ل در پادش�اهی های�ی ک�ه اکن�ون از ه�م ج�دا ش�ده بودن�د را اعالم
م�ی کن�د .عام�وس از ط�رف خداون�د ،م�ی گوی�د ک�ه خداوند ب�ه دلیل نافرمان�ی آن�ان از احکام
او ،مجاـزات هاییـ را ب�رای آنه�ا خواه�د فرسـتاد (نـگاه کنی�د ب�ه عامـوس  ۴ :۲و  .)۵بازهم می
توانی�م مرـدم را درقلمـرو پادشاـهی شمالی تصوـر کنی�م ک�ه هلهل�ه میـ کننـد ،هامنط�ور ک�ه
عام�وس ب�ه خط�اکاری ه�ای کس�انی که در اطرافش�ان هسـتند اشـاره مـی کند.
ام�ا س�پس عام�وس ب�ه طرف مخاطبان خوـد بر می گ�ردد .بقیه کتاب در م�ورد رشارت ،بت
پرستـی ،ب�ی عدالتی و قص�ور مکرر از بینش خداوند ،متمرکز اس�ت.
عامـوس  ۹ :۳تـا ۱۱؛  ۱ :۴و ۲؛  ۱۰ :۵تـا ۱۵؛ و  ۴ :۸تـا  ۶را بخوانیـد .او بـر علیـه چـه گنـاه
هایـی هشـدار میدهـد؟
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در حال�ی ک�ه عام�وس زب�ان سیاس�ی و دیپلامتی�ک ن�دارد و هشـدارهایش مجـازات داوری
هسـتند ،پیـام او آمیختـه بـا عجـز و التماس بـرای بازگشتن آنـان بسـوی خدایشـان اسـت .این
شاـمل تک�رار ح�س عدال�ت و توج�ه و مراقب�ت نسـبت بـه فقیرانی اسـت کـه در میـان جامعه
آنهـا وجـود دارد « :و انصـاف مثـل آب و عدالـت ماننـد نهـر دایمـی جاری بشـود » (عاموس:۵
 .)۲۴آیـات آخـر نبـوت عامـوس بـه احیای مجدد قوم خداوند در آینده اشـاره مـی کند( ،ببینید
 ۱۱ :۹تـا  « :)۱۵در ژرف تریـن زمـان ارتـداد و بزگرتیـن زمـان نیـاز آنان ،پیام خداونـد برای آنها
بخشـش و امیـد بـود( .اِلـن جی وایـت ،انبیـاء و پادشـاهان ،ص[ .)۲۸۳ .از منت انگلیسـی]

آیــا زمــان هایــی وجــود دارد کــه نیــاز باشــد تــا بـرای اصــاح خطاهــا ،بــا لحــن تنــد
و خشــن صحبــت کنیــم؟ چگونــه مــی توانیــم تشــخیص بدهیــم کــه چــه هنگامــی
چنیــن لحنــی ممکــن اســت مناســب باشــد؟

     سه شنبه     

 ۸مرداد

میکاه
« خداوند به ما فرموده است که از ما چه می خواهد .آنچه او از ما می خواهد این است
که رحم و انصاف داشته باشیم و با کامل فروتنی احکامش را بجا آوریم ؟ » ( میکاه .)۸ :۶


در حال حارض چه روشهایی وجود دارند ،که شام بتوانید به دور از این کلامت زندگی کنید؟

گویـا میـکاه  ۸ :۶یکـی از بهرتیـن آیـات کتـاب مقـدس شـناخته شـده اسـت .بـا ایـن حـال،
ماننـد بسـیاری از آیاتـی کـه مـا از آنـان بـرای خود شـعارها و یـا « دیوارکوب ها » درسـت می
کنی�م ،احتماالً م�ا بیشتر از آنه�ا س�خن میگویی�م و کمتر با مفهوم آن آش�نا هس�تیم.
میــکاه  ۸ :۲تــا  ۱۱و  ۱۲-۸ :٣را بخوانیــد .مــردم چــه کارهایــی مــی کردنــد کــه میــکاه آنــان
را محکــوم کــرد؟

سـلطنت ا َحـاز بـه عنوان یکی پادشـاهان یهودا ،شـاهد بود کـه قوم خداوند بـه پائین ترین
سـطح روحانـی خـود در تاریـخ و روحانیـت قـوم خودشـان رسـیدند .بت پرسـتی و شـیوه های
شـیطانی آن افزایـش یافتنـد .در همان زمـان ،هامنطـور کـه سـایر انبیای معـارص او نیز اشـاره
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کـرده انـد ،همچنـان فقرا مورد اسـتثامر و سوءاسـتفاده قرار گرفتند و طعمه سـتمگران شـدند.
میکاه که پیامرب بیان کنند ٔه حکم مجازات بود ،از انبیاء معارصش در این خصوص کمرت نبود.
سه باب ِاو ِل کتاب او اغلب خشم و غم واندوه خداوند را نسبت به آنچه که شیطان بر رس
قوم او آورده است ،و همچنین تباهی و ویرانی را بیان می کند که بر آنان واقع خواهد شد.
امـا خداونـد قومـش را تـرک نکـرد .حتی ِ
بانگ بلنـد و پیام هـای تند و رصیح انبیاء ،نشـانه
ای از عالقـه دائـم و همیشـگی خداونـد بـه قومـش بـود .خداونـد بـه خاطـر محبـت و توجهی
کـه بـه آنـان داشـت به آنان هشـدار می داد .خداوند مشـتاق بـود که آنان را ببخشـد و مجددا ً
ایشـان را بـه سـوی خـود بـاز گردانـد .او تا به ابد نسـبت بـه آنان خشـمگین باقی منـی ماند.
چنیـن چارچوبـی بـه خوبـی بـه عنـوان یـک « قاعـده » شـناخته مـی شـود — بـه انصـاف
عمـل کـردن ،دوسـت داشتن رحمـت ،و فروتـن بـودن .ایـن ممکن اسـت سـاده به نظر برسـد.
امـا زندگـی کـردن بـا چنیـن ایامنـی بطور عملـی خیلی بیشتر چالش انگیـز اسـت ،مخصوصاً با
اینـکار ممکـن اسـت بـه نظر برسـد کـه خیلـی دور از معیارهـای جامعه ای هسـتید کـه در آن
زندگـی مـی کنیـد .هنگامـی کـه دیگـران از بـی عدالتی سـود مـی برنـد ،رحمت را متسـخر می
کننـد و بـا افتخـار اینـکار را مـی کننـد ،بـه انصـاف رفتـار کـردن و دوسـت داشتن رحمـت و با
فروتنـی زندگـی کـردن احتیـاج به شـجاعت و پشـتکار دارد .با این حـال ،ما اینـکار را به تنهایی
منـی توانیـم انجـام دهیـم؛ هنگامـی کـه ما اینـکار را انجام می دهیـم ،ما با خدای خـود در این
راه گام بـر مـی داریم.

چــه ارتباطــی بیــن انجــام عدالــت و دوســت داشــتن رحمــت ،و گام برداشــتن بــا
خداونــد بــا فروتنــی وجــود دارد؟

     چهارشنبه     

 ۹مرداد

حزقیال
اگر از گروهی از مسیحیان درباره « گناهان سدوم » سؤال کنیم ،بسیاری از آنها احتامالً به
توصیف گناهان جنسی و سایر اشکال گناه می پردازند .بعد از همه اینها ،پیدایش  ۱ :۱۹تا ۱۳
یک جامعه بیامر و پیچیده را نشان می دهد که بیشرت آماده تخریب و نابودی است.
ب�ا ای�ن ح�ال ،ب�ه ان�دازه کاف�ی جال�ب اس�ت ،ک�ه پاس�خ پیچی�ده ت�ر از آنک�ه ج�واب داد.
تکبر و فراوانی
توضی�ح حزقی�ال را در نظ�ر بگیری�د « :اینـک گنـاه خواهرت َسـ ُدوم این بود که ّ
نـان و سـعادمتندی رفاهیـت بـرای او و دخرتانـش بـود و فقیـران و مسـکینان را دسـتگیری
ننمودن�د » (حزقیـال  .)۴۹ :۱۶اگرچـه بـه وضـوح خداوند قصد نداشـت که اشـکال دیگر فسـاد
را در شـهر نادیـده بگیـرد ،در اینجـا توجـه و مترکز حزقیال بـرروی بی عدالتـی اقتصادی و عدم
مراقبـت و توجـه بـه افـراد نیازمند اسـت.
48

آیـا ایـن مـی توانـد بـه این معنا باشـد که در چشـم خدا ،ایـن گناهـان اقتصادی به بـدی گناه
جنسـی ،بد هستند؟

بع�د از زم�ان عام�وس ،میکاه و اشـعیا ،پیشـگویی های اولیه حزقیال ،بنظر می رسـد نشـانه
ای مش�ابه از هش�دار دادن درم�ورد ویرانیـ هایـی اسـت کهـ در آین�ده ب�ه وق�وع م�ی پیوندد.
ب�ا ای�ن ح�ال ،پ�س از اینک�ه اورش�لیم ب�ه دس�ت بابلی ها م�ی افتد و مردمش اس�یر می ش�وند،
مترک�ز و توج�ه حزقی�ال بیشتر ب�ه سوـی وعده ه�ای رس�تاخیز خداوند تغییر م�ی کند.
حزقیـال  ۲ :۳۴تـا  ۴و  ۷تـا  ۱۶را بخوانی�د .اظهارنظ�ر خداون�د از رهبران فاس�د ارسائی�ل را ب�ا
چوپاـن (مس�یح) خوـدش مقایس�ه کنی�د .چگون�ه رفت�ار آنه�ا ب�ا ضعیف تری�ن « گوس�فند » با
روش هـای او متفاـوت اسـت؟

آنها حتی بدتر از آن بوده اند که به گونه ای با سدوم مقایسه شوند ،خداوند هنوز به آنها امیدوار
بود تا آنان را از راه رشارت و تبه کاری خودشان که در پیش گرفته بودند باز گرداند .در طرح جدید
خداوند برای مردمش ،آنها به رسزمین خودشان باز می گشتند ،اورشلیم بازسازی می شد و معبد
دوباره ساخته می شد .اعیاد خداوند دوباره برگزار می شد و زمین دوباره به صورت مساوی در میان
مردم به عنوان ارث آنان تقسیم می شد (نگاه کنید به حزقیال  ۱۳ :۴۷و  .)۲۹ :۴۸به نظر واضح می
رسداست که قصد خدا این بود که طرح او برای قومش ،هامنطور که در ابتدا به موسی و مردم
ِ
بازگشت دوبار ٔه قومش از اسارت باشد .این شامل نگرانی
ارسائیل پس از نجات آنها از مرص داده بود،
برای ضعیف ترین اعضای جامعه و همچنین افرادی بود که ممکن است بیگانه باشند.

چقدر این برای شما مهم است ،که خدای ما خداوندی است که فرصت های دوم
— و حتی بیشتر— به مردمش می بخشد ،کسانیکه اشتباه کرده اند ،پس از آن برای
انتخاب بهتر کردن فرصت داشته اند؟

     پنجشنبه     

 ۱۰مرداد

اشعیا
اشـعیا  ۱۵ :۱تـا ۲۳؛  ۱۳ :۳تـا ۱۵؛ و  ۷ :۵و  ۸را بخوانیـد .چگونـه شما واکنـش نبی را به آنچه
او در جامعـه اطـراف خودش مشـاهده کـرد ،رشح می دهید؟
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مقدمه موعظه اشعیا -پنج فصل اول — ترکیبی از انتقاد شدید از نوعی جامعه ای است که
قوم خداوند به شکل آن جامعه درآمده بودند ،و هشدارهای قریب الوقوع داوری ،در واکنش به
رد شدن آنان از طرف خداوند و ادامه اعامل اشتباه آنان ،و همینطور پیشنهادات امیدوارانه در
صورتیکه مردم به سوی خدا برگردند و زندگی خودشان و جامع ٔه خود را اصالح کنند .اما شاید قوی
ترین احساساتی که از طریق کالمش بیرون می آید احساس غم و اندوه است .بر اساس درک او از
خداوند و آنچه که او برای قومش می خواهد ،نبی برای آنچه که از دست رفته بود سوگواری می
کند ،افراد بیشامری فراموش شده بودند و آسیب دیده بودند ،و برای ملتی که داوری خواهند شد.
اشـعیا ایـن طـرح را از طریـق رسـالت نبوی خـود دنبال می کنـد .او از مردم خواسـت تا به
یـاد داشـته باشـند کـه خـدا بـرای آنها چـه کـرده اسـت .او همچنین به ایـن مردم پیشـنهاد می
کنـد کـه بـه آنچـه خداونـد مـی خواهـد در آینـده بـرای آنـان انجام دهـد امید داشـته باشـند.
بنابرایـن ،اکنـون بایـد بـه دنبـال خداوند برونـد ،و بـرای همین ،احیـای رابطه با او شـامل توبه
از اعمال مجرمانـه و اشـتباه فعلـی و تغییـر نحـو ٔه برخـورد با دیگران می باشـد.
اشعیا در باب  ۵۸و  ،۵۹به طور ویژه به موضوع نگرانی برای عدالت اشاره می کند .او
دوباره جامعه ای را توصیف می کند که « عدالت در آن به عقب رانده شده است و عدالت از
آن دور شده است؛ حقیقت در آن لغزش خورده است ،و و صداقت منی تواند وارد آن جامعه
شود » (اشعیا  .)۱۴ :۵۹اما او همچنین تأکید می کند که خدا از آن آگاه است و خداوند قومش
را نجات می دهد — « نجات دهنده ای خواهد آمد » (اشعیا .)۲۰ :۵۹
در رسارس کت�اب اشعـیا ،بخ�ش مهم�ی از تو ّج�ه نبی ،به رسـمیت شنـاخنت بازگشـت مسـیح
معطوـف م�ی ش�ود ،کس�ی که در نهای�ت حکومت خدا را ب�ر روی زمین دوباره برقـرار می کند
و عدال�ت ،رحم�ت ،ش�فا و احی�اء را با خ�ود به ارمغ�ان می آورد.

اشـعیا  ۶ :۹و ۷؛  ۱ :۱۱تـا ۵؛  ۱ :۴۲تـا ۷؛ و  ۴ :۵۳تـا  ۶را بخوانی�د .چگون�ه این نبوتها
ب�ا آنچ�ه ک�ه ش�ما از زندگ�ی ،رس�الت و مرگ عیس�ی درک م�ی کنید ،مطابق�ت دارند؟
اینـ نبوته�ا در م�ورد ه�دف از آمدن�ش به ای�ن جهان چه م�ی گویند؟

     جمعه     

 11مرداد

تفکـری فراتـر :بخوانیـد اِلـن جـی وایـت « ،اسـارت آشـوریان» ،صفحـه  ۲۷۹تـا ۲۹۲؛«
فراخوانـی اشـعیا » ،صفحـه  ۳۰۳تـا  ،۳۱۰از کتـاب انبیـاء و پادشـاهان[ .صفحات فـوق مربوط
بـه مرجـع انگلیسـی کتاب اسـت]
« در مقابلـه بـا ظلم و سـتم مشـخص ،بـی عدالتی آشـکارا ،تجمل گرایی بی رویـه و افراط،
عیاش�ی و مس�تی ب�ی رشمانه ،ش�هوت رانی رشم آور ،فس�اد اخالق�ی ،در دوران انبیـاء ،آنها را بر
آن داشـت کـه صـدای خـود را بلنـد کننـد (علیه ظلـم بایسـتند)؛ امـا اعرتاضات و شـکایت آنان
از گنـاه بیهـوده بـود » .اِلـن جی وایـت ،انبیاء و پادشـاهان ،ص.۲۸۲ .
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بـرای اشـعیا ”،بـه ویـژه چشـم انـداز رشایـط اجتامعـی مـردم دلسرد کننـده بـود .در پـی
میـل انسـان هـا بـرای افزایـش منافـع شـان ،اضافـه کـردن خانـه بیشتر بـه خانـه های خـود ،و
زمیـن و مزرعـه بـه زمیـن و مزرعـه هـای خـود … .عدالـت از مسـیر خـود منحـرف شـده بود،
و هیـچ ترحمـی بـه فقـرا نشـان داده منی شـد… حتی حاکامن و دادرسـان ،کسـانی کـه وظیفه
شـان حامیـت و حفاظـت از درمانـدگان بود ،گوشهایشـان را برروی شـنیدن صـدای گریه فقرا و
نیازمنـدان ،بیـوه زنهـا ،و یتیمان بسـته بودنـد و صـدای آنـان را منی شـنیدند…
« هنگامیکـه ،در طـی سـال آخرحکومـت ُع ّزیـا ،اشـعیا فراخوانـده شـد کـه پیغـام هـای
هشـداردهنده و مالمـت کننـده خداونـد را بـه یهـودا برسـاند ،در مواجهـه بـا چنیـن رشایطـی،
جـای تعجـب نیسـت کـه او از ایـن مسـؤلیت شـانه خالـی کند .او بـه خوبی می دانسـت که با
مقاومـت سـخت و شـدید آنهـا مواجـه خواهـد شـد » صفحـات  ۳۰۶و .۳۰۷
« ایـن خطابـه هـای سـاده انبیـاء … باید توسـط مـا به عنوان صـدای خداوند بـه گوش هر
جانـی برسـد .نبایـد هیـچ فرصتـی را بـرای انجـام اعمال رحیامنـه ،از آینـده نگـری و منصفانـه
بدون چشمداشـت به پاداش ،و با تواضع مسـیحیانه ،نسـبت گرانباران و سـتمدیدگان از دسـت
بدهیـم » صفحه .۳۲۷

سواالتی برای بحث
 .۱مــا اغلــب عملکــرد نبــوت را بــه عنــوان پیــش بینــی آینــده مــی دانیــم .چگونه شــناخت
از توجــه و تمرکــز انبیــاء عهــد عتیــق بــرروی دنیایــی کــه آنــان در آن زندگــی مــی کردنــد،
ادراک شــما از وظیفــه یــک نبــی تغییــر مــی دهــد؟
 .۲زندگــی و پیغــام انبیــاء ثابــت مــی کنــد کــه چقــدر بــر موضــع حقیقــت ایســتادن و
موضــع گرفتــن و از آن دفــاع کــردن ،مــی توانــد ســخت و خطرنــاک باشــد .چ ـرا اعتقــاد
داریــد کــه آنهــا هــر آنچــه انجــام مــی دادنــد بــه همــان چیــزی بــود کــه آنهــا انجــام مــی
دادنــد و صحبــت مــی کردنــد؟
 .3در نوشــته هــای انبیــاء بــه نظــر مــی رســد خداونــد بیــن خشــمگین بــودن و اب ـراز
نگرانــی عمیــق خــود بــرای مــردم در تنــاوب بــوده اســت .چگونــه ایــن دو جنبــه از
شــخصیت خداونــد را بــا هــم مطابقــت مــی دهیــد؟

خالصـه :انبیـاء عهـد عتیـق دلسـوز و پر احسـاس و اغلب خشـمگین و مدافعانـی نگران
طریـق و اراد ٔه خداونـد بـرای قومـش بودند .بازتاب دهنده نگرانی آشـکار خداونـد بودند ،این
عالقـه شـامل توجـه شـدید به عدالـت برای فقرا و سـتمدیدگان بـود .دعوت انبیاء به بازگشـت
بسـوی خداونـد شـامل پایـان دادن بـه بـی عدالتـی ،چیـزی کـه خداوند نیز همیشـه در چشـم
انـدازش بـرای آینـده بهرت بـرای قومش وعـده داده بود ،می شـد.
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