  درس دهم  

زمان کوتاه سختی

 ۱۷-۱۱خرداد

بعد از ظهر روز سبت

مطالعـه ایـن هفتـه :متـی۵ :۷؛ افسسـیان ۷ :۱؛ فیلیپیـان ۴ :۲تـا۸؛ افسسـیان۲۶،۲۷ :۴؛
یعقـوب ۱۹،۲۰ :۱؛ کولسـیان ۱۹ :۳؛ متـی.۱۲ :۷
آیـه حفظـی « :اگـر عصبانـی شُ ـدید ،نگذاریـد خشـمتان شما را بـه گنـاه بکشـاند و یـا تا
غـروب آفتـاب باقـی مبانـد » (افسسـیان.)۲۶ :۴

حتی بهرتین خانه ها نیز زمان هایی با کشمش و مناقشه مواجه خواهند بود .این تنها یکی
از واقعیت های زندگی در دنیای سقوط کرده در گناه است .چیزهای ساده ،مثل نوبت چه
کسی است که آشغال ها را بیرون بگذارد ،یا دخرت نوجوان شام چگونه تکالیف خود را انجام
داده ،یا پرس شام کارش را انجام داده ،همه پر دردرس هستند ،اما نسبتاً مسائل جزیی هستند
که می توانند ،عموماً ،با حداقل دردرس حل شوند .اما مسائل دیگری هستند که می توانند
زندگی خانوادگی را مختل کنند .مادرهمرس ،که سوء رفتار و تحریف های تهدید گونه اش
ازدواج و سالمتی زوج را با خطر مواجه می کند؛ پدری با بیامر روحی ،که فرزندانش را آزار می
دهد؛ پرس که متامی آموزش های دینی اش را زیر پا گذارده تا بابی بند و باری زندگی کند؛ یا
دخرت که با مواد مخدر سالمت جسم و روح خود را به مخاطره انداخته است.
در عهد جدید مکررا ً به ما گفته شده است که یکدیگر دوست داشته باشیم ( یوحنا:۱۳
 ،۳۴رومیان  ،)۱۰ :۱۲در صلح و توازن با یکدیگر زندگی کنیم (رومیان ۵ :۱۵؛ عربانیان ،)۱۴ :۱۲
نسبت به دیگران صبور ،مهربان ،و رحیم باشیم (اول قرنتیان  ،)۴ :۱۳به فکر دیگران بیشرت از
خودمان باشیم( فیلیپیان  ،)۳ :۲و یکدیگر را با مهربانی تحمل کنیم (افسسیان.)۲ :۴
البتـه ،گفتن همـه اینهـا ،حتـی انجـام آن برای اعضـای خانواده خودمان ،سـاده تـر از انجام
آن اسـت .در ایـن درس ،مـا بـه برخـی از روشها بـرای کمک کردن برای کاستن و تسـلی دادنِ
زمـان هـای کوتـاه سـخت ،به ویـژه در خانـواده ،نگاه مـی کنیم.
* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در  ۸ژوئن آماده شوید.
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     یکشنبه     

 ۱۲خرداد

مناقشه و جدل
متـی ۵ :۷و امثـال سـلیامن  ۱۱ :۱۹را مطالعـه کنیـد .دو اصـل مهـم که می تواننـد به ما کمک
کننـد تـا از مجادلـه با دیگـران جلوگیری کنیم چه هسـتند؟

نویسنده امثال سلیامن بررسی موشکافانه می کند «:ابتدای نزاع مثل رخنه کردن آب است،
پس مخاصمه را ترک کن قبل از آنکه به مجادله برسد » (امثال سلیامن .)۱۴ :۱۷هنگامیکه،
یک کشمکش و نزاع رشوع می شود فوق العاده سخت است که آن را متوقف کرد .با توجه به
کتاب رومیان  ،۱۹ :۱۴می توانیم از نزاع ،با پیروی از دو چیز جلوگیری کنیم :چیزی که باعث
صلح و آرامش می شود و چیزی که فرد می تواند دیگری را ارشاد کند .این اصول چقدر بیشرت
برای ایجاد توازن و هامهنگی در خانواده رضوری و حیاتی هستند؟
گاهـی اوقـات هنگامیکـه شما در نـزاع مسـئولیت [ایجـاد مشـکل ماننـد تصـادف] را تقبل
مـی کنیـد ،ایـن کار ممکـن اسـت باعـث آرام تـر شـدن طرف دیگـر منازعه بشـود .یـک گام به
عقـب برگردیـد و فکـر کنیـد آیـا حتـی ایـن مسـئله ارزش جنگیـدن را دارد .امثـال سـلیامن می
گویـد «،عقـل انسـان خشـم او را نـگاه مـیدارد ،و گذشتن از تقصیـر جلال او اسـت »(امثـال
سـلیامن .)۱۱ :۱۹در عیـن حـال ،در نظـر بگیریـد کـه ایـن مسـئله چـه تفاوتهایـی در زندگـی
شما در ظـرف سـه روز خواهـد داشـت .یـا شـاید بهرت اسـت بگوئیـم که چـه تاثیـری در طول
پنـج یـا ده سـال خواهـد داشـت؟ چـه تعـدادی از ازدواج هـا ،به عنوان مثـال ،در باره مسـائلی
زمـان هـای سـختی داشـته انـد ،کـه امـروز بـه نظـر آنان بسـیار بـی اهمیت هسـتند؟
در عـوض اینکـه بـرای مدتـی طوالنـی بـا هـم نزاع داشـته باشـید ،بـه صحبت کـردن با فرد
دیگـر ،همسر ،فرزنـد ،دوسـت ،همـکار خود وقـت بگذرانید .ممکن اسـت بخواهید مشـکل یا
مسـئله مـورد بحـث را بطـور روشـن توضیـح دهیـد و مبحث را متوقـف کنید .اغلـب ،هنگامی
نـزاع بدتـر مـی شـود کـه مسـئله ای کـه بـرای منازعـه رشوع شـده بـا بیـان کلامتـی خشـن بـه
انحـراف کشـیده شـود؛ درعیـن حـال ،بـا بیـان مسـائل گذشـته یا آسـیب گذشـته با هـم عجین
مـی شـوند و ایـن حالـت مـی توانـد بـه ویـژه بـرای ازدواج مخاطـره آمیـز باشـد .یـک راه بهتر
و مالیـم تـر رشوع بحـث ایـن اسـت کـه رابطـه خـود را اثبـات کنیـد .اجـازه دهید طـرف دیگر
بدانـد کـه شما عمیقـاً بـه رابطه بـا آنهـا اهمیت مـی دهید.
زمانیکـه بـا بیـان احساسـات مثبـت خـود بحـث را رشوع کنیـد ،آنـگاه مـی توانیـد هدایت
مسـئله را بـه دسـت بگیریـد ،در هـر صورت ،مراقب باشـید از کلمـۀ «اما» اسـتفاده نکنید ،اگر
بـا بیـان تفکـرات مثبـت رشوع کنیـد و سـپس بگوییـد «امـا» هر چه را که شما اظهـار کردهاید
خنثـی مـی کنید .زمانیکه شما احساسـاتتان را به اشتراک مـی گذارید ،به دیـدگاه و نظر طرف
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دیگـر بحـث گـوش کنیـد ،و بـر روی آنچـه کـه او مـی گویـد تأمـل کنیـد ،و تنهـا بعـد از آن راه
حـل خـود را پیشـنهاد کنیـد ،کـه ایـن بهرتیـن منافـع و مصالـح را در ذهـن هـر کـس ایجاد می
کند (فیلیپیـان .)۵ ،۴ :۲

بــه گذشــته برگردیــد و بــه بعضــی از کشــمش هایــی کــه اکنــون بســیار احمقانــه و
بــی معنــی بــه نظــر مــی رســند بیندیشــید .چــه چیــزی مــی توانیــد از ایــن تجربــه
هــا یــاد بگیریــد کــه بــه شــما کمــک کنــد ،حداقــل از ســوی شــما ،از چیزهــای مشــابه
آن کــه اتفــاق افتــاده انــد ،جلوگیــری کنــد؟

     دوشنبه     

 ۱۳خرداد

برخی از اصول ازدواج
ازدواج ،مثـل روز سـبت ،یـک هدیـه از طـرف خداونـد بـه انسـان اسـت که به بـاغ عدن بر
مـی گـردد .و مـا بـه عنوان اعضـای کلیسـای ادونتیسـت روز هفتم ،مـی دانیم که دشـمنِ روح
چـکار هـا کـرده اسـت ،و هنـوز انجام می دهد ،تا هم سـبت و هـم ازدواج را ازبیـن بربد .حتی
بهرتیـن ازدواج هـا ،در برخـی مـوارد ،از نـزاع و درگیری رنـج می برند.
در آیات زیر چند تا از اصولی که به زوج ها در حل این مسئله کمک کنند ،آمده است.



افسسـیان  ۷ :۱را مطالعـه کنیـد .چـه اصـل حیاتـی در اینجـا مـی توانیـد پیـدا کنیـد کـه بایـد
بخـش مهمـی از هـر ازدواجـی باشـد؟
شام باید یاد بگیرید که ببخشید ،به ویژه هنگامی که همرس شام سزاوار آن نیست .هرکسی
می تواند کسی را که شایستگی بخشش را دارد ببخشد :در حقیقت ،آنچه سخت است،
بخشش کسی است که سزاوار نیست .بخشش حقیقی ،بخشیدن کسی است که سزاوار نیست،
به هامن روشی که خداوند به واسطه صلیب ما را بخشید .ما باید به همین ترتیب انجام دهیم.
وگرنه ،ازدواج ما ،اگر نجات یابد(که به نظر منی رسد) ،مثل برزخ خواهد بود.

رومیان  ۲۳ :۳را مطالعه کنید .چه اصل رضوری در آن پیدا می کنید؟

شما باید بپذیرید که با شـخص گناهکاری ازدواج کرده اید ،با کسـی که از نظر احساسـی،
جسـمی ،و روحـی آسـیب دیـده اسـت .اشـتباهات همسر خـود را قبـول کنیـد .بـه روش خود
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بـرای آنـان دعـا کنیـد .شما ممکـن اسـت مجبـور باشـید بـا آن اشـتباهات زندگـی کنیـد ،ولـی
مجبـور نیسـتید بیـش از حـد آنـان را تحمل کنیـد .اگر تحمل کنید ،آنها شما خوره مـی خورند.
خدای بی عیب و نقص و قدوس  ،بواسطه عیسی مسیح ،ما را هامنطور که هستیم می
پذیرد :پس شام ،که مقدس و کامل نبودید ،باید هامن کار مشابه را برای همرستان انجام دهید.

فلیلپیــان ۴ :۲تــا ۸را مطالعــه کنیــد .از چــه اصــول مهمــی در اینجــا مــی توانیــم
اســتفاده کنیــم کــه بــه مــا ،نــه تنهــا در ازدواج ،بلکــه تمــام مشــکالت بالقــوه در
روابــط کمــک کنــد؟

     سه شنبه     

 ۱۴خرداد

نقش خشم در مناقشه
چـه کسـی هسـت کـه خشـم را در جایـی تجربـه نکرده باشـد؟ چیزی کـه این را سـخت تر
مـی سـازد زمانـی اسـت کـه عصبانیـت نسـبت بـه اعضـای خانـواده باشـد .همـراه بـا نپذیرفنت
درخواسـت بخشـش ،عصبانیـت به سـمی تبدیل می شـود کـه باعث رنـج و درد بزرگی در خانه
و خانـواده و بطـور کلـی در روابـط خانوادگی خواهد شـد.
جامعـه  ۹ :۷و افسسـیان ۲۷ ،۲۶ :۴را مطالعـه کنیـد .چگونـه می توانیم درک خود را از خشـم
بـه عنوان «احسـاس» و خشـم به عنـوان «گناه» متعـادل کنیم؟

در کتـاب یعقـوب  ،۲۰ ،۱۹ :۱یعقـوب در قبـال اعضـای خانـواده کـه کردار ،و طـرز برخورد و
گفتارشـان باعـث خشـم مـا می شـود چه مـی گوید؟

اگـر شما در مـورد چیـزی عصبانـی هسـتید ،بـه جـای اینکه بـه آن اجـازه دهیـد مانند یک
ابـر تاریـک بـر فـراز زندگـی شما قـرار بگیـرد ،آن را بـه یـک چیـز مثبـت تبدیـل کنیـد .بـرای
کسـانی کـه شما را مـورد آسـیب و آزار قـرار داده انـد ،دعـا کنیـد .آنان را ببخشـید و برایشـان
طلـب برکـت کنیـد .احتماالً بـرای بار اول چنین کاری آسـان نخواهـد بود ،اما هنگامی که شما
تصمیـم مـی گیریـد کـه بـه آن پایـدار مبانیـد ،خداونـد بقیـه آن کار را انجام خواهـد داد.
بعضی وقتها ریشه اصلی خشم از خانه ای که ما در آن بزرگ شدهایم ،می آید .اغلب
مردم خشمگین ،از خانواده ای عصبانی می آیند ،زیرا آنان از الگو های خود یاد گرفته اند و
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هامن رفتارها را در زندگی شان دنبال کرده اند .رشوع عصبانیت ممکن است در نتیجه نیازهای
ناخوشایند یا حسادت باشد ،مثل قضیه مرافعه قابیل ،که منجر به قتل برادرش شد.
ممکـن اسـت دلیـل خوبـی بـرای عصبانیـت داشـته باشـید ،امـا از آن بـه عنـوان بهانـه ای
اسـتفاده نکنیـد تـا در آن حالـت باقـی مبانیـد .آن را انـکار نکنیـد یـا سـعی نکنیـد آن را توجیه
کنیـد .در عـوض ،از خـدا بخواهیـد بـه شما کمـک کند که بـا آن بـه روش مثبت برخـورد کنید.
پولـس رسـول توصیـه خوبـی بـه مـا مـی کند«:مغلـوب بـدی مشـو بلکـه بـدی را بـه نیکویـی
مغلـوب سـاز » (رومیـان .)۲۱ :۱۲

همـه مـا چیزهـای داریـم کـه مـا را تـا حـدّ درد  ،عصبانـی کننـد .در برخـی مـوارد،
ممکـن اسـت آن را توجیـه کنیـم .سـوال ایـن اسـت ،چگونـه مـی توانیـم از طریـق
قـدرت خداونـد ،اجـازه ندهیـم کـه عصبانیـت ،مـا و اطرافیـان مـا را تیـره روز نکنـد؟

     چهارشنبه     

 ۱۵خرداد

نزاع ،سوء رفتار تهاجمی ،اقتدار ،و کنرتل
بعضـی وقتهـا عصبانیـت و مناقشـه حل نشـده ،بصـورت خیلی منفـی ،با حرکتـی مخرب ،و
حتـی بـا روابطـی خشـونت آمیـز گسترش یابد .سـوء رفتار مـی تواند اشـکال مختلف جسـمی،
کالمـی ،احساسـی ،روحـی ،جنسـی ،وغیـره داشـته باشـد .امـا هرگونـه ازاشـکال سـوء رفتـار
ِ
محبـت غیرخودخواهانـه باشـد.
برخلاف اصـل محـوری ملکـوت خداونـد  -یعنـی


چه آموزه مهمی در باره روابط در اول یوحنا ۸ ،۷ :۴و کولسیان  ۱۹ :۳یافت می شود؟
« ای شوهران ،زوجههای خود را مح ّبت منایید و با ایشان تلخی مکنید »(کولسیان.)۱۹ :۳
کلمـه تنـد و خشـن در زبـان اصلـی یونانـی بـه معنـی ایـن اسـت کـه یـک نفـر نسـبت به
رشیـک زندگیـش عصبانـی یـا تلخـکام باشـد ،کـه سـبب رنـج مـداوم ،خصومـت شـدید ،و بیـان
کننـده نفـرت و تنفـر نسـبت بـه دیگـران باشـد .پولـس خیلـی روشـن مـی گویـد کـه همسر
نبایـد متخاصـم و خشـن باشـد .سـوء رفتـار احساسـی ،جنسـی ،و جسـمی بـرای زن و شـوهر
مسـیحی قابـل قبـول نیسـت .در عـوض ،آنچه قابل قبول اسـت دوسـت داشتن و محبت کردن
بـه همسر اسـت .پولـس همچنیـن ایـن را روشـن میکند کـه محبت :صبـور ،و مهربان اسـت و
حسـادت و رشـک ،غـرور ،بـی ادبـی ،و خود پرسـتی نـدارد و به راحتی خشـمگین منی شـود ،و
اشـتباهات دیگـران را بـه خاطـر منـی سـپارد ،از بـدی لذت منـی برد ،اما از راسـتی خشـنود می
شـود .همیشـه محبـت حامیـت می کنـد ،قابـل اعتامد اسـت ،امیدوار اسـت ،و همیشـه پایبند
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و وفـادار مـی مانـد .هیـچ کـدام از ویژگـی های محبت ،نسـبت به آزار چشـم پوشـی منی کنند
و آن را در هـر شـکل و فرمـی کـه باشـد منـی پذیرند.
رابطـه سـامل و درسـت یکـی از چیزهایی اسـت کـه در آن رشیـک زندگی احسـاس امنیت و
حامیـت مـی کنـد ،هـم زمان خشـم را با یک روش سـامل مدیریت مـی کند ،و خدمـت کردن به
یکدیگـر در زندگـی آنـان بـه شـکل یـک قاعـده در می آیـد .اغلـب ،قربانیان احسـاس گناه می
کننـد ،بطـوری کـه خـود را مسـؤل تحریـک شـدن آزار دهنده شـان یا شـاید به طریقی سـزاوار
آزار دیـدن از طـرف ،آزار دهنـده مـی داننـد .آزار دهنـدگان مـی تواننـد کامالً قربانیـان خود را
کنترل کننـد و اغلـب بطـور ماهرانـه می تواننـد در قربانیان خـود این احسـاس را بوجود آورند
کـه خودشـان مسـئول آزاری بـوده اند که به آنان رسـیده اسـت.
حقیقـت ایـن اسـت کـه هیـچ کـس سـزاوار آزار دیدن توسـط شـخص دیگـر نیسـت ،و آزار
دهنـدگان بـرای اقداماتشـان و اعاملشـان مسـئول هسـتند .خبر خـوب ایـن اسـت کـه کتـاب
مقـدس آسـایش و نـه تقصیـر را بـه قربانیـان آزار مـژده مـی دهـد .در بعضی موقعیـت ها ،که
مشـکل غیـر قابـل کنترل اسـت ،مـردم نبایـد از کمـک طلبیـدن از بیرون هراس داشـته باشـند.

چقــدر تأســف بــار اســت کــه برخــی فرهنــگ هــا در مــورد آزار زنــان چشــم پوشــی
مــی کننــد .چــرا هیــچ یــک از مســیحیان نبایــد هیــچ وقــت گرفتــار ایــن نــوع
بدرفتاریشــوند ،صــرف نظــر از اینکــه فرهنــگ آنــان چــه چیــزی را مجــاز مــی دارد؟

     پنجشنبه     

 ۱۶خرداد

بخشش و آشتی
« لهـذا آنچـه خواهیـد کـه مـردم بـه شما کننـد ،شما نیـز بدیشـان همچنـان کنیـد؛ زیـرا ایـن
اسـت تـورات و ُص ُحـف انبیـا »(متی .)۱۲ :۷بـه تجربیات خود در خانواده و خـارج از خانواده
بیندیشـید ،کـه مبوجـب آن الزم اسـت تا این اصـول را عملی کنید و در خطوط زیر بنویسـید،
فقـط مشـخص کنیـد چـه زمانهایـی و چگونـه با ایمان ،اینـکار را انجام مـی دهید؟

نویسـنده کتـاب عربانیـان توصیـه مـی کنـد «،و در پی سلامتی با همه بکوشـید و تق ّدسـی
کـه بغیـر از آن هیچکـس خداونـد را نخواهـد دیـد »(عربانیـان .)۱۴ :۱۲حتـی وقتـی متامـی
اقدامـات الزم را انجـام مـی دهیـم ،برخـی از مردمی که به ما آسـیب رسـانده انـد ،همچنان به
مـا گـوش منـی کننـد و رفتارشـان را تغییـر منـی دهند.
شـاید برخـی عـذر خواهـی کننـد ،امـا برخـی نخواهنـد کـرد .در هـر صـورت ،ایـن بـه نفع
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ماسـت ،بـه ویـژه وقتـی کـه شـخص از اعضـای خانـواده اسـت ،مراحـل عفـو و گذشـت را طی
کنیـم کـه مـا قبلاً در بـاره آن صحبـت کردیم.
در حقیقت ،گذشت یک بخش رضوری برای حل منازعه ،به ویژه در خانواده است .وقتی
یک شخص نسبت به ما خطا می کند ،دشمن خدا(شیطان) دوست دارد که بین ما و او مانعی
برای جلوگیری از اینکه او را محبت کنیم ،هامنطور که مسیح به ما محبت کرد ،ایجاد کند.
بخشش و گذشت ،انتخابی است که ما برای جلوگیری از کار شیطان انجام می دهیم.
« مـا آمرزیـده منـی شـویم بخاطـر ایـن کـه می بخشـیم ،بلکـه بخاطـر طریقه ای اسـت که
مـی بخشـیم » پایـه و اسـاس همه بخشـشها در محبـت رایگان خـدا یافت می شـود ،و اما ما
بـا نگـرش خـود نسـبت بـه دیگـران نشـان مـی دهیـم که آیـا آن عشـق و محبـت را نسـبت به
دیگـران در خودمـان ایجـاد کـرده ایـم .بـه همیـن دلیل مسـیح می گویـد « :زیرا بـدان طریقی
کـه حکـم کنیـد بر شما نیـز حکم خواهد شـد و بـدان پیامنهای کـه پیامیید برای شما خواهند
پیمـود »(متـی .)۲ :۷ال�ن ج�ی وای�ت.Ellen G. White, Christ’s Object Lessons, p. 251—.
در عیـن حـال ،هنگامـی کـه مـا ،که مرتکب خطا شـده ایم ،نیـاز داریم تالش کنیـم تا رابطه
شکسـته خودمـان را بـا شـخص دیگـر بهبـود بخشـیم ،کـه ممکن اسـت مسـتلزم رفنت به سـوی
شـخص دیگـر و اعلام پشـیامنی از آنچـه که انجام دادهایم ،و درخواسـت برای بخشـش باشـد.
ایـن چیـزی اسـت کـه مسـیح گفت «:آنـگاه به ایشـان رصیحاً خواهـم گفت که ،هرگز شما
را نشـناختم! ای بـدکاران از مـن دور شـوید! پـس هـر که این سـخنان مرا بشـنود و آنهـا را بجا
آرد ،او را بـه مـردی دانـا تشـبیه میکنـم کـه خانـه خـود را بـر سـنگ بنـا کـرد »(متـی ۲۳ :۵و
 .)۲۴ایـن خـوب اسـت هنگامـی که کسـی که بـه ما رضبـه زده از ما عذر خواهـی کند و طلب
بخشـش کنـد .بـه همیـن ترتیـب ،ایـن خـوب اسـت هنگامـی که ما نسـبت بـه دیگـران همین
توجـه و رفتـار را انجـام دهیم.

اندیشــیدن در بــاره تمــام چیزهایــی کــه نیــاز داریــد تــا از آن بخشــیده شــوید،
چگونــه بــه شــما کمــک مــی کنــد تــا یــاد بگیریــد کــه دیگــران را ببخشــید؟

     جمعه     

 ۱۷خرداد

تفکـری فراتـر :والدیـن اکثرا ً در اداره کـردن خانـواده با هم متحد نیسـتند .پـدری ،که
بـا فرزندانـش زمـان کمـی مـی گذرانـد ،و از ویژگـی هـای شـخصیتی و اخالقـی آنان بـی اطالع
اسـت ،نسـبت بـه آنـان خشـن و سـخت گیر اسـت .او عصبانیـت خـود را کنرتل منی کنـد ،بلکه
فقـط اشـتیاق بـه اصالح فرزنـدان را دارد .کـودک می داند ،اگـر اطاعت نکند ،مجـازات و تنبیه
و خشـم از طـرف او[پـدر] را در پـی خواهـد داشـت .مادر برای بـار اول ازخطاکار گذشـت می
کنـد ،و از آن چشـم پوشـی مـی کنـد و در اشـتباه دفعـه بعـدی او را بـه سـختی مجـازات مـی
کنـد .فرزنـد هرگـز منـی دانـد کـه چـه عکس العملـی را بایـد از طـرف والدینـش انتظار داشـته
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باشـد ،و وسوسـه و اغـوا مـی شـود تـا انـدازه ای که مـی تواند بـدون مجازات ،تخطـی کند ،رس
پیچـی مـی کنـد .بنابرایـن آنهـا بذرهـای رشارت و بـدی را مـی کارنـد ودر بهار زندگـی فرزندان
رشـد مـی کننـد و میـوه می دهنـد .الن جـی وایت.
—Ellen G. White, The Adventist Home, pp. 314, 315.
« خانـه بایـد مرکـز پاکرتیـن و متعالـی ترین عواطف باشـد .آرامـش ،هامهنگـی ،عاطفه ،و
شـادی بایـد هـر روزه بـا پایـداری گرامـی داشـته شـود تـا زمانی کـه ایـن چیزهای ارزشـمند در
قلـوب کسـانیکه خانـواده را تشـکیل داده انـد سـاکن شـود .درخت عشـق باید با دقـت آبیاری
شـود ،در غیـر ایـن صـورت خشـک خواهـد شـد .هـر اصـل خوبـی بایـد گرامـی داشـته شـود،
چنانچـه اگـر م بخواهیـم روح در آن رشـد کـرده و کامیـاب شـود .آنچـه کـه شـیطان مـی کارد
رشـک ،حسـادت ،شـک و تردید رشیرانـه ،ناشـکیبایی ،تعصـب ،خودخواهی ،طمع ،غـرور ،باید
ریشـه کـن شـود .اگـر به این چیزهـا اجازه داده شـود تـا در روح مبانند ،آنها میـوه خواهند داد
و بسـیاری در اثـر آن آلـوده خواهنـد شـد .آه ،چقـدر گیاهان سـمی کاشـته می شـوند که میوه
ه�ای ب�ا ارزش محب�ت را از بی�ن م�ی برن�د » .Pages 195, 196

سواالتی برای بحث
 .۱نقــل قــول زیــر از مقالــه ای در بــاره ازدواج را بخوانیــد « .زیـرا رئیــس کَ َهنـهای نداریــم
کــه نتوانــد همــدرد ضعفهــای مــا بشــود ،بلکــه آزمــوده شــده در هــر چیــز بــه مثــال مــا،
بــدون گنــاه »(عبرانیــان .)۱۵ :۴همانطــور کــه مســیح خــود را در وضعیــت مــا قـرار داد،
ب ـرای ارتبــاط بهتــر ،مــا هــم بایــد همــان کار را در مــورد شــریک زندگیمــان در زندگــی
زناشــوئی انجــام دهیــم .ســعی کنیــد هــر وضعیــت و بحــران را تنهــا از دیــدگاه خــود
نبینیــم بلکــه از دیــدگاه و نظــر همســر خــود هــم ببینیــم .ببینیــد همســرتان وضعیــت را
چگونــه مــی بینــد ،چگونــه بــر او اثــر مــی گــذارد ،و چ ـرا او در مــورد آن ،آنطــور حــس
مــی کنــد .ایــن اصــل مــی توانــد راهــی طوالنــی در رفــع موقعیــت هــای دشــوار باشــد.
بــه چــه روش هایــی مــی توانیــم ایــن اصــل را در همــه زمینــه هــای پنهانــی کشــمکش بــا
دیگـران بــکار ببریــم؟
 .۲در کالس ،بــه ایــن ســؤال پاســخ دهیــد « ،آیــا خشــم همیشــه گنــاه محســوب میشــود؟
» از موضــع خــود دفــاع کنید.
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