
 

  استراحت سبت 

 ۲۸ـ۲۲،  ۲مرقس 

گذشت و شاگردانش در یک روز سبت، عیسی از میان مزارع گندم می 

 .كردند های گندمرفتند شروع به چیدن خوشهکه راه میدرحالی 

کنند كه گردان تو كاری می فریسیان به او گفتند: »نگاه كن، چرا شا24

اید كه  نده عیسی فرمود: »مگر نخوا25 «در روز سبت جایز نیست؟

 در 26 خود و یارانش گرسنه و محتاج بودند چه كرد؟ داوود وقتی

زمانی كه ابیاتار كاهن اعظم بود، به خانهٔ خدا وارد شد و نان تقدیس  

د و به  كه جز كاهنان، كسی حق خوردن آنها را نداشت، خور  شده را

و به آنها فرمود: »سبت برای انسان به 27 «.داد  همراهان خود نیز 

بنابراین پسر انسان صاحب اختیار 28 .آمد، نه انسان برای سبت وجود

 «.روز سبت هم هست 

 

و    یآفتاب نکی، ع محافظت  خود یگرم است ، برا یلیکه خ یبندم. هنگام ی، کاله م محافظت  خود  یهوا سرد است ، برا یوقت

برای  خودم بلکه  محافظت  دلیل نه تنها از    زانیم یکرونا وجود دارد ، من ماسک م یکنم. و وقت یضد آفتاب را استفاده م

کنند که   یافراد  احساس م یشود. برخ منجر اجتماع  حتیا نار به   زدن ماسک  ،   وجود  نی. با امفید است  ز ین گرانی د ظتفحام

 . ستمین ر کار مجبو نیمن هم به ا ، ندنز ماسک ن گرانیاگر د ندیگو یم گرانی خواهد آمد. د به جلواز ماسک   دیجد تیمظلوم

  یاز ماسک استفاده کنند ، به زود در سراسر جهان به طور مداوم  مردم پس همه  نیناراحت کننده است ، اما اگر از ان زدماسک 

 کی ز یسبت ن یاست ، حفظ قنون یاجتماع  تیمسئول کیامروزه زدن  ماسک  همانطور که   داشت.  میمشکل کرونا نخواه گر ید

انتقاد کردند ، همه آنها بدخواه نبودند.    یسیاز ع انیسیفر  یبود که به نفع کل مردم بود. وقت   نایهودی نیدر د  یاجتماع تیمسئول

در کل جهان    یلیاسرائ یمعتقد بودند که اگر هر بن انیسیفر  نیابا خالق مرتبط دشت. و   ما  یسبت مستق یآنها درک کردند که  قنون

  نیآمد. بنابرا می خواه انیحیرامش مسآصلح  و  یو همه ما به پادشاه دی آ یم حیبرگزار کنند ، آنگاه مس یروز سبت را به درست

  یرا برا وضع  نیا یسیع ،انشبودند. با شکستن  دستور سبت با شاگرد یعصبان ار یبس یسیکه آنها از ع ستیتعجب کننده ن یجا

 یسی؟ عبوددستور سبت   خالفتم صراحت  ینگونه باا یسیاست که چرا ع نیا  میاز خود بپرس  دیکه با یسوال نیهمه بدتر کرد. اول

پنجم یا  ، مانند فرمان  هااز فرمان یکنند.  . برخ یتوجه یب  یحت ای فیخدا را   تضع یفرمانها تا کرد ن ترویجوقت انسان را  چیه

وجه اجازه   چی، دستور را سخت تر کرد و به ه هودیبرخالف نظر مشهور  یحت یسی، ع ندهستل قتو   به زنا  وطششم ، که مرب

  میتحر در مورد سبت  انیسیاحکام  فر   داشت و در هر صورت  مسلما  نظر مختلف در مورد سبت   یسیعدهد. اما  ی طالق نم

  یچه بود وقت یسیواقعا    ع یاست که: "معن ی انجام نداده است ،  سوال قطع یکار  چیه  یبه طور تصادف یسیاز آنجا که ع   .کرد.

    ز یشناخت ، بلکه خود را ن ینه تنها آن را م   یسینهفته است.  ع حیمساز   انیهودیسبت را شکست؟" پاسخ در واقع در انتظار 

آمد!    دی بود که با حیهمان مس یسیبود. و ع یسینظر ع ز ین نی ارد. خواهد ک، سبت کامل   دیآ  یم حیمس یوقت یعنی: داشت دهید نیچن

ها منتظر  آن در طول نسل یدم برااستراحت بزرگ سبت آغاز شده است که مر   یسیارباب سبت است. در ع یسیع لیدل نیبه هم

  میدان یم یسی. در عمیدوش او بگذار  یرا رو ز یچ مهو ه می ر یگناه خود آرام بگ نیبار سنگ ر یاز ز  م یتوان یم یسیماندند ... در ع

  . اگر دنر یگ یآرام م یسیکمال ما در ع یجستجو یاست که سرانجام آرزو  لیدل  نیو به هم  میبا خدا هست  میمستق طباور که در 

کرد.  چون   دن خواه، آنها بالفاصله آن را انکار  د یارائه ده  یهودیدر مورد روز سبت   به دانشمندان  تیحیمس ر یتفس نیز اامرو

در حال حاضر   یهیبد ر یزمان شر  رای.  ز ستیممکن ن  تیحیما  هست در زمان مس یایبد که در دن یزهایبه نظر آنها  همه چ

 یم نیچن ز ین گر ید یار ی، بلکه بس ندیگو یم نیچن هودیدانشمندان  نه تنها   است. اما دهینرس آنها ظر به ن تیحیاست، زمان مس

از زمان   بدتر شده است  یما حت یایاست. دن ر یهنوز  شر  ایدن  رایز  د یاور یب مانیا یسیبه ع د یتوان یشما نم ندیگو ی . و آنها مندیگو

  نیخود ا یسیباشد. اما ع حیند مسوات ید ، نمو در حال حاضر نجات ده   نجاینتواند جهان را در ا یسیاگر ع که . آنها معتقدند حسیم

نجات   یسیما در ع ایدن  کی.  : در دنر ینگ دستاز   دشانی ام  تا داد  هشدار شناخت و شاگردانش را در مورد آن  یدو جهان را م

  یتنش زندگ نیدر ا ز ین انیحیما مس  . دیآ  یدوباره م یسیکه ع یاست.  انتظار کمال است هنگام دهیهنوز نرس ا ی... و دوم دن افتی

اوقات ما از گناهان و    ی. بعضمیستیهنوز کامل ن گر ی و از طرف د میافتی و نجات  دیطرف غسل تعم  کی. ما از میکن یم

  یکند؟ چرا خداوند دعاها ینمرا  ی. چرا خدا کار ابدیادامه  د یچگونه با  میدان یو نم میشو یخود خراب م بد  یها ساز سرنوشت

کرده  ر ییتغ  من یزندگ     دیپرسم   چرا پس از غسل تعم  یم ید. و گاهنوجود دار   نیچن   های  کند؟  سواال ینم ابت من را اج

  ار یبس  لیدل نیبه هم قا  یو دق نم؟یکم بب یلی را خ یسیتوانم ع ی هستم؟ و چرا  م  یست؟ چرا من هنوز گرفتار همان گناهان قبلنشده ا

  یو به زمان میدار   اجیاحت  یپروردگر بر روز سبت باشد. ما هنوز به مکان دیبا حیمس یسیع نیا م یده  یمهم است که ما اجازه م

مجبور  گر یو د رد یبگ ار یآن را در اخت  یسیع که   میدار   اجیاحت  ی. ما به مکانمیقرار ده حیخود را در مس میکه بتوان میدار  از ین

در آن ساکت باشند و   د یبا طانیش یکه تمام وسوسه ها م یدار  از ین یما به مکان .مییایخود کنار ب یایاز مشکالت دن یار یبا بس میستین
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منتقل کردند  کشنبهیبه  بود آگاهانه سبت را که در واقع  شنبه  انیحیمس نیکند. اول انیب کلمه را می تواند در آن شرایظ  یسیفقط ع

به شن سبت به روز یک ود، روز بشده  ردهک امیشنبه ق کی. چون او در روز  بمانددر وسط سبت  باید  یسیدانستند که ع یم رایز 

به  نیاو همچن، فقط  سبت را کامل نکرد یسیخداوند سبت است. و ع یسیع نیخواستند ابراز کنند که ا یا م.   آنهمنتقل کردند

  یسیع امتیواقعا  در ق  میتوان ی، پس م میکن دار ید نجایدر ا کشنبهیبر داشت. اگر روز  امش یق قیتمام گناهان   را از طر  یراحت

و به   میرا خاموش کن یگر ید ز یو هر چ انهیهمراه ، را ی ها از جمله تلفن ها یتمام نگران میتوان یم کشنبهی. روز میر یآرام بگ

تنگوتنگ با  سرانجام به   کامل خواهد شد.  یسیکه با آمدن دوم ع میهست یگر ید ی ایدن دنی مجاز به د نی. ما همچنمینگاه کن یسیع

فرمان سوم از روز سبت به قنون  ر یتر در تفسلو نی! مارتمیدار   اجیسبت  احت نیبود. ما به ا می و با خدا خواه  میدیخانه رسخدا 

 وم گفت:     سفرمان  ر ی..." ، در تفس گهید  ای،  دیکار کن د یتمرکز نکرد. او نگفت:   "... شما نبا

 

و کالم او را مورد بی توجهی قرار دهیم،   که نباید موعظه طوریه  م بما باید از خدا  ترس داشته باشیم و او را دوست، داشته باشی
 را یاد بگیریم آن  گوش فرا داده و آن س شمرده و با میل بهرا مقدآن باید  بلکه

 : دیگو یبه ما م کا  مبر مییاپاز  ما امروز  یکتاب مقدس هفتگ هیآ 

را بجا آوریم و محبّت پایدار داشته   کالم خداخواهد این است که ت و چیزی که از ما می به ما گفته است که نیکویی چیس خداوند 

 .خود زندگی کنیم  با خدای باشیم و با مشارکتی فروتنانه

 

  ت یرعا یشود. به جا دهیتا کالم خدا موعظه و شن کردند  یاستراحت سبت دعوت م  نیبه ا  انیحیسال مس ۱۵۰۰از  شیب

.  میر یگ یرا جشن م  یسیع امتیق نیا کشنبهیاست. ما هر  حیمس یسیزنده شدن ع التیت در تعطدستورات ، دعوت به استراح

از مناطق جهان   یار ی. بسکنیمبسته  را ساهایکل از دلیل کرونا ن سال  یدر ا  دیبزرگ است که ما با بحران کی نیدر واقع ، ا

  یانسان قرار داد و نه انسان را برا یخداوند روز شنبه را برا رایشد. ز  یم نطور یا  دیدوباره در معرض بسته شدن هستند. با

 یسیسبت در ع در استراحت   نیما است به ا یرسکه در دست گر ید  یروشها نیاست که ما به ا  نیروز شنبه. اما از همه مهمتر ا

:  کارها را  مییو بگو میو سپس  افتخار باش میحفظ کن کشنبهی از دستورات و رسوم را در روز   یکه بعض ستین ی. کافم یدعوت کن

سبت را جشن   لغو کند. اما چگونه ستیرا که مهم ن یز یتواند هر چ یم نی. پسر انسان ، ارباب سبت ، همچنم یدرست انجام داده ا

  یرفتند. به معن یرو ادهیبه پ یسیکار را کردند: و آنها چه کردند؟ آنها با ع نیا  یسیهمانطور که شاگردان ع  قا  یقد دیشا م؟یر یبگ

. به  می سبت شکل ده الگو  نیطبق ا میتوان یم ز ی، ما امروز ن دیتجربه کن ز ی. جماعت عز د یوقت گذراند یسیاست که : شما با ع نیا

و   دیرا تجربه کن گر ی د انیحی؛ مشارکت با مس دی دهفرار گوش  کشنبهی. به خطبه روز ...  .. گهید  لمیزدن و گرفتن ف گوگل یجا

دانم که   ی، من م ستیهم ممکن ن  نی. و اگر ادیباش کینزد  یسیبه ع یربان یخاص در عشا ار یروش بس کیدر ارتباط مقدس با 
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