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فصول و دوران زندگی

ششـمین روز خلقـت به پایان رسـیده بـود. در طول پنج روز اول، جهـان از کامل بی نظمی 
و آشـفتگی بـه اوج کـامل زیبایـی متحول شـده بـود. نور، جای ظلمـت و تاریکی را فـرا گرفت. 
آب هـا آنگونـه کـه خداونـد فرمـان داده بود به عقـب رانده شـدند. » تا اینجا مـی توانی پیش 
آیـی ولـی نـه بیشـر، و در اینجـا امواج رسکِـش ات باید باز ایسـتد! « ) ایوب بـاب ۳۸ آیه ۱۱(. 
بـوِم زمیـن خشـک بـه نقـش هـای زیبا ملـون و بـه رایحه هـای دلپذیر معطـر گردیـد. پرندگان  
از هـر نـوع و گونـه بـه پـرواز در آمدنـد در حینـی کـه ماهـی هـا و جانـوران دریایـی در خانۀ 
آبـی خـود بـه شـنا و آبفشـانی پرداختنـد. حیوانات خشـکی از هر نـوع و گونه، بسـته به اینکه 
آفریننـده آنـان، چگونـه آنـان را خلـق کـرده بـود، دویدند، جهیدند و یا از شـاخه هـای درختان 
آویـزان شـدند. سـپس، در نهایت، انسـان ها به شـکل خـود خداوند خلق گردیدنـد، موجوداتی 

کـه نسـبت بـه همـه مخلوقاتـی کـه در زمین آفریده شـده بودنـد منحرص به فـرد بودند.
هنگامـی کـه خـدا بـرای اولیـن سـبِت روز هفتم بـر روی زمیـن آماده می شـد، بـه آفرینش 

خـود نگریسـت و ُجملـۀ خالیـق را » بسـیار نیکـو « یافـت. )پیدایـش بـاب ۱ آیه ۳۱(.
چـه مـی شـد کـه داسـتان آفرینـش بـا جهانـی کامـل و مردمـی بـی عیـب و نقص بـه پایان 
مـی رسـید؟! آنـگاه همیشـه پایـا و جاودان مـی بود.  فقط به ایـن موضوع فکر کنیـد که آدم و 
حـوا بچـه هـای زیـادی دارنـد، و سـپس نوه هـا و نتیجه ها را مـی بینند که به تعداد بیشـامری 
از نسـل هـا تکـر یافتـه و هـر یـک از آنها حتی شـادمانی بیشـری را بـرای اولیـن زوج عدنی و 

همچنیـن برای خـدا حاصل مـی کنند. 
ایـن سـناریویی اسـت کـه بـه سـختی مـی توانیـم تصـور کنیم: مـا در ایـن جهان هسـتیم و 

تنهـا مـی دانیـم کـه جهـان، سـقوط کـرده و به انحطاط کشـیده شـده اسـت.  
و دلیـل آنچـه کـه در بـاال گفتـه شـد ایـن اسـت کـه تصـورات مـا در ایـن دنیـا از ریشـه و 
اسـاس از آنچـه کـه خـدا در ابتـدا شـکل داده بـود، تفـاوت دارد. دو جهـان چقـدر باهـم فـرق 
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دارنـد، جهـان پیـش از گنـاه و جهـان پس از گناه؟ مثالـی در اینجا موجود اسـت. اِلن جی وایت 
مـی نویسـد، وقتـی آدم و حوا  شـاهد پژمرده شـدن نخسـتین گل و افتادن بـرگ حاکی از زوال 
بودنـد، آدم و همـرش شـدیداً ماتـم زده شـدند، بیش از انسـان هایی که در حـال حارض برای 
مـرده خـود در سـوگ مـی نشـینند. در واقع پژمـردن گلهای لطیف و ظریف سـبب انـدوه بود؛ 
امـا هنگامـی کـه درختـان زیبـا برگهای خـود را می ریختنـد، آن صحنـه به وضوح ایـن واقعیت 
سـخت را بـه ذهـن آورد کـه مرگ بخشـی از ]چرخه[ حیات اسـت. »از کتاب مشـایخ و انبیاء«. 

Ellen G. White, Patriarchs and prophets, p. 62
مـا چنیـن واکنشـی بـه برِگ افتـاده نداریم؛ چـرا که تنهـا در دنیای گنـاه زندگی کرده ایـم، ما به 

ایـن دنیـا آمـده ایـم که مـرگ و رنج را به عنوان بخشـی اجتنـاب ناپذیر از چرخه حیـات بپذیریم.
و ایـن چیـزی اسـت کـه درس هـای این سـه ماهۀ دوم در باره آن سـخن به میـان می آورد: 
چرخـه زندگـی، حداقـل بـرای مـا در حال حـارض، در ایـن دنیای سـقوط کرده اسـت. و ما قصد 
داریـم تـا بـه ایـن چرخـه هـا در مکانـی نـگاه کنیـم کـه اکـر مـا از ایـن گُـذار، کـه  چارچـوب 

خانـواده اسـت عبور مـی کنیم. 
انسـان ها در بـاغ عـدن و در قالـب یـک خانـواده خلـق شـدند؛ اول زن و شـوهر، وسـپس 
فرزنـدان، کـه آنهـا  فرزنـدان بیش تـری آوردنـد، و بدیـن سـبب بـود کـه تاریـخ دنیـای خودمان 
را تـا زمـان حـال داریـم. در واقـع،  بسـیاری از اولیـن داسـتان های کتاب مقـدس، از زمان آدم و 
حـوا، اجدادمـان، خانـدان  داود، ... همگـی در بسـر خانـواده و روابـط خانوادگـی ورق خورده 
انـد. خانـواده هـا همگـی از طریـق کتـاب مقـدس در شـکل گیـری بسـر حوادثـی کـه آشـکار 
گردیدنـد دخیـل بودنـد. و مجـدداً  تعجـب آور نیسـت، زمانـی کـه از ایـن فصـل هـای زندگـی 
عبـور مـی کنیـم، مـا نیـز تا حـدی، خواه ناخـواه در صحنـۀ )خانواده( نقـش ایفا مـی کنیم؛ ]به 

عبارتـی دیگـر )خانـواده( عامـل موثـری در زندگی ماسـت[.  
بـا وجـود اینکـه متـام نیروهـا بـر علیـه خانـواده کار می کننـد، چـه در زمـان حـال و چـه در 
گذشـته، )بـرای مثـال، ُعـرف و رسـم چندهمـری در دوران کهـِن کتـاب مقدسـی که ندرتـاً برای 
ثُبـات خانـواده اضافـه شـد( و بـه رغم همـه تالش ها برای تعریـف مجدد و دقیق مبنـی بر اینکه 
خانـواده چیسـت، مفهـوم خانـواده تحـت الشـعاع عواملـی قـرار گرفتـه اسـت. و در اینجاسـت 
کـه کار مـا رشوع مـی شـود، و اغلـب قـوی تریـن  نیـروی خیـر یـا رّش و چگونگـی واکنـش مـا  با 
چالشـهایی کـه  در چرخـه  و مراحـل زندگـی با آن روبرو می شـویم، زندگی ما را شـکل می دهند.

و درسـت هامنطـور کـه هـر فـرد متفـاوت اسـت، هرخانواده هـم متفـاوت اسـت. از این رو 
درس هـای ایـن سـه ماهـه بر اسـاِس کالم مقدس به اصول اشـاره می کنـد، که ) این امیـد و دعای 

ماسـت ( تـا بتوانـد خانـواده هـا را  در هـر مرحلـه از زندگی مسـتحکم تر و منسـجم تر مناید.

کلودیـو و پامـا کُنسـوویگرا به عنـوان مدیران خدمـات و امور کلیسـائی برای 
خانـواده در بخـش آمریکای شـاملی کلیسـای ادونتیسـت خدمـت می کنند. آنهـا بیش از 

۳۰ سـال بـا شـغل های مختلـف برای کلیسـا خدمت کـرده اند.
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۱۰ تا ۱۶ فروردین    درس یکم    

آهنگ موزون زندگی

بعد از ظهر روز سبت
مطالعه این هفته: پیدایش باب ۱؛  پیدایش باب ۸ آیه ۲۲؛ مزامیر باب ۹۰ آیه ۱۰؛  
ایوب باب ۱ آیه ۱۳ تا۱۹؛ اعامل رسوالن باب ۹ آیه ۱ تا۲۲؛ فیلیپیان باب ۱ آیه ۶؛ رومیان 

باب ۸ آیه ۱.

آیـه حفظـی: » بـرای هـر چیـزی زمانی اسـت و هـر مطلبـی را زیر آسـمان وقتی اسـت « 
)جامعـه بـاب 3 آیه 1(

بعضی از زیباترین شـعرها توسـط سـلیامن پادشـاه رسوده شده اسـت: » برای هر چیز زمانی 
اسـت و هـر مطلبـی را زیـر آسـامن وقتـی اسـت. وقتـی بـرای والدت و وقتـی بـرای مـوت. وقتی 
بـرای َغـرْس منـودن و وقتـی بـرای کندن مغـروس. وقتی بـرای قتل و وقتـی برای شـفا. وقتی برای 
منهـدم سـاخنت و وقتـی بـرای بنـا منودن. وقتـی برای گریـه و وقتی بـرای خنده. وقتی بـرای ماتم 
و وقتـی بـرای رقـص. وقتی برای پراکنده سـاخنت سـنگها و وقتی برای جمع سـاخنت سـنگها. وقتی 
بـرای در آغـوش کشـیدن و وقتـی بـرای اجتنـاب از در آغوش کشـیدن. وقتی برای کسـب و وقتی 
بـرای خسـارت. وقتی برای نگاه داشـنت و وقتی بـرای دورانداخنت. وقتی برای دریـدن و وقتی برای 
دوخـنت. وقتـی بـرای سـکوت و وقتـی برای گفـنت. وقتی بـرای محبّـت و وقتی برای نفـرت. وقتی 

بـرای جنـگ و وقتـی بـرای صلح « )جامعـه باب ۳ آیـه ۱ تا ۸(.
آن عبـارات در برگیرنـده قسـمت اعظمـی از زندگـی ماسـت - فصـل هـا و ریتـم زندگـی مـا.  
بلـه، زندگـی مـا مراحـل و تغییراتـی را پشـت رس مـی گـذارد کـه از هـامن بـدو تولـد مـا رشوع 
می شـوند. بعضـی وقتهـا  تغییـرات خوب هسـتند، بعضی وقتها نیسـتند؛ گاهی اوقات مـا بر آنها 
کنـرل داریم؛گاهـی اوقـات نداریـم. بیائید بـرای این هفته به فصـل ها و ریتـم زندگیامن نگاهی 
بیاندازیـم، بـه خصـوص زمانـی کـه بـر روی مـا و خانـواده هایـامن نیز اثر شـدیدی مـی گذارند. 

* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت ١۷ فروردین - April ۶  آماده شوید.
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۱۱ فروردین      یکشنبه      

در آغاز
کتـاب مقـدس بـا » آغـاز و ابتـدا « رشوع می شـود، و شـکی نیسـت کـه چـرا با ایـن کلامت 
رشوع می شـود ) در واقـع در زبـان عـری یـک کلمـه اسـت(، » در ابتـدا ... «  )پیدایش فصل ۱ 
آیـه ۱(. مترکـز ویـژه ایـن فصـل، تبدیل شـدن زمین از حالت » بدون شـکل و خالـی « ) پیدایش 
فصـل ۱ آیـه ۲( بـه جهانـی اسـت کـه خـود خدا در روز ششـم آنرا » بسـیار نیکو « اعـالم کرد ) 

پیدایـش فصـل ۱ آیـه ۳۱(. بطـور خالصـه ایـن رشوع از اینجا، رشوع دنیای ما اسـت.

پیدایـش فصـل 1 را بخوانیـد. اگرچـه خیلـی چیـز هـا در جریـان اسـت، از خـود بپرسـید:  آیـا 

هیـچ پیشـنهاد و اشـاره ای شـده اسـت مبنـی بـر اینکه دنیـا بطور اتفاقـی و تصادفـی بوجود 

آمـده باشـد، یـا همـه چیز بـا نظم در زمان و مکان مناسـب بوجود آمده؟ پاسـخ شـام در باره 

خصوصیـت و ویژگـی خداوند چیسـت؟

 

اِلن جی وایت نوشته است که »نظم، اولین قانون در آسامن می باشد «، 
)Signs of the times June ۸ ۱۹۸۰ ( ؛ ظاهـراً بـر زمیـن هـم همینطوراسـت. گرچـه گنـاه، 
طبیعـت دنیـا را مختـل کرده اسـت، ولـی همچنان نظـم و ترتیب و آهنگی مـوزون وجود دارد. 

پیدایش باب 8 آیه 22 را بخوانید. نظم در اینجا چگونه دیده شده است؟  

 

حتـی بعـد از سـقوط جهـان در گنـاه، فصلهـا طبـق معمـول بـا نظم مـی آیند و مـی روند. 
از ایـن رو، همـراه بـا نـور آسـامن ماننـد خورشـید و مـاه کـه » روز را از شـب  جـدا مـی كننـد 
و روزهـا، سـالها و فصلهـا را نشـان  دهنـد « )پیدایـش بـاب ۱ آیـه ۱۴(، فصـل هـا نیـز، همگـی 
بخشـی از آهنـگ مـوزون طبیعـِت دنیایی هسـتند کـه خداوند بـه وجـود آورد. در واقع، گرچه 
فقـط االن نظـری اجاملـی داریـم، آیه ای مثِل اشـعیا بـاب ۶۶ آیه ۲۳ داللت دارد که در آسـامن 

و زمیـن جدیـد هـم آهنـگ مـوزون زندگـی، در حقیقـت وجود خواهد داشـت.

ــی شــما  ــدی، زندگ ــا قدرتمن ــه طــور منظــم ب ــه روز ســبت، ب ــه چگون بیندیشــید ک
را تحــت تاثیــر قــرار می دهــد، مخصوصــاً زندگــی خانوادگــی شــما را، هــر چــه کــه 
هســت. مزایــای ویــژه آن چیســت، نــه فقــط روز ســبت، بلکــه در واقعیتــی کــه بــا 

چنیــن نظــم و ترتیبــی مــی آیــد؟ 
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۱۲ فروردین      دوشنبه      

ریتم و آهنگ موزون زندگی
دانشـمندان دربـاره چیـزی بنـام ریتم شـبانه روزی، صحبت می کننـد، این عقیده وجـود دارد 
کـه  ریتـم هـای بیولوژیکـی )گاهـی اوقـات » سـاعت بـدن «  نامیـده می شـود(، تنظیـم کننـده 
عملکـرد بـدن ماسـت. بـه عبـارت دیگـر، درجـه خاصـی از منظـم بـودن حتـی در خـود بـدن مـا 

وجـود دارد. از ایـن رو، تـا حـدودی، ریتـم هـا در اطـراف و حتـی در درون مـا وجـود دارنـد.

فصلهـای قابـل پیـش بینـی از زندگـی در عبـارات زیر از کتاب مقـدس، چه هسـتند؟ و چگونه 

مسـتقیامً بـا زندگـی خانواده گـره می خورند؟

جامعه باب 3 آیه 2  

پیدایش باب 21 آیه 8 و داوران باب 13 آیه 24  

مزامیر باب 71 آیه 5؛ امثال سلیامن باب 5 آیه 18  

پیدایش باب 15 آیه 15؛ داوران باب 8 آیه 32  

مزامیر باب 90 آیه 10  

بیـن دو نگهدارنـده کتـاب زندگـی مـا یعنـی تولـد و مـرگ، مـا از فصل هـای گوناگونـی عبور 
می کنیـم کـه  بـرای هر شـخص متفاوت اسـت. بعضـی از کودکان مـدت زیادی بعـد از تولد زنده 
منـی ماننـد؛ عـده دیگـری رشـد کـرده و به پختگـی در بزرگسـالی خود می رسـند. کـودکان با گام 
هـای رشـد خـود بـزرگ مـی شـوند. برخـی زودتـر از دیگـران راه مـی رونـد و صحبت مـی کنند. 
بعضی قادر هسـتند  زودتر به مدرسـه بروند و ترقی کنند و جزو متخصصین باشـند، در حالیکه 
برخـی دیگـر وقـت خـود را به اشـکال مختلـف کار اختصـاص می دهنـد. برخی خانواده تشـکیل 

می دهنـد، و برخـی دیگـر ممکن اسـت هرگـز ازدواج نکننـد و صاحب فرزند نشـوند.
میلیونهـا نفـر بـر روی زمیـن وجـود دارنـد، و اگرچـه همه ما وجوه مشـرکی داریـم )اعامل 
رسـوالن بـاب ۱۷ آیـه ۲۶ را ببینیـد(، هـر کـدام از ما منحرص بفـرد هسـتیم، و در نتیجه، تفاوت 

در زندگـی هـر یـک از ما وجود خواهد داشـت.
بـه هـر حـال، ایـن تفـاوت هـا مهـم هسـتند زیرا آنهـا هر یـک از مـا را منحرص بـه فرد می 
کننـد، بـه ایـن معنـی  کـه هر یک از ما چیزی برای به اشـراک گذاشـنت داریم کـه دیگران آن را 
ندارنـد. بـه طـور خالصـه، تفـاوت های مـا باعث می شـود تا عامل برکـت برای دیگران باشـیم. 
بـه عنـوان مثـال، پیـر و جـوان مـی تواننـد از آنچـه کـه هـر یـک از آنهـا ارائـه می دهنـد بهره 
منـد شـوند: » جـالل و شـکوه جوانـان، قـّوت آنهاسـت و عـزّت پیران موی سـفید آنهـا « )امثال 
سـلیامن بـاب ۲۰ آیـه ۲۹(. هـر مرحلـه ای کـه هسـتیم و بـدون توجه بـه تفاوت هـای ما، همه 

مـا چیـزی بـرای عرضـه کـردن داریم،  نه فقـط بـرای خداوند، بلکه بـرای همدیگـر همچنین.
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ــا انجــام چــه  درســت در حــال حاضــر، شــرایط زندگــی شــما هــر چــه کــه باشــد، ب
کاری مــی توانیــد فــرد دیگــری را برکــت دهــد؟ چــرا نبایــد آگاهانــه کوشــش کنیــم تــا 

دیگــران ، خصوصــاً فــردی در جمــع خانــواده را برکــت بدهیــم؟ 

۱۳ فروردین      سه شنبه      

چیزهای غیر منتظره

ایـوب بـاب 1 آیـه 13 تـا 19؛ بـاب 2 آیـه 7 تا 9. چـه اتفاقی برای ایوب افتاد؟ بـه چه روش هایی 

تجربـه او انعـکاس مـی یابـد؟ چـه اتفاقی برای هر کس مـی افتد، به هر شـکلی و هر زمانی؟ 

 

هراکلیتـوس، فیلسـوف یونانـی اظهـار کـرد کـه  » هیـچ چیـزی دامئی نیسـت بجـز تغییر «. 
هامنطـور کـه بـه نظـر همـه چیـز خـوب پیـش مـی رود، اتفاق غیـر منتظـره ای رخ مـی دهد. 
ممکـن اسـت از دسـت دادن یـک شـغل یـا یـک عضـو، یـک بیامری کـه مـا را به بسـر بیامری 
قرسـتاده یـا باعـث مـرگ زودرس مـی شـود، آتش سـوزی خانـه، تصادف ماشـین، و یـا هنگامی 

کـه در حـال قـدم زدن هسـتیم بـر روی زمین سـقوط مـی کنیم.
البتـه، همـه تغییـرات الزاماً منفی نیسـتند. شـاید ارتقاء در کار منجر بـه رشایط اقتصادی بهر 
شـود. یـا مثالً شـام با کسـی مالقـات می کنید که در آینـده به همری خواهیـد پذیرفت، تغییری 
که بسـیاری از آن خوشـحال خواهند شـد. در هر صورت، ما می توانیم در کنار هم باشـیم، حتی 

در حالـت معمولـی، یـک ریتم، زمانی، فـوراً و غیر منتظره، همه چیـز را مختل کند.
مطمئنـاً ایـوب در انتظـار فصـل جدیدی در زندگی خـود نبود. کتاب مقـدس او را به عنوان 
مـردی توصیـف می کنـد کـه » بـی عیـب و درسـتکار بـود. از خـدا مـی ترسـید و از گنـاه دوری 
مـی کـرد «) ایّـوب بـاب ۱ آیـه ۱(. مـا همچنیـن مـی دانیـم کـه او ازدواج کـرده بـود، هفـت 
پـر و سـه دخـر داشـت، و خیلـی ثرومتنـد بـود ) ایّـوب بـاب ۱ آیـه ۲ و ۳( . زمانـی کـه بـه 
میانـه کتـاب برسـیم، او حداقـل شـش زیـان عمده را متحمل شـده اسـت: اموالش، نیـروی کار، 
فرزندانـش، سـالمتی او، حامیـت از همـرش و تشـویق دوسـتانش. دنیـای او زیـر و رو شـد و 

زندگـی خانوادگـی او ویران شـد.
اگرچـه آنچـه کـه بـرای ایّوب اتفاق افتاد، بسـیار سـخت بـود، چه کسـی در میان ما یـک اتفاق 
غیـر منتظـره را تجربـه کـرده آن هم به روش منفـی آن مثل ایّوب؟ زندگی می توانـد در طول زمانی 
بـه خوبـی بـه پیـش بـرود و به طـور ناگهانی و بدون هشـدار، همه چیـز به طور کامـل تغییر کند،  

و زندگـی مـا و زندگـی خانوادگـی ما ممکن اسـت هرگز دوبـاره هامنطور که قبالً بوده نشـود. 
ایـن چیـز جدیـدی نیسـت. احتـامالً هابیل انتظار نداشـت که کشـته شـود  و یوسـف دقیقاً 
انتظـار نداشـت کـه بـه عنـوان بـرده در مـرص بـه فـروش برسـد. در هـر دو داسـتان، اعضـای 
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خانـواده خیانتـکار بودنـد، و در هـر دو داسـتان، خانـواده هـا بـه شـدت تحـت تاثیرآنچه برای 
دیگـر اعضـای آن اتفـاق افتـاده بـود، بوده اند . کتاب مقـدس پر از منونه هایی از افرادی اسـت 

کـه زندگـی و خانـواده آنهـا بـه طور غیـر منتظـره تغییر یافته اسـت. 

چگونــه ایمــان شــما بــه شــما در قبــال اتفاقاتــی کــه بــه طــور غیــر منتظــره ریتــم 
زندگــی شــما را بــه هــم ریختــه، کمــک کــرده اســت؟

۱۴ فروردین      چهارشنبه      

دوره گذار
واقعیـت ایـن اسـت که انسـانها اغلب موجوداتی عادت پذیر هسـتند، و مـا در واقع، 
بـه شـیوه هـای خودمـان در زندگـی عـادت می کنیـم، ومسـن تـر مـی شـویم، و بـرای ما 

سـخت اسـت کـه این شـیوه هـا را تغییـر دهیم.
در حقیقـت، مـا بـه سـادگی تغییر منی کنیـم. چه تعـداد از همران در طول سـال ها 
شـکایت کرده انـد،  » مـن سـعی کـردم تا رفتـار همرم را عـوض کنم، اّمـا ...؟ « هر چند، 
خداونـد در کار تغییـر و تحـول شـخصیت ماسـت،  هر چنـد خود نیز نقش و مسـئولیتی 
در انجـام آن بـر عهـده داریـم. ایـن قضیـه بسـیار بـا برنامـه نجـات مرتبـط مـی باشـد: 

خداونـد در مسـیح از مـا مـردم جدیدی می سـازد. 

چـه اتفـاق مهمـی در زندگـی پولـس رسـول مـی افتـد؟ و چگونـه اتفـاق مـی افتـد؟ 
اعـامل رسـوالن بـاب ۸ آیـه ۱ و۳؛ بـاب ۹ آیـه ١-۲۲؛ پیدایـش بـاب ۱ آیـه ١۵-١۷.

 

» هامنطـور کـه شـائول خـود را کامـالً تسـلیم قـدرت متقاعـد کننـده روح القـدس منـود، 
اشـتباهات زندگیش را مشـاهده کرد و تشـخیص داد که از احکام خداوند به دور است، و منی 
توانـد ادعـا کنـد که به آن دسـت یافته اسـت. او فریسـی مغروری بود، اطمینان داشـت که با 
اعامل خوب خود عادل شـده اسـت، اما با فروتنی و سـادگی یک کودک در برابر خداوند رس 
فـرود آورد، اعـراف کـرد کـه عادل نبوده و از عیسـی مصلوب و نجات دهنده طلب شـفاعت 
و شایسـتگی کرد. شـائول  متایل داشـت تا هامهنگی و همبسـتگی کامل با پدر و پر برقرار 

کنـد. و بـه شـدت برای آمـرزش و پذیرش با شـور و حرارت اسـتغاثه منود....
» دعـای فریسـی توبـه کار )یعنـی پولـس( بیهـوده نبـود. افـکار و عواطـف قلبـی او 
توسـط فیـض الهـی تغییریافـت؛ و اسـتعدادهای رشیـف تـری بـا اهـداف ابـدی خداونـد 
سـازگار شـدند. مسـیح و عدالت او، بیشـر از همه جهان برای شـائول ارزشـمند گردید «.  

اِلـن جـی وایـت، کتاب اعـامل رسـوالن صفحـات ۱۱۹ و ۱۲۰.
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حتـی اگـر داسـتانهای تحـول ]روحانـی[ مـا بـه هیچ وجـه به انـدازه پولس چشـمگیر 
نباشـد، همـه مـا بایـد حکایـت های خود را داشـته باشـیم، تجربـه اینکه چگونـه خداوند 
در زندگـی مـا کار کـرده اسـت و مـا را تغییـر داده،  تـا مـا را بـه نوعـی کـه باشـیم و می 

دانیـم تغییـر دهـد. بلـه، ایـن فرآیند مـی تواند
طوالنـی باشـد، و در ایـن موقـع بـرای مـا تعجـب آور اسـت کـه آیـا تغییـر در چنیـن 
زمانـی سـهل اسـت. در چنیـن زمـان هایـی، تعمـق و درک دو منت از کتاب مقدس بسـیار 

سـخت اسـت کـه فـردی بتوانـد برای خـود ادعـا کند. 

فیلیپیــان بــاب 1 آیــه 6 و رومیــان بــاب 8 آیــه 1 را بخوانیــد.  دو وعــده بزرگــی کــه 
در ایــن متــون یافــت مــی شــود چــه هســتند و چگونــه آنهــا در تجربــه یــک مســیحی 

در کنــار هــم قــرار مــی گیرنــد؟ 

۱5 فروردین      پنجشنبه      

روابط متقابل 
کتـاب مقـدس کتـاب  روابـط اجتامعـی اسـت. خـدا مـا را آفریـد تـا درارتبـاط بـا دیگـران 
باشـیم. در واقـع، تعـداد کمـی از مـا در انزوای کامـل توانایی زندگی دارد. آغـاز، هیچ یک از ما 
منـی توانسـتیم حتـی بـدون دیگـران به زیسـنت ادامـه دهیم. حتـی  پـس از تولد ما بـه دیگران 
احتیـاج داریـم  تـا حداقل تا زمان مشـخصی از سـن، از مـا مراقبت کنند، تا زمانـی که در اصل، 
حداقـل بتوانیـم بـه تنهایـی زندگـی کنیـم.  حتـی اگـر مـی توانسـتیم بـه تنهایـی ادامـه حیـات 
دهیـم، چـه کسـی مـی خواسـت؟ اکر ما نیـاز و متایل به رشکـت و همراهی  با دیگر انسـان ها 
را داریـم . گرچـه همراهـی بـا حیوانـات خانگـی مانند سـگ ها مـی توانند لذت بخش باشـند، 
در نهایـت عمیـق تریـن و معنـی دار تریـن تغییـرات زندگـی مـا از تعامـل بـا دیگران مـی آید. 
جـای تعجـب نیسـت کـه خانـواده و روابـط خانوادگی، برای هسـتی ما بسـیار حیاتی هسـتند. 
از آنجـا کـه اکـر مـا ارتبـاط برقـرار می کنیـم، اغلـب اوقـات بـا دیگـران، ایـن تعامـالت می 
توانـد بـر تغییـرات و ریتـم زندگـی مـا تاثیـر گـذار باشـد. گر چـه ایـن بـه دو روش کار می کند: 
دیگـران هـم  در تعامـالت خـود بـا مـا، زندگـی مـا را تحت تاثیـر قـرار می دهنـد، در حالی که، 

مـا در تعامـالت خـود بـا دیگـران، زندگـی آنـان را تحـت تاثیـر قرار مـی دهیم. 
و خـواه مـا آن را درک کنیـم یـا نـه  )کـه خیلـی اوقات منی کنیـم(، این تعامـالت، در هر دو 
جهـت می توانـد بـرای خیریـت یـا رضر ما باشـند. پس چقدر سـخت اسـت برای ما کـه در متام 
اوقـات طـوری عمـل کنیـم تـا تاثیـر اجتنـاب ناپذیـر خودمان بـر دیگران همیشـه خوب باشـد، 

بـه خصـوص آنهایـی کـه بـه مـا نزدیک هسـتند، که معمـوالً اعضای خانـواده ما می باشـند.
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متـون زیـر را بخوانیـد. آنهـا بـه مـا چه می گوینـد، در تعامـات مان بـا دیگران چـه کاری باید 

انجـام دهیـم؟ رومیـان بـاب 15 آیـه 7؛ افسسـیان باب 4 آیـات 2و 32؛ اول تسـالونیکیان باب 

3 آیـه 12؛ یعقـوب بـاب 5 آیه 16.

 

 

بـه هـر طریـق، اصـل سـاده اسـت. اگر ما بـه خوبـی، مهربانی و مشـفقانه با دیگـران رفتار 
کنیـم، در نتیجـه تاثیـر مثبتـی بـر آنهـا خواهیم گذاشـت، حتـی تا جایی کـه می توانیـم زندگی 

آنـان را بـه روش بسـیار مثبتـی تغییر دهیم.
درسـت هامنطـور که عیسـی به شـیوه ای بسـیار مثبت، زندگـی مردم را تغییـر می دهد، ما 
هـم بـرای انجـام کاری مشـابه او بـرای دیگـران از ایـن عطیـه برخورداریـم. مجدداً بایـد به یاد 
داشـته باشـیم: اثـر مـا حتـی بـه شـیوه ای نافذ و ظریـف، خوب یا بد اسـت و هیچ جـا این اثر 

و نفـوذ منـی توانـد تاثیـر گذارتـر از آن در خانواده های خود ما باشـد. 

نگاهــی بــه ایــن دو عبــارت از عیســی مســیح بیندازیــد : لوقــا بــاب 11 آیــه 34 و مرقــس 
بــاب 4 آیــات 24 و 25. ایــن آیــات در بــاره اهمیــت تعامــل بــا دیگــران چــه مــی گوینــد؟ 

۱۶ فروردین      جمعه      

اندیشـه هایـی فراتر: تغییراتـی را تصور کنیدکه در زندگی شـاگردان مسـیح رخ داد، 
در حالـی کـه بـا او زمـان را سـپری می کردنـد. آنها اغلب تحصیـل نکرده و افرادی سـاده بودند 
کـه بـه آمـوزه هـا و سـنت هـای ایامن یهودیـان عادت کـرده بودند، امـا اکنون آنها توسـط عامِل 
یهـودی جلیلـی ایامنشـان بـه چالـش کشـیده شـده بـود. آنهـا در تجربیـات زندگی خود رشـک 
و حسـد مـی بردند)متـی بـاب ۲۰ آیـات ٢٠-٢٤( و بـه مباحثه و مناقشـه می پرداختنـد )یوحنا 
بـاب ۳ آیـه ۲۵(؛  بـه نظـر مـی رسـید کـه آنـان کمبـود ایـامن دارنـد )مرقـس بـاب ۹ آیـات ۲۸ 
و ۲۹(، و حتـی بـه حـال خـود رهـا شـده انـد  )متـی بـاب ۲۶ آیـه ۵۶( و بـه عیسـی  خیانـت 
کرده انـد )متـی بـاب ۲۶ آیـه ۶۹-۷۴(. در عیـن حـال، آنـان  رشـد روحانـی داشـتند بقـدری کـه 
مـردم  فکـر کردنـد کـه پطـرس، عیسـی مسـیح اسـت )متـی بـاب ۲۶ آیـه ۷۳(، و حتـی بـرای 
اعضـای شـورای عالـی یهود سـنهدریان عجیـب و غریب بـود هنگامی که متوجه شـدند پطرس 
و یوحنـا » مردانـی تحصیـل نکـرده و بی تجربه هسـتند، » وقتی آنان جسـارت پطـرس و یوحنا 
را مشـاهده كردنـد و پـی بردنـد كـه افـرادی درس نخوانده و معمولی هسـتند، متعّجب شـدند 

و دانسـتند كـه از یـاران عیسـی بوده انـد « )اعـامل رسـوالن بـاب ۴ آیه ۱۳(. 
در مـورد تاثیـر غیـر قابـل بـاور مثبتـی کـه مـی توانیـم در خانـواده هایـامن داشـته باشـیم 
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بیندیشـید، چنانچـه بطریقـی زندگـی مـی کردیم کـه هنگامی که اعضـای خانواده مـا را ببینند، 
بداننـد کـه » بـا عیسـی بـوده ایم «. 

ایـن کلـامت ازاِلـن جـی وایـت در بـاره تاثیـر گـذاری در خانه چه چیـزی به ما مـی گویند؟ 
» خانـه ممکـن اسـت سـاده باشـد، امـا همیشـه مـی تواند جایی باشـد کـه کلامت خوشـایندی 
در آن  گفتگـو شـود و رفتـاری دلپذیـر در آن انجـام  شـود، جایـی کـه بـا حسـن نیت و عشـق، 

بـه مهامنـان احـرام گذارنـد « -از کتاب خانـه ادونتیسـت صفحه ۸.

سواالتی برای بحث

1. آیــات 1 تــا 8 از بــاب 3 کتــاب جامعــه را بخوانیــد. ایــن آیــات چــه مــی گوینــد، و 
چگونــه مــی توانیــد ایــن اصــل را در زندگــی خــود تجربــه کنیــد؟ 

ــت  ــر داده، صحب ــان را تغیی ــه زندگیت ــی ک ــی از تجربیات ــورد برخ 2. در کاس، در م
کنیــد و در صــورت ممکــن در مــورد درســهایی کــه از آن آموختــه ایــد، یــا نیاموختــه 
ایــد،  صحبــت کنیــد  و بگوئیــد کــه چــه درســهایی را بهتــر بــود از آن تجربــه یــاد مــی 
گرفتیــد، اّمــا نمــی دانیــد؟ همچنیــن در مــورد ایــن کــه چگونــه ایــن تجــارب تغییــر 
زندگــی، در شــما تاثیــر مــی گــذارد، صحبــت کنیــد. همچنیــن در چنیــن شــرایطی چــه 

درســهایی یــاد گرفتیــد؟

3. طریقـه ای کـه  شـما امـروز زندگـی مـی کنیـد چـه هسـت؟، کـه اگـر مسـیح در 
زندگـی شـما نبـود، کامـا بـا آنچـه کـه شـما امـروز هسـتید متفـاوت مـی بـود؟ ایـن 
مطلـب چـه چیـزی را بـه شـما در مـورد قـدرت مسـیح در تغییـر زندگـِی مـا می گویـد؟
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داستانهای ایامنداران
16 فروردین

خاطره نویسی خوش بشارت
توسط اندرو مک چسنی

بـرای اِلیسـا آلرتسـون کـه یکـی از بومیـان پاملـار آالسـکا بـود، سـال بدتـر از این 
منـی توانسـت باشـد؛ کـه آرایشـگری را کـه برایـش آتیـه سـاز بـود رهـا کـرده و بـه 
عنـوان داوطلـب بـه مدرسـه ای بشـارتی جزایـر مارشـال بـرود. سـه مـاه از دوره یک 
سـاله مدرسـه او نگذشـته بود که در حین بازی فوتبال در مدرسـه »ای – ِبی – آی« 
ادونتیسـت هـای روز هفتـم کشـگک زانویـش در رفـت و مجبـور شـد تا بـا هواپیام 
بـه ایـاالت متحـده بازگردد. اِلیسـا پس از گذشـت چهار مـاه در ایاالت متحـده رو به 
بهبـودی بـود که متوجه شـد که مجبور اسـت تا قولـی را که به دانـش آموزانش داده 
بـود کـه تـا قبل از پایان سـال تحصیلـی باز می گـردد را زیر پا بگذارد.  سـپس ارتباط 

او و دوسـت پـرش کـه مدتهـای مدیـد بـا هـم بودند نیز قطع شـد. 
اِلیسـا کـه نـا امیـد و دلـرد شـده بـود، تصمیـم گرفـت تـا شـیوه زندگـی خود 
را تغییـر داده و از موسـیقی ، کتابهـا، و فیلمهـای دنیایـی فاصلـه بگیـرد. بنابرایـن 
تصمیـم گرفـت تـا بـرای مدت چهـل روز روزه بگیـرد و خود را وقـِف کتاب مقدس 
و نوشـته هـای کلیسـای روز هفتمـی بکنـد کـه برگرفتـه از نوشـته هـای الـن جـی 
وایـت منایـد کـه یکـی از بنیانگذاران کلیسـای ادونتیسـت هـای روز هفتـم بود. از 

آن لحظـه بـه بعـد بـود کـه رشوع بـه نوشـنت خاطـرات خوش خـود منود. 
او گفـت: » مـن مـی خواسـتم تـا هـزار تاازهدایایی کـه خدا به من داده اسـت 
را بشـامرم «. روزانـه نویسـی خاطـرات خـوش بـا مطالـب سـاده رشوع شـد. اٍلیسـا 
نوشـت کـه او از آب متیـز و همچنین درخشـش نور آفتاب از میان پنجره شـکرگزار 
اسـت. همچنانکـه بـه نوشـنت ادامـه مـی داد، کالم پولـس رسـول را به یـاد آورد که 

» همیشـه شـاد باشـید « )اول تسـالونیکیان باب ۵ آیه ۱۶(.
وقتـی کشـف کـرد کـه مورچه هـا به غذای سـگش که داخل کاسـه بـود هجوم 
آورده انـد، بـا خـود اندیشـید کـه » ایـن خیلـی آزار دهنـده اسـت! مـن از مورچـه 
هـا بیـزارم! «. سـپس او خاطـره نویسـی در بـاره چیزهای خوش را به یـاد آورد و از 
نزدیـک بـه مورچـه هایـی که مشـغول بودند نـگاه کرد؛ بـه پشـتکار، کار گروهی و 
توانایـی حمـل بـار بـه دفعات مکرر نسـبت به جثـه ای که داشـتند او را در حیرت 



13

فـرو بـرد. او در خاطـرات خـوب خـود نوشـت: » مـن بـه خاطـر مورچه هـا از خدا 
سپاسـگزارم. بـه واسـطه خـدا، ما مـی توانیم به کارهایـی که بزرگر از توان ماسـت 
توفیـق کسـب کنیـم «. الیسـا همچنیـن در رشایـط ناخوشـایند نیـز شـادی یافـت. 
وقتـی کسـی از او انتقـاد مـی کرد، او نوشـت: » به خاطر حرف هـای انتقاد آمیزت 
ممنونـم بـه خاطـر اینکـه مـرا در مسـیر قـرار مـی دهـد تـا پیرشفـت کنم و بیشـر 
جـذب شـام شـوم «. او از خـدا به خاطـر دررفتگی زانویش سپاسـگزاری منود؛ و پی 
بـرد کـه خـدا او را از لحـاظ ذهنی و جسـمی از طریق ایـن در رفتگی تقویت کرده 
اسـت. الیسـا حـال ۲۱ سـال دارد و بـه عنـوان معلم پایـه دوم بـه »ای – ِبی – آی« 
بازگشـت. او پـس از ابتـال بـه بیـامری آنفوالنـزا کـه در اطـراف جزیـره شـایع شـده 
بـود دسـت کشـید. او گفـت: » وقتـی صدایم را از دسـت دادم گفتم جـالل بر خدا 

زیـرا حـال مـی توانم صـدای بچه هایـم را بهر بشـنوم «. 

بخشـی از هدایـای سـه ماهـه دوم ازسـیزدهمین سـبت سـال ۲۰۱۸بـه مدرسـه 
ادونتیسـت روز هفتـم » اِی – بـی – آی « کمـک کـرد کـه کالس هـای کهنـه و فـرو 
ریختـه تعمیـر شـود. بـه خاطـر هدایای شـام بـرای کارهای بشـارتی سپاسـگزاریم.
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۱۷ تا ٢٣ فروردین   درس دوم   

انتخاب ها و تصمیامتی که اتخاذ می کنیم

بعد از ظهر روز سبت
مطالعـه ایـن هفته: افسسـیان باب ۱ آیـات ۱-٤؛ متی بـاب ۲۲ آیات ٣5 تا ٣۷ و بـاب ۷ آیات 

۲۴و ٢5؛ امثـال سـلیامن بـاب ۱۸ آیـه ۲۴ و اول قرنتیـان باب ۱5 آیه ۳۳؛  جامعه بـاب ۲ آیات ۱۱-۱

آیـه حفظـی: » اگـر نمی خواهیـد خداونـد را پرسـتش کنیـد، هـم اکنـون تصمیـم بگیریـد 
کـه چـه کسـی را پرسـتش خواهیـد کـرد. آیـا خدایانی را کـه نیاکانتـان در آن طـرف رود فرات 

می پرسـتیدند، یـا خدایـان اموریـان را کـه اکنـون در سرزمین شـان زندگـی می کنیـد؟ اّمـا من و 

خانـواده ام خداونـد را پرسـتش خواهیـم نمـود « )یوشـع بـاب 24 آیه 15(.

آیـا تـا کنـون توجـه کرده ایـد کـه زندگـی پـر از انتخـاب اسـت؟  در حقیقـت، می تـوان گفت 
کـه بـه طـرق مختلـف، هرآنچـه ما در متـام طـول روز انجام می دهیـم، از لحظه ای کـه از خواب 
بیـدار مـی شـویم تا زمانـی که به رختخواب مـی رویم، انتخاب کردن اسـت. مـا انتخابهای زیادی 

مـی کنیـم کـه اغلـب حتـی به آنهـا فکر هم منـی کنیم. فقـط انتخاب مـی کنیم.
بعضـی از انتخاب هـا سـاده هسـتند و حتـی عـادی مـی شـوند، در صورتـی بعضـی از آنهـا 
در برخـی مواقـع زندگـی مـا را تغییـر می دهنـد وعواقـب ابـدی، نـه فقـط بـرای ما حتـی برای 

خانـواده هـای مـا دارند.
از ایـن رو، چقـدر مهـم اسـت کـه مـا بـه شـیوه انتخـاب هایـامن فکـر مـی کنیـم، بـه ویژه 
آنهایـی کـه بـزرگ هسـتند، انتخاب هایی هسـتند که مـی توانند مـا و خانواده ما،  حتـی نه تنها 

بقیـه زندگـی مـا،  بلکـه متـام اعضـای خانواده مـا را تحـت تاثیر قـرار دهند.
بسـیاری از مـا، تـا بـه امـروز، از بسـیاری از انتخاب هایـی کـه کـرده ایـم پشـیامنیم، چـه 
تعـدادی از ایـن انتخـاب هـا  تـا بـه امـروز، زندگی مـا را خراب کرده انـد، حتی اگـر خیلی وقت 
پیش این انتخابهای اشـتباه گرفته شـده اند؟ خوشـبختانه، گذشـت وجود دارد، رسـتگاری وجود 

دارد، و درمـان بـرای بدتریـن انتخاب هـا وجـود دارد.
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در ایـن هفتـه، مـا بـه طـور وسـیع در ایـن زمینه و بـه مسـئله انتخاب نـگاه خواهیـم کرد. 
چگونـه بایـد مـا ایـن انتخاب هـا را انجـام دهیـم و چگونـه ایـن انتخـاب ها مـی تواند بـر ما و 

خانـواده مـا تاثیـر بگذارد.

* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در ٢٤ فروردین – April ۱۳ آماده شوید.

۱۸ فروردین      یکشنبه      

اراده آزاد  ]یا اختیار[، انتخاب آزاد 
برخـی از مسـیحیان معتقدنـد کـه خدا حتی قبل از اینکـه یک فرد متولد شـود، انتخاب کرده 
اسـت کـه ایـن شـخص نجات پیـدا خواهد کـرد یا نه نخواهـد کرد. و معتقد هسـتند که، کسـانی 
کـه در آخـرت حیـات ابـدی را از دسـت می دهنـد به این علت اسـت کـه خداوند چنین خواسـته 
اسـت، خـدا بـا حکمـت خویـش )ایـن فرضیـه الهیاتـی ادعـا مـی کنـد( ایـن انتخـاب را بـرای این 
شـخص انجـام داده کـه حیاط ابدی را از دسـت بدهد. به این معنی اسـت کهـاز این رو، رصفنظر 

از انتخـاب خـود شـخص، این شـخص محکـوم به از دسـت دادن حیات جاویدان اسـت.
خوشـبختانه، بـه عنـوان اعضـای کلیسـای ادونتیسـت هـای روز هفتـم، مـا منـی توانیـم این 
]فرضیـه[ الهیاتـی را قبـول کنیـم. درعـوض، مـا معتقدیـم کـه خداونـد نجـات از گنـاه را بـرای 
همـه مـا حتـی قبـل از اینکـه دنیـا آغاز شـود انتخاب کـرد، او ما را انتخـاب کرد تا بـا او زندگی 

ابدی داشـته باشـیم.

آیـات زیـر را بخوانیـد :افسسـیان بـاب 1آیـه 1-٤؛ تیطوس بـاب 1آیـه 1-٢؛ و دوم تیموتائوس 

باب1آیـات 8و9، ایـن آیـات دربـاره برگزیـده شـدن ما توسـط خداوند و زمانی کـه ما انتخاب 

شـدیم به مـا چه مـی گویند؟  

 

هـر چنـد کـه خـر خـوب باشـد، بـا ایـن حـال برخـی افـراد از دسـت می رونـد )متـی باب 
۴۱:۲۵( و ایـن بـه ایـن دلیـل اسـت که، گرچـه خدا همه ما را انتخاب کرده اسـت، او به انسـان 

هدیـه ای مقـدس داده اسـت و ایـن آزادی اراده و آزادی انتخاب اسـت. 

متی در باب 22 آیات 35 تا 37  درباره ارادِه آزاد )یا اختیار( به ما چه می آموزد؟

 

خداوند ما را مجبور منی کند که او را دوسـت داشـته باشـیم. عشـق و محبت، بخاطر اینکه 
عشـق و محبـت باقـی مبانـد، بایـد آزادانـه ارزانـی شـود. بـه طـرق مختلـف، می توان اسـتدالل 
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کـرد کـه کتـاب مقـدس، کتـاب داسـتان خداسـت کـه بـه دنباِل دسـت یافنت بـه انسـان های گم 
شـده، بـدون توسـل به زور اسـت تا قلبهـای آنان را بدسـت آورد. این واقعیـت را بهر می توان 
در زندگـی و رسـالت عیسـی مشـاهده کـرد و چگونـه مـردم بـا ارادۀ آزاد خـود تحـت تاثیـر او 

قـرار گرفتنـد. بعضـی ها به سـوی او کشـیده شـدند؛ و بعضی خواسـتار مرگ او شـدند.
بلـه، خـدا مـا را بـرای رسـتگاری انتخـاب کرده اسـت، اما در نهایـت ما باید تصمیـم بگیریم 
کـه ایـن نجـات را بپذیریـم. بـی تردیـد متامی انتخـاب هایامن، از جملـه انتخاب بـرای  خدمت 
بـه خداونـد، تـا کنـون،  بـرای ما و همه کسـانی که بوسـیله زندگی مـا و انتخاب هـای ما تحت 

تاثیـر قـرار مـی گیرنـد، )همچون اعضـای خانواده(، بسـیار حیاتی و مهم هسـتند.

۱۹ فروردین      دوشنبه      

اتخاذ انتخاب های درست
همـه مـا بـه خوبـی از اهمیـت انتخابهایـی کـه انجـام مـی دهیـم اطـالع داریـم. همچنین 
همـه مـا مـی دانیـم که چگونـه انتخاب های اشـتباه می تواننـد در زندگی مـا و زندگی دیگران 
تاثیـر بسـزایی داشـته باشـند. سـوال این اسـت کـه چگونه مـی توانیـم بدانیم کـه انتخاب های 

درسـتی کـرده ایم؟

آیـات زیـر بـه مـا بعضـی از مراحـل کلـی را نشـان مـی دهد کـه می تواند بـه ما کمـک کند تا 

درسـت تصمیـم گیـری کنیم. ایـن مراحل چه هسـتند؟

1. اول تسالونیکیان باب 5 آیه 17؛ یعقوب باب 1 آیه 5  

 

٢. اشعیا باب 1 آیه 19؛ متی باب 7 آیات 24 و 25  

 

٣. مزامیر باب 119 آیه 105؛ دوم تیموتائوس باب 3 آیه 16  

 

٤. امثال سلیامن باب 3 آیه 5؛ اشعیا باب 58 آیه 11  

 

5. امثال سلیامن باب 15 آیه 2٢؛ باب 24 آیه 6  

 

در هـر تصمیـم مهمـی کـه اتخـاذ مـی کنیـم، باید با شـور و جدیـت در دعا بـه حضور خدا 
برویـم، تـا اطمینـان حاصـل کنیم که انتخـاب ما احکام خداونـد را نقض نکند، یـا حتی متناقض 
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بـا اصـول کالم او نباشـد. چقـدر مهـم اسـت کـه بـه خـدا اعتـامد کنیـم، کـه بـه موجـب آن، 
انتخـاب خـود را بـه حضـور او تسـلیم   کنیـم؛ و بـه همیـن دلیل، باید دعـا کنیم کـه انتخابهایی 
کـه می کنیـم، او را جـالل دهـد و حـارض باشـیم تـا از خواسـته هـای خـود رصفنظـر کنیـم، در 
صورتیکـه خواسـته هـای مـا بـر خـالف نقشـه خداوند بـرای زندگـی ما باشـند. همچنیـن خیلی 
وقتهـا، مشـورت با مشـاوران خردمنـد می تواند کمک بزرگـی در انتخامبان بکنـد. در پایان، باید 
اعتـامد داشـته باشـیم کـه خـدا مـا را دوسـت دارد و بهریـن ها را بـرای ما می خواهـد و اگر با 
ایـامن و تواضـع زندگـی خـود را بـه او تسـلیم کنیم، مـی توانیم با ایـامن بـه او در زندگی پیش 

برویـم و تصمیـم هـای خـود را بگیریم.

چگونــه تصمیمــات بــزرگ خــود را در زندگــی اتخــاذ مــی کنیــد؟ اگــر در مســیرانتخاب 
گامهــای روحانــی بــر داریــد چــه می شــود؟

۲۰ فروردین      سه شنبه      

انتخاب دوستان
یکـی از مهمریـن گزینـه هـای کـه درزندگـی، انتخـاب دوسـتامنان اسـت. اغلـب وقتهـا مـا 
اقـدام بـه انتخـاب دوسـت منـی کنیـم؛ اغلب در حینـی که افـراد به امـوری می پردازنـد که در 

آن عالقـۀ مشـرک وجـود دارد، دوسـتی هـا بسـادگی رشوع و شـکل مـی گیـرد.  

چـه اصولـی را مـی توانیـم بـرای انتخـاب دوسـتامنان درآیـات زیـر پیـدا کنیـم؟ امثال سـلیامن 

بـاب 12 آیـه 26؛ بـاب 17 آیـه 17؛ بـاب 18 آیـه 24؛ بـاب 22 آیـات 24 و25.

 

 

امثـال سـلیامن در بـاب ۱۸ آیـه ۲۴ می گوید اگر بخواهیم دوسـت داشـته باشـیم باید رفتار 
دوسـتانه داشـته باشـیم. گاهـی اوقـات مـردم خـود را تنها مـی یابنـد، واین کج خلقـی و نگرش 
منفـی آنهـا اسـت کـه باعث می شـود تـا دیگـران از او رانده شـوند. » حتی بهرین مـا با چنین 
خصیصـه غیـر دوسـتانه تنهـا مـی مانـد « در انتخاب دوسـتان، ما باید کسـانی را انتخـاب کنیم 

کـه وقتـی پـی مـی برند کـه ما کامل نیسـتیم از مـا فرار منـی کنند.
فـرا خوانـده شـده ایـم تا بطـور متقابل و دوطرفـه یکدیگر را تحمـل کنیم. ما بایـد یکدیگر 
را دوسـت داشـته باشـیم و بـه یکدیگـر احـرام بگذاریـم، بدون توجـه به اشـتباهات و نواقصی 
کـه داریـم، وایـن کار را بـدون کمـک روح مسـیحانه منی توانیـم انجام دهیم. بایـد فروتنی و از 
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خـود گذشـتگی را بـا شـکیبایی در برابـر اشـتباهات دیگـران در خود رشـد دهیم. بدیـن ترتیب 
ایـن باعـث از بیـن رفـنت خودپرسـتی در ما می شـود و از ما انسـانی  با قلبی بزرگ و سـخاومتند 

.Ellen G. White, Pastoral Ministry, p. 95 — .می سـازد
یکـی از مشـهورترین داسـتان ها در مـورد دوسـتی، داسـتان بیـن داوود و یوناتـان اسـت. 
شـائول اولیـن پادشـاه ارسائیـل وپـدر یوناتـان، چنانچـه وفـادار و مطیـع بـود، سـلطنت او مـی 
توانسـت برای چندین نسـل ادامه داشـته باشـد و یوناتان جانشـین تخت پادشـاهی او بشـود. 
امـا هنگامـی کـه ثابـت کرد که ناالیق اسـت، خداونـد داوود را به عنوان پادشـاه جدید ارسائیل 
انتخـاب کـرد،  بنابرایـن یوناتـان از پادشـاهی بـه خاطـر دیگران]پـدرش[ رد صالحیـت شـد در 
صورتـی کـه کامـالً  پادشـاهی حـق او بـود. در ایـن جـا مـا یـک مثـال قـوی داریـم کـه چگونـه 
انتخـاب اشـتباه یکـی از اعضـای خانـواده )شـائول(، زندگـی دیگـر عضـو خانـواده )یوناتـان( را 

تحـت تاثیـر قـرار مـی دهد.
امـا یوناتان عصبانی نبود و نسـبت به داوود حسـادت نداشـت. در عـوض او تصمیم گرفت 
کـه بـه داوود بـا محافظـت کردن او در برابر خشـم شـائول کمـک کند. » در هـامن روز بعد از 
گفت وگـوی شـائول بـا داوود، یوناتـان عالقـة زیـادی بـه داوود پیـدا کـرد، بـه حّدی کـه او را به 
انـدازة جـان خـود، دوسـت می داشـت «  )اول سـموئیل باب ۱۸ آیـه ۱(. این مثالـی قدرمتند از 

دوسـتِی واقعی است!

» فریفتــه مشــوید! معاشــرات بــد، اخــاق حســنه را فاســد می ســازد « )اول قرنتیــان 
بــاب 15 آیــه 33(. چــه تجربــه ای بــا دوســتان خــود داشــته ایــد، حتــی بــا آنهایــی 
کــه منظــوری نداشــتند کــه بــه شــما آســیب برســانند، ولــی چــه کســی ســرانجام بــه 
شــما آســیب رســانده اســت؟ چگونــه انتخــاب هــای غلــط در دوســتی مــی تواننــد 

بــه روابــط خانوادگــی آســیب برســاند؟

۲۱ فروردین      چهارشنبه      

انتخاب رشیک زندگی 
اگـر قـرار اسـت دوسـتانتان را بـا دقـت انتخـاب کنیـد، پـس بایـد خیلـی بیشـر در انتخاب 
همـر آینـده تـان دقـت کنیـد. آدم خیلـی متبـارک بـود بـه ایـن خاطـر کـه خداوند با دسـتان 
خـودش، زندگـی او را طراحـی کـرده بـود. انتخـاب بـرای آدم خیلـی آسـان بـود از آنجـا که حوا  
تنهـا زنـی بـود کـه مـی توانسـت انتخاب کنـد و کامل هـم بود. بقیه ما کمی بیشـر در سـختی 

هسـتیم چـون هیچکـدام از مـا کامـل نیسـتم، و مـوارد زیـادی هم بـرای انتخاب وجـود دارد.
چـون ایـن تصمیـم خیلـی مهـم اسـت، خداونـد مـا را بـدون راهنامیـی در ایـن بخـش از 
زندگیـامن رهـا نکـرده اسـت. بعـالوه متـام مراحل مهمـی که در درس دوشـنبه مـورد توجه قرار 
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دادیـم، بعضـی از مراحـل خـاص در مـورد مسـائل ازدواج بـرای پیـروی از آنهـا وجـود دارد )مـا 
بـه کل سـواالت ازدواج در درس ۶ بـا دقـت نـگاه خواهیـم کـرد(. در واقـع، بـه غیـر از انتخاب 

خدمـت بـه خداونـد، انتخـاب همـر مهم تریـن مسـئله هـر کـس در زندگیـش می باشـد.

چـه راهنامیـی کلـی در متـون زیـر یافـت مـی شـود کـه مـی توانـد و بایـد بـرای فـردی که به 

دنبـال رشیـک مناسـب در ازدواج اسـت، مـورد اسـتفاده قـرار گیـرد؟ مزامیر بـاب 37 آیه 27؛  

بـاب 119 آیـه 97؛ اول قرنتیـان بـاب 15 آیـه 33؛  یعقـوب بـاب 1 آیـات 23 تـا 25. 

 

 

عـالوه بـر اینکـه، به دنبـال یافنت فردی برای ازدواج هسـتید، باید به دنبال شـخص مناسـبی 
باشـید. » لهـذا آنچـه خواهیـد کـه مـردم بـه شـام کنند، شـام نیز بدیشـان همچنـان کنیـد؛ زیرا 
ایـن اسـت تـورات و ُصُحـف انبیـا «)متـی بـاب ۷ آیـه ۱۲(. کسـی مـی توانـد یـک همـر بـا 
شایسـتگی هـا و قابلیـت هـای بـزرگ پیـدا کنـد کـه خـود دارای متـام ویژگـی هایـی کـه مـی 
خواهـد، باشـد. امـا اگـر کسـی خصوصیـات  خوبـی در خـود نداشـته باشـد، چگونـه مـی تواند 

چنیـن انتظـاری از همـرش داشـته باشـد. در اینجاسـت کـه مشـکالت بوجـود مـی آیند.
ایـن مسـئله جدیـدی نیسـت، و مطمئنـاً نـه تنهـا در انتخـاب همـر بلکه به طـور کلی در 
زندگـی دیـده می شـود. پولـس در ابتـدای نامـه خود بـه رومیان زمـان زیـادی را رصف  صحبت 
کـردن بـا کسـانی مـی کنـد کـه دیگـران را  بـه خاطـر کارهایـی کـه انجـام داده اند محکـوم می 

کننـد، در صورتیکـه خودشـان تقصیرکارند.
هامنطـور کـه عیسـی گفـت:» و چـون اسـت کـه خـس را در چشـم بـرادر خـود می بینی و 

چوبـی را کـه در چشـم خـود داری منـی بینـی؟ «)متـی بـاب ۷ آیه ۳(.

هــر چنــد وقــت یکبــار آرزو مــی کنیــد کــه ایــکاش چــه وقتهایــی شــما خــود را جــای 
دیگــران کــه چــه آردیگــران )شــاید همســرتان( دارای صفــات و خصوصیاتــی بودنــد 

کــه خودتــان از آن ویژگــی هــا بــی بهــره هســتید؟ در مــورد آن فکــر کنیــد.

۲۲ فروردین      پنجشنبه      

انتخاب یک مسیر
در بعضـی مـوارد، بایـد انتخـاب کنیـم کـه بـا توجـه بـه شـغل یـا حرفه مـان در زندگـی چه 
کاری مـی خواهیـم انجـام بدهیـم. بـه غیـر از یـک ثرومتنـد مسـتقل و یـا کسـی که بطـور متام 
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وقـت در خانـه کار مـی کنـد کـه از خانـه و خانـواده مراقبـت کنـد، )رشیـف تریـن مشـاغل(، 
بسـیاری از مـردم بایـد مسـیری را در زندگـی انتخـاب کننـد کـه تـا ممکـن باشـد ادامـه یافته و 

درآمـدی بـرای زندگی داشـته باشـند. 
البتـه، بـرای همـه مـا رشایـط خاصـی وجـود دارد کـه مـی توانـد، تـا حـد زیـادی، مـا را در 
انتخـاب شـغلامن محـدود کنـد. امـا در هـر رشایطـی کـه بـرای مـا وجـود دارد، مـا مـی توانیـم 
انتخـاب هـای  مربـوط بـه شـغلامن را انجـام دهیـم کـه، بـه ویـژه اینکـه بدانیـم ما در عیسـی 
مسـیح رسـتگاری داریـم، و ایـن مـی توانـد بـه زندگـی مـا معنـی و هـدف را اضافه کنـد. بطور 

خالصـه، هـر کاری کـه انجـام مـی دهیـم، مـی توانیـم در آن بـرای جـالل خـدا عمـل کنیم.

سـلیامن چـه اشـتباهی کـرد و چگونـه مـی توانیـم مراقـب باشـیم کـه اشـتباهی شـبیه بـه او 

نداشـته باشـیم؟ جامعـه بـاب 2 آیـات 1 تـا 11.

 

نیـازی نیسـت کـه بـه انـدازه سـلیامن ثرومتنـد باشـیم تـا در هـامن تلـه ای کـه او گرفتـار 
شـد، بـه دام بیفتیـم. » زیـرا کـه طمـع، ریشـۀ همـۀ بدیهـا اسـت، کـه بعضـی چـون در پـی آن 
می کوشـیدند، از ایـامن گمـراه گشـته، خـود را به اقسـام دردهـا سـفتند « )اول تیموتائوس باب 
۶ آیـه ۱۹(.  یکـی مـی توانـد فقیـر باشـد و پـول را به هـامن اندازه که شـخص ثرومتند دوسـت 

دارد، دوسـت داشـته باشد. 
بلـه، مـا بایـد بـرای زندگـی امـرار معاش کنیـم، امـا رصف نظر از آنچـه که انجـام می دهیم 
یـا چقـدر درآمـد داریـم، نیـازی نداریـم بـه دنبـال بُـِت ثـروت باشـیم. بسـیاری از خانـواده ها 
از پـدری رنـج مـی برنـد کـه اوغـرق بدسـت آوردن پول اسـت، خانـواده اش را فرامـوش کرده و 
فقـط تـالش می کنـد که ثرومتند شـود. چه تعـدادی از فرزنـدان، و همران یک شـیوه معمولی 
زندگـی را بـه یـک رابطـه فقیر و ضعیف با پدرشـان ترجیح می دهند؟  در بیشـر مـوارد، روابط 

قبلـی را بـه بعـد از]پول دار شـدن[ ترجیح مـی دهند.
» پـس خداونـد خـدا آدم را گرفـت و او را در بـاغ عـدن گذاشـت تـا کار آن را بکنـد و آن 
را محافظـت منایـد «)پیدایـش بـاب ۲ آیـه ۱۵(.  خطـر زمانـی اسـت که مـا کار و شـغل خود را 
کانـون زندگـی خـود قـرار دهیـم، و یـا آن را وسـیله ای بـرای به دسـت آوردن ثروت بـرای خود 

کنیـم. ایـن اشـتباهی بـود که سـلیامن پادشـاه کرد. 
او بـه دنبـال مفهومـی بـرای ایـن پـروژه ها بود، حتـی فکر کرد کـه آن کارهـا او را به درجه 
ای از خشـنودی و رضایـت مـی رسـانند، امـا در انتها به این مسـئله پی برد که همـه آنها مهمل 

و بـی معنـی بوده اند.

فــردی یــک بــار گفــت: » چنــد نفــر، در پایــان زندگــی خــود، آرزو کرده انــد کــه ای 
کاش زمانــی را کــه در دفتــر کار خــود صــرف کــرده انــد، بیشــتر بــا خانــواده شــان 

صــرف کــرده بودنــد؟ « چــه پیــام مهمــی در ایــن مطلــب وجــود دارد؟
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۲۳ فروردین      جمعه      

اندیشه ای فراتر: از نوشته های الن جی وایت: همه ما بر اساس کالم خدا، با واقعیت اراده 
آزاد انسان مواجه هستیم. حتی آدم و حوای سقوط کرده در گناه )پیدایش باب ۳( آزاد بودند، ولی 
متاسفانه با اراده آزاد خود، انتخاب اشتباه کردند. اگر انسان سقوط نکرده، در کامل، توانست از اراده 

آزاد خود سواستفاده کند، چقدر بیشر، افرادی مانند ما می توانند در گناه  فرو بروند؟
و مـا بایـد بـه خاطـر داشـته باشـیم کـه اراده آزاد تنهـا آن اسـت کـه آزاد اسـت، بـه ایـن معنا که، 
بـدون در نظـر گرفـنت فشـار بـر مـا، از داخـل و خـارج، مـا مجبـور نیسـتیم آنچـه را که اشـتباه اسـت 
انتخـاب کنیـم. مـا مـی توانیـم، از طریـق قـدرت خداونـد در مـا، انتخـاب هـای مناسـب را بـا اراده 
آزادی کـه خداونـد بـه مـا داده، انتخـاب کنیـم. بنابرایـن، چقدر مهم اسـت کـه ما با دقـت تصمیامت 
خودمـان را بررسـی کنیـم، بـه خصـوص در مـورد ایـن کـه چگونـه ایـن تصمیـم ها مـی تواننـد زندگی 
خانوادگـی مـا را تحـت تاثیـر قرار دهنـد. انتخاب آزادانه قابیل برای کشـنت برادرش قطعـاً خانواده اش 
را ویـران کـرد. تصمیـم آزاد بـرادران یوسـف برای فـروش وی به بردگـی، زندگی پدرش را خـراب کرد.» 
پـس آن را شـناخته، گفـت، ردای پـر مـن اسـت! جانـوری درنـده او را خورده اسـت، و یقیناً یوسـف 
دریـده شـده اسـت. و یعقـوب رخـت خـود را پاره کرده، پـالس دربر کـرد، و روزهای بسـیار برای پر 
خـود ماتـم گرفـت. و همـۀ پـران و همـۀ دخرانـش به تسـلّی او برخاسـتند. اّمـا تسـلّی نپذیرفت، و 
گفـت، سـوگوار نـزد پـر خـود بـه گور فـرود مـی روم. پس پدرش بـرای وی همـی گریسـت «)پیدایش 

بـاب ۳۷ آیـه ۳۳ تا ۳۵(.
در متـام کتـاب مقـدس، همینطـور در زندگـی، مـی توانیـم منونـه هایـی از چگونگـی انتخاب های 
آزاد اعضـای خانـواده، بـرای خـوب یـا بـد،  کـه بـر زندگـی دیگـران  تاثیر گـذار بـوده، ماننـد انتخاب:  
قـورح، داتـان و ابیـرام را پیـدا کنیـم. )اعـداد بـاب ۱۶ آیـات ۱تا ٣٢؛ همچنیـن دانیال بـاب ۶ آیات ۲۳ 

و ٢٤؛ پیدایـش بـاب ۱۸ آیـه ۱۹(.

سواالتی برای بحث
1. برخی از گزینه های اختیاری که امروز انتخاب کردید، چه هستند؟ آنها به شما 
درمورد خودتان و رابطه با خدا و با دیگران چه می گویند؟ از انتخابهای که شما کرده 

اید، کدامیک، اگر بخواهید آرزو کنید، می خواستید که کدامیک متفاوت می بود؟
ــد، و از  ــتباه کرده ان ــای اش ــاب ه ــدس انتخ ــاب مق ــی از کت ــخصیت های ــه ش 2. چ
اشــتباهات آنهــا چــه چیــزی مــی توانیــم یــاد بگیریــم؟ چگونــه انتخــاب اشــتباه آنــان 

تاثیــر منفــی در خانــواده آنــان گذاشــت؟ 
3. بــدون شــک: همــه مــا ازانتخابــات اشــتباه خــود پشــیمانیم. چــرا، راجــع بــه آن دســته 
از پشــیمانی هــا، انجیــل بــرای مــا خبــر خوبــی دارد؟ از وعــده هــای کتــاب مقــدس راجع 

بــه ناراحتــی و حــس تقصیــر بــر انتخــاب هــای اشــتباهچه مطالباتــی کــرده اید؟
4. اگــر برخــی از مــردم نــزد شــما بیاینــد و در مــورد ازدواج بــا شــما صحبــت کننــد، چــه 
اندرزهــا و مشــاوره هایــی بــرای آنــان داریــد، و چــرا؟  بــرای کمــک به آنهــا در تصمیم گیری 

در مــورد کارهــای مهــم زندگیشــان بــه چــه اصولــی از کام خــدا مــی توانیــد اشــاره کنیــد؟
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داستانهای ایامنداران
24 فروردین

مبب های مهلک برزیلی
توسط کارولین آزو

مارسـلو دورنِلِـز کـه از گـزارش هـای خـری گرسـنگان آفریقـا مشـوش شـده 
بـود زندگـی راحـت خـود را در برزیـل تـرک کـرد تـا از طریـق آدرا به کشـورهای 
موزامبیـک، آنگـوال و عـراق کـه بـه خاطـر جنـگ از هـم پاشـیده شـده بودنـد، 
تسـکینی بـه وجـود آورده باشـد. مارسـلو بـا وجـود اینکه ۴۸ سـاله بـود، موهایی 
سـفید و چهـره ای جـذاب داشـت که از سـالها کار برشدوسـتانه در میانـه انفجار 
مبـب، آفتـاب سـوزان، رسمـای شـدید و بـاران فـراوان شـهادت مـی داد.او منـی 

توانسـت چیـزی را تغییـر بدهـد.
آدرای  عنـوان مسـئول  بـا  عـراق  اربیـل  در شـهر  ای  در مصاحبـه  مارسـلو   
کردسـتان گفـت: » مـن در سـال ۱۹۹۰خیلی ناراضـی بودم؛ اگرچـه زندگی راحتی 
داشـتم. وقتـی تصاویـر مردمـی را از تلویزیـون دیـدم کـه در اتیوپـی و سـومالی 
بـه  از گرسـنگی در حـال هالکـت بودنـد،  اشـتیاقی در مـن  بـه خاطـر جنـگ 
وجـود آمـد تـا بتوانـم کمـک رسـانی کنـم. می دانسـتم کـه خدا مـرا فـرا خوانده 
اسـت«.  اولیـن ماموریـت او دسـتیاری بـه آژانـس امـداد و توسـعه ادونتیسـت 
هـای روز هفتـم بـود تـا برنامـه غذایـی را بـرای مـردم ۱۰۰ روسـتا  برقرار سـازند 
کـه بواسـطه درگیـری و خشکسـالی در موزامبیـک تغییـر اسـکان داده بودنـد. 
کشـور در منجـالب جنـگ داخلـی ۱۹۷۷فـرو رفتـه بـود و توافـق صلـح تنهـا  می 

توانسـت  در سـال ۱۹۹۲حاصـل شـود.
مارسـلو گفـت: » وقتـی رسـیدم، دیـدم کـه اوضـاع از آنچـه مـن فکر مـی کردم 
پیچیـده تـر بـود. امـا منی توانسـتم برگردم. کمـک بیشـری نیازبـود «.  او به مدت 
هشـت مـاه در موزامبیـک کار کـرد و گفـت کـه اشـتیاقم بـرای کمـک بـه دیگـران 

قـوی تر شـده اسـت. 
امـا مـادرش بـه درمـان فـوری نیـاز پیـدا کـرده بـود و مجبـور شـد تـا کار خـود 
را نامتـام گذاشـته و بـرای مراقبـت از مـادرش بـه برزیـل بازگـردد. ماموریت بعدی 
او در آنگـوال بـود، کـه در میانـه جنـگ داخلـی ۲۷سـاله گرفتار شـده بود. سـالهای 
نخسـتش وحشـتناک بـود وقتـی کـه مـی دیـد مـردم بیچـاره کفـش هـا و سـگهای 
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مـرده را مـی خورنـد. در طـی یـک تهاجم نظامی در سـال ۱۹۹٣، او ۲۰کـودک را از 
گرسـنگی و انفجـار مبـب نجـات داد و آنهـا را در خانـه اش در مرکـز اسـتانی به نام 

ماالنخـی در آنگـوالی شـاملی ، پنـاه داد. 
او گفـت:» آنچـه را کـه در خیابان ها می دیدم وحشـتناک بـود؛ هزاران کودکی 
کـه از فـرط گشـنگی پوسـت و اسـتخوان شـده و در آسـتانه کـرگ بودنـد. من منی 
توانسـتم چنیـن بدبختـی ای را تحمـل کنـم. از ایـن رو، کودکانی را کـه مالقات می 

کـردم یکجـا جمـع مـی کـردم و به خانه ام مـی آوردم و بـه آنها غذا مـی دادم «.
او همچنیـن بـا آدرا کار کـرد تـا به بیـش از ۲۰۰ کودک یتیم به همـراه خانواده 

هـای اودنتیسـت در ماالنخی جا دهد.
در سال ۲۰۱۶، مارسلو برای کمک به مردم بی پناه  به عراق رفت. 

لیانـدر ِریـس، فـردی برزیلـی کـه بـه عنـوان کارمنـد ارشـد مالـی بـرای آدرای 
کردسـتان کار مـی کنـد، گفت: »او انسـانی اسـت که قلبـی بزرگ و مهربـان دارد«.
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٢٤-٣٠ فروردین   درس سوم   

آمادگی برای تغییر

بعد از ظهر روز سبت
مطالعـه ایـن هفتـه: اول قرنتیـان بـاب ۱۰ آیـات ۱ تـا ۱۳؛ پیدایـش بـاب ۲ آیـه ۲۴؛ اول 
قرنتیـان بـاب ۱۳ آیـات ۴ تـا ۸؛ اول سـموئیل بـاب ۱ آیه ۲۷؛ مزامیـر بـاب ۷۱؛ اول قرنتیان باب 

۱۵ آیـات ۲۴ تـا ۲۶.

آیـه حفظـی: » عدالـت پیـش روی او خواهـد خرامیـد و آثـار خـود را طریقـی خواهـد 
سـاخت «)مزامیـر بـاب 85 آیـه 13(. 

زندگـی پـر از تغییـرات اسـت. چیزها همـواره در حال تغییر هسـتند. تنها چیـزی که تغییر 
منـی کنـد واقعیـت خـود تغییـر اسـت. تغییـر، در واقع، بخشـی از وجود ماسـت. حتـی به نظر 

مـی رسـد کـه قوانیـن فیزیـک  را بر اسـاس ایـن واقعیت آموزش مـی دهند.
اغلـب تغییـرات بـه طـور غیـر منتظـره رخ مـی دهنـد. مـا در روال عـادی زندگـی خـود 
هسـتیم، کـه ناگهـان، بالفاصلـه، همـه چیز تغییر مـی کند و بدون اینکه آمادگی داشـته باشـیم 

کامـال گرفتـار می شـویم.
از سـوی دیگـر، گاهـی اوقـات مـا مـی توانیـم ببینیـم که تغییـرات در حـال آمدن هسـتند. 
وگاهـی آگاهـی قبلـی، نشـانه هـا، و  شـاخص هـا به ما اطـالع می دهند کـه همه چیـز متفاوت 
خواهـد بـود. زمانـی کـه ایـن اتفـاق مـی افتد، عاقالنه اسـت کـه خـود را در حد الزم بـرای هر 
چیـزی کـه ممکـن اسـت در آینـده اتفـاق بیافتـد، آمـاده کنیـم. بسـیاری از ایـن تغییـرات مثل 

ازدواج، بدنیـا آمـدن کـودک، بـاال رفـنت سـن و حتـی مرگ، تغییـرات بزرگی هسـتند.
و بلـه، مـا در انـزوا زندگـی منـی کنیـم. پـس به این معنی اسـت کـه، تغییراتی که مـی آیند، 
مـی تواننـد بـر مـا و خانواده ما به شـیوه های بـزرگ اثر بگذارنـد. همزمان، تغییـر در خانواده 

مـا نیـز مـی توانـد بر هر یـک از اعضای خانـواده هم تأثیـر بگذارد.
در ایـن هفتـه، اجـازه دهیـد بـه برخـی از ایـن تغییـرات نگاهـی بیندازیـم کـه دیر یـا زود، 
بـه طـرق مختلـف، بـا آن مواجـه مـی شـویم، و ببینیـم کـه ایـن تغییـرات چطـور مـی تواند به 

زندگـی خانوادگـی مـا رضبـه بزند. 

* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت ۲۰ آوریل – ٣۱  فروردین آماده شوید.
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۲5 فروردین      یکشنبه      

بدون آمادگی
یـک چیـز در مـورد کالم خـدا وجـود دارد: که برواقعیت های زندگی انسـان پرده منی پوشـاند و 
آن را مخفـی منـی کـن. برعکـس، در آن همه شـداید و زمختی هـا و در موارد خـاص، درد و ناامیدی 
محـض بـه چشـم می خورد. در واقع، به اسـتثنای چند صفحه از اول و آخر کتـاب مقدس، کالم خدا 
چهـره ای محـزون و پشـیامن از نـژاد بـرش را بـه تصویـر می کشـد. پولـس در آنچه که گفـت اغراق 

نکـرد:» زیـرا همـه گنـاه کرده اند واز جالل خـدا قارص می باشـند «)رومیان بـاب ۳ آیه ۲۳(.

اول قرنتیـان بـاب 10 آیـات 1 تـا 13 را بخوانیـد. چـه هشـدار هایی وجـود دارد، همچنین چه 

وعده هایی داده شـده اسـت؟

 

از بسـیاری جهـات، بسـیاری از اقدامـات مـا در زندگـی بطـور سـاده چگونگـی واکنـش ما به 
تغییـرات اسـت. مـا دامئـاً بـا تغییـرات روبرو هسـتیم که ایـن حالت برای مـا به عنـوان باورمندان 
مسـیحی یـک چالش محسـوب می شـود کـه باید با ایامن و بـا اعتامد به خدا و آشـکار کردن این 

ایـامن از طریـق اطاعـت، بـدون توجـه به وسوسـه های  دیگـران، بـا آن مقابله کنیم.
» بزرگریـن خواسـته دنیـا این اسـت، انسـان ها می خواهند کـه خریده یه فروخته نشـوند؛ 
انسـان هایـی کـه در روحیـه هایشـان صـادق و حقیقـی هسـتند، انسـان هایـی کـه هراسـی 
ندارنـد تـا گنـاه را بـا نـام واقعـی آن خطـاب کنند، انسـان هایی که بـا وجدان و وظیفه شـناس 
هسـتند و مثـل سـوزن قطـب منا درسـت عمـل می کنند، انسـان هایی کـه برای احیـای حق می 
ایسـتند، هرچنـد کـه آسـامن و زمیـن بـه هـم بریـزد «از کتـاب آمـوزش اِلـن جی وایـت صفحه 
۵٧. ایـن کلـامت هامنطـور کـه بـرای ارسائیـل کهـن درسـت بـود، و هامنطور کـه در زمـان الن 

جـی وایـت درسـت بـود، اکنـون بـرای مـا هـم در زمان حـال صدق مـی کند.

در متـون زیـر چـه اشـتباهاتی مـردم در قبـال تغییرات انجـام دادند؟ و از اشـتباهات آنان چه 

مـی توانید یـاد بگیرید؟ 

اعامل رسوالن باب 5 آیات 1 تا 10  

پیدایش باب 16 آیات 1 ؛ 2؛ 5؛ 6  

متی باب 2 آیات 20 تا 22  

 

تغییـرات مـی آینـد و اغلـب باعـث وسوسـه، چالـش هـا و حتـی حـوادث، و در زمانهایـی 
موجـب تـرس مـی شـوند. بنابرایـن، چقـدر مهـم اسـت کـه زرهپوشـی روحانـی بـر تـن داشـته 
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باشـیم تـا بـا آنهـا با شـیوه ای مناسـب برخـورد کنیم. مجـدداً، رصف نظـر از اینکه آیـا تغییرات 
غیـر منتظـره هسـتند و یـا اینکـه آنهـا فقـط بخـش معمولـی از زندگـی هسـتند، مـا بایـد برای 

آنچـه کـه مـی آینـد، چه مرئـی و یـا نامرئـی باشـند، آماده باشـیم.

۲۶ فروردین      دوشنبه      

آمادگی برای ازدواج
یکی از بزرگرین تغییراتی که فرد با آن مواجه است، زمانی است که او ازدواج می کند.

البتـه، همـه ازدواج منـی کننـد، بارزتریـن الگـوی ما، عیسـی بـود کـه هرگـز ازدواج نکرد، و 
بسـیاری دیگـر از شـخصیت هـای کتـاب مقـدس هـم کـه ازدواج نکـرده بودند. 

بـا ایـن وجـود، بسـیاری از مـردم ازدواج می کننـد و بنابراین، کتاب مقدس در مورد مسـئله 
ازدواج سـکوت منـی کنـد، کـه قطعاً یکـی از آن بزرگرین متغیرهای زندگی ما اسـت.

اولیـن روش اجتامعـی کـه در کتـاب مقـدس ذکـر شـده، ازدواج اسـت. بـرای خـدا، ازدواج 
بسـیار مهـم اسـت، هـامن کلامتـی را که او به آدم و حـوا در باغ عدن دربـاره ازدواج می گوید، 
در سـه جـای دیگـر در کتـاب مقـدس هم دیده می شـود.» از این سـبب مرد پـدر و مادر خود 
را تـرک کـرده، بـا زن خویـش خواهـد پیوسـت و یـک تـن خواهنـد بـود « )پیدایش بـاب ۲ آیه 
۲۴ همچنیـن متـی بـاب ۱۹ آیـه ۵؛ مرقـس بـاب ۱٠ آیه ۷؛ افسسـیان باب ۵ آیـه ۳۱(. این آیات 
بـه مـا مـی گوینـد کـه وقتی یـک فـرد ازدواج مـی کند، مهـم تریـن رابطـه در زندگی آنهـا باید 

بیـن آنهـا و همرشـان باشـد، حتـی بیـش ازآنچه میان آنها و والدینشـان اسـت. 
از جملـه دالیـل ازدواج بیـن یـک مـرد و یـک زن کـه بـرای خداونـد بسـیار مهـم اسـت، 
ایـن اسـت کـه ایـن رابطـه  نشـان دهنـده رابطـه بیـن پر او، عیسـی و کلیسـا، عروس اوسـت 

)افسسـیان بـاب ۵ آیـه ۳۲(.
در سـاخت یـک خانـه، اولیـن مرحلـه در نظـر گرفـنت هزینـه سـاخت آن اسـت )لوقـا بـاب 
۱۴ آیـه ۲۸ تـا ۳۰(؛ چقـدر بیشـر هنـگام ایجـاد یک کانـون خانواده بایـد همه چیـز را در نظر 
گرفـت؟ یـک خانـه بـا آجـر و مالت، چوب و آهن، سـیم و شیشـه سـاخته می شـود. امـا کانون 

خانـواده بـا چیزهایـی کـه لزوماً مادی نیسـتند سـاخته می شـود.

برخـی از ویژگـی هـای حیاتـی  بـرای متام جنبه هـای زندگی مهم هسـتند، اما کـدام مخصوصاً 

بـرای کسـانی کـه بـرای ازدواج آمـاده می شـوند اهمیـت دارنـد؟ اول قرنتیان بـاب 13 آیات 4 

تـا 8؛ غاطیـان باب 5 آیـات 22 و23.

 

آمـاده شـدن بـرای ازدواج بایـد از مـا و بـه طـور فـردی رشوع شـود، در عیـن حال، مـا باید 
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بـا دقـت بـه همـر آینـده مـان نـگاه کنیـم و بینیـم کـه او مکمـل خوبـی بـرای باشـد. آیـا او 
سـخت کـوش اسـت؟)امثال بـاب ۲۴ آیـات ۳۰ تا ۳۴( آیا اخالق بـدی دارد؟ )امثـال باب ۲۲ آیه 
۲۴(. آیـا مـا اعتقـادات مشـرک بـا هم داریـم؟)دوم قرنتیان بـاب ۶ آیـات ۱۴ و ۱۵(. خانواده و 
دوسـتان مـن چه احساسـی نسـبت به همـر آینده مـن دارند؟)امثال باب ۱۱ ایـه ۱۴(، آیا من 
بـه ایـامن تکیـه می کنـم یـا بـه احساسـات؟ )امثـال باب ۳ آیـات ۵ و ۶(. پاسـخ به این سـؤاالت 

مـی توانـد آینـده ای پـر از شـادی یـا  یـک عمر غـم و اندوه به همراه داشـته باشـد.

در مــورد برخــی از ازدواج هــای خــوب فکــر کنیــد. چــه اصولــی مــی توانیــد پیــدا 
ــردی اعمــال می شــوند؟  ــن ف ــط بی ــواع دیگــر رواب ــن در ان ــد کــه همچنی کنی

۲۷ فروردین      سه شنبه      

آمادگی برای پدر و مادر شدن
فقـط اندکـی از چیزهـا قـادر هسـتند زندگـی مـا را بیشـر از متولـد شـدن یک بچـه، تغییر 

بدهند.هیـچ چیـز منـی توانـد همیشـه مثـل روز اولش بشـود. 
» شـخصی کـه در جوانـی صاحـب پـر می شـود، فرزندانـش ماننـد تیرهـای تیـز در دسـت 
رسبـاز هسـتند. خوشـا بـه حال کسـی که در ترکش خـود از این تیرها فـراوان دارد. آن شـخص در 
دادگاه، هنـگام مقابلـه بـا دشـمن، هرگز شکسـت نخواهد خـورد «)مزامیر باب ۱۲۷ آیـات ۴و۵(.

در زمانـی کـه، بچـه هـا بـه دنیا می آینـد همراهشـان یـک کتابچهراهنامی اسـتفاده منی آید 
کـه بـه والدیـن آنهـا، همـه چیـز را در مـورد روش مراقبـت و نحـوه رفـع مشـکالت آنـان بگویـد. 
حتـی والدیـن بـا تجربـه نیـز گاهی از رفتارها، سـخنان، یـا نگرش فرزندان خود آشـفته می شـوند.

هامنطـور کـه آمـاده شـدن بـرای ازدواج مهـم اسـت، همچنیـن مهـم اسـت که کسـانی که 
امیدوارنـد تـا صاحـب فرزنـدی بشـوند، خـود را بـرای ایـن مسـئولیت بـزرگ آمـاده کنند. 

هرچنـد کـه داسـتان هـای زیـر در باره تولد منحرص به فـرد بودند، کدام اصول می تواند کسـانی 

کـه آمـاده می شـدند تـا پـدر ومـادر بشـوند را از پاسـخگو و مسـئول بـودن معـاف کنـد؟ اول 

سـموئیل بـاب 1 آیـه 27؛ داوران بـاب 13 آیـه 7؛ لوقـا بـاب 1 آیـات 6؛ 1٧-1٣؛ ٣9-٤5 ؛ 79-7٦.

 

این والدین چه مسـئولیت و فرصت بزرگی داشـتند. سـه نفر از آنها والدیِن انبیا و رهران ارسائیل 
بودند، یکی از فرزندان آنها منادی مسـیح موعود، و یکی از آن فرزندان قرار بود مسـیح باشـد.

بـا ایـن حـال، حتـی اگـر فرزنـدان مـا قـرار نیسـت کـه از پیامـران کتـاب مقـدس باشـند، 
والدیـن بایـد هنـوز بـرای ایـن تغییـر بنیانـی در زندگـی آمـاده باشـند.
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» حتـی قبـل از تولـد کـودک، بهر اسـت آماده سـازی رشوع شـود، که آنها را قادر می سـازد 
تـا با موفقیت با شـیطان مبـارزه کنند «.

» اگـر قبـل از تولـد فرزنـد، مـادر خوشـگذران، خودخـواه، ناشـکیبا و سـخت گیراسـت، این 
خصیصـه هـا در تربیـت کـودک تاثیـر خواهنـد گذاشـت. بنابرایـن بسـیاری از کـودکان از بـدو 
تولـد حـق گرایـش و متایـل بسـوی شـیطان را دریافـت می کننـد « - اِلـن جـی وایـت، خانـه 

ادونتیسـت، صفحـه ٢۵٦.

خــواه اینکــه کــودکان تحــت مراقبــت مــا هســتند یــا اینکــه مــا نســبت بــه دیگــران 
مســئولیت هایــی داریــم، چــه کارهایــی مــی توانیــم انجــام دهیــم تــا ایــن مســئولیت 

بــه بهتریــن نحــوه ممکــن و شــیوه ای خداپســندانه انجــام شــود؟ 

۲۸ فروردین      چهارشنبه      

آماده شدن برای سن پیری

» دوران عمـر مـا هفتـاد سـال اسـت و یـا اگر قویرت باشـیم، ممکن اسـت هشـتاد سـال زندگی 

کنیـم، اّمـا همـة دوران زندگـی مـا آمیختـه با رنـج و زحمت اسـت و بزودی به رس می رسـد و 

فنـا می شـویم «)مزامیر بـاب 90 آیه 10(.  

ایـن کلـامت از زبـان موسـی بـه مـا یـادآوری می کند که گذشـت زمـان را منی شـود متوقف 
کـرد. هامنطـور کـه سـال هـا می آیند و مـی روند، ما تغییـر را در بدن خود مشـاهده می کنیم. 
موهایـامن خاکسـری مـی شـوند و یـا مـی ریزنـد، انـرژی و فعالیـت مـا آهسـته تـر می شـوند، 
درد و رنجـوری بـا  مـا همـراه می شـوند. اگـر مـا ازدواج کـرده باشـیم و فرزنـد داشـته باشـیم، 
فرزندامنـان ممکـن اسـت فرزنـد داشـته باشـند، پـس ما از نـوه هایامن مـی توانیم لـذت بریم. 

فصلهـای گذشـته زندگـی مـا بـه مـا کمک کرده اسـت تـا بـرای آخرین فصـل آن آماده شـویم.

مزامیـر بـاب 71 را بخوانیـد. چـه مطلبـی را مزامیـر 71 بـه مـا در بـاره آماده شـدن برای سـن 

پیـری و بطـور کلـی دربـاره زندگـی آمـوزش می دهد؟ 

 

مزامیـر ۷۱ مناجـات یـک فـرد ُمسـن اسـت کـه چالـش هایـی را کـه در زندگـی او بـه 
وجـود مـی آیـد تجربـه مـی کنـد، امـا خوشـحال اسـت چـون متـام وقت بـه خـدا اعتامد 
می کنـد. بهریـن راه رسـیدن بـه سـن پیـری، اعتـامد بـه خداونـد از سـن جوانـی اسـت. 
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بـه طـور کلـی، نویسـنده مزامیـر سـه مطلـب مهـم را کـه او در طـی گـذر از ایـن مرحله 
زندگیـش یـاد گرفتـه، بـا دیگـران در میـان می گـذارد.

۱. شـناختی شـخصی و عمیـق از خـدا داشـته باشـیم. از عنفـوان جوانـی اش)مزامیـر 
بـاب ۷۱ آیـه ۱۷(، خداونـد برایـش پناهگاهـی محکم  بود)مزامیر بـاب ۷۱ آیات ۱ و۷( و 
نجـات دهنـده او )مزامیـر بـاب ۷۱ آیـه ۲(. خداوند صخره و دژ مسـتحکم اسـت)مزامیر 
بـاب۷۱ آیـه ۳(. او امیـد و اعتـامد اوسـت )مزامیـر بـاب ۷۱ آیـه ۵(. و از اعـامل خداونـد 
توانـا صحبـت می کنـد )مزامیـر بـاب ۷۱ آیـات ۱۶و۱۷(، و از تـوان و قـدرت او )مزامیـر 
بـاب ۷۱ آیـه ۱۸(، و همـه چیزهـای عالـی کـه او انجـام داده اسـت )مزامیر بـاب ۷۱ آیه 
۱۹(. در نهایـت او فریـاد بـر مـی آورد، » خدایـا ماننـد تو کیسـت؟ «)مزامیر بـاب ۷۱ آیه 
۱۹(. در مناجـات روزانـه بـا خـدا، هامنطـور که کالم خـدا را مطالعه می کنیم، ما سـکوت 
مـی کنیـم و بـه آنچـه او بـرای مـا انجـام داده اسـت فکر مـی کنیم و ایـن رابطه مـا را با 

خداونـد تقویـت می کند.
۲. عـادت هـای خـوب را پرورش بدهیـم. تغذیه خوب، ورزش، نوشـیدن آب،اسـتفاده 
از نـور خورشـید، اسـراحت کافـی، و غیـره بـه مـا کمـک می کننـد کـه از زندگـی طوالنی 
تـر و بهـر لـذت بریـم. توجـه داشـته باشـید که چگونـه خواننـده مزامیـر اشـاره می کند 
بـه عـادت اعتـامد کـردن بـه خداونـد )مزامیـر بـاب ۷۱ آیـه ۳(، سـتایش او، و بـه او امید 

داشـنت )مزامیـر بـاب ۷۱ آیه ۱۴(.
۳. برای خدمت به خداوند شـور و شـوق داشـته باشـیم. شـخصی که در این مزمور از او 
صحبـت مـی شـود بـه دنبال این منی گشـت که در سـن پیری خود، انسـان بیهوده ای باشـد. 
حتی او می خواسـت در سـن بازنشسـتگی به سـتایش خداوند ادامه دهد)مزامیر باب ۷۱ آیه 

۸( و بـا دیگـران دربـاره او]خداوند[ صحبت کند)مزامیر بـاب ۷۱ آیات ۱۵-۱۸(.

بــرای کســانی کــه مســن تــر هســتند، برخــی از مزایــای پیــر شــدن، چیســت؟ حــاال 
شــما چــه مــی دانیــد کــه وقتــی جــوان بودیــد نمــی دانســتید، و شــما مــی توانیــد آن 

را بــا جوان تــر هــا در میــان بگذاریــد؟

۲۹ فروردین      پنجشنبه      

آماده شدن برای مرگ 
اگـر تـا زمـان بازگشـت دوبـاره مسـیح زنـده باشـیم، همـه مـا مـی توانیـم منتظـر تغییـری 
باشـیم و بزرگریـن تغییـر، زندگـی مـا اسـت: از زندگـی تـا مـرگ. بـه غیـر از ازدواج و تولد، چه 

تغییـر بزرگ تـری می توانـد بـر روی خانـواده و اعضـای آن تاثیـر بگـذارد؟
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کتـاب اول قرنتیـان بـاب 15 آیـات 2٦-2٤ را مطالعـه کنیـد. ایـن آیـات چه چیـزی را در مورد 

مـرگ بـه مـا آمـوزش می دهند؟

 

البتـه، خیلـی وقتهـا، مـرگ بطـور ناگهانـی و غـم انگیـز می آیـد. چند نفـر از مـردان، زنان، 
حتـی کـودکان، یـک روز صبـح از خـواب بیـدار می شـوند، امـا قبـل از غـروب آفتـاب، بجائیکه 

شـب چشم هایشـان را بـرای خـواب ببندنـد، چشمهایشـان در اثـر مرگشـان بسـته می شـود؟
یـا یـک روز از خـواب بیـدار می شـوند ولـی قبـل از غـروب آفتاب یکـی از اعضـای خانواده 

خـود را از دسـت می دهنـد؟
بـه غیـر از اینکـه مطمنئ شـوید شـام بوسـیله ایامن به خدا متصـل و در هر لحظـه از عمرتان 
بوسـیله عدالـت او محافظـت می شـوید )رومیـان بـاب ۳ آیه ۲۲ را بخوانید(، شـام منـی توانید به 
طریـق دیگـری بـرای مرگـی آماده شـوید که منی دانیـد چه وقت برای شـام یا عزیزانتـان می آید.

از سـوی دیگر، اگر شـام می دانسـتید که فقط چند ماه دیگر زنده هسـتید چه کاری می کردید؟ 
مـا ممکـن اسـت زمـان دقیق مرگ خود را ندانیـم، اما مطمئناً می دانیم که به زمـان مرگامن نزدیک 

هسـتیم. بنابراین، چقدر مهم اسـت که خود را برای امر اجتناب ناپذیر آماده کنیم.

اول پادشـاهان بـاب 2 آیـه 1تـا ٤ را مطالعـه کنید، کـه در باره آخرین حرفهایی اسـت که داود 

بـه پـرسش سـلیامن مـی گویـد. چـه درس هایـی مـی توانیـم در بـاره آمـاده شـدن بـرای مـرگ 

خودمـان و اعضـای خانواده مـان از آن یـاد بگیریـم؟

 

در اولیـن نـگاه اجاملـی، یـک فـرد مـی توانـد مخالفت کنـد، مضحـک و بیداد گرانه اسـت! 
داود کـه پـس از آبسـنت منـودن همـر اوریـا زنـا کـرده و باعـث کشـته شـدن اوریـا شـد )دوم 
سـموئیل بـاب ۱۱(، بـه پـرش می گویـد کـه در راه خداونـد زندگـی کند. از سـوی دیگر، شـاید 
دقیقـاً بـه دلیـل ایـن گنـاه و عواقـب وحشـتناک آن بـود کـه داوود ایـن سـخنان قدرمتنـد را به 
پـرش گفـت. بـدون شـک او بـه روش خـودش سـعی مـی کرد بـه پرش هشـدار دهـد که از 
انجـام اعـامل زشـت بـدور باشـد تـا درآینـده غمگیـن نشـود. داوود از طریـق روشـی سـخت، 
درسـی دشـوار دربـاره پرداخـت هزینـه گناهـش را یاد گرفت، و بدون شـک امیـدوار بود که به 

پـرش قـدری از غـم و اندوهـی را کـه تجربـه کـرده بود تفهیـم کند.

۳۰ فروردین      جمعه      

تفکـری فراتـر: اگـر متـام داسـتان قـوم بنـی ارسائیـل کهـن را کـه در بیابـان رسگـردان 
بودنـد بخوانیـم، مـی توانیـم یـک اشـتباه را پـس از یـک اشـتباه دیگـر در مواجهـه بـا تغییرات 
بـزرگ ببینیـم، حتـی علیرغـم اینکـه محبـت و قـدرت شـگفت انگیـز خداونـد آشـکار بـود. در 
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واقـع، بیـش از آنکـه قـوم بنـی ارسائیـل در بیابـان، در نهایـت وارد رسزمین موعود شـوند و در 
نتیجـه بـا یـک تغییـر بـزرگ دیگر مواجه شـوند، موسـی به قـوم بنـی ارسائیل گفت:» چشـامن 
شـام آنچـه را خداونـد در بَعل فغـور کـرد دیـد، زیـرا هرکـه پیـروی بَعل فغور کـرد، یُهـَوه خدای 
تـو، او را از میـان تـو هـالک سـاخت. اّمـا جمیـع شـام کـه بـه یُهـَوه خدای خـود ُملصق شـدید، 
امـروز زنـده ماندیـد. اینـک چنانکـه یُهـَوه، خدایـم، مرا امـر فرموده اسـت، فرایـض و احکام به 
شـام تعلیـم منـودم، تـا در زمینـی کـه شـام داخـل آن شـده، بـه تـرصف می آوریـد، چنـان عمـل 
مناییـد. پـس آنهـا را نـگاه داشـته، بجـا آوریـد زیرا کـه این حکمـت و فطانت شامسـت، در نظر 
قومهایـی کـه چـون ایـن فرایـض را بشـنوند، خواهنـد گفت، هرآینـه ایـن طایفه ای بـزرْگ، قوم 
حکیـم، و فطانـت پیشـه اند. زیـرا کـدام قـوم بزرگ اسـت کـه خدا نزدیک ایشـان باشـد چنانکه 
یُهـَوه، خـدای مـا اسـت، در هروقـت کـه نـزد او دعـا می کنیـم؟ و کـدام طایفۀ بزرگ اسـت که  
فرایـض و احـکام عادلـه ای مثـل متـام ایـن رشیعتی کـه من امـروز پیش شـام می گـذارم، دارند؟ 
لیکـن احـراز منـا و خویشـنت را بسـیار متوّجـه باش، مبـادا ایـن چیزهایی را که چشـامنت دیده 
اسـت فرامـوش کنـی و مبـادا اینهـا در متامـی ایّـام عمـرت از دل تـو محو شـود، بلکه آنهـا را به 
پرانـت و پـران پرانـت تعلیـم ده «)تثنیـه بـاب ۴ آیـات ٣-۹ (. چقـدر مهم اسـت که آنچه 
را کـه خداونـد بـرای مـا انجـام داده اسـت، فرامـوش نکنیـم. و چه بهر کـه ما نه تنهـا فراموش 
نکنیـم بلکـه بـه دیگـران و همـه کسـانیکه بعـد از مـا خواهنـد آمـد آمـوزش دهیـم. همچنیـن 
توجـه کنیـد کـه همـه این چیزهـا در کانون خانـواده بوده، و آنـان همه چیز را به فرزندانشـان 
یـاد دادنـد. و گنـاه در بعـل  تنهـا چیـزی بود که باعـث ویرانگری خانـواده شـد. » گناه موجب 
داوری خداونـد بـر قـوم بنـی ارسائیـل و نتیجه پراکندگی آنان شـد. جنبش زنـان در اغفال کردن 
روح در بعـل فغـور بـه پایان نرسـید« – الن جی وایت، خانه ادونتیسـت، صفحـه ٣٢٦. )صفحه 

ذکـر شـده مربـوط به مـنت مرجع انگلیسـی می باشـد(

سواالتی برای بحث
1. در کاس، در مــورد برخــی از آمــاده ســازی هایــی کــه شــما در مراحــل بــزرگ 
زندگــی خــود بــا آن مواجــه هســتید مثــل: ازدواج، صاحــب فرزنــد شــدن، پیــری، 
ــواده  ــرات در زندگــی خان ــن تغیی ــه ای ــد. چگون ــت کنی ــز دیگــر صحب ــا هــر چی ی
ــد  ــی توانی ــد چــه کمکــی م ــه ای ــه آموخت ــزی ک ــد؟ از چی ــی گذارن ــر م شــما تاثی

ــه دیگــران بکنیــد؟  ب

2. در مــورد ســخنان داوود بــه پســرش ســلیمان فکــر کنیــد، دوبــاره در متــن گنــاه او 
بــه بتشــبع، فاجعــه ای اســت کــه ســایه تاثیــر آن بــر کل ســلطنت داوود و از همــه 
بدتــر بــر ســر خانــواده او اســت. در ایــن میــان، بــه چــه نحــوی مــی توانیــم واقعیــت 

فیــض خداونــد را ببینیــم ؟
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داستانهای ایامنداران
٣1 فروردین

دعا برای یک کودک
توسط مارژوری چیسونگا

بعـد از گذشـت یـک سـال از ازدواجـم، پـرم بـه دنیـا آمـد. بعـد از آن دیگـر 
هیـچ. دیگـر بچـه ای در کار نبـود. ایـن موضوع توجـه مردم را جلب کـرد. یک نفر 
پرسـید: »چرا شـام حامله منی شـوید؟«. فرد دیگری گفت: »شـاید شـام برای کمک 

به پزشـک نیاز داشـته باشـید«.
برخـی از اشـخاص نیـز پیشـنهاد کردنـد تـا یـک جادوگـر را مالقات کنـم. من و 
شـوهرم بچه زیادی می خواسـتیم. شـوهرم در مدرسـه راهنامیی روسـانگو تدریس 
مـی کـرد کـه یک آکادمی شـبانه روزی ادونتیسـت هـای روز هفتـم  در مونز واقع 

در کشـور زامبیـا بـود. مـن درس مـی خوانـدم تا معلم مدرسـه ابتدایی شـوم.
چـه چیـزی مـی توانـم بـه آنانـی که در مـورد تعداد خانـواده ام می پرسـند 
بگویـم؟ مـن مکـرراً تکـرار مـی کـردم: »تقدیـر خداونـد چنیـن اسـت و همیـن 
اسـت که هسـت«.من نسـبت به حـس ترحم و دلسـوزی مردم ناراحـت نبودم. 
امـا همچنـان کـه زمـان مـی گذشـت، پـی بـردم کـه برخـی از بیشـر دوسـتانم 
کـه بـه خرافـات اعتقـاد داشـتند فکـر کردنـد کـه من بـه خاطـر عللی نـا معلوم 
سـه  دخـر  مـا  و  کـرد  فـوت  شـوهرم  خواهـر  آن  از  بعـد  مجازاتـم.  حـال  در 
سـاله اش را بـه فرزنـدی پذیرفتیـم. حـال مـا در خانـه مـان دو بچـه داشـتیم. 
ام خوشـحال شـدند؛ و گفتنـد کـه حضـور دخـر در خانـه  دوسـتان خرافاتـی 
باعـث خواهـد شـد کـه هورمـون هایـم فعـال شـده و اجـازه دهنـد تـا بچـه 

دیگـری داشـته باشـم.
امـا هیـچ اتفاقـی نیفتـاد. امـا داسـتان حّنـا در کتاب اول سـموئیل بـاب اول به 
مـن امیـد داد. حّنـا زنـی همیشـه در حـال دعـا بـود و هرگـز دسـت از دعـا بر منی 
داشـت. او آنقـدر ارصار ورزیـد تـا خـدا دعایـش را مسـتجاب منود و او سـموئیل را 
بـه دنیـا آورد. مـن و شـوهرم بـه دعـا کردن ادامـه دادیم. مـا به مدت ۱٣سـال دعا 
کردیـم. سـپس مـن متوجـه شـدم کـه چیـزی تغییـر یافته اسـت. مـن حاملـه بودم! 
مـن و شـوهرم بالفاصلـه زانـو زدیـم تـا شـکرگزاری کنیـم. ما نـام دومیـن فرزندمان 
را چیلِـال گذاشـتیم کـه در زبـان تونـگا بـه معنـای »ارزشـمند« اسـت. ارزش ایـن را 
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داشـت کـه منتظـر مبانیـم. بـدون هیچ معطلی، من سـومین پـرم، چاکونـِدال را به 
دنیـا آوردم؛ کـه بـه معنـای »بگذار اینگونه باشـد« اسـت. 

دو پـر جوانـرم حـاال ۱۴و ۱۷سـاله هسـتند - و آنهـا عیسـی را دوسـت دارند. 
خـدا خانـواده ام را خیلـی برکـت داده اسـت. مـا فقـط بایسـتی صبور مـی بودیم. 
وقتـی بـا ایـامن یـک چیز خـوب را از خدا درخواسـت منائید ، او بیشـر از آنچه که 

شـام تصور مـی کنید خواهـد داد.

مـارژوری چیسـونگا، 5۲سـاله، اقتصاد خانـواده را در مدرسـه راهنامیی تدریس 
مـی کنـد کـه در رسزمینـی واقع شـده اسـت که مبـر آمریکایـی ویلیام هریسـون 
آندرسـون اولیـن کلیسـای روز هفتمـی در پاسـگاه مرزی روِدزیای شـاملی) زامبیای 
امـروزی( رادر سـال ۱۹۰5بنیـان نهـاد. هدایـای تخصیـص یافتـه بـرای کار بشـارتی، 
کار اندرسـون را پشـتیبانی کـرد و امروزبـا رسمایـه گـذاری بـرای بشـارت انجیـل از 

طریـق مبّریـن ادامـه می یابـد. به خاطـر هدایای بشـارتی سپاسـگزاریم.
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۳۱ فروردین تا ۶ اردیبهشت   درس چهارم   

زمان تنهایی

بعد از ظهر روز سبت

مطالعـه ایـن هفته: جامعه بـاب ۴ آیـات ۹-۱۲؛فیلیپیان باب ۴ آیـات ٤-۱۱؛ اول قرنتیان 
بـاب ۷ آیـات ٢5-٣٤؛ متـی بـاب ۱۹ آیـه ۸؛ پیدایش باب ۳۷ آیه ۳۴؛ اشـعیا بـاب 5۴ آیه 5.

آیه حفظی: » و خداوند خدا گفت، خوب نیست که آدم تنها باشد. پس برایش معاونی 
موافق وی بسازم «)پیدایش باب 2 آیه 18(.

داسـتانی جالـب و در عیـن حـال دردنـاک، در سـال های پیش خرسـاز شـده بود. جسـد زن 
جوانـی در آپارمتانـش پیـدا شـده بـود. اگرچـه مـرگ خـود بـه خود غـم انگیز بـود، اما داسـتاِن 
بدتـر ایـن بـود کـه ایـن زن بیـش از ۱۰ سـال پیـش از اینکه جسـد او پیدا شـود، مرده بـود. ده 
سـال! بنابرایـن، بـه درسـتی ایـن سـوال بـرای مـردم پیـش آمـده بـود کـه: چطـور در یک شـهر 
بـزرگ ماننـد ایـن، بـا جمعیت بسـیار و بـا راههای مختلـف برای ایجـاد ارتباط، یـک زن که بی 

خامنـان هـم نبـوده بـرای مـدت طوالنـی مرده باشـد و هیـچ کس متوجه نشـده باشـد؟
گرچـه ایـن داسـتان غیرمتعـارف اسـت، اما این منونـه ای از یک واقعیت اسـت: بسـیاری از 
مـردم از تنهایـی رنـج مـی برنـد. در سـال ۲۰۱۶ مجله نیویـورک تایمز یک مقالـه تحت عنوان » 

محققـان بـا اپیدمـی تنهایـی مواجه هسـتند « را منترش کرد. این مشـکل واقعی اسـت.
از هـامن ابتـدا ، مـا انسـان ها قـرار نبـود کـه تنهـا باشـیم. از بـاغ عـدن،  مـا بایـد بصـورت 
جمعـی بـا سـایر انسـان ها و تـا حـدودی بـا یکدیگـر زندگی مـی کردیـم. البتـه، گناه وارد شـد، 
و از آن زمـان هیـچ چیـز درسـت بـه آن صـورت کـه قـرار بود باشـد، پیـش نرفت. ایـن هفته به 
سـوالی در بـاره مصاحبـت و تنهایـی در زمـان هـای مختلف زندگـی نگاه می کنیم، شـاید همه 
مـا تـا بـه حـال  بـا آن مواجـه نشـده ایم. اگر نـه، پس خودتـان را جزو انسـان های خـوش اقبال 

حسـاب کنید.

* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در April ۲۷  – ٧ اردیبهشت آماده شوید.
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۱ اردیبهشت      یکشنبه      

مصاحبت و همنشینی

جامعـه بـاب 4 آیـات 9-1٢را بخوانیـد. ایـده و موضـوع اصلـی در ایـن آیـات چیسـت؟ بطور 

کل در بـاره چـه اصلـی از زندگـی صحبـت مـی کند؟ 

 

تعـداد کمـی از مـا مـی توانیـم بـه تنهایی زندگـی کنیم. حتـی اگر ما تنها باشـیم و دوسـت 
داشـته باشـیم کـه تنهـا مبانیـم، دیـر یـا زود مـا نه تنها بـه دنبال هـم صحبت می گردیـم ، حتی 
ممکـن اسـت به سـپری کـردن زمان خاصـی با آنان نیاز داشـته باشـیم. ما واقعاً بـرای اجتامعی 
بـودن ومصاحبـت بـا دیگـران خلـق شـده بودیـم. چقـدر خوشـبخت هسـتند کسـانی کـه بـه 
اعضـای خانواده شـان نزدیـک هسـتند، کسـانی کـه در زمانهـای خـاص کـه نیـاز بـه آنهاسـت 

می تواننـد مایـه آسـایش و پشـتیبانی باشـند.
متأسـفانه، در کلیسـای مـا، در جایـی کـه مـا کار مـی کنیـم، در جامعـه ای کـه زندگـی مـی 
کنیـم، مردمـی وجـود دارنـد، کـه هیچ کـس را ندارند، نـه تنها در زمانـی که نیاز دارنـد، و حتی 
بـرای برخـی گفتگوهـا در پایـان روز کسـی را ندارنـد. ایـن احسـاس تنهایـی می توانـد در هـر 

زمانـی بـه رساغ مـا بیاید.
یک مرد مجرد گفت که: » سـخت ترین روز برای من،  روز یکشـنبه اسـت. در طول هفته 
من  توسـط افراد در محل کارم احاطه شـده ام. در روز سـبت من مردم را در کلیسـا می بینم 

اما در روز یکشـنبه تنها هسـتم«. 

همـه مـا چـه اصولـی را می توانیـم یاد بگیریـم، مخصوصاً وقتی کـه ممکن اسـت زمانی را در  

تنهایـی گذرانـده باشـیم؟ یوحنا باب 16 آیـات 32و33؛ فیلیپیان بـاب 4 آیات 11-1٣.

 

بلـه، مـا بـه عنوان باورمندان مسـیحی، نه تنهـا از حقیقت خدا ، بلکه از واقعیت مشـارکت 
بـا خداونـد بهـره منـد هسـتیم. و مـا واقعـاً مـی توانیـم از نزدیکـی بـا خـدا لـذت بریـم. امـا 
نزدیـک بـودن خـدا بـه آدم، در باغ عدن، خداونـد را از گفنت آیات زیر باز نداشـت » و خداوند 
خـدا گفـت، خـوب نیسـت که آدم تنها باشـد. پس برایـش معاونی موافق وی بسـازم «)پیدایش 
بـاب ۲ آیـه ۱۸(. بدیـن ترتیـب، خـدا مـی دانسـت کـه آدم، حتـی زمانی که بـا خـدا در دنیایی 
کـه هنـوز بوسـیله گنـاه آسـیب ندیـده بـود، زندگی مـی کـرد، نیازمند بـه همراهی با انسـان را 

داشـت. پـس چقـدر بیشـر بعـد از آن، همـه ما نیـاز به مشـارکت با هـم را داریم.
همچنیـن بایـد نسـبت بـه ایـن فـرض و گـامن نادرسـت مراقـب باشـیمکه بخاطـر ایـن کـه 
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افـراد زیـادی در اطـراف مـا وجـود دارنـد، فـرد منـی توانـد تنهـا مبانـد. بعضـی از افـراد تنها در 
شـهرهای بـزرگ زندگـی می کننـد جائیکـه آنهـا اغلـب بـا دیگـران تعامل دارنـد. فقط بـودن در 
اطـراف جسـم دیگـران بـه این معنا نیسـت که کسـی منـی تواند احسـاس تنهایی کنـد و بیگانه 

و بـی نیـاز از مشـارکت بـا دیگران باشـد.

همیشــه آســان نیســت، کســی را کــه احســاس تنهایــی، بــی اعتنایــی، مطــرود، و یــا 
صدمــه روحــی ســاده ای خــورده و یــا فقــط نیــاز بــه کســی  بــرای صحبــت کــردن 
را دارد، درک کنیــد. چگونــه مــی توانیــد فعاالنــه بــه دنبــال آن دســته از افــراد کــه 

بیشــتر حســاس هســتند، باشــید؟ 

۲ اردیبهشت      دوشنبه      

زندگی مجرد
یـک زن جـوان در بـاره مزیـت مجـرد بـودن و ازدواج نکـردن مـی گفـت:» دو بـار فرصـت 
یافتـم تـا در مقـر هـای بشـارتی خدمت کنـم، و بدون درنگ قبـول کردم «. یک شـخص ازدواج 
کـرده، و خانـواده دار، برایـش ممکـن اسـت بیشـر زمـان بـرد تـا تصمیـم بگیـرد کـه در ایـن 
برنامـه هـا رشکـت کنـد یـا نـه، چـون تصمیم او نـه تنها خـود او را درگیـر می کنـد، بلکه همر 

و فرزنـدان او را هـم درگیـر خواهـد کرد.

مطابـق بـا گفتـه هـای پولـس، دالیـل خـوب بـرای ازدواج نکـردن، چـه هسـتند؟ اول قرنتیـان 

بـاب 7 آیـات 25تـا34.

 

 

خیلی از مردم فکر می کنند که خواسـت خداوند برای آنان ازدواج کردن اسـت. مگر این سـخن 
خداوند نیسـت، » این خوب نیسـت که مرد تنها مباند؟ « و اما چقدر بیشـر از این گونه مثالها

در کتـاب مقـدس از مردمـی کـه ازدواج نکـرده انـد داریـم، و از همـه مهم تریـن آن ازدواج 
عیسـی مسـیح است.

بـه ارمیـا گفتـه شـد کـه ازدواج نکند)ارمیـا بـاب ۱۶ آیـات ۱ تـا۳(؛ آن یـک فتـوا در یـک 
موقعیـت تاریخـی بـود. مـا منـی دانیـم کـه آیـا ایـن یـک محدودیـت بـرای همیشـه بـوده کـه 
برداشـته شـده اسـت، امـا ایـن خیلـی واضح اسـت کـه ارمیا وقتـی مجرد بـود، نبی بزرگـی بود.

همچنیـن، وضعیـت ازدواج زکریـا زیـاد مهـم بـه نظـر منـی آیـد، بـا اینکـه همـر او بطـور 
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ناگهانـی از دنیـا رفـت. حتـی به او اجازه داده نشـد که عـزاداری کند و او بـه خدمتی که خداوند 
بـه او سـپرده بـود ادامـه داد )حزقیـال باب ۲۴ آیات ۱۵ تا ۱۸(. همچنین هوشـع نبـی یک ازدواج 
شکسـت خـورده را تجربـه کـرد، اما با ایـن حال قادر بود که بـه خدمتش به خداونـد ادامه دهد. 
در حالیکـه داسـتان بـرای مـا نا آشـنا به نظر می رسـد، خداوند به او]هوشـع[ گفت بـرو و با زنی 
کـه فاحشـه بـود ازدواج کـن کسـیکه خداونـد مـی دانسـت آن زن  بـه خاطر مرد دیگری هوشـع 
را تـرک خواهـد کـرد )هوشـع بـاب ۱تـا۳(. با نگاه بـه گذشـته ، میتوانیم ببینیم که خداوند سـعی 
می کنـد عشـق یـک طرفـه خودش را به قـوم بنی ارسائیل و مـا توضیح دهد، اما این برای هوشـع 

کـه یـک درس عملـی و مقصـودی بود، خیلی سـخت و دردناک بوده اسـت.
در هر یک از این مثالها، وضعیت ازدواج مسئله حاّدی نبود. خداوند عالقمند بود تا امانتداری، 
اطاعـت، و شایسـتگی ایـن افـراد را اعالم کنـد، و آنچه را که خداوند می خواسـت، بگوینـد. رضوری 

اسـت تـا اطمینـان حاصـل کنیم که زندگی ما با  رشایط پیامن ازدواج تعریف نشـده اسـت. 
خیلـی صداهـا امـروزه بـه مـا مـی گویند که تـا مـا ازدواج نکنیـم، در زندگی کامل نیسـتیم. 
پولـس پاسـخ خواهـد داد، » ماننـد مـردم ایـن جهـان مشـوید «. در عـوض » بدنهـای خـود را 
قربانـی زنـده مقـّدس پسـندیده خـدا بگذرانیـد کـه عبادت معقول شـام اسـت « )رومیـان باب 

۱۲ آیـات ۱و۲(. 

چــه راه هــای عملــی هســتند کــه از طریــق آن شــما مــی توانیــد بــه کســانیکه ازدواج 
نکــرده انــد کمــک کنیــد، چــه عضــو کلیســا باشــند و یــا عضــو نباشــند؟

۳ اردیبهشت      سه شنبه      

زمانی که ازدواج به پایان می رسد 
گنـاه بـا متـام روش هـا بـر برش غلبه یافته اسـت. به اسـتثنای رنج های جسـمی و مرگ، چه 
چیـزی بیش تریـن آسـیب را بعـد از گناه به خانواده رسـانده اسـت؟ تقریبا هامنطـور که عبارت  

»خانواده ناکارآمد« منسـوخ شـده اسـت. کدام خانواده تا حدی ناکارآمد  نشـده اسـت؟ 
بـه غیـر از مـرگ، یکـی از سـخت تریـن چیزهایـی کـه یـک خانـواده بـا آن می توانـد روبرو 
شـود طـالق اسـت. مـردم در جریـان این تجربـه دهشـتناک  وارد طیف وسـیعی از احساسـات 
مـی شـوند. احتـامال اولیـن و شـایع تریـن آن هـا غـم و انـدوه اسـت که بـه خصوصیـات فردی 
افـراد بسـتگی دارد، کـه ممکـن اسـت بـرای چندیـن مـاه تـا چند سـال به طـول انجامـد. برخی 
ممکـن اسـت تـرس را تجربـه کننـده، تـرس از ناشـناخته ها را داشـته باشـند، اضطراب مسـائل 
مالـی و تـرس از ناتوانـی در مقابلـه بـا آن را داشـته باشـند. بعضـی از افـراد ممکن اسـت دوره 

ای از افردگـی، خشـم، و تنهایـی را طـی کننـد. 
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چـه اصـول جامعـی را دربـاره طـاق مـی تـوان از آیـات زیـر بدسـت آورد؟ ماکی بـاب 2 آیه 

16؛ متـی بـاب 5 آیـات 31 و32؛ بـاب 19 آیـه 8؛ اول قرنتیـان بـاب 7 آیـات 11 تـا 1٣. 

 

کلیسـا بـه عنـوان عامـل و سـفیر رسـتگاری از سـوی مسـیح اسـت کـه بـه اعضـای خـود به 
متـام نیازمنـدی هـای آنـان رسـیدگی و از آنـان مراقبـت و پرسـتاری مـی کنـد تـا بتواننـد رشـد 
مسـیحی را تجربـه کننـد. ایـن مطلـب بطـور خاصی صـدق می کند وقتـی که اعضـا در معرض 
تصمیامتـی عمـری همچـون ازدواج و تجربیاتـی پریشـان کننـده از قبیل طالق قـرار می گیرند. 
هنگامـی کـه ازدواج یـک زوج در معـرض خطـر از هـم پاشـیدگی اسـت، هـر تالشـی توسـط 
همـکاران و کسـانی کـه در کلیسـا و یـا درکار خدمت به خانواده ها هسـتند بایـد صورت گیرد 
تـا  بتوانـد موجـب مصالحـه آنـان درهامهنگـی با اصول الهی شـود و روابط آسـیب دیـده آنان 
را دوبـاره بهبـود بخشـد )هوشـع باب ۳ آیات ۱ تـا۳؛ اول قرنتیان باب ۷ آیـات ۱۰و۱۱؛ باب ۱۳ 

آیـات ۴ تـا۷؛ غالطیـان بـاب ۶ آیه ۱(.
» کلیسـا و دیگـر نهادهـای آن منابعـی هسـتند کـه می تواننـد بـه اعضـای کلیسـا دربوجود 
آوردن یـک خانـواده یکپارچـه مسـیحی کمـک کننـد. ایـن منابـع عبارتنـد از: ۱- برنامـه هایـی 
بـرای راهنامیـی و ازدواج زوج هایـی کـه نامزد هسـتند، ۲- برنامه های آموزشـی برای زوج های 
متاهـل وخانـواده هایشـان، ۳- برنامـه هایـی بـرای حامیـت از خانـواده هـای از هم پاشـیده و 
افـرادی کـه طـالق گرفتـه انـد «. ایـن مطلـب گرفته شـده از کتـاب دسـتورالعمل کلیسـای روز 
هفتـم ادونتیسـت اسـت) نامپـا، آیداهو: انجمن نرشیات پاسـیفیک پـرس، ۲۰۱۶(، صفحه ١٦١. 

)صفحـه ذکـر شـده مربوط بـه مرجع انگلیسـی می باشـد(

راه هــای عملــی و عــاری از قضــاوت و تبعیــض کــه مــی تواننــد بــه فــردی کــه طــاق 
گرفتــه اســت کمــک کننــد چــه مــی باشــند؟ 

۴ اردیبهشت      چهارشنبه      

مرگ و تنهایی 
زمانـی ایـن سـوال بـرای یـک نفر پیش آمد کـه: تفاوت بین انسـان و پرنـدگان در قبال مرگ 
چیسـت؟ پاسـخ ایـن اسـت کـه، بـر خالف پرنـده که می میـرد، و از مـرگ خود اطالع نـدارد، ما 
انسـان ها هـم مـی میریـم امـا آگاهـی داریـم کـه باالخره زمانـی می میریـم. و این اطـالع ما از 

مرگـامن تـا حـد زیادی بـر طرز زندگـی ما اثر مـی گذارد.
هامنطـور کـه مـی دانیـم، متـام روابـط، از جملـه ازدواج، دیـر یـا زود بـه پایان می رسـند و 
مـا بـه بزرگریـن دشـمن خـود، مـرگ مـی رسـیم. رصف نظـر از این کـه پیونـد محکم باشـد، یا 
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چقـدر عشـق اوج و شـکوه باشـد، یـا رابطـه عمیـق باشـد، یـا چـه مدتی را بـا هم سـپری کرده 
باشـند، مـا بـه عنـوان یـک بـرش )بـر خـالف پرنـدگان( مـی دانیـم کـه دیـر یـا زود )مگـر اینکه 
بازگشـت دوبـاره عیسـی مسـیح قبـل از آن باشـد( مرگـامن فـرا خواهـد رسـید و متـام روابط ما 
بـه خاطـر مـرگ پایـان می گیـرد. این رسنوشـت همه انسـان ها بـوده از زمانیکه گنـاه وارد دنیا 

شـد و همینطـور خواهـد بـود تـا زمانیکه مسـیح دوبـاره بازگشـت کند.
کتـاب مقـدس بـه مـا منی گوید کـه کدام یـک از این دو، آدم یا حـوا، در ابتدا فـوت کردند، 
امـا بایـد بـرای هـر کـدام از آنهـا بطـور خاصـی دردنـاک بـوده باشـد، مخصوصـاً  از آنجایی که 
قـرار نبـود کـه هرگـز، مـرگ بخشـی از زندگـی انسـان باشـد. هامنطـور کـه در درس هـای قبلی 
دیدیـم، آنـان بـا مـرِگ یـک بـرگ درخت به سـوگ نشسـتند، حـال چگونه می شـود تصـور کرد 

کـه در زمـان مـرگ یکـی از آن دو چـه بر آنها گذشـته باشـد؟ 
مشـکل ایـن اسـت کـه مـا به مسـئله مـرگ عادت کـرده ایـم، و آن را بدون چـون و چرا می 
پذیریـم. امـا هرگـز قـرار نبـود بـه عنـوان انسـان آن را تجربـه کنیم. اگرچـه حتی امـروزه، تالش 

مـی کنیـم کـه آن را درک کنیـم، حتـی زمانـی که درک آن برای ما سـخت باشـد.

آیـات زیـر چـه چیـزی را در مـورد مـرگ و نحـوه رویارویی با آن بـه ما می آموزند؟ اشـعیا 57 

آیـه 1؛ مکاشـفه 21 آیـه 4؛ اول تسـالونیکیان 4 آیـه ١٧ و 18؛ متـی 5 آیه 4؛ دوم سـموئیل 18 

آیـه 33؛ پیدایـش 37 آیه 34.

 

بـدون شـک: نـه تنهـا همه مـا بـا واقعیت مـرگ خودمان روبـرو هسـتیم، بـا واقعیت مرگ 
دیگـران عزیزامنـان و نزدیکامنـان هـم مواجـه مـی باشـیم. از این رو، دیـر یا زود، بسـیاری از ما 
بـا ایـن مرحلـه از زندگـی مواجـه هسـتیم، فصل تنهایـی که با مـرگ دیگری برای مـا بوجود می 
آیـد. سـخت اسـت، دردنـاک اسـت، و اغلـب بایـد در چنین زمانی، وعـده های خـدا را را طلب 

کنیـم. و باالخـره، در ایـن جهـان گنـاه، بـه غیر از رنـج، و مرگ، چـه چیزهای دیگـری داریم؟ 

ــه خاطــر از دســت دادن یــک  ــه کســانی کــه از تنهایــی ب ــه کلیســای شــما، ب چگون
عزیــز رنــج مــی برنــد، مــی توانــد کمــک کنــد؟ 

5 اردیبهشت      پنجشنبه      

مجرد بودن در زندگی روحانی
یـک خانـم جـوان بـه نـام ناتالـی به مـدت هفت سـال بود کـه ازدواج کـرده بود، و بـا دعوت 
یکـی از دوسـتانش، در یـک از برنامه هـای بشـارتی کلیسـای ادونتیسـت روز هفتـم رشکـت کـرد. 
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و بـر اسـاس آنچـه کـه یـاد گرفتـه بـود متقاعد شـد که بـه مسـیح ایـامن آورد، و قلب خـود را به 
مسـیح تسـلیم کند، و تولد نو در مسـیح را تجربه کند، و با وجود مخالفت های شـدید شـوهرش، 
والدیـن خـود، پـدر و مادر همرش، و حتی همسـایه کناری، ناتالی به کلیسـای ادونتیسـت های 

روز هفتـم پیوسـت. او همچنیـن تـا حـدی شـیوه زندگی خود را بـا ایامن جدیـدش تطبیق داد. 
و مـی تـوان تصـور کـرد کـه، او بـا بسـیاری مسـائل مهـم  کـه تحت فشـار قـرار گرفتـه بود 
مواجـه بـود، و چیـزی کـه از همـه سـخت تر بـود، همر او بود، کسـی کـه با او بحـث میکرد 
و درسـت هـم مـی گفـت:» ایـن چیـزی نیسـت کـه وقتـی ازدواج کردیـم من بـرای آن قـرارداد 
ازدواج را امضـا کـردم. شـام حـاال یـک فـرد کامال جدیـد هسـتید و من هامن شـخصیت قدیمی 

شـام را مـی خواهم. «
حـاال بـرای سـال هـا، او تـالش کرده اسـت کـه با ایـامن زندگی کنـد. اگرچـه او ازدواج 
کـرده اسـت، امـا او مـوردی اسـت کـه ما مـی توانیـم اسـم او را » مجرد بـودن در زندگی 

روحانـی « بگذاریم.

چـه کلـامت تشـویقی را مـا مـی توانیـم در آیـات زیـر بـرای کسـانی کـه ممکـن اسـت از 

لحـاظ روحانـی احسـاس تنهایـی کننـد پیـدا کنیـم؟ اشـعیا 54 آیـه 5؛ هوشـع 2 آیـه 19 و 

20؛ مزامیـر 72 آیـه 12.

 

در رسارس دنیـا، در کلیسـای مـا افـرادی ماننـد » ناتالـی « وجـود دارند. این افـراد، مردان یا 
زنـان، همـه ازدواج کرده انـد امـا بـه تنهایـی و یـا فقط با فرزندانشـان در کلیسـا حضـور دارند. 
آنهـا ممکـن اسـت بـا کسـی کـه ایـامن متفـاوت دارد ازدواج کرده انـد. و مسـلامً هنگامـی کـه 
آنـان بـه کلیسـا میپوندنـد، همـران آنـان منـی آیند. یـا زمانـی کـه ازدواج کردند هـر دو عضو 
کلیسـا بودنـد، امـا یکـی از آنهـا بـه هـر دلیلی، کلیسـا را رهـا کرده، و دیگـر به کلیسـا منی آید، 
و حتـی شـاید دشـمن ایـامن شـده باشـد. این مـردان و زنـان به تنهایی به کلیسـا و بـرای غذای 
بعـد از جلسـه عبـادت در کلیسـا مـی آینـد و یـا بـه تنهایـی در فعالیت هـای اجتامعی کلیسـا 
رشکـت مـی کننـد. آنهـا زمانـی که منی تواننـد به لحـاظ مالی به خدمـات کلیسـایی کمک کنند 
ناراحـت هسـتند، در حالـی کـه آنهـا دوسـت دارنـد کمـک کننـد ولـی بـا مخالفـت همرشـان 
روبـرو مـی شـوند. اگرچـه ازدواج کرده انـد، ولـی ممکن اسـت از نظر روحانی شـبیه به یک زن 

یـا مرد بیوه داشـته باشـند.
همـه مـا احتـامال، در بعضـی از مواقع، ایـن چنین افرادی را در کلیسـا مالقات کـرده ایم، و 

آنـان نیازمند محبت و پشـتیبانی ما هسـتند.

مــا چــه کارهــای عملــی را، بــه عنــوان اعضــای خانــواده کلیســا، مــی توانیــم انجــام 
دهیــم کــه بــه افــرادی کــه از نظــر روحــی تنهــا هســتند، کمــک کنــد؟ 
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۶ اردیبهشت      جمعه      

اندیشـه ای فراتـر: خنـوخ بـا زندگـی پر تحـرک کارگری، به طـور قاطعانـه رابطه خود 
را بـا خـدا حفـظ کـرد. محکم و پایدار بـودن در دعا برای او مهم تر و برتر مسـائل کاری بود. او 
همچنـان خـود را در دوره هـای خاصـی از همـه جامعـه دور کرد. پس از آنکه بـرای یک مدت 
در میـان مـردم بـود، تـالش کـرد تـا بطورعملـی و الگـو بودن بـه مردم منفعـت برسـاند، و برای 
همین از مردم دور شـد، زمانی را در تنهایی سـپری کرد، و گرسـنگی و تشـنگی را برای بدسـت 
آوردن دانـش الهـی کـه فقـط خـدا می تواند به انسـان بدهد تجربه کـرد. به این ترتیـب ارتباط 
بـا خداونـد، خنـوخ را بیشـر و بیشـر به مرتبه منعکـس کردن تصویر الهی کشـاند. چهـره او با 
نور الهی درخشـنده شـده بود، حتی هامن نوری که از چهره مسـیح سـاطع می شـد، هامنطور 
کـه او در مشـارکت الهـی  پیـش مـی رفـت، حتـی خدانشناسـان بـا حیـرت تاثیر الوهیـت را بر 
چهـره او مشـاهده مـی کردنـد.) الـن جـی وایـت، کارگـران انجیـل، صفحـه ۵۲(. گرچه داسـتان 
خنـوخ در اینجـا تشـویق کننـده اسـت و چیـزی مقتـدر و تاثیرگـذاردر بـاره کسـانی دارد کـه 
زمانهایـی را بـرای اعتـکاف و عزلـت در نظـر مـی گیرنـد، ولیکـن بسـیاری ناخواسـته بـا گوشـه 
گیـری و عزلـت مواجـه مـی شـوند. آنهـا منـی خواهنـد کـه تنهـا باشـند. بلـه، مـا همیشـه مـی 
توانیـم مشـارکت لـذت بخشـی بـا خداوند، کسـی که همیشـه حضـور دارد، داشـته باشـیم، اما 
بعضـی وقتهـا مـا مشـتاق مصاحبـت و رفاقـت و دوسـتی بـا انسـان ها هسـتیم. چقـدر مهـم و 
حیاتـی اسـت کـه مـا، به عنـوان عضوی از کلیسـا، آماده باشـیم که به کسـانی که ممکن اسـت 
هـر هفتـه در روز سـبت درسـت پهلـوی ما قـرار دارند، و هنـوز درحال گذار از یـک دوران تلخ 
تنهایـی هسـتند، دسـت یابیـم و کمـک کنیـم. در عیـن حـال، اگر ما هـم در حال گـذر از چنین 
مرحلـه ای هسـتیم، بـه دنبـال فـردی هسـتیم کـه احسـاس کنیـم مـی توانیـم در کلیسـا )یا در 
هـر جـای دیگـری( بـه اواعتـامد کنیـم و اجـازه بدهیم در مـورد ما ) رشایـط زندگی مـا( بداند. 
مـردم خیلـی وقتهـا تنهـا بـا نگاه کـردن به یک نفر منـی تواننـد بفهمند که فـرد در چه رشایطی 

اسـت. خیلـی آسـان اسـت کـه، بعضی از افـراد حداقل، در پشـت ماسـک خود پنهان شـوند.

سواالتی برای بحث 
1. چگونــه کلیســای شــما می توانــد فــرا بگیــرد کــه بیشــتر در مــورد نیــاز تنهایــی در میــان شــما 

ــاس باشد؟ حس

2. » نــه آنکــه دربــارٔه احتیــاج ســخن می گویــم، زیــرا کــه آموختــه ام کــه در هــر حالتــی کــه باشــم، 
قناعــت کنــم «)فیلیپیــان 4 آیــه 11(.  مطالــب مهمتری از ســخنان پولــس را در اینجــا بخوانید. چگونه 

مــی توانیــم یــاد بگیریــم کــه آن مطالــب را در خودمــان بــکار ببریــم؟ در عیــن حــال، چــرا بایــد خیلی 

مراقــب باشــیم کــه چگونــه ایــن عبــارات را  بــرای کســی کــه آســیب دیــده اســت بیــان کنیــم؟ 

3. در کاس، در مــورد زمانــی کــه شــما در تنهایــی ســختی بودیــد صحبــت کنیــد. چــه چیــزی بــه 
شــما کمــک کــرد؟ چــه چیــزی بــه شــما آســیب رســاند؟ چــه چیــزی یــاد گرفتیــد کــه بــا آن مــی 

توانیــد بــه دیگــران کمــک کنیــد؟               
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داستانهای ایامنداران
7 اردیبهشت

رئیس بخش، پدر را تعمید می دهد
توسط اندرو مک چسنی

سـموئیل سـاو، رئیس کلیسـای ادونتیسـت های روز هفتم  بخش  جنوب آسـیا 
و اقیانـوس آرام ، بـدون اینکـه بـا پـدرش صمیمیتی داشـته باشـد بزرگ شـد. آن دو 
هرگـز در خانـه شـان واقع در کشـور میامنار بـا همدیگر وقـت نگذراندند. در مورد 

چیز هـای مختلف حـرف نزدند. 
سموئیل گفت: » او هرگز مرا در آغوش نگرفت. من پری بی پدر بودم «.

بـود،  شـده  بـزرگ  مادربزرگـش  و  پدربـزرگ  بوسـیله  کـه  سـموئیل 
داد  ادامـه  هفتـم  روز  هـای  ادونتیسـت  الهیـات  مدرسـه  در  را  تحصیالتـش 
در  میامنـار  یونیـون  ادونتیسـت  الهیـات  مدرسـه  از  شـبان  یـک  عنـوان  بـه  و 
میائونـگ میـا فـارغ التحصیـل شـد؛ شـهری بـا جمعیـت ۲۸۰۰۰۰نفـر واقـع در 
۱۴۰مایلی)۲۲۵کیلومـری( غـرب پایتخـت میامنـار، یانگـون. کار کلیسـا در ایـن 
کشورآسـیای جنـوب رشقـی جاییکـه تنهـا چهـار درصـد از جمعیـت آن مسـیحی 
بودنـد پـر از چالـش بـود. بودایـی هـا حـدود ۹۰درصـد از جمعیـت را تشـکیل 

مـی داد و مسـلامن هـا نیـز بالـغ بـر ۴ درصـد بودنـد. 
سـموئیل بـه عنـوان یـک شـبان، بـه خیلـی از مـردم گفـت کـه: »بـه رساغ 
خانـواده هـای غیـر مسـیحی و دیگـر فامیـل هایتـان بروید«. امـا او هرگز رساغ 

پـدرش را نگرفـت.
سـموئیل ازدواج کـرد و صاحـب دو فرزنـد شـد و بـه عنوان شـبان و رسپرسـت 
کلیسـا در تایلنـد، سـنگاپور و فیلیپیـن خدمـت کـرد. در حالیکـه بـه عنوان منشـی 
اجرایـی در بخـش جنـوب آسـیا و اقیانـوس آرام خدمت می کـرد؛ در یک دوره یک 
هفتـه ای دعـا رشکـت کـرد کـه باعث شـد تا عمیقـا به پـدرش بیاندیشـد. او دوران 

کودکـی اش را بـا واعـظ در میـان گذاشـت و آن دو مـرد بـا هـم دعـا کردند.
واعـظ گفـت: » تـو بایسـتی رساغ پـدر خـودت مـی رفتـی «. سـموئیل از خـدا 
درخواسـت منـود تـا بـه او نیـرو ببخشـد. وقتـی بـه پـدرش فکـر کـرد احسـاس درد 
منـود و فقـدان میـل و آرزو پیـدا کـرد کـه بـا پـدرش متـاس بگیـرد. او به دعـا ادامه 

داد و واقعـه غیـر قابـل پیـش بینـی اتفـاق افتاد. 
سـموئیل گفـت:» ایـن امتیـاز بـه من داده شـد تا پدر ۷۶سـاله خـودم را تعمید 
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دهـم «. سـموئیل هـم اکنـون نیـز بـه خاطـر دارد کـه پـس از آن پـدرش بـه او چه 
گفتـه بود.

مـرد سـالخورده گفـت: »پـرم، مـن می خواهم یک مسـیحی باشـم در حالیکه 
در دسـتش کتـاب مقـدس و کتـاب رسود پرسـتش دارد بـه کلیسـا بـرود. لطفـا یک 
کتـاب مقـدس و کتـاب رسود پرستشـی برایـم بخرتا آنهـا را با خود به کلیسـا برم«.

سـموئیل وقتـی پـدرش را به خاطـر آورد که از آب حوضچـه تعمید بیرون آمده 
و دسـت هایش را دوِر او حلقه می کند در احساسـاتش غوطه ور شـد.

او گفت: »این اولین باری بود که در متام عمرم پدرم مرا در آغوش گرفت«.
سـموئیل بـه عنـوان رئیـس بخـش جنـوب آسـیا و اقیانـوس آرامانتخـاب شـد، 
کـه حـوزه اش در سـال ۲۰۱۶، چهـارده کشـور شـامل میامنـار را دربرمـی گرفت. او 
دیگـران را تشـویق مـی کنـد تـا برای غلبه بـر تلخی و آسـیب روحـی از خدا کمک 

بخواهند.
او گفـت: »بـدون قـدرت خـدا مـا انسـانی بیش نیسـتیم. امـا با قدرت خـدا، ما 

مـی توانیـم بـرای دنیا متفاوت باشـیم«.
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۷-۱۳ اردیبهشت   درس پنجم   

کلامت خردمندانه برای خانواده ها

بعد از ظهر روز سبت
مطالعـه ایـن هفتـه: امثـال سـلیامن بـاب 5 آیـات ۳-١٤؛ متـی ۱۹ آیـه 5؛ اول قرنتیان ۷ 

آیـات ۳و۴؛ امثـال سـلیامن ۱۳ آیـه ۲۲؛ ۱۴: ۲۶؛ ۱۷: ۲۲؛ ۲۳: ۱۳ وبـاب۳۱ آیـات ۱۰تـا۳۱.

آیـه حفظـی: » بـه متامـی دل خـود بـر خداونـد تـوکّل منـا و بـر عقـل خـود تکیـه  مکـن. در همه 
راههای خود او را بشـناس، و او طریقهایت را راسـت خواهد گردانید « )امثال سـلیامن 3 آیات 5 و6(.

در هـر مرحلـه از زندگـی کـه اینـک در آن هسـتیم، البتـه، بـدون در نظـر گرفـنت هـر گونه 
ارتبـاط یـا خویشـاوندی، همـه مـا زندگیـامن را بـا پـدر و مادرمـان رشوع کـرده ایم. بـه عبارت 
دیگـر، بعضـی از افـراد، بـه غیـر از داشـنت خواهـر و بـرادر و افـراد دیگـر فامیل، هرگـز فامیلی 

بـرای خـود نداشـته انـد، بـه غیـر خانـواده ای کـه در آن بزرگ شـده اند.
زندگـی مـا در هـر وضعیـت و مرحله ای که باشـد، کتاب امثال سـلیامن شـامل مجموعه ای 
از تعالیم، اشـعار، سـواالت، و پندهای خردمندانه اسـت. ارتباطات خانوادگی مسـتقیامً خطاب 
شـده انـد، و کالم دیگـری از حکمـت مـی توانـد در خانـواده بـکار گرفتـه شـود. در حقیقـت 
امثـال سـلیامن در قالـب یـک سـند خانوادگـی کلید یـک زندگی خدایی اسـت کـه از والدین به 
فرزنـدان دسـت بـه دسـت منتقـل می شـود. شـاید فقط به عنـوان یک نامـه از پنـد و اندرز از 
والدیـن  بـه پـر یـا دخـر کـه بـه کالـج مـی رونـد، یـا در خانـه جداگانـه ای زندگی مـی کنند، 
و یـا بـه خاطـر کارشـان دور از خانـه هسـتند، بنابرایـن امثـال سـلیامن نشـانی از پـدر بـه پر 
اسـت:» ای پـر مـن تأدیـب پـدر خـود را بشـنو، و تعلیـم مـادر خویـش را تـرک منـام «)امثال 

سـلیامن ۱ آیه ۸(.
کتـاب تثنیـه والدیـن را راهنامیی می کند که ایامنشـان را با نسـل بعد از خودشـان قسـمت 
کننـد. ایـن چیـزی اسـت کـه امثـال سـلیامن انجـام مـی دهـد. در فراخوانـی پـدر آسـامنی، مـا 

صـدای پـدر آسـامنی خـود را مـی شـنویم کـه مـا را به یـاد گرفـنت فرا مـی خواند.

* درس  این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت، در ١٤ اردیبهشت May ۴ - آماده شوید.
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۸ اردیبهشت      یکشنبه      

عاشق زن مناسب بشوید

مشـکات و عواقـب روابـط جنسـی پیـش از ازدواج یـا روابـط خـارج از ازدواج کـه در امثـال 

سـلیامن 5 آیـات 3 تـا 14 را فهرسـت وار بنویسـید.

 

فـرد بـا خـدا، )اگـر متاهـل باشـد( احساسـات غریزی خـود را بـرای روابـط زناشـوئی حفظ 
مـی کنـد و )اگـر مجـرد باشـد( مـدارا مـی کنـد. در امثـال سـلیامن مخصوصـاً بـه مردها اشـاره 
شـده، امـا همیـن عقیـده در مـورد زنـان در غـزل هـای سـلیامن بیـان شـده اسـت )مقایسـه 
کنیـد غـزل هـای سـلیامن ۴ آیـات ۱۲ تـا ۱۵(.  پرقدرمتندتریـن احساسـات عشـق نامـرشوع باید 
در مقابـل اثـرات ناگـوار گنـاه آن سـنجیده شـود. در رابطـه نامـرشوع هیـچ تعهـدی نیسـت، و 

بنابرایـن، از صمیمیـت عاشـقانه بـدور اسـت.
منابـع مـادی، جسـمی و احساسـی بـه هـدر مـی رونـد. مهم ترین مسـئله این اسـت، 

یـک نفـر در بـاره انتخابـی کـه می کنـد باید بـه خداونـد جوابگو باشـد. 
رابطـه جنسـی، یکـی از عطایـای بـزرگ خداونـد بـه انسـان، از مزایـای منحـرص بـه 
ازدواج اسـت )متـی ۱۹ آیـه ۵؛ اول قرنتیـان ۷ آیـات ۳ و ۴؛ عرانیـان ۱۳ آیـه ۴(. در امثال 
سـلیامن،  تشـبیهات ادبـی بـرای تغذیـه و آب فـراوان به عنـوان مظهر لطافـت و ظرافت 
در مـرت و اغنـای یـک زوج مـزدوج اسـتفاده شـده کـه بایـد درعشـق و محبـت بـه 
یکدیگـر بوجـود آورنـد. ایـن قضیـه بـا بطالت مقایسـه شـده که حاصـل زمانی اسـت که 
بـی وفائـی وجـود دارد. ایـن عبـارت کـه » از زن جوانـی خویـش مـرور بـاش «)امثـال 
سـلیامن ۵ آیـه ۱۸(، حاکـی از ایـن اسـت که حتی زمانی کـه دو نفر پیر می شـوند، تعهد 
آنـان نسـبت بهـم ادامـه می یابد. شـوهر هنوز مسـحور ) »مسـت« امثال سـلیامن ۵ آیه 

۱۹( دل ربایـی همـر خویش اسـت.
در وضعیـت انسـان سـقوط کرده، غریزه جنسـی می توانـد فرد  را از طـرح الهی در باره 
میـل جنسـی دور کنـد. بـا ایـن حـال، همچنیـن خداونـد به انسـان قـدرت تفکـر و انتخاب 
داده اسـت. اگـر ایـن وسوسـه هـا کنـرل نشـود، مقاومـت در برابـر آنهـا مـی تواند سـخت 
باشـد. تعهـد راسـخ نسـبت بـه نقشـه الهـی بـرای روابـط جنسـی در ازدواج مـی توانـد از 
روابـط  نامـرشوع جلوگیـری کنـد. انتخـاب  یـک عمر وفـاداری به نقشـه الهی بـرای روابط 

جنسـی در ازدواج نـه تنهـا عاقالنـه اسـت بلکـه از اجـر رضایت وجـدان برخوردار اسـت.

ــا وسوســه هــای جنســی خــود در ســتیز اســت و  ــه ب ــی شناســید ک ــر کســی را م اگ
ممکــن اســت زندگــی اش را از هــم بپاشــد، چــه مشــاوره ای  بــه او مــی توانیــد بدهیــد؟ 
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۹ اردیبهشت      دوشنبه      

سخنی با پدران

بـه ویژگـی هـای شـخصیت پـدران کـه در امثـال ترشیـح گردیـده توجـه کنیـد کـه مـی توانند 

عواقـب بلنـد مدتـی بـرای کـودکان در پی داشـته باشـند:

امثال سلیامن 13 آیه 22؛ 27 آیات 23و24  

امثال سلیامن 14 آیه 26  

امثال سلیامن 15 آیات ١و 18؛ 16 آیه 32  

امثال سلیامن 15 آیه 27 6  

امثال سلیامن 29 آیه 17  

خصایـل پـدران تأثیـر مسـتقیمی بـر روی فرزنـدان مـی گـذارد و میراثـی اسـت کـه آنهـا 
بـه فرزنـدان خـود منتقـل مـی کننـد. بچـه هـا بـرای حامیـت، دلسـوزی و شـفقت فداکارانـه، 
راهنامیـی  و رسمشـق بـه پـدران خـود بـه عنوان الگو نـگاه می کننـد. امثال سـلیامن پدرانی را 
متجیـد مـی کنـد کـه تامین کنندگان قابـل اعتامد و مدیران کاردان خانواده هسـتند. بسـیاری از 
ایـن روش هـا چنین هسـتند » کسـی که دنبال سـود نامرشوع مـی رود، به خانـوادة خود لطمه 
می زنـد؛ اّمـا کسـی که از رشـوه نفـرت دارد، زندگـی خوبی خواهد داشـت «)امثال سـلیامن ۱۵ 

آیـه ۲۷(؛ پـدران بایـد توجـه داشـته باشـند که خانـواده را بـه کار ترجیـح بدهند. 
پدراِن با خدا، بدنبال این هسـتند که صبور باشـند و براحساسـات خود تسـلط داشـته 
باشـند. پـدران به وابسـتگی فرزندانشـان به ایشـان احـرام مـی گذراند. آنها فرزندانشـان 
را تادیـب و تربیـت مـی کننـد، اما مراقب هسـتند کـه از مقام خود در سـمت اولیای آنها 
سـو اسـتفاده نکننـد. مهم ترایـن اسـت، پدرانـی کـه خـود را وقـف فرزندانشـان کرده اند، 
بخواهنـد کـه خداونـد را پیـروی کننـد، بوسـیله محبـت خداونـد هدایـت شـوند و کالم 
خداونـد را یـاد بدهنـد و در نتیجـه مـی تواننـد فرزندانشـان را تعلیـم دهنـد کـه در راه 
درسـت گام بردارنـد. و در آخـر، مهریـن چیـزی کـه پـدران می تواننـد برای فرزندانشـان 

انجـام دهنـد این اسـت کـه مادراِن آنان را دوسـت داشـته باشـند. 
گفتـه شـده اسـت، وفـاداری و محبـت مـداوم بـه مـادر، و یـا عـدم آن، حتـی بـر سـالمتی 

دوران بزرگسـالی فرزنـدان تاثیـر مـی گـذارد.
در امثـال سـلیامن، وفـاداری بـه خداونـد، تعهـد نسـبت بـه ازدواج و خانـواده، و کـامل و 
متامیـت در زندگـی شـخصی و اجتامعـی، موضوع های کلیدی هسـتند. موفقیـت در همه چیز 
بـه چگونگـی نیـت قلبـی هـر شـخص بسـتگی دارد. جذابیت هـای گناه، خـواه سـکس، کاهلی، 
ثـروت، یـا قـدرت فـراوان، هـر چـه باشـد، تنهـا شـوهر و پدرعاقل بـرای اسـتمداد به خـدا نگاه 

مـی کنـد تـا مداومـاً تصمیـامت مناسـب و انتخـاب های درسـتی اتخـاذ کند. 
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چقــدر اصــول اخاقــی بیــان شــده در اینجــا بــرای هرکســی مهــم اســت، خــواه پــدر 
باشــد یــا نباشــد؟ عملکــرد شــما چــه خــوب یــا بــد، چقــدر بــر روی دیگــران تاثیرگــذار 
بــوده، خصوصــاً بچــه هــا؟ در چــه روش هایــی بهتــر اســت کــه بیشــتر مراقــب باشــید؟

۱۰ اردیبهشت      سه شنبه      

تأدیب و اصاح بوسیله محبت

امثـال سـلیامن در بـاره نکتـه مهـم تادیـب و اصاح کـودک چه می آمـوزد؟ امثال سـلیامن 10 

آیـه 17؛ 23 آیـه 13 و ١٤؛ 29 آیـه 1؛ 29 آیـه 15.

 

بعضـی وقتهـا والدیـن فرزندانشـان را تحـت تاثیـر آنچـه کـه رفتارهـای غیـر قابـل قبـول 
جامعـه اسـت تربیـت می کننـد و بخاطـر نافرمانـی، آنهـا را تنبیـه می کننـد، و حتی بـرای ابراز 
ناخشـنودی در هنگامـی کـه خجل شـده انـد. اما نیت خداونـد در خصوص تربیـت این اعضای 
جـوان خانـواده او چیسـت؟  امثـال سـلیامن تربیت را در بسـر و چارچوب »امید بـرای آینده« 
قـرار داده اسـت )امثـال سـلیامن ۱۹ آیـه ۱۸(. والدیـن خداشـناس مـی دانند که کـودکان فطرتاً 
گناهـکار هسـتند. تنهـا یـک قـدرت مـی توانـد بـه آنـان در این مـورد کمـک کنـد، و آن قدرت 
عیسـی مسـیح اسـت )خانـم اِلـن جـی وایـت، تعلیـم و تربیـت، صفحـه ۲۹(. رسـالت والدیـن 

مسـیحی، شـامل تادیـب، ایـن اسـت کـه فرزنـدان را به سـوی خداونـد راهنامیـی کنند.
مراقبـت از یـک نهـال ظریـف و شـکننده. از طریـق مسـیح، تادیـب بـه عنوان تنبیـه دیده 
منـی شـود، و نـه بعنـوان ابـراز قدرت، بلکـه بعنـوان اصالحات رسـتگار کننده تداعی می شـود. 
نقشـه خداونـد اسـت کـه والدین مهربان، از قـدرت گناه آگاه باشـند، و گامهای فرزندانشـان را 
بسـوی مسـیح راهنامیی کنند. والدین مسـئول و دلنگران، اشـتباه فرزندانشـان را با مهربانی و 
تحکـم اصـالح مـی کننـد، تربیـت و راهنامیی فرزنـدان در سـال های اولیـه تقریباً مثـل باغبانی 
اسـت کـه بـرای نهـال تـازه کاشـته شـده پایـه و تکیـه گاهـی درسـت مـی کنـد، تـا زمانـی کـه 
خـودش بتوانـد بـه سـن جوانی برسـد و به خداونـد اعتامد کند و در نقشـه الهـی خداوند برای 

آزادی، رشـد، و کـامل او مشـارکت کند.

در امثال سلیامن 13 آیه 24؛ 23 آیات 13و14 برای والدین چه پیام هایی  می توان یافت؟ 

 

 -)shévet(  روی هـم رفتـه، در چنـد آیـه بـه » چـوب دسـتی «، درزبـان عـری ֵשֶבט
در بیـان و رشح  تربیـت فرزنـدان اشـاره شـده اسـت. در ادبیـات خانـواده مسـیحی ایـن 
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نظریه متداول اسـت که اسـتفاده والدین از چوب دسـتی باید شـبیه این باشـد که شـبان 
آسامنی]مسـیح[، از آن بـرای هدایـت گلـه خود اسـتفاده می کند )مزامیـر ۲۳ آیه ۴(. در 
جـای دیگـر، کالم خداوند اشـاره  به بردبـاری در آموزش، الگوی اسـتواری بودن، معارشت 
خـوب داشـنت، و ارتبـاط نزدیـک با کودکان برای نفـوذ و تغییر در آنان مـی کند)تثنیه ۱۱ 
آیـات ۱۸و۱۹(. ایـن حیاتـی اسـت که کودکان احسـاس کننـد که از طرف پدر و مادرشـان 
دوسـت داشـته شـده انـد و اگـر والدیـن مجبـور بـه تادیب آنهـا هسـتند متایـل دارند که 

تاثیـر اصـالح و رسـتگار کننـده ای در آنها داشـته باشـند )امثال سـلیامن ۱۳ آیه ۲۴(.

هنگامــی کــه تادیــب، هــدف مــورد نظــر خــود را بــا بیــش از حــد ســخت و شــدید 
بــودن از دســت بدهــد و یــا اشــتباه تعبیــر شــود، والدیــن چگونــه مــی تواننــد ایــن 

مســئله را بــه درســتی بــه فرزندانشــان  نشــان دهنــد؟

۱۱ اردیبهشت      چهارشنبه      

آیا زندگی درسطح باال ]طبقه مرفه[ بهرت است؟

کتـاب امثـال سـلیامن به چه شـیوه ای منک شـوخ طبعـی و ماحت را بر برخـی از دل آزردگی 

هـای زندگـی خانوادگی می پاشـد؟ امثال سـلیامن 21 آیات 9 تـا19؛ 27 آیات 15 و16.

 

شـامری از آیـات در امثـال سـلیامن نکتـه هایـی در خصـوص رفتارمـان بـا بکدیگـر را در 
روابـط نزدیـک مـورد توجـه قـرار می دهـد.  این آیـات منظور خـود را با تلنگـر و لطافت طبع 
بیـان مـی دارنـد، همچـون رفیـق بـی تفاوتی کـه » برای دوسـت غمگین خـود آواز مـی خواند 
«  )امثـال سـلیامن ۲۵ آیـه ۲۰( و یـا عضـو سـحرخیزی از خانـواده  کـه بخواهـد با صـدای بلند 
آنانـی را کـه در خـواب هسـتند برکـت دهـد )امثـال سـلیامن ۲۷ آیـه ۱۴(. زنانـی که ایـن آیات 
را در مـورد زنـان سـتیزه جـو مـی خواننـد ممکـن اسـت بخواهند  آیاتـی را در مورد مـردان نیز 
بـه »امثـال سـلیامن« اضافـه کننـد! آنهـا ممکن اسـت مقابله به مثـل کنند که چنـان گفتاری به 
مشـکل ایـن امثـال بـا هـدف قـرار دادن زنـان تـداوم می بخشـد، در هنگامـی که شـوهران که 
مسـئولیت مشـرکی در فضـای خانـه دارنـد، بطـور برابـر از آن رفتـار سـتیزجویانه برخوردارند. 

)تصـور کنیـد کـه زندگـی  در خانـه َحّنـا و قیافـا چگونـه مـی تواند بوده باشـد!(.
دل شـاد کمـک مـی کنـد. حس شـوخ طبعـی در زندگـی خانوادگی چیز خوبی اسـت. 
طنـز ماشـین زندگـی را روغنـکاری مـی کند، و به کاهش فشـار و اسـرس کمـک می کند. 
» دل شـادمان شـفای نیکـو می بخشـد، اّمـا روح شکسـته اسـتخوانها را خشـک می کنـد « 
)امثـال سـلیامن ۱۷ آیـه ۲۲(. امثـال سـلیامن برخـی از عالج های خـود را در رسارس کتاب 
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در نظـر مـی گیـرد و بـه مـا اجـازه می دهد که بـه برخـی از رفتارهای آزار دهنـده و رنج 
آور لبخنـد بزنیـم. بنابرایـن وقتـی مـا لبخنـد مـی زنیـم )یـا کمـی رنجیـده می شـویم اگر 
جـوک در بـاره ماسـت(، مـا در بهریـن نقطـه ای هسـتیم کـه مـی توانیم در بـاره عادات 
و رفتارهایـی کـه بـرای مـا رنـج آور و آزار دهنـده هسـتند ، صحبـت کنیم. به نـوع دیگر 
مـزاح و شـوخی نبایـد بطـوری اسـتفاده شـود کـه باعـث کوچـک شـمردن و یـا نادیـده 

گرفـنت موضوعـی بشـود کـه نیاز بـه توجه جـدی دارد.
تـب پاییـن ممکـن اسـت نشـانه ای از یـک عفونت شـدید و مزمـن باشـد. اختالفات، 
نـق زدنهـا، و شـکایات ممکـن اسـت عالئـم یک خشـم رسکـوب شـده در یک یـا تعدادی 
از اعضـای خانـواده باشـد، یـا شـاید مربـوط به مشـکالتی در ارتبـاط با مشـارکت متقابل 
یـا گفتگـو در ارتباطـات باشـد. همـر گلـه منـد سـعی می کنـد تا  اقتـدار، کنـرل، و بی 

میلـی طـرف دیگـر را بخاطـر عـدم متایـل بـرای گفتگو تالفـی کند.
اگـر عفونـت از میـان برداشـته شـود، عالئـم بیـامری هـم از بیـن خواهنـد رفـت. در 
میـان خانـواده هـا، در عـوض فـرار از مشـکل یـا از یکدیگـر ، بهـر اسـت اعضـا محبـت 
خویـش را در خداونـد بنـا کننـد و تعهدشـان به یکدیگـر را در مصاحبـت و برطرف کردن 

نیازهـا و احساسـات انجـام دهنـد، و ریشـه خشـم را پیـدا  کننـد و آن را ازبیـن  برنـد. 

ــت و  ــرای خیری ــوان از آن ب ــی ت ــه م ــت؟ چگون ــم اس ــدن مه ــه خندی ــرا در خان چ
نیکوئــی اســتفاده کــرد، یــا چگونــه منحــرف مــی شــود و بــرای اســتفاده شــیطان قــرار 

مــی گیــرد؟ جــواب خــود را در کاس مطــرح کنیــد.

۱۲ اردیبهشت      پنجشنبه      

همرِس به متام معنا الیق و شایسته

کتـاب امثـال سـلیامن بـا سـتایش از زن با شـخصیتی رشیـف به پایان می رسـد. ویژگـی ها  و 

خصوصیـات کـه قابـل متجید هسـتند تعین کنید. امثال سـلیامن 31 آیـات 10 تا31. 

 

زنی که در وصف آن رشح داده شـده و همچنین شـعر رسوده شـده بسـیار استثنائی هستند. 
درامثـال سـلیامن ۳۱ آیـه ۱۰ هـر یـک از آیات با یکـی از ۲۲ حروف ازالفبای عری آغاز می شـود. 
هـر یـک بـا مفهومـی از تکریم و احرام به شایسـتگی زن که حتـی بندرت در الفبـای دیگر اقوام 

در نظر گرفته شـده در در سـاختاری مناسـب، جایگاه وی را رفعت می بخشـد.
تاکیـد امثـال سـلیامن بـر ازدواج بـا یک رشیـک زندگی خـوب در فتوای عامل یهـودی بازتاب 
یافتـه اسـت:» خانـه مـرد، همـر او اسـت «. » زن صالحـه تاج شـوهر خـود می باشـد، اّما زنی 
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کـه خجـل سـازد مثل پوسـیدگی در اسـتخوانهایش می باشـد «)امثال سـلیامن ۱۲ آیه ۴(.
در اینجـا، در پایـان کتـاب امثال سـلیامن، متام آرمـان ها در یک تصویر جمع شـده اند، با مهارت 
هـای گوناگـون: تولیـد پوشـاک، خریـد امـالک و مسـتغالت، کشـاورزی، خانـه و مدیریت مالـی. در 
همیـن حـال، او از خانـواده بـه خوبـی مراقبـت می کند. آنها او را دوسـت دارند و او را می سـتایند. 
ایـن اسـتعدادهای گسـرده را ازهـر زنـی منـی تـوان انتظـار داشـت، و یـا  طرحی نیسـتند که 
شـوهران بتواننـد همرانشـان را بسـنجند. درعـوض، از طریـق توصیف این قابلیت هـا و ویژگی 
هـا، امثـال سـلیامن مهـم تریـن و بطور کلی آنچـه را که برای زنان و مردان مناسـب اسـت را بیان 
مـی کنـد: ویژگی های شایسـتگی، عطوفت، قابلیـت اطمینان بودن، وفـاداری، مهربانی و مهارت. 
راز ایـن چنیـن زندگـی، بـا توجـه به امثال سـلیامن ۳۱ آیه ۳۰، این اسـت که زن» از خدا برسـد «.

در امثـال سـلیامن ۳۱ آیـه ۱۰ کلمـه »فضیلت« یا »شـخصیت رشیف«  بـه معنای »قدرت«، 
»توانائـی« یـا »ثـروت« اسـت. در مزمـور۶۲ آیـه ۱۰ بـه عنـوان »گنجینـه ها« ترجمه می شـود 
و در یوشـع »مـردان غـرور« توصیـف مـی شـود )یوشـع ۱ آیـه ۱۴(. بوَعز در کتـاب روت ۳ آیه 
۱۱ روت را بـا کلمـه » نیکـو « سـتایش مـی کند. در امثال سـلیامن ۳۱ آیه ۱۰ نقشـی در مفهوم 
کلمـه » ثـروت « وجـود دارد. ثـروت واقعـی کـه در شـخصیت نهفته اسـت، صداقـت و ترس از 
خداوند اسـت. این به مراتب بیش از ارزشـی اسـت که در سـنگ های قیمتی یافت می شـود.

چــه زنانــی از شایســتگی و فضیلــت برخــور دارنــد؟ و زندگــی شــما را تحــت تاثیــر 
قــرار داده انــد؟ شــما چگونــه فهرســتی از ویژگــی هــای شــخصیتی، فضیلــت هــا و 

توانایــی هــای زنــان بــا خــدا را توضیــح مــی دهیــد؟ 

۱۳ اردیبهشت      جمعه      

تفکـری فراتـر:  قلـب خـود را در آسـامن نگاه داشـنت. » مسـیحیان باید با متام سـعی و 
کوشـش از دل خـود حفاظـت کننـد. آنها باید محبـت را برای تعمق پـرورش داده و روح نیایش 
را ارج نهنـد. بنظـر مـی رسـد که بسـیاری از رصف لحظاتی کـه برای تعمق و جسـتجوی کالم و 
دعـا داشـته انـد متاسـف هسـتند، گوئـی زمانگذرانده شـده بـه هدر رفته اسـت. مـن آرزو می 
کنـم کـه همـه شـام از ایـن چیزهـا که در نـور خداونـد می شـود دید، بهره مند باشـید؛ سـپس 
بـرای شـام ملکـوت آسـامن در درجه نخسـت اهمیت قرار خواهد داشـت. دلی کـه در ملکوت 
باشـد، و بـه متـام فیوضـات شـام انـرژی مـی بخشـد، و بـرای انجـام وظایـف قـدرت حیاتی می 
بخشـد. بـرای تادیـب فکـر بـه منظور سـاکن شـدن بر امـور ملکوتـی، زندگی و جدیـت خود را 
بـر همـت هایـامن مـی گامریـم .... مـا در حصـول معنوعیـات قـارص هسـتیم… ]افسسـیان ۴ 
آیـه ۱۳[ « نقطـه نظـرات اِلـن جـی وایـت، کتاب مقدس تفسـیری ادونتیسـت هـای روز هفتم، 

جلـد ۳، صفحه ١١۵٧.
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سواالتی برای بحث
ــا  ــه ه ــا وسوس ــه ب ــرای مقابل ــود ب ــب خ ــه »از قل ــی ک ــیحیان در حال ــیاری از مس 1. بس
ــی  ــه طریق ــه چ ــوند. ب ــی ش ــق م ــتیبانی ملح ــبکه پش ــک ش ــه ی ــد« ب ــی کنن ــت م مراقب
ایــن دعــا، مطالعــه کتــاب مقــدس، اتــکا بــه روح القــدس مــی توانــد شــروع شــود؟  در 
برخــی مــوارد، فــردی بــا وسوســه هایــی کــه بــه گنــاه ختــم مــی شــود و نمــی توانــد بــا 
ــا از )افــراد مخصــص( کمــک بگیــرد؟،  آن مقابلــه کنــد، چــرا ایــده خوبــی خواهــد بــود ت
همچــون یــک شــبان، اگــر در رابطــه بــا مســائل روحانــی باشــد؛ روانشــناس اگــر وابســته 
ــائل  ــا مس ــه ب ــه در رابط ــک، چنانچ ــک پزش ــا ی ــد؛ ی ــی باش ــی و روان ــکات روح ــه مش ب

ــد. ــی باش ــمی و فیزیولوژیک جس
ــنبه  ــواالت روز چهارش ــخ س ــد پاس ــدای بلن ــا ص ــای کاس، ب ــی از اعض ــوان یک ــه عن 2. ب
ــه  ــل هم ــد. مث ــاوت خــود بحــث کنی ــورد پیامدهــای پاســخ هــای متف ــد. در م را بخوانی
چیزهــای خــوب دیگــری کــه خداونــد بــه مــا داده، چگونــه خنــده و مــزاح مــی تواننــد مــا 

ــد؟ ــرای مــا مضــر هســتند محافظــت کنن ــی کــه ب ــر چیزهای را در براب
3. در مقایســه بــا امثــال ســلیمان 31، فرهنــگ معاصــر چــه ویژگــی هایــی را بــرای تمجیــد 
از زنــان در نظــر مــی گیــرد؟ چگونــه بطــور فــردی مــی توانیــم خودمــان را از همــان رفتــار 

تحقیــر کننــده محافظــت کنیم.
ــه  ــی در جامع ــی خانوادگ ــورد زندگ ــی، برخــی از رفتارهــای فرهنگــی در م ــه طورکل 4. ب
شــما کــه بطــور مســتقیم در تضــاد بــا اصــول کتــاب مقــدس در زندگــی خانوادگــی اســت، 
چــه مــی باشــند؟ از ســوی دیگــری، آیــا برخــی از رفتارهــای فرهنگــی کــه در مــوازات بــا 
اصــول کتــاب مقــدس باشــند، وجــود دارنــد؟ اگــر وجــود دارنــد، کدامنــد، و چگونــه مــی 

تواننــد در تقویــت خانــواده مــا اســتفاده شــوند؟ 
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داستانهای ایامنداران
14 اردیبهشت

نوزاد در راه است!
توسط اندرو مک چسنی

طبیبـی پـس از شـنیدن موعظـه ای در خصـوص کارهـای بشـارتی در شـهرها 
در روز سـبت دعـا مـی کنـد تـا از طریـق خـدا بـه کارگرفتـه شـود، و بـه طـور غیر 
منتظـره کمـک مـی کنـد تانـوزادی را در محوطـه پارکینـگ سـتاد جهانـی کلیسـای 

ادونتیسـت روز هفتـم بدنیـا آورد.
 دکــر ایــوت ســی. ُرز ِهــرون یــک نــوزاد پــر را کــه در ماشــین والدیــن بــود، 
ســامل بــه دنیــا مــی آورد. والدیــن بــه عجلــه بــه  بیامرســتان مــی رفتنــد ولــی راه 
خــود را گــم کــرده و رس از محوطــه پارکینــگ کلیســای ســیلور اســپرینگ، مریلنــد، 

در آورده بودنــد.
ایوت گفت که او باور دارد که خدا این اتفاقات را ترتیب داده است.

او گفــت: »عالــی تریــن فرصــت در پاســخ بــه دعــا هایــامن توســط خداونــد، 
هامهنــگ و مــوزون شــده اســت «. ایــِوت پــس از آنکــه شــنید رئیــس کلیســای روز 
هفتــم تـِـد اِن ســی ویلســون در طــی ســالگرد جلســات امــور مشــاوره ســال ۲۰۱۷ 
واقــع در ســتاد هامیــش هــای عمومــی کلیســا موعظــه مــی کنــد، رشوع کــرد تــا 
بیشــر در مــورد اینکــه چگونــه مــی توانــد خدمــت بیشــری بــه خــدا بکنــد، دعــا 
ــه مــردم در شــهر هــا  ــد جهــت دسرســی ب ــرای تــالش جدی ــد. رهــر کلیســا ب کن
تقاضــا کــرده بــود و در مــورد نیــاز بــه پزشــکان و دیگــر متخصصیــن بالینــی بــرای 

مناطــق مســکونی شــهر، صحبــت کــرد.
 پنـج روز پـس از موعظـه، ایـِوت و شـوهرش کـه بـه هنـگام رانندگـی از مرکـز 
نظـارت کلیسـا مـی گذشـتند؛  دیدنـد کـه یـک مـرد ماشـین را بـه داخـل محوطـه 
پارکینـگ مـی کشـد، و بـه طـور مشـکوک از ماشـینش به بیـرون می پـرد و اطراف 
ماشـین مـی دود. دکـر ایـِوت شیشـه ماشـین را پاییـن می کشـد و فریـاد و ناله ای 
مـی شـنود کـه: »نـوزاد درراه اسـت!«. سـپس او فریـاد هـای مادرآبسـنت را کـه در 

ماشـین بـود می شـنود.
آن مادر گفت: »من و شوهرم فوراً ماشین را کنار زدیم«.

لحظاتـی بعـد، نـوزاد به دنیـا آمـد. همچنانکه هارولد بـه امدادگـران تلفن می 
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کـرد، مـرد تـازه پدر شـده بند کفش هایـش را از کفش های تنیـس اش در می آورد 
و یـک قیچـی را در ماشـین پیـدا می کند. بـا همراهی تعلیامت دکـر ای ویت، آنرا 

بـه بنـد نـاف گره می زنـد و آنرا مـی برد.
ایـِوت نـوزاد را از ماشـینش برداشـت ودور پتویـی پیچید واطمینـان حاصل کرد 
کـه او راحـت اسـت و بـه راحتی تنفـس می کند. مسـئول امنیتی هامیـش عمومی 
رسـید و آرامـش بـر محیـط حکمفرما شـد. پـس از مـدت کوتاهی، امدادگـران مادر 
و نـوزاد سـامل و رسحـال را بـه بیامرسـتان رسـاندند. پـس از آن روز، ایـِوت مـادر را 
در بیامرسـتان مالقـات منـود و بـاز نـوزاد را در آغـوش گرفـت. مـادر با هیجـان، به 
پرسـتاران گفـت کـه خـدا یک فرشـته را به محوطه پارکینگ فرسـتاد تـا به او کمک 
کنـد. مـادر گفـت:» منـی دانـم ایـن زن از کجا آمـد. فقـط رسم را باال بـردم و دیدم 

که آنجاسـت «.
ایـِوت گفـت او هیچ شـکی ندارد کـه آنچه اتفاق افتاده اسـت جـواب دعاهای 
اوسـت. او گفـت: » مـن و شـوهرم همـه ایـن چیز ها را به نقشـه خدا نسـبت می 

.» دهیم 
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۱۴-۲۰ اردیبهشت   درس ششم   

غزل های عاشقانه شاهانه

بعد از ظهر روز سبت
مطالعـه ایـن هفتـه: غـزل غزلهـای سـلیامن؛ پیدایـش۲ آیـه ۷؛ اول قرنتیان۷ آیـات ۳تا۷؛ 

یوحنـا۱۷ آیـه ۳؛ اول یوحنـا۱ آیـه ۹؛ رومیـان۱ آیـات ۲۴تـا۲۷؛ غالطیـان5 آیه ۲۴.

آیـه حفظـی: » عشـق مـرا مثل خاتَـم در دلـت ُمهر کـن و همچـون بازوبند طا بـر بازویت 
ببنـد، زیـرا عشـق مانند مرگ نیرومند و مثل گور ترسـناک اسـتو شـعله هایش هامنند شـعله های 

پُرقـدرت آتـش بـا بی رحمی می سـوزاند « )غـزل غزلهای سـلیامن 8 آیه6(.

در میـان فصـل هـای زندگـی، یکـی از بزرگرین آنها ازدواج اسـت. باز یادآور می شـویم، همه 
ازدواج منـی کننـد، امـا بـرای کسـانی کـه ازدواج می کننـد، ازدواج چالش های خاص و ویـژه ای به 
ارمغـان مـی آورد و همچنیـن باعـث برکت اسـت. در میان این برکات رابطه زناشـوئی هدیهٔ فوق 

العـاده ای اسـت. ایـن هدیه، تجلی عشـق اسـت، که زمان و مکان مناسـب خـود را دارد.
بـر خـالف افـکار عمومـی، کتـاب مقدس بر ضـد رابطه مرشوع زناشـویی سـخنی منی گوید. 
بلکـه بـر ضـد سـوء اسـتفاده از ایـن هدیه فـوق العاده سـخن می گویـد  که از سـوی آفریدگار 

به برش ارزانی شـده اسـت. 
در واقـع، غـزل غزلهـای سـلیامن، کـه یکـی از کوچکریـن و شـاید یکـی از کم خواننـده ترین 
کتابهـای، کتـاب مقـدس باشـد، کـه رابطـه بین عروس جـوان، شـوملی، و محبوبۀ او، کـه اعتقاد بر 
ایـن اسـت کـه خـود پادشـاه سـلیامن اسـت. ایـن کتـاب رازهـای صمیمیت انسـانی و لـذت های 
عشـق زناشـویی را از طریـق ازدواج آشـکار مـی کنـد. بـه غیـر اینکه غـزل غزلهای سـلیامن اغلب 
بـه عنـوان یـک متثیـل، و منـاد رابطـه خـدا و مردم او و یا مسـیح و کلیسـا تلقی شـده اسـت، اول 
از همـه یـک شعرعاشـقانه اسـت کـه در روابـط  واقعی انسـان از یـک مرد و زن یافت می شـود. 
درایـن هفتـه بـه ازدواج نگاهـی مـی اندازیم هامنگونه کـه درعهد قدیم به تصویر کشـیده 

است. شده 

* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت، ۲١ اردیبهشت - May ۱۱ آماده شوید.



55

۱5 اردیبهشت      یکشنبه      

زندگی غیر قابل تقسیم

بـر اسـاس آیـات زیـر، چگونـه دیـدگاه کتـاب مقـدس دربـاره بـدن انسـان را توصیـف  مـی کنید؟ 

پیدایـش2 آیـه 7؛ مزامیـر63 آیـه 1؛ 84: 2؛ اول قرنتیان 6 آیات 19و20؛ اول تسـالونیکیان5 آیه 23.

 

بعضـی از ادیـان بـه دوخدائـی بـاور دارنـد، فلسـفه ای کـه بـدن انسـان را بـه عنـوان یـک 
مشـکل بـرای حیـات روح او مطـرح مـی کنـد. بدین معنی که بـدن بد تلقی می شـود در حالی 
کـه »روح«  خـوب تلقـی مـی شـود. بـا ایـن حـال در کالم خداوند، بدن انسـان، بـا ویژگی های 
جنسـی آن، جـزو جدایـی ناپذیـر از کل وجـود محسـوب مـی شـود. حیـات شـامل » جسـم « و 
» روح « اسـت ) پیدایـش۲ آیـه ۷(. نویسـنده مزامیـر متـام وجود خـود را برای عبـادت خداوند 
مـی گـذارد ) مزامیـر۶۳: ۱؛ ۸۴: ۲(. متام وجود شـخص تقدیس می شـود، و برای نقشـه روحانی 

خداونـد آماده می شـود.

دیـدگاه مثبـت بـدن انسـان در زمینـه روابـط جنسـی، در غـزل غـزل هـای سـلیامن منعکـس 

شـده اسـت. ایـن متـون چگونـه این نگرش را نشـان مـی دهند؟ غـزل غزلهـا1: 2، 13؛ 2: 6؛ 5 

آیـات 10تـا 16؛ 7 آیـات 1 تا9.  

 

در طـول ایـن مـنت مقـدس، بـدن انسـان تحسـین شـده اسـت. جنبـه هـای فیزیکـی عشـق 
درازدواج خجالـت آور نیسـتند. طیـف گسـرده ای از احساسـات آشـکارا ارایـه مـی شـود.

روابـط قدرمتند جنسـی معموالً در بسـیاری از فرهنگها وجـود دارد. اغلب زوج های ازدواج 
کـرده در بـر قـراری ارتبـاط بـه روش هـای  سـامل در مـورد رابطـه خصوصـی دچـار مشـکل مـی 
شـوند. بـه طـور مشـابه، اغلـب بچه ها هـم از این فرصـت که در یـک خانه مسـیحی در مورد 
روابـط جنسـی آمـوزش ببیننـد، محـروم مـی شـوند، جایـی کـه ارزش هـای الهـی مـی توانـد با 
اطالعـات دقیـق جمـع شـوند. واضـح بـودِن کتاب مقـدس، در روابط جنسـی مردم را به سـطح 
بزرگ تـری از راحتـی کـه بـا ایـن موضـوع از جنبـه حیاتـی زندگـی به خاطـر اینکه هدیـه ای از 

خالـق اسـت فـرا مـی خوانـد ، با احـرام و شـأن آن  برخـورد کنند.

چگونــه مــی توانیــم خــود را در برابــر نیروهــای فرهنگــی و معنــوی خــود را محافظــت 
کنیــم کــه، یــا روابــط جنســی را در حــد غریــزه غریــزه حیوانــی پســت می کننــد؟ چگونه 

کتــاب مقــدس بــه مــا نشــان مــی دهــد کــه هــر دو نظریــه افراطــی اشــتباه هســتند؟
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۱۶ اردیبهشت      دوشنبه      

غزل های عاشقانه

جنبـه هـای مختلـف از عشـق کـه در غزل غزلهای سـلیامن ارائه شـده اسـت را رشح دهید. 

غـزل غزلهـا 1آیـات 2 و 13؛ بـاب 2 آیـات 10تـا13و 16؛ 3: 11؛ 4: 1-7؛ 5: 16؛ 6:6؛ 7: 

1- 9؛ 8: 6، 7.

 

غـزل هـای سـلیامن نشـان مـی دهـد ک چگونـه دوسـتان بـا هـم وقت مـی گذراننـد، بی 
پـرده بـا هـم صحبـت مـی کننـد، و بـه یکدیگـر اهمیـت مـی دهنـد. در ایـن شـعر سـلیامن، 
دو دوسـت خـوب تبدیـل بـه رشیـک ازدواج می شـوند. زن اعـالم مـی کنـد، » ایـن دوسـت 
مـن اسـت «) غـزل غزلهـا ۵: ۱۶(. کلمـه دوسـت، مصاحبت و رفاقـت را  بدون مفهـوم فرعِی 
رشیـک جنسـی بیـان مـی کنـد. مـرد و زنی خوشـحال هسـتند کـه همـر آنان دوسـت عزیز 
آنـان باشـد. در متـام شـعر، تحسـین و ژسـت هـای عاشـقانه، و حظ جسـامنی و احساسـی را 
بیـن مـرد و زن انتقـال مـی دهد. شـیداگرائی های فطری ناشـی از یک رابطه عاشـقانه هدیه 
ای از پـروردگار اسـت، کـه کمـک مـی کنـد کـه بـه دو طـرف کمـک می کنـد تـا درازدواج به 
هـم پیونـد بخورنـد. هامنطـور کـه دو طـرف حارضنـد تا عشـق الهـی در قلبهایشـان کار کند، 
عشـق انسـانی آنهـا » پاالیـش و خالـص شـده، رفعـت یافتـه و ارجمند می گـردد « - الن جی 

وایـت، خانـه ادونتیسـت، صفحه ۹۹. 
ایـن آیـات همچنیـن واالتریـن اندیشـه هـا در بـاره عشـق را نقـل مـی کننـد. گرچه عشـق 
واقعـی، از طبیعـت قلـب انسـان نیسـت، بلکـه هدیـه ای از روح القـدس می باشـد )رومیان ۵ 
آیـه ۵(. چنیـن عشـقی، زن و شـوهر را در یـک پیوند دامئـی و بادوام قرار می دهد. این عشـق 
متعهدانـه اسـت کـه کـه در رابطـه والد و فرزندی بشـدت نیاز اسـت تا حسـی از اعتـامد را در 
جـوان ایجـاد کنـد.  ایـن عشـق دل دادگـی اسـت کـه ایـامن داران را در بدن مسـیح بهـم پیوند 
مـی دهـد. غـزل سـلیامن مـا را فـرا مـی خوانـد تا این عشـق را بـه یک نیـروی فعـال در روابط 

بـا همرامنان تبدیـل کنیم.    

چگونــه ایــن نــوع رابطــه صمیمــی بازتــاب دهنــدۀ نوعــی رابطــه صمیمــی اســت کــه 
ــا خــدا داشــته باشــیم؟ چــه شــباهتهایی را مــی توانیــم بازگــو کنیــم  مــی توانیــم ب
)بــرای مثــال، زمــان گذاشــتن، خــود را کامــاً واگــذار کــردن، و غیــره(؟ شــباهت هــا 

و متــرادف هــای دیگــر کدامنــد؟
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۱۷ اردیبهشت      سه شنبه      

یک دانش دوست داشتنی 
خیلـی هـا غـزل » بازگشـت بـا عـدن « درغـزل غزل های سـلیامن را دیـده انـد. گرچه  زوج 
رشح داده شـده، اولیـن مـرد و زن نیسـتند، شـعر فـوق الذکـر نخسـتین باغ ]عـدن[ را به خاطر 
مـی آورد. نقشـه خداونـد کـه آنهـا » یـک تـن « باشـند ) پیدایـش ۲ :۲۴، ۲۵(، بطـور جامـع بـا 

شـکلی از اسـتعاره و تشـبیهات نـازک بینانـه به تصویر کشـیده شـده اسـت. 

چگونـه غـزل سـلیامن، تعهد متقابـل را در صمیمیت زندگی زوج ازدواج کـرده ارائه می دهد؟ 

غـزل غزلهـا 4: 7- 5: 1. رهنمـود مشـابه پولس در اول قرنتیان باب 7 آیات 3 تا5 چیسـت؟

 

سـلیامن او را دعـوت مـی کنـد، » بسـوی مـن بیا «) غزل غزلهـا ۴ :۸(. عـروس او جواب می 
دهـد. بعـداً او سـلیامن را دعـوت مـی کنـد، » محبـوب مـن به بـاغ خود بیایـد «)غـزل غزلها ۴ 
آیـه ۱۶(. سـلیامن جـواب مـی دهد)غـزل غزلهـا ۵ آیـه ۱(. در اینجـا کالم می آموزد کـه در این 
خلوتـگاه عاشـقانه هیـچ جـر و تزویـری نبایـد باشـد. هـر دو فـرد با اختیـار و از روی عشـق و 

عالقـه وارد ایـن رابطـه مـی شـوند. » بـاغ من، باغ اوسـت «.
اسـم هـای » سـلیامن « و » شـوملی « بـر گرفتـه از ریشـه عـری » ָשׁלֹום  - شـالوم « بـه 
معنـی » صلـح « یـا » سـالمتی « اسـت. تحسـین و متجید آنها متقابل اسـت )غـزل غزلها۴: ۵-۱، 
۵: ۱۰-۱۶(. رابطـه آنهـا حتـی بـه سـبک شـاعرانه در بیت و مـرصع در توازن قرار گرفته اسـت. 
پیـامن عشـق آنـان اینگونـه ابـراز شـده کـه:» محبوبـم از آن مـن اسـت و من از آن وی هسـتم 
«)غـزل غزلهـا ۲: ۱۶(، کـه پـژواک زبـان عدن اسـت، » و آدم گفت، هامنا این اسـت اسـتخوانی 

از اسـتخوان هایم و گوشـتی از گوشـت مـن اسـت « )پیدایـش ۲: ۲۳(.

چگونـه توصیـف پیونـد زناشـویی به عنوان »شـناخت« باعث اغنای درک مـا درخصوص رابطه 

مـا بـا خـدا مـی شـود؟ پیدایـش4: 1، 25؛ اول سـموئیل1: 19؛ لوقـا1: 34؛ یوحنـا17: 3؛ اول 

قرنتیـان 8: 3.

 

کتـاب مقـدس واژه »شـناخت« را بـرای رابطه زناشـوئی بین زن و شـوهر اسـتفاده می کند. 
درایـن» آگاهـی « عاشـقانه، محرمانـه تریـن گوهـر وجـودی خویـش را بـه دیگـری هدیـه مـی 
دهنـد. نـه تنهـا دو جسـم بلکـه همچنیـن دو قلـب بهـم در» یـک بـدن « ملحـق مـی شـوند. 
همچنیـن؛ »شـناخنت«؛ رابطـه بیـن افـراد و خـدا را توصیـف مـی کنـد. بخاطر بینـش و بصیرت 
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خـاص و لطیـف مسـیحیان از دانـش ازدواج، بواسـطه مصاحبـت و همدلـی و تعهـد و حظ بی 
حـد و حـرص ناشـی از آن، بینـش عمیقی را نسـبت به راز مقدسـانه و عرشـی، در اتحاد مسـیح 

و کلیسـا ایجـاد مـی کند. 

۱۸ اردیبهشت      چهارشنبه      

عشق در زمان مناسب

غزل غزلهای سلیامن 4: 8 - 5: 1 را بخوانید.

غـزل غزلهـای سـلیامن بـاب ۴: ۱۶ و ۵: ۱ کانونی را در این کتاب شـکل می دهـد، به هامن صورت 
کـه بـوده، نقطه اوج ازدواج بین سـلیامن و شـوملی و به وصـال آنـان را در ازدواج رشح می دهد.

سلیامن به چه چیزی در آیات زیر اشاره می کند؟ غزل غزلها 4: 12و 16؛ 5: 1؛ 8: 10-8. 

 

در غـزل غزلهـای سـلیامن، برخـی از قانـع کننـده تریـن شـواهد  از کالم را مـی یابیـم کـه 
برنامـه خداونـد بـرای مـردم این اسـت که تـا قبـل از ازدواج، از رابطه جنسـی پاکدامن باشـند. 
یکـی از قدرمتندتریـِن آن هـا، اشـاره بـه دوران کودکـی شـوملی اسـت، زمانـی کـه برادرانـش بـا 
حیـرت مـی گفتنـد کـه آیـا او » دیـوار « یـا » درب « خواهـد بـود )غـزل غزلها ۸ آیـات ۸ و ۹(. 
بـه زبـان دیگـر، آیـا او تـا زمانی کـه ازدواج کنـد مانند یک )دیـوار( پاکدامن خواهـد ماند ، 
یـا بـی قیـد و بـی بنـد و بـار مثل یـک )درب( خواهد بود. به عنـوان یک زن بالـغ، او تأکید می 
کنـد کـه پاکدامنـی خـود را حفـظ کرده اسـت و عفیف به سـوی شـوهر خویش رسـیده اسـت: 

»مـن یک دیوار هسـتم« )غزل غزلهـا ۸: ۱۰(.
در واقـع، سـلیامن تاییـد مـی کنـد کـه او تـا شـب ازدواج، باکـره بـوده بـا گفنت ایـن که او» 
یـک بـاغ در بسـته ... چشـمه ای رسبسـته و آب انبـاری مسـدود بـوده « )غـزل غزلهـا ۴: ۱۲(. 
او از تجربـه خـودش مـی توانـد به دوسـتانش مشـاوره بدهـد تا مراحـل عاشـقانه وازدواج را با 
دقـت طـی کننـد. سـه بـار در غـزل غزلهـای سـلیامن شـوملی، گروهـی از زنـان را کـه بـه عنوان 
»دخـران اورشـلیم« نامیـده مـی شـوند، انـدرز داده، تـا  زمـان مناسـب بـرای عشـق پر شـور و 
حـرارت برانگیختـه نشـوند )غـزل غزلهـا ۲: ۷؛ ۳: ۵؛ ۸: ۴(، بـه ایـن معنـا کـه، تـا زمانیکـه رابطه 
مطمـنئ صمیمـی ازدواج را پیـدا کننـد، هامنطـور که او بـود. برای دومین بار در شـعر، محبوب 
عـروس خـود را دعـوت مـی کنـد تـا بـه کنـار او بیایـد ) غـزل غزلهـا ۲: ۱۰؛ ۴ :۸(. شـوملی قبـل 
از عروسـی منـی توانسـت دعـوت او را بپذیـرد، امـا حاال شـوملی کسـی هسـت که سـلیامن را با 
بـاغ خویـش دعـوت مـی کنـد )غـزل غزلهـا ۴ :۱۶(، و او با خوشـحالی مـی پذیرد )غـزل غزلها ۵ 
:۱(. سـلیامن نـه تنهـا جلـب زیبایـی شـوملی می شـود؛ بلکه شـوملی قلـب او را مـی رباید )غزل 



59

غزلهـا۴ :۹(، سـلیامن با عشـق شـوملی مسـت می شـود )غـزل غزلهـا۴ :۱۰(، 
و او شـاد و خـرم اسـت کـه بـرای همیشـه، شـوملی متعلـق بـه اوسـت و نه کـس دیگری: » 
ای محبوبـة مـن و ای عـروس مـن، تو همچون باغ دربسـته و هامنند چشـمه ای دسـت نیافتنی 

هسـتی «) غـزل غزلها۴ :۱۲(.
او پیونـد خـود را بـا ایـن زن کامل همچون دسـت یابی بـه رسزمین موعود تشـبیه می کند: 
ای عـروس مـن، از لبانـت عسـل می چکـد و در زیـر زبانـت شـیر و عسـل نهفتـه اسـت. بـوی 

لباسـت ماننـد عطـر دالویـز درختـان لبنان اسـت «)غزل غزلهـا ۴: ۱۱(.

چــه خبــر خوشــی بــرای افــرادی وجــود دارد کــه از ارتــکاب اشــتباه رابطــه جنســی 
خــود پشــیمان هســتند؟ اول یوحنــا1: 

۱۹ اردیبهشت      پنجشنبه      

حفاظت از هدیه خالق 
خداونـد هـدف خاصـی از خلقـت نوع برش به عنوان مرد و زن داشـته اسـت )پیدایش۱ آیات 
۲۸-۲۶(. در حالـی کـه درهـر چیـز تصویر خدا دیده می شـود، پیوسـنت جنسـیت متضـاد در »یک 
جسـم« ازدواج، منعکـس کننـده یگانگـی در الوهیت به روشـی خاص اسـت. همچنین پیوند یک 

مـرد و زن، زایشـی از یـک زندگـی تـازه اسـت، که تجلی برش اصیـل ازتصویر الهی می باشـد.  

کام خـدا چـه نگرشـی، نسـبت بـه رفتارهـای جنسـی دارد کـه مطابق بـا طرح خالق نیسـت ؟ 

خـروج 20 آیـات 7-21؛ رومیـان 1 آیـات 24-27؛ اول قرنتیـان6 آیات 20-9.

 

کالم خـدا از همـه چیزهایـی کـه تصویـر خـدا را در بـرش تغییر مـی دهد یا از بیـن می برد، 
خشـنود نیسـت. خداونـد بـا قـرار دادن محدودیـت بـرای برخی از روابط جنسـی، قـوم خود را 
بـه اهـداف درسـت جنسـی هدایـت می کنـد. هنگامـی که تجربـه انسـان در مقابله بـا احکام 

خداونـد قـرار گیـرد، جـان، محکوِم گناه مـی گردد. 

بـه ایامنـداران مسـیحی چه رهنمود هایی در باره رابطه جنسـی داده شـده اسـت تا آنـرا دراین 

دنیـای گنـاه بـه دیگـران نقـل کننـد؟ رومیـان 8 آیـات 1-14؛ اول قرنتیـان 6 آیـات 15-20؛ دوم 

قرنتیـان 10: 5؛ غاطیـان 5: 24؛ کولسـیان 3 آیـات 3-10؛ اول تسـالونیکان 5 آیـات 23 و 24.
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مؤمنان منتظر آزادی از فسـاد گناه در بازگشـت دوباره مسـیح هسـتند. آنها در ایامن منتظر 
هسـتند، خـود را از طریـق مـرگ مسـیح بـر روی صلیـب، مـرده در گنـاه قلمـداد مـی کننـد، و 
خویشـنت را از طریـق قیـام او زنـده در نظـر مـی گیرنـد. از طریـق دعـای  بـی وقفـه، مراقبـه و 
قـدرت روح القـدس، آنهـا طبیعـت گنـاه آلود خـود را مصلـوب و در افکار خود بـه دنبال اطاعت 

از مسـیح هستند.
آنـان آگاهنـد خداونـد مالـک بـدن و روابط جنسـی آنهاسـت و از آنهـا بر طبق طـرح الهی 

خودش اسـتفاده مـی کند.
خداونـد کسـانی را کـه از گناهـان خـود توبـه کننـد، مـی بخشـد )اول یوحنـا ۱: ۹(. انجیـل 
قـادر اسـت افـراد را کـه قبـالَ در رابطـه جنسـی گناهکارانه بـوده اند، بـا مؤمنان رشیک سـازد. 
بـه علـت اینکـه گنـاه، متایـالت جنسـی را در برشیـت تغییـر داده اسـت، بعضـی ممکـن اسـت 
قـادر بـه شـناخت کامـل در ایـن جنبه تجربه انسـانی نباشـند. بعضـی از افراد، به عنـوان مثال، 
ممکـن اسـت زندگـی مجـردی در قیـاس بـا روابـط جنسـی که توسـط کالم خـدا ممنوع اسـت، 

برگزینند.

چگونــه بایــد بــه عنــوان یــک کلیســا بــا افــراد دیگــر همچــون همجنســگرایان ارتبــاط 
داشــته باشــیم؟ چگونــه  نگــرش آنــان در مــورد خودشــان در گرایــش جنســی، واکنــش 

مــا را بــر مــی انگیــزد؟ 

۲۰ اردیبهشت      جمعه      

تفکـری فراتـر: » ازدواج مشـمول بـرکات مسـیح اسـت، و بایـد بـه عنـوان یـک بنیـان 
مقـدس شـناخته شـود. دیـن واقعـی نباید با هدف هـای خداوند برای انسـان مقابلـه کند. خدا 
مقـدر کـرد کـه مـرد و زن بایـد در یـک ازدواج مقـدس بـا هـم متحد شـوند تـا خانـواده ایی را 
پـرورش دهنـد کـه باعـث افتخـار باشـد، و منونـه خانـواده در بهشـت   باشـد. مسـیح در ابتدای 
رسـالت خویـش بطـور علنـی، تصمیـم گرفت، فتـوا به تشـکیل نهـادی)ازدواج( را بدهـد که در 
بـاغ عـدن فتـوای آن را صـادر کـرده بود. به این ترتیـب او به همه اعالم کرد کـه درمورد ازدواج 
اتفـاق نظـر دارد و ایـن ازدواج، زمانـی کـه با پاکـی و تقدس، و حقیقت و عدالت همراه باشـد، 
یکـی از بزرگریـن برکاتـی اسـت کـه تاکنـون بـه خانـوادٔه انسـان داده شـده اسـت « - الن جی 

وایـت، دخـران خدا، صفحـات ١۸٠ و ١۸١. 
 هامنطـور کـه غـزل های سـلیامن نشـان می دهـد، عشـقبازی در ازدواج  چیز فـوق العاده 
ای مـی توانـد باشـد. امـا پایداری رابطـه را منـی تـوان بـه سـادگی بـر پایـه زیبایـی ظاهـری و 
لـذات جسـمی قـرار داد. سـن بـدن مـا و زوال آن، با رژیـم غذایی مناسـب، ورزش، و یا جراحی 

پالسـتیک، مـا را بـرای همیشـه جوان نـگاه نخواهد داشـت. 
ازدواج سـلیامن بـا شـوملی یـک رابطـه مـادام العمـر و متعهدانـه بـود. آنـان سـه بـار تأکید 
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مـی کننـد کـه متعلـق بـه یکدیگر هسـتند )غـزل غزلهـا ۲: ۱۶؛ ۶: ۳؛ ۷: ۱۰(. اولین بار شـناخت 
مالکیـت دوطرفـه اسـت )در مقایسـه بـا افسسـیان ۵: ۲۱، ۳۳(. دومیـن بـار، او فرمـان تأکیـد 
تسـلیم او، را رد می کند)همچنین افسوسـیان۵: ۲۲، ۲۳( سـومین بار میل خود را برای او بیان 
مـی کنـد )افسسـیان ۵: ۲۴-۳۲( عشـق ایـن چنینـی منی تواند از بیـن برود )غزل غزلهـا ۸: ۷( و 

ماننـد مهـر و مـوم اسـت که منی تواند شکسـته شـود )غـزل غزلهـا ۸: ۶(.

سواالتی برای بحث
1. توصیــف ســلیمان از همســرش بــه عنــوان یــک زن کامــل چگونــه اســت؟)غزل غزلهــا 4: 
1-5؛ 6: 8؛ و 7: 1-9( و در مقایســه بــا توصیــف آدم زمانــی کــه او بــرای اولیــن بــار حــوا 
ــا همسرانشــان  ــه بایــد ب ــه اســت؟ )پیدایــش 2: 23(. پــس شــوهران چگون را دیــد، چگون

مرتبــط باشــند؟ )افسســیان 5: 28، 29(.
2. بعضــی از مــردم غــزل غزلهــای ســلیمان را بعنــوان یــک  تمثیــل از رابطــه بیــن خــدا و 
قومــش و یــا بیــن عیســی و کلیســای او مــی بیننــد. در حالــی کــه بایــد مراقــب بــود کــه 
بیــش از حــد تمثیلــی نشــود، چــه ویژگــی هــای از ارتبــاط بیــن ایــن دو نفــر مــی توانــد 
بــا رابطــه مــا و خــدا مقایســه شــود؟ همچنیــن مقایســه کنیــد بــا اشــعیا 54: 4و5؛ ارمیــا 

ــان 11: 2. 3: 14؛ دوم قرنتی
3. امثــال ســلیمان 31: 26؛ غــزل غزلهــا 5: 16؛ و امثــال ســلیمان 25: 11را بخوانیــد. چقــدر 
ــا تقویــت ازدواج مــان  ــد همســرمان، در تضعیــف ی ــا تمجی ــر ی ــی کــه، مــا درتحقی کلمات
بــکار مــی بریــم، مهــم اســت؟ از آیــات زیــر بــه عنــوان مثــال هــای بیشــتر اســتفاده کنیــد: 

یعقــوب 1: 26؛ 3: 5- 11.
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داستانهای ایامنداران
21 اردیبهشت

یک نور عجیب
توسط اندرو مک چسنی

روت ِیـری وقتیکـه از میکـده ای در شـهرش مازابـوکا واقـع در جنـوب زامبیا به 
خانـه مـی رفت، از تـه دل آواز مـی خواند. 

عرص روز جمعه بود و او متام مدت روز را به خوردن آبجو سپری کرده بود.
ناگهـان نـور خیـره کننـده ای در جلویـش ظاهرشـد. نـور در فضـا مـی تابیـد و 
روت بـا حیرتـی ترسـناک بـه نـور خیـره شـد؛ در حالیکـه منـی دانسـت نـور ازکجـا 
آمـده بـود و بـه کجـا می رفـت. آواز در گلویش خفه شـد، و ناگهان هوشـیار شـد. 
سـپس نـور ناپدیـد شـد. روت در حالـی کـه تلـو تلـو می خـورد و می لرزیـد راهی 

خانه شـد.
روت بـه شـوهرش و ۱۴فرزنـدش در بـاره آن شـب چیـزی نگفـت؛ اما سـکوتش 

را در صبح شکسـت.
بـه شـوهرش گفـت: »عزیـزم، دیـروز وقتیکـه به خانه برمـی گشـتم، در راه نور 
عظیمـی دیـدم کـه مـرا ترسـاند «. شـوهرش پاسـخ داد: »از نوشـیدن آبجـو دسـت 

بکـش. ایـن مـی توانـد تـو را از خـدا دور کند«.
بعـد از آن روز، یـک مـددکار خانگـی بـه مالقـات خانـه روت رفـت و او را بـه 
یـک جلسـه کلیسـای ادونتیسـت هـای روزهفتـم دعـوت منـود. بـا آن تجربه شـب 

قبـل کـه هنـوز هـم درذهنـش تـازه بـود بـا شـوهرش در جلسـه رشکـت کرد.
روت در یـک خانـواده ادونتیسـت هـای روز هفتـم بزرگ شـده بـود اما پس از 
ازدواج بـا شـوهرش، کـه او متعلـق بـه یـک فرقـه دیگـر بود، کلیسـا را تـرک گفت. 
شـوهرش در میکـده سـاز ساکسـیفون مـی نواخـت و روت وقتیکـه شـوهرش آنجـا 
کار مـی کـرد، سـالها  غـذای خانگـی می فروخت. بعـد از آن، آنهـا مرشوبات الکلی 

می نوشـیدند.
ایــن موضــوع باعــث شــد کــه روت بــه جایــی برســد کــه از صبــح تــا شــب در 
ــد. نوشــیدن بخشــی  ــوش کن ــش را فرام ــی خواســت بنوشــد و فرزندان ــده م میک
از زندگــی روت بــود و او بعــد از آنکــه آن نــور را دیــد بــه ســختی توانســت کــه 
ــر  ــگام از خــواب ب ــه، او شــب هن ــه مــدت دو هفت از نوشــیدن دســت بکشــد. ب
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ــا، ایــن  خواســت در حالیکــه وحشــتزده مــی شــد و مــی نالیــد. او گفــت: »خدای
زندگــی ای کــه مــن دارم باعــث شــده تــا از بچــه هایــم غافــل شــوم. بــه مــن کمک 
ــرای  ــا از خــوردن آبجــو دســت بکشم«.ســپس روزی میــل خــود را کامــالً ب کــن ت

نوشــیدن الــکل از دســت داد. 
مـردم شـهر از اینکه او مسـت نبـود در حیرت بودند. آنها می دانسـتند که قبالً 
او چـه شـکلی بـود و آنها از او پرسـیدند کـه چه تعلیامتی را تحـت نظارت جادوگر 

به کار گرفته که از نوشـیدن دسـت کشـیده است.
یکی از آنها پرسـید: »چگونه از نوشـیدن دسـت کشـیدی؟«. دیگری گفت: » به 

مـا ریشـه ای را بـده کـه به تو کمک کرد تا از آن دسـت بکشـی «.
روت به همه پاسخ داد: »درمانی که من از آن استفاده کردم، دعا بود«.

روت همچنیـن از قـدرت دعـا اسـتفاده کـرده بـود تـا از طریـق آن بـر خانواده 
اش بـه خاطـر مسـیح پیـروز شـود. او تعمیـد گرفـت و از طریـق تاثیـرش، ده عضو 

خانـواده نیـز تعمیـد گرفتنـد کـه شـامل همـرش نیز می شـود. 
روت کـه ۶۲سـال دارد، گفـت: »من همیشـه خدا را به خاطـر اینکه این فرصت 
را داد تـا مـن و خانـواده ام او را بپرسـتیم شـکرگزاری مـی کنـم. پرسـتش خـدا در 

زندگـی اهمیت بسـزایی دارد«.
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۲۱-۲۷ اردیبهشت   درس هفتم   

کلید اتحاد خانواده

بعد از ظهر روز سبت

مطالعـه ایـن هفتـه: پیدایـش ۳: ۱۲-۱۴؛ روت ۱: ۱۶-۱۸؛ یوحنـا ۱۷: ۲۱-۲۶؛ غالطیان ۳: 
۲۸؛ افسسـیان ۲: ۲۲-۱۱، 5: ۲۱- ۶: ۹.

آیه حفظی: تا همة آنان یکی باشند آن چنان که تو ای پدر در من هستی و من در تو 
و آنان نیز در ما یکی باشند و تا جهان ایامن بیاورد که تو مرا فرستاده ای « )یوحنا ١٧: 2١(.

زندگـی خانوادگـی نشـان دهنـده فصل هـای مختلـف از زندگی بـرای افراد مختلف اسـت. 
بـرای پـدر و مـادر، وارد شـدن فرزنـدان بـه زندگـی آنهـا نشـان دهنده یـک تغییر بزرگ اسـت، 
کـه تـا آخـر عمرشـان بـا آنهـا خواهنـد بـود. و البتـه، بـرای اوالد، آمـدن از عـدم به هسـتی، در 
واقـع، بزرگریـن تحول اسـت. سـپس، فرزنـدان از مراحل مختلفی از زندگیشـان عبـور می کنند 
تـا زمانیکـه خانـه را تـرک  کننـد، و در واقع، ممکن اسـت خودشـان هـم صاحب فرزند باشـند.

بـا ایـن وجـود، چـه بـه عنوان والدیـن یا فرزنـدان در خانـواده، همه ما با مسـائل مشـابهی 
دسـت و پنجـه نـرم مـی کنیـم، و ایـن هـامن طبیعـت گنـاه آلـود ما اسـت، که دسـت کـم  می 

توانـد اتحـاد در خانـواده را به چالش بکشـد.
بلـه، در بـدن مسـیح بـر روی صلیـب همـه برشیـت بـا خـدا و یکدیگـر صلـح و آشـتی 
کردند)افسسـیان ۲: ۱۳-۱۶؛ کولسـیان ۱: ۲۱-۲۳(، امـا در سـطح عملـی هـر روز بایـد شـکرگزار 
فیـض مسـیح در خودمـان باشـیم، تنهـا چیزی که مـی تواند اتحـاد خانـواده را در تجربه زندگی 

بـرای همـه آنانیکـه آن را بـا ایـامن مـی طلبنـد، بوجـود آورد. 

* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در ۲۸ اردیبهشت، May ۱۸ آماده شوید.
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۲۲ اردیبهشت      یکشنبه      

کانون مسیح

پولس از چه مثال هایی برای توصیف اتحاد جدید بین مسـیح و مردم اسـتفاده می کند؟ مسـیح 

چگونه از »دو « ، » یک « را بوجود آورده اسـت؟ افسسـیان 2: 11- 22؛ همچنین غاطیان 3: 28.

 

 

صلیـب مسـیح موانعـی را کـه مـردم را از یکدیگـر جـدا مـی کننـد از بیـن بـرد، دیوارهایـی 
کـه عبـادت کننـدگان را در معبـد یهـودی، مـردان را از زنـان و یهودیـان را از امتهـا دیگـر جـدا 
مـی کـرد. بـا توصیـف وحـدت یهودیـان و امتها در مسـیح، پولس از زبانی اسـتفاده کـرد که به 
طـور یکسـان بـا دیگر طبقه های بیـن ملتها، گروههـای مردم، قرشهای اجتامعی و جنسـیت ها 
برخـورد مـی کـرد. » و عـداوت، یعنـی رشیعـت احـکام را کـه در فرایـض بـود، بـه جسـم خـود 
نابـود سـاخت تـا کـه مصالحه کرده، از هر دو یک انسـان جدیـد در خود بیافریند «)افسسـیان 
۲: ۱۵(. خـِر خـوب ایـن اسـت کـه بـه زوج هـا کمـک مـی کند کـه حقیقـت » یکی شـدن « را 
در ازدواج  بیاموزنـد. همچنیـن، بوسـیله ایـامن بـه مسـیح، خانواده هایی که مدتهـا از هم جدا 

شـده انـد دوبـاره مـی توانند بـا هم آشـتی کنند.

سـاده اسـت تـا یگانگـی و یکی بـودن در مسـیح را از متون کتاب مقدس نقل قـول کنیم، ولی 

در واقـع بایـد آنـرا تجربـه کنیم. مسـیح چـه تغییرات عملی را بـه زندگی ما مـی آورد که ما را 

قـادر مـی سـازد تـا یکـی بـودن و اتحـادی را که به ما وعده داده شـده اسـت را تجربـه کنیم؟ 

برای مثال، رومیان 6: 4-7؛ دوم قرنتیان 5: 17؛ افسسـیان 4: 32-2٤.

 

 

» تصـور کنیـد یـک دایـره بـزرگ را، کـه از لبه آن بسـیاری از خطوط  تا به مرکـز آن می روند. 
هـر چـه خطـوط بـه مرکز دایـره نزدیک می شـوند، به یک دیگر هـم نزدیکر می شـوند....

» هـر چـه بـه مسـیح نزدیکـر مـی شـویم، بـه یکدیگـر نزدیکـر مـی شـویم « - الـن جـی 
وایـت، خانـه ادونتیسـت، صفحـه ١٧۹.

» بیـن پـدر و پـر، زن و شـوهر ،. . . مسـیح واسـطه اسـت، چه آنهـا قادر باشـند او را حس 
کننـد یـا نـه. مـا منـی توانیـم متـاس مسـتقیم بـا خـارج از خـود برقـرار کنیم، مگـر از طریـق او، 
و از طریـق کالم او و از طریـق پیـروی از او « - دیریـش بونهوفـر، هزینـه شـاگردی )نیویـورک: 

انتشـارات مکمیـالن، ١۹٧۹(، صفحه ١٠۸. 
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ـــک اســـت؟  ـــز دایره)مســـیح( نزدی ـــه مرک ـــا کلیســـای شـــما ب ـــواده شـــما، ی ـــدر خان چق
چـــه چیـــز دیگـــری بـــه ترتیـــب بایـــد انجـــام شـــود تـــا روابـــط آنگونـــه کـــه 

قاعدتـــاً بایـــد، باشـــند؟

۲۳ اردیبهشت      دوشنبه      

یکی شدن از طریق محبت او

» و خداونـد عطـا فرمایـد کـه بـه انـدازۀ محبتـی کـه مـا بـرای شـام داریـم، محبـت شـام برای 

یکدیگـر و همـه مـردم افزایـش و گسـرتش یابـد « )اول تسـالونیکیان 3: 12(.

عیسـی تـزد پـدر خویـش دعـا کـرد کـه پیـروان او » یکـی باشـند هامنگونه کـه او با پـدر یکی 

اسـت « )یوحنـا ١٧: 22(. آنچـه را کـه مسـیح در اینجـا گفت، خاصه کنیـد و مخصوصاً بر 
روی نقـِش محبـت، در نائل شـدن بـه یگانگی مترکـز کنید.

 

 

 

در ایـن دعـا وحـدت در میـان حواریون، در ذهن عیسـی بود. تجربه کردن محبت و عشـق 
الهـی  بـرای ایـن وحـدت رضوری اسـت. »عشـق الهـی« عبارت کتاب مقدس اسـت کـه در این 

دعـا و در بسـیاری از جاهـای دیگـر در عهـد جدیـد برای عشـق به خدا بکار رفته اسـت. 
چنین عشـق و محبتی از ذات خداسـت )۱یوحنا ۴: ۸(، و هویت پیروان عیسـی می باشـد 
)یوحنـا ۱۳: ۳۵(. عشـق  و محبـت خدایـی در قلـب انسـاِن گناهـکار جایـی نـدارد. این محبت 
وقتـی وارد زندگـی فـردی مـی شـود که عیسـی بـه واسـطه روح خویـش در دل ایامندار سـاکن 

شـود )رومیـان ۵: ۵؛ ۸: ۹، ۱۱(. 
» یـک دیگـر محبـت کنیـد، هامنطـور کـه مـن شـام را محبـت کـردم «)یوحنـا ۱۵: ۱۲(. 
یوحنـای حـواری، کـه ایـن کلـامت را نوشـت، زمانی دوسـت داشـتنی نبـود، بلکه مغرور، تشـنه 
قـدرت، منتقـد و  مشـتاق، و تندخـو بـود )مرقـس ۳: ۱۷؛ لوقـا ۹: ۵۴، ۵۵ را بخوانیـد وهمچنین 
کتـاب آرزوی اعصـار را مطالعـه کنیـد(. بعدهـا او در زندگی، به یاد می آورد که چگونه عیسـی 
بـه رغـم ایـن صفـات بـه او عشـق ورزیـد. عشـق عیسـی بـه تدریـج یوحنـا را تغییـر داد و او 
را قـادر بـه دوسـت داشـنت دیگـران در یگانگـی مسـیحی منـود. » مـا محبـت مـی کنیـم زیرا او 
نخسـت مـا را محبـت کـرد « )اول یوحنـا ۴: ۱۹(، و او نوشـت، » ای عزیـزان، اگر خـدا ما را این 

چنیـن محبـت کـرد، مـا نیـز بایـد یکدیگر را محبـت کنیـم «) اول یوحنـا ۴: ۱۱(.
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اول قرنتیــان 13: 4-8 را بخوانیــد. ســعی کنیــد نــام خــود را در جایــی کــه کلمه » عشــق 
و محبــت« اســت قــرار دهیــد. چقــدر شایســته بــه نظــر مــی رســد؟ از عیســی بخواهید 
ــه  ــد. روح چ ــرار ده ــما ق ــی ش ــود در زندگ ــا روح خ ــق را ب ــای عش ــی ه ــن ویژگ ای
تغییراتــی ممکــن اســت در شــما بــه وجــود آورد تــا بــه ایــن ایــده آل مســیحی برســید؟ 

۲۴ اردیبهشت      سه شنبه      

خودخواهی؛ خصلت ویران کننده خانواده

» اگـر غـرور و خودخواهـی کنـار گذاشـته شـود، در طـی پنج دقیقه، بیشـرت مشـکات برطرف 

خواهـد شـد « الـن جی وایت، نوشـته هـای اولیـه، صفحه ١١9. 

به عنوان انسـان، طبیعت ما توسـط گناه خراب شـده اسـت. و شـاید بزرگرین منونۀ آن تباهی، 
مصیبـت خودخواهـی اسـت. بـه نظـر می رسـد ما خودخواه بـه دنیا آمـده ایم؛ این واقعیـت را می 
تـوان در کـودکان کوچـک مشـاهده کرد کـه ماهیت اصلی آنهاسـت که همه چیز را بـرای خود می 
خواهنـد » مـن مـن مـن ... «. درهنگامی که ما به سـن بزرگسـالی می رسـیم ایـن ویژگی در بعضی 

مـوارد مـی توانـد خود را به شـکل های وحشـتناکی، بـه ویژه در خانه نشـان دهد.
البتـه، مسـیح آمـد کـه ایـن را تغییـر دهـد )افسسـیان ۴: ۲۴(. کالم او به ما وعـده می دهد 
کـه مـا از طریـق او، نباید تحت سـلطه این ویژگِی ویرانگر شـخصیت قرار بگیریـم. متام زندگی 
او یـک مثـال عالـی از ایـن اسـت کـه چگونـه بـدون خودخواهـی زندگـی کـرد؛ به حـدی که ما 

از زندگـی او تقلیـد کنیـم )اول یوحنـا ۲: ۶(، و بـر متایـل زندگـی محض برای خـود، غلبه کنیم.

به آیات زیرنگاه کنید. آنها در مورد زندگی خودخواهانه چه می گویند؟

فیلیپیان 2: 3- 5  

 

 

اول یوحنا 3: 16- 18  

 

 

هامنطـور کـه الـن جـی وایـت در بـاال گفت، اگـر غـرور و خودخواهی کنار گذاشـته شـود، 
بسـیاری از مشـکالت را مـی تـوان بسـیار رسیـع حـل کرد، قبـل از اینکـه به خشـونت و طغیان 
تبدیـل شـوند و در نهایـت بـه چیـزی ناگـوار مبـدل شـوند. همـه اعضـای خانـواده، بـه ویـژه 
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والدیـن، بایـد از ایـن گناهـان در پـای صلیـب )بزرگریـن منونـه در متـام جهان خودخـواه( پاک 
شـوند حتـی اگـر ایـن بـدان معناسـت که بـه طورمداوم بـه صلیب، با زانـو زدن در دعـا، ایامن، 

اشـک، و تسـلیم شـدن در برابـر او برگردیم. 

در پــای صلیــب چقــدر زمــان صــرف مبــارزه بــا هرگونــه خودپرســتی مــی کنیــد کــه 
در زندگــی شــما ظاهــر مــی شــود؟ چگونــه ایــن آیــه )متــی 7: 16( بــه شــما نشــان 

مــی دهــد کــه آیــا وقــت کافــی صــرف کــرده ایــد؟

۲5 اردیبهشت      چهارشنبه      

اطاعت و تسلیم

پولـس در رابطـه بـا انسـانیت و خدمـت در روابـط چـه انـدرزی می دهـد؟ افسسـیان 5: 21. 

فکـر مـی کنیـد کـه ایـن نگـرش بـه وحـدت کلیسـا چـه کمکی مـی کنـد؟ چـرا در خانه بسـیار 

مهـم اسـت؟ افسسـیان 5: 22- 6: 9.

 

 

کلمـه »تسـلیم کنیـد« )افسسـیان ۵: ۲۱( بدیـن معنـی اسـت کـه خـود را در برابـر شـخص 
دیگـری فروتـن منائیـد. ایـن اصـل منحـرص به فرد با مسـیح آغـاز شـد )متـی ۲۰: ۲۶-۲۸؛ یوحنا 
۱۳: ۴، ۵؛ فیلیپیـان ۲: ۵-۸( و همـه کسـانی را کـه بـا روح او پـر شـده انـد )افسسـیان ۵: ۱۸(. 
»حرمـت قائـل شـدن بـرای مسـیح« روشـی اسـت کـه بـه مـردم انگیـزه مـی دهـد تـا خـود را 
تسـلیم کنند )افسسـیان۵: ۲۱(. از خودگذشـتگی متقابل، یک آموزه انقالبی مسـیحی در روابط 
اجتامعـی بـوده و همچنـان هسـت. ایـن مطلـب، واقعیـت روحانـی را بـه زندگی مـی آورد که 

همـه مـا در مسـیح یکـی هسـتیم؛ و هیـچ اسـتثنائی وجـود ندارد.
اصـل خانـواده. آزمایشـگاه تشـخیص تسـلیم مسـیحی خانـه اسـت. اگـر ایـن اصـل در آنجا 
موثـر واقـع شـود، تغییـر کلی در کلیسـا ایجاد خواهد شـد. پولـس بالفاصله بعـد ازمعرفی اصل 

تسـلیم، بـه بحـث در مورد کاربـرد آن در خانـواده ها اشـاره می کند. 
روابـط سـه زوج  در افسسـیان ۵: ۲۲- ۶: ۹ بیـان شـده- کـه رایـج تریـن ولـی بـا ایـن حـال 
نامتعـادل تریـن روابـط در جامعـه. هـدف ایـن نیسـت که نظـم موجـود جامعه تقویت شـود، 
ولـی نشـان مـی دهـد کـه چطـور فرهنـگ ایـامن بـه مسـیح  کار مـی کنـد، وقتـی کـه تفـاوت 

فاحشـی در تسـلیم اختیـاری ایامنـداران نسـبت بـه یکدیگـر وجـود دارد..
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چـرا فکـر مـی کنیـد کـه پولس به طور مرتـب، ابتدا با کسـانی که در فرهنـگ از نظر اجتامعی 

ضعیـف هسـتند - همـرسان، کـودکان و بـردگان صحبـت مـی کنـد؟ علـت واجد رشایـط بودن 

هـر یـک از آنها را برای اطاعت و تسـلیم بنویسـید.

 

 

افسسیان 6: 5افسسیان 6: 1افسسیان 5: 22

کسـانی کـه از قـدرت اجتامعـی باالتـری برخوردارنـد - شـوهران، والدیـن، کارفرمایـان 
- همیشـه در مرحلـه دوم بیـان مـی شـوند. هـر یـک رهنمودهـای کامـالً غیـر معمـول در 
فرهنـگ را دریافـت مـی کننـد. ایـن رهنمودهـا باید مؤمنـان قرن اول را شـگفت زده کرده 
باشـد. آنهـا زمینـه را در پیرامـون صلیـب همـوار کردنـد و راه را بـاز کردنـد تـا یکپارچگـی 

واقعـی در روابـط تجربه شـود.

۲۶ اردیبهشت      پنجشنبه      

زندگی با عشقی که قول آنرا می دهیم
در نهایـت، انسـجام خانـواده بـر تعهد اعضای خانواده اسـتوار اسـت، و  از تعهد رشیک 
زناشـویی بـرای مراقبـت از یکدیگـر آغاز می شـود. متاسـفانه، تاریخ کتاب مقـدس از منونه 
هایـی از قـول هـای زیـر پـا گذاشـته شـده، بـی اعتـامدی، و ُخلف وعـده حضور، پُر اسـت. 
همچنیـن کالم خـدا منونـه هـای تـکان دهنـده از افـراد عـادی دارد کـه بـا کمـک خـدا، بـه 

دوسـتان و خانـواده خـود متعهـد بـوده انـد و بـه وعـده های خـود عمل کـرده اند.

بـه خانـواده هـای زیـر و میـزان تعهد آنان نـگاه کنید. چگونـه تعهد در برخی از ایـن خانواده 

هـا تقویـت شـده اسـت؟ چه چیـزی در این رسسـپردگی ها می تواند مشـوق دیگران باشـد؟ 

تعهد بین والدین و فرزند )پیدایش 33: 12-14؛ خروج 2: 10-1(  

 

 

تعهد بین برادران و خواهران )پیدایش 37: 28-17(  
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تعهد در خانواده )روت 1: 16-18؛ 2: 11، 12 20؛ 3: 9-13؛ 4: 10، 13(  

 

 

تعهد در ازدواج ) هوشع 1: 2، 3، 6، 8؛ 3: 3-1(  

 

 
هنگامـی کـه مـا خـود را نسـبت بـه دیگـران متعهد می کنیـم، مثـالً در ازدواج یـا  تصمیم در 
مـورد بچـه دار شـدن و یا قبـول فرزندخواندگی، باید مایل باشـیم تا از خودمـان رصف نظر کنیم، 

تـا انتخـاب متفاوتـی رصف نظـر از کنرل، بـر بخش مهمـی از زندگی مـان در آینده بکنیم.
قوانیـن ممکـن اسـت از رفتارهای بد و منفی جلوگیری کنند. امـا ازدواج و روابط خانوادگی 

نیاز به عشـق و محبت دارند که شـکوفا شـوند.

وعــده تعهــد مســیح چــه مفهومــی بــرای شــما دارد؟)عبرانیــان13: 5(. تأثیــر تعهــد او بــر 
شــما و تعهــد شــما نســبت بــه او، همســرتان، فرزنــدان شــما و ایمــان داران چیســت؟

۲۷ اردیبهشت      جمعه      

تفکـری فراتـر: » محفـل مقـدس « از کتـاب خانـه ادونتیسـت صفحـات ۱۷۷-۱۸۰، در 
خانـه مقـدس؛  ازشـهادت هایـی بـرای کلیسـا، جلـد ۶ ، صفحـات ۲۳۸-۲۳۶.

اولین کار - وحدت. »نخستین کار مسیحیان باید در خانواده اتحاد باشد. . . .
»هرچـه بیشـر اعضـای نزدیـک  خانواده در کارشـان در خانه متحد باشـند، تأثیـری که پدر 
و مـادر و پـران و دخـران در بیـرون از خانـه اعـامل خواهنـد کرد، بیشـر خواهد بـود« –الن 

جی وایـت، خانه ادونتیسـت، ص۳۷.
راز وحـدت خانوادگـی. »علـت مناقشـات و اختـالف در خانـواده هـا و در کلیسـا جدایـی 
از مسـیح اسـت. نزدیـک شـدن بـه مسـیح نزدیک شـدن بـه یکدیگر اسـت. راز وحـدت واقعی 
در کلیسـا و در خانـواده، سیاسـتگذاری نیسـت، مدیریـت، و یـک تـالش انسـانی بـرای غلبـه بر 
مشـکالت نیسـت، هـر چنـد که بیشـر از ایـن کارها را می شـود با اتحاد در مسـیح انجـام داد، 

- صفحـه ۱۷۹.

سواالتی برای بحث
1. در مــورد نیروهــای موجــود در جامعــه خــود کــه بــر علیــه اتحــاد در خانــواده کار 
مــی کننــد صحبــت کنیــد. بــه خانــواده ای کــه بــا ایــن تاثیــرات مبــارزه مــی کنــد چــه 

راه حــل هــای عملــی مــی توانیــد بدهیــد؟
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2. آیــا در حــال حــارض خانــواده ای در کلیســای شــام وجــود دارد کــه از هــم پاشــیده 
ــه عضــوی کــه در  ــرای کمــک ب ــوان یــک گــروه ب ــه عن باشــد؟ اگــر چنیــن اســت، ب

بحــران اســت چــه مــی توانیــد بکنیــد؟ 
3. متــام مســائل اطاعــت و تســلیم را مــورد بحــث قــرار دهیــد. مفهــوم آن در یــک 
مســیحی چطــور درک مــی شــود؟ از چــه راههایــی ایــن اصــل مــورد ســو اســتفاده  

قــرار گرفتــه اســت؟
4. چــه اصولــی را مــی توانیــد در مــورد اتحــاد خانــواده مشــاهده کنیــد کــه بتوانــد 

بــه ایــده اتحــاد در کلیســا اعــامل شــود؟ 
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داستانهای ایامنداران
28 اردیبهشت

»مرد« سبت را به اشرتاک می گذارد
توسط اندرو مک چسنی

زیـاد نیسـتند کسـانی کـه بتواننـد بگوینـد کـه بـا فرشـته ای صحبت کـرده اند. 
ناتلـی تیـدول کشـاورز مـی توانسـت - امـا ایـن کار را نکـرد. بـه جـای آن، او فـرد 

بیگانـه مرمـوزی بـود کـه بـه عنـوان » مـرد « شـناخته می شـود. 
یـک عـرص در سـالهای ۱۸۸۰، ناتلـی بـا پاهـای خسـته  و ویولون در دسـتش از 
باشـگاه رقـص واقـع در ایالـت تگـزاس در آمریـکا، در حالیکـه بـه سـوی خانـه می 
رفـت دعـا کـرد. او گیـج شـده بـود. او به گونـه ای بزرگ شـده بود کـه در روزهای 
یکشـنبه پرسـتش مـی کـرد؛ اما او در کتاب مقـدس درآن دوره کـه در حال خواندن 
بـود دیـد کـه چهارمیـن فرمـان می گوید: » روز سـبت را به یاد داشـته بـاش، و آنرا 

مقـدس شـامر « )خروج بـاب ۲۰آیه ۸(.
هامنطـور کـه دعـا می کرد، ناگهـان مردی در کنارش ظاهرشـد. ناتلـی مردم آن 
منطقـه را مـی شـناخت و او قبـالً هرگز این مرد را ندیده بود. اما وحشـتزده نشـد. 
آن مـرد غریبـه خیلـی دلپذیر بـود. نوه دخرش، لورِنا اِسـتیگولد ۹۴سـاله گفت: »او 
ناگهـان ظاهـر شـد و رشوع کـرد بـه صحبـت کـردن بـا او«. گفتگـو خیلـی زود بـه 
موضـوع روز سـبت عـوض شـد و ناتلـی عقیـده ای را کـه درحال توسـعه بـود با او 
بـه اشـراک گئـارد؛ مبنـی بـر اینکـه خـدا روز شـنبه را جدا و مقـدس کرده بـود، نه 
روز یکشـنبه را.  او رسدرگمـی ای را کـه در آن نتوانسـته بـود  کسـی را بیابـد کـه 

شـنبه را رعایـت کـرده باشـد، به اشـراک گذارد.
آن غریبـه گفـت کـه گروهـی از مـردم را مـی شناسـد که روزشـنبه عبـادت می 
کننـد و او محـل دقیـق جلسـه پرستشـی را بـا جزئیـات مسـیر بـه او داد. ناتلی در 
حالیکـه بـا هـم گفتگـو مـی کردنـد در یـک آن نگاهـش به اطـراف منحرف شـد و 

وقتـی برگشـت و نـگاه کـرد، آن مـرد ناپدیـد شـده بود.
نـوه دخـر بـزرگ او، ِربـا ِسـیفرت ۶۸ سـاله گفـت: »مـرد بیگانـه درحالیکـه در 

آنجـا بـود و وقتـی او برگشـت ، آن مـرد ناپدیـد شـده بـود«. 
ناتلـی وقتـی کـه به خانه بازگشـت در باره آن مالقات غیـر منتظره به همرش 
گفـت و بعـد از چنـد روز تصمیـم گرفـت تـا مسـیرآن مـرد را دنبـال کنـد. آنهـا بـه 
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یـک خانـه مزرعـه ای کوچـک رسـیدند کـه در آنجـا گـروه کوچکـی از ادونتیسـت 
هـای روزهفتـم هـر روز سـبت گـرد هـم مـی آمدنـد. ناتلی بـه همـراه همرش و 
هشـت فرزندش در کلیسـای ادونتیسـت هـای روز هفتم  تعمید گرفـت. او بعدها 
رهرکلیسـای محلـی شـد و اولیـن کلیسـای روز هفتـم را پایـه گـذاری کـرد کـه بین 

شـهرهای لینـِدن و ماریتـا در ایالـت تگـزاس واقع شـده بود.
بـا وجـود آنکـه حـاال کلیسـا بسـته اسـت؛ دیگـران به همـراه یک کلیسـا در 
لینـدن کـه لورنـا بـا دیگـر فامیـل هـا حضور پیـدا می کنـد، در آن منطقـه جمع 

می شـوند.
میـراث ناتلـی نیـز زنـده اسـت. ایـامن او بـه خـدا تـا نسـل هـا یـی کـه در آن 
ادونتیسـت هـای روز هفتـم و فراتـرازآن، ذهنـی بشـارتی دارنـد کـه بـه عنـوان 
خادمـان کتـاب مقـدس، مبرشیـن ادبـی و رهـران مـورد نیـاز در تگـزاس خدمـت 

اند. کـرده 
ِربـا یکـی ازچهارنـوه لورنـا، گفـت:»در یـک خانـواده بـزرگ او نخسـتین فـرِد 

ادونتیسـت هـای روزهفتمـی شـد«.
ناتلـی هرگـز آن غریبـه را بـه عنـوان فرشـته نشـاخته بـود؛ امـا خانـواده اش بر 

ایـن باوردارنـد کـه او از آسـامن بـرای جـواب دعـای جدی فرسـتاده شـد.
لورنـا کـه داسـتان پدربزرگش را هنگامیکه دخر بود شـنیده بـود، او گفت: »او 
آن فـرد را »مـرد« نـام گـذاری کـرد؛ امـا بـاور دارد کـه خـدا او را فرسـتاد. مـن باور 

دارم کـه او یـک فرشـته بود«.
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۲۸ اردیبهشت تا ۳ خرداد   درس هشتم   

اتحاد در ایامن

بعد از ظهر روز سبت

مطالعه این هفته: پیدایش ۱۸: ۱۱؛ ارمیا ۳۱: ۲5؛ متی ۱۱: ۲۸؛ مزامیر ۱۲۷؛ امثال سلیامن 
۲۲: ۶؛ اول سموئیل ۳: ۱۰-۱۴؛ فیلیپیان ۳: ۱۳.

آیه حفظی: » فرزندان، میراثی از جانب خداوند هستند و برکتی که خداوند به انسان عطا 
می کند « )مزامیر 127: 3(.

زاد و ولـد رویـدادی عـادی و طبیعـی اسـت کـه غالباً ایـن پیدایش و زایش شـگفت انگیز را 
بطـور کامـل ارج منـی نهیـم. حـال و هوای حـوا را، در زمانی که قابیل نـوزاد را در آغوش گرفت 
تصـور کنیـد. تغییراتـی که در جسـم او بخاطر رشـد جنین حاصل می شـد، درد شـدید و طاقت 
فرسـای زایـامن، و سـپس دیـدن ایـن طفـل کوچـک که بسـیار شـبیه به آنهاسـت، اما بسـیار بی 
دفـاع اسـت، چیزهایـی بـود کـه او تجربـه کـرد. سـارا کـه در ۹۰ سـالگی و در دوران پـس از 
زایـامن بـود، غـرق شـدن در بحـر سـیامی پـرش اسـحاق میشـد؛ او هر بـار که اسـم پرش را 
صـدا مـی زده، بایـد خندیـده باشـد ]اسـحاق بـه زبـان عـری یعنـی او خواهـد خندید[.بعد از 
دعـا بـرای داشـنت یـک پـر، که هیـچ کس منی دانـد چه مـدت باید بوده باشـد، حنا، سـموئیل 
را بغـل کـرد و گفـت: » مـن از خداونـد تقاضـای یـک پـر کـردم و او دعایم را مسـتجاب منود 

و ایـن پـر را بـه مـن عطا کـرد « )اول سـموئیل ۱: ۲۷(. 
 مریـم کـه هنـوز دخـری جـوان بـود، بـا حیـرت و تـرس و دلهـره ای کـه در دل داشـت، 

فرزنـدش را در آغـوش نـاز و نـوازش مـی کـرد، فرزنـدی کـه پـر خـدا بـود.
در عیـن حـال، هـر کسـی ایـن امتیاز و مسـئولیت را نـدارد که صاحـب فرزند شـود. ما این 
هفتـه بـرای بررسـی فصلـی بـرای پـدر و مادر شـدن بـا همـه چالش ها، تـرس هـا، و رضایت و 

شـادی آن وقـت رصف خواهیـم کرد.

* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت ٤ خرداد –  May ۲5 آماده شوید.
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۲۹ اردیبهشت      یکشنبه      

زوج های بدون فرزند

پیدایـش 18: 11؛ 30: 1؛ اول سـموئیل 1: 1-8؛ لوقـا 1: 7 را بخوانیـد. چـه چیـز مشـرتکی همـه 

ایـن مـردم دارنـد؟ چگونـه خدا بـه خواسـته دل آنها جـواب داد؟

 

بچـه هـا نعمـت خـدا هسـتند، اما به علـت برخی دالیل هر کسـی از این نعمـت برخوردار 
نیسـت. در برخـی بـا امیـد و دعـا برای داشـنت خانـواده، خدا بـا مهربانـی این درخواسـت آنان 
رااجابـت مـی کنـد، بعضـی وقتهـا کامالً بطـور معجزه آسـا، مثالً در مـورد سـارا؛ و بعضی دیگر 
تنهـا  آرزوی قلبـی خـود را در سـکوت نـا امیـد کننـده بـه حضور تخـت پادشـاهی خداوند می 
برنـد. هـر زمـان کـه آنهـا مـی بیننـد که برخـی از دوسـتاِن آنان خـدا را بـه خاطر حاملگـی و یا 
بدنیـا آمـدن بچـه هایشـان شـکرگزاری مـی کننـد، عمـق زخـم آنـان عمیـق تـر مـی شـود و بار 

دیگـر آشـیانه خـود را خالی مـی بینند.
حتـی اگـر کسـی بـدون منظـور از آنـان سـوال کنـد » چنـد تـا بچـه داریـد؟ « ایـن سـوال 
دردآور، یادآورکانـون خالـی آنـان از کـودک و محـروم شـدن از آن اسـت، بـا اینکه ممکن اسـت 

خواسـته باشـند تـا بچه ای داشـته باشـند. 
کسـانیکه چنیـن تجربـه ای را گذرانـده انـد بهـر اسـت این را قبـول کنند کـه خداوند غم و 
انـدوه آنـان را درک مـی کنـد. نویسـنده مزامیـر از قـوِل خـدا مـی گویـد، » تو از پریشـانی من 

آگاهـی، حسـاب اشـکهایم را داری آیـا آنهـا در دفـر تو نوشـته نشـده اند؟ «)مزامیـر ۵۶: ۸(. 
حتـی اگـر بـه نظر برسـد که او سـاکت اسـت » چنانکـه پدر بـر فرزندان خود رئوف اسـت، 

همچنـان خداونـد بر ترسـندگان خود رأفـت می مناید « )مزامیـر ۱۰۳: ۱۳(.
در همیـن حـال، مـردم دیگـری، بـه دالیل مختلف، ممکن اسـت بطور سـاده انتخـاب کنند 
کـه بچـه دار نشـوند. در دنیایـی کـه خیلـی از مـا رنـج و درد و رش و فاجعـه را تجربـه مـی 
کنیـم، ایـن را مـی شـود درک کـرد، کـه چـرا برخـی ممکـن اسـت تصمیـم بگیرنـد کـه بچـه دار 
نشـوند و مـردم بیشـری را بـه ایـن دنیـا نیاورنـد. در برخی مـوارد، برخی از مردم ممکن اسـت 
فرزندخواندگـی را قبـول کننـد، بـه جـای اینکـه خودشـان بچـه دار شـوند؛ که بدیـن طریق آنها 
کودکانـی را  بـزرگ مـی کننـد کـه در حـال حـارض بدنیـا آمـده انـد، و بـه آنـان فرصـت زندگـی  

بهـری را بدهنـد کـه ممکـن بـود درغیر آن نداشـته باشـند.
دنیـای مـا مـکان پیچیـده و بغرنجـی اسـت، و مـا، همه نوع انسـان بـا انـوع موقعیت های 
مختلـف چـه بچه داشـته باشـند و چه بچه نداشـته باشـند، را مالقـات می کنیم. مـا خودمان را 
در هـر موقعیتـی بـا توجـه بـه مسـائل در مـورد بچه هـا پیدا کنیـم، ما مـی توانیم بـا اطمینان 
بـه عشـِق خـدا  بـه مـا و اشـتیاِق او بـرای خیـرت مـا زندگـی کنیـم. همچنیـن در عیـن حـال، 
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مـا بایـد همیشـه بـه یـاد داشـته باشـیم کـه بـا کسـانی کـه بـه هـر دلیلـی فرزنـدی ندارنـد بـا 
حساسـیت برخـورد کنیم.

مســیح هیچوقــت بطــور طبیعــی فرزنــدی از خــودش نداشــت. ایــن حقیقــت چــه 
ــرای مــا دارد؟ ــی ب درس های

۳۰ اردیبهشت      دوشنبه      

والدیِن مجرد
یکـی از پدیـده هایـی کـه دنیـا بـا آن مواجـه اسـت، والدیـِن مجـرد اسـت، کـه اغلـب، نـه 
همیشـه، زنـان بـه عنـوان ولـی مجـرد هسـتند. برخـی زمان هـا مـا فکـر مـی کنیـم کـه والدیـن 
مجـرد، کسـانی هسـتند کـه از طریـق ازدواج بچـه دار شـده انـد. در هـر صـورت ایـن مسـئله 
همیشـه صحـت نـدارد. هاجـر تحـت فشـار بـود کـه از ابراهیـم بچه دار شـود، و سـپس با زور 
از او خواسـتند تـا بـه همـراه بچـه اش آنجـا را تـرک کنـد ) پیدایـش ۱۶: ۳،۴؛ ۲۱: ۱۷(. بتشـبع 
بـه علـت رابطـه بـا مـرد قدرمتنـدی ماننـد داوود، حاملـه شـد ) دوم سـموئیل ۱۱: ۴،۵(. ایلیـا 
بـه روسـتایی بـه نـام رَصَفـه فرسـتاده شـد تـا بـه مـادر تنهایـی کـه بیـوه بود کمـک کنـد ) اول 
پادشـاهان ۱۷: ۹(. » قبـل از ایـن کـه مسـیح رسـالت خویـش را آغاز کرد، یوسـف، پـدر خوانده 
او، فـوت کـرد، و مریـم را بـه عنـوان بیـوه و ولـی مجـرد تنهـا گذاشـت. حـاال دیگر کسـی نبود 
کـه بـه او]مریـم[ در امیدهـا و ترس هایـش، اعتـامد بـه نفـس بدهـد. دو مـاه گذشـته خیلـی 

اندوهنـاک بـوده اسـت « الـن جـی وایـت، آرزوی اعصـار، ص۱۴۵.
شـاید پـدر یـا مـادر مجرد بـودن، یکی از چالـش برانگیزترین شـغل های دنیا بـرای یک نفر 
باشـد. آنـان بـا خیلـی از مشـکالت روبـر هسـتند، مثـل مدیرت مسـائل مالـی، برخورد بـا دیگر 
پـدر و یـا مـادر، یـا داشـنت زمانی برای خودشـان یا گذراندن با خـدا، و نگران از اینکـه آیا فردی 

دوباره عاشـق آنان خواهد شـد.

چـه وعـده هایـی هر کس، شـامل والدیـن مجرد، از آیات زیـر می تواند بگیـرد؟ ارمیا 31: 25؛ 

متی11: 28؛ ارمیا 29: 11؛ ارمیا 32: 27؛ امثال سـلیامن 3: 5،6؛ اشـعیا 43: 1و2.

 

مـا بـه عنـوان کلیسـا مسـئولیت داریـم کـه والدیـِن مجـرد را کمـک کنیـم. یعقـوب مـی 
نویسـد، » دیانـت پـاک و بی آالیـش در برابـر خـدای پـدر ایـن اسـت کـه وقتـی یتیـامن و بیوه 
زنهـا دچـار مصیبـت می شـوند، از آنهـا توّجـه کنیم و خـود را از فسـاد جهان دور نـگاه داریم« 

)یعقـوب ١: ۲٧(.
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کمکـی کـه می شـود بـه آنهـا پیشـنهاد شـود تنهـا مسـائل مـادی نیسـت. مـا مـی توانیـم با 
نگهـداری از بچـه هـا، بـه آنـان اجـازه دهیـم کـه کمـی فرصـت بـرای انجـام کارهای دیگرشـان 
مثـل اسـراحت، دعـا، مطالعـه کالم خدا، داشـته باشـند. مـا می توانیـم مواظب بچه هـای آنان 
باشـیم تـا آنـان کار تعمیـرات در خانـه خـود را انجـام دهنـد. مـا مـی توانیـم، بـه روش هـای 

مختلـف در کمـک و حامیـت والدیـِن مجـرد، دسـتان خداونـد باشـیم.

بــدون اینکــه آنــان را قضــاوت کنیــم کــه چــرا بــه ایــن وضعیــت رســیده انــد، بــا چــه 
چیزهــای خاصــی مــی توانیــم والدیــن مجــرد را تشــویق و کمــک کنیــم؟

٣۱ اردیبهشت      سه شنبه      

لذت و مسئولیت ولی بودن

مزامیـر 127 را بخوانیـد. پیـام اصلـی در ایـن مزمـور کوتـاه چـه هسـت؟ کـدام قاعـده کلی را 

مـی تـوان از آن اقتبـاس کـرد و در زندگـی بـکار گرفـت؟ 

 

زمانیرکـه مـا میرخواهیـد تـا غـذای مـورد عالقـه خـود را طبـخ کنیـد، بایـد از دسـتورطبخ 
پیـروی کنیـد. همـه مـواد مـورد نیـاز را اضافـه کنیـد و همـه مراحـل را دنبـال کنیـد، بیشـر 
مواقـع نتیجـه مـورد نظـر را بدسـت مـی آوریـد. گرچـه، ولـی بـودن، شـبیه آشـپزی نیسـت. 
هیـچ کودکـی دقیقـاً شـبیه کـودک دیگـر نیسـت، حتـی اگـر شـام هرچـه را بـرای یـک کودک 
انجـام دهیـد، بتوانیـد بـرای کـودک دیگر هـم انجـام دهیـد، نتیجـه می تواند متفاوت باشـد. 
ایـن نتیجـه ممکـن اسـت بـه خاطـر جنسـیت، ترتیب بدنیـا آمدن آنـان، و خلق و خـوی آنها، 

یـا انبوهـی از دالیـل دیگر باشـد. 
در نقشـه خداونـد، والدیـن، فرزندانشـان را در جهـت دوسـت داشـنت و اطاعـت از خداوند 
هدایـت و تعلیـم می دهنـد ) تثنیـه ۶: ۴-۹؛ مزامیـر ۷۸: ۵-۷(. رهنمـود خـدا بـه والدیـن ایـن 
اسـت » طفـل را در راهـی کـه بایـد بـرود تربیـت منـا « ) امثـال سـلیامن ۲۲: ۶(، نـه اینکه مثل 

عقـاب بـاالی رس بچـه هـا پـرواز کنیـد که مبـادا تصمیـامت اشـتباهی اتخـاذ کنند. 
هنگامیکـه مـی خواهیـم ببینیـم کـه، فرزنـدان مـا، از درآغـوش بـودن مـا، و از یـک انسـان 
کوچـک ضعیـف، بـه  یـک بزگسـاالن موفـق، تبدیـل شـوند، مسـئولیت نهایـی ما این اسـت که 
آنهـا محبـت منـوده و خدمـت بـه مسـیح را بـه آنـان بیاموزیـم. بـه عنـوان والدیـِن آنهـا، مـی 
توانیـم نقشـه خداونـد بـرای رشـد روحانـی آنـان را از مطالـب تثنیه بـاب ۶  دنبال کنیـم. چهار 
پیـش نیـاز مهـم وجـود دارد: کـه تشـخیص بدهیم؛ تنهـا خدایی که وجـود دارد، خدای ماسـت؛ 
) تثنیـه ۶: ۴(، کـه خـدای خـود را بـا متامی قلب دوسـت داشـته باشـیم )تثنیـه۶: ۵(، که کالم او 
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را حفـظ کنیـم ) تثنیـه ۶: ۶(، و آنچـه را کـه در بـاره او مـی دانیم با فرزندان خود به مشـارکت 
بگذاریـم ) تثنیـه ۶: ۲۳-۲۰(.

تثنیـه ۶ بـا دو اصـل مهـم ادامـه می یابد. اصـل اول: » تعلیـم- گفتگو « ) تثنیـه۶: ۷(. تعلیم 
بـه آمـوزش رسـمی اشـاره دارد، در حالیکـه گفتگـو اشـاره به رهنمـود غیر رسـمی  دارد. در هر 

دو مـورد، ارتباطـات حقیقـت کتـاب مقدسـی، در روابـط  »ولی – فرزنـد« روی می دهد. 
زمـان هـای منظـم تعلیـم می توانـد در طـی عبـادت خانوادگی رخ دهـد در حینـی که کالم 
خـدا را بـه همـراه آنـان مطالعـه مـی کنیـم. و تعلیـم غیـر منظـم بسـتگی به طـور ناخـودآگاه 
در رشایـط پیرامونـی روز بـه روز زندگـی بـروز مـی کنـد و حتـی مهم تـر اسـت. وقایـع 
روزانـه می توانـد بـه وسـیله موثـری بـرای گفتگـوی حقیقـت کتـاب مقـدس تبدیل شـود 
) پیدایـش۱۸: ۱۹(. دومیـن اصـل: » بیاویزیـد- بنویسـید « مـی باشـد ) تثنیـه۶: ۹-۸(. 
حقیقـت روحانـی بایـد بـه فعالیـت هـای )دسـت( مـا گره خـورده باشـد و  طـرز رفتار ما 
بـر ) رَس( مـا بسـته شـده باشـد، اما همچنیـن باید در محیـط خصوصی بـر ) رسدر( خانه 
هایامن نوشـته شـده باشـد و بر)دروازه های( عمومی زندگیامن نصب شـده  باشـد. این 
کار بایـد از قلـب هایـامن رشوع شـود و تـا به خانـه هایامن ادامه یابـد و از خانه هایامن 

بـه جهـان تعمیـم یابد. 

۱ خرداد      چهارشنبه      

والدین به عنوان شاگردسازان

پیدایـش 18: 18، 19و اول سـموئیل 3: 10-14 را مطالعـه کنیـد. این دو پدر را با هم مقایسـه 

کنیـد. نتایج شـیوه های رسپرسـتی آنـان چه بود؟ 

 

والدین مسـئولیت شاگردسـازی فرزندان خود را دارند، سـپس آنها شـاگرد مسـیح خواهند شـد. 
والدینـی وجـود دارنـد کـه معتقد هسـتند روش تنبیه بدنی برای آمـوزش و اصالح فرزندانشـان بهر 
اسـت ) امثال سـلیامن ۲۲: ۱۵؛ ۲۳: ۱۳؛ ۲۹: ۱۵(.عبارت هاِی نظیِر این، مورد سـؤ اسـتفاده قرار گرفته 
انـد تـا کـودکان را مـورد سـوء رفتار قـرار داده و آنان را مجبورکنند که کامالً تسـلیم و مطیع باشـند، 

ولـی ایـن شـیوهاغلب منجر به شـورش فرزندان علیه والدین و خداوند شـده اسـت.
کتـاب مقـدس بـه والدیـن مـی آمـوزد که بـا مهربانـی امـور را هدایت کننـد ) افسسـیان۶: 
۴؛ کولسـیان ۳: ۲۱( و عدالـت را بـه کـودکان آمـوزش دهنـد ) مزامیر ۷۸: ۵؛ امثال سـلیامن ۲۲: 
۶؛ اشـعیا ۳۸: ١۹؛ یوئیـل ۱: ۳(. بـه عنـوان پـدر و مـادر، مـا بایـد بـرای فرزنـدان خـود تـدارک 
ببینیـم )دوم قرنتیـان ۱۲: ۱۴( و الگـوی خوبـی بـرای آنـان مبنظـور پیـروی باشـیم )پیدایـش۱۸: 
۱۹؛ خـروج ۱۳: ۸؛ تیطـس۲: ۲(. بـه مـا گفتـه شـده کـه خانـواده خودمـان خـوب رهـری کنیـم 
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)اول تیموتائـوس۳: ۴، ۵، ۱۲( و کـودکان خـود را تادیـب وتربیـت کنیـم )امثـال سـلیامن ۲۹: 
۱۵،۱۷( و در عیـن حـال منعکـس کننـده محبـت خـدا هـم باشـیم )اشـعیا ۶۶: ۱۳؛ مزامیر۱۰۳: 

۱۳؛ لوقـا ۱۱: ۱۱(.
متاسـفانه، کتـاب مقـدس داسـتان والدینـی را نشـان می دهـد کـه اشـتباه کرده اند. اسـحاق و 
ربـکا بطور احساسـی با پرهایشـان برخـورد کردند، یعقـوب و عیسـو)پیدایش۲۵: ۲۸(، و بعدها 
یعقـوب هـامن رفتـار را بـا یوسـف کرد)پیدایـش۳۷: ۳(. هر چند عیلـی رهر دینی بـود، موفق به 
اصـالح و تربیـت فرزندانـش نشد)۱سـموئیل ۳: ۱۰تـا۱۴(. سـموئیل، کسـیکه بوسـیله عیلی بزرگ 
شـد، کمبود پدر را بسـیار حس کرد)۱سـموئیل ۸: ۱تا۶(. داوود پادشـاه، مرتکب زنا شـد و دسـتور 
قتـل داد، بـه فرزندانـش یـاد داد کـه کار او را دنبـال کننـد. منسـِی پادشـاه فرزندانـش را بـرای 

اهریمـن قربانـی کرد)۲پادشـاهان ۲۱: ۱تـا۹(، همچنین عزیـا پادشاه)۲پادشـاهان۱۶: ۲تا۴(.
خوشـبختانه، بـا ایـن حـال، مـا همچنیـن مـی توانیـم منونـه هـای خوبـی در کالم خـدا پیدا 
کنیـم. مردخـای پـدر خوانـده بسـیار خوبـی بـرای هدسـه، ملکـه اسر)اسـر۲: ۷( بـود، و ایوب 
بطـور منظـم بـرای فرزندانـش دعـا کرد)ایـوب۱: ۴تـا۵(. در همه ایـن منونه ها، خـوب و بد، ما 

مـی توانیـم درس هایـی بـرای پدر و مـادر بـودن بگیریم.

چــه درســهایی از ایــن والدیــن کــه در کتــاب مقــدس آمــده، میتــوان آموخــت؟ بــه 
ــد  ــد ندارن ــه فرزن ــانی ک ــا کس ــود ب ــات خ ــول را در تعام ــن اص ــی ای ــه روش های چ

ــم؟ ــکار ببری ــم ب میتوانی

۲ خرداد      پنجشنبه      

مبارزه برای سعادت فرزند ارسافکار

امثـال سـلیامن 22: 6 را مطالعـه کنیـد. از ایـن عبـارت چـه مـی فهمیـد؟ آیا این یـک ضامنت،  

قـول، یـا یک احتامل اسـت؟

 

بعضـی وقتهـا بـه عنـوان پـدر و مـادر  متـام انـرژی و امکانـات و زمان خـود رصف می کنید 
تـا بـه کـودکان خـود، بـا توجـه به دانـش خود از خـدا، راه درسـت زندگی کـردن را یـاد بدهید، 
آنـان را بـه یـک مدرسـه خـوب مـی فرسـتید، بطـور مرتـب در کلیسـا حضـور بهم می رسـانید، 
آنـان را مشـغول خدمـت کار کلیسـا مـی کنیـد امـا در نهایـت آنـان ایامنـی را کـه شـام بـا آن، 
آنـان را بـزرگ کرده ایـد تـرک مـی کننـد. میـزان رنـج و مشـقت زیاد اسـت و لحظه ایی نیسـت 
کـه بخاطـره دلهـره از رسـتگاری آنـان فارغ بشـوید. علـت لزوماً بخاطـر خطای والدین نیسـت. 

فرزنـدان عقالنیـت خـود را دارنـد و در نهایـت در برابـر خـدا مسـئول اعامل خود هسـتند.
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برخـی از ایـن جملـه کـه » وقتی بزرگ شـوند هرگز فرامـوش منی کنند « بعنـوان یک وعده 
و تضمیـن اسـتفاده مـی کننـد، مبنـی بـر اینکـه تربیـت درسـت از سـوی والدین همـواره منتج 
بـه رسـتگاری فرزنـد خواهـد شـد. امثـال سـلیامن ارائه کننـده اصول اسـت و نه قول بـی قید و 
رشط. آنچـه کـه از ایـن منت اسـتنتاج می شـود این اسـت که اطمینان داشـته باشـیم درس هایی 
کـه مـا در کودکـی یـاد فرزندامنـان می دهیم، تـا آخر عمر با آنـان خواهد ماند. هـر کودکی که 
بـه سـن بزرگسـالی می رسـد چه بخواهد و یـا نخواهد میـراث والدینش به او می رسـد. والدین 
بایـد مراقـب باشـند کـه تعلیـامت الهـی را بـه آنـان یـاد دهنـد چـون آنچـه والدین به کـودکان 
آمـوزش دهنـد همیشـه بـا آنـان خواهـد مانـد، حتـی اگـر فرزنـدان از والدیـن دور شـوند، بذر 
هایـی را کـه در قلـب آنـان مـی کارنـد بطـور مـداوم آنـان را به بازگشـت بـه خانه دعـوت می 
کنـد. والدیـن خـوب بودنـد، انتخـاب ماسـت؛ و اینکـه فرزنـدان چگونـه از تربیـت ما اسـتفاده 

کننـد بـه عهـده خود آنان اسـت.
چـه کاری بهـر اسـت والدیـن انجـام بدهند، وقتی فرزندانشـان بـه راه گمراهـی می روند؟ 
بـا دعـای پرشـور آنـان را بـه خدا بسـپارند. اگر کسـی نتوانـد درد و رنـج شـام را درک کند، خدا 

مـی توانـد، چـرا کـه میلیون هـا نفـر از فرزندانش به او پشـت کـرده اند.
شـام مـی توانیـد فرزنـد گم شـده خـود را بـا محبت و دعـا حامیت کنیـد، و همیشـه آماده 

باشـید کـه در کنـار او بایسـتید در زمانـی کـه آنان با خدا در کشـمش هسـتند. 
هیـچ وقـت بـرای درخواسـت حامیـت و دعـا خجالت نکشـید، و خـود را رسزنـش نکنید، و 
بیـش از حـد بـر فرزنـد گمـراه شـده متمرکـز نشـوید کـه باعث شـود تا دیگـر اعضـای خانواده 
خـود را فرامـوش کنیـد. فقـط  بـرای فرزنـد گمـراه والدیـن بـودن[ و بـی توجهـی بـه دیگـران 
باعـث جدایـی و انشـقاق در خانـواده می شـود؛ بنابرایـن همراه همر خـود در برابر فرزندان 
خود جبهه مشـرک و مرزهای روشـن و مشـخص ایجاد کنید. به یاد داشـته باشـید که خداوند 
فرزنـد شـام را دوسـت دارد، حتـی بیشـر از شـام؛ به آینده روشـن نـگاه کنید، و قبـول کنید که 

کاِر خداونـد در فرزنـد شـام در حال پیرشفت اسـت.

ــر  ــا اگ ــد. و ام ــی خــود را ســرزنش کنی ــه در شــرایط اینچنین ــن طبیعــی اســت ک ای
اشــتباه کــرده ایــد، آیــا بهتــر نیســت بــر روی آینــده و وعــده هــای خداونــد کــه بــه 

مــا داده اســت تمرکــز کنیــد؟ )فیلیپیــان ٣: ١٣(.

٣ خرداد       جمعه      

تفکـری فراتـر: » بهراسـت زمـان گذاشـته و بـا فرزنـد خـود صحبـت کنیـد، و اجـازه 
ندهیـد هیـچ چیـز آن فصـل مصاحبـت شـام بـا خـدا و فرزندانتـان را قطع کنـد. مـی توانید به 
میهامنـان خـود بگوئیـد، خداونـد بـه مـن مسـئولیتی داده کـه باید انجـام دهم، و بـرای غیبت 
کـردن وقـت نـدارم. بهـر اسـت احسـاس کنیـد کـه کاری را بـرای ایـن زمـان و بـرای ابدیـت در 
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دسـت داریـد.  شـام بـرای اولیـن مسـئولیت زندگـی خـود، یعنـی تربیـت فرزندانتـان، مدیـون 
هسـتید « الـن جـی وایت. 

—Ellen G. White, The Adventist Home, pp. 266, 267.
» والدیـن، بهـر اسـت کـه اولیـن درس تربیـت را زمانـی رشوع کنیـد کـه آنها نوزاد هسـتند 
و در آغـوش شـام هسـتند. بـه آنهـا یـاد بدهیـد کـه از شـام اطاعـت کننـد. مـی توانیـد حتی با 
دسـت خـود بـرای نشـان دادن عـزم جـزم خـود اسـتفاده کنیـد. والدیـن بهـر اسـت کامـالً بـر 
روحیـه خـود مسـلط بـوده  و بـا مالیمتـی کهبا قاطعیـت همراه باشـد، اراده و رسکشـی کودک 
خـود را مهـار و آنـان را مطیـع خـود سـازند. والدیـن بایـد ایـن کار را از هـامن زمـان طفولیـت 
کـودک انجـام دهنـد و نگذارنـد کـه مشـکل بـه زمـان و فصلـی برسـد کـه دیر شـده باشـد. اگر 
اولیـن آشکارسـازی هـای خلـق و خـو مهـار نشـود، بچـه رسسـخت و کلـه شـق مـی شـود، و با 
رشدشـان افزایـش یافتـه و بـا تنومنـد شدنشـان، مشـکل نیـز تنومند می شـود. الن جـی وایت.
—Ellen G. White, Testimonies for the Church, vol. 1, p. 218.

سواالتی برای بحث 
1. » فرزنــد خــدا « بــودن، بــه چــه معنــی اســت؟ آن تصویــر را چگونــه مــی توانیــم درک 

کنیــم، و چــه تســلی و تســکینی مــی توانیــم از آن بیابیــم؟
ــن  دو  ــت:» م ــارت را گف ــن عب ــد، ای ــا آم ــدش بدنی ــه فرزن ــض اینک ــه مح ــدری، ب 2. پ
حقیقــت الهیاتــی را در چنــد ســال اولیــه بعــد از تولــد فرزنــدم یــاد گرفتــه ام. اول، واقعیــت 
آزادی اراده؛ دوم، واقعیــت گنــاه آلــوده ذات انســان «. فرزنــدان کــم ســن و ســال چگونــه 

توانســته انــد ایــن حقایــق را بــه او یــاد داده باشــند؟
3. بــرای کمــک بــه شــکل دادن اراده کــودک  چــه زمانــی مناســب اســت؟ چگونــه مــی 
ــر اســاس نقشــه  ــم اراده کودکانمــان را ب ــه مــی توانی ــوان ایــن کار را انجــام داد؟ چگون ت

خــدا شــکل دهیــم، زمانیکــه خودمــان کامــاً آن را تبعیــت نمــی کنیــم؟
4. بــر روی مســئله والدیــن مجــرد بیشــتر تمرکــز کنیــد. بطــور کلــی، چــه راههــای عملــی 
در کلیســای شــما وجــود دارد، کــه می توانــد بــه والدیــن مجــرد کمــک کنــد تــا فرزندانشــان 
ــد را  ــه فرزندانشــان گمــراه شــده ان ــی ک ــوان والدین ــه چــه طرقــی میت ــد؟ ب ــزرگ کنن را ب

تشــویق نمــود؟ 
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داستانهای ایامنداران
4 خرداد

چرا شغلم را ترک کردم
توسط بو، که برای اندرو مک چسنی نقل شده است

یـک تجربـه غیـر قابـل انـکار مرا واداشـت تا شـغل ۱۷سـاله ام را که بـه عنوان 
یـک کارگـردر کارخانـه نـخ سـازی بـودم تـرک کنـم و خـودم را وقـِف بشـارت متـام 

وقـت در چیـن منایم. 
وقتـی  ٣۹ سـاله بـودم؛ پـرم خواسـت تـا بـه مدرسـه کارآمـوزی بـرود تـا یـک 
تراشکاربشـود. اما شـهریه سـه سـاله دوره کارآموزی ده هزار یوآن بود؛ مبلغی که 
مـا نداشـتیم. مـادر ادونتیسـت مـن پیشـنهاد کرد تـا در مـوردش دعا کنیـم. ما دعا 

کردیـم؛ امـا من انتظـار معجزه نداشـتم.
وقتی خواهرم مشـکل را شـنید، او با یک دوسـت که در مدرسـه کارآموزی کار 
مـی کـرد متـاس گرفت و پرسـید کـه آیا پرم مـی تواند بـرای بـورس تحصیلی ثبت 
نـام کنـد یـا نه. دوسـتش، که حسـابدار مدرسـه بود، گفـت که بـورس تحصیلی تنها 
شـامل خانـواده هایـی مـی شـود که بـی بضاعت و کـم درآمد هسـتند و ما شـامل 
بـورس تحصیلـی منـی شـدیم. امـا بـر اسـاس پیشـنهادش، پـرم رفـت ودر مدرسـه 

ثبت نـام کرد.
در همیـن حـال، مـادرم، چهار خواهرم و من پول هایامن را روی هم گذاشـتیم. 
وقتیکـه بـرای پرداخـت به مدرسـه رفتیم، با اسـتقبال حسـابدارمواجه شـدیم. او به 
پـرم گفـت کـه یـک درخواسـت نامـه برای بـورس تحصیلـی بنویسـد و او آنـرا به 

دفر مدیـر برد.
وقتـی مدیـر بـه نامـه نگاهـی انداخـت؛ پرسـید: »چـه مقدارباید به ایـن دانش 
آمـوز کمـک هزینه داده شـود؟«. حسـابدار پاسـخ داد: »شـام قدرت آنـرا دارید که 

هرچـه دوسـت دارید انجـام دهیـد«. مدیر رقم ۵۰۰ را نوشـت.
وقتـی حسـابدار بـا نامـه بازگشـت، مـن خیلـی هیجـان زده بودم. منی دانسـتم 
رقـم ۵۰۰ بـه چـه معنـا اسـت؛ امـا رقـم ۵۰۰یوآن بـه عنـوان تخفیف کمـک بزرگی 

محسـوب می شـد.
مـا نامـه را بـه نزد صندوقـدار بردیم. صندوقدار پرسـید: »آیا متایـل دارید تا مبلغ 

را برای یک سـال بپردازید یا متام سـه سـال؟«. پاسـخ دادم: » متام سـه سـال «.
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صندوقـدار محاسـباتی انجـام داده و اعالم کرد که: »جمـع کل نهایی ۲۷۰۰یوآن 
شود«. می 

ما شـوکه شـده بودیم! منی دانسـتیم چه اتفاقی افتاده اسـت یا چگونه او این 
رقـم را بـه دسـت آورد. حتی امروز ما منی دانیـم چه رخ داد.

تـا آنـروز، ایـامن مـن نسـبت بـه خـدا عمیـق نبـود. امـا پـس از آن تجربـه، پی 
بـردم کـه خـدا از مـا مراقبـت مـی کنـد و مـن تصمیـم گرفتـم تـا خـدا را بـا صمیم 
قلبـم خدمـت کنـم. مـن اسـتعدادهایی دارم؛ امـا تصمیـم گرفتـم کـه بـا نظافت یا 

بازدیـد از مـردم بـه کلیسـا کمـک کنم.
امروزمـن ۵۴سـاله هسـتم و پنج کلیسـا را مدیریت می کنم. مـن خود را آنطور 
کـه بایـد بـا ارزش منـی بینـم که مبـرش انجیل خوانده شـوم. امـا بـاور دارم که خدا 

رهریـم مـی کنـد و او کمـک خواهـد کرد تا مـن کار بشـارت را انجام دهم.
بخشـی از هدایـای سـیزدهمین سـبت ۲۰۱۸بـرای افتتـاح کلیسـای جامـع در 

چیـن فرسـتاده شـد. نـام نویسـنده تغییـر یافتـه اسـت.
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۴- ۱۰ خرداد   درس نهم   

زمان های از دست دادن و ُخرسان

بعد از ظهر روز سبت
مطالعـه ایـن هفته: مرقس5: ۲۲تـا۲۴؛ ۳5تا۴۳؛ اول پطـرس5: ۶، ۷؛ پیدایـش۳۷: ۱۷تا۲۸؛ 

لوقـا۱۶: ۱۳؛ رومیـان۶: ۱۶؛ اول قرنتیان۱5: ۲۶.

آیـه حفظـی: » آری، عـاوه بـر ایـن، همـه  چیـز را به خاطـر امتیـازی بسـیار ارزنده تـر، 
یعنـی شـناخنت عیسـی مسـیح، خداونـد خـود زیـان می دانم. در واقـع، من به خاطـر او همه  

چیـز را از دسـت داده ام و همـه  چیـز را هیـچ شـمردم تـا به این وسـیله مسـیح را به دسـت 

آورم « )فیلیپیـان 3: 8(.

لحظـه ای کـه آدم و حـوا از میـوه درخـت معرفت خوب و بـد خوردند، آنـان اولین ُخران 
خـود تجربـه کردنـد، آنان معصومیت خود را از دسـت دادند. و این از دسـت دادن معصومیت 
جـای خـود را بـه خودخواهـی، تضاد، نکوهـش، و خواهش برای کنرل و برتری بـر یکدیگر داد. 
کوتـاه مدتـی پـس از سـقوط، آنـان شـاهد اولیـن از دسـت رفنت حیـات بودنـد، زمانیکه 
بـه آنـان پوسـت حیوانـی داده شـد تـا عریانـی خود را بپوشـانند. با منع شـدن از دسرسـی 
بـه درخـت حیـات بـه خاطـر اینکـه مبـادا بخورنـد و برای همیشـه زنـده مبانند، باعث شـد 
تـا خانـه باغـی عالـی خـود را در بـاغ عدن از دسـت بدهند، و سـال ها بعد پرشـان هابیل 
را نیـز از دسـت دادنـد، آن هـم بدسـت بـرادرش قابیـل که توسـط او کشـته شـد. در پایان 
یکـی از آنـان، همـرش را از دسـت داد، و در نهایـت آن کسـی کـه رشیـک زندگیـش را از 
دسـت داده بـود، زندگـی خـودش را از دسـت داد. بسـیار از دسـت رفـنت هـا در اثـر یـک 

تصمیـم اشـتباه بوجـود آمد.
بلـه، همـه مـا واقعیـت را مـی دانیـم، بیشـر مـا درد از دسـت دادن را زمانـی  بطورعمیـق 
احسـاس مـی کنیـم کـه رضبـه از دسـت دادن بـه خانـواده مـا می خورد. و شـگفت آور نیسـت 
کـه، از دسـت دادن عضـوی از خانـواده یـا اقـوام یا دوسـتان، به ما رضبه سـخت تـری می زند.
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۴- ۱۰ خرداد   درس نهم   

زمان های از دست دادن و ُخرسان

بعد از ظهر روز سبت
مطالعـه ایـن هفته: مرقس5: ۲۲تـا۲۴؛ ۳5تا۴۳؛ اول پطـرس5: ۶، ۷؛ پیدایـش۳۷: ۱۷تا۲۸؛ 

لوقـا۱۶: ۱۳؛ رومیـان۶: ۱۶؛ اول قرنتیان۱5: ۲۶.

آیـه حفظـی: » آری، عـاوه بـر ایـن، همـه  چیـز را به خاطـر امتیـازی بسـیار ارزنده تـر، 
یعنـی شـناخنت عیسـی مسـیح، خداونـد خـود زیـان می دانم. در واقـع، من به خاطـر او همه  

چیـز را از دسـت داده ام و همـه  چیـز را هیـچ شـمردم تـا به این وسـیله مسـیح را به دسـت 

آورم « )فیلیپیـان 3: 8(.

لحظـه ای کـه آدم و حـوا از میـوه درخـت معرفت خوب و بـد خوردند، آنـان اولین ُخران 
خـود تجربـه کردنـد، آنان معصومیت خود را از دسـت دادند. و این از دسـت دادن معصومیت 
جـای خـود را بـه خودخواهـی، تضاد، نکوهـش، و خواهش برای کنرل و برتری بـر یکدیگر داد. 
کوتـاه مدتـی پـس از سـقوط، آنـان شـاهد اولیـن از دسـت رفنت حیـات بودنـد، زمانیکه 
بـه آنـان پوسـت حیوانـی داده شـد تـا عریانـی خود را بپوشـانند. با منع شـدن از دسرسـی 
بـه درخـت حیـات بـه خاطـر اینکـه مبـادا بخورنـد و برای همیشـه زنـده مبانند، باعث شـد 
تـا خانـه باغـی عالـی خـود را در بـاغ عدن از دسـت بدهند، و سـال ها بعد پرشـان هابیل 
را نیـز از دسـت دادنـد، آن هـم بدسـت بـرادرش قابیـل که توسـط او کشـته شـد. در پایان 
یکـی از آنـان، همـرش را از دسـت داد، و در نهایـت آن کسـی کـه رشیـک زندگیـش را از 
دسـت داده بـود، زندگـی خـودش را از دسـت داد. بسـیار از دسـت رفـنت هـا در اثـر یـک 

تصمیـم اشـتباه بوجـود آمد.
بلـه، همـه مـا واقعیـت را مـی دانیـم، بیشـر مـا درد از دسـت دادن را زمانـی  بطورعمیـق 
احسـاس مـی کنیـم کـه رضبـه از دسـت دادن بـه خانـواده مـا می خورد. و شـگفت آور نیسـت 
کـه، از دسـت دادن عضـوی از خانـواده یـا اقـوام یا دوسـتان، به ما رضبه سـخت تـری می زند.

در ایـن هفتـه، بـا ادامـه مشـاهده زندگـی در خانـواده، بـه زمینـه هـای مختلـف از دسـت 
دادن در زمانهـای مختلـف نگاهـی مـی اندازیـم. 

* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در ۱ ماه ژوئن آماده شوید.

5 خرداد      یکشنبه      

از دست دادن سامتی
ما هزاران سـال از درخت حیات دور هسـتیم، و همهٔ ما آن را احسـاس می کنیم، مخصوصاً 
زمانیکـه بـه سـالمت جسـمی مـا بـاز مـی گـردد. دیـر یـا زود، مگـر اینکـه مـا در اثـر حادثه ای 
در جوانـی کشـته شـویم، همـه مـا با واقعیت ناگوار از دسـت دادن سـالمتی روبرو می شـویم. 
و هامنطـور، کـه از دسـت دادن سـالمتی سـخت اسـت، چقـدر دردناک تر اسـت کـه زمانی 
یکـی از اعضـای خانـواده مـا با بیامری روبرو شـود؟ چه تعـدادی از والدین داریـم، به ویژه آنها 
کـه بـا فرزنـدان مریـض رس  کار دارنـد، آرزو مـی کردنـد کـه ای کاش آنهـا بـه جای فرزندانشـان 

بیـامر بودنـد؟ متاسـفانه، این حـق انتخاب به ما داده نشـده اسـت.

ایـن نقـل قـول ها چه چیزی در اشـرتاک دارنـد؟ مرقس5: 22تـا24، 35تا43؛ متـی15: 22تا28؛ 

لوقـا4: 38، 39؛ یوحنا4: 46تا54.

 

در هـر یـک از ایـن مـوارد، و بـدون شـک در بسـیاری از مـوارد دیگـر، یکـی از اعضـای 
خانـواده بـرای اخـذ کمـک، نـزد عیسـی التـامس کـرده اسـت. 

بـدون شـک، تشـخیص داده ایـم کـه رنـج مـا بخاطـر این اسـت کـه در دنیای سـقوط کرده 
زندگـی مـی کنیـم. هنگامـی کـه گنـاه وارد دنیـا شـد، نه تنها مـرگ، بلکـه همچنیـن درد مزمن، 
بیـامری، و مـرض هـم وارد شـد. زمانـی کـه با بیـامری وخیم یا مزمـن مواجه می شـویم، ممکن 
اسـت شـوکه شـده، خشـمگین  و عاجـز شـویم. و حتـی ممکـن اسـت، احسـاس کنیـم کـه مـی 
خواهیـم فریـاد بزنیـم، کـه:» خـدای مـن، خـدای مـن! چـرا مـرا تـرک کـردی؟ چـرا از مـن دور 
هسـتی و کمکـم منی کنـی و بـه فریـادم منی رسـی؟ « )مزامیـر۲۲: ۱(. همچـون داود، بـه خوبی 

مـی توانیـم مسـائل خـود را در مـورد خشـم و درد بـه حضـور خـدا بریم. 
در بسـیاری مـوارد، بیـامری و رنـج بـه عنـوان یـک راز باقی خواهنـد ماند تا اینکـه مرگ در 
نهایـت بـا بازگشـت دوبـاره مسـیح شکسـت بخـورد. در عیـن حـال، مـی توانیم حقایـق مهمی 
را از کالم خداونـد برداشـت کنیـم، زمانیکـه ایـوب متحمـل درد غیـر قابـل وصفـی می شـود، بـا 
ایـن حـال او رابطـه نزدیکـی بـا خـدا داشـت. ایـوب رشح می دهـد، » از شـنیدن گـوش دربارهٔ 
تـو شـنیده بـودم لیکـن اآلن چشـم مـن تـو را می بینـد )ایـوب۴۲: ۵(. پولس نوعی بیـامر مزمن 
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داشـت، و نحـوه برخـورد او بـا آن بـه مـا مـی گویـد کـه رنـج و درد می توانـد مـا را مجهز کند 
تـا مایـه تسـلی دیگـران باشـیم، مـی توانـد به ما حـس دلسـوزی و مهربانی نسـبت بـه دیگران 
کـه آسـیب دیده انـد را بدهـد، و مـا را قـادر کنـد تا بطـور موثر خدمـت کنیـم )دوم قرنتیان ۱: 

۳تـا۵(، اگـر اجـازه ندهیـم کـه بیـامری ما را بشـکند و درهـم ریزد. 

هــر زمــان کــه مــا یــا اعضــای خانــواده از بیمــاری رنــج مــی بریــم، چــه وعــده هایــی 
را از کام خــدا مــی توانیــم طلــب کنیــم؟ چــرا، در چنیــن زمان هایــی، ایــن حقیقــت 
در مــورد مســیح، ســرور مــا، کــه بــر روی صلیــب رنــج دیــد بــرای مــا مهــم اســت؟ 
او بــر روی صلیــب چــه چیــزی را در مــورد عشــق بــی پایــان خــدا، حتــی در زمــان 

بیمــاری در میــان خانــواده مــا، بــه مــا یــاد داد؟

۶ خرداد      دوشنبه      

از دست دادن اعتامد
همـه مـا گناهـکار هسـتیم، افـراد ناکارآمـدی که برخـی اوقات خودمـان ثابـت می کنیم که 
نسـبت کسـی کـه بـه مـا اعتـامد کـرده غیر قابـل اعتامد هسـتیم.و چه کسـی تـا بحـال قربانی 
بدعهـدِی اعتـامد بـه دیگران نشـده اسـت؟ و چقدر سـخت اسـت وقتی چنین اعتـامدی از بین 
مـی رود، وهمیشـه چقـدر بدتر اسـت وقتی مـا بدعهدی می کنیـم، یا یکی از اعضـای خانواده 

بـه ما بـی وفائی مـی کند.
بعضی وقتها به نظر می رسد، وقتی رابطه ای ارزش تالش برای بازسازی دوباره ندارد، ساده 
تراست تا بیش از این رضر نکنیم و قطع ارتباط کرده و از آن فرار کنیم. البته، چنین کاری در 
مورد یکی از اعضای خانواده، مثل همر،آسان نیست. حتی ممکن است بگویید که یکی از 
اهداف ازدواج این است که به ما یاد می دهد تا اعتامدی  که شکسته شده را بازسازی کنیم. 

هنگامی که اعتامد در ارتباطات به خطر افتاده است، چگونه می توان اعتامد و رابطه را بهبود 

داد و آنرا حفظ کرد؟ اول پطرس5: 6و7؛  اول یوحنا 4: 18؛ یعقوب 5: 16؛ متی 6: 14، 15.

 

بازسـازی اعتـامد شکسـته شـده شـبیه بـه یـک سـفر اسـت؛ شـام بایـد هـر بـار یـک قـدم 
برداریـد. سـفر بـا تصدیـق آسـیب و اعـراف بـه حقیقـت رشوع مـی شـود، در هر مـورِد لغزش 
ازسـوی کسـی کـه خیانـت کـرده اسـت. هنگامیکـه دلیـل بـی وفائـی، نقـض عهـد بوده اسـت، 
شـفا و بهبـود زمانـی رشوع می شـود کـه بـی وفا اعـراف کند. به عنوان بخشـی از رونـد بهبود، 
اعـراف بایـد همـراه بـا بـاز کـردِن کامـل مسـئله از طـرف شـخص ناقض عهد باشـد. هیـچ چیز 
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نبایـد پنهـان مبانـد، وگرنـه، زمانـی باالخـره مسـئله آشـکار می شـود، و اعتـامد دوبـاره از بیـن 
خواهـد رفـت. و اگـر بـرای دومیـن بار اعتامد شکسـت بخورد، بهبـودی دوباره آن خیلی سـخر 

از بـار اّول خواهـد بود.
بازسـازی دوبـاره اعتـامد، زمـان و صـر مـی طلبـد. هـر چـه رنجـش بزرگ تـر باشـد، زمـان 
بیشـری طـول مـی کشـد تـا بهبـودی حاصـل شـود. بایـد ایـن حقیقـت را قبـول کرد کـه گاهی 
اوقـات بـه نظـر می رسـد شـام احسـاس مـی کنید که اگر شـام دو مرحلـه به جلـو حرکت کرده 
ایـد، سـه مرحلـه بـه عقـب بـر گشـته ایـد. یـک روز به نظـر می رسـد امیـد وجـود دارد، و روز 

دیگـر شـام بـه عقب رانـده شـده اید. 
بـا ایـن حـال خیلـی ها، قادر بـوده اند که روابط شکسـته خـود را دوباره ترمیـم کنند و عمق 

رابطـه خـود را عمیـق تـر، صمیامنه تـر، و رضایت بخش تـر، و به  ازدواجی شـادتر تبدیل کنند. 

از چــه اصولــی میتــوان بــرای التیــام ازدواج اســتفاده کــرد در هنگامــی کــه  اعتمــاد 
ــه اعتمــاد وجــود  ــی ک ــا وجــود بخشــش، زمان ــان، ب شکســته شــده اســت؟ هــم زم

نــدارد، شــرایط چگونــه خواهــد بــود؟

۷ خرداد      سه شنبه      

از دست دادن اعتامد، ادامه می یابد
طریـق دیگـری کـه اعتـامد را از بیـن مـی بـرد خشـونت خانوادگی اسـت. تحقیقات نشـان 
داده اسـت، خانـه تنهـا مکانـی در جامعـه اسـت که بیشـرین خشـونت در آن اتفاق مـی افتد. 
خشـونت خانوادگـی هـر نـوع خانـواده ای را در بـر مـی گیـرد، از جملـه خانـواده مسـیحیان. 
خشـونت بـه تجـاوز و حملـه ای اطالق می شـود کـه در بر گیرنده اقسـامی همچـون - کالمی، 
جسـمی، احساسـی، جنسـی، ویـا بـی تفاوتـی عمدی و غیر عمدی اسـت – که توسـط یک فرد 

یـا بیشـر بـر علیـه طرف دیگـر خانـواده اعامل می شـود. 

کتـاب مقـدس بـه رشح حـال خشـونت خانوادگـی، حتـی در میان مـردان خدا پرداخته اسـت. 

هنگامـی کـه ایـن آیـات را مطالعـه مـی کنیـد چـه حـس و حالـی بـه شـام دسـت مـی دهـد؟ 

در مـورد اینکـه چـرا ایـن داسـتان هـا در کام خـدا محفوظ شـده اسـت چه فکری مـی کنید؟ 

پیدایش 37: 17تا28  

 

دوم سموئیل 13: 1تا22  
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دوم پادشاهان 16: 3، 17: 17، 21: 6  

 

رفتـار تجـاوز گرایانـه، یـک انتخـاب آگاهانـه اسـت کـه شـخص قـدرت و کنـرل خـود را بر 
روی شـخص دیگـری اعـامل مـی کنـد. اعتیـاد بـه  الـکل، فشـارعصبی، و نیـاز به امیال جنسـی، 
نیـاز بـه کنـرل بهـر خشـم، یـا هر گونه سـوء رفتـار بـر روی قربانی، قابـل رشح و توجیـه پذیر 
نیسـت. قربانـی ها مسـبب سـتِم سـتمکار نیسـتند. سـتم کار باعـث انحـراف و تحریف محبت 
مـی شـود، چـرا کـه» محبـت رضر منـی رسـاند « )رومیـان ۱۳: ۱۰(. درمـان حرفـه ای مـی تواند 
در فـردی کـه سـوء رفتـار دارد تغییـر تغییـر ایجـاد کنـد، اّمـا فقـط در صورتـی کـه شـخص بـد 
رفتـاری خـود را پذیرفتـه و در پـی دریافـت کمک باشـد. کسـانی که حارض باشـند تا بـا خدا رو 
راسـت باشـند ، خداونـد قـادر خواهـد بـود تا بـه فرد بـی نهایت کمک کنـد تا رفتار بد و سـوء 
خـود را متوقـف و از آن روی گـردان شـده  کـرده و تـا حـد ممکـن او را ترمیـم منایـد، و ویژگی 
هـای عشـق الهـی را بـرای التیـام قلـب هـای آن هـا و بـرای محبـت به دیگـران ایجـاد مناید )با 

افسسـیان ٣: ٢٠ مقایسـه شود(. 

ســعی کنیــد خــود را بــه جــای کســی بگذاریــد کــه از خشــونت آســیب دیــده اســت. 
چــه کلماتــی در مــورد بخشــش، آرامــش، و امیــد دوســت داریــد بشــنوید؟ چــرا بجای 
ــی  ــد مکان ــار بای ــرد مهاجــم و بدرفت ــا ف ــاره زندگــی و مماشــات ب ــدرز دادن در ب ان

امــن بــرای مراقبــت و نگهــداری فراهــم شــود؟ 

۸ خرداد      چهارشنبه      

از دست دادن آزادی
فقط خدا می داند که چند میلیون نفر، حتی چند میلیارد نفر از مردم درگیر نوعی اعتیاد 
هستند. امروزه، دانشمندان هنوز سبب و علت دقیق آن را نیافته اند، اگر چه  در مواردی آنان 

می توانند بخشی از مغز را ببینند که خواسته ها و امیال در کجای آن قرار گرفته است. 
متاسـفانه، بـا ایـن وجـود، یافـنت بخشـی از مغز که ایـن اعتیادهـا در آن مکان جـای گرفته، 

چیـزی نیسـت کـه بتوانـد مـا را از رش اعتیاد خـالص کند. 
اعتیاد برای همه سـخت اسـت، و نه فقط برای شـخصی که معتاد اسـت. اعضای خانواده، 
پـدر و مـادر، همـر، فرزنـدان همـه بـه شـدت رنـج مـی برنـد، هنگامـی کـه یکـی از اعضـای 
خانـواده در چنـگال اعتیـاد گرفتـار اسـت و منـی توانند از ایـن وضعیت خود را رهایی بخشـند. 
مـواد مخـّدر، الـکل، توتـون، قـامر، عکسـها و یا نوشـته هـای شـهوت انگیز، رابطه جنسـی، 
حتـی غـذا و هـر چـه کـه باعـث تبدیـل شـدن از یـک رسگرمـی و عـادت طبیعـی  به یـک نوع 
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اعتیـاد و از اسـتفاده بـه سؤاسـتفاده باشـد، اعتیـاد اسـت. شـام قادر بـه متوقف کـردن آن منی 
باشـید حتـی اگـر بدانیـد کـه به شـام آسـیب مـی رسـاند. هنگامـی کـه از آزادی انتخـاب  بهره 
مـی بریـد، بـرده هـر چیزی می شـوید که معتاد آن شـده ایـد، و در واقع شـام آزادی خود را از 
دسـت مـی دهیـد. پطـرس رشح سـاده ای از آنچـه که اعتیـاد و نتایج آن اسـت ارائـه می دهد: 
» و ایشـان را بـه آزادی وعـده می دهنـد، و حـال آنکـه خود غالم فسـاد هسـتند، زیـرا هرچیزی 

کـه بـر کسـی غلبـه یافته باشـد، او نیـز غالم آن اسـت«)دوم پطـرس۲: ۱۹(.

چـه چیـز هایـی مـی توانـد مـردم را بسـوی اعتیـاد بکشـاند؟ لوقـا16: 13؛ رومیـان6: 16؛ 

.16 یوحنـا2:  اول  13تـا15؛  یعقـوب1: 

 

گناه و اعتیاد، لزوماً یکی نیستند. شام می توانید مرتکب گناهی شوید که اعتیاد نیست، 
گرچه اغلب می تواند تبدیل به اعتیاد شود. چقدر بهر است، از طریق قدرت خداوند، از گناه 
کردن دست بردارید قبل از آنکه تبدیل به یک نوع اعتیاد شود. و البته، تنها راه حل دامئی 
مشکل گناه و اعتیاد داشنت قلبی نو)تولد تازه( است. » و آنانی که متعلّق به مسیح عیسی 

هستند، طبیعت نفسانی را با هوسها و امیال آن مصلوب کرده اند «)غالطیان ۵: ۲۴(.
پولس همچنین به رومی ها  در مورد معنی مردن در گناه و سپس زندگی در مسیح توضیح 
می دهد،)رومیان۶: ۸تا۱۳(، و سپس اضافه می کند، » خود را با عیسی مسیح خداوند مسلّح 

سازید و دیگر در فکر ارضای خواهش های نفسانی خود نباشید «)رومیان ۱۳: ۱۴(.

ــا  ــاد چیســت، چــه خــودش ی ــاری در اعتی ــه گرفت ــد ک چــه کســی شــخصاً نمــی دان
دیگــران، حتــی یکــی از اعضــای خانــواده؟ چگونــه مــی توانیــد بــه مــردم کمــک کنیــد 
کــه متوجــه شــوند کــه حتــی بعنــوان یــک مســیحی، نیــاز بــه کمــک گرفتــن از یــک 
متخصــص، ]ماننــد یــک مــددکار اجتماعــی یــا روانشــناس یــا یــک پزشــک[، شکســت 
ــتاران  ــان و پرس ــه طبیب ــت ک ــر داش ــد بخاط ــود؟ )بای ــی ش ــوب نم ــی محس روحان

همــکاران و دســتیاران خــدا هســتند(

۹ خرداد      پنجشنبه      

از دست دادن حیات
بـه عنـوان انسـان، مـا از واقعیت مرگ آگاه هسـتیم. مـا در باره آن خوانده ایـم، آن را دیده 

ایم، و ممکن اسـت حتی آنقدر به ما نزدیک شـده باشـد که متوجه آن شـده باشـیم. 
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اول قرنتیـان 15: 26 را مطالعـه کنیـد. مـرگ چگونـه توضیـح داده شـده اسـت، و چـرا بـه این 

روش توضیح داده شـده اسـت؟ 

 

چـه کسـی، عزیـزی را از دسـت داده ، وتجربـه نکـرده باشـد کـه مـرگ چـه دشـمن بزرگـی 
اسـت؟ بـه عبـارت دیگـر، مـرگ »خـوب« اسـت، اگـر فـرد چشـامن خـود را در آغـوش خداوند 
ببندنـد، و بـرای وی دمـی بنظـر برسـد، زمانـی کـه بـرای ابدیـت قیـام کنـد. » بـرای فـرد ایامن 
دار، مـرگ موضوعـی کوچـک اسـت....برای مسـیحیان، مـرگ همچـون خـواب اسـت، لحظه ای 

سـکوت و تاریکـی. 
زندگـی بـا مسـیح در خـدا پنهـان شـده اسـت و » هنگامـی کـه مسـیح، کـه حیـات ماسـت 

ظاهـر گـردد، آنـگاه شـام نیـز بـا او در جـالل ظاهـر خواهیـد شـد «. الـن جـی وایـت، 
—Ellen G. White, The Desire of Ages, p. 787.

نـه، ایـن زنـدگان هسـتند،   بـه ویـژه دوسـتان بازمانـده یـا اعضـای خانـواده، کـه درد و غم 
واقعـی را بعـد از مـرگ عزیـز خـود تجربـه مـی کننـد. واقعیـت ایـن اسـت کـه غـم و انـدوه 
واکنشـی طبیعـی نسـبت بـه بـه از دسـت دادن یـک عزیز اسـت. این رنـج احساسـی وعاطفی 
اسـت وقتـی کـه چیـزی یـا کسـی کـه مـا او را دوسـت داریـم از مـا گرفتـه شـده اسـت. فرآیند 
عـزاداری بـرای همـگان یکسـان نیسـت، امـا بـه طـور کلی بیشـر مـردم از چندیـن مرحله گذر 
مـی کننـد. اولیـن و رایـج تریـن واکنـش بـه مـرگ یکـی از عزیـزان شـوک و انـکار اسـت، حتـی 
زمانـی کـه مـرگ انتظـار می رود. شـوک احساسـی از شـام اسـت که شـام را محافظـت می کند 
تا از ناراحت شـدن ناگهانی بیش از حد در اثراز دسـت دادن محافظت شـوید و ممکن اسـت 
دو تـا سـه مـاه ادامـه یابـد. همچنیـن ممکـن اسـت تا مدتـی در طـول کارهـای روزانـه، زمانی 
کـه مشـغول بـه کار هسـتید افکارتـان بطـور مـداوم مشـغول عزیز از دسـت رفته باشـد. اغلب 
گفتگوهـا خـود بـه خـود بـه موضـوع عزیز از دسـت رفته شـام بر می گـردد. ایـن دوره ممکن 

اسـت از شـش مـاه تـا یک سـال ادامـه یابد. 
مرحلـه ناامیـدی و افردگـی یـک دوره طوالنـی  بعـد از عـزاداری اسـت، احتـامالً دردنـاک 
تریـن و طوالنـی تریـن مرحلـه بـرای عـزادار اسـت، کـه در طـی آن شـام بـه تدریج بـا واقعیت 
از دسـت دادن عزیـز از دسـت رفتـه روبـرو مـی شـوید. در ایـن مرحله ممکن اسـت، یک رسی 
احساسـات مثـل خشـم، گنـاه، پشـیامنی، غـم، و تـرس را تجربـه کنیـد. هـدف از عـزاداری ایـن 
نیسـت کـه همـه درد و رنـج و یـا خاطـرات خـود از عزیـز از دسـت داده را حـذف کنیـد. و در 
مرحلـه آخـر بهبـود، دوبـاره بـه کارهـای روزمـره و عملکـرد عادی روز بـه روز عالقمند شـده و 

رشوعـی دیگـر خواهید داشـت. 

در آیــات زیــر چــه اندیشــه هایــی یافــت مــی شــود کــه بــه شــما تســلی مــی دهــد؟ 
رومیــان 8: 31تــا39؛ مکاشــفه 21: 4؛ اول قرنتیــان 15: 52تــا57.
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۱۰ خرداد      جمعه      

تفکـری فراتـر: بسـیاری بخاطـر اعتیـاد خود رنج مـی برند. آنـان برده امیال خود شـده 
انـد و پـول، شـغل، سـالمتی، و آزادی خـود را دسـت داده انـد. امـا مسـیح آمـد تـا مـا را از قید 
گنـاه و متـام چیزهایـی کـه بـه آن اعتیـاد داشـتیم آزاد کنـد، و» پس، اگـر پر، شـام را آزاد کند، 
در واقـع آزادیـد « )یوحنـا ۸: ۳۶(. همچنیـن مسـیح وعـده داد کـه همیشـه بـا مـا خواهـد بود 
)متـی۲۸: ۲۰ ، اشـعیا ۴۳: ۲(؛ بنابرایـن، مـا مجبور نیسـتیم ایـن جنگ را به تنهایـی انجام دهیم. 
در واقـع مـا بایـد بـه یاد داشـته باشـیم کـه نـرد و کارزار را به خداوند بسـپاریم )اول سـموئیل 
۱۷: ۴۷(، و او قـول پیـروزی داد )اول پطـرس ۱۷: ۴۷(. امـروز شـام مـی توانیـد در راه پیـروزی 
بـر علیـه هـر گونـه اعتیـاد گام برداریـد و آزادی را کـه مـی خواهیـد و آنچه خدا برای شـام می 
خواهـد، دریافـت کنیـد. ایـن بـدان معنـا نیسـت کـه شـام مبـارزه نخواهیـد کـرد، و ایـن بدان 
معنـا نیسـت کـه گاهـی اوقـات حتـی شکسـت نخوریـد. اما خـر خوب این اسـت که تـا زمانی 
کـه از خداونـد دسـت نکشـید، او از شـام دسـت نخواهـد کشـید شـد. و آری، بـرای اخذ کمک 
از متخصصیـن هیـچ مشـکلی وجـود نـدارد. هامنطـور کـه خداوند مـی تواند از یـک متخصص 

پزشـکی بـرای کمـک به شـام در زمینه مشـکالت سـالمتی اسـتفاده کند،
او همچنیـن مـی توانـد از مشـاور حرفـه ای بـرای کمـک بـه تـرک اعتیاد شـام نیز اسـتفاده 
کنـد. » هنگامـی کـه مشـکالت و آزمـون هـا مـا را احاطـه کـرده انـد، مـا بایـد از آنان به سـوی 
خـدا فـرار کنیـم و بـا اطمینـان از او کـه قـادر بـه نجات و قـوی کردن ما بـرای عبور از سـختی 
هسـت، انتظـار کمـک داشـته باشـیم. مـا بایـد بـرکات خداونـد را درخواسـت کنیـم و آن را 
دریافـت خواهیـم کـرد. دعـا وظیفـه و رضورت اسـت؛ اما آیـا پرسـتش را نادیده بایـد بگیریم؟ 
آیـا مـا نبایـد بیشـر از کسـی کـه همه این بـرکات را به مـا داده تشـکر کنیم؟ ما بایـد قدردانی 
کنیـم. مـا بایـد غالبـا بـه رحمـت خداونـد احـرام بگذاریـم و نـام مقـدس او را بـا شـکوه و بـا 
صـدای بلنـد سـتایش کنیـم، و حتـی زمانی کـه از غم و اندوه عبـور می کنیم « الـن جی وایت.
—Ellen G. White, Selected Messages, book 2, p. 268.

سواالتی برای بحث
1. بخشــش چــه نقشــی در از دســت دادن اعتمــاد و بهبــودی یــک رابطــه شکســته ایفــا 
مــی کنــد؟ متــی6: 12تــا15؛ 18: 21،22 » محبــت. . . تندمــزاج و زود رنــج نیســت و کینــه 

بــه دل نمــی گیــرد « )اول قرنتیــان 13: 5(.
2. در حالــی کــه از دوران غــم و انــدوه گــذر مــی کنیــم، مزیــت تامــل و برشــمردن 

رحمــت هــای خداونــد چیســت؟
ــه  ــد ب ــی توان ــما م ــایی ش ــواده کلیس ــی، خان ــای عمل ــه راه ه ــی از چ ــور کل 3. بط

ــد؟ ــک کن ــتند کم ــت دادن هس ــوع از دس ــر ن ــا ه ــا ب ــال تق ــه در ح ــانی ک کس
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داستانهای ایامنداران
11 خرداد

خدا نقشه های دیگری داشت
توسط اندرو مک چسنی

بـرای  را  ای  برنامـه  امتـام رسـاند،  بـه  را  دبیرسـتان  کلیتـون وقتیکـه  آنـا  جـو 
تدبیرکـرد.  دانشـکده 

برای سـال اول، او قصد داشـت تا در یک کالج محلی در نزدیک خانه درایالت 
ِوسـت ویرجینیـا واقـع در ایـاالت متحـده آمریکا قصد ثبـت نام کنـد. از این طریق 
او مـی توانسـت کالس هـای پایـه ای را بـا شـهریه کـم بگیـرد و بـا والدینش و سـه 
خواهـر جوانـرش مبانـد. پـس از آن، او قصـد داشـت تا به یک مدرسـه ادونتیسـت 

روز هفتـم  جهـت تحصیل در رشـته پرسـتاری برود. 
امـا برنامـه در طـی تابسـتان بـه هـم خـورد. او نتوانسـت راهـی پیـدا کنـد تـا 
از خانـه روسـتایی والدینـش بـه کالـج محلـی برسـد. جوآنـا نتوانسـت گواهینامـه 
رانندگـی بگیـرد زیـرا والدینـش، کـه بومـی جامائیـکا بودنـد، داشـتند مـدارک الزم 
جهـت اقامـت ایـاالت متحـده آمریکا را آمـاده می کردنـد. والدینش منی توانسـتند 
بـا ماشـین او را بـه دانشـکده رسـانده و برگرداننـد وهیـچ اتوبوس عمومـی نزدیک 

خانـه اش ایسـتگاه نداشـت.
تنهـا یـک مـاه مانده قبل از رشوع سـال مدرسـه، او هیچ جایـی را برای تحصیل 
نداشـت. سـپس مـادرش، سـوزان، بـه خاطر آورد که یکـی از دوسـتان خانوادگی در 
موسسـه ِویمـر واقـع در کالیفرنیـا کار میکـرد. جوآنـا بالفاصلـه از طریـق اینرنـت 

رشوع بـه جسـتجو کرد.
او بـه مـادرش گفـت: »منـی خواهـم بـه کالیفرنیـا بـروم! خیلـی دوراسـت«. 

مـادرش جـواب داد: » تـو حداقـل بایـد در مـوردش فکـر و دعـا کنـی «.
پـس از آن روز، او دعـا کـرد. او گفـت: »لطفـاً مـرا مجبـور نکـن بـه کالیفرنیـا 
بـروم. اگـر قرار باشـد بـه کالیفرنیا بروم، اجازه بده یکی از دوسـتانم بـا من بیاید«.

یـک هفتـه بعـد، جوآنـا برای بـورس تحصیلـی ثبت نام منـود و بـورس تحصیلی 
شـامل او شـد. درحالـی کـه بـه مـردم سـیل زده کمـک رسـانی مـی کردنـد، او بـا 
چندیـن نفر از پزشـکان ادونتیسـت ارتبـاط برقرار منود که تعهـد منودند تا ۵۰۰دالر 
در هـر مـاه بـرای شـهریه اش بپردازنـد. او بـا نوشـنت نامه کمـک مالی به دوسـتان 
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خانوادگـی اش توانسـت ۱۸۰۰دالر جمـع آوری منایـد. در مدتـی نـه چنـدان کوتـاه 
او پـول کافـی بـرای ثبـت نـام داشـت و او کالس هـا را در فصـل پاییـز رشوع منود.

او گفـت: »مـن هیـچ شـکی نـدارم کـه در جایـی هسـتم کـه خـدا خواسـت تـا 
باشـم«. درآنجا 

درحالیکـه در اولیـن مـاه هـا دلـش بـرای خانـواده اش عمیقـاً تنـگ شـده بود، 
پـی بـردن بـه اینکـه او در مرکزیـت اراده خداسـت باعـث شـد تـا در طـول هفتـه 

۲۵سـاعت کار کنـد تـا بتوانـد پـول بیشـری بـرای شـهریه اش دریافـت منایـد.
جوآنـا کـه االن ۱۹سـال دارد، اولیـن سـال تحصیـل را بـدون آنکه بدهی داشـته 
باشـد بـه امتـام رسـاند و او گفـت که خدا هنـوز صورت حسـابهایش را مـی پردازد.

او گفـت: »مـن دیوانـه وار کار مـی کنـم و وقتـی هـر کاری که بتوانـم بکنم، 
انجـام مـی دهـم؛ بـاز مـی گویـم کـه خدایـا ایـن آن چیـزی اسـت کـه از دسـتم 
برمـی آیـد. حـال نشـان بـده که تو چـه کاری قصـد داری انجـام دهـی . او برایم 

کار مـی کند«.
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۱۱-۱۷ خرداد   درس دهم   

زمان کوتاه سختی

بعد از ظهر روز سبت

مطالعـه ایـن هفتـه: متـی۷: 5؛ افسسـیان ۱: ۷؛ فیلیپیـان ۲: ۴تـا۸؛ افسسـیان۴: ۲۶،۲۷؛ 
یعقـوب ۱: ۱۹،۲۰؛ کولسـیان ۳: ۱۹؛ متـی۷: ۱۲.

آیـه حفظـی: » اگـر عصبانـی ُشـدید، نگذاریـد خشـمتان شـام را بـه گنـاه بکشـاند و یـا تا 
غـروب آفتـاب باقـی مبانـد « )افسسـیان4: 26(.

حتی بهرین خانه ها نیز زمان هایی با کشمش و مناقشه مواجه خواهند بود. این تنها یکی 
از واقعیت های زندگی در دنیای سقوط کرده در گناه است. چیزهای ساده، مثل نوبت چه 
کسی است که آشغال ها را بیرون بگذارد، یا دخر نوجوان شام چگونه تکالیف خود را انجام 
داده، یا پر شام کارش را انجام داده، همه پر دردرس هستند، اما نسبتاً مسائل جزیی هستند 
که می توانند، عموماً، با حداقل دردرس حل شوند. اما مسائل دیگری هستند که می توانند 
اش  گونه  تهدید  تحریف های  و  رفتار  که سوء  مادرهمر،  کنند.  را مختل  زندگی خانوادگی 
ازدواج و سالمتی زوج را با خطر مواجه می کند؛ پدری با بیامر روحی، که فرزندانش را آزار می 
دهد؛ پر که متامی آموزش های دینی اش را زیر پا گذارده تا بابی بند و باری زندگی کند؛ یا 

دخر که با مواد مخدر سالمت جسم و روح خود را به مخاطره انداخته است. 
به ما گفته شده است که یکدیگر دوست داشته باشیم ) یوحنا۱۳:  در عهد جدید مکرراً 
۳۴، رومیان ۱۲: ۱۰(، در صلح و توازن با یکدیگر زندگی کنیم )رومیان ۱۵: ۵؛ عرانیان ۱۲: ۱۴(، 
نسبت به دیگران صبور، مهربان، و رحیم باشیم )اول قرنتیان ۱۳: ۴(، به فکر دیگران بیشر از 

خودمان باشیم) فیلیپیان ۲: ۳(، و یکدیگر را با مهربانی تحمل کنیم )افسسیان۴: ۲(. 
البتـه، گفـنت همـه اینهـا، حتـی انجـام آن برای اعضـای خانواده خودمان، سـاده تـر از انجام 
آن اسـت. در ایـن درس، مـا بـه برخـی از روش ها بـرای کمک کردن برای کاسـنت و تسـلی دادِن 

زمـان هـای کوتـاه سـخت، به ویـژه در خانـواده، نگاه مـی کنیم.

* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در ۸ ژوئن آماده شوید.
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۱۲ خرداد      یکشنبه      

مناقشه و جدل

متـی7: 5 و امثـال سـلیامن 19: 11 را مطالعـه کنیـد. دو اصـل مهـم که می تواننـد به ما کمک 

کننـد تـا از مجادلـه با دیگـران جلوگیری کنیم چه هسـتند؟

 

نویسنده امثال سلیامن بررسی موشکافانه می کند:» ابتدای نزاع مثل رخنه کردن آب است، 
پس مخاصمه را ترک کن قبل از آنکه به مجادله برسد « )امثال سلیامن۱۷: ۱۴(. هنگامیکه، 
یک کشمکش و نزاع رشوع می شود فوق العاده سخت است که آن را متوقف کرد. با توجه به 
کتاب رومیان ۱۴: ۱۹، می توانیم از نزاع، با پیروی از دو چیز جلوگیری کنیم: چیزی که باعث 
صلح و آرامش می شود و چیزی که فرد می تواند دیگری را ارشاد کند. این اصول چقدر بیشر 

برای ایجاد توازن و هامهنگی در خانواده رضوری و حیاتی هستند؟ 
گاهـی اوقـات هنگامیکـه شـام در نـزاع مسـئولیت ]ایجـاد مشـکل ماننـد تصـادف[ را تقبل 
مـی کنیـد، ایـن کار ممکـن اسـت باعـث آرام تـر شـدن طرف دیگـر منازعه بشـود. یـک گام به 
عقـب برگردیـد و فکـر کنیـد آیـا حتـی ایـن مسـئله ارزش جنگیـدن را دارد. امثـال سـلیامن می 
گویـد،» عقـل انسـان خشـم او را نـگاه مـی دارد، و گذشـنت از تقصیـر جـالل او اسـت «)امثـال 
سـلیامن۱۹: ۱۱(. در عیـن حـال، در نظـر بگیریـد کـه ایـن مسـئله چـه تفاوت هایـی در زندگـی 
شـام در ظـرف سـه روز خواهـد داشـت. یـا شـاید بهر اسـت بگوئیـم که چـه  تاثیـری در طول 
پنـج یـا ده سـال خواهـد داشـت؟ چـه تعـدادی از ازدواج هـا، به عنوان مثـال، در باره مسـائلی 

زمـان هـای سـختی داشـته انـد، کـه امـروز بـه نظـر آنان  بسـیار بـی اهمیت هسـتند؟ 
در عـوض اینکـه بـرای مدتـی طوالنـی بـا هـم نزاع داشـته باشـید، بـه صحبت کـردن با فرد 
دیگـر، همـر، فرزنـد، دوسـت، همـکار خود وقـت بگذرانید. ممکن اسـت بخواهید مشـکل یا 
مسـئله مـورد بحـث را بطـور روشـن توضیـح دهیـد و مبحث را متوقـف کنید. اغلـب، هنگامی 
نـزاع بدتـر مـی شـود کـه مسـئله ای کـه بـرای منازعـه رشوع شـده بـا بیـان کلامتـی خشـن بـه 
انحـراف کشـیده شـود؛ درعیـن حـال، بـا بیـان مسـائل گذشـته یا آسـیب گذشـته با هـم عجین 
مـی شـوند و ایـن حالـت مـی توانـد بـه ویـژه بـرای ازدواج مخاطـره آمیـز باشـد. یـک راه بهـر 
و مالیـم تـر رشوع بحـث ایـن اسـت کـه رابطـه خـود را اثبـات کنیـد. اجـازه دهید طـرف دیگر 

بدانـد کـه شـام عمیقـاً بـه رابطه بـا آنهـا اهمیت مـی دهید. 
زمانیکـه بـا بیـان احساسـات مثبـت خـود بحـث را رشوع کنیـد، آنـگاه مـی توانیـد هدایت 
مسـئله را بـه دسـت بگیریـد، در هـر صورت، مراقب باشـید از کلمـۀ »اما« اسـتفاده نکنید، اگر 
بـا بیـان تفکـرات مثبـت رشوع کنیـد و سـپس بگوییـد »امـا« هر چه را که شـام اظهـار کرده اید 
خنثـی مـی کنید. زمانیکه شـام احساسـاتتان را به اشـراک مـی گذارید، به دیـدگاه و نظر طرف 
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دیگـر بحـث گـوش کنیـد، و بـر روی آنچـه کـه او مـی گویـد تأمـل کنیـد، و تنهـا بعـد از آن راه 
حـل خـود را پیشـنهاد کنیـد، کـه ایـن بهریـن منافـع و مصالـح را در ذهـن هـر کـس ایجاد می 

کند )فیلیپیـان ۲: ۴، ۵(.   

بــه گذشــته برگردیــد و بــه بعضــی از کشــمش هایــی کــه اکنــون بســیار احمقانــه و 
بــی معنــی بــه نظــر مــی رســند بیندیشــید. چــه چیــزی مــی توانیــد از ایــن تجربــه 
هــا یــاد بگیریــد کــه بــه شــما کمــک کنــد، حداقــل از ســوی شــما، از چیزهــای مشــابه 

آن کــه اتفــاق افتــاده انــد، جلوگیــری کنــد؟ 

۱۳ خرداد      دوشنبه      

برخی از اصول ازدواج
ازدواج، مثـل روز سـبت، یـک هدیـه از طـرف خداونـد بـه انسـان اسـت که به بـاغ عدن بر 
مـی گـردد. و مـا بـه عنوان اعضـای کلیسـای ادونتیسـت روز هفتم، مـی دانیم که دشـمِن روح 
چـکار هـا کـرده اسـت، و هنـوز انجام می دهد، تا هم سـبت و هـم ازدواج را ازبیـن برد. حتی 

بهریـن ازدواج هـا، در برخـی مـوارد، از نـزاع و درگیری رنـج می برند.
در آیات زیر چند تا از اصولی که  به زوج ها در حل این مسئله کمک کنند، آمده است.

افسسـیان 1: 7 را مطالعـه کنیـد. چـه اصـل حیاتـی در اینجـا مـی توانیـد پیـدا کنیـد کـه بایـد 

بخـش مهمـی از هـر ازدواجـی باشـد؟ 

 

شام باید یاد بگیرید که ببخشید، به ویژه هنگامی که همر شام سزاوار آن نیست. هرکسی 
می تواند کسی را که شایستگی بخشش را دارد ببخشد: در حقیقت، آنچه سخت است، 
بخشش کسی است که سزاوار نیست. بخشش حقیقی، بخشیدن کسی است که سزاوار نیست، 
به هامن روشی که خداوند به واسطه صلیب ما را بخشید. ما باید به همین ترتیب انجام دهیم. 

وگرنه، ازدواج ما، اگر نجات یابد)که به نظر منی رسد(، مثل برزخ خواهد بود.

رومیان 3: 23 را مطالعه کنید. چه اصل رضوری در آن پیدا می کنید؟ 

 

شـام باید بپذیرید که با شـخص گناهکاری ازدواج کرده اید، با کسـی که از نظر احساسـی، 
جسـمی، و روحـی آسـیب دیـده اسـت. اشـتباهات همـر خـود را قبـول کنیـد. بـه روش خود 
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بـرای آنـان دعـا کنیـد. شـام ممکـن اسـت مجبـور باشـید بـا آن اشـتباهات زندگـی کنیـد، ولـی 
مجبـور نیسـتید بیـش از حـد آنـان را تحمل کنیـد. اگر تحمل کنید، آنها شـام خوره مـی خورند. 
خدای بی عیب و نقص و قدوس ، بواسطه عیسی مسیح، ما را هامنطور که هستیم می 
پذیرد: پس شام، که مقدس و کامل نبودید، باید هامن کار مشابه را برای همرتان انجام دهید.

ــم  ــی توانی ــا م ــی در اینج ــول مهم ــه اص ــد. از چ ــه کنی ــا8 را مطالع ــان 2: 4ت فلیلپی
ــا در ازدواج، بلکــه تمــام مشــکات بالقــوه در  ــه تنه ــا، ن ــه م ــه ب ــم ک اســتفاده کنی

ــد؟  ــط کمــک کن رواب

۱۴ خرداد      سه شنبه      

نقش خشم در مناقشه
چـه کسـی هسـت کـه خشـم را در جایـی تجربـه نکرده باشـد؟ چیزی کـه این را سـخت تر 
مـی سـازد زمانـی اسـت کـه عصبانیـت نسـبت بـه اعضـای خانـواده باشـد. همـراه بـا نپذیرفنت 
درخواسـت بخشـش، عصبانیـت به سـمی تبدیل می شـود کـه باعث رنـج و درد بزرگی در خانه 

و خانـواده و بطـور کلـی در روابـط خانوادگی خواهد شـد. 

جامعـه 7: 9 و افسسـیان 4: 26، 27را مطالعـه کنیـد. چگونـه می توانیم درک خود را از خشـم 

بـه عنوان »احسـاس« و خشـم به عنـوان »گناه« متعـادل کنیم؟ 

 

در کتـاب یعقـوب 1: 19، 20، یعقـوب در قبـال اعضـای خانـواده کـه کردار، و طـرز برخورد و 

گفتارشـان باعـث خشـم مـا می شـود چه مـی گوید؟ 

 

اگـر شـام در مـورد چیـزی عصبانـی هسـتید، بـه جـای اینکه بـه آن اجـازه دهیـد مانند یک 
ابـر تاریـک بـر فـراز زندگـی شـام قـرار بگیـرد، آن را بـه یـک چیـز مثبـت تبدیـل کنیـد. بـرای 
کسـانی کـه شـام را مـورد آسـیب و آزار قـرار داده انـد، دعـا کنیـد. آنان را ببخشـید و برایشـان 
طلـب برکـت کنیـد. احتـامالً بـرای بار اول چنین کاری آسـان نخواهـد بود، اما هنگامی که شـام 

تصمیـم مـی گیریـد کـه بـه آن پایـدار مبانیـد، خداونـد بقیـه آن کار را انجام خواهـد داد. 
اغلب  آید.  ما در آن بزرگ شده ایم، می  ای که  از خانه  بعضی وقتها ریشه اصلی خشم 
مردم خشمگین، از خانواده ای عصبانی می آیند، زیرا آنان از الگو های خود یاد گرفته اند و 
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هامن رفتارها را در زندگی شان دنبال کرده اند. رشوع عصبانیت ممکن است در نتیجه نیازهای 
ناخوشایند یا حسادت باشد، مثل قضیه مرافعه قابیل، که منجر به قتل برادرش شد.

ممکـن اسـت دلیـل خوبـی بـرای عصبانیـت داشـته باشـید، امـا از آن بـه عنـوان بهانـه ای 
اسـتفاده نکنیـد تـا در آن حالـت باقـی مبانیـد. آن را انـکار نکنیـد یـا سـعی نکنیـد آن را توجیه 
کنیـد. در عـوض، از خـدا بخواهیـد بـه شـام کمـک کند که بـا آن بـه روش مثبت برخـورد کنید. 
پولـس رسـول توصیـه خوبـی بـه مـا مـی کند:»مغلـوب بـدی مشـو بلکـه بـدی را بـه نیکویـی 

مغلـوب سـاز « )رومیـان ۱۲: ۲۱(. 

همـه مـا چیزهـای داریـم کـه مـا را تـا حـّد درد ، عصبانـی کننـد. در برخـی مـوارد، 
ممکـن اسـت آن را توجیـه کنیـم. سـوال ایـن اسـت، چگونـه مـی توانیـم از طریـق 
قـدرت خداونـد، اجـازه ندهیـم کـه عصبانیـت، مـا و اطرافیـان مـا را تیـره روز نکنـد؟ 

۱5 خرداد      چهارشنبه      

نزاع، سوء رفتار تهاجمی، اقتدار، و کنرتل
بعضـی وقتهـا عصبانیـت و مناقشـه حل نشـده، بصـورت خیلی منفـی، با حرکتـی مخرب، و 
حتـی بـا روابطـی خشـونت آمیـز گسـرش یابد. سـوء رفتار مـی تواند اشـکال مختلف جسـمی، 
کالمـی، احساسـی، روحـی، جنسـی، وغیـره داشـته باشـد. امـا هرگونـه ازاشـکال سـوء رفتـار 

برخـالف اصـل محـوری ملکـوت خداونـد - یعنـی محبـِت غیرخودخواهانـه باشـد. 

چه آموزه مهمی در باره روابط در اول یوحنا4: 7، 8 و کولسیان 3: 19 یافت می شود؟

 

» ای شوهران، زوجه های خود را محبّت منایید و با ایشان تلخی مکنید «)کولسیان۳: ۱۹(. 
کلمـه تنـد و خشـن در زبـان اصلـی یونانـی بـه معنـی ایـن اسـت کـه یـک نفـر نسـبت به 
رشیـک زندگیـش عصبانـی یـا تلخـکام باشـد، کـه سـبب رنـج مـداوم، خصومـت شـدید، و بیـان 
کننـده نفـرت و تنفـر نسـبت بـه دیگـران باشـد. پولـس خیلـی روشـن مـی گویـد کـه همـر 
نبایـد متخاصـم و خشـن باشـد. سـوء رفتـار احساسـی، جنسـی، و جسـمی بـرای زن و شـوهر  
مسـیحی قابـل قبـول نیسـت. در عـوض، آنچه قابل قبول اسـت دوسـت داشـنت و محبت کردن 
بـه همـر اسـت. پولـس همچنیـن ایـن را روشـن میکند کـه محبت: صبـور، و مهربان اسـت و 
حسـادت و رشـک، غـرور، بـی ادبـی، و خود پرسـتی نـدارد و به راحتی خشـمگین منی شـود، و 
اشـتباهات دیگـران را بـه خاطـر منـی سـپارد، از بـدی لذت منـی برد، اما از راسـتی خشـنود می 
شـود. همیشـه محبـت حامیـت می کنـد، قابـل اعتامد اسـت، امیدوار اسـت، و همیشـه پایبند 
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و وفـادار مـی مانـد. هیـچ کـدام از ویژگـی های محبت، نسـبت به آزار چشـم پوشـی منی کنند 
و آن را در هـر شـکل و فرمـی کـه باشـد منـی پذیرند. 

رابطـه سـامل و درسـت یکـی از چیزهایی اسـت کـه در آن رشیـک زندگی احسـاس امنیت و 
حامیـت مـی کنـد، هـم زمان خشـم را با یک روش سـامل مدیریت مـی کند، و خدمـت کردن به 
یکدیگـر در زندگـی آنـان بـه شـکل یـک قاعـده در می آیـد. اغلـب، قربانیان احسـاس گناه می 
کننـد، بطـوری کـه خـود را مسـؤل تحریـک شـدن آزار دهنده شـان یا شـاید به طریقی سـزاوار 
آزار دیـدن از طـرف، آزار دهنـده مـی داننـد. آزار دهنـدگان مـی تواننـد کامالً قربانیـان خود را 
کنـرل کننـد و اغلـب بطـور ماهرانـه می تواننـد در قربانیان خـود این احسـاس را بوجود آورند 

کـه خودشـان مسـئول آزاری بـوده اند که به آنان رسـیده اسـت. 
حقیقـت ایـن اسـت کـه هیـچ کـس سـزاوار آزار دیدن توسـط شـخص دیگـر نیسـت، و آزار 
دهنـدگان بـرای اقداماتشـان و اعاملشـان مسـئول هسـتند. خـر خـوب ایـن اسـت کـه کتـاب 
مقـدس آسـایش و نـه تقصیـر را بـه قربانیـان آزار مـژده مـی دهـد. در بعضی موقعیـت ها، که 
مشـکل غیـر قابـل کنـرل اسـت، مـردم نبایـد از کمـک طلبیـدن از بیرون هراس داشـته باشـند. 

چقــدر تأســف بــار اســت کــه برخــی فرهنــگ هــا در مــورد آزار زنــان چشــم پوشــی 
ــوع  ــن ن ــار ای ــت گرفت ــچ وق ــد هی ــیحیان نبای ــک از مس ــچ ی ــرا هی ــد. چ ــی کنن م
ــی دارد؟  ــزی را مجــاز م ــان چــه چی ــگ آن بدرفتاریشــوند، صــرف نظــر از اینکــه فرهن

۱۶ خرداد      پنجشنبه      

بخشش و آشتی

» لهـذا آنچـه خواهیـد کـه مـردم بـه شـام کننـد، شـام نیـز بدیشـان همچنـان کنیـد؛ زیـرا ایـن 

اسـت تـورات و ُصُحـف انبیـا «)متی7: 12(. بـه تجربیات خود در خانواده و خـارج از خانواده 

بیندیشـید، کـه مبوجـب آن الزم اسـت تا این اصـول را عملی کنید  و در خطوط زیر بنویسـید، 

فقـط مشـخص کنیـد چـه زمان هایـی و چگونـه با ایـامن، اینـکار را انجام مـی دهید؟ 

 

نویسـنده کتـاب عرانیـان توصیـه مـی کنـد،» و در پی سـالمتی با همه بکوشـید و تقّدسـی 
کـه بغیـر از آن هیچ کـس خداونـد را نخواهـد دیـد «)عرانیـان۱۲: ۱۴(. حتـی وقتـی متامـی 
اقدامـات الزم را انجـام مـی دهیـم، برخـی از مردمی که به ما آسـیب رسـانده انـد، همچنان به 

مـا گـوش منـی کننـد و رفتارشـان را تغییـر منـی دهند.
شـاید برخـی عـذر خواهـی کننـد، امـا برخـی نخواهنـد کـرد. در هـر صـورت، ایـن بـه نفع 
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ماسـت، بـه ویـژه وقتـی کـه شـخص از اعضـای خانـواده اسـت، مراحـل عفـو و گذشـت را طی 
کنیـم کـه مـا قبـالً در بـاره آن صحبـت کردیم. 

در حقیقت، گذشت یک بخش رضوری برای حل منازعه، به ویژه در خانواده است. وقتی 
یک شخص نسبت به ما خطا می کند، دشمن خدا)شیطان( دوست دارد که بین ما و او مانعی 

برای جلوگیری از اینکه او را محبت کنیم، هامنطور که مسیح به ما محبت کرد، ایجاد کند.
بخشش و گذشت، انتخابی است که ما برای جلوگیری از کار شیطان انجام می دهیم.

» مـا آمرزیـده منـی شـویم بخاطـر ایـن کـه می بخشـیم، بلکـه بخاطـر طریقه ای اسـت که 
مـی بخشـیم « پایـه و اسـاس همه بخشـش ها در محبـت رایگان خـدا یافت می شـود، و اما ما 
بـا نگـرش خـود نسـبت بـه دیگـران نشـان مـی دهیـم که آیـا آن عشـق و محبـت را نسـبت به 
دیگـران در خودمـان ایجـاد کـرده ایـم. بـه همیـن دلیل مسـیح می گویـد: » زیرا بـدان طریقی 
کـه حکـم کنیـد بر شـام نیـز حکم خواهد شـد و بـدان پیامنه ای کـه پیامیید برای شـام خواهند 
.Ellen G. White, Christ’s Object Lessons, p. 251—.پیمـود «)متـی۷: ۲(. الـن جـی وایـت

در عیـن حـال، هنگامـی کـه مـا، که مرتکب خطا شـده ایم، نیـاز داریم تالش کنیـم تا رابطه 
شکسـته خودمـان را بـا شـخص دیگـر بهبـود بخشـیم، کـه ممکن اسـت مسـتلزم رفنت به سـوی 
شـخص دیگـر و اعـالم پشـیامنی از آنچـه که انجام داده ایم، و درخواسـت برای بخشـش باشـد.

ایـن چیـزی اسـت کـه مسـیح گفت:» آنـگاه به ایشـان رصیحاً خواهـم گفت که، هرگز شـام 
را نشـناختم! ای بـدکاران از مـن دور شـوید! پـس هـر که این سـخنان مرا بشـنود و آنهـا را بجا 
آرد، او را بـه مـردی دانـا تشـبیه می کنـم کـه خانـه خـود را بـر سـنگ بنـا کـرد «)متـی۵:  ۲۳ و 
۲۴(. ایـن خـوب اسـت هنگامـی که کسـی که بـه ما رضبـه زده از ما عذر خواهـی کند و طلب 
بخشـش کنـد. بـه همیـن ترتیـب، ایـن خـوب اسـت هنگامـی که ما نسـبت بـه دیگـران همین 

توجـه و رفتـار را انجـام دهیم. 

ــوید،  ــیده ش ــا از آن بخش ــد ت ــاز داری ــه نی ــی ک ــام چیزهای ــاره تم ــیدن در ب اندیش
ــید؟   ــران را ببخش ــه دیگ ــد ک ــاد بگیری ــا ی ــد ت ــی کن ــک م ــما کم ــه ش ــه ب چگون

۱۷ خرداد      جمعه      

تفکـری فراتـر: والدیـن اکـراً در اداره کـردن خانـواده با هم متحد نیسـتند. پـدری، که 
بـا فرزندانـش زمـان کمـی مـی گذرانـد، و از ویژگـی هـای شـخصیتی و اخالقـی آنان بـی اطالع 
اسـت، نسـبت بـه آنـان خشـن و سـخت گیر اسـت. او عصبانیـت خـود را کنرل منی کنـد، بلکه 
فقـط اشـتیاق بـه اصالح فرزنـدان را دارد. کـودک می داند، اگـر اطاعت نکند، مجـازات و تنبیه 
و خشـم از طـرف او]پـدر[ را در پـی خواهـد داشـت. مادر برای بـار اول ازخطاکار گذشـت می 
کنـد، و از آن چشـم پوشـی مـی کنـد و در اشـتباه دفعـه بعـدی او را بـه سـختی مجـازات مـی 
کنـد. فرزنـد هرگـز منـی دانـد کـه چـه عکس العملـی را بایـد از طـرف والدینـش انتظار داشـته 
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باشـد، و وسوسـه و اغـوا مـی شـود تـا انـدازه ای که مـی تواند بـدون مجازات، تخطـی کند، رس 
پیچـی مـی کنـد. بنابرایـن آنهـا بذرهـای رشارت و بـدی را مـی کارنـد ودر بهار زندگـی فرزندان 

رشـد مـی کننـد و میـوه می دهنـد. الن جـی وایت. 
—Ellen G. White, The Adventist Home, pp. 314, 315. 

» خانـه بایـد مرکـز پاکریـن و متعالـی ترین عواطف باشـد. آرامـش، هامهنگـی، عاطفه، و 
شـادی بایـد هـر روزه بـا پایـداری گرامـی داشـته شـود تـا زمانی کـه ایـن چیزهای ارزشـمند در 
قلـوب کسـانیکه خانـواده را تشـکیل داده انـد سـاکن شـود. درخت عشـق باید با دقـت آبیاری 
شـود، در غیـر ایـن صـورت خشـک خواهـد شـد. هـر اصـل خوبـی بایـد گرامـی داشـته شـود، 
چنانچـه اگـر م بخواهیـم روح در آن رشـد کـرده و کامیـاب شـود. آنچـه کـه شـیطان مـی کارد 
رشـک، حسـادت، شـک و تردید رشیرانـه، ناشـکیبایی، تعصـب، خودخواهی، طمع، غـرور، باید 
ریشـه کـن شـود. اگـر به این چیزهـا اجازه داده شـود تـا در روح مبانند، آنها میـوه خواهند داد 
و بسـیاری در اثـر آن آلـوده خواهنـد شـد. آه، چقـدر گیاهان سـمی کاشـته می شـوند که میوه 

 .Pages 195, 196 » هـای بـا ارزش محبـت را از بیـن مـی برنـد

سواالتی برای بحث
1. نقــل قــول زیــر از مقالــه ای در بــاره ازدواج را بخوانیــد. » زیــرا رئیــس کََهنــه ای نداریــم 
کــه نتوانــد همــدرد ضعفهــای مــا بشــود، بلکــه آزمــوده شــده در هــر چیــز بــه مثــال مــا، 
بــدون گنــاه «)عبرانیــان4: 15(. همانطــور کــه مســیح خــود را در وضعیــت مــا قــرار داد، 
ــر، مــا هــم بایــد همــان کار را در مــورد شــریک زندگیمــان در زندگــی  ــاط بهت ــرای ارتب ب
ــود  ــدگاه خ ــا از دی ــران را تنه ــت و بح ــر وضعی ــد ه ــعی کنی ــم. س ــام دهی ــوئی انج زناش
نبینیــم بلکــه از دیــدگاه و نظــر همســر خــود هــم ببینیــم. ببینیــد همســرتان وضعیــت را 
چگونــه مــی بینــد، چگونــه بــر او اثــر مــی گــذارد، و چــرا او در مــورد آن، آنطــور حــس 
مــی کنــد. ایــن اصــل مــی توانــد راهــی طوالنــی در رفــع موقعیــت هــای دشــوار باشــد. 
بــه چــه روش هایــی مــی توانیــم ایــن اصــل را در همــه زمینــه هــای پنهانــی کشــمکش بــا 

دیگــران بــکار ببریــم؟
2. در کاس، بــه ایــن ســؤال پاســخ دهیــد، » آیــا خشــم همیشــه گنــاه محســوب می شــود؟ 

« از موضــع خــود دفــاع کنید.
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داستانهای ایامنداران
18 خرداد

پرداخت با دعا
توسط اندرو مک چسنی

۹۰۰۰کواچـای  مبلـغ  او  شـد.  اخـراج  زامبیـا  دانشـگاه  از  سـیمیال  چومبـا 
زامبیا)حـدوداً ۹۰۰دالر( بدهـکار بـود و دیگـر عقلـش بـه جایـی منـی رسـید کـه 

آورد. بـه دسـت  پـول  توانـد  چگونـه مـی 
امـا چومبـا منـی خواسـت تـا تسـلیم شـود. او در حالیکـه در مدرسـه راهنامیی 
روسـاگو، موسسـه سـواد آموزی ادونتیسـت روزهفتـم  در زامبیا، تدریـس می کرد؛ 

بـرای مـدرک لیسـانس در دانشـگاه عمومـی در حال درس خوانـدن بود.
چومبـا نـزد افـراد مختلفی رفت تا درخواسـت کنـد که به او پول قـرض بدهند. 
او بـه دنبـال راهـی بـود تـا ماشـینش را بفروشـد کـه تویوتـا ُولتـز با رنـگ خرمایی 
مایـل بـه قرمـز بـود. او دعـا کـرد تا خـدا در این امـر به عنوان واسـطه عمـل کند.

سـپس بـه بانکـی در مونـزه، نزدیکریـن شـهر بـه مدرسـه راهنامیـی روسـانگو، 
رفـت تـا بـرای وام تقاضـا کنـد. در هر حال او فهمیـد که بانک ارائـه وام را متوقف 
سـاخته اسـت. در حالیکـه رسخـورده بانـک را تـرک کـرد، دوسـتی در خیابـان او را 
صـدازد و گفـت: »مـی توانـم ماشـینت را بـه مـدت ۲۱روز کرایـه کنـم؟«. چومبـا 

رسش را بلنـد کـرده و نـگاه کـرد.
دوسـتش گفـت: مـردی سـفید پوسـت قرار اسـت با دخـرش بـرای تعطیالت به 
اینجـا بیایـد. او مـی خواهـد مسـافرت کنـد. او از مـن خواسـت تا به دنبال ماشـین 

خوبـی بگـردم و فکـر مـی کنم ماشـین تـو خوب خواهـد بود.
چومبـا گفـت: »بـه نظـر مـی رسـد کـه فرصـت خوبـی اسـت. چـه کاری بایـد 

انجـام دهـم؟«.
دوسـتش گفـت: » فقـط کافی هسـت که ماشـین را بـه کارواش بـری «. چومبا 
ماشـینش را بـه کارواش بـرد تـا بـه خوبـی شستشـو شـود و بـا مرد سـفید پوسـت، 
کسـی کـه ماهها با دوسـتی در یـک مزرعه واقـع در مونزه می مانـد، مالقات منود. 
او گفـت کـه قصـد دارد تـا دخرجوانـش را در یـک تـور مسـافرتی به زامبیـا برد و 
۱۲۰۰۰چـواکا را پیشـنهاد منـود تا ماشـین را بـه مدت ۲۱روز قرض بگیـرد. این مبلغ 

پـول کافـی بـود تا یک ماشـین دسـت دوم خریداری شـود. 
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چومبـا در یـک مصاحبـه گفـت: »بـاورم منی شـود«. مرد خواسـت تا ماشـین را 
در ایـن روز؛ یعنـی روز شـنبه بگیـرد. اگرچـه چومبا بـه پول احتیاج داشـت، او این 

کار را نکـرد؛ نخواسـت تـا در روز سـبت معاملـه تجـاری انجام دهد. 
اودرحالیکـه بـی صـدا دعـا مـی کـرد تا آن مـرد ایـده اش را عوض نکنـد، گفت: 
»نـه، مـا مـی توانیـم روز یکشـنبه مالقـات کنیـم«. مـرد موافقت کـرد تا ماشـین را 

روز یکشـنبه بگیـرد و مبلـغ ۱۱۰۰۰کواچـا را بالفاصلـه پرداخـت کرد. 
چومبـا ده یـک خـود را داد و جهـت پرداخـت شـهریه اش بـه دانشـگاه رفـت. 
او هرگـز از دانشـگاه اخـراج نشـد و تحصیلـش را ادامـه داد و توانسـت تا در سـال 

۲۰۱۶فـارغ التحصیل شـود.
حال بیشر از قبل او بر قدرت دعا باوردارد.

چومبـا کـه ٣۷سـال دارد گفـت: » صبـور باشـید و بـه خـدا اعتـامد کنید. شـاید 
بـرای انجـام ایـن کار یـاآن کار تقـال کنیـد؛ امـا خـدا مـی دانـد کـه شـام چـه مـی 

خواهیـد. وعـده زمانـی ای کـه او مـی دهـد همیشـه بـه انجـام مـی رسـد «.

موسسـه بشـارتی روسـانگو که در مدرسـه راهنامیی اسـت، با هدایای بشـارتی 
در اوایل سـالهای ۱۹۰۰بنیان گذاری شـد. از هدایای بشـارتی شـام سپاسـگزارم.
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۱۸- ۲۴ خرداد   درس یازدهم   

خانواده های با ایامن

بعد از ظهر روز سبت
مطالعه این هفته: اعامل رسوالن۱۰: ۱-۲۸، ۳۴، ۳5؛ اول قرنتیان ۲: ۲؛ اول تسالونیکیان5: 

۲۱، ۲۲؛ یوحنا ۱: ۱۲، ۱۳؛ اول یوحنا5: ۱.

آیه حفظی: » پس اکنون که گرداگرد ما چنین شاهدان امین بی شماری قرار گرفته اند ما باید 
از هر قید و بندی و هر گناهی که دست و پای ما را بسته است آزاد شویم و با پشتکار در 

میدانی که در برابر ما قرار گرفته است بدویم. به عیسی که ایمان ما را به وجود آورده و آن را 

کامل می گرداند، چشم بدوزیم. چون او به خاطر شادی ای که در انتظارش بود، متحّمل صلیب 

 شد و به رسوایی مردن بر روی صلیب اهمّیت نداد و بر دست راست تخت الهی نشسته است «

)عبرانیان12: 1، 2(.

مهـم نیسـت کـه در کـدام مرحلـه از زندگـی هسـتیم، یـا در گذشـته از چـه مراحلـی عبـور 
کـرده ایـم، یـا در آینـده چه در پیـش رو داریم، مـا در برابر پیشـینه های فرهنگی قـرار داریم. 
والدیـن مـا، فرزنـدان مـا، خانـه هـای مـا، خانـواده هـای مـا، حتـی کلیسـای مـا، همگـی تحت 
تاثیـر فرهنگـی قـرار دارنـد کـه در آن زندگـی مـی کننـد، و تـا حـد زیادی هـم متاثـر از آن می 
باشـند. اگرچـه عوامـل زیـادی در تغییـر روز سـبت از شـنبه بـه یکشـنبه  نقش داشـته اند، این 
یـک مثـال قـوی اسـت کـه چگونـه فرهنـگ در طـول زمـان، با قـدرت و بطـور منفی، کلیسـا را 
تحـت تاثیـر قـرار داده اسـت. هـر روز کـه از کنـار یک کلیسـا عبـور می کنیـم، به ما یـادآوری 

مـی شـود کـه چقـدر قـدرت دسرسـی فرهنـگ قوی مـی تواند باشـد. 
خانواده های مسیحی در طول زمان با چالش های فرهنگی مواجه می شوند. گاهی این 

تاثیرات فرهنگی می تواند مثبت و خوب باشد، گرچه، بیشر این تاثیرات منفی بوده است.
خـر عالـی ایـن اسـت کـه قـدرت انجیـل در بـاره مسـیح بـه مـا در برخـورد بـا ایـن چالش 
هـای فرهنگـی؛ نـور، اطمینـان، و قـدرت  مـی بخشـد. ایـن هفته به بررسـی اینکـه چگونه می 
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تـوان »خانواده هـای بـا ایـامن« داشـت، مـی پردازیـم، در حینی کـه در پی این هسـتیم » تا در 
زمانـی کـه همـه منحرف و رسکش هسـتند، بـدون تقصیر و گنـاه، فرزندان بی عیب خدا باشـیم 

و ماننـد سـتارگان در جهـان تاریک بدرخشـیم  « )فیلیپیـان۲: ۱۵(. 

* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در ۱5 ماه ژوئن آماده شوید.

۱۹ خرداد      یکشنبه      

آنچه را که خوب است محکم نگه دارید 
هامنطور که انجیل جهانی می شود، مسیحیان با فرهنگها و شیوه های مختلف مواجه می 
شوند، که بیشر آنها مربوط به خانواده و روابط اجتامعی است. یکی از پرسشهای بزرگ برای 
بشارت دهندگان مسیحی مربوط می شود به اینکه چگونه همه چیز در باره ناهنجاری های 

فرهنگی بیان شود، از جمله روابط خانوادگی که ممکن است آنرا ناراحت کننده بیابند.

اعامل رسوالن 10: 1- 10، 34، 35 را مطالعه کنید. ما چگونه می توانیم، در مورد نیازهایامن برای 

غلبه بر موانع و محدودیت های خودمان در هنگام برخورد با فرهنگ های دیگر یاد بگیریم؟

 

مـرگ مسـیح بـرای گناهان هر انسـانی، در هر جایـی از دنیا بود. هنوز بسـیاری از مردم از 
ایـن حقیقـت بـزرگ نا آگاه هسـتند. کار مبرشان مسـیحی ارسـال دعوت نامه ایـن خر خوش و 
گرفـنت پاسـخ آن اسـت. از آنجایـی کـه خداونـد هیـچ جانبداری منی کنـد، مسـیحیان فراخوانده 
شـده انـد تـا بـا همـه با احرام و دوسـتی رفتار کننـد، همینطور بـه آنان این فرصت داده شـده 

اسـت، مـژده خوب را که بـرای آنان اسـت، بپذیرند.

اولیـن مبـرشان مسـیحی در مـورد معرفـی مـژده خـوب بـه دیگـر فرهنـگ هـا چـه نتیجـه ای 

گرفتنـد؟ از ایـن آیـات چـه اصلـی مـی توان اسـتحصال منود؟ اعـامل رسـوالن 15: 19، 20، 28، 

29؛ اول قرنتییـان2: 2؛ اول تسـالونیکیان5: 21، 22.

 

اگرچـه هـر فرهنگـی ماننـد آینـه، رشایـط سـقوط کرده مـردم درون آن را نشـان مـی دهد، 
همچنیـن ممکـن اسـت فرهنـگ دارای عقایدی باشـد که هم سـو با کتاب مقدس نباشـد، حتی 
قابـل اسـتفاده بـرای بیـان علـت آمـدِن انجیـل نباشـد. روابـط نزدیـک خانـواده و اجتـامع در 

بسـیاری از نقـاط جهـان منونـه ای از ارزش فرهنگـی آن جامعـه اسـت.
مسیحیان می توانند با رعایت اصول کتاب مقدسی ازآنچه که خوب است حامیت و آنرا تقویت کنند. 
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در عیـن حـال، حقیقـت خداونـد نبایـد با خطر سـازش روبرو شـود. متاسـفانه تاریخ کلیسـا 
نشـان مـی دهـد کـه در نتیجـه سـازش و پذیـرش فرهنگهـا، وصلـه ای از عقاید شـبه مسـیحی، 
بعنـوان مسـیحیت موثـق خودمنائـی می کند. شـیطان ادعا مـی کند که خدای این جهان اسـت 
و بـا شـادمانی پریشـان فکـری را منتـرش و ترویـج مـی کنـد، ولـی عیسـی ایـن جهـان را رهایی 
بخشـیده اسـت و روح او پیـروان وی را بـه جمیـع حقایـق رهنمون می سـازد )یوحنـا ١٦: ١٣(. 

چقــدر از ایمــان شــما بوســیله فرهنــگ شــکل گرفتــه اســت، و چقــدر در اثــر حقیقت 
کتــاب مقــدس شــکل گرفتــه اســت؟ چگونــه مــی توانیــم ایــن دو را از هــم تشــخیص 

دهیــم ؟ آمادگــی داشــته باشــید تــا در کاس در مــورد آن بحــث و گفتگــو کنیــد.

۲۰ خرداد      دوشنبه      

قدرت فرهنگ در خانواده

» مـن او را انتخـاب کـرده ام تـا بـه پرسانش و به نسـل خود یـاد بدهد که از مـن اطاعت کنند 

تـا هرچـه را کـه نیکـو و درسـت اسـت، انجـام دهنـد. اگر آنهـا ایـن را انجام دهنـد، من هرچه 

را بـه ابراهیم وعـده داده ام، انجام خواهـم داد «)پیدایش18: 19(.

اگرچـه خانـواده هـا ممکـن اسـت در موقعیـت هـای مختلـف ظاهـر شـوند، امـا خانـواده 
هـا خشـت هـای سـازنده جامعه هسـتند؛ بنابراین، بسـیار از ویژگـی های متفـاوت فرهنگی از 
جوامـع مختلـف مسـتقیامً بـه خانـواده وابسـته اسـت. بـه عنـوان مثـال، در یک فرهنـگ کهن 
مفـروض اسـت کـه مـرد مسـئول خـوردن جسـد مـرده والدین خـود بـوده اسـت، و در فرهنگ 
دیگـر، مـردی کـه مـی خواسـت ازدواج کنـد و خواسـتگار عـروس بـود بایـد بـرای پـدر عـروس 
بـه عنـوان مهریـه رسهایی خشـک شـده از قبیلـه متخاصم را مـی آورد. حتـی در دوران مدرن، 
عقیـده هایـی مربـوط بـه کـودکان، خواسـتگاری، طـالق، ازدواج، والدین، و غیره بطور گسـرده 
وجـود دارد. هامنطـور کـه مـا پیـام خـودرا به فرهنگ هـای مختلف منتـرش می کنیـم، باید یاد 
بگیریـم کـه بـه هـر طریقی بـا آنـان ارتباط برقـرار کنیم، حتـی زمانی که هم سـو بـا اعتقادات 
مـا نیسـت، و مشـکالت غیـر رضوری ایجاد نکنیـم. هم زمـان، از نزدیک در خانه، بایـد کامالً از 

آنچـه کـه نفـوذ و تاثیـر فرهنـگ در خانواده ما اسـت، آگاه باشـیم. 

در منونـه هـای زیـر، بـه چـه طریق هایـی فرهنـگ در زندگی خانوادگـی تاثیر می گـذارد؟ چه 

اصولـی را از ایـن آیـات می توانیم یـاد بگیریم؟ 

پیدایش16: 3-1  
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پیدایش35: 4-1  

 

عزرا10  

 

اول پادشاهان11: 1  

 

هیـچ کـدام از مـا در یـک محیـط بسـته و ایزولـه زندگـی منـی کنیم؛ همـه ما و خانـواده ما 
تحـت تاثیـر فرهنگـی هسـتیم کـه در آن زندگـی مـی کنیـم. به عنوان یک مسـیحی مسـئولیت 
مـا ایـن اسـت هامنطـور کـه در درون فرهنگ خـود زندگی کنیم بهریـن کارها را انجـام دهیم، 

و آنچـه را کـه بـا ایـامن مـا هامهنگـی دارد تا حـد ممکن حفـظ کنیم. 

چــه چیزهایــی از فرهنــگ خــاص شــما کــه بــه زندگــی خانوادگــی شــما کمــک مــی 
ــه  ــی نیســتند؟ چگون ــاب مقــدس هســتند؟ چــه چیزهای ــا کت ــد در هماهنگــی ب کنن
ــار  ــدون کن ــود، ب ــگ خ ــود و فرهن ــان خ ــن ایم ــق را بی ــن تطبی ــد بهتری ــی توانی م

ــد ؟   ــام دهی ــق ضــروری آن انج گذاشــتن حقای

۲۱ خرداد      سه شنبه      

بقای خانواده از طریق فصول تغییر
تغییر یک رخداد غیر قابل گریز و بر هم زننده نظم زندگی در خانواده است، رصف نظر 
از فرهنگی که در آن زندگی می کنیم. برخی تغییرات مربوط به چرخه زندگی قابل پیش بینی 
هستند. اغلب تغییرات، مثل مرگ، بالیای طبیعی، جنگ، بیامری، جابجایی خانواده، یا شکست، 
کاری غیر قابل پیش بینی هستند. بسیاری از خانواده ها با تغییرات اجتامعی و اقتصادی در 
جامعه و کشورشان مواجه هستند. سایر تغییرات به طور مستقیم به فرهنگ مربوط می شود. 

در مثـال هـای زیـر برخـی از تغییـرات بزرگ، حتی آسـیب زننـده روح  وجود دارد کـه مردم با 

آن روبـرو هسـتند. بـا اسـتفاده از تخیـل خـود، خـود را در موقعیـت آنـان قرار دهیـد. چطور 

ایـن تغییـرات بـر زندگـی آنـان تاثیـر مـی گـذارد؟ چه عاملی به شـام مـی تواند کمـک کند که 

از عهـده آن بـر آئیـد؟ بـه چـه شـیوه ای ممکن اسـت عکس العمـل متفاوتی نشـان دهید؟ 

ابراهیم، ساره، و لوط )پیدایش12: 5-1(  
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هدسه )اسرت2: 9-7(  

 

دانیال، حنانیا، میشائیل، عزریا )دانیال 1(  

 

تجربـه از دسـت دادن، تغییـر  واضطـراب از بالتکلیفـی را نسـبت به آینده بـه همراه دارد. 
بسـته بـه توانایـی خانـواده بـرای تطابـق یافـنت بـا تغییـرات، ایـن تجربه ها مـی تواند مـردم را 
بـه سـطح جدیـدی از رشـد و قدردانـی بخاطـر امـور روحانـی وادار، یـا مـی تواند به اسـرس و 
اضطـراب سـوق بدهـد. شـیطان از ایـن تغییـرات مختل کننده سوءاسـتفاده می کنـد و امیدوار 
اسـت کـه تردیـد و بـی اعتـامدی بـه خداونـد را ایجـاد کنـد. وعـده هـای کالم خداونـد، منابـع 
حامیتـی  خانوادگـی و دوسـتان، و اطمینـان از اینکـه زندگـی آنـان در دسـت خداوند اسـت، به 
خیلـی از زنـان و مـردان قهرمـان در ایـامن کمـک مـی کنـد کـه بـا موفقیـت از عهـده تحـوالت 

حیاتـی و مهـم زندگـی بـر آیند.

اگر شما شخصی یا )حتی کل یک خانواده( را می شناسید، که با تغییرات ضربه روحی 
مواجه بوده اند،آیا کاری انجام داده اید که مشوق و کمک باشد؟

۲۲ خرداد      چهارشنبه      

بسوی نسل اولیه ایامن

بعد از مرگ یوشع و کسانیکه هم نسل او بودند، چه بحران ایامنی بوجود آمد؟ )داوران2: 12-7(.

 

مطالعات در باره چگونگی انتقال ارزش ها و اعتقادات موجود در سازمان هایی همچون 
کلیسا به نسل بعدی نشان می دهد که بنیان گذاران آنان مرتبه خیلی باالیی در تعهد به ایامن 
داشته اند. آنان کسانی بودند که از اعتقادات حامیت می کردند. اما پس از یک یا دو نسل، 
با  از دست دادند. آنها ممکن است  بسیاری بینش اصولی را که ستون فقرات ارزش ها بود 
تشکیالت همراهی کنند، ولی اغلب از روی عادت. در نسل های بعدی عادت ها به صورت 

سنت ها و رسوم متبلور شدند. شور و اشتیاق بنیان گذران اولیه دیگر موجود نیست.

گفتـه شـده کـه خداونـد نوادگانـی نـدارد و فقـط دارای فرزنـدان می باشـد. این بـه چه معنی 

اسـت؟ همچنیـن یوحنـا 1: 12، 13؛ 3: 7؛ اول یوحنـا5: 1 را مطالعـه کنید.       
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روشـی رایـج بـرای انتقـال ارزش هـا از طریـق نسـل هـای قدیمی مسـیحیت به نسـل های 
بعـدی متعلـق بـه افـراد ُمسـن بوده اسـت کـه به سـادگی به جوانـان در بـاره آنچه کـه اعتقاد 
دارنـد گفتـه انـد. بـا ایـن حال یادگیـری اعتقـادات والدین یـا آنچه کلیسـا معتقد اسـت، اعتقاد 
شـخصی نیسـت. یـک مسـیحی بـودن بیشـر از آن اسـت کـه متعلـق به یـک سـازمان و یا یک 
عقیـده دینـی باشـد. ایـامن واقعـی چیزی ژنتیکی نیسـت، چیزی نیسـت که به طـور طبیعی از 
نسـلی به نسـل دیگر منتقل شـود. هر کسـی نیاز دارد مسـیح را شـخصاً بشناسـد. والدین تنها 
مـی تواننـد تـا حـدی ایـن کار را انجام دهند. کلیسـا بـه عنوان کلـی و والدین بطـور خاص نیاز 
اسـت هـر کاری انجـام دهنـد تـا محیطـی ایجاد کننـد که جوانـان بخواهنـد انتخاب درسـت را 
در آنجـا انجـام دهنـد، امـا در نهایـت، هـر نفـر در هر نسـل می توانـد تصمیم بگیـرد که مژده 

نیکو)انجیـل( را نـگاه دارد یا از دسـت بدهد.

جو، از مکتب بی خدایی و الحاد می آید، و پس از یک تجربه تغییر قدرتمند، به 
کلیسای ادونتیست ملحق می شود. او با یک زن ادونتیست ازدواج می کند و صاحب 
درباره  روز،  یک  او  می شوند.  بزرگ  ایمان  در  البته همه  که  می شود،  فرزند  چند 
شرایط روحانی فرزندانش فکر می کرد، و به خودش گفت: » ایکاش فرزندانم تجربۀ 

مرا می داشتند! « اگر شما آنجا بودید، چه به او می گفتید؟ 

۲۳ خرداد      پنجشنبه      

گرداندگان قرن بیست و یکم
یوجیـن پرسـون در کتـاب مقدس تفسـیری معروف خود بنام » پیام « کلمـه پیام را بجای » 
انجیـل « بـکار بـرده اسـت. خـر خوش در باره عیسـی بـه واقع پیامی اسـت که جهـان امروزی 
همچنـان بـه آن نیـاز دارد. خانـواده هـای مسـیحی فراخوانـده شـده انـد کـه بـا هـم انجیـل را 

تجربـه کننـد و آنـرا بـا هـر فرهنگـی که زندگـی می کنند بـه اشـراک بگذارند. 

چگونـه واژه »پیـام « را بـا اسـتفاده از آیـات زیـر خاصـه مـی کنیـد؟ متـی 28: 5-7؛ یوحنـا3: 

16؛ رومیـان 1: 16، 17؛ اول قرنتیـان 2: 2؛ دوم قرنتیـان 5: 21-18.  

 

اولیـن خـری کـه شـاگردان مسـیح بـه همـه جـا مخابـره کردنـد، قیـام مسـیح بـود. امـروزه 
خانـواده هـای مسـیحی بـه ایـن صف طوالنی از شـاگردان خر رسـان مسـیح متصل می شـوند 
کـه ایـن را اعـالم کننـد کـه: » او قیـام کرده اسـت، هامنطـور که خـودش گفت « )متـی۲۸: ۷(. 
واقعیـت رسـتاخیز باعـث مـی شـود کـه همه نبـوت های دیگـری که مسـیح در مـورد خودش، 
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در بـاره خـدا و عشـق او بـه گناهـکاران، در بـاره بخشـش، و در بـاره اطمینـان از زندگـی ابدی 
بواسـطه ایـامن بـه او گفـت موثق و معتر باشـد. 

عشـق پرشـور بـه انجیـل. کالم خداونـد، نظـری اجاملـی از زندگـی پیـروان اولیـه عیسـی را 
نشـان مـی دهـد. آنهـا درب خانـه هـای خـود را بـرای  مطالعه کتاب مقـدس باز کردنـد؛ آنها با 
هـم دعـا کردنـد، بـا هـم غـذا خوردنـد، و پول و هـر آنچه را که داشـتند بـا هم تقسـیم کردند، 
و از یکدیگـر مراقبـت کردنـد. متامـی اهـل خانـه پیـام را با متامـی دل پذیرفتند. همـه »پیام« را 
پذیرفتنـد. آیـا همـۀ آنـان بطور ناگهانـی بی عیب و نقص شـدند؟ نه. آیا در میـان آنان اختالف 
و تضـاد وجـود داشـت؟ بلـه. امـا بـه نوعـی ایـن پیـروان مسـیح متفـاوت بودنـد. آنهـا نیازهای 
خـود را بـرای خـدا و یکدیگـر بیـان کردنـد. آنهـا اولویت را در وحـدت و هامهنگـی در خانه و 
کلیسـا قـرار دادنـد، و تـالش کردند دعای عیسـی در باغ جسـتیامنی را برآورده کننـد) یوحنا۱۷: 
۲۰-۲۳(. آنـان شـاهدانی بـی بـاک بـرای یکدیگـر و بـرای بـی ایامنـان بودنـد، و حتـی زندگـی 

خودشـان را بـرای اعتقاداتشـان به خطـر انداختند.
بنابراین ما هم باید همینطور باشیم. حتی در عرص حارض  که نسبت به امور خدایی بدبین 
برای شنیدن  باشد، مردم همچنان  داشته  ما وجود  مهیج در سخنان  اگر چیزی  ولی  هستند؛ 
هیجان داشته و گوش جان می سپارند.روح القدس اشتیاق دارد که قلب انسان را با هیجان 
درباره انجیل پر کند. هنگامی که خر خوش به واقع در قلبهای ما خوش بشود، هامنگونه که 

در کالم خدا چنین است، مشارکت به طور ناخودآگاه و  غیر قابل توقف می شود. 

چــه تغییراتــی بایــد در خانــواده خودتــان صــورت پذیــرد تــا بــرای اعــان و مشــارکت 
»پیامــی«  کــه بــرای آن فــرا خوانــده شــده ایــم، قاصــد و منــادی بهتــری باشــیم؟ 

۲۴ خرداد      جمعه      

تفکـری فراتـر: از نوشـته هـای الـن جی وایـت، »دربـارگاه بابـل« صفحـات ٤٧۹-٤۹٠، 
از کتـاب انبیـا و پادشـاهان؛ »کالم هشـدار«، صفحـات ٣٢٤ و ٣٢۹؛ »افـراد بـا خـدا احـرام منی 
شـوند«، صفحـات ٣٣٠ و ٣٣١ از کتـاب کارگـران انجیـل؛ »شـادمانی در خـدا«، صفحـات ١١۵-

١٢٦، از کتـاب گامهایـی بسـوی مسـیح را مطالعـه منائید. )توجه: این صفحـات مربوط به کناب 
مرجـع به زبان انگلیسـی اسـت(.

افـراد بـا خـدا مورد احرام واقع منی شـوند. » دین مسـیحیت شـخص ایامن دار را به سـطح 
باالیـی از فکـر و اندیشـه و رفتـار متعالـی مـی رسـاند، در عیـن حـال و هـم زمان، به متـام نژاد 
بـرش کـه بواسـطه قربانـی شـدن پـر خداوند »مسـیح« که بطـور یکسـان خریداری شـده اند، 
هـدف و عشـق خداونـد را بیـان می کنـد. در زیـر صلیـب عیسـی مسـیح، ثرومتند و فقیـر، عامل 
و عامـی، بـا یکدیگـر مالقـات مـی کننـد، بـدون توجـه بـه اینکـه متعلـق بـه چـه طبقـه ایی از 
جامعـه باشـند. همـه امتیازهـا یـا برتـری های دنیوی کـه دارند فرامـوش می شـوند، و هامنطور 
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کـه مـا بـه مسـیح نـگاه مـی کنیـم گناهـان ما بخشـیده مـی شـوند. از خود گذشـتگی، تسـلیم، 
محبـت بیکـران او کـه در مقـام واالیـی در آسـامن بـود رشمسـاری را بـر فخـر، نفس پرسـتی، و 
رتبـه اجتامعـی انسـان قـرار می دهد. دین مقدس مسـیحیت نشـان می دهـد آن اصولی که در 
آسـامن بنـا شـده انـد، همـه کسـانی کـه از طریـق حقیقـت تقدیـس شـده انـد را یکپارچه می 
کنـد. و بـا همـه به عنوان کسـانیکه روحشـان به واسـطه خون مسـیح خریداری شـده اسـت و 
متعلـق بـه او هسـتند، یعنـی کسـی کـه آنان را به سـوی خداوند بـاز می گرداند، بطور یکسـان 

.Ellen G. White, Gospel Workers, p. 330—  .رفتـار مـی کنـد «. الـن جـی وایـت

سواالتی برای بحث
1. به عنوان یک کاس، در مورد پاسخ های خود در روز یک شنبه بحث کنید.

2. چـه اصولـی را مـی توانیـم از نقـل قولهـای بـاال از نوشـته هـای اِلـن جـی وایتبیابیم که  
اگـر در زندگـی خانوادگـی مـا اعمـال شـوند، تغییـرات اساسـی در آن ایجاد مـی کنند؟ 

3. کلیسـای محلـی شـما در پـرورش نسـل جوان ایمـان دار، چقـدر خوب عمل کرده اسـت؟ 
شـما بـه عنـوان یـک کاس بـرای کمک به کلیسـا در ایـن مورد چـه می توانیـد بکنید؟ 

4. چالش های تاش برای انتقال ایمان از یک نسل به نسل دیگر چه هستند؟
5. فرهنــگ چــه تاثیــرات خوبــی بــر روی زندگــی خانوادگــی شــما مــی گــذارد، و بــه چــه 

طریــق تاثیــرات شــریرانه مــی گــذارد؟
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داستانهای ایامنداران
25 خرداد

نیروگاهی برای خدا
توسط اندرو مک چسنی

پیرمـردی بـرای خریـد در یک فروشـگاه که توسـط خانـواده ای اداره می شـد در 
ِدلسـی نیِسـلی در حومـه ِوسـت ویرجینیا قـرار داشـت، توقف کرد. 
او گفت: »دوست دارم تا شام را در این سبت در کلیسا ببینم«.

روزهفتـم   ادونتیسـت  کلیسـای  یـک  در  او  بـرود.  کـه  خواسـت  منـی  ِدلسـی 
بـزرگ شـده بـود و در مدرسـه هـای ادونتیسـت رشکـت کـرده بـود. امـا کلیسـا را به 
هنـگام جوانـی تـرک کـرده بـود و ازدواج کـرده و یـک فروشـگاه تولیـدات مزرعـه و 

خواربارفروشـی و و اره برقـی را بـاز کـرد.
هنـوز منـی خواسـت تـا جـواب رد به مرد بدهد؛ کسـی که نامش کِسـر اِرکسـین 

بـود کـه او را از دوران کودکـی می شـناخت.
کسـر عـادت داشـت تـا هر سـبت به مزرعـه والدینـش رانندگی کنـد و خواهر و 
یـازده بـرادرش را سـوار ماشـین و صنـدوق عقب ماشـین کند و آنها را به کلیسـا برد.

و حاال کسر در فروشگاه منتظرجواب برای دعوتش بود. 
دلسـی گفـت: »مـن لباس مناسـبی نـدارم«. کسـر هفته بعد بازگشـت و دلسـی 

بهانـه ای دیگر تراشـید. 
او گفت: »باشد، اگرمریض نباشم خواهم رفت«. 

آن جمعـه، او بـه خاطـر لختـه شـدن خـون که جـدی بود در بیامرسـتان بسـری 
شـد. ایـن مسـئله او را ترسـانید و تصمیـم گرفـت تـا سـالمتی را بـه عنوان یـک بهانه 

بـرای نرفـنت به کلیسـا بـه کار نگیرد.
بعد از دو هفته ماندن در بیامرسـتان، کسـر در کنار فروشـگاه ایسـتاد و  کتابی 
بنـام »قانون بین املللی یکشـنبه« را درد دسـت داشـت که در مـورد  چگونگی تغییر 
روز سـبت به روز یکشـنبه بود. بعدازظهر آنروز دلسـی کتاب ۹۴صفحه ای را خواند 
کـه توسـط کشـیش اِی ژان مارکوسـن نوشـته شـده بـود و صفحـات را یکـی پـس از 
دیگـری عالمتگـذاری منـود.  او کتـاب را در آن عـرص دوبـاره خوانـد و روز بعـد بـرای 
بـار سـوم آنـرا خوانـد. او بـا خـود فکـر کـرد کـه: »من بـه مرکـز تحصیلی و کلیسـای 

ادونتیسـت رفتـم و همـه اینهـا را مـی دانم. چـرا در این مـدت در کلیسـا نبودم؟«
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دلسـی به مجله ادونتیسـت میشـن گفت:»من یک علت خوب به ذهنم نرسـید. 
بنابراین، من به کلیسـا رفتم و بعد از آن حتی یک سـبت را جا نگذاشـتم و رفتم«.

امـروز دلسـی کـه رسزنـده اسـت و ۶٣سـال سـن دارد با لبخنـدی آماده بـر لبان، 
نیروگاهـی بـرای خداسـت. او بسـیاری از جلسـات بشـارتی را رهـری منـوده اسـت؛ 
کـه ایـن شـامل جلسـاتی مـی شـد کـه در طـی کمپیـن ایالتـی بشـارت کـه توسـط 
هدایـای بشـارتی سـیزدهمین سـبت بنیـان گـذاری شـد. او همچنیـن دارای هـزاران 
مرکـز مطالعـات مکاتبـه ای کتاب مقدس اسـت و بسـیاری از مردم بـه خاطر تاثیرش 

تعمیـد گرفتـه اند.
دلسـی گفـت خدا بایسـتی شـوخ طبـع باشـد. ازآن لحظه ای کـه او ادعـا کرد که 

چیـزی را بـرای پوشـیدن برای کلیسـا ندارد و کمد لباسـش پر شـده اسـت.

او گفـت: »خداونـد از آن زمـان تـا کنـون مقـرر داشـت تـا لبـاس هـای مناسـب 
زیـادی داشـته باشـم«.
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۲5-۳۱ خرداد   درس دوازدهم   

آنها در خانه شام چه دیده اند؟

بعد از ظهر روز سبت
مطالعه این هفته: اشیعا۳۸: ۳۹؛ اول قرنتیان ۷: ۱۲-۱5؛ اول پطرس۳: ۱، ۲؛ عربانیان ۶: 

۱۲؛ ۱۳: ۷؛ سوم یوحنا ۱۱؛ اشعیا 5۸: ۶، ۷، ۱۰، ۱۲.

آیه حفظی: » اّما شام، نژادی برگزیده و کاهنانی هستید که به پادشاهی رسیده اید. شام ملّتی 
مقّدس و قوم خاص خدا هستید تا کارها و صفات عالی خدایی که شام را از تاریکی به نور عجیب 

خود دعوت کرده است، به همه اعام منایید «)اول پطرس2: 9(.

ـــون  ـــد ممن ـــد از خداون ـــه بای ـــم، ک ـــه ای ـــت یافت ـــی دس ـــه ای از زندگ ـــه مرحل ـــا ب ـــاید م ش
ـــی اســـت:  ـــت خوب ـــان حـــارض( در وضعی ـــرای زم ـــل ب ـــا )حـــد اق ـــود بخاطـــر اینکـــه زندگـــی م ب
ـــن اســـت اوضـــاع  ـــا ممک ـــا خـــوب هســـتند. ی ـــی م ـــور مال ـــا، ســـالمتی و ام ـــا، کار م ـــواده م خان
ـــد؟ در  ـــانی باش ـــارض، درد و پریش ـــال ح ـــام، در ح ـــه ش ـــت در خان ـــن اس ـــد؟ ممک ـــوب نباش خ
هـــر صـــورت، هنگامـــی کـــه کســـی بـــرای دیـــدن شـــام بـــه خانـــه شـــام مـــی آیـــد، ماننـــد 
ـــی  ـــی م ـــد، شـــام چـــه جواب ـــات کردن ـــال را مالق ـــل، کســـانیکه پادشـــاه حزقی فرســـتادگانی از باب
توانیـــد بـــه ســـؤالی کـــه بعـــداً اشـــعیا نبـــی از پادشـــاه پرســـید، بدهیـــد؟ » آنهـــا در خانـــه شـــام 

ـــعیا ۳۹: ۴(. ـــد «)اش ـــده ان ـــه دی چ
مـردم در خانـه شـام چـه مـی بیننـد؟ فرشـتگان آسـامنی چـه مـی بیننـد؟ چـه نـوع روحـی 
در خانـه شـام نفـوذ دارد؟ آیـا مـی تـوان »بـوی عطـر« دعـا را در آن حـس کـرد؟ آیـا مهربانی، 
بخشـش، محبـت، یـا تنش، خشـم، نفـرت، تلخی و اختـالف در آن وجود دارد؟ آیا اگر کسـی در 
آن خانـه قـدم بگـذارد مـی توانـد فکـر کنـد کـه مسـیح در آن خانـه جـای دارد؟ اینها سـؤاالتی 
مهـم هسـتند کـه بـرای همه مـا در بـاره اینکه خانه ای کـه ما ایجـاد کرده ایم چگونـه خانه ای 
اسـت وجـود دارد. ایـن هفتـه بـه برخـی از ایـن مسـائل کـه مـی توانـد زندگی خانگی شـگفت 
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انگیـزی را، بـا وجـود همـِه تنـش ها و کشـمکش های اجتناب ناپذیـر که امـروزه در خانه با آن 
روبـرو هسـتیم، بوجـود آورد را مـورد مطالعـه قرار مـی دهیم.

* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در ۲۲ ژوئن آماده شوید.

۲۶ خرداد      یکشنبه      

یادگیری از اشتباه پادشاه 

رشح داسـتان شـفای حزقیـا و ماقات فرسـتادگان بابلـی را مطالعه کنیـد. دوم تواریخ 32: 25، 

31؛ اشعیا 38؛ 39.

کالم خداونـد اشـاره مـی کنـد کـه پیـام آوران بـه  بهبـودی معجـزه آسـای حزقیـای پادشـاه 
عالقمنـد بودنـد. در هـر حـال، بـه نظـر مـی رسـد کـه حزقیـای پادشـاه در مـورد تجربه شـفای 
خـود، سـکوت کـرده اسـت. او بـه چیزهایی کـه قلب های سـفیران کنجکاو را به روی شـناخت 
خداونـد مـی گشـاید، تاکیـد نورزید. تضاد بین شـکرگزاری او بخاطر شـفا در باب ۳۸ و سـکوت 

او در بـاب ۳۹، در بـاره ایـن مسـئله قابـل توجه اسـت.
» خدا او را ترک کرد تا او را آزمایش کند «. رشح این دیدارمهم ترین رویداد قابل توجه 
بود؛ که هنوز، هیچ سابقه ای از اینکه حزقیا به دنبال رهنمود ویژه ای در باره آن در دعا از 
طرف انبیا یا کشیشان باشد، وجود ندارد، یا اینکه خداوند در آن مداخله کرده باشد. تنها، دور 

از چشم همگان، بدون مشاوره با مشاوران روحانی، ظاهراً، حزقیا اجازه می دهد کار
خداونـد در زندگـی او و زندگـی مردمـش، از ذهنـش دور شـود. قصـد مورخـان در دوم 
تواریـخ ۳۲: ۳۱ ممکـن اسـت ایـن باشـد کـه نشـان دهنـد که چقـدر به آسـانی بـرکات خداوند 
مـی توانـد بعنـوان یـک حق در نظر گرفته شـود و چقـدر دریافت کنندگان رحمت او جسـارت 
دارنـد تـا بگوینـد کـه خـود کفا هسـتند و آنچه بدسـت آورده اند نـه از روی رحمـت خدا بلکه 

با کوشـش خودشـان بوده اسـت.

در زیـر برخـی درس هـا دربـاره وفـاداری در زندگـی خانوادگـی وجـود دارد کـه مـی تواننـد از 

تجربـه هـای مختلف زندگی حزقیا باشـد. شـام بـه چه چیزهـای دیگری می توانیـد فکر کنید؟

 

هـر دیـدار از خانـه هـای مسـیحیان توسـط مـردم مـی توانـد فرصتـی بـرای مالقـات آنـان 
بـا پیـروان مسـیح در آن خانـه باشـد. احتـامالً، تعـداد کمـی از میهامنـان یـا بازدیدکننـدگان رس 
صحبـت را در بـاره مسـائل روحانـی بـاز مـی کننـد. مسـیحیان بایـد راهـی پیـدا کننـد کـه بـا 
حساسـیت و مناسـب بـودن در فرصـت مناسـب خـر خـوش را بـا آنـان بـه اشـراک بگذارنـد.
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مسـیحیان فراخوانـده نشـده انـد کـه وضعیـت مادی یا دسـت آوردهـای خود را بـه منایش 
بگذارنـد، اگرچـه آنهـا ممکـن اسـت فکـر کنند کـه آنچه را کـه دارند به عنـوان بـرکات خداوند 
شـناخته مـی شـوند. آنهـا فراخوانـده شـده اند » تـا کارهـا و صفـات عالـی خدایی که ]آنـان[ را 
از تاریکـی بـه نـور عجیـب خـود دعـوت کـرده اسـت، به همـه اعـالم مناینـد « )اول پطـرس ۲: 
۹(. یـا، از تجربـه حزقیـا اسـتفاده کنیـد بـه عنـوان مثـال، کـه بیان مـی کنـد، آنان مـرده بودند، 
امـا مسـیح آنـان را شـفا بخشـید؛ آنها در گناهانشـان مـرده بودند، و مسـیح آنها را زنـده کرد و 

جایـگاه آنـان را در آسـامن قـرار داد ) افسسـیان ۲: ۶-۴(.

ــران  ــه دیگ ــرای شــهادت ب ــه خــود ب ــا از خان ــادر هســتید ت ــی ق ــه چــه روش های ب
اســتفاده کنیــد؟ چگونــه مــی توانیــد، ایمــان خــود در عیســی مســیح را بــا 

دیدارکننــدگان از خانــه تــان بــه اشــتراک بگذاریــد؟

۲۷ خرداد      دوشنبه      

نخست خانواده
ایـن طبیعـی اسـت کـه نخسـتین دریافت کنندگان سـعی و تالش ما در به اشـراک گذاشـنت 

انجیـل، افـراد درون خانـواده مـا هسـتند. و هیـچ ماموریتی از این مهم تر نیسـت. 

چـه نتیجـه ای مـی تـوان از یوحنـا 1: 40-42 دربـاره بـه اشـرتاک گذاشـنت ایـامن در درون 

خانـواده گرفـت؟ همچنیـن تثنیـه 6: 6، 7؛ روت 1: 14-18 را مطالعـه کنیـد.

 

برادرش،  برای  او  رفت؛  پیش  به  خر  یک  گزارش  از  فراتر  اندریاس  مهیج.  گزارش  یک 
شمعون)پطرس(، یک مالقات با عیسی مسیح ترتیب داد. خر پرشور در باره مسیح و معرفی 
او به عنوان یک شخص چه فرمول ساده ای برای به اشراک گذاشنت کالم خدا با افراد فامیل در 

درون خانه های ما خواهد بود! بعد از معرفی، اندریاس خود را عقب می کشد. 
از آن به بعد، مسیح و پطرس روابط  خودشان را ادامه دادند.

عنوان  به  فرزندان  خانه،  در  اغلب  ایامن.  جایگاه  در  گرفنت  قرار  برای  کودکان  به  کمک 
دریافت کنندگان کالم خداوند نادیده گرفته شوند. و والدین در این مورد که فرزندان به سادگی 
می توانند جذب مسائل روحانی خانواده شوند، اشتباه فکر می کنند. و نباید این را به عنوان 
یکی از عطایا فرض کرد. در حالی که کودکان و نوجوانان از مدل هایی که مشاهده می کنند 
یاد می گیرند، همچنین این حقیقت وجود دارد که این اعضای جوان خانوادۀ خداوند نیاز به 
توجه جداگانه و نیاز به تجربه شخصی دارند تا شخصاً خود را به مسیح معرفی کنند. تثنیه ۶ 
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به این نکته مرصانه اشاره می کند: باید به مؤثرترین نوع آموزش دینی توجه داده شود. عادات 
روحانی در پرستش شخصی و خانوادگی در خانه برقرار شود. باید زمان کافی و تالش جدی برای 

کودکان و نوجوانان در خانه در نظر گرفته شود.

ما از تاش های بشارتی نعومی چه می توانیم یاد بگیریم ؟ روت 1: 22-8.

 

روت، نعومـی را در تلـخ تریـن لحظـات دیـد: هنگامیکـه او سـعی مـی کرد که عروسـش را  
مجبـور کنـد کـه بـه دنبال او نرود، خشـمگین و افرده بود، او سـخت از دسـت خداوند آزرده 
بـود  زیـرا خداونـد را مقرص ازدسـت دادن شـوهر و  پرش مـی دانسـت ) روت۱: ۱۵، ۲۰، ۲۱(.  
هیـچ شـهادتی شـیواتر و رسـاتر از ایـن نیسـت کـه روت مـی توانسـت نشـان دهد کـه جوانان 
مـی تواننـد خداونـد متعـال را مالقـات کننـد و متعهـد نسـبت بـه او باشـند حتـی زمانیکـه از 

طریـق والدیـن ناالیق با او آشـنا شـوند.

قبال  در  شما  نگرش  بر  بشارت  مکان  ترین  مهم  عنوان  به  خانواده  مفهوم  چگونه 
با هم  تاثیر می گذارد؟ به عنوان یک خانواده  با شما زندگی می کنند،  افرادی که 
فعالیت کنید و لیستی از تاش هایی که می توانید انجام دهید تا خویشاوندان نجات 

نیافته شما را بسوی مسیح هدایت کند، تهیه کنید. 

۲۸ خرداد      سه شنبه      

آرامشی که پیروز می شود

عهـد جدیـد چـه توصیـه ای دربـاره ازدواج هایی که بوسـیله مذهب جدا شـده انـد، می کند؟ 

اول قرنتیـان 7: 12-25؛ اول پطرس 3: 1، 2.

 

برکـت یافـنت بوسـیله داشـنت همرس مسـیحی. در اول قرنتیان پولس در خصـوص تغییر دین 
دادگان واکنـش نشـان مـی دهـد کـه همچنـان با همـر بی ایامن خـود که ممکن اسـت وهن 
نسـبت بـه خداونـد و تباهـی بـرای خانـواده بیاورنـد، واکنـش نشـان مـی دهـد. پولـس چنیـن 
چیـزی منـی گویـد. . تقـدس ازدواج و روابـط زناشـوئی پـس از تغییـر دیـن رشیـک زندگـی باید 
ادامـه یابـد. حضـور یک رشیک زندگی مسـیحی، دیگر رشیـک زندگی و فرزنـدان را » تقدیس« 
مـی کنـد. کلمـه » تقدیـس« بایـد بـه ایـن معنـا باشـد کـه همر بی ایـامن بـا ادامـه زندگی با 

رشیـک زندگـی مسـیحی مـی توانـد از بـرکات فیض خداونـد بهره منـد گردد.
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شـنیدن ایـن مسـئله غـم انگیـز اسـت کـه، رشیـِک بـی ایـامن زندگـی، تصمیـم بـه جدائـی 
بگیـرد. اگرچـه عواقـب آن جـدی خواهـد بـود، کالم رحمـت آمیـز خداونـد ما، همیشـه از حق 
آزادی انتخـاب انسـان حامیـت مـی کنـد » اجـازه بـده او انجـام دهـد «. » اّمـا اگـر بـی ایـامن 
جدایـی منایـد، بگـذارش کـه بشـود زیرا بـرادر یا خواهـر در این صـورت مقید نیسـت و خدا ما 

را بـه سـالمتی خوانـده اسـت « )اول قرنتیـان ۷: ۱۵(. 
فراخوانـده شـده بـرای زندگـی در آرامش. واضح اسـت کـه اولویت کالم خدا این باشـد که، 
بـا وجـود چالـش هـا در خانـه ای کـه از نظر مسـائل روحانـی اختالف وجـود دارد، ایـن امکان 
وجـود دارد کـه راهـی بـرای حکومـت صلح و آرامش مسـیحی پیدا کرد. امید اسـت کـه ازدواج 
صدمه نبیند و سـامل نگاه داشـته شـود، تا شـاهدی از پیروزی انجیل در میان مشـکالت باشـد، و 
راحتـی رشیـک زندگـی را بعنـوان یـک ایامنداربرای او تامیـن مناید، اگرچه او ایامن دار نیسـت.

چه چیزی ممکن است باعث محدودیت مسؤلیت همرس نسبت به همرس بی ایامن بشود؟

 

محبتـی عاشـقانه، وفـاداری تزلـزل ناپذیر، خدمتی فروتنانه، و شـاهدی خـوش آیند از طرف 
ایـامن دار بزرگریـن احتـامل را، بـرای پیـروز شـدن بـر همـر غیـر مسـیحی ایجـاد مـی کنـد. 
تسـلیم بودن در ازدواج مسـیحی از احرام گذاشـنت به مسـیح نشـأت می گیرد ) مقایسـه کنید 
در افسسـیان ۵: ۲۱(. هنگامیکـه همـر بوسـیله اطاعـت مسـیحی بـا رشیک بی ایـامن ارتباط  
پیـدا مـی کنـد، همیشـه اولیـن وفـاداری را نسـبت به مسـیح نشـان می دهـد. ایامن بـه وعده 
هـای خداونـد بـر محافظـت از زندگـی همـر، او را ملـزوم منـی کنـد تـا از دسـتان آزاردهنده 

رشیـک زندگی خشـن رنـج برد. 

آیا کسـی در کلیسـای شـما وجود دارد که با همسـر بی ایمان خود در حال کشـمکش 
باشـد؟ اگـر وجود دارد، بـا چه روش های عملی، می توانیـد به او کمک کنید؟ 

۲۹ خرداد      چهارشنبه      

زندگی خانوادگی برای به اشرتاک گذاشنت است

در آیـات زیـر، واژه هـای » پیـروی « یـا » تقلیـد « را ردیابـی کنیـد. این عبارات در بـارۀ رونِد 

تبدیـل شـدن بـه یک مسـیحی و رشـد روحانی چـه می گویند؟ فکـر می کنید که آنهـا در باره 

رابطـه بیـن الگو سـازی و شـاهد بودن، چه پیشـنهاد می کننـد؟ اول قرنتیان ٤: ١٦، افسسـیان 

5: 1؛ اول تسـالونیکیان 1: 6؛ عربانیان 6: 12، 13: 7؛ سـوم یوحنا 11.
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تاکیـد عهـد جدیـد بـر تقلیـد، بر نقـش مهمی از الگو سـازی در رونـد یادگیری اذعـان دارد. 
مـردم متایـل دارنـد کـه شـبیه کسـی یـا چیـزی بشـوند کـه آنهـا آن را مشـاهده مـی کننـد. ایـن 
اصـل، بطـور کلـی و بـه ویـژه در روابـط درون خانه، جایی کـه معموالً تقلیـد از آنجا رشوع می 
شـود، بـکار مـی رود. کـودکان از والدیـن و خواهـران و بـرادران خـود تقلیـد مـی کننـد؛ اغلب 
زوج هایـی کـه ازدواج کـرده انـد از یکدیگـر تقلیـد مـی کننـد. ایـن مفهوم نشـان دهنـده، این 
رسنـخ مهـم اسـت کـه چگونـه زوج هـا و خانـواده های مسـیحی می توانند شـاهدی مسـیحی 

بـرای زوج هـا و خانـواده هـای دیگر باشـند. 
قـدرت تاثیـر اجتامعـی. ما از درون خانه های خودمان شـهادت می دهیـم، زمانیکه فرصت 
هایـی بـرای دیگـران ایجـاد مـی کنیم تا ما را مشـاهد کنند و از رفتـار ما بطریقی الگـو بگیرند. 
بسـیاری از الگوهـای خـوب و سـاده ازدواج یـا روابـط خانوادگـی بـرای پیروی کـردن برخوردار 
نیسـتند. دیگـران ممکـن اسـت در خانه مـا ببینند که چگونه روح مسـیح تغییر ایجـاد می کند. 
» نفـوذ اجتامعـی « بـه  نوشـته اِلـن جـی وایت » قدرت فوق العاده ای اسـت «. مـا می توانیم 
از آن اسـتفاده کنیـم، چنانچـه بخواهیـم بـه عنـوان یک راه حـل از آنها بهره بگیریـم«. الن جی 

 The Ministry of Healing, p. 354 — .وایت
بـه عنـوان یـک زوج متاهـل، زوج هـای دیگـر را بـرای رصف خـوراک، مشـارکت، مطالعـه 
کتـاب مقـدس دعـوت کنیـد، یـا درهنـگام برنامـه هـای رشـد زناشـویی، بـا هـم حارض شـوید و 
بـرای دیـدار کننـدگان الگو باشـید. منایـش تقابل، تصدیق، معارشت، حل کشـمکش هـا، پذیرش 

تفـاوت هـا، گواهـی از زندگـی خانوادگی در مسـیح اسـت. 

بـا ایـن حـال، در ایـن چارچوب، همیشـه بایـد مراقب چـه چیزی باشـیم؟ ارمیـا 17: 9 ؛ یوحنا 

2: 25؛ رومیـان 3: 23.

 

 

از پیـروان مسـیح تبعیـت کنیـد. همـه الگوهـای انسـانی معایبـی دارنـد، بـا این حـال، یک 
خانـه مسـیحی در جایـگاه یـک شـاهد، یـک منونـه کامِل مطلـق نیسـت. مفهوم عهـد جدید از 
تقلیـد، فراخوانـی بـرای افراد اسـت، تـا ایامنداران یعنی کسـانیکه مسـیح را پیروی مـی کنند را 
پیـروی کننـد. مـراد این اسـت کـه افراد مفهـوم ایامن مسـیحی را درک کنند، هامنطـور که آنها، 
اثبـات ایـامن مسـیحی را در زندگـی دیگـران کـه بـه عنـوان یـک انسـان شـبیه آنان مـی توانند 

جایـز الخطا باشـند، ببینند.

ــوان  ــه عن ــری ب ــه بهت ــا نمون ــد ت ــه خــود انجــام دهی ــد در خان چــه کاری مــی توانی
ــید؟ ــیحی باش ــاهدان مس ش
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۳۰ خرداد      پنجشنبه      

مراکز اشاعۀ دوستی

مراجـع کتـاب مقدسـی را در مـورد مهـامن نـواری بـا حـوادث واقعی کـه در چندیـن خانواده 

کتـاب مقدسـی در زیـر ذکـر شـده انـد مقایسـه کنیـد. اشـعیا 58: 6، 7، 10-12؛ رومیـان 12: 

13؛ اول پطـرس 4: 9. بـه ویژگـی هـای مهـامن نواری که رشح داده شـده انـد توجه کنید.

ابراهیم و سارا ) پیدایش 18: 8-1(  

 

ربکا و خانواده اش) پیدایش 24: 15-20؛ 31- 33(  

 

َزکّی) لوقا 19: 9-1(  

 

مهـامن نـوازی بـا تامیـن نیازهـای اولیه شـخص مهامن بـرای اسـراحت، خـوراک، مصاحبت 
مرتبـط اسـت. ایـن بیـان ملموسـی از محبـت ورزیـدن از روی از خودگذشـتگی اسـت. عیسـی 
برجسـتگی الهیاتـی را بـا مهـامن نـوازی ملحـق منـود، هنگامیکـه با اطعام گرسـنگان و سـیراب 
منـودن تشـنگان اعـامل خدمتگـزاری را تعلیـم داد ) متـی ۲۵: ۳۴-۴۰(. اسـتفاده از خانـه هـای 
خـود بـرای خدمـت مـی تواند از دعوت کردن همسـایگان بـرای خوراک تا بنیـان مهامن نوازی، 
یعنـی دادن یـک اتـاق بـه یک قربانی آزار و سـوء اسـتفاده باشـد. این ممکن اسـت شـامل یک 
دوسـتی سـاده، فرصتـی بـرای پیشـنهاد دعا کـردن برای کسـی، یـا اداره کردن جلسـات مطالعه 
کتـاب مقـدس باشـد. مهـامن نـوازی واقعـی از قلـب کسـانیکه با عشـق خداوند ملس شـده اند 

رسچشـمه مـی گیـرد و مـی خواهنـد عشـق خـود را با کلـامت و اعـامل خود بیـان کنند. 
گاهـی خانـواده هـا شـکایت مـی کننـد کـه آنهـا امکانـات، وقـت و یـا انـرژی بـرای مهامن 
نـوازی ندارنـد. بعضـی دیگـر احسـاس بـی دسـت و پایـی، ناشـی گـری، بـی تجربـه ای، و نـا 
اطمینانـی در مـورد دسـت یابـی بـه هدفشـان یعنـی آنچـه کـه خانـواده هـا در نظـر دارند در 
ارتبـاط بـا بـی ایامنـان به آن برسـند، دارنـد. برخی دیگر مـی خواهند ازعواقبی کـه زندگی آنان 

ممکـن اسـت در اثـر رفـت و آمـد بـا دیگـران دچـار شـود، دوری کنند. 
بسـیاری از خانـواده هـای زمـان معـارص مهـامن نـوازی را بـا رسگـرم کـردن دیگـران اشـتباه 

اند. گرفتـه 

به چه روش هایی زندگی شما، شرایط روحی شما را منعکس می کنند؟
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۳۱ خرداد      جمعه      

تفکری فراتر: » یک شاهد مسیحی قدرمتند « صفحه ۳۵- ۳۹؛ » رفتار با همدم بی 
ایامن « ص ۳۴۸- ۳۵۲، از کتاب خانه ادونتیست؛ » بشارت در خانواده، ص ۳۴۹- ۳۵۵، از کتاب 
بشارت از طریق شفا؛ سفیران بابل، ص ۳۴۰- ۳۴۸، از کتاب انبیا و پادشاهان از نوشته های الن 

جی وایت را مطالعه کنید.
قـدرت خانـواده در کار بشـارت. » قـوی تـر از هـر موعظـه ای ، تاثیـر یـک خانـه مسـیحی 
واقعـی در قلـب هـا و زندگـی انسـان هـا اسـت.... » حـوزه نفـوذ مـا ممکـن اسـت بـه نظـر 
محـدود برسـد، توانایـی مـا کم باشـد، فرصـت های ما اندک باشـد، دانـش ما محدود باشـد، اما 
بـا ایـن حـال بـرای مـا امـکان شـگفت انگیـزی از طریـق ایاممنان بـرای اسـتفاده از ایـن فرصت 

هـا کـه در خانـه مـا پیـش مـی آینـد، وجـود دارد «. الـن جـی وایت. 
—Ellen G. White, The Ministry of Healing, pp. 352, 355.

سواالتی برای بحث
1. از هرکســی در کاس بپرســید کــه آیــا کســی در خانــه  بــر روی آنــان بــرای قبــول مســیح 
تاثیرگــذار بــوده اســت. تنهــا در مــورد آنچــه کــه تاثیــر گــذار بــوده بحــث کنیــد. کاس از 

ایــن تجربــه چــه چیــزی مــی توانــد یــاد بگیــرد؟ 
2. بــه عنــوان یــک خــادم، بــا چــه روش هــای عملــی مــی توانیــد بــه خانــواده ای کــه یــک 

همســر بــی ایمــان دارد کمــک کنیــد؟ 
3. بــه عنــوان یــک کاس، دربــاره بعضــی از فشــارها در خانــه کــه بــر ضــد ایمــان اســت، 
صحبــت کنیــد. یــک لیســت از ایــن مــوارد بنویســید، ســپس از میــان آنهــا، راه حــل هــای 

ممکــن را بپرســید.
4. زندگــی خصوصــی مســیحیان بــه عنــوان وســیله ای بــرای شــهادت دادن بــه فرزنــدان، 
همســران بــی ایمــان، و دیگــر بســتگان و دیدارکننــدگان اســت. ممکــن اســت بــه شــراکت 
گذاشــتن ایمــان در خانــه بــا یــک نفــر دوســت، یــا مصاحبــت بــا وابســتگان و میهمانــان، 
بــرای اشــاره بــه منجــی کامــل، همیشــه در حــد کمــال نباشــد ولــی چنانچــه ســخاوتمندانه 
از میهمانــان پذیرایــی کــرده و بگوینــد کــه ایــن میهمانــی بخاطــر عیســی مســیح اســت، 
مــی تواننــد بــه زندگــی دیگــران فیــض عطــا نمــوده و آنــان را تحــت فیــض منجــی قــرار 
دهنــد. بخاطــر اینکــه شــاهد بهتــری از فیــض باشــید، بــرای کســانی کــه بــه دربهــای خانــه 

شــما قــدم مــی گذارنــد چــه خواهیــد کــرد؟
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داستانهای ایامنداران
1 تیر

ستایش خدا با ویروس ایدز
توسط اندرو مک چسنی

ماریا سامبو ویروس ایدز دارد و خدا را ستایش می کند.
ماریـا در یـک خانـواده ادونتیسـت روز هفتـم  در روسـتای نیکـوآ داال واقع در 
موزامبیـک بـه دنیـا آمـد و در سـن هفـت سـالگی تعمید گرفـت. روسـتایی که در 
آن زندگـی مـی کرد دبیرسـتان نداشـت؛ بنابرایـن او به کیلیامنه، تنها به فاصله سـی 
دقیقـه بـه طـرف جنـوب، نقـل مـکان منـود تـا تحصیالتـش را ادامـه دهـد. در آنجا 

دوسـتان جدیـدی یافـت کـه او را بـا الـکل و تنباکو آشـنا کردند.
والدیـن ماریـا تـا بعـد از آنکه ازدواج کرد منی دانسـتند که او سـیگار می کشـد 
و نوشـیدنی الـکل مـی نوشـد. پـدرش یـک روز بـه دیـدن اوآمـد و درحالیکـه ماریا 
سـیگار مـی کشـید وارد شـد. اوهیچ حرفی نزد؛ اما احسـاس گناه همـه وجود ماریا 

را فـرا گرفـت و او تصمیـم گرفـت که هرگز سـیگار نکشـد و الکل ننوشـد.
تـرک سـیگار آسـان بـود، امـا تـرک نوشـیدن الکل بـه مراتـب برای ماریا سـخت 
تـر بـود. او بـرای کمـک دعـا کـرد. او گفـت کـه خـدا بـه طریقـی غیر عادی پاسـخ 
دعایـش را داد. ماریـا دچـار حمـالت عصبـی شـدید شـد و و از آن زجر می کشـید. 
شـوهر ماریـا از تـرس اینکـه مبـادا او مبیـرد، او را بـرای درمـان بـه آفریقـای 
جنوبـی بـرد. یـک پزشـک اهل آفریقـای جنوبی بـه او هشـدار داد که اگرنوشـیدن 
الـکل را تـرک نکنـد در عـرض سـه مـاه جـان خـود را از دسـت خواهـد داد. ماریـا 
توانسـت بـا برنامـه تـرک اعتیـاد چهـل و پنـج روزه، آنـرا تـرک کنـد و وقتـی بـه 
موزامبیـک بازگشـت زندگـی خـود را دوبـاره وقـف عیسـی منـود. سـپس شـوهرش 
ُمـرد. شـش سـال بعـد، او خـر شـوکه کننـده ای دریافـت منـود مبنـی بـر اینکـه 
شـوهرش بـه خاطـر ویـروس ایـدز جـان خـود را از دسـت داده بـود - و ویـروس را 

بـه او منتقـل کـرده اسـت.
او بـا لبخنـدی گفـت: »از آن زمـان تـا کنـون خـدا را جالل می دهـم«، و علتش 
این اسـت که او بیشـر از سـالهای عمرش احسـاس سـالمتی می کند. سـالمتی من 
بهـر از قبـل از زمانـی بـود کـه به ویروس مبتال شـدم و هوش و هواسـم رس جایش 
اسـت. امـروز ماریـا کـه مادربـزرگ چهـار نوه اسـت؛ بـه عنـوان تاجـر کار می کند 



123

و طـال و سـنگهای قیمتـی را از روسـتاهای مختلـف خریـداری کـرده و در نامپـوال، 
سـومین شـهر بـزرگ موزامبیـک، می فروشـد. اما احساسـش این اسـت کـه آنانی را 

کـه بـه ویـروس ایدزمبتالینـد، دلگرمی دهد.
او گفـت: »بیشـر مـردم وقتـی مـی فهمنـد کـه مبتـال هسـتند امیدشـان را از 
دسـت مـی دهنـد. آنهـا کسـی را ندارنـد کـه بـا او حـرف بزننـد و مـی میرنـد«. او 
گفـت کـه ادونتیسـت ها بایسـتی دلسـوزی خاصی در قلبشـان نسـبت به کسـانی 
کـه ویـروس ایـدز دارند، داشـته باشـند و به آنها دسرسـی پیـدا کنند؛ و بـا آنها دعا 

کننـد و تشویقشـان کنند.
او گفـت: »مـن امیـدی را کـه در عیسـی دارم و اینکـه او بـزودی برمـی گردد را 

به اشـراک می گـذارم«.

بخشـی از هدایای سـه ماهه اول سـیزدهمین سـبت ۲۰۱۹برای بازگشـایی یتیم 
خانـه بـرای کودکانـی کـه والدینشـان را به خاطر ویـروس ایدز در نامپوال از دسـت 

داده انـد اختصاص یافت.
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۱-۷ تیر   درس سیزدهم   

چرخش قلب ها در آخر زمان

بعد از ظهر روز سبت
مطالعه این هفته: مالکی ۴: 5، ۶؛ متی۱۱: ۱۴، ۱5؛ ۱۷: ۱۰؛ اول پادشاهان ۱۶: ۲۹تا۱۷: 

۲۴؛ اول پادشاهان ۱۸: ۲۰- ۴5؛ متی ۳: ۲.

آیـه حفظـی: » اینـک مـن ایلیـای نبـی را قبل از رسـیدن روز عظیـم و َمهیـب خداوند نزد 
شـام خواهـم فرسـتاد. و او دل پـدران را بسـوی پـرسان و دل پـرسان را بسـوی پـدران خواهـد 

برگردانیـد، مبـادا بیایـم و زمیـن را بـه لعنـت بزنم «)ماکـی4: 5، 6(.

زندگـی مـا مراحـل مختلفـی دارد. گاهـی اوقـات از ایـن مراحـل بـه خوبـی گـذر مـی کنیم 
و برخـی اوقـات بـه خوبـی گـذر منـی کنیـم. برخـی اوقـات خانـواده هـا کامـل و سـامل و قـوی 

هسـتند؛ و گاهـی اوقـات آنهـا شـکننده و ضعیـف هسـتند، حتـی از هـم پاشـیده انـد.
در هـر صـورت، آن مرحلـه هـر چـه کـه باشـد، وضعیـت مـا و خانـواده مـا در حـال حارض 
هـر چـه کـه باشـد، مـا مـی توانیـم و بایـد بـا وعـده هـای خداونـد زندگـی کنیـم، و بـا همـه 
قلـب و روح خـود بـه آن متصـل مبانیـم زیـرا، در نهایـت، آنهـا تنهـا امیـد مـا هسـتند. امـا ایـن 
چـه امیـدواری بزرگـی اسـت! کالم خداونـد یـک وعـده اسـت، و وعـده مـی دهـد کـه، در هـر 
مرحلـه ای از زندگـی مـا مـی توانیـم ایـن وعـده ها را بـرای خودمـان، عزیزامنان، خانـواده مان، 
و کلیسـایامن طلـب کنیـم. در آخریـن هفتـه از  دروس این سـه ماهه به برخی از داسـتان های 
کتـاب مقـدس، وعـده هـا، و تجربـه ها در زمینـه های مختلـف، نگاهی می اندازیـم. هامنطور 
کـه ایـن کار را انجـام مـی دهیـم، به دنبال این خواهیـم بود که از آن درس هایـی برای خودمان 
در چارچـوب زمـان حـارض یـاد بگیریـم. برای شـام هر کسـی که باشـید، هر کجا که باشـید، در 
هـر مرحلـه ای از زندگـی کـه باشـید، با کشـمکش ها، تـرس هـا و نگرانی هایی روبرو هسـتید. 
خوشـبختانه، مـا خدایـی را عبـادت مـی کنیـم کـه نـه تنها مـی داند که بـا چه چیزهایـی روبرو 
هسـتیم بلکـه مـی داند او کسـی اسـت که پیشـاپیش ما و مشـکالت مـا حرکت می کنـد و باید 

اطمینـان داشـته باشـیم کـه بـرای مشـکل مـا راه حلی هـم آماده کرده اسـت. 

* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در ۲۹ ماه ژوئن آماده شوید.
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۲ تیر      یکشنبه      

پیشگویی تغییر قلب ها

پیشـگویی آمـدن ایلیـا را بـا منابـع عهد جدیـد در مـورد این رویداد مقایسـه کنیـد. ماکی 4: 

5، 6؛ متـی11: 14، 15؛ 17: 10؛ مرقـس 6: 15؛ لوقـا1: 17.

 

در زمـان مالکـی، خداونـد از قومـش خواسـت: » شـام از ایّـام پـدران خـود از فرایـض مـن 
تجـاوز منـوده، آنهـا را نگاه نداشـته اید. اّمـا یهوه صبایوت می گوید، بسـوی من بازگشـت منایید 
و مـن بسـوی شـام بازگشـت خواهـم کـرد، اّمـا شـام می گوییـد بـه چـه چیـز بازگشـت مناییم « 
)مالکـی۳: ۷(. پیامـر مایـوس اعـالم منـود کـه یـک فرصـت دیگـر بـرای احیـا داده خواهد شـد. 
فراخوانـی بازگشـنت بسـوی خداونـد بـه ایلیـا بـاز مـی گـردد )اول پادشـاهان ١۸: ٣۷(. مالکـی 
آمـدن دوبـاره او را پیشـگوئی کـرد کـه » او دلهـای پـدران را بـه فرزنـدان و دلهـای فرزنـدان را 
بـه پـدران نزدیـک می سـازد « )مالکـی ٤: ٦(. یهودیـان این سـنت و ایده را پـرورش داده اند که 
ایلیـا شـخصاً بـه عنـوان طالیه دار و منادی مسـیح ظاهر خواهد شـد )متـی ١۷: ١٠ و مرقس ٦: 
١۵ را بـا هـم مقایسـه کنیـد(. بـا ایـن حال، عهـد جدید یحیـی تعمید دهنـده را بعنـوان تحقق 

یافـنت پیشـگوئی ارائـه می کنـد )متـی ١١: ١٤، ١۵؛ لوقـا ١: ١۷(.

از نظر شام عبارت » چرخش قلبها « به چه معنی است؟

 

بـرای آیـات زیـر چندیـن کاربـرد امـکان پذیـر اسـت: اشـاره بـه آشـتی مـردم ارسائیـل بـا 
خداونـد. خداونـد بـه عنـوان پـدر ) اشـعیا ۶۳: ۱۶( از خشـم خـود نسـبت به فرزندانش چشـم 
پوشـی کرد ) میکاه ۷: ۱۸، ۱۹( و از آنها خواسـت که بسـوی او برگردند ) اشـعیا ۴۴: ۲۲، مالکی 
۳: ۷(. ایـن مطلـب اشـاره به پیوند نسـل های بعـدی با اجداد وفادارشـان از طریق تجدید عهد 
داشـت. فراخوانـی نبـوی بـرای امت خدا بـرای پیروی از ایامن مشـایخ )یا ریش سـفیدان قوم(، 
بطـور مکـرر در عهـد قدیـم آمـده اسـت. ادامـه برکـت یافـنت رسزمیـن بعنـوان مکان سـکونت 
بطـور مسـتقیم بـا وفـاداری عهـد مرتبـط بـود )تثنیـه ٤: ٢۹-۳١(. ایـن مطلـب بـه بازسـازی و 
بازنوشـدگی روابـط خانوادگـی اشـاره مـی کنـد. رابطـه اولیـا و فرزنـدان تجلـی عملـی وفاداری 
عهـد بـا خداسـت. در اینجـا نیـز، تحقـق یافـنت مسـئولیت هـای والدین و فرزنـدان بـا ادامه به 

ارث بـردن زمیـن و برکـت خـدا بـه هم تنیده شـده اسـت )امثـال سـلیامن ٢: ٢١(.

چــه ارتباطــی بیــن بهبــود رابطــه خداونــد و ترمیــم رابطــه مــا در زندگــی خانوادگــی 
اســت؟ چــرا بایــد یــک نفــر پیــش قــدم شــود؟   
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۳ تیر      دوشنبه      

به هم پیوسنت دوباره خانواده
معرفـی بعـل بـرای پرسـتش بـه قـوم بنـی ارسائیـل توسـط ایزابـل، همـر صیدونـی اخاب 
پادشـاه، باعـث شـتاب یافـنت لغزش و سـقوط اخالقی قوم بنی ارسائیل شـد. تعالیـم خداوند که 
باعـث متعالـی سـاخنت ازدواج، خانـواده، و روابـط زناشـوئی بودنـد تحـت الشـعاع اعاملی مثل 
زنـا، فحشـا، و سـایر انحرافـات اخالقـی قـرار گرفتنـد. در ایـن عرصـۀ نـزاع بـر رس عبـادت، ایلیا 
قـدم پیـش مـی گـذارد، کـه نـام بـه معنـای » یهـوه خـدای مـن اسـت « می باشـد، که پرسـتش 

بعـل را نهـی و عتـاب مـی کند.

کـدام تجربـۀ ایلیـا بـا  از بیـن بردن باورهای بت پرسـتی در ارتباط اسـت و زندگی تـازه ای به 

خانـواده هـا می بخشـد؟ اول پادشـاهان 16: 29تـا17: 24؛ رابا لوقا 4: 25، 26 مقایسـه کنید.

 

ایلیا به عنوان مردی که لعنت خشکسالی را بر روی زمین اعالم منود، مشخص شده است. 
خداوند او را در مکانی نامعلوم، در خانه یک بیوه زن فقیر در شهر رصفه که نزدیک صیدون 
بود، پناه داد. ایلیا بیوه زن فقیر را درصحنه آزمون سختی از طرف خداوند مالقات کرد، تا از 
آخرین لقمه نان تنوری که با روغن و آرد پخته می شد بخورد و برای آینده او به خدا اعتامد 
کند. ایامن او اسطوره شد. عیسی بعدها ایامن او را ستود ) لوقا ۴: ۲۶(. زمانی که روغن و غذای 
اوبرای ایامی چند افزونی یافت، زن مفهوم یهوه را بیشر درک منود. سپس تنها پرش به طور 
غم انگیزی بیامر شد و درگذشت. او در بیان غم و اندوه خود به ایلیا، آنچه را که از تعالیم 
دینی به گوشش رسیده بود منعکس کرد که در زمره باورهای غلطی بودکه قوم ارسائیل در آن 
غرق شده بود مبنی بر اینکه فرزند شخص گناهکار، باید قربانی شود )اول پادشاهان ۱۷: ۱۸؛ 

را با ارمیا ۱۹: ۵؛ میکاه ۶: ۷ مقایسه کنید(.

زنـده شـدن پـرِس و به هم پیوسـنت دوبـاره آنان چه تاثیری بـر تجربه روحانی بیـوه زن ِفنیقی 

داشـت؟ )اول پادشـاهان ١7: ٢٤(. از اظهارات او چه چیزی می توانیم یاد بگیریم؟

 

واکنـش مـادر، تاثیـر پیـام ایلیـا را آشـکار مـی کنـد. ایامن بـه خـدا و کالم او بوسـیله قدرت 
او از قلـب بـر مـی خیـزد، و زندگـی دوبـاره احیـا می شـود و خانـواده  دوبـاره بـا هـم متحـد 
می شـود. بسـیاری امـروزه، ممکـن اسـت موافـق تعالیمـی کـه موعظـه می شـود، باشـند، امـا 
اشـتیاقی بـه تجربـه روحانـی آن در خودشـان ندارنـد. بـه هرحـال، زمانیکـه افـراد حقایـق کالم 
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خـدا را شـخصاً تجربـه مـی کننـد، احیـا و ترمیـم روابـط  رخ می دهـد، و ایـامن خیلی بـا قدرت 
تـر در قلـب نفـوذ می کنـد.

برخــی از مــوارد اتحــاد دوبــاره خانــواده کــه هنــوز شــما منتظــر آنــان هســتید چــه 
هســتند؟ چــه وعــده هایــی از خــدا دربــاره تجدیــد دیــدار هســتند کــه شــما بــه آن 

اعتمــاد داریــد و بــه شــما امیــد مــی دهنــد؟ 

۴ تیر      سه شنبه      

تغییر و چرخش قلب ها در مذبح 

اول پادشـاهان 18: 20-45 را بخوانیـد. در خطـوط زیـر بنویسـید کـه اساسـاً کّل ایـن قسـمت 

در مـورد چیسـت؟ اگرچـه مـنت کامـاً متفـاوت اسـت، چگونـه مـی تـوان اصولی را کـه در این 

داسـتان بـه چشـم مـی خـورد در زندگـی خانوادگی بـکار برد؟ 

 

در کـوه کرمـل، ایلیـا مشـتاق تجدیـد پیـامن قـوم خود، و برگشـنت آنـان به ایامن پدرانشـان 
بـود، تـا کـه سـالمتی و شـفا را بـه زندگـی آنان، بـه خانه های آنـان، و بـه رسزمین آنـان بیاورد.

سـاعت قربانـی شـبانه. بعـد از اینکـه کاهنان بت پرسـت در ادعای خود شکسـت خوردند، 
نوبـت بـه ایلیـا رسـید. او هدفمنـد بـود. آن سـاعت از روز بـرای قربانـی، توجـه بـه نقشـه 

رسـتگاری خداونـد در قـدس را نشـان مـی دهد)باخـروج ۲۹: ۴۱ مقایسـه شـود(.
فراخوانـِی » نزدیـک شـوید « )اول پادشـاهان ۱۸: ۳۰( بـه مـا یـادآوری مـی کنـد کـه نجات 
دهنـده مـا از گناهـکاران اسـتقبال مـی کند)بـا متی۱۱: ۲۸ مقایسـه شـود(. پـدر و مادرانی که 
از دسـت خیـره رسی فرزندانشـان رنـج مـی کشـند مـی تواننـد مطمنئ باشـند که خداونـد آنان 
را دوسـت دارد، بـه هـامن انـدازه کـه قـوم بنـی ارسائیـل را دوسـت داشـت و بـه هـامن اندازه 

خداونـد بـی وقفـه در کار اسـت کـه آنـان را به راه راسـت هدایـت کند. 
مترکـز ایلیـا بـر روی مذبـح خداونـد، معادلـه خـود را در زمان ما مـی یابد زمانی که عیسـی 
و فیـض رسـتگار کننـده او خانـواده هـا را رفعـت مـی بخشـد. عبـادت خانوادگی فرصتـی برای 
صحبـت کـردن بـا خداونـد در دعاسـت، تـا در بـاره او بـا یکدیگـر صحبت کنیـم، و بـه قلبهای 

خـود زمانـی بدهیـم تا تعالیـم وی را منعکـس کنیم. 
واکنشی را که ایلیا درخواست کرده بود، نشانی خواهد بود از اینکه خدا آنان را بسوی خود 
بازگردانده است.  اول پادشاهان ۱۸: ۳۷ می گوید، که: » باشد که این مردم بدانند ... که قلب 
های آنان را دوباره به سوی خود بازگردانده ای «. ما منی توانیم قلب های خود را به سوی خدا 

بگردانیم؛ ما فقط می توانیم به فیض او پاسخ دهیم، که او بطور رایگان به ما اعطا می کند.
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آتـش فروبرنـده همـه چیز از آسـامن سـاطع گردید، نه بـر تقصیرکار بلکه بر حیـوان قربانی 
شـده، کـه بـه عیسـی اشـاره دارد،  » کـه بـه خاطـره گناهـان ما قربانی شـد کـه مـا در او عادل 

بشـامر آییـم « )دوم قرنتیان ۵: ۲۱(. 
اعـراف بـه گنـاه و پرسـتش بـر لبـان مـردم جاری شـد. از آنجـا که آنـان به دعـوت خداوند 
پاسـخ نگفتنـد، کاهنـان کذبـه هـالک شـدند. سـپس بـاران طـراوت بخش بـه لعنـت خداوند بر 

زمیـن پایان بخشـید.

ــی  ــی م ــای خاص ــه روش ه ــه چ ــت؟ ب ــح « اس ــما » مذب ــه ش ــرایطی خان ــه ش در چ
ــه  ــاز ب ــاً نی ــر واقع ــد، اگ ــح « را انجــام دهی ــه خــود » بازســازی مذب ــد، در خان توانی

ــازی دارد؟ ــداری بازس مق

5 تیر      چهارشنبه      

تغییر قلب ها در رود اُردن 
همـراه بـا نبـوت جرئیـل) لوقـا ۱: ۱۷( و تائیـد عیسـی از آن بـه عنـوان نبـوت ایلیـا )متـی 
۱۱: ۱۴؛ ۱۷: ۱۲، ۱۳(، نویسـندگان انجیـل تائیـد مـی کننـد کـه یحیـی تعمید دهنـده هامن پیام 
آوری اسـت کـه راه را بـرای آمـدن خداونـد آمـاده کـرد. ) متـی۱۱: ۱۰، مرقس۱: ۲، لوقـا ۷: ۲۷؛ 

را بـا مالکـی ۳: ١ مقایسـه کنید(.

بـه جنبـه اصلـی پیـام یوحنـا توجـه کنیـد. بـه چـه صورتـی پیغـام او یکـی از عوامـل » تغییـر 

قلـب« اسـت؟ متـی 3: 2، 8؛ 14: 4؛ مرقـس 1: 4؛ لوقـا 3: 3، 8، 11، 13، 14.

 

 

ماننـد یـک کشـاورز که زمین سـفت را شـخم مـی زند و برای کشـت آماده می کنـد، یوحنا 
گنـاه را محکـوم مـی کنـد و از گناهـکاران مـی خواهـد کـه توبه کننـد. طبیعت بـرش این چنین 
اسـت کـه، بـدون خـود آزمایی، بـدون آگاهی از وضعیـت واقعی، نیـازی برای احسـاس به چیز 
بهـری نـدارد. پیام او مردم را بسـوی خواسـته های مقدس خداوند و نیازشـان بـه عدالت کامل 
خداونـد برگردانـد. توبـه واقعـی همیشـه بـا فروتنـی و  نـگاه بـه خداوند بـرای کمک بـه تغییر 
رفتـار خـود را نشـان مـی دهد. با آشـکار شـدن سـطحی بـودن ادعای انسـان هـای خودمحور، 
کسـانیکه فقـط ادعـا مـی کردنـد ابراهیـم پدر دینـی آنان اسـت، او به دنبـال باز کـردن معنای 

عمیـق تـری از ایامن پدرانشـان بود.
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چگونــه پیــام یحیــی تعمیــد دهنــده راه را بــرای آمــدن مســیح آمــاده کــرد؟ یوحنــا 1: 35- 

.30 -27 :3 ،37

 

یحیـی نشـان مـی دهد که عیسـی بـره )قربانی( خدا بـود. هنگامیکه یحیی عیسـی را بدین 
گونـه معرفـی مـی کند)یوحنـا ۱: ۲۹، ۳۶(، او عیناً مردم را بسـوی خـدا باز می گرداند.

اندریـاس و یکـی دیگـر از پیـروان یحیـی، یوحنـا، نویسـنده انجیل که رشح حـال آن زمان را 
نوشـت، پیـروی از یحیـی تعمیـد دهنـده را رهـا کردند و از شـاگردان عیسـی شـدند. پیـام ایلیا 
نـه تنهـا نیـاز بـه توبـه را اشـاره مـی کنـد بلکه مشـخص مـی کند کسـی کـه از گناه نجـات می 
یابـد، در او شـور و شـوق بـرای خداونـد ایجـاد مـی شـود، و مـردم را بـا خداوند آشـنا می کند. 

اگــر یحیــی تعمیــد دهنــده بــه خانــه شــما قــدم بگــذارد، فکــر مــی کنیــد شــما بــه 
او چــه خواهیــد گفــت؟

۶ تیر      پنجشنبه      

چرخش قلب ها بسوی خدا در روز های آخر 
در حسـی، مـا اعضـای کلیسـای ادونتیسـت، خودمـان را در نقـش یحیی تعمیـد دهنده می 
بینیـم. نـدا دادن اصالحـات و توبـه  در پـی آمـاده کـردن راه بـرای آمـدن مسـیح بـود، مـا، بـه 

عنـوان یـک جنبـش، بایـد همیـن کار را بـرای بازگشـت دوبـاره مسـیح انجـام دهیم. 

با دعا لوقا 1: 17 را بخوانید. این کلامت چگونه در بر گیرنده پیام ماست؟ 

 

پـدر آسـامنی مـا قلـب هـای فرزندانـش را بسـوی خـودش و بـه سـوی یکدیگـر از طریـق 
صلیـب عیسـی مسـیح بـاز مـی گردانـد. پیـام ایلیـا از خانـواده هـا درخواسـت مـی کند تـا این 
خـر خـوش باورنکردنـی را بپذیرنـد)دوم قرنتیان ۵: ۱۸- ۲۱؛ را با افسسـیان ۲: ۱۱- ۱۸ مقایسـه 
کنیـد( و مـردم  بـا فیـض خداونـد بـه عنـوان مثـره روح، از محصـول عشـق خداونـد پر شـوند. 

جهان به شدت به مراقبت و دلسوزی غیرخود خواهانه، تعهد پایدار، و پرستش نا متزلزل 
خداوند دارد. به فیض خداوند، خانواده های مسیحی می توانند چنین چیزی را از خود نشان 
دهند. البته، ما باید به یاد داشته باشیم که، پیامی که ما برای دنیا داریم برای خودمان نیز 
هست. تا هنگامیکه اصول انجیل درباره وحدت، عشق، از خودگذشتگی، همگی در ما بارز 
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با دیگران را نخواهیم  در میان خانواده ما، قدرت اشراک گذاردن  و آشکار نشود، مخصوصاً 
داشت.متامی موعظه های شیوا، متامی سخرنانی های مرتبط با منطق و استدالل های کتاب 
مقدسی کفایت منی کند: جهان به منونه عملی و آشکارنیاز دارد، به توبه، تغییر قلب ها، عشق، 
و تعهدی که درباره آن موعظه می کنیم ،تا همه اینها در زندگی ما و مخصوصاً در خانواده ما 
پدیدار شود. درست هامنطور که یحیی تعمید دهنده، قدرت داشت که زندگی ما را با موعظه 
اش تغییر دهد، ما هم می توانیم هامن کار را با فیض خدا انجام دهیم، اما این تنها در حد 

اینکه فقط متایل خود را برای همکاری اعالم کنیم، نباید باشد. 
مـا از طریـق عیسـی مسـیح، بخشـی از خانـواده آسـامنی هسـتیم. بنابرایـن، خـواه مـا یک 
خانـواده یـا بیشـر باشـیم، همـه مـا فراخوانـده شـده ایم کـه شـاهدان خداوند باشـیم و ایامن 
خـود را آشـکار کنیـم و هیـچ چیـز ی برای دنیـا تاثیر گذار تر خانواده نیسـت که قـدرت انجیل 

را بـدون در نظـر گرفـنت تعـداد اعضـای خانواده بـه جهان نشـان دهد.  

از چــه روش خاصــی مــی توانیــد بــه کســانی کــه بــه شــما نزدیــک هســتند، خــواه 
اهــل خانــواده و یــا افــراد دیگــر نشــان بدهیــد کــه آنهــا را دوســت داریــد و بــه آنهــا 

اهمیــت مــی دهیــد؟ 

۷ تیر      جمعه      

تفکــری فراتــر: از نوشــته هــای الــن جــی وایــت، » کرمــل «، ص ۱۴۳- ۱۵۴، از کتــاب 
ــاب آرزوی اعصــار را مطالعــه  ــان «، ص ۹۷- ۱۰۸، از کت ــا و پادشــاهان؛ » صدایــی در بیاب انبی

منائیــد. )توجــه: ایــن صفحــات مربــوط بــه کتــاب مرجــع بــه زبــان انگلیســی اســت(.
» پیـام مـا هامننـد پیـام یحیـی تعمیـد دهنـده باید رصیـح باشـد. او پادشـاهان را به خاطر 
گناهانشـان مالمـت کـرد. بـا اینکه خطـر جانی برای او داشـت، او هرگز لبانش را بـر روی بازگو 
کـردن ایـن حقیقـت نبسـت. مـا در ایـن زمان بایـد کارمـان را با ایـامن انجام دهیـم «. الن جی 
.Ellen G. White Comments, The SDA Bible Commentary, vol. 4, p. 1184 — .وایت

سواالتی برای بحث
ــه  ــی خــود، ب ــا کلیســای محل ــا ب ــام ایلی ــاط پیغ ــورد ارتب ــک کاس، در م ــوان ی ــه عن 1. ب
بحــث و گفتگــو بپردازیــد. چگونــه مــی توانیــد بــه کلیســای خــود در درک پیــام خداونــد و 

نقــش آن در کمــک بــه گســترش پیــام، کمــک کنیــد؟ 

2. از کســانی کــه مایــل هســتند بخواهیــد تــا تجربــه شــخصی خــود از تغییر قلب هایشــان 
بــه ســوی مســیح را بــا کاس بــه اشــتراک بگذارنــد. چــه تغییراتــی برایشــان رخ داده اســت؟ 

ایــن تجربــه چــه تاثیــری بــر زندگــی آنــان و خانــواده آنان گذاشــته اســت؟
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3. اگــر مــا خودمــان را بــه جــای یحیــی تعمیــد دهنــده بگذاریــم، انتظــار داریــم تــا چــه 
اتفاقــی برایمــان بیافتــد؟ پیــام نهفتــه در ایــن جــواب چیســت؟

4. بــه عنــوان یــک کاس، بــر روی ایــن پاراگراف کار کنیــد، نوعی » بیانیه اصــول خانواده«که 
ــرای  ــی ب ــواده اســت. از چــه معیارهای ــرای خان ــاب مقدســی  ب ــن اصــول اندیشــه کت بهتری
کمــک بــه طراحــی ایــن اصــول اســتفاده مــی کنیــد؟ در ایــن ســه ماهــه در بــاره شــکل گیــری 
ایــن اصــول چــه یــاد گرفتــه ایــد؟ آمــاده باشــید تــا آن را بــا کل کلیســا بــه اشــتراک بگذاریــد.

ــه  ــدان ک ــرای آن دســته فرزن ــد ب ــی از خداون ــادر، چــه وعــده های ــدر و م ــوان پ ــه عن 5. ب
ــد، مــی توانیــد طلــب کنیــد؟    ــه از زندگیشــان، از خداونــد دور شــده ان حداقــل در ایــن مرحل
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داستانهای ایامنداران
8 تیر

سه آرزوی من
توسط لو شن زیانگ

یکسـال پـس از ایـن کـه تعمیـد گرفتـم، بـرای شـغلی جدیـد بـرای رانندگـی 
بـا سـبت  ام   ایـن کـه شـغل قبلـی  کامیـون، فـرم تقاضـا فرسـتادم بـه خاطـر 

مغایـرت داشـت. 
در طی مصاحبه شغلی، متوجه شدم که سه درخواست کرده بودم:

•   کارنکردن در سبت
•   نخوردن گوشت خوک در وعده های غذایی رشکت

•   دوخواست ۵۰۰۰۰دالر تایوان به عنوام وام
رئیـس از جسـارتی کـه داشـتم حیرت زده شـد. اما گفـت: » برو و امـروز را کار 
کـن؛ بعـداً راجـع بـه ایـن موضـوع صحبت خواهیـم کرد«. او خواسـت تـا ببیند که 

چگونـه کار مـی کنم.
بعد از آنکه روزکاری به پایان رسید، رئیس صدایم زد.

او گفـت: »شـام مـی توانیـد روز یکشـنبه را بـه جـای شـنبه کار کنیـد؛ امـا چرا 
گوشـت خـوک منـی خورید؟«

رشکتـی کـه در آن کار مـی کـرد، بـه ماننـد دیگـر رشکـت هـا در تایـوان، بـه 
کارمنـدان وعـده هـای غذایـی در جعبـه را تهیـه و فراهـم مـی کـرد. او گفـت: » 

گوشـت خـوک از گوشـت مـرغ و گاو ارزانـر اسـت، پـس چـرا منـی خوریـد؟«
من پاسخ دادم:»این بخاطر اعتقادات دینی ام است«.

رئیس برای لحظه ای تفکر کرد. او گفت: » مسئله ای نیست. من به شام گوشت 
خوک منی دهم که بخورید. اما در مورد وام پنجاه هزار دالر تایوان چه؟ «

مـن توضیـح دادم کـه در یک سـانحه اخیر با ماشـین مجروح شـده بودم و پس 
از پرداخت هزینه های بیامرسـتان و خرج خرید ماشـین جدید، پولی نداشـتم.

او گفت: »اگربه شام پنجاه هزار دالر بدهم چگونه بعدا باز پرداخت می کنید؟ 
آیا هر ماه ده هزار دالر خواهید داد یا شاید هم ماهانه بیست هزار دالر ؟«

من گفتم: »نه، من هر ماه هزار دالر به شام خواهم داد«.
رئیـس آنچـه را کـه مـی شـنید منـی توانسـت بـاور کنـد. بازپرداخـت هـزاردالر 
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تایـوان در هـر مـاه بـه معنـی ایـن بود کـه بیشـر از چهار سـال طول می کشـید تا 
وام را بازپرداخـت کنـد.

امـا چیزی،یـا کسـی،رئیس را مجـاب کـرده بـود تا فرصتـی به من بدهـد و او با 
درخواسـت آخرینـم موافقت منود.

شش ماه پس از رشوع کار جدیدم، رئیس مرا صدا زد.
او گفت: » من بدهی تو را می بخشم چون کارگرخوبی هستی «

و حاال آنچه که می دیدم را باور منی کردم. کار کردن برای خدا خوب هست!
قبـل از مصاحبـه شـغلی مـن دعـا کـرده بـودم »مـن مـی خواهـم بـرای شـغل 
جدیـد مصاحبـه داشـته باشـم؛ امـا خدایـا مـی دانـی که من این سـه درخواسـت را 

دارم. پـس لطفـا شـفاعت کـن«. خـدا جـواب دعایـم را داد.
هنگامیکه کارانجیل را انجام می دهیم، هیچ چیزمنی تواند مانع راهامن شود.

تقریبـا بـا گذشـت بیسـت سـال، لـو شـن زیانـگ، ۶۰سـاله، کارکردن متـام وقت 
بـه عنـوان راننـده کامیـون را ادامـه مـی دهـد. او همچنیـن بـه عنـوان یکـی از 
موثرتریـن رهـران غیـر روحانـی کلیسـا در تایـوان اسـت؛ کـه سـه جامعـت رسکش 
را بـه کلیسـاهایی قدرمتنـد تبدیـل کرده اسـت. مطالب بیشـر را مـی توانید از وب 
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