درس یکم



 ۱۰تا  ۱۶فروردین

آهنگ موزون زندگی

بعد از ظهر روز سبت

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

آیـه حفظـی « :بـرای هـر چیـزی زمانی اسـت و هـر مطلبـی را زیر آسـمان وقتی اسـت »
(جامعـه بـاب  ۳آیه )۱
بعضی از زیباترین شـعرها توسـط سـلیامن پادشـاه رسوده شده اسـت « :برای هر چیز زمانی
اسـت و هـر مطلبـی را زیـر آسمان وقتـی اسـت .وقتـی بـرای والدت و وقتـی بـرای مـوت .وقتی
بـرای غَـ ْرس 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 نگاهداشتن و وقتی بـرای دورانداخنت .وقتی برای دریـدن و وقتی برای
دوختن .وقتـی بـرای سـکوت و وقتـی برای گفتن .وقتی بـرای محبّـت و وقتی برای نفـرت .وقتی
بـرای جنـگ و وقتـی بـرای صلح » (جامعـه باب  ۳آیـه  ۱تا .)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 همان بـدو تولـد مـا رشوع
میشـوند .بعضـی وقتهـا تغییـرات خوب هسـتند ،بعضی وقتها نیسـتند؛ گاهی اوقات مـا بر آنها
کنترل 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 هایمان نیز اثر شـدیدی مـی گذارند.
* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت  ١۷فروردین  April 6 -آماده شوید.
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     یکشنبه     

 ۱۱فروردین

در آغاز
کتـاب مقـدس بـا « آغـاز و ابتـدا » رشوع میشـود ،و شـکی نیسـت کـه چـرا با ایـن کلامت
رشوع میشـود ( در واقـع در زبـان عبری یـک کلمـه اسـت) « ،در ابتـدا ( » ...پیدایش فصل ۱
آیـه  .)۱مترکـز ویـژه ایـن فصـل ،تبدیل شـدن زمین از حالت « بدون شـکل و خالـی » ( پیدایش
فصـل  ۱آیـه  )۲بـه جهانـی اسـت کـه خـود خدا در روز ششـم آنرا « بسـیار نیکو » اعلام کرد (
پیدایـش فصـل  ۱آیـه  .)۳۱بطـور خالصـه ایـن رشوع از اینجا ،رشوع دنیای ما اسـت.
پیدایـش فصـل  ۱را 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 شما در باره
خصوصیـت و ویژگـی خداوند چیسـت؟

اِلن جی وایت نوشته است که «نظم ،اولین قانون در آسامن می باشد »،
( ) 1980 8 Signs of the times June؛ ظاهـرا ً بـر زمیـن هـم همینطوراسـت .گرچـه گنـاه،
طبیعـت دنیـا را مختـل کرده اسـت ،ولـی همچنان نظـم و ترتیب و آهنگی مـوزون وجود دارد.


پیدایش باب  ۸آیه  ۲۲را 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 آسمان ماننـد خورشـید و مـاه کـه « روز را از شـب جـدا مـی كننـد
و روزهـا ،سـالها و فصلهـا را نشـان دهنـد » (پیدایـش بـاب  ۱آیـه  ،)۱۴فصـل هـا نیـز ،همگـی
ِ
طبیعـت دنیایی هسـتند کـه خداوند بـه وجـود آورد .در واقع ،گرچه
بخشـی از آهنـگ مـوزون
فقـط االن نظـری اجاملـی داریـم ،آیه ای مثلِ اشـعیا بـاب  ۶۶آیه  ۲۳داللت دارد که در آسمان
و زمیـن جدیـد هـم آهنـگ مـوزون زندگـی ،در حقیقـت وجود خواهد داشـت.

بیندیشــید کــه چگونــه روز ســبت ،بــه طــور منظــم بــا قدرتمنــدی ،زندگــی شــما
را تحــت تاثیــر ق ـرار میدهــد ،مخصوص ـاً 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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     دوشنبه     

 ۱۲فروردین

ریتم و آهنگ موزون زندگی
دانشـمندان دربـاره چیـزی بنـام ریتم شـبانه روزی ،صحبت میکننـد ،این عقیده وجـود دارد
کـه ریتـم هـای بیولوژیکـی (گاهـی اوقـات « سـاعت بـدن » نامیـده میشـود) ،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 میخورند؟
جامعه باب  ۳آیه ۲
پیدایش باب  ۲۱آیه  ۸و داوران باب  ۱۳آیه ۲۴
مزامیر باب  ۷۱آیه ۵؛ امثال سلیامن باب  ۵آیه ۱۸
پیدایش باب  ۱۵آیه ۱۵؛ داوران باب  ۸آیه ۳۲
مزامیر باب  ۹۰آیه ۱۰
بیـن دو نگهدارنـده کتـاب زندگـی مـا یعنـی تولـد و مـرگ ،مـا از فصل هـای گوناگونـی عبور
میکنیـم 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 میدهنـد .برخی خانواده تشـکیل
میدهنـد ،و برخـی دیگـر ممکن اسـت هرگـز ازدواج نکننـد و صاحب فرزند نشـوند.
میلیونهـا نفـر بـر روی زمیـن وجـود دارنـد ،و اگرچـه همه ما وجوه مشترکی داریـم (اعامل
رسـوالن بـاب  ۱۷آیـه  ۲۶را 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 اشتراک گذاشتن 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 « :جلال و شـکوه جوانـان ،قـ ّوت آنهاسـت و عـ ّزت پیران موی سـفید آنهـا » (امثال
سـلیامن بـاب  ۲۰آیـه  .)۲۹هـر مرحلـه ای کـه هسـتیم و بـدون توجه بـه تفاوتهـای ما ،همه
مـا چیـزی بـرای عرضـه کـردن داریم ،نه فقـط بـرای خداوند ،بلکه بـرای همدیگـر همچنین.
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درســت در حــال حاضــر ،ش ـرایط زندگــی شــما هــر چــه کــه باشــد ،بــا انجــام چــه
کاری مــی توانیــد فــرد دیگــری را برکــت دهــد؟ چـرا نبایــد آگاهانــه کوشــش کنیــم تــا
دیگـران  ،خصوصـاً فــردی در جمــع خانــواده را برکــت بدهیــم؟

     سه شنبه     

 ۱۳فروردین

چیزهای غیر منتظره


ایـوب بـاب  ۱آیـه  ۱۳تـا ۱۹؛ بـاب  ۲آیـه  ۷تا  .۹چـه اتفاقی برای ایوب افتاد؟ بـه چه روشهایی
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 بستر 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 بهرت
شـود .یـا مثالً شما با کسـی مالقـات می کنید که در آینـده به همرسی 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 ،فـورا ً 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 میکنـد کـه « بـی عیـب و درسـتکار بـود .از خـدا مـی ترسـید و از گنـاه دوری
مـی کـرد »( ایّـوب بـاب  ۱آیـه  .)۱مـا همچنیـن مـی دانیـم کـه او ازدواج کـرده بـود ،هفـت
پسر و سـه دختر داشـت ،و خیلـی ثرومتنـد بـود ( ایّـوب بـاب  ۱آیـه  ۲و  . )۳زمانـی کـه بـه
میانـه کتـاب برسـیم ،او حداقـل شـش زیـان عمده را متحمل شـده اسـت :اموالش ،نیـروی کار،
فرزندانـش ،سلامتی او ،حامیـت از همسرش 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 .احتماالً هابیل انتظار نداشـت که کشـته شـود و یوسـف دقیقاً
انتظـار نداشـت کـه بـه عنـوان بـرده در مصر 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 ،بودهاند  .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؟

     چهارشنبه     

 ۱۴فروردین

دوره گذار
واقعیـت ایـن اسـت که انسـانها اغلب موجوداتی عادت پذیر هسـتند ،و مـا در واقع،
بـه شـیوه هـای خودمـان در زندگـی عـادت میکنیـم ،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 همرسان در طول سـالها
شـکایت کردهانـد « ،مـن سـعی کـردم تا رفتـار همرسم را عـوض کنم ،ا ّمـا ...؟ » 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؟
اعمال رسـوالن بـاب  ۸آیـه  ۱و۳؛ بـاب  ۹آیـه ۲۲-١؛ پیدایـش بـاب  ۱آیـه .١۷-١۵

« هامنطـور کـه شـائول خـود را کاملاً 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 ،اعتراف 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 پرس 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 ،بیشتر از همه جهان برای شـائول ارزشـمند گردید ».
اِلـن جـی وایـت ،کتاب اعمال رسـوالن صفحـات  ۱۱۹و .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  ۱آیــه  ۶و رومیــان بــاب  ۸آیــه  ۱را بخوانیــد .دو وعــده بزرگــی کــه
در ایــن متــون یافــت مــی شــود چــه هســتند و چگونــه آنهــا در تجربــه یــک مســیحی
در کنــار هــم قـرار مــی گیرنــد؟

     پنجشنبه     

 15فروردین

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 زیستن 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؟ اکرث 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 اکثر مـا ارتبـاط برقـرار میکنیـم ،اغلـب اوقـات بـا دیگـران ،ایـن تعاملات می
توانـد بـر تغییـرات و ریتـم زندگـی مـا تاثیـر گـذار باشـد .گر چـه ایـن بـه دو روش کار میکند:
دیگـران هـم در تعاملات خـود بـا مـا ،زندگـی مـا را تحت تاثیـر قـرار میدهنـد ،در حالی که،
مـا در تعاملات 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 تعاملات ،در هر دو
جهـت میتوانـد 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 میگوینـد ،در تعاملات مان بـا دیگران چـه کاری باید
انجـام دهیـم؟ رومیـان بـاب  ۱۵آیـه ۷؛ افسسـیان باب  ۴آیـات ۲و ۳۲؛ اول تسـالونیکیان باب
 ۳آیـه ۱۲؛ یعقـوب بـاب  ۵آیه .۱۶


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 میدهد ،ما
هـم بـرای انجـام کاری مشـابه او بـرای دیگـران از ایـن عطیـه برخورداریـم .مجددا ً 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  ۱۱آیــه  ۳۴و مرقــس
بــاب  ۴آیــات  ۲۴و  .۲۵ایــن آیــات در بــاره اهمیــت تعامــل بــا دیگـران چــه مــی گوینــد؟

     جمعه     
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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 عا ِمل
یهـودی جلیلـی ایامنشـان بـه چالـش کشـیده شـده بـود .آنهـا در تجربیـات زندگی خود رشـک
و حسـد مـی بردند(متـی بـاب  ۲۰آیـات  )٢٤-٢٠و بـه مباحثه و مناقشـه می پرداختنـد (یوحنا
بـاب  ۳آیـه )۲۵؛ بـه نظـر مـی رسـید کـه آنـان کمبـود ایمان دارنـد (مرقـس بـاب  ۹آیـات ۲۸
و  ،)۲۹و حتـی بـه حـال خـود رهـا شـده انـد (متـی بـاب  ۲۶آیـه  )۵۶و بـه عیسـی خیانـت
کردهانـد (متـی بـاب  ۲۶آیـه  .)۷۴-۶۹در عیـن حـال ،آنـان رشـد روحانـی داشـتند بقـدری کـه
مـردم فکـر کردنـد کـه پطـرس ،عیسـی مسـیح اسـت (متـی بـاب  ۲۶آیـه  ،)۷۳و 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 ،متع ّجب شـدند
و دانسـتند كـه از یـاران عیسـی بودهانـد » (اعمال رسـوالن بـاب  ۴آیه .)۱۳
در مـورد تاثیـر غیـر قابـل بـاور مثبتـی کـه مـی توانیـم در خانـواده هایمان 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 کلمات 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 احترام گذارنـد » -از کتاب خانـه ادونتیسـت صفحه .۸

سواالتی برای بحث
 .۱آیــات  ۱تــا  ۸از بــاب  ۳کتــاب جامعــه را بخوانیــد .ایــن آیــات چــه مــی گوینــد ،و
چگونــه مــی توانیــد ایــن اصــل را در زندگــی خــود تجربــه کنیــد؟

 .۲در کالس ،در مــورد برخــی از تجربیاتــی کــه زندگیتــان را تغییــر داده ،صحبــت
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 ،ا ّمــا نمــی دانیــد؟ همچنیــن در مــورد ایــن کــه چگونــه ایــن تجــارب تغییــر
زندگــی ،در شــما تاثیــر مــی گــذارد ،صحبــت کنیــد .همچنیــن در چنیــن شـرایطی چــه
درســهایی یــاد گرفتیــد؟
 .۳طریقـه ای کـه شـما امـروز زندگـی مـی کنیـد چـه هسـت؟ ،کـه اگـر مسـیح در
زندگـی شـما نبـود ،کاملا بـا آنچـه کـه شـما امـروز هسـتید متفـاوت مـی بـود؟ ایـن
زندگـی مـا میگویـد؟
مطلـب چـه چیـزی را بـه شـما در مـورد قـدرت مسـیح در تغییـر
ِ
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