  درس دوم  

 ۱۷تا  ٢٣فروردین

انتخابها و تصمیامتی که اتخاذ می کنیم

بعد از ظهر روز سبت

مطالعـه ایـن هفته :افسسـیان باب  ۱آیـات ٤-۱؛ متی بـاب  ۲۲آیات  ٣۵تا  ٣۷و بـاب  ۷آیات
۲۴و ٢۵؛ امثـال سـلیامن بـاب  ۱۸آیـه  ۲۴و اول قرنتیـان باب  ۱۵آیه ۳۳؛ جامعه بـاب  ۲آیات ۱۱-۱
آیـه حفظـی « :اگـر نمیخواهیـد 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
میپرسـتیدند ،یـا خدایـان اموریـان را کـه اکنـون در سرزمینشـان زندگـی میکنیـد؟ ا ّمـا من و
خانـوادهام خداونـد را پرسـتش خواهیـم نمـود » (یوشـع بـاب  ۲۴آیه .)۱۵
آیـا تـا کنـون توجـه کردهایـد 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 انتخابهـا سـاده هسـتند و حتـی عـادی مـی شـوند ،در صورتـی بعضـی از آنهـا
در برخـی مواقـع زندگـی مـا را تغییـر میدهنـد وعواقـب ابـدی ،نـه فقـط بـرای ما حتـی برای
خانـواده هـای مـا دارند.
از ایـن رو ،چقـدر مهـم اسـت کـه مـا بـه شـیوه انتخـاب هایمان فکـر مـی کنیـم ،بـه ویژه
آنهایـی کـه بـزرگ هسـتند ،انتخابهایی 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 انتخابهایـی کـه کـرده ایـم پشـیامنیم ،چـه
تعـدادی از ایـن انتخـاب هـا تـا بـه امـروز ،زندگی مـا را خراب کردهانـد ،حتی اگـر خیلی وقت
پیش این انتخابهای اشـتباه گرفته شـدهاند؟ خوشـبختانه ،گذشـت وجود دارد ،رسـتگاری وجود
دارد ،و درمـان بـرای بدتریـن انتخابهـا 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 انتخابهـا 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  ٢٤فروردین –  April 13آماده شوید.

     یکشنبه     

 ۱۸فروردین

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 میدهنـد 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 ۱آیـه ٤-۱؛ تیطوس بـاب ۱آیـه ٢-۱؛ و دوم تیموتائوس
باب۱آیـات ۸و ،۹ایـن آیـات دربـاره برگزیـده شـدن ما توسـط خداوند و زمانی کـه ما انتخاب
شـدیم به مـا چه مـی گویند؟

هـر چنـد کـه خبر خـوب باشـد ،بـا ایـن حـال برخـی افـراد از دسـت می رونـد (متـی باب
 )۴۱:۲۵و 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  ۲۲آیات  ۳۵تا  ۳۷درباره اراد ِه 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 ،میتوان اسـتدالل
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کـرد کـه کتـاب مقـدس ،کتـاب داسـتان خداسـت کـه بـه دنبا ِل دسـت یافنت بـه انسـانهای گم
شـده ،بـدون توسـل به زور اسـت تا قلبهـای آنان را بدسـت آورد .این واقعیـت را بهرت 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.

     دوشنبه     

 ۱۹فروردین

اتخاذ انتخاب های درست
همـه مـا بـه خوبـی از اهمیـت انتخابهایـی کـه انجـام مـی دهیـم اطلاع 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 میتواند بـه ما کمـک کند تا
درسـت تصمیـم گیـری کنیم .ایـن مراحل چه هسـتند؟
 .۱اول تسالونیکیان باب  ۵آیه ۱۷؛ یعقوب باب  ۱آیه ۵

 .٢اشعیا باب  ۱آیه ۱۹؛ متی باب  ۷آیات  ۲۴و ۲۵

 .٣مزامیر باب  ۱۱۹آیه ۱۰۵؛ دوم تیموتائوس باب  ۳آیه ۱۶

 .٤امثال سلیامن باب  ۳آیه ۵؛ اشعیا باب  ۵۸آیه ۱۱

 .۵امثال سلیامن باب  ۱۵آیه ۲٢؛ باب  ۲۴آیه ۶

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 اعتماد کنیـم ،کـه بـه موجـب آن،
انتخـاب خـود را بـه حضـور او تسـلیم کنیـم؛ و بـه همیـن دلیل ،باید دعـا کنیم کـه انتخابهایی
کـه میکنیـم ،او را جلال دهـد و حـارض باشـیم تـا از خواسـته هـای خـود رصفنظـر کنیـم ،در
صورتیکـه خواسـته هـای مـا بـر خلاف نقشـه خداوند بـرای زندگـی ما باشـند .همچنیـن خیلی
وقتهـا ،مشـورت با مشـاوران خردمنـد میتواند کمک بزرگـی در انتخامبان بکنـد .در پایان ،باید
اعتماد داشـته باشـیم کـه خـدا مـا را دوسـت دارد و بهرتیـن ها را بـرای ما می خواهـد و اگر با
ایمان و تواضـع زندگـی خـود را بـه او تسـلیم کنیم ،مـی توانیم با ایمان 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 میشــود؟

     سه شنبه     

 ۲۰فروردین

انتخاب دوستان
یکـی از مهمرتیـن 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 مشترک 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  ۱۲آیـه ۲۶؛ بـاب  ۱۷آیـه ۱۷؛ بـاب  ۱۸آیـه ۲۴؛ بـاب  ۲۲آیـات  ۲۴و.۲۵

امثـال سـلیامن در بـاب  ۱۸آیـه  ۲۴میگوید 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 بهرتین 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 احترام 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 رفتن خودپرسـتی در ما میشـود و از ما انسـانی با قلبی بزرگ و سـخاومتند
می س�ازد.Ellen G. White, Pastoral Ministry, p. 95 — .
یکـی از مشـهورترین داسـتانها 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 کاملاً 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 همان روز بعد از
گفتوگـوی شـائول بـا داوود ،یوناتـان عالقـة زیـادی بـه داوود پیـدا کـرد ،بـه ح ّدی کـه او را به
انـدازة جـان خـود ،دوسـت میداشـت » (اول سـموئیل باب  ۱۸آیـه  .)۱این مثالـی قدرمتند از
دوسـتیِ واقعی است!

« فریفتــه مشــوید! معاشـرات بــد ،اخــاق حســنه را فاســد میســازد » (اول قرنتیــان
بــاب  ۱۵آیــه  .)۳۳چــه تجربــه ای بــا دوســتان خــود داشــته ایــد ،حتــی بــا آنهایــی
کــه منظــوری نداشــتند کــه بــه شــما آســیب برســانند ،ولــی چــه کســی سـرانجام بــه
شــما آســیب رســانده اســت؟ چگونــه انتخــاب هــای غلــط در دوســتی مــی تواننــد
بــه روابــط خانوادگــی آســیب برســاند؟

     چهارشنبه     

 ۲۱فروردین

انتخاب رشیک زندگی
اگـر قـرار اسـت دوسـتانتان را بـا دقـت انتخـاب کنیـد ،پـس بایـد خیلـی بیشتر در انتخاب
همسر 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 بیشتر 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
زندگیمان رهـا نکـرده اسـت .بعلاوه 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  ۶بـا دقـت نـگاه خواهیـم کـرد) .در واقـع ،بـه غیـر از انتخاب
خدمـت بـه خداونـد ،انتخـاب همسر مهمتریـن 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  ۳۷آیه ۲۷؛
بـاب  ۱۱۹آیـه ۹۷؛ اول قرنتیـان بـاب  ۱۵آیـه ۳۳؛ یعقـوب بـاب  ۱آیـات  ۲۳تـا .۲۵

علاوه بـر اینکـه ،به دنبـال یافنت فردی برای ازدواج هسـتید ،باید به دنبال شـخص مناسـبی
باشـید « .لهـذا آنچـه خواهیـد کـه مـردم بـه شما کنند ،شما نیز بدیشـان همچنـان کنیـد؛ زیرا
ایـن اسـت تـورات و ُص ُحـف انبیـا »(متـی بـاب  ۷آیـه  .)۱۲کسـی مـی توانـد یـک همسر 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 همسرش داشـته باشـد .در اینجاسـت کـه مشـکالت بوجـود مـی آیند.
ایـن مسـئله جدیـدی نیسـت ،و مطمئنـاً نـه تنهـا در انتخـاب همسر بلکه به طـور کلی در
زندگـی دیـده میشـود .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 دادهاند محکـوم می
کننـد ،در صورتیکـه خودشـان تقصیرکارند.
هامنطـور کـه عیسـی گفـت «:و چـون اسـت کـه خـس را در چشـم بـرادر خـود میبینی و
چوبـی را کـه در چشـم خـود داری منـی بینـی؟ »(متـی بـاب  ۷آیه .)۳

هــر چنــد وقــت یکبــار آرزو مــی کنیــد کــه ایــکاش چــه وقتهایــی شــما خــود را جــای
دیگـران کــه چــه آردیگـران (شــاید همســرتان) دارای صفــات و خصوصیاتــی بودنــد
کــه خودتــان از آن ویژگــی هــا بــی بهــره هســتید؟ در مــورد آن فکــر کنیــد.

     پنجشنبه     

 ۲۲فروردین

انتخاب یک مسیر
در بعضـی مـوارد ،بایـد انتخـاب کنیـم کـه بـا توجـه بـه شـغل یـا حرفهمـان 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 جلال خـدا عمـل کنیم.
سـلیامن چـه اشـتباهی کـرد و چگونـه مـی توانیـم مراقـب باشـیم کـه اشـتباهی شـبیه بـه او
نداشـته باشـیم؟ جامعـه بـاب  ۲آیـات  ۱تـا .۱۱

نیـازی نیسـت کـه بـه انـدازه سـلیامن ثرومتنـد باشـیم تـا در همان تلـه ای کـه او گرفتـار
شـد ،بـه دام بیفتیـم « .زیـرا کـه طمـع ،ریشـۀ همـۀ بدیهـا اسـت ،کـه بعضـی چـون در پـی آن
میکوشـیدند ،از ایمان گمـراه گشـته ،خـود را به اقسـام دردهـا سـفتند » (اول تیموتائوس باب
 ۶آیـه  .)۱۹یکـی مـی توانـد فقیـر باشـد و پـول را به همان 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 بُ ِ
ـت ثـروت باشـیم .بسـیاری از خانـواده ها
از پـدری رنـج مـی برنـد کـه اوغـرق بدسـت آوردن پول اسـت ،خانـوادهاش را فرامـوش کرده و
فقـط تلاش میکنـد که ثرومتند شـود .چه تعـدادی از فرزنـدان ،و همرسان یک شـیوه معمولی
زندگـی را بـه یـک رابطـه فقیر و ضعیف با پدرشـان ترجیح میدهند؟ در بیشتر 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  ۲آیـه  .)۱۵خطـر 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 بودهاند.

فــردی یــک بــار گفــت « :چنــد نفــر ،در پایــان زندگــی خــود ،آرزو کردهانــد 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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     جمعه     

 ۲۳فروردین

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  )۳آزاد بودند ،ولی
متاسفانه با اراده آزاد خود ،انتخاب اشتباه کردند .اگر انسان سقوط نکرده ،در کامل ،توانست از اراده
آزاد خود سواستفاده کند ،چقدر بیشرت ،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 گرفتن 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 کشتن 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 پسر مـن اسـت! جانـوری درنـده او را خورده اسـت ،و یقیناً یوسـف
دریـده شـده اسـت .و یعقـوب رخـت خـود را پاره کرده ،پلاس دربر کـرد ،و روزهای بسـیار برای پرس
خـود ماتـم گرفـت .و همـۀ پسران و همـۀ دخرتانـش به تسـلّی او برخاسـتند .ا ّمـا تسـلّی نپذیرفت ،و
گفـت ،سـوگوار نـزد پسر خـود بـه گور فـرود مـیروم .پس پدرشبـرای وی همـی گریسـت »(پیدایش
بـاب  ۳۷آیـه  ۳۳تا .)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  ۱۶آیـات ۱تا ٣٢؛ همچنیـن دانیال بـاب  ۶آیات ۲۳
و ٢٤؛ پیدایـش بـاب  ۱۸آیـه .)۱۹

سواالتی برای بحث
 .۱برخی 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؟
 .۲چــه شــخصیت هایــی از کتــاب مقــدس انتخــاب هــای اشــتباه کردهانــد ،و از
اشــتباهات آنهــا چــه چیــزی مــی توانیــم یــاد بگیریــم؟ چگونــه انتخــاب اشــتباه آنــان
تاثیــر منفــی در خانــواده آنــان گذاشــت؟
 .۳بــدون شــک :همــه مــا ازانتخابــات اشــتباه خــود پشــیمانیم .چـرا ،راجــع بــه آن دســته
از پشــیمانی هــا ،انجیــل بـرای مــا خبــر خوبــی دارد؟ از وعــده هــای کتــاب مقــدس راجع
بــه ناراحتــی و حــس تقصیــر بــر انتخــاب هــای اشــتباهچه مطالباتــی کــرده اید؟
 .۴اگــر برخــی از مــردم نــزد شــما بیاینــد و در مــورد ازدواج بــا شــما صحبــت کننــد ،چــه
اندرزهــا و مشــاوره هایــی بـرای آنــان داریــد ،و چـرا؟ بـرای کمــک به آنهــا در تصمیم گیری
در مــورد کارهــای مهــم زندگیشــان بــه چــه اصولــی از کالم خــدا مــی توانیــد اشــاره کنیــد؟
21

