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آنها . دهم در قلب خود نگه داريد دستوراتی را که امروز به شما می

. را با دقت به فرزندانتان بياموزيد

 )۶:۶،٧تثنيه (

  

آنها . دهم در قلب خود نگه داريد دستوراتی را که امروز به شما می

. را با دقت به فرزندانتان بياموزيد

 )۶:۶،٧تثنيه (

  

آنها . دهم در قلب خود نگه داريد دستوراتی را که امروز به شما می

. را با دقت به فرزندانتان بياموزيد

 )۶:۶،٧تثنيه (

پلساز
پیرمردی عازم سفری دشوار،

در غروبی سرد و خاکستری رسید به،
پرتگاهی عمیق و عریض،

در تاریکی بعد از غروب آفتاب
پیرمرد موفق شد از پرتگاه بگذرد.

زیرا او را از رودخانه عبوس، واهمه ای نبود،
ولی وقتی او به آن طرف رسید،

از آنسوی رود، پلی به این سوی زد
تا رودخانه را شکست دهد.

مسافری رهگذر نظر بر او انداخت،
فریاد زد: »ای پیرمرد!«

»تو داری نیروی خودت را
با درست کردن ُپل در اینجا هدر می دهی

زیرا که به انتهای سفرت رسیده ای
تو دیگر از اینجا رد نخواهی شد

تو از پرتگاه عمیق و عریض گذشته ای،
چرا در این پاس از شب،
خود را زحمت می دهی؟«

و سازندۀ ُپل، سر خود را جنبانید،
او گفت: »در راه که می آمدم،
شخصی اندکی همقدمم شد،

جوانی که امروز به اینجا خواهد رسید.
مرا از این رودخانه باکی نبود، اما

برای آن جوان بی تجربه ممکن است دامی باشد،
او نیز، می خواهد از این پرتگاه عمیق و عریض بگذرد،

ای دوست خوب! من این ُپل را برای او می سازم.«
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 فصل اّول

 تولد یک نوزاد مبارک داشتن

های الهی که در قلب هر انسانی نهاده  موهبتیکی از 

شده است، عشق به بچه دار شدن است. همۀ انسان ها به طور 

این عشق در طول  .دانند رک میخدادادی این امر را مبا

شود. در  بیشتر و بیشتر در ما شکوفا می ،زندگی، قدم به قدم

با مهربانی در گیرند که  می فرزندان یاد مسیحی یک خانوادۀ

های  بازیهمیکدیگر اوقات خوشی را سپری کنند و کنار 

هر چه تعداد خواهر و برادرهای  .خوبی برای یکدیگر باشند

. در عین شود تر می د، این عشق نیز گستردهها بیشتر شو بچه

نسبت به فرزند اول کاسته ین نیز ای از محبت والد حال ذره

 .شود نمی

احساس  رسیم، بلوغ کامل می به ما والدینکه   هنگامی

کنیم که دوست داریم پدر و مادر بشویم. خدا این نیاز را در  می

هـر قلب در را  دار شدن خدا اشتیاق بچه وجود ما نهاده است.

یا  نیاز این .متعهدی قرار داده است زوج ایماندار مسـیحی
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، از همان ابتدای ازدواج باید در مسیر همان غریزۀ الهی

سرکوب  در بیشتر اجتماعات امروزی درست هدایت شود.

های  کتاب مقدس مثال .کردن این نیاز، متداول شده است

: در شدن دارندکند که زنان شدیداً میل به ما بسیاری ذکر می

برای ایـن پسر » گوید: می که ۱:۷۲ سموئیل اّول حنّا در

مرا که ازاو طلب کرده بودم،  مسألت نمودم و خداوند مسألت

راحیـل وقتی  در مورد و همچنین «بـه من عطا فرموده اسـت

 (۱:3۱ پیدایش)« میرم. می پسران به من بـده والّ » که گفت:

او را اجابت  دعای د، ویاد آوره پس خدا راحیل را ب»

 س بیائیدپ (3۱:۷۷ پیدایش) «فرموده، خدا رحم او را گشود.

و در  الهی را با آغوش باز بپذیریم های این عطیه ،فرزندان

را بایـد  انتعدد فرزنـد یگوید جـلو می بر تمـّدن امروز کـهبرا

آور، تیـرهـا در دسـت مـرد زور  مثـل» بایسـتیم. ،گرفـت

جوانی. ند پسـرانهمچنـان هسـت
4
خوشـابحال کسی که ترکش  

است. خجـل نخواهد شـد بلکه با  کرده خود را از ایشان پر

خواهد راند. سـخن دشـمنان در دروازه
۵

 (۵-۱۷۲:4مزامیر)« 



 

۵ 

 

 

 از طرف خدا ای هدیه

 هایی از طرف خدا هستند. آیات زیادی هست ها هدیه بچه

 یرغه ند هستنـد. بخداو رزنـدان عطیـۀد فده ما نشان می که به

 4۴:۹آیاتی که دربال برایتان آوردیم، یوسـف در پیدایش از

 دراینجا داده اینان پسـران منند که خـدا بـه من»گوید:  می

ابراهیم  و پدر شما»گوید:  خداوند می ۷4:3در یـوشع « اسـت.

 و گردانیدم، کنعان را از آن طرف نهر گرفته، در تمامی زمین

 در« دادم. اسحاق را به او کردم و را زیاد ذریت او

سازد  می نشـین زن نازاد را خـانه» خوانیـم: می ۱۱3:۹مـزمور

این حقیقت در  .و..« !هللّویاه. زندانو مادر فرحناک فر

 خورد. سراسر کالم به چشم می

وقتی نوزاد تازه . هستند انوادۀ مسیحیخ مایۀ شادیها  بچه

. آنها شوند او غرق شعف میآید، والدین از تماشای  به دنیا می

و  اش خواب معصومانه ،خیره شدن به اجزای صورتش عاشق

انسانی کامل و ظریف  -هستند هایش ظرافت پاها و دست

 گفت: . این عجیب نیست که یعقوبای آسمانی همچون هدیه
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پیدایش )« یت فرموده است.ات عنا فرزندانی که خدا به بنده»

33:۵). 

که   زمانی ۱۵-۱3۹:۱4 زمورم دراوود اندیشه عمیق د

 به طور َمهیـب و گفت زیـرا که تو را حمد خواهم» :گفت

جان من این  ت واس ام. کارهای تـو عجیب عجیب سـاخته شده

داند. را نیکو می
۱4
پنهان نبـود وقتـی که در  تو استخوانهایم از 

گشتم. زمین نقشبندی می شدم و در اسـفل نهان ساخته می
۱۵
» 

 همیت است.بسیار حائز ا

 امانت خداوند

محض خوشحالی والدین و تقدیم یک هدیۀ نوزادان 

خداوند آنها را به  ، بلکه آیند الهی به ایشان، به دنیا نمی

! افتخار بزرگی . چه مسـئولیت وسپرده استامانت نزد ما 

شده  عطابه ما  فرزند ما، متعلق به ما است، خود ما! او

تسلی از او  ،اش کنیم ذیهتغاست تا دوستش داشته باشیم، 

 و در نهایت محافظتش کنیم غیورانه اش دهیم، بیابیم و تسلی

خداوند  رایز عیسی هدایت کنیم، او را بسوی گله خداوند



 

۲ 

 

. میده صشانیها را به ما عطا کرده است تا به او تخص بچه

را به خوبی انجام دهیم. در حزقیال این مسئولیت  بیائید

ایم و در  را برای او زائیده که آنهاگوید  خداوند می ۱6:۷۱

که » گوید: می نامد وقتی میآنها را فرزندان خود  ۷۱آیـۀ 

برای پسـران مرا نیز کشـتی و ایشـان را تسـلیم نمودی که 

ان خواهـیم که فرزند ما نمی« آنها از آتش گذرانیده شوند؟

زدگی دنیا دینی و را بـه آتـش نافرمانی، بیهودگی، بی خدا

و  ها آموزشآنها را با  خواهیم میمشتاقانه  یم، بـلکهبسپار

 آغوشی و با شادمانیالهی، بزرگ کنیم. پس  رهنمودهای

و قدم آنها را مبارک  باز این کوچولوهای شیرین را بپذیریم

کنیم، زیرا به او تعلق  بزرگ . آنها را برای خدابشماریم

 سازد و مادر نشـین می زن نازاد را خانه»دارند. او 

کودکی  (۱۱3:۹مزمور) «فرحناک فرزندان. هلّلویا!

  ای هدیه ، اوآید انگشتانی ظریف بسوی ما می کوچک با

و چه زیبا قلب ما را با شادی   از طرف خدای آسمان ستا

تا به او عشق بورزیم و محبتمان را نثارش  کند میلمس 

 .سازیم
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 فصل دّوم

 کودک شکل گرفتن

 از سر بیکاریروزی 

 ل ُرس برداشتممقداری گ  

 و شروع به شکل دادن به آن کردم

 ور که انگشتانمط نوهمی

 لغزید، بر روی آن می

 .در آمدورد نظرم شکل م به کم کم

 بعد از گذشت چند روز،

 تکۀ گ ل ُرس دوباره به

 نگاهی انداختم

  خره خشک و سخت شده بودبال که

 ،بودم شکلی را که من بدان بخشیده و

 لی حال دیگرو هنوز به خود داشت

 .دهمبآن را تغییر  قادر نبودم که
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 را پذیر من یک تکه گل ُرس انعطاف

 به آرامی و رور زمانو به م گرفتم

 آوردم. در مورد نظر خود شکلبه آن را 

 ام از توانایی و سلیقه شخصی این میاندر 

 استفاده کردم. دهی برای نحوه شکل

 

نین نیز مصداق چ کوچک کودکی تسلیم قلب  نرم و

کنیم دیگر  ها وقتی به او نگاه می مثالیست. بعد از گذشت سال

کردیم و  روزگاری ما از او مراقبت میکه  مرد/زنی شده است

ولی ما  از گذشته را با خود به همراه دارد ییها هنوز نشانه او

. وقتی که به صورت یک میاو را تغییر بده توانیم دیگر نمی

او در ای کاش کنیم که  ه آرزو میخودآگاکنیم، نا نوزاد نگاه می

ماند. ولی در  پناهیش باقی می بی همان پاکی، معصومیت و

یم. مشاهدۀ بر لذت می نیز رشـد و نّمو او مشاهدۀاز  عین حال

عنوان ه که ب متوجه باشیم دارد تـا میما را وا ،این تغییرات

 به شکل دادن برای تربیت و چه مسئولیت بزرگیوالدین، 
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آموزش را شـروع  این از چه زمانی باید داریم.شخصیت او 

 کنیم؟ 

لزوماً بچه نبـاید خیلی بـزرگ باشـد تا ما نتیجۀ ذات 

آدم  یعنی اّول،طبیعت انسان  او ببینیم. کودکان، را در آلود گناه

که  است تمایلیاین همان ، کنند را به طور موروثی دریافت می

شیطان قرار اهی و گرایش ذاتی به سوی بر پایۀ خودخو

که فرزندان  لطفاً هرگز این باور را نداشته باشید .گرفته است

  هستند. از سایر کودکان بهتر یک کمی ،ایماندارانما 

 شود و می بدو تولّد آغازاز همان کودک روند آموزش 

اهند خو آنها ماندگارترین ،کند ی که او تجربه میاولّین احساسات

دک تا سن پنج سالگی بود. ثابت شده است که شخصیت کو

نمونه زندگی مادر  مثالً  .قالب اصلی خود را گرفته است

 موسی در این میان بسیار شایان توجه است.

که کمر ) از مادرشدر چه سنی  دانیم موسی دقیقاً  نمی ما

تا در قصر فرعون به  ،جدا شد (به دایگی وی بست

 که بر این باوریماّما  فرزندخواندگی خواهر فرعون درآید.

 موسی آیندۀ های  گیری بر نحوۀ تصمیم منزل مادری تعلیمات

ذلیـل بـودن با قـوم خدا را »گذاشت.  به سزایی تأثیـر
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« ببرد.زمانی گناه را  ندکا تـر داشـت از آنکه لـذت پسـندیده

 (۷6-۱۱:۷۵عبرانیان )

درستی ه که بتوانیم این وظیفه را ب والدین برای اینما 

 خدا کنیم. اگر ۀندگی خود را تسلیم ارادانجام دهیم، باید ز

فرزندان در زندگی والدین خود عشق به خدا، کالم او و 

باور درستی  د است که، بعیبرای کلیسا را نبینند شکرگذاری

از ) معصوم کوچک و های بچه .از خدا در ذهن خود بپرورند

ای کارهای اشتباهشان به خدا جوابگو بر نقطه نظر انسانی(

نیز باید . والدین ی باید به والدینشان حساب پس بدهندنیستند ول

. وقتی شان به خدا جواب بدهند برای شیوۀ امر و نهی و تربیتی

شود، باید متناسب با آن عمل  که فرزند ما مرتکب خطایی می

خطا تنبیهی برای او در نظر بگیریم و بعد از آن خطای او را 

 ببخشیم و فراموش کنیم.

فرزندمان بداند که رد ما باعث می شود فتار و عملکاین ر

احساس جرم و گناه، امری واقعی و قابل لمس است و انسان 

گیرد که هر  در قبال اعمال خویش مسئولیت دارد. او یاد می

 با تواند ای دارد و بعد از پرداخت جریمه می گناهی، جریمه

نکتۀ بیائید با هم به چند  .دزندگی کن ی پاکوجدان و باور ،فکر
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برای تربیت آنها  ازد نتوان که والدین بطور عملی می مهم

 .استفاده کنند، نگاه کنیم فرزندانشان

 اطاعت

 بروز دادنمایل به ذات انسان به طور طبیعی 

 اطاعتطور معمول ه بما . العملی به نام اطاعت نیست عکس

 بد مطلوب و در اثر مشاهده نتایجیط سخت و نارا در شرا

گوید که مسـیح  یمقدس به ما م یریم. کتابگ نااطاعتی یاد می

باید  هر انسانی به نوبۀ خود فرا گرفت. ها سختی اطاعت را در

چه خوب د و بگیرد که مطیع رهبران روحانی خود باش یاد

 د.گیرمان دوران کودکی فرا باز ه را این موضوعکه  است

خواهد که از  خود می زندانفر خدا در کالمش از

اّما ای ›› کنند و به آنها احترام بگذارند:اطاعت  والدینشان

خطایی گرفتار شود، شما کـه روحانی  برادران، اگر کسی بـه

و خود را  ص را به روح تواضع اصالح کنیـدهستید چنین شخ

کـه مبادا تـو نیـز در تجربه افتی. مالحظه کن
۱ 

بارهای سنگین 
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ه جا نـوع شریعت مسـیح را بیکدیگر را متّحمل شوید و بـدین 

آرید.
۷

 (۷-6:۱غالطیان ) ‹‹

 العمل سریع عکس

های درست و  داشتن نسبت به چالش العمل سریع عکس

ومی است که زیربنای مقوله اطاعت را تشکیل مفه ،سازنده

نسبت به مسائل . فرزندان ما باید یاد بگیرند کـه سریعاً دهد می

العمل نشان بدهند. تأخیر نمودن در  عکس حیاتی و مهم

که آنها در جواب   فرمانی است. زمانینامساوی با  اطاعت،

باشند، در پاسخ  سریع العملدادن به مسئولت والدین خود 

 العمل خواهند بود. دادن به صدای خدا نیز سریع

 نسبت به کالم خدا و دعا کردن قدردانی

دعا کردن را  نیز از سنین پایین حتی بایدفرزندان ما 

را مقـّدس  های کتاب آنـها داسـتان . والدین باید برایبیاموزند

خوانـدن کتاب مقّدس باید  شدند،  بزرگها  بچهبخوانند و وقتی 
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مرد جوان راه خود را  به چه چیز: ››شان باشد عادت هر روزه

‹‹ سازد؟ به نگاه داشتنش موافق کالم تو. پاک می

طوری که  عزیز، آیا ما حقیقتاً آن والدین (۱۱۹:۹مزامیر)

؟ آیـا مـا دوسـت داریم که نمونه هستیم فرزندانمانبرای باید، 

: گویند تـفکر کنیـم؟ می ر مورد آنکالم خـدا را بخـوانیـم و د

یاد درعمل  ،یاد داده شـود در حرفچیزی که  از آن بیشتر››

این عبارت برای نشـان دادن اهمیت .‹‹ شـود گرفته می

ته شده گف «بودن خود برای فرزندان ای زنده نمونه»موضوع 

وقتی اعضای خانواده از صمیم قلب خدا را بپرستند، است. 

 دهند که حقیقتاً برای این هدف ارزش قائلند. نشان می

 راست گویی

لهذا دروغ را ترک کرده، هر کس با همسایۀ خود »

افسسیان ) «ید، زیرا که مـا اعضای یکدیگریم.راست بگو

وجـود عنوان دروغ مصلحتی ه در نظر خدا چیزی ب (۷۵:4

که تحت هر  نـدارد. ما باید به فرزندان خود یاد بدهـیم



 

۱۵ 

 

خواهد  آن هر چه که می بگویند، حال نتیجۀراست  شرایطی

 باشد.

 وظیفه شناسی

ایـن مسـئولیت والدین است که مراقب باشند فـرزندانشان 

 .وظایف خود را به درستی و بدون معطلی انجام دهند

در جمع  بزرگ شده باشند تا ه خیلینیاز ندارند ک ما فرزندان

ها و سایر امور به وظیفۀ  شستن دست ها، باب بازیکردن اس

مان برای آینده او . یاد دادن این رویه به فرزندخود عمل کنند

 بسیار مفید و کارآمد خواهد بود.

 احترام برای مسئولین

مرشدان خود را اطاعت و انقیاد نمائید زیرا که ایشان »

کنند، چونکه حساب خواهند داد تا  ما را میهای ش پاسبانی جان

آن را به خوشی نه به ناله بجا آورند، زیرا که این شما را مفید 

هسـتیم که  شاهد خدا ما در کالم (۱3:۱۲عبرانیان)« نیست.
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ای کچل »گفتند:  وقتی اطفال، الیشع  نبی را تمسخر کردند و

و در  خدا چطور آنها را داوری کرد «بر آی، ای کچل بر آی.

. زندگی ما چه ود شدندناب پی لعنت نبی، بسیاری از اطفال

 ،مان در پی دارد؟ اگر والدینسرمشقی را برای اطرافیان

چه  آنهافرزندان  ، ازاحترام اطرافیان خود را حفظ نکنند

؟ فرزندان از والدین خود سرمشق توان داشت انتظاری می

 گیرند. می

 خدا ترسی

دانیم با خدا مشارکت  می یم؟ آیارو آیـا ما با خدا راه می

از خدا بترسند  نماخواهیم که فرزندان ما نمیداشتن یعنی چه؟ 

با قدوسیت و راستی  ،در مشارکت با خداخواهیم که  ولی می

و  خواهیم ایستاددا ما روزی در مقابل خ ۀ. همرشد کنند

ذهن  در حقیقت . آیا اینخواهیم بودگوی اعمال خود  پاسخ

 قش بسته است؟فرزندانمان ن
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 تأدیب کردن

که گزاریم  . ما سپاسبر خالف تعـالیم دنیاست این نکته

 حماقت در» :کتاب مقدس در این زمینه تعلیماتی عالی دارد

اّما چوب تأدیب آن را از او دور  دل طفل بسـته شده است،

اشتباه بودن این تعلیم دنیوی،  (۱۵:۷۷امثال ).« خواهد کرد

 محیط اثرات آن در ات چندانی ندارد، زیرانیاز به تحقیق و اثب

. فقدان تأدیب و یا تأدیب شود ی یافت میفراوان اطرافمان به

بار خواهـد ه میـدی باسـب برای والدیـن و فرزندان نـومننا

فرزندانشان را تأدیب  ،مطابق تعالیم کالمآورد. والدینی کـه 

هند نتیجۀ مطلوبی را در فرزندشان مشاهده نخوا کنند، نمی

های  فرزندانشان نقصخیلی زود درخواهند یافت که . آنها کرد

بسیاری در  و ارزشی قائل نیستند بسیاری دارند، برای ایشان

چـوب و تنبیـه، »شـوند.  باعث شرمساری آنها می از موارد،

خود را  لگام باشد، مادر بخشـد، اّمـا پسری که بی حکمت می

ـسر خود را تـأدیـب پ» (۷۹:۱۵امثال)« خجل خواهـد ساخت.

« وامدار. اّمـا خود را به کشتن او نما زیرا که امید هسـت،

پـس او را با چوب بزن و جـان او را از » (۱۹:۱۴امثال )
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را در  طفـل» (۷3:۱4امثـال )« هـاویه نجـات خـواهی داد.

شود از آن  هم راهی که بایـد بـرود تـربیـت نمـا، و چـون پیـر

والدین این فرصت را  (۷۷:6امثال)« ید.انحراف نخواهد ورز

اوند بزرگ کننـد. از این دارند که فرزنـدان خود را برای خد

شـود، که ما برای کار کردن بر  ین بـرداشـت میمطالـب چن

یم و جـایی برای وقت دار ، زمان محدودیروی فرزنـدانمان

 نیست. تلف کردن

ین ا برای فرزندانمانبه شخصیت هدف ما در شکل دهی 

 برای این بلکه نیست که آنها اشخاص مهمی در جامعه باشند،

 آنگاه . پسشوند ی متعهد به خداوندمردان و زنان کهاست 

یاد داشته ه ببکوشند.  خدمت به خدا نۀخواهند توانست در زمی

توانیم با خود به  باشید! فرزندان ما تنها گنجی هستند که می

 بهشت ببریم.
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 فصل سوم

 کردن با نوجوانان ارتباط برقرار

وسـیلۀ او قربانی تسـبیح را بـه خدا بگذرانیـم، ه پس ب»

ـند.یعنی ثمرۀ لبهایی را که به اسم او معترف باش
۱۵
 لکن از 

ها  خدا به همین قربانی نیکوکاری و خیرات غافل مشوید، زیرا

راضی است.
۱6

آیۀ اول از  (۱6-۱3:۱۵عبرانیان )« 

سپاس را بـه خدا تقدیم کننـد. خواهد که قـربانی  مسـیحیان می

 ۀاثـر رابط های ماست کـه در همان ثمـرۀ لب قربانی، ایـن

شکوفا  یـۀ نجاتهدشـخصی ما با عیسی مسـیح و دریافت 

برکات  خواهد که دیگران را در آیـۀ بعدی از ما می .شود می

 ،ایم دستان بخشـندۀ خدا دریافت کرده که از مادی و معنویئی

در  کهدهد  بال به ما امکان میکاربرد اصول سهیم نماییم. 

کردن  جّو روحانی مساعـدی را برای ارتباط برقرار خانواده،

 به وجود آوریم. با نوجوانان 

معین کرد، به توان برای سنین نوجوانی  تعریفی که می

هم  شخصی که دیگر بچه نیست ولی کامالً  :این قرار است
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ی اسـت که شخص به نی زمانجوانوبزرگ نشده است. دورۀ 

رفتاری  کی، احساسی ویفیز سن بلوغ رسیده است و از نظر

که هنوز قالب  دلیل اینه . بدر حال رشد و تغییر است

، نقاط قالب اصلی خود را نگرفته است احساسات یک نوجوان

 زیادی در شخصیت او وجود خواهد داشت. حساس و ضعیف

ل شـود. باید با مالیمت و آگاهی کنتر ضعف این نقاط

اول باید درسـت  ،برای هـدایت و نصیحت مفید یک نوجوان

خام )که در اثر عدم بلوغ  او با یک تجربۀتشخیص داد که آیا 

عمداً کمر به نافرمانی از ما و یا  مواجه استبه ظهور رسیده( 

بـعضی  اند، چون نوجوانان هنوز به بلوغ کامل نرسیده. بسته

زنند که جنبۀ تجربی  ای می هدست به کارهای ناسنجیداوقـات 

ال والدین باید دقـت ح در هر دارد و این مقتضی سن آنهاست.

اعمال ناپختۀ نوجوانان را نیز به طور کامل  همۀ کننـد که

تواند  از روی دلسوزی می چون برخورد کردن نادیده نگیرند،

 داشـته باشد. ای را به دنبال ب کنندهنتایج تخری

تباط اربه درستی با آنها  ن گیر و دار،اگر ما بتوانیم در ای

 شخصیتی به آنـها قوتی رشد دهنده از نظربرقرار کنیم، 

نوجوانی نقاط قوت هر . خواهیم بخشید و بنایشان خواهیم کرد
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و  های خاص آنها را تحسـین ، پـس باید در زمانخود را دارد

میمیت به وجود اطمینان و ص حس آنـها و در ردتشویق کـ

دو  شما را عمداً مأیوس خواهند کرد. گاه آنها به ندرتآن، آورد

 با فرزندان، به قرار زیر است:افراطی والدین  نوع رابطۀ

 ارتباط بدون اطاعت

دین کوشش  بی کنیم که جامعۀ عصری زندگی می ما در

این  طی کند. در ءروابط درون خانواده را احیا است تا  کرده

 است که فقط با نوجوان باید دهتأکید بر این بو ای، فرآیند رابطه

 در حد یک دوست رابطه برقرار کرد. این رویکرد چنین

، دوست من است و را بوجود آورده است که: پدر من یذهنیت

گیری  مختار هستم که شخصاً برای امور زندگیم تصمیممن 

توانند اقتدار عث شده است که والدین ن. این تأکید کلی باکنم

 اده حفظ کنند.را در اساس خانوخود 
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 اطاعت بدون ارتباط

شرط در  ، طالب تسـلیم بـدون قید وایـن نوع ارتبـاط

توجه به قـلب و  ، بدونرابطهمقابل قوانین است. درایـن نوع 

با او ولی  را مجبور به اطاعت نمود توان او روح نوجوان می

بین والدین  . در جائی کهتوان ارتباطی سازنده برقرار کرد نمی

، غالب اوقات وجود نداشته باشد رابطۀ متقابل انانو نوجو

در نهایت، فرزند به راه یاغیگری و  دی به بار خواهد آمدامیـنا

 و نااطاعتی کشیده خواهد شد. 

چند اصل اساسی را  انوالدین و نوجوان بین مرابطه سال

 :گیرد در بر می

 فرزند خود را به عنوان یک شخصیت بپذیرید

عشق و  خوشبختی،، به ایـل زندگیاز همان اوفرزندان 

ضعفی  . هرفرزنـدی نقاط قوت ونیاز دارنداحترام والدینشـان 

 تـأکید کنند. ر نقاط مثبت و قوت آنهاوالدین باید ب و دارد

، این کار را انجام دهندتر  تر و آسان سریع والـدینی که

توانند احترام فرزندانشان را جلب کنند و  می ترخیلی زود
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به آنها کمک توانند  می از طریق موقعیت کسب شدهدرنتیجه 

و آنها را به نقاط قوت  هایشان غلبه نمایند ضعف بر کنند تا

 .نمایندتبدیل 

 دهیدوقتتان را به آنها اختصاص 

همانند کار، مسائل  با توجه بـه مسائل روزمره زندگی

با فرزندان امری  وقت نگذراندن مسلماً  غیره، شخصی و

ولی تصوری که فرزندان در این  زیر استغیرعمدی و ناگ

میان از والدینشان خواهند داشت این است که والدینشان آنها 

 اند! را طرد کرده

خوبی  والدیـن از رابطۀ دربعضی موارد، وقتی

 ،در زندگی مشترکشـان مشـکل دارند برخوردار نیسـتند و

 برای فرزندان وقت کافی ندارند.که کنند  احسـاس می

به سنین نوجوانی  چنین والدینی فرزنـدان   وقتی که

که حال نوجوانشان  رسـند، والدیـن بخوبی شـاهد هستند می

جهت  از همان سنین پائین،برای آنها وقت ندارد. والدینی که 

های فرزندانشان با آنها وقت  عـالیق و خواسـته شناخـت
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های یک رابطۀ نـزدیک برای سنین  در اصل پایه گذرانند، می

رف کردن بـرای صحبت با کننـد. زمان صـ وجوانی را بنا مین

زمانی  شود نوجوان و گذراندن ساعات خوش با او باعث می

آن را بـه  ،با مشکل بزرگی در فکرش درگیر اسـتاو که 

وقتی نوجوانمان اصرار دارد  راحتی با ما در میـان بـگذارد.

جه مـا را هـای دیـگر کـه تـو مسـئولیت که با ما صحبت کند،

گذاشته شوند و از ، باید کنار انــد هبه خودشـان جـلب کرد

  خوردار باشند.اهمیت کمتری بر

 به آنها باج ندهید را درک کنید ولیآنها 

ارتباط موثـری داشته  مانانکه بتـوانیم با نوجو برای این

خود  احساسات آنها را درک کنیم. پس سـعی کنیـدباید  باشـیم

تسـلیم  همیشه هم به سادگی آنها قرار بـدهید ولیاه را در جایگ

 ،درک شده است ا نشوید. نوجوانی که احساس کندخواسـت آنه

با طرف مقابلش ارتباط روشـنی خواهد داشـت. والدین باید 

لیم ایـن را بخوبی برای فرزندشـان روشـن کنند که تسـ
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احساس نوجوان  عملکرد در ۀخواسـت آنها نیستند. این نحو

 کیفیت ارتباط را بال خواهد برد.بوجود خواهد آورد و  نیـتام

 و منصف باشید ولی افراط نکنید ثابت قدم

از ارزشی بسیار برای نوجوان  و متعادل والدین ثابت قدم

وی خواهند بود.  باعث خرسندی ووال برخوردار هستند 

بخشـد ولی افراط  خانواده را اسـتحکام می کانون ،پایداری

ها و  العمل شود. عکس هم پاشیدگی آن می باعث از

های  در موقعیتوالدینی که  و نادرست های ناگهانی قضاوت

نوجوان را گیج  بر رفتارشان کنترل ندارند، ،غیرمنتظره

 قدرت بهاو باعث سـردرگمی و عدم اطمینان خواهد کرد و 

خواهد شـد. تصمیماتی که در خانواده  الدینودرست قضاوت 

خردمندانه گرفته شود، باعث بوجود آمدن  های با مشورت

 اطمینان در نوجوان خواهد شد.
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 از تظاهر دوری کنید و به خطای خود اعتراف کنید

 ،کنند تصمیماتی را که والدین برای نوجوانشان اتخاذ می

 تشخیص در باشد. نوجوانان انگیزۀ روشنی برخوردار باید از

ماهرند. نـوجوانان بـه های نهان والدین خـود خیلی  نگیزها

دهنـد و فقـط صـداقت شفاف  کاری را تشـخیص میخـوبی ریا

صمیمی بین اعضاء خانواده  آمدن یک رابطۀ بوجود باعث

 خواهد شد.

اشتباه نکرده باشند؟  تا به حال دارند که آیا والدینی وجود

کنیم و  مسلماً خیر. پس وقتی نسبت به فرزندمان خطایی می

رشتۀ صمیمیت با  ،کنیم ان اعتراف میبعد به اشتباهم

ای  الگوی زنده داریم و در صداقت، نوجوانمان را محکم می

بتواند از آن تبعیت کند. نوجوانان تمایل  او کهخواهیم بود 

دانند و یا از والدینشان  آنها همه چیز را میکه بگویند  دارند

خـود را  اقتـدار و جایگاه داننـد. والـدینی که بتوانند یبیشـتر م

وانند به فرزندان خود ت می ی و انـصاف اثبات کنند،راسـت با

و با  باشند داشته یرفتار مناسب در این زمینه کمک کنند تا

 بهره گیرند. خرسندی از کمک آنها 
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 آنها را به سوی نجات دهنده هدایت کنید

خواست نهائی هر والدینی باید این باشد که نوجوان خود 

ین نوجوانی در سن نند. اکثراً سیح هدایت کسوی عیسی مه را ب

 کند باید جوابگوی افعال خود باشد است که شخص احساس می

اعتراف به گناه قدرت  نیز همقدم با این فرآیند، القدس و روح

 تا تالش کنند به نوبۀ خود باید کند. والدین را به انسان عطا می

تا  ندسوی صلیب مسیح هدایت کنبه را  نوجوان در این برهه

یض خداوند به تعادل و آرامی دست یابد. الزام با ف او

 نیزو  منجیالقدس به گناه، احساس تعهد نسبت به مسیح  روح

 کند تا بتوانند کمک میآنها مندی از فیض خدا، به  بهره

ر اسـت به آنان صدمات فراوانی بزند، به هائی را که قاد سال

 این میان، مشاهدۀپاداش والدین در سر بگذارند.  پشـت خوشی

پس بوسیلۀ او : »نتیجه عملی این آیه در فرزندشان خواهد بود

هایی را که  قربانی تسبیح را به خدا بگذرانیم، یعنی ثـمرۀ لب

 (۱3:۱۵عبرانیان ) «به اسم او متعرف باشند.
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 فصل چهارم

 تحت تأثیر قرار دادن جوانان

 راستی  ه زیرا که بسیار شاد شدم چون برادران آمدند و ب»

نمایی. تو شهادت دادند، چنانکه تو در راستی سلوک می
3
مرا  

بیش از این شادی نیست که بشنوم که فرزندانم در راستی 

نمایند. سلوک می
4
  (4-3یوحنا  سوم) «

و  بینیم جوانانمان شاهد راستی هستند هنگامی که می !بله

شویم.  ، حقیقتاً خوشحال میروند در طریق حقیقت راه می

الهی  اعضای خانوادۀ ینیم پسـران و دختـرانمانب ی که میزمان

و در  طلبند را میهای خداوند  خواهان وعده ،با ایمان هسـتند،

. شویم ، واقعاً خوشحال میدارند قدم بر می حقیقت کالم او

 چیزی بیشتر از سایۀ خواست قلبی ما این است که جوانان ما

و  بگذارند اجراءبه  خود را در زندگی و یا باور مذهبی ایمان

آنها باید  شان مطمئن باشند. ثمرۀ زندگی از نجات روحانی

پیروی از تعالیم که دراثر عمل و اظهار به ایمانی زنده باشد 

 آید. دست می به جدا شدن از دنیا برای خداوند  کالم و
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 جوانان کلیسای امروز هستند

 آینۀ تمام نمایاز انرژی هسـتند، آنها  جوانان سرشار

باشند.  می حیات انسانیسالمتی و قدرت، کمال و زیبـایی 

آماده خـدمت به  ،شوند می پُر خدا روح وقتی که آنـها از

بـرای آنها وقت  آن .خواهند بودزنده و پرجالل خداوند 

. کمک بزرگی خواهند بودخداوند عیسی مسیح  یکلیسا

کنون د از هم اهستند بلکه بای فرداجوانان ما نه تنها کلیسای 

صورت  این در غیر ،شـندبا نقش فعالی در کلیسا داشته

 . کلیسـای فردایی وجود نخواهد داشت

برای زندگی خانوادگی، برکات الهی زیادی مطمئناً ما 

کالم راستین  داریم که باید به خاطرشان شکرگزاری کنیم:

دسـینی انسان کامل عیسی مسیح و بسیاری از مق ، نمونۀخدا

 اند. گذشته زیستهچه در و  م چه در زمان حالکه بر اساس کال

 تأثیرات بنای روحانی

ها و شرایط مختلف  ما در طول زندگی خود در زمان

، به پذیریم های گوناگون تاثیر می از افراد و موقعیت
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مان توانیم عمق این تاثیرات را با گذشت ز ه میک طوری

این تأثیرات بعضی از . به خوبی در زندگیمان حس کنیم

نند توا چه بد، می ند که چه خوب،ت دارقدر قدر آن

که از  زندگی ما را کامالً دگرگون سازند، حتی بدون این

 در حیاتمان نظر ظاهری )فیزیکی( حضور نیرویی را

پس ما باید هشیار باشیم تا  احساس کرده باشیم!

از و نه  نشأت گیرداز نیروی خوبی  هایمان تاثیرپذیرفتن

ت فراوانی اش لوط تأثیـر مثب رادرزاده. ابراهیم بر ببدی

 به تی که خیمۀ خود را جمع نمود تالوط وق داشـت. ولی

 . اوود، به نظر عمویش ابراهیم توجه نکردسـدوم بـر

به قصد رسیدن به سرزمینی سرسبزتر و  خواست می

خوبی توانیم به  . ما میدر سدوم ساکن شود جارتی بهترت

 .ت به ضرر او تمام شدببینیـم که این تصمیم در نهای

ما نیز امروز باید در کلیساهای خداترس و زنده 

هایـمان را جمع  خیمهلوط  مثل اگر پرورش یابیم. زیرا

جه ، همان نتی)دنیا( بـرویم و بـه طرف سـدوم کـنیم

ی همچون ایـمان باید ما والدین. دامنگیرمان خواهد شد
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افیانمان بر اطرتا بتوانیم  ایمان ابراهیم داشته باشیم

  داشته باشیم. مثبت تأثیرات

 زندگی اجتماعی

گیرند و  قرار می دیگران جوانان خیلی سریع تحت تأثیر

در  تا نیاز دارند روحانی و قوی یکنند. آنها به والدین تغییر می

 .با عیسی مسیح، مرجع استواری برایشان باشند شان رابطه

برای آنها  ،اگر ما از خداوندمان عیـسی مسیح پیروی کنیم

پـس »آنها نیـز از ما پیـروی کنند.  تا خوبی خواهیم بود مونۀن

 «کنم. چنانکه من نیـز به مسـیح میاقتدا به من نماییـد 

اگـر ما در رسـتوران هسـتیم و وسوسـه  (۱:۱۱قرنتیان اول)

مل در دعا، غذایمان را شروع کنیم، وقتی شویم که بدون تأ می

طور حتـم ما ه ب ،کند ذایش دعا میبرای غـ بینیم شخصی که می

که یک  شویم که دعا کنیم. از سوی دیگر وقتی زم میهـم مل

و  کند که با آن کامالً مخالفیم کاری می دوست و یا شـخصی

وند است، با فیض بر خالف کالم خداآن کار ایم کـه  متوجه شده

. والدین و جوانان باید در مقابل آن خطا بایستیم و قـوت خداوند
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دارند تا بتوانند بر نیاز طور یکسان به عیسی مسیح ه ب

ها غلبه کنند. وقتی که ما با افـراد روحانی و خدا ترس  وسوسه

هدایت طور خودکار جوانانمان را  به ،کنیم رفت و آمد می

 .برگزینند ان خود رااز بین آنها دوستتا  کنیم می

 رویارویی با مد و عرف معمول در جامعه

از تاثیرات منفی آنچه که از نظر دنیا عرف  خداوند ما را

معمول است )مد( و دنیاپرستی برحذر داشته است، به طور 

ئمی این مسئله در محیط ای شاهد جریان دا حتم همه ما به گونه

آن و تاثیر آن بر جوانان هستیم. حقیقتاً باید برای  پیرامونمان

تلویـزیون، های مسیحی که از تأثیرات منفی  دسـته از خانـواده

. در عین ، شکرگزاری کردباشنـد رادیو و اینتـرنت آزاد می

محل کارمان،  در ،ط شیـطان بـر دنیای بیرونتسل باید بهحال 

تواند ما را  می دین اطرافمان باشیم، او  ها و جامعه بی فروشگاه

تواند پاک و تمیـز بمانـد  آیا فکر و ذهن ما می .نیز وسـوسه کند

ای ما چه کرده اسـت؟ اگر مطالبی که بر د که خدااز یاد نبـر و

 خوانیم از کیفیت والیی دهیـم و یا می گوش می به آنها
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در ، به نوعی بر ما تاثیر خواهند گذاشت. برخوردار نباشند

ماع اطراف قرار تحت تاثیر اجتانیون روحدنیای امروز که 

مختلف فشار  بر کلیسا به اشکال گیرند و خردگرایان می

درسـت  یدوستان ید به جوانانمان کمک کنیم کهبیائ ،آورند می

و  درست ییها برای خود انتـخاب کننـد. مـا بـاید اولویت

پایدار نسـبت به عیسـی خداونـد و کلیسـا داشـته باشـیم  تعهدی

 و از ما از آن مّن الهی سـیر ح تنزل یافتۀتا در نتیجه رو

ین روزهای آخر با فیض پُر شـود. تا شـاید در ا روحانیـت خدا

و با درخشـش بر این  گردد آراسته درونمان ،نـور خداوند  

 آلود و تاریک بتواند جوانان را بسوی عیسـی دنیای گناه

 یکدیگر و مالحظۀ» .انجام اعمال نیکو رهنمون شود مسـیح و

 «ترغیب نماییم. را بنماییم تا به محبـت و اعمال نیکو

 (۱۱:۷4عبرانیان)
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 فصل پنجم

 ترها رابطه با بزرگ

، ای داریم ی قصد مسافرت به محل ناشناختهاصولً وقت

مواجه  جا با چه چیزهایی در آندوست داریم بدانیـم که 

. پس در ده باشیماباید آم خواهیم شـد و بـرای چه مسائلی

، با ای برای هر قدم تازه بایدزندگی نیز به همین صورت 

از پشت سر گذاشتن دوران جلو برویم. بعد  آگاهی و پیشدانی

حال چگونه  جوانی چه طرحی برای زندگیمان خواهیم داشت؟

ک بزرگسـال عمـل کنیـم توانیم به تعهـداتمان بـه عنوان ی می

 زندگی مسیحی بر به پری د گردیم وباعث جالل خداون تا

  ؟شهادت بدهیم

 به عنوان یک ایماندار، نمونه باشید

منین را ـمارد، بلکه مؤرا حقیر نشهیچ کس جوانی تو »

 «در کالم و سیرت و محبّت و ایمان و عصمت، نمونه باش.

 (۱۷:4تیموتاُوس  اول)
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 زندگی خـود جـوانی دارای قلبـی حسـاسند و در آنانی کـه

والدیـن  برای رهنمودهای کننـد، همواره را تسـلیم خـدا می

این  قبالً  نیزپدر و مادر آنها چرا که  ارزش قائلندخود  مسـیحی

 اند. دوران را پشت سر گذاشته

، دیگر به طور نهیم وقتی به دوران بزرگسالی قدم می

و یا شـاید آنها در  مستقیم به والدینمان وابسته نخواهیم بود

. بهره گیریم هایشان بتوانیم از راهنمائی تا نباشـند نزدیکی ما

ـا و کلیسایمان از م والدیندانیم که  طور کلی می ولی حتماً به

توانیـم از  همیشـه می عـالوهه دارنـد. ب انتظاراتی چه

جوانانی  دیـگر کلیسـا استـفاده کنیـم. هـای اعـضای راهنمائی

)والدین مسیحی  اند بزرگ نشـده مسـیحی که در خانوادۀ

ـه تواننـد از این گنج با ارزش ک خصـوص میه ب ندارند(،

اسـتفاده کننـد و  ،سـتا یـا کـرده خداونـد برایشـان در کلیسـا مه

 در ها و الگوهای والدین دیگر با سود جستن از راهنمایی

لدیـن، زندگی زم را ببـرند. اگر ما وال کمال بهرۀ ،کلیسـا

 ، آیـا جـای تـعجـب خـواهـد داشـت کهنظمی داشته باشیم بی

ببینیـم جـوانانمـان بـرای نـظم دادن بـه زندگی روحـانیشـان 

انـد؟ بزرگسالن تأثیر به سزایی بر  ـدهدچـار مشـکل ش
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گسالنی که صاحب فرزند بزر دارند بخصوص خود اطرافیان

 هستند.

 ( را یاد بگیرید)خود انگیختگی هنر پشتکار

در  رغم فشارهای مخالف علی که پشتکار بدین معناست

برخی ابعاد زندگیمان، سایر ابعاد آن را نادیده نگیریم و به 

. یک ی روزمرۀ خود رسیدگی کنیمها وظایف و فعالیت

ثمر داشته باشـد تا  هایش کند که فعالیت سـعی می شـخص بالغ

ها و  به وعدهانوادۀ خود را تأمین نماید، خنیازهای بتوانـد 

 به را اش اف زندگیع عمل کند و در نتیجه اهدبه موق شتعهدات

. مسـلماً این باعث پـرورش در وقت کامل، جامۀ عمل بپوشاند

خواهد شـد. آیا شـما زمان  نیـز اوو ترتیـب در خانۀ  نظم

 معینی برای بیدار شدن از خواب در صبح، صرف غذا،

ن یبرای خود تعی عبادت و به خواب رفتن در شب خلوت برای

احسـاس همسـر و یا  تا به حال ا شمااید؟ مرد جوان آی نموده

بماند  ا باید مدت زیادی بر روی سفرهغـذ مادرتان را که وقتی
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؟ و خواهرم آیا اید در نظر گرفته اید، باز هم دیر کردهچون شما 

 ؟همیشه در وقت معینی آماده کنیدکه غذا را  کنید شما تالش می

شرایط خاص و نیز گاهی اوقات  البته در این میان

را معمول روزانه  مۀبرنااضطراری عملکردی خالف 

ی وارد در اینجاست که عشق، گذشـت و شکیبایطلبد و  می

  شود. عمل می

دوستان و اعضای خانواده، ائید یاد بگیریم که با بی

 مان به درستی همکاری کنیم. مسیحیان اطراف

 کنید بر پولتان نظارت

را برکت داده است تا در جهت امرار  داوند بزرگسالنخ

های  دهد که راه کالم به ما نشان می .معاش خانواده بکوشند

مالی خانواده چیست. به چند  بودجهاستفاده از درست و غلط 

 :اصل مهم ذیل دقت کنید

تـا بتوانند بـه  به پول نیاز دارند آن خادمین کلیسا و -۱

 اریـممأموریتشان عمـل کنند. درحالی که مـا وظیـفه د

خودمان ماننـد غـذا، پوشـاک و مسـکن را  احتیاجات اولیۀ
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ـادشاهی رد پبنیـم، باید توجه خاصی نیز به پیشفراهـم ک

دزد دیگر »داشـته باشـیم.  کلیسـای خداونـد بـر روی زمین

 های خود کار نیکو کـرده، زحمت دزدی نکنـد بلکه به دسـت

 (4:۷۴افسسیان )« را چیزی دهد. بکشد تا بتواند نیازمند

اب کنیـم. شخص مسیحی باید تنما باید از ولخرجی اج -۷

بیشـتر به فکر  کند و اش لذات نفسانی را انکار  در زندگی

اید از تجمالت دنیـای امـروز و . ما بـسـلوک روحانی باشد

بهتـر و بیشتر در تا بتوانیـم  های آن دوری بگزینیم ابیتجذ

 بکوشیم.  نیازهای روحانی و فیزیکی اطرافیانمان رفع

. انداز کردن برای آینده را یاد بگیریم پسما باید  -3

ر عاقل اسـت، اما کسی پس ،کسی که در تابسـتان جمع کند»

« خوابد، پسر شرم آورنده است. د میکه در موسم حصا

  (۱۱:۵امثال)

جتنـاب کنیـد. تفـاوت بـودن ا عاطل و باطل از -4

زنـدگی چقـدر خرج یک  بیـن ایـن دو مطلب است: زیـادی

تفاده کردن ، دوباره اسخالقیتتوانـد باشـد.  چقـدر می اسـت و

طور ساده یاد ه . بیار عالی استبس در مصرف، و بازسازی

 بگیرید که از تولیدات این دنیا کمتر اسـتفاده کنید.
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گـذاری کنید که  پول خود را در جایی سرمایه -۵

که بـرای یک  بازدهی بهتری در آینـده داشـته باشـد. پـولی

 رود شود، طی دقایقی کوتاه، از دست می آبنبات پرداخت می

 ،شـود درخت میوه داده می ولی پولی که برای خرید یک

 ، به ما میوه بدهد.شـاید برای تمام عمر

 در رابطه با ایمانتان صحبت کنید

ه، خدای ما، یَهُـَوه واحد است.ای اسرائیل بشنو، یَهُـوَ »
4
 

ی جان و تمامی قوت خود پس یَهَُوه خدای خود را به تمام

محبت نما.
۵
یم، فرما و این سخنانی که من امروز تو را امر می 

بر دل تو باشد.
6
آنها را به پسـرانـت به دقت تعلیم نما، و  و 

 و وقـت خوابیـدن و رفتنت به راه حین نشستنت در خانه، و

خاسـتنت از آنها گفتگو نما.بر
۲
وآنها را بر دسـت خود برای  

و در میان چشـمانـت عصابـه باشد. عالمت ببند،
۴
و آنها را  

هایت بنویس. دروازه بر ات و بـر باهـوهـای در خانـه
۹

تثنیه )« 

گوید که ما والدیـن بایـد حقیقتاً زندگی  ایـن آیات می (۹-4:6

گی ـان زندچنباید محبت و عشـق خـدا  داشـته بـاشـیم. مسیحی

از صحبت کردن درباره کارهای مـا را فرا گرفتـه باشد که 
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فـرزندان ما از  که خـصـوصه . بخدا در زندگی لـذت ببریم

کـالم را فـرا  تعالیـم اسـاسـی و بنیـادی ریق تـذکرات وایـن ط

خواهند گرفت. منتهای تالش و خواست والدین برای 

ها ایمان ایشان بپذیرند و  بچهشان باید این باشد که فرزندان

که ایمان دانند  خیلی خوب می همیشه فرزندان کنند. پیروی 

که مدلی از نیاز دارند حقیقی اسـت یا نه.  والدینشان خالص و

ایمان حقیقی و متعهدانه را در پیش چشمانشان داشته باشند. 

 سـعی خواهند کردآنها با مشاهدۀ زندگی روحانی والدینشان، 

شان به کار بندند و از  را در زندگیه بـه همان نحو ایمان ک

 نمونۀ ایمان والدینشان پیروی کنند.

 مرگ امین باشپای تا 

مترس! اینک  ،شـیداز آن زحماتی که خواهـی ک»

ابلیس بعضی از شـما را در زندان خواهد انـداخت تا 

تجربه کرده شوید و مّدت ده روز زحمت خواهیـد کشـید. 

« ن باش تا تاج حیات را به تو دهم.لکن تا به مرگ امیـ

 (۱۱:۷مکاشفه )
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 های عداوت ر از مشکالت و دامزندگی مسـیحی پ

های  وسوسه ،به طور خاص م کهکنی است. ما تصور می

که حیات مسیحی  دوران جوانی بزرگترین خطری است

های  ، در حالی که با توجه به شهادتکند را تهدید می

ایمانـدار  یکعمر  ین لحظاتوسوسه تا آخر ،ایمانداران

د این شـهادت پولس را که گفت: . بیائیبا او خواهد بود

جنگ نیکو جنگ کردم و ایمان را محفوظ داشتم  به»

تبدیل به شهادت « خود را به کمال رسانیدم( )دور 

 ما قادریم چنان به ایمان زیست. بله، د نماییمخو یشخص

اخروی چشم بدوزیم که زندگیمان حتی  کنیم و به حیات

 . به امید اینای با معیارهای این دنیا قابل قیاس نباشد ذره

 که همۀ ما بتوانیم آن امتیاز کامل را بـه چنگ آوریـم. 



 

4۷ 

 

 شمفصل ش

 احترام به سالمندان

ر است، و بدون امید تروزهایم از ماکوی جول تیزرو»

ایّام عمر ما هفتاد سال است و » (۲:6 ایوب)« شود. تمام می

و بطالت اگر از بُنیه، هشتاد سال باشد. لیکن فخر آنها محنت 

کنیم. ، پرواز میاست زیرا بزودی تمام شده
۱۱
کیست که شدت  

یابد  را چنان که از تومیغضب تو داند و  خشم تو را می

ترسید؟
۱۱

تـا دل  را تعلیم ده تا ایام خود را بشماریـما م 

خردمندی را حاصل نماییم.
۱۷

آیات  (۱۷-۹۱:۱۱مزامیر)« 

با  ها وقتی سال ،هستند گذرعمرسرعت بال تصویری از 

د. در صورتی که ما متوجه حقیقت گذرن از پی هم میسرعت 

 .توانند مشوق ما نیز باشند ات میگذر عمر باشیم، این آی
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 شویم؟ چگونه وارد مرحله سالمندی می

 پایانکند و به  می یستهای سال ز هنگامی که انسان سال

 اش زندگیتقالهای  ها و  تالش شود، دیگر عمر خود نزدیک می

 نهد. رو به کاستی می قدرت بدنی وی و رسد می پایان به

مود که انسـان باید مقرر فرخداوند از زمان سـقوط آدم، 

و چنانکه مردم را »گوید:  به ما می ۷۲:۹عبرانیان  بمیـرد.

این آیه به « یافتن مقـّرراست. یک بـار مردن و بعد از آن جزا

 غیر قابل تغییرحتمی و  نهایی، کند تا سـرنوشـت ما کمک می

  خود را به یاد داشـته باشیم.

 رسیدن به دوران پیری، فیضی از جانب خداست

که ما را  گوییم  خداوند را برای فیض عظیمش سپاس می

 کند و حفظ می در گذر این زندگی در طی تجربیات مختلف،

خودش  الوقوع خود نیز ما را برای پادشاهی قریبا فیض ب

بلکه هـر چند » گوید: به ما می ۱6:4. دوم قرنتیان کند آماده می

ازه  شود، لیکن باطن روز انسانّیت  ظاهری ما فانی می روز ـت ـب

ان، انسـان بـر خالف بی« گردد. می های پرهیزکار خدا از  ایماـن
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ترسی به خود راه  شانهای دوران سـالمندی ها و سستی ناتوانی

 دهند. نمی

 چطور به سالمندان احترام بگذاریم

ای بررسی  نامه م را با هم از نظر لغتبیائید لغت احترا

 کنیم:

ائل شدن و بدان ارج برای کسی یا چیزی ارزش ق -الف

 نهادن.

 از کسی یا چیزی با دقت نگهداری کردن. -ب

از روی حس وظیفه، چیزی یا کسی را با توجهی  -ج

 گرفتن. در نظرمتفاوت 

مالقات یا  نشان دادن توجه همراه با احترام به علت -د

 حضور شخصی.

در پیش ریش »فرماید:  می 3۷:۱۹خداوند در لویان 

از خدای خود ار، و د مرد پیـر را محترمسفید برخیز، و روی 

و هیچ »گوید:  می به ما 3:۷فلیپیان « بترس. من یهوه هستم.

ی دیگران چیز را از راه تعّصب و ُعجب مکنید، بلکه با فروتن
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دانـد که آیا  حتم میطور ه خداوند ب «را از خود بهتر بدانید.

ن نقل . اییا نه جهت است  کلمات راسـتی هماین اعمال ما با 

 قول را در نظر بگیرید:

 مرا عفو کنید چون من هم

 ک زمانی درست مثل شما بودم،ی

 و زمانی خواهد آمد که

 شما نیز مثل من خواهید شد.

 رای پیمودن همین راهس خود را بـپ

 ، آماده کنید.است راه منکه 

کنیم که اگر قرار است به سنین  آرزو می بعضی مواقع

سیمائی پُر از  ،نند برخی از سالمندانبتوانیم هما ،بال برسیم

باشیم. ما باید  القدس داشته عشق مملو از روح محبت، آرامی و

 و تبدیل در ما آغاز شود این جریان ـم اکنونکه از ه دقت کنیم

، قلب خود را سخت شنویم امروزکه هشدارهای روحانی را می

روز که  مان را در جوانی به یاد آوریم قبل از آننکنیم. خالق

  شریر فرا رسد.
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 از سالمندان یاد بگیرید

مان یاد بگیریم که  بیائید از برادران و خواهران سالمند

 همان .مسیح پایدار بودبه توان در ایمان و عشق  چگونه می

اما غذای قوی از آن  »گویـد:  می ۱4:۵ه که عبرانیـان گون

بـالغان اسـت که حـواس  خـود را به موجـب عادت، ریاضـت 

و طور که باید  آیا ما آن «اند تا تمییز نیک و بد را بکنند. داده

 بریم؟ از تجربیات آنها استفاده لزم را میشاید 

 خود را به جای سالمندان بگذارید

. احساسات سالمندان درک نماییمباید سـعی کنیم که  مـا

های  حـرکت وقتی که متوجۀ مشـکالتی که آنها بـرای

دارد که نسـبت به  شـویم، این ما را وا می شان دارند می طبیعی

حرکتشـان به دقـت  آنها مهربان و با مالحظه باشـیم. با آهـنگ

ـان باز کنیم، صندلی بـرایشـان را برایش با آنها راه برویم، َدر

امکان دارد بـه آنها  یـا کنیم و بـه هـر نحوی که بـرایمانمه

. ا آنها رفتار کنیمهمیشه باید با حکمت و احترام ب کمک کنیم.

اسـت را   شـدهبـه ما داده  3۱:6قانون طالیـی کـه در لوقا 
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خواهید مردم بـا شما عمـل  و چنانکه می»فرامـوش نکنیـد: 

 «طور با ایشـان سـلوک نماییـد. مانکننـد، شما نیز بـه ه

 به دیدن سالمندان بروید

این  ،کنیم اگر ما از مالقات با والدین مسنمان امتناع می

شاید ما برای فراموش کردن عشقی که  آور است. کار ما، شرم

تراشیم چون علت  های زیادی می به والدینمان داریم، بهانه

روز به روز بیشـتر است که های فیزیکی آنها  نیازاصلی آن، 

برای عزیزان از دست  ممکن است آنها غالـب اوقات. شـود یم

اگر ما برای اما  ،ـدکنن دلتنـگی و یا سوگـواری، شان رفته

شان برکت خدا مسـلماً به ما و ایبگذاریم،  کنار دیدنشان وقت

 خواهد داد.

 زندۀ آنها امید

مصداق خاتمۀ حیات سالمندان  ۱3۱زمور م  این گفتۀ

به ندرت «. هستند منتظران صبح آنان به مثال: »مسیحی است
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 منـحرف منتظران خداوند را از هدفشان تواند امور دنیوی می

شود که  در این خالصه میآنها  های قلبی تمامی خواستهکنـد. 

 حقیقتـاً «. ی خداونـد بیااعیس پس ای» :مثل یوحنای پیر بگویند

 از این دنیا جدا شـدن و رفتـن از نظر آنها در بعضی مواقع

 اسـت. از ماندن بهتر

آنها تا زمانی که وقت مالقاتشان  البته امکان دارد که برخی از

در این زمینه خاص داشته  اتیوند فرا برسد، نیاز به تشویقبا خدا

 به یاد داشته باشیم که مان با سالمندان، که در رابطه باشند. امید است

م. خداوندمان انجام داده انجام دهیم، برای ه برای ایشانهر آنچ   اـی



ارزشهای
خانواده
مسیحی

  

آنها . دهم در قلب خود نگه داريد دستوراتی را که امروز به شما می

. را با دقت به فرزندانتان بياموزيد

 )۶:۶،٧تثنيه (

  

آنها . دهم در قلب خود نگه داريد دستوراتی را که امروز به شما می

. را با دقت به فرزندانتان بياموزيد

 )۶:۶،٧تثنيه (

  

آنها . دهم در قلب خود نگه داريد دستوراتی را که امروز به شما می

. را با دقت به فرزندانتان بياموزيد

 )۶:۶،٧تثنيه (

پلساز
پیرمردی عازم سفری دشوار،

در غروبی سرد و خاکستری رسید به،
پرتگاهی عمیق و عریض،

در تاریکی بعد از غروب آفتاب
پیرمرد موفق شد از پرتگاه بگذرد.

زیرا او را از رودخانه عبوس، واهمه ای نبود،
ولی وقتی او به آن طرف رسید،

از آنسوی رود، پلی به این سوی زد
تا رودخانه را شکست دهد.

مسافری رهگذر نظر بر او انداخت،
فریاد زد: »ای پیرمرد!«

»تو داری نیروی خودت را
با درست کردن ُپل در اینجا هدر می دهی

زیرا که به انتهای سفرت رسیده ای
تو دیگر از اینجا رد نخواهی شد

تو از پرتگاه عمیق و عریض گذشته ای،
چرا در این پاس از شب،
خود را زحمت می دهی؟«

و سازندۀ ُپل، سر خود را جنبانید،
او گفت: »در راه که می آمدم،
شخصی اندکی همقدمم شد،

جوانی که امروز به اینجا خواهد رسید.
مرا از این رودخانه باکی نبود، اما

برای آن جوان بی تجربه ممکن است دامی باشد،
او نیز، می خواهد از این پرتگاه عمیق و عریض بگذرد،

ای دوست خوب! من این ُپل را برای او می سازم.«




