  درس چهارم  

 ۳۱فروردین تا  ۶اردیبهشت

زمان تنهایی

بعد از ظهر روز سبت

مطالعـه ایـن هفته :جامعه بـاب  ۴آیـات ۱۲-۹؛فیلیپیان باب  ۴آیـات ۱۱-٤؛ اول قرنتیان
بـاب  ۷آیـات ٣٤-٢۵؛ متـی بـاب  ۱۹آیـه ۸؛ پیدایش باب  ۳۷آیه ۳۴؛ اشـعیا بـاب  ۵۴آیه .۵

آیه حفظی « :و خداوند خدا گفت ،خوب نیست که آدم تنها باشد .پس برایش معاونی
موافق وی بسازم »(پیدایش باب  ۲آیه .)۱۸
داسـتانی جالـب و در عیـن حـال دردنـاک ،در سـالهای پیش خربسـاز شـده بود .جسـد زن
جوانـی در آپارمتانـش پیـدا شـده بـود .اگرچـه مـرگ خـود بـه خود غـم انگیز بـود ،اما داسـتانِ
بدتـر ایـن بـود کـه ایـن زن بیـش از  ۱۰سـال 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  ۲۰۱۶مجله نیویـورک تایمز یک مقالـه تحت عنوان «
محققـان بـا اپیدمـی تنهایـی مواجه هسـتند » را منترش کرد .این مشـکل واقعی اسـت.
از همان ابتـدا  ،مـا انسـانها قـرار نبـود کـه تنهـا باشـیم .از بـاغ عـدن ،مـا بایـد بصـورت
جمعـی بـا سـایر انسـانها 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 انسـانهای خـوش اقبال
حسـاب کنید.
* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در  ٧ – 27 Aprilاردیبهشت آماده شوید.
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     یکشنبه     

 ۱اردیبهشت

مصاحبت و همنشینی
جامعـه بـاب  ۴آیـات ۱٢-۹را 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 خانوادهشـان نزدیـک هسـتند ،کسـانی کـه در زمانهـای خـاص کـه نیـاز بـه آنهاسـت
میتواننـد مایـه آسـایش و پشـتیبانی باشـند.
متأسـفانه ،در کلیسـای مـا ،در جایـی کـه مـا کار مـی کنیـم ،در جامعـهای 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 میتوانـد 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  ۱۶آیـات ۳۲و۳۳؛ فیلیپیان بـاب  ۴آیات .۱٣-۱۱

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 بربیـم .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  ۲آیـه  .)۱۸بدیـن 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 بیشتر بعـد از آن ،همـه ما نیـاز به مشـارکت با هـم را داریم.
همچنیـن بایـد نسـبت بـه ایـن فـرض و گمان 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 میکننـد 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 ب ـرای صحبــت کــردن
را دارد ،درک کنیــد .چگونــه مــی توانیــد فعاالنــه بــه دنبــال آن دســته از اف ـراد کــه
بیشــتر حســاس هســتند ،باشــید؟

     دوشنبه     

 ۲اردیبهشت

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 بیشتر زمـان ببرد تـا تصمیـم بگیـرد کـه در ایـن
برنامـه هـا رشکـت کنـد یـا نـه ،چـون تصمیم او نـه تنها خـود او را درگیـر میکنـد ،بلکه همرس
و فرزنـدان او را هـم درگیـر خواهـد کرد.




مطابـق بـا گفتـه هـای پولـس ،دالیـل خـوب بـرای ازدواج نکـردن ،چـه هسـتند؟ اول قرنتیـان
بـاب  ۷آیـات ۲۵تـا.۳۴

خیلی از مردم فکر میکنند که خواسـت خداوند برای آنان ازدواج کردن اسـت .مگر این سـخن
خداوند نیسـت « ،این خوب نیسـت که مرد تنها مباند؟ » و اما چقدر بیشتر از این گونه مثالها
در کتـاب مقـدس از مردمـی کـه ازدواج نکـرده انـد داریـم ،و از همـه مهمتریـن آن ازدواج
عیسـی مسـیح است.
بـه ارمیـا گفتـه شـد کـه ازدواج نکند(ارمیـا بـاب  ۱۶آیـات  ۱تـا)۳؛ 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 همسر 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  ۲۴آیات  ۱۵تا  .)۱۸همچنین 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 ۱تـا .)۳با نگاه بـه گذشـته  ،میتوانیم ببینیم که خداوند سـعی
میکنـد 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 حا ّدی 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 مقـ ّدس پسـندیده خـدا بگذرانیـد کـه عبادت معقول شما اسـت » (رومیـان باب
 ۱۲آیـات ۱و.)۲

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؟

     سه شنبه     

 ۳اردیبهشت

زمانی که ازدواج به پایان میرسد
گنـاه بـا متـام روش هـا بـر برش غلبه یافته اسـت .به اسـتثنای رنج های جسـمی و مرگ ،چه
چیـزی بیشتریـن 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 میتوانـد روبرو
شـود طلاق اسـت .مـردم در جریـان این تجربـه دهشـتناک وارد طیف وسـیعی از احساسـات
مـی شـوند .احتماال 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 افرسدگـی ،خشـم ،و تنهایـی را طـی کننـد.
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چـه اصـول جامعـی را دربـاره طلاق مـی تـوان از آیـات زیـر بدسـت آورد؟ مالکی بـاب  ۲آیه
۱۶؛ متـی بـاب  ۵آیـات  ۳۱و۳۲؛ بـاب  ۱۹آیـه ۸؛ اول قرنتیـان بـاب  ۷آیـات  ۱۱تـا .۱٣

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  ۳آیات  ۱تـا۳؛ اول قرنتیان باب  ۷آیـات ۱۰و۱۱؛ باب ۱۳
آیـات  ۴تـا۷؛ غالطیـان بـاب  ۶آیه .)۱
« کلیسـا و دیگـر نهادهـای آن منابعـی هسـتند کـه میتواننـد بـه اعضـای کلیسـا دربوجود
آوردن یـک خانـواده یکپارچـه مسـیحی کمـک کننـد .ایـن منابـع عبارتنـد از -۱ :برنامـه هایـی
بـرای راهنامیـی و ازدواج زوجهایـی 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 طلاق 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؟

     چهارشنبه     

 ۴اردیبهشت

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
انسـانها هـم مـی میریـم امـا آگاهـی داریـم کـه باالخره زمانـی می میریـم .و این اطلاع ما از
مرگمان 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 بزرگرتیـن 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 بشر (بـر خلاف پرنـدگان) مـی دانیـم کـه دیـر یـا زود (مگـر اینکه
بازگشـت دوبـاره عیسـی مسـیح قبـل از آن باشـد) مرگمان فـرا خواهـد رسـید و متـام روابط ما
بـه خاطـر مـرگ پایـان می گیـرد .این رسنوشـت همه انسـانها 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 درسهـای قبلی
دیدیـم ،آنـان بـا ِ
مـرگ 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 ۵۷
آیـه ۱؛ مکاشـفه  ۲۱آیـه ۴؛ اول تسـالونیکیان  ۴آیـه  ١٧و ۱۸؛ متـی  ۵آیه ۴؛ دوم سـموئیل ۱۸
آیـه ۳۳؛ پیدایـش  ۳۷آیه .۳۴
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؟

چگونــه کلیســای شــما ،بــه کســانی کــه از تنهایــی بــه خاطــر از دســت دادن یــک
عزیــز رنــج مــی برنــد ،مــی توانــد کمــک کنــد؟

     پنجشنبه     

 ۵اردیبهشت

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 برنامههـای بشـارتی کلیسـای ادونتیسـت روز هفتـم رشکـت کـرد.
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و بـر اسـاس آنچـه کـه یـاد گرفتـه بـود متقاعد شـد که بـه مسـیح ایمان 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 همرسش ،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 ،همرس 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 .شما حـاال یـک فـرد کامال جدیـد هسـتید و من هامن شـخصیت قدیمی
شما را مـی خواهم» .

حـاال بـرای سـال هـا ،او تلاش کرده اسـت کـه با ایمان 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 کلمات تشـویقی را مـا مـی توانیـم در آیـات زیـر بـرای کسـانی کـه ممکـن اسـت از
لحـاظ روحانـی احسـاس تنهایـی کننـد پیـدا کنیـم؟ اشـعیا  ۵۴آیـه ۵؛ هوشـع  ۲آیـه  ۱۹و
۲۰؛ مزامیـر  ۷۲آیـه .۱۲

در رسارس دنیـا ،در کلیسـای مـا افـرادی ماننـد « ناتالـی » وجـود دارند .این افـراد ،مردان یا
زنـان ،همـه ازدواج کردهانـد امـا بـه تنهایـی و یـا فقط با فرزندانشـان در کلیسـا حضـور دارند.
آنهـا ممکـن اسـت بـا کسـی کـه ایمان متفـاوت دارد ازدواج کردهانـد .و مسـلامً هنگامـی کـه
آنـان بـه کلیسـا میپوندنـد ،همسران 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 ایمان 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 همرسشـان
روبـرو مـی شـوند .اگرچـه ازدواج کردهانـد ،ولـی ممکن اسـت از نظر روحانی شـبیه به یک زن
یـا مرد بیوه داشـته باشـند.
همـه مـا احتماال ،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 افـرادی کــه از نظــر روحــی تنهــا هســتند ،کمــک کنــد؟
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     جمعه     

 ۶اردیبهشت

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 مهمتر 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 ،تلاش 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 میتواند به انسـان بدهد تجربه کـرد .به این ترتیـب ارتباط
بـا خداونـد ،خنـوخ را بیشتر و بیشتر به مرتبه منعکـس کردن تصویر الهی کشـاند .چهـره او با
نور الهی درخشـنده شـده بود ،حتی هامن نوری که از چهره مسـیح سـاطع میشـد ،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  .)۵۲گرچه 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 انسـانها 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 اواعتماد 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
 .۱چگونــه کلیســای شــما میتوانــد فـرا بگیــرد کــه بیشــتر در مــورد نیــاز تنهایــی در میــان شــما
حســاس باشد؟
 « .۲نــه آنکــه دربــار ٔه احتیــاج ســخن میگویــم ،زیـرا کــه آموختـهام کــه در هــر حالتــی کــه باشــم،
قناعــت کنــم »(فیلیپیــان  ۴آیــه  .)۱۱مطالــب مهمتری از ســخنان پولــس را در اینجــا بخوانید .چگونه
مــی توانیــم یــاد بگیریــم کــه آن مطالــب را در خودمــان بــکار ببریــم؟ در عیــن حــال ،چـرا بایــد خیلی
مراقــب باشــیم کــه چگونــه ایــن عبــارات را بـرای کســی کــه آســیب دیــده اســت بیــان کنیــم؟
 .۳در کالس ،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 دیگـران کمــک کنیــد؟
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