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  : برادران و خواھران عزیز

طوف�انی . ھس�تیم ھلن�داست و ما در یک کلیسای کوچک اصالح شده در س�واحل  1952سال 

ش�ورای . در یکشنبھ مخصوص�ا الزم میش�ود ک�ھ رودخان�ھ و آبری�ز تقوی�ت ش�ود. راه استدر 

دارند کھ آیا آنھ�ا بای�د اج�ازه دھن�د ک�ھ کلیسا با عجلھ فراخوانده می شود ، اما پیشگویان تردید 

س�پس کش�یش ب�ا ص�دای . کلیساھا قانون تعطیالت را نقض کنند و بھ نج�ات آبش�ار کم�ک کنن�د

لطفاً بھ یاد داشتھ باشید کھ پروردگار م�ا خ�ود در زم�انی ! بزرگان و عزیزان من: بلند میگوید

  .دستور سبت را شکست

  :انجیل مرقس را می خواند 2ی از فصل و بھ عنوان یک یادآوری ، او مجدداً بخش

  :٢٨تا  ٢٣آیات  ٢ بابروخوانی مرقس 

گذش�ت و ش�اگردانش در ح�ین  در یکی از روزھای سبت، عیسی از می�ان م�زارع گن�دم می٢٣

چ��را ش��اگردانت «: فَریس��یان ب��ھ او گفتن��د٢۴.ھای گن��دم کردن��د رف��تن، ش��روع ب��ھ چی��دن خوش��ھ

ای�د  حال نخوانده مگر تا ب�ھ«: پاسخ داد٢۵»ز نیست؟دھند کھ در روز سبت جای کاری انجام می

او در زم��ان اَبیات��ار، ٢۶ک�ھ داوود چ��ھ ک��رد آنگ��اه ک�ھ خ��ود و ی��ارانش محت��اج و گرس�نھ بودن��د؟

اعظم، بھ خانۀ خدا درآمد و نان تقدیمی را خورد و ب�ھ ی�ارانش نی�ز داد، ھرچن�د خ�وردن  کاھن

س�بت ب�رای انس�ان مق�رر ش�ده، ن�ھ : ن گف�تآنگاه بھ ایش�ا٢٧».آن تنھا برای کاھنان جایز است

  .انسان حتی صاحب سبت است بنابراین، پسر٢٨. انسان برای سبت

م��ن , کش��یش : " گوی��د  ایس��تد و می ی��ک کش��یش محت��رم می, یاب��د  زمانیک��ھ س��خن او پای��ان می

 .ام  ناراحت بوده, کردم آزادانھ صحبت کنم  ھمیشھ از چیزھایی کھ جرات نمی

کردم کھ آقا مس�یح م�ا ی�ھ ج�ورایی آزاد ان�دیش  من ھمیشھ احساس می. بگویم حاال باید این را 

  . "بوده است 

بیش از ح�د آزاد ان�دیش ، در برخ�ورد ب�ا احک�ام و تفس�یر او . و رئیس در این نظر تنھا نیست

داس�تان جم�ع آوری . این ھمان چیزی بود کھ فریسیان فکر م�ی کردن�د -از قوانین بسیار آزاد 

نبھ کھ ما تازه آن�را ش�نیده ای�م در ی�ک مجموع�ھ کام�ل از چن�ین داس�تان ھ�ایی ذرت در روز ش

او اقتدار می بخشد ت�ا گناھ�ان را ببخش�د،  : قرار می گیرد کھ کارھای عیسی توھین آمیز است

او با باجگیران غذا می خورد ، شاگردانش مانند فریسیان و شاگردان یوحنا روزه نمی گیرن�د 



گ�وش ھ�ای گن�دم م�ی چینن�د و س�رانجام عیس�ی در روز ش�نبھ بھب�ود ، شاگردان در روز شنبھ 

  .می یابد

او داس��تانی را از کت�اب مق��دس : عیس�ی اتھام�ات را م��ی پ�ذیرد و از ش��اگردانش دف�اع م��ی کن�د

، زمانی کھ پادشاه داوود مجبور شد از شاول بگریزد و کشیش ن�ان مق�دس را  یاداوری میکند

اگرچھ داوود دستور س�بت را نق�ض نک�رد ، ام�ا ای�ن دس�تور را ک�ھ فق�ط کش�یش ھ�ا . بھ او داد

نی�از داش�تن از ھ�یچ : ام�ا پی�ام روش�ن اس�ت. بودن�د ، نق�ض ک�رد ن نان شدهمجاز بھ خوردن ای

ی حفظ دقی�ق احک�ام خل�ق نش�ده اس�ت ، ام�ا احک�ام موج�ود در انسان برا. فرمانی آکاھی ندارد

  .جھت بشر است تا بھ بشر کمک کند تا بتواند با خدا و ھمنوعان خود بھ خوبی زندگی کند

آنقدر طبیعی است کھ بحث در دس�تورالعمل ھ�ای . ما امروز این آزادی را حق مسلم می دانیم

  .بھ نظر ما کمی مضحک است 1952ھلندی از سال 

طرف دیگر ، من گاھی این احساس را دارم کھ در جامعھ ما آون�گ در جھ�ت دیگ�ری در  از

  .حال چرخش است

یکش�نبھ و تعط�یالت رس�می ش�ناختھ ش�ده مل�ی ب�ھ عن�وان : "قانون اساسی م�ی گوی�د 140ماده 

و ھن�وز . روزھای استراحت در برابر کار و تعالی معنوی از نظر قانونی محافظت می شوند

تولید در رقابت سخت صنعتی سودآور بھ نظر نم�ی رس�ند و ھمیش�ھ ص�حبت  روندھای توقف

مشاغل پرستاری و خدمات اورژان�س نی�ز بای�د . از افتتاح مغازه ھا در روزھای یکشنبھ است

کارمن��دان حم��ل و نق��ل عم��ومی محل��ی و بس��یاری , در تعط��یالت عم��ومی مانن��د افس��ران پل��یس 

  بھ چھ نیاز داریم و آیا این فقط برای راحتی ما است ؟ اما ما واقعا ً یکشنبھ . دیگر کار کنند 

فرمان خدا برای شما کھ تعط�یالت را مق�دس نگ�ھ داری�د چ�ھ معن�ی دارد ؟ یکش�نبھ ب�رای ش�ما 

  چھ معنی دارد ؟ 

او آنھ��ا را در روز ھف��تم ، . در کت��اب مق��دس ، اس��ترا ح��ت س��بت اساس��اً مخل��وق خداون��د اس��ت

ای�ن ب�رای ارب�اب و . برای انسان و ھمھ مردم وج�ود دارد سبت. شنبھ ، یعنی روز شنبھ آفرید

ھمچنین برده ھا ، یھودیان و ھمچنین غریبھ ھ�ایی ک�ھ ب�ا آنھ�ا زن�دگی م�ی کنن�د و حت�ی گاوھ�ا 

عیس�ی م�ی گوی�د پس�ر . سبت برای انسان وجود دارد ، نھ انس�ان ب�رای س�بت. اعمال می شود

  . انسان در روز سبت نیز خداوند است

یکش�نبھ جایگ�اه س�بت را . ای از حف�ظ س�بت و روز رس�تاخیز ایج�اد ش�د  ک تازهاز این رو در

ای تعطی�ل ، یکش�نبھ ی�ک روز اس�تراحت و  درست مث�ل روزه. گیرد  در مسیحیت بھ دست می



ی�ک روز ب�رای آم�دن ب�ھ خ�ودت و ب�یش از ھم�ھ ب�ھ خ�دا ، ی�ک روز . فراغت برای ما است 

  . برای  نفس گرفتن

  .تھ شده است ، و نھ انسان بھ خاطر سبتسبت بھ خاطر انسان ساخ

او . اس�ت آزادان�دیش  عیس�ی کم�ی: ش�ده موافق�ت ک�نم  م�ن بای�د ب�ا اص�الحیھ اصالح -در واقع 

ام��ا ای��ن ب��دان معن��ا . م��دعی آزادی خاص��ی از ق��انون و احک��ام ب��رای خ��ود و ش��اگردانش اس��ت

وی�د فک�ر نکنی�د ک�ھ عیس�ی در انجی�ل مت�ی م�ی گ :نیست کھ او دستورات را بھ دریا می ان�دازد

من نیامدم کھ آنھا را نادیده بگیرم ، ) 5:17. (من آمده ام تا قانون و احکام پیامبران را بشکنم

آزاد ان�دیش ب�ودن عیس�ی مس�یح در دس�تورات در ج�ایی ک�ھ . بلکھ بھ آنھا تأثیر کام�ل م�ی دھ�م

ظ احک�ام ، توج�ھ اما آنچھ او انجام می دھد ، از جملھ حف. ھمھ چیز مجاز باشد ، آزادی نیست

ای�ن اطاع�ت کورکوران�ھ ، پایبن�دی سرس�ختانھ ب�ھ بن�دھا نیس�ت . مردم را بھ خود جلب می کند

کھ برای برخورد وی با قوانین و مقررات تعیین کننده است ، بلکھ فرمان عشق است کھ ف�رد 

ی و از این طریق مش�اھده م�. آنرا درک می کند ، آنچھ را کھ شخص بھ آن نیاز دارد می بیند

عیس��ی ب��رای تفس��یر . ش��ود ، بح��ث در م��ورد کش��یدن گ��وش ب��ھ نظ��ر م��ن خیل��ی مس��خره نیس��ت

  . انسانی از احکام تالش می کند و این چیزی است کھ بھ ھمھ زمان ھا مرتبط است

شود کھ م�ا  سپس ناگھان این سوال مطرح می. و این فراتر از نیاز روز تعطیل عمومی است 

ای اروپ��ا ، در  در م��رزه: کنیم حفاظ��ت ھس��تند برخ��ورد م��یچگون��ھ ب��ا اف��رادی ک��ھ ب��ھ دنب��ال 

ش�ود ک�ھ در کش�ور  این مسالھ بھ ای�ن مس�الھ تب�دیل می .ای آلمان و ھمچنین در کشور ما  مرزه

ش�ود ک�ھ  این س�وال مط�رح می. کنند  ما قوانین و مقرراتی وجود دارند کھ بھ مردم خدمت نمی

ا ً خوب ھستند یا فقط برای حفظ ی�ک سیس�تم بک�ار شده برای افراد واقع در کجا مقادیر پذیرفتھ

در جامع��ھ م��ا نی��ز بای��د ھم��واره ت��الش کن��یم ک��ھ کس��انی را ک��ھ پش��ت ھم��ھ ق��وانین و . رون��د  می

بلک�ھ از ھم�ھ ق�وانین , مقررات نوشتھ شده مرب�وط ب�ھ بوروکراس�ی م�ا ھس�تند از دس�ت ن�دھیم 

ھم�ھ ق�وانین نانوش�تھ اخ�الق و چ�را ک�ھ پش�ت . غیر مدون اخالقی و اخالقی نی�ز پی�روی کن�یم 

استراحت روز شنبھ ، کھ روز یکشنبھ آن را جشن می گی�ریم ، م�ی توان�د . نجابت وجود دارد

زی�را روز یکش�نبھ ن�ھ تنھ�ا ی�ک روز اس�تراحت اس�ت ، بلک�ھ . در این زمینھ بھ م�ا کم�ک کن�د

م�ا در روزی ب�رای ی�ادآوری اینک�ھ دنی�ای جدی�دی در می�ان . مزه طعم ملکوت خدا نی�ز ھس�ت

ق��وانین و , ک��ھ در آن احک��ام , ص��لح و ع��دالت , جھ��انی سرش��ار از عش��ق . ح��ال رش��د اس��ت

  .ھا در نیکوکاری خداوند است  مقررات برای مردم وجود دارد و ھدف آن

  آمین




