  درس پنجم  

 ۱۳-۷اردیبهشت

کلامت خردمندانه برای خانواده ها

بعد از ظهر روز سبت

مطالعـه ایـن هفتـه :امثـال سـلیامن بـاب  ۵آیـات ١٤-۳؛ متـی  ۱۹آیـه ۵؛ اول قرنتیان ۷
آیـات ۳و۴؛ امثـال سـلیامن  ۱۳آیـه ۲۲؛ ۲۶ :۱۴؛ ۲۲ :۱۷؛  ۱۳ :۲۳وبـاب ۳۱آیـات ۱۰تـا.۳۱

آیـه حفظـی « :بـه متامـی دل خـود بـر خداونـد تـوکّل منـا و بـر عقـل خـود تکیـ ه مکـن .در همه
راههای خود او را بشـناس ،و او طریقهایت را راسـت خواهد گردانید » (امثال سـلیامن  ۳آیات  ۵و.)۶

در هـر مرحلـه از زندگـی کـه اینـک در آن هسـتیم ،البتـه ،بـدون در نظـر گرفتن هـر گونه
ارتبـاط یـا خویشـاوندی ،همـه مـا زندگیمان را بـا پـدر و مادرمـان رشوع کـرده ایم .بـه عبارت
دیگـر ،بعضـی از افـراد ،بـه غیـر از داشتن خواهـر و بـرادر و افـراد دیگـر فامیل ،هرگـز فامیلی
بـرای خـود نداشـته انـد ،بـه غیـر خانـوادهای 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 پسر یـا دختر 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 پرس
اسـت «:ای پسر مـن تأدیـب پـدر خـود را بشـنو ،و تعلیـم مـادر خویـش را تـرک منما »(امثال
سـلیامن  ۱آیه .)۸
کتـاب تثنیـه والدیـن را راهنامیی میکند که ایامنشـان را با نسـل بعد از خودشـان قسـمت
کننـد .ایـن چیـزی اسـت کـه امثـال سـلیامن انجـام مـی دهـد .در فراخوانـی پـدر آسمانی ،مـا
صـدای پـدر آسمانی خـود را مـی شـنویم کـه مـا را به یـاد گرفتن فرا مـی خواند.
* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت ،در  ١٤اردیبهشت  - May 4آماده شوید.
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     یکشنبه     

 ۸اردیبهشت

عاشق زن مناسب بشوید
مشـکالت و عواقـب روابـط جنسـی پیـش از ازدواج یـا روابـط خـارج از ازدواج کـه در امثـال
سـلیامن  ۵آیـات  ۳تـا  ۱۴را 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  ۴آیـات  ۱۲تـا .)۱۵پرقدرمتندتریـن احساسـات عشـق نامشروع باید
در مقابـل اثـرات ناگـوار گنـاه آن سـنجیده شـود .در رابطـه نامشروع هیـچ تعهـدی نیسـت ،و
بنابرایـن ،از صمیمیـت عاشـقانه بـدور اسـت.

منابـع مـادی ،جسـمی و احساسـی بـه هـدر مـی رونـد .مهمترین 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 منحصر بـه
ازدواج اسـت (متـی  ۱۹آیـه ۵؛ اول قرنتیـان  ۷آیـات  ۳و ۴؛ عربانیـان  ۱۳آیـه  .)۴در امثال
سـلیامن ،تشـبیهات ادبـی بـرای تغذیـه و آب فـراوان به عنـوان مظهر لطافـت و ظرافت
در مسرت 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 مسرور بـاش »(امثـال
سـلیامن  ۵آیـه  ،)۱۸حاکـی 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  ۵آیه
 )۱۹دل ربایـی همسر خویش اسـت.
در وضعیـت انسـان سـقوط کرده ،غریزه جنسـی میتوانـد 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 کنترل نشـود ،مقاومـت در برابـر آنهـا مـی تواند سـخت
باشـد .تعهـد راسـخ نسـبت بـه نقشـه الهـی بـرای روابـط جنسـی در ازدواج مـی توانـد از
روابـط نامشروع 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.
اگــر کســی را مــی شناســید کــه بــا وسوســه هــای جنســی خــود در ســتیز اســت و
ممکــن اســت زندگــی اش را از هــم بپاشــد ،چــه مشــاوره ای بــه او مــی توانیــد بدهیــد؟
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     دوشنبه     

 ۹اردیبهشت

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  ۱۳آیه ۲۲؛  ۲۷آیات ۲۳و۲۴
امثال سلیامن  ۱۴آیه ۲۶
امثال سلیامن  ۱۵آیات ١و ۱۸؛  ۱۶آیه ۳۲
امثال سلیامن  ۱۵آیه 6 ۲۷
امثال سلیامن  ۲۹آیه ۱۷
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 مـیرود ،به خانـوادة خود لطمه
میزنـد؛ ا ّمـا 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.

پدرانِ با خدا ،بدنبال این هسـتند که صبور باشـند و براحساسـات خود تسـلط داشـته
باشـند .پـدران به وابسـتگی فرزندانشـان به ایشـان احترام مـی گذراند .آنها فرزندانشـان
را تادیـب و تربیـت مـی کننـد ،اما مراقب هسـتند کـه از مقام خود در سـمت اولیای آنها
سـو اسـتفاده نکننـد .مهمترایـن اسـت ،پدرانـی کـه خـود را وقـف فرزندانشـان کردهاند،
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 ،مهرتیـن چیـزی کـه پـدران می تواننـد برای فرزندانشـان
انجـام دهنـد این اسـت کـه مادرانِ آنان را دوسـت داشـته باشـند.
گفتـه شـده اسـت ،وفـاداری و محبـت مـداوم بـه مـادر ،و یـا عـدم آن ،حتـی بـر سلامتی
دوران بزرگسـالی فرزنـدان تاثیـر مـی گـذارد.
در امثـال سـلیامن ،وفـاداری بـه خداونـد ،تعهـد نسـبت بـه ازدواج و خانـواده ،و کمال و
متامیـت در زندگـی شـخصی و اجتامعـی ،موضوع های کلیدی هسـتند .موفقیـت در همه چیز
بـه چگونگـی نیـت قلبـی هـر شـخص بسـتگی دارد .جذابیتهـای گناه ،خـواه سـکس ،کاهلی،
ثـروت ،یـا قـدرت فـراوان ،هـر چـه باشـد ،تنهـا شـوهر و پدرعاقل بـرای اسـتمداد به خـدا نگاه
مـی کنـد تـا مداومـاً تصمیمات مناسـب و انتخـاب های درسـتی اتخـاذ کند.
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چقــدر اصــول اخالقــی بیــان شــده در اینجــا بـرای هرکســی مهــم اســت ،خــواه پــدر
باشــد یــا نباشــد؟ عملکــرد شــما چــه خــوب یــا بــد ،چقــدر بــر روی دیگـران تاثیرگــذار
بــوده ،خصوصـاً بچــه هــا؟ در چــه روشهایــی بهتــر اســت کــه بیشــتر مراقــب باشــید؟

     سه شنبه     

 ۱۰اردیبهشت

تأدیب و اصالح بوسیله محبت


امثـال سـلیامن در بـاره نکتـه مهـم تادیـب و اصالح کـودک چه می آمـوزد؟ امثال سـلیامن ۱۰
آیـه ۱۷؛  ۲۳آیـه  ۱۳و ١٤؛  ۲۹آیـه ۱؛  ۲۹آیـه .۱۵

بعضـی وقتهـا والدیـن فرزندانشـان را تحـت تاثیـر آنچـه کـه رفتارهـای غیـر قابـل قبـول
جامعـه اسـت تربیـت میکننـد 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 بستر و چارچوب «امید بـرای آینده»
قـرار داده اسـت (امثـال سـلیامن  ۱۹آیـه  .)۱۸والدیـن 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  .)۲۹رسـالت 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 اصلاح مـی کننـد ،تربیـت و راهنامیی فرزنـدان در سـالهای 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 کمال او مشـارکت کند.
در امثال سلیامن  ۱۳آیه ۲۴؛  ۲۳آیات ۱۳و ۱۴برای والدین چه پیام هایی می توان یافت؟


روی هـم رفتـه ،در چنـد آیـه بـه « چـوب دسـتی » ،درزبـان عبری ֵש ֶבט-)shévet(  
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  ۲۳آیه  .)۴در
جـای دیگـر ،کالم خداوند اشـاره به بردبـاری در آموزش ،الگوی اسـتواری بودن ،معارشت
خـوب داشتن ،و ارتبـاط نزدیـک با کودکان برای نفـوذ و تغییر در آنان مـی کند(تثنیه ۱۱
آیـات ۱۸و .)۱۹ایـن 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 اصلاح و رسـتگار کننـده ای در آنها داشـته باشـند (امثال سـلیامن  ۱۳آیه .)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؟

     چهارشنبه     

 ۱۱اردیبهشت

آیا زندگی درسطح باال [طبقه مرفه] بهرت است؟
کتـاب امثـال سـلیامن به چه شـیوه ای منک شـوخ طبعـی و مالحت را بر برخـی از دل آزردگی
هـای زندگـی خانوادگی می پاشـد؟ امثال سـلیامن  ۲۱آیات  ۹تـا۱۹؛  ۲۷آیات  ۱۵و.۱۶

شماری 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  ۲۵آیـه  )۲۰و یـا عضـو سـحرخیزی از خانـواده کـه بخواهـد با صـدای بلند
آنانـی را کـه در خـواب هسـتند برکـت دهـد (امثـال سـلیامن  ۲۷آیـه  .)۱۴زنانـی 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 مشترکی در فضـای خانـه دارنـد ،بطـور برابـر از آن رفتـار سـتیزجویانه برخوردارند.
(تصـور کنیـد کـه زندگـی در خانـه َح ّنـا 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 استرس کمـک می کند.
« دل شـادمان شـفای نیکـو میبخشـد ،ا ّمـا روح شکسـته اسـتخوانها را خشـک میکنـد »
(امثـال سـلیامن  ۱۷آیـه  .)۲۲امثـال 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 بهرتیـن 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
گرفتن 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 .همسر گلـه منـد سـعی می کنـد تا اقتـدار ،کنترل ،و بی
میلـی طـرف دیگـر را بخاطـر عـدم متایـل بـرای گفتگو تالفـی کند.
اگـر عفونـت از میـان برداشـته شـود ،عالئـم بیماری هـم از بیـن خواهنـد رفـت .در
میـان خانـواده هـا ،در عـوض فـرار از مشـکل یـا از یکدیگـر  ،بهتر 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 بربنـد.
چــرا در خانــه خندیــدن مهــم اســت؟ چگونــه مــی تــوان از آن بــرای خیریــت و
نیکوئــی اســتفاده کــرد ،یــا چگونــه منحــرف مــی شــود و بـرای اســتفاده شــیطان قـرار
مــی گیــرد؟ جــواب خــود را در کالس مطــرح کنیــد.

     پنجشنبه     

 ۱۲اردیبهشت

رس به متام معنا الیق و شایسته
هم ِ
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  ۳۱آیـات  ۱۰تا.۳۱

زنی که در وصف آن رشح داده شـده و همچنین شـعر رسوده شـده بسـیار استثنائی هستند.
درامثـال سـلیامن  ۳۱آیـه  ۱۰هـر یـک از آیات با یکـی از  ۲۲حروف ازالفبای عربی آغاز می شـود.
هـر یـک بـا مفهومـی از تکریم و احرتام 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 ،همسر او اسـت » « .زن صالحـه تاج شـوهر خـود میباشـد ،ا ّما زنی
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کـه خجـل سـازد مثل پوسـیدگی در اسـتخوانهایش میباشـد »(امثال سـلیامن  ۱۲آیه .)۴
در اینجـا ،در پایـان کتـاب امثال سـلیامن ،متام آرمـان ها در یک تصویر جمع شـدهاند ،با مهارت
هـای گوناگـون :تولیـد پوشـاک ،خریـد املاک 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 گسترده را ازهـر زنـی منـی تـوان انتظـار داشـت ،و یـا طرحی نیسـتند که
شـوهران بتواننـد همرسانشـان 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  ۳۱آیه  ،۳۰این اسـت که زن« از خدا برتسـد ».
در امثـال سـلیامن  ۳۱آیـه  ۱۰کلمـه «فضیلت» یا «شـخصیت رشیف» بـه معنای «قدرت»،
«توانائـی» یـا «ثـروت» اسـت .در مزمـور ۶۲آیـه  ۱۰بـه عنـوان «گنجینـه ها» ترجمه می شـود
و در یوشـع «مـردان غـرور» توصیـف مـی شـود (یوشـع  ۱آیـه  .)۱۴بو َعز در کتـاب روت  ۳آیه
 ۱۱روت را بـا کلمـه « نیکـو » سـتایش مـی کند .در امثال سـلیامن  ۳۱آیه  ۱۰نقشـی 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
ق ـرار داده انــد؟ شــما چگونــه فهرســتی از ویژگــی هــای شــخصیتی ،فضیلــت هــا و
توانایــی هــای زنــان بــا خــدا را توضیــح مــی دهیــد؟

     جمعه     

 ۱۳اردیبهشت

تفکـری فراتـر :قلـب خـود را در آسمان نگاه داشتن « .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 شما از ایـن چیزهـا که در نـور خداونـد می شـود دید ،بهره مند باشـید؛ سـپس
بـرای شما ملکـوت آسمان در درجه نخسـت اهمیت قرار خواهد داشـت .دلی کـه در ملکوت
باشـد ،و بـه متـام فیوضـات شما 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 هایمان مـی گامریـم  ....مـا در حصـول معنوعیـات قـارص هسـتیم… [افسسـیان ۴
آیـه  » ]۱۳نقطـه نظـرات اِلـن جـی وایـت ،کتاب مقدس تفسـیری ادونتیسـت هـای روز هفتم،
جلـد  ،۳صفحه .١١۵٧
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سواالتی برای بحث
 .۱بســیاری از مســیحیان در حالــی کــه «از قلــب خــود بــرای مقابلــه بــا وسوســه هــا
مراقبــت مــی کننــد» بــه یــک شــبکه پشــتیبانی ملحــق مــی شــوند .بــه چــه طریقــی
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
آن مقابلــه کنــد ،چ ـرا ایــده خوبــی خواهــد بــود تــا از (اف ـراد مخصــص) کمــک بگیــرد؟،
همچــون یــک شــبان ،اگــر در رابطــه بــا مســائل روحانــی باشــد؛ روانشــناس اگــر وابســته
بــه مشــکالت روحــی و روانــی باشــد؛ یــا یــک پزشــک ،چنانچــه در رابطــه بــا مســائل
جســمی و فیزیولوژیکــی باشــد.
 .۲بــه عنــوان یکــی از اعضــای کالس ،بــا صــدای بلنــد پاســخ ســواالت روز چهارشــنبه
را بخوانیــد .در مــورد پیامدهــای پاســخ هــای متفــاوت خــود بحــث کنیــد .مثــل همــه
چیزهــای خــوب دیگــری کــه خداونــد بــه مــا داده ،چگونــه خنــده و مـزاح مــی تواننــد مــا
را در برابــر چیزهایــی کــه ب ـرای مــا مضــر هســتند محافظــت کننــد؟
 .3در مقایســه بــا امثــال ســلیمان  ،۳۱فرهنــگ معاصــر چــه ویژگــی هایــی را بـرای تمجیــد
از زنــان در نظــر مــی گیــرد؟ چگونــه بطــور فــردی مــی توانیــم خودمــان را از همــان رفتــار
تحقیــر کننــده محافظــت کنیم.
 .4بــه طورکلــی ،برخــی از رفتارهــای فرهنگــی در مــورد زندگــی خانوادگــی در جامعــه
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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