  درس سیزدهم  

 ۷-۱تیر

چرخش قلب ها در آخر زمان

بعد از ظهر روز سبت

مطالعه این هفته :مالکی ۶ ،۵ :۴؛ متی۱۵ ،۱۴ :۱۱؛ ۱۰ :۱۷؛ اول پادشاهان ۲۹ :۱۶تا:۱۷
۲۴؛ اول پادشاهان ۴۵ -۲۰ :۱۸؛ متی .۲ :۳
آیـه حفظـی « :اینـک مـن ایلیـای نبـی را قبل از رسـیدن روز عظیـم و َمهیـب خداوند نزد
شما خواهـم فرسـتاد .و او دل پـدران را بسـوی پسران و دل پسران را بسـوی پـدران خواهـد
برگردانیـد ،مبـادا بیایـم و زمیـن را بـه لعنـت بزنم »(مالکـی.)۶ ،۵ :۴
زندگـی مـا مراحـل مختلفـی دارد .گاهـی اوقـات از ایـن مراحـل بـه خوبـی گـذر مـی کنیم
و برخـی اوقـات بـه خوبـی گـذر منـی کنیـم .برخـی اوقـات خانـواده هـا کامـل و سـامل و قـوی
هسـتند؛ و گاهـی اوقـات آنهـا شـکننده و ضعیـف هسـتند ،حتـی از هـم پاشـیده انـد.
در هـر صـورت ،آن مرحلـه هـر چـه کـه باشـد ،وضعیـت مـا و خانـواده مـا در حـال حارض
هـر چـه کـه باشـد ،مـا مـی توانیـم و بایـد بـا وعـده هـای خداونـد زندگـی کنیـم ،و بـا همـه
قلـب و روح خـود بـه آن متصـل مبانیـم زیـرا ،در نهایـت ،آنهـا تنهـا امیـد مـا هسـتند .امـا ایـن
چـه امیـدواری بزرگـی اسـت! کالم خداونـد یـک وعـده اسـت ،و وعـده مـی دهـد کـه ،در هـر
مرحلـه ای از زندگـی مـا مـی توانیـم ایـن وعـده ها را بـرای خودمـان ،عزیزامنان ،خانـواده مان،
و کلیسـایامن طلـب کنیـم .در آخریـن هفتـه از دروس این سـه ماهه به برخی از داسـتان های
کتـاب مقـدس ،وعـده هـا ،و تجربـه ها در زمینـه های مختلـف ،نگاهی می اندازیـم .هامنطور
کـه ایـن کار را انجـام مـی دهیـم ،به دنبال این خواهیـم بود که از آن درسهایـی برای خودمان
در چارچـوب زمـان حـارض یـاد بگیریـم .برای شما هر کسـی که باشـید ،هر کجا که باشـید ،در
هـر مرحلـه ای از زندگـی کـه باشـید ،با کشـمکش ها ،تـرس هـا و نگرانی هایی روبرو هسـتید.
خوشـبختانه ،مـا خدایـی را عبـادت مـی کنیـم کـه نـه تنها مـی داند که بـا چه چیزهایـی روبرو
هسـتیم بلکـه مـی داند او کسـی اسـت که پیشـاپیش ما و مشـکالت مـا حرکت می کنـد و باید
اطمینـان داشـته باشـیم کـه بـرای مشـکل مـا راه حلی هـم آماده کرده اسـت.
* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در  ۲۹ماه ژوئن آماده شوید.
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     یکشنبه     

 ۲تیر

پیشگویی تغییر قلب ها
پیشـگویی آمـدن ایلیـا را بـا منابـع عهد جدیـد در مـورد این رویداد مقایسـه کنیـد .مالکی :۴
۶ ،۵؛ متـی۱۵ ،۱۴ :۱۱؛ ۱۰ :۱۷؛ مرقـس ۱۵ :۶؛ لوقـا.۱۷ :۱

در زمـان مالکـی ،خداونـد از قومـش خواسـت « :شما از ایّـام پـدران خـود از فرایـض مـن
تجـاوز منـوده ،آنهـا را نگاه نداشـتهاید .ا ّمـا یهوه صبایوت میگوید ،بسـوی من بازگشـت منایید
و مـن بسـوی شما بازگشـت خواهـم کـرد ،ا ّمـا شما میگوییـد بـه چـه چیـز بازگشـت مناییم »
(مالکـی .)۷ :۳پیامبر مایـوس اعلام منـود کـه یـک فرصـت دیگـر بـرای احیـا داده خواهد شـد.
فراخوانـی بازگشتن بسـوی خداونـد بـه ایلیـا بـاز مـی گـردد (اول پادشـاهان  .)٣۷ :١۸مالکـی
آمـدن دوبـاره او را پیشـگوئی کـرد کـه « او دلهـای پـدران را بـه فرزنـدان و دلهـای فرزنـدان را
بـه پـدران نزدیـک میسـازد » (مالکـی  .)٦ :٤یهودیـان این سـنت و ایده را پـرورش داده اند که
ایلیـا شـخصاً بـه عنـوان طالیه دار و منادی مسـیح ظاهر خواهد شـد (متـی  ١٠ :١۷و مرقس :٦
 ١۵را بـا هـم مقایسـه کنیـد) .بـا ایـن حال ،عهـد جدید یحیـی تعمید دهنـده را بعنـوان تحقق
یافتن پیشـگوئی ارائـه می کنـد (متـی ١۵ ،١٤ :١١؛ لوقـا .)١۷ :١


از نظر شام عبارت « چرخش قلبها » به چه معنی است؟

بـرای آیـات زیـر چندیـن کاربـرد امـکان پذیـر اسـت :اشـاره بـه آشـتی مـردم ارسائیـل بـا
خداونـد .خداونـد بـه عنـوان پـدر ( اشـعیا  )۱۶ :۶۳از خشـم خـود نسـبت به فرزندانش چشـم
پوشـی کرد ( میکاه  )۱۹ ،۱۸ :۷و از آنها خواسـت که بسـوی او برگردند ( اشـعیا  ،۲۲ :۴۴مالکی
 .)۷ :۳ایـن مطلـب اشـاره به پیوند نسـل های بعـدی با اجداد وفادارشـان از طریق تجدید عهد
داشـت .فراخوانـی نبـوی بـرای امت خدا بـرای پیروی از ایامن مشـایخ (یا ریش سـفیدان قوم)،
بطـور مکـرر در عهـد قدیـم آمـده اسـت .ادامـه برکـت یافتن رسزمیـن بعنـوان مکان سـکونت
بطـور مسـتقیم بـا وفـاداری عهـد مرتبـط بـود (تثنیـه  .)۳١-٢۹ :٤ایـن مطلـب بـه بازسـازی و
بازنوشـدگی روابـط خانوادگـی اشـاره مـی کنـد .رابطـه اولیـا و فرزنـدان تجلـی عملـی وفاداری
عهـد بـا خداسـت .در اینجـا نیـز ،تحقـق یافتن مسـئولیت هـای والدین و فرزنـدان بـا ادامه به
ارث بـردن زمیـن و برکـت خـدا بـه هم تنیده شـده اسـت (امثـال سـلیامن .)٢١ :٢

چــه ارتباطــی بیــن بهبــود رابطــه خداونــد و ترمیــم رابطــه مــا در زندگــی خانوادگــی
اســت؟ چـرا بایــد یــک نفــر پیــش قــدم شــود؟
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     دوشنبه     

 ۳تیر

به هم پیوسنت دوباره خانواده
معرفـی بعـل بـرای پرسـتش بـه قـوم بنـی ارسائیـل توسـط ایزابـل ،همسر صیدونـی اخاب
پادشـاه ،باعـث شـتاب یافتن لغزش و سـقوط اخالقی قوم بنی ارسائیل شـد .تعالیـم خداوند که
باعـث متعالـی سـاخنت ازدواج ،خانـواده ،و روابـط زناشـوئی بودنـد تحـت الشـعاع اعاملی مثل
زنـا ،فحشـا ،و سـایر انحرافـات اخالقـی قـرار گرفتنـد .در ایـن عرصـۀ نـزاع بـر رس عبـادت ،ایلیا
قـدم پیـش مـی گـذارد ،کـه نـام بـه معنـای « یهـوه خـدای مـن اسـت » می باشـد ،که پرسـتش
بعـل را نهـی و عتـاب مـی کند.
کـدام تجربـۀ ایلیـا بـا از بیـن بردن باورهای بت پرسـتی در ارتباط اسـت و زندگی تـازه ای به
خانـواده هـا می بخشـد؟ اول پادشـاهان ۲۹ :۱۶تـا۲۴ :۱۷؛ رابا لوقا  ۲۶ ،۲۵ :۴مقایسـه کنید.

ایلیا به عنوان مردی که لعنت خشکسالی را بر روی زمین اعالم منود ،مشخص شده است.
خداوند او را در مکانی نامعلوم ،در خانه یک بیوه زن فقیر در شهر رصفه که نزدیک صیدون
بود ،پناه داد .ایلیا بیوه زن فقیر را درصحنه آزمون سختی از طرف خداوند مالقات کرد ،تا از
آخرین لقمه نان تنوری که با روغن و آرد پخته می شد بخورد و برای آینده او به خدا اعتامد
کند .ایامن او اسطوره شد .عیسی بعدها ایامن او را ستود ( لوقا  .)۲۶ :۴زمانی که روغن و غذای
اوبرای ایامی چند افزونی یافت ،زن مفهوم یهوه را بیشرت درک منود .سپس تنها پرسش به طور
غم انگیزی بیامر شد و درگذشت .او در بیان غم و اندوه خود به ایلیا ،آنچه را که از تعالیم
دینی به گوشش رسیده بود منعکس کرد که در زمره باورهای غلطی بودکه قوم ارسائیل در آن
غرق شده بود مبنی بر اینکه فرزند شخص گناهکار ،باید قربانی شود (اول پادشاهان ۱۸ :۱۷؛
را با ارمیا ۵ :۱۹؛ میکاه  ۷ :۶مقایسه کنید).
سر و به هم پیوستن دوبـاره آنان چه تاثیری بـر تجربه روحانی بیـوه زن ِفنیقی
زنـده شـدن پ ِ
داشـت؟ (اول پادشـاهان  .)٢٤ :١۷از اظهارات او چه چیزی می توانیم یاد بگیریم؟

واکنـش مـادر ،تاثیـر پیـام ایلیـا را آشـکار مـی کنـد .ایامن بـه خـدا و کالم او بوسـیله قدرت
او از قلـب بـر مـی خیـزد ،و زندگـی دوبـاره احیـا میشـود و خانـواده دوبـاره بـا هـم متحـد
میشـود .بسـیاری امـروزه ،ممکـن اسـت موافـق تعالیمـی کـه موعظـه میشـود ،باشـند ،امـا
اشـتیاقی بـه تجربـه روحانـی آن در خودشـان ندارنـد .بـه هرحـال ،زمانیکـه افـراد حقایـق کالم
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خـدا را شـخصاً تجربـه مـی کننـد ،احیـا و ترمیـم روابـط رخ میدهـد ،و ایمان خیلی بـا قدرت
تـر در قلـب نفـوذ میکنـد.

برخــی از مــوارد اتحــاد دوبــاره خانــواده کــه هنــوز شــما منتظــر آنــان هســتید چــه
هســتند؟ چــه وعــده هایــی از خــدا دربــاره تجدیــد دیــدار هســتند کــه شــما بــه آن
اعتمــاد داریــد و بــه شــما امیــد مــی دهنــد؟

     سه شنبه     

 ۴تیر

تغییر و چرخش قلب ها در مذبح


اول پادشـاهان  ۴۵-۲۰ :۱۸را بخوانیـد .در خطـوط زیـر بنویسـید کـه اساسـاً کّل ایـن قسـمت
در مـورد چیسـت؟ اگرچـه متن کاملاً متفـاوت اسـت ،چگونـه مـی تـوان اصولی را کـه در این
داسـتان بـه چشـم مـی خـورد در زندگـی خانوادگی بـکار برد؟

در کـوه کرمـل ،ایلیـا مشـتاق تجدیـد پیمان قـوم خود ،و برگشتن آنـان به ایامن پدرانشـان
بـود ،تـا کـه سلامتی و شـفا را بـه زندگـی آنان ،بـه خانه های آنـان ،و بـه رسزمین آنـان بیاورد.
سـاعت قربانـی شـبانه .بعـد از اینکـه کاهنان بت پرسـت در ادعای خود شکسـت خوردند،
نوبـت بـه ایلیـا رسـید .او هدفمنـد بـود .آن سـاعت از روز بـرای قربانـی ،توجـه بـه نقشـه
رسـتگاری خداونـد در قـدس را نشـان مـی دهد(باخـروج  ۴۱ :۲۹مقایسـه شـود).
فراخوانـیِ « نزدیـک شـوید » (اول پادشـاهان  )۳۰ :۱۸بـه مـا یـادآوری مـی کنـد کـه نجات
دهنـده مـا از گناهـکاران اسـتقبال مـی کند(بـا متی ۲۸ :۱۱مقایسـه شـود) .پـدر و مادرانی که
از دسـت خیـره رسی فرزندانشـان رنـج مـی کشـند مـی تواننـد مطمنئ باشـند که خداونـد آنان
را دوسـت دارد ،بـه همان انـدازه کـه قـوم بنـی ارسائیـل را دوسـت داشـت و بـه همان اندازه
خداونـد بـی وقفـه در کار اسـت کـه آنـان را به راه راسـت هدایـت کند.
مترکـز ایلیـا بـر روی مذبـح خداونـد ،معادلـه خـود را در زمان ما مـی یابد زمانی که عیسـی
و فیـض رسـتگار کننـده او خانـواده هـا را رفعـت مـی بخشـد .عبـادت خانوادگی فرصتـی برای
صحبـت کـردن بـا خداونـد در دعاسـت ،تـا در بـاره او بـا یکدیگـر صحبت کنیـم ،و بـه قلبهای
خـود زمانـی بدهیـم تا تعالیـم وی را منعکـس کنیم.
واکنشی را که ایلیا درخواست کرده بود ،نشانی خواهد بود از اینکه خدا آنان را بسوی خود
بازگردانده است .اول پادشاهان  ۳۷ :۱۸می گوید ،که « :باشد که این مردم بدانند  ...که قلب
های آنان را دوباره به سوی خود بازگردانده ای » .ما منی توانیم قلب های خود را به سوی خدا
بگردانیم؛ ما فقط می توانیم به فیض او پاسخ دهیم ،که او بطور رایگان به ما اعطا می کند.
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آتـش فروبرنـده همـه چیز از آسمان سـاطع گردید ،نه بـر تقصیرکار بلکه بر حیـوان قربانی
شـده ،کـه بـه عیسـی اشـاره دارد « ،کـه بـه خاطـره گناهـان ما قربانی شـد کـه مـا در او عادل
بشمار آییـم » (دوم قرنتیان .)۲۱ :۵
اعتراف بـه گنـاه و پرسـتش بـر لبـان مـردم جاری شـد .از آنجـا که آنـان به دعـوت خداوند
پاسـخ نگفتنـد ،کاهنـان کذبـه هلاک شـدند .سـپس بـاران طـراوت بخش بـه لعنـت خداوند بر
زمیـن پایان بخشـید.

در چــه شــرایطی خانــه شــما « مذبــح » اســت؟ بــه چــه روشهــای خاصــی مــی
توانیــد ،در خانــه خــود « بازســازی مذبــح » را انجــام دهیــد ،اگــر واقع ـاً نیــاز بــه
مقــداری بازســازی دارد؟

     چهارشنبه     

 ۵تیر

تغییر قلب ها در رود اُردن
همـراه بـا نبـوت جربئیـل( لوقـا  )۱۷ :۱و تائیـد عیسـی از آن بـه عنـوان نبـوت ایلیـا (متـی
۱۴ :۱۱؛  ،)۱۳ ،۱۲ :۱۷نویسـندگان انجیـل تائیـد مـی کننـد کـه یحیـی تعمید دهنـده هامن پیام
آوری اسـت کـه راه را بـرای آمـدن خداونـد آمـاده کـرد ( .متـی ،۱۰ :۱۱مرقس ،۲ :۱لوقـا ۲۷ :۷؛
را بـا مالکـی  ١ :۳مقایسـه کنید).




بـه جنبـه اصلـی پیـام یوحنـا توجـه کنیـد .بـه چـه صورتـی پیغـام او یکـی از عوامـل « تغییـر
قلـب» اسـت؟ متـی ۸ ،۲ :۳؛ ۴ :۱۴؛ مرقـس ۴ :۱؛ لوقـا .۱۴ ،۱۳ ،۱۱ ،۸ ،۳ :۳

ماننـد یـک کشـاورز که زمین سـفت را شـخم مـی زند و برای کشـت آماده می کنـد ،یوحنا
گنـاه را محکـوم مـی کنـد و از گناهـکاران مـی خواهـد کـه توبه کننـد .طبیعت بشر این چنین
اسـت کـه ،بـدون خـود آزمایی ،بـدون آگاهی از وضعیـت واقعی ،نیـازی برای احسـاس به چیز
بهتری نـدارد .پیام او مردم را بسـوی خواسـته های مقدس خداوند و نیازشـان بـه عدالت کامل
خداونـد برگردانـد .توبـه واقعـی همیشـه بـا فروتنـی ونـگاه بـه خداوند بـرای کمک بـه تغییر
رفتـار خـود را نشـان مـی دهد .با آشـکار شـدن سـطحی بـودن ادعای انسـان هـای خودمحور،
کسـانیکه فقـط ادعـا مـی کردنـد ابراهیـم پدر دینـی آنان اسـت ،او به دنبـال باز کـردن معنای
عمیـق تـری از ایامن پدرانشـان بود.
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چگونــه پیــام یحیــی تعمیــد دهنــده راه را بـرای آمــدن مســیح آمــاده کــرد؟ یوحنــا -۳۵ :۱
.۳۰ -۲۷ :۳ ،۳۷

یحیـی نشـان مـی دهد که عیسـی بـره (قربانی) خدا بـود .هنگامیکه یحیی عیسـی را بدین
گونـه معرفـی مـی کند(یوحنـا  ،)۳۶ ،۲۹ :۱او عیناً مردم را بسـوی خـدا باز می گرداند.
اندریـاس و یکـی دیگـر از پیـروان یحیـی ،یوحنـا ،نویسـنده انجیل که رشح حـال آن زمان را
نوشـت ،پیـروی از یحیـی تعمیـد دهنـده را رهـا کردند و از شـاگردان عیسـی شـدند .پیـام ایلیا
نـه تنهـا نیـاز بـه توبـه را اشـاره مـی کنـد بلکه مشـخص مـی کند کسـی کـه از گناه نجـات می
یابـد ،در او شـور و شـوق بـرای خداونـد ایجـاد مـی شـود ،و مـردم را بـا خداوند آشـنا می کند.

اگــر یحیــی تعمیــد دهنــده بــه خانــه شــما قــدم بگــذارد ،فکــر مــی کنیــد شــما بــه
او چــه خواهیــد گفــت؟

     پنجشنبه     

 ۶تیر

چرخش قلب ها بسوی خدا در روز های آخر
در حسـی ،مـا اعضـای کلیسـای ادونتیسـت ،خودمـان را در نقـش یحیی تعمیـد دهنده می
بینیـم .نـدا دادن اصالحـات و توبـه در پـی آمـاده کـردن راه بـرای آمـدن مسـیح بـود ،مـا ،بـه
عنـوان یـک جنبـش ،بایـد همیـن کار را بـرای بازگشـت دوبـاره مسـیح انجـام دهیم.


با دعا لوقا  ۱۷ :۱را بخوانید .این کلامت چگونه در بر گیرنده پیام ماست؟

پـدر آسمانی مـا قلـب هـای فرزندانـش را بسـوی خـودش و بـه سـوی یکدیگـر از طریـق
صلیـب عیسـی مسـیح بـاز مـی گردانـد .پیـام ایلیـا از خانـواده هـا درخواسـت مـی کند تـا این
خبر خـوش باورنکردنـی را بپذیرنـد(دوم قرنتیان ۲۱ -۱۸ :۵؛ را با افسسـیان  ۱۸ -۱۱ :۲مقایسـه
کنیـد) و مـردم بـا فیـض خداونـد بـه عنـوان مثـره روح ،از محصـول عشـق خداونـد پر شـوند.
جهان به شدت به مراقبت و دلسوزی غیرخود خواهانه ،تعهد پایدار ،و پرستش نا متزلزل
خداوند دارد .به فیض خداوند ،خانواده های مسیحی می توانند چنین چیزی را از خود نشان
دهند .البته ،ما باید به یاد داشته باشیم که ،پیامی که ما برای دنیا داریم برای خودمان نیز
هست .تا هنگامیکه اصول انجیل درباره وحدت ،عشق ،از خودگذشتگی ،همگی در ما بارز
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و آشکار نشود ،مخصوصاً در میان خانواده ما ،قدرت اشرتاک گذاردن با دیگران را نخواهیم
داشت.متامی موعظه های شیوا ،متامی سخرنانی های مرتبط با منطق و استدالل های کتاب
مقدسی کفایت منی کند :جهان به منونه عملی و آشکارنیاز دارد ،به توبه ،تغییر قلب ها ،عشق،
و تعهدی که درباره آن موعظه می کنیم ،تا همه اینها در زندگی ما و مخصوصاً در خانواده ما
پدیدار شود .درست هامنطور که یحیی تعمید دهنده ،قدرت داشت که زندگی ما را با موعظه
اش تغییر دهد ،ما هم می توانیم هامن کار را با فیض خدا انجام دهیم ،اما این تنها در حد
اینکه فقط متایل خود را برای همکاری اعالم کنیم ،نباید باشد.
مـا از طریـق عیسـی مسـیح ،بخشـی از خانـواده آسمانی هسـتیم .بنابرایـن ،خـواه مـا یک
خانـواده یـا بیشتر باشـیم ،همـه مـا فراخوانـده شـده ایم کـه شـاهدان خداوند باشـیم و ایامن
خـود را آشـکار کنیـم و هیـچ چیـز ی برای دنیـا تاثیر گذار تر خانواده نیسـت که قـدرت انجیل
را بـدون در نظـر گرفتن تعـداد اعضـای خانواده بـه جهان نشـان دهد.

از چــه روش خاصــی مــی توانیــد بــه کســانی کــه بــه شــما نزدیــک هســتند ،خــواه
اهــل خانــواده و یــا افـراد دیگــر نشــان بدهیــد کــه آنهــا را دوســت داریــد و بــه آنهــا
اهمیــت مــی دهیــد؟

     جمعه     

 ۷تیر

تفکــری فراتــر :از نوشــته هــای الــن جــی وایــت « ،کرمــل » ،ص  ،۱۵۴ -۱۴۳از کتــاب
انبیــا و پادشــاهان؛ « صدایــی در بیابــان » ،ص  ،۱۰۸ -۹۷از کتــاب آرزوی اعصــار را مطالعــه
منائیــد( .توجــه :ایــن صفحــات مربــوط بــه کتــاب مرجــع بــه زبــان انگلیســی اســت).
« پیـام مـا هامننـد پیـام یحیـی تعمیـد دهنـده باید رصیـح باشـد .او پادشـاهان را به خاطر
گناهانشـان مالمـت کـرد .بـا اینکه خطـر جانی برای او داشـت ،او هرگز لبانش را بـر روی بازگو
کـردن ایـن حقیقـت نبسـت .مـا در ایـن زمان بایـد کارمـان را با ایمان انجام دهیـم » .الن جی
وایت.Ellen G. White Comments, The SDA Bible Commentary, vol. 4, p. 1184 — .

سواالتی برای بحث
 .۱بــه عنــوان یــک کالس ،در مــورد ارتبــاط پیغــام ایلیــا بــا کلیســای محلــی خــود ،بــه
بحــث و گفتگــو بپردازیــد .چگونــه مــی توانیــد بــه کلیســای خــود در درک پیــام خداونــد و
نقــش آن در کمــک بــه گســترش پیــام ،کمــک کنیــد؟

 .۲از کســانی کــه مایــل هســتند بخواهیــد تــا تجربــه شــخصی خــود از تغییر قلب هایشــان
بــه ســوی مســیح را بــا کالس بــه اشــتراک بگذارنــد .چــه تغییراتــی برایشــان رخ داده اســت؟
ایــن تجربــه چــه تاثیــری بــر زندگــی آنــان و خانــواده آنان گذاشــته اســت؟
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 .۳اگــر مــا خودمــان را بــه جــای یحیــی تعمیــد دهنــده بگذاریــم ،انتظــار داریــم تــا چــه
اتفاقــی برایمــان بیافتــد؟ پیــام نهفتــه در ایــن جــواب چیســت؟
 .4بــه عنــوان یــک کالس ،بــر روی ایــن پاراگراف کار کنیــد ،نوعی « بیانیه اصــول خانواده»که
بهتریــن اصــول اندیشــه کتــاب مقدســی ب ـرای خانــواده اســت .از چــه معیارهایــی ب ـرای
کمــک بــه طراحــی ایــن اصــول اســتفاده مــی کنیــد؟ در ایــن ســه ماهــه در بــاره شــکل گیــری
ایــن اصــول چــه یــاد گرفتــه ایــد؟ آمــاده باشــید تــا آن را بــا کل کلیســا بــه اشــتراک بگذاریــد.

 .5بــه عنــوان پــدر و مــادر ،چــه وعــده هایــی از خداونــد ب ـرای آن دســته فرزنــدان کــه
حداقــل در ایــن مرحلــه از زندگیشــان ،از خداونــد دور شــده انــد ،مــی توانیــد طلــب کنیــد؟
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