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* 24- 18أيار (مايو)

موسم تربية األبناء

السبت بعد الظهر

المراجــع األســبوعية :تكويــن 11 :18؛ إرميــا 25 :31؛ متــى 28 :11؛ مزمــور 127؛
أمثــال 6 :22؛ 1صموئيــل 14-10 :3؛ فيلبــي .13 :3
آيــة الحفــظُ « :هــ َو َذا الْ َب ُنــونَ ِميــ َر ٌ
ــن أُ ْجــ َر ٌة»
اث ِمــ ْن ِع ْنــ ِد الــ َّر ِّب ،ثَ َمــ َر ُة الْ َبطْ ِ
(مزمــور .)3 :127
الــوالدة هــي حــدث معتــاد وطبيعــي لدرجــة أننــا أحيانًــا ال نُ َقـ ِّدر دائ ًمــا كــم هــي عجيبــة.
تخيــل مــا شــعرت بــه حــواء عندمــا أمســكت الطفــل قاييــن بيــن ذراعيهــا ،والتغييـرات التــي
اختبرتهــا فــي جســدها المتنامــي خــال تلــك األشــهر ،وآالم الــوالدة المبرحــة ،ثــم رؤيــة هــذا
الطفــل الصغيــر ،الــذي يشــبههما لدرجــة كبيــرة ،ولكنــه ال حــول لــه وال قــوة .يــا لهــا مــن
تجربــة مــرت بهــا ســارة ،فــي التســعينات مــن عمرهــا وبعدمــا فاتهــا عمــر اإلنجــاب بفتــرة
ليســت بقليلــة ،عندمــا تأملــت فــي وجــه ابــن بطنهــا ،اســحق؛ البــد وأنهــا ضحكــت فــي كل
مــرة لفظــت فيهــا اســمه .بعدمــا صلــت مــن أجــل إنجــاب طفــل لمــدة ال يعلمهــا أحــ ٌد،
ـي الـ َّر ُّب ُسـ ْؤلِ َي الَّـ ِـذي
ـي َصلَّ ْيـ ُ
أمســكت حنــة صموئيــل وقالــت‹ « :ألَ ْجــلِ هـذَا َّ
ـت فَأَ ْعطَانِـ َ
الص ِبـ ِّ
َسـأَلْتُ ُه ِمـ ْن لَ ُدنْـ ُه› » (1صموئيــل  .)27 :1التعجــب فــي قلــب مريــم ،كونهــا مازالــت فتــاة شــابة
تحتضــن ابنهــا ،ابــن هللا ،بمزيــج مــن االندهــاش والرهبــة.
وفــي الوقــت ذاتــه ،ال ينــال الجميــع االمتيــاز والمســئولية اللذيــن يأتيــان مــع األبــوة أو
األمومــة .ســوف نقضــي وقتًــا هــذا األســبوع فــي استكشــاف موســم تربيــة األبنــاء وتحدايتهــا،
ومخاوفهــا ،وتعويضاتهــا وفرحتهــا.
*نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعدا ًدا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق  25أيار (مايو).
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األحد



 19أيار (مايو)

آباء وأمهات من دون أبناء



اقــرأ تكويــن 11 :18؛ 1 :30؛ 1صموئيــل 8-1 :1؛ لوقــا  .7 :1مــا الشــيء الــذي يجمــع
هــؤالء األشــخاص؟ كيــف اســتجاب الــرب ألشــواقهم؟

األطفـال هـم بركـة ،ولكـن لسـبب مـا ال يبـارك هللا دائ ًمـا الجميـع باألطفـال .حيـث يرجـو
ويصلـي البعـض مـن أجل نعمة األطفال ،فيعطيهم هللا سـؤلهم بسـخاء ،بـل وبإعجوبة في بعض
األحيـان ،كمـا فـي حالـة سـارة؛ أمـا آخـرون بنفـس حـرارة توسلاتهم أمـام عـرش هللا ال ينالوا إال
صمتًـا ملحوظًـا .وفـي كل مـرة يـرون فيهـا أصدقـا ًء يحمـدون هللا علـى َحملهم وعندمـا يرحبون
بأطفالهـم الرضـع ،يع ِّمـق ذلـك مـن عمـق الجـرح إذ ينظـرون إلى عشـهم الفـارغ .وحتى
تكــون األســئلة البريئــة ،مثــل« :كــم طفــل لــك؟» بمثابــة تَ ْذكِيـرات مؤلمــة لنــادي حصــري
يُســتثنى منــه أولئــك الذيــن ليــس لهــم أبنــاء ،حتــى ولــو أرادوا االنضمــام إليــه.
هــؤالء َمــن م ـ ُّروا بتجربــة كهــذه البــد وأن يقبلــوا أن هللا متفه ـ ٌم لحزنهــم .حيــث يعلــن
ـت تَ ْع ـر ُِف أَ ْح َزانِــي .اِ ْج َم ـ ْع ُد ُمو ِعــي ِفــي قَــا ُرو َر ٍة ِع ْن ـ َد َك.
كاتــب المزاميــر عــن هللا «أنْـ َ
ـي ُم َسـ َّجلَ ًة ِفــي كِتَا ِبـ َـك؟» (مزمــور  .)8 :56حتــى وإن بــدا صامتًــا« ،كَ َمــا يَ ْع ِطـ ُـف
أَلَ ْي َسـ ْ
ـت ِهـ َ
هللا َعلَــى َمـ ْن يَتَّقُونَـ ُه» (مزمــور .)13 :103
الْ َ ُب َعلَــى أَ ْولَ ِد ِه ،يَ ْع ِطـ ُـف ُ
ـاس آخــرون ،ألســباب متعــددة وببســاطةّ ،أل ينجبــوا
وفــي الوقــت ذاتــه ،قــد يختــار أنـ ٌ
ـال .وفــي عالــم مثــل عالمنــا الملــيء بالمعانــاة ،واأللــم ،والشــر ،والمصائــب المحتملــة
أطفـ ً
أناســا أكثــر إليــه .ففــي بعــض الحــاالت
الحــدوث ،قــد نفهــم ســبب امتنــاع البعــض عــن جلــب ً
ـدل مــن إنجــاب أطفــا ٍل مــن صلبهــم؛ وبهــذا يمكنهــم أن
ـال بـ ً
قــد يختــار البعــض تبنــي أطفـ ً
ـال موجوديــن بالفعــل ،ممــا يعطيهــم فــي الغالــب فرصـ ًة لحيــاة أفضــل كثيـ ًرا مــن
يربــوا أطفـ ً
الحيــاة التــي قــد يعيشــوها بغيــر ذلــك.
عالمنا مكا ٌن معق ٌد ،ومن المرجح أن نقابل جميع أنواع الناس في جميع أنواع الحاالت
فيمــا يخــص اإلنجــاب أو االمتنــاع عــن اإلنجــاب .وبغــض النظــر عــن الحالــة التــي نجــد
أنفســنا فيهــا فيمــا يختــص بقضيــة األطفــال ،يمكننــا أن نعيــش بيقينيــة محبــة هللا لنــا ورغبتــه
فــي ُحســن نهايتنــا .وفــي ذات الوقــت أيضً ــا ،ليتنــا نتذكــر دو ًمــا أن نكــون حساســين ،بقــدر
اســتطاعنا ،نحــو األشــخاص الذيــن ليــس لديهــم أطفــال ،مهمــا كانــت األســباب.

لــم يكــن ليســوع أطفــال بيولوجييــن مــن صلبــه قــط .أي دروس ،إن وجــدت،
نتعلمهــا فــي ظــل هــذا الواقــع؟
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 20أيار (مايو)

اآلباء واألمهات العزاب
واحــدة مــن الظواهــر التــي يواجههــا العالــم هــي أوليــاء األمــور ال ُع ـ َّزب ،وغالبًــا وليــس
دائ ًمــا تكــون األم هــي العزبــاء.
نفكــر أحيانًــا فــي أوليــاء األمــور العــزب وكأنهــم أولئــك مــن أنجبــوا طفـ ًـا خــارج إطــار
ـت هاجــر علــى أن تحمــل طفـ ًـا مــن
الــزواج .ولكــن ،ليــس هــذا هــو الحــال دائ ًمــا .حيــث أُ ْر ِغمـ ْ
أب ـرام ،ثــم أُجبــرت علــى أن تغــادر مــع طفلهــا (تكويــن 4 ،3 :16؛  .)17 :21وحملــت بثشــبع
نتيجـ ًة إيمــاء جنســي مــن رجــل قــوي (2صموئيــل  .)5 ،4 :11وأرســل إيليــا إلــى قريــة تســمى
َصرفــة ليســاعد أ ًمــا وحيــد ًة كانــت أرملـ ًة (1ملــوك  .)9 :17ومــع الوقــت الــذي بــدأ فيــه يســوع
خدمتــه ،كان يوســف ،أبــوه بالتبنــي ،قــد مــات تــاركًا مريــم أرمل ـ ًة وأ ًمــا عزبــاء« .لقــد فصــل
المــوت بينهــا وبيــن يوســف الــذي كان مثلهــا يعــرف أسـرار ميــاد يســوع .أمــا اآلن فلــم يكــن
هنــاك مــن تبثــه آمالهــا وتخبــره عــن مخاوفهــا .كان الشــهران الســابقان أيــام حــزن شــديد»
(روح النبــوة ،مشــتهى األجيــال ،صفحــة .)123
قــد تكــون األبــوة أو األمومــة العزبــاء واحــد ًة مــن أكثــر الوظائــف تحديًــا التــي قــد يعملهــا
شــخص مــا .حيــث يواجــه العديــد صعابًــا ،مثــل إدارة أمورهــم الماليــة ،والتعامــل مــع ولــي
األمــر اآلخــر ،أو ببســاطة نــوال قسـطًا مــن الوقــت ألنفســهم أو قضــاء وقتًــا مــع هللا ،والتســاؤل
عمــا إذا كانــوا ســيجدون ح ًبــا مــر ًة أخــرى.

أي وعــود يمكــن ألي شــخص ،بمــا فــي ذلــك أوليــاء األمــور ال ُع ـ َّزب ،أن ينالوهــا مــن
األعــداد التاليــة :إرميــا 25 :31؛ متــى 28 :11؛ إرميــا 11 :29؛ إرميــا 27 :32؛ أمثــال ،5 :3
6؛ إشــعياء .2 ,1 :43





نحــن ،بصفتنــا كنيســة ،نحمــل علــى عاتقنــا مســؤولية مســاعدة أوليــاء األمــور ال ُع ـ َّزب.
كتــب يعقــوب« :ا َل ِّديَانَـ ُة الطَّا ِهـ َر ُة ال َّن ِق َّيـ ُة ِع ْنـ َد ِ
ـي هـ ِـذ ِه :افْ ِت َقــا ُد الْ َيتَا َمــى َواألَ َرا ِمــلِ
هللا ِ
اآلب ِهـ َ
ِفــي ِضي َق ِت ِهـ ْم» (يعقــوب  .)27 :1ويمكــن أن نضيــف ،علــى وجــه العمــوم« :واآلبــاء واألمهــات
العـ َّز ْب فــي ضيقاتهــم أيضً ــا» .والمســاعدة التــي يمكــن أن نقدمهــا ليــس بالضــرورة أن تكــون
ماديــة .حيــث يمكــن أن نســمح لهــم بــأن ينالــوا قس ـطًا مــن الراحــة عــن طريــق تولــي أمــر
أطفالهــم لفتــرة قصيــرة حتــى يتمكنــوا مــن القيــام بالمهــام األخــرى،
58

والراحــة ،والصــاة ،ودراســة كلمــة هللا .ويمكننــا أن نخــدم كمرشــدين ألبنائهــم أو نســاعد
فــي ترميــم األشــياء الموجــودة حــول المنــزل .يمكننــا أن نكــون أيــدي هللا بطــرق عــد ٍة مــن
أجــل دعــم اآلبــاء واألمهــات ال ُع ـ ّزب.

دون ال ُحكْــم علــى كيفيــة وصولهــم إلــى حالتهــم ،أي أمــور معينــة يمكنــك فعلهــا
لتشــجع اآلبــاء واألمهــات ال ُع ـ ّزب وتســاعدهم؟

الثالثاء



 21أيار (مايو)

السعادة والمسؤولية التابعتان لتربية األبناء




اقــرأ مزمــور  .127مــا هــي الرســالة األساســية لهــذا المزمــور القصيــر؟ أي مبــادئ مهمــة
يجــب أن نســتخلصها منــه ألنفســنا ولحياتنــا؟

عندمــا تتمنــى أن تطهــو طبقــك المفضــل ،فأنــت تتبــع وصفــة معينــة .وإذا أضفــت جميــع
المكونــات المطلوبــة واتبعــت جميــع الخطــوات ،ففــي أغلــب األحيــان تحصــل علــى النتائــج
المرغوبــة .ومــع ذلــك ،فــإن تربيــة األبنــاء ليســت كالطهــي .حيــث ال يوجــد طفــل مشــابه
تما ًمــا ألي طفــل آخــر ،ولــو فعلــت كل شــيء كمــا فعلــت مــع األطفــال اآلخريــن بالضبــط،
قــد تكــون النتائــج مختلفــة .وقــد يعــزى ذلــك إلــى جنســهم ،أو الترتيــب الــذي ولــدوا بــه ،أو
طباعهــم ،أو لعــدة أســباب أخــرى .فــي خطــة هللا،
يقــود اآلبــاء واألمهــات أبناءهــم ويعلِّموهــم أن يحبــوه ويطيعــوه (تثنيــة 9-4 :6؛
مزمــور  .)7-5 :78والتعليــم المعطــى مــن هللا لآلبــاء واألمهــات هــو أن «(نربي)الْ َولَـ َد ِفــي
طَرِي ِق ـ ِه» (أمثــال  ،)6 :22وليــس أن نحــوم حــول األبنــاء لكــي نتأكــد مــن عــدم اتخاذهــم
ألي قــرار خاطــئ.
ـال ال حــول لهــم وال قــوة ،إلــى بالغيــن
بينمــا نريــد رؤيــة أبنائنــا يتحولــون مــن كونهــم أطفـ ً
مســتقلين وناجحيــن ،مســئوليتنا العظمــى هــي أن يعرفــوا يســوع المســيح ويحبــوه ويخدمــوه.
وكوننــا آبــاء ،يمكننــا أن نتبــع خطــة النمــو الروحــي ألبنائنــا كمــا هــي موضحــة فــي تثنيــة .6
حيــث يوجــد أربعــة متطلبــات مهمــة :أن نعــرف «الـ َّرب إِله َنــا» (تثنيــة  ،)4 :6وأن نحبــه مــن
كل قلوبنــا (تثنيــة  ،)5 :6وأن نعتــز بكلمتــه (تثنيــة  ،)6 :6وأن نشــارك مــع أبنائنــا مــا نعرفــه
عنــه (تثنيــة .)23-20 :6
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أول ،مبــدأ «علِّــم وحـ ِّدث» (تثنيــة  .)7 :6يشــير
يواصــل تثنيــة  6ليقــدم مبدأيــن مهميــنً .
التعليــم إلــى الدراســة الرســمية ،بينمــا يشــير التحــدث إلــى التوجيــه غيــر الرســمي .وفــي
الحالتيــن ،موافــاة الحــق الكتابــي يحــدث داخــل نطــاق عالقــة األب أو األم باألبــن .وقــد تحــدث
األوقــات الرســمية للتعليــم خــال العبــادة العائليــة حينمــا نــدرس كلمــة هللا
معهم .بينما يطرأ التعليم غير الرسمي تلقائيًا في ظروف الحياة اليومية ،بل وهو األكثر أهمية.
حيث قد تصبح وقائع كل يوم وسائل فعالة إليصال الحق الكتابي (تكوين  .)19 :18والثاني هو
مبدأ «أعصب وأكتب» (تثنية  .)9 ،8 :6ال بد من أن يكون الحق الروحي مرتب ٌط ارتباطًا وثيقًا بأفعالنا
(«اليد») وتصرفاتنا («الرأس») ،ولكن البد أيضً ا أن يكون منقوشً ا في حياتنا الخاصة («قوائم أبوابنا»)
والعامة («أبوابنا») .والبد أن ينتقل من قلوبنا إلى بيوتنا ،ومن بيوتنا إلى العالم.

األربعاء
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تربية األبناء كالتلمذة
اقــرأ تكويــن  18 :18و1صموئيــل  .14-10 :3قــارن هذيــن األبويــن .مــاذا كانــت نتائــج
أســلوبيهما التربوييــن؟





يقــع علــى عاتــق اآلبــاء واألمهــات مســؤولية تلمــذة أبنائهــم ،لكــي يصبحــوا هــم أنفســهم
تالميــذًا ليســوع .هنــاك آبــاء يؤمنــون بــأن الطريــق لتعليــم وتقويــم أبنائهــم هــو تطبيــق
العقــاب البدنــي  -كلمــا كان أكثــر ،كان أفضــل (أمثــال 15 :22؛ 13 :23؛  .)15 :29فقـرات مثــل
هــذه أُســيء اســتخدامها بهــدف اإلســاءة لألطفــال وإكراهــم علــى الخضــوع التــام ،ولكــن أدى
ذلــك فــي أغلــب األحيــان أيضً ــا إلــى التمــرد علــى آبائهــم وعلــى هللا.
فالكتــاب المقــدس يعلــم اآلبــاء واألمهــات أن يحكمــوا بلطـ ٍ
ـف (أفســس 4 :6؛ كولوســي )21 :3
وأن يوجهــوا أبناءهــم فــي البــر (مزمــور 5 :78؛ أمثــال 6 :22؛ إشــعياء 19 :38؛ يوئيــل  .)3 :1يجــب
علينــا بصفتنــا آبــا ًء وأمهــات أن نُعيــل أبناءنــا (2كورنثــوس  )14 :12وأن نقــدم لهــم قــدوة حســنة
ليحتــذوا بهــا (تكويــن 19 :18؛ خــروج 8 :13؛ تيطــس  .)2 :2وعلينــا أيضً ــا أن نوجــه أهــل بيتنــا إلى
الوجهــة الصحيحــة (1تيموثــاوس  )12 ،5 ،4 :3وأن نتلمــذ أبناءنــا (أمثــال  )17 ،15 :29وأن نعكــس
فــي الوقــت ذاتــه محبــة هللا (إشــعياء 13 :66؛ مزمــور 13 :103؛ لوقــا .)11 :11
لألســف ،يكشــف الكتــاب المقــدس عــن قصــص أبــوة أو أمومــة أصابهــا الخلــل .إســحاق
ورفقــة لعبــا لعبــة التفضيــل مــع ابنيهمــا ،عيســو ويعقــوب (تكويــن  ،)28 :25ومــن ثــم تصــرف
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يعقــوب التصــرف ذاتــه مــع يوســف (تكويــن  .)3 :37عالــي ،مــع أنــه كان قائـ ًدا دين ًيــا ،فشــل
فــي تقويــم ابنيــه (1صموئيــل  .)14-10 :3صموئيــل ،الــذي تربــى علــى يــد عالــي ،غــدا نفســه
أبًــا غيــر صال ـ ٍح (1صموئيــل  .)6-1 :8الملــك داود ،عــن طريــق ارتــكاب الزنــا وأمــره بالقتــل،
علَّــم أبنــاءه الذيــن اتبعــوا قدوتــه .الملــك منســى قـ ّدم أبنائــه للشــياطين (2ملــوك ،)9-1 :21
وكذلــك فعــل الملــك آحــاز (2ملــوك .)4-2 :16
ٍ
ومــع ذلــك ،ولحســن الحــظ ،نــرى فــي الكتــاب المقــدس بعــض أمثلـة عــن األبــوة أو األمومــة
الصالحــة .حيــث كان مردخــاي أبًــا بالتبنــي رائ ًعــا ل َه َد َّســة ،الملكــة أســتير (أســتير  ،)7 :2كمــا
صلــى أيــوب مــن أجــل أبنائــه بانتظــام (أيــوب  .)5 ،4 :1وفــي كل هــذه األمثلــة ،الصالحــة
دروســا فــي تربيــة األبنــاء.
والطالحــة ،يمكننــا أن نأخــذ منهــا ً

مــاذا يمكننــا أن نتعلــم مــن أمثلــة تربيــة األبنــاء التــي نراهــا فــي الكتــاب المقــدس؟
بــأي طــرق يمكننــا اســتخدام بعضً ــا مــن هــذه المبــادئ فــي تعامالتنــا مــع أولئــك
الذيــن هــم ليســوا أبناءنــا؟

الخميس
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القتال من أجل ابنك الضال



اقرأ أمثال  .6 :22ما هو فهمك لهذا النص؟ هل هذا ضمان ،أم وعد ،أم احتمال؟

أحيانًــا تقــوم بــكل مــا ينبغــي عليــك فعلــه بصفتــك أبًــا  -تقضــي وقتًــا فــي تعليــم أبنائــك
األشــياء الصحيحــة ،وتعيــش وفــق معرفتــك عــن هللا ،وترســلهم إلــى مــدارس جيــدة ،وتذهــب
إلــى الكنيســة بانتظــام ،وتنضــم إلــى العمــل المرســلي معهــم  -ولكــن ينتهــي بهــم األمــر
بتــرك اإليمــان الــذي نشــأوا فيــه .فيكــون مقــدار األلــم موج ًعــا ،وال يكــون هنــاك لحظــة مــن
الراحــة بســبب قلقــك مــن أجــل خالصهــم .والســبب ليــس بالضــرورة خطــأ األب .فاألطفــال
لهــم أفكارهــم الخاصــة ،وهــم مســؤولون فــي النهايــة أمــام هللا عــن تصرفاتهــم.
يفهــم البعــض كلمــات اآليــة «فَ َمتَــى شَ ــا َخ أَيْضً ــا الَ يَ ِحيـ ُد َع ْنـ ُه» وكأنهــا وعـ ًدا ،ضمانًــا بــأن
التربيــة الصحيحــة ســوف ينتــج عنهــا دائ ًمــا خــاص االبــن.
ولكــن يقــدم لنــا ســفر األمثــال غال ًبــا مبــادئ ،وليــس دائ ًمــا وعــو ًدا غيــر مشــروطة .فمــا
يمكننــا اســتخالصه مــن هــذا النــص هــو اليقيــن بــأن الــدروس المتعلَّمــة فــي الطفولــة ســوف
تظــل طيلــة العمــر .ولكــن يصــل كل طفــل إلــى عمــر حيــث يقبــل ميـراث أبويــه أو يرفضــه.
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وأولئــك اآلبــاء واألمهــات الذيــن حرصــوا علــى تزويــد أبنائهــم بتدريــب صالــح ،لهــم اليقيــن
بــأن مــا علمــوه ألبنائهــم ســوف يظــل معهــم دائ ًمــا ،وإذا ضــل أبناؤهــم ،ســوف تظــل فيهــم
البــذور التــي زرعوهــا فــي قلوبهــم تنــادي عليهــم للرجــوع .فكوننــا آبــاء صالحيــن أو أمهــات
صالحــات هــو اختيارنــا ،أمــا كيــف يغــدو أبناؤنــا فهــو اختيارهــم.
مــاذا ينبغــي علــى األب أو األم أن يفعــل عندمــا يضــل االبــن؟ ضــع أبنــاءك فــي رعايــة
هللا فــي صــاة حــارة .إذا كان هنــاك َمــن يفهــم ألمــك ،فهــو هللا ،الــذي أدار مليــارات مــن
أبنائــه ظهورهــم لــه ،األب الكامــل .يمكنــك دعــم أبنائــك الضالــة بالمحبــة والصــاة ،وكــن علــى
اســتعداد ألن تقــف بجانبهــم فــي أثنــاء صراعهــم مــع هللا.
ال تكــن مح َر ًجــا جـ ًدا ألن تطلــب دع ًمــا وصــاةً ،وال تَلُـ ْم نفســك ،وال تضــع كل تركيــزك علــى
الضــال لدرجــة أنــك تنســى بقيــة العائلة.
يقســم أهــل بيتــك؛ ولذلــك ،ابــنِ وجهـ ًة موحـ َّد ًة مــع شــريك حياتــك
تربيــة ابــن ضــال قــد ِّ
وضــع حــدو ًدا واضح ـ ًة البنــك .وتذكــر أن هللا يحــب ابنــك أكثــر منــك ،فتطلــع إلــى مســتقبلٍ
مشــرقٍ  ،واقبــل أن ابنــك هــو عمــل هللا قيــد التنفيــذ.

إنــه مــن الطبيعــي فــي مثــل هــذا الموقــف أن تلــوم نفســك .وحتــى إن كنــت قــد
ارتكبــت أخطــا ًء ،لمــاذا يعــد مــن األفضــل أن تركــز علــى المســتقبل وعلــى وعــود
هللا؟ انظــر فيلبــي .13 :3

الجمعة
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لمزيــد مــن الــدرس« :يجــب أن تقضــي وقتًــا فــي الحديــث والصــاة مــع صغــارك،
وال يجــب أن تســمح ألي شــيء أن يعطــل ذلــك الوقــت الخــاص بالتواصــل مــع هللا ومــع أبنائك.
يمكنــك أن تقــول لــزوارك‹ :لقــد أعطانــي هللا عمـ ًـا ألعملــه ،فليــس لــدي وقتًــا للنميمــة› .يجــب
أن تشــعر أنــه لديــك عمـ ًـا لتعملــه للوقــت الحاضــر ولألبديــة .فأنــت مديــن بواجبــك األول
ألطفالــك» ()Ellen G. White, The Adventist Home, p. 266, 267
«أيهــا اآلبــاء واألمهــات ،عليكــم أن تعطــوا أول درس لكــم فــي التلمــذة عندمــا يكــون
أطفالكــم رضَّ ــع علــى ذراعيكــم .علموهــم أن يُ ْخ ِضعــوا إرادتهــم إلرادتكــم .ويمكــن فعــل ذلــك
مــن خــال المســاواة وإظهــار الصرامــة .يجــب علــى اآلبــاء واألمهــات الســيطرة علــى أرواحهــم
أفضــل ســيطرةً ،وبرفــقٍ ولكــن بصرامــ ٍة يُ ِ
خضعــوا إرادة الطفــل كيــا يتوقــع إال الخضــوع
لرغباتهــم .التربيــة ال تبــدأ فــي موسـ ٍـم معيــن .إذا لــم تُخضَ ــع أول عالمــات الطبــع الحــاد ،يصبح
األطفــال عنيديــن ويتزايــد ذلــك مــع نموهــم ويقــوى مــع قدرتهــم».
(.)Ellen G. White, Testimonies for the Church, vol. 1, p. 218
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أسئلة للنقاش
 .1مــا معنــى أن تكــون «طفــل» هللا؟ كيــف يمكننــا فهــم تلــك الصــورة ،وأي ع ـزاء
يمكننــا أن نســتمده منهــا؟

 .2قــال أحــد اآلبــاء الــكالم التالــي عقــب مولــد أطفالــه بفتــرة وجيــزة« :تعلمــت
حقيقتيــن الهوتيتيــن عظيمتيــن خــال بضــع الســنوات األولــى بعدمــا ُولــدوا أطفالي.
األولــى هــي حقيقــة اإلرادة الحــرة؛ والثانيــة حقيقــة الطبيعــة البشــرية الخاطئــة».
كيــف علمــه األطفــال الصغــار هاتيــن الحقيقتيــن؟
 .3مـا هـو الوقت المناسـب للمسـاعدة في تشـكيل إرادة األطفـال؟ كيف يجب فعل
ذلـك؟ كيـف يمكننـا تكشـيل إرادة أطفالنـا حسـب خطـة هللا في حيـن أننا لم نسـلِّم
أنفسـنا إلرادته بالكامل؟
 .4تعمــق أكثــر فــي موضــوع اآلبــاء األمهــات ال ُعـ ّزب .مــا هــي الطــرق العمليــة التــي
يمكــن لكنيســتك ككل اســتخدامها لمســاعدة اآلبــاء واألمهــات ال ُعــ ّزب واألطفــال
الــذي يســعون لتربيتهــم بمفردهــم؟
 .5ما هي طرق تشجيع اآلباء واألمهات الذين ضلَّت أطفالهم عن اإليمان؟
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