  درس سوم  

آمادگی برای تغییر

 ٣٠-٢٤فروردین

بعد از ظهر روز سبت

مطالعـه ایـن هفتـه :اول قرنتیـان بـاب  ۱۰آیـات  ۱تـا ۱۳؛ پیدایـش بـاب  ۲آیـه ۲۴؛ اول
قرنتیـان بـاب  ۱۳آیـات  ۴تـا ۸؛ اول سـموئیل بـاب  ۱آیه ۲۷؛ مزامیـر بـاب ۷۱؛ اول قرنتیان باب
 ۱۵آیـات  ۲۴تـا .۲۶
آیـه حفظـی « :عدالـت پیـش روی او خواهـد خرامیـد و آثـار خـود را طریقـی خواهـد
سـاخت »(مزامیـر بـاب  ۸۵آیـه .)۱۳

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
کاملا گرفتـار می شـویم.
از سـوی دیگـر ،گاهـی اوقـات مـا مـی توانیـم ببینیـم که تغییـرات در حـال آمدن هسـتند.
وگاهـی آگاهـی قبلـی ،نشـانه هـا ،وشـاخص هـا به ما اطلاع میدهند 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 رفتن 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  ۲۰آوریل –  ٣۱فروردین آماده شوید.

24

     یکشنبه     

 ۲۵فروردین

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 بشر را بـه تصویـر می کشـد .پولـس در آنچه که گفـت اغراق
نکـرد «:زیـرا همـه گنـاه کردهاند واز جالل خـدا قارص میباشـند »(رومیان بـاب  ۳آیه .)۲۳



اول قرنتیـان بـاب  ۱۰آیـات  ۱تـا  ۱۳را 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
ایمان از طریـق اطاعـت ،بـدون توجـه به وسوسـه های دیگـران ،بـا آن مقابله کنیم.
« بزرگرتیـن خواسـته دنیـا این اسـت ،انسـانها 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 میکنند ،انسـان هایی کـه برای احیـای حق می
ایسـتند ،هرچنـد کـه آسمان و زمیـن بـه هـم بریـزد »از کتـاب آمـوزش اِلـن جی وایـت صفحه
 .۵٧ایـن کلمات 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  ۵آیات  ۱تا ۱۰
پیدایش باب  ۱۶آیات  ۱؛ ۲؛ ۵؛ ۶
متی باب  ۲آیات  ۲۰تا ۲۲

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 .مجـددا ً ،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.

     دوشنبه     

 ۲۶فروردین

آمادگی برای ازدواج
یکی از بزرگرتین 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 بزرگرتین متغیرهای زندگی ما اسـت.
اولیـن روش اجتامعـی کـه در کتـاب مقـدس ذکـر شـده ،ازدواج اسـت .بـرای خـدا ،ازدواج
بسـیار مهـم اسـت ،همان 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  ۲آیه
 ۲۴همچنیـن متـی بـاب  ۱۹آیـه ۵؛ مرقـس بـاب  ۱٠آیه ۷؛ افسسـیان باب  ۵آیـه  .)۳۱این آیات
بـه مـا مـی گوینـد کـه وقتی یـک فـرد ازدواج مـی کند ،مهـم تریـن رابطـه در زندگی آنهـا باید
بیـن آنهـا و همرسشـان 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 پرس او ،عیسـی و کلیسـا ،عروس اوسـت
(افسسـیان بـاب  ۵آیـه .)۳۲
در سـاخت یـک خانـه ،اولیـن مرحلـه در نظـر گرفتن هزینـه سـاخت آن اسـت (لوقـا بـاب
 ۱۴آیـه  ۲۸تـا )۳۰؛ چقـدر بیشتر 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  ۱۳آیات ۴
تـا ۸؛ غالطیـان باب  ۵آیـات  ۲۲و.۲۳
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 همسر آینـده مـان نـگاه کنیـم و بینیـم کـه او مکمـل خوبـی بـرای باشـد .آیـا او
سـخت کـوش اسـت؟(امثال بـاب  ۲۴آیـات  ۳۰تا  )۳۴آیا اخالق بـدی دارد؟ (امثـال باب  ۲۲آیه
 .)۲۴آیـا مـا اعتقـادات مشترک بـا هم داریـم؟(دوم قرنتیان بـاب  ۶آیـات  ۱۴و  .)۱۵خانواده و
دوسـتان مـن چه احساسـی نسـبت به همسر آینده مـن دارند؟(امثال باب  ۱۱ایـه  ،)۱۴آیا من
بـه ایمان تکیـه میکنـم یـا بـه احساسـات؟ (امثـال باب  ۳آیـات  ۵و  .)۶پاسـخ 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
کنیــد کــه همچنیــن در انــواع دیگــر روابــط بیــن فــردی اعمــال میشــوند؟

     سه شنبه     

 ۲۷فروردین

آمادگی برای پدر و مادر شدن
فقـط اندکـی از چیزهـا قـادر هسـتند زندگـی مـا را بیشتر از متولـد شـدن یک بچـه ،تغییر
بدهند.هیـچ چیـز منـی توانـد همیشـه مثـل روز اولش بشـود.
« شـخصی کـه در جوانـی صاحـب پسر میشـود ،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  ۱۲۷آیـات ۴و.)۵
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 میشـوند.
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 میشـدند تـا پـدر ومـادر بشـوند را از پاسـخگو و مسـئول بـودن معـاف کنـد؟ اول
سـموئیل بـاب  ۱آیـه ۲۷؛ داوران بـاب  ۱۳آیـه ۷؛ لوقـا بـاب  ۱آیـات ۶؛ ۱٣-۱٧؛  ٤۵-٣۹؛ .۷٦-۷۹

این والدین چه مسـئولیت و فرصت بزرگی داشـتند .سـه نفر از آنها والدینِ انبیا و رهربان 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 پیامبران کتـاب مقـدس باشـند،
والدیـن بایـد هنـوز بـرای ایـن تغییـر بنیانـی در زندگـی آمـاده باشـند.
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« حتـی قبـل از تولـد کـودک ،بهرت 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 میکننـد »  -اِلـن جـی وایـت ،خانـه
ادونتیسـت ،صفحـه .٢۵٦

خــواه اینکــه کــودکان تحــت مراقبــت مــا هســتند یــا اینکــه مــا نســبت بــه دیگـران
مســئولیت هایــی داریــم ،چــه کارهایــی مــی توانیــم انجــام دهیــم تــا ایــن مســئولیت
بــه بهتریــن نحــوه ممکــن و شــیوه ای خداپســندانه انجــام شــود؟

     چهارشنبه     

 ۲۸فروردین

آماده شدن برای سن پیری
« دوران عمـر مـا هفتـاد سـال اسـت و یـا اگر قویرت باشـیم ،ممکن اسـت هشـتاد سـال زندگی
کنیـم ،ا ّمـا همـة دوران زندگـی مـا آمیختـه با رنـج و زحمت اسـت و بزودی به رس می رسـد و
فنـا میشـویم »(مزامیر بـاب  ۹۰آیه .)۱۰
ایـن کلمات از زبـان موسـی بـه مـا یـادآوری میکند که گذشـت زمـان را منیشـود متوقف
کـرد .هامنطـور کـه سـال هـا می آیند و مـی روند ،ما تغییـر را در بدن خود مشـاهده میکنیم.
موهایمان خاکستری مـی شـوند و یـا مـی ریزنـد ،انـرژی و فعالیـت مـا آهسـته تـر میشـوند،
درد و رنجـوری بـا مـا همـراه میشـوند .اگـر مـا ازدواج کـرده باشـیم و فرزنـد داشـته باشـیم،
فرزندامنـان ممکـن اسـت فرزنـد داشـته باشـند ،پـس ما از نـوه هایامن مـی توانیم لـذت بربیم.
فصلهـای گذشـته زندگـی مـا بـه مـا کمک کرده اسـت تـا بـرای آخرین فصـل آن آماده شـویم.



مزامیـر بـاب  ۷۱را بخوانیـد .چـه مطلبـی را مزامیـر  ۷۱بـه مـا در بـاره آماده شـدن برای سـن
پیـری و بطـور کلـی دربـاره زندگـی آمـوزش میدهد؟

مزامیـر  ۷۱مناجـات 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
میکنـد .بهرتیـن راه رسـیدن بـه سـن پیـری ،اعتماد 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.
 .۱شـناختی شـخصی و عمیـق از خـدا داشـته باشـیم .از عنفـوان جوانـی اش(مزامیـر
بـاب  ۷۱آیـه  ،)۱۷خداونـد برایـش پناهگاهـی محکم بود(مزامیر بـاب  ۷۱آیات  ۱و )۷و
نجـات دهنـده او (مزامیـر بـاب  ۷۱آیـه  .)۲خداوند صخره و دژ مسـتحکم اسـت(مزامیر
بـاب ۷۱آیـه  .)۳او امیـد و اعتماد اوسـت (مزامیـر بـاب  ۷۱آیـه  .)۵و از اعمال خداونـد
توانـا صحبـت میکنـد (مزامیـر بـاب  ۷۱آیـات ۱۶و ،)۱۷و از تـوان و قـدرت او (مزامیـر
بـاب  ۷۱آیـه  ،)۱۸و همـه چیزهـای عالـی کـه او انجـام داده اسـت (مزامیر بـاب  ۷۱آیه
 .)۱۹در نهایـت او فریـاد بـر مـی آورد « ،خدایـا ماننـد تو کیسـت؟ »(مزامیر بـاب  ۷۱آیه
 .)۱۹در مناجـات روزانـه بـا خـدا ،هامنطـور که کالم خـدا را مطالعه میکنیم ،ما سـکوت
مـی کنیـم و بـه آنچـه او بـرای مـا انجـام داده اسـت فکر مـی کنیم و ایـن رابطه مـا را با
خداونـد تقویـت میکند.
 .۲عـادت هـای خـوب را پرورش بدهیـم .تغذیه خوب ،ورزش ،نوشـیدن آب،اسـتفاده
از نـور خورشـید ،استراحت کافـی ،و غیـره بـه مـا کمـک میکننـد کـه از زندگـی طوالنی
تـر و بهتر لـذت بربیـم .توجـه داشـته باشـید که چگونـه خواننـده مزامیـر اشـاره میکند
بـه عـادت اعتماد کـردن بـه خداونـد (مزامیـر بـاب  ۷۱آیـه  ،)۳سـتایش او ،و بـه او امید
داشتن (مزامیـر بـاب  ۷۱آیه .)۱۴
 .۳برای 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  ۷۱آیه
 )۸و بـا دیگـران دربـاره او[خداوند] صحبت کند(مزامیر بـاب  ۷۱آیات .)۱۵-۱۸
ب ـرای 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 جوانتــر هــا در میــان بگذاریــد؟

     پنجشنبه     

 ۲۹فروردین

آماده شدن برای مرگ
اگـر تـا زمـان بازگشـت دوبـاره مسـیح زنـده باشـیم ،همـه مـا مـی توانیـم منتظـر تغییـری
باشـیم و بزرگرتیـن تغییـر ،زندگـی مـا اسـت :از زندگـی تـا مـرگ .بـه غیـر از ازدواج و تولد ،چه
تغییـر بزرگتـری میتوانـد بـر روی خانـواده و اعضـای آن تاثیـر بگـذارد؟
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کتـاب اول قرنتیـان بـاب  ۱۵آیـات  ۲٤-۲٦را مطالعـه کنیـد .ایـن آیـات چه چیـزی را در مورد
مـرگ بـه مـا آمـوزش میدهند؟

البتـه ،خیلـی وقتهـا ،مـرگ بطـور ناگهانـی و غـم انگیـز می آیـد .چند نفـر از مـردان ،زنان،
حتـی کـودکان ،یـک روز صبـح از خـواب بیـدار میشـوند ،امـا قبـل از غـروب آفتـاب ،بجائیکه
شـب چشمهایشـان را بـرای خـواب ببندنـد ،چشمهایشـان در اثـر مرگشـان بسـته میشـود؟
یـا یـک روز از خـواب بیـدار میشـوند ولـی قبـل از غـروب آفتاب یکـی از اعضـای خانواده
خـود را از دسـت میدهنـد؟
بـه غیـر از اینکـه مطمنئ شـوید شما بوسـیله ایامن به خدا متصـل و در هر لحظـه از عمرتان
بوسـیله عدالـت او محافظـت میشـوید (رومیـان بـاب  ۳آیه  ۲۲را بخوانید) ،شما منـی توانید به
طریـق دیگـری بـرای مرگـی آماده شـوید که منی دانیـد چه وقت برای شما یا عزیزانتـان می آید.
از سـوی دیگر ،اگر شما می دانسـتید که فقط چند ماه دیگر زنده هسـتید چه کاری میکردید؟
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  ۲آیـه ۱تـا  ٤را مطالعـه کنید ،کـه در باره آخرین حرفهایی اسـت که داود
بـه پسرش سـلیامن مـی گویـد .چـه درسهایـی مـی توانیـم در بـاره آمـاده شـدن بـرای مـرگ
خودمـان و اعضـای خانوادهمـان از آن یـاد بگیریـم؟

در اولیـن نـگاه اجاملـی ،یـک فـرد مـی توانـد مخالفت کنـد ،مضحـک و بیداد گرانه اسـت!
داود کـه پـس از آبستن منـودن همسر اوریـا زنـا کـرده و باعـث کشـته شـدن اوریـا شـد (دوم
سـموئیل بـاب  ،)۱۱بـه پسرش میگویـد 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
پسرش گفـت .بـدون شـک او بـه روش خـودش سـعی مـی کرد بـه پرسش هشـدار دهـد که از
انجـام اعمال 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
پسرش قـدری از غـم و اندوهـی را کـه تجربـه کـرده بود تفهیـم کند.

     جمعه     

 30فروردین

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 «:چشمان
شما آنچـه را خداونـد در بَعلفغـور کـرد دیـد ،زیـرا هرکـه پیـروی بَعلفغور کـرد ،ی ُهـ َوه خدای
تـو ،او را از میـان تـو هلاک سـاخت .ا ّمـا جمیـع شما کـه بـه ی ُهـ َوه خدای خـود ُملصق شـدید،
امـروز زنـده ماندیـد .اینـک چنانکـه ی ُهـ َوه ،خدایـم ،مرا امـر فرموده اسـت ،فرایـض و احکام به
شما تعلیـم منـودم ،تـا در زمینـی کـه شما داخـل آن شـده ،بـه تصرف میآوریـد ،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 طایفهای بـزرگْ ،قوم
حکیـم ،و فطانـت پیشـهاند .زیـرا کـدام قـوم بزرگ اسـت کـه خدا نزدیک ایشـان باشـد چنانکه
ی ُهـ َوه ،خـدای مـا اسـت ،در هروقـت کـه نـزد او دعـا میکنیـم؟ و کـدام طایفۀ بزرگ اسـت که
فرایـض و احـکام عادلـهای مثـل متـام ایـن رشیعتی کـه من امـروز پیش شما میگـذارم ،دارند؟
لیکـن احتراز منـا و خویشتن را بسـیار متو ّجـه باش ،مبـادا ایـن چیزهایی را که چشمانت دیده
اسـت فرامـوش کنـی و مبـادا اینهـا در متامـی ایّـام عمـرت از دل تـو محو شـود ،بلکه آنهـا را به
پرسانـت و پسران پرسانـت تعلیـم ده »(تثنیـه بـاب  ۴آیـات  .) ۹-٣چقـدر مهم اسـت که آنچه
را کـه خداونـد بـرای مـا انجـام داده اسـت ،فرامـوش نکنیـم .و چه بهرت 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 ( .٣٢٦صفحه
ذکـر شـده مربـوط به متن مرجع انگلیسـی می باشـد)

سواالتی برای بحث
 .۱در کالس ،در مــورد برخــی از آمــاده ســازی هایــی کــه شــما در مراحــل بــزرگ
زندگــی خــود بــا آن مواجــه هســتید مثــل :ازدواج ،صاحــب فرزنــد شــدن ،پیــری،
یــا هــر چیــز دیگــر صحبــت کنیــد .چگونــه ایــن تغییــرات در زندگــی خانــواده
شــما تاثیــر مــی گذارنــد؟ از چیــزی کــه آموختــه ایــد چــه کمکــی مــی توانیــد
بــه دیگــران بکنیــد؟

 .۲در 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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