  درس ششم  

پرستش خالق

 ۱۲تا  ۱۸مرداد

بعد از ظهر روز سبت

مطالعـه ایـن هفتـه :مزمـور  ۱ :۱۱۵تـا ۸؛ تثنیـه  ۱۷ :۱۰تـا ۲۲؛ مزمـور ۱ :۱۰۱؛ اشـعیا
 ۱۰ :۱تـا ۱۷؛ اشـعیا ۵۸؛ مرقـس  ۳۸ :۱۲تـا .۴۰
آیـه حفظـی ” :آیـا روزهای کـه من میپسـندم این نیسـت که زنجیـر بیعدالتی را بگشـایی،
و بندهـای یـوغ را بـاز کنـی؟ مظلومـان را آزاد سـازی ،و هـر یـوغ را بشـکنی؟ کـه نـان خـود را با
گرسـنگان قسـمت کنی و فقیرانِ بیخامنان را به خانۀ خویش آوری؟ و چون برهنهای بینی ،او را
بپوشـانی و از آن که از گوشـت تن توسـت ،خود را پنهان نسـازی؟ “ ( اِشـعیا  ۶ :۵۸و .)۷

حتی یک مطالعه اجاملی از کتب انبیاء عهد عتیق ،به ما در مورد نگرانی ها در مورد بدرفتاری
با فقرا و ستمدیدگان هشدار می دهد .انبیاء و خداوند ،با آنها در مورد آنچه که متام ملت های
اطرافشان انجام داده اند و آنان از دیدن آن خشمگین شده اند ،صحبت کردند (به عنوان مثال،
عاموس  ۱و  ۲را ببینید) .اما انبیاء همچنین احساس خشم و غم و اندوه خود را در مورد انجام
اعامل بدی که توسط خود مردم خدا یعنی کسانی که دریافت کننده بسیاری از برکت های الهی
بودند ،ابراز داشتند .با توجه به تاریخ آنان ،و همچنین قوانینی که خداوند به آنان داده بود ،باید
این مردم به عنوان انسانهای بهرتی شناخته می شدند .متأسفانه ،این امر همیشه درست نیست
و انبیاء در مورد وضعیت این رویدادهای غم انگیز حرف های بسیاری داشتند که بگویند.
جال�ب اس�ت ک�ه بدانی�م ،بسـیاری از مع�روف تری�ن اظه�ارات انبی�اء عه�د عتیـق در م�ورد
عدال�ت و ب�ی عدالت�ی در واق�ع در چارچ�وب دس�تورالعمل های�ی ک�ه دربـاره عب�ادت اس�ت،
مط�رح ش�ده اس�ت .هامنطور ک�ه خواهیم دی�د ،عبادت واقعی چیزی نیس�ت که تنه�ا در طول
مراس�م مذهب�ی اتف�اق م�ی افت�د .همچنیـن پرس�تش واقعـی ایـن اسـت کـه بـه روشـی زندگی
کنی�م ک�ه در نگران�ی ه�ای خداون�د بـرای رف�اه دیگ�ران رشیکـ باش�یم ،و در پیـ کم�ک به آن
کس�انی باش�یم ک�ه حقشاـن پایمال ش�ده و فرام�وش ش�ده اند.
درس این هفته را مطالعه کنید تا برای سبت  ۱۹مرداد —  August 10آماده شوید.
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     یکشنبه     

 ۱۳مرداد

بت پرستی و ستم
خیلـی زود پـس از آنکـه خداونـد مـردم ارسائیل را از مرص بیـرون آورد ،با آنها در کوه سـینا
مالقـات کـرد و ده فرمـان را بـه صـورت کتبـی ،از جمله دو فرمـان اول در مورد پرسـتش نکردن
خدایـان دیگـر و نسـاخنت بـت هـا بـه آنـان داد (نـگاه کنیـد بـه خـروج  ۲ :۲۰تـا  )۶در پاسـخ،
مـردم قـول دادنـد ،کـه هـر کاری را کـه او دسـتور بدهـد انجـام دهنـد ،و همچنیـن بـه عنوان
قـوم او در طریقـت او زندگـی کننـد (نـگاه کنیـد بـه خـروج  ۱ :۲۴تا .)۱۳
ام���ا پ���س از آن ،موس���ی ب�هــ م���دت ش���ش هفت���ه ب���ه کـ��وه رف���ت و م ـ�ردم نگ ـ�ران ش ـ�دند
کــ�ه چــ�ه برـــ رس موســ�ی آمــ�ده اســـت .ه�اــرون تحــ�ت فشـــار توـــده هـــای م�رــدم ،یــ�ک
گوسـ��اله طالی���ی سـ��اخت و مـ��ردم را بـ��رای قربان���ی کـ��ردن در ن���زد آن هدای���ت کـ��رد ،بع���د از
آن « آنـ��گاه نشس ــته ،خوردنـ��د و نوش ــيدند و دس��تـ ب���ه كاره���ای رشمآور زدن���د » (خ ــروج
 .)۶ :۳۲ه�مــ خداون ـ�د و ه ــم موس ـ�ی از اینک ـ�ه چقـ��در رسی ــع مرـــدم ب ـ�ه خداون ـ�د پش ــت
ک���رده بودندـــ و ب ـ�ه پرس ــتش ب ـ�ت ه ـ�ا پرداخت��هـ بودن ــد ،خش�مــگین بودن ـ�د و ب ـ�ه نظ ـ�ر م ـ�ی
رس ــید ک ـ�ه ای ـ�ن تنه ـ�ا ش�فــاعت موس ـ�ی ب ــود ک ـ�ه ق���وم بن��یـ ارسائی ـ�ل را از مجازات ـ�ی ک ـ�ه
سـ��زاوارش ب ـ�ود ،نجـ��ات داد (ن ـ�گاه کنی���د ب���ه خ ـ�روج  ۳۰ :۳۲ت ــا .)۳۴
ب�ا ای�ن ح�ال ،ب�ت پرس�تی ،وسوس�ه ای ب�ود ک�ه ق�وم خداون�د در اکثر مواقع دچـار آن می
ش�دند .تاریخ پادشـاهان ارسائیل و یهودا در امواج دوران بت پرس�تی در تناوب بود که ش�امل
اعمال ظاملان�ه برخ�ی از پادش�اهانی ب�ود ک�ه م�ردم خـود را رهبری کردن�د ت�ا ایـن خدایـان را
عبـادت کنن�د .چنی�ن ب�ی وفای�ی و بدقول�ی ،مرکز توج�ه و مترکز تک�راری انبیاء بود ک�ه خداوند
آن�ان را فرستـاده ب�ود ت�ا مـردم را ب�ه س�وی بازگش�ت بهـ او دع�وت کنن�د .اغل�ب ،در می�ان
فراخوان�ی ب�ه منظ�ور احی�ا و اصالح�ات ،فراخوان�ی هایی ب�رای رفتار بهرت ب�ا فق�را ،نیازمندان و
درمان�دگان ک�ه در می�ان آنه�ا بودنـد صورت مـی گرفت.


مزمور  ۱ :۱۱۵تا  ۸را بخوانید .نویسنده به چه نکته مهمی اشاره می کند؟

این یک گرایش انسانی است که ما شبیه چیزی یا شخصی می شویم که آن را عبادت منوده
و به آن اهمیت می دهیم .بنابراین ،زمانی که قوم خداوند از پرستش خداوند عادل روی
گردانده و به پرستش خدایان دروغین ملت های اطراف آنان ،که اغلب آنها به عنوان آغازکننده
جنگ و یا افروخنت شعله آن شکل گرفته بودند ،پرداختند ،طبیعی بود که نگرانی برای دیگران و
برای اجرای عدالت کاهش یابد .هنگامی که آنان ،خدایان دیگر را برای پرستش انتخاب کردند،
مردم در اجرای بسیاری از اعامل ،اخالق و رفتار خود را تغییر دادند ،از جمله نحوه برخورد
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آنان با دیگران ،تغییر کرد .چنانچه آنان نسبت به خداوند وفادار می بودند ،نگرانی های او را
در باره نیازمندانی که در میانشان بودند به اشرتاک می گذاشتند.

بیشــتر در م�وـرد ایـ�ن ایــده کــه مــا شــبیه آن چیــزی کــه عبــادت مــی کنیــم مــی
شوــیم ،تامـ�ل کنیـ�د .م��ا چطـ�ور م��ی توانی��م در عص��ر معاص��ر شــاهد آشــکار شــدن
ای��ن اص��ل باشــیم؟

     دوشنبه     

 ۱۴مرداد

دلیلی برای عبادت
در رسارس کت�اب مق�دس ،ب�ه ق�وم خداون�د ارصار ش�ده ت�ا خ�دا را پرستـش کنن�د ،ام�ا به ما
نی�ز ب�ه ک� ّرات دالیل�ی برای پرس�تش خداوند ارائه ش�ده اس�ت .به ما گفته ش�ده اس�ت که او را
بپرس�تید ،ب�ه خاط�ر ش�خصیتی ک�ه او دارد ،و آنچ�ه انجام داده اس�ت ،و به خاط�ر خصلت های
بس�یاری کهـ او دارد .در می�ان آنه�ا نیکویـی او ،عدال�ت و رحم�ت او قرـار دارن�د .وقت�ی ب�ه ما
ی�ادآوری م�ی شـود ک�ه خداون�د هامنند چه هسـت ،و آنچه را ک�ه او برای ما انجام داده اس�ت
(ب�ه خص�وص ب�رروی صلیب بوس�یله مس�یح) و آنچ�ه را که او وع�ده داده تا انجـام دهد ،دیگر
دلیلـی بـرای هیچکـس منـی ماند کـه او را عبادت و پرسـتش نکنند.
تثنیـه  ۱۷ :۱۰تـا ۲۲؛ مزمـور ۱ :۱۰۱؛  ۵ :۱۴۶تـا ۱۰؛ اشـعیا ۱۶ :۵؛  ۱۱ :۶۱بخوانید .چه انگیزه
های�ی ب�رای عبادت و س�تایش خداوند در این آی�ات وجود دارد؟

ب�رای ام�ت خ�دا چنین دلایلی ب�رای عبادت ،چیز جدی�دی نبود .برخی از پرشـورترین زمان
هایعب�ادت ارسائیلی�ان ت�ازه آزاد ش�ده ،واکن�ش بـه مداخل�ه آشکـار خ�دا ب�ه خاطر آنها ب�ود .به
عنـوان مثـال ،پ�س از خـروج از مصر و عب�ور از دری�ای رسخ ،موس�ی و مری�م ،مـردم را رهبری
کردن�د ت�ا ب�ه خاط�ر آنچ�ه ک�ه با چش�م خ�ود دیده بودن�د کـه خداوند بـرای نجات آنـان انجام
داده اس�ت ،در س�تایش خداون�د رسود بخوانن�د (خ�روج  ۱۵را مالحظه کنید).
عدال�ت و رحم�ت خداونـد ،هامنگون�ه ک�ه در چنی�ن رویدادهای�ی نشـان داده شـد ،نبای�د
فرام�وش م�ی ش�دند .هامنط�وری ک�ه مـردم بـه طـور مرتـب ایـن حکایـت هـا را بـرای دیگران
تعریفـ م�ی کردندـ ،و اینـ حکایـت هـا را زن�ده نگـه م�ی داشـتند ،اعمال و عدال�ت خداون�د
همچن�ان اله�ام بخ�ش عب�ادت او ،ب�رای س�الها و نسلـ ه�ای بعدی قـوم او بود .ی�ک منونه از
بازگوییـ ای�ن حکایـات و پرسـتش در تثنی�ه  ۱۷ :۱۰تـا  ۲۲نوشـته شـده اس�ت.
عدال�ت خ�دا ،اول از هم�ه ،بخش�ی از شـخصیت اوس�ت ،ج�زء اصل�ی شـخصیت الینفـک و
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ذات�ی او اس�ت « .ای�ن غی�ر قاب�ل تصور اس�ت که خ�دا مرتکب اش�تباه ش�ود ،و خداون�د متعال
بدی را منی پس�ندد » (ایوب  .)۱۲ :۳۴خداوند دادگر اس�ت و نس�بت به عدل و داد اندیش�ناک
اس�ت  -و ای�ن دلیل�ی اس�ت ک�ه بای�د او را عبادت و پرسـتش کنیم.
ثانیاـً ،دادگـری خداون�د در ع�دل و اعمال عادالن�ه وی ب�ه خاط�ر قوم�ش و بخاطـر متامـی
کس�انی ک�ه فقی�ر و مظل�وم هس�تند ،دی�ده م�ی ش�ود .عدال�ت او به هی�چ وجه رصف�اً توصیف
کنندـه شـخصیت او نیس�ت .در ع�وض ،کت�اب مق�دس خدای�ی را بـه تصوی�ر م�ی کش�د ک�ه «
گری�ه نیازمنـدان را شـنید » (ایـوب  )۲۸ :۳۴و پویا و مش�تاق به اصالح اش�تباهاتی اس�ت که در
جه�ان م�ا بط�ور بس�یار واضح وج�ود دارد .در نهایت ،این ام�ر به طور کام�ل در قضاوت نهایی
خداون�د و احی�ای دوب�اره جه�ان ب�ه تحقق خواهد رس�ید.

اگ�ر اس�رائیل که�ن دلیل�ی برای پرس�تش خداوند داش�ت ،ما نیز پس از مصلوب شـدن
عیس�ی بخاط�ر گناهانمان دالیل بس�یار زی�ادی برای حمد و س�تایش او داریم؟

     سه شنبه     

 ۱۵مرداد

ستمگران مذهبی
در طول بهرتین دوران های پادشاهی های ارسائیل و یهودا ،مردم به معبد بازگشت می
کنند و به عبادت می پردازند ،اگرچه حتی پس از آن ،عبادت آنها اغلب با تهاجم های عقاید
بت پرستی و ادیان حکومت های اطراف آنان آمیخته شده بود .اما طبق آنچه انبیاء انجام
دادند ،حتی بیشرتین تالشهای آنها در مورد دین ،برای بازگشت آنها از انجام رشارتهای شیطانی
برروی زمین در زندگی روزمره شان کافی نبود .مهم نیست که آنها چقدر سخت از طریق
مراسم عبادتی خود در آغاز مذهب تالش کردند ،حتی صدای موسیقی رسودهای پرستشی آنان
نتوانست گریه های فقیران و مظلومان را تحت الشعاع قرار دهد.
عام�وس م�ردم دوران خ�ودش را ب�ه عن�وان اف�رادی که « فق�را را پایامل میکنن�د و بینوایان
را از بی�ن میبرنـد » (عامـوس  )۴ :۸توصی�ف ک�رد .او مالحظ�ه ک�رد ک�ه متای�ل آنان ب�رای انجام
آیی�ن ه�ای خودشاـن ب�رای ای�ن ب�ود کـه بتوانن�د ب�ازار ومحل کس�بکار را دوب�اره ب�از کنند و
ب�ه تج�ارت نادرس�ت خ�ود بازگردن�د ،که عامـوس درباره آنـان چنین گفـت « :گندم پـس ماند ٔه
خـود را بـه فقـرا در مقابـل نقـره میفروشـید و مـردم مسـکین را بهخاطـر طلـب یـک جفـت
کف�ش ب�ه غالم�ی میگیرید »(عامـوس .)۶ :۸
اشـعیا  ۱۰ :۱تـا ۱۷؛ عامـوس  ۲۱ :۵تـا ۲۴؛ و میـکاه  ۶ :۶تـا  ۸را بخوانی�د .خداون�د ب�ه م�ردم
ای�ن مذاه�ب در م�ورد آیی�ن ه�ای آنه�ا چ�ه گفت؟
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خداون�د از طری�ق انبی�اء خ�ود ،از زب�ان ق�وی برای متس�خر ک�ردن دین و عبادتی ک�ه از رنج
و سـتم کساـنی ک�ه در اطرـاف آن هس�تند ،جـدا و ب�ی خبر اسـت و در مقابـل آنـان قـرار مـی
گیـرد ،استـفاده م�ی کن�د .در عام�وس  ۲۱ :۵تـا  ،۲۴م�ا گفتار خ�دا را می خوانیم ک�ه او « متنفر
» « ،بی�زاز » اس�ت ،و ب�ه ط�ور کل�ی از عب�ادت های آنها انزج�ار دارد .گردهامیی آنه�ا به عنوان
« فتن�ه » توصی�ف م�ی ش�ود و خداونـد بخش�ش ها و موس�یقی پرستش�ی آنها را ک�ه خیلی بی
ارزش هس�تند من�ی پذیرد.
در میکاه  ،۶ما شاهد مجموعه ای فزاینده از پیشنهاداتی هستیم که در باره چگونگی
پرستش خدا ،هجو و حتی ُمضحک هستند .نبی به طرز متسخرآمیزی ،سوزاندن گوساله ها را
پیشنهاد می کند و سپس پیشنهاد افزایش هدایا « هزاران قوچ ،با ده هزار نهر لربیز از روغن
زیتون( میکاه  )۷ :۶پیش از دادن پیشنهادات هولناک — اما نه نا آشنا — و شدیدترین آن،
پیشنهاد قربانی فرزند ارشد برای بدست آوردن رحمت و بخشش خداوند ،را می دهد.
در نهای�ت ،هرـ چن�د ،آنچ�ه ک�ه خداون�د واقعاً ب�رای آنها می خواس�ت ،این ب�ود « كه رحم
و انص�اف داش�ته باشـيم و ب�ا كمال فروتنی احكام�ش را بجا آوريم « (میـکاه .)۸ :۶

آی��ا تـ�ا بـ�ه حاــل خوــد را ،برــای اینک�هـ بیش�تـر از آنک��ه بــه فکــر کمــک کــردن بــه افـراد
نیازمن��د اطـراف خــود باش��ید ،ب��ه فکــر مذه��ب و اج��رای مراس��م مذهب��ی بــوده ایــد،
مقص��ر دانس��ته ایـ�د؟ شــما از ایــن تجربــه چــه چیــزی را یــاد گرفتیــد؟

     چهارشنبه     

 ۱6مرداد

طریق پرستش
توضیــح انبیــاء در مــورد رابط ـ ٔه بیــن عبــادت و عدالــت ،گام دیگــری اســت کــه بوســیله
انبیــاء مطــرح شــده اســت :نگرانــی جــدی بـرای تســلی فقـرا ،ســتمدیدگان و کمــک کــردن بــه
آنــان در رفــع احتیاجاتشــان بخــش مهمــی از اســاس عبــادت اســت .اشــعیا بــاب  ۵۸دلیــل ایــن
پیونــد را آشــکار مــی کنــد.
اشـعیا بـاب  ۵۸را بخوانیـد .در بخـش اول ایـن بـاب در رابطـهٔ مـا بیـن خداونـد و قومـش چه
مشـکلی پیـش آمـده بود؟

هامنطـور کـه قبلاً دیـده ایـم ،مخاطبـان ایـن نکوهـش مردمانـی هسـتند کـه بطـور جدی
مذهبـی هسـتند .بـه نظـر میرسـد آنهـا مشـتاقانه در جسـتجوی خداونـد هسـتند ،امـا ظاهرا ً
ایـن کاربـرد نـدارد .بنابرایـن ،خداوند می گوید آنان باید سـعی کنند شـیوه عبادت خودشـان را
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تغییـر دهنـد ،و سـعی کننـد از طریـق متفاوتـی خداوند را خدمـت کنند .اگـر او تصمیم بگیرد
کـه آنه�ا چگونـه بایدـ عب�ادت کنن�د ،بدی�ن ترتی�ب خواهـد بـود « روزهای ك�ه م�ن میپس�ندم
اي�ن اس�ت ك�ه زنجريه�ای ظل�م را پ�اره كني�د و يوغ س�تم را بش�كنيد و مظلوم�ان را آزاد كنيد »
( اشـعیا  .)۶ :۵۸آنهـا همچنیـن بایـد گرسـنگان را سـیر کننـد ،بـی رسپناهان را پنـاه دهند ،و به
افـراد نیازمند کمـک کنند.
چنی�ن اعامل�ی تنه�ا راه عباـدت نیسـت ،ام�ا خداون�د بـه آنـان ارصار مـی ورزد تـا طریـق
عبادت خود را اصالح کنند — ش�کلی از عبادت که ممکن اس�ت از طرف بعضی آن را نسـبت
بهـ ن�وع عب�ادت س�نتی ارج�ح ترـ بدانن�د .ب�ه همی�ن ترتی�ب ،عب�ادت رصف انجام یـک وظیفه
نیس�ت ،بلک�ه چی�زی اس�ت ک�ه برای پرس�تش کنن�دگان خداوند و کسـانی کـه در پیرامـون آنها
هس�تند ،برک�ت را ب�ه ارمغ�ان م�ی آورد « .ه�دف واقع�ی از دین این اس�ت که انس�ان ه�ا را از
باره�ای گن�اه خ�ود آزاد سـازد ،و ناشـکیبائی و ظلـم را محـو منـوده و عدالـت ،آزادی و صلـح و
آرام�ش را تروی�ج کن�د » ،The SDA Bible Commentary“ .تفسـیر کتـاب مقـدس بـه روایت
ادونتیس�تهای روز هفتـم ،جلـد  ،۴صفحه .۳۰۶
در اش�عیا  ۸ :۵۸تـا  ،۱۲خداون�د در پاس�خ ب�ه ای�ن ش�کل از عباـدت ،برک�ت ه�ا را وع�ده
م�ی ده�د .در واق�ع ،خ�دا م�ی گوی�د که اگ�ر مردم کمتر ب�رروی خودش�ان متمرکز ش�وند ،آنها
خداوندـ را بصورت�ی ک�ه باـ آن�ان هم�کاری م�ی کند خواهن�د دید و خداون�د از طریق آنها ش�فا
و حی�ات مج�دد را ب�ه ارمغان م�ی آورد.
جال�ب توج�ه اس�ت بدانی�م ک�ه ،ای�ن ب�اب همچنی�ن ای�ن ن�وع عب�ادت را ب�ا تک�رار « لذت
» نگ�ه داشتن س�بت مرتب�ط م�ی کن�د .م�ا قبلاً برخ�ی از ارتباطات ق�وی میان س�بت و خدمت
مس�یحی را مالحظـه ک�رده ای�م ،اما این آیات ش�امل ه�ر دوی این فعالیت ه�ا در این دعوت از
م�ردم ب�رای احی�ای عبادات آنان و به دس�ت آوردن ب�رکات خداوند اس�ت .در بازتاب این آیات،
ال�ن ج�ی وای�ت ،اظه�ار داش�ت « :به کس�انی ک�ه س�بت خداوند را حف�ظ می کنند ،مس�ئولیت
انج�ام کاره�ای رحیامن�ه و خیرخواهان�ه داده ش�ده اس�ت »  - .Welfare Ministryخدمـات
خیرخواهان�ه ،صفحه .۱۲۱

     پنجشنبه     

 ۱۷مرداد

رحمت و وفاداری
هنگامـی کـه عیسـی بـا برخـی از رهبران دینـی زمـان خـودش یعنـی کسـانی کـه او را بـه
خاطـر غـذا خـوردن بـا « گناهـکاران » مـورد انتقـاد و نکوهش قرار مـی دادند ،مواجه شـد ،او
از هوشـع نبـی نقـل قـول کـرد ،بـه آنهـا بگویـد که بـه کتاب هـای خود مراجـع کننـد و منظور
اصلـی خداونـد را درک کننـد وقتـی کـه گفـت « ،من از شما هدیه و قربانی منـی خواهم ،بلکه
دلسـوزی و ترحـم مـی خواهـم » ( متـی ۱۳ :۹؛ نقـل قـول از هوشـع .)۶ :۶
هامنطور که خواهیم دید ،عیسی زندگی خود را با مراقبت و دلسوزی و خدمت به دیگران
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گذراند .تعامالت او با دیگران ،معجزات شفای او ،و بسیاری از داستان های اخالقی او اثبات
کننده این مهم هستند که در دوران زندگی باید به طریقی زندگی کرد که به بهرتین روش بیان
کننده پرستش واقعی خداوند باشد .رهربان دینی بزرگرتین منتقدان عیسی مسیح بودند ،اما
همچنین خودشان اهداف شدیدترین انتقادات او بودند .هامنند افراد مذهبی دوران اشعیا،
آنها هم معتقد بودند که روابط ویژه شان را با خداوند را با انجام مراسم مذهبی تضمین
کردهاند ،در حالی که هم زمان آنها فقرا را استثامر می کردند و نیازمندان را نادیده می گرفتند.
عبادت آنان با اعاملشان یکی نبود ،و عیسی در محکومیت این چنین ریاکاری ،ساکت مناند.



مرقس  ۳۸ :۱۲تا  ۴۰را بخوانید ،آیا نظر عیسی در این باره که آنان « اموال خانهٔ بیوه زنان » را
غارت می کنند ،آیا در این لیست جائی ندارد یا اینکه این عیسی سعی می کند تا به نکته ای
اشاره کند؟ چگونه می توانید توضیح دهید چرا « آنها باید به شدیدترین وجه مجازات شوند »؟

شـاید مهیـب تریـن موعظـه عیسـی مخصوصـاً در مورد اشـخاص مذهبـی را بتـوان در متی
بـاب  ۲۳یافـت .عیسـی نـه تنهـا مذهـب آنـان را بـه عنـوان دینـی که بـه محرومـان کمک منی
کنـد توصیـف کـرد ،بلکـه اوهمچنیـن ایـن چنیـن مذهبی را بـه عنوان بار و مسـؤلیت سـنگین
و اضافـی بـر دوش آنهـا مطـرح مـی کنـد .عیسـی مسـیح بر اسـاس اعمال و یا فقـدان عملکرد
آنـان در مراقبـت و توجـه بـه نیازمنـدان ،گفـت کـه « چقـدر ریاکارید! نـه می گذاریـد دیگران
بـه ملکـوت خداونـد وارد شـوند و نـه خـود وارد می شـوید »( متـی .)۱۳ :۲۳
امـا طنیـن صـدای انبیـاء در قرن ها پیش ،و همچنین عیسـی مسـتقیامً شـکاف بین عبادات
سـخت مذهبـی و بـی عدالتـی را نشـان داد کـه آنهـا اغماض مـی کردنـد و بهـره مـی بردنـد «
وای بـه حـال شما ای علمای دینـی ده یـک محصول نعناع و شـوید و زیره باغچه تـان را زکات
مـی دهیـد ،امـا از طـرف دیگـر مهمترین احـکام خدا که نیکویی ،گذشـت و درسـتکاری اسـت
را فرامـوش کردهانـد » ( متـی  .)۲۳ :۲۳عیسـی فـوری اضافـه کـرد کـه شـیوه هـای مذهبـی و
مناسـک آن فـی نفسـه غلـط نیسـتند ،امـا آنهـا نباید جای رفتـار منصفانه بـا دیگـران را بگیرند.

مــا چگونــه مــی توانیــم فریــب ایــن عقیــده را نخوریــم کــه دانســتن و داشــتن
حقیقــت بــه تنهایــی کافــی نیســت ؟

     جمعه     

 ۱۸مرداد

تفکـری فراتـر :بخوانیـد اِلـن جـی وایـت ،اشـعیا ،A Divine Prescription – ۵۸
صفحـات  ۲۹تـا  ،۳۴در  Welfare Ministry؛  ،Woes on the Phariseesصفحـات  ۶۱۰تـا
 ،۶۲۰در کتـاب آرزوی اعصـار.
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« نبـی بـر ارزش دینـداری عملـی ارصار مـی ورزیـد ،و تنهـا انـدرزی کـه قرنهـا پیـش بـه
ارسائی�ل داده ش�ده ب�ود را تک�رار م�ی کرد… خادمـان خداوند در هر فرصتی به کسـانی که در
خطـر سـقوط در عـادات ظاهرپرسـتی و (احـکام گرائی) و غفلـت از نشـان دادن ترحم بودند،
کـرارا ً هشـدار مـی دادنـد » .الـن جـی وایت ،انبیـا و پادشـاهان ،صفحـات  ٣۲۶و ٣۲۷
« بـه مـن تعلیـم داده شـده اسـت تـا مـردم خودمان را بـه باب  ۵۸اشـعیا ارجـاع دهم .این
بـاب را بـا دقـت بخوانیـد و درک کنیـد و بفهمیـد کـه طریقـه خدمت مسـیحی برای کلیسـاها
حیـات بـه ارمغـان خواهـد آورد .کار بشـارت انجیـل بایـد بـه ایـن ترتیـب باشـد کـه از طریـق
مفهـوم آزادی در مـا و نیـز بـا کارهایـی کـه مـا انجـام مـی دهیـم بـه دیگـران منتقـل شـود.
هنگامـی کـه شما روح هـای رنجیـده کـه نیـاز بـه کمـک دارنـد را مـی بیند ،بایـد انجیـل را به
آنـان انجیـل بشـارت دهیـد .هنگامـی کـه گرسـنگان را یافتیـد آنها را اطعـام کنید .بـا انجام این
عمـل ،شما در مسـیر رسـالت مسـیح کار خواهید کرد .برجسـته تریـن کار مقـدس خداوند کار
خیرخواهانـه بـود .اجـازه دهیـد مردم ما در همه جا تشـویق بشـوند که در آن سـهم و نقشـی
داشـته باشـند » اِلـن جـی وایـت ،Welfare Ministry ،صفحـه .۲۹

سواالتی برای بحث
 .۱آیا تا به حال درباره انجام عدالت و دوست داشتن رحمت به عنوان اعمال عبادتی فکر

کرده اید؟ چطور این تفکر ممکن است ،رویکرد شما را در مراقبت از دیگران تغییر دهد؟
چطور این تفکر ممکن است رویکرد شما را در پرستش خداوند تغییر دهد؟
 .۲چگونـه مـی توانیـم از فرامـوش کـردن ایـن مسـئله کـه « احـکام مهمتـر خـدا را نیـز
فرامـوش نکنیـد » ( متـی  )۲۳ :۲۳در زندگـی مسـیحی خودمـان ،هـم بـه صـورت فـردی و
هـم بـه عنـوان یـک جامعـه کلیسـای ،محافظـت و جلوگیـری کنیم؟ آیا شـما مـی توانید به
یـاد آوریـد برخـی از نمونـه هایی در زندگی خودتـان که ممکن شـما آن را در جایی تجربه
کـرده باشـید « کـه پشـه را از صافـی مـی گذرانیـد ولی شـتر را می بلعیـد! » ( متـی .)۲۴ :۲۳
 .۳چـرا ریــاکاری بــه عنــوان یــک گنــاه مطــرح اســت؟ آیــا بهتــر نیســت کــه حداقــل ســعی
کنیــم ایــن گونــه بــه نظــر برســیم کــه کار خوبــی انجــام مــی دهیــم؟
 .۴چگونــه دیــدگاه و اشــتیاق خداونــد بـرای فقــر و نیازمنــدان ،همانطــور کــه از طریــق
انبیــاء بیــان شــد ،عقیــده شــما را نســبت بــه جهــان تغییــر مــی دهــد؟ چطــور ممکــن
اســت گـزارش اخبــار محلــی خــود را بــه روش متفاوتــی بخوانیــد یــا بشــنوید اگــر بــا چشــم
و گــوش یــک نبــی ببینیــد یــا بشــنوید؟

خالصه :در حالی که انبیاء درباره رشیر در روی زمین نگران بودند ،آنها به ویژه برروی
ارتکاب بدی و رشارت توسط افرادی که با خدا بودن را ادعا می کردند و خدا را به آنگونه که
خودشان می خواستند عبادت می کردند ،متمرکز شده بودند .از نظر انبیاء و عیسی مسیح،
عبادت با بی عدالتی متناقض است ،و چنین دین و مذهبی ریاکاری است .در پرستش واقعی
خداوند ،باید هم به دنبال کارکردن بر ضد ستم و هم به دنبال مراقبت از نیازمندان و فقرا بود.
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