  درس نهم  

 ۱۰ -۴خرداد

زمان های از دست دادن و ُخرسان

بعد از ظهر روز سبت

مطالعـه ایـن هفته :مرقس۲۲ :۵تـا۲۴؛ ۳۵تا۴۳؛ اول پطـرس۷ ،۶ :۵؛ پیدایـش۱۷ :۳۷تا۲۸؛
لوقـا۱۳ :۱۶؛ رومیـان۱۶ :۶؛ اول قرنتیان.۲۶ :۱۵
آیـه حفظـی « :آری ،علاوه بـر ایـن ،همـه چیـز را بهخاطـر امتیـازی بسـیار ارزندهتـر،
یعنـی شـناخنت عیسـی مسـیح ،خداونـد خـود زیـان میدانم .در واقـع ،من بهخاطـر او همه
چیـز را از دسـت دادهام و همـه چیـز را هیـچ شـمردم تـا به این وسـیله مسـیح را به دسـت
آورم » (فیلیپیـان .)۸ :۳

لحظـه ای کـه آدم و حـوا از میـوه درخـت معرفت خوب و بـد خوردند ،آنـان اولین ُخرسان
خـود تجربـه کردنـد ،آنان معصومیت خود را از دسـت دادند .و این از دسـت دادن معصومیت
جـای خـود را بـه خودخواهـی ،تضاد ،نکوهـش ،و خواهش برای کنرتل و برتری بـر یکدیگر داد.
کوتـاه مدتـی پـس از سـقوط ،آنـان شـاهد اولیـن از دسـت رفنت حیـات بودنـد ،زمانیکه
بـه آنـان پوسـت حیوانـی داده شـد تـا عریانـی خود را بپوشـانند .با منع شـدن از دسرتسـی
بـه درخـت حیـات بـه خاطـر اینکـه مبـادا بخورنـد و برای همیشـه زنـده مبانند ،باعث شـد
تـا خانـه باغـی عالـی خـود را در بـاغ عدن از دسـت بدهند ،و سـالها بعد پرسشـان هابیل
را نیـز از دسـت دادنـد ،آن هـم بدسـت بـرادرش قابیـل که توسـط او کشـته شـد .در پایان
یکـی از آنـان ،همسرش را از دسـت داد ،و در نهایـت آن کسـی کـه رشیـک زندگیـش را از
دسـت داده بـود ،زندگـی خـودش را از دسـت داد .بسـیار از دسـت رفتن هـا در اثـر یـک
تصمیـم اشـتباه بوجـود آمد.
بلـه ،همـه مـا واقعیـت را مـی دانیـم ،بیشتر مـا درد از دسـت دادن را زمانـی بطورعمیـق
احسـاس مـی کنیـم کـه رضبـه از دسـت دادن بـه خانـواده مـا میخورد .و شـگفت آور نیسـت
کـه ،از دسـت دادن عضـوی از خانـواده یـا اقـوام یا دوسـتان ،به ما رضبه سـخت تـری می زند.
84

در ایـن هفتـه ،بـا ادامـه مشـاهده زندگـی در خانـواده ،بـه زمینـه هـای مختلـف از دسـت
دادن در زمانهـای مختلـف نگاهـی مـی اندازیـم.
* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در  ۱ماه ژوئن آماده شوید.

     یکشنبه     

 ۵خرداد

از دست دادن سالمتی
ما هزاران سـال از درخت حیات دور هسـتیم ،و همهٔ ما آن را احسـاس میکنیم ،مخصوصاً
زمانیکـه بـه سلامت جسـمی مـا بـاز مـی گـردد .دیـر یـا زود ،مگـر اینکـه مـا در اثـر حادثه ای
در جوانـی کشـته شـویم ،همـه مـا با واقعیت ناگوار از دسـت دادن سلامتی روبرو می شـویم.
و هامنطـور ،کـه از دسـت دادن سلامتی سـخت اسـت ،چقـدر دردناکتر اسـت کـه زمانی
یکـی از اعضـای خانـواده مـا با بیامری روبرو شـود؟ چه تعـدادی از والدین داریـم ،به ویژه آنها
کـه بـا فرزنـدان مریـض رسکار دارنـد ،آرزو مـی کردنـد کـه ای کاش آنهـا بـه جای فرزندانشـان
بیمار بودنـد؟ متاسـفانه ،این حـق انتخاب به ما داده نشـده اسـت.
ایـن نقـل قـول ها چه چیزی در اشتراک دارنـد؟ مرقس۲۲ :۵تـا۳۵ ،۲۴تا۴۳؛ متـی۲۲ :۱۵تا۲۸؛
لوقـا۳۹ ،۳۸ :۴؛ یوحنا۴۶ :۴تا.۵۴

در هـر یـک از ایـن مـوارد ،و بـدون شـک در بسـیاری از مـوارد دیگـر ،یکـی از اعضـای
خانـواده بـرای اخـذ کمـک ،نـزد عیسـی التماس کـرده اسـت.
بـدون شـک ،تشـخیص داده ایـم کـه رنـج مـا بخاطـر این اسـت کـه در دنیای سـقوط کرده
زندگـی مـی کنیـم .هنگامـی کـه گنـاه وارد دنیـا شـد ،نه تنها مـرگ ،بلکـه همچنیـن درد مزمن،
بیماری ،و مـرض هـم وارد شـد .زمانـی کـه با بیماری وخیم یا مزمـن مواجه می شـویم ،ممکن
اسـت شـوکه شـده ،خشـمگین و عاجـز شـویم .و حتـی ممکـن اسـت ،احسـاس کنیـم کـه مـی
خواهیـم فریـاد بزنیـم ،کـه «:خـدای مـن ،خـدای مـن! چـرا مـرا تـرک کـردی؟ چـرا از مـن دور
هسـتی و کمکـم منیکنـی و بـه فریـادم منیرسـی؟ » (مزامیـر .)۱ :۲۲همچـون داود ،بـه خوبی
مـی توانیـم مسـائل خـود را در مـورد خشـم و درد بـه حضـور خـدا بربیم.
در بسـیاری مـوارد ،بیماری و رنـج بـه عنـوان یـک راز باقی خواهنـد ماند تا اینکـه مرگ در
نهایـت بـا بازگشـت دوبـاره مسـیح شکسـت بخـورد .در عیـن حـال ،مـی توانیم حقایـق مهمی
را از کالم خداونـد برداشـت کنیـم ،زمانیکـه ایـوب متحمـل درد غیـر قابـل وصفـی میشـود ،بـا
ایـن حـال او رابطـه نزدیکـی بـا خـدا داشـت .ایـوب رشح می دهـد « ،از شـنیدن گـوش دربارهٔ
تـو شـنیده بـودم لیکـن اآلن چشـم مـن تـو را میبینـد (ایـوب .)۵ :۴۲پولس نوعی بیمار مزمن
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داشـت ،و نحـوه برخـورد او بـا آن بـه مـا مـی گویـد کـه رنـج و درد می توانـد مـا را مجهز کند
تـا مایـه تسـلی دیگـران باشـیم ،مـی توانـد به ما حـس دلسـوزی و مهربانی نسـبت بـه دیگران
کـه آسـیب دیدهانـد را بدهـد ،و مـا را قـادر کنـد تا بطـور موثر خدمـت کنیـم (دوم قرنتیان :۱
۳تـا ،)۵اگـر اجـازه ندهیـم کـه بیماری ما را بشـکند و درهـم ریزد.

هــر زمــان کــه مــا یــا اعضــای خانــواده از بیمــاری رنــج مــی بریــم ،چــه وعــده هایــی
را از کالم خــدا مــی توانیــم طلــب کنیــم؟ چـرا ،در چنیــن زمانهایــی ،ایــن حقیقــت
در مــورد مســیح ،ســرور مــا ،کــه بــر روی صلیــب رنــج دیــد بـرای مــا مهــم اســت؟
او بــر روی صلیــب چــه چیــزی را در مــورد عشــق بــی پایــان خــدا ،حتــی در زمــان
بیمــاری در میــان خانــواده مــا ،بــه مــا یــاد داد؟

     دوشنبه     

 ۶خرداد

از دست دادن اعتامد
همـه مـا گناهـکار هسـتیم ،افـراد ناکارآمـدی که برخـی اوقات خودمـان ثابـت میکنیم که
نسـبت کسـی کـه بـه مـا اعتماد کـرده غیر قابـل اعتامد هسـتیم.و چه کسـی تـا بحـال قربانی
بدعهـدیِ اعتماد بـه دیگران نشـده اسـت؟ و چقدر سـخت اسـت وقتی چنین اعتمادی از بین
مـی رود ،وهمیشـه چقـدر بدتر اسـت وقتی مـا بدعهدی می کنیـم ،یا یکی از اعضـای خانواده
بـه ما بـی وفائی مـی کند.
بعضی وقتها به نظر می رسد ،وقتی رابطه ای ارزش تالش برای بازسازی دوباره ندارد ،ساده
تراست تا بیش از این رضر نکنیم و قطع ارتباط کرده و از آن فرار کنیم .البته ،چنین کاری در
مورد یکی از اعضای خانواده ،مثل همرس،آسان نیست .حتی ممکن است بگویید که یکی از
اهداف ازدواج این است که به ما یاد می دهد تا اعتامدی که شکسته شده را بازسازی کنیم.
هنگامی که اعتامد در ارتباطات به خطر افتاده است ،چگونه می توان اعتامد و رابطه را بهبود
داد و آنرا حفظ کرد؟ اول پطرس۶ :۵و۷؛ اول یوحنا ۱۸ :۴؛ یعقوب ۱۶ :۵؛ متی .۱۵ ،۱۴ :۶

بازسـازی اعتماد شکسـته شـده شـبیه بـه یـک سـفر اسـت؛ شما بایـد هـر بـار یـک قـدم
برداریـد .سـفر بـا تصدیـق آسـیب و اعتراف بـه حقیقـت رشوع مـی شـود ،در هر مـور ِد لغزش
ازسـوی کسـی کـه خیانـت کـرده اسـت .هنگامیکـه دلیـل بـی وفائـی ،نقـض عهـد بوده اسـت،
شـفا و بهبـود زمانـی رشوع میشـود کـه بـی وفا اعتراف کند .به عنوان بخشـی از رونـد بهبود،
اعتراف بایـد همـراه بـا بـاز کـردنِ کامـل مسـئله از طـرف شـخص ناقض عهد باشـد .هیـچ چیز
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نبایـد پنهـان مبانـد ،وگرنـه ،زمانـی باالخـره مسـئله آشـکار میشـود ،و اعتماد دوبـاره از بیـن
خواهـد رفـت .و اگـر بـرای دومیـن بار اعتامد شکسـت بخورد ،بهبـودی دوباره آن خیلی سـخرت
از بـار ا ّول خواهـد بود.
بازسـازی دوبـاره اعتماد ،زمـان و صبر مـی طلبـد .هـر چـه رنجـش بزرگتـر باشـد ،زمـان
بیشتری طـول مـی کشـد تـا بهبـودی حاصـل شـود .بایـد ایـن حقیقـت را قبـول کرد کـه گاهی
اوقـات بـه نظـر می رسـد شما احسـاس مـی کنید که اگر شما دو مرحلـه به جلـو حرکت کرده
ایـد ،سـه مرحلـه بـه عقـب بـر گشـته ایـد .یـک روز به نظـر می رسـد امیـد وجـود دارد ،و روز
دیگـر شما بـه عقب رانـده شـده اید.
بـا ایـن حـال خیلـی ها ،قادر بـوده اند که روابط شکسـته خـود را دوباره ترمیـم کنند و عمق
رابطـه خـود را عمیـق تـر ،صمیامنه تـر ،و رضایت بخش تـر ،و به ازدواجی شـادتر تبدیل کنند.

از چــه اصولــی میتــوان بـرای التیــام ازدواج اســتفاده کــرد در هنگامــی کــه اعتمــاد
شکســته شــده اســت؟ هــم زمــان ،بــا وجــود بخشــش ،زمانــی کــه اعتمــاد وجــود
نــدارد ،ش ـرایط چگونــه خواهــد بــود؟

     سه شنبه     

 ۷خرداد

از دست دادن اعتامد ،ادامه می یابد
طریـق دیگـری کـه اعتماد را از بیـن مـی بـرد خشـونت خانوادگی اسـت .تحقیقات نشـان
داده اسـت ،خانـه تنهـا مکانـی در جامعـه اسـت که بیشترین خشـونت در آن اتفاق مـی افتد.
خشـونت خانوادگـی هـر نـوع خانـواده ای را در بـر مـی گیـرد ،از جملـه خانـواده مسـیحیان.
خشـونت بـه تجـاوز و حملـه ای اطالق می شـود کـه در بر گیرنده اقسـامی همچـون  -کالمی،
جسـمی ،احساسـی ،جنسـی ،ویـا بـی تفاوتـی عمدی و غیر عمدی اسـت – که توسـط یک فرد
یـا بیشتر بـر علیـه طرف دیگـر خانـواده اعامل می شـود.
کتـاب مقـدس بـه رشح حـال خشـونت خانوادگـی ،حتـی در میان مـردان خدا پرداخته اسـت.
هنگامـی کـه ایـن آیـات را مطالعـه مـی کنیـد چـه حـس و حالـی بـه شما دسـت مـی دهـد؟
در مـورد اینکـه چـرا ایـن داسـتان هـا در کالم خـدا محفوظ شـده اسـت چه فکری مـی کنید؟
پیدایش ۱۷ :۳۷تا۲۸

دوم سموئیل ۱ :۱۳تا۲۲
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دوم پادشاهان ۶ :۲۱ ،۱۷ :۱۷ ،۳ :۱۶

رفتـار تجـاوز گرایانـه ،یـک انتخـاب آگاهانـه اسـت کـه شـخص قـدرت و کنترل خـود را بر
روی شـخص دیگـری اعمال مـی کنـد .اعتیـاد بـه الـکل ،فشـارعصبی ،و نیـاز به امیال جنسـی،
نیـاز بـه کنترل بهتر خشـم ،یـا هر گونه سـوء رفتـار بـر روی قربانی ،قابـل رشح و توجیـه پذیر
سـتم سـتمکار نیسـتند .سـتم کار باعـث انحـراف و تحریف محبت
نیسـت .قربانـی ها مسـبب ِ
مـی شـود ،چـرا کـه« محبـت رضر منـی رسـاند » (رومیـان  .)۱۰ :۱۳درمـان حرفـه ای مـی تواند
در فـردی کـه سـوء رفتـار دارد تغییـر تغییـر ایجـاد کنـد ،ا ّمـا فقـط در صورتـی کـه شـخص بـد
رفتـاری خـود را پذیرفتـه و در پـی دریافـت کمک باشـد .کسـانی که حارض باشـند تا بـا خدا رو
راسـت باشـند  ،خداونـد قـادر خواهـد بـود تا بـه فرد بـی نهایت کمک کنـد تا رفتار بد و سـوء
خـود را متوقـف و از آن روی گـردان شـده کـرده و تـا حـد ممکـن او را ترمیـم منایـد ،و ویژگی
هـای عشـق الهـی را بـرای التیـام قلـب هـای آن هـا و بـرای محبـت به دیگـران ایجـاد مناید (با
افسسـیان  ٢٠ :٣مقایسـه شود).

ســعی کنیــد خــود را بــه جــای کســی بگذاریــد کــه از خشــونت آســیب دیــده اســت.
چــه کلماتــی در مــورد بخشــش ،آرامــش ،و امیــد دوســت داریــد بشــنوید؟ چـرا بجای
انــدرز دادن در بــاره زندگــی و مماشــات بــا فــرد مهاجــم و بدرفتــار بایــد مکانــی
امــن بـرای مراقبــت و نگهــداری فراهــم شــود؟

     چهارشنبه     

 ۸خرداد

از دست دادن آزادی
فقط خدا می داند که چند میلیون نفر ،حتی چند میلیارد نفر از مردم درگیر نوعی اعتیاد
هستند .امروزه ،دانشمندان هنوز سبب و علت دقیق آن را نیافته اند ،اگر چه در مواردی آنان
می توانند بخشی از مغز را ببینند که خواسته ها و امیال در کجای آن قرار گرفته است.
متاسـفانه ،بـا ایـن وجـود ،یافتن بخشـی از مغز که ایـن اعتیادهـا در آن مکان جـای گرفته،
چیـزی نیسـت کـه بتوانـد مـا را از رش اعتیاد خلاص کند.
اعتیاد برای همه سـخت اسـت ،و نه فقط برای شـخصی که معتاد اسـت .اعضای خانواده،
پـدر و مـادر ،همسر ،فرزنـدان همـه بـه شـدت رنـج مـی برنـد ،هنگامـی کـه یکـی از اعضـای
خانـواده در چنـگال اعتیـاد گرفتـار اسـت و منـی توانند از ایـن وضعیت خود را رهایی بخشـند.
مـواد مخـ ّدر ،الـکل ،توتـون ،قمار ،عکسـها و یا نوشـته هـای شـهوت انگیز ،رابطه جنسـی،
حتـی غـذا و هـر چـه کـه باعـث تبدیـل شـدن از یـک رسگرمـی و عـادت طبیعـی به یـک نوع
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اعتیـاد و از اسـتفاده بـه سؤاسـتفاده باشـد ،اعتیـاد اسـت .شما قادر بـه متوقف کـردن آن منی
باشـید حتـی اگـر بدانیـد کـه به شما آسـیب مـی رسـاند .هنگامـی کـه از آزادی انتخـاب بهره
مـی بریـد ،بـرده هـر چیزی می شـوید که معتاد آن شـده ایـد ،و در واقع شما آزادی خود را از
دسـت مـی دهیـد .پطـرس رشح سـاده ای از آنچـه که اعتیـاد و نتایج آن اسـت ارائـه می دهد:
« و ایشـان را بـه آزادی وعـده میدهنـد ،و حـال آنکـه خود غالم فسـاد هسـتند ،زیـرا هرچیزی
کـه بـر کسـی غلبـه یافته باشـد ،او نیـز غالم آن اسـت»(دوم پطـرس.)۱۹ :۲
چـه چیـز هایـی مـی توانـد مـردم را بسـوی اعتیـاد بکشـاند؟ لوقـا۱۳ :۱۶؛ رومیـان۱۶ :۶؛
یعقـوب۱۳ :۱تـا۱۵؛ اول یوحنـا.۱۶ :۲

گناه و اعتیاد ،لزوماً یکی نیستند .شام می توانید مرتکب گناهی شوید که اعتیاد نیست،
گرچه اغلب می تواند تبدیل به اعتیاد شود .چقدر بهرت است ،از طریق قدرت خداوند ،از گناه
کردن دست بردارید قبل از آنکه تبدیل به یک نوع اعتیاد شود .و البته ،تنها راه حل دامئی
مشکل گناه و اعتیاد داشنت قلبی نو(تولد تازه) است « .و آنانی که متعلّق به مسیح عیسی
هستند ،طبیعت نفسانی را با هوسها و امیال آن مصلوب کردهاند »(غالطیان .)۲۴ :۵
پولس همچنین به رومیها در مورد معنی مردن در گناه و سپس زندگی در مسیح توضیح
می دهد(،رومیان۸ :۶تا ،)۱۳و سپس اضافه می کند « ،خود را با عیسی مسیح خداوند مسلّح
سازید و دیگر در فکر ارضای خواهشهای نفسانی خود نباشید »(رومیان .)۱۴ :۱۳

چــه کســی شــخصاً نمــی دانــد کــه گرفتــاری در اعتیــاد چیســت ،چــه خــودش یــا
دیگـران ،حتــی یکــی از اعضــای خانــواده؟ چگونــه مــی توانیــد بــه مــردم کمــک کنیــد
کــه متوجــه شــوند کــه حتــی بعنــوان یــک مســیحی ،نیــاز بــه کمــک گرفتــن از یــک
متخصــص[ ،ماننــد یــک مــددکار اجتماعــی یــا روانشــناس یــا یــک پزشــک] ،شکســت
روحانــی محســوب نمــی شــود؟ (بایــد بخاطــر داشــت کــه طبیبــان و پرســتاران
همــکاران و دســتیاران خــدا هســتند)

     پنجشنبه     

 ۹خرداد

از دست دادن حیات
بـه عنـوان انسـان ،مـا از واقعیت مرگ آگاه هسـتیم .مـا در باره آن خوانده ایـم ،آن را دیده
ایم ،و ممکن اسـت حتی آنقدر به ما نزدیک شـده باشـد که متوجه آن شـده باشـیم.
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اول قرنتیـان  ۲۶ :۱۵را مطالعـه کنیـد .مـرگ چگونـه توضیـح داده شـده اسـت ،و چـرا بـه این
روش توضیح داده شـده اسـت؟

چـه کسـی ،عزیـزی را از دسـت داده  ،وتجربـه نکـرده باشـد کـه مـرگ چـه دشـمن بزرگـی
اسـت؟ بـه عبـارت دیگـر ،مـرگ «خـوب» اسـت ،اگـر فـرد چشمان خـود را در آغـوش خداوند
ببندنـد ،و بـرای وی دمـی بنظـر برسـد ،زمانـی کـه بـرای ابدیـت قیـام کنـد « .بـرای فـرد ایامن
دار ،مـرگ موضوعـی کوچـک اسـت....برای مسـیحیان ،مـرگ همچـون خـواب اسـت ،لحظه ای
سـکوت و تاریکـی.
زندگـی بـا مسـیح در خـدا پنهـان شـده اسـت و « هنگامـی کـه مسـیح ،کـه حیـات ماسـت
ظاهـر گـردد ،آنـگاه شما نیـز بـا او در جلال ظاهـر خواهیـد شـد » .الـن جـی وایـت،
—Ellen G. White, The Desire of Ages, p. 787.
نـه ،ایـن زنـدگان هسـتند ،بـه ویـژه دوسـتان بازمانـده یـا اعضـای خانـواده ،کـه درد و غم
واقعـی را بعـد از مـرگ عزیـز خـود تجربـه مـی کننـد .واقعیـت ایـن اسـت کـه غـم و انـدوه
واکنشـی طبیعـی نسـبت بـه بـه از دسـت دادن یـک عزیز اسـت .این رنـج احساسـی وعاطفی
اسـت وقتـی کـه چیـزی یـا کسـی کـه مـا او را دوسـت داریـم از مـا گرفتـه شـده اسـت .فرآیند
عـزاداری بـرای همـگان یکسـان نیسـت ،امـا بـه طـور کلی بیشتر مـردم از چندیـن مرحله گذر
مـی کننـد .اولیـن و رایـج تریـن واکنـش بـه مـرگ یکـی از عزیـزان شـوک و انـکار اسـت ،حتـی
زمانـی کـه مـرگ انتظـار می رود .شـوک احساسـی از شما اسـت که شما را محافظـت می کند
تا از ناراحت شـدن ناگهانی بیش از حد در اثراز دسـت دادن محافظت شـوید و ممکن اسـت
دو تـا سـه مـاه ادامـه یابـد .همچنیـن ممکـن اسـت تا مدتـی در طـول کارهـای روزانـه ،زمانی
کـه مشـغول بـه کار هسـتید افکارتـان بطـور مـداوم مشـغول عزیز از دسـت رفته باشـد .اغلب
گفتگوهـا خـود بـه خـود بـه موضـوع عزیز از دسـت رفته شما بر می گـردد .ایـن دوره ممکن
اسـت از شـش مـاه تـا یک سـال ادامـه یابد.
مرحلـه ناامیـدی و افرسدگـی یـک دوره طوالنـی بعـد از عـزاداری اسـت ،احتماالً دردنـاک
تریـن و طوالنـی تریـن مرحلـه بـرای عـزادار اسـت ،کـه در طـی آن شما بـه تدریج بـا واقعیت
از دسـت دادن عزیـز از دسـت رفتـه روبـرو مـی شـوید .در ایـن مرحله ممکن اسـت ،یک رسی
احساسـات مثـل خشـم ،گنـاه ،پشـیامنی ،غـم ،و تـرس را تجربـه کنیـد .هـدف از عـزاداری ایـن
نیسـت کـه همـه درد و رنـج و یـا خاطـرات خـود از عزیـز از دسـت داده را حـذف کنیـد .و در
مرحلـه آخـر بهبـود ،دوبـاره بـه کارهـای روزمـره و عملکـرد عادی روز بـه روز عالقمند شـده و
رشوعـی دیگـر خواهید داشـت.

در آیــات زیــر چــه اندیشــه هایــی یافــت مــی شــود کــه بــه شــما تســلی مــی دهــد؟
رومیــان ۳۱ :۸تــا۳۹؛ مکاشــفه ۴ :۲۱؛ اول قرنتیــان ۵۲ :۱۵تــا.۵۷
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     جمعه     

 ۱۰خرداد

تفکـری فراتـر :بسـیاری بخاطـر اعتیـاد خود رنج مـی برند .آنـان برده امیال خود شـده
انـد و پـول ،شـغل ،سلامتی ،و آزادی خـود را دسـت داده انـد .امـا مسـیح آمـد تـا مـا را از قید
گنـاه و متـام چیزهایـی کـه بـه آن اعتیـاد داشـتیم آزاد کنـد ،و« پس ،اگـر پرس ،شما را آزاد کند،
در واقـع آزادیـد » (یوحنـا  .)۳۶ :۸همچنیـن مسـیح وعـده داد کـه همیشـه بـا مـا خواهـد بود
(متـی ،۲۰ :۲۸اشـعیا )۲ :۴۳؛ بنابرایـن ،مـا مجبور نیسـتیم ایـن جنگ را به تنهایـی انجام دهیم.
در واقـع مـا بایـد بـه یاد داشـته باشـیم کـه نبرد و کارزار را به خداوند بسـپاریم (اول سـموئیل
 ،)۴۷ :۱۷و او قـول پیـروزی داد (اول پطـرس  .)۴۷ :۱۷امـروز شما مـی توانیـد در راه پیـروزی
بـر علیـه هـر گونـه اعتیـاد گام برداریـد و آزادی را کـه مـی خواهیـد و آنچه خدا برای شما می
خواهـد ،دریافـت کنیـد .ایـن بـدان معنـا نیسـت کـه شما مبـارزه نخواهیـد کـرد ،و ایـن بدان
معنـا نیسـت کـه گاهـی اوقـات حتـی شکسـت نخوریـد .اما خبر خوب این اسـت که تـا زمانی
کـه از خداونـد دسـت نکشـید ،او از شما دسـت نخواهـد کشـید شـد .و آری ،بـرای اخذ کمک
از متخصصیـن هیـچ مشـکلی وجـود نـدارد .هامنطـور کـه خداوند مـی تواند از یـک متخصص
پزشـکی بـرای کمـک به شما در زمینه مشـکالت سلامتی اسـتفاده کند،
او همچنیـن مـی توانـد از مشـاور حرفـه ای بـرای کمـک بـه تـرک اعتیاد شما نیز اسـتفاده
کنـد « .هنگامـی کـه مشـکالت و آزمـون هـا مـا را احاطـه کـرده انـد ،مـا بایـد از آنان به سـوی
خـدا فـرار کنیـم و بـا اطمینـان از او کـه قـادر بـه نجات و قـوی کردن ما بـرای عبور از سـختی
هسـت ،انتظـار کمـک داشـته باشـیم .مـا بایـد بـرکات خداونـد را درخواسـت کنیـم و آن را
دریافـت خواهیـم کـرد .دعـا وظیفـه و رضورت اسـت؛ اما آیـا پرسـتش را نادیده بایـد بگیریم؟
آیـا مـا نبایـد بیشتر از کسـی کـه همه این بـرکات را به مـا داده تشـکر کنیم؟ ما بایـد قدردانی
کنیـم .مـا بایـد غالبـا بـه رحمـت خداونـد احترام بگذاریـم و نـام مقـدس او را بـا شـکوه و بـا
صـدای بلنـد سـتایش کنیـم ،و حتـی زمانی کـه از غم و اندوه عبـور می کنیم » الـن جی وایت.
—Ellen G. White, Selected Messages, book 2, p. 268.

سواالتی برای بحث
 .۱بخشــش چــه نقشــی در از دســت دادن اعتمــاد و بهبــودی یــک رابطــه شکســته ایفــا
مــی کنــد؟ متــی۱۲ :۶تــا۱۵؛  « ۲۱،۲۲ :۱۸محبــت . . .تندمـزاج و زود رنــج نیســت و کینــه
بــه دل نمــی گیــرد » (اول قرنتیــان .)۵ :۱۳
 .۲در حالــی کــه از دوران غــم و انــدوه گــذر مــی کنیــم ،مزیــت تامــل و برشــمردن
رحمــت هــای خداونــد چیســت؟
 .3بطــور کلــی از چــه راه هــای عملــی ،خانــواده کلیســایی شــما مــی توانــد بــه
کســانی کــه در حــال تقــا بــا هــر نــوع از دســت دادن هســتند کمــک کنــد؟
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داستانهای ایامنداران

 11خرداد

خدا نقشه های دیگری داشت

توسط اندرو مک چسنی

جـو آنـا کلیتـون وقتیکـه دبیرسـتان را بـه امتـام رسـاند ،برنامـه ای را بـرای
دانشـکده تدبیرکـرد.
برای سـال اول ،او قصد داشـت تا در یک کالج محلی در نزدیک خانه درایالت
وِسـت ویرجینیـا واقـع در ایـاالت متحـده آمریکا قصد ثبـت نام کنـد .از این طریق
او مـی توانسـت کالس هـای پایـه ای را بـا شـهریه کـم بگیـرد و بـا والدینش و سـه
خواهـر جوانترش مبانـد .پـس از آن ،او قصـد داشـت تا به یک مدرسـه ادونتیسـت
روز هفتـم جهـت تحصیل در رشـته پرسـتاری برود.
امـا برنامـه در طـی تابسـتان بـه هـم خـورد .او نتوانسـت راهـی پیـدا کنـد تـا
از خانـه روسـتایی والدینـش بـه کالـج محلـی برسـد .جوآنـا نتوانسـت گواهینامـه
رانندگـی بگیـرد زیـرا والدینـش ،کـه بومـی جامائیـکا بودنـد ،داشـتند مـدارک الزم
جهـت اقامـت ایـاالت متحـده آمریکا را آمـاده می کردنـد .والدینش منی توانسـتند
بـا ماشـین او را بـه دانشـکده رسـانده و برگرداننـد وهیـچ اتوبوس عمومـی نزدیک
خانـه اش ایسـتگاه نداشـت.
تنهـا یـک مـاه مانده قبل از رشوع سـال مدرسـه ،او هیچ جایـی را برای تحصیل
نداشـت .سـپس مـادرش ،سـوزان ،بـه خاطر آورد که یکـی از دوسـتان خانوادگی در
موسسـه وِیمـر واقـع در کالیفرنیـا کار میکـرد .جوآنـا بالفاصلـه از طریـق اینرتنـت
رشوع بـه جسـتجو کرد.
او بـه مـادرش گفـت« :منـی خواهـم بـه کالیفرنیـا بـروم! خیلـی دوراسـت».
مـادرش جـواب داد « :تـو حداقـل بایـد در مـوردش فکـر و دعـا کنـی ».
پـس از آن روز ،او دعـا کـرد .او گفـت« :لطفـاً مـرا مجبـور نکـن بـه کالیفرنیـا
بـروم .اگـر قرار باشـد بـه کالیفرنیا بروم ،اجازه بده یکی از دوسـتانم بـا من بیاید».
یـک هفتـه بعـد ،جوآنـا برای بـورس تحصیلـی ثبت نام منـود و بـورس تحصیلی
شـامل او شـد .درحالـی کـه بـه مـردم سـیل زده کمـک رسـانی مـی کردنـد ،او بـا
چندیـن نفر از پزشـکان ادونتیسـت ارتبـاط برقرار منود که تعهـد منودند تا ۵۰۰دالر
در هـر مـاه بـرای شـهریه اش بپردازنـد .او بـا نوشتن نامه کمـک مالی به دوسـتان
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