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فهرست

حکما کالم 
درحالی کــه کتابهــای بســیاری از کتــاب مقــدس بــا حقایــق عمیــق معنــوی   
و دینــی پــر شــده اند، کتــاب امثــال ســلی¿ن مملــو از توصیه هــای عاقالنــه و عملــی 

ــت. ــره اس ــی روزم ــرای زندگ ب
ــه  ــه ب ــا Íــک و اغلــب آمیخت ــال مختــرص، متعــادل، شــاعرانه، ب اغلــب امث  
ــی خــود  ــپرده می شــوند و معن ــر س ــه خاط ــانی ب ــه آس ــی هســتند، ب ــز و جهان طن
ــب رســاتر از ســخÑانی های  ــی Òرات ــات حت ــد، گاهــی اوق ــی آشــکار می کنن را بخوب

شــیوا و اســتدالالت پرقــدرت ســخن می گوینــد.
ــا  ــال: « ای کاهــل بســوی مورچــه بــرو و راههــای او را دیــده دان بــرای مث  
ــا  ــکونت ب ــان از س ــودن در بیاب ــاکن ب ــا: س ــه ٦). ی ــاب ٦ آی ــلی¿ن ب ــو»(امثال س ش
زن ســتیزه گــر و جنگجــو بهــرت اســت « (امثــال ســلی¿ن بــاب ٢١ آیــه ١٩). یا:»اگــر 
دشــمن تــو گرســنه باشــد او را نــان بخــوران و اگــر تشــنه باشــد او را آب بنوشــان، 
زیــرا کــه اخکرهــا بــه ایــن واســطه بــر ّرسش خواهــی چیــد و خداونــد تــرا ادا خواهــد 

ــات ٢١،٢٢). ــاب ٢٥ آی ــلی¿ن ب ــال س ــود « (امث Í
چه کسی چنین تصویری را فراموش خواهد کرد؟

ــال ســلی¿ن شــاهد حکمتــی اســت کــه طــی نســلهای متــ¿دی  ــاب امث کت  
ــه شــاه ســلی¿ن نســبت داده شــده  انباشــته شــده اســت. نویســندگان بــرشی آن ب
ــاب ٢٥  ــات ١-٢٢:١٦، ب ــاب ١٠ آی ــات ١-٩: ١٨، ب ــاب ١ آی ــال ســلی¿ن ب اســت (امث
ــال  ــک (امث ــاور نزدی ــتانی خ ــای باس ــناس از دنی ــدان» ناش ــوان «حکمتمن -٢٩)؛ بعن
ــر  ــوان آگــور غی ــات ٢٣-٣٤)؛ و بعن ــاب ٢٤ آی ــات ١٧-٢٤:٢٢، ب ــاب ٢٢ آی ســلی¿ن ب
ارسائیلــی (امثــال ســلی¿ن بــاب ٣٠ آیــات ١-٣٣). ایــن کتــاب حتــی تنظیــم برخــی 
ــه ١). در  ــاب ٢٥ آی ــلی¿ن ب ــال س ــان دارد (امث ــاه را اذع ــط حزقی ــتانها توس از داس
ــد،  ــک را منعکــس می کن ــن نوشــته های باســتانی خــاور نزدی ــوارد همچنی برخــی م

ــه مــرص باســتان هســتند. ــق ب ــه متعل ــی ک مخصوصــاً آنهای
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ژاک بــی. دوخــان (Jacques B. Doukhan) پروفســور زبــان عــربی و تجزیــه و تحلیــل 
ــتیتو  ــیحی در انس ــات یهودی-مس ــه مطالع ــت موسس ــت و رسپرس ــم اس ــد قدی عه
علــوم دینــی ادونتیســتهای روز هفتــم در دانشــگاه انــدروز (Andrews) اســت. تبعــه 
فرانســه (متولــد الجزایــر)، دوخــان (Doukhan) دارای دکــرتا زبــان عــربی از دانشــگاه 

اسرتاســبورگ و دکــرتای الهیــات از دانشــگاه انــدروز اســت.

ــام  ــال ســلی¿ن کالم خــدا اســت، چونکــه تحــت اله ــاب امث ــن وجــود کت ــا ای ب  
الهــی بــوده اســت کــه نویســندگان مطالــب خــود را گــردآوری کرده انــد. اگــر چــه بنــدرت 
رصاحتــاً بــه خــدا در نوشــته ها اشــاره شــده اســت، او همیشــه حضــور دارد: آنجــا کــه 
ــیم، کار  ــم، می نوش ــم، می خوری ــخن می گویی ــه س ــی ک ــا زمان ــتیم، ی ــازار هس ــا در ب م
می کنیــم، می خریــم، می فروشــیم، معــارشت می کنیــم و حتــی زمانــی کــه محبــت 
ــک  ــی چــه ی ــرد مذهب ــط خــدای ف ــال فق ــد حضــور دارد. خــدای امث ــم خداون می Íایی
کشــیش یــا یکــی از عابــدان عضــو کلیســا باشــد نیســت. اینجــا خداپرســتی لبــاس عمــل 

پوشــیده اســت.
ــوزد  ــدا را می آم ــرس از خ ــای ت ــا معن ــه م ــن ب ــلی¿ن همچنی ــال س ــاب امث کت  
(امثــال ســلی¿ن بــاب ١ آیــه ٧، بــاب ٣١ آیــه ٣٠)، نــه تنهــا در کلیســا بلکــه در زندگــی 
ــه  ــا موعظ ــه م ــت ک ــی اس ــاتر از روش ــم رس ــی می کنی ــه زندگ ــی ک ــرا روش ــه، زی روزان
می کنیــم، دعــا می کنیــم یــا حتــی فــداکاری می کنیــم (امثــال ســلی¿ن بــاب ٢٨ آیــه ٩، 

ــه ٨). ــاب ١٥ آی ب
ــام راه  ô ــه «در ــی آشــکار می شــود ک ــال ســلی¿ن حکمــت زمان ــاب امث در کت  
هایــت» خداونــد را اعــرتاف Íاییــد (امثــال ســلی¿ن بــاب ٣ آیــه ٦)؛ حکمــت در ایــ¿ن 
و فرمانــربداری، زندگــی کــردن اســت؛ مفهومــش اعــرتاف بــه انســانیت اســت در برابــر 

ــت. ــدای خلق خ
ــیم،  ــل باش ــه عاق ــه چگون ــت ک ــم آموخ ــلی¿ن خواهی ــال س ــاب امث ــا از کت م  
ــه  ــد ب ــه بای ــرای ســؤاالتی چــون چــرا و چگون ــاب ب ــی. کت ــاً در شــیوه های عمل امــا عین
ــرا  ــم؟ چ ــق باش ــاد و موف ــم ش ــه می توان ــد؟ چگون ــخ می ده ــوزم را پاس ــم بیام فرزندان
مــن مشــکالت مالــی دارم؟ چگونــه می توانــم در شــغلم ترقــی کنــم؟ چگونــه در برابــر 
وسوســه هــای جنســی مقاومــت کنــم؟ و چگونــه می بایســت از عهــده ی عصبانیــت و 

ــم؟ ــم برآی زبان
در پایــان، حکمــت رضورتــاً توانائــی عقلــی نیســت. بالعکــس، کســی کــه   
ــرار  ــوردن ق ــب خ ــرض فری ــرت در مع ــود دارد بیش ــم خ ــوه ادراک و فه ــه ق ــان ب اطمین
می گیــرد، بــرای اینکــه حتــی باهوشــرتین کــس هــم دانــش کمــی دارد. شــخصی شــاید 
در مــورد خــود اینگونــه بیاندیشــد کــه حکمتمنــد اســت و بنابرایــن نیــاز بــه جســتجوی 
دانــش نــدارد. رشط الزم بــرای حکمــت، متواضــع بــودن، درک درســت نیازمــان و ســپس 

ــت. ــت اس ــÀ حکم خواس

ــیاری رسوکار  ــائل بس ــا مس ــت و ب ــق و پرمحتواس ــیار عمی ــلی¿ن بس ــال س امث  
دارد. بــه علــت محدودیــت گنجایــش در مــÀ مجبــور شــدیم مطالبــی را انتخــاب کنیــم 
کــه فرصــت بحــث آنهــا را داریــم. مــا توانائــی بحــث همــه آن چیزهــا را نداریــم، امــا 
ــت. ــز ماس ــات آمی ــه مناج ــزاوار مطالع ــتی س ــم، بدرس ــا داری ــه م ــزی ک ــه آن چی هم
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ندای حکمت

*٢٧ دسامبر الی ٢ ژانویه درس ١  

بعدازظهر شنبه
برای مطالعه این هفته:  امثال سلی¿ن باب ١-٣، سفر پیدایش باب ١ 
آیه ١، سفر خروج باب ١٩ آیه ١٦، باب ٢٠ آیه ٢٠، امثال سلی¿ن باب ١١ آیه ٣٠، 

باب ١٣ آیه ١٢، باب ١٥ آیه ٤ را بخوانید.
 

ــم اســت، لیکــن جاهــالن حکمــت و  ــرس یهــوه آغــاز عل ــه حفظــی:   «ت آی
ــه ٧). ــاب ١ آی ــلی�ن ب ــ�رند»(امثال س ــوار می ش ادب را خ

ــاز  ــت ب ــات نادرس ــه انتخاب ــرش ب ــت ب ــه مصیب ــدن، ریش ــاغ ع ــد از ب بع  
ــه  ــا ب ــرد ت ــاب ک ــه او انتخ ــت داد چونک ــز را از دس ــه چی ــان هم ــردد. «انس می گ
فریــب دهنــده گــوش فــرا دهــد بجــای اینکــه بــه او کــه راســتی اســت، تنهــا کســی 
کــه شــعور دارد گــوش دهــد. بــا آمیخــÀ رشارت بــا خوبــی، ذهــن او مغشــوش شــد.» 

– خانــم الــن ج. هوایــت، Education، صفحــه ٢٥.
رستــارس کتــاب امثــال ســلی¿ن بــه مــا کمــک می کنــد تــا انتخابــی درســت   
داشــته باشــیم تــا راه خــدا را برگزینیــم و نــه راه فریــب دهنــده را. پــدر یــا مــادری 
کــه بــا پرسانشــان صحبــت می کننــد، نــه تنهــا در مــورد انتخابهــای نادرســت بــه او 
هشــدار می دهنــد بلکــه او را تشــویق می کننــد تــا صحیــح تریــن انتخابهــا را داشــته 
ــاً در  ــم واقع ــا می کنی ــه م ــی ک ــون انتخاب های ــت دارد چ ــیار اهمی ــن بس ــد. ای باش

ــر هســتند. تعییــن رسنوشــت زندگــی و مرگــ¿ن مؤث
ــت را  ــم و تربی ــن روش تعلی ــلی¿ن ای ــال س ــاب امث ــت کت ــاب نخس ــه ب س  
 Àترشیــح می کنــد. بعــد از توضیــح در رابطــه بــا هــدف کتــاب: «بــه جهــت دانســ
حکمــت و عــدل» (امثــال ســلی¿ن بــاب ١ آیــه ٢)، شــعار و پنــد ســازنده کتــاب را 
وضــع می کنــد: « تــرس یهــوه آغــاز علــم اســت» (امثــال ســلی¿ن بــاب ١ آیــه ٧ را 
بــا بــاب ٩ آیــه ١٠ مقایســه کنیــد)، نویســنده کتــاب، بیــن هشــدار دادن بــه مــا در 
برابــر گــوش فــرا دادن بــه امــور احمقانــه و برانگیخــÀ مــا بــه گــوش دادن بــه نــدای 

حکمــت آســ¿نی در نوســان اســت.

*درس این هفته را مطالعه کنید تا برای شنبه آماده شوید، ٣ ژانویه.



٥

آغاز حکمت

ما به محبت به خدا و همچنین ترس از او توصیه شده ایم. چگونه این دو اصل 
ارتباط تجربه خود شما را با خداوند بیان می کند؟

   ٢٨ دسامبر

در کتــاب امثــال بــاب ١ آیــات ١ الــی ٦ تیــرت «کتــاب امثــال ســلی¿ن پــرس   
داوود»(امثــال بــاب ١ آیــه ١) ارتباطــی را مابیــن ایــن مثــل و اول پادشــاهان بــاب 
٣ آیــات ٥ الــی ١٤ بــه وجــود مــی آورد. در کتــاب پادشــاهان (ه¿نطــور در کتــاب 
امثــال)، ســلی¿ن ماننــد فرزنــدی کــه جوینــده ی حکمــت از خــدا اســت معرفی شــده 
اســت. عــالوه بــر ایــن هــر دوی مراجــع ســلی¿ن را « پــرس داوود» عنــوان می کننــد، 
ــر: «درک»،  ــد نظی ــه می دهن ــی را ارائ ــیار مهم ــرتک بس ــ¿ت مش ــÀ کل ــر دو م ه
«حکمــت»، «ارزیابــی». نــه تنهــا ایــن همســویی ســلی¿ن را بعنــوان رساینــده کتــاب 
ــه خاطــر جســتجوی  ــال ب ــه امث ــد ک ــن نشــان می دهن ــا همچنی ــد، آنه ــد می کن تأیی

ــه حکمــت از خــدا رسوکار دارد. ــرای دســتیابی ب بــرش ب

امثــال ســلی�ن بــاب ١ آیــه ٧ را بخوانیــد. حکمــت چیســت؟ «تــرس از خداونــد» 
ــا یکدیگــر در ارتباطنــد؟ چیســت؟ و چگونــه ایــن دو عقیــده ب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــا  ــود. آن ب ــف می ش ــی تعری ــه مذهب ــوان تجرب ــا بعن ــت» در اینج «حکم  
تــرس از خداونــد در ارتبــاط اســت. ایــن ایــده بســیار مهــم مذهــب یهــود کلیــد امثال 
اســت. آن نــه تنهــا پشــت رس هــم تکــرار می شــود، بلکــه چهــار چوبــی بــرای ôــام 

ــه ٣٠). ــاب ٣١ آی ــه ٧، ب ــاب ١ آی ــلی¿ن ب ــال س ــد (امث ــم می کن ــاب تنظی کت
ــه از تنبیــه  تــرس از خداونــد هیــچ ربطــی بــه خرافــات و ترســهای کودکان  
الهــی نــدارد. در عــوض بعنــوان هشــیاری زیرکانــه حضــور شــخصی خــدا در همــه 
ــه  ــردم را ب ــل م ــد عکــس العم ــرس از خداون ــد درک بشــود. ت ــا بای ــا و مکانه زمانه
مکاشــفه خــدا در کــوه ســینا مشــخص کــرد (ســفر خــروج بــاب ١٩ آیــه ١٦، بــاب ٢٠ 
آیــه ٢٠)، ه¿نگونــه کــه تعهــد آنهــا را بــرای وفــاداری و عشــق بــه خــدا در پاســخ 

ــه ١٢). ــاب ١٠ آی ــه ب ــفر تثنی ــد (س ــح می ده ــا توضی ــا آنه ــدا ب ــ¿ن خ پی
در اختصــار، تــرس از خــدا بــه معنــای وفــادار بــودن بــه خــدا و دوســت داشــÀ او 

اســت.
عبــارت « تــرس یهــوه آغــاز حکمــت اســت» یعنــی حکمــت از تــرس ناشــی   
ــه  ــن کلمــه ای ک ــه اولی ــان عــربی (رشــیت reshit) ب ــاز» در زب می شــود. کلمــه «آغ
داســتان آفرینــش بــا آن آغــاز می شــود اشــاره می کنــد (ســفر آفرینــش بــاب ١ آیــه 
١)؛ بنابرایــن اولیــن درس حکمــت بــا فهــم اینکــه خــدا خالــق ماســت، کســی کــه بــه 
مــا زندگــی و نفــس می بخشــد رسوکار دارد و او همیشــه بعنــوان خــدای محبــت و 
عدالــت و رســتگاری حضــور دارد (یوحنــا بــاب ٣ آیــه ١٦، مزبــور بــاب ٨٩ آیــه ١٤، 

رســاله بــه عربانیــان بــاب ٩ آیــه ١٢).

یکشنبه



٦

دوشنبه 
تعلیم و تربیت حقیقی

    ٢٩ دسامبر

کتــاب امثــال ســلی�ن بــاب ١ آیــات ٨ الــی ١٩ را بخوانیــد. کــدام یــک از دو مســیر 
ــا  ــی در اینج ــام اصل ــد؟ پی ــات وجــود دارن ــن آی ــت» در ای ــم و تربی ــر «تعلی متغای
چیســت، نــه فقــط بــرای والدیــن بلکــه بــرای هــر کــس کــه از خداونــد تــرس دارد؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــم و  ــی اســت و تعلی ــک مســئله خانوادگ ــه ی ــت اول از هم ــم و تربی تعلی  
ــات  ــن آی ــن اســت. در ای ــه ی والدی ــن وظیف ــت واقعــی، در درجــه اول مهمرتی تربی
ــرای  ــه عــربی ب ــده می شــود. کلم ــی «رشیعــت» خوان ــوزش» و حت ــم «آم ــن تعلی ای
ــان را  ــتی فرزندانش ــن می بایس ــت. والدی ــیر» اس ــای «مس ــه معن ــورا، ب ــت، ت رشیع
ــت  ــم و تربی ــری از تعلی ــوع دیگ ــل ن ــد. در مقاب ــی کنن ــه مســیر درســت راهن¿ی ب
مشــخص نشــده و نامــی بــه آن داده نشــده اســت. آن بــه ســادگی معــرف صــدای 

ــوند. ــی می ش ــتباه راهن¿ی ــیر اش ــه مس ــه ب ــت ک ــی اس گناهکاران
ــت انحصــار جنســی  ــد در جه ــه نبای ــرسم» ک ــر «پ ــی نظی ــن کل¿ت همچنی  
قلمــداد شــود بــه کــرات تکــرار شــده اســت و تأکیــد بــر تعلیــم و تربیــت والدیــن 
دارد. هــر یــک از والدیــن – «پــدر شــ¿»، «مــادر شــ¿» – بــه انحصــار بــه وضــوح 
مفــرد شناســایی شــده اند و شــخصاً درگیرنــد، در حالــی کــه در اردوگاه مقابــل 

مجمــوع «گناهــکاران» هســتند.
ــد از ôــام  ــواده بای ــد مقــرر کــرده اســت کــه خان «در حکمــت وی خداون  
ارگانهــای آموزشــی بزرگــرت باشــد. خانــه جایــی اســت کــه آمــوزش کــودک در آن آغــاز 
ــوزگار، او  ــوان آم ــش بعن ــا والدین ــا ب ــت. اینج ــه اوس ــن مدرس ــه اولی ــود. خان می ش
بایــد درس هایــی بیامــوزد کــه او را در مســیر زندگــی اش راهن¿یــی بکننــد... تأثیــرات 
آموزشــی در خانــه قــدرت تصمیــم گیــری بــرای خوبــی یــا بــدی هســتند...اگر کــودک 
در خانــه بــه درســتی آمــوزش نبینــد، شــیطان از طریــق Íاینــدگان منتخبــش بــه او 
خواهــد آموخــت.» –خانــم الــن ج. هوایــت، e Adventist Home<، صفحــه ١٨٢.
بهرتیــن دلیــل در قبــال آمــوزش خانــواده نتایــج آن اســت. اینهــا خصوصیات   
ــتند.  ــردن هس ــات روی رس و دور گ ــد تزیین ــه مانن ــتند ک ــخصیتی هس ــی ش داخل
ــه  ــن ب ــاارزش از والدی ــس و ب ــتبندها نفی ــا و دس ــه گردنبنده ــگ خاورمیان در فرهن
کــودکان بعنــوان میراثــی بــا ارزش واگــذار می شــدند. بــا ایــن وجــود اهمیــت تعلیــم 
ــا فرزنداÍــان می گذرانیــم  و تربیــت بیشــرت از ثــروت مــادی اســت. زمانــی را کــه ب
خیلــی بیشــرت از زمانــی اســت کــه بــرای تجارôــان می گذرانیــم و بــرای آنهــا بــا ارزش 
خواهــد بــود. همچنیــن اشــاره بــه رس و گــردن کــه چهــره فــرد اســت، نشــان می دهد 
کــه آمــوزش شــخصیت او را شــکل می دهــد. در مســیر ابلهــان یــا گناهــکاران، فقــط 
بــه پــا اشــاره شــده اســت (امثــال ســلی¿ن بــاب ١ آیــه ١٥)، ه¿ننــد پــرسی نافرمــان 

کــه هویــت خــود را از دســت می دهــد.

چگونه بیاموزیم تا در مقابل وسوسه هایی که از طریق فرهنگ، جامعه، دوستان 
و حتی خانواده ممکن است بر سر راهمان قرار بگیرند ایستادگی بکنیم؟



٧

سه شنبه
ندای حکمت

 ٣٠ دسامبر

کتاب امثال باب ١ آیه ٣٣ را مطالعه کنید. با توجه به متن باال، چه وعده و امیدی 
در اینجا برای ما در برداشته است؟ چگونه این وعده در تجربه خود ما آشکار 

می شود؟

ــه  ــد. در اینجــا حکمــت چگون ــات ٢٠، ٢١ را مطالعــه کنی ــاب ١ آی ــال ب ــاب امث کت
ــد؟ ــا بگوی ــه م ــه شــده اســت؟ چــه می خواهــد ب ارائ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در حالــی کــه گناهــکاران «در کمین انــد» و «دام می گســرتانند»(امثال بــاب ١   
ــه  ــاب ١ آی ــال ب ــد» (امث ــد می کن ــود را بلن ــدای خ ــرون ص ــت «در بی ــات ١١،١٨)، حکم آی
٢٠)، «در رس ازدحام هــا فریــاد می Íایــد» (امثــال بــاب ١ آیــه ٢١) و «کلــ¿ت خــود را 
ــد  ــازی می کن ــخصیتی را ب ــا رل ش ــت در اینج ــه ٢١). حکم ــاب ١ آی ــال ب ــان می کند»(امث بی
و پیشــنهادش را در خیابــان بــه مــرد و زن می دهــد. ایــن بــرای همــه آنهایــی کــه در 
تجــارت واقعــی زندگــی هســتند وجــود دارد. در میــان ایــن هیاهــو و توجــه جویــی بســیاری 
ــن  ــر ای ــاتر باشــد؛ در غی ــد رس ــاد حکمــت بای ــندگان، فری از محصــوالت و بســیاری از فروش

ــید. ــد رس ــوش نخواه ــه گ ــدای او ب ــر ص ــای دیگ ــای صداه ــر غوغ ــورت، در براب ص
ــه  ــت رد ب ــه دس ــد. نتیج ــه کنی ــی ٣٢ را مطالع ــات ٢٢ ال ــاب ١ آی ــال ب ــاب امث کت

ــت؟ ــت زدن چیس ــینه حکم س
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــدارد  ــه خــود حکمــت ن ــچ ربطــی ب ــد هی ــه مــردم حکمــت را رد می کنن ــی ک دلیل  
ــراد  ــوان اف ــه عن ــا ب ــردد. آنه ــد برمی گ ــه ردش می کنن ــی ک ــه آنهای ــخصیت هم ــه ش ــه ب بلک
ــد)،  ــه ٣٠ مقایســه کنی ــا آی ــه ٢٥ را ب ــاب ١ آی ــال ب ــف شــده اند (امث ــرب توصی ــرور و متک مغ
مثــل اینکــه آنهــا بهــرت درک می کننــد. اســتنباط ایــن اســت کــه حکمــت بــرای بــی تجربــگان 
ــه و ســاده  ــی تجرب ــد ب ــان کــه حکمــت را رد می کنن ــن حــال آن ــا ای و ســاده دالن اســت؛ و ب
هســتند؛ آنهــا ابلهانــی هســتند کــه «حکمــت را مکــروه داشــتند»(امثال بــاب ١ آیــه ٢٢ را بــا 

ــد). ــه ٢٩ مقایســه کنی آی
ــد.  ــد چی ــان را خواهن ــدم پذیرشش ــره ی ع ــد . ــت را رد می کنن ــه حکم ــی ک آنان  
ــا «از  ــا خویشــÀ خوشــنود باشــند: آنه ــد ب ــا بای ــد، آنه ــد را انتخــاب نکرده ان ــرس از خداون ت
ــا حکمــت  ــه م ــی ک ــه ٣١). زمان ــاب ١ آی ــال ب ــد شــد» (امث ــرات خودشــان ســیر خواهن تدبی
ــرای  ــه ب ــی اســت ک ــب افســانه هــا و دروغ های ــان راهــ¿ن اغل ــم، پای آســ¿نی را رد می کنی
ــا  ــاخته اند و م ــ¿ن س ــران برای ــه دیگ ــی ک ــا و دروغ های ــانه ه ــا افس ــاخته ایم، ی ــان س خودم
ــان دروغــی جایگزیــن  ــا خدای ــا ایــن کار، مــا خــدا را ب ــم. ب ــه راحتــی آنهــا را قبــول کرده ای ب
کرده ایــم. جالــب اینجاســت کســانی کــه مذهــب را خــوار می شــ¿رند و بــه ôســخر پیــروان 
آن را ســاده دل و بی تجربــه می انگارنــد، اغلــب در مســیر خویــش خرافاتــی هســتند، ارزش را 
بــر زودگــذر و بی فایــده قــرار می دهنــد، در آخــر بیشــرت نیازهــای اساســی دل را Íی تواننــد 

ــد. ــرآورده کنن ب



٨

فواید حکمت

 ٣١ دسامبر

 آن باید راجع به شما چه بگوید اگر خدای نکرده، شما از انجام شرارت لذت می برید؟ یا
حتی بدتر، اگر شما آن را دیگر شرارت نپندارید؟

ــد» چــه  ــرس از خداون ــط درک و «ت ــد. رشای ــی ٥ را مطالعــه بفرمائی ــات ١ ال ــاب ٢ آی ــال ســلی�ن ب امث
ــم؟ ــم بکنی ــورد می توانی ــن م ــا در ای ــی م ــه انتخاب های ــتند؟ چ هس

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بــرای ســه مرتبــه بحــث بــه همــراه حــرف ربــط «اگــر» معرفــی شــده کــه ســه مرحلــه بــرای   
پیرشفــت آمــوزش و پــرورش اســت. اولیــن «اگــر» مرحلــه انفعالــی گــوش دادن را مطــرح می کنــد؛ چیــزی 
کــه بــه آســانی پذیــرا و مت¿یــل بــودن بــه حــرف حکیــم اســت (امثــال بــاب ٢ آیــات ١،٢). «اگــر» دوم 
پاســخ فعــال، زاری و درخواســت بــرای حکمــت را نشــان می دهــد (امثــال بــاب ٢ آیــه ٣). «اگــر» 
ــرای  ــه ب ــه ک ــدن و جســتجوی حکمــت اســت ه¿ن گون ــده مشــارکتی پرشــور در پوئی ســوم نشــان دهن

«دفینه هــا» تفحــص می Íاییــم (امثــال بــاب ٢ آیــه ٤).
امثــال بــاب ٢ آیــات ٦ الــی ٩ را مطالعــه بفرمائیــد. رشایــط درک عدالــت چــه هســتند؟ مســئولیت خــدا 

در اکتســاب حکمــت چیســت؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

توجــه کنیــد کــه جملــه ی «خداونــد عطــا می فرمایــد» در آیــه ٦ عبــارت «تــو حکمــت خــدا   
را درخواهــی یافــت» در آیــه ٥ را پاســخ می دهــد. حکمــت، ه¿ننــد رســتگاری هدیــه ای اســت از طــرف 
خــدا. هــ¿ن انــدازه کــه پاراگــراف اول کارکــرد انســان را توضیــح می دهــد، ایــن پاراگــراف فعالیــت الهــی 
را توضیــح می دهــد: او حکمــت عطــا می کنــد؛ او حکمــت را ذخیــره می Íایــد؛ و او طریــق حکمــت را 

ــگاه مــی دارد. منظــور داشــته و ن

امثــال بــاب ٢ آیــات ١٠ الــی ٢٢ را مطالعــه کنیــد. چــه اتفاقــی می افتــد زمانــی کــه حکمــت باالخــره 
ــود؟ ــاکن می ش ــب س در قل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
«هنگامــی کــه حکمــت بــه قلــب تــو در می آیــد»، مرحلــه نهائــی نــو کیشــی را پایــه ریــزی   
می کنــد. نــه تنهــا مــا از حکمــت خداونــد لــذت می بریــم، بلکــه تجربــه ای خوشــایند بــرای جانهــای مــا 
ــی خواهــد  ــد و فریبندگــی رشارت رهای ــن از راه ب ــا را همچنی ــه ١٠). م ــاب ٢ آی ــال ب ــود (امث خواهــد ب
بخشــید (امثــال بــاب ٢ آیــه ١٢ و ١٦)، مــا بــه طریــق پارســائی روانــه خواهیــم شــد (امثــال بــاب ٢ آیــه 

.(٢٠

ــوق  ــا س ــه کج ــت و ب ــی چیس ــه تباه ــن مرحل ــد. اولی ــه بفرمائی ــه ١٣، ١٧ را مطالع ــاب ٢ آی ــال ب امث
می دهــد؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
گرچــه مــا گناهکاریــم، مــا الزم نیســت کــه در رشارت ســقوط کنیــم. کســانی کــه در مســیر   
اشــتباه تشــخیص داده شــده اند بایــد در آغــاز مســیر درســت را رهــا کــرده باشــند؛ بنابرایــن رشارت اول از 
همــه بعنــوان عــدم صداقــت شــناخته می شــود. گنــاه ماهرانــه و معصومانــه رشوع می شــود، امــا خیلــی 

ــرد. ــذت می ب ــه از آن ل ــد بلک ــام می ده ــه آن را انج ــا رشیران ــه تنه ــکار ن زود گناه

چهارشنبه   



٩

پنجشنبه

فراموش نکنید!

  ١ ژانویه

امثال باب ٣ آیه ٧ را مطالعه بفرمائید. دام در نظر خود حکیم بودن چیست؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در نظــر خــود حکیــم بــودن بــه توهمــی کشــیده خواهــد شــد کــه شــخص بــرای   
حکیــم بــودن بــه خــدا نیــاز نــدارد. ایــن وضعیــت ناامیــد کننــده اســت. «در حــق ابلــه امیــد 
ــاز هــم حکمــت  ــه ١٢). ب ــاب ٢٦ آی ــال ب ــن اشــخاصی» (امث ــرای چنی ــا ب بیشــرتی هســت ت
بعنــوان تعهــدی مذهبــی رشح داده شــده اســت. حکیــم بــودن یعنــی احــکام خــدا را 
نگهداشــÀ (امثــال بــاب ٣ آیــه ١)، بــرای Íایــان کــردن «رحمــت و حقیقــت» (امثــال بــاب ٣ 
آیــه ٣) و «بــه خداونــد متــوکل شــدن» (امثــال بــاب ٣ آیــه ٥). حکمــت حاکــی از یــک رابطــه 
صمی¿نــه بــا خــدا اســت. اشــارات مکــّرر بــه قلــب را مــورد توجــه قــرار دهیــد (امثــال بــاب ٣ 
آیــات ١، ٣، ٥) کــه جایــگاه پاســخ شــخصی مــا بــه اثرپذیــری از خــدا اســت. (قبــالً در امثــال 
بــاب ٢ آیــه ١٠ بــه قلــب بعنــوان مکانــی کــه بایــد حکمــت داخــل شــود اشــاره شــده اســت.)

امثــال بــاب ٣ آیــات ١٣ الــی ١٨ را مطالعــه بفرمائیــد. پــاداش همــراه بــا نعمــت 
حکمــت بــودن چیســت؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــات ٢، ٨، ١٦،  ــاب ٣ آی ــال ب ــاط اســت (امث ــی و ســالمتی در ارتب ــا زندگ حکمــت ب  
١٨، ٢٢). یکــی از تصویرهــای مطــرح «شــجره حیــات» اســت (امثــال بــاب ٣ آیــه ١٨)، عهــدی 
ــاب ١٥  ــه ١٢، ب ــاب ١٣ آی ــه ٣٠، ب ــاب ١١ آی ــال ب ــرار می شــود (امث ــاب تک ــا در کت ــه باره ک
ــه  ــا نیســت ک ــن معن ــن وعــده بدی ــد. ای ــاغ عــدن اشــاره می کن ــه ب ــن اســتعاره ب ــه ٤). ای آی
کســب حکمــت زندگــی ابــدی را فراهــم خواهــد Íــود؛ در عــوض، ایــده کیفیــت زندگــی بــا 
خــدا اســت کــه اولیــن والدیــن مــا در بــاغ عــدن از آن لــذت بردنــد و می توانــد تــا انــدازه ای 
دوبــاره بازیابــی شــود. هنگامــی کــه مــا بــا خــدا زندگــی می کنیــم، مــا برخــی از آگاهی هــا و 
نــکات بهشــت را بــه دســت می آوریــم؛ حتــی بهــرت، می آموزیــم تــا در وعــده دســتیابی بــه 

ــال بــاب ٧ آیــه ١٨). ــه امیــد داشــته باشــیم (دانی ایــن ملکــوت از دســت رفت
امثــال بــاب ٣ آیــات ١٩ و ٢٠ را مطالعــه کنیــد. چــرا نیــاز بــه حکمــت ایــن چنیــن 

حیاتــی اســت؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اشــاره غیــر منتظــره بــه مســئله آفرینــش در ایــن مــÀ نامناســب بــه نظــر می رســد.   
ــا  ــه حکمــت را ب ــه هجدهــم را ک ــش بحــث آی ــن حــال اســتفاده از حکمــت در آفرین ــا ای ب
شــجره حیــات در ارتبــاط می دانــد تحکیــم می کنــد. اگــر خــدا بــرای آفرینــش زمیــن و 
آســ¿ن از حکمــت اســتفاده کــرده باشــد، حکمــت موضــوع کــم اهمیتــی نیســت. حکمتــی 
کــه در محــدوده کیهــان باشــد، از محــدوده وجــود زمینــی مــا فراتــر مــی رود. حکمــت بــه 
زندگــی ابــدی مــا نیــز مربــوط می شــود. ایــن درس بــه شــجره حیــات اشــاره دارد کــه یــادآور 
بــاغ عــدن اســت. ایــن دیــدگاه همچنیــن شــامل وعــده ای می شــود کــه نکتــه نهائــی آیــه ی 

ــه ٣٥). ــاب ٣ آی ــد»(امثال ب ــد ش ــالل خواهن ــ¿ن وارث ج ــت: «حکی ماس



١٠

جمعه

مطالعات بیشتر

پرسشهای برای بحث:

٢ ژانویه

«جوانــان نیــاز دارنــد تــا حقیقــت عمیــق نهفتــه در بیانیــه کتــاب مقــدس   
کــه خــدا رسچشــمه حیــات اســت را درک کننــد.» (مزامیــر بــاب ٣٦ آیــه ٩). نــه تنهــا 
او بنیان گــذار همــه چیــز اســت بلکــه او حیــات همــه چیزهــای زنــده اســت. حیــات 
اوســت کــه بــه مــا نــور آفتــاب و هــوای تــازه و مطبــوع، غذائــی کــه جســم مــا را 
ــه  ــر لحظ ــاعت و ه ــر س ــد. ه ــن می کن ــان را تأمی ôــد و قدر ــد می بخش ــا می کن بن
ــاه ôــام  ــه گن ــا حیــات اوســت کــه مــا زنــده می مانیــم. بجــز در مــورد آلودگــی ب ب
هدایــای او بــه حیــات ســالمتی و مــرست مت¿یــل اســت.» -خانــم الــن ج. هوایــت، 

Education ، صفحــات ١٩٧، ١٩٨.
بســیاری ایــن عقیــده را اقتبــاس کرده انــد کــه عبودیــت خــدا بــرای ســالمتی   
و شــادی هــای بشــاش در روابــط اجت¿عــی زندگــی زیانبــار اســت؛ امــا کســانی کــه 
ــی  ــه خداشناس ــد ک ــد دریافته ان ــدم برمی دارن ــیت ق ــت و قدوس ــق حکم ــه طری ب
بــرای همــه چیــز ســودبخش اســت، داشــÀ تعهــدی بــرای حیــات کــه هــم اکنــون 
ــی  ــای حقیق ــا از لذته ــد ت ــا زنده ان ــد. آنه ــت بیای ــرار اس ــه ق ــی ک ــود دارد و آن وج
 >e SDA Bible ،زندگــی برخــوردار شــوند.» – توضیحــات خانــم الــن ج. هوایــت

ــه ١١٥٦. ــوم صفح ــد س Commentary، جل

ــد دانشــی بســیار داشــته  ــردی می توان ــش در چیســت؟ چطــور ف ــاوت حکمــت و دان • تف
باشــد امــا بــدون حکمــت باشــد؟ و در آخــر، چــه کســی شــخصاً Íی شناســد، یــا دســت کــم 

می شناســد کســانی را کــه بســیار باهوشــند ولــی بــه نظــر حکمــت ندارنــد؟

ــوف  ــت خ ــر «در محب ــد. اگ ــل کنی ــد» تأم ــرس از خداون ــده «ت ــن ای ــورد ای ــرت در م • بیش
ــیم و  ــته باش ــوف داش ــد خ ــا از خداون ــه م ــه ١٨)، چگون ــاب ٤ آی ــا ب ــد» (اول یوحن نباش
ــرس از  ــت در ت ــت و محب ــن عدال ــش مابی ــه تن ــم؟ چگون ــت بورزی ــه او محب ــان ب همچن

ــم؟ ــل کنی ــد را ح خداون

• چــرا در نظــر خــود حکیــم بــودن حالتــی اســت بســیار خطرنــاک، مخصوصــاً زمانــی کــه 
ــا  ــ¿ن ت ــت برای ــان اس ــدر آس ــت و چق ــوده اس ــد و آل ــرش فاس ــب ب ــدر قل ــم چق می بینی
همــه رفتارهایــی را کــه می خواهیــم توجیــه Íائیــم؟ بــه آنهــا کــه بدتریــن رفتارهایشــان را 
توجیــه می کننــد فکــر کنیــد. چگونــه می توانیــم مطمــنئ شــویم کــه مــا عمــل آنهــا را تکــرار 

Íی کنیــم؟



١١

درس ٢ 

از گوش تا پا

* ٣ الی ٩ ژانویه

بعدازظهر شنبه
بــرای مطالعــه ایــن هفتــه: امثــال ســلی¿ن بــاب ٤، اول پادشــاهان بــاب 
٣ آیــه ٩، متــی بــاب ١٣ آیــه ٤٤، امثــال ســلی¿ن بــاب ٥، رســاله اول پولــس رســول 

بــه قرنتیــان بــاب ١٠ آیــه ١٣، امثــال ســلی¿ن بــاب ٦ آیــات ١ الــی ١٩ را بخوانیــد.

ــت  ــی راه های ــا آنکــه Åام ــای خــود را بســنج ت ــش پ ــه حفظــی: »راه پی آی
مســتقیم باشــند. بــه راســت و بــه چــپ منحــرف مشــو و پــای خــود را از بــدی بــاز 

بدار» (امثال سلی�ن باب ٤ آیات ٢٦، ٢٧). 
ــه  ــت و اینک ــرده اس ــات ک ــÀ را اثب ــوه راه رف ــر نح ــنوایی ب ــر ش ــم تأثی عل  
حتــی تعادملــان تحــت تأثیــر بهــرت شــنیدÍان نیــز می باشــد. پــس آمــوزش یــا تعلیــم 
یــا هــر آنچــه بــه گــوش مــا می رســد بــرای نحــوه زندگــی کــردن مــا بســیار حیاتــی 
ــا  ــۀ چیزه ــد هم ــد: «رسآم ــه ٧ می فرمای ــاب ٤ آی ــلی¿ن ب ــال س ــاب امث ــت. کت اس

ــت.» ــت اس حکم
بــا ایــن حــال مهــم نیســت کــه چقــدر آمــوزش خــوب اســت، دانش آمــوز   
بایــد توجــه کنــد. آمــوزگار مــرص باســتان ســخنی گفتــه اســت نــه بــدون کمــی طعنــه 
کــه «پــرسک گوشــش بــر پشــتش اســت؛ او گــوش فــرا می دهــد وقتــی تنبیــه شــود.» 
ــود  ــت خ ــزرگ در پش ــی ب ــا گوش های ــب ب ــوز اغل ــان، دانش آم ــی مرصی (در نقاش

Íایــش داده می شــد.)
فقــط دانســÀ دربــاره درســت و غلــط کافــی نیســت؛ مــا می بایســت   
 Àــرورش یافــ ــه نادرســت را. پ ــم و ن ــه درســت را انتخــاب کنی ــم کــه چگون بیاموزی
ــال کــردن و پیــروی  ــه آمــوزش و دنب در حکمــت شــامل صحیــح گــوش فــرا دادن ب
کــردن از چیــزی اســت کــه آموخته ایــم، طــوری کــه در پایــان در جهــت اشــتباه راه 

ــم. نپی¿یی

* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای شنبه آماده شوید، ١٠ ژانویه.
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یکشنبه    
گوش فرا دهید!

 ٤ ژانویه

ــد، ــازی می کنن ــان ب ــوان انس ــه عن ــا ب ــی م ــت اساس ــم در موجودی ــی مه ــات نقش  احساس
 بنابرایــن Íی تــوان و نبایــد در ارتباطــ¿ن بــا خــدا نادیــده گرفتــه شــوند. چگونــه مــا جایــگاه
ــن ــم؟ از ای ــ¿ن بیاموزی ــی معنوی ــا زندگ ــاط ب ــات را در ارتب ــا احساس ــب ب  و ارزش متناس
ــت ــت) هدای ــت (و نادرس ــ¿ را درس ــاتتان ش ــه احساس ــه چگون ــد ک ــات می آموزی  تجربی

می کننــد؟

ــد و  ــا یافتی ــی را در اینج ــت عمل ــه حقیق ــد. چ ــاب ٤ را بخوانی ــلی�ن ب ــال س امث
چگونــه مــا می توانیــم آن را در زندگیــ�ن پیــاده کنیــم ه�نطــور کــه در جســتجوی 

زندگــی کــردن در وفــاداری بــه خــدا هســتیم؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــم و تربیــت اســت. در تفکــرات عــربی  عمــل «شــنیدن» اولیــن قــدم تعلی  
جایــگاه حکمــت و ذکاوت در قــوه ِدماغــی تعبیه نشــده اســت، بلکه در گوشهاســت. 
ایــن حاکــی از ایــن اســت کــه حتــی قبــل از اینکــه مــا در اندیشــه چیــزی باشــیم 
ــم.  ــرا دهی ــوش ف ــه آن گ ــم ب ــدا نیازمندی ــم، ابت ــل کنی ــکلی را ح ــم مش ــا بخواهی ی
ایــن بــدان معناســت کــه مــا نیــاز بــه شــنیدن داریــم. زمانــی کــه ســلی¿ن حکمــت 
درخواســت کــرد، او رصیحــاً «دل شــنوا» خواســت (کتــاب اول پادشــاهان بــاب ٣ آیــه 

.(٩
اولیــن قــدم حکمــت «شــنیدن» اســت کــه پیشــنهاد می دهــد حکمــت از   
منبعــی خارجــی می آیــد (در ایــن مــورد والدیــن). مــا قــادر نیســتیم حکمــت را بــه 
واســطه خودمــان کشــف کنیــم. شــخصیت خــود ســاخته در حیطــۀ حکمــِت مــورد 
تأییــِد کتــاب مقــدس راهــکاری غیرممکــن اســت. حکمــت پیــش از هــر کاری چیــزی 
اســت کــه مــا دریافــت می کنیــم، نــه چیــزی کــه مــا بــه روش خودمــان آن را شــکل 
بدهیــم یــا اینکــه آن را توســط اســتعداد و اســتدالل خویــش کشــف کنیــم. گنجایــش 
«توجــه کــردن» (در زبــان عــربی، دل را بــر آن قــرار دادن) نشــان دهنــده درگیــری 
دل می باشــد. در نتیجــه جســتجو بــرای حکمــت رصفــاً فعالیتــی عینــی و بــی روح 
نیســت. دل کــه هســته شــخصیتی و (در اندیشــه عــربی) جایــگاه احساســات اســت، 

نقشــی اساســی در جســتجوی حکمــت دارد.

متــی بــاب ١٣ آیــه ٤٤ و ارمیــاء بــاب ٢٩ آیــه ١٣ را بخوانیــد. چــه رابطــه ای مابیــن 
ــال  ــه در امث ــوری ک ــد ه�نط ــد بیابی ــت می توانی ــتجوی حکم ــات و جس ــن آی ای

ســلی�ن بــاب ٤ بیــان شــده اســت؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



١٣

دوشنبه
از خانواده تان محافظت کنید.

٥ ژانویه

رساله اول پولس رسول به اهل قرنتیان باب ١٠ آیه ١٣ را بخوانید. با این وعده 
که  برابر شهواتی  در  از خودتان  به منظور محافظت  اکنون  پیش روی شما، هم 
ممکن است در شما رخنه کند، نیاز به برداشتن چه گامهای عملی و قطعی هست؟

ــوز  ــا هن ــم، م ــت راه بروی ــق حکم ــه طری ــه ب ــم ک ــم می گیری ــه تصمی ــی ک هنگام  
ــم  ــن مســیر خواهی ــا موانعــی را در طــول ای ــرا کــه م ــم زی ــاز داری ــه هوشــیاری بزرگــی نی ب
ــا آن  ــی کــه ب ــن خطرات ــد). یکــی از بزرگرتی ــه ٨ را بخوانی ــاب ٥ آی ــد (نامــه اول پطــرس ب دی
ــه باارزشــرتین و حساســرتین و  ــ¿ن اســت ک ــا خانواده های مواجــه هســتیم رسوکار داشــÀ ب

صمی¿نه تریــن حیطــه زندگــی اســت.

ــود  ــی از خ ــه خطرات ــل چ ــد در مقاب ــا بای ــد. م ــاب ٥ را بخوانی ــلی�ن ب ــال س امث
ــم؟ ــت کنی محافظ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اولیــن خطــر از خودمــان آغــاز می شــود؛ آن در گفتــار خودمــان نهفتــه اســت. مــا   
ــی  ــم پیام ــه می گویی ــزی را ک ــر چی ــه ه ــویم ک ــنئ ش ــا مطم ــیم ت ــان باش Íــب زبا ــد مراق بای
ــد و  ــگ باش ــ¿ن ه¿هن ــا دانش ــد ب ــا بای ــای م ــد. لبه ــل نکن ــی منتق ــر ُمقتض ــوم و غی نامفه
بایــد دیــدگاه هــای روحانیــ¿ن را منعکــس کنــد. دومیــن خطــر از ســوی زن یــا مــرد دیگــری 
ــد  ــه از طــرف «زن بیگانه»اســت، کالم بای ــه خطــری دارد ک ــه اشــاره ب ــر چــه آی ــد (اگ می آی
بــه مفهــوم عمومــی قابــل درک باشــد؛ وسوســه هــم می توانــد از طــرف مــرد باشــد هــم زن) 
هــ¿ن کســی کــه در مســائل خانــواده مداخلــه می کنــد. در هــر صــورت می توانــد همــرس را 
بفریبــد تــا پیــ¿ن زناشــویی را نقــص کنــد و کیســت کــه ندیــده باشــد یــا تجربــه نکــرده باشــد 

کــه بــه چــه انــدازه ایــن گنــاه مخــرب اســت؟
بــا توجــه بــه ایــن آیــه، بهرتیــن راه بــرای اســتقامت کــردن در برابــر ایــن وسوســه   
کــه اغلــب بــا کلــ¿ت فریــب دهنــده آغــاز می شــود، گــوش فــرا دادن بــه کالم حکمــت اســت. 
بــا توجــه و اطاعــت از آمــوزش الهــام شــده، مــا بیشــرت ôایــل خواهیــم داشــت تــا بــر مســائل 
حیاتــی ôرکــز کنیــم و از زنــا یــا هــر وسوســه ی دیگــری کــه بــر رس راهــ¿ن اســت محفــوظ 

Òانیــم.
البتــه، نــه تنهــا مــا بایــد خــود را از زنــا دور نگــه داریــم، مــا همچنیــن نبایــد بــه   
جایــی کــه «زن فریب دهنــده» زندگــی می کنــد برویــم (امثــال ســلی¿ن بــاب ٥ آیــه ١٠)؛ مــا 

ــه ٨). ــاب ٥ آی ــلی¿ن ب ــال س ــویم (امث ــک ش ــه اش نزدی ــه در خان ــد ب ــ¿ٌ نبای حت
ــن  ــا مــرد دیگــر، ای ــر وسوســه دوســت داشــÀ زن ی ــن راه محافظــت در براب ــان بهرتی در پای
اســت کــه فقــط همــرس دوران جوانیتــان را دوســت داشــته باشــید (امثــال ســلی¿ن بــاب ٥ 
آیــه ١٨). نویســنده کتــاب جامعــه بــا ایــن پنــد طنیــن می انــدازد: « همگــی ایــام عمــر باطــل 
ــا زنــی کــه دوســت مــی داری کــه خــدا آن را در ôامــی روزهــای باطلــت زیــر  خویشــÀ را ب
ــرای  ــه ٩). اگــر ب ــو داده اســت بــه خوشــی بگــذران (کتــاب جامعــه بــاب ٩ آی ــه ت آفتــاب ب

چیــزی کــه داری شــکر گــذار باشــی، چیــز دیگــری را جســتجو نخواهــی کــرد.



١٤

سه شنبه
از رابطه دوستیتان حفاظت کنید.

٦ ژانویه

با کالمی که در این مثل به ما عطا شده است، چگونه بیاموزیم که به آرزوهایمان 
تعادل ببخشیم تا قادر به تحمل بارهای سنگین یکدیگر شویم (رساله پولس رسول 

به غالطیان باب ٦ آیه ٢)؟

شــخصی چنیــن گفــت: « خداونــدا، مــرا در برابر دوســتانم محافظــت بفرما،   
مــن از پــس دشــمنانم بــر خواهــم آمــد.» کتــاب جامعــه نگــران آســیب پذیــری رابطه 
دوســتی اســت؛ آن مــا را هدایــت می کنــد کــه چگونــه دوســتاÍان را حفــظ کنیــم و 
همچنیــن اگــر الزم باشــد چگونــه خودمــان را از آنهــا محافظــت کنیــم. کلمــه عــربی 
«دوســت» معنــای «همســایه» نیــز می دهــد، هــ¿ن کســی کــه نزدیــک بــه ماســت، 
ــت  ــت دوس ــن اس ــه ممک ــی ک ــا کس ــت ی ــت ش¿س ــون دوس ــم  اکن ــه ه ــی ک کس
ــط انســانی را ارج می نهــد و  ــاب مقــدس رواب ــا کت ــق ب شــ¿ بشــود. حکمــِت مطاب

درخواســت توجــه و احــرتام بــرای ایــن روابــط را دارد.

 کتــاب امثــال ســلی�ن بــاب ٦ آیــات ١ الــی ٥ را بخوانیــد. ســلی�ن نبــی بــه چــه 
مشــکلی اشــاره می کنــد و راه حلــش چیســت؟ بعــالوه چــه اصــل روحانــی مهمــی 

ــم؟ ــا می یابی را در اینج
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در حالــی کــه تــورات مــردم را ترغیــب می کنــد تــا بــه فقیــران کمــک کننــد و بــه   
ــه مــا در  آنهــا بــدون بهــره پــول قــرض بدهنــد (ســفر خــروج بــاب ٢٢ آیــه ٢٥)، حکمــت ب
ــه دوســتانی کــه بدهــکار هســتند هشــدار  ــی نســبت ب ــه مال ــت ســهل انگاران ــل ح¿ی مقاب
می دهــد. وظیفــه خیرخواهانــه مانــع وظیفــه عدالــت Íی شــود (ســفر خــروج بــاب ٢٣ آیــه 
ــا زمانــی کــه می توانیــم بخشــنده باشــیم، ولــی بــا حکمــت  ٢ و ٣). اگرچــه مــا نیازمندیــم ت
مطمــنئ می شــویم تــا عمــل خیرخواهانه مــان بــه شکســتی مفتضحانــه تبدیــل نشــود (آن را 

ــد). ــه ٢٧ مقایســه کنی ــاب ٢٢ آی ــال ســلی¿ن ب ــا امث ب
از ایــن رو، در امثــال ســلی¿ن نظریــه ی حکی¿نــه بــه مــا عطــا شــده اســت. اولیــن   
احتیــاط شــامل کلــ¿ت مــا می شــود. چقــدر حیاتــی اســت کــه مــا وضعیــت را بررســی کنیــم 
و مطمــنئ شــویم کــه از عهــده نیــاز دوســت¿ن برمی آییــم. اگــر چنیــن اســت صحبــت کنیــد و 
قــول بدهیــد. درواقــع، صمیمیــت در دوســتی¿ن یــا احساســات لحظــه ای ممکــن اســت ســبب 

ســقوط تعهدمــان بشــود و ممکــن اســت مــا بعــداً تأســف بخوریــم.
ــل از  ــه قب ــت ک ــن اس ــم ای ــد، مه ــت بوده ای ــوش نی ــدر خ ــه چق ــت ک ــم نیس مه  
اینکــه عملــی انجــام بدهیــد یــا متعهــد بــه چیــزی کــه قــادر بــه انجامــش نیســتید بشــوید، 
ابتــدا بیندیشــید. نکتــه اینجاســت کــه اگــر مــا گرفتــار تعهــد بــی مــوردی شــدیم، الزم اســت 
ــتباهاôان و  ــول اش ــان، قب ــردن خودم ــه متواضــع ک ــم، از جمل ــع آن بکنی ــرای رف هــر کاری ب

ــی. ــض اله ــت فی درخواس



١٥

چهارشنبه 

از شغل خود محافظت کنید.

٧ ژانویه

بنابراین راحت طلبی و تنبلی در اینجا محکوم هستند، ما همچنین باید به یاد 
داشته باشیم که زندگی فقط کار و درآمد نیست. چگونه روز شنبه که در متن 

هفته به ما هدیه شده است ما را یاری می دهد تا تعادل مناسب را بیابیم؟

امثــال ســلی�ن بــاب ٦ آیــات ٦ الــی ٨ را بخوانیــد. مــا از مورچــه چــه می توانیــم 
بیاموزیــم؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــتند،  ــان هس ــاتر از انس ــیار کوش ــه بس ــتند (بلک ــاعی هس ــا س ــه ه ــا مورچ ــه تنه ن  
اگــر کســی باشــد کــه بتوانــد ســنگینی بــاری کــه آنهــا حمــل می کننــد را بــا ســنگینی بــاری 
کــه انســان قــادر بــه حمــل آن اســت مقایســه کنــد البتــه نســبت بــه وزن نســبی آنهــا)، امــا 
ــاز ندارنــد کــه رسپرســتی شــوند. دلیــل اصلــی ســخت  مورچه هــا مســتقل کار می کننــد و نی
ــد» و  ــی می کنن ــش بین ــتان) را «پی ــختی (زمس ــای س ــا زمانه ــت. آنه ــده اس ــا آین ــی آنه کوش
ــه  ــا حکمــِت اندیشــیدن ب ــه م ــن، مورچــه ب ــد؛ بنابرای ــاده می کنن ــا آم ــرای آنه خودشــان را ب
آینــده را زمانــی کــه طرح هایــی می ریزیــم یــا در فعالیتــی رشکــت می کنیــم می آمــوزد. 
«ایــن ســؤالی اســت کــه احتیــاج بــه بررســی توســط والدیــن، هــر معلمــی، هــر دانــش آمــوزی 
ــد  ــی Íی توان ــه ی زندگ ــچ طــرح اقتصــادی و برنام ــا مســن دارد. هی ــر انســانی جــوان ی و ه
ــا کامــل باشــد اگــر فقــط شــامل چنــد ســال زندگــی کنونــی باشــد و پیــش بینــی  منطقــی ی

ــت، Education، صفحــه ١٤٥. ــن ج. هوای ــم ال ــد.»- خان ــده را نکن ــدی آین ــات اب ــرای حی ب

ــه  ــل چ ــوان تنب ــا از حی ــد. م ــی ١١ را بخوانی ــات ٩ ال ــاب ٦ آی ــلی�ن ب ــال س امث
بیاموزیــم؟ می توانیــم 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حیــوان تنبــل چیــزی بــرای آموخــÀ از مورچــه دارد، نــه بلعکــس: « ای کاهل   
بــه ســوی مورچــه بــرو و راههــای او را ببیــن و دانــا شــو» (امثــال ســلی¿ن بــاب ٦ 
آیــه ٦). در حالــی کــه مورچه هــا مشــغولند حیوانــات تنبــل خوابنــد. در حالــی کــه 
مورچه هــا در وقــت خرمــن پربــار هســتند، حیوانــات تنبــل دو دســت خــود را بــه 
ــل بارهــای  ــا بواســطه حم ــد. مورچه ه ــره زده ان ــینه گ ــر س ــی ب نشــانه راحــت طلب
ــد؛  ــش می رون ــان، پی ــده خودش ــرای آین ــدن ب ــاده ش ــان و آم ــر از خودش ــنگین ت س
ــا خودشــان مشــغول هســتند. ــط ب ــد و فق ــان حــال می زین ــل در زم ــات تنب حیوان



١٦

پنج شنبه 
از خودتان محافظت کنید.

 ٨ ژانویه

بطور  اســت؟  داده  قــرار  تحت الشعاع  را  شما  زندگی  دیگران  گناه  چگونه 
اینکه  از  بیاموزید  می توانید  درس هایی  چه  نیست.  شکی  آن  در  خارق العاده ای 

چقدر نیاز است محتاط باشید تا اعمال شما به دیگران آسیب نرساند؟

بعــد از اینکــه در مقابــل رشارت هــای خــاص کــه ســه حــوزه زندگــی- یعنــی   
خانواده هایــ¿ن، ارتباطــات اجت¿عیــ¿ن و شــغل¿ن را تهدیــد می کننــد بــه مــا 
ــد. آن  ــکاری می ده ــمی از گناه ــا تجس ــه م ــلی¿ن ب ــال س ــد- امث ــدار داده ش هش
ــعر  ــر دو ش ــت. ه ــی اس ــیارانه روان ــاهدات هوش ــه و مش ــر از کنای ــه ای پ هجونام
(امثــال ســلی¿ن بــاب ٦ آیــات ١٢ الــی ١٥ و آیــات ١٦ الــی ١٩) رضب املثــل هســتند 
و مــوازی بــا هــ¿ن وزن هفتگانــه شــاعرانه، نقــش و نگارهــای مــرتادف را پوشــش 
ــاط  ــش می اندیشــد ارتب ــه در دل ــه هــر چــه ک ــر، ب ــد. ِفطــرت شــخص رشی می دهن

ــود. ــکار می ش ــی آش ــای بیرون ــورت کاره ــه اش بص دارد؛ و نتیج

امثــال ســلی�ن بــاب ٦ آیــات ١٤ و ١٨ و همچنیــن  متــی بــاب ١٥ آیــه ١٩ را 
ــت. ــده اس ــاره ش ــا اش ــی در اینج ــه مهم ــه نکت ــه چ ــد. ب بخوانی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

«اگــر بــه تصــورات باطــل تــن بدهــی و اجــازه بدهــی تــا فکــرت، پــر از افــکار ناپــاک   
ــکارت جامــه ی عمــل پوشــیده  ــا اف ــه درجــه ای خطــاکار هســتی کــه گوی ــزد خــدا ب شــود، ن

اســت.» - خانــم الــن ج. هوایــت، e Adventist Home<، صفحــه ٣٣٤.

چه هشدارهایی در امثال سلی�ن باب ٦ آیات ١٢ الی ١٩ داده شده است؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــد. دو  ــروی می کن ــل پی ــر در حــال حرکــت از شــخص تنب ــه دار اســت. رشی ــر کنای تصوی  
شــیوه تفکــر بــه نظــر متفــاوت می آینــد و بــا وجــود ایــن آنهــا درســی یکســان می آموزنــد. هــر دو 
در خــود باقــی می ماننــد. هیــچ یــک از آنهــا عالقمنــد بــه آموزشــی کــه خــارج از حیطــه خودشــان 
آمــده، نیســتند. هــر دوی آنهــا حکمــت و طبیعــت خودشــان را دنبــال می کننــد. تنبــل هــا 
ــا و دهانشــان  ــط پایه ــران فق ــد؛ رشی ــه پایهایشــان کار Íی کن ــه گوش هایشــان و ن ــد و ن می خوابن
ــه نابــودی  ــه کار هســتند و نــه گوش هایشــان. نتیجــه یکســان اســت: هــر دوی آنهــا ب مشــغول ب

می رونــد.
در ضمــن رش دو اثــر دارد: آن نــه تنهــا بــه افــرادی کــه علیــه آنهــا گنــاه انجــام شــده بلکه   
بــه گناهــکار نیــز آســیب می رســاند. دروغ گوهــا در پایــان دروغ خــود را بــاور می کننــد. همچنیــن 
قابــل توجــه اســت کــه نتیجــه نهایــی تبهــکاری نــزاع و تنــش اســت کــه می توانــد بــر اجتــ¿ع نیــز 
اثــر بگــذارد. درواقــع بنــدرت اثــرات گنــاه، اگــر نگوییــم هرگــز، در فــرد تبهــکار محــدود می مانــد. 

ــر. ــت وخیم ت ــرای وضعی ــد و معمــوالً فقــط ب ــرار می گیرن ــر ق دیگــران تحــت تأثی



١٧

جمعه  

مطالعات بیشتر

پرسشهای برای بحث:

 ٩ ژانویه

تــا در روح  بیاموزنــد  کتــاب مقــدس می بایســت  کننــدگان  «مطالعــه   
ــرای  ــه ب ــم، ن ــه آن نزدیــک شــوند. مــا بایــد صفحاتــش را مطالعــه کنی ــده ب یادگیرن
اثبــات ایــده هــای خودمــان بلکــه بــه منظــور فهمیــدن ســخنان خدا...»یکــی از دالیل 
ــان  ــز اســت...با جری ــودن ôرک ــی نب ــی و ضعــف اخالق ــت روان ــی عــدم صالحی اصل
ــوند،  ــه می ش ــا عرض ــه ه ــداوم از چایخان ــور م ــه بط ــی ک ــدازه مطالب ــد و ان بی ح
افــراد مســن و جــوان عــادت می کننــد کــه رسیــع و ســطحی بخواننــد و ایــن امــر 
باعــث می شــود قــوه ِدماغــی، قــدرت ارتباطــی و اســتدالل نیرومندشــان را از دســت 

ــه ١٨٩. ــت، Education، صفح ــن ج. هوای ــم ال ــد.»- خان بدهن
ــدۀ  ــان دهن ــازند نش ــان می س ــرای خودش ــا ب ــه ه ــه مورچ ــی ک ــه های «الن  
ــل  ــد حم ــه را می توانن ــک دان ــا ی ــا تنه ــار آنه ــر ب ــت. در ه ــتکار اس ــارت و پش مه
کننــد، امــا بــا تــالش و پشــتکار، آنهــا کاری عجیــب را بــه پایــان می رســانند.
ــی کــه  ــرای آنهای ــوان رسزنشــی ب ــرکاری مورچــه به عن ــن پُ ــه ای «ســلی¿ن ب  
زمــان خــود را بــه بطالــت یــا در آداب و رســومی کــه روح و جســم را فاســد می کنــد 
می گذراننــد اشــاره می کنــد. مورچــه بــرای فصل هــای آینــده آمــاده می شــود؛ 
امــا عــده بســیاری بــا عطیــه ی اســتدالل در آمادگــی هــای زندگــی جاودانــه آینــده 
 Counsels to Parents, Teachers, ،شکســت می خورنــد.»- خانــم الــن ج. هوایــت

and Students، صفحــه ١٩٠.

ــه  ــی ب ــم، حت ــران کمــک کنی ــه دیگ ــم ب ــه می توانی ــا چگون ــده ی م • بیشــرت در ای
ــب  ــه مطال ــا ب ــه م ــد. چگون ــق کنی ــان تعم ــرای خودم ــخصی ب ــه ش ــت هزین قیم
آموزنــده ی درس هــای ایــن هفتــه می نگریــم در مقایســه بــا ایــن آیــه: دوســتی را 
بیشــرت از ایــن هیــچ کــس نــدارد کــه کســی جــان خــود را بــه راه دوســتان خــود 

ــه ١٣)؟ ــاب ١٥ آی ــا ب ــد «(یوحن بنه

• چــه درس هــای دیگــری می توانیــم از جهــان طبیعــت بیاموزیــم کــه در زندگــی 
ــان ســاقط  ــد جه ــه کــه می دانی ــم؟ ه¿ن گون ــاده کنی ــا را پی ــم آنه ــان بتوانی خودم
در گنــاه اســت، چــرا در درس هــای کــه می آموزیــم می بایســتی بااحتیــاط باشــیم؟

• هفــت ناپاکــی را در امثــال ســلی¿ن بــاب ٦ آیــات ١٦ الــی ١٩ بخوانیــد. شــ¿ فکــر 
می کنیــد چــرا اینهــا بــه نظــر خــدا اینقــدر بــد بــه نظــر می آینــد؟



١٨

درس ٣  

سرنوشت ساز مرگ و زندگی

  *١٠ الی ١٦ ژانویه

بعدازظهر شنبه

ــال  ــی ٣٠؛ امث ــات ٢١ ال ــاب ٥ آی ــی ب ــه:  مت ــن هفت ــرای مطالعــه ای ب
ســلی¿ن بــاب ٦ آیــه ٢١؛ بــاب ٧ آیــه ٣؛ بــاب ٦ آیــه ٢٣؛ بــاب ٧ آیــه ٢؛ بــاب ٦ آیــه 

٢٤؛ بــاب ٦ آیــه ٣٠ و ٣١؛ بــاب ٧ آیــه ٢٦ و ٢٧.

ــای  ــت و عتابه ــور اس ــم ن ــراغ و تعلی ــکام چ ــه اح ــرا ک ــی:  «زی ــه حفظ آی
تربیــت راه حیــات اســت»(امثال ســلی�ن بــاب ٦ آیــه ٢٣).

 
ــد امــا هشــداری جــدی از مادرشــان  ــه تنهــا مانــده بودن ــرادر در خان دو ب  
دریافــت کــرده بودنــد کــه کیکــی را کــه او تــازه پختــه اســت نخورنــد. بــرای اینکــه 
مطمــنئ شــود کــه پرسهــا حــرف شــنوی می کننــد او تهدیــد بــه تنبیــه را اضافــه کــرد.
هنگامــی کــه او خانــه را تــرک کــرد، فقــط چنــد دقیقــه بــرای پرسهــا طــول کشــید تــا 
تصمیــم بگیرنــد کــه هــر جــور شــده کیــک را بخورنــد. «ایــن رسنوشــت ســاز مــرگ و 
زندگــی نیســت،» آنهــا دلیــل آوردنــد. « مادرمــان هرگــز مــا را نخواهــد کشــت؛ پــس 

ــا بخوریم!» بی
ــال ســلی¿ن در مــوردش ســخن  ــم در امث ــرای مشــکلی کــه معل ــن ب بنابرای  
می گویــد، در واقــع رسنوشــت ســاز مــرگ و زندگــی اســت. گفتــارش قــوی و واضــح 
اســت. البتــه مســیح نیــز خــودش از گفتــاری بســیار قــوی اســتفاده کــرد زمانــی کــه 
ــاب ٥  ــی ب ــدی ســخن می گفــت (مت ــاره رسنوشــت ســازهای مــرگ و زندگــی اب درب
آیــات ٢١ الــی ٣١)؛ و جــای هیــچ تعجــب هــم نیســت. در پایــان، رسنوشــت نهایــی 
ــه  ــی ک ــه انتخابهای ــد؟)، ب ــرت باش ــد از آن مهم ــزی می توان ــه چی ــا (و چ ــدی م و اب
هــم اکنــون می کنیــم بســتگی دارد. پــس مــا بایــد رضورت گفتــار قــوی را در ارزش 

ــم. واقعــی آن در نظــر بگیری

*درس این هفته را بخوانید تا برای شنبه آماده شوید، ١٧ ژانویه.



١٩

یکشنبه   
شریعت در زندگی ما

١١ ژانویه

رموز می توانند مفید باشند، اما چرا ما باید مراقب باشیم که رموز را با حقیقتی 
که نشان دهنده آن هستند به اشتباه نگیریم؟

امثــال ســلی�ن بــاب ٦ آیــه ٢١ و بــاب ٧ آیــه ٣ را بخوانیــد. مــا چگونــه جلــوه هــای 
فیزیکــی کــه در آیــات قیــد شــده را بفهمیــم در ارتبــاط بــا اینکــه چگونــه مــا بایــد 

بــا رشیعــت خــدا رابطــه داشــته باشــیم؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ــده  ــان دهن ــلی¿ن دل نش ــال س ــم، در امث ــی دیدی ــه در درس قبل ــور ک ه¿نط  
جایــگاه احساســات و افــکار اســت. بــه مــا می فرمایــد کــه رشیعــت را بــر دملــان حاکــم 
کنیــم (امثــال ســلی¿ن بــاب ۶ آیــه ۲۱)، منظــور معلــم ایــن اســت کــه مــا بایــد همیشــه 
بــا رشیعــت در رابطــه نزدیــک باشــیم. لحظــه ای نیســت کــه مــا ôاســ¿ن بــا رشیعــت را 
از دســت بدهیــم، گنــاه را جــز بــه رشیعــت ندانســتیم (رســاله ی پولــس بــه رومیــان بــاب 
۷ آیــه ۷). معلــم همچنیــن ارصار دارد کــه ایــن رشیعــت بایــد حتــی در لــوح هــای قلــب 
مرقــوم گــردد (امثــال ســلی¿ن بــاب ۷ آیــه ۳)، ماننــد ده فرمــان کــه توســط خداونــد بــر 

روی لــوح هــای ســنگی نوشــته شــده بــود.
منظــور از صحبــت دربــاه رشیعــت نوشــته شــده بــر روی دل ایــن اســت کــه   
رشیعــت تنهــا یــک رسی از قوانیــن خارجــی تحمیــل شــده بــر مــا نیســت. رشیعــت بایــد 
ــه  ــا، نیت هــای مخفــی مــا و بخشــی از نفــس صادقــ¿ن باشــد؛ و ب ــزه هــای م در انگی
قولــی دیگــر تعهــد پولســی می باشــد کــه «مســیح در شــ¿، امیــد جــالل اســت» (رســاله 

ــود. ــت می ش ــک حقیق ــان ی ــی م ــه ٢٧) و در زندگ ــاب ١ آی ــیان ب ــه کلس ــس ب پول
ــه  ــد آن را ب ــه بای ــت ک ــن اس ــردن ای ــه دور گ ــت ب ــره زدن رشیع ــور از گ منظ  
خودمــان خیلــی نزدیــک نگــه بداریــم. انســان هــای کهــن وســایل بســیار گرانبهایشــان را 
بایــد بــه دور گردنشــان می بســتند. گــردن جایــی اســت کــه هــوا از طریــق آن بــه شــش 
ــه در  ــکار ک ــی از اف ــد، ارتباط ــی می ده ــس و زندگ ــازه تنف ــد و اج ــدا می کن ــا راه پی ه
کلمــه عــربی (nephesh) «روح» تصدیــق می کنــد کــه بــه کلمــه «زندگــی» بــر می گــردد 

ــو» و «نفــس کشــیدن» مشــتق شــده اســت. ــی «گل ــه معن و از کلمــه ای ب
ــت  ــرو فعالی ــه قلم ــت ب ــردن رشیع ــخص، ب ــتان ش ــر انگش ــت ب ــÀ رشیع بس  
ــن و  ــف تری ــه ظری ــن کار ب ــا ای ــد و ب ــد می کن ــتان تأکی ــوزگار روی انگش ــت. آم هاس
صمی¿نــه تریــن فعالیــت هــا اشــاره می کنــد. رشیعــت نــه تنهــا بــر روی تصمیــم هــای 
بزرگــی کــه مــا می گیریــم بلکــه بایــد بــر روی کوچــک تریــن آنهــا نیــز تأثیــر گــذار باشــد. 

( لوقــا ۱۶: ۱۰ را بخوانیــد).
هرچنــد منظــور کتــاب مقــدس از ایــن تصاویــر کامــالً رمــزی بــود، بســیار قابــل   
ــان، مســیحیان و مســل¿نان  ــن نشــانه هــا عمیقــاً در رســوم یهودی توجــه اســت کــه ای
 (tephillin) ــن ــردن تفیلی ــکار ب ــوان بواســطۀ ب اســتفاده شــده اســت؛ و آن را می ت
یهــودی بــه دور رس و انگشــتان، صلیــب هــای مســیحی کــه بــه دور گــردن می آویزند 

ــد. ــی دور انگشــتان مســل¿نها (و مســیحی هــا) دی و تســبیح هــا ِذکرگوی



٢٠

دوشنبه 

روشنایی و زندگی

 ١٢ ژانویه

راه  تاریکی  در  نماید،  پیروی  مرا  که  آنکس  و  جهانم  نور  «من  فرمود:  مسیح 
نخواهد رفت بلکه نور زندگی را خواهد داشت» (یوحنا باب ٨ آیه ١٢). شما 
تجربه  خداوند  با  همراهیتان  در  را  انگیز  شگفت  وعدۀ  این  حقیقت  چطور 

کرده اید؟

امثــال ســلی�ن بــاب ۶ آیــه ۲۳ را بخوانیــد. چطــور رشیعــت بــه «روشــنایی» مرتبــط 
ــود؟ می ش

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در کتــاب مقــدس، کالم خــدا یــا رشیعتــش بــا روشــنایی مقایســه شــده اســت: «کالم   
تــو از بــرای پایــم چــراغ و بــه جهــت راهــم نــور اســت» (مزمــور داود بــاب ١١٩ آیــه ١٠٥). 
در تفکــر عــربی بیــن ایــدۀ «رشیعــت» و «روشــنایی» رابطــه وجــود دارد. هــ¿ن طــور کــه 
ــه در  ــد ک ــک می کن ــا کم ــه م ــز ب ــت نی ــد، رشیع ــن می کن ــا را روش ــت م ــیر حرک ــراغ مس چ
ــا انتخابــات اخالقــی روبــرو می شــویم بــه مــا کمــک خواهــد  مســیر Òانیــم؛ یعنــی وقتــی ب
کــرد کــه بدانیــم انتخــاب صحیــح چیســت، حتــی اگــر اقتضــای زمانــی یــا شــخصی مــا را بــه 

ــد. ــت رشیعــت وسوســه کن عــدم رعای
در کتــاب مقــدس چــه مثــال هایــی از کســانی کــه بــا وجــود بهانــه هــای محکمــی   
ــد  ــدا بودن ــت خ ــرو رشیع ــال پی ــن ح ــا ای ــی ب ــتند ول ــی وا می داش ــه رسپیچ ــان را ب ــه آن ک
می توانیــد پیــدا کنیــد؟ مــا چــه چیــزی از اطاعــت و فرمــان بــرداری ایشــان می آموزیــم؟ در 
چــه صــورت، انتخــاب وفــادار بــودن آنهــا حتــی بــرای یــک بــار از دیــد دیگــری بــه نظر اشــتباه 

ــده اســت؟ آم

 همــراه بــا امثــال ســلی�ن بــاب ٦ آیــه ٢٣، امثــال ســلی�ن بــاب ٧ آیــه ٢ را نیــز 
ــا «زندگــی» در ارتبــاط اســت؟ بخوانیــد. چــرا رشیعــت ب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

از زمــان ســقوط بــرش در گنــاه، امیدمــان بــرای زندگــی ابــدی را Íی تــوان در   
رشیعــت یافــت، بلکــه فقــط از طریــق ایــ¿ن بــه مســیح. در هــر حــال اطاعــت از رشیعــت 
ــا ایــ¿ن اســت. (متــی بــاب  و اصــول، نشــان دهنــدۀ ادامــه نقــش محــوری آن در زندگــی ب
ــه  ــرا ک ــم چ ــت می کنی ــا اطاع ــه ١٢). م ــاب ١٤ آی ــول ب ــای رس ــفه یوحن ــه ١٧ و مکاش ١٩ آی
خداونــد هــزاران ســال پیــش بــه قــوم ارسائیــل فرمــود: «خداونــد خــدای شــ¿ مــن هســتم» 
(ســفر الویــان بــاب ١٨ آیــه ٤). رشیعــت خــدا بــه «زندگانــی» مرتبــط اســت، زیــرا بــه ســادگی 
ــدۀ  ــان دهن ــل نش ــن اص ــت. ای ــی ماس ــأ زندگ ــی منش ــت یعن ــر او هس ــت اگ ــد هس خداون
ــان  ــی حــال حارضم ــه خاطــر زندگ ــش ب ــول های ــه خــدا و ق ــا ب ــح اســت: م ــت صحی روحانی
ــم. ــ¿د می کنی ــدی اعت ــی اب ــرای زندگ ــش ب ــده های ــه وع ــه ب ــوری ک ــم ه¿نط ــ¿د داری اعت



٢١

سه شنبه

مبارزه با وسوسه

١٣ ژانویه

ه¿نطــور کــه دیدیــم، نویســنده امثــال ســلی¿ن بــاب ٦ آیــه ٢٣ تحــت الهام   
ــد.  ــط می ده ــدا رب ــت خ ــه رشیع ــی را ب ــنایی و زندگ ــتقی¿ً روش ــدس، مس روح الق
در آیــه بعــدی او Íونــۀ محکمــی ارائــه می دهــد کــه چگونــه رشیعــت بــه عنــوان 

ــد. ــد ببخش ــد می توان ــی نیرومن ــت روحان ــا حفاظ ــه م ــی، ب ــنایی و زندگ روش

ــه مــا هشــدار داده شــده  ــز ب ــاره چــه چی ــه ٢٤ درب ــاب ٦ آی ــال ســلی�ن ب در امث
ــه دیگــری در اینجــا  ــه جــز آنچــه آشــکار اســت چــه هشــدارهای زیرکان اســت؟ ب

داده شــده اســت؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

زمانــی کــه انســان مذهبــی وسوســه می شــود، بزرگرتیــن وسوســه پیــدا کــردن دلیــل   
مذهبــی اســت بــرای توجیــه رشارت. اســتفاده از خــدا بــرای توجیــه رفتــار زشــت فقــط یــک 
شــکل وحشــتناک از کفــر نیســت-بلکه بــه شــکل قدرôنــدی فریبنــده اســت. روی هــم رفتــه 
ــد  ــه می توانی ــش چ ــ¿ در جواب ــت،» ش ــن اس ــا م ــدا ب ــه «خ ــد ک ــ¿ن کن ــی گ ــه کس چنانچ
بگوییــد؟ چنیــن چیــزی در مــوارد زنــا نیــز می توانــد اتفــاق بیفتــد. «خــدا بــه مــن نشــان داده 
اســت کــه ایــن (مــرد یــا زن) هــ¿ن کســی اســت کــه مــن بایــد بــا او باشــم.» اگــر ایــن هــ¿ن 
چیــزی اســت کــه آنهــا معتقدنــد، کیســت یــا چیســت کــه بتوانــد حقــه ی توســل بــه «خــدا 

نشــان داده اســت» را آشــکار کنــد؟
همچنیــن توجــه کنیــد، ایــن فقــط زیبایــی زنهــا نیســت کــه مردهــا را اغــوا می کنــد.   
او از زبــان و کلــ¿ت ôلــق آمیــز اســتفاده می کنــد تــا قربانــی اش را بــه دام بیانــدازد. چگونــه 
اغلــب مــرد و زن بوســیله کلــ¿ت اغــوا کننــده و زیرکانــه ای کــه حتــی گاهــی در لفافــۀ زبــان 
مذهبــی پیچیــده شــده اســت بــه موقعیــت هــای رســواکننده هدایــت شــده اند؟ نویســنده 

ــل ایــن فریــب هشــدار بدهــد. ــه مــا در مقاب ــال ســلی¿ن می خواهــد ب ــاب امث کت
ــا  ــت. تنه ــده» اس ــز زن اغواکنن ــق آمی ــان ôل ــرای «زب ــی ب ــر کامل ــت پادزه رشیع  
ــک  ــا کم ــه م ــه ب ــت ک ــرداری اس ــان ب ــه فرم ــت و وظیف ــرای رشیع ــون و چ ــی چ ــتور ب دس
خواهــد کــرد تــا در مقابــل کلمــه هــای فریــب دهنــدۀ او کــه می توانــد صحیــح و زیبــا بــه 
نظــر بیاینــد، مقاومــت کنیــم. در واقــع فریــب دهنــده شــ¿ را نــه تنهــا خــوش قیافــه بلکــه 
ــی اش را  ــی ممکــن اســت احتیاجــات روحان ــم و باهــوش خواهــد یافــت. او حت ــی حکی حت
ــه توجیهــی  ــه و بطــور خطرناکــی ب ــه طعن ــادآور شــود؛ و ممکــن اســت «محبــت خــدا» ب ی

ــل شــود. ــاه تبدی ــرای گن ب

ــر ماســک ایــ¿ن، ــم حتــی زی ــه ســهولت مــا می توانی ــد کــه چطــور ب  فقــط فکــر کنی
 بــرای توجیــه اعــ¿ل اشــتباه از هــر نوعــی و نــه فقــط زنــا کــردن راهن¿یــی بشــویم.
ــی در ــت، حت ــی ماس ــظ واقع ــا محاف ــدا تنه ــت خ ــه رشیع ــق ب ــد مطل ــا تعه ــس آی  پ

ــد؟ ــا اجــرا کنن ــد روی م ــه می توانن ــی ک ــه های ــان و حیل ــکار خودم ــل اف مقاب



٢٢

چهارشنبه
«دزدی نکن»

١٤ ژانویه

 زنــا مکــن.» ایــن فرمــان نــه تنهــا اعــ¿ل ناپــاک بلکــه افــکار و امیــال شــهوانی و یا»
 هــر عملــی کــه موجــب تحریــک آنهــا می شــوند را منــع می کنــد... مســیح، کســی
ــد را تعلیــم داد، اعــالم کــرد کــه ــه احــکام خداون  کــه مفهــوم گســرتده مربــوط ب
 فکــر یــا نــگاه شــهوت آلــود هــ¿ن قــدر گنــاه اســت کــه خــود عمــل نامــرشوع.»

.کتــاب شــیوخ و انبیــاء نوشــته خانــم الــن ج. هوایــت، صفحــه ٣٠٨

دقیقــاً بعــد از هشــدارش دربــاره زنــا کــردن (امثــال ســلی¿ن بــاب ٦ آیــات ٢٤ الــی   
ــات ٣٠ و  ــردن (آی ــد: دزدی ک ــاز می کن ــری را آغ ــاه دیگ ــاره گن ــت درب ــنده صحب ٢٩)، نویس
٣١). ارتبــاط بیــن دو فرمــان (دزدی کــردن و زنــا کــردن)، نشــان می دهــد کــه چطــور اطاعــت 
نکــردن از یــک فرمــان می توانــد روی اطاعــت مــا از دیگــر فرمان هــا تأثیــر گــذار باشــد. طــرز 
ــد بســیار  ــا رشیعــت خــدا می توان فکــر چشــم پوشــی از آن در مــورد انتخــاب، در رابطــه ب
خطرنــاک تــر از اطاعــت نکــردن کلــی رشیعــت باشــد. «قــوی تریــن حامــی فســاد در دنیــای 
ــا رذل مطــرود گناهــکار نیســت؛ بلکــه هــ¿ن زندگــی ای  مــا زندگــی پــررشارت و فاســد و ی
ــاه ریشــه  ــا فضیلــت، رشافتمنــد و اصیــل ظاهــر می شــود، امــا در آن گن اســت کــه ظاهــراً ب
ــی و حقیقــت و  ــم زندگ ــن مفاهی ــۀ باالتری ــه عطی ــری می شــود... آن کــس ک ــده و پیگی دوان
ــاز هــم عمــداً از یکــی از احــکام رشیعــت مقــدس خــدا  احــرتام را دریافــت Íــوده اســت ب
تجــاوز می کنــد، هدیــه اصیــل او را بســوی کشــش گنــاه ســوق داده اســت.»- خانــم الــن ج. 

ــه ١٥٠. ــت، Education، صفح هوای

ــرد  ــاره عملک ــات درب ــن آی ــد. ای ــات ٣٠ و ٣١ را بخوانی ــاب ٦ آی ــلی�ن ب ــال س امث
ــد؟ ــه می گوی ــت چ ــاره اس ــه بیچ ــخصی ک ش

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــر او از  ــی اگ ــد. دزد گناهــکار اســت حت ــه Íی کنن ــر و احتیاجــات، دزدی را توجی فق  
گرســنگی در رشف مــرگ اســت (آیــه ٣٠). بــا ایــن حــال دزد گرســنه را نبایــد مــورد تنفــر قــرار 
داد، او هنــوز هفــت برابــر چیــزی کــه دزدیــده اســت را بایــد پــس بدهــد؛ ایــن نشــان می دهــد 
کــه حتــی ناامیــدی وضعیتــش گنــاه را توجیــه Íی کنــد. در جــای دیگــر کتــاب مقــدس پافشــاری 
ــرای  ــا ب ــا آنه ــم ت ــرآورده کنی ــن وظیفــه ماســت کــه احتیاجــات تنگدســتان را ب ــه ای ــد ک می کن

ــه ٧ و ٨). ــاب ١٥ آی ــه ب ــه دزدی نشــوند (ســفر تثنی ــور ب ــدن مجب ــده مان زن
ــوع دزدی  ــه موض ــردن ب ــا ک ــوع زن ــی موض ــد از بررس ــه بع ــت ک ــب اس ــدر جال چق  
کــردن می رویــم و در ادامــه آیــه بــه مبحــث زنــا برمی گــردد (امثــال ســلی¿ن بــاب ٦ آیــات ٣٢ 
الــی ٣٥). هــر دو گنــاه براســتی بــه شــکلی شــبیه بــه هــم هســتند. در هــر دو مــورد شــخصی 
بــه طــور نامــرشوع چیــزی را کــه متعلــق بــه دیگــری اســت می گیــرد. در هــر حــال یــک تفــاوت 
ــا در حقیقتــی نهفتــه اســت کــه در گنــاه اولــی (دزدی) فقــط از  بســیار مهــم بیــن دزدی و زن
دســت دادن یــک چیــزی اســت، در حالــی کــه گنــاه بعــدی (زنــا) مشــکلی بــزرگ تــر اســت. در 
ــا بخصــوص  ــد، در مــورد زن ــد کاالی دزدیــده شــده را جایگزیــن کن بعضــی مــوارد فــرد می توان

ــر هســتند، خســارت بســیار شــدیدتری از دزدی وارد می شــود. ــز درگی ــی بچــه هــا نی وقت



٢٣

پنجشنبه
تهدید مرگ

١٥ ژانویه

به بعضی آدم های «قوی» فکر کنید که در گناهان بزرگی سقوط کرده اند. چرا این باید 
شما را به لرزه در بیاورد؟ چه چیزی حفاظ شماست؟

ــائل  ــا مس ــد؛ آنه ــر Íی کنن ــرگ فک ــه م ــاه ب ــکاب گن ــگام ارت ــردم در هن ــرت م بیش  
دیگــری در افکارشــان دارنــد، معمــوالً لــذت آنــی و راضــی بــودن از نتیجــه گناهشــان اســت. 
ــا و دیگــر رشارت هــا را می ســتایند. در مقابــل،  حتــی فرهنــگ هــای عامــه پســند گاهــی زن
کتــاب امثــال ســلی¿ن گنــاه را در چشــم انــداز صحیــح قــرار می دهــد، دیدگاهــی کــه خیلــی 
ســال هــا بعــد توســط پولــس منعکــس شــد: «مــزد گنــاه مــرگ اســت» (رســاله پولــس رســول 

ــه ٢٣). ــاب ٦ آی ــان ب ــه رومی ب

امثــال ســلی�ن بــاب ٧ آیــات ٢٢ و ٢٣ را بخوانیــد. چــه چیــزی زنــاکار را بــا تهدیــد بــه مــرگ 
آســیب پذیــر می کنــد؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کســی کــه بــه «دنبــال او» مــی رود بــه عنــوان شــخصی کــه اراده و شــخصیتش را از   
دســت داده اســت معرفــی می شــود. او دیگــر Íی اندیشــد. کالم بــی درنــگ اشــاره دارد کــه او 
بــه خــود بــرای تفکــرش فرصــت بیشــرتی Íی دهــد. او بــا گاوی کــه «بــه ســالخ خانــه مــی رود» 
و ابلهــی کــه «بــه کُنــده (منظــور تختــه چوبــی اســت کــه دســتها و گــردن مجــرم در آن قفــل 
می شــود) اصــالح مــی دود» و همچنیــن مرغــی کــه «بــه دام می شــتابد» مقایســه شــده اســت. 

«هیــچ کــدام از اینهــا متوجــه نشــدند کــه جانشــان در خطــر اســت.»

امثال سلی�ن باب ٧ آیات ٢٦ و ٢٧ را بخوانید. چه چیز زن فاسد را مرگ آور می کند؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ممکــن اســت کــه اینجــا زن بیشــرت از یــک مــرد زنــاکار بــه تصویــر کشــیده شــود. در واقــع زن   
نشــان دهنــدۀ ارزشــهای مخالــف حکمــت اســت. ســلی¿ن ایــن اســتعاره را بــرای اخطــار بــه شــاگردش 
ــروح  ــط مج ــه زن فق ــرای اینک ــت، ب ــی اس ــر بزرگ ــد. خط ــتفاده می کن ــکلی از رش اس ــر ش ــل ه در مقاب
Íی کنــد، او می کشــد و قدرتــش بــه انــدازه ای اســت کــه حتــی قویرتیــن مــردان را کشــته اســت. در کالم 
دیگــر افــراد پیــش تــر و قــوی تــر از شــ¿، قــادر نبــوده انــد در دســتهایش زنــده Òاننــد. پیــام جهانــی از 
ایــن آیــات بــه وضــوح پیشــنهاد می دهــد کــه نویســنده کتــاب مقــدس عمومــاً در مــورد بــرش بطــور کلــی 
ــه  ــئول (sheol) در مــÀ بــه صورتــی کــه در افــکار عمومــی اســت ب ــد. (کلمــه عــربی ِش صحبــت می کن
معنــی جهنــم نیســت؛ آن مــکان تخصیــص داده شــده بــرای مردگانــی اســت کــه در آنجــا هســتند: قــرب).

در نهایت، نکته این است که گناه، چه زنا یا مورد دیگر، به نابودی می کشد درست نقطۀ  
مقابل زندگی ابدی اســت که خدا برای همه ما از طریق عیســی مســیح می خواهد.   

ــا  ــا ب ــان قــوی اســت-در حقیقــت م ــم، بی جــای تعجــب نیســت، ه¿نطــور کــه در مقدمــۀ شــنبه گفتی
ــم. ــی رس و کار داری ــرگ و زندگ ــاز م رسنوشــت س



٢٤

جمعه

مطالعات بیشتر

پرسشهای برای بحث:

١٦ ژانویه

«شــیطان پادشــاهی جهــان را بــه انســان هــا پیشــنهاد می دهــد اگــر آنهــا تســلیم   
ــد.  ــی می کنن ــل را مرتکــب می شــوند و بهشــت را قربان ــن عم ــوند. بســیاری ای ــری او ش برت
ُمــردن بهــرت از گنــاه کــردن اســت؛ فقــر بهــرت از فریــب دادن اســت، گرســنگی کشــیدن بهــرت از 
دروغ گوئــی اســت.»- خانــم الــن ج. هوایــت، Testimonies to the Church، جلــد ٤ صفحــه 

.٤٩٥
«تنگدســتی، رسزنــش، جدایــی از دوســتان یــا هــر درد و رنجــی را بــه آلــوده کــردن   
جــان توســط گنــاه ترجیــح بدهیــد. مــرگ پیــش از هتــک حرمــت یــا رسپیچــی از رشیعــت خدا 
بایــد شــعار هــر مســیحی باشــد. بــه عنــوان کســانی کــه ادعــا داریــم کــه اصــالح کننــدگان 
هســتیم و حقایــق طاهــر کننــده و جــدی کالم خــدا را عزیــز می داریــم، مــا بایــد معیــار را از 
 Testimonies to ،آنچــه در حــال حــارض وجــود دارد باالتــر بربیــم.»- خانــم الــن ج. هوایــت

ــه ١٤٧. ــد ٥ صفح the Church، جل

• چطــور می توانیــم وخامــت گنــاه را بــدون افتــادن در دام تعصــب، جــدی بگیریــم؟ 
ــروی  ــادن در ورطــه قانوÍــداری پی ــدون افت همزمــان چطــور می توانیــم رشیعــت خــدا را ب

ــم؟ کنی

ــم  ــه ه ــان ب ــه ده فرم ــور هم ــد. چط ــی ١٧ را بخوانی ــات ١ ال ــاب ٢٠ آی ــروج ب ــفر خ • س
پیوســته هســتند؟ چــرا اگــر بــه وضــوح یــک فرمــان را نقــض کنیــم، ممکــن اســت از دیگــر 
ــال  ــد) چــه مث ــه ١١ را ببینی ــاب ٢ آی ــوب ب ــم؟ (رســاله یعق ــز رسپیچــی بکنی ــان هــا نی فرم
هایــی از رسپیچــی از یــک فرمــان پیــدا می کنیــد کــه بــه رسپیچــی از دیگــر فرمــان هــا ســوق 

داده شــده اســت؟

• در ایــن اندیشــه کــه مــردم ممکــن اســت چطــور از مذهــب بــرای توجیــه اعــ¿ل اشــتباه 
اســتفاده کننــد ôرکــز کنیــد. انجــام ایــن کار خیلــی هــم مشــکل نیســت، بویــژه اگــر شــ¿ 
بــه نگــه داشــÀ «محبــت» بــه عنــوان معیــار نهایــی درســت و غلــط ôایــل داشــته باشــید. 
ــه «محبــت» انجــام داده  ــه بهان ــاره همــه کارهــای ناپســندی کــه ب ــن همــه درب بعــد از ای
ایــد بیاندیشــید. ســپس، چطــور رشیعــت بــه عنــوان راهــی بــرای حفاظــت مــردم، هــم از 
ــاه  ــرف گن ــه ط ــی ب ــه کس ــورت چ ــن ص ــر ای ــد، در غی ــل می کن ــران عم ــا دیگ ــان ی خودش

رهــربی می شــود؟

• دوبــاره بــه ســؤالی کــه در پایــان درس یکشــنبه اســت نــگاه کنیــد، چــه انــدازه Íادهــا بــه 
ــا ممکــن اســت کــه مــا آن اشــتباه را مرتکــب  ــه می شــوند؟ آی جــای حقیقــت اشــتباه گرفت
بشــویم؟ بــرای مثــال چگونــه بــت پرســتی ممکــن اســت یکــی از راههــای انجــام ایــن کار 
ــود آن  ــرای خ ــد ب ــتند می توانن ــی هس ــق روحان ــای حقای ــه Íاده ــومی ک ــه رس ــد؟ چ باش

ــه شــوند؟ ــق اشــتباهی گرفت حقای



٢٥

درس ٤   

حکمت الهی

*١٧ الی ٢٣ ژانویه

بعدازظهر شنبه

بــرای مطالعــه ایــن هفتــه: امثــال ســلی¿ن بــاب ٨ آیــات ١ الــی ٢١، 
متــی بــاب ١٦ آیــه ٢٦، امثــال ســلی¿ن بــاب ٨ آیــات ٢٢ الــی ٣١، ســفر پیدایــش بــاب 
١ آیــه ٣١، امثــال ســلی¿ن بــاب ٨ آیــات ٣٢ الــی ٣٦، امثــال ســلی¿ن بــاب ٩ آیــات 

١ الــی ١٨ را بخوانیــد.

آیــه حفظــی: »خداونــد در ابتــدای راهــش پیــش از افعالــش از قدیــم مالــک 
مــن بــود (امثــال ســلی�ن بــاب ٨ آیــه ٢٢).»

در ایــن مرحلــه در امثــال ســلی¿ن حکمــت دوبــاره خــود را Íــودار می کنــد (امثــال   
ســلی¿ن بــاب ١ آیــه ٢٠ و ٢١ را ببینیــد) و از آیــات ایــن هفتــه بــه خوبــی Íایــان اســت کــه 
حکمــت حقیقــت اســت - حقیقتــی کــه در خــدا وجــود دارد، منبــع و رسمنشــأ همــه حقایــق.
ایــن تأکیــد در ماهیــت «مطلــق» حقیقــت، بــا برخــی از افــکار معــارص در تضــاد   
اســت، مخصوصــاً در غــرب، در جایــی کــه حقیقــت بــه صــورت نســبی، مــرشوط و فرهنگــی 
دیــده شــده اســت بــه طــوری کــه حقیقــت از نظــر یــک شــخص نســبت بــه حقیقــت از نظــر 

ــت. ــاوت اس ــران متف دیگ
امــا ایــن ایــده موافــق بــا کتــاب مقــدس نیســت. حقیقــت مــن می بایســتی ماننــد   
حقیقــت تــو باشــد، فقــط بــه خاطــر اینکــه «حقیقــت» جهانــی اســت؛ و بــه شــخص خاصــی 
ــد آن را تشــخیص دهــد. ــه همــه برشیــت، اگرچــه همــه بــرش نتوان متعلــق نیســت بلکــه ب
پرســش مشــهور پیالطــوس از عیســی مســیح بســیار جالــب اســت: «راســتی   
ــب  ــه صاح ــس ک ــر ک ــود: «ه ــی فرم ــخ عیس ــه ٣٨)، در پاس ــاب ١٨ آی ــا ب ــت؟» (یوحن چیس
ــا بــاب ١٨ آیــه ٣٧). حقیقــت، حقیقــت مطلــق  راســتی اســت ســخن مــرا می شــنود» (یوحن
وجــود دارد و بــا مــا ســخن می گویــد؛ مســئله مهــم بــرای مــا ایــن اســت کــه بــه هــر آنچــه 

می فرمایــد آیــا گــوش فــرا می دهیــم، اطاعــت می کنیــم یــا نــه؟

*درس این هفته را بخوانید تا برای شنبه آماده شوید، ٢٤ ژانویه.



٢٦

یکشنبه

حکمت فریاد بر می آورد.

 ١٨ ژانویه

 متــی بــاب ١٦ آیــه ٢٦ را بخوانیــد و از خــود بپرســید بــه چــه خوبــی، زندگــی شــ¿
.حقیقــت قاطعانــه ایــن کالم را منعکــس می کنــد

 امثــال ســلی�ن بــاب ٨ آیــات ١ الــی ٢١ را بخوانیــد. بــر اســاس ایــن آیــات، بهــای 
حکمــت چیســت؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــب هرکــس بشــود. خــدا  ــه می بایســت نصی ــت اســت ک ــا اهمی ــدر ب حکمــت آنق  
ôــام زندگــی بــرش را خلــق کــرد و مســیح بــرای هــر یــک از مــا جــان داد؛ بنابرایــن حکمــت، 

دانــش خــدا و رســتگاری کــه او ارائــه می دهــد، بــرای همــه نســل بــرش اســت.
بــه کل¿تــی کــه بــرای توصیــف حضــور صــدای حکمــت اســتفاده می شــوند   
 ،«Àبنگریــد: «فریــاد کــردن»، «آواز خــود را بلنــد کــردن»، «صــدا کــردن»، «آواز»، «ســخن گفــ
«گشــودن لبهــا»، «کام»، «لبهــا»، «کلــ¿ت». بــا ایــن وجــود ایــن اســتعاره ها را چگونــه کســی 
درک خواهــد کــرد، آنچــه روشــن اســت ایــن اســت کــه حکمــت را بایــد ابــالغ کــرد؛ هــر کــس 
گــوش فــرا دهــد می شــنود. پــس از ایــن همــه ه¿نطــور کــه هفتــه پیــش دیدیــم، چیــزی کــه 

ــت. ــی اس ــرگ و زندگ ــاز م ــت س ــد رسنوش ــت می فرمای حکم
ــد. اراده حکمــت  ــش ســخن می گوی ــتی کالم ــاره درس ــه حکمــت درب هشــت مرتب  
در اینجــا بــه انــدازه کافــی جالــب اســت، همســو بــا اراده خداونــد در ســفر تثنیــه بــاب ٣٢ 
آیــه ٤. البتــه کــه ایــن شــباهت نبایــد متحیــر کننــده باشــد زیــرا کــه خــدا خالــق همــه چیــز 

ــت. ــق اس ــه حقای ــاس هم ــه و اس ــد) پای ــی ٣ را ببینی ــات ١ ال ــاب ١ آی ــا ب ( یوحن

امثــال ســلی�ن بــاب ٨ آیــه ١٠ و ١١ را بخوانیــد. ایــن آیــات در مــورد حکمــت چــه 
ــد؟ می گوین

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

انســانهای بســیاری در جهالــت و نادانــی و در تاریکــی زندگــی می کردنــد   
و هنــوز هــم زندگــی می کننــد. بســیاری بــدون هیــچ امیــد و یــا بــا امیدهــای واهــی 
ــن  ــد ای ــر می کن ــن ت ــن را غمگی ــن رابطــه غمگی ــه ای ــی ک ــد. عامل ــرده ان ــی ک زندگ
ــد و  ــده اند از امی ــر ش ــد، پ ــگفت انگیزن ــیار ش ــت بس ــت و حقیق ــه حکم ــت ک اس
تعهــد بــرای زندگــی بهــرت کنونــی و ضامــن زندگــی ابــدی در آســ¿ن و زمیــن جدیــد، 
همــه بــه لطــف فــداکاری، قربانــی عیســی مســیح. همــۀ دارایــی هــای دنیــوی در 
قیــاس بــا شناســایی خــدا هیــچ ارزشــی ندارنــد (کتــاب جامعــه بــاب ٢ آیــات ١١ الــی 

ــد). ١٣ را بخوانی



٢٧

دوشنبه 
حکمت و آفرینش

  ١٩ ژانویه

ــش در  ــا آفرین ــت ب ــه حکم ــد. چگون ــی ٣١ را بخوانی ــات ٢٢ ال ــاب ٨ آی ــال ب امث
ــت؟ ــاط اس ارتب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
در ایــن آیــات حکمــت بطــور ارسار آمیــزی بــا خداونــد بــه عنــوان خالــق ارتباط   
دارد. ایــن منظومــه، کلــ¿ت بســیار مشــرتکی را بــا رشح آفرینــش در ســفر پیدایــش یک و 
دو در میــان می گــذارد و حتــی ســاختار ادبــی اش را نیــز در بــر می گیــرد و در محــدودۀ 
ســه عامــل اساســی آســ¿ن، آب و زمیــن ســازمان دهــی شــده اســت. هــدف ایــن تــوازن 
تأکیــد بــر اعتبارنامــه نخســتین حکمــت اســت: اگــر خــدا خــودش بــرای خلــق کــردن از 
حکمــت اســتفاده کــرده اســت، اگــر حکمــت قدیمــی تریــن وســیله اســت، قدیمــی تــر 
از خــود جهــان هســتی و بــرای موجــود بودنــش بســیار بنیــادی اســت، مــا می بایســت 

از حکمــت بیشــرت از همیشــه در امــور زندگیــ¿ن اســتفاده کنیــم.
همچنیــن بــرای منشــأ الهــی حکمــت تأکیــد بســیار قــوی وجــود دارد. نخســتین   
کلمــه از شــعر خداونــد یهــوه اســت، کســی کــه پدیدآورنــدۀ حکمــت اســت (کلمــه دوم). 
ــه»  ــه «ôلــک یافت ــد کینــگ جیمــز کــه ب ــای (qanah) در نســخه جدی کلمــه عــربی کان
ترجمــه شــده اســت، بیشــرت معنــای تولیــد دارد تــا خلــق کــردن (ســفر تثنیــه بــاب ٣٢ 
آیــه ٦، ســفر پیدایــش بــاب ٤ آیــه ١ را بخوانیــد). کلمــه بعــدی کلمــه ای تخصصــی اســت 
کــه بــه آفرینــش تکوینــی پیونــد خــورده اســت. رشــیت (reshit)(«در ابتــدا») کــه در آیــه 

اول ســفر پیدایــش مکشــوف اســت: «در ابتــدا خــدا آســ¿نها و زمیــن را آفریــد.»
بــا ایــن همــه کلمــۀ «در ابتــدا» در امثــال ســلی¿ن بــاب ٨ آیــه ٢٢ تــا انــدازه ای   
در مقایســه بــا بــاب ١ ســفر پیدایــش، متفــاوت بــکار بــرده می شــود. در ســفر پیدایــش 
بــاب ١ آیــه ١ کلمــه بــه خــود آفرینــش ارتبــاط دارد، در حالــی کــه در امثــال ســلی¿ن 
ــه ذات اوســت  ــه طریقــش (ِدرِک - derek) ک ــه خــود خــدا، ب ــه ب ــه ٢٢ کلم ــاب ٨ آی ب
ارتبــاط دارد. در نتیجــه حکمــت بخشــی از ماهیــت واقعــی خداســت؛ بنابرایــن حکمــت 
ــی  ــود. ردیاب ــده ب ــده ش ــان گنجان ــن زم ــتی در بط ــان هس ــش جه ــل از آفرین ــی قب حت
ــر  ــه ازل ب ــت، ب ــور داش ــدا حض ــط خ ــه فق ــی ک ــت در زمان ــت حکم ــت موجودی قدم

می گــردد.
در نتیجــه منشــأ حکمــت از مــا نیســت بلکــه بــرای مــا مکشــوف شــده اســت؛   
ــزی  ــود؛ آن چی ــه می ش ــا آموخت ــه م ــه ب ــزی ک ــم، چی ــا می آموزی ــه م ــت ک ــزی اس چی
نیســت کــه مــا از خودمــان تولیــدش کنیــم. مطمئنــاً راه پیمــودن در روشــنایی خودمــان 
راه پیمــودن در تاریکــی اســت. بــه مــا گفتــه شــده اســت کــه مســیح «روشــنایی حقیقــی 
اســت کــه هــر کــس را روشــن می گردانــد» ( یوحنــا بــاب ١ آیــه ٩). همچنیــن همــه بــه 

ــد. ــاز دارن او نی



٢٨

سه شنبه

شادی کردن در آفرینش

٢٠ ژانویه

رساله پولس رسول به کولسیان باب ١ آیات ١٥ الی ١٧، باب ٢ آیه ٣، مکاشفه 
یوحنای نبی باب ٣ آیه ١٤ و یوحنا باب ١ آیات ١ الی ١٤ را بخوانید. این آیات در 
مورد نقش عیسی مسیح در آفرینش به ما چه می گویند؟ چرا نقش او به عنوان 

خالق در درک نقش او به عنوان نجات دهنده اهمیت بسیار دارد؟

ــه  ــش ب ــدم از آفرین ــر ق ــه ه ــم ک ــا می بینی ــش م ــفر پیدای ــاب اول س در ب  
ــاب  ــش ب ــه نیکوســت» (ســفر پیدای ــد ک ــم می شــود: «خــدا دی ــی یکســان خت پایان
ــی  ــه ٣١) حت ــی (آی ــدم پایان ــد). در ق ــات ٤، ١٠، ١٢، ١٨، ٢١، ٢٥، ٣١ را بخوانی ١ آی
ــت  ــرای «نیکــو» شــامل نی ــود». کلمــه عــربی ب ــر مــی رود: «آن بســیار نیکــو ب فرات
لــذت و همچنیــن ارتبــاط اســت. در پایــان هفتــه آفرینــش خــدا بــرای لــذت کامــل 
از خلقتــش آرام می گیــرد (ســفر پیدایــش بــاب ٢ آیــات ١ الــی ٣). زمــان ایــن آرامــش، 
ــت، در  ــا حکم ــراه ب ــه هم ــا ک ــعر م ــن ش ــت. همچنی ــه اس ــت یافت ــنبه برک روز ش

آفرینــش شــادی می کنــد، پایــان می یابــد.

امثال سلی�ن باب ٨ آیات ٣٠ و ٣١ را بخوانید. چرا حکمت شادمان بود؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 
ــن  ــت. ای ــش اس ــدا در آفرین ــادمانی خ ــکاس از ش ــت انع ــادمانی حکم ش  
شــادمانی نــه تنهــا «روزانــه» در هــر قــدم از آفرینــش رخ داد، بلکــه عمــل آفرینــش 
را تــاج گــذاری کــرد زمانــی کــه آفرینــش (حیــات بــر روی زمیــن) بــه پایــان رســید.
در امثــال ســلی¿ن بــاب ٨، مــا دلیــل شــادمانی حکمــت را می یابیــم:   
«شــادمانی مــن بــا بنــی آدم بود»(آیــه ٣١). در پایــان هفتــه آفرینــش، در روز شــنبه 
خــدا بــا انســانها ارتبــاط برقــرار کــرد. کاربــرد فــوری ایــن آرامــی الهــی و شــادمانی، 
بعــد از فعالیــت هفتگــی، بــرای تجربــه انســانی از شــنبه، مفاهیمــی دارد: «نظیــر 
خالــق، او نیــز ممکــن اســت بــه کار ôــام شــده اش بــا شــادمانی، خوشــی و رضامندی 
بنگــرد. در ایــن راه انســان ممکــن اســت نــه تنهــا در آفرینــش خــدا بلکــه در 
فرمانروایــی آبرومنــدش بــدون هیــچ سوءاســتفاده ای در ôامــی آفرینــش شــادمانی 
 Gerhard F. Hasel)، Kenneth A. Strand، >e) کنــد.»- گرهــارد اف. َهســل
ــد،  ــارات هرال ــن انتش ــه و انجم Sabbath in the Scripture and History، (نرشی

١٩٨٢) صفحــه ٢٣.



٢٩

چهارشنبه  

فرجام خواهی حکمت

  ٢١ ژانویه

شادی می تواند چیزی فریبنده باشد؛ هر چه بیشتر برای آن کوشش می کنیم، به 
باید وفاداری به خدا، در مقابل  نظرمان به دست آوردنش سخت تر است. چرا 
کسب شادی اولین اولویت ما باشد؟ عالوه بر این چه چیز بیشتر، سبب تحصیل 

شادی است (و چرا): طلبیدن آن، یا طلبیدن ملکوت خدا در ابتدا؟

ــه کاربــرد  ــاز می گردنــد- ب آیــات پایانــی ایــن مثــل بــه مســائل شــخصی ب  
عملــی اینکــه حکمــت داشــÀ بــه چــه معناســت. در مقابــل، دانــش عقالنــی دربــاره 
ازلیــت حکمــت، دربــاره حضــور حکمــت در آفرینــش، قطعــاً عمیــق اســت؛ امــا در 
کتــاب مقــدس، حقیقــت بایــد همیشــه در مقاطعــی تــا حــد انســانی و پاســخ مــا بــه 

ــه مــا داده شــد پاییــن بیایــد. فرصتــی کــه بــه خاطــر مســیح ب

امثــال ســلی�ن بــاب ٨ آیــات ٣٢ الــی ٣٦ را بخوانیــد. چــه پیامــی دربــاره مــرگ و 
زندگــی در اینجــا داده شــده اســت؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــای  ــت معن ــده اس ــه ش ــحال» ترجم ــوان «خوش ــه عن ــه ب ــربی ک ــه ع کلم  
ــه دو موضــوع اســت.  ــه «خوشــحال» ضمیم ــه کلم ــن آی «شــادی» می دهــد. در ای
اولــی یــک عمــل را توصیــف می کنــد: «ســالکان راه هــای مــن، خوشــحال خواهنــد 
بــود» (آیــه ٣٢). همیــن زبــان در مزمــور داود بــاب ١١٩ آیــات ١ و ٢ اســتفاده شــده 
اســت، بــا توجــه بــه رشیعــت: «خوشــا بــه حــال کســانی کــه در طریقــِت کامل انــد 
و در رشیعــِت خداونــد رفتــار می Íاینــد! خوشــا بــه حــال کســانی کــه شــهادات او 

را متوجــه شــده اند».
دومــی نــوع تفکــر را توصیــف می کنــد: «خوشــا بــه حــال کســی کــه مــرا   
ــن  ــت. ای ــداوم اس ــی م ــی از تالش ــاز حاک ــورد نی ــر دو م ــنود»(آیه ٣٢). در ه می ش
کافــی نیســت کــه راه درســت را کشــف کنیــم؛ بلکــه مــا بایــد «ســالکاِن آن» باشــیم. 
کافــی نیســت کــه کالم خــدا را بشــنویم؛ بلکــه مــا بایــد «همــه روزه مراقــب باشــیم» 
و همچنیــن پیــرو دانســته هایــ¿ن باشــیم؛ ه¿نطــور کــه عیســی مســیح آن را بــکار 
بــرد: «خوشــا بــه حــال آنهایــی کــه کالم خــدا را می شــنوند و آن را نــگاه می دارنــد» 

( لوقــا بــاب ١١ آیــه ٢٨).
ــی و  ــت اخالق ــف از رشیع ــی و تخل ــق رسپیچ ــه طری ــه ب ــادی ک ــا ش «آی  
جســ¿نی یافــت می شــود مطلــوب اســت؟ زندگــی مســیح بــه منبــع حقیقــی شــادی 
ــتار  ــتی خواس ــا بدرس ــر آنه ــد... اگ ــاره می کن ــت آوردن آن اش ــه دس ــی ب و چگونگ
شــادمانی هســتند، آنهــا بایــد بــا شــادمانی در محــل مأموریــت بــه دنبالــش بگردنــد، 
بایــد کاری کــه بــه آنهــا محــول شــده اســت صادقانــه انجــام بدهنــد، بایــد دلهایشــان 
 My Life ،و زندگیشــان را بــا طــرح کامــل تطبیــق بدهنــد.»- خانــم الــن ج. هوایــت

today، صفحــه ١٦٢.



٣٠

پنج شنبه
یکی یا دیگری

  ٢٢ ژانویه

در پیــروی از درخواســت حکمــت، نویســنده الهــام شــده در امثــال ســلی¿ن   
بــاب ٩ مخاطبانــش را ترغیــب می کنــد کــه از میــان دو شــیوه زندگــی، حکمــت یــا 
ح¿قــت یکــی را برگزیننــد. شــش آیــه اول و آِخــر بــاب ٩ (امثــال ســلی¿ن بــاب ٩ 
ــروه را  ــن دو گ ــن ای ــاوت مابی ــارن هســتند و تف ــی ١٨) متق ــی ٦، ١٣ ال ــات ١ ال آی

آشــکار می کننــد.

ــی ١٨ مقایســه  ــات ١٣ ال ــاب ٩ آی ــا ب ــی ٦ را ب ــات ١ ال ــاب ٩ آی ــال ســلی�ن ب امث
ــت؟ ــت در چیس ــت و ح�ق ــاوت حکم ــد. تف کنی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

• حکمــت مؤثــر اســت و در آفرینــش نقــش داشــته اســت: از هفــت فعل بــرای توصیــف عملکردش 
در اینجــا اســتفاده شــده اســت (آیــات ١ الــی ٣). او هفــت ســتونش را تراشــیده اســت کــه اشــاره 
بــه هفــت روز آفرینــش می کنــد (آیــه ١). در مقابــل ح¿قــت می نشــیند و کاری Íی کنــد و فقــط 
واÍــود می کنــد کــه کســی اســت، زمانــی کــه در حقیقــت، «او ســاده و هیــچ نــدان اســت» (آیــه 

.(١٣
• گــر چــه حکمــت و ح¿قــت مخاطــب یکســان می طلبنــد (بــه شــباهت در آیــات ٤ و ١٦ توجــه 
کنیــد)، چیــزی کــه آنهــا ارائــه می کننــد اساســاً متفــاوت اســت. حکمــت مه¿نانــش را بــرای خــوردن 
نــان و نوشــیدن آشــامیدنی کــه خــود او فراهــم کــرده دعــوت می کنــد (آیــه ٥). در صورتــی کــه 
ح¿قــت چیــزی بــرای خــوردن و نوشــیدن ارائــه Íی دهــد؛ او بــه ســادگی بــه آذوقــه هــای دزدیــده 

شــده افتخــار می کنــد (آیــه ١٧).
• حکمــت مــا را بــه تــرک جهالــت و از ایــن رو زندگــی کــردن فــرا می خوانــد. ح¿قــت بردبارتــر اســت؛ 
او تقاضــای تــرک چیــزی را از مــا Íی کنــد، امــا نتیجــه اش نابــودی اســت. آنهایــی کــه ســالک حکمــت 
هســتند پیرشفــت خواهنــد کــرد؛ آنهــا «در راه فطانــت رفتــار» خواهنــد کــرد (آیــه ٦). آنهایــی کــه 

ســالک ح¿قــت هســتند بــی حرکــت خواهنــد بــود و آنهــا «نخواهنــد دانســت» (آیــه ١٨).

امثــال ســلی�ن بــاب ٩ آیــات ٧ الــی ٩ را بخوانیــد. چگونــه انســان حکیــم و انســان 
رشیــر بــه آمــوزش حکمــت گــوش می دهنــد؟ چــه چیــز انســان حکیــم را حکیم تــر 

از انســان رشیــر می کنــد؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کلیــد حکمــت فروتنــی اســت. انســان حکیــم انســانی اســت کــه تعلیــم پذیــر اســت   
ــه  ــد ک ــه ســمت کســی می آی ــه آمــوزش گــوش می دهــد. حکمــت فقــط ب ــاز ب ــی ب ــا ذهن و ب
ماننــد یــک کــودک، نیــاز رشــد کــردن را درک می کنــد. ایــن دلیلــی اســت کــه عیســی مســیح 
در شــیوه ای واضــح بــه مــا آموخــت کــه «مادامــی کــه مبــدل نگردیــد و چــون اطفــال صغیــر 

ــه ٣). ــاب ١٨ آی ــی ب ــت» (مت ــد گش ــ¿ن نخواهی ــوت آس ــل ملک ــد داخ نگردی



٣١

جمعه

مطالعات بیشتر

پرسشهای برای بحث:

٢٣ ژانویه

ــود. او  ــا نب ــه اش تنه ــ¿ل نیکوکاران ــام اع ــات در انج ــق کائن ــم مطل «حاک  
دســتیار و همــکاری داشــت کــه اهــداف او را درک می کــرد و قــادر بــود بــا اعطــای 
ســعادت و خوشــبختی بــه مخلوقــات آفرینــش، در شــادی او ســهیم شــود. *در ابتــدا 
کلمــه بــود و آن کلمــه نــزد خــدا بــود و آن کلمــه خــدا بــود؛ و هــ¿ن در ابتــدا نــزد 
خــدا بــود* (یوحنــا بــاب ١ آیــه ١ و ٢). مســیح، کلمــه، پــرس یگانــه خــدا، بــا پــدر 
رسمــدی یکــی بود-یکــی در ســیرت، در شــخصیت و در هــدف-او تنهــا کســی بــود 
کــه می توانســت در ôامــی مشــاوره هــا و اهــداف خــدا وارد شــود... و پــرس یگانــه 
خــدا دربــاره خــود چنیــن می فرمایــد: *خداونــد در ابتــدای راهــش پیــش از افعالــش 
از قدیــم مالــک مــن بــود؛ و مــن از ازل منصــوب شــدم...وقتی کــه بنیــان زمیــن را 
می گذاشــت: آنــگاه مــن پــرورش یافتــه نــزِد او بــودم و روز بــه روز ســبِب شــادمانی 
او بــودم و در حضــورش همیشــه اوقــات شــادمان بــودم.* (امثــال ســلی¿ن بــاب ٨ 
آیــات ٢٢ الــی ٣٠)- کتــاب شــیوخ و انبیــاء نوشــته خانــم الــن ج. هوایــت، صفحــه 

.٣٤

ــا کتــاب  • چــرا اعتقــاد بــه مبحــث آفرینــش در ســفر پیدایــش، بنیــان حکمــِت مطابــق ب
مقــدس اســت؟ چــرا فرضیــه تکامــل در هــر صــورت برخــالف کتــاب مقــدس اســت؟

ــان  ــم خودم ــا Íی توانی ــه م ــت ک ــزی اس ــی چی ــت حقیق ــه حکم ــده ک ــن ای ــورد ای • در م
تولیــدش کنیــم بلکــه بایســتی بــه مــا مکشــوف شــود، بیشــرت درنــگ کنیــد. چنــد Íونــه از 
حقایــق بااهمیتــی کــه مــا آنهــا را درک نخواهیــم کــرد مگــر آنکــه بــه طریــق الهــام الهــی 
بــر مــا مکشــوف شــوند کدامنــد؟ بــرای مثــال، چطــور می توانیــم دربــاره مــرگ مســیح بــر 
ــر مکشــوف نشــود؟ در مــورد روز  ــه می دهــد آگاه شــویم و اگ ــه ارائ ــزی ک ــب و چی صلی

هفتــم، شــنبه یــا بازگشــت دوبــاره مســیح چــه؟

ــکار  ــش آش ــفر پیدای ــاب اول س ــه در ب ــه ک ــود، ه¿نگون ــام می ش ــه انج ــدا چگون • کار خ
می شــود، بــه ایــن حقیقــت شــهادت می دهــد کــه نیکــی Íی توانــد بــا رش درهــم آمیــزد؟ 
پاســخ شــ¿ بــرای ایــده اینکــه کســی می توانــد بــرای مثــال، دیــدگاه جهانــی تکاملــی را در 

داســتان آفرینــش تکوینــی ترکیــب کنــد چــه مفاهیمــی دارد؟

• شــادمانی خــدا در حیــن آفرینــش، چگونــه بــه مــا کمــک می کنــد بفهمیــم کــه چگونــه 
ــیم؟ ــته باش ــری داش ــر و عمیق ت ــنبه غنی ت ــه ش ــم تجرب می توانی
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*٢٤ الی ٣٠ ژانویه

بعدازظهر شنبه
ــه ١ الــی ١٤،  ــاب ١٠ آی ــال ســلی¿ن ب ــه: امث ــرای مطالعــه ایــن هفت ب
ــه ١٦،  ــاب ٣ آی ــا ب ــی ١٢، یوحن ــاب ١١ ال ــال ســلی¿ن ب ــه ١٩، امث ــاب ١٩ آی ــی ب مت

ــاب ١٣. ــال ســلی¿ن ب امث

ــران را  ــان رشی ــم ده ــا ظل ــت ام ــادالن اس ــر ِرس ع ــرکات ب ــی: «ب ــه حفظ آی
ــه ٦). ــاب ١٠ آی ــلی�ن ب ــال س ــد» (امث می پوش

ــادالن را  ــرکات ع ــن درس ب ــد، ای ــنهاد می کن ــه پیش ــه رسمقال ــور ک ه¿نط  
بررســی می کنــد. کلمــه عــربی زادیــک (zaddiq) بــرای «صدیــق» کلمــه کلیــدی در 
ــه از آن  ــود) ک ــه می ش ــت ترجم ــه عدال ــن ب ــت. زِِدک (Zedeq) (همچنی ــات اس آی
ــال ســلی¿ن ...  ــده می شــود: « امث ــاب دی ــام کت ô ــه ــه شــده اســت، در مقدم گرفت
ــال ســلی¿ن بــاب ١  ــرای دریافــت تربیــت حکمــت و صداقــت (Zedeq)…» (امث ب
آیــات ١ الــی ٣). مســئله ای را کــه کتــاب امثــال ســلی¿ن ســعی دارد بــه مــا بفه¿نــد 
ایــن اســت کــه حکمــت صداقــت اســت و»صداقــت» بدیــن معناســت کــه بــر اســاس 
احــکام خــدا راه برویــم- راه رفــÀ در ایــ¿ن و فرمانــربداری از چیــزی کــه خداونــد از 
مــا خواســته، باشــیم و انجــام بدهیــم. صداقــت هدیــه اســت، هدیــه ای کــه از طــرف 
خــدا می آیــد. در مقابــل، ابلهــی و بی ای¿نــی اســت. حکمــت، عدالــت یــا صداقــت 
اســت؛ ابلهــی، گنــاه و فســاد اســت - و در آیــات مــا می خوانیــم کــه تفــاوت بیــن 

آنهــا فاحــش اســت.

*درس این هفته را بخوانید تا برای شنبه آماده شوید، ٣١ ژانویه.
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بزودی چه تصمیم مهمی قرار است بگیرید؟ اگر هنوز انجامش ندادید، به دقت 
بگیرید،  نظر  در  را  باشد  داشته  دیگران  بر  است  انتخاب شما ممکن  که  اثراتی 

برای نیکی یا برای شرارت؟

امثــال ســلی�ن بــاب ١٠ آیــات ١ الــی ٧ را بخوانیــد. کــدام اصــول متفــاوت ایــ�ن 
و زندگــی در اینجــا آشــکار می شــوند؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
داســتانی اســت از مــردی کــه در قایــق رشوع بــه ســوراخ کــردن زیــر پایــش   
ــق از او  ــر داخــل قای ــراد دیگ ــه اف ــی ک ــد. هنگام ــه نشســته اســت می کن ــی ک جای
می خواهنــد دســت نگــه دارد، جوابــش ایــن بــود: «ایــن بــه شــ¿ ارتبــاط نــدارد، جای 
ــه ای اســت کــه توســط گناهــکار  ــن پاســخ بی معنــی اغلــب بهان خــودم اســت!» ای
بــرای توجیــه رفتــارش اســتفاده می شــود. «ایــن زندگــی خــودم اســت و ربطــی بــه 
شــ¿ نــدارد.» البتــه هــر کاری کــه انجــام بدهیــم یــا ندهیــم بــر دیگــران تأثیرگــذار 
اســت، مخصوصــاً کســانی کــه رابطــه نزدیــک بــا مــا دارنــد. در نهایــت کیســت کــه 

نتیجــه اقدامــات دیگــران چــه خــوب و چــه بــد را ملــس نکــرده باشــد.
اصــل وحدانیــت بیــن زندگــی اخالقــی - روحانــی و زندگــی مــادی -   
جســ¿نی بــا آیــات ٣ الــی ٥ ارائــه شــده اســت. ایــده اصلــی ایــن اســت کــه رشارت 
و یــا ضعــف اخالقــی بــی ارزش اســت، اگــر چــه انســان غنــی باشــد؛ و دوم اینکــه 
صداقــت بــه هــر صــورت همیشــه پــاداش می دهــد اگــر چــه انســان فقیــر باشــد.
مــا در آیــات ٦ و ٧ پیــش تصویــری از فرمایــش عیســی می بینیــم کــه نظــر   
ــردن  ــان ک ــن پنه ــت. همچنی ــل اس ــه قت ــبیه ب ــرت ش ــا نف ــت ی ــود، زناس ــهوت آل ش
ــب در  ــه اغل ــکار رشیران ــر نیســت. اف ــکان پذی ــه ام ــ¿ن همیش ــرت پشــت کالم نف
حــرکات جســمی و لحــن صــدای مــا خــود را Íایــان می کننــد. بهرتیــن نقطــه رشوع 
ــن اســت کــه «همســایه خــود را چــون  ــا دیگــران ای ــرای رابطــه خــوب ب ممکــن ب
ــه ١٩  ــاب ١٩ آی ــی ب ــا  مت ــه ١٨ را ب ــاب ١٩ آی ــان ب خــود دوســت بدار»(ســفر الوی
مقایســه کنیــد). ه¿نگونــه کــه آیــات نیــز پیشــنهاد می دهنــد، خاطــره ای کــه شــ¿ 
بــا نیکــی می ســازید می توانــد تأثیــری پایــدار بــر دیگــران داشــته باشــد. در پایــان 
مــا بــا مقــدار مشــخصی از شــعور عــادی روبــرو هســتیم: آیــا بهــرت نیســت کــه نامــی 

نیــک داشــته باشــیم تــا اینکــه نامــی بــد؟



٣٤

دوشنبه

دهان عادالن

٢٦ ژانویه

با کالم  نکردنی قدرتمند است.  باور  بگیرید که چقدر کالم بطور  فقط در نظر 
خودتان شما می توانید دیگران را پر از اعتماد به نفس، شادی و امید کنید یا اینکه 
شما می توانید آنها را در هم بشکنید و به آنها خسارت بزنید، دقیقاً مثل اینکه 
جسمانی به آنها حمله کرده اید. چقدر دقت می کنید وقتی قدرت زبانتان را در 

دست دارید؟

دهــان (بــا اجــزای خــود یعنــی لبهــا و زبــان) مهم تریــن عضــو در کتــاب امثــال   
ســلی¿ن اســت. در نســخه جدیــد کتــاب مقــدس بنــام کینــگ جیمــز کلمــه «دهــان» ٥٠ 
ــن عضــو در  ــار اســتفاده شــده اســت. اســتفاده ای ــان» ١٩ ب ــار و «زب ــار، «لبهــا» ٤١ ب ب

ــی ٢٩ اســت. ــاب ١٠ ال ــلی¿ن ب ــال س ــی در امث ــژه مهم ــه وی ــار، موضــوع ب گفت
ــرای  ــد اســت، چــه ب ــا بســیار قدرôن ــی بســیار اساســی: کالم م ــه اصل نکت  
ــا بدتریــن هدیــه ای باشــد کــه  نیکــی و چــه بــرای بــدی. زبــان می توانــد بهرتیــن ی
بــه مــا داده شــده اســت. ایــن دوگانگــی دربــاره زبــان یکــی از مهمرتیــن درســها در 
ــن ممکــن  ــال ســلی¿ن اســت. در واقــع، دهــان زندگــی را می ســازد امــا همچنی امث

ــاورد. ــان بی ــه ارمغ ــرگ را ب ــت م اس
امثــال ســلی�ن بــاب ١٠ آیــات ١١ الــی ١٤ را بخوانیــد. چــه مقایســه ای در ارتبــاط 

بــا نحــوه گفتــار فــرد عــادل و ابلــه در آنجــا وجــود دارد؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
در آیــه ١١ اصطــالح «چشــمه حیــات» را مالحظــه می کنیــد. آن بــه شــکل   
ــأ  ــه منش ــد ک ــه خداون ــاره ب ــرای اش ــاره دارد؛ و ب ــت اش ــت حکم ــه کیفی ــن ب Íادی
حیــات اســت اســتفاده شــده اســت (مزمــور داوود بــاب ٣٦ آیــه ٩). تصویــری مشــابه 
در ارتبــاط بــا معبــد، هــ¿ن مکانــی کــه چشــمه هــای آب می جهــد مــورد اســتفاده 
قــرار گرفتــه اســت (کتــاب حزقیــال نبــی بــاب ٤٧ آیــات ١ و ٢). عیســی ایــن اســتعاره 
ــن  ــه ١٤)؛ بنابرای ــاب ٤ آی ــا ب ــه روح اســتفاده کــرد (یوحن ــرای نشــان دادن هدی را ب
تشــبیه دهــان عــادالن بــه «چشــمه حیــات» مربــوط کــردن آن بــا خــود خداســت.
چیــزی کــه ایــن دهــان را توصیــف می کنــد، هدیــه ی مثبتــی از «حیــات»   
اســت. ایــن کیفیــت بــه مــا می گویــد کــه عملکــرد مناســب دهــان چــه بایــد باشــد؛ 
و بایــد نیرویــی بــرای نیکــی باشــد و نــه رش، رسچشــمه حیــات و نــه نابــودی. هرچــه 
در اینجــا بحــث شــد در رســاله یعقــوب بــاب ٣ آیــات ٢ الــی ١٢ نیــز دیــده شــده 

اســت
ــق ســخن، هــ¿ن «کالم  ــه طری ــاد داشــته باشــید کــه آن ب ــه ی ــن ب همچنی  
ــه خــدا،  ــه ٣) ک ــاب ١ آی ــان ب ــه عربانی ــس رســول ب ــود (رســاله پول ــوه ی خــود» ب ق
آســ¿ن و زمیــن را خلــق کــرد؛ بنابرایــن ســخن فقــط بایــد در خدمــت خلــق کــردن 

ــد. باش



٣٥

سه شنبه  
امید عادالن

٢٧ ژانویه

خواهید  تصمیم  چگونه  همچنین  و  بگیرید  باید  که  تصمیماتی  از  تعدادی  به 
در  ابدیت)  برای  (همچون  مدت  بلند  ریزی  برنامه  چقدر  بیاندیشید.  گرفت 

انتخابهای شما تأثیرگذار است.

«راســتی راســتان ایشــان را رهــربی می Íایــد، امــا کجــروی گناهــکاران   
ایشــان را هــالک می کند»(امثــال ســلی¿ن بــاب ١١ آیــه ٣). مــا چــه مدرکــی دال بــر 
درســتی ایــن آیــه داریــم؟ شــ¿ چــه Íونــه هایــی را دیــده یــا شــنیده اید کــه نشــان 
ــی  ــه کارهای ــل چ ــت؟ در مقاب ــده اس ــی مکشــوف ش ــت روحان ــن حقیق ــد ای بدهن
دیــده ایــد کــه تاکنــون بدیــن معنــا بــوده اســت کــه شــ¿ بایــد ایــن آیــه را بــا ایــ¿ن 

ــد؟ بپذیری

امثــال ســلی�ن بــاب ١١ را بخوانیــد. اگرچــه آن مــوارد بســیاری را در بــر می گیــرد، 
بــرکات بزرگــی کــه بــرای ای�نــداران می آیــد در مقابــل چیزهایــی کــه بــر گناهــکاران 

پیــش می آیــد کدامنــد؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
ــس  ــاله پول ــت (رس ــی اس ــوز نامرئ ــه هن ــزی ک ــده و ارزش چی ــوم آین مفه  
رســول بــه قرنتیــان بــاب ٤ آیــه ١٨ را ببینیــد) کمــک بــه ایجــاد انگیــزه بــرای عــادالن 
ــت  ــا صداق ــده، ب ــان در آین ــر امیدش ــه خاط ــد. ب ــی کنن ــتی زندگ ــا بدرس ــد ت می کن

متواضعانــه، درســتکاری و دلســوزی رفتــار می کننــد.
ــد؛  ــان حــال زندگــی می کنن ــر فقــط در زم ــر، انســانهای رشی از ســوی دیگ  
نگرانــی آنهــا فقــط چیزهایــی اســت کــه می بیننــد و پــاداش بــی درنــگ. آنهــا قبــل 
ــه فریــب و سوءاســتفاده متوســل می شــوند.  ــه خــود می اندیشــند و ب از دیگــران ب
بــرای Íونــه، فروشــنده هایی کــه مشرتیانشــان را فریــب می دهنــد ممکــن اســت کــه 
پاداشــی بــی درنــگ بــا قیمتــی بــاال دریافــت کننــد، امــا در نهایــت آنهــا مشرتیانشــان 
را از دســت می دهنــد و کســب و کارشــان ممکــن اســت بــا شکســت مواجــه شــود 

(امثــال ســلی¿ن بــاب ١١ آیــات ٣ و ١٨).



٣٦

چهارشنبه 

حقیقت عادالن

٢٨ ژانویه

آخرین باری که دروغ گفتید کی بود؟ چه احساسی داشتید وقتی این کار را انجام 
دادید؟

امثــال ســلی�ن بــاب ١٢ را بخوانیــد و بــر موضــوع کالم Åرکــز کنیــد، مخصوصــاً در 
ــا دروغگویــی اســت. مــا چــه پیامــی را در اینجــا  ــاره راســتگویی ی متنــی کــه درب

ــم؟ ــتی و دروغ می یابی ــاره درس درب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــات  ــده اثب ــد کنن ــور متقاع ــوف، بط ــاک (Sissela Bok) فیلس ــال ب ــی س ــم س خان  
ــس  ــت: «پ ــته اس ــد. او نوش ــرض باش ــه م ــرای جامع ــد ب ــه می توان ــه دروغ چگون ــد ک می کن
جامعــه ای کــه اعضایــش قــادر نباشــند پیامهــای راســت را از فریبنــده تشــخیص دهنــد 
متالشــی خواهــد شــد.» -Lying: Moral Choice in Public and Private Life، (نیویــورک: 
Pantheon books، ١٩٧٨) صفحــه ١٩. بــه همیــن ترتیــب خانــم آگوســتین، بــه عنــوان نقلــی 
ــت درهــم  ــه حقیق ــه احــرتام ب ــی ک ــه «زمان ــرده اســت ک ــاره ک ــاک، اش ــاب ب ــه کت در مقدم
ــد.»- ــی خواهــد مان ــز مشــکوک باق ــف شــد، همــه چی ــی کمــی تضعی ــا حت شکســته شــد ی

صفحــه ١٥.
خانــم الــن ج. هوایــت نوشــت: «لبهــای دروغگــو بــرای او منفــور هســتند. او اعــالم   
ــه  ــت ب ــا نجاس ــازد و ی ــس می س ــه نج ــزی ک ــز چی ــدس هرگ ــهر مق ــه *درون ش ــد ک می کن
بــار مــی آورد و یــا دروغ می گویــد وارد نخواهــد شــد.* راســتگو را بــا دســت سســت و 
قبضــه گیــری نامشــخص نگیریــد. بگذاریــد بخشــی از زندگــی  شــود. بــا حقیقــت رسیــع و بــی 
قاعــده بــازی کــردن و واÍــود کــردن بــه قصــد تطبیــق بــا طرحهــای خودخواهانــه، یعنــی ای¿ن 
کِشــتی شکســته... کســی کــه ناراســتی هــا را بــه زبــان می رانــد جانــش را در ارزان تریــن بــازار 
ــد؛ و در  ــکار بیاین ــراری ب ــط اضط ــر در رشای ــه نظ ــت ب ــن اس ــش ممک ــد. کذب های می فروش
نتیجــه بــه نظــر برســد کــه او پیرشفــت شــغلی داشــته اســت کــه Íی توانســته توســط معاملــه 
ــه کســی اعتــ¿د  ــد ب ــه جایــی می رســد کــه Íی توان ــد؛ امــا رسانجــام او ب ــه کســب کن عادالن
 My- «.ــدارد ــران ن ــه کالم دیگ ــی ب ــچ اطمینان ــه هی ــردازی می شــود ک ــد. خــودش دروغ پ کن

Life Today، صفحــه ٣٣١.
ــر  ــز فک ــاره دروغ نی ــد درب ــا بای ــیم م ــدرت کالم می اندیش ــورد ق ــه در م ــی ک زمان  
کنیــم، زیــرا بســیاری از دروغ هــا بــا کالم گفتــه می شــوند. کیســت کــه نیــش، خیانــت و حــس 
ناپاکــی را درک نکــرده باشــد زمانــی کــه بــه او دروغ گفتــه شــده اســت؟ ســخت نیســت کــه 
 Àجامعــه ای را تصــور کنیــم کــه در هــرج و مرجــی کلــی گرفتــار می شــود زمانــی کــه دروغ گفــ

ــه جــای انحــراف از قاعــده. یــک قاعــده اســت ب
دیــدگاه دیگــری نیــز هســت: و آن تأثیــر دروغ گفــÀ بــر کســی اســت کــه   
دروغگوســت. برخــی مــردم آنچنــان بــه آن عــادت کرده انــد کــه دیگــر برایشــان بــی تفــاوت 
اســت؛ بســیاری دیگــر بهــر حــال حــس گنــاه و خجالــت را حــس می کننــد زمانــی کــه دروغ 
می گوینــد. چنیــن احساســی خــوب اســت، چــون بدیــن معناســت کــه هنــوز مقــداری 
قــوه دریافــت روح القــدس وجــود دارد. ولــی خطــری را تصــور کنیــد بــرای کســی کــه دروغ 

می گویــد ولــی حتــی دربــاره آن Íی اندیشــد.



٣٧

پنجشنبه  

پاداش عادالن

٢٩ ژانویه

با کنار گذاشتن مسئله بزرگ، یعنی وعده زندگی ابدی، فواید روزانه و فوری که 
شما با زندگی کردن در ایمان به مسیح تجربه کرده اید کدامند؟

ه¿نطــور کــه در امثــال ســلی¿ن مالحظــه کردیــم، اکــU آمــوزش و بســیاری   
ــه  ــانها ارائ ــاوت از انس ــروه متف ــا دو گ ــه ب ــده در مقایس ــه داده ش ــی ک از تعالیم
ــان  ــد.» «انس ــان می کن ــه چن ــخص ابل ــد، ش ــن می کن ــم چنی ــخص حکی ــدند. « ش ش

خداشــناس چنــان می کنــد، انســان رشیــر چنیــن می کنــد.»
البتــه در واقعیــت، اغلــب مقــداری حکمــت و ح¿قــت در همــۀ مــا وجــود   
ــاه آمده ایــم  ــه اســتثنای عیســی، همــه مــا گناهکاریــم و از جــالل خــدا کوت دارد. ب
(رســاله پولــس رســول بــه رومیــان بــاب ٣ آیــه ٢٣). خوشــبختانه، مــا وعــده ای بســیار 
شــگفت انگیــز داریــم کــه در آیــه بعــد می آیــد: بــا وجــود اینکــه مــا گناهکاریــم، 
بواســطه ایــ¿ن، بــه فیــض او بــه وســیله فَدیــه عیســی مســیح رایــگان عــادل شــمرده 

ــه ٢٤). ــاب ٣ آی ــان ب ــه رومی می شــویم» (رســاله پولــس رســول ب
در پایــان همــه برشیــت بــه یکــی از ایــن دو جایــگاه خواهنــد رفــت: انســانهایی کــه 

نجــات خواهنــد یافــت یــا نابــود خواهنــد شــد.

یوحنا باب ٣ آیه ١٦ را بخوانید. برشیت با کدام دو انتخاب مواجه هست؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

امثــال ســلی�ن بــاب ١٣ را بخوانیــد. ایــن بــاب چگونــه تجربــه و رسنوشــت عــادالن 
را بــا رسنوشــت رشیــران مقایســه می کنــد؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فــرد حکیــم بــه چــراغ پایــدار مقایســه شــده اســت، در حالــی کــه رشیــر   
بــه چراغــی کــه فرونشــانده خواهــد شــد (امثــال ســلی¿ن بــاب ١٣ آیــه ٩). انســان 
حکیــم از میــوه نیکویــی عمــل خــود لــذت خواهــد بــرد، در صورتــی کــه گناهــکار 
ــال ســلیان بــاب  بــدی درو خواهــد کــرد (آیــات ٢ و ٢٥). توســط فرزندانشــان (امث
ــد؛ در عــوض  ــات فعلیشــان آینــده ای دارن ــه ٢٢)، حکیــ¿ن حتــی بعــد از حی ١٣ آی
ــال  ــادالن (امث ــرای ع ــی ب ــد، حت ــا می گذارن ــه ه ــرای غریب ــان را ب ــران، دولتش رشی

ــه ٢٢). ــاب ١٣ آی ــلی¿ن ب س
نکتــه آن اســت کــه زندگــی بــا ایــ¿ن و اطاعــت از خداونــد از زندگــی بــا   

اســت. بهــرت  ابلهــی  و  نافرمانــی 



٣٨

جمعه 

مطالعات بیشتر

پرسشهای برای بحث:

٣٠ ژانویه

« اعــرتاف بــه ایــ¿ن مســیح و همچنیــن ثبــت اســم خودمــان در فهرســت اعضــای    
کلیســا کافــی نیســت... میــزان اعــرتاف هــر قــدر هــم کــه باشــد، ارزشــش ناچیــز اســت مگــر 
 Christ’s Object ،اینکــه مســیح در اعــ¿ِل عدالــت ظاهــر گــردد.» -خانــم الــن ج. هوایــت

Lessons، صفحــه ٣١٢ و ٣١٣.
«بزرگرتیــن فریبــی کــه در ایــام مســیح ذهــن مــردم را بــه خــود مشــغول کــرد ایــن   
بــود کــه تنهــا اعــرتاف بــه حقیقــت موجــب عدالــت می شــود. در حالــی کــه تجربــه بــرشی 
نشــان داده بــود کــه معرفــت نظــری، دربــاره حقیقــت بــرای نجــات یــک فــرد کافــی نیســت... 
تاریکرتیــن صفحــات تاریــخ بــرشی پـُـر اســت از رشح جنایاتــی کــه از ســوی مذهبیــان متعصب 
انجــام شــده اســت... همیــن خطــر هنــوز هــم وجــود دارد. بســیاری بــه دلیــل پذیــرش یــک 
ــی  ــق اله ــه حقای ــود ب ــی خ ــا در زندگ ــد ام ــیحی می پندارن ــود را مس ــی، خ ــد دین رسی عقای
عمــل Íی کننــد... چــه بســا ممکــن اســت افــراد، ایــ¿ن بــه حقیقــت را اقــرار کننــد، امــا اگــر 
.ــرات ایــ¿ن کــه شــامل صداقــت، مهربانــی، صــرب، شــکیبایی و تفکــر الهــی اســت در زندگــی 
ایشــان دیــده نشــود، چنیــن ای¿نــی بــرای صاحبانــش لعنــت تلقــی شــده و از طریــق نفــوذ 

ایشــان بــرای جهــان نیــز لعنــت بــه بــار خواهــد آورد.»
«عدالتــی کــه مســیح تعلیــم داد ه¿هنــگ شــدن قلــب و زندگــی بــا اراده آشــکار   
الــن ج. هوایــت، صفحــه ٢٨٧ و ٢٨٨. خداونــد اســت.» آرزوی اعصــار نوشــته خانــم 

• در ایــن رابطــه کــه تصمیــ¿ت مــا بــرای خــوب یــا بــد تحــت تأثیــر قــرار می دهــد 
ــی  ــاب در زندگ ــل اجتن ــر قاب ــت غی ــک حقیق ــن موضــوع ی ــد. چــرا ای بحــث کنی
اســت؟ ایــن حقیقــت اولیــن بــار در داســتان ســقوط بــرش در گنــاه مشــاهده شــد، 
جایــی کــه حتــی تــا بــه امــروز تأثیــر انتخــاب آدم و حــوا در زندگــی هــر یــک از مــا 
احســاس می شــود. ممکــن اســت وسوســه کننــده باشــد کــه ســعی کنیــم میــزان 
خوبــی یــا بــدی تصمی¿ôــان را بســنجیم، امــا خطرنــاک اســت زیــرا مــا اغلــب اثــر 
ــر از  ــش، رصف نظ ــدا و رشیعت ــور خ ــرا در ن ــس چ ــم. پ ــان را Íی دانی ô¿تصمی

ترســی کــه مــا از عاقبــت آن داریــم بایــد تصمیــم درســت را انتخــاب کنیــم؟

ــق  ــه طری ــان می ســازد و ب ــن عــادالن و احمق ــز قاطعــی بی ــال ســلی¿ن ôای • امث
همیــن آیــات مــا دربــاره آنچــه درســت و یــا غلــط اســت می آموزیــم. پــس چــرا 
مــا بایــد در قضــاوت در مــورد شناســایی ابلهــان بســیار محتــاط باشــیم؟ از ســوی 
ــم صــادق  ــی تصــور می کردی ــه زمان ــا توســط کســانی ک ــب م ــه اغل دیگــر، چگون

ــم؟ ــب خورده ای ــتند فری هس



٣٩

درس ٦   

چیزی که به دست می آورید
 آن چیزی نیست که می بینید

 * ٣١ ژانویه الی ٦ فوریه

بعدازظهر شنبه

ــال  ــاب دانی ــاب ١٤؛ کت ــال ســلی¿ن ب ــه:  امث ــرای مطالعــه ایــن هفت ب
نبــی بــاب ٧ آیــه ٢٥؛ مرقــس بــاب ١٢ آیــات ٣٠ و ٣١؛ امثــال ســلی¿ن بــاب ١٥ آیــه 
ــاب ٢٠  ــی ب ــاب ١٥؛ مت ــلی¿ن ب ــال س ــه ٢٠؛ امث ــاب ٥ آی ــی ب ــعیای نب ــاب اش ٣؛ کت

ــد. ــی ٢٨ را بخوانی ــات ٢ ال آی

ــا  ــد ام ــت می Þای ــان راس ــر انس ــه در نظ ــت ک ــی اس ــی:  «راه ــه حفظ آی
ــه ١٢). ــاب ١٤ آی ــلی�ن ب ــال س ــت» (امث ــرگ اس ــای م ــش راهه عاقبت

ــّ¿  ــور مع ــه بط ــال در آین ــه الح ــرا ک ــود: «زی ــول فرم ــس رس ــه پول ــور ک ه¿نط  
می بینیــم» (رســاله اول پولــس رســول بــه قرنتیــان بــاب ١٣ آیــه ١٢). مــا خیلــی کــم می بینیــم 
ــت.  ــرده اس ــور ک ــان عب ــی م ــوه دماغ ــی ق ــه از صاف ــم همیش ــه می بینی ــه را ک ــر آنچ و ه
چشــمها و گوشــهای¿ن- در واقــع همــه حــواس پنجگانــه مــان، فقــط منظــره ای محــدود از 

آنچــه وجــود دارد بــه مــا نشــان می دهنــد.
ــم.  ــم فریــب بخوری ــز می توانی ــاره خودمــان نی ــاره جهــان خــارج بلکــه درب ــه تنهــا درب مــا ن
رؤیاهایــ¿ن، چشــم اندازهایــ¿ن و حتــی دیــدگاه هایــ¿ن می تواننــد تصاویــری بســیار 
غیرواقعــی از آنچــه هســتیم بــه مــا بدهنــد و ایــن از همــه نیرنگهــا می توانــد خیلــی بدتــر 

باشــد.
پــس بــرای محافظــت خودمــان از ایــن چنیــن نیرنگهایــی چــه کار بایــد بکنیــم؟ امثــال ســلی¿ن 
بــا مشــاوره ای بنیــادی آن را برایــ¿ن مهیــا ســاخته اســت. مــا نبایــد بــه خودمــان ماننــد یــک 
ابلــه اتــکا کنیــم. در مقابــل بایــد بــه خداونــدی کــه رویدادهــا را حتــی زمانــی کــه همــه آنهــا 
ــ¿ن  ــی در ای ــه زندگ ــا ب ــم. خالصــه م ــ¿د کنی ــد اعت ــرتل می کن ــد کن ــه نظــر اشــتباه می آین ب
ــش  ــط بخ ــان دادن فق ــا نش ــد ب ــرا می توان ــم، زی ــه می بینی ــه آنچ ــاً ب ــه رصف ــم و ن محتاجی
کوچکــی از واقعیــت بــه مــا خیلــی فریبنــده باشــد و بدتــر آنکــه چیزهــای کوچکــی را هــم 

ــد. ــا نشــان می دهــد مســخ می کن ــه م ــه ب ک

*درس این هفته را بخوانید تا برای شنبه آماده شوید، ٧ فوریه.



٤٠

یکشنبه
خاطرجمعی انسان ابله

١ فوریه

ــورد  ــا در م ــد ام ــان می Íای ــران آس ــت در دیگ ــای ابلهی ــه ه ــاهده خصیص مش
ــه شناســایی کــدام یــک از ایــن معایــب را در خــود  ــاز ب خودمــان چــه؟ شــ¿ نی

ــد؟ ــه کنی ــر آن غلب ــض خــدا ب ــد توســط فی ــا بعــداً بتوانی ــد ت داری

 امثال سلی�ن باب ١٤ را بخوانید. درباره انسان ابله چه می گوید؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
ــه ٣).  ــاب ١٤ آی ــال ســلی¿ن ب ــد (امث ــا غــرور ســخن می ران ــه ب انســان ابل  
اولیــن نشــانه انســان ابلــه بــا «ســخÑانی مغرورانــه اش» رشوع می شــود. وابســتگی 
تصویــر عصــا بــه لبهــای ابلــه بــه مجــازات احت¿لــی اش اشــاره می کنــد. نتیجــۀ کالم 
مغرورانــه رضبــه ای بــه لبهایــش اســت و ایــن نتیجــه در مقابــل لبهــای حکیــم دیــده 

ــه ٨). ــاب ٧ آی ــی ب ــال نب ــاب دانی ــه محافظــت شــده اســت (کت می شــود ک
ــال ســلی¿ن بــاب ١٤ آیــات  انســان ابلــه حکمــت را اســتهزاء می کنــد (امث  
ــی در  ــد، ول ــه حکمــت را می جوی ــه نظــر می رســد کــه فــرد ابل ــی ٩). گرچــه ب ٦ ال
حقیقــت بــه آن اعتقــاد نــدارد و نســبت بــه آن مــردد اســت. او آن را نخواهــد یافــت 
ــاره  ــی نگرشــش درب ــدارد. حت ــی جــدا از خــودش وجــود ن ــش حکمت ــرا در ذهن زی
نقــص رشیعــت وحشــتناکرت اســت. چــه چیــز می توانــد کشــنده تر از اســتهزای 

ــاه باشــد؟ تصــور گن
انســان ابلــه ســاده لــوح اســت (امثــال ســلی¿ن بــاب ١٤ آیــه ١٥). بطــور   
غیرمنطقــی تــا وقتی کــه انســان ابلــه، ایــده آل گِرایــان باورمنــد بــه ارزش حکمــت 
ــه  ــرای تفکــر منتقدان ــرد، در واقــع او شایســتگی اش ب ــخر می گی را بــه بــاد ôس
ــاور  ــی» را ب ــر حرف ــت؛ او «ه ــت داده اس ــنود را از دس ــه می ش ــر آنچ ــورد ه در م
می کنــد. طعنــه ایــن وضعیــت بــه قلــب جامعــه دنیــوی رضبــه می زنــد. انســانهای 
شــکاک خــدا را اســتهزا می کننــد و مذهــب را بــه ســخره می گیرنــد، ادعــا می کننــد 
ــه  ــا وجــودی ک ــتند، ب ــالخورده هس ــردم س ــودکان و م ــرای ک ــادات ب ــن اعتق ــه ای ک
ــا  ــن ب ــات روی زمی ــش حی ــل آفرین ــا مث ــن چیزه ــه تری ــه ابلهان ــب ب ــان اغل خودش

ــد. ــاور دارن تصــادف محــض ب
انســان ابلــه بــدون فکــر عمــل می کنــد (امثــال ســلی¿ن بــاب ١٤ آیــات ١٦   
ــرای فکــر  ــه معتقــد اســت حقیقــت درون اوســت، او ب و ٢٩). چــرا کــه انســان ابل
ــزه  ــط انگی ــات توس ــرت اوق ــش بیش ــل رسیع ــذارد و عکس العم ــان Íی گ ــردن زم ک

ــت. ــده اس ــه ش ــی او دیکت ناگهان
ــات  ــاب ١٤ آی ــال ســلی¿ن ب ــد (امث ــه دیگــران تعــدی می کن ــه ب انســان ابل  
٢١ و ٣١). در روانشناســی ابلــه مکانیــزم هــای تعــدی و نابردبــاری پیشــنهاد شــده 
انــد. او زیــر بــار حــرف دیگــران Íــی رود و اهانــت آمیــز بــا آنهــا رفتــار خواهــد کــرد 

ــد). ــات ١١ و ١٢ را بخوانی ــاب ٨ آی ــه ٢٥؛ ب ــاب ٧ آی ــی ب ــال نب ــاب دانی (کت



٤١

دوشنبه
ترس فرد حکیم

٢ فوریه

« تشخیص اینکه چه تعداد از ما با بینش راه می رویم و نه با ای¿ن، با ما نیست. 
ما چیزهایی را که می بینیم باور داریم ولی وعده های با ارزشی که در کالمش 
Our High Calling ،ی نهیم.» -خانم الن ج. هوایتÍ به ما عطا کرده را قدر
صفحه ٨٥. با ای¿ن قدم برداشÀ و نه با بینش به چه معناست؟ ما چگونه قرار 

است این کار را انجام بدهیم؟

امثال سلی�ن باب ١٤ را بخوانید. درباره فرد حکیم چه می گوید؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
ــال ســلی¿ن بــاب ١٤ آیــه ٣). افــراد  ــا فروتنــی ســخن می گویــد (امث فــرد حکیــم ب  
حکیــم لبهایشــان را مهــار می کننــد. بازتــاب ساکتشــان در نتیجــۀ فقــدان اعتــ¿د بــه نفــس 
مغرورانــه اســت. بــا فــرد حکیــم، ممکــن اســت حــق بــا شــخص دیگــر نیــز باشــد؛ بنابرایــن 
ــا  ــذارد. آنه ــواهد اختصاصــی می گ ــی ش ــق و ارزیاب ــرای  تعم ــی ب ــم همیشــه وقت ــرد حکی ف

ــد. ــری از دیگرانن ــاده یادگی ــد و آم ــوش می دهن ــرا گ ــتند زی ــاکت هس س
ــاب ١٤  ــال ســلی¿ن ب ــرای یادگیــری و دانــش ارزش قائــل اســت (امث ــم ب فــرد حکی  
آیــات ٦ و ١٨). بــرای ابلــه یادگیــری دشــوار اســت زیــرا نشســÀ بــه پــای درس معلــم برایــش 
ســخت اســت؛ در مقابــل یادگیــری بــرای فــرد حکیــم بــه خاطــر تواضعــش آســان اســت. در 
نتیجــه آنهــا از تجربــه یادگیــری و Íــو کردنشــان لــذت می برنــد و همچنیــن جســتجو بــرای 

ــازد. ــم می س ــا حکی ــه از آنه ــت ک ــد، اس ــه ندارن ــی ک ــت و چیزهای حکم
فــرد حکیــم محتــاط اســت (امثــال ســلی¿ن بــاب ١٤ آیــه ١٥). فــرد حکیــم وجــود   
گنــاه و رش را می دانــد؛ بنابرایــن آنهــا مراقــب قــدم هایشــان خواهنــد بــود. آنهــا بــه 
ــز را بررســی می کننــد و  احساســات و نظــرات شخصیشــان اعتــ¿د Íی کننــد؛ آنهــا همــه چی
ــا  ــد. آنه ــح دیگــران را بررســی می کنن ــه دقــت نصای ــا ب ــن حــال آنه ــا ای ــد. ب ــل می طلبن دالی
خــوب را از بــد تشــخیص می دهنــد (رســاله اول پولــس رســول بــه تســالونیکیان بــاب ٥ آیــه 

.(٢١
افــراد حکیــم آرام هســتند (امثــال ســلی¿ن بــاب ١٤ آیــات ٢٩ و ٣٣). فــرد حکیــم   
می توانــد ســاکت Òانــد زیــرا کــه آنهــا بــه طریقهایشــان اعتــ¿د Íی کننــد، بلکــه وابســته بــه 
طریقهــای الهــی هســتند (امثــال ســلی¿ن بــاب ١٤ آیــه ١٤). ای¿نشــان بــه خدایــی اســت کــه 
بــه آنهــا اجــازه می دهــد آرام بگیرنــد و کنــرتل نفــس را ôریــن کننــد (اشــعیای نبــی بــاب ٣٠ 
ــه  ــاب ١٤ آی ــال ســلی¿ن ب ــان می دهــد (امث ــه آنهــا اطمین ــه ١٥). تــرس از خداســت کــه ب آی

.(٢٦
افــراد حکیــم دارای ترحــم و حساســیتند (امثــال ســلی¿ن بــاب ١٤ آیــات ٢١ و ٣١).   
ــه هــم  ــد را محبــت Íــا» و «همســایه ات را محبــت Íــا» ب دو حکــم «خــدای خــود خداون
وابســته انــد (مرقــس بــاب ١٢ آیــات ٣٠ و ٣١). مــا Íی توانیــم خــدا را دوســت بداریــم و در 
عیــن حــال بــا دیگــران بــد رفتــار باشــیم. بزرگرتیــن تعبیــر از ای¿Íــان چگونــه رفتــار کــردن بــا 

ــن اســت. ــه خصــوص محتاجی دیگــران ب



٤٢
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٣ فوریه

امثال سلیمان باب ١٥ آیه ٣، کتاب اشعیای نبی باب ٥ آیه ٢٠، رساله پولس رسول 
به عبرانیان باب ٥ آیه ١٤ را بخوانید. این آیات چه پیام قاطعی را برای ما دارند 
توسط  هستند،  مبهم  اغلب  بد  و  نیک  مفاهیم  همه  که  ای  دوره  در  بخصوص 
افرادی که ادعا می کنند نیک و بد نسبی هستند یا فقط ایده های بشری اند که 
وجود واقعی دور از چیزی که ما درباره وجود آنها می گوییم ندارند؟ بیشترین 
بسیار  آن  به  داشتن  اعتقاد  و چرا  بد چیست  و  از خوب  تصوری  مشکل چنین 

خطرناک است؟

«چشــ�ن خداونــد در همــه جــا هســتند و بــر بــدان و نیــکان حراســت می کنــد» 
(امثــال ســلی�ن بــاب ١٥ آیــه ٣). ایــن آیــه چــه حســی را بــه شــ� می دهــد و چــرا؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
در دو بــاب بعــدی امثــال ســلی¿ن لحــن تغییــر می کنــد. ایــن بابهــا نســبت   
بــه بابهــای پیشــین الهوتــی تــر هســتند. بیشــرت از امثــال گذشــته بــه خداونــد اشــاره 
شــده اســت. دربــاره او چیــزی فــوق العــاده گفتــه شــده اســت: کــه چشــ¿نش در 

ــه ٣). ــاب ١٥ آی ــال ســلی¿ن ب همــه جــا هســتند (امث
ایــن هوشــیاری شــدید بــه حضــور خداونــد دقیقــاً هــ¿ن چیــزی اســت کــه   
ــور  ــابه در مزم ــه مش ــد.» رابط ــد می نامیدن ــرس از خداون ــم آن را «ت ــان قدی یهودی
ــه از او می ترســند»  ــی اســت ک ــر آنان ــد ب ــت می شــود: چشــم خداون ــز یاف داود نی
(امثــال ســلی¿ن بــاب ٣٣ آیــه ١٨). بــه همیــن ترتیــب، ایــوب نبــی خــدا را بعنــوان 
ــر ôامــی آســ¿ن رخ  ــه هــای زمیــن را می نگــرد و هــر آنچــه زی ــا کران کســی کــه ت
می دهــد را می بینــد توصیــف می کنــد (کتــاب ایــوب بــاب ٢٨ آیــه ٢٤). بــه خاطــر 
همیــن، ایــوب نبــی بــا عبارت»تــرس خداونــد حکمــت اســت» بــه پایــان می رســاند 

ــه ٢٨). ــاب ٢٨ آی ــاب ایــوب ب (کت
ــد اســت،  ایــن مثــل ســلی¿ن یادآورنــده توانایــی خــدا در دیــدن نیــک و بَ  
ــاب اول پادشــاهان  ــد (کت هــر جــا کــه هســتند. ه¿نطــور کــه ســلی¿ن نبــی فهمی
ــت. در  ــد اس ــک و ب ــن نی ــز دادن بی ــی ôی ــی توانای ــت واقع ــه ٩)، حکم ــاب ٣ آی ب
ســطح بــرش، ایــن آگاهــی بایــد بــه مــا کمــک کنــد تــا بــه یــاد آوریــم همیشــه نیکــی 
کنیــم و هرگــز بــدی نکنیــم، بــرای آنکــه خــدا ناظــر همــه کارهــای ماســت، حتــی 
اگــر کســی نبینــد. در واقــع خــود را فریفته ایــم اگــر فکــر کنیــم فعــالً از دســت بــدی 
َدر رفته ایــم، پــس واقعــاً َدر رفته ایــم. ولــی مــا هرگــز بــرای بلنــد مــدت از آن دور 

Íی شــویم.
پــس بیاییــد ســاعی باشــیم بــرای اینکــه «هیــچ موجــودی از نظــر او مخفــی   
نیســت بلکــه همــه چیــز در چشــ¿ن کســی کــه بــه او حســاب پــس خواهیــم داد 
ــه ١٣). ــاب ٤ آی ــان ب ــه عربانی ــول ب ــس رس ــاله پول ــت» (رس ــف اس ــه و منکش برهن



٤٣
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٤ فوریه

چقدر خوب محبت خدا در حق خودتان را می شناسید؟ برای کمک به گشودن 
دلتان برای این حقیقت مهم چه کارهایی را می توانید انجام بدهید؟ مالحظه کنید 

اگر حقیقت محبت خدا را می شناختید زندگی چقدر بهتر می بود.

 امثال سلی�ن باب ١٥ را بخوانید. چرا شادی مهمرتین رسمایه انسان است؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
ــداده اســت.  ــه مــا زندگــی بــدون ســختی هــا را وعــده ن ــاب مقــدس ب کت  
ه¿نطــور کــه خــود مســیح فرمــود: «بــدی امــروز بــرای امــروز کافــی اســت» (متــی 
بــاب ٦ آیــه ٣٤). امثــال ســلی¿ن بــاب ١٥ آیــه ١٥ توضیــح می دهــد کــه در بحبوحــه 
ــد. درد،  ــی شــادمان دارد زمــان بهــرتی را خواهــد گذران ــد کســی کــه دل روزهــای ب
رنــج کشــیدن و ســختی هــا خواهنــد آمــد و چگونگــی و زمــان آنهــا اغلــب در اختیــار 
ــم  ــار بگیری ــم در اختی ــی مــا می توانی ــرای درجات ــزی کــه حداقــل ب مــا نیســتند. چی

ــا آنهاســت. نحــوه انتخــاب مقابلــه ب

ــادی  ــن ش ــد. ســهم خــدا در ای ــات ١٤ و ٢٣ را بخوانی ــاب ١٥ آی ــال ســلی�ن ب امث
ــت؟ چیس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

گرچــه آیــات کتــاب مقــدس بطــور واضــح دلیلــی بــرای شــادی بیــان نکــرده   
انــد، امــا اســتدالل همســو در آیــات ١٣ و ١٤ پیشــنهاد می دهــد کــه «دل شــادمان» 
«دل کســی اســت کــه معرفــت را می طلبــد». دل کســی کــه ایــ¿ن دارد و رســتگاری 
را فراتــر از ســختی بالفاصلــه می بینــد. بــه خاطــر همیــن ایــ¿ن بــه خــدا بســیار مهــم 
اســت؛ چونکــه بســیار حیاتــی اســت کــه بــا تجربــه شــخصی خودمــان واقعیــت خــدا 
ــا هــر رنجــی کــه  و محبتــش را دریابیــم. بعــد از آن هــر ســختی کــه پیــش آیــد، ب
روبــرو شــویم، آنانــی کــه می فهمنــد می توانــد تحمــل کننــد زیــرا آنهــا محبــت خــدا 

ــه خودشــان را می شناســند. نســبت ب
امثــال ســلی¿ن بــاب ١٥ آیــه ٢٣ ایــده مهــم دیگــری را بــه ارمغــان مــی آورد.   
شــادی بیشــرت از چیــزی کــه می دهیــم بــه وجــود می آیــد تــا از چیــزی کــه 
ــده آن  ــرای دهن ــه ب ــت ک ــران اس ــا دیگ ــو ب ــÀ کالم نیک ــان گذاش ــم. در می می گیری
شــادی بــه ارمغــان خواهــد آورد. کیســت کــه برکت هــای رســیده از برکــت دادن بــه 
ــه نکــرده باشــد؟  ــا هــر دو تجرب دیگــران را خــواه در کالم باشــد خــواه در عمــل ی
ه¿نطــور کــه در امثــال ســلی¿ن دیدیــم، کالم هایــ¿ن بســیار قدرôنــد هســتند. آنهــا 
می توانــد باعــث نیکــی یــا بــدی بزرگــی بشــوند؛ و چقــدر بهــرت اســت وقتیکــه کار 
ــد  ــو در حقــش می کنن ــه کار نیک ــرای کســی ک ــط ب ــه فق ــد، ن ــی می کنن ــک بزرگ نی

ــد. ــام می ده ــه آن را انج ــرای آنک ــه ب بلک



٤٤
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اقتدار خدا

٥ فوریه

همانطور که ما به دنبال درک چگونگی وقوع رویدادها هستیم، چگونه حقیقت 
نبرد بزرگ به ما کمک می کند تا نحوه روی دادن اتفاقات دور از انتظار در برخی 

مسائل دشوار را بررسی کنیم؟

همگــی مــا خــواب می بینیــم و طــرح هایــی را می کشــیم و مع الوصــف نتیجــه کارهــا 
متفــاوت از آب درمی آینــد، بعضــی وقتهــا نتیجــه بهــرت و گاهــی اوقــات نتیجــه بدتــر اســت. 
کتــاب مقــدس ارزش مســئولیت و آزادی انســان را تائیــد می کنــد. بــا ایــن حــال کتــاب مقــدس 
کنــرتل خــدا بــر مســیر رویدادهــا را نیــز تائیــد می Íایــد (امثــال ســلی¿ن بــاب ٢٠ آیــه ٢٤، 

بــاب ٢١ آیــه ٣١ و کتــاب دانیــال نبــی بــاب ٢ و ٧ را بخوانیــد).

امثال سلی�ن باب ١٦ آیه ١ چه می فرماید؟ چگونه این آیه را بفهمیم؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــه  ــق ب ــوز متعل ــر هن ــا کالم آخ ــیم ام ــا را می کش ــرح ه ــویم و ط ــاده می ش ــا آم م  
خداســت. ایــن بــدان معنــا نیســت کــه آمــاده گیهــای مــا بــی اهمیــت اســت بلکــه در زندگــی 
بــا ایــ¿ن اگــر مــا فقــط نقشــه هایــ¿ن را بــه خــدا تســلیم کنیــم او روی آنهــا کار خواهــد کــرد 
و نقشــه هایــ¿ن هدایــت خواهنــد شــد (امثــال ســلی¿ن بــاب ١٦ آیــه ٩) و در نهایــت توســط 
او اســتوار می شــوند (امثــال ســلی¿ن بــاب ١٦ آیــه ٣). حتــی عمــل دشــمناÍان بــه نفــع مــا ôــام 

ــات ٤ و ٧). ــاب ١٦ آی ــال ســلی¿ن ب خواهــد شــد (امث
ــا  ــه ب ــی ک ــاً زمان ــت مخصوص ــان نیس ــاده، آس ــای س ــن ایده ه ــدن ای ــه فهمی گرچ  
ــدا  ــه خ ــا ب ــد ت ــند و بیاموزن ــلی ببخش ــا تس ــه م ــد ب ــا بای ــم، آنه ــخت روبرویی ــای س موقعیته
اعتــ¿د کنیــم حتــی زمانــی کــه کارهــا بشــدت اشــتباه پیــش می رونــد و نقشــه هایــ¿ن آنگونــه 
ــز  ــه چی ــذاری هم ــÀ واگ ــا آموخ ــرای م ــدی ب ــه کلی ــد. نکت ــم از آب در Íی آین ــه می خواهی ک
بــه خداســت؛ اگــر مــا ایــن کار را بکنیــم می توانیــم حتــی در ســخرتین رشایــط از رهنمــودش 

ــیم. ــنئ باش مطم

امثــال ســلی�ن بــاب ١٦ آیــات ١٨ و ١٩ را بخوانیــد. جایــگاه بلندهمتــی در موفقیــت انســان 
کجاست؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــره  ــد. باالخ ــدار می ده ــرور هش ــا غ ــه ب ــدس در رابط ــاب مق ــه کت ــد همیش مانن  
ــاه  ــم؟ چــه گناهــی بیشــرت از گن ــد افتخــار کنی ــز بای ــه چــه چی ــاه، ب ــوان ســاقطین در گن بعن
اولیــۀ غــرور، مخالــف خداســت؟ (کتــاب حزقیــال نبــی بــاب ٢٨ آیــه ١٧ را ببینیــد). عیســی 
رصیحــاً دربــاره رشارِت طلبیــدِن ریاســت درســی داد و شــاگردانش را ترغیــب کــرد تــا بجــای 

ــی ٢٨). ــات ٢٦ ال ــاب ٢٠ آی ــی ب ــد (مت ــع را بجوین آن تواض

امثــال ســلی�ن بــاب ١٦ آیــه ٣٣ را بخوانیــد. جایــگاه شــانس در موفقیــت انســان 
کجاســت؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــده ای  ــه فای ــود ک ــرده ب ــن ک ــرش تلقی ــه ب ــر شــیطان ب ــدو ام «از هــ¿ن ب  
هســت کــه از راه گنــاه بــه دســت می آیــد. بدیــن ترتیــب بــود کــه او فرشــتگان را 
ــد؛ و  ــاه کنن ــا گن ــرد ت ــه آدم و حــوا را وسوســه ک ــود ک ــب ب ــن ترتی ــب داد. بدی فری
هنــوز نیــز بدیــن ترتیــب انبــوه مــردم را از راه اطاعــت از خداونــد منحــرف می کنــد. 
ــم  ــه مــرگ خت ــا عاقبــت آن ب ــه نظــر می رســاند؛ *ام ــاه را پســندیده ب او مســیر گن
می شــود.* (امثــال ســلی¿ن بــاب ١٤ آیــه ١٢). خوشــا بــه حــال آنانــی کــه در ایــن 
راه رفتــه و آموختــه انــد کــه میــوه هــای گنــاه حقیقتــاً تلــخ اســت، پــس بــه موقــع 
از آن روی گردانیــده انــد.» - خانــم الــن ج. هوایــت، کتــاب شــیوخ و انبیــاء، صفحــه 

.٦٧٠
ــدردان و ستایشــگر ســالمتی جســم و جــان  ــز بیشــرت از روح ق ــچ چی «هی  
را بهبــود Íی بخشــد. وظیفــه مثبــت ایســتادگی در برابــر پریشــانی و احساســات و 
افــکار ناراضــی بــه انــدازه وظیفــۀ دعــا کــردن اســت. اگــر مــا عــازم آســ¿ن هســتیم، 
چطــور می توانیــم ماننــد دســته عــزاداران در همــۀ مســیری کــه بــه خانــه پدرمــان 
می رویــم شــکایت و نالــه کنیــم؟ آن مســیحیان مدعــی کــه داYــاً شــکایت می کننــد و 
آنانــی کــه بــه نظــر خوشــی و خوشــحالی را گنــاه می داننــد دیــن حقیقــی ندارنــد.»-

خانــم الــن ج. هوایــت، e Ministry of Healing<، صفحــه ٢٥١.

ــش  ــد. معنای ــت بحــث کنی ــه واقعی ــا راجــع ب ــش م ــودن بین ــاره محــدود ب • درب
چیســت؟ چــه چیزهــای واقعــی در اطرافــ¿ن هســتند کــه مــا می دانیــم واقعــی 
ــم؟  ــا را حــس کنی ــچ راهــی آنه ــم از هی ــوز Íی توانی ــن حــال هن ــا ای ــی ب ــد ول ان
بــرای مثــال در حــال حــارض تعــداد زیــادی از امــواج رادیویــی (ôاســهای تلفنــی، 
برنامــه هــای ماهــواره ای، برنامــه هــای رادیویــی) در اطرافتــان وجــود دارنــد ولــی 
ــن  ــه وجــود چنی ــا نیســتید؟ چگون ــدن، شــنیدن و احســاس آنه ــه دی ــادر ب شــ¿ ق
ــم؟  ــودن احساســ¿ن را بفهمی ــا محــدود ب ــد ت ــا کمــک می کنن ــه م ــی ب واقعیتهای
چطــور ایــن مفاهیــم بایــد بــه مــا کمــک کننــد تــا واقعیــت مســائل دیگــر ماننــد 

فرشــتگان کــه دیدنــی نیســتند را درک کنیــم؟

• چــرا درک واقعیــت آزادی عمــل و آزادی انتخــاب انســان حتــی اگــر در نهایــت، 
ــم  ــه مفاهی ــر چ ــت؟ اگ ــت اس ــا اهمی ــت ب ــت خداس ــز در دس ــه چی ــرتل هم کن
ــی هــر  ــه نظــر در تناقــض هســتند، ول ــت خــدا) ب (انتخــاب آزاد انســان، حاکمی
دو در کتــاب مقــدس آمــوزش داده شــدند پــس چگونــه می توانیــم آنهــا را آشــتی 

ــم؟ بدهی
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برخورد با نزاع ها
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بعدازظهر شنبه
بــرای مطالعــه ایــن هفتــه: امثــال ســلی¿ن بــاب ١٧، رســاله اول پولــس 
بــه قرنتیــان بــاب ١٣ آیــات ٥ الــی ٧، یوحنــا بــاب ٨ آیــات ا الــی ١١، امثــال ســلی¿ن 

بــاب ١٨، بــاب ١٩، ســفر تثنیــه بــاب ٢٤ آیــات ١٠ الــی ٢٢ را بخوانیــد.

آیــه حفظــی: «لقمــه خشــک همــراه بــا ســالمتی، از خانــه پــر از ضیافــِت بــا 
مخاصمــت بهــرت اســت» (امثــال ســلی�ن بــاب ١٧ آیــه ١).

ــد.  ــار دیگــر فریــب واÍودهــای ظاهــری را تقبیــح می کن ــال ســلی¿ن ب امث  
ــروت،  ــد ث ــد مانن ــه می کن ــا ارائ ــه دنی ــر آنچ ــا ه ــد م ــر برس ــه نظ ــت ب ــن اس ممک
قــدرت، لذتهــا و شــهرت را داریــم، ولــی باایــن حــال ورای Íــای بیرونــی، هنــوز تنــش 
ــی  ــش و بدبخت ــن تن ــل چنی ــکان دارد دلی ــی ام ــد. حت ــت می کن ــی پیرشف و بدبخت
هــ¿ن ثــروت و لذتــی باشــد کــه مــردم بــه ســختی برایــش می کوشــند. ه¿نطــور 
کــه َمثــل مــرصی می گویــد: «لقمــه نــان بــا دلــی شــاد از مکنــت بــا آزردگــی بهــرت 
 ،Miriam Lichtheim)، A Book of Readings) ــتایم ــم لیش ــم مری ــت.» -خان اس
ــال ســلی¿ن اولیــن قــدم بــرای حــل  ــه کتــاب امث ــا توجــه ب جلــد ٢، صفحــه ١٥٦. ب
ایــن مشــکل تشــخیص اولویتهایــ¿ن اســت: روابــط صلح آمیــز از ثــروت بــا اهمیــت 
تــر اســت (امثــال ســلی¿ن بــاب ١٧ آیــه ١). آنچــه داریــم نیســت کــه بــه حســاب 
می آیــد، بلکــه آن کســی کــه واقعــاً هســتیم. توصیــه ای کــه در ادامــه می آیــد بــه 
بقــای ایــن اولویــت کمــک خواهــد کــرد و همچنیــن مــا را بــرای رســیدن بــه آرامــش 
درونــی (شــالوم (shalom) در زبــان عــربی) هدایــت خواهــد کــرد کــه بــه شــادمانی 

هایــ¿ن خواهــد افــزود.

*درس این هفته را بخوانید تا برای شنبه آماده شوید، ١٤ فوریه.
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ــدید،  ــیده ش ــ¿ بخش ــی ش ــد ول ــام دادی ــدی را انج ــکاری ب ــه خراب ــی ک ــه زمان ب
خدمــت شــدید و دلــداری داده شــدید بیندیشــید. ایــن دربــاره اینکــه شــ¿ نیــز 

ــد؟ ــد چــه می گوی ــن طــور برخــورد کنی ــران همی ــا دیگ ــد ب بای

ــی  ــه خیل ــد. چــه نکت ــه ١١ را بخوانی ــاب ١٩ آی ــه ٩، ب ــاب ١٧ آی ــال ســلی�ن ب امث
مهمــی در ایــن آیــات وجــود دارد؟ مــا چگونــه بایــد بــا افــرادی کــه ســقوط می کننــد 

رفتــار کنیــم؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــران  ــه دیگ ــÀ ب ــتان و گف ــار داس ــه انتش ــد، وسوس ــکاری می کن ــی خراب ــی کس وقت  
بســیار قــوی اســت. آیــا شــنیده اید کــه فالنــی چــکار کــرد؟ گرچــه ممکــن اســت بــا رفتارمــان 
نشــان دهیــم کــه ترســیده ایــم، امــا هنــوز دوســت داریــم بــه دیگــران دربــاره آنچــه رخ داده 
اســت بگوییــم. خالصــه اینکــه مــا غیبــت می کنیــم و ایــن هــ¿ن چیــزی اســت کــه بــه مــا در 
مــوردش هشــدار داده شــده اســت. چونکــه ایــن نــوع رفتــار حتــی بیــن دوســتان نزدیــک هــم 
مشــاجره بــه وجــود مــی آورد. دســت کــم اگــر یکــی از دوســتانتان خرابــکاری کنــد شــ¿ چــه 

ــا دیگــران صحبــت کنیــد؟ ــا آن ب دوســتی هســتید اگــر در رابطــه ب
ــی  ــد دلیل ــن موضــوع نبای ــی ای ــه شــده ایم. ول ــه «پوشــانیدن» اشــتباه توصی ــل مــا ب در مقاب
بــرای پنهــان کــردن گنــاه شــود و طــوری رفتــار کنیــم کــه انــگار هرگــز اتفاقــی نیفتــاده اســت 
مثــل اینکــه شــخص هیــچ کار اشــتباهی انجــام نــداده اســت. گناهــی کــه پنهــان شــده اســت 
ــن  ــانیدن» در ای ــه «پوش ــع، کلم ــی شــده باشــد. در واق ــر مخف ــی اگ ــوز وجــود دارد، حت هن
مــورد در زبــان عــربی معنــای مشــخص «عفــو کــردن» را دارد (مزمــور داود بــاب ٨٥ آیــه ٢، 
نحمیــا بــاب ٤ آیــه ٥). عکس العمــل مــا در برابــر اشــتباه دیگــری بایــد محبــت Íــودن و نــه 

غیبــت کــردن باشــد.

امثــال ســلی�ن بــاب ١٧ آیــه ١٧ و رســاله اول پولــس بــه قرنتیــان بــاب ١٣ آیــات 
ــا اشــتباه دوســت یــاری  ٥ الــی ٧ را بخوانیــد. چگونــه محبــت کــردن در مقابلــه ب

رســان اســت؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

انســان دوســت و همــرس را بــه خاطــر بــی عیــب بودنشــان محبــت Íی کنــد. مــا   
ــت  ــه واســطه محب ــم. فقــط ب ــت می کنی ــا محب ــه آنه علی رغــم اشــتباهات و خطاهایشــان ب
کــردن می آموزیــم کــه دیگــران را قضــاوت نکنیــم زیــرا اشــتباهات و کاســتی هایــ¿ن مــا را 
هــم بــه هــ¿ن انــدازه گناهــکار می ســازد. مــا در مقابــل می توانیــم بــا آنهــا بــر رس اشــتباهی 
کــه انجــام داده انــد ســوگواری کنیــم و بــرای کمــک بــه حــل مشــکل آنهــا از هــر راهــی کــه 
ــرای  ــه ب ــز هســتند اگــر ن ــرای چــه چی ــه پــس دوســتان ب ــم بکوشــیم. روی هــم رفت می توانی

چنیــن مــوردی؟
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محبــت حقیقــی نابینــا نیســت. اگــر مــا اشــتباه فــردی را بــا محبــت کــردن بپوشــانیم   
ــم.  ــخیصش Íی دهی ــی تش ــه خوب ــم و ب ــاه را Íی بینی ــا گن ــه م ــت ک ــا نیس ــدان معن ــن ب ای
 (tsedeq) محبــت و عدالــت بــا هــم ه¿هنــگ هســتند. کلمــه عــربی بــرای «عدالــت» ِصــِدق
ــم دلســوزی  ــا منصــف نباشــیم Íی توانی ــر م ــز می دهــد. اگ ــوکاری نی ــت و نیک ــای محب معن
واقعــی داشــته باشــیم و بــدون داشــÀ محبــت و دلســوزی Íی توانیــم منصــف باشــیم. هــر 

ــا هــم باشــند. ــد ب ــر بای دو تدبی
بــرای Íونــه، انجــام اعــ¿ل خیرخواهانــه در حــق فقــرا نبایــد بــدون انصــاف باشــد؛   
از ایــÑو توصیــه شــده اســت کــه در دادگاه طرفــداری از فقیــر نکنیــد (ســفر خــروج بــاب ٢٣ 
آیــه ٣). اگــر محبــت مــا را بــه یــاری فقیــر ملــزم کنــد، منصفانــه نیســت زمانــی کــه اشــتباه 
می کننــد فقــط بــه ایــن دلیــل کــه فقیــر هســتند آنهــا را طرفــداری کنیــم؛ بنابرایــن عدالــت و 
حقیقــت بایــد بــا محبــت و دلســوزی همــراه باشــند. ایــن تعــادِل حکی¿نــه اســت کــه تــورات 
ــم و  ــلی¿ن تعلی ــال س ــاب امث ــه در کت ــزی ک ــد و هــ¿ن چی ــف می کنن و احــکام خــدا توصی

ترویــج داده شــده اســت.

امثــال ســلی�ن بــاب ١٧ آیــه ١٠ و بــاب ١٩ آیــه ٢٥ را بخوانیــد. آنهــا در رابطــه بــا 
نیــاز بــرای مالمــت کــردن و مقابلــه چــه می فرماینــد؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حقیقــت بالفاصلــه در امثــال ســلی¿ن بــاب ١٧ آیــه ١٠ کــه دعــوت بــه پوشــاندن   
اشــتباه توســط محبــت را رسیعــاً دنبــال می کنــد (امثــال ســلی¿ن بــاب ١٧ آیــه ٩) تصادفــی 
نیســت. یــادآوری َمالمــت کــردن در رابطــه بــا محبــت در واقــع محبــت را در چشــم انــداز 

ــد. ــت می کن ــخت دالل ــی س ــر مالمت ــه ب ــد. آی ــرار می ده ــت ق درس

یوحنــا بــاب ٨ آیــات ١ الــی ١١ را بخوانیــد. مــا برخــورد عیســی بــا گنــاه آشــکار را 
ــم؟ ــه می بینی چگون

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــرت،  ــی به ــک زندگ ــاز ی ــرای آغ ــلّی او ب ــویق و تس ــاکار و تش ــیدن زن زن «در بخش  
ــا وجــود  ــان می شــود. او ب ــا Íای ــه شــکلی بســیار زیب ــت کامــل وی ب ســیرت عیســی و عدال
تخفیــف نــدادن گنــاه و کوچــک جلــوه نــدادن جــرم، در صــدد محکــوم کــردن زن نبــود بلکــه 
ــی عیســی  ــر داشــت، ول ــن زن خطــاکار فقــط اکــراه و تحقی ــرای ای ــا ب نجــات دادن وی. دنی
بــرای او از کالم امیــد و تســلی ســخن گفــت. خداونــِد عــاری از گنــاه بــر گناهــکاری ضعیــف 
ترحــم Íــود و دســت یــاری بــه ســوی ایــن زن گناهــکار دراز کــرد. در حالــی کــه فریســیان 
ــاه  ــرو و دیگــر گن ــه زن گفــت: *ب ــد، او ب ــر قــرار دادن ــاکار وی را مــورد نکوهــش و تحقی ری

ــه ٤٥٣. ــار، صفح ــاب آرزوی اعص ــت، کت ــن ج. هوای ــم ال ــن!*» - خان نک
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است  زده  لطمه  شما  به  وحشتناکی  نحو  به  شخصی  کالم  که  زمانی  مورد  در 
و  است؟  آموخته  چه  شما  به  کالم  قدرت  با  رابطه  در  موضوع  این  بیندیشید. 
باید به شما  باشید چه  باید مراقب چیزهایی که می گویید  اینکه چقدر  درباره 

بیاموزد؟

امثــال ســلی�ن بــاب ١٨ را بخوانیــد. بــا اینکــه موضوعــات متفاوتــی در اینجاســت، بــه دقــت 
ــی در  ــای مهم ــه ایده ه ــا چ ــم. در اینج ــز کنی ــد Åرک ــ�ن می گوی ــه کالم ــع ب ــه راج در آنچ

ــه شــده اســت؟ ــم ارائ ــا Þی گویی ــم ی خصــوص چیــزی کــه می گویی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــورد  ــن م ــویم؛ در ای ــه می ش ــدرت کالم مواج ــت و ق ــا واقعی ــاره ب ــا دوب م  
ــرای شکســت خودشــان اســتفاده  ــه از دهانشــان ب ــه افــراد ابل می بینیــم کــه چگون
می کننــد. مخصوصــاً آیــه ١٣ روشــن کننــده ایــن موضــوع اســت. قبــل از شــنیدن و 
فهمیــدن دقیــق دربــاره آنچــه بــه مــا گفتــه شــده اســت بــی پــرده ســخن گفــÀ چــه 
ــزاع و درد  ــا دیگــران را از ن ــه دفعــات مــا می توانســتیم خودمــان ی آســان اســت. ب
بــی مــورد برهانیــم، اگــر فقــط می آموختیــم کــه قبــل از پاســخ دهــی بــه آن گفتــار 

ــن پاســخ اســت. بدقــت بیندیشــیدیم. بدرســتی گاهــی ســکوت بهرتی

امثــال ســلی�ن بــاب ١٨ آیــه ٤ را بخوانیــد. چــرا ســخنان انســان حکیــم شــبیه آب 
عمیــق اســت؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تصویــر «آب عمیــق» در کتــاب امثــال ســلی¿ن بــرای بــه تصویــر کشــیدن   
حکمــت آن هــم بــه نحــوی مثبــت بــکار بــرده شــده اســت (امثــال ســلی¿ن بــاب ٢٠ 
آیــه ٥). ایــن ایــده نــه تنهــا Íاینــده آرامــش می شــود بلکــه عمــق و ثــروت زیــاد را 
نیــز می رســاند. افــراد حکیــم ســطحی نیســتند. آنهــا کالمشــان را از اعــ¿ق اندیشــه 
و تجربــه شــخصی بیــرون می کشــند. کیســت کــه بعضــی مواقــع در نتیجــه افــکار و 
بینــش عمیــق کســانی کــه آشــکارا حکمــت و دانــش دارنــد متحیــر نشــده باشــد؟

امثال سلی�ن باب ١٨ آیه ٢١ را بخوانید. معنایش چیست؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــه مــا می فرمایــد:  ــاره آنچــه بایــد بدانیــم ب ــار دیگــر درب ــال ســلی¿ن ب امث  
کالمــ¿ن نیرومنــد هســتند و می تواننــد قدرتــی بــرای کارهــای نیــک و بــد و حتــی 
مــرگ و زندگــی باشــند. پــس مــا چقــدر بایــد مراقــب نحــوه اســتفاده از ایــن ابــزار 

ــیم. ــد باش قدرôن



٥٠

چهارشنبه

دو روی یک داستان

١١ فوریه

امثــال ســلی�ن بــاب ١٨ آیــه ٢ را بخوانیــد. چــرا افــراد ابلــه بــرای شــکل دادن بــه 
ایــده هایشــان بــه زمــان نیــاز ندارنــد؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

افــراد ابلــه آنقــدر از خودشــان مطمــنئ انــد و بــرای بیــان نظراتشــان چنــان   
مشــتاق هســتند کــه دیگــر عالقــه ای بــه یادگیــری از دیگــران ندارنــد. ذهنهای بســته 
ــب کشــنده اســت.  ــک ترکی ــن ی ــق هســتند. ای ــای گشادشــان مواف ــا دهانه شــان ب
چقــدر نیــاز بــه مراقبــت داریــم کــه خودمــان را در حــال انجــام چنیــن کاری نبینیــم، 
ــم. ــاره اش درســت فکــر می کنی ــم درب ــه متقاعــد شــده ای مخصوصــاً در مــوردی ک
روی هــم رفتــه آیــا مــا همــه در برخــی جهــات در مــورد موضوعــی، احساســی خیلی 
قــوی داشــته ایم کــه بعدهــا متوجــه شــدیم کــه کامــالً اشــتباه فکــر می کردیــم؟ ایــن 
ــن  ــه ای ــ¿ن سســت باشــیم؛ فقــط ب ــدگاه های ــد در دی ــه بای ــا نیســت ک ــدان معن ب
معناســت کــه بــه کمــی تواضــع نیازمندیــم و اینکــه هیــچ یــک از مــا همــه جوابهــای 
صحیــح را نداریــم و حتــی وقتــی کــه جوابهایــ¿ن صحیــح هســتند حقیقــت اغلــب 

عمیــق تــر و دقیقــرت از آن اســت کــه بتوانیــم درکــش کنیــم یــا بفهمیــم.

امثال سلی�ن باب ١٨ آیه ١٧ را بخوانید. چه نکته مهمی برای ما دارد؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــش  ــا طبیعت ــرا او ب ــاج نیســت، زی ــه نظــر دوم محت ــه ب فقــط خداســت ک  
دقیقــاً آن را از قبــل دارد و بــرای اینکــه چشــ¿نش همــه جــا هســتند (امثــال ســلی¿ن 
بــاب ١٥ آیــه ٣). خــدا توانایــی دیــدن همــۀ جنبــه هــای هــر موضوعــی را دارد. در 
ــی  ــه وقت ــدی ک ــم؛ دی ــز داری ــک از هــر چی ــدی بســیار باری ــا معمــوالً دی ــل م مقاب
بــر روی موضــوع ثابــت می شــویم حتــی باریکــرت می شــود، مخصوصــاً دربــاره 

ــتند. ــم هس ــم مه ــر می کنی ــه فک ــی ک موضوعات
ــر  ــرای ه ــیم، ب ــده باش ــد فهمی ــال بای ــه ح ــا ب ــه ت ــور ک ــن ه¿نط بنابرای  
داســتانی همیشــه دو یــا حتــی چنــد جهــت وجــود دارد و هــر چــه بیشــرت اطالعــات 
ــم. ــوع بپرورانی ــرای موض ــری را ب ــح ت ــدگاه صحی ــم دی ــرت می توانی ــم، به ــع کنی جم

به زمانی که درباره موضوعی کامالً متقاعد بودید بیندیشید، شاید دیدگاهی که 
شما در همه زندگیتان نگه داشتید بعداً پی ببرید که در تمام زندگیتان اشتباه 
کرده بودید. این موضوع به شما درباره نیازتان برای باز بودن به احتمال اینکه 
شما هم می توانید درباره چیزهایی که هم اکنون نسبت به آنها پُرشور هستید 

اشتباه کنید چه می گوید؟



٥١

پنجشنبه 
راستگو باشید

١٢ فوریه

اینجا دیده  را بخوانید. چه اصل مهمی در  الی ٢٢  آیات ١٠  باب ٢٤  تثنیه  سفر 
می شود و چگونه ما باید این موضوع را برای خودمان و معامالتمان با نیازمندان 

بکار ببریم؟

ــام در پادشــاهی  ــن مق ــرای باالتری ــری را ب ــا وزی ــاز داشــت ت پادشــاهی نی  
ــی  ــژه دروغگوی ــابقه وی ــک مس ــور او ی ــن منظ ــه همی ــد. ب ــوب کن ــش منص خوی
برپــا کــرد: چــه کســی می توانــد بزرگرتیــن دروغ را بگویــد. همــه وزیــران او ثبــت 
ــام کردنــد و هــر یــک از آنهــا آمــده و بزرگرتیــن دروغــش را گفــت؛ امــا پادشــاه  ن
راضــی نبــود؛ دروغهایشــان عالــی بــه نظــر Íی آمدنــد. پــس پادشــاه از نزدیکرتیــن و 

ــردی؟» ــام نک ــت ن ــو ثب ــرا ت ــید: «چ ــاورش پرس ــن مش معتمدتری
مشاور پاسخ داد، «اعلیحرضت، من به خاطر مأیوس کردن ش¿ متأسفم، اما  

من Íی توانم ثبت نام کنم.»  
پادشاه پرسید: «چرا Íی توانی؟»  

مشاور جواب داد: «زیرا من هرگز دروغ Íی گویم.»  
پادشاه تصمیم گرفت او را برای شغل منصوب کند.  

ــه  ــانرت ب ــم آس ــر می کنی ــه فک ــÀ از آنچ ــکار، دروغ گف ــک گناه ــوان ی بعن  
ــد؛ پــس بــه همیــن خاطــر بایــد خیلــی مراقــب کالمــ¿ن باشــیم. ســمت مــا می آی

امثــال ســلی�ن بــاب ١٩ را بخوانیــد. گرچــه مطالــب بســیاری در اینجــا ارائــه شــده 
اســت، ولــی دربــاره دروغگویــی چــه می فرمایــد؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

کتــاب امثــال ســلی¿ن اســتاندارد اخالقــی عالــی را ح¿یــت می کنــد. فقیــر   
مانــدن یــا حتــی از دســت دادن ترفیعــات بهــرت اســت اگــر الزم باشــد بــرای به دســت 
آوردنــش دروغ بگوییــم، اگــر الزم باشــد راســتی¿ن را قربانــی کنیــم (امثــال ســلی¿ن 
ــاداری باشــد  ــای وف ــه به ــر ب ــا اگ ــم ی ــب کنی ــر الزم باشــد تقل ــه ١)، اگ ــاب ١٩ آی ب

ــه ٢٢). ــاب ١٩ آی ــال ســلی¿ن ب (امث

امثال سلی�ن باب ١٩ آیه ٩ را بخوانید. وظیفۀ یک شاهد چیست؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دروغگویــی بــه نفســه بــه انــدازه کافــی بــد اســت؛ امــا انجــام دادن آن در دادگاه   
ــت و  ــرم اس ــوگند دروغ ج ــورها س ــیاری از کش ــت. در بس ــر اس ــوگند بدت ــت س ــی تح و حت
جرمــی جــدی اســت؛ در واقــع شــاهد بایــد شــهادت درســت بدهــد. اتفاقــی نیســت کــه ایــن 
آیــه متعاقــب «همــه کــس دوســت بــذل کننــده اســت» (امثــال ســلی¿ن بــاب ١٩ آیــه ٦) و 
فقــرا کــه جمیــع دوســتان و حتــی برادرانــش از او نفــرت دارنــد (امثــال ســلی¿ن بــاب ١٩ آیــه 
٧) می آیــد. نکتــه اینجاســت کــه شــاهدان نبایــد تحــت تأثیــر رشــوه یــا وضعیــت اجت¿عــی 

ــد. ــرار بگیرن ــد ق ــا شــهادت می دهن ــاره آنه ــه درب کســانی ک
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جمعه 
مطالعات بیشتر

پرسشهای برای بحث:

١٣ فوریه

«روح غیبــت کــردن و شــایعه پراکنــی یکــی از وســایل خــاص شــیطان اســت   
ــ¿ن  ــب ای ــن تخری ــتان و همچنی ــی دوس ــزاع، جدای ــالف و ن ــاد اخت ــبب ایج ــه س ک
بســیاری در درســتی اعتقادشــان می شــود. بــرادران و خواهرانــی هســتند کــه بســیار 
آماده انــد تــا دربــاره اشــتباهات و خطاهایــی کــه فکــر می کننــد در دیگــران وجــود 
دارنــد ســخن براننــد و مخصوصــاً در آنانــی کــه بطــور مســتمر پیامهــای رسزنــش و 
هشــدارهای داده شــده از طــرف خــدا را حمــل کــرده انــد.» -خانــم الــن ج. هوایــت، 

ــه ١٩٥. ــد ٤، صفح Testimonies for the Church، جل
فرزنــدان ایــن شــاکی هــا بــا گوشــهایی بــاز می شــنوند و زهــر بــد نظــری را   
دریافــت می کننــد؛ بنابرایــن ایــن والدیــن هســتند کــه کورکورانــه راههــای ممکــن 
ــداد  ــه تع ــد. چ ــودکان می بندن ــای ک ــی را در دله ــدف واقع ــه ه ــی ب ــرای دسرتس ب
ــا شــک و تردیــد چاشــنی می زننــد. آنهــا  از خانــواده هــا خــوراک روزانــه شــان را ب
شــخصیت دوستانشــان را کالبــد شــکافی می کننــد و ســپس آن را بــه عنــوان ِدرسی 
ــه می شــود  ــه ارائ ــه هم ــاده کوچــک ب ــک تهمــت فوق الع ــد. ی ــه می کنن ــذ ارائ لذی
ــد. اینجاســت  ــه آن اظهارنظــر کنن ــه فقــط بزرگســاالن بلکــه کــودکان راجــع ب ــا ن ت
کــه بــه خــدا بی احرتامــی شــده اســت. عیســی فرمــود: * آنچــه بــه یکــی از بــرادران 
ــه  ــن مســیح توســط کســانی ک ــد.* بنابرای ــه مــن کرده ای ــد، ب ــن مــن کردی کوچکرتی
ــاری  ــد رفت ــورد ب ــود و م ــمرده می ش ــز ش ــد ناچی ــت می زنن ــش تهم ــه خدمتکاران ب
قــرار می گیــرد.» -خانــم الــن ج. هوایــت، Testimonies for the Church، جلــد ٤، 

ــه ١٤٥. صفح

• همیشــه خرابــکاری آنانــی کــه دوستشــان داریــد یــا مراقبشــان هســتید دشــوار 
اســت؛ و تــالش بــرای پوشــاندن خرابــکاری آنهــا خیلــی آســان اســت. چگونــه تعادل 
درســت را در موقعیت هــای مشــابه برقــرار کنیــم؟ الزم بــه گفــÀ نیســت کــه قطعاً 
مــا نیــاز بــه نشــان دادن فیــض هســتیم، ه¿نطــور کــه بــرای خطاهایــ¿ن فیــض 
ــن معناســت  ــه ای ــز ب ــا هرگ ــض همیشــه ی ــا فی ــا آی نشــان داده شــده اســت؛ ام
کــه فــرد می توانــد بــدون معافیــت از مجــازات و بــدون روبــرو شــدن بــا نتیجــه 
هایــش گنــاه کنــد؟ پــس چــه روش درســتی دربــاره موضوعــات مشــابه بایــد گرفتــه 

شــود؟
ــیار  ــی بس ــائل زندگ ــرت مس ــرد، بیش ــو ک ــه بازگ ــن هفت ــه درس ای ــور ک • ه¿نط
ــا در  ــه م ــی ک ــن چیزهای ــیاری دارنــد؛ بنابرای ــای بس ــت ه ــد و جه پیچیــده ان
موردشــان درســت فکــر می کرده ایــم معمــوالً بیشــرت از آنچــه آنهــا را می فهمیــم 
ــاره موضوعــی روشــنفکر باشــیم درســت  ــم کــه درب ــه بیاموزی ــد. چگون پیچیده ان

ــه باشــیم؟ ــد ابل ــه نبای ــی ک زمان
• راههایی که ما می توانیم بدون استفاده از کالم دروغ بگوییم کدامند؟
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درس ٨   

کالم حکمت

* ١٤ الی ٢٠ فوریه

بعدازظهر شنبه
ــس  ــاله پول ــاب ٢٠؛ رس ــال ســلی¿ن ب ــه: امث ــن هفت ــه ای ــرای مطالع ب
رســول بــه قرنتیــان بــاب ١٢ آیــات ١٤ الــی ٢٦؛ ارمیــاء بــاب ٩ آیــه ٢٣ و ٢٤؛ امثــال 
ــاب ٢٢ را  ــلی¿ن ب ــال س ــی ٤٠؛ امث ــات ٣٥ ال ــاب ٢٥ آی ــی ب ــاب ٢١؛ مت ــلی¿ن ب س

ــد. بخوانی

ــرد  ــا م ــد ام ــä انســانها احســان خــود را وصــف می Þاین ــه حفظــی: « اک آی
ــه ٦). ــاب ٢٠ آی ــال ســلی�ن ب ــدا کند.»(امث ــه پی ــا کیســت ک باوف

بــه انــدازه ای (البتــه بــه انــدازۀ زیــاد) مــا محصولــی از محیــط اطرافــ¿ن   
ــم  ــه داری ــی ک ــد، ارزش های ــا می کن ــی را ایف ــش مهم ــت نق ــه وراث ــر چ ــتیم. گ هس
یعنــی از خانــۀ مــا، تحصیالôــان و فرهنگــ¿ن بــه مــا می رســند. از دوران طفولیــت 

ــتیم. ــ¿ن هس ــنیده های ــا و ش ــده ه ــر دی ــت تأثی ــا تح م
متعصفانــه، چیزهایــی کــه می شــنویم و می بینیــم همیشــه بــرای مــا   
ــادر  ــه ســقوط اســت و ق ــت رو ب ــا از هــر جه ــای اطــراف م ــن نیســتند؛ دنی بهرتی
نیســت کــه مانــع تأثیــرات منفــی شــود. بــا ایــن وجــود بــه مــا وعــده ی روح القــدس 
داده شــده اســت و مــا کالم خــدا را داریــم کــه مــا را بــه جایــی بهــرت و عالــی تــر از 

جایــی کــه ایــن دنیــا می بــرد راهن¿یــی می کنــد.
ــد  ــر دارن ــی کــه در ب ــی متفــاوت و حقایــق تجرب ــر امثال ــه مــا ب ــن هفت ای  
نگاهــی خواهیــم انداخــت، حقایقــی کــه اگــر واقعــاً درک و متابعــت شــوند، 
می تواننــد مــا را یــاری کننــد تــا بــر جنبــه منفــی ایــن دنیــای ســاقط در گنــاه فائــق 

ــم. ــاده کنی ــود را آم ــرت خ ــی به ــرای دنیای ــده و ب آم

*درس این هفته را بخوانید تا برای شنبه آماده شوید، ٢١ فوریه.
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ما همه یکسانیم

١٥ فوریه

کرده اید؟  احساس  دیگران  به  نسبت  تر  پست  یا  برتر  را  به حال خودتان  تا  آیا 
(شما نباید خودتان را در هیچ موردی با دیگران مقایسه کنید.) اگر مقایسه کنید، 

صلیب به شما درباره برابری همه ما چه باید بگوید؟

یکشنبه

امثــال ســلی�ن بــاب ٢٠ آیــه ١٢ را بخوانیــد. ایــن آیــه بــه مــا دربــاره ارزش همــه 
ــد؟ انســانها چــه می گوی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــن  ــزی از محصــوالت شانســی ای ــه چی ــا را ب ــه تکامــل کــه همــه، م برخــالف نظری  
کیهــان بی شــعور ارتبــاط می دهــد، کتــاب مقــدس بــه مــا می آمــوزد کــه همــه بــرش توســط 
ــی  ــن تصادف ــد)؛ و همچنی ــه ٢٦ را بخوانی ــاب ١٧ آی ــق شــده اند (اعــ¿ل رســوالن ب خــدا خل
ــه  ــودن هم ــر ب ــر براب ــد ب ــاً تأکی ــاس جفرســون (omas Jeaerson<) دقیق ــه توم نیســت ک
ــه  ــد و در او ب ــده شــده اند». در خداون ــا توســط خــدا «آفری ــه آنه ــرا ک ــد زی انســانها می کن

ــر هســتیم. ــا همــه براب ــه م ــی اســت ک تنهای
ــا یکســانیم.  ــه م ــا نیســت ک ــدان معن ــم ب ــق داری ــک خال ــا ی حــال اینکــه همــۀ م  
ــان،  ــاله قرنتی ــد. در رس ــه هــم ندارن ــالً شــبیه ب ــی کام ــوأم هــم رفتارهای ــی دوقلوهــای ت حت
پولــس دربــاره تفاوتهــای مــا ســخن می گویــد، تأکیــد می کنــد کــه آنهــا نبایــد منجــر بــه حــس 
برتــری شــوند امــا بایــد در عــوض بــه مــا کمــک کننــد تــا احتیاجــ¿ن را بــه یکدیگــر ببینیــم. 
ــ¿  ــه ش ــه ب ــا را ک ــا رس پاه ــتم؛ ی ــو نیس ــاج ت ــه محت ــد ک ــد بگوی ــت را Íی توان ــم دس «چش

ــه ٢١) ــاب ١٢ آی ــان ب ــه قرنتی ــول ب ــس رس ــاله اول پول ــدارم» (رس ــاج ن احتی

ــد. چــه چیزهــای دیگــری مــا را یکســان  ــه ٩ را بخوانی ــاب ٢٠ آی ــال ســلی�ن ب امث
می کنــد؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

گنــاه برابــر کننــدۀ دیگــر جهــان اســت. بــرای ســؤال بدیعــی امثــال ســلی¿ن، پاســخ   
«هیــچ کــس» بــه رشایــط اندوهنــاک و ناامیــد کننــده برشیــت اشــاره دارد. انســانها ضعیــف و 
فانــی هســتند و ôــام ثــروت و قــدرت ایــن جهــان آن را تغییــر نخواهــد داد. بــا ایــن حــال در 
مــÀ کتــاب مقــدس ایــن اشــاره بــه گناهــکار بــودن انســان نبایــد بــه ناامیــدی منتهــی شــود، 
زیــرا مــرگ مســیح بــر صلیــب و رســتاخیزش راه را بــرای همــه همــوار کــرده اســت و بــرای 
رســیدن بــه وعــده زندگــی ابــدی مهــم نیســت کــه چقــدر گناهکاریــم؛ و ایــن زندگــی فقــط از 

طریــق ایــ¿ن بــه او بــه دســت می آیــد و نــه بــه طریــق اعــ¿ل خودمــان.
«اگــر انســان نتوانــد توســط هــر یــک از افعــال نیکــش نجــات یابــد، پس می بایســتی   
ôــام آن بــه فیضــی باشــد کــه توســط انســان گناهــکار دریافــت می شــود زیــرا او بــه عیســی 
ــه  ــرار دارد؛ و ب ــر از جــر و بحــث ق ــ¿ن فرات ــه توســط ای ــرد. تربئ ــ¿ن دارد و او را می پذی ای
محــض اینکــه همــه چیــز مشــخص می گــردد همــه ایــن جــر و بحث هــا بــه پایــان می رســند، 
بــا اینکــه شایســتگی هــای انســان فانــی در قبــال اع¿لــش Íی توانــد زندگــی ابــدی را بــرای 

ــت، Faith and Works، صفحــه ٢٠. ــن ج. هوای ــم ال او فراهــم آورد.» - خان



٥٥

دوشنبه
آزمون زندگی

١٦ فوریه

چگونه از طریق صبر، مهربانی و تمایل به رفع احتیاجات دیگران شما می توانید 
به دیگران مقداری از شخصیت مسیح را نشان دهید؟ چقدر تمایل دارید که این 

کار را بدون توجه به هزینه اش انجام بدهید؟

مکاشــفه یوحنــا بــاب ١٤ آیه ١٣ دربــاره پاداش صداقت می گوید»اع¿لشــان   
ــخص  ــر ش ــی ه ــورد ارزش واقع ــده در م ــط آین ــت.» فق ــا روان اس ــب آنه در عق
شــهادت خواهــد داد. انســانها ممکــن اســت در حــال حــارض در مــورد ثروتشــان، 
دانششــان، دالوری هــای جســ¿نی شــان اغــراق کننــد و ممکــن اســت همــه آنهــا 
درســت باشــند؛ امــا از نظــر خــدا بــه چــه معناســت؟ بنابرایــن اغلــب ویژگــی هــا، 
دســتاوردها و اع¿لــی کــه انســانها، آنهــا را بــا اهمیــت و پــر ابهــت جلــوه می دهنــد 
بــه نظــر می رســد تفالــه هــای بــی معنــی هســتند کــه واقعــاً هــم هســتند. در هــر 
صــورت، بــه چنــد تــن از شــخصیت هــای پَســت بنگریــد، اغلــب در دنیــای تولیــد 
رسگرمــی هــا کســی نیســتند جــز اینکــه توســط طرفدارانشــان تحســین و پرســتش 
ــت می ســازیم و می پرســتیم یــک  ــا ب ــون از آنه ــا اکن ــه م ــی را ک می شــوند. چیزهای

ــم. ــرا افتاده ای ــا در قهق ــدر م ــه چق ــد اســت ک شــهادت قدرôن

ــس  ــه ٢٣ و ٢٤؛ مرق ــاب ٩ آی ــاء ب ــن ارمی ــه ٦(همچنی ــاب ٢٠ آی ــلی�ن ب ــال س امث
بــاب ٩ آیــه ٣٥) را بخوانیــد. ایــن آیــات دربــاره ارزش واقعــی نــزد خــدا بــه مــا چــه 

می گوینــد؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــه نشــان  ــداکاری نیســت ک ــا ف ــت ی ــاده محب ــارق الع ــل خ ــک عم ــا ی تنه  
ــی از  ــم و طوالن ــه ای منظ ــه مجموع ــت، بلک ــط ماس ــی رواب ــت عال ــده کیفی دهن
اقدامــات کوچکــی اســت کــه مــا روزانــه از روی یقیــن و صبورانــه انجــام می دهیــم. 
آمــاده کــردن وعــده هــای غذایــی بــرای همــرس، پرســتاری مــداوم از والدیــن بیــ¿ر، 
کوشــش مــداوم در شــغلتان؛ همــه ایــن اعــ¿ل متواضعانــه در زندگــی داللــت بــر آن 
دارد کــه ایــ¿ن شــ¿ حقیقــی اســت. صداقــت مســتمر نســبت بــه اقدامــات قــوی 

ــر اســت. ــا ارزش ت ــر پایــه محبــت ب ــادر ب امــا ن
ایــن اصــل در مــورد رابطــه مــان بــا خــدا نیــز صــدق می کنــد. دشــوارتر و   
بــا ارزش تــر اســت تــا بــرای خــدا زندگــی کنیــم تــا اینکــه بــرای او Òیریــم، اگــر چــه 
دلیلــی جــز ایــن نیســت کــه زندگــی کــردن بیشــرت از مــردن زمــان می بــرد. قدیســی 
کــه بــرای خــدا زندگــی می کنــد از شــهیدی کــه بــرای او می میــرد بزرگــرت اســت. هــر 
کــس می توانــد ادعــای اعتقــاد بــه خــدا و خدمــت بــه او را بکنــد؛ ســؤال اینجاســت 
کــه: آیــا دوام دارد؟ یــا ه¿نطــور کــه عیســی فرمــود: «آنکــه تــا بــه آخــر صــرب کنــد 

نجــات خواهــد یافــت» (متــی بــاب ٢٤ آیــه ١٣).



٥٦

سه شنبه  

انتظار برای خداوند

١٧ فوریه

امثــال ســلی�ن بــاب ٢٠ آیــه ١٧ و بــاب ٢١ آیــه ٥ را بخوانیــد. چــه درس عملــی در 
ایــن آیــات مــا می توانیــم بیابیــم؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــت  ــش زحم ــه برای ــی ک ــرت از کس ــی دزدد آن را رسیع ــان را م ــه ن دزدی ک  
می کشــد بــه دســت مــی آورد. فروشــنده ای کــه کاالی نامرغوبــش را بــا دروغگویــی 
ــدار شــود  ــرت پول ــی رسیع ــه تاجــر صــادق خیل ــن اســت نســبت ب می فروشــد ممک
ــن حــال  ــا ای ــد). ب ــه بعــدی مقایســه کنی ــا آی ــه ٥ را ب ــاب ٢١ آی ــال ســلی¿ن ب (امث
ــن  ــد و ای ــل می کن ــه خــاک تبدی ــده شــیرینی را ب ــه آین ــد ک ــال ســلی¿ن می گوی امث
ثــروت اکتســابی فــوری بــه فالکــت تبدیــل می شــود. آیــه Íونــه هــای گوناگونــی را 

ــد: ــه می ده ــا ارائ ــه م ــاهدات ب ــن مش ــتی ای ــرای درس ب
• میــراث (امثــال ســلی¿ن بــاب ٢٠ آیــه ٢١). میراثــی کــه بــه تعجیــل حاصل می شــود 
(اشــاره بــه اینکــه والدیــن هنــوز زنده انــد) در عقبــش محکومیــت کســی اســت کــه 
والدینــش را لعنــت می کنــد (امثــال ســلی¿ن بــاب ٢٠ آیــه ٢٠). ارتبــاط ایــن دو مثــل 
ــد ایــن اســت کــه پــرس (دخــرت) والدینــش را لعنــت  بســیار معنــی دار اســت؛ مانن
کنــد و برایشــان مــرگ آرزو کنــد. حتــی فرزنــد ممکــن اســت نقشــه مــرگ والدینــش 
را بکشــد تــا بــه ارث دســت یابــد. احتــ¿ل وقــوع ایــن رفتــار، حــزن انگیــز اســت: 
چراغــی کــه هــم اکنــون لذتــش را می بــرد بــه «عیــن ظلمــت» تبدیــل خواهــد شــد 
(آیــه ٢٠) و لعنتــش بــرای والدینــش بــه خــود او بــاز می گــردد، بــرای او «عاقبتــش 

مبــارک نخواهــد بــود» (آیــه ٢١).
• انتقــام گیــری (امثــال ســلی¿ن بــاب ٢٠ آیــه ٢٢). در اینجــا مثــل ســلی¿ن اشــاره 
بــه شــخصی می کنــد کــه ممکــن اســت بــه انتقــام کشــی بــرای رشی وسوســه بشــود 
کــه بــر علیــه خــود او بــه کار بســته شــده اســت. توصیــه فقــط ایــن اســت «منتظــر 
خداونــد بــاش». فقــط اینگونــه نجــات خواهــی یافــت، چیــزی کــه نشــان می دهــد 
کــه اگــر در پــی انتقــام گیــری هســتی خطــر جــدی را قبــول می کنــی. امثــال 
ــا اســتفاده  ــد، ب ســلی¿ن بــاب ٢٥ آیــات ٢١ و ٢٢ هــ¿ن راهن¿یــی را تأکیــد می کن
از اســتعاره ی چیــدن اخگــر بــر رس دشــمنان، بــه ماننــد رســمی مــرصی کــه توبــه و 
ــال  ــد، امث ــری روی برگردانی ــام گی ــ¿ از انتق ــر ش ــد. اگ ــف می کن ــت را توصی بازگش
ــد  ــی خواه ــد رهای ــ¿ را خداون ــه ش ــد ک ــده می ده ــه ٢٢ وع ــاب ٢٠ آی ــلی¿ن ب س
بخشــید و در عمــل (امثــال ســلی¿ن بــاب ٢٥ آیــات ٢١ و ٢٢ را اضافــه کنیــد) شــ¿ 
دشــمنتان را رهایــی خواهیــد بخشــید درنتیجــه بــدی را بــه نیکــی مغلــوب می کنیــد 

(رســاله پولــس بــه رومیــان بــاب ١٢ آیــه ٢١).

چگونه می آموزید که از شخصیت مسیح بهتر تقلید کنید زمانی که می خواهید بدی 
را به نیکی مغلوب کنید؟ چرا اینقدر این مسئله بر خالف طبیعت ذاتی ماست؟ چرا 

مردن نسبت به امیال نفسانی تنها راه رسیدن به چنین نتیجه ای است؟



٥٧

چهارشنبه
دلسوزی برای فقیر

١٨ فوریه

به کسانی که  از کمک رسانی  بیشتری  با چه روشهایی حس خوشنودی شخصی 
انجام  خودتان  برای  را  کارها  همه  فقط  اینکه  یا  می آورید  دست  به  محتاجند 

می دهید؟

شــخصیت فــرد کمــرت توســط حکمــت و یــا حتــی تعهــدات مذهبــی انــدازه   
ــزی  ــد. آن چی ــر و نیازمن ــه فقی ــرای کمــک ب ــی ب ــا بوســیله آمادگ ــری می شــود ت گی
ــایه ات  ــه همس ــه ب ــزی ک ــه آن چی ــازد، بلک ــخصیتت را Íی س ــت ش ــال توس ــه م ک
می بخشــی. آن چــه کــه بــرای همســایه ات هســتی شــخصیتت را می ســنجد. 
ســامریی کــه همســایه اش را نجــات داد بــه ملکــوت خــدا نزدیکــرت از کاهــن روحانی 
اســت (لوقــا بــاب ١٠ آیــات ٢٦ الــی ٣٧). کتــاب امثــال ســلی¿ن ایــن اولویــت هــا را 

ــد. ــح می ده ــوده و توضی Í ــد تأکی
بــه خاطــر خــدا، اولیــن دلیــل بــرای ســاخÀ ایــن اولویــت در خــود خــدا قرار   
دارد، هــ¿ن کســی کــه دلســوزی انســان بــرای فقیــر را بــر غیــرت مذهبــی ترجیــح 
ــه ١٣). حساســیت شــ¿  ــاب ٢١ آی ــه ١٧ و ب ــاب ١٩ آی ــال ســلی¿ن ب می دهــد (امث
بــرای فقیــران و اعــ¿ل قطعــی شــ¿ در حــق آنهــا بیشــرت از اعــ¿ل زاهدانــه شــ¿ در 
نظــر خــدا بــه حســاب می آیــد. در واقــع خــدا شــخصاً در ایــن مقولــه تــا انــدازه ای 
ســهیم اســت کــه وقتــی بــه فقیــر می بخشــیم ماننــد ایــن اســت کــه بــه خــود خــدا 

ــی ٤٠). ــات ٣٥ ال ــاب ٢٥ آی ــی ب بخشــیده ایم (مت

ــی عیســی  ــاره ی نزدیک ــا درب ــه م ــد. ب ــی ٤٠ را بخوانی ــات ٣٥ ال ــاب ٢٥ آی ــی ب مت
ــر  ــد ب ــه بای ــت چگون ــن حقیق ــد؟ ای ــه می گوی ــد چ ــاج بودن ــه محت ــانی ک ــا کس ب

ــذارد؟ ــر بگ ــرادی تأثی ــن اف ــا چنی ــا ب ــار م ــی رفت چگونگ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بــه خاطــر فقیــر: دومیــن دلیــل درون فقیــر قــرار دارد، کســی کــه خــدا او را   
بــه ماننــد ثروôنــد خلــق کــرده اســت (امثــال ســلی¿ن بــاب ٢٢ آیــه ٢). برابــری بیــن 
انســانها، بــر پایــه حقیقتــی اســت کــه آفریننــده همگــی آنهــا خــدا اســت، فقیــر را به 
انــدازه ای کــه غنــی شایســته توجــه اســت خلــق کــرده اســت. مــا بایــد همســایگاÍان 

را بــه خاطــر خودشــان کــه شــبیه خــدا ســاخته شــده اند محبــت کنیــم.
در عیــن حــال فکــر کنیــد، چقــدر برایتــان خــوب اســت کــه بــه محتاجــان   
کمــک کنیــد. طبیعــت اساســی مــا خودخــواه اســت؛ بصــورت پیــش فــرض مــا ôایــل 
داریــم کــه خودمــان را باالتــر و بیشــرت از دیگــران ببینیــم. بــا بخشــیدن از خودمــان 
می آموزیــم کــه چگونــه نســبت بــه امیــال نفســانی Òیریــم و شــخصیت مســیح را 

ــر از آن اســت؟ ــز گرانبهــا ت ــرای مــا چــه چی ــم و ب بهــرت منعکــس کنی



٥٨

پنجشنبه 
تعلیم و تربیت 

 ١٩ فوریه

مــا اغلــب بــه دیگــران بــا اســتفاده از Íونــه هایــ¿ن می آموزیــم (مخصوصــاً بــه کــودکان). 
ــه  ــد؟ در چ ــا می گذاری ــه ج ــود ب ــی را از خ ــه میراث ــید: چ ــان بیاندیش ــه هایت ــاره Íون درب

مواضعــی اگــر هــم هســت، ممکــن اســت Íونــه هایتــان بهــرت باشــد؟

کلمــه عــربی بــرای «تعلیــم و تربیــت» از کلمــه ای بــه معنــای «بــرای   
ســاخÀ» و «بــرای آغــاز» می آیــد. ôامــی ایــن معانــی ایــده عــربی تعلیــم و تربیــت 
ــلی¿ن  ــال س ــم» (امث ــاد می Íایی ــل را ارش ــا «طف ــه م ــی ک ــد: زمان ــر می گیرن را در ب
ــاده  ــده آم ــرای آین ــه را ب ــم و زمین ــاز می کنی ــازیم، آغ ــا می س ــه ٦)، م ــاب ٢٢ آی ب
ــتند و  ــان هس ــده اطفالش ــئول آین ــوزگاران مس ــن و آم ــه والدی ــم. در نتیج می کنی
ــر  ــم ب ــان می کنی Íــا فرزندا ــا ب ــروز م ــه ام ــه را ک ــر آنچ ــا. ه ــده ی دنی ــاً آین تلویح

ــت. ــد گذاش ــر خواه ــده تأثی ــلهای آین ــرای نس ــه ب جامع

امثــال ســلی�ن بــاب ٢٢ آیــه ٦ را بخوانیــد. ایــن آیــه در رابطــه بــا اهمیــت تعلیــم 
کــودکان بــه درســتی چــه می گویــد؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

شــگفت انگیــز اســت کــه کلمــه عــربی بــرای «تعلیــم دادن» هــ¿ن کلمــه   
ــکار مــی رود (اول پادشــان  ــد ب ــص کــردن» معب ــرای «تخصی ــه بســیار ب ای اســت ک
بــاب ٨ آیــه ٦٣). تعلیــم و تربیــت اولیــه بدیــن معناســت کــه فرزنداÍــان را بــرای 
خــدا وقــف بکنیــم در هــ¿ن راهــی کــه معبــد وقــف شــده اســت؛ و در رســتگاری¿ن 
نیــز مؤثــر اســت، حتــی فراتــر از زندگــی خودمــان. «بــرای والدیــن کار بســیار بــزرگ 
تعلیــم و تربیــت فرزندانشــان بــرای آینــده و زندگــی جاویــد تعییــن کننــده اســت.»- 
خانــم الــن ج. هوایــت، Child Guidance، صفحــه ٣٨. ایــن چنیــن تعلیــم و تربیتــی 
ــد  ــاره می کن ــه اش ــن آی ــه ای ــد ب ــر می رس ــه نظ ــول ب ــس رس ــدی دارد. پول ــری اب اث
زمانــی کــه او تیموطائــوس را بــه خاطــر آموختــه هایــش در دانــش: «نوشــته هــای 
مقدســی کــه می توانــد تــو را بــرای نجــات فهیــم ســازد»، ســتایش می کنــد (رســاله 

دوم پولــس رســول بــه تیموطائــوس بــاب ٣ آیــه ١٥).

امثال سلی�ن باب ٢٢ آیات ٨ و ١٥ را بخوانید. چه اصولی را اینجا می یابیم؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــود.  ــه بش ــت و کار» مقایس ــت «کش ــا فعالی ــد ب ــت می توان ــم و تربی تعلی  
آینــدۀ اجتــ¿ع و فرزنداÍــان بــه چیــزی کــه مــی کاریــم بســتگی دارد. اگــر بذرمــان 
گنــاه باشــد، پــس تربیتــ¿ن (عصــا) زایــل می شــود و مــا زحمــت درو خواهیــم کــرد 
(آیــه ٨). اگــر بذرمــان قلــب هــای طفلــ¿ن را ملــس کنــد (آیــه ١٥) در نتیجــه عصــای 

ــود. Í ــا دور خواهــد ــی را از آنه ــ¿ن ابله تربیت



٥٩

جمعه 

مطالعات بیشتر

پرسشهای برای بحث:

 ٢٠ فوریه

«والدیــن می بایســتی Íونــه ای از راســتگویی باشــند، بــرای اینکــه ایــن درس   
ــد  ــراف بای ــدون انح ــول ب ــت. اص ــل اس ــرار دادن طف ــر ق ــت تأثی ــرای تح ــه ب روزان
ــم و  ــاً در تعلی ــد، مخصوص ــرتل بگیرن ــت کن ــی تح ــور زندگ ــه ام ــن را در هم والدی
ــد  ــچ پن ــد؛ هرگــز در هی ــو حــرف بزنن ــد دو پهل ــن نبای تربیــت فرزندانشــان... والدی
ــود  ــدا خ ــد ابت ــتگو می خواهی ــان را راس ــر فرزندانت ــد. اگ ــه ای دروغ نگویی ــا Íون ی

راســتگو باشــید.»- خانــم الــن ج. هوایــت، Child Guidance، صفحــه ١٥١.
ــه  ــد ک ــر می کنن ــد فک ــر می آی ــه نظ ــا ب ــدر و مادره ــادی از پ ــدۀ زی «ع  
اگــر آنهــا فرزندانشــان را خــوراک بدهنــد و بپوشــانند و طبــق اســتانداردهای 
ــارت و  ــا تج ــا ب ــد. آنه ــام داده ان ــان را انج ــا وظیفه ش ــد، آنه ــان بکنن ــان تربیتش جه
خوشــگذرانی خیلــی مشــغولرت از آننــد کــه تربیــت فرزندانشــان را درســی برگرفتــه از 
زندگــی خودشــان بکننــد. آنهــا Íــی جوینــد تــا فرززندانشــان را طــوری تربیــت کننــد 
تــا استعدادهایشــان را بــرای احــرتام بــه نجــات دهنده شــان بــکار بگیرنــد. ســلی¿ن 
ــزرگ شــد از آن  ــرود و چــون ب ــرود، ب ــد ب ــه بای ــو در راهــی ک ــل را بگ نگفت:»طف
جــدا نخواهــد شــد.* بلکــه طفــل را در راهــی کــه بایــد بــرود تربیــت کــن و چــون 
 ،Child Guidance ،بــزرگ شــد از آن جــدا نخواهــد شــد.»- خانــم الــن ج. هوایــت

ــه ٣٨. از صفح

• در ایــده امثــال ســلی¿ن بــاب ٢٢ آیــه ٦ بیشــرت ôرکــز کنیــد. چــرا مــا بایــد در چگونگــی 
اجــرای ایــن موضــوع هشــیار باشــیم؟ بدین ســبب اســت کــه بســیاری از والدین فرزندانشــان 
را بــه بهرتیــن نحــو بــزرگ می کننــد، ولــی بــا وجــود ایــن فرزندانشــان در جوانــی انتخابــات 
اشــتباه می کننــد. چــرا مــا نبایــد هرگــز واقعیــت آزادی اختیــار و واقعیــت جــدال بــزرگ را 

فرامــوش کنیــم زمانــی کــه مــا بــه معنــای ایــن آیــه می نگریــم؟

ــه  ــی ک ــان زمان ــورد خودم ــد. در م ــاره بررســی کنی ــی روز چهارشــنبه را دوب • پرســش پایان
چنیــن حــس رضایتــی بــه خاطــر کمــک بــه دیگــران بــه مــا دســت می دهــد چــه می گویــد، 
مخصوصــاً زمانــی کــه در پاســخ، چیــزی بــه مــا Íی رســد؟ ایــن حقیقــت بایــد دربــاره اینکــه 
چــرا تعــداد زیــادی از مردمــی کــه از ثروتهــای دنیــا بســیار دارنــد ولــی بــا ایــن حــال بدبخت 

هســتند، چــه بــه مــا بگویــد؟

• اگــر چــه مــا همــه در اســتعداد، تحصیــالت، تجربــه و غیــره برابــر نیســتیم، مــا در چیــزی 
بســیار مهــم برابــر هســتیم: مــا همــه بــرای نجــات بــه صلیــب محتاجیــم. ایــن موضــوع بایــد 
دربــاره تســاوی اساســی و ارزش همــه برشیــت بــه مــا چــه بیامــوزد؟ اضافــه بــر ایــن، ایــن 

حقیقــت چگونــه رفتــار مــا بــا دیگــران را تحــت تأثیــر قــرار می دهــد؟



٦٠

درس ٩     

کالم حقیقت

 *٢١ الی ٢٧ فوریه

بعدازظهر شنبه

بــرای مطالعــه ایــن هفتــه: امثــال ســلی¿ن بــاب ٢٢ و بــاب ٢٣، ســفر 
خــروج بــاب ٢٢ آیــات ٢١ الــی ٢٧، امثــال ســلی¿ن بــاب ٢٤، رســاله پولــس رســول بــه 

افسســیان بــاب ٥ آیــه ٢٠، کتــاب حزقیــال نبــی بــاب ٣٣ آیــه ٨ را بخوانیــد.

آیــه حفظــی: «آیــا امــور رشیــف را بــرای تــو ننوشــتم؟ شــامل بــر مشــورت و 
معرفــت تــا قانــون کالم راســتی را اعــالم Þایــم و تــو کالم راســتی را نــزد فرســتادگان 

خــود پــس بــربی؟» (امثــال ســلی�ن بــاب ٢٢ آیــات ٢٠ و ٢١)
بعضــی از امثــال ایــن هفتــه توازنــی را بــا متــون مــرصی نشــان می دهنــد.   
ــه طــور خــاص از  ــات را ب ــن آی ــی ای ــی ممکــن اســت تحــت وحــی اله ســلی¿ن نب
دیــدگاه عــربی تنظیــم کــرده باشــد. اینجــا، کلــ¿ت مــرصی بــه روح خــدای ارسائیــل 

ــوند. ــی می ش ــفه اله ــامل مکاش ــا ش ــن آنه ــت بنابرای ــک اس نزدی
ــی  ــت جهان ــادآور خصوصی ــه ی ــرای اینک ــت، ب ــی اس ــر مهم ــن اظهارنظ ای  
ــرای مــرصی  ــد ب ــرای یهــودی واقعــی اســت بای ــه ب ــزی ک ــه ماســت. چی حقیقــت ب
ــر ایــن صــورت حقیقــت نخواهــد بــود. بعضــی حقایــق  هــم واقعــی باشــد، در غی

عمومــاً بــرای هــر کســی در دنیــا صــدق می کننــد.
ــی هــر  ــرای هــر دوی جوامــع مشــرتک اســت؛ یعن ــن تذکــرات ب حیطــه ای  
ــی  ــه زندگ ــا ک ــر ج ــر و ه ــا خی ــید ی ــ¿ن دار باش ــه ای ــتید، چنانچ ــه هس ــی ک کس

بدهیــد. انجامشــان  نبایــد  شــ¿  کــه  کارهایــی هســتند  می کنیــد، 

*درس این هفته را بخوانید تا برای شنبه آماده شوید، ٢٨ فوریه.



٦١

یکشنبه

معرفت حقیقت

٢٢ فوریه

دربــاره همــه دالیــل قدرôنــد منطقــی ای کــه مــا بــرای ایــ¿ن ادونتیســتهای روز 
هفتــم داریــم بیاندیشــید. ایــن دالیــل چــه هســتند و چــرا مــا هرگــز نبایــد مــردد 
ــا دیگــران باشــیم؟ پاســخ خــود را  در نگهداریشــان در حضورمــان و اشرتاکشــان ب

روز شــنبه در کالس مطــرح کنیــد.

ــور  ــه چط ــاره اینک ــد. درب ــی ١٨ را بخوانی ــات ١٧ ال ــاب ٢٢ آی ــلی�ن ب ــال س امث
ــت؟ ــده اس ــه ش ــه گفت ــا چ ــه م ــذارد ب ــر بگ ــا تأثی ــی م ــر زندگ ــد ب ــت بای حقیق
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــود را  ــوش خ ــت: «گ ــردن اس ــه ک ــوش دادن و توج ــوز گ ــش آم ــه دان ــن وظیف اولی  
ــر:  ــارت دیگ ــه عب ــه ١٧)؛ ب ــاب ٢٢ آی ــلی¿ن ب ــال س ــنو» (امث ــ¿ را بش ــته کالم حک ــرا داش ف
«ôرکــز کنیــد!» نکتــه بســیار مهــم ایــن اســت کــه جوینــده حقیقــت بایــد مشــتاق باشــد، بایــد 
ــه آنچــه درســت اســت چیســت و ســپس آن را انجــام بدهــد. ــوزد ک ــاً بخواهــد بیام حقیقت

امــا بــرای دانــش آمــوزان کافــی نیســت کــه ذهنــی بشــنوند یــا حتــی بفهمنــد کــه   
ــد  ــاب مقــدس در رس دارن ــادی از کت ــق زی ــز تدریــس می شــود. بعضــی مــردم حقای چــه چی
ــه ٦). ــاب ١٤ آی ــا ب ــد (یوحن ــورد خــود حقیقــت ندارن ــه واقعــی در م ــا تجرب ــش ی ــی دان ول

در واقــع، حقیقــت بایــد بــه درونــی تریــن قســمت وجــود انســان برســد. عبــارت   
عــربی «درون خــود» در امثــال ســلی¿ن بــاب ٢٢ آیــه ١٨ بــه «شــکم» اشــاره می کنــد. آمــوزش 
نبایــد ســطحی Òانــد، بایــد هضــم شــده، جــذب گــردد و تبدیــل بــه قســمتی از وجــود داخلــی 
مــا بشــود. همیــن کــه پیــام بــه عمــق سیســتم مــان برســد و در دروÍــان ریشــه بدوانــد، نــاگاه 

ــیم. ــته باش ــدی را داش ــهادت قدرôن ــم ش ــت و می توانی ــد خواس ــر خواه ــ¿ن ب از لب های

امثــال ســلی�ن بــاب ٢٢ آیــات ١٩ الــی ٢١ را بخوانیــد. تجربــه ای در حقیقــت چــه 
کاری را بــرای مــا بایــد بکنــد؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ• 

• ایــ¿ن (آیــه ١٩). اولیــن هــدف تعلیــم حکمــت، حکمــت بــه نفســه نیســت. هــدف امثــال 
ــ¿د  ــت اعت ــم تقوی ــدف معل ــت. ه ــر نیس ــر و ماهرت ــاگردان باهوش ت ــرورش ش ــلی¿ن پ س

ــد اســت. ــه خداون شــاگردان ب
ــد بداننــد چــرا «کالم حقیقــت» قطعــی اســت، آنهــا بایــد  ــه ٢١). شــاگردان بای • اعتقــاد (آی
ــه  ــاد اســت ب ــ¿ن، اعتق ــف ای ــد. تعری ــه آنچــه انجــام می دهن ــد ب ــاد دارن ــد چــرا اعتق بدانن
آنچــه مــا خــوب Íی فهمیــم. بــا ایــن وجــود مــا بایــد همچنــان دالیــل خوبــی بــرای ای¿Íــان 

داشــته باشــیم.
• مســئولیت (آیــه ٢١). آخریــن قــدم تعلیــم و تربیــت، آن اســت کــه «کالم حقیقــت» را کــه 
دریافــت کرده ایــم بــا دیگــران نیــز درمیــان بگذاریــم. ایــن هــ¿ن محــور دعــوت مــان بعنــوان 

«طایفــه» اســت.



٦٢

دوشنبه

چاپیدن فقرا

 ٢٣ فوریه

در انگلستان بعضی از منکران خدا این شعار را بر روی اتوبوس های داخل شهری 
زندگیتان  از  و  نباشید  نگران  ندارد.  وجود  خدایی  «احتماالً  بودند:  کرده  نصب 
لذت ببرید.» اگرچه در مقابل این شعار جواب های زیادی وجود دارد، بیاندیشید 
از مجازاتش  از فقیر دزدی می کنند و اآلن  اگر خدایی نبود، پس آنهایی که  که 
که  آنانی  همه  همانا،  ندارند.  نگرانی  برای  چیزی  حقیقت  در  می کنند،  فرار 
کارهای بسیار شریرانه انجام داده اند و به نظر از مجازاتش فرار کرده اند، واقعاً 
از مجازاتش فرار کرده اند. چگونه ایمان به خدا و وعده های داوری با انصافش 
در مورد بی عدالتی های فراوانی که اکنون در جهان می بینیم به ذهنمان آرامش 

می دهد؟

 امثــال ســلی�ن بــاب ٢٢ آیــات ٢٢ و ٢٣، بــاب ٢٣ آیــه ١٠ را بخوانیــد. در اینجــا 
دربــاره چــه چیــز بــه مــا هشــدار داده شــده اســت؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اگرچــه دزدیــدن همیشــه عملــی اســت اشــتباه، ولــی ایــن تحریــم راجــع بــه   
دزدی از فقــرا و مظلومــان اســت کــه بیشــرتین قــرش آســیب پذیــر جامعــه هســتند. 
آنهــا واقعــاً درمانــده انــد، بنابرایــن واجــد رشایــط بــرای توجــه خــاص خــدا هســتند 
ــا  ــا را کشــت ت ــی ٢٧). در مــورد داود کــه اوری ــات ٢١ ال ــاب ٢٢ آی (ســفر خــروج ب
ــاب دوم  ــک (کت ــش کوچ ــاره می ــان درب ــتان نات ــد و داس ــب کن ــرسش را تصاح هم
ــد. دزدی از  ــه ذهــن خطــور می کن ــا ب ــی ٤) در اینج ــات ١ ال ــاب ١٢ آی ســموئیل ب
ــد» اســت  ــه خداون ــر علی ــه اســت، بلکــه گناهــی «ب ــی مجرمان ــا عمل ــه تنه ــرا ن فق
(کتــاب دوم ســموئیل بــاب ١٢ آیــه ١٣). بــه ناحــق گرفــÀ از کســی کــه دارایــی او 
کمــرت از ش¿ســت، نــه تنهــا از دزدی کــردن بدتــر اســت، بلکــه عملــی ناجواÍردانــه 

ــه خــدا ناظــر اع¿لشــان نیســت؟ ــد ک ــن دزدان گــ¿ن می کنن ــا ای اســت. آی
ــال ســلی¿ن بــاب ٢٢ آیــه ٢٣، توضیــح می دهــد کــه حتــی اگــر  ــه، امث البت  
دزد بــدون مجــازات از انســانها در رفتــه باشــد، خداونــد ســزایش را می دهــد. اشــاره 
بــه نجــات دهنــده (امثــال ســلی¿ن بــاب ٢٣ آیــه ١١) ممکــن اســت حتــی بــه طــرح 

ــه ٢٥). ــاب ١٩ آی ــوب ب ــاب ای ــوط باشــد (کت ــی مرب ــی اله داوری پایان
پــس ایــن هشــدار همــراه بــا دیگــر هشــدارها در کتــاب مقــدس، بــر علیــه   
آنهایــی اســت کــه فقــط بــه فوایــد آنــی اع¿لشــان و نــه بــه نتایــج طوالنــی مــدت 
آن می اندیشــند. آنهــا ثــروت و توســعه اموالشــان را از دســرتنج دیگــران بــه دســت 
می آورنــد و آمــاده انــد تــا بــه خاطــر ایــن موضــوع تقلــب کننــد و حتــی مرتکــب 
قتــل شــوند. شــاید از آن لــذت بربنــد، امــا بعدهــا ســزای آن را خواهنــد دیــد. ایــن 
اســتدالل نبایــد فقــط دزد را از اع¿لــش بــاز دارد، بلکــه بایــد نشــان بدهــد کــه ارزش 

هــای اخالقــی مــان بــه اقتــدار خــدا کامــالً مرتبــط اســت.



٦٣

سه شنبه  

حسادت به آدم شریر

٢٤ فوریه

آیا هرگز با حسادت کردن به موفقیت کسی در تقال بوده اید؟ بهترین چاره برای این مشکل 
کشنده روحی چیست؟ (رساله پولس رسول به افسسیان باب ٥ آیه ٢٠ را ببینید).

امثــال ســلی�ن بــاب ٢٣ آیــه ١٧؛ بــاب ٢٤ آیــات ١ و ٢ و بــاب ٢٤ آیــات ١٩ و ٢٠ 
در چــه مــورد بــه مــا هشــدار می دهنــد؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــه  ــاد ب ــه احتــ¿ل زی ــدکار حســادت خواهــد کــرد؟ ب ــر ب ــه یــک رشی چــرا کســی ب  
خاطــر گناهــان واقعــی کــه مرتکــب می شــود نیســت. بلکــه معمــوالً بــه دلیــل منفعــت 
آنــی (ثــروت، موفقیــت و قــدرت) کــه آنهــا از طریــق رشارت هایشــان بــه دســت 

می آورنــد چیــزی اســت کــه مــردم غالبــاً حســادت می ورزنــد.
ــا  ــا بعضیه ــر نیســت، ام ــدی رشی ــا ثروôن ــق ی ــاً، هــر شــخص موف گرچــه قطع  
هســتند و شــاید هــ¿ن انســانهایی باشــند کــه در ایــن آیــات مــا هشــدار داده شــده ایم. 
بــا دیــدن اوضــاع زندگــی «خــوب» آنهــا، مخصوصــاً اگــر خودمــان در حــال تقــال کــردن بــا 

ــم. ــادت می کنی ــانی حس ــه آس ــا ب ــی آنه ــه دارای ــه ب ــیم، در نتیج ــکالت باش مش
گرچــه ایــن دیدگاهــی خیلــی دقیــق و باریــک از مســائل اســت. ولــی وسوســه   
ــذت  ــ¿ن ل ــای فعلی ــا از ارض ــه م ــرا ک ــی دارد: زی ــی آن ــه پاداش ــت ک ــن اس ــاه در ای گن
می بریــم. اندیشــیدن بــه آینــده می توانــد مــا را از وسوســه محافظــت کنــد؛ یعنــی مــا 
بایــد بــه چیــزی بیشــرت از منفعــت آنــی گناهــ¿ن بنگریــم و بــه اثــرات طوالنــی مــدت 

آن بیاندیشــیم.
ــز  ــا هرگ ــت؟ م ــده اس ــر را ندی ــاه ویرانگ ــار گن ــی آث ــه کس ــته از آن چ گذش  
Íی توانیــم از ایــن مســئله فــرار بکنیــم. ممکــن اســت قــادر بــه اختفــای آن از دیگــران 
باشــیم، در نتیجــه هیــچ کــس، حتــی آنهایــی کــه بــه مــا بســیار نزدیــک هســتند، رسنخــی 
از آنچــه مــا انجــام می دهیــم نداشــته باشــند (گرچــه دیــر یــا زود آنهــا نیــز در می یابنــد، 
آیــا اینطــور نیســت؟)؛ یــا شــاید خــود را بفریبیــم بــا تفکــر بــه اینکــه گناهاÍــان خیلــی 
بــد نیســتند. (و در آخــر بنگریــد چنــد نفــر کارهــای بســیار بدتــری انجــام می دهنــد!) 

ــد. ــار می کن ــا را گرفت ــاه، آنه ــه هــر طریقــی گن ــا زود ب ــر ی ــا دی ام
مــا بایــد از گنــاه متنفــر باشــیم چــرا که گنــاه اســت. بایــد از آن متنفر باشــیم به   
خاطــر آنچــه در حــق مــا، دنیایــ¿ن و خداوندمــان انجــام داده اســت. اگــر می خواهیــم 
بهــای واقعــی گنــاه را ببینیــم، بایــد بــه مســیح روی صلیــب بنگریــم. ایــن بهــای گناهــ¿ن 
اســت. درک ایــن موضــوع بــه تنهایــی کافــی اســت (گرچــه اغلــب اینگونــه نیســت) کــه 
بخواهیــم از گنــاه دوری کنیــم و هــر قــدر ممکــن اســت از آنهایــی کــه مــا را بــه ســمت 

ــم. ــد دور Òانی ــاه ســوق می دهن گن



٦٤

چهارشنبه
چه می خوریم؟

٢٥ فوریه

در مــورد شــخصی کــه زندگــی اش بــا الــکل ویــران شــده اســت بیاندیشــید. چــرا بایــد ایــن مثــال بــه 
تنهایــی بــرای کمــک بــه درکــ¿ن کــه چــرا هرگــز نبایــد آن زهــر را بــه بدÍــان وارد کنیــم کافــی باشــد؟

ــود (ســفر  ــوط ب ــه خــوراک مرب ــن وسوســه بــرش ب ــن تصادفــی نیســت کــه اولی ای  
ــود  ــوع ب ــزی کــه ممن ــا اطاعــت نکــردن و خــوردن از چی ــه ٣). انســان ب ــاب ٣ آی پیدایــش ب
ــه  ــس ب ــاله پول ــی ٧، رس ــات ١ ال ــاب ٣ آی ــش ب ــفر پیدای ــا آورد. (س ــه دنی ــرگ را ب ــاه و م گن
رومیــان بــاب ٥ آیــه ١٢). مــا نبایــد ایــن واقعیــت مهــم را نیــز فرامــوش کنیــم کــه نخســتین 
بــار نوشــیدن رشاب در کتــاب مقــدس بصــورت یــک داســتان خیلــی منفــی و پســت کننــده 

ــه ٢١). ــاب ٩ آی ــش ب ــفر پیدای ــت. (س ــده اس ــی ش معرف

امثــال ســلی�ن بــاب ٢٣ آیــات ٢٩ الــی ٣٥ را بخوانیــد. مــرصف نوشــیدنی الکلــی در 
ایــن آیــات چگونــه معرفی شــده اســت؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

کیســت کــه شــخصاً ندیــده باشــد کــه الــکل چقــدر می توانــد ویرانگــر باشــد؟ مطمئنــاً،   
همــه آنانــی کــه می نوشــند بــه انســان مســت افتــاده در جــوب تبدیــل Íی شــوند؛ امــا بــه احتــ¿ل 
زیــاد معتــادان بــه جــوب افتــاده، هرگــز در نوشــیدن نخســتین بــار، تصــور Íی کردنــد کــه ممکــن 

ــم بشــود. ــه جــوب خت ــده رسانجامشــان ب اســت در آین
ــار  ــی فالکت ب ــد در وضعیت ــادت کن ــکرآور ع ــرشوب س ــیدن م ــه نوش ــه ب ــانی ک «انس  
اســت. حــرف حســاب رسش Íی شــود و نــه راضــی اســت کــه از مرشوبــات الکلــی بگــذرد. معــده 
ــل  ــتهایش غیرقاب ــت و اش ــده اس ــف ش ــدرت اراده اش ضعی ــتند. ق ــ¿ر هس ــر دو بی ــش ه و عقل
ــرای شکســÀ بندهــا  ــه اســت طــوری کــه ب ــر گرفت ــرتل. شــاهزادۀ نیروهــای تاریکــی او را در ب کن
هیــچ قدرتــی نــدارد. -توضیحــات خانــم الــن ج. هوایــت، e SDA Bible Commentary<، جلــد 

٣، صفحــه ١١٦٢.
امثــال ســلی�ن بــاب ٢٣ آیــات ١ الــی ٨ را بخوانیــد. چــرا بایــد اشــتهای�ن را کنــرتل 

؟ کنیم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ایــن تذکــر چیــزی بیــش از رعایــت آداب غــذا خــوردن اســت. آیــه کتــاب مقــدس   
هشــداری اســت بــه آنهایــی کــه بــه خــوردن عالقــه دارنــد و کســانی کــه اشــتهای خیلــی زیــادی 
دارنــد (امثــال ســلی¿ن بــاب ٢٣ آیــه ٢). مثــل چاقــو بــر گلــوی کســی گذاشــÀ عمــالً بســیار قــوی 
اســت زیــرا فقــط بــه معنــی فــرو نشــاندن اشــتها نیســت، بلکــه نشــان دهنــدۀ خطــری اســت کــه 
 (bin)«می توانــد توســط غــذا بــرای ســالمتی و حتــی زندگیتــان بــه وجــود آیــد. کلمــه عــربی «بیــن
کــه «بــه دقــت مالحظــه کــردن» ترجمــه می شــود، بــر نظریــه بررســی دقیــق انــواع مختلــف غــذا 
داللــت می کنــد. وقتــی ســلی¿ن حکمــت را می طلبیــد تــا بــه او در ôیــز دادن بیــن نیــک و 
بــد کمــک کنــد از هــ¿ن کلمــه اســتفاده Íــود (کتــاب اول پادشــاهان بــاب ٣ آیــه ٩). نویســنده 
ــامل  ــدرزش ش ــاید ان ــن ش ــن دارد. همچنی ــتها در ذه ــرتل اش ــکل کن ــش از مش ــه ای بی ــم نکت ُمله
ضیافــت هــا و نوشــیدنی هــای تفریحــی هــم باشــد زمانــی کــه مــا تحــت فشــار قــرار می گیریــم 
ــه ٣). ــاب ٢٣ آی ــلی¿ن ب ــال س ــم. (امث ــش را بطلبی ــای لطیف ــویم خوراکیه ــه می ش و وسوس



٦٥

پنجشنبه 
مسئولیت های ما

٢٦ فوریه

«حینــی کــه مــن بــه مــرد رشیــر گویــم: ای مــرد رشیــر البتــه خواهــی مــرد! اگــر تــو 
ســخن نگویــی تــا آن مــرد رشیــر را از طریقــش متنبــه ســازی، آنــگاه آن مــرد رشیــر 
در گنــاه خــود خواهــد ُمــرد، امــا خــون او را از دســت تــو خواهــم طلبیــد. (کتــاب 
حزقیــال نبــی بــاب ٣٣ آیــه ٨). کــدام اصــل اساســی روحانــی در ایــن آیــه نشــان 
داده شــده اســت؟ چطــور ایــن ایــده را اقتبــاس کنیــم و در زندگــی هــای روزمــره 

مــان آن را اجــرا بکنیــم؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ســالها پیــش، در شــهر بــزرگ غربــی، شــب هنــگام زنــی در خیابــان مــورد   
حملــه قــرار گرفــت. او بــرای کمــک فریــاد می کشــید، تعــدادی از مــردم صــدای او 
را شــنیدند، امــا حتــی یــک نفــر بــه خــود زحمــت نــداد تــا بــا پلیــس ôــاس بگیــرد. 
خیلــی از مــردم از پنجــره بــه بیــرون نــگاه کردنــد و دوبــاره برگشــتند بــه امــوری کــه 
انجــام می دادنــد. خیلــی زود گریــه زن متوقــف شــد. بعــداً او را مــرده یافتنــد، در 

حالــی کــه چندیــن بــار مــورد اصابــت چاقــو قــرار گرفتــه بــود.
آیــا کســانی کــه صــدای گریــه اش را شــنیدند امــا هیــچ کاری نکردنــد بــه   
خاطــر مرگــش مقرصنــد؟ گرچــه آنهــا خودشــان بــه او حملــه نکردنــد، ولــی آیــا بــی 

توجهــی آنهــا او را کشــت؟

امثــال ســلی�ن بــاب ٢٤ آیــات ١١ و ١٢ و ٢٣ الــی ٢٨ را بخوانیــد. چــه پیــام هــای 
مهمــی در اینجــا برایــ�ن وجــود دارنــد؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رشیعــت موســی بــه طــور واضــح بــه آنهایــی کــه شــاهد گناهــی بــوده انــد   
و اطــالع Íی دهنــد هشــدار می دهــد کــه آنهــا متحمــل گنــاه خواهنــد شــد (ســفر 
ــر  ــا اگ ــیم، ام ــری از جــرم نباش ــه جلوگی ــادر ب ــا ق ــاید م ــه ١). ش ــاب ٥ آی ــان ب الوی
دربــاره جرمــی کــه می بینیــم ســکوت اختیــار کنیــم، بــا جنایتــکار ســهیم شــده ایــم. 

ــم. ــا ســکوôان رشیــک جــرم شــده ای ب
در مقابــل، اگــر مــا در شــهادôان گــزارش صحیــح بدهیــم، یــا «پاســخ   
صحیــح» بدهیــم (امثــال ســلی¿ن بــاب ٢٤ آیــه ٢٦)، مــا بطــور مقتضــی پاســخ داده 
ایــم و ماننــد یــک انســان وظیفــه شــناس رفتــار کــرده ایــم. ایــن عمــل بــا بوســه ای 

ــد. ــت می ده ــران اهمی ــه دیگ ــخص ب ــی ش ــت، یعن ــر اس ــا براب ــب ه ــر ل ب

وقتــی زنــی در خیابــان کشــته می شــود ولــی مــا ســاکت می مانیــم و هیــچ کاری 
انجــام Íی دهیــم بــه انــدازه کافــی غــم انگیــز اســت؛ امــا در مــورد بســیاری از 
بــدی هــای دیگــر در دنیــا ماننــد گرســنگی، جنــگ، بــی عدالتــی، نژادپرســتی و 

ظلــم اقتصــادی چطــور؟ مســئولیت هــای مــا در اینجــا چیســت؟



٦٦

جمعه 

مطالعات بیشتر

پرسشهای برای بحث:

٢٧ فوریه

«افــراد اطــراف مــا بایــد بیــدار شــوند و نجــات یابند وگرنــه نابود می شــوند.   
حتــی لحظــه ای را نبایــد از دســت بدهیــم. همگــی مــا نفــوذی داریــم کــه می توانــد 
بــرای حقیقــت یــا مخالــف آن گــواه باشــد. مــن میــل دارم شــواهد اشــتباه ناپذیــری 
را بــا خــود حمــل کنــم کــه نشــان بدهــد مــن یکــی از شــاگردان مســیح هســتم. مــا 
چیــزی بیشــرت از آییــن حفــظ شــنبه می خواهیــم. مــا اصــل زندگــی کــردن و احســاس 
ــوه  ــد و می ــز می کنن ــردم از آن پرهی ــی از م ــم. خیل ــه را می خواهی مســئولیت روزان
اش بــی توجهــی، ســهل انــگاری، فقــدان هشــیاری و روحانیــت اســت.»- خانــم الــن 

ج. هوایــت، Testimonies for the Church، جلــد ١، صفحــه ٩٩.
راجــع بــه ایــ¿ن حــرف بزنیــد، بــا ایــ¿ن زندگــی کنیــد، محبــت بــه خــدا را   
ترویــج بدهیــد، بــه آنچــه عیســی بــرای شــ¿ هســت بــه همــه دنیــا شــهادت بدهیــد. 
ــد، از فیضــش حــرف  ــش بگویی ــی های ــاره خوب ــد. درب ــزرگ کنی ــام مقــدس او را ب ن
بزنیــد و از قدرتــش بگوییــد.»- خانــم الــن ج. هوایــت، Our High Calling، صفحــه 

.٢٠

• جوابتــان بــرای پرســش نهایــی روز یکشــنبه را در کالس مــرور کنیــد. از جوابهــای 
یکدیگــر چــه می توانیــم بیاموزیــم؟ چــه راههایــی بــرای تقویــت ایــ¿ن بــه 

ــد؟ ــود دارن ــادات وج اعتق

ــه خاطــر شــ¿ جــان  ــد: مســیح ب ــه خاطــر بیاوری ــز را ب • کســی نوشــت: «دو چی
داد و یــک روز شــ¿ نیــز خواهیــد مــرد». در مــÀ درس روز سه شــنبه کــه دربــاره 
ــیار  ــه درس بس ــت، چ ــه اس ــخن گفت ــی س ــر طریق ــه ه ــاه ب ــه گن ــع ب ــخ راج پاس

ــم؟ ــن مطلــب برداشــت کنی ــد از ای مهمــی را بای

• و اشــاره دوبــاره بــه هــ¿ن شــعاری کــه روی اتوبــوس هــای لنــدن نصــب شــده 
ــذت  ــان ل ــدارد. حــاال نگــران نباشــید و از زندگیت ــی وجــود ن اســت:»احت¿الً خدای
ــاره آنهــا صحبــت کــرد، چــه مشــکالت  ــی کــه درس درب ــار چیزهای ــد». در کن بربی
دیگــری همــراه بــا ایــن احســاس یافتیــد؟ چــرا وجــود خــدا چیــزی اســت کــه مــردم 
در ابتــدا احســاس نگرانــی می کننــد؟ ایــن نیــت دربــاره اینکــه شــیطان چگونــه بــه 
خوبــی شــخصیت خــدا را در ذهــن بســیاری از مــردم بــد جلــوه داده اســت بــه مــا 
چــه می گویــد؟ روش هــای متفاوتــی کــه بــه شــ¿ تــوان پاســخگویی بــه ایــن شــعار 
ــد  ــدی کــه می توان ــد. شــعارهای مختــرص و مفی ــد در کالس مطــرح کنی را می دهن

بــه مــردم بــرای دیــدن امیــد در خــدا کمــک کننــد کدامنــد؟



٦٧

پشت نقاب

بعدازظهر شنبه

* ٢٨ فوریه الی ٦ مارس درس ١٠   

بــرای مطالعــه ایــن هفتــه: امثــال ســلی¿ن بــاب ٢٥ آیــات ٢ و ٣؛ بــاب 
ــات ٢٠ و ٢١؛  ــاب ١ آی ــان ب ــه قرنتی ــس رســول ب ــات ١١ و ١٢؛ رســاله اول پول ٢٦ آی

امثــال ســلی¿ن بــاب ٢٦ آیــات ١٣ الــی ١٦؛ بــاب ٢٧ آیــات ٥ و ٦.

آیــه حفظــی:  «در حضــور پادشــاه خویشــì را بــر میفــراز و در جــای بــزرگان 
مایســت.» (امثــال ســلی�ن بــاب ٢٥ آیــه ٦).

در پــس مــار خیره کننــده، هــ¿ن کــه کلــ¿ت شــیرین بــه زبــان مــی آورد و   
ظاهــراً بســیار در فکــر شــادمانی حــوا می بــود، دشــمنی را پنهــان کــرد کــه نقشــۀ 
مرگــش را طراحــی می کــرد (ســفر پیدایــش بــاب ٣ آیــات ١ الــی ٦). بــا قیافــه مبــدل 
ــد  ــدارک می بین ــان ت ــرای انس ــن دام  را ب ــیطان خطرناک تری ــور ش ــته ن ــون فرش چ
ــر و  ــی خطرناک ت ــه ١٤). حت ــاب ١١ آی ــان ب ــه قرنتی ــول ب ــس رس ــاله دوم پول (رس
ــه  ــیم ک ــزی باش ــم چی ــا می کنی ــه ادع ــت ک ــی اس ــی، وقت ــر از خودÍای ــگ ت پرنیرن

ــم. ــب می دهی ــان را فری ــی خودم ــران و حت ــت دیگ ــا در نهای ــتیم، م نیس
روش هــای متفاوتــی بــرای فریــب دادن هســت. یکــی از معمولی تریــن آنهــا   
ــا کلــ¿ت اســت،  ــال ایــن هفتــه در ارتبــاط ب ــان اســت. بعضــی از امث از طریــق زب
ــات  ــه از احساس ــی ک ــ¿ت زیبای ــز و کل ــ¿ت ôلق آمی ــن، کل ــ¿ت دروغی ــد کل مانن
شــگفت آور و صداهــای زیبــا بــرای پوشــاندن افــکار و مقاصــد شــوم بهــره مــی برنــد. 
نــه تنهــا هنــگام صحبــت بــا دیگــران بلکــه در مــورد چگونگــی تفســیر آنچــه دیگــران 
ــد  ــه می توان ــن هفت ــام ای ــد مراقــب باشــیم. چــه بســا پی ــز بای ــد نی ــه مــا می گوین ب
ــرگان  ــان گ ــد گوســفندان در می ــن شــ¿ را مانن ــک، م ــه خالصــه بشــود: «این اینگون
می فرســتم؛ پــس مثــل مارهــا هشــیار و چــون کبوتــران ســاده باشــید» (متــی بــاب 

ــه ١٦). ١٠ آی

*درس این هفته را بخوانید تا برای شنبه آماده شوید، ٧ مارس.
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خدای اسرارآمیز

١ مارسیکشنبه

زندگــی پــر از پرســش هــای بــی پاســخ اســت، آیــا اینطــور نیســت؟ از قــرار معلــوم 
رویدادهــای آنــی، اتفاقــی می تواننــد تفــاوت میــان مــرگ و زندگــی را معنــا کننــد. 
بعضــی مــردم گرفتــار یــک تــراژدی پــس از دیگــری هســتند در حالــی کــه دیگــران 
بــه خوبــی و خوشــی زندگــی می کننــد. همــۀ اینهــا بــه مــا می گویــد کــه بایــد بــا 
ایــ¿ن زندگــی کنیــم. در حــال حــارض چــه اتفاقاتــی در زندگیتــان رخ داده اســت 
کــه بایــد بواســطه ایــ¿ن، تــوکل بــه خــدا را بپذیریــد؟ چــه چــاره دیگــری داریــد؟

ــدان  ــچ (David Deutsch) فیزیک ــد دوی ــت. دیوی ــر از ارسار اس ــی پ زندگ  
ــه نوشــت کــه «اتفاقــات هــر روزه وقتــی در بطــن فیزیــک اساســی مطــرح  اینگون
ــد و  ــر کنی ــی را از آب پ ــرتی برق ــک ک ــر ی ــد. اگ ــی پیچیده ان می شــوند بطــور عجیب
روشــنش Íاییــد، اگــر همــه ابرکامپیوترهــای روی کــره زمیــن معــادل ســن جهــان کار 
بکننــد Íی تواننــد معــادالت تخمیــن کــه نحــوه رفتــار همــه مولکــول هــا اســت را 
ــی  ــرات بیرون ــا و ôــام تأثی ــه آنه ــت اولی ــر می توانســتیم حال ــی اگ ــد - حت حــل کنن
شــان بــر روی آنهــا را بــه گونــه ای تعییــن کنیــم، خــود ایــن کاری مهــار نشــدنی.» – 

.((٢٠١١–٠٧–٢١) David Deutsch) آقــای دیویــد دویــچ
 >e Beginning of Infnity: Explanations >at Transform the World

.Penguin Group. Kindle Edition  .(١٩٧٢–١٩٧٥  (Kindle Locations
ــران هســتیم،  ــه حی ــل مولکــول هــای آب اینگون ــاره مســائل عــادی مث اگــر مــا درب

ــیم؟ ــته باش ــار داش ــدا را انتظ ــای خ ــی درک رازه ــم حت ــور می توانی چط

امثــال ســلی�ن بــاب ٢٥ آیــات ٢ و ٣ را بخوانیــد. نویســنده بــه چــه نکتــه ای اشــاره 
می کنــد و چطــور می توانیــم آن را در موضــع وســیعرتی اجــرا کنیــم؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــت  ــد در طبیع ــاهان می کن ــالل پادش ــاوت از ج ــدا را متف ــالل خ ــه ج آنچ  
ّرسی اش اســت و بــا اشــاره ضمنــی ناتوانــی انســان بــه درک کامــل او. ریشــه عــربی 
ــد،  ــا می آی ــان م ــۀ «ِرس» در زب ــه از کلم ــردن») ک ــان ک ــردن»، «پنه ــی ک str («مخف
معمــوالً در کتــب الهــام شــده عــربی بــرای توصیــف آنچــه خــدا را بــه خــدای حقیقی 
ــات ١٤ و  ــاب ٤٥ آی ــی ب ــعیای نب ــاب اش ــود (کت ــرده می ش ــکار ب ــد ب ــل می کن تبدی
١٥). مســائلی در مــورد خداونــد وجــود دارد کــه مــا براحتــی Íی توانیــم درک کنیــم. 
از طــرف دیگــر چیــزی کــه جــالل پادشــاهان را میــرس می ســازد رضایــت منــدی آنهــا 
ــم در  ــت مه ــن کیفی ــی اولی ــرای بررســی موشــکافانه اســت. شــفافیت و جوابگوی ب
مقــام رهــربی اســت. (ســفر تثنیــه بــاب ١٧ آیــات ١٤ الــی ٢٠). ایــن وظیفــه پادشــاه 
اســت کــه امــری را تحقیــق کنــد و توضیحــی بــرای وقایــع و آنچــه را کــه او انجــام 

ــد. ــته باش ــد داش می ده
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احمق حکیم نما

٢ مارسدوشنبه

ــا حقایــق  ــد ارزش هــای اساســی ی ــده گرفــÀ آنچــه می دانی ــه نادی ــار شــ¿ ب ــد ب چن
ــه برخــی ارزشــهای  ــی ک ــن وجــود زمان ــا ای ــد؟ ب اساســی هســتند وسوســه شــده ای
اصلــی بــا هــم تالقــی پیــدا می کننــد چــه اتفاقــی می افتــد؟ چگونــه بفهمیــم کــدام 

ــد؟ ــوب می کن ــری را مغل ــک دیگ ی

گرچــه ســاخت و ســاز جدیــدی نیســت (بخصــوص در دنیــای غــرب) ایــده ای   
هســت کــه در ســال هــای اخیــر بــه وجــود آمــده اســت و طبیعــت نســبی بــودن حقیقــت 
را مدعــی اســت؛ یعنــی هــر آنچــه بــرای یــک شــخص یــا یــک فرهنــگ ممکــن اســت درســت 
باشــد ممکــن اســت بــرای دیگــری صحیــح نباشــد. در حالــی کــه در یــک مــورد همیشــه یــک 
وضعیــت صحیــح اســت (بعضــی جاهــا از ســمت راســت جــاده و در جــای دیگــر از ســمت 
ــاک  ــی خطرن ــد)، در جــای دیگــر بخصــوص در حــوزۀ اخالقــی، خطای چــپ رانندگــی می کنن
اســت. برخــی مســائل علــی الســویه بــا توجــه بــه محــل زندگــی یــا اولویــت هــای شــخصی 
مــان درســت و برخــی دیگــر غلــط هســتند. در نهایــت همیشــه بایــد دیدگاهــ¿ن را در جهــت 
کالم خــدا و حقایــق پیــدا شــده در آن تســلیم کنیــم. کالم خــدا بایــد نیــروی نهایــی مــان بــرای 

ــط، نیکــی و رشارت باشــد. شــناخت درســت و غل

امثــال ســلی�ن بــاب ٢٦ آیــات ١١ و ١٢؛ کتــاب داوران بــاب ٢١ آیــه ٢٥؛ رســاله اول 
پولــس رســول بــه قرنتیــان بــاب ١ آیــات ٢٠ و ٢١؛ بــاب ٢ آیــات ٦ و ٧؛ رســاله دوم 
پولــس رســول بــه قرنتیــان بــاب ١ آیــه ١٢ را نیــز بخوانیــد. همــه مــا بایــد مراقــب 

انجــام نــدادن کــدام کارهــا باشــیم؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ه¿نطــور کــه می بینیــم، ایــن ایــده کــه فــرد آنچــه از نظــر خــود درســت بــه نظــر   
برســد انجــام می دهــد چیــز جدیــدی نیســت. ایــن ایــده ه¿نقــدر در گذشــته اشــتباه بــود 
کــه در حــال حــارض نیــز هســت. ه¿نطــور کــه قبــالً هــم دیــده ایــم هیــچ یــک از مــا همــه 
چیــز را درک Íی کنیــم؛ در حقیقــت، مــا هیــچ چیــز را بــه طــور کامــل درک Íی کنیــم. همــۀ 
مــا حــوزه هایــی داریــم کــه در آنهــا احتیــاج بــه رشــد و آمــوزش اســت، بنابرایــن همیشــه بایــد 

ایــن حقیقــت را بپذیریــم کــه همــه پاســخ هــا را مــا نداریــم.
ــل  ــود، دلی ــده می ش ــل دی ــن مث ــه در ای ــور ک ــ¿ن ط ــادان، ه ــراد ن ــث اف در بح  
ــاال  ــا ح ــت. آنه ــد رف ــان خواه ــود ایش ــاپیش خ ــه پیش ــت ک ــت آنهاس ــر ح¿ق ــراب تأثی اضط
بیشــرت از هــر وقــت از حکمتشــان مطمــنئ هســتند؛ از ایــن رو ح¿قتشــان را تکــرار خواهنــد 
کــرد. آنهــا حتــی ممکــن اســت چنــان متقاعــد کننــده باشــند کــه دیگــران گــ¿ن بــه حکیــم 
ــی  ــتار نصیحت ــان خواس ــرد و از ایش ــد ک ــرتام خواهن ــا را اح ــران آنه ــد، دیگ ــا بربن ــودن آنه ب
خواهنــد بــود کــه بــه مشــکالت بزرگــی ختــم خواهــد شــد. (امثــال ســلی¿ن بــاب ٢٦ آیــه ٨). 
ح¿قــت نــه تنهــا گســرتش خواهــد یافــت بلکــه بــه عنــوان حکمــت برچســب خواهــد خــورد 
کــه می توانــد خیلــی بیشــرت آســیب برســاند. بیــش از ایــن، افــراد احمــق بســیار ابلــه هســتند 

ــت خــود آگاه نیســتند. ــه از ح¿ق ک



٧٠

انسان کاهل

٣ مارسسه شنبه  

«در روز داوری شــخص نــه بــه خاطــر اینکــه وجدانــاً بــه دروغــی معتقــد اســت محکــوم خواهــد 
 Àــرای آموخــ ــی کــه ب ــت ایشــان از فرصت ــاور نکــردن حقیقــت و غفل ــه خاطــر ب شــد، بلکــه ب
ــا، صفحــه ٢٦.  ــیوخ و انبی ــاب ش ــت، کت ــن ج. هوای ــته اند.»-خانم ال ــت اســت داش آنچــه حقیق
چگونــه نقشــ¿ن را در دادن «فرصــت» یادگیــری آنچــه حقیقــت اســت بــه دیگــران درک کنیــم؟ 

ــد؟ ــان می یابن ــاز می شــوند و کجــا پای کجــا وظایفــ¿ن آغ

ــش  ــه دهان ــرآوردن آن ب ــرد و از ب ــرو می ب ــقاب ف ــود را در بش ــت خ ــل دس «کاه
ــه ١٥). ــاب ٢٦ آی ــلی¿ن ب ــال س ــود « (امث ــته می ش خس

دقیقــاً ماننــد دانــش آموزانــی کــه زمــان و انــرژی بیشــرتی بــرای آمادگــی   
تقلــب در امتحــان رصف می کننــد تــا بــرای مطالعــه، کنایــه از مــردم تنبلــی اســت 

ــد. ــالش می کنن ــخت ت ــان س ــی ش ــرای تنبل ــی ب ــه های ــÀ بهان ــرای یاف ــه ب ک

امثــال ســلی�ن بــاب ٢٦ آیــات ١٣ الــی ١٦ را بخوانیــد. در چــه مــوردی در اینجــا 
بــه مــا هشــدار داده شــده اســت؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ممکــن اســت حــق بــا آدم تنبــل باشــد: «شــیر در راه اســت» (امثال ســلی¿ن   
بــاب ٢٦ آیــه ١٣). از ایــÑو، مانــدن در خانــه و بــا خطــر روبــه رو نشــدن حکی¿نــه تر 
اســت؛ امــا بــا ایــن کار فقــط همــه فرصــت هایــی را کــه زندگــی بــه مــا می دهــد از 
دســت می دهیــم. هرگــز از زیبایــی گل رسخ لــذت نخواهیــم بــرد اگــر خطــر آســیب 
دیــدن بــا خارهایــش را قبــول نکنیــم. قــادر نخواهیــم بــود بــه جلــو حرکــت کنیــم 
اگــر از موانــع برتســیم. انســانهایی کــه قــادر نیســتند خــود را متعهــد بــه کاری بکننــد 

هرگــز طعــم زندگــی کامــل را نخواهنــد چشــید.
بــه بعضــی دیگــر از تصاویــر در آیــات نــگاه کنیــد. ه¿نطــور کــه درب بــر   
لوالهایــش می چرخــد امــا جایــی Íــی رود، مــردم تنبــل نیــز بــر بسرتشــان می چرخنــد؛ 

ــد. ــا Íی رون ــچ کج ــی هی ــد، ول ــر می دهن ــان را تغیی ــن، حالتش ــط همی فق
تصویــر دیگــر، در آیــه ١٥ خیلــی تعجــب آورتــر اســت. ایشــان می تواننــد دستشــان 
ــد امــا بــرای بــرآوردن آن جهــت ســیر کــردن خودشــان  را داخــل بشــقاب غــذا بربن

بســیار تنبــل هســتند؟
امــا حتــی بدتــر از ایــن تنبلــی ذهنــی، تعصــب و اطمینانــی اســت کــه آنهــا   
ــت  ــه راس ــا همیش ــان آنه ــن، در نظرش ــد؛ بنابرای ــان دارن ــدات خودش ــاره معتق درب
ــاب  ــال ســلی¿ن ب ــم هســتند (امث ــرد حکی ــر از هفــت م ــم ت ــی حکی هســتند و حت
٢٦ آیــه ١٦) و هیچــگاه عقایــد دیگــران را کــه از خودشــان حکیــم ترنــد نخواهنــد 
پذیرفــت. کســانی کــه فکــر می کننــد همــه جــواب هــا را دارنــد در واقــع ندارنــد.



٧١

دوستی شبیه دشمن

آیا هیچگاه برای چیزی که می توانست واقعاً به شما آسیب برساند مورد سرزنش 
قرار گرفته اید؟ اگر در این مورد به شما هشدار داده نمی شد چه؟ این را در نظر 
داشته باشید، اگر باید همین کار را به خاطر دیگری انجام دهید، چطور می توانید 

آن را با اخالق سازنده انجام داد و نه با خورده گیری و انتقاد؟

٤ مارسچهارشنبه

اگــر مــا از دوســتاÍان بیشــرت از دشــمناÍان ناامیــد هســتیم، بــه ایــن دلیــل   
ــا  اســت کــه از دوســتاÍان انتظــار خوبــی و از دشــمناÍان انتظــار رشارت داریــم. ب
ــن  ــز ای ــر ج ــرد مگ ــق Íی پذی ــکل تحق ــن ش ــت بدی ــه واقعی ــا همیش ــال ام ــن ح ای
اســت؟ بــه همیــن دلیــل امثــال بــه مــا هشــدار می دهنــد کــه گاهــی یــک دوســت 

ــت. ــد دوس ــمن مانن ــی دش ــد و گاه ــار کن ــمن رفت ــک دش ــد ی ــد مانن می توان
ــد  ــش می توان ــی رسزن ــد. چــه زمان ــات ٥ و ٦ را بخوانی ــاب ٢٧ آی ــال ســلی�ن ب امث

نشــانه محبــت باشــد؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
ــات  ــی اوق ــت. گاه ــیرین نیس ــا و کالم ش ــه ه ــارۀ بوس ــط درب ــت فق محب  
محبــت مــا را بــه مالمــت کــردن دوســت¿ن یــا فرزندمــان مجبــور می کنــد و ممکــن 
اســت مــا خشــن و خــرده گیــر و منتقــد بــه نظــر برســیم. ممکــن اســت اگــر صحبتــی 
کنیــم حتــی دوســتاÍان را از دســت بدهیــم. اگــر مــا بــه دوســتاÍان دربــارۀ آنچــه 
ــم  ــدار ندهی ــد، هش ــیب وارد می کن ــا آس ــه آنه ــر ب ــاً اگ ــد، مخصوص ــام می دهن انج

ــه دوســتی هســتیم؟ پــس مــا چگون
رسزنــش آشــکار مــا نیــز نشــانه ای اســت از اینکــه محبتــ¿ن بــر پایــه خیــال   
ــر اســاس حقیقــت و اعتــ¿د ســاخته شــده  و توهــم ســاخته نشــده اســت بلکــه ب

ــت. اس

ــن دوســتان چــه  ــه مابی ــر مقابل ــد. تأثی ــه ١٧ را بخوانی ــاب ٢٧ آی ــال ســلی�ن ب امث
می توانــد باشــد؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــنهاد  ــه را پیش ــت دوجانب ــک منفع ــد ی ــز می کن ــن را تی ــن، آه ــر آه تصوی  
می دهــد. روابــط دوســتانه تحــت آزمایــش مقابلــه صحیــح نــه تنهــا کیفیــت دوســتی 
ــود  ــاخته و بهب ــاوم س ــز مق ــرف را نی ــر دو ط ــخصیت ه ــه ش ــرد بلک ــاال می ب را ب
ــا  ــد شــد. م ــت خواهن ــره وری تقوی ــورد اســتفاده در به می بخشــد. ســالح هــای م
بــرای ســختی هــای آینــده مجهزتــر خواهیــم شــد. مردمــی کــه فقــط خــود و ایــده 
ــه  ــف مواج ــات مختل ــا نظری ــه ب ــه مقابل ــز ب ــد و هرگ ــاه می گیرن ــان را در پن هایش

ــرد. ــد ک ــد نخواهن ــان رش ــا در شخصیتش ــش ی ــوند، در دان Íی ش
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دشمنی شبیه دوست

٥ مارسپنجشنبه 

امثــال ســلی�ن بــاب ٢٦ آیــات ١٧ الــی ٢٣ را بخوانیــد. در خطــوط پاییــن هــر آنچــه 
گفتــه شــده خالصــه کنید.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

امثــال ســلی¿ن دوبــاره بــه قــدرت کالم می پــردازد و ایــن بــار بــه لطمــه ای   
کــه توســط تهمــت زدن و نــزاع کــردن بــه وجــود می آیــد اشــاره می کنــد. آنانــی کــه 
در حضــور شــ¿ بــه دشــمنانتان تهمــت می زننــد تــا بــه شــ¿ بفه¿ننــد کــه طرفــدار 
شــ¿ هســتند، واقعــاً شــبیه «زغــال» هســتند: آنهــا بــر اختــالف می افزاینــد و شــ¿ را 

ــه ٢١). ــد (آی ــی می کنن ــش مشــکالت راهن¿ی ــه درون آت بیشــرت ب
همچنیــن «لبهــای پرمحبــت» کــه بســیار فصیــح بــه نظــر می آینــد   
می توانــد «دل رشیــر» را پنهــان کنــد (آیــه ٢٣). سیاســتمداری کــه می خواهــد 
انتخــاب شــود، فروشــنده ای کــه می خواهــد اجناســش را بفروشــد و جــوان عشــوه 
ــد. ــاره قــدرت فصاحــت می دانن ــد همــه درب گــری کــه می خواهــد خاÍــی را بفریب

درس ایــن فقــره ایــن اســت کــه مــا بایــد مراقــب باشــیم کــه هــر نطــق دلپســندی 
ــه  ــرا ک ــاک باشــند زی ــد خطرن ــاً می توانن ــا قطع ــم. آنه ــاور نکنی ــه می شــنویم ب را ک
دلپســند هســتند. بعضــی افــراد ســخنوران بســیار خوبــی هســتند؛ آنهــا می تواننــد 
بســیار اغواکننــده، صمیمــی و بســیار دلســوز بــه نظــر بیاینــد، در حالــی کــه چیــزی 
ــن  ــرادی این چنی ــان اف ــا قربانی ــه م ــه هم ــد. گرچ ــن دارن ــاوت در باط ــالً متف کام
بوده ایــم، ولــی کیســت کــه بــه خاطــر انجــام چنیــن کاری گناهــکار نباشــد: وقتــی 
بــه شــخصی چیــزی را می گوییــم ولــی چیــزی کامــالً متفــاوت در احســاس و اندیشــه 

ــاً علیــه ایــن فریبندگــی هشــدار می دهــد. داریــم؟ در اینجــا امثــال ســلی¿ن قوی
«هــر کاری کــه مســیحیان انجــام می دهنــد بایــد کامــالً شــفاف بــه ماننــد   
نــور خورشــید باشــد. حقیقــت از خداســت؛ ولــی فریــب در اشــکال بی شــ¿رش از 
شــیطان اســت... گفــÀ حقیقــت محــض کاری آســان و روشــن نیســت. مــا Íی توانیــم 
حقیقــت را بگوییــم مگــر اینکــه حقیقــت را بدانیــم و اغلــب چقــدر نظریــه هــا و 
گرایشــهای تعصبــی، اطالعــات ناقــص و خطاهــای قضــاوت از درک درســت مســائلی 
کــه مــا بایــد انجــام بدهیــم جلوگیــری می کننــد! مــا Íی توانیــم حقیقــت را بگوییــم 
مگــر ذهنهایــ¿ن بطــور مســتمر توســط کســی کــه حقیقــت اســت هدایــت شــود.» 

ــت، Reiecting Christ، صفحــه ٧١٠. ــن ج. هوای ــم ال -خان

شما چقدر درباره آنچه بیان می کنید روشن و شفاف هستید؟ چقدر بین کالم و 
افکارتان جدایی وجود دارد؟ آیا واقعاً شما فکر می کنید چنین دورویی می تواند 

بطور نامحدود ادامه داشته باشد؟(متی باب ١٠ آیات ٢٦ و ٢٧)



٧٣

جمعه 
مطالعات بیشتر

پرسشهای برای بحث:

٦ مارس

«واســطه روح خــدا رضورت بکارگیــری توانایــی هــا و اســتعدادهای¿ن را از   
ــرای جــالل  ــی ب ــه از هــر قدرت ــا می آمــوزد کــه چگون ــه م ــرد بلکــه ب ــر Íی گی ــا ب م
خــدا اســتفاده کنیــم. توانایــی هــای انســان زمانــی کــه تحــت رهــربی ویــژه فیــض 
ــوند.  ــه می ش ــکار گرفت ــن ب ــره زمی ــر روی ک ــور ب ــن منظ ــرای بهرتی ــتند ب ــدا هس خ
نادانــی، تواضــع یــا روحانیــت هیــچ یــک از مدعیــان پیــرو مســیح را افزایــش 
ــرت درک  ــیحی به ــمندان مس ــط هوش ــد توس ــی می توانن ــق کالم اله ــد. حقای Íی ده
شــوند. عیســی مســیح توســط کســانی کــه او را هوشــمندانه خدمــت می کننــد بهــرت 
جــالل می یابــد. هــدف بــزرگ تعلیــم و تربیــت مــا را قــادر بــه اســتفاده از قدرتــی 
می کنــد کــه خــدا آن را بــه عنــوان شــیوه ای بــرای نشــان دادن آییــن کتــاب مقــدس 

ــه مــا عطــا فرمــوده اســت. و اعتــالی جــالل خــدا ب
مــا بــه وی کــه بــه مــا هســتی بخشــیده اســت و بــه خاطــر اســتعدادهایی   
کــه بــه مــا واگــذار کــرده اســت مدیــون هســتیم و وظیفــه ای کــه مــا بــه خالقــ¿ن 
بدهکاریــم ایــن اســت کــه این اســتعدادها را ترویــج بدهیم و بهبودشــان ببخشــیم.» 
 ،Counsels to Parents, Teachers, and Students هوایــت،  ج.  الــن  -خانــم 

صفحــات ٣٦١ و ٣٧٢.

ــل  ــه در فع ــت، چ ــه در طبیع ــ¿ن، چ ــر روزه در زندگی ــه ه ــاره ارساری ک • درب
ــ¿ن و ذات خــدا و  ــه ای ــوط ب ــا در پرســش های مرب ــط انســانی ی ــاالت رواب انفع
رســتگاری می یابیــم بیشــرت بحــث کنیــد. یکــی از ســخریه هــای بــزرگ زندگــی ایــن 
اســت کــه هــر چــه بیشــرت می آموزیــم بیشــرت تشــخیص می دهیــم کــه چقــدر کــم 
می دانیــم. چــرا ایــن واقعیــت وقتــی بــه حقایــق روحانــی می رســد حتــی بیشــرت 

ــد؟ ــدق می کن ص

ــه آنهــا را از حقایــق ابــدی،  ــد؟ چگون • چــه حقایقــی نســبی، فرهنگــی و متغیرن
جهانــی و تغییرناپذیــر تشــخیص بدهیــم؟ چــرا دانســÀ تفــاوت مابیــن آنهــا بســیار 
بــا اهمیــت اســت؟ چــرا اشــتباه گرفــÀ حقایــق مــرشوط بــا حقایــق ابــدی یکــی از 

بزرگرتیــن خطراتــی اســت کــه مــا بــا آن مواجــه هســتیم؟

• گفتــه شــده اســت کــه انســانهای باهــوش دوستانشــان را نزدیــک و دشمنانشــان 
را حتــی نزدیکــرت نــگاه می دارنــد. ایــن بــه چــه معناســت؟ بعنــوان مســیحیان، مــا 
بــا چنیــن مقصــودی چگونــه در ارتبــاط هســتیم؟ از چــه طریقــی متــی بــاب ١٠ 

آیــه ١٦ می توانــد بــه مــا کمــک کنــد؟



٧٤

درس ١١   

زیستن باایمان

بعدازظهر شنبه

*٧ الی١٣ مارس

ــات ٤ و ٧ و  ــاب ٢٨ آی ــال ســلی¿ن ب ــه: امث ــن هفت ــه ای ــرای مطالع ب
ــاله  ــات ١٦ و ١٧؛ رس ــاب ١ آی ــان ب ــه رومی ــول ب ــس رس ــاله پول ــد؛ رس ٩ را بخوانی
پولــس رســول بــه غالطیــان بــاب ٣ آیــه ٢٤؛ امثــال ســلی¿ن بــاب ٢٨ آیــه ٥؛ رســاله 
اول یوحنــای رســول بــاب ٢ آیــات ١٥ الــی ١٧؛ امثــال ســلی¿ن بــاب ٢٩ آیــه ١٣ را 

ــد. بخوانی

ــد  ــر خداون ــه حفظــی: «تــرس از انســان دام می گســرتاند، امــا هــر کــه ب آی
تــوکل Þایــد رسافــراز خواهــد شــد» (امثــال ســلی�ن بــاب ٢٩ آیــه ٢٥).

ــانها  ــد. انس ــاوت می خوانن ــای متف ــت ه ــا را از جه ــیاری م ــای بس صداه  
ــدا و  ــخ در خ ــت؟ پاس ــط اس ــدام غل ــت و ک ــک درس ــدام ی ــد ک ــه می فهمن چگون
مکاشــفه نوشــته شــده اش یافــت می شــود. مــا بایــد بیاموزیــم کــه بــه خــدا اعتــ¿د 
ــه خــودی خــود حــل  ــه مســائل ب ــم. ســپس بقی ــش را اطاعــت کنی ــم و احکام کنی

می شــوند.
عیســی بــه مــا گوشــزد کــرد وقتــی فرمــود «اول ملکــوت خــدا را بطلبیــد،»   
و ســپس هــر آنچــه نیــاز داریــد محیــا خواهــد شــد (متــی بــاب ٦ آیــه ٣٣). مــا بایــد 
اولیــن اولویتــ¿ن را اعتــ¿د و پیــروی از خــدا قــرار بدهیــم؛ در غیــر ایــن صــورت، 
چیــزی جــز آن را اولویــت خواهیــم ســاخت کــه هــ¿ن بــت پرســتی ســاده و خالــص 
اســت؛ و فقــط بــا زیســÀ در زندگــی باایــ¿ن اســت کــه مــا می توانیــم یــاد بگیریــم 
بــه خــدا اعتــ¿د کنیــم. ســلوک مســیحی فقــط همیــن اســت؛ مــا بــا انتخابهایــ¿ن 
بایــد خواســته هــای خداونــد را انجــام بدهیــم و نتیجــه هایــش را بــه او وا گذاریــم.

*درس این هفته را بخوانید تا برای شنبه آماده شوید، ١٤ مارس.
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٨ مارسیکشنبه

شریعت را نگاه دارید

 Àشــ¿ از چــه دردرسهــا و مشــکالتی بــه خاطــر تعهــد بــه ای¿نتــان در نــگاه داشــ
ــان چــه  ــگاه نداشــتنش زندگیت ــد؟ در صــورت ن ــوده ای ــان ب رشیعــت خــدا در ام

تفاوتــی خواهــد کــرد؟

ــاب  ــه در کت ــم» ک ــا «تعلی ــت» ی ــۀ تورات-»رشیع ــداد کلم ــن ١٣ رخ از بی  
ــاب ٢٨ هســتند  ــال ســلی¿ن ب ــال ســلی¿ن آمــده اســت، ٤ مــورد از آنهــا در امث امث
ــرای  ــوالً ب ــلی¿ن معم ــال س ــرد در امث ــن کارب ــه ای ــار) و ٧ و ٩). گرچ ــه ٤(دو ب (آی
ــه ١٤)، در  ــاب ١٣ آی ــلی¿ن ب ــال س ــود (امث ــرده می ش ــکار ب ــم ب ــرد حکی ــم م تعلی
ــه مکاشــفه الهــی اشــاره  ــی اســت و ب ــای روحان ــی کلمــه دارای معن ســنت ارسائیل
ــال  ــت (امث ــده اس ــد ش ــلی¿ن تأیی ــال س ــاب امث ــود کت ــه در خ ــور ک دارد، ه¿نط

ــه ١٨). ــاب ٢٩ آی ــلی¿ن ب س

امثــال ســلی�ن بــاب ٢٨ آیــات ٤ و ٧ و ٩ را بخوانیــد. ایــن آیــات دربــاره اهمیــت 
رشیعــت در نحــوه زندگــی مــا چــه می فرماینــد؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

چیــزی کــه مــردم ارسائیــل را از اقــوام دیگــر متفــاوت می کــرد نــوع تفکــر   
ــای  ــه ه ــه گزین ــود بلک ــان نب ــی انتزاعیش ــای اله ــت و دیدگاهه ــی روحانی ــا حت ی
واقعــی زندگیشــان دربــاره غــذا، اســرتاحت، محیــط زیســت طبیعــی و ارتباطشــان بــا 
همســایه هــا و ôــام ملتهــا بودنــد کــه آنهــا را مقــدس می ســاخت یــا از اقــوام دیگــر 
ــه شــکل ایــده آل در رشیعــت و اصولــی  جدایشــان می کــرد؛ و ایــن انتخــاب هــا ب

ــد. ــز بودن ــدا شــدند متمرک ــه در آن پی ک
ــم  ــان حکی ــه خودم ــکای ب ــا ات ــم ب ــانها، Íی توانی ــا انس ــه م ــم رفت روی ه  
بشــویم؛ مــا حتــی Íی توانیــم همیشــه میــان نیــک و بــد را ôیــز بدهیــم (کتــاب اول 
پادشــاهان بــاب ٣ آیــه ٩). پــس مــا بــه رشیعــت الهــی نیــاز داریــم تــا مــا را در بــه 
دســت آوردن بصیــرت کمــک کنــد. بــه بیــان دیگــر تحصیــل حکمــت بــه م¿رســت 
روحانــی و عقالنــی بســتگی نــدارد؛ بلکــه در اصــل بــه فرمانــربداری از رشیعتــی کــه 
خــارج از وجودمــان، فرهنگــ¿ن، روانشناســی شــخصی¿ن و آرزوهایــ¿ن قــرار دارد 

وابســته اســت.
البتــه احــکام، رشیعــت ابــدی خــدا هســتند؛ و پیــروی کــردن از ایــن   
رشیعــت بدرســتی کار ایــ¿ن اســت. «زیــرا کــه از  مســیح عــار نــدارم چونکــه قــوت 
خداســت، بــرای نجــات هــر کــس کــه ایــ¿ن آورد، اول یهــود و پــس یونانــی؛ کــه در 
ــوب اســت  ــ¿ن، چنانچــه مکت ــا ای ــ¿ن ت ــت خــدا مکشــوف می شــود، از ای آن عدال
کــه عــادل بــه ایــ¿ن زیســت خواهــد Íــود» (رســاله پولــس رســول بــه رومیــان بــاب 

١ آیــات ١٦ و ١٧).



٧٦

خداوند را بطلبید

٩ مارسدوشنبه

چــرا ایــ¿ن بــه خــدا موقعیــت منطقــی بــرای نگاهداشــÀ اســت؟ چــرا رد کــردن خــدا در 
ــه او بیشــرت غیرمنطقــی و نامعقــول می Íایــد؟ مقابــل اعتقــاد ب

ــ¿ن  ــا ای ــی ب ــرای زندگ ــدر ب ــورات) چق ــت (ت ــه رشیع ــر از اینک رصف نظ  
حیاتــی اســت ولــی خــودش منبــع حیــات نیســت. بلعکــس، رشیعــت گنــاه را آشــکار 
می کنــد و گنــاه بــه مــرگ هدایــت می کنــد (رســاله پولــس رســول بــه رومیــان بــاب 
ــد  ــذار می کن ــورات را تأثیرگ ــه ت ــزی ک ــد). در عــوض چی ــی ١٣ را ببینی ــات ٧ ال ٧ آی
عطایــش از طــرف خداســت. منفصــل از خــدا، تــورات، آیینــی ُمتکــی بــه قوانینــی 
خواهــد بــود کــه بــه قصــد اصلــی اش هیــچ ربطــی نــدارد. ســلوک مطیعانــه رشیعــت 
ــرد بلکــه  ــورات جــای خــدا را Íی گی ــاط اســت. ت ــا خــدا در ارتب ــی ب ــا زندگ خــدا ب
فقــط معلمــی اســت (بــا توجــه بــه ôثیــل پولــس رســول) کــه دانــش آمــوزان را بــه 
ســوی اســتاد هدایــت می کنــد (رســاله پولــس رســول بــه غالطیــان بــاب ٣ آیــه ٢٤).

رســاله پولــس رســول بــه غالطیــان بــاب ٣ آیــه ٢٤ را بخوانیــد. چگونــه رشیعــت مــا 
را بــه ســوی عیســی هدایــت می کنــد تــا بدرســتی از ایــ�ن عــادل شــمرده شــویم؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــر  ــل از ه ــه قب ــت بلک ــت نیس ــاب حکم ــط کت ــلی¿ن فق ــال س ــاب امث کت  
چیــز ایــن کتــاب در مــورد خدایــی اســت کــه آشــکارکنندۀ حکمــت اســت. طلبیــدن 
حکمــت بوســیله اطاعــت از رشیعــت، مــا را نزدیــک بــه خداونــد و رســتگاریی کــه او 
آزادانــه بــه طریــق ایــ¿ن بــه عیســی مســیح بــه مــا عطــا کــرده اســت می کشــاند.

ــرای مــا  ــز ب ــدن همــه چی ــد فهمی ــد. کلی ــه ٥ را بخوانی ــاب ٢٨ آی ــال ســلی�ن ب امث
چیســت؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کلمــه «فهمیــدن» در آیــه ٥ درســت ه¿ننــد کلمــه «رشیعــت» در آیــه ٤   
دو بــار اســتفاده شــده اســت. هــر دو آیــه بــه هــم ربــط دارنــد: رشیعــت را نــگاه 
ــد؛ لکــن حیطــه  ــق دارن ــه هــم تعل ــه ٥) ب ــد (آی ــدن خداون ــه ٤) و طلبی داشــÀ (آی
ایــن فعالیــت فقــط دانســÀ و انجــام دادن کار درســت نیســت («انصــاف» آیــه ٥). 
ایــن فهمیــدن در مــورد «همــه چیــز» اســت زیــرا بــه ســادگی از خــدا همــه چیــز 
ناشــی می شــود. بــرای ارسائیــل باســتان، دانــش همــه چیــز از تجربیــات دینــی جــدا 
نبــود. ایــ¿ن همبســتگی نزدیکــی بــا ذکاوت و تفاهــم منطقــی داشــت. ایــ¿ن بــدون 
اندیشــیدن یــا اندیشــیدن بــدون ایــ¿ن غیــر قابــل درک اســت بــرای اینکــه خــدا پایــه 

گــذار هــر دو قلمــرو اســت.



٧٧

کالمی برای افراد غنی

١٠ مارسسه شنبه  

رســاله اول یوحنــای نبــی بــاب ٢ آیــات ١٥ الــی ١٧ را بخوانیــد. دربــاره چــه 
ــه خــود را از خطــری کــه ایــن آیــات  ــه مــا هشــدار می دهــد و چگون چیزهایــی ب

ــم؟ ــت کنی ــد محافظ ــه آن می کنن ــاره ب اش
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
ــال  ــاب امث ــی کت ــت، ول ــوع اس ــی متن ــودن» خیل ــی ب ــای «غن ــه معن گرچ  
ســلی¿ن دربــاره چگونــه غنــی شــدن و ســپس نحــوه رفتــار بــا ثروتــی کــه بــه دســت 

آورده ایــم چندیــن آمــوزش دارد.
ــ¿  ــروت ش ــه ٨). ث ــاب ٢٨ آی ــلی¿ن ب ــال س ــوید (امث ــی نش ــرا غن ــۀ فق ــه هزین • ب
بــه حــق نیســت اگــر آن را از خرجــی فقــرا بــه دســت آوریــد. ه¿نطــور کــه قبــالً 
دیدیــم، کتــاب مقــدس علیــه آنانــی کــه از فقــرا بــه نفــع خودشــان بهــره بــرداری 

ــد. ــخن می گوی ــدرت س ــا ق ــیار ب ــد بس می کنن
• بــه فقــرا ببخشــید (امثــال ســلی¿ن بــاب ٢٨ آیــه ٢٧). در مقابــل مــرد «حریــص» 
امثــال ســلی¿ن بــاب ٢٨ آیــه ٢٥ (معنــای تحــت الفظــی، نفــس دســت و دل بــاز)، 

شــخصی کــه نســبت بــه فقــرا بخشــنده اســت برکــت خواهــد یافــت.
ــد در نتیجــه  ــروت نبای ــه ١٩). ث ــاب ٢٨ آی ــال ســلی¿ن ب ــد (امث ــه کار بکنی • ُمجدان
دزدی کــردن یــا تصادفــی بــه دســت بیایــد بلکــه بایــد .ــره دســرتنج¿ن باشــد. چیزی 
کــه بــه دســت می آیــد بــه کیفیــت تالشــ¿ن بســتگی دارد. اگــر غنــی هســتیم بایــد 

اســتحقاق آن را داشــته باشــیم.
ــات ٢٠ و ٢٢).  ــاب ٢٨ آی ــال ســلی¿ن ب ــد شــوید (امث ــع ثروôن ــد رسی • ســعی نکنی
امثــال ســلی¿ن دو ســناریوی التزامــی ارائــه می دهــد: (١) زمانــی کــه چشــمهای¿ن را 
بــر روی برخــی رفتارهــای نادرســت می بندیــم درنتیجــه بــه رشیــک جــرم آن رفتــار 
تبدیــل می شــویم (امثــال ســلی¿ن بــاب ٢٨ آیــه ٢٢)؛ (٢) زمانــی کــه آنقــدر مشــتاق 
ــاز  ــرای زندگــی کــردن اآلن نی ــ¿ن هســتیم از آنچــه ب ــروت والدین ــردن از ث ــذت ب ل
دارنــد می دزدیــم (امثــال ســلی¿ن بــاب ٢٨ آیــه ٢٤). حتــی بدتــر، آنهایــی کــه ایــن 
کارهــا را می کننــد قادرنــد در ذهنهایشــان اعــ¿ل اشــتباه را توجیــه کننــد تــا جایــی 
ــد  ــس می گوین ــد؛ پ ــه کار اشــتباهی نکــرده ان ــد ک ــه خودشــان را متقاعــد می کنن ک

«گنــاه نیســت».

پــول اهــرم قدرôنــدی در ایــن جهــان اســت، بــرای همیــن کتــاب مقــدس   
بســیار در مــوردش ســخن گفتــه اســت. اگــر ماننــد بیشــرت آدمهــا، شــ¿ نیــز اشــتیاق 
بــه پــول داریــد، چگونــه می توانیــد مطمــنئ باشــید کــه درون تلــه ای کــه عیســی آن 

ــد؟ ــقوط Íی کنی ــد س ــروت خوان ــی ث را فریبندگ



٧٨

کتاب راهنما برای فقر

١١ مارسچهارشنبه

زمانــی کــه ارزشــهای¿ن را بــرای فوایــد مــادی بــه خطــر می اندازیــم چــه می توانیــم بکنیــم؟ چگونــه 
خــود را در برابــر چنیــن چیــزی کــه خیلــی آســانرت اســت از آنچــه فکــر می کنیــم محافظــت کنیــم؟

امثال سلی�ن باب ٢٩ آیه ١٣ را بخوانید. آنچه در اینجا بحث شده چیست؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فقیــر و غنــی بــا هــم یکســان هســتند (امثــال ســلی¿ن بــاب ٢٩ آیــه ١٣). تصویــر نــور   
ــرار  ــش ق ــن موضــوع را در منظــر آفرین ــه اســت ای ــرار گرفت ــتفاده ق ــورد اس ــل م ــن مث ــه در ای ک
می دهــد. غنــی و فقیــر هــر دو بــه وســیله خــدا خلــق شــده اند (امثــال ســلی¿ن بــاب ٢٢ آیــه ٢). 
ــد. درســت  ــا می تاب ــر هــر دوی آنه ــد و خورشــید ب ــذت می برن ــه زندگــی ل ــا از هدی هــر دوی آنه
هــ¿ن طــور کــه ثروôنــدان دربــاره نحــوه برخوردشــان بــا فقــرا اخطــار داده شــده اند، فقــرا نیــز 
توصیــه شــده اند کــه حتــی ســتمگران نســبت بــه خــود را دوســت بدارنــد کــه در برخــی حالتهــا 

ــات ٤٤ و ٤٥). ــاب ٥ آی ــی ب ــند (مت ــدان باش ــد ثروôن می توان

پیام امثال سلی�ن باب ٢٨ آیه ٣ چیست؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وظایــف فقیــر و غنــی یکســان اســت (امثــال ســلی¿ن بــاب ٢٨ آیــه ٣). فقــر نبایــد بهانــه ای   
بــرای رشارت باشــد. ایــن واقعیــت کــه شــ¿ ممکــن اســت تحــت ســتم قــرار گرفتــه  باشــید بــه شــ¿ اجــازه 
ســتم کــردن بــه دیگــران را Íی دهــد. َمثــل عیســی در مــورد غــالم انتقامجــو کــه بــه غــالم بیچــاره تــر از 
خــودش ســتم کــرد نشــان می دهــد کــه ایــن عکس العمــل گرچــه غیرمنتظــره از فقیــر بــود (کــه انتظــار 
مــی رود بتوانــد غمخــوار انســانهای فقیــر دیگــر باشــد)، ولــی غیرعــادی نیســت (متــی بــاب ١٨ آیــات ٢٢ 
الــی ٣٥). در امثــال ســلی¿ن بــاب ٢٨ آیــه ٣، منظــر بــاران کــه معمــوالً برکــت اســت، بــه صــورت ســیالب 
مخربــی از کار در می آیــد؛ ایــن تصویــر غیــر طبیعــی بــودِن نــوع رفتــار و نــا امیــدی کــه آن بــه ارمغــان 

ــد. ــح می ده ــی آورد را توضی م

پیام امثال سلی�ن باب ٢٨ آیه ٦ چیست؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فقیــر درســتکار از غنــی رشیــر بهــرت اســت (امثــال ســلی¿ن بــاب ٢٨ آیــه ٦). بــا توجــه   
بــه حکمــت ســنتی، فــرد درســتکار نبایــد فقیــر باشــد، بــرای اینکــه فقــر فرضــاً جریمــه ای عادالنــه 
بــرای آدمهــای تنبــل اســت (امثــال ســلی¿ن بــاب ٢٤ آیــه ٣٤). بــا ایــن حــال واقعیــت زندگــی خیلــی 
پیچیــده اســت. فقــرا ممکــن اســت قربانیــان بــی عدالتــی یــا رشایــط خــارج از کنرتلشــان باشــند. در 
اغلــب اوقــات مســئله همیــن اســت. بــا ایــن حــال شــاخص ارزشــهای مــورد دفــاع در کتــاب امثــال 
ســلی¿ن روشــن و بــی ابهــام اســت. صداقــت از ثــروت بــا اهمیــت تــر اســت و موفقیــت شــاخصی 

مطمــنئ بــرای صداقــت نیســت.



٧٩

دوست داشتن حقیقت

١٢ مارسپنجشنبه 

ــا شــ¿ هســتند؟  چــه درســهایی در کودکــی آموختیــد کــه هنــوز در بزرگســالی ب
چگونــه چیزهایــی کــه آموختــه ایــد شــ¿ را در ســاخÀ زندگــی بهــرت کمــک 

می کنــد؟

ــا بــه هــر  ــه فرزنداÍــان، شــاگرداÍان ی از همــه کارهایــی کــه می توانیــم ب  
کــس کــه خواهــان یادگیــری از ماســت تعلیــم بدهیــم مطمئنــاً مهمرتیــن درس اینجــا 
ــتگان  ــم گش ــاره گ ــه درب ــی ک ــول کس ــس رس ــه پول ــور ک ــود، ه¿نط ــت می ش یاف
ــاله دوم  ــد» (رس ــتی را نپذیرفتن ــت راس ــا محب ــه «آنه ــت ک ــن را گف ــد ای می نویس
ــض  ــت مح ــی حقیق ــه عیس ــه ١٠). البت ــاب ٢ آی ــالونیکیان ب ــه تس ــول ب ــس رس پول
اســت، تعلیــم دادن بــه دیگــران کــه حقیقــت را دوســت بدارنــد بــه معنــای تعلیــم 
ــز دیگــری واقعــاً اهمیــت دارد؟ ــه دوســت داشــÀ عیســی اســت و چــه چی ــا ب آنه
ــه  ــرای رســیدن ب ــه ب ــی صادقان ــا هدف ــا ب ــه م «هــر مســیر تجسســی را ک  
حقیقــت دنبــال کنیــم، بــه مبــدأ پــر قــدرت نامرئــی الوهیــت می رســیم کــه در ôامی 
امــور مشــغول کار اســت. فکــر انســان بــا فکــر خــدا مرتبــط می شــود و محــدود بــا 
ــر جســم و ذهــن و  ــن مشــارکتی ب ــر چنی ــد. تأثی ــه مشــارکت در می آی نامحــدود ب
جــان فراتــر از محاســبه اســت.» -خانــم الــن ج. هوایــت، Education، صفحــه ١٤.

 امثــال ســلی�ن بــاب ٢٩ آیــه ١٥ را بخوانیــد (همچنیــن امثــال ســلی�ن بــاب ٢٩ 
آیــه ١٩ را ببینیــد). چــه اصــل مهمــی نــه تنهــا بــرای تعلیــم و تربیــت بلکــه بــرای 

ــد؟ ــی در اینجــا مشــاهده می کنی زندگــی بطــور کل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

بــا وجــود اینکــه Íونــه مــا بــا اهمیــت اســت، مخصوصــاً بــرای آنانــی کــه   
Íی توانیــم آنهــا را َمالمــت یــا تنبیــه کنیــم، ولــی در برخــی مــوارد بــه آن خیلــی نیــاز 
اســت. ایــن موضــوع مخصوصــاً در مــورد فرزنداÍــان حقیقــت دارد. بعضــی وقتهــا 

ــا بــه مســیر برگردانــده شــوند. ــد ت ــه تنبیــه شــدن دارن ــاز ب کــودکان نی
ــامل  ــی ش ــن حت ــت و ای ــد اس ــاه و فاس ــاقط در گن ــا س ــه م ــت هم طبیع  
موجــودات کوچــک دوســت داشــتنی یعنــی فرزنداÍــان نیــز می شــود. مــا در حــق 
خــود یــا فرزنداÍــان بــا اجــازه دادن بــه آنهــا تــا هــر کاری کــه می خواهنــد بکننــد 
نیکــی Íی کنیــم. در حقیقــت کــودکان نــه تنهــا بــه انضباطــی کــه خواهانــش هســتند 
نیــاز دارنــد بلکــه آنهــا احتیــاج دارنــد بداننــد کــه مرزهایــی وجــود دارنــد و آنهــا باید 
درون آنهــا Òاننــد. مــادری کــه معتقــد اســت او بایــد بــه آزادی فرزندانــش احــرتام 
بگــذارد و بــدون نــه گفــÀ بــه آنهــا اجــازه بدهــد تــا هــر کاری را کــه می خواهنــد 
ــه ١٥) و  ــاب ٢٩ آی ــال ســلی¿ن ب ــت (امث ــرای او خجال ــت ب ــد، در نهای انجــام بدهن
ــاً  ــه اآلن مطمئن ــد آورد، اگــر ن ــار خواهن ــه ب ــرای خودشــان تأســف ب ــدون شــک ب ب

زمانــی کــه بــزرگ شــوند.



٨٠

جمعه 

مطالعات بیشتر

پرسشهای برای بحث:

١٣ مارس

«احــکام خــدا پایه هایشــان را در تغییرناپذیرتریــن حقایــق دارنــد بنابرایــن   
آنهــا ســاخته شــده اند تــا شــادمانی نــگاه دارندگانــش را ترویــج بخشــند... دیــن انســان را بــه 
رابطــه شــخصی بــا خــدا می رســاند، ولــی نــه بصــورت انحصــاری؛ بــرای اینکــه اصــول آســ¿نی 
بایــد در زندگــی بــکار بــرده شــوند تــا برشیــت را کمــک کننــد و برکــت ببخشــند.»- خانــم الــن 

ج. هوایــت، Sons and Daughters of God، صفحــه ٢٦٧.
«غفلــت کامــل از تعلیــم و تربیــت کــودکان بــرای خــدا، رشارت را مــداوم می کنــد و   
بســیاری را کــه بــا توجــِه محتاطانــه می توانســتند همــکار مســیح شــوند در رده هــای دشــمن 
قــرار داده اســت. ایــده هــای غلــط، فــرد ابلــه و عاطفــۀ ابلهانــه ویژگیهــای تربیتــی بــه وجــود 
آورده انــد کــه فرزنــدان را دوســت نداشــتنی و ناراحــت ســاخته اســت، زندگیهــای والدیــن را 
ناگــوار کــرده انــد و تأثیــر محنــت بارشــان را از نســلی بــه نســلی دیگــر توســعه داده انــد. هــر 
کودکــی کــه مجــاز بــه داشــÀ راه خــود باشــد بــه خــدا بی احرتامــی خواهــد کــرد و موجــب 
ــردن  ــت نک ــردن از وظایفشــان و مخالف ــت ک ــا غفل ــود... ب ــادرش می ش ــدر و م رشمســاری پ
ــن ج.  ــم ال ــد.» - خان ــه رویشــان می بندن ــن درهــای شــهر خــدا را ب ــا، والدی ــای آنه ــا خطای ب

ــات ٣٢٥ و ٣٢٦. ــد ٥، صفح ــت، Testimonies for the Church، جل هوای

• گرچــه لئــو تولســتوی نویســنده روســی در خانــه ای مســیحی بــزرگ شــد، ای¿نــش 
ــد:  ــه ش ــران مواج ــا بح ــری، او ب ــگام پی ــرد. هن ــا ک ــ¿دی ره ــالهای مت ــرای س را ب
ــد؟  ــان می یاب ــا مــرگ پای ــ¿ً ب ــای زندگــی چیســت، مخصوصــاً زندگــی کــه حت معن
ــزی  ــی چی ــش گشــت، ول ــال پاســخها در همــه حــوزه هــای دان ــه دنب گرچــه او ب
ــرای پرســش زندگــی  نیافــت. او رسانجــام متوجــه شــد کــه تنهــا پاســخ منطقــی ب
ــدا  ــی رود پی ــر از منطــق م ــه فرات ــزی ک ــه چی ــ¿ن ب ــش می بایســت در ای و معنای
ــای  ــرای معن ــخها ب ــÀ پاس ــور گرف ــه منظ ــت ب ــه او گف ــش ب ــی منطق ــود؛ یعن بش
زندگــی فراتــر از منطــق یعنــی بــه دنیــای ایــ¿ن گام بــردارد. پــس چــرا ایــ¿ن بــه 
عیســی واقعــاً انتخابــی کامــالً منطقــی اســت کــه مــا می توانیــم بــا توجــه بــه معنــا 

و هــدف زندگــی بگیریــم؟

• درک شــ¿ از معنــای دوســت داشــÀ حقیقــت چیســت؟ چگونــه مــا حقیقــت را 
دوســت داشــته باشــیم؟ البتــه دوســت داشــÀ حقیقــت بــه ایــن معناســت کــه مــا 
ابتــدا بایــد آن را بشناســیم. چگونــه مــا بــه دانــش حقیقــت می رســیم؟ و چگونــه 
 Àمــا می توانیــم مطمــنئ باشــیم کــه اجــازه ندهیــم چیــزی بــر رس راه دوســت داشــ

حقیقــِت فــوِق همــه چیــز دیگــر قــرار بگیــرد؟



٨١

درس ١٢   

بعدازظهر شنبه

تواضع افراد حکیم

*١٤ الی ٢٠ مارس

ــاب ١٨  ــا ب ــاب ٣٠، لوق ــال ســلی¿ن ب ــه: امث ــن هفت ــه ای ــرای مطالع ب
ــه  ــاب ١ آی ــا ب ــاله اول یوحن ــه ٢، رس ــی ٤٠ آی ــاب ٣٨ ال ــوب ب ــی ١٤، ای ــات ٩ ال آی
ــه ٢٤ را  ــاب ١٠٤ آی ــور داود ب ــی ١٨، مزم ــات ١٤ ال ــاب ٣ آی ــا ب ١٩، مکاشــفه یوحن

ــد. بخوانی

ــه  ــرا ک ــکین اند زی ــه در روح مس ــان ک ــال آن ــه ح ــا ب ــی:  «خوش ــه حفظ آی
ــه ٣). ــاب ٥ آی ــی ب ــت» (مت ــ�ن از آن آنهاس ــوت آس ملک

 
ــده  ــه ش ــر گرفت ــم در نظ ــی مه ــوان فضیلت ــع بعن ــدس تواض ــاب مق در کت  
ــون  ــه تاکن ــخصی ک ــن ش ــع تری ــوان متواض ــه عن ــی ب ــاء موس ــن انبی ــت. بزرگرتی اس
ــاب  ــه کت ــا توجــه ب ــه ٣). ب ــاب ١٢ آی ــداد ب زیســته اســت شــناخته شــد (ســفر اع
میــکاه بــاب ٦ آیــه ٨، وظیفــه اصلــی کــه خــدا از انســانها می خواهــد ایــن اســت کــه 
«در حضــور خدایــت متواضعانــه رفتــار کــن». عیســی نیــز ارصار داشــت کــه تواضــع 
آرمانــی اســت کــه یــک مســیحی بایــد آن را بــه دســت آورد: هــر کــه ماننــد ایــن 
کــودک خــود را حقیــر کنــد هــ¿ن در ملکــوت آســ¿ن بزرگــرت اســت « (متــی بــاب 

ــه ٤). ١٨ آی
ــان  ــد؟ هــر نََفســی، هــر رضب ــز ببال ــه یــک چی ــد ب باالخــره، هــر کــس بای  
قلبــی، هــر موهبتــی، هــر اســتعدادی فقــط از خــدا منشــأ می گیــرد، «در او زندگــی 
ــه ٢٨)؛ و  ــاب ١٧ آی ــوالن ب ــ¿ل رس ــم و موجودیم»(اع ــت می Íایی ــم و حرک می کنی
در نــور صلیــب، همگــی اعــ¿ل عادملــان ماننــد «لتّــه حیــض» اســت (اشــعیاء بــاب 

ــم؟ ــود ببالی ــه خ ــم ب ــه می توانی ــس چگون ــه ٦)؛ پ ٦٤ آی
ــه موقعیتــ¿ن،  ــا توجــه ب ــه تواضــع اختصــاص دارد؛ ب ــال ســلی¿ن ب ــه امث ــن هفت ای

ــه اســت اگــر هــر چیــزی جــز انســانی متواضــع باشــیم؟ چقــدر ابلهان

*درس این هفته را بخوانید تا برای شنبه آماده شوید، ٢١ مارس.



٨٢

شما فکر می کنید کی هستید؟

١٥ مارسیکشنبه

امثــال ســلی�ن بــاب ٣٠ آیــات ١ الــی ٣، ٣٢ و ٣٣ را بخوانیــد. همــه ایــن آیــات بــا 
هــم چــه چیــز را می گوینــد؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خــود حقیــر بینــی در ایــن آیــات بــه نظــر تفــاوت فاحشــی بــا خــود برتــر   
بینــی پادشــاهان در منطقــه خــاور نزدیــک باســتان دارد، هــ¿ن کســانی کــه اغلــب 
دوســت داشــتند کــه بــه حکمتشــان، موفقیــت هایشــان، پیروزیهــای جنگــی شــان 
ــن»  ــوک زمی ــی مل ــت از ôام ــدی و حکم ــه دولتمن ــر ب ــز «نظ ــلی¿ن نی ــد. س ببالن
ــاب ٢  ــه ٢٣؛ جامعــه ب ــاب ١٠ آی ــد (اول پادشــاهان ب ــن ثبــت گردی ــوان بزرگرتی بعن
آیــه ٩)؛ و البتــه بعــد از او نبوکدنــرص اســت، کســی کــه علنــاً اظهــار داشــت کــه: «آیا 
ایــن بابــل بــزرگ نیســت کــه آن را مــن بــه قــوت اقتــدارم جهــت قــرص مملکــت و 

ــه ٣٠). ــاب ٤ آی ــال ب ــا Íــودم؟» (دانی ــم بن جــاه و عزت
ــده را  ــر کنن ــد، او فخ ــی اش را می فهم ــی اطالع ــنده مان ب ــه نویس ــرا ک زی  
ــال کســی  ــال (nabal) اســت، ناب ــه» ناب ــرای «ابل ــد. کلمــه عــربی ب ــه» می خوان «ابل
اســت کــه بــرای Íونــه رفتــارش شــبیه تفاخــر یــک فــرد ابلــه اســت (اول ســموئیل 
ــن  ــت دارد، همچنی ــرور داشــÀ دالل ــه غ ــه ب ــردن ک ــن فخــر ک ــن چنی ــاب ٢٥). ای ب
عامــل بالقــوه ای بــرای تحقیــر در خــود دارد و نتیجــه اش جــز خشــم و نــزاع نیســت. 
پولــس رســول همچنیــن چنــد تــن از اعضــای کلیســا را ابلهانــی خوانــد کــه خودشــان 
ــر بــه آن افتخــار می کردنــد (رســاله دوم پولــس  را حکیــم می دانســتند و حتــی بدت

ــه ١٨ و ١٩). ــاب ١١ آی ــان ب ــه قرنتی رســول ب

لوقــا بــاب ١٨ آیــات ٩ الــی ١٤ را بخوانیــد. چــرا ممکــن اســت آســانرت از آن باشــد 
کــه فکــر می کنیــم کــه ماننــد آن فریســی باشــیم؟ چگونــه مطمــنئ باشــیم کــه در 

دامــی مشــابه، حتــی بــه طریــق ماهرانــه اســیر Þی شــویم؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
ــد متأســف باشــید  ــه خــود افتخــار می کنن ــه ب ــرادی ک ــرای اف ــد ب شــ¿ بای  
(معمــوالً بهــر حــال پوششــی بــرای عــدم احســاس امنیــت آنهاســت)؛ فقــط نشــان 

دهنــدۀ آن اســت کــه آنهــا چقــدر اغفــال شــده و ناداننــد.



٨٣

دانش خدا؟

١٦ مارسدوشنبه

در عظمــت و راز خــود آفرینــش تعمــق کنیــد. اینهــا دربــاره عظمــت و راز خالــق 
چــه بایــد بــه مــا بگوینــد؟ چــرا بایــد ایــن عظمــت و راز بــه مــا آرامــش و امیــد 

؟ ببخشد

غــرور در کســانی کــه خداونــد را بــه طریــق شــخصی Íی شناســند ظهــور   
می کنــد. در مقابــل، فــردی کــه در ارتبــاط بــا خــدا زندگــی می کنــد فروتــن خواهــد 
بــود، بــرای اینکــه او داYــاً بــا کســی در ارتبــاط اســت کــه بــی نهایــت بزرگــرت از هــر 
ــان هســتی می اندیشــیم و متوجــه  ــدازه جه ــه ان ــا ب ــه م ــی ک ــک از ماســت. زمان ی
می شــویم کســی را می پرســتیم کــه جهــان هســتی را آفریــده اســت و اینکــه همیــن 
خــدا در جســم عیســی بــه خاطــر مــا بــر روی صلیــب زجــر کشــید - در حالــی کــه 

ــا غــرور دشــوار می Íایــد. ایــن افــکار پیــش روی ماســت تصــور کلنجــار رفــÀ ب

ــاره  ــا درب ــه م ــات ب ــن آی ــد. ای ــی ٦ را بخوانی ــات ٣ ال ــاب ٣٠ آی ــال ســلی�ن ب  امث
ــد؟ ــه می گوین ــت چ ــای الوهی ــأن و رسه ــدرت، ش ق

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــده  ــد فهمی ــاره خــدا» بای ــش درب ــای «دان ــه معن ــش خــدا» ب ــارت «دان عب  
شــود. پنــج پرســش بدیعــی در ادامــه پرســیده می شــوند کــه مــا را وادار بــه اقــرار 

می کنــد کــه مــا واقعــاً در رابطــه بــا خــدا چقــدر Íی فهمیــم.

ــه مــا  ــد. چــه چالشــهایی را ب ــه ٤ را بخوانی ــاب ٣٠ آی ــال ســلی�ن ب پرسشــهای امث
ارائــه می دهنــد؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــر از  ــیار دورت ــی)، او بس ــش اول ــار پرس ــت (چه ــده اس ــدا آفرینن ــون خ چ  
فهــم و درک مــا باقــی می مانــد (پرســش پنجــم). در کتــاب ایــوب، خــدا ایــوب را بــا 
ــا اینکــه ایــوب دریابــد کــه او قــادر بــه  پرسشــهایی مشــابه بــه چالــش می کشــد ت

ــه ٢). ــی ٤٠ آی ــاب ٣٨ ال ــوب ب ــت (ای ــش نیس ــق های ــدا و طری درک خ
ایــن حقیقــت کــه خــدا آفریننــده اســت و بــرای آنکــه مــا Íی توانیــم او را   
کامــالً بفهمیــم، بــه مــا درســی بســیار مهــم می دهــد کــه چگونــه مــا بایــد مکاشــفه 
نگاشــته شــدۀ او را کــه محققــان همیشــه مــورد پــرس و جــو قــرار می دهنــد 
دریافــت کنیــم. مــا کیســتیم - کــه حتــی ادراکــ¿ن از ســاده ترین چیزهــا در طبیعــت 
نــد عاجــز اســت- کــه کالم خــدا را بــه چالــش بکشــیم، حتــی  کــه نامفهــوم و پــر از رسِّ

ــد؟ ــا برآشــفته  می کنن ــرده ی ــج ک ــا را گی ــه م قســمتهایی ک
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بــه اینکــه چقــدر تنهــا بــه خــدا متکــی هســتید بیندیشــید. حفــظ داYــی ایــن 
ــ¿ن کمــک  ــد شــ¿ را در رشــد ای ــه می توان ــان چگون ــان در ذهنت ــت عری واقعی

ــی رخ خواهــد داد؟ ــکا چــه خطرات ــن ات ــد؟ در صــورت فرامــوش کــردن ای کن

ایــن آیــه (امثــال ســلی¿ن بــاب ٣٠ آیــات ٧ الــی ٩) تنهــا در بــر دارنــدۀ دعــا   
در کتــاب امثــال ســلی¿ن اســت. اتفاقــی نیســت کــه ایــن درخواســت بالفاصلــه خــدا 
را بعنــوان خالــق بــزرگ تصدیــق می کنــد (امثــال ســلی¿ن بــاب ٣٠ آیــه ٤) و وعــدۀ 

ــه ٥). ــال ســلی¿ن بــاب ٣٠ آی ــال دارد (امث ــه دنب وفــاداری اش را ب

ــا را  ــن چیزه ــی ای ــرا کس ــد. چ ــی ٩ را بخوانی ــات ٧ ال ــاب ٣٠ آی ــلی�ن ب ــال س امث
می طلبــد؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

قبــل از اینکــه از خــدا چیــزی بطلبیــم، مهــم اســت کــه مطمــنئ بشــویم رابطــه مــان   
بــا او مســتحکم اســت. اگــر مــا دروغ می گوییــم، یعنــی مــا واÍــود می کنیــم خــدا کــه واقــف 
بــه همــه چیزهاســت حتــی وجــود نــدارد. بــرای همیــن اعــرتاف بــه گناهاÍــان رشط الزم بــرای 
بخشــودگی اســت (رســاله اول یوحنــای رســول بــاب ١ آیــه ٩). مــا Íی توانیــم خــدا را فریــب 
بدهیــم؛ او مــا را دقیقــاً ه¿نطــور کــه هســتیم می بینــد. در هنــگام دعــا کــردن، احســاس بــه 
خــاک افتــادن، بــه ماننــد مــرده ای کــه در خــاک خوابیــده اســت (مراثــی ارمیــا بــاب ٣ آیــه 
٢٩)، نــه تنهــا احــرتام و تواضــع مــا را آشــکار می کنــد بلکــه هشــیاری برهنگــی روحانیــ¿ن در 

ــد. ــان می ده ــور او را نش حض
در امثــال ســلی¿ن بــاب ٣٠ آیــه ٨، نویســنده از خــدا نــه فقــر و نــه غنــا می طلبــد.   
اولیــن بــاری کــه فعــل «دادن» در کتــاب مقــدس در ارتبــاط بــا انســانها مــورد اســتفاده قــرار 
گرفــت، هدیــه خــوراک از خــدا را در پــی داشــت (ســفر پیدایــش بــاب ١ آیــه ٢٩). بــه همیــن 
دلیــل اســت کــه در بســیاری از فرهنگهــا غــذا بطــور ســنتی بــا دعــا کــردن در ارتبــاط اســت. 
ایــن نیــاز بنیــادی کــه مــا را بســیار وابســته بــه خــدای آفرینــش می کنــد، تجربــه دعــا کــردن 

را در مرکــز تنــازع بقــا قــرار داده اســت.
ایــن دو درخواســت فقــط باعــث تــوازن شــخصیت انســانی Íی شــوند. آنهــا در یــک   
هــدف مشــرتکند: جــالل خــدا. اگــر درآمدمــان کــم باشــد، می دزدیــم و بــه خــدا بــی احرتامــی 
می کنیــم؛ اگــر درآمدمــان بســیار باشــد، نیــاز بــه خــدا را احســاس Íی کنیــم و حتــی ممکــن 
اســت وجــودش را انــکار کنیــم؛ و شــایان ذکــر اســت کــه ایــن مخمصــه اخیــر فقــط منجــر بــه 
قطــع ارتبــاط بــا خــدا می شــود. امکانــاً مــورد اولــی ارتبــاط مــا را بــا آفریننــده حفــظ خواهــد 

کــرد.
دعای ربّانی در برگیرنده موضوعهای مورد توجه دوگانه است:

• «نــان روزانــه مــا را در هــ¿ن روز بــه مــا ببخــش» (متــی بــاب ٦ آیــه ١١) بیشــرت از نیازمــان 
برایــ¿ن فراهــم نکــن؛ و (٢) «مــا را در معــرض آزمایــش قــرار مــده» (متــی بــاب ٦ آیــه ١٣) 

نیازهایــ¿ن را بــرآورده کــن.
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ــدان تواضــع  ــت اســت و موجــب برکــت می شــود، فق ــه تواضــع مثب ــه ک ه¿نگون  
 Àخطرنــاک اســت و نفریــن در پــی دارد. امثــال ســلی¿ن بــاب ٣٠ بعــد از تشــویق بــه داشــ
فضیلــت تواضــع بــا نشــان دادن .ــره و پاداش هایــش، در مــورد خطراتــی کــه توســط غــرور 

می آیــد هشــدار جــدی می دهــد.
نفریــن کــردن والدینتــان (امثــال ســلی¿ن بــاب ٣٠ آیــات ١١ و ١٧). آگــور بــا ایــن   
فقــره از اعــ¿ل آغــاز می کنــد، زیــرا ایــن نشــان دهنــدۀ جــدی تریــن عمــل غــرور اســت زمانی 
 Àکــه فرزنــدان منشــأ زندگیشــان را حقیــر می شــ¿رند. قابــل توجــه اســت کــه احــرتام گذاشــ
و برکــت بخشــیدن بــه والدیــن تنهــا حکمــی اســت کــه بــه وعــدۀ حیــات ابــدی وابســته اســت 
(ســفر خــروج بــاب ٢٠ آیــه ١٢، رســاله پولــس رســول بــه افسســیان بــاب ٦ آیــات ٢ و ٣)، در 
حالــی کــه مجــازات مــرگ بــرای گناهــش تعییــن شــده اســت (ســفر خــروج بــاب ٢١ آیــه ١٥ 

و ١٧).
ــه  ــی ک ــه ١٢ و ٢٠). رشیران ــاب ٣٠ آی ــلی¿ن ب ــال س ــت شــخصی (امث ــای عدال ادع  
خودشــان را عــادل می انگارنــد وضعیــت بــدی دارنــد، زیــرا آنهــا در رشارتشــان باقــی خواهنــد 
مانــد، آنهــا باورشــان شــده کــه پــاک هســتند و بــه بخشــش نیــاز ندارنــد. بــرای همیــن اعــرتاف 
کــردن بــه گنــاه بــرای بــه دســت آوردن بخشــش بســیار اساســی اســت (رســاله اول یوحنــای 
رســول بــاب ١ آیــه ٩). اهالــی الودکیــه (Laodiceans) آنهایــی کــه ادعــا می کردنــد ثروôنــد، 
ــرت و  ــی بصی ــر، ب ــه فقی ــد ک ــن بودن ــل از ای ــه غاف ــتند (گرچ ــاس هس ــوش لب ــوش و خ باه
برهنــه انــد)، توصیــه شــدند کــه بــرای ترمیــم وضعیــت تیــره بختشــان از خــدا توانایــی هایــی 

ــی ١٨). ــات ١٤ ال ــاب ٣ آی ــای رســول ب ــد (مکاشــفه یوحن درخواســت کنن
ــش  ــی و مزایای ــش روحان ــه داشــÀ دان ــه ب ــده کســانی اســت ک ــن نشــان دهن «ای  
ــت  ــرده اس ــا ک ــا عط ــه آنه ــدا ب ــت، خ ــدون لیاق ــه ب ــی ک ــرای برکات ــا ب ــا آنه ــد؛ ام می بالن
شــکرگزاری نکردنــد. آنهــا رسشــار از یاغیگــری، ناسپاســی و بــی توجهــی بــه خــدا بوده انــد؛ و 
هنــوز او بــه گونــه ای بــا آنهــا رفتــار می کنــد درســت ماننــد پــدری بخشــنده و محبــوب کــه 
ــد،  ــر فیضــش مقاومــت کــرده ان ــد. آنهــا در براب ــار می کن ــا پــرس ناســپاس و خــودرسش رفت ب
از مزیــت هایــش ســوء اســتفاده کــرده انــد، فرصــت هایــش را ناچیــز شــمرده اند و متقاعــد 
شــده اند کــه در قناعــت، ناسپاســی اســفناک، ترشیفــات توخالــی و عــدم صمیمیــت ریاکارانــه 

ــه ٨٣. ــت، Faith and Works، صفح ــن ج. هوای ــم ال ــد.» - خان ــرو برون ف
ــراد  ــده از اف ــه ش ــر ارائ ــات ١٣ و ١٤). تصوی ــاب ٣٠ آی ــلی¿ن ب ــال س ــر (امث تحقی  
مغــرور زیبــا نیســت. گــر چــه آنهــا نگاهــی مغرورانــه در رخسارشــان دارنــد، امــا غــرور از ایــن 
فراتــر هــم مــی رود: غــرور در تحقیــر کســانی کــه از آنهــا در مرتبــه پایین تــری هســتند بــارز 
اســت. تصویــر ذهنــی «دنــدان نیــش» و «دندانهــا» نشــان می دهــد کــه اع¿لشــان چقــدر بــد 

ــه ١٤). ــاب ٣٠ آی ــال ســلی¿ن ب هســتند (امث

در مــورد رفتارتــان نســبت بــه دیگــران بیاندیشــید، بــه خصــوص آنهایــی کــه ممکــن اســت 
ــا  شــ¿ نســبت بــه آنهــا احســاس برتــری کرده ایــد (اکــU مــا ایــن احســاس را داشــته ایم، آی
ــه شــ¿ می توانیــد تواضعــی را  ــه می توانیــد آن را اصــالح کنیــد؟ چگون نداشــته ایم؟). چگون

کــه بــرای تصحیــح آن نیــاز اســت نشــان بدهیــد؟



٨٦

١٩ مارسپنجشنبه 

درسی از طبیعت

بــه ســاده تریــن چیزهــای طبیعــت بیاندیشــید: بــرگ درخــت، قطــرۀ آب، صــدف 
دریایــی. چگونــه بایــد حقایــق ایــن چیزهــای رسشــار از ارسار، مــا را متواضــع نگــه 

دارنــد؟

همیشــه در ôــام کتــاب مقــدس تصویــری از طبیعــت بــرای تعلیــم حقایــق   
روحانــی مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت. در اینجــا همچنیــن امثــال ســلی¿ن بــه 

ــوزد. ــع می آم ــاره تواض ــی درب ــا درس ــه م ــت ب ــک طبیع کم

امثــال ســلی�ن بــاب ٣٠ آیــات ١٨ و ١٩ را بخوانیــد. ایــن آیــات دربــاره محــدوده 
ــد؟ ــرش چــه می گوین هــای درک ب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ی را در بســیاری از چیزهــای معمولــی دیــد. مــا شــاهد مجموعــه  آگــور رسِّ  
ــال اول  ــه می دهــد. دو مث ــا ارائ ــه او در اینج ــب هســتیم ک ای از ارسار بســیار جال
از حیوانــات اســت، عقابــی کــه بــه آهســتگی در آســ¿ن پــرواز می کنــد، مــاری کــه 
بــه آرامــی بــر روی زمیــن می خــزد. ســپس او بــه ســمت دو عمــل انســان مــی رود: 
کشــتی در دریــا و مــرد همــراه زن. حتــی امــروز بــا ایــن همــه دانــش علمــی مــا، 
ــ¿ن  ــز قدردانی ــا هرگ ــه م ــت ک ــدر رضوری اس ــد. چق ــی مانده ان ــیاری باق ارسار بس
بــرای اعــ¿ق و عظمــت حیــات را از دســت ندهیــم. ایــن نــوع نگــرش بطــور حتــم 

ــاری خواهــد کــرد. ــه تواضــع در حضــور خــدا ی مــا را ب

امثــال ســلی�ن بــاب ٣٠ آیــات ٢٤ الــی ٢٨ را بخوانیــد. چــه ارسار دیگــری از طبیعت 
توجــه و حیــرت نویســنده را جلــب می کنــد؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــا ح¿قــت، غــرور و فســاد  ــه ب ــی بالفاصل ــات قبل ــب آنجاســت کــه آی جال  
ــپس  ــی ٢٣). او س ــه ٢٠ ال ــاب ٣٠ آی ــلی¿ن ب ــال س ــتند (امث ــاط هس ــان در ارتب انس
بــه دنیــای حیوانــات می پــردازد، بــه مخلوقــات کوچــک و متواضــع اشــاره می کنــد، 
حتــی او هــ¿ن کلمــه عــربی «حکمــت» را در توصیــف آنهــا اســتفاده می کنــد کــه 
در توصیــف انســانها (امثــال ســلی¿ن بــاب ٣ آیــه ١٣) و حتــی خــود خــدا اســتفاده 
کــرده بــود (ایــوب بــاب ١٢ آیــه ١٣، مزمــور داود بــاب ١٠٤ آیــه ٢٤). حتــی امــروز 
بــا همــۀ پیرشفتهــای علمــی کــه داریــم، نحــوه انجــام کارهــا توســط ایــن مخلوقــات 
خــارج از ادراک ماســت؛ بنابرایــن چقــدر بیشــرت افعالشــان ایــن انســان حکیــم را در 
زمــان خــودش حیــران کــرده اســت؛ و او بدرســتی انســانی حکیــم بــود، زیــرا یکــی از 
نشــانه هــای بــزرگ حکمــت اعــرتاف بــه گنــاه کــردن اســت بــه اینکــه حتــی دربــاره 

ــم. ــم می دانی ــدر ک ــی چق چیزهــای معمول



٨٧

جمعه 

مطالعات بیشتر

پرسشهای برای بحث:

٢٠ مارس

ــل باشــیم،  ــاب احــرتام قائ ــرای کت ــد ب ــم. مــا بای ــم کنی ــد کالم خــدا را تکری «مــا بای  
ــش  ــی جابجای ــی احتیاط ــا از روی ب ــم، ی ــتفاده نکنی ــادی اس ــارف ع ــرای مص ــز از آن ب هرگ
ــا  ــرد ی ــرار گی ــورد اســتفاده ق ــردن م ــرای شــوخی ک ــد ب ــز نبای ــاب مقــدس هرگ ــم؛ و کت نکنی
حتــی بــرای اشــاره کــردن بــه صحبــت هــای طنزآمیــز ترجمــه و تفســیر شــود. *ôــام کالم خــدا 
ــال  ــه ُمّصفــی شــده باشــد.* امث ــد نقــره ای کــه در کــوره هفــت مرتب شــفاف اســت*؛ *مانن
 ،Education ،ســلی¿ن بــاب ٣٠ آیــه ٥؛ مزمــور داود بــاب ١٢ آیــه ٦.» - خانــم الــن ج. هوایــت

ــه ٢٤٤. صفح
«اولیــن ســخنان مســیح بــه مردمــی کــه در دامنــه کــوه ایســتاده بودنــد، کالم برکــت   
بــود. او خطــاب بــه مــردم فرمــود: خوشــا بــه حــال مســکینان در روح، زیــرا نیــاز بــه نجــات و 
رســتگاری را احســاس می کننــد. انجیــل بایــد بــرای مســکینان موعظــه شــود. نــه بــرای کســانی 
کــه از نظــر روحانــی مغــرور بــوده و ادعــا می کننــد کــه ثروôندنــد و بی نیــاز. پیــام انجیــل 
بــرای کســانی اســت کــه بــا فروتنــی از گناهــان خویــش توبــه می کننــد... تــا زمانــی کــه انســان 
نســبت بــه ضعفهــا و گناهانــش متقاعــد نشــود و جامــه خودخواهــی و اتــکا بــه خویشــÀ را 
ــرای  ــد ب ــد Íی توان ــد، خداون ــد تســلیم نن¿ی ــه ارادۀ خداون ــد و خــود را ب ــرون نکن ــن بی از ت
نجــات و بــاز گردانــدن او بــه آســ¿ن کاری انجــام دهــد. تنهــا در ایــن صــورت اســت کــه او 
می توانــد بخشــش مــورد نظــر خــدا را دریافــت کنــد. انســانی کــه نیــاز خویــش را 
احســاس می کنــد، هیــچ چیــزی از او دریــغ نخواهــد شــد. چنیــن فــردی بــه خدایــی 
کــه ôامــی پُــری در او ســاکن اســت، دسرتســی نامحــدود خواهــد داشــت.» -خانــم 

الــن ج. هوایــت، کتــاب آرزوی اعصــار، صفحــه ٢٧٨.

• در طــرح نجــات تأمــل کنیــد و بــه آنچــه بــرای نجاôــان الزم بــود؛ یعنــی مــا خیلــی ســاقط 
در گنــاه، فاســد و رشیــر هســتیم و تولــد تــازه بــه تنهایــی بــرای رهایــی مــا از گنــاه کافــی 
ــازه  ــای ت ــد شــده ایم، احی ــا تجدی ــم ی ــر یافته ای ــا تغیی ــدر م ــه چق ــم نیســت ک نیســت. مه
و تجدیــد دوبــاره Íی توانــد مــا را نجــات بدهــد. مــا بــه جانشــینی احتیــاج داریــم، کســی 
کــه قانونــاً در جایگاهــ¿ن بایســتد و هــ¿ن کــه عدالتــش بــه تنهایــی بــرای مصالحــۀ مــا بــا 
خــدا کافــی اســت. خــود ایــن واقعیــت بــه مــا چــه بایــد بگویــد، دربــاره اینکــه چــرا برخــی 

از بدتریــن گناهــان در انســان هــای ســاقط در گنــاه ماننــد مــا خودبینــی و غــرور اســت؟

• برخــی از راههــای متفاوتــی کــه نشــان می دهــد ôامــی هســتی مــا بــه خــدا متّکــی اســت 
چــه هســتند؟ چــه چیزهایــی در خــود طبیعــت نحــوه ح¿یــت خــدا از هســتی¿ن را بیــان 

می کنــد؟

• در دعاهــای امثــال ســلی¿ن بــاب ٣٠ آیــات ٧ الــی ٩ بیشــرت تأمــل کنیــد. بــه تــوازن در ایــن 
آیــات بنگریــد. چگونــه بایــد در همــه افعاملــان تعــادل را بیابیــم؟ چــرا ایــن مســئله بســیار 

بــا اهمیــت اســت؟



٨٨

درس ١٣   

بعدازظهر شنبه

زن ها و شراب

*٢١ الی ٢٧ مارس

بــرای مطالعــه ایــن هفتــه: امثــال ســلی¿ن بــاب ٣١، ایــوب بــاب ٢٩ 
آیــه ١٥، امثــال ســلی¿ن بــاب ٨، رســاله اول پولــس رســول بــه قرنتیــان بــاب ١ آیــه 

٢١ و مکاشــفه یوحنــای رســول بــاب ١٤ آیــه ١٣ را بخوانیــد.

آیــه حفظــی:  « نــه قــوت خویشــì را بــه زنــان بــده و نــه راه هایــت را بــه 
آنچــه ســبب هالکــت پادشــاهان می شــود تســلیم Þــا. ای لِموئیــل نوشــیدن رشاب 
ــال  ــت» (امث ــران نیس ــق امی ــم الی ــکرات ه ــل مس ــت و می ــاهان نیس ــق پادش الی

ــات ٣ و ٤). ــاب ٣١ آی ســلی�ن ب
کتــاب امثــال ســلی¿ن بــا تعلیــ¿ت پــدری آغــاز می شــود (امثــال ســلی¿ن   
بــاب ١ آیــه ١ و ٨، بــاب ٤ آیــه ١) و بــا تعلیــ¿ت مــادری بــه پایــان می رســد (امثــال 
ــه ســلی¿ن اشــاره داشــته  ــن اســت ب ــل ممک ــام لِموئی ــه ١). ن ــاب ٣١ آی ســلی¿ن ب
باشــد؛ اگــر اینگونــه باشــد، پــس مــادر لِموئیــل مــادر ســلی¿ن نیــز هســت و او بــه 
ــد: رشاب و زن. ــدار می ده ــاه هش ــرای پادش ــدی ب ــر ج ــل دو خط ــرسش در مقاب پ

ارتبــاط دادن رشاب و زن عمــدی اســت. بــرای حاکــم مؤثــری بــودن، پادشــاه بایــد 
ــد بســیار  ــن دو عامــل می توانن ــش باشــد و ای ــ¿ل نفوذهــای پیــش روی مراقــب اِع
قدرôنــد باشــند. اگــر چــه زن مناســب می توانــد ســودمند باشــد ولــی الــکل فقــط 

مشــکل ســاز اســت.
مقدمــه پــدر در قیــد تحصیــل روحانــی حکمــت بــود. حــال آنکــه اســتنتاج   
مــادر متوجــه اجــرای حکمــت در زندگــی واقعــی اســت. آمــوزش اصــول روحانــی بــه 
وســیله پــدر در صورتــی کــه اندرزهــای علمــی ارائــه شــده توســط مــادر متابعــت 

ــی نخواهــد داشــت. ــچ معنای ــردد هی نگ

*درس این هفته را بخوانید تا برای شنبه آماده شوید، ٢٨ مارس.
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در بســیاری از فرهنگهــا، نوشــیدن الــکل مــرتادف بــا زندگــی اســت. مــردم   
ــر آرزو  ــرای یکدیگ ــی را ب ــر طوالن ــÀ عم ــد و داش ــاال می برن ــان را ب ــام مرشوبش ج
ــکار  ــی ب ــودی زندگ ــرای ناب ــه هــر جــام مــرشوب ب ــن اســت ک ــب ای ــد، جال می کنن
بــرده می شــود. بطریهــای مــرشوب بــا طــرح هــای زیبــا، آهنگهــای جالــب و 
شــاعرانه مختــص نوشــیدن، تبلیغــات زیرکانــه و حتــی برخــی یافتــه هــای «علمــی»، 
همــه مــرشوب خوارهــا را در ایــن ایــده کــه الــکل بــرای آنهــا مفیــد اســت تســلی 
ــه  ــار ب ــن فریــب مرگب ــل ای ــالً در مقاب ــال ســلی¿ن قب ــی کــه امث می دهــد. در صورت
مــا هشــدار داده اســت (امثــال ســلی¿ن بــاب ٢٣ آیــات ٣٠ الــی ٣٥). حــال موضــوع 
ــد خســارت  ــکل می توان ــان می شــود و نشــان می دهــد کــه نوشــیدن ال مجــدداً Íای

ــار آورد. ــه ب بیشــرتی ب
امثــال ســلی�ن بــاب ٣١ آیــات ٤، ٥، ٨، ٩ را بخوانیــد. ایــن آیــات چــه می گوینــد 
و پیامشــان را چگونــه می تــوان بــرای هــر یــک از پیــروان خداونــد بــه کار بســت 

و نــه فقــط پادشــاه؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــان و ...  ــرای نابینای ــ¿نی ب ــون «چش ــود را چ ــوب خ ــابه، ای ــی مش در بیان  
پاهایــی بــرای لنــگان» توصیــف می Íایــد (ایــوب بــاب ٢٩ آیــه ١٥). متشــابهاً پادشــاه 
و کســانی کــه توانائــی اش را دارنــد می بایســت فقــرا و محتاجــان را ح¿یــت بکننــد، 
یعنــی «گنــگ هایــی» کــه در مقاطعــی صدایشــان بــه جایــی Íی رســد و هیــچ کــس 

ــد. ــه Íی کن ــا توج ــه آنه ب
اثــر مخــرب رشاب را اینگونــه نیــز می تــوان دیــد کــه چگونــه می توانــد بــه   
آســانی قــوه قضــاوت شــخص را منقلــب کنــد. در حالــی کــه مرشوبــات الکلــی بــرای 
مــردم عــادی مــرض اســت، بــرای پادشــاه یــا کســی کــه صاحــب قــدرت اســت نیــز 
ــا احــکام را  ــه تنه ــوش ن ــاده ن ــه وجــود آورد. پادشــاه ب ــدی را ب ــد اوضــاع ب می توان
فرامــوش می کنــد و درســتی آنهــا را تشــخیص Íی دهــد بلکــه متعاقبــاً از او احــکام 
ــاه  ــود و بی گن ــخیص داده می ش ــاه تش ــی گن ــکار ب ــود: گناه ــادر می ش ــب ص منقل

خطــاکار.
ــن درســت و نادرســت،  ــز بی ــت ôی ــد صالحی ــه خطــر می افت ــه ب ــزی ک چی  
ــه حکمــت اســتوار شــود و  ــر پای ــد ب ــی و رش اســت. نهــی نوشــیدن رشاب بای خوب
ــر  ــل ذک ــد. قاب ــه اجــرا در آی ــدازه، در زندگــی هــر انســانی ب ــه هــ¿ن ان درســت ب
ــرای  ــکل ب ــی نهــی خــاص نوشــیدن ال ــل اصل ــاً دلی ــی دقیق ــن نگران اســت کــه همی
کاهــن اســت: «تــا بتوانیــد تفــاوت چیزهــای مقــدس و چیزهــای غیــر مقــدس را ôیــز 

ــات ٩ و ١٠). ــاب ١٠ آی ــان ب ــفر الوی ــد» (س دهی

ــده اســت؟  ــی هــا ندی ــی را در بســیاری از زندگ ــات الکل ــار ویرانگــر مرشوب چــه کســی آث
چگونــه می توانیــد بــه دیگــران مخصوصــاً جوانــان کمــک بکنیــد تــا نســبت بــه چیــزی کــه 
نــه فقــط بــرای خودشــان بلکــه بــرای دیگــران نیــز خســارت ببــار مــی آورد بــر حــذر باشــند؟



٩٠
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ــات را  ــن آی ــد ای ــه می بای ــد. چگون ــات ٦ و ٧ را بخوانی ــاب ٣١ آی ــال ســلی�ن ب امث
درک کنیــم؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــل اجــازه مــرصف  ــادر ملوئی ــه م ــد ک ــود می کن Íــات وا ــن آی ــع ای بررســی رسی  
رشاب یــا هــر نــوع از مرشوبــات الکلــی را بــرای مرشفــان بــه مــوت می دهــد (آیــه ٦) 
یــا آنانــی کــه دچــار افرسدگــی هســتند (آیــه ٧). بــا ایــن وجــود ایــن مطالعــه نــه تنهــا 
بــا ایــن مــÀ بالفصــل کــه (مــادر ملوئیــل پادشــاه را نســبت بــه رشاب هشــدار می دهــد) 
بلکــه بــا مفــاد کلــی کتــاب امثــال ســلی¿ن کــه مرتبــاً و بطــور قطعــی نوشــیدن رشاب را 

ــت. ــاد اس ــد در تض ــوع می کن ممن
ــوت  ــه م ــان ب ــرای مرشف ــزی را ب ــه چی ــت ک ــی اس ــیار غیرمنطق ــالوه، بس بع  
پیشــنهاد کنیــم کــه فقــط وضعیــت ســالمتی و رفاهشــان را بدتــر می کنــد. تعــارف کــردن 
نوشــیدنی الکلــی بــه فــرد افــرسده درســت مثــل ایــن اســت کــه بــه شــخصی کــه بدنــش 
ــم  ــه می دانی ــر چنانچ ــم. اگ ــک بدهی Í ــت ــده اس ــی (DEHYDRATED) ش آب زدای
خــدا بــه بــدن هایــ¿ن و ســالمتی¿ن توجــه دارد، بــا ایــن وجــود دیــدن ایــن آیــات، در 
ــد. ــی می Íای ــر منطق ــی غی ــات الکل ــتع¿ل مرشوب ــوقان اس ــوان مش ــه عن ــان ب ــÀ ش م
ــال  ــاب امث ــود» در کت ــف می ش ــی تل ــه کس ــارت «چ ــح عب ــرت از آن ترشی مهم  
ــوده اســت  ــا گناهــکار ب ــاط ب ــن فعــل همیشــه در ارتب ســلی¿ن نشــان می دهــد کــه ای
ــاب ٢١  ــه ٩؛ ب ــاب ١٩ آی ــات ٧ و ١٠؛ ب ــاب ١١ آی ــه ٢٨؛ ب ــاب ١٠ آی ــلی¿ن ب ــال س (امث
آیــه ٢٨؛ بــاب ٢٨ آیــه ٢٨). بوســیله عبــارت «چــه کســی تلــف می شــود»، مــادر ملوئیــل 
ــخ  ــارت «تل ــه عب ــد. ه¿نطــوری ک ــه گناهــکار می کن ــاره ب ــت در مقایســه اش در حقیق
جانــان»، بــه فــرد افــرسده اشــاره می کنــد (امثــال ســلی¿ن بــاب ٣١ آیــه ٦) یعنــی هــ¿ن 
ــال  ــد (امث ــر را فرامــوش می کن ــی احســاس می شــود و فق ــد گناهــکار ب ــه مانن کســی ک

ــه ٧). ــاب ٣١ آی ســلی¿ن ب
«شــیطان فرشــتگانی را کــه در گنــاه ســقوط کــرده بودنــد دور هــم جمــع کــرد   
تــا بــرای ایجــاد رشارت در خانــواده انســان راههــای ممکــن را اتخــاذ کننــد. پیشــنهادها 
یکــی پــس از دیگــری ارائــه شــدند تــا اینکــه خــود شــیطان تدبیــری اندیشــید. او میــوه 
ــود را  ــرده ب ــذا عطــا ک ــوان غ ــه عن ــه خــدا ب ــدم و دیگــر چیزهــای ک ــو و گن درخــت م
گرفــت و آن هــا را بــه مــاده ای ســمی تبدیــل کــرد، چیــزی کــه قــوای جســمی، روحــی و 
ــه شــیطان  ــا حــدی ک ــد ت ــه می یاب ــر حــواس غلب ــد و ب ــی انســان را خــراب می کن اخالق
ــکاب  ــه ارت ــی ب ــات الکل ــر مرشوب ــت تأثی ــانها تح ــت آورد. انس ــه دس ــل ب ــلطۀ کام س
ــه وســیله ایــن ذائقــۀ دگرگــون جهــان  ــواع مختلــف جنایتهــا ســوق داده می شــوند. ب ان
ــه  ــکل، آنهــا را در ارزش ب ــه نوشــیدن ال ــا هدایــت انســانها ب فاســد می شــود. شــیطان ب
پایین تریــن حــد نــزول می دهــد.» -خانــم الــن ج. هوایــت، Temperance، صفحــه ٢٧.



٩١

زن پاکدامن

٢٤ مارسسه شنبه  

«زن پاکدامــن را چــه کســی می توانــد بیابــد؟ بهایــش از لعلهــا باالتــر اســت» (امثــال ســلی¿ن بــاب 
٣١ آیــه ١٠).

منظــور از «زن پاکدامــن» در امثــال ســلی¿ن بــاب ٣١ آیــه ١٠ کیســت؟ تعدادی از نشــانه   
هــا حاکــی از آن اســت کــه نویســنده چیــزی بیشــرت از زن خداشــناس یــا همــرس ایــده آل در ذهــن 
داشــته اســت. مــا در پیــروی از بســیاری از رسنــخ هــای کتــاب (امثــال ســلی¿ن بــاب ١ آیــات ٢٠ 
الــی ٣٣، بــاب ٣ آیــات ١٣ الــی ٢٠، بــاب ٤ آیــات ٥ الــی ٩، بــاب ٨)، دلیــل خوبــی بــرای اندیشــیدن 
داریــم کــه «زن پاکدامــن» بیــان کننــده حکمــت اســت. تجســم شــخصیتی حکمــت بصــورت زن 
 (chokmah) ¿ــ ــت» چوک ــربی «حکم ــه ع ــه کلم ــر اینک ــه خاط ــا ب ــه تنه ــت ن ــده اس ــق ش تصدی
اســمی مؤنــث اســت بلکــه بــه نویســنده عــربی اجــازه می دهــد تــا همــه انــواع درســهای واقعــی 
را بــرای زندگــی روزانــه طراحــی کنــد. حکمــت تصویــر برخــی ایــده هــای رفیــع و دســت نیافتنــی 
ــ¿ن  ــه همــدم زندگی ــد ب ــه می توان ــی ک ــی بســیار فعــال و دســت یافتن ــوان زن نیســت، بلکــه بعن

تبدیــل شــود بــه تصویــر کشــیده شــده اســت.
ــا  آخریــن تعلیــم حکمــت بوســیله دوبیتــی زیبایــی ارائــه شــده اســت: هــر آیــه ب  
حرفــی عــربی کــه بــه ترتیــب الفباســت آغــاز می شــود، ه¿نطــور کــه در کتــاب مراثــی ارمیــاء 

و در بســیاری از آیــات مزمــور داود شــاهدش هســتیم.
آیــات مربــوط بــه حکمــت در امثــال ســلی¿ن بــاب ٨ را بــا آیــه در رابطــه بــا «زن پاکدامــن» 
مقایســه کنیــد. کــدام خصوصیــات «زن پاکدامــن» در کتــاب امثــال ســلی¿ن یــادآور حکمــت 

ــا می شــوند؟ ــه م ب

• او گرانبها است و ارزش یافÀ را دارد (امثال سلی¿ن باب ٣١ آیه ١٠، باب ٨ آیه ٣٥).
• بهایش از لعلها باالتر است (امثال سلی¿ن باب ٣١ آیه ٧؛ باب ٨ آیه ١٠ و ١١ و ١٨ و ١٩).

• او غذا تأمین می کند (امثال سلی¿ن باب ٣١ آیه ١٤، باب ٨ آیه ١٩).
• او قوی است (امثال سلی¿ن باب ٣١ آیه ١٧ و ٢٥؛ باب ٨ آیه ١٤).

• او حکیم است (امثال سلی¿ن باب ٣١ آیه ٢٦، باب ٨ آیه ١).
• او قابل ôجید است (امثال سلی¿ن باب ٣١ آیه ٢٨، باب ٨ آیه ٣٤).

ــا نســبت  ــه م ــا اینک ــم و ب ــی می کنی ــات زندگ ــا در دوره باصطــالح اطالع گرچــه م  
بــه نســل هــای گذشــته خیلــی بیشــرت دانــش بــه دســت آورده ایــم، ایــن تفــاوت بــرای نشــان 
دادن حکمــت بیشــرت نســل مــا نســبت بــه نســل هــای گذشــته خیلــی کــم اســت. بدرســتی، 
ــا موشــک ها را  ــت: «م ــگ (Martin Luther King Jr.) گف ــر کین ــن لوت ــه مارتی ه¿نطــور ک

ــم.» ــراه Íودی ــانها را گم ــم و انس ــت کردی هدای

ــه شــ� چــه  ــد. ب ــه ٢١ را بخوانی ــاب ١ آی ــان ب ــه قرنتی ــس رســول ب رســاله اول پول
می گویــد و چگونــه ایــن ایــده می توانــد بــه شــ� کمــک کنــد تــا بــا ایــ�ن زندگــی 

کنیــد؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



٩٢

او کار می کند

٢٥ مارسچهارشنبه

اگــر شــ¿ زنــی اســتثنائی (یــک همــرس، مــادر، عضــوی از خانــواده، معلــم، رئیــس 
یــا دوســت) در زندگیتــان داریــد، بــرای نشــان دادن قدردانــی تــان نســبت بــه او 
و بــرای همــه آن کارهایــی کــه برایتــان انجــام داده اســت چــه می توانیــد انجــام 

بدهیــد؟

ــه کار می کنــد و  دان ــال ســلی¿ن بــاب ٣١ تنبــل نیســت؛ او ُمجِّ زن پاکدامــن در امث  
بســیار فعــال اســت. شــعر بــر ایــن کیفیــت تأکیــد دارد (امثــال ســلی¿ن بــاب ٣١ آیــه ٢٧)، 
صفــات حکیــم را نســبت بــه ابلــه مت¿یــز می ســازد (امثــال ســلی¿ن بــاب ٦ آیــه ٦؛ بــاب ٢٤ 
آیــه ٣٣ و ٣٤). دامنــه فعالیــت هایــش فراگیــر و واقعــی هســتند. بــرای روحانــی بــودن نبایــد 
عاطــل باشــیم، همــه مــا تحــت الشــعاع بهانــه دلواپــس مســائل بســیار مهــم مذهبــی هســتیم 
ــه ١٠ را  ــاب ١٦ آی ــا ب ــم (لوق ــت نداری ــز» وق ــائل «ناچی ــت از مس ــرای مراقب ــه ب و در نتیج
بخوانیــد). زن «بــا دســتهای خــود بــه میــل کار می کنــد» (امثــال ســلی¿ن بــاب ٣١ آیــه ١٣). 
قابــل توجــه اســت کــه ایــن فــرد روحانــی هرگــز در نقــش، دعــا یــا عبــادت ارائــه Íی کنــد. 
او ه¿ننــد زنــی مؤثــر و قابــل Íایــش داده شــده اســت، درســت شــبیه َمرتــا در انجیــل (لوقــا 

بــاب ١٠ آیــه ٣٨ الــی ٤٠).
امثــال ســلی�ن بــاب ٣١ آیــات ١٢، ١٥، ١٨ را بخوانیــد. چــرا زن همیشــه کار 

؟ می کنــد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

زن هرگــز اســرتاحت Íی کنــد. او در «ôانــی روزهــای عمــر خــود» کار   
می کنــد (آیــه ١٢)، حتــی در طــول شــب (آیــات ١٥ و ١٨). حضــور فعــال و مراقبــش 
ــد  ــل توجــه مســتمرش مســئولیت اوســت. او بای ــر اســت. دلی ــع مؤث ــام مواق ô در

ــد. ــد ش ــیده خواه ــم پاش ــز از ه ــه چی ــورت هم ــن ص ــر ای ــد در غی ــا باش آنج

امثــال ســلی�ن بــاب ٣١ آیــات ٢٠ و ٢٥ را بخوانیــد. نتایــج موقــت پــروژه هایــش 
چیســت؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــا  ــم: آنه ــس می کنی ــ¿ن مل ــا کار و تالش ــه ب ــی را در رابط ــه مهم ــا نکت ــا م در اینج  
بواســطه زمــان آزمایــش خواهنــد شــد. فقــط آینــده بــر کیفیــت کردارهایــ¿ن شــهادت خواهد 
ــرای پاداشــی  ــط ب ــه فق ــر باشــیم و ن ــده نگ ــد آین ــم بای ــه کار کنی ــه حکی¿ن ــرای اینک داد. ب

ــوری. ف
  اصلــی کــه در ادامــه توســط آیــه ای از مکاشــفه یوحنــا بیــان می شــود گرچــه کامــالً 
بــا موضــوع مرتبــط نیســت ولــی بســیار اهمیــت دارد: «از اکنــون خوشــحالند مردگانــی کــه در 
خداونــد می میرنــد. روح می گویــد: بلــی تــا از زحــ¿ت خــود آرامــی یابنــد و اعــ¿ل ایشــان 

ــه ١٣). ــاب ١٤ آی ــای رســول ب از عقــب ایشــان می رســد» (مکاشــفه یوحن



٩٣

او اهمیت می دهد

٢٦ مارسپنجشنبه 

در کدام بخش از زندگیتان احتیاج دارید ببینید که سیرتتان بهبود می یابد؟ گرچه 
دعا کردن خوب است اما شما برای دیدن پیشرفت آن چه گامهای مثبت محکمی 

را باید بردارید؟

امثــال ســلی�ن بــاب ٣١ آیــات ٢٦ الــی ٣١ را بخوانیــد. چــه خصلتهــای مهــم دیگــری 
در ایــن زن دیــده می شــود؟ رصف نظــر از اینکــه مــا چــه کســی هســتیم چــرا ایــن 

خصلتهــا بــرای همــه مــا مهــم هســتند؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــد در  ــم، تأکی ــه دیدی ــه ٣ ماه ــن مطالع ــا در ای ــی م ــه همگ ــور ک ه¿نط  
ــناخته  ــش ش ــت و مهربانی ــرای حکم ــت. زن ب ــم اس ــه می گویی ــزی ک ــ¿ت و چی کل
شــده اســت. آنهــا بــا هــم در ارتباطنــد. روی هــم رفتــه، آیــا کســی Íی توانــد اقامــه 
کنــد کــه مهربانــی شــکل دیگــر حکمــت اســت، بخصــوص زمانــی کــه مــا می فهمیــم 
کــه حکمــت فقــط چیــزی کــه می دانیــم نیســت بلکــه چیــزی کــه مــا بیــان می کنیــم 

و انجــام می دهیــم؟
ــط  ــی فق ــد. مهربان ــه کنی ــی» را مالحظ ــم مهربان ــارت «حک ــن عب همچنی  
ــه  ــود، بلک ــارج می ش ــان خ ــی از ده ــه گاه ــه گ ــت ک ــذر نیس ــه زودگ ــک خصیص ی
رشیعــت اســت، یــک اصــل از ôــام هســتی اش. چقــدر قدرôنــد می بــود اگــر «حکــم 

مهربانــی» هدایتگــر آنچــه از دهــان مــا بیــرون می آیــد می بــود.

امثــال ســلی�ن بــاب ٣١ آیــه ٣٠ را بخوانیــد. در اینجــا چــه نکتــه مهمــی کــه بیشــرت 
اوقــات فرامــوش شــده اســت آشــکار می شــود.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
ــن  ــوند؛ ای ــی می ش ــری ارزیاب ــاظ ظاه ــط از لح ــان فق ــات زن ــب اوق اغل  
ــرش را  ــوع نگ ــن ن ــدس ای ــاب مق ــت. کت ــری اس ــطحی و ظاه ــالً س ــی کام مقیاس
بی نهایــت باطــل و توخالــی می بینــد. زیبایــی واقعــی زن در ســیرت اوســت و ایــن 
ســیرت در زندگــی و کارهایــش آشــکار می شــود. زیبایــی ظاهــری همیشــه از بیــن 
مــی رود در صورتــی کــه ســیرت واقعــی تــا ابــد باقــی می مانــد. «نــام بــزرگ در میــان 
انســانها ماننــد نوشــته ای بــر روی شنهاســت در حالــی کــه ســیرت بــی عیــب تــا ابــد 
ــه ٨١. ــت، God’s Amazing Grace، صفح ــن ج. هوای ــم ال ــد.» -خان ــی می مان باق
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جمعه 

مطالعات بیشتر

پرسشهای برای بحث:

«زمانــی کــه میلشــان را بــرای رشاب ارضــاء می کننــد و مادامــی کــه تحــت ســلطه   
محــرک هیجــان انگیــز آن هســتند، حکمتشــان تیــره می گــردد، در نتیجــه Íی تواننــد تفــاوت 
بیــن چیزهــای مقــدس و معمولــی را تشــخیص بدهنــد. بــر خــالف دســتور روشــن خــدا، آنهــا 
(نــاداب و ابیهــو) بــه خــدا بوســیله ارائــه آتشــی معمولــی بجــای آتشــی مقــدس بــی احرتامــی 
کردنــد. خــدا آنهــا را بــا غضبــش مالقــات کــرد؛ آتــش از حضــورش بــه در شــده و آنهــا را نابــود 

ــد ٣، صفحــه ٢٩٥. ــت، Testimonies for the Church، جل ــن ج. هوای ــم ال ــرد.» - خان ک
ــدا  ــه خ ــه چگون ــد ک ــدس بیاموزن ــاب مق ــان از کت ــودکان و جوان ــا ک ــد ت « بگذاری  
ــال  ــه در امث ــم ک ــاره زن حکی ــا... درب ــد آنه ــد... بگذاری ــدر می نه ــه زحمتکــش را ق کار روزان
ســلی¿ن توصیــف شــده اســت بخواننــد، *کســی کــه پشــم و کتــان را می جویــد و بــا دســتهای 
ــش  ــد و کار کنیزان ــذا می ده ــه غ ــل خان ــه اه ــه *ب ــی ک ــد؛* کس ــت کار می کن ــا رغب ــود ب خ
را تعییــن می کنــد؛* کســی کــه *تاکســتان را َغــرس می کنــد،* *بازوهــای خــود را قــوی 
ــود را  ــتهای خ ــازد؛ و دس ــاز می س ــران ب ــرای فقی ــود را ب ــای خ ــه *کفه ــی ک ــازد؛* کس می س
بــرای مســکینان دراز می کنــد؛* کســی کــه *بــه رفتــار اهــل خانــه اش توجــه می کنــد و نــان 
بطالــت Íی خــورد.* امثــال ســلی¿ن بــاب ٣١ آیــات ١٣ و ١٥ و ١٦ و ١٧ و ٢٠ و ٢٧.» -خانــم 

الــن ج. هوایــت، Education، صفحــه ٢١٧.

ــی اســت؟ بعــالوه، چــه  ــات الکل ــز کامــل از مرشوب • چــرا انتخــاب درســت پرهی
تأثیــر خوبــی ممکــن اســت از مــرصف هــر گونــه مرشوبــات الکلــی حاصــل شــود؟ 

در مــورد همــه خســاراتی کــه اغلــب بــه بــار مــی آورد بیاندیشــید.

• در مــورد ایــن ایــده کــه گرچــه مــا دانــش فراوانــی داریــم، امــا لزومــاً حکمــت 
ــت  ــدون حکم ــش ب ــی دان ــه طریق ــد. از چ ــگ کنی ــرت درن ــم بیش ــرتی نداری بیش
ــه هــای  ــدون حکمــت باشــد؟ چــه Íون ــش ب ــدان  دان ــرت از فق ــد خطرناک می توان
تــازه ای را مــا می توانیــم دربــاره آســیبی کــه دانــش بــدون حکمــت می توانــد بــه 

ــار آورد ببینیــم؟ ب

ــوان اصــول پشــت  ــه می ت ــد. چگون ــاره بررســی کنی • صفــات زن پاکدامــن را دوب
رس آنچــه در مــورد ایــن وضعیــت خــاص آشــکار شــده را در زندگــی ای¿نــداران بــه 

کار بــرد، از هــر جنســی، وضعیــت تأهــل یــا ســنی کــه باشــند؟

• کتــاب امثــال ســلی¿ن از حکمــت کاربــردی پـُـر شــده اســت. ایــن موضــوع بایــد 
بــه مــا بگویــد کــه مذهبــ¿ن، حتــی بــا همــه علــم الهیــات رفیــع و ابعــاد روحانــی 
ــم  ــل کنی ــان حاص ــه اطمین ــز دارد. چگون ــی نی ــیار عمل ــردی بس ــۀ کارب اش جنب
ــی اش هســتیم از  ــی و الهیات ــاد روحان ــق ابع ــال تحق ــه دنب ــا ب ــه م ه¿نطــوری ک

ــل Íی شــویم؟ ــ¿ن غاف ــردی ای ــه هــای کارب جنب

٢٧ مارس




