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میراث ما برای نسل ما
نوشته ی خواهر جانت دیویس
من عاشق کیک پزی هستم و خانواده ام از این موضوع به خوبی آگاهی دارند.آنها برای کریسمس سال
گذشته یک دستگاه مخلوط کن برای آشپزخانهام به من هدیه دادند که مجله ای پر از دستور پخت های
خوشمزه به همراه داشت .مقاله ای نظر من را به خود جلب کرد .نویسنده ی مقاله از اشتیاق شدید خود به
پیش غذا نوشته بود .قرن ها پیش ،شخصی کشف کرده بود که مخمر وجود داره و قابل کشت است زمانی
که آن را با آرد ،شکر و آب مخلوط کنیم و به صورت بنیادی هم بزنیم .این همان چیزی است که امروزه نان
با خمیر مایه ترش می نامیم .اگراین پیش غذا را از مواد اولیه خوب تهیه کنیم و به هنگام پخت به خوبی
هم زده بشه و همچنین در محیطی نه خیلی گرم یا سرد نگهداری بشه؛ تا سالها این پیش غدا دوام خواهد
داشت .نویسنده به تازگی جایزه ای برای پیش غذای  ۱۲۵ساله دریافت کرده بود .تصور کنید این پیش غذا
چه توجه ی برای تهیه و نگهداری اش در طی بیش از یک قرن داشته.وقتی این مقاله را می خواندم ،این
افکار به ذهنم رسید چقدر این داستان این موضوع شبیه انتقال میراث کالم خدا و حقیقت خدا به نسل های
بعدی است.می بایست هر روز فرزندانمان را خوراک دهیم که خدا کیست و او چگونه محیا گر و نجات
دهنده ی ماست و او همه ی آن چیزی است که ما به آن احتیاج داریم .بایستی هدایایی که خدا به ما ارزانی
داشته را در زندگی مان مخلوط کنیم .تا از طریق فرزندانمان ببینند که که روح خدا چگونه در زندگی هایمان
عمل می کند و آنها هم خواستارش باشند.همچنان که فرزندانمان بزرگ می شوند ،بایستی آنها را در محیطی
از نظر مسیحی سالم پرورش دهیم.
پس این بار اگر تصمیم گرفتید موادی به کیک تربیتی خانواده تان بیفزایید ،زمانی را به صحبت درباره ی
کارهایی که خدا برایشان انجام داده اختصاص دهید .هدایایی که خدا در فرزندانتان قرار داده را مخلوط کنید
تا بتوانند پیش غذایی که بهشان دادید را هماند مواد نگهدارنده حفظ کنند .و شاهد کارهایی باشند که خدا
برای نسلهای آتی انجام می دهد.
توضیح :خواهر جانت با کشیش :گوردن دیویس ازدواج کرده آنها در شهر هیدن ،آیداهو در آمریکا شبانی
می کنند .آنها صاحب دو فرزند هستند .یک پسر  ۲۳ساله و یک دختر  ۱۹ساله درضمن آنها داری یک
سگ دوست داشتنی هم هستند .خواهر جانت عالقه شدیدی به کیک پزی ،خیاطی و هنرهای دستی دارد.
ّ
پیش از این خواهر جانت به مدت دو سال به عنوان معاون در انجمن بانوان خدمت کرد و در آوریل ماه
امسال رئیس این سازمان گردید.

برای شما و فرزندانتان
Sister Tere de la Rosa

نوشته ی خواهر تیری د ال روزا
اعمال باب ۲
 ۳۹زیرا این وعده برای شما و فرزندان شما و برای کسانی است که دور هستند یعنی هر که خداوند ،
خدای ما او را بخواند.
وقتی خداوند زن را آفرید عشقی توصیف ناپذیر نسبت به فرزندانش در قلبش قرار داد .وقتی خداوند با ما
عهدی می بندد حتما فرزندانمان را نیز در آن مشمول می کند .می توان اینگونه بیان کرد که وعده ی روح
خدا هم در فرزندانمان عمل میکند.
امثال باب ۲۲
 ۶کودک را در راهی که باید برود ،تربیت نما و او تا آخر عمر از آن منحرف نخواهد شد.
همه ی ما آرزو داریم هنگام ورود به درهای مرواریدی (ملکوت) ،فرزندانمان هم در کنارمان باشند .اما
گاهی سفر به سوی هدفمان کمی سخت می شود .من مادر دو فرزندی که در راه خدا نیستند هستم و کلمات
قاصرند در توصیف دردی که قلبم را بخاطر دیدن راه اشتباهشان سوراخ می کند .اما با شنیدن شهادت ها و
پیام هایی که من را بنا می کنند ،امیدوار هستم .اما وعده ی خدا در تثنیه  ۲۸مانند جزیرهای است که روحم
به طرف آن پارو میزند .یا مانند بیابانی که امیدم را در آن از دست داده بودم و ناگاه بیشهای پر آب با
درختان سایه دار در میان آن بیابان یافتم.
تثنیه باب ۲۸
ّ
« ۱اگر از خداوند خدایتان پیروی کنید و با دقت فرمانهای او را که امروز به شما می دهم انجام دهید،
خداوند خدایتان شما را باالتر از تمام ملّتهای جهان خواهد نشاند ۲ .اگر از خداوند خدایتان اطاعت کنید تمام
این برکات به شما خواهد رسید و شما را فرا خواهد گرفت« ۳ .خداوند شهرها و کشتزارهایتان را برکت
خواهد داد« ۴ .خداوند با فرزندان زیاد و با محصوالت فراوان و گاو و گوسفند زیاد شما را برکت خواهد
داد.
این آیات به من کمک می کنند تا میثاقم را تکمیل کنم .آنجایی که میدانم او میگوید همه و همه را برکت
خواهد داد .این دنیا وارونه است ،تیرهای جهنمی و سمی قلب کودکانمان را نشانه می گیرند و گاها به
قلبهایشان برخورد هم میکنند .اما خبر خوب این است که پادزهر آن وجود دارد و آن هم قدرت نام مسیح و
خون اوست .ما وعده ای از خدا داریم اما نیازی نیست که نگران به وقوع پیوستن وعد ٔههای او باشیم
چراکه مکتوب است او امین است ،و به وقوع خواهد پیوست .اما باید نگران وعد ٔههای خود باشم و روی
آن کار کنم.
نمی پرسم چه چیزهایی الزم است فقط سعی می کنم به صدایش گوش دل دهم و به کالمش عشق بورزم ،آن
را هر روزه مطالعه کنم و در زندگی روزانه ام بکار گیرم .و زندگی با مشارکت روح القدس داشته باشم و
ایمان دارم که میوه ی اطاعت من برای فرزندانم برکت به بار می آورد .این وعده من است.
توضیح :خواهر تیری د ال روزا به عنوان دستیار کشیش لوئیس دیل در سازمان مسیحی میثاق با مسیح
برای اسپانیای زبانها در یو پی سی آی مشغول خدمت هستند .خواهر تیری د ال روزا همچنین سخن گوی
رسمی و بین المللی انجمن بانوان در این سازمان میباشند.

ایمانی
شهادت 
خانم مجردی در راه مسیح دچار لغزش شد واز خجالت به کلیسا بر نگشت .از آنجایی که می دانستم به دعا
عالقه مند است ،از او خواستم در جلسه ی بعدی مان شرکت کند .او آمد و شروع به دعا کرد ،گریست و از
شادی به وجد آمد .گروه انجمن دعا او را با آغوش باز پذیرفت و ما با هم در خداوند شادیم-
همسر یک کشیش

انجمن دعا
گروه دعا محرمانه
ما یک گروه دعا محرمانه داریم ،اگر شما مایل باشید میتوانید در این گره مشغول به دعا شوید ،برای بچهها در کانون
شادی و همچنین برای نوجوانان و جوانان در کلیسا .و برای موضوعهای داده شده به مدت شش ماه دعا میکنیم ،و
بعد از شش ماه برای موضوعهای جدید .و این باعث بنا و شادی کودکان میشود وقتی متوجه میشوند که در دعا
قرار گرفتند و همینطور باعث شادی خواهران دعا گو.
همسر کشیش دیدرا لندر

نقل قول
" شخصیت را نمیتوان خرید و یا به معرض فروش گذاشت ،بنای شخصیت در رفتار و عمل است".
(برگرفته از کتاب بنای شخصیت نوشته خواهر سیندی میلر)
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