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  ١بخش 

  

  مقدمه
  
اين . گويند که مسيحيت همواره يک نسل با فروپاشی فاصله دارد می

بدان معناست که مسيحيان اين وظيفه مهم را بر عهده دارند که عشق 
موضوع تربيت وقتی . خود را به مسيح، به فرزندان خود منتقل سازند

شود، اکثر والدين کمتر به اين فکر هستند که  فرزندان مطرح می
فرزندانشان را به روش مسيحی تربيت کنند، و همان روش و الگوی 

ها نيز به روش والدينشان در  بعضی. کنند والدين خود را تکرار می
شوند که اشتباه  دهند و بر آن می تربيت خود واکنشی افراطی نشان می

 نيز کورکورانه روش آنان را تکرار آنان را تکرار نکنند؛ بعضی ديگر
اند، اين  ای غيرمسيحی پرورش يافته آنانی که در خانوادهبرای . کنند می

د مطرح است که روش والدين خود را در ای بسيار حا گونه مسأله به
دقت پيروی  مقدس را به تربيت فرزند تکرار نکنند، بلکه الگوی کتاب

ما از هدف . ای خداپسندانه پرورش دهند شيوه کنند تا فرزندان خود را به
مقدس را در باره تربيت   اين است که تعليم کتاباين مجموعه از مقاالت

وليت بزرگ والدين در دنيای مدرن و فرزند بررسی کنيم و مسؤ
  .کنيماند، درک  موقعيتی را که والدين مسيحی با آن مواجه
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  ها ترين خدمت مهماز 
هايی است که خدا بر  ترين خدمت فرزند قطعًا يکی از مهمتربيت 

تربيت . دوش ما گذارده؛ زندگی فرزندان ما به اين خدمت وابسته است
فرزند همچون کار باغبانی است؛ اگر علف هرز را دفع کرده، درخت 

د؛ اما اگر باغتان توانيد انتظار ميوه خوب داشته باشي را هرس کنيد، می
شک چيزی جز علف هرز نصيبتان  د واگذاريد، بیرا به حال خو

اما بسياری از والدين همين روش اخير را در خصوص . نخواهد شد
گويند که مسائل  گيرند؛ می تعليم امور الهی به فرزندان خود در پيش می
دهند تا وقتی بزرگ شدند،  مذهبی و الهی را به فرزندان خود تعليم نمی

. خواهند ايمان داشته باشند چه چيزی میخودشان تصميم بگيرند که به 
خواهد فعاالنه به تربيت فرزندان  حقيقت اين است که خدا از ما میاما 

خود همت بگماريم و به ايشان نه فقط تعليم دهيم که خدا کيست، بلکه 
امثال کتاب . او زندگی کنندتعليم دهيم که چگونه بايد طبق خواست 

طفل را در راهی که بايد برود تربيت نما و چون پير هم ”: فرمايد می
  ).۶ :٢٢ال امث(“ شود، از آن انحراف نخواهد ورزيد

  

  اهميت تربيت فرزندداليل 
  .مقدس وجود دارد  در کتابیاين امر، داليل متعددبرای 

 نخست، فرزندانی که مؤدب و موقر هستند، باعث شادی والدين و ●
ايم که قابل کنترل  ما کودکانی را ديدههمه . باشند برکت ديگران می
شد،   بر ما آشکار میشان  زندگی داخلی خانوانهنيستند و اگر حقايق

  .دادند  خود را در نظر ما از دست میوالدينشان احترام
آورند، در  دانيم که اکثر کسانی که به مسيح ايمان می  دوم، می●

ما ميدان مهمی برای کودکان . رسند سنين کودکی به اين ايمان می
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نگی برای خدا را باشند و الزم است که در ايشان حس گرس خدمت می
های  راه برای نيل به اين هدف، اين است که واقعيتبهترين . ايجاد کنيم

ملکوت خدا را در زندگی و در روابط زناشويی خود به ايشان نشان 
توانيد برای فرزندانتان انجام دهيد، اين است  کاری که میبهترين . دهيم

ود را دوست بداريد، زيرا فرزندان زمانی احساس امنيت خکه همسر 
کنند که اطمينان بيابند که پدر و مادرشان يکديگر را دوست  می
  .شان امری واقعی است دارند و حضور مسيح در زندگی می

 سوم، بسياری از عادات و ارزشها در دوران کودکی و نوجوانی ●
تواند  ندان میگيرند؛ لذا تعيين محدوديت و انضباط کردِن فرز شکل می

. شان گردد های بعدی زندگی  به انضباط شخصی ايشان در دورهمنجر
اند، اکثرًا در  که در کودکی تحت هيچگونه انضباطی نبودهآنانی 

شوند و به موفقيتی دست  بزرگسالی از زندگی منضبطی برخوردار نمی
  .يابند نمی
توانند   چهارم، فرزندان ما اکثرًا پلی هستند بسوی ديگران و می●

ياد دارم که يک بار از شخصی به . نور مسيح را با خود حمل کنند
پاسخش باعث حيرت من . پرسيدم که چگونه بسوی مسيح آمده است

، به خانه ای مسيحی دارد پسرم ازمنزل دوستش که خانوده”: شد؛ گفت
اين سؤال “ .بازگشت و از من پرسيد که آيا به بهشت خواهم رفت يا نه

ساده از سوی يک بچه، سبب شد که اين شخص به جستجوی پاسخ بر 
  .ما پلی مؤثر هستند به زندگی ديگرانفرزندان . آيد

  

  الهی به فرزنداننگرش 
دهد که بايد فرزندان خود را از ديدگاه الهی  مقدس تعليم می کتاب
انداز مواهب اقتصادی که  ما اغلب فرزندان را از چشمدنيای . بنگريم

رد؛ اما نگ آورند، می آورند، يا رضايت عاطفی که پديد می همراه می به
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مزمور (خواهد که ايشان را پاداش يا موهبتی الهی بدانيم  خدا از ما می
ه بارور و کثير ک کتاب پيدايش، آدم و حوا دستور يافتنددر ). ٣ :١٢٧

شوند و زمين را با فرزندان خود پر سازند؛ لذا فرزند برکتی است از 
والدين فرزندان خود را در طريق وقتی ). ٢٨ :١پيدايش (جانب خداوند 
امثال (شوند  کنند، ايشان باعث برکت والدين خود می خدا تربيت می

ده که فرزندان بايد والدين خود را آم“ ده فرمان”در ). ٢٨ :٣١؛ ۶ :١٧
گردد، چرا که  نوبه خود، باعث برکت ايشان می تکريم کنند و اين امر به

بخشد،  تا روزهای تو در زمينی که يهوه خدايت به تو می”: فرمايد می
که فرزندان خود را در طريق والدينی ). ١٢ :٢٠خروج (“ دراز شود

کنند، بايد اين را به خاطر داشته باشند که فرزندانشان  خدا تربيت می
شود تا  برای مدتی به والدين سپرده میفرزند . واقعًا از آن ايشان نيستند

ايشان دل و زندگی او را در راههای خدا شبانی کنند؛ اما کل فرايند 
که او نهايتًا به خداوند توکل کند و از تربيت فرزند بر اين استوار است 

  .اتکای تام به والدين رها شود
  

  هشدارچند 
خاطر نيازهای عاطفی يا  کوشند فرزندان خود را به  والدينی که می●

مادی خود، تحت کنترل خود نگاه دارند، بر خالف روش خدا عمل 
کنند و روزی سرخوردگی ناشی از آن را درو خواهند کرد  می

  ).٧ :۶غالطيان (
 والدينی که يکی از فرزندان خود را بيش از ديگری محبت ●
کنند به اين دليل که او بيشتر مطيع آنها است، باعث ايجاد روحيه  می

شوند و اين امر سرانجام منجر به فروپاشی  حسادت و رقابت می
ه ما ک در کالم خدا نهفته است آوری  شگفتحکمتچه . گردد خانواده می

برابری محبت نماييم و بکوشيم  کند تا فرزندان خود را به را تشويق می
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ما اگر !  نياز، انضباط و تربيتشان کنيمايشان را درک کرده، مطابق
خودمان در محبت پدر آسمانی خود احساس امنيت کنيم و در اثر آن، 

حبت فرزندان خود مم که نيازمندم آنقدر از نظر عاطفی بالغ شوي
  .آزادی، به تربيت و انضباط ايشان خواهيم پرداختنباشيم، در نهايِت 

ای که خدا بر عهده ما گذارده،  ظيفهترين و نيست که مهمترديدی 
تربيت فرزند . باشد شبانی کردِن گله کوچک خدا در خانه خودمان می

ای بوده که خدا بر دوش شخِص من گذاشته است؛ و  خطيرترين وظيفه
ما بايد فرزندان . اند يقين دارم که اکثر والدين در اين نظر با من شريک

ل متکی به فيض و حکمت خود را طوری تربيت کنيم که بطور کام
  .خداوندمان عيسی مسيح باشند

  

  شکستاحتمال 
هنگام تربيت فرزندان، بايد به اين نکته توجه داشته باشيم که حتی  به

اگر مهربانترين والدين باشيم و وفادارانه از تمام رهنمودهای الهی 
 هکند که فرزند ما آنگون پيروی کنيم، باز هيچيک از اينها تضمين نمی

اين است که خدا فرزند ما را با واقعيت . بار آيد که آرزويش را داريم
ای آزاد آفريده و هر کودکی بايد مسؤوليت اعمال خود را تقبل  اراده
رغم تمام تالشهای ما، به راه ديگری  های ما ممکن است علی بچه. کند

فرزندانمان از طريق خداوند و اگر . بروند و ما را دلشکسته سازند
کنيم که تقصير ما  زندگی خداپسندانه منحرف شوند، معموًال فکر می

  .بوده است
کوشيدم مادری را دلداری دهم که به حال  ياد دارم که يک بار میبه 

مرا هدايت کرد که از خدا . گريست فرزندش و قصورات اخالقی او می
: پرسيدم“ !خدا”:  پاسخ دادفورًا“ پدر آدم و حوا که بود؟”: او بپرسم

در حاليکه اشک از چشمانش جاری “ آيا فرزندانش منحرف شدند؟”



٨ 

ترين پدر بود، اما فرزندانش در  او کامل”: بود، به من نگاه کرد؛ گفتم
در ادامه گفتم که ما بايد نهايت تالش خود را بکنيم تا “ .گناه افتادند

اما حتی اگر در اين امر فرزندانمان را در طريق خداوند تربيت کنيم، 
نقص باشيم، باز اين احتمال هست که فرزندانمان تصميم بگيرند به  بی

بااينحال، اين اميد بزرگ را داريم که اما . را دلخواه خودشان بروند
ند که خدا با ما بسته و اينکه ايشان نيز فرزندانمان بخشی از عهدی باش

  .باشند متعلق به خداوند می
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  ٢بخش 

  

  کننده تأثيرات تعيين
  
  

والدين مسيحی آرزو دارند که فرزندانشان مسيح را بشناسند و بياموزند که در 
 از اين شادی نيست که مرا بيش: "فرمايد کالم خدا می. های او گام بردارند طريق

کاری که والدين بايد ). ۴سوم يوحنا " (نمايند بشنوم که فرزندانم در راستی سلوک می
مقدس را در خصوص تغيير خصائل و  انجام دهند اين است که رهنمودهای کتاب

والدين اکثر اوقات فقط به اين فکرند که رفتاری را . شکل بخشيدن به آنها بياموزند
روشنی نشان دهيم که چه نوع  لبته ضروری است که به کودکان بهتغيير دهند؛ ا

 هاما پيش از آنکه به بحث در بار.  مسيحی قابل پذيرش نيستهرفتارهايی در خانواد
 مايلم والدين را دعوت ،مقدس در خصوص تأديب فرزندانمان بپردازم ديدگاه کتاب

 "کننده  تعيينتأثيراِت" کنم تا تصوير بزرگتری را درک کنند؛ اين تصوير مربوط به
هايی   از يکی از بهترين کتاب،در خصوص اين موضوع. در زندگی فرزندان است

" شبانی کردن قلب کودک"نام   به،ام ام استفاده کرده  تربيت فرزند خواندههکه در زمين
  .(Tedd Tripp)د تريپ قلم تِِ به

منظور از اين . دکن استفاده می" کننده  تعيينتأثيرات"تد تريپ از اصطالح 
ها در سالهای رشد کودک است که او را تبديل به  اصطالح آن رويدادها و موقعيت
مقدسی   منطقی کتاب،او معتقد است که برای اين امر. شخصی کرده که االن هست
او . کند  اشاره می٣ ن و کولسيا،۶ افسسيان ،۶ به تثنيه ،وجود دارد؛ در اين زمينه

 و ديگری ،يکی تجربيات زندگی او:  دو عامل استه نتيجافزايد که رشد کودک می
 دو کودک را در نظر بگيريد که ،برای مثال . واکنش او در مقابل اين تجربياتهنحو
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 ،اند  اما تحت تأثيرات متفاوتی بوده،اند در محيط خانوادگی نامساعدی پرورش يافته
 ،به اين ترتيب. اند  واکنشهايی متفاوت نشان داده،های زندگی زيرا در مقابل واقعيت

بخش از مسيح  هدف پرورش کودک اين است که فرزندانمان را به شناختی نجات
محورانه به زندگی واکنش نشان  ای مسيح گونه بههدايت کنيم و به ايشان بياموزيم که 

در زندگی فرزندانمان  اصلی هکنند ضروری است که نخست تأثيراِت تعيينلذا . دهند
  .را مرور کنيم

 

 ساختار خانواده
درک اين امر بسيار مهم است که خانواده يک واحد است و رفتار متقابل اعضای 

بايد ديد که آيا پدر و مادر . کننده بر رشد کودکان در آن خانواده دارد  تأثيری تعيين،آن
؟ ترتيب تولدشان ؟ چند کودک در خانواده هستحضور دارندهر دو در خانواده 

چگونه است؟ اگر يکی از والدين در اثر مرگ يا جدايی ناشی از شرايط خارج از 
 هريش.  کودک ممکن است احساس طردشدگی عميقی بکند، در خانواده نباشد،کنترل

خدا مشتاق . توان مستقيمًا در ساختار خانواده يافت برخی از مشکالت رفتاری را می
 هم از حضور ومند باشند  بهرهپدر حضور از هم  ،ده در خانوااست که فرزندان

 فرزندان احساس ،؛ هر چقدر پدر و مادر برای يکديگر احترام بيشتر قائل باشندمادر
  .کنند امنيت بيشتری می

  

  ارزشهای خانواده
. آموزند  خيلی زود آنها را میان ارزشهايی ناگفته هست که کودک،در هر خانواده

. دهند که چه چيزهايی واقعاً برای والدينشان مهم است يشان خيلی سريع تشخيص میا
شوند؟ والدين برای چه چيزی بيشتر ارزش  والدين از چه چيزهايی عصبانی می

ای پرسيدند که کدام کار او بيشتر باعث عصبانيت والدينش  اند؟ از پسربچه قائل
: ی گرانقيمت يا دروغ گفتن؟ پاسخش بسيار پرمعنی بود مثًال شکستِن ظرف،شود می

ها از نظامی ارزشی برخوردارند که در روان کودکان  خانواده"! شکستن ظرف"
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بايست از  ما هيچوقت نمی: مادر من قانونی داشت که از همه برتر بود. شود حک می
رزش اين ا.  قانون محبت است،ما آموخته بوديم که اطاعت. او نااطاعتی کنيم

 ،والدين بايد با يکديگر و با فرزندان خود.  تمامی زندگی من بودهکنند  تعيين،خانوادگی
 ارزشهايی که بايد بر خانواده حاکم ،همتای مسيحی بحث کنند  ارزشهای بیهدر بار

  .باشد و همه به آن احترام بگذارند
  

  نقش والدين
ها   ارتباط کمی با بچهبرخی از پدرها. کند  هر عضوی نقشی ايفا می،در خانواده

پردازد و  ؛ اين مادر است که به پرورش کودکان میآور خانه هستند دارند و بيشتر نان
 اصلی خانواده است و هگيرند اين امر که چه کسی تصميم. با آنان ارتباط عاطفی دارد

چه فرزندان اساساً آن. کند  فرق می  از خانواده تا خانواده، امور مالی استهمسؤول ادار
 خودشان هکنند که در خانواد کنند و اغلب نقشی را بازی می بينند تقليد می را که می

  .اند ديده

  
   حل مشکالت در خانوادههنحو

 وجود نداشته باشد؛ اما اين بدان اختالفیای نيست که در آن مشکل و  خانواده
ها  یبعض. ها حتمًا منازعه و جنگ و جدال هست  خانوادههمعنی نيست که در هم

کنند و از   انزوا اختيار میه گوش،کنند و بعضی ديگر دعوای لفظی و داد و فرياد می
 و بعضی ، مشکل گفت و گو کنندهها دوست دارند در بار بعضی. پرهيزند مجادله می

 به اين اميد که مشکل ،"زير فرش پنهان کنند"دهند مشکل را  ديگر ترجيح می
 ،ی حل اختالف معموًال در آغاز ازدواجاين روشها. خود حل خواهد شد خودبه
کند که در  ای با مشکل برخورد می  به آن شيوه، است زيرا هر يک از طرفيننمايانتر
اگر پدر خانواده عادت داشته که دست به روی .  خودش معمول بوده استهخانواد

  . جای تعجب نيست که پسرش نيز همان عادت را دنبال کند،همسر خود بلند کند
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   رويارويی خانواده با شکستهاهنحو

 در بعضی ؟افتد  چه اتفاقی می،خورد وقتی کودک در کاری شکست می
 توبيخ و شماتت به ،کنند و در بعضی ديگر  مسأله را به شوخی برگذار می،ها خانواده
مادر . گيرند  تشويق را در پيش میه شيو،ها برخی ديگر از خانواده. پردازند بچه می

 با محبت از من ،آمدم وقتی با نمرات خراب به خانه می؛ داهل تشويق بومن 
 ،گفتم که کرده بودم وقتی می. پرسيد که آيا نهايت تالش خود را کرده بودم يا نه می
توانم انتظار بيشتر از اين را داشته باشم؛ اما آيا مطمئنی که اين  پس نمی: "گفت می

ت تالش خود را نکرده بودم؛ اما واقعيت اين بود که من نهاي" تالشت بود؟نهايت 
  . تالش بيشتری بکنم، بعده دفعمشتاق شومشد که  رفتار مادرم باعث می

  

  فرد خانوادگی منحصربهه تاريخچ
خانواده . بخشد  خاص خود را دارد که روح آن را شکل میههر خانواده تاريخچ

 والدين يا ؟ در خانواده چه رويدادهای خاصی اتفاق افتاده است؟ آياآمدهاز کجا 
 والدينتان چه بوده ه؟ حرفاند ی ناگهانی از جهان رفته مرگپدربزرگ و مادربزرگ با

  و ميزان تحصيالتشان تا چه اندازه بوده است؟
 اين نيست که به ،کننده در زندگی فرزندانمان هدف ما از طرح اين تأثيرات تعيين

کنند که  ی تغييرناپذير تعيين میا گونه گيری نادرست برسيم که اين تأثيرات به اين نتيجه
در . قربانيانِ اين تأثيرات هستندعاجزانه  چگونه خواهند بود و اينکه ايشان نفرزندانما
 ، منظورمان نيز اين نيست که بگوييم اگر والدين محيطی کامل ايجاد کنند،ضمن

منظور ما اين است که والدين . نقص خواهند بود مسيحيانی بیفرزندانشان حتمًا 
بينانه در مورد تربيت فرزند داشته باشند و بکوشند از اصول الهی برای  نگرشی واقع

 ، هر فرزندی در مقابل خدا،پرورش ايشان بهره بجويند و درک کنند که در نهايت
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هايی است که در آن  مسؤول کنش و واکشهای خود نسبت به والدين و موقعيت
  . پرورش يافته است
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  ٣بخش 

  

  وظيفه والدين
  
  

تربيت فرزند به روش الهی به اين معنی است که دل والدين با خدا 
سوی ايمان به مسيح  راست باشد و بدانند که کودک را چگونه بايد به

 والدين را محدود کرده به تأمين نيازهای هدنيای ما وظيف. کنندهدايت 
تری   اين وظيفه ابعاد گسترده،مادی و عاطفی کودک؛ اما در مسيحيت

اين وظيفه شامل کمک به فرزند برای درک ماهيت . گيرد به خود می
اين . "گردد مقدس می انداز کتاب واقعی زندگی و هويتش از چشم

 و آنها را ، بر دل تو باشد،فرمايم و را امر میسخنانی که من امروز ت
 ، و رفتنت به راه، و حين نشستنت در خانه،دقت تعليم نما به پسرانت به

 هوظيف). ٧-۶: ۶تثنيه " (و وقت خوابيدن و برخاستنت از آنها گفتگو نما
باشد که  ای صميميبا فرزند می والدين مستلزم برخورداری از رابطه

دست  ت با او در جريان طبيعی زندگی بهفقط از طريق صرف وق
 والدين فقط اين نيست که رفتار کودک را طوری تنظيم هوظيف. آيد می

 بلکه بايد دل کودک را ،کنند که باعث سرافکندگی يا عصبانيتشان نشود
  .سوی خدا هدايت کنند به
  

  وظيفه والدين
خدا به ابراهيم دستورالعمل خاصی برای تربيت فرزندانش داد؛ 

 خود را بعد از خود هشناسم که فرزندان و اهل خان او را می: "فرمود
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 و عدالت و انصاف ،امر خواهد فرمود تا طريق خداوند را حفظ نمايند
لذا وظيفه والدين مسيحی اين است ). ١٩: ١٨پيدايش " (جا آورند را به

 يعنی اينکه به ايشان ،که طريق خداوند را به فرزندان خود تعليم دهند
ک کنند تا معيارهای الهی را درک کنند و دل گناهکار خود را کم

سوی محبت و رحمت خدا در عيسی مسيح   و نيز ايشان را به،بشناسند
والدين بايد با اطمينان بدانند که خدا ايشان را شبان . هدايت کنند

فرزندانشان ساخته و برای اين منظور اختيار خاصی به ايشان عطا 
 .کرده است

باشند و برای  بسياری از والدين در مقابل فرزندان خود منفعل می
ترسند که مبادا  می. کنند مشاور يا مدير برنامه را ايفا میآنان نقش 

 خود را بر او تحميل کنند؛ نتيجه اين هفرزند خود را برنجانند يا اراد
يک بار از . کنند شود که فرزندان بر امور خانواده حکمرانی می می

گفت که چون فرزندش دوست . آيد مادری پرسيدم که چرا به کليسا نمی
 کودک داشت برنامه والدين خود را ،به اين ترتيب. سا بيايدندارد به کلي
شد که ايشان حکم کالم خدا را برای شرکت  کرد و باعث می کنترل می
کنند  لذا والدين مسيحی بايد درک . آيی ايمانداران اجرا نکنند در گردهم

که اختيار و اقتدارشان برای تعليم دادن و اصالح کردن و انضباط 
 از سوی خدا به ايشان داده شده و بايد تحت کنترل ،ننمودن فرزندا

 به ،القدس اجرا شود؛ ايشان بايد بدانند که برای اين اختيار و اقتدار روح
  .خدا پاسخگو هستند

: ۶در افسسيان : دهد پولس دو دستورالعمل مشخص به والدين می ●
 ،يد فرزندان خود را به خشم مياور،ای پدران: "فرمايد  به پدرها می،۴

پولس به ." بلکه ايشان را به تأديب و نصيحت خداوند تربيت نماييد
نيافتنی برای فرزندان خود تعيين  دهد که اهدافی دست پدران هشدار می

 تحقير نکنند و به خشم ، و ايشان را در صورت شکست يا قصور،نکنند
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 بلکه به ايشان بياموزند که سلوک در فيض مسيح چه ،نياورند
دار   بسياری از فرزندان عميقًا از رفتار پدران خود جريحه.مفهوميدارد

هستند زيرا ايشان هيچگاه کارهای فرزندان خود را مورد تأئيد يا 
 اين بدان معنی است که پدرها اگر ،درضمن. اند تشويق قرار نداده

  . بايد آن را تصديق کنند،خودشان نيز مرتکب اشتباهی شوند
 يک بار از يک نوجوان پرسيدم که آيا پدرش هرگز اشتباهی در 

پدرم هرگز اشتباهی : "گفت. روابطش با خانواده مرتکب شده يا نه
و مقصود او در واقع اين بود که پدرش هيچگاه قصور ." نکرده است

پدرهايی که معيارهايی . خطای خود را تصديق نکرده است
کنند و در مقابل شکستهای  نيافتنی برای فرزندان خود تعيين می دست

 در ،کنند  و هيچگاه خطای خود را تصديق نمی،شوند ايشان عصبانی می
سازند و از خود  نهايت فرزندان خود را عاصی و خشمگين می

  .رانند می
: شود  يافت می٢١: ٣دستورالعمل دوم پولس رسول در کولسيان  ●

 مبادا ،مسازيد) يا تلخ( فرزندان خود را خشمگين ،ای پدران"
شود که جراحت يا گناهی  ی از اين ناشی میتلخ." دل شوند شکسته

پولس . محور مورد درمان و توجه قرار نگرفته باشد ای مسيح گونه به
ای باز با فرزندان خود داشته  کند تا رابطه باز از والدين درخواست می

اين بدان . ها مورد بحث قرار گيرند و برطرف شوند باشند تا کدورت
يطی ايجاد کرد که فرزند نتواند دل معنی است که نبايد محيط و شرا

خود را به روی والدين خود باز کند و بگويد که در چه امری از جانب 
دار شده؛ والدين بايد بگذارند فرزندانشان بدانند که چقدر  ايشان جريحه

 باعث خشنودی ،اند  حتی اگر کاری که کرده،ايشان را دوست دارند
  .شان نشده باشداي
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  دل فرزند
بعضی . گويد  دل فرزندان سخن میهمقدس بسيار روشن در بار کتاب

 که آيد و فقط از سن خاصی گناه به دنيا می بر اين باورند که کودک بی
اما . شود  گناهکار و مسؤول اعمال خود می،کنند اين اشخاص تعيين می

آيد و  دارد که کودک با طبيعت گناه به دنيا می مقدس اعالم می کتاب
اينک : "دارد داود اين حقيقت را اينچنين بيان می. قطعًا گناه خواهد کرد

ور مزم" (در معصيت سرشته شدم و مادرم در گناه به من آبستن گرديد
بسيار حياتی است که فرزند خود را از نظر اخالقی خنثی ). ۵: ۵١
 بلکه بدانيد که او گناهکاری است که به فيض نياز ،شمار نياوريد به

  .دارد
 ،سوی مسيح بيايند ام که کودکان پيش از آنکه به من به تجربه ديده

معنی خودمحوری است؛  وار بودن معموًال به  بچه.پرستند خود را می
ها وسايل خود را دوست دارند و خيلی راحت بر سر آنها با يکديگر  هبچ

نمونه اين امر . کودکان دوست دارند مرکز توجه باشند. کنند دعوا می
 و فرزند شما که تا لحظاتی پيش ،زند زمانی است که تلفن زنگ می

کند   شروع به سر و صدا می،تنهايی و شاد و خرم مشغول بازی بود به
خواهند در جمع مورد تأئيد و  ايشان می. شود  زدن شما میو مانع حرف

زنند تا لباس   دست به هر کاری می، برای همين،مقبوليت قرار گيرند
اما مشکل زمانی سر بر . ها دارند يا اشيائی را بخريد که ساير بچه

در . آورد که شما از او کاری را بخواهيد که دوست ندارد انجام دهد می
خواهد اراده   موجودی سرکش وجود دارد که می،نعمق وجود کودکا
دهد که خواست و  دعواها معموًال بر سر اين رخ می. خودش انجام شود

اغلب اشتباهات والدين نيز درست در همين . اراده چه کسی انجام شود
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 ،گيرد چون ايشان با توسل به انواع اقدامات ابداعی نقطه صورت می
  .ر کنند که به خواست ايشان عمل کنندکوشند فرزندان خود را وادا می
 فقط يک درمان وجود دارد و آن صليب ،برای تغيير دل فرزندان    

لدينی که انتظار دارند فرزندانشان زندگی اخالقی وا. مسيح است
 خود را عميقًا فريب ،درستی داشته باشند بدون اينکه مسيح را بشناسند

سن و سال است واداشت تا  توان کودک را تا زمانی که کم می. دهند می
 اما زمانی که به سن بلوغ و کمال ،ظاهرًا به خواست ما عمل کند

به همين سبب است که شبانی . دهد شان می دل واقعی خود را ن،رسيد
طفل را در . " بنيادين والدين مسيحی استه وظيف،کردن دل فرزندان

 از آن انحراف ، و چون پير هم شود،راهی که بايد برود تربيت نما
  ).۶: ٢٢امثال " (نخواهد ورزيد



١٩ 

  ۴ شبخ
  

   تربيت فرزند والدين درفاهدا
  
  
 اجرتی ،باشند و ثمره رحم اينک پسراْن ميراث از جانب خداوند می"

سرانی  همچنان هستند پ،مثل تيرها در دست مرد زورآور. از اوست
  ).۴-٣: ١٢٧مزمور " (جوانی

  

  تأثير حاالت والدين بر فرزندان
اند تا فرزندان خود را به روش الهی  والدين مسيحی دعوت شده

 ديديم که اين نکته بدان ،در مقاالت گذشته از اين مجموعه. تربيت کنند
 نيرويی ،معنا است که والدين بايد درک کنند که در امر تربيت فرزندان

همچنين مشاهده کرديم که بايد بيشترين . ده در کار استدهن شکل
 والدين با خدا ه خود با خدا قائل شوند زيرا رابطهاولويت را برای رابط
 . بيشترين تأثير را بر فرزندانشان دارد، در نهايت،و حالت قلبی ايشان

 مادر جوانی از يک مشاور مسيحی دانا پرسيد که تربيت ،يک بار
فرزندش   چه تأثير بلندمدتی بر، جنگی کشورشفرزندش در شرايط

خود شما از زندگی کردن در : "مشاور در پاسخ پرسيد. خواهد داشت
 احساس خوبی ،خوب: "مادر گفت"  چه احساسی داريد؟،چنين شرايطی

مشاور ." دارم چون معتقدم که خدا مرا خوانده است تا در آنجا باشم
سپس !" ی خواهد داشتپس حتمًا فرزندتان هم احساس خوب: "گفت

در . باشند  حالت قلبی والدينشان میهکنند توضيح داد که فرزندان منعکس
 حياتی ديگری را در امر تربيت فرزند هخواهم نکت  می،اين شماره
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بررسی کنم؛ و آن اين است که والدين چه هدفی برای فرزندانشان 
  .دارند

  

  سوی چه هدفی؟ به
کند که فرزندانمان به ما تعلق   يادآوری می١٢٧اود در مزمور د

پس . ندارند؛ خدا آنان را همچون ميراثی به دستهای ما سپرده است
 والدين اين است که وقت خود را با فرزندانشان صرف کنند تا هوظيف

.  برای يک زندگی ثمربخش آماده سازند، تا سرحد امکان،ايشان را
رزندان همچون تيری هستند در دست جنگاوری فرمايد که ف داود می

اين تمثيل در . سوی دشمن پرتاب کند داند آن را چگونه به ماهر که می
فرزندان : "سازد  سؤال مناسبی را مطرح می،خصوص تربيت فرزند

ممکن تمام تالشهای دهيم و چگونه  سوی چه هدفی سوق می خود را به
اهدافی " اهداف خدا قرار دهيم؟دهيم تا ايشان را در مسير  را انجام می

 بيانگر اين است که خود ،کنند  میبکه والدين برای فرزندان خود انتخا
اگر پدر و مادر بر . کنند ی را موفقيت واقعی تلقی میامورايشان چه 

وجود   امکان بروز تنش به،سر اين اهداف اتفاق نظر نداشته باشند
دافی را برای فرزندان خود بر ام که والدين معموًال اه من ديده. آيد می
توانند  اين اهداف می. آيد حساب می گزينند که در دنيای ما موفقيت به می

  .يکی از امور زير باشد
  

  اهداف دنيوی برای فرزندان
 بسياری از والدين بر اين باورند که هدف اوليه برای -١

ين سمت باالتر فرزندانشان بايد تحصيالت خوب باشد؛ لذا ايشان را به
  .دهند مدارج تحصيلِی ممکن سوق می
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 هدف مهم ديگر برای والدين اين است که فرزندانشان بيشترين -٢
تا در اموری  دارند ها را کسب کنند؛ لذا ايشان را بر آن می مهارت

امپيوتر  و فراگيری ک،های ورزشی  فعاليت،نظير يادگيری موسيقی
  .کسب مهارت کنند

 بعضی از والدين اين هدف را مد نظر دارند که فرزندانشان از -٣
کنند  شناختی سالم باشند؛ لذا توجه خود را معطوف به اين می لحاظ روان

  .دار نسازند که عزت نفس ايشان را جريحه
کنند که فرزندانی باادب  اکثر والدين اين هدف را نيز پيشه می -۴

کنند که رفتارهای خوب به  کنند؛ لذا نهايت تالش خود را میتربيت 
 ،متأسفانه.  زندگی خود همسو سازندهايشان بياموزند و ايشان را با شيو

گاه توجه ايشان فقط معطوف به رفتارهای ظاهری است و حاالت 
 وقتی کودک ،به اين ترتيب. گيرند درونی و قلبی کودک را ناديده می

 ممکن است دچار ،سازد   با موفقيت بر آورده میانتظارات والدين را
 ممکن است ،غرور شود؛ اما اگر اين انتظارات را برآورده نسازد

  .دچار سرافکندگی گردد
کنند که فرزندانی   برخی از والدين نيز اين هدف را دنبال می-۵

 خدمت  انتظار ايشاناز و شايد تا آن حد که ،کامًال مطيع تربيت کنند
 اما در عمل ،گرچه انتظار ايشان رفتاری پسنديده است. دنداشته باش

چنين هدفی ممکن . باشند خواهان ِاعماِل کنترل کامل بر فرزند خود می
 زيرا کودک ، يا به انفعال،است يا منجر به طغيان و بيگانگی شود

  .خرج دهد آموزد که در زندگی خود ابتکار عمل به هرگز نمی
  

  اناهداف الهی برای فرزندانم
 ،تواند ارزش خاص خود را داشته باشد هر يک از اين اهداف می

در روميان . اما الزم است والدين معنی واقعی موفقيت را درک کنند
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 بلکه با ايجاد ، به ما هشدار داده شده که همشکل اين جهان نشويم٢: ١٢
 اگر بخواهيم ،حال.  رفتار خود را تغيير دهيم،تغيير در ذهن خود

 اين اهداف چه ،را جايگزين تعريف دنيا از موفقيت سازيمتعريف خدا 
کم شش   دست،کنم خدا برای ما والدين مسيحی بايد باشند؟ تصور می
 .هدف را در نظر دارد

. ما بايد به فرزندان خود بياموزيم که پيرو امين مسيح باشند  )١     
 اين است که امين ،رود تظاری که از کارگزار میان: "فرمايد پولس می

توانيم به  ای که می بزرگترين هديه).  هزاره نو،٢: ۴قرن -١" (باشد
 اين است که به ايشان بياموزيم که در زندگی خود ،فرزندان خود بدهيم

مقدس را بسيار دوست  مادر من کتاب. نسبت به مسيح امين باشند
های متمادی را در هفته صرف آموزش آن به ما  داشت و ساعت می
 با خداوند راه اگر مطمئن باشم: "گفت او اغلب به ما می. کرد می
 را انتخاب خواهيد نگران اين نخواهم بود که چه شغلی ديگر ،رويد می
 او ،روزی فرستادند وقتی مرا در آغاز نوجوانی به مدرسه شبانه!" کرد

مقدس را با من در   آيات کتاب،نوشت و در آن هر هفته برايم نامه می
اگر والدين . ام با خدا چگونه است پرسيد که رابطه گذاشت و می ميان می

اول ملکوت خدا و "به اين تعليم عيسی اعتقاد داشته باشند که فرمود 
: ۶متی " (واهد شدعدالت او را بطلبيد که اين همه برای شما مزيد خ

 آنگاه هدفشان اين خواهد بود که به فرزندان خود بياموزند که با ،)٣٣
  .وفاداری با خداوند راه بروند

.  خدمت داشته باشندهبايد به فرزندان خود بياموزيم که روحي  )٢
خداوند ما رهبری خدمتگزار بود؛ قلب خدمتگزار او را زمانی مشاهده 

به شما : "دانش را شست و به ايشان فرمودکنيم که پايهای شاگر می
: ١٣يوحنا " ( شما نيز بکنيد،ای دادم تا چنانکه من با شما کردم نمونه
 کليسای ما خدمتی را ،وقتی فرزندان من در سنين نوجوانی بودند). ١۵
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 به خانه افراد محله ، يک بعد از ظهر، هر هفتهترتيب داد تا نوجوانان
  .ن کمک کنندبروند و در کارها به ايشا

 بايد به فرزندان خود بياموزيم که طرز فکر مسيح را داشته  )٣
همان طرز فکری را داشته باشيد که مسيْح : "فرمايد پولس می. باشند

. طرز فکر را بايد کسب کرد).  هزاره نو،۵: ٢فيل " (عيسی داشت
سازد که در ما   همان طرز فکری را منعکس می،کودک خيلی سريع

وظيفه ما اين است که به او بياموزيم تا طرز فکری را که . بيند می
 اغلب از فرزندانمان ن و همسرمم.  تشخيص دهد،سازد منعکس می

چقدر برايمان عجيب بود که ايشان . اند يا نه پرسيديم که آيا دعا کرده می
گذاشتند ما بدانيم که آيا حاالت درونی و طرز   می،حتی در سنين پايين
فرزندان بايد حاالت درونی بد را گناه تلقی . ده يا بدفکرشان خوب بو

 . فروتنی و محبت را جايگزين آنها سازند،کنند و آنها را اعتراف کرده
داود .  بايد به فرزندانمان بياموزيم که کالم خدا را دوست بدارند )۴
سازد؟ به نگاه  به چه چيز مرد جوان راه خود را پاک می: "دفرماي می

 هر وقت ،وقتی بچه بودم). ٩: ١١٩مزمور " (داشتنش موافق کالم تو
ديدم که مادرم مشغول مطالعه   می،شدم برای صبحانه وارد اتاق می

 بلکه آن را به ،مقدس را دوست داشت او نه فقط کتاب. مقدس است کتاب
  .ساخت ما نيز منتقل می

مقدسی را به فرزندانمان  د کتابايم تا قدرت امي  ما دعوت شده) ۵
: ١پطر -١(اش به اميد زنده اشاره کرده  پطرس در رساله. نشان دهيم

های ابدی او زنده نگاه   اميدی که با ايمان به صفات الهی و وعده،)٣
 ، شاگرد بسيار بدی بودم و اکثر معلمانم،وقتی بچه بودم. شود داشته می

درم ايمان داشت که خدا هدفی برای اما ما. اميدی به موفقيت من نداشتند
اين اميد به مسيح بود که . من دارد؛ او هيچگاه اميدش را از دست نداد
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به فرزندان خود اميد مسيحی . به من کمک کرد تا پشتکار داشته باشم
  . کنيديهرا هد
 ، بايد به فرزندان خود بياموزيم که اختالفات خود را با ديگران )۶

پولس فرموده که به ما خدمت مصالحه .  حل کنندبا فروتنی و مهربانی
اين وظيفه را با حل مشکالت ). ١٨: ۵قرن -٢(سپرده شده است 

از فرزندان خود از بابت رفتارهای . خانوادگی به روش الهی آغاز کنيد
ناپسند خود عذرخواهی کنيد و به ايشان بياموزيد که ببخشند و کينه در 

  .دل نگاه ندارند
  

 والدين مسيحی در مورد اين شش نکته هاست که هماميد من اين 
دعا کنند و از خدا طلب کمک نمايند تا فرزندان خود را در عدالت 

  .پرورش دهند
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  ۵بخش 
  

  روشهای تأديب و انضباط
  
  

طفل را در راهی که بايد برود تربيت نما، و چون پير هم شود از ”
  ).۶: ٢٢امثال (“ آن انحراف نخواهد ورزيد

  

  مرور مطالب گذشته
ان خود را هدف روشن همه والدين مسيحی اين است که فرزند

طوری تربيت کنند که خداوند ما عيسی را بشناسند و او را دوست 
در بخشهای قبلی اين مجموعه از مقاالت، ديديم که در زندگی . بدارند

کننده متعددی وجود دارد که  دهنده و تعيين فرزندان ما تأثيرات شکل
دقت  حی بايد بهلذا والدين مسي .گذارند شان تأثير می عميقًا بر زندگی

خواهند برای فرزندانشان تعيين کنند  مقدسی را که می اهداف کتاب
. ارزيابی نمايند و آنها را در روابط روزمره خود با ايشان دنبال کنند

مقدسی باشند، مهم است روش  همانقدر که مهم است اهدافمان کتاب
يی که  اغلب به فکر روشها ما.مقدسی را نيز در عمل پياده کنيم کتاب

دهيم نيستيم، بنابراين يا روشها و فرهنگ والدين  مورد استفاده قرار می
کنيم، يا نسبت به تجربيات کودکی خودمان واکنش  خود را دنبال می

آنانی از ما که والدينی . رويم دهيم و از افراط به تفريط می نشان می
ين مقاله، در ا. شوند انگار می اند، اغلب بسيار سهل بسيار سختگير داشته

م، روشهايی که ي نشان دهکودکخواهيم روش دنيا را برای تربيت  می
  .شوند منتهی به اهداف الهی که برای فرزندان خود در نظر داريم، نمی
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   رفتار درتغييرايجاد روش 
نخستين دسته از روشها که والدين برای تأديب و انضباط 

اين فلسفه تعليم . باشد می“ تغيير رفتار”گيرند،  کار می فرزندانشان به
. دهد که رفتار خوب را بايد پاداش داد و رفتار بد را بايد تنبيه کرد می

آميز است و آنها  در خصوص تربيت حيوانات بسيار موفقيتاين روش 
اما خواهيم ديد که در . دارد که کارهای خاصی را انجام دهند را وا می

شود که عدالت  جب نمیامر تربيت فرزندانمان نتيجه خوبی ندارد و مو
  .را دوست بدارند و فيض خدا را بپذيرند

خواهيم به برخی از روشهای انضباطی خاص در امر  اکنون که می
تربيت فرزند بپردازيم، اميد من اين است که بتوانيد تشخيص دهيد که 

های خود را ارزيابی  اهیخودتان چه نوع والدی هستيد، و بتوانيد کوت
کنيد و تغييرات ممکن را ايجاد نماييد تا ثمرات روحانی مناسب را در 

  .فرزندانتان پديد آوريد
  

  والدين خشن
کنند که چنانچه اطاعت  برخی از والدين فرزندان خود را تهديد می

چنين والدينی اغلب صدای . نکنند، متحمل عواقب وخيمی خواهند شد
برند يا  کار می کنند و جمالت تمسخرآميز يا آزاردهند به خود را بلند می

چنين . هنگام عصبانيت، به کتک زدن متوسل شوند حتی ممکن است به
انی در بزرگسالی افرادی بسيار عصبانی خواهند بود و از نظر کودک

  .کنند ُبرند و در اولين فرصت، خانه را ترک می عاطفی از خانواده می
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  والدين منفعل
های کمی  باشند و محدوديت برخی ديگر از والدين بسيار منفعل می

اين دست از والدين خيلی راحت آلت . شوند برای فرزندانشان قائل می
گيرند زيرا به تأئيد ايشان بيش از تأئيد خدا  دست فرزندان خود قرار می

انضباط  ی ممکن است در بزرگسالی بسيار بیکودکچنين . نياز دارند
  .کوشد ديگران را آلت دست قرار دهدگردد و ب

  

  دهنده والدين رشوه
آنکه متوجه  دهند و بی اين دست از والدين به رفتار خوب پاداش می

دنبال منافع خود باشند  دهند که اول به باشند، فرزندان خود را عادت می
. شوند کارهايی را انجام دهند که پاداشی در بر دارد زيرا تشويق می
در بزرگسالی متمايل به اين خواهند بود که هر چه چنين کودکانی 

 کار بردن همن روِش شان باشد، و با به کنند، برای منافع شخصی می
  .کنند پاداش دادن، از ديگران برای رسيدن به مقصود خود استفاده می

  

  والدين پيمانکار
کوشند به فرزندانشان بفهمانند که چه  اين دست از والدين می

: بندند شان دارند و به اين وسيله با ايشان قراردادی میانتظاری از اي
. اگر برخی مقررات را رعايت کنند، از منافعی برخوردار خواهند شد

اشکال اين کار در اين است که ممکن است به فرزندان خود روش 
کودکان اگر اين مقررات را . ای را بياموزند گرايانه زندگی شريعت

کنند؛ آنان کار خوب را با  و شکست میانجام ندهند، احساس تقصير 
دهند، نه از روی صداقت و احساس  انگيزه کسب برخی منافع انجام می

  .مسؤوليت
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   عواطفبازی باروش 
طبق اين .  عواطف استبازی بادومين دسته از روشها، روش 

عواطف فرزندانشان احساسات و با های مختلف  به طريقروش، والدين 
تواند جراحاتی برای تمام عمر بر روح   اين امر می؛ندکن بازی می

  .ايشان بر جای بگذارد
  

  ايجاد ترس
گويند  کنند و به فرزندانشان می والدينی که از عامل ترس استفاده می

که اگر درست رفتار نکنند برايشان گران تمام خواهد شد، ايشان را 
ين بايد مجددًا به اين قبيل والد. کنند تا در ترس زندگی کنند تربيت می

: فرمايد  را بخوانند که می١٨: ۴مقدس رجوع کنند و اول يوحنا  کتاب
راند؛  در محبت ترس نيست، بلکه محبت کامل ترس را بيرون می”

ترسد، در  گيرد و کسی که می زيرا ترس از مکافات سرچشمه می
  ).ترجمه هزاره نو (“محبت به کمال نرسيده است

  

  شرمسار کردن
ايشان . يگر از والدين استاد شرمسار کردن کودکان هستندای د عده

تو ما را پيش ! خجالت بکش”: برند کار می اغلب چنين جمالتی به
شرمساری احساس عميقی است که “ !زده کردی مهمانانمان خجالت

سازد که دچار اشتباه است، بدون اينکه آن رهايی  شخص را متقاعد می
تواند شخص را به   شرمندگی می.را که در صليب هست، ارائه کند

ما بايد به فرزندانمان آن احساس واقعی . اعماق افسردگی بکشاند
تقصير برای گناهی را که رخ داده تعليم دهيم، نه شرمسار شدن را؛ 
بايد به ايشان بياموزيم که نزد مسيح بروند تا بخشايش را دريافت دارند 
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آن ... ”: فرمايد م خدا میکال. و مشارکت و رفاقتشان مجددًا برقرار شود
). ، هزاره نو٣٣: ٩روميان (“ که بر او توکل کند، سرافکنده نشود

در نهايت او را تبديل به  استفاده از شرمسار کردن برای تأديب کودک،
کندو حتی اگر  ساخت که با فيض مسيح مقاومت میشخصی خواهد 

ايماندار شود، به احتمال زياد در سراسر عمر خود با احساس 
  .شرمساری دست به گريبان خواهد بود

  

  طرد کودک
در اين . روش ديگر برای بازی با عواطف کودک، طرد او است

روش، والدين عدم تأئيد خود را با باز داشتن محبت و رفاقت خود از 
ها و حتی  فرستند و ساعت مثًال او را به اتاقش می. دهند کودک نشان می

در امر تربيت کودک، اين روش واقعًا . زنند روزها با او حرف نمی
آموزد که گناه منجر به  رحمانه و غير مؤثر است زيرا به او می بی

. آنکه راهی برای مصالحه باشد شود بی جدايی و تنهايی و افسردگی می
رفتار تو دل من ”: ؤثرتر خواهد بود که والدين به کودک بگويندچقدر م

و خدا را رنجاند، اما هر وقت برای کاری که کردی پشيمان شدی، نه 
اين به “ .بخشيد بخشد، بلکه من نيز تو را خواهم فقط خدا تو را می

دهد که بار گناه خود را احساس کند و ببيند که  کودک اين امکان را می
ارکت خود را با خدا و والدينش گسسته، اما راهی برای رفاقت و مش

چرا به کودک تعليم ندهيم . بازگشت و پاک کردن وجدانش باقی است
اگر به گناهان خود اعتراف کنيم، او ”:  را حفظ کند٩: ١که اول يوحنا 

آمرزد و از هر ناراستی پاکمان  که امين و عادل است، گناهان ما را می
نتيجه تربيت به روش طرد کردن، به ). زاره نوترجمه ه(“ سازد می

کودک در بزرگسالی مدام در صدد احتمال زياد سبب خواهد شد که 
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جلب رضايت ديگران باشد و هيچ قدرتی برای ايستادن برای مسيح 
  .احساس نکند، و نسبت به والدين و ديگران احساس دورِی عاطفی کند

  

  نتيجه
 بررسی قرار داديم، فقط سبب در تحليلی نهايی، روشهايی که مورد

شود که کودک رفتار ظاهری خود را کنترل کند، اما مشکالت دل  می
شود که بت منافع شخصی را  بدتر از آن، سبب می. خود را حل نکند

اين روشهای دنيوی فاصله . بپرستد تا اينکه خدای زنده را عبادت کند
 منجر به سالها آورد که عاطفی عظيمی ميان ما و فرزندانمان پديد می

اين قبيل کودکان اغلب تمام . گردد بيگانگی و دوری ميان ايشان می
کنند و به اين سمت  زندگی خود را در عطش تأئيد والدين صرف می

شوند که به موفقيت و ثروت برسند فقط به اين منظور که  سوق داده می
“ !مکن به تو افتخار می! آفرين”: از والدينشان اين جمله را بشنوند

اند، همواره با مسأله پذيرش  کودکانی که با اين روشها تربيت شده
روش درست و راستين . برند خويشتن و نيز فيض در کشمکش بسر می

سمت  مقدس برای تربيت فرزند اين است که دل ايشان را به کتاب
ای شخصی با مسيح شبانی کنيم و سپس به ايشان کمک کنيم تا  رابطه

ر دارند و نگرشهای نادرست دل خود را تشخيص در راه مسيح گام ب
دهند و اينکه چگونه با فروتنی توبه کنند و رحمت و فيض خدا را 

  .دريافت دارند
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  ۶بخش 
  

  مقدس برای انضباط فرزند  کتابروش
  

  
  ).١٣: ٢٣امثال (“ از طفل خود تأديب را باز مدار”

آيد که والدين در خصوص اين امر مخالفتی ابراز کنند  کمتر پيش می
اه به گاه، تأديب و انضباط فرزندان ضرورت دارد؛ آنچه که بيشتر که گ

در بسياری از . مورد اختالف است، چگونگی اجرای اين تأديب است
شود،  مواقع، اين موضوع حساس نه فقط موجب تنش ميان والدين می

به همين دليل، نياز . آورد بلکه ميان والدين و کليسا نيز تنش بوجود می
مقدس  شود که موضوع تأديب فرزندان را در کتاب یمبرمی احساس م

در مقاله گذشته، بسياری از روشهای دنيای خود را برای . بررسی کنيم
اکنون مايلم تعليم کالم خدا . ايجاد تغيير در رفتار کودک بررسی کردم

من معتقدم که . را در زمينه اين موضوع حياتی مورد بحث قرار دهم
 برای تأديب فرزندشان را با دقت بررسی وقتی والدين روشهای الهی

کنند و آن را به  کنند، نه فقط از روش خود اطمينان حاصل می
شود که تنش ميان  سازند، بلکه اين امر سبب می فرزندشان منتقل می

را از ميان بر دارند، تنشی که ناشی ) يعنی ميان شوهر و زن(خودشان 
خصوص تأديب است از عدم برخورداری از نگرشی يکسان در 

  .فرزندان
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  هدف از تأديب
مقدسی اين نيست که رفتار فرزندانمان  هدف انضباط و تأديب کتاب

 ١٩: ٢٣در امثال . يم، بلکه تا مشکل دل آنها را حل کنيمرا تغيير ده
 پسرم یپس تو ا”: گويد شنويم که می نصيحت پدری خداترس را می

حکمت “ .م گردانبشنو و حکيم باش و دل خود را در طريق، مستقي
و از ) ٧: ١امثال (روش زندگی است که بر پايه ترس خدا بنا شده است 

دل تو به ”: فرمايد  می١٧: ٢٣امثال . شود غيرت برای خدا ناشی می
جهت گناهکاران غيور نباشد، اما به جهت ترس خداوند، تمامی روز 

عنی در فرمايد که فرزندان ما وجدان دارند، ي کالم خدا می“ .غيور باش
والدين خداترس با . نهاد خود حس تشخيص درست از نادرست را دارند

وقتی . چنين بينشی، بايد بکوشند با وجدان فرزندانشان سخن بگويند
داند  کند، برای کارهايی که می فرزند ما در تجربيات زندگی رشد می

اما اگر نداند که خدا راه . دخواهد کرنادرست است احساس خطا 
، ممکن است دو فراهم کردنهان و پاک شدن از آنها را آمرزش گنا

تراشی  ممکن است برای رفتار بدش بهانه. بار نشان دهد واکنش خسارت
کند؛ و اين همان کاری است که آدم کرد آن زمان که خدا گناهش را 

يا ممکن است زير . او تقصير را به گردن زن انداخت. توبيخ فرمود
 شود و بيش از حد خود را محکوم بار سنگين احساس تقصير خرد

اندوهی که برای خدا ”: فرمايد اين اندوه همان است که پولس می. سازد
  ).١٠: ٧دوم قرنتيان (“ باشد باشد، موجب توبه می

شناسد، مطمئن باشيد که رفتار  اگر فرزندتان هنوز مسيح را نمی
و به  به خودش  خوددر توجيه گناهشود که او  باعث میآلودش يا  گناه

سازد که  ، يا او را در احساس تقصير غرق میتر شود خالقديگران 
هر دو اين . آورد ارزشی بوجود می چنين حالتی در او احساس بی
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ای بکشاند که ايمان والدين خود را  تواند کودک را به مرحله حاالت می
  .رها سازد

  

  توجيه امر به فرزندان
ين است که از همان آنچه که در تربيت کودک بسيار مهم است، ا

فرزند خود را با معيارهای عادالنه خدا . آغاز حقيقت را به او بگوييد
 راههای واال و مقدس خدا را نشان ومقدس آشنا کنيد و به ا در کتاب

ترسند که فرزندشان در اثر اين معيارهای  بسياری از والدين می. دهيد
و، راه آسان را واال يا احساس تقصير کند يا سرخورده شود؛ از اينر

بجای  .آورند فرزند را پايين میکنند و انتظارات خود از  انتخاب می
سازد، آنچه باعث  پايين آوردن انتظارات که قطعًا خدا را خشنود نمی

شود اين است که به فرزند خود بياموزيم  جالل يافتن بيشتر خدا می
بنابراين، . ای داشته باشد القدس، زندگی عادالنه رت روحچگونه با قد

ترديدی به خود راه ندهيد که مقررات روشنی در خانه داشته باشيد و به 
اما . آنها پايبند باشيد و از اينراه گناه فرزند خود را به او نشان دهيد

حتمًا به او توضيح دهيد دهيد،  وقتی گناه فرزند خود را به او نشان می
خدا توسط خون مسيح راه درمان گناه را مهيا کرده، و او را هدايت که 

کنيد تا به حضور خدا رفته، گناهش را اعتراف کند و آمرزش الهی را 
کنيد که با گناهکار بودن خود  وقتی به فرزندتان کمک می. دريافت دارد

ا نزد خدا پاک سازد، آموزيد که وجدان خود ر روبرو شود و به او می
 به شما  اودهيد؛ آنگاه های حکمت الهی را تعليم می در واقع به او طريق

  .و به خدا نزديکتر خواهد شد
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  تأديب بدنی
مقدس در  کتاب. پردازيم اکنون به موضوع استفاده از تأديب بدنی می

گويد و مطالب بسياری برای گفتن  اين خصوص خيلی روشن سخن می
ل خود تأديب را باز مدار که اگر او را با چوب بزنی از طف”. دارد

نخواهد مرد؛ پس او را با چوب بزن، و جان او را از هاويه نجات 
مقدس را بررسی  وقتی آيات کتاب). ١۴ و ١٣: ٢٣امثال (“ خواهی داد

ای  بينيم که تنبيه بدنی مجازات گناه نيست، و نبايد وسيله کنيم، می می
والدين، بلکه برای آن است که به کودک عواقب  برای تخليه خشم باشد

حماقت در دل طفل بسته شده است، اما ”. نااطاعتی و گناه را تعليم دهد
در اين آيه ). ١۵: ٢٢امثال (“ چوب تأديب آن را از او دور خواهد کرد

دل کودک پر است از حماقت؛ منظور اين است که در دل بينيم که  می
 به حاکميت او نيست؛ و بجای آن، محرکی ما ترس خدا و ميل به تسليم

خودمحورانه وجود دارد تا زندگی خود را تحت حاکميت خواستها و 
چوب و تنبيه ”: فرمايد  می١۵: ٢٩امثال . ترسهای خود قرار دهيم

لگام باشد، مادر خود را خجل خواهد  بخشد، اما پسری که بی حکمت می
تر مفهوم تأديب و تنبيه  قای عمي گونه  به١١: ١٢در عبرانيان “ .ساخت

هيچ تأديبی در حين انجام شدن ”: فرمايد کنيم؛ می را مشاهده می
وسيله  اما بعد، برای کسانی که به. خوشايند نيست، بلکه دردناک است

هدف تنبيه “ .آورد اند، ميوه آرامش و پارسايی به بار می آن تربيت شده
 دوست بدارد و اينکه بدنی اين است که به کودک بياموزد که عدالت را
درستی  تنبيه وقتی به. آرامش ناشی از وجدانی پاک را به ارمغان بياورد

کند و فرزند را به آغوش خدا و  انجام شود، مسأله گناه را حل می
  .دگردان میباز والدينش 
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  استفاده درست از تأديب بدنی
ست استفاده اجازه بدهيد بطور خالصه، نظرم را راجع به روش در

اول برای فرزند خود مشخص کنيد چه نوع . از تنبيه بدنی شرح دهم
آيد، مانند  شمار می رفتارهايی تخطی از اصول مورد قبول خانواده به

وقتی . نااطاعتی مستقيم از والدين، حرفهای زشت، و زدن ديگران
ايد نااطاعتی کرد، او را به جای  کودک از آنچه که بروشنی تعليم داده

. خواهد او را تأديب کنيد خلوتی ببريد و به او توضيح دهيد که خدا می
بسيار مهم است که اين کار را با خشم و با استفاده از کلمات تحقيرآميز 

استفاده از قاشق چوبی برای زدن به دست . انجام ندهيد، بلکه با محبت
مناسب است؛ به اين شکل، کودک از دستهای والدينش نخواهد ترسيد، 

سه يا چهار ضربه بر پشت . بلکه قاشق را ابزار تنبيه تلقی خواهد کرد
.  خواهد شداش او معموًال اشک او را در خواهد آورد و موجب پشيمانی

حاال وقت آن است که کودک را در آغوش بگيريد و به او بگوييد که 
چقدر دوستش داريد و اينکه خدا حاضر است او را ببخشد و قدرت 

ايد يا  اگر نسبت به فرزندتان با خشم رفتار کرده.  گناه نکندبدهد تا ديگر
ايد، بسيار مناسب است که از او عذرخواهی  کار برده روحيه بدی به

ها، چند بار  در بسياری از خانواده. کنيد و با يکديگر مصالحه کنيد
  .استفاده از اين نوع تنبيه کافی است

بی را به ديوار های ما کوچک بودند، من قاشقی چو وقتی بچه
مان آويخته بودم و هر گاه فرزندانمان رفتار بدی نشان  آشپزخانه

دادند، بعضی اوقات فقط کافی بود نگاهی به آن بيندازم تا مسير  می
  . را تغيير دهموقايع

گرچه برای بسياری از والدين دشوار است که فرزند خود را تنبيه 
محبتی که تأديب . دهيم نجام میکنند، اما بدانيد که اين کار را با محبت ا
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کند، فقط نوعی احساس صرف است و هيچ شباهتی به محبتی که  نمی
  .سازد ندارد خدا در مسيح نمايان می
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  ٧بخش 
  

  تعليم حقيقت به فرزندان
  
  

بسياری داده است، اما هيچيک های  خدا به والدين مسيحی مسؤوليت
 والدينی که فکر  .از آنها به اندازه تعليم حقيقت به فرزندان مهم نيست

کنند فرزندانشان بطور اتوماتيک به مسيح ايمان خواهند آورد  می
کنند، شبيه  ای مسيحی زندگی می صرفًا به اين دليل که در خانواده
ه بنيادی برايش بسازد سازد بدون آنک معماری هستند که ديواری را می

چنين معماری ديواری کج خواهد داشت که . يا از شاقولی استفاده کند
  .قطعًا فرو خواهد ريخت

  

  سه وعده از کتاب تثنيه
کردم و با نهايت تعجب پی بردم که  اخيرًا کتاب تثنيه را مطالعه می

 خدا وعده داده که اگر قوم اسرائيل راههای او را به فرزندانشان تعليم
  :دهند، سه برکت به آنها بدهد

 حقيقت به ايشان حکمت خواهد بخشيد تا از زندگی طوالنی و -١
فرايض و اوامر او ”: فرمايد  می۴٠: ۴تثنيه . بهتری برخوردار شوند

فرمايم نگاه دار تا تو را و بعد از تو  را که من امروز به تو امر می
ر زمينی که يهوه فرزندان تو را نيکو باشد و تا روزهای خود را ب

ای  کودکانی که در خانواده“ .دهد، تا به ابد طويل نمايی خدايت به تو می
شود، نگرششان به  مقدس تعليم داده می شوند که در آن کتاب بزرگ می

های بهتری خواهند  جهان طبق کالم خدا خواهد شد و دست به انتخاب
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ايشان ها دوری خواهند جست و خصائل مسيحی در  زد و از وسوسه
  .شکل خواهد گرفت

 حقيقت به ايشان خواهد آموخت که خداوند خدايشان را دوست -٢
کاش که دلی را مثل اين داشتند تا از ”: فرمايد  می٢٩: ۵تثنيه . بدارند
آوردند تا ايشان  جا می ترسيدند و تمامی اوامر مرا در هر وقت به من می

کودکی که کالم خدا را “ .را و فرزندان ايشان را تا به ابد نيکو باشد
معنی اطاعت  داند که دوست داشتن خدا به آموخته، از همان طفوليت می

کالم خدا معياری است که با فرزندانمان در ميان . کردن است
ام با دخترم به ديدار ما آمده بودند؛  همين هفته، نوه دو ساله. گذاريم می

دند اما در اين کار کرد او را تشويق کند که به خانه برگر دختر سعی می
“ خواهد که چه کار کنی؟ عيسی می”: پس به او گفت. شد موفق نمی

او داشت ! و بعد راه خود را کشيد و رفت“ اطاعت”: ام با خنده گفت نوه
خواهد حتی اگر خودمان نخواهيم و  آموخت که خدا از ما اطاعت می می

نمان چقدر مهم است که فرزندا. حتی در مسير نادرست حرکت کنيم
خواهد آن را با تمام دل خود  بدانند که مسير درستی هست و خدا می

  .دوست بداريم
. ای پر از شادی را به ايشان خواهد آموخت  حقيقت راز زندگی-٣

نويسد که اوامر او  اوامری است که خدا از او خواسته تا به  موسی می
ميع تا از يهوه خدای خود ترسان شده، ج”بنی اسرائيل تعليم دهد 

فرمايم نگاه داری، تو و  فرايض و اوامر او را که من به شما امر می
“ پسرت و پسر پسرت، در تمام ايام عمرت و تا عمر تو دراز شود

ای بزرگتر از شناخت خدا و لذت بردن  در زندگی شادی). ٢: ۶تثنيه (
والدين با آموزش دادن کالم خدا به . از حضور او تا ابد وجود ندارد

آموزند که دوست داشتن و خدمت کردن به   خود، به ايشان میفرزندان
. مسيح آن چيزی است که منجر به احساس رضايت و شادی خواهد شد
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ای متفاوت  کرد که هر يک از فرزندانش خدا را در قاره مادرم دعا می
کردم که علت اين دعا اين بود که او  من فکر می. خدمت کنند

را از خودش دور سازد، اما بعد پی خواست تا سر حد امکان ما  می
عنوان  خواست ما همان شادی را داشته باشيم که او به بردم که او می

  .خواست ما راز شادی دائمی را بيابيم او می. ميسيونر در ايران داشت
  

  چهار روش تعليم حقيقت
در فصل ششم تثينه، موسی روشی جامع برای آموزش حقيقت به 

   .دهد فرزندان ارائه می
  

  تعليم دهيم
در عبری . “تعليم دهيم”فرمايد که حقيقت را به ايشان   می٧در آيه 

مقصود اين است که والدين بايد . اين کلمه به معنی تکرار کردن است
کالم خدا را طوری خوب بدانند که بتوانند آن را آنقدر تکرار کنند تا بر 

 خود کمک در عمل يعنی اينکه به فرزندان. دل و ذهن ايشان حک شود
کنيم تا آيات مهم را حفظ کنند و سرودهايی را بياموزند که آکنده از 

آموزند که ببينند ما  فرزندان ما زمانی کالم خدا را می. حقيقت است
من اغلب به فرزندان خود يادآوری . کنيم خودمان از آن اطاعت می

من اين حقيقت را از طريق . کنم که اطاعت باعث برکت است می
دهم که در  ام نشان می يوسف يا تعريف خاطرات دوران کودکیزندگی 

  .آنها اطاعت باعث برکت گرديد
  

  گفتگو کنيم
. کنيم“ گفتگو” همچنين آمده که بايد در مورد حقيقت ٧در آيه 

والدين خيلی اوقات برای آموزش فرزندان خود به الگويی شبيه مدارس 
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اطبين خود خواست تا اما توجه بفرماييد که موسی از مخ. انديشند می
روش گفت و گو . فرزندان خود را در جريان طبيعی زندگی تعليم دهند

وقتی سر ميز غذا هستيد، وقتی آنها را به مدرسه . بهترين روش است
بريد تا بازی کنند، با آنها در  بريد، يا وقتی ايشان را به پارک می می

خواهند به  وقتی میشوند يا  وقتی بيدار می. مورد کالم خدا گفتگو کنيد
توانيد با  های طبيعی است که می رختخواب بروند، اينها بهترين فرصت

خوب به خاطر . ايشان دعا کنيد و بينش روحانی را به آنان انتقال دهيد
ای رسمی برای تعليم فرزندانم  کردم برنامه دارم که هر گاه سعی می

 جريان طبيعی اما در. شد ترتيب دهم، اقدامم با موفقيت روبرو نمی
گذاشتند،  زندگی، در اوقاتی که ايشان مسائل خود را با من در ميان می

مقدس را با ايشان در ميان بگذارم و اقدامم  توانستم بهتر حقايق کتاب می
اين گفتگو گاه به شکل در ميان گذاشتن شهادتم پيش . شد آميز می موفقيت

داد تا با  به دستم میآمد و فرصتی  آمد، يا مشکلی برايشان پيش می می
توانستم به وفاداری خدا اشاره کنم، هر گاه که  ايشان دعا کنم، يا می

 .داشتم جواب دعايم را دريافت می
  

  !عالمت ببنديم
در “ .آنها را بر دست خود برای عالمت ببند”: فرمايد  می٨آيه 

خواهد بگويد که کاری کنيم که فرزندانمان ببينند  اينجا گويا موسی می
خواهد که  می. کند که کالم خدا در دست و ذهن ما در عمل کار می

خواهد فرزندانمان  می. کار ببنديم حقايق را در زندگی واقعی خود به
کار  ببينند که ما خودمان اين حقايق را در زندگی روزمره خود به

شود که ايشان در باره کالم خدا به تفکر  همه اينها باعث می. بريم می
توانيم از فرزندان خود بخواهيم که تجربيات خود را با   می.بپردازند

هايمان بازی  من و همسرم با بچه. توجه به حقايق الهی تعبير کنند



٤١ 

خواستيم حدس بزنند که دست  از آنها می. کرديم را بازی می“ جاسوس”
. ديدند خدا را در چه مواردی از زندگی اطرافمان در حال عمل می

توانستند ببينند که در طی آن روز، خدا چه  هايمان می وقتی بچه
گاه نيز از . شد انگيز می کارهايی برايمان انجام داده، چقدر بازی هيجان

هايی از  ها و تمثيل ام نمونه خواستم که برای موعظه ايشان می
گفتند،  ها يا داستانهای جالبی می های زندگی بياورند؛ اگر نمونه واقعيت

داد تا بيشتر به  و اين امر به ايشان انگيزه میدادم  به آنها پاداش می
من با اين کارم، . شان و ارتباط آنها با حقايق الهی فکر کنند امور زندگی

  .“بستم می”شان  کالم خدا را به زندگی
  

  !بنويسيم
ها  فرمايد که اوامر خدا را بر چارچوب در و بر دروازه  می٩در آيه 
ها هويت مسيحی خود را  نوادهخواست خا شايد موسی می. بنويسيم

شايد هم . مشخص سازند تا فرزندان بدانند که در جامعه خود که هستند
منظور موسی اين بود که در خانه خود از سمبولها و تصاوير استفاده 

ما در خانه خود هميشه صليبی بر ديوار راهروی ورودی . کنيم
س که به شکلی مقد همينطور تصاويری از داستانهای کتاب. آويختيم می

کرديم تا يادآور کارهای خدا  زيبا نقاشی شده بود بر ديوار نصب می
همانگونه که يوشع . کنيم باشد و بدانيم ما که هستيم و که را خدمت می

ام خداوند را خدمت  خواستم همه بدانند که من و خانواده گفت، می
  .کنيم می

ادن حقايق خدا به شما کمک کند که روشهايی خالق برای تعليم د
 .آمين. انجيل به فرزندانتان کشف کنيد
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  ٨بخش 
  

  دعا برای فرزندان
  

“ کشند فايده می اگر خداوند خانه را بنا نکند، بنايانش زحمت بی”
 ).١: ١٢٧مزمور (

تربيت فرزند به روش خداوند يعنی تربيت آنان به طريقی که خداوند 
. عيسی مسيح را بشناسند و او را با تمام دل و فکرشان دوست بدارند

انه راه برای تربيت فرزندانمان در خداترسی، توکل به خدا است يگ
برای دريافت حکمت او برای خودمان و قوت برای مداومت و 

توانند شهادت بدهند که دشوارترين  بسياری از والدين می. استقامت
شان در زندگی، همين امر تربيت فرزند بوده، زيرا هيچ کار  وظيفه

کند و ما را  ا را وادار به توکل به خدا نمیديگری مانند تربيت فرزند م
اهميت . آموزد که دعا کردن برای اين امر تا چه حد حياتی است نمی

اين حقيقت را از دعای حضرت داود برای فرزندش سليمان مشاهده 
و به پسر من سليمان دل کامل عطا فرما تا اوامر ”: فرمايد کنيم؛ می می

). ١٩: ٢٩اول تواريخ (“ ...ردو شهادات و فرايض تو را نگاه دا
توانند اشتياق داود را به اينکه پسرش با تمام وجود  والدين مسيحی می

آيا اين اشتياق عميق هر پدر و مادر . وقف خدا باشد احساس کنند
ترين نکاتی که من و همسرم را در تربيت  ايماندار نيست؟ يکی از مهم

ر اين امر تنها نيستيم بلکه فرزندانمان ياری داد، اين يقين بود که ما د
مان را بنا کنيم که  توانستيم خانه ما فقط زمانی می. خداوند با ما است
شد  ما پی برديم که تربيت فرزند مربوط می. آورديم نزد او فرياد بر می

به تربيت الهی خودمان زيرا اين کار محکی بود برای بلوغ خود ما و 
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 کرديم به توسل کامل به اين ما شروع. آمادگی ما برای توکل به او
. فايده خواهد بود حقيقت که اگر خداوند خانه را بنا نکند، تالشهای ما بی

  .و ما اين کار را با دعای روزانه برای فرزندانمان انجام داديم
نه . ما شروع کرديم به دعا برای فرزندانمان حتی پيش از تولدشان

کرديم که دلی پذيرا  دعا میکرديم، بلکه  شان دعا می فقط برای تندرستی
برای خداوند داشته باشند و از همان کودکی قلب خود را به مسيح 

وقتی به دنيا آمدند، ايشان را تقديم خداوند کرديم و خواستيم تا . بسپارند
پطرس رسول . های عهد خود را در مورد ايشان عملی سازد او وعده
ندان شما و همۀ آنانی زيرا که اين وعده است برای شما و فرز”: فرمود

). ٣٩: ٢اعمال (“ که دورند، يعنی هر که خداوند خدای ما او را بخواند
ما عميقًا ايمان داشتيم که فرزندانمان به خدا تعلق دارند و چنانچه ايشان 

وقتی رشد . را در خداترسی پرورش دهيم، ايمان خواهند آورد
يتی را بدهد که کرديم که خدا به ما حکمت و درا کردند، دعا می می

  .برای تربيتشان نياز داشتيم
طفل را در راهی که بايد برود تربيت نما، ”: فرمايد  می۶: ٢٢امثال 

با خواندن اين آيه، “ .و چون پير هم شود، از آن انحراف نخواهد ورزيد
ای  ها را بايد به شيوه به درک اين حقيقت نائل شديم که هر يک از بچه

 برديم که هيچ روش واحد و يکسانی برای پی. متفاوت تربيت کنيم
بنابراين، به خدا متوسل شديم تا . تربيت همۀ فرزندان وجود ندارد

تر بشناسيم و بدانيم که برای هر يک از آنان چه  فرزندانمان را عميق
خدا به ما آموخت که چگونه به سخنان . تر است روشی مناسب

يک از ايشان ارتباط فرزندانمان گوش فرا دهيم و با دل و فکر هر 
وقتی . برقرار کنيم و روشی خاص برای تربيت هر يک اتخاذ نماييم

کشد  برديم که خدا چه رنجی می کردند، بيشتر پی می ايشان نااطاعتی می
کرديم که خدا به ما دلی  دعا می. کنيم وقتی که ما نيز به او پشت می
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 به ايشان فروتن عطا کند تا بتوانيم هم ضرورت اطاعت از خدا را
يکبار . بياموزيم، و هم به ايشان رحمت و بخشايش او را تعليم دهيم

پسرم را در آغوش گرفتم، و . کاری انجام دادم که بسيار سخت بود
اما . ريزان به او گفتم که چقدر از رفتار خشنم با او غمگين هستم اشک

کار القدس عميقًا در من و پسرم  دانم که روح لحظه پرمحبتی بود و می
تربيت فرزند برای ما همچون سفر ايمان بود که به ما آموخت . کرد می

  .تر بشناسيم و در دعا وفادارتر باشيم چگونه فيض خدا را عميق
  

  دعا در طول روز
. در خصوص دعا کردن برای فرزندانمان، راههای مختلفی هست

رسند، مناسب است که پيش از آنکه از  وقتی ايشان به سن مدرسه می
من . نه خارج شوند و روز خود را شروع کنند، با ايشان دعا کنيدخا

الگوی اين . نامم می“ حفظشان کن”اين دعای آغاز روز را دعای 
ما را در ”: فرمايد کنيم که می مفهوم را در دعای خداوندمان مشاهده می

در اينجا ). ١٣: ۶متی (“ آزمايش مياور، بلکه از شرير ما را رهايی ده
آموزد که دعای پيشگيری بکنيم و از او بخواهيم که   به ما میخداوند ما

ها و سختيهايی  حفاظی روحانی گرداگرد فرزندانمان بکشد تا از وسوسه
در طول . تواند بر عليه آنان استفاده کند در امان باشند که شيطان می

توانيد برای  اندازد، می روز، وقتی خداوند شما را به ياد فرزندانتان می
بيدار باشيد و دعا ”: مسيح فرمود. را بکنيد“ طلب فيض”ن دعاهای آنا

“ روح راغب است، ليکن جسم ناتوان. کنيد تا در معرض آزمايش نيفتيد
القدس اغلب  وقتی کودکانتان در مشکلی هستند، روح). ۴١: ٢۶متی (

وقتی در طول روز در دعا در کنار . سازد دل شما را آگاه می
کند و ايشان در  شان مداخلت می د، خدا در زندگیايستي فرزندانتان می

گردند، از  وقتی به خانه باز می. کنند توکل کردن بيشتر به خدا رشد می
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ايشان بپرسيد روزشان چگونه گذشت و اينکه آيا لمس خاص خدا را 
آموزيد که تشخيص دهند  احساس کردند يا نه؛ به اين شکل، به ايشان می

اش  در حال عمل کردن است و برای نيکويیشان  خدا چگونه در زندگی
  .شکرگزاری کنند

  

  ها دعا در بحران
ها دعا  هنگام بحران اند تا برای فرزندانشان به همۀ والدين دعوت شده

ما هر چقدر بکوشيم فرزندانمان را از تجربيات دردناک زندگی . کنند
ای دور نگاه داريم، موفق نخواهيم شد؛ ايشان از سوی مردم و رويداده

در اين مواقع، بايد با شدت و حدت . آزرده خواهند شد زندگی دل
دعای عيسی برای پطرس الگوی خوبی . بيشتری برايشان دعا کرد

ای شمعون، ای شمعون، اينک شيطان خواست ”: فرمود. برای ما است
شما را چون گندم غربال کند، ليکن من برای تو دعا کردم تا ايمانت 

بارها اتفاق افتاد که فرزندانم در ). ٣٢ -٣١: ٢٢لوقا (“ ...تلف نشود
ها مرا در جريان گذاشتند؛ اين موارد وقت خوبی بود تا  بحبوحۀ بحران

من هنوز . به ايشان تعليم دهم که چگونه بايد در چنين مواقعی دعا کرد
هنگام آزمايشهای زندگی،  کنم تا به هم هر روز برای فرزندانم دعا می

دانم که والدينم هر روز برای من  من می.  ندهندايمانشان را از دست
اند و شکی ندارم که دعاهای آنها بوده که مرا در مسيح پابرجا  دعا کرده
  .نگاه داشت

  

  نمونه دعاها
در خاتمه، بايد اين را با شما در ميان بگذارم که اخيرًا دعاهايی را 

د و دوست خواندم که قويًا با قلب من صحبت کر از والدين در کتابی می
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دارم چند مورد آن را در اينجا ذکر کنم؛ شايد باعث برکت شما نيز 
  .بشود
خداوند عزيز، از تو سپاسگزارم که فرزندان عزيزی به من ”
دل من پر از . کمک کن تا هميشه باعث شادی دلشان شوم. ای داده

بينم که آنها هدايايی از طرف تو  شود وقتی می سپاسگزاری و شادی می
به من کمک کن تا همواره آنان را همچون ميراثی از جانب ... ندباش می

  “.تو عزيز بدارم
خداوندا، به من کمک کن تا به ياد داشته باشم که من مالک ”

آنها انسانهای خاصی هستند که تو برای هدف خاص . فرزندانم نيستم
  “.اند انگيز سرشته شده ای حيرت گونه ايشان به. ای خودت آفريده

 تا هرگز فرزندانم را به خشم نياورم، بلکه تعليم تو را به کمک کن”
فرمايد ايشان را در تربيت و نصيحت الهی پرورش  ياد آورم که می

  “.دهم
خداوندا، فرزندانم را از شرير محافظت فرما و فرشتگانت را ”

خاطر نام خودت ايشان را محافظت فرما  به. برای حفاظت ايشان بگمار
به ايشان کمک کن تا در سنين جوانی .  رهبری نماو در راههای عدالت

  “.تو را به ياد آورند و الگويی باشند از اينکه فرزند خدا بودن يعنی چه
خداوندا، فرزندان مرا برکت بده، به همان شکل که عيسی اطفال ”

ايشان را در کانون ارادۀ خود . کوچکی را که نزد او آمدند، برکت داد
ک کن تا صدای تو را بشنوند و دعوت تو را به ايشان کم. نگاه دار

آنها را تا آن روز که تو را رو در رو . برای زندگی خود کشف کنند
  .آمين“ .ببينند و وارد جاللت شوند، امين نگاه دار
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  ٩بخش 
  

  شکند ما را میوقتی فرزندتان دل ش
  
  

او دل پدران را بسوی پسران و دل پسران را بسوی پدران خواهد ”
  ).۶ :۴مالکی (“ بر گردانيد

تربيت فرزند به روش الهی به اين معنی نيست که هيچگاه دچار درد 
بيش هيچ چيز مرا ”: نويسد يوحنای رسول می. و دلسردی نخواهيم شد

“ کنند سلوک می» حقيقت«کند که بشنوم فرزندانم در  از اين شاد نمی
کنم، اين است که اندوهی بزرگتر  و آنچه من اضافه می). ۴سوم يوحنا (

از اين وجود ندارد که بشنويم فرزندانمان عليه خدا سر به طغيان 
تجسم کنيد در ذهن پدر پسر گمشده چه گذشت وقتی پسرش . اند گذاشته
رث خود را پيش از وقت از او خواست؛ درخواست او به اين سهم ا

فرزندان ما ممکن . مرد کرد پدرش زودتر می معنی بود که آرزو می
های مختلف دل ما را دردمند سازند؛ مطمئنم که برای  است به طريق

ترين وضعيت اين است که پی ببرند فرزندشان از  والدين مسيحی سخت
های  دردناکترين مالقات. کند  زندگی میخدا دور شده و به روش دنيا

ام که  ام، آنهايی بوده که به درد دل والدينی گوش داده شبانی که داشته
من اين مقاله را برای والدينی . فرزندشان دلشان را شکسته است

کنند که  بينند و مشاهده می نويسم که خود را با اشکهايشان تنها می می
دف من اين نيست که پاسخی ساده به ه. فرزندشان رهايشان کرده است

مقدس ارائه دهم که  خواهم اصولی را از کتاب مسأله بدهم، بلکه می
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اند، با اين اميد که به درگاه پدرمان  آزمايش زمان را پشت سر گذاشته
  .خدا بياييد و از او تسلی و مشورت دريافت کنيد

  

  آشکار شدن خطاهای والدين
طور کامل به اين   آن نيست که بهگرچه در اين مقاله کوتاه مجال

شکلی خالصه بگويم که اين  موضوع مهم بپردازم، اما اجازه بدهيد به
مقاله به اين علت برايم دردناک است که ممکن است خطاهايی را که 

گويم تا دل  اين را نمی. ايم، آشکار سازد در تربيت فرزندمان داشته
مندتر سازم، بلکه دردمند شما را با بار سنگين احساس خطا درد

خواهم پاسخهايی بدهم به سؤاالتی که ممکن است شب و روزتان را  می
چرا فرزندم مرا ترک کرده ”سياه کرده باشد، سؤاالتی از اين دست که 

  “است؟
شود فرزند از والدينش بگريزد، رهايی  يکی از داليلی که سبب می

يگر اين است دليل د. جويی و کنترل بيش از حد والدين است از سلطه
اند که فالن  اند و گفته ها تمايز و تفاوت قائل شده که والدين ميان بچه

تواند اين  همچنی يک دليل می. فرزند را بيش از آن ديگر دوست دارند
اند و مرتب به آنها  باشد که والدين دائم از فرزندانشان ايراد گرفته

چگاه فرزند خود را اند که دست از پا خطا نکنند؛ چنين والدينی هي گفته
دليل . اند اند و همواره با حالتی انتقادآميز با آنان رفتار کرده تأئيد نکرده

فرار فرزند هر چه باشد، برای والدين مهم است که با اين علت مواجه 
شوند و از خدا طلب شفا بکنند و بکوشند حالت و رفتار خود را در قبال 

  .آنان تغيير دهند
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  ترس از برمال شدن
شود که احساس شرم کنند که فرزندشان  درد والدين زمانی بيشتر می

شناسم که  والدينی را می. ای از زندگی درخشان مسيحی نيست نمونه
اند چون از  طغيان فرزند خود را از ساير ايمانداران مخفی نگه داشته

شود  شرمساری زمانی شديدتر می. اند اين امر بيش از حد شرمسار بوده
توانند آن را با ساير  بينند و نمی  با درد خود تنها میکه خود را

خانمی دل خود را نزد همسر من گشود و . ايمانداران در ميان بگذارند
مشکالت خانوادگی خود را مطرح ساخت و به اين حقيقت دردناک 
اشاره کرد که هيچگاه نتوانسته اين موضوع را در کليسا، با ساير 

او بار سنگينی را بر دوش خود حمل . ردوالدين مسيحی در ميان بگذا
کرد، زيرا بر اين باور بود که ساير  تنهايی حمل می کرد و آن را به می

. والدين مسيحی مشکل او را درک نکرده، با او همدلی نخواهند کرد
  .تواند درد والدين را غير قابل تحمل سازد همه اينها می

  

  چند گام مثبت
ن اشاره کردم، اجازه بدهيد به بعضی حال که به واقعيت درد والدي

اما . توانند بر دارند اشاره کنم از گامهای مثبتی که والدين دردمند می
جا است يادآوری کنم که پدر ما خدا، خودش پدر است و  پيش از آن، به
او . توانند دل او را بشکنند داند فرزندانش چگونه می خيلی خوب می

اين نکته . آدم و حوا: کش داشتپدری کامل است، اما دو فرزند سر
تواند سبب تسلی شما گردد که بدانيد خدا، پدری کامل است، بااينحال  می

اجازه بدهيد به پنج گامی که . با بعضی از فرزندانش مشکالتی دارد
  .توانيد در اين حالت دردمندی بر داريد، اشاره کنم می
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  فرزند خود را کامًال به خدا بسپاريد
م که پسرش اسحاق را بر قربانگاه گذاشت، شما نيز مانند ابراهي

اين بدان معنا است که تمام انتظارات . فرزند خود را به خدا تقديم کنيد
خود را از فرزندتان کنار بگذاريد و به خدا بگوييد که ديگر حقی بر او 

برای پدر پسر گمشده چقدر . نداريد زيرا اکنون او متعلق به خدا است
 خود را آزاد بگذارد؛ اما او با اين کار، با خدا سخت بود که پسر

وقتی از . همکاری کرد تا راه را برای بازگشت پسری جديد باز کند
بازی کردن نقش خدا برای فرزندمان دست بکشيم، آنگاه فرزندمان 

  .تواند خدا را آنگونه که هست بشناسد می
  
  های خدا را برای فرزندتان بطلبيد وعده

الهی در کالمش ايمان داشته باشيد که چنانچه فرزند به اين فرمايش 
های خدا تربيت کرده باشيد، در نهايت او از آنها دور  خود را در طريق

اين وعده ”: فرمايد به اين فرمايش الهی تکيه کنيد که می. نخواهد شد
آنگاه منتظر بمانيد تا ). ٣٩ :٢اعمال (“ است برای شما و فرزندان شما

تصميم بگيريد که بر کالم خدا بايستيد و . ا نجات بخشدخدا فرزندتان ر
  .انتظار عمل الهی باشيد چشم
  
  وقفه دعا کنيد و مراقب باشيد بی

های من در دوره بحرانی سنين بلوغ بوده، درگير  وقتی بچه
مشکالت خاص آن دوره بودند، من و همسرم َپتی، کتابی خوانديم در 

که دخترش از خانه فرار کرده باره زندگی يک رهبر برجسته مسيحی 
اين امر برای اين شبان و همسرش . بود و به مواد مخدر معتاد شده بود

اما آنچه را که خدا به ايشان آموخت، با شما در . بسيار دردناک بود
ايشان هدايت شدند که فهرستی از گناهان و مشکالت . گذارم ميان می
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اين . ی آنها دعا کنندطور خاص برا روحانی دخترشان تهيه کنند و به
دختر مغرور و متکبر بود؛ ايشان شروع کردند به دعا کردن تا خدا او 

بعد از مدتی، دخترشان به خانه باز گشت و زندگی . را فروتن سازد
. کنم که شما نيز همين کار را بکنيد پيشنهاد می. خود را به مسيح سپرد

های بدی  عادتوضعيت روحانی واقعی فرزندتان چيست؟ چه گناهان و 
طور مشخص  او را تحت کنترل دارد؟ شروع کنيد به اينکه برای آنها به

خدا امين است و بايد تا . های خدا را برای او بطلبيد دعا کنيد و وعده
  .خرج دهيد مشاهده نتايج، استقامت به

  
  فرزندتان را بپذيريد

من . کنيد فرزند خود را بپذيريد در عين حال که گناهانش را رد می
شوم، چرا که او پسر را وقتی  هميشه از رفتار پدر پسر گمشده متأثر می

به خانه باز گشت، و حتی پيش از آنکه فرصت پاک کردن خود را 
بسيار مهم است که به فرزندتان نشان . داشته باشد، در آغوش گرفت

آلودش او را  دهيد که دوستش داريد و حتی در همان حالت گناه
والدين . ن حال که دلتان در اثر گناهش شکسته استپذيريد، در عي می

عزيز، هيچگاه آغوش پرمهر مسيح را فراموش نکنيد که وقتی هنوز 
اينک نوبت شما . گرمی پذيرفت گناهکار و دشمن خدا بوديد، شما را به

وقتی چنين . است تا دل و آغوش خود را به فرزند گمشده خود بگشاييد
  .س خواهيد ساختکنيد، محبت عظيم خود را منعک

  
  مصالحه دهيد

سخت بکوشيد تا بقيه اعضای خانواده را با فرزند فراری خود 
وقتی پسر گمشده به خانه باز گشت، پسر بزرگتر . مصالحه دهيد

توانست محبت پدر خود را نسبت به برادر سرکش  خوشحال نشد و نمی
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ان وظيفه ما در مقام والدين اين است که بکوشيم مي. خود درک کند
های  فرزندان خود مصالحه پديد آوريم و به آنان الگويی بدهيم تا طريق

  .پدر آسمانی ما را بشناسند
  

گوييم که  در زبان ترکی می. فرزندان دل والدين را خواهند شکست
خون والدين را ”تواند  مکند، يعنی اينکه فرزند می خون والدين را می

حق فرزندمان ايثار کنيم و توانيم در  فقط زمانی می“ !در شيشه کند
تواند دردناک  بله، والد بودن می. دوستش بداريم که در مسيح بمانيم

باشد، اما از طريق دردهای ما است که خداونْد عيسی قدرت و محبت 
کند و ما را بيشتر به شباهت خود در  خود را به فرزند ما ظاهر می

  .آورد می
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