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 یکشنبھ برای مسیحیان روز سبت است• 
این اولین بار در  -سبت در ابتدا بھ عنوان روز استراحت تعیین شد • 

 اولین داستان آفرینش یافت شده در فصل اول پیدایش معرفی شد.
روز آفرید و سپس در روز ھفتم استراحت کرد خداوند ھمھ چیز را در شش • 
 سپس بھ ھمھ موجودات دستور داده شد کھ ھر ھفتھ یک روز استراحت کنند. -
برای  -این بدان معنی بود کھ ھیچ کاری در آن روز انجام نمی شد • 

آنھا ھمچنین قوانین بسیاری را  -یھودیانی کھ این روز را تأسیس کردند 
د کھ چھ کاری برای محدود کردن فعالیت ھای وضع کردند تا مشخص کنن
 مؤمنان تلقی می شود.

اینجاست کھ  -بھ طور کامل تعریف شد  5سبت بعدًا در کتاب تثنیھ فصل • 
 سبت برای یادآوری رھایی از اسارت استفاده می شد.

 رھایی قوم یھود از اسارت مصریان بھ عنوان خروج یاد می شود.• 
عریف سبت از کتاب تثنیھ بود کھ در فصل اشاره عیسی بھ خروج و ت• 

سیزدھم انجیل طبق لوقا کھ از امروز می خوانیم، زن را در روز سبت در 
 کنیسھ شفا داد.

رئیس کنیسھ شکایت کرد کھ شفا دادن کار محسوب می شود و بنابراین زن • 
 نباید در آن روز شفا یابد، بلکھ در روز دیگری از ھفتھ باید شفا یابد.

روشن کرد کھ برخی از اعمال ضروری و دلسوزانھ باید ھمیشھ در  عیسی• 
 مانند آبیاری حیوانات -روز سبت مجاز باشند 



او ھمچنین استدالل کرد کھ رھایی از اسارت نیز باید ھمیشھ در روز سبت • 
بھ دست «سال  18کند کھ او گفت کھ او زنی را آزاد می -مجاز باشد 

 بستھ شده بود.» شیطان
قوانینی کھ توسط رھبران  -ی بارھا تصریح کرد کھ ھمھ قوانین عیس• 

 -مذھبی یھود برای شکل دادن بھ ھمھ رفتارھای قوم یھود وضع شده است 
نھ اینکھ آنھا را حتی بیشتر  -فقط باید برای رفاه قوم خدا وضع شوند 

 مقید کند.
کھ او در بند بارھایی است  –ھر فردی در مواقعی احساس اسارت می کند • 

 را از داشتن زندگی شاد و کامل باز می دارد
 -بیماری -فقر -تنھایی -ترس -طمع -دشمنی -نفرت -این می تواند شامل• 

 اضطراب باشد. -بیکاری -اعتیاد -گرسنگی
 -مسیح بھ ما می آموزد کھ عشق است—و چھ چیزی ما را آزاد می کند؟• 

 -شادی -ایمان -اعتماد -شجاعت -غذا -اجتماع -شفقت -سخاوت -صلح -بخشش
 کرامت -احترام

رایج است کھ مردم بر این باورند کھ آزادی بھ معنای انجام ھر کاری • 
 بدون محدودیت است. –ھر زمان کھ بخواھیم  –خواھیم کھ می

آموزد عیسی بھ ما می -آموزد کھ این آزادی واقعی نیست عیسی بھ ما می• 
ھایی است کھ ما را از اینکھ پر از از چیز» آزاد شدن«کھ آزادی در واقع 

توانیم داند میافراد کاملی کھ او می -محبت و مراقبت  -ایمان باشیم 
 باشیم.



بیشتر بھ دیگران  -وقتی بیشتر شبیھ مسیح می شویم آزادتر می شویم • 
بھ طوری کھ ھمھ ما می  -بیشتر مایل بھ فداکاری ھستیم  -اھمیت می دھیم 
 توانیم بایستیم

 و زندگی کامل را تجربھ کنید -با وقار  -مستقیم 
توانیم کامالً آزاد باشیم، در حالی کھ دیگران زیر بار ما ھرگز نمی• 

 خم کندمی سنگین را آنھا کھ چیزی ھر - تبعیض و -فقر  -سنگین بیماری 
 .اندشده
زمانی کھ برای رھایی از بار دیگران کار می کنیم، می توانیم خودمان • 

 و ھمچنین خود را از بارھایی کھ متحمل می شویم رھا کنیم.—را رھا کنیم
بیایید یکشنبھ را نھ بھ عنوان روز تکلیف دینی در نظر بگیریم، بلکھ بھ 
عنوان روزی کھ در آن گرد ھم می آییم تا آزادی را کھ از زندگی ما در 

 مسیح بھ دست می آید بھ یاد آوریم و شکر کنیم.
بھ عنوان روز  -یکشنبھ  -ما بیشتر حواسمان بھ روز سبت  امیدواریم کھ• 

 آزادی برای ھمھ مردم باشد. -آزادی و رھایی 
این کمال زندگی است کھ مسیح ھمھ ما را بھ لذت بردن از آن دعوت می • 

حداقل یک روز در  -و این یک دلیل واقعی برای جشن و شادی است  -کند 
 ھفتھ!

 ی کنیم! آمینبرای این ما خدا را شکر م• 
 


