  درس هفتم  

 ۲۷-۲۱اردیبهشت

کلید اتحاد خانواده

بعد از ظهر روز سبت

مطالعـه ایـن هفتـه :پیدایـش ۱۴-۱۲ :۳؛ روت ۱۸-۱۶ :۱؛ یوحنـا ۲۶-۲۱ :۱۷؛ غالطیان :۳
۲۸؛ افسسـیان .۹ :۶ -۲۱ :۵ ،۲۲-۱۱ :۲
آیه حفظی :تا همة آنان یکی باشند آن چنان که تو ای پدر در من هستی و من در تو
و آنان نیز در ما یکی باشند و تا جهان ایامن بیاورد که تو مرا فرستادهای » (یوحنا .)۲١ :١٧
زندگـی خانوادگـی نشـان دهنـده فصل هـای مختلـف از زندگی بـرای افراد مختلف اسـت.
بـرای پـدر و مـادر ،وارد شـدن فرزنـدان بـه زندگـی آنهـا نشـان دهنده یـک تغییر بزرگ اسـت،
کـه تـا آخـر عمرشـان بـا آنهـا خواهنـد بـود .و البتـه ،بـرای اوالد ،آمـدن از عـدم به هسـتی ،در
واقـع ،بزرگرتیـن تحول اسـت .سـپس ،فرزنـدان از مراحل مختلفی از زندگیشـان عبـور می کنند
تـا زمانیکـه خانـه را تـرک کننـد ،و در واقع ،ممکن اسـت خودشـان هـم صاحب فرزند باشـند.
بـا ایـن وجـود ،چـه بـه عنوان والدیـن یا فرزنـدان در خانـواده ،همه ما با مسـائل مشـابهی
دسـت و پنجـه نـرم مـی کنیـم ،و ایـن همان طبیعـت گنـاه آلـود ما اسـت ،که دسـت کـم می
توانـد اتحـاد در خانـواده را به چالش بکشـد.
بلـه ،در بـدن مسـیح بـر روی صلیـب همـه برشیـت بـا خـدا و یکدیگـر صلـح و آشـتی
کردند(افسسـیان ۱۶-۱۳ :۲؛ کولسـیان  ،)۲۳-۲۱ :۱امـا در سـطح عملـی هـر روز بایـد شـکرگزار
فیـض مسـیح در خودمـان باشـیم ،تنهـا چیزی که مـی تواند اتحـاد خانـواده را در تجربه زندگی
بـرای همـه آنانیکـه آن را بـا ایمان مـی طلبنـد ،بوجـود آورد.
* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در  ۲۸اردیبهشت May 18 ،آماده شوید.
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     یکشنبه     

 ۲۲اردیبهشت

کانون مسیح



پولس از چه مثال هایی برای توصیف اتحاد جدید بین مسـیح و مردم اسـتفاده می کند؟ مسـیح
چگونه از «دو »  « ،یک » را بوجود آورده اسـت؟ افسسـیان ۲۲ -۱۱ :۲؛ همچنین غالطیان .۲۸ :۳

صلیـب مسـیح موانعـی را کـه مـردم را از یکدیگـر جـدا مـی کننـد از بیـن بـرد ،دیوارهایـی
کـه عبـادت کننـدگان را در معبـد یهـودی ،مـردان را از زنـان و یهودیـان را از امتهـا دیگـر جـدا
مـی کـرد .بـا توصیـف وحـدت یهودیـان و امتها در مسـیح ،پولس از زبانی اسـتفاده کـرد که به
طـور یکسـان بـا دیگر طبقه های بیـن ملتها ،گروههـای مردم ،قرشهای اجتامعی و جنسـیتها
برخـورد مـی کـرد « .و عـداوت ،یعنـی رشیعـت احـکام را کـه در فرایـض بـود ،بـه جسـم خـود
نابـود سـاخت تـا کـه مصالحه کرده ،از هر دو یک انسـان جدیـد در خود بیافریند »(افسسـیان
 .)۱۵ :۲خب ِر خـوب ایـن اسـت کـه بـه زوج هـا کمـک مـی کند کـه حقیقـت « یکی شـدن » را
در ازدواج بیاموزنـد .همچنیـن ،بوسـیله ایمان بـه مسـیح ،خانواده هایی که مدتهـا از هم جدا
شـده انـد دوبـاره مـی توانند بـا هم آشـتی کنند.
سـاده اسـت تـا یگانگـی و یکی بـودن در مسـیح را از متون کتاب مقدس نقل قـول کنیم ،ولی
در واقـع بایـد آنـرا تجربـه کنیم .مسـیح چـه تغییرات عملی را بـه زندگی ما مـی آورد که ما را
قـادر مـی سـازد تـا یکـی بـودن و اتحـادی را که به ما وعده داده شـده اسـت را تجربـه کنیم؟
برای مثال ،رومیان ۷-۴ :۶؛ دوم قرنتیان ۱۷ :۵؛ افسسـیان .۳۲-۲٤ :۴


« تصـور کنیـد یـک دایـره بـزرگ را ،کـه از لبه آن بسـیاری از خطوط تا به مرکـز آن می روند.
هـر چـه خطـوط بـه مرکز دایـره نزدیک می شـوند ،به یک دیگر هـم نزدیکرت می شـوند....
« هـر چـه بـه مسـیح نزدیکتر مـی شـویم ،بـه یکدیگـر نزدیکتر مـی شـویم »  -الـن جـی
وایـت ،خانـه ادونتیسـت ،صفحـه .١٧۹
« بیـن پـدر و پسر ،زن و شـوهر . . .،مسـیح واسـطه اسـت ،چه آنهـا قادر باشـند او را حس
کننـد یـا نـه .مـا منـی توانیـم متـاس مسـتقیم بـا خـارج از خـود برقـرار کنیم ،مگـر از طریـق او،
و از طریـق کالم او و از طریـق پیـروی از او »  -دیرتیـش بونهوفـر ،هزینـه شـاگردی (نیویـورک:
انتشـارات مکمیلان ،)١۹٧۹ ،صفحه .١٠۸
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چق ــدر خان ــواده ش ــما ،ی ــا کلیس ــای ش ــما ب ــه مرک ــز دایره(مس ــیح) نزدی ــک اس ــت؟
چـــه چیـــز دیگـــری بـــه ترتیـــب بایـــد انجـــام شـــود تـــا روابـــط آنگونـــه کـــه
قاعدتـــاً بایـــد ،باشـــند؟

     دوشنبه     

 ۲۳اردیبهشت

یکی شدن از طریق محبت او
« و خداونـد عطـا فرمایـد کـه بـه انـدازۀ محبتـی کـه مـا بـرای شما داریـم ،محبـت شما برای
یکدیگـر و همـه مـردم افزایـش و گسترش یابـد » (اول تسـالونیکیان .)۱۲ :۳
عیسـی تـزد پـدر خویـش دعـا کـرد کـه پیـروان او « یکـی باشـند هامنگونه کـه او با پـدر یکی
اسـت » (یوحنـا  .)۲۲ :١٧آنچـه را کـه مسـیح در اینجـا گفت ،خالصه کنیـد و مخصوصاً بر

نقـش محبـت ،در نائل شـدن بـه یگانگی مترکـز کنید.
روی ِ





در ایـن دعـا وحـدت در میـان حواریون ،در ذهن عیسـی بود .تجربه کردن محبت و عشـق
الهـی بـرای ایـن وحـدت رضوری اسـت« .عشـق الهـی» عبارت کتاب مقدس اسـت کـه در این
دعـا و در بسـیاری از جاهـای دیگـر در عهـد جدیـد برای عشـق به خدا بکار رفته اسـت.
چنین عشـق و محبتی از ذات خداسـت (۱یوحنا  ،)۸ :۴و هویت پیروان عیسـی می باشـد
(یوحنـا  .)۳۵ :۱۳عشـق و محبـت خدایـی در قلـب انسـانِ گناهـکار جایـی نـدارد .این محبت
وقتـی وارد زندگـی فـردی مـی شـود که عیسـی بـه واسـطه روح خویـش در دل ایامندار سـاکن
شـود (رومیـان ۵ :۵؛ .)۱۱ ،۹ :۸
« یـک دیگـر محبـت کنیـد ،هامنطـور کـه مـن شما را محبـت کـردم »(یوحنـا .)۱۲ :۱۵
یوحنـای حـواری ،کـه ایـن کلمات را نوشـت ،زمانی دوسـت داشـتنی نبـود ،بلکه مغرور ،تشـنه
قـدرت ،منتقـد و مشـتاق ،و تندخـو بـود (مرقـس ۱۷ :۳؛ لوقـا  ۵۵ ،۵۴ :۹را بخوانیـد وهمچنین
کتـاب آرزوی اعصـار را مطالعـه کنیـد) .بعدهـا او در زندگی ،به یاد می آورد که چگونه عیسـی
بـه رغـم ایـن صفـات بـه او عشـق ورزیـد .عشـق عیسـی بـه تدریـج یوحنـا را تغییـر داد و او
را قـادر بـه دوسـت داشتن دیگـران در یگانگـی مسـیحی منـود « .مـا محبـت مـی کنیـم زیرا او
نخسـت مـا را محبـت کـرد » (اول یوحنـا  ،)۱۹ :۴و او نوشـت « ،ای عزیـزان ،اگر خـدا ما را این
چنیـن محبـت کـرد ،مـا نیـز بایـد یکدیگر را محبـت کنیـم »( اول یوحنـا .)۱۱ :۴
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اول قرنتیــان  ۸-۴ :۱۳را بخوانیــد .ســعی کنیــد نــام خــود را در جایــی کــه کلمه « عشــق
و محبــت» اســت قـرار دهیــد .چقــدر شایســته بــه نظــر مــی رســد؟ از عیســی بخواهید
ایــن ویژگــی هــای عشــق را بــا روح خــود در زندگــی شــما قــرار دهــد .روح چــه
تغییراتــی ممکــن اســت در شــما بــه وجــود آورد تــا بــه ایــن ایــده آل مســیحی برســید؟

     سه شنبه     

 ۲۴اردیبهشت

خودخواهی؛ خصلت ویران کننده خانواده
« اگـر غـرور و خودخواهـی کنـار گذاشـته شـود ،در طـی پنج دقیقه ،بیشتر مشـکالت برطرف
خواهـد شـد » الـن جی وایت ،نوشـته هـای اولیـه ،صفحه .١١۹
به عنوان انسـان ،طبیعت ما توسـط گناه خراب شـده اسـت .و شـاید بزرگرتین منونۀ آن تباهی،
مصیبـت خودخواهـی اسـت .بـه نظـر می رسـد ما خودخواه بـه دنیا آمـده ایم؛ این واقعیـت را می
تـوان در کـودکان کوچـک مشـاهده کرد کـه ماهیت اصلی آنهاسـت که همه چیز را بـرای خود می
خواهنـد « مـن مـن مـن  .» ...درهنگامی که ما به سـن بزرگسـالی می رسـیم ایـن ویژگی در بعضی
مـوارد مـی توانـد خود را به شـکل های وحشـتناکی ،بـه ویژه در خانه نشـان دهد.
البتـه ،مسـیح آمـد کـه ایـن را تغییـر دهـد (افسسـیان  .)۲۴ :۴کالم او به ما وعـده می دهد
کـه مـا از طریـق او ،نباید تحت سـلطه این ویژگیِ ویرانگر شـخصیت قرار بگیریـم .متام زندگی
او یـک مثـال عالـی از ایـن اسـت کـه چگونـه بـدون خودخواهـی زندگـی کـرد؛ به حـدی که ما
از زندگـی او تقلیـد کنیـم (اول یوحنـا  ،)۶ :۲و بـر متایـل زندگـی محض برای خـود ،غلبه کنیم.
به آیات زیرنگاه کنید .آنها در مورد زندگی خودخواهانه چه می گویند؟
فیلیپیان ۵ -۳ :۲


اول یوحنا ۱۸ -۱۶ :۳


هامنطـور کـه الـن جـی وایـت در بـاال گفت ،اگـر غـرور و خودخواهی کنار گذاشـته شـود،
بسـیاری از مشـکالت را مـی تـوان بسـیار رسیـع حـل کرد ،قبـل از اینکـه به خشـونت و طغیان
تبدیـل شـوند و در نهایـت بـه چیـزی ناگـوار مبـدل شـوند .همـه اعضـای خانـواده ،بـه ویـژه
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والدیـن ،بایـد از ایـن گناهـان در پـای صلیـب (بزرگرتیـن منونـه در متـام جهان خودخـواه) پاک
شـوند حتـی اگـر ایـن بـدان معناسـت که بـه طورمداوم بـه صلیب ،با زانـو زدن در دعـا ،ایامن،
اشـک ،و تسـلیم شـدن در برابـر او برگردیم.

در پــای صلیــب چقــدر زمــان صــرف مبــارزه بــا هرگونــه خودپرســتی مــی کنیــد کــه
در زندگــی شــما ظاهــر مــی شــود؟ چگونــه ایــن آیــه (متــی  )۱۶ :۷بــه شــما نشــان
مــی دهــد کــه آیــا وقــت کافــی صــرف کــرده ایــد؟

     چهارشنبه     

 ۲۵اردیبهشت

اطاعت و تسلیم
پولـس در رابطـه بـا انسـانیت و خدمـت در روابـط چـه انـدرزی می دهـد؟ افسسـیان .۲۱ :۵
فکـر مـی کنیـد کـه ایـن نگـرش بـه وحـدت کلیسـا چـه کمکی مـی کنـد؟ چـرا در خانه بسـیار
مهـم اسـت؟ افسسـیان .۹ :۶ -۲۲ :۵


کلمـه «تسـلیم کنیـد» (افسسـیان  )۲۱ :۵بدیـن معنـی اسـت کـه خـود را در برابـر شـخص
دیگـری فروتـن منائیـد .ایـن اصـل منحصر به فرد با مسـیح آغـاز شـد (متـی ۲۸-۲۶ :۲۰؛ یوحنا
۵ ،۴ :۱۳؛ فیلیپیـان  )۸-۵ :۲و همـه کسـانی را کـه بـا روح او پـر شـده انـد (افسسـیان .)۱۸ :۵
«حرمـت قائـل شـدن بـرای مسـیح» روشـی اسـت کـه بـه مـردم انگیـزه مـی دهـد تـا خـود را
تسـلیم کنند (افسسـیان .)۲۱ :۵از خودگذشـتگی متقابل ،یک آموزه انقالبی مسـیحی در روابط
اجتامعـی بـوده و همچنـان هسـت .ایـن مطلـب ،واقعیـت روحانـی را بـه زندگی مـی آورد که
همـه مـا در مسـیح یکـی هسـتیم؛ و هیـچ اسـتثنائی وجـود ندارد.
اصـل خانـواده .آزمایشـگاه تشـخیص تسـلیم مسـیحی خانـه اسـت .اگـر ایـن اصـل در آنجا
موثـر واقـع شـود ،تغییـر کلی در کلیسـا ایجاد خواهد شـد .پولـس بالفاصله بعـد ازمعرفی اصل
تسـلیم ،بـه بحـث در مورد کاربـرد آن در خانـواده ها اشـاره می کند.
روابـط سـه زوج در افسسـیان  ۹ :۶ -۲۲ :۵بیـان شـده -کـه رایـج تریـن ولـی بـا ایـن حـال
نامتعـادل تریـن روابـط در جامعـه .هـدف ایـن نیسـت که نظـم موجـود جامعه تقویت شـود،
ولـی نشـان مـی دهـد کـه چطـور فرهنـگ ایمان بـه مسـیح کار مـی کنـد ،وقتـی کـه تفـاوت
فاحشـی در تسـلیم اختیـاری ایامنـداران نسـبت بـه یکدیگـر وجـود دارد..
68

چـرا فکـر مـی کنیـد کـه پولس به طور مرتـب ،ابتدا با کسـانی که در فرهنـگ از نظر اجتامعی
ضعیـف هسـتند  -همسران ،کـودکان و بـردگان صحبـت مـی کنـد؟ علـت واجد رشایـط بودن
هـر یـک از آنها را برای اطاعت و تسـلیم بنویسـید.



افسسیان ۲۲ :۵

افسسیان ۱ :۶

افسسیان ۵ :۶

کسـانی کـه از قـدرت اجتامعـی باالتـری برخوردارنـد  -شـوهران ،والدیـن ،کارفرمایـان
 همیشـه در مرحلـه دوم بیـان مـی شـوند .هـر یـک رهنمودهـای کاملاً غیـر معمـول درفرهنـگ را دریافـت مـی کننـد .ایـن رهنمودهـا باید مؤمنـان قرن اول را شـگفت زده کرده
باشـد .آنهـا زمینـه را در پیرامـون صلیـب همـوار کردنـد و راه را بـاز کردنـد تـا یکپارچگـی
واقعـی در روابـط تجربه شـود.

     پنجشنبه     

 ۲۶اردیبهشت

زندگی با عشقی که قول آنرا می دهیم
در نهایـت ،انسـجام خانـواده بـر تعهد اعضای خانواده اسـتوار اسـت ،واز تعهد رشیک
زناشـویی بـرای مراقبـت از یکدیگـر آغاز می شـود .متاسـفانه ،تاریخ کتاب مقـدس از منونه
هایـی از قـول هـای زیـر پـا گذاشـته شـده ،بـی اعتمادی ،و ُخلف وعـده حضور ،پُر اسـت.
همچنیـن کالم خـدا منونـه هـای تـکان دهنـده از افـراد عـادی دارد کـه بـا کمـک خـدا ،بـه
دوسـتان و خانـواده خـود متعهـد بـوده انـد و بـه وعـده های خـود عمل کـرده اند.






بـه خانـواده هـای زیـر و میـزان تعهد آنان نـگاه کنید .چگونـه تعهد در برخی از ایـن خانواده
هـا تقویـت شـده اسـت؟ چه چیـزی در این رسسـپردگی ها می تواند مشـوق دیگران باشـد؟
تعهد بین والدین و فرزند (پیدایش ۱۴-۱۲ :۳۳؛ خروج )۱۰-۱ :۲
تعهد بین برادران و خواهران (پیدایش )۲۸-۱۷ :۳۷
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تعهد در خانواده (روت ۱۸-۱۶ :۱؛ ۲۰ ۱۲ ،۱۱ :۲؛ ۱۳-۹ :۳؛ )۱۳ ،۱۰ :۴
تعهد در ازدواج ( هوشع ۸ ،۶ ،۳ ،۲ :۱؛ )۳-۱ :۳
هنگامـی کـه مـا خـود را نسـبت بـه دیگـران متعهد می کنیـم ،مثلاً در ازدواج یـا تصمیم در
مـورد بچـه دار شـدن و یا قبـول فرزندخواندگی ،باید مایل باشـیم تا از خودمـان رصف نظر کنیم،
تـا انتخـاب متفاوتـی رصف نظـر از کنرتل ،بـر بخش مهمـی از زندگی مـان در آینده بکنیم.
قوانیـن ممکـن اسـت از رفتارهای بد و منفی جلوگیری کنند .امـا ازدواج و روابط خانوادگی
نیاز به عشـق و محبت دارند که شـکوفا شـوند.

وعــده تعهــد مســیح چــه مفهومــی بـرای شــما دارد؟(عبرانیــان .)۵ :۱۳تأثیــر تعهــد او بــر
شــما و تعهــد شــما نســبت بــه او ،همســرتان ،فرزنــدان شــما و ایمــان داران چیســت؟

     جمعه     

 ۲۷اردیبهشت

تفکـری فراتـر « :محفـل مقـدس » از کتـاب خانـه ادونتیسـت صفحـات  ،۱۸۰-۱۷۷در
خانـه مقـدس؛ ازشـهادت هایـی بـرای کلیسـا ،جلـد  ، ۶صفحـات .۲۳۸-۲۳۶
اولین کار  -وحدت« .نخستین کار مسیحیان باید در خانواده اتحاد باشد. . . .
«هرچـه بیشتر اعضـای نزدیـک خانواده در کارشـان در خانه متحد باشـند ،تأثیـری که پدر
و مـادر و پسران و دختران در بیـرون از خانـه اعمال خواهنـد کرد ،بیشتر خواهد بـود» –الن
جی وایـت ،خانه ادونتیسـت ،ص.۳۷
راز وحـدت خانوادگـی« .علـت مناقشـات و اختلاف در خانـواده هـا و در کلیسـا جدایـی
از مسـیح اسـت .نزدیـک شـدن بـه مسـیح نزدیک شـدن بـه یکدیگر اسـت .راز وحـدت واقعی
در کلیسـا و در خانـواده ،سیاسـتگذاری نیسـت ،مدیریـت ،و یـک تلاش انسـانی بـرای غلبـه بر
مشـکالت نیسـت ،هـر چنـد که بیشتر از ایـن کارها را می شـود با اتحاد در مسـیح انجـام داد،
 -صفحـه .۱۷۹

سواالتی برای بحث
 .۱در مــورد نیروهــای موجــود در جامعــه خــود کــه بــر علیــه اتحــاد در خانــواده کار
مــی کننــد صحبــت کنیــد .بــه خانــواده ای کــه بــا ایــن تاثیـرات مبــارزه مــی کنــد چــه
راه حــل هــای عملــی مــی توانیــد بدهیــد؟
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 .۲آیــا در حــال حــارض خانــواده ای در کلیســای شــا وجــود دارد کــه از هــم پاشــیده
باشــد؟ اگــر چنیــن اســت ،بــه عنــوان یــک گــروه ب ـرای کمــک بــه عضــوی کــه در
بحـران اســت چــه مــی توانیــد بکنیــد؟
 .3متــام مســائل اطاعــت و تســلیم را مــورد بحــث قـرار دهیــد .مفهــوم آن در یــک
مســیحی چطــور درک مــی شــود؟ از چــه راههایــی ایــن اصــل مــورد ســو اســتفاده
ق ـرار گرفتــه اســت؟
 .4چــه اصولــی را مــی توانیــد در مــورد اتحــاد خانــواده مشــاهده کنیــد کــه بتوانــد
بــه ایــده اتحــاد در کلیســا اعــال شــود؟

71

