  درس هشتم  

 ۲۸اردیبهشت تا  3خرداد

اتحاد در ایامن

بعد از ظهر روز سبت

مطالعه این هفته :پیدایش ۱۱ :۱۸؛ ارمیا ۲۵ :۳۱؛ متی ۲۸ :۱۱؛ مزامیر ۱۲۷؛ امثال سلیامن
۶ :۲۲؛ اول سموئیل ۱۴-۱۰ :۳؛ فیلیپیان .۱۳ :۳
آیه حفظی « :فرزندان ،میراثی از جانب خداوند هستند و برکتی که خداوند به انسان عطا
میکند » (مزامیر .)۳ :۱۲۷

زاد و ولـد رویـدادی عـادی و طبیعـی اسـت کـه غالباً ایـن پیدایش و زایش شـگفت انگیز را
بطـور کامـل ارج منـی نهیـم .حـال و هوای حـوا را ،در زمانی که قابیل نـوزاد را در آغوش گرفت
تصـور کنیـد .تغییراتـی که در جسـم او بخاطر رشـد جنین حاصل می شـد ،درد شـدید و طاقت
فرسـای زایمان ،و سـپس دیـدن ایـن طفـل کوچـک که بسـیار شـبیه به آنهاسـت ،اما بسـیار بی
دفـاع اسـت ،چیزهایـی بـود کـه او تجربـه کـرد .سـارا کـه در  ۹۰سـالگی و در دوران پـس از
زایمان بـود ،غـرق شـدن در بحـر سـیامی پسرش اسـحاق میشـد؛ او هر بـار که اسـم پرسش را
صـدا مـی زده ،بایـد خندیـده باشـد [اسـحاق بـه زبـان عبری یعنـی او خواهـد خندید].بعد از
دعـا بـرای داشتن یـک پسر ،که هیـچ کس منی دانـد چه مـدت باید بوده باشـد ،حنا ،سـموئیل
را بغـل کـرد و گفـت « :مـن از خداونـد تقاضـای یـک پسر کـردم و او دعایم را مسـتجاب منود
و ایـن پسر را بـه مـن عطا کـرد » (اول سـموئیل .)۲۷ :۱
مریـم کـه هنـوز دختری جـوان بـود ،بـا حیـرت و تـرس و دلهـره ای کـه در دل داشـت،
فرزنـدش را در آغـوش نـاز و نـوازش مـی کـرد ،فرزنـدی کـه پسر خـدا بـود.
در عیـن حـال ،هـر کسـی ایـن امتیاز و مسـئولیت را نـدارد که صاحـب فرزند شـود .ما این
هفتـه بـرای بررسـی فصلـی بـرای پـدر و مادر شـدن بـا همـه چالش ها ،تـرس هـا ،و رضایت و
شـادی آن وقـت رصف خواهیـم کرد.
* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت  ٤خرداد –  May 25آماده شوید.
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     یکشنبه     

 ۲۹اردیبهشت

زوج های بدون فرزند


پیدایـش ۱۱ :۱۸؛ ۱ :۳۰؛ اول سـموئیل ۸-۱ :۱؛ لوقـا  ۷ :۱را بخوانیـد .چـه چیـز مشترکی همـه
ایـن مـردم دارنـد؟ چگونـه خدا بـه خواسـته دل آنها جـواب داد؟

بچـه هـا نعمـت خـدا هسـتند ،اما به علـت برخی دالیل هر کسـی از این نعمـت برخوردار
نیسـت .در برخـی بـا امیـد و دعـا برای داشتن خانـواده ،خدا بـا مهربانـی این درخواسـت آنان
رااجابـت مـی کنـد ،بعضـی وقتهـا کامالً بطـور معجزه آسـا ،مثالً در مـورد سـارا؛ و بعضی دیگر
تنهـا آرزوی قلبـی خـود را در سـکوت نـا امیـد کننـده بـه حضور تخـت پادشـاهی خداوند می
برنـد .هـر زمـان کـه آنهـا مـی بیننـد که برخـی از دوسـتانِ آنان خـدا را بـه خاطر حاملگـی و یا
بدنیـا آمـدن بچـه هایشـان شـکرگزاری مـی کننـد ،عمـق زخـم آنـان عمیـق تـر مـی شـود و بار
دیگـر آشـیانه خـود را خالی مـی بینند.
حتـی اگـر کسـی بـدون منظـور از آنـان سـوال کنـد « چنـد تـا بچـه داریـد؟ » ایـن سـوال
دردآور ،یادآورکانـون خالـی آنـان از کـودک و محـروم شـدن از آن اسـت ،بـا اینکه ممکن اسـت
خواسـته باشـند تـا بچه ای داشـته باشـند.
کسـانیکه چنیـن تجربـه ای را گذرانـده انـد بهتر اسـت این را قبـول کنند کـه خداوند غم و
انـدوه آنـان را درک مـی کنـد .نویسـنده مزامیـر از قـو ِل خـدا مـی گویـد « ،تو از پریشـانی من
آگاهـی ،حسـاب اشـکهایم را داری آیـا آنهـا در دفتر تو نوشـته نشـدهاند؟ »(مزامیـر .)۸ :۵۶
حتـی اگـر بـه نظر برسـد که او سـاکت اسـت « چنانکـه پدر بـر فرزندان خود رئوف اسـت،
همچنـان خداونـد بر ترسـندگان خود رأفـت میمناید » (مزامیـر .)۱۳ :۱۰۳
در همیـن حـال ،مـردم دیگـری ،بـه دالیل مختلف ،ممکن اسـت بطور سـاده انتخـاب کنند
کـه بچـه دار نشـوند .در دنیایـی کـه خیلـی از مـا رنـج و درد و رش و فاجعـه را تجربـه مـی
کنیـم ،ایـن را مـی شـود درک کـرد ،کـه چـرا برخـی ممکـن اسـت تصمیـم بگیرنـد کـه بچـه دار
نشـوند و مـردم بیشتری را بـه ایـن دنیـا نیاورنـد .در برخی مـوارد ،برخی از مردم ممکن اسـت
فرزندخواندگـی را قبـول کننـد ،بـه جـای اینکـه خودشـان بچـه دار شـوند؛ که بدیـن طریق آنها
کودکانـی را بـزرگ مـی کننـد کـه در حـال حـارض بدنیـا آمـده انـد ،و بـه آنـان فرصـت زندگـی
بهتری را بدهنـد کـه ممکـن بـود درغیر آن نداشـته باشـند.
دنیـای مـا مـکان پیچیـده و بغرنجـی اسـت ،و مـا ،همه نوع انسـان بـا انـوع موقعیت های
مختلـف چـه بچه داشـته باشـند و چه بچه نداشـته باشـند ،را مالقـات می کنیم .مـا خودمان را
در هـر موقعیتـی بـا توجـه بـه مسـائل در مـورد بچه هـا پیدا کنیـم ،ما مـی توانیم بـا اطمینان
بـه عشـقِ خـدا بـه مـا و اشـتیاقِ او بـرای خیـرت مـا زندگـی کنیـم .همچنیـن در عیـن حـال،
75

مـا بایـد همیشـه بـه یـاد داشـته باشـیم کـه بـا کسـانی کـه بـه هـر دلیلـی فرزنـدی ندارنـد بـا
حساسـیت برخـورد کنیم.

مســیح هیچوقــت بطــور طبیعــی فرزنــدی از خــودش نداشــت .ایــن حقیقــت چــه
درس هایــی ب ـرای مــا دارد؟

     دوشنبه     

 30اردیبهشت

والدین مجرد
ِ
یکـی از پدیـده هایـی کـه دنیـا بـا آن مواجـه اسـت ،والدیـنِ مجـرد اسـت ،کـه اغلـب ،نـه
همیشـه ،زنـان بـه عنـوان ولـی مجـرد هسـتند .برخـی زمانهـا مـا فکـر مـی کنیـم کـه والدیـن
مجـرد ،کسـانی هسـتند کـه از طریـق ازدواج بچـه دار شـده انـد .در هـر صـورت ایـن مسـئله
همیشـه صحـت نـدارد .هاجـر تحـت فشـار بـود کـه از ابراهیـم بچه دار شـود ،و سـپس با زور
از او خواسـتند تـا بـه همـراه بچـه اش آنجـا را تـرک کنـد ( پیدایـش ۳،۴ :۱۶؛  .)۱۷ :۲۱بتشـبع
بـه علـت رابطـه بـا مـرد قدرمتنـدی ماننـد داوود ،حاملـه شـد ( دوم سـموئیل  .)۴،۵ :۱۱ایلیـا
صفـه فرسـتاده شـد تـا بـه مـادر تنهایـی کـه بیـوه بود کمـک کنـد ( اول
بـه روسـتایی بـه نـام َ َ
پادشـاهان  « .)۹ :۱۷قبـل از ایـن کـه مسـیح رسـالت خویـش را آغاز کرد ،یوسـف ،پـدر خوانده
او ،فـوت کـرد ،و مریـم را بـه عنـوان بیـوه و ولـی مجـرد تنهـا گذاشـت .حـاال دیگر کسـی نبود
کـه بـه او[مریـم] در امیدهـا و ترسهایـش ،اعتماد بـه نفـس بدهـد .دو مـاه گذشـته خیلـی
اندوهنـاک بـوده اسـت » الـن جـی وایـت ،آرزوی اعصـار ،ص.۱۴۵
شـاید پـدر یـا مـادر مجرد بـودن ،یکی از چالـش برانگیزترین شـغل های دنیا بـرای یک نفر
باشـد .آنـان بـا خیلـی از مشـکالت روبـر هسـتند ،مثـل مدیرت مسـائل مالـی ،برخورد بـا دیگر
پـدر و یـا مـادر ،یـا داشتن زمانی برای خودشـان یا گذراندن با خـدا ،و نگران از اینکـه آیا فردی
دوباره عاشـق آنان خواهد شـد.
چـه وعـده هایـی هر کس ،شـامل والدیـن مجرد ،از آیات زیـر می تواند بگیـرد؟ ارمیا ۲۵ :۳۱؛
متی۲۸ :۱۱؛ ارمیا ۱۱ :۲۹؛ ارمیا ۲۷ :۳۲؛ امثال سـلیامن ۵،۶ :۳؛ اشـعیا ۱ :۴۳و.۲

مـا بـه عنـوان کلیسـا مسـئولیت داریـم کـه والدیـنِ مجـرد را کمـک کنیـم .یعقـوب مـی
نویسـد « ،دیانـت پـاک و بیآالیـش در برابـر خـدای پـدر ایـن اسـت کـه وقتـی یتیمان و بیوه
زنهـا دچـار مصیبـت میشـوند ،از آنهـا تو ّجـه کنیم و خـود را از فسـاد جهان دور نـگاه داریم»
(یعقـوب .)۲٧ :١
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کمکـی کـه میشـود بـه آنهـا پیشـنهاد شـود تنهـا مسـائل مـادی نیسـت .مـا مـی توانیـم با
نگهـداری از بچـه هـا ،بـه آنـان اجـازه دهیـم کـه کمـی فرصـت بـرای انجـام کارهای دیگرشـان
مثـل استراحت ،دعـا ،مطالعـه کالم خدا ،داشـته باشـند .مـا می توانیـم مواظب بچه هـای آنان
باشـیم تـا آنـان کار تعمیـرات در خانـه خـود را انجـام دهنـد .مـا مـی توانیـم ،بـه روشهـای
مختلـف در کمـک و حامیـت والدیـنِ مجـرد ،دسـتان خداونـد باشـیم.

بــدون اینکــه آنــان را قضــاوت کنیــم کــه چـرا بــه ایــن وضعیــت رســیده انــد ،بــا چــه
چیزهــای خاصــی مــی توانیــم والدیــن مجــرد را تشــویق و کمــک کنیــم؟

     سه شنبه     

 ٣۱اردیبهشت

لذت و مسئولیت ولی بودن


مزامیـر  ۱۲۷را بخوانیـد .پیـام اصلـی در ایـن مزمـور کوتـاه چـه هسـت؟ کـدام قاعـده کلی را
مـی تـوان از آن اقتبـاس کـرد و در زندگـی بـکار گرفـت؟
زمانیرکـه مـا میرخواهیـد تـا غـذای مـورد عالقـه خـود را طبـخ کنیـد ،بایـد از دسـتورطبخ
پیـروی کنیـد .همـه مـواد مـورد نیـاز را اضافـه کنیـد و همـه مراحـل را دنبـال کنیـد ،بیشتر
مواقـع نتیجـه مـورد نظـر را بدسـت مـی آوریـد .گرچـه ،ولـی بـودن ،شـبیه آشـپزی نیسـت.
هیـچ کودکـی دقیقـاً شـبیه کـودک دیگـر نیسـت ،حتـی اگـر شما هرچـه را بـرای یـک کودک
انجـام دهیـد ،بتوانیـد بـرای کـودک دیگر هـم انجـام دهیـد ،نتیجـه میتواند متفاوت باشـد.
ایـن نتیجـه ممکـن اسـت بـه خاطـر جنسـیت ،ترتیب بدنیـا آمدن آنـان ،و خلق و خـوی آنها،
یـا انبوهـی از دالیـل دیگر باشـد.
در نقشـه خداونـد ،والدیـن ،فرزندانشـان را در جهـت دوسـت داشتن و اطاعـت از خداوند
هدایـت و تعلیـم میدهنـد ( تثنیـه ۹-۴ :۶؛ مزامیـر  .)۷-۵ :۷۸رهنمـود خـدا بـه والدیـن ایـن
اسـت « طفـل را در راهـی کـه بایـد بـرود تربیـت منـا » ( امثـال سـلیامن  ،)۶ :۲۲نـه اینکه مثل
عقـاب بـاالی رس بچـه هـا پـرواز کنیـد که مبـادا تصمیمات اشـتباهی اتخـاذ کنند.
هنگامیکـه مـی خواهیـم ببینیـم کـه ،فرزنـدان مـا ،از درآغـوش بـودن مـا ،و از یـک انسـان
کوچـک ضعیـف ،بـه یـک بزگسـاالن موفـق ،تبدیـل شـوند ،مسـئولیت نهایـی ما این اسـت که
آنهـا محبـت منـوده و خدمـت بـه مسـیح را بـه آنـان بیاموزیـم .بـه عنـوان والدیـنِ آنهـا ،مـی
توانیـم نقشـه خداونـد بـرای رشـد روحانـی آنـان را از مطالـب تثنیه بـاب  ۶دنبال کنیـم .چهار
پیـش نیـاز مهـم وجـود دارد :کـه تشـخیص بدهیم؛ تنهـا خدایی که وجـود دارد ،خدای ماسـت؛
( تثنیـه  ،)۴ :۶کـه خـدای خـود را بـا متامی قلب دوسـت داشـته باشـیم (تثنیـه ،)۵ :۶که کالم او
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را حفـظ کنیـم ( تثنیـه  ،)۶ :۶و آنچـه را کـه در بـاره او مـی دانیم با فرزندان خود به مشـارکت
بگذاریـم ( تثنیـه .)۲۳-۲۰ :۶
تثنیـه  ۶بـا دو اصـل مهـم ادامـه مییابد .اصـل اول « :تعلیـم -گفتگو » ( تثنیـه .)۷ :۶تعلیم
بـه آمـوزش رسـمی اشـاره دارد ،در حالیکـه گفتگـو اشـاره به رهنمـود غیر رسـمی دارد .در هر
دو مـورد ،ارتباطـات حقیقـت کتـاب مقدسـی ،در روابـط «ولی – فرزنـد» روی می دهد.
زمـان هـای منظـم تعلیـم میتوانـد در طـی عبـادت خانوادگی رخ دهـد در حینـی که کالم
خـدا را بـه همـراه آنـان مطالعـه مـی کنیـم .و تعلیـم غیـر منظـم بسـتگی به طـور ناخـودآگاه
در رشایـط پیرامونـی روز بـه روز زندگـی بـروز مـی کنـد و حتـی مهمتـر اسـت .وقایـع

روزانـه میتوانـد بـه وسـیله موثـری بـرای گفتگـوی حقیقـت کتـاب مقـدس تبدیل شـود
( پیدایـش .)۱۹ :۱۸دومیـن اصـل « :بیاویزیـد -بنویسـید » مـی باشـد ( تثنیـه.)۹-۸ :۶
حقیقـت روحانـی بایـد بـه فعالیـت هـای (دسـت) مـا گره خـورده باشـد وطـرز رفتار ما
بـر ( َس) مـا بسـته شـده باشـد ،اما همچنیـن باید در محیـط خصوصی بـر ( رسدر) خانه
هایامن نوشـته شـده باشـد و بر(دروازه های) عمومی زندگیامن نصب شـده باشـد .این
کار بایـد از قلـب هایمان رشوع شـود و تـا به خانـه هایامن ادامه یابـد و از خانه هایامن
بـه جهـان تعمیـم یابد.

     چهارشنبه     

 1خرداد

والدین به عنوان شاگردسازان
پیدایـش ۱۹ ،۱۸ :۱۸و اول سـموئیل  ۱۴-۱۰ :۳را مطالعـه کنیـد .این دو پدر را با هم مقایسـه
کنیـد .نتایج شـیوه های رسپرسـتی آنـان چه بود؟

والدین مسـئولیت شاگردسـازی فرزندان خود را دارند ،سـپس آنها شـاگرد مسـیح خواهند شـد.
والدینـی وجـود دارنـد کـه معتقد هسـتند روش تنبیه بدنی برای آمـوزش و اصالح فرزندانشـان بهرت
اسـت ( امثال سـلیامن ۱۵ :۲۲؛ ۱۳ :۲۳؛ .)۱۵ :۲۹عبارت هایِ نظی ِر این ،مورد سـؤ اسـتفاده قرار گرفته
انـد تـا کـودکان را مـورد سـوء رفتار قـرار داده و آنان را مجبورکنند که کامالً تسـلیم و مطیع باشـند،
ولـی ایـن شـیوهاغلب منجر به شـورش فرزندان علیه والدین و خداوند شـده اسـت.
کتـاب مقـدس بـه والدیـن مـی آمـوزد که بـا مهربانـی امـور را هدایت کننـد ( افسسـیان:۶
۴؛ کولسـیان  )۲۱ :۳و عدالـت را بـه کـودکان آمـوزش دهنـد ( مزامیر ۵ :۷۸؛ امثال سـلیامن :۲۲
۶؛ اشـعیا ١۹ :۳۸؛ یوئیـل  .)۳ :۱بـه عنـوان پـدر و مـادر ،مـا بایـد بـرای فرزنـدان خـود تـدارک
ببینیـم (دوم قرنتیـان  )۱۴ :۱۲و الگـوی خوبـی بـرای آنـان مبنظـور پیـروی باشـیم (پیدایـش:۱۸
۱۹؛ خـروج ۸ :۱۳؛ تیطـس .)۲ :۲بـه مـا گفتـه شـده کـه خانـواده خودمـان خـوب رهبری کنیـم
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(اول تیموتائـوس )۱۲ ،۵ ،۴ :۳و کـودکان خـود را تادیـب وتربیـت کنیـم (امثـال سـلیامن :۲۹
 )۱۵،۱۷و در عیـن حـال منعکـس کننـده محبـت خـدا هـم باشـیم (اشـعیا ۱۳ :۶۶؛ مزامیر:۱۰۳
۱۳؛ لوقـا .)۱۱ :۱۱
متاسـفانه ،کتـاب مقـدس داسـتان والدینـی را نشـان میدهـد کـه اشـتباه کردهاند .اسـحاق و
ربـکا بطور احساسـی با پرسهایشـان برخـورد کردند ،یعقـوب و عیسـو(پیدایش ،)۲۸ :۲۵و بعدها
یعقـوب همان رفتـار را بـا یوسـف کرد(پیدایـش .)۳ :۳۷هر چند عیلـی رهرب دینی بـود ،موفق به
اصلاح و تربیـت فرزندانـش نشد(۱سـموئیل ۱۰ :۳تـا .)۱۴سـموئیل ،کسـیکه بوسـیله عیلی بزرگ
شـد ،کمبود پدر را بسـیار حس کرد(۱سـموئیل ۱ :۸تا .)۶داوود پادشـاه ،مرتکب زنا شـد و دسـتور
قتـل داد ،بـه فرزندانـش یـاد داد کـه کار او را دنبـال کننـد .منسـیِ پادشـاه فرزندانـش را بـرای
اهریمـن قربانـی کرد(۲پادشـاهان ۱ :۲۱تـا ،)۹همچنین عزیـا پادشاه(۲پادشـاهان۲ :۱۶تا.)۴
خوشـبختانه ،بـا ایـن حـال ،مـا همچنیـن مـی توانیـم منونـه هـای خوبـی در کالم خـدا پیدا
کنیـم .مردخـای پـدر خوانـده بسـیار خوبـی بـرای هدسـه ،ملکـه اسرت(استر )۷ :۲بـود ،و ایوب
بطـور منظـم بـرای فرزندانـش دعـا کرد(ایـوب۴ :۱تـا .)۵در همه ایـن منونه ها ،خـوب و بد ،ما
مـی توانیـم درسهایـی بـرای پدر و مـادر بـودن بگیریم.

چــه درســهایی از ایــن والدیــن کــه در کتــاب مقــدس آمــده ،میتــوان آموخــت؟ بــه
چــه روشهایــی ایــن اصــول را در تعامــات خــود بــا کســانی کــه فرزنــد ندارنــد
میتوانیــم بــکار ببریــم؟

     پنجشنبه     

 2خرداد

مبارزه برای سعادت فرزند ارسافکار


امثـال سـلیامن  ۶ :۲۲را مطالعـه کنیـد .از ایـن عبـارت چـه مـی فهمیـد؟ آیا این یـک ضامنت،
قـول ،یـا یک احتامل اسـت؟

بعضـی وقتهـا بـه عنـوان پـدر و مـادر متـام انـرژی و امکانـات و زمان خـود رصف می کنید
تـا بـه کـودکان خـود ،بـا توجـه به دانـش خود از خـدا ،راه درسـت زندگی کـردن را یـاد بدهید،
آنـان را بـه یـک مدرسـه خـوب مـی فرسـتید ،بطـور مرتـب در کلیسـا حضـور بهم می رسـانید،
آنـان را مشـغول خدمـت کار کلیسـا مـی کنیـد امـا در نهایـت آنـان ایامنـی را کـه شما بـا آن،
آنـان را بـزرگ کردهایـد تـرک مـی کننـد .میـزان رنـج و مشـقت زیاد اسـت و لحظه ایی نیسـت
کـه بخاطـره دلهـره از رسـتگاری آنـان فارغ بشـوید .علـت لزوماً بخاطـر خطای والدین نیسـت.
فرزنـدان عقالنیـت خـود را دارنـد و در نهایـت در برابـر خـدا مسـئول اعامل خود هسـتند.
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برخـی از ایـن جملـه کـه « وقتی بزرگ شـوند هرگز فرامـوش منی کنند » بعنـوان یک وعده
و تضمیـن اسـتفاده مـی کننـد ،مبنـی بـر اینکـه تربیـت درسـت از سـوی والدین همـواره منتج
بـه رسـتگاری فرزنـد خواهـد شـد .امثـال سـلیامن ارائه کننـده اصول اسـت و نه قول بـی قید و
رشط .آنچـه کـه از ایـن منت اسـتنتاج می شـود این اسـت که اطمینان داشـته باشـیم درسهایی
کـه مـا در کودکـی یـاد فرزندامنـان می دهیم ،تـا آخر عمر با آنـان خواهد ماند .هـر کودکی که
بـه سـن بزرگسـالی می رسـد چه بخواهد و یـا نخواهد میـراث والدینش به او میرسـد .والدین
بایـد مراقـب باشـند کـه تعلیمات الهـی را بـه آنـان یـاد دهنـد چـون آنچـه والدین به کـودکان
آمـوزش دهنـد همیشـه بـا آنـان خواهـد مانـد ،حتـی اگـر فرزنـدان از والدیـن دور شـوند ،بذر
هایـی را کـه در قلـب آنـان مـی کارنـد بطـور مـداوم آنـان را به بازگشـت بـه خانه دعـوت می
کنـد .والدیـن خـوب بودنـد ،انتخـاب ماسـت؛ و اینکـه فرزنـدان چگونـه از تربیـت ما اسـتفاده
کننـد بـه عهـده خود آنان اسـت.
چـه کاری بهتر اسـت والدیـن انجـام بدهند ،وقتی فرزندانشـان بـه راه گمراهـی می روند؟
بـا دعـای پرشـور آنـان را بـه خدا بسـپارند .اگر کسـی نتوانـد درد و رنـج شما را درک کند ،خدا
مـی توانـد ،چـرا کـه میلیون هـا نفـر از فرزندانش به او پشـت کـرده اند.
شما مـی توانیـد فرزنـد گم شـده خـود را بـا محبت و دعـا حامیت کنیـد ،و همیشـه آماده
باشـید کـه در کنـار او بایسـتید در زمانـی کـه آنان با خدا در کشـمش هسـتند.
هیـچ وقـت بـرای درخواسـت حامیـت و دعـا خجالت نکشـید ،و خـود را رسزنـش نکنید ،و
بیـش از حـد بـر فرزنـد گمـراه شـده متمرکـز نشـوید کـه باعث شـود تا دیگـر اعضـای خانواده
خـود را فرامـوش کنیـد .فقـط بـرای فرزنـد گمـراه والدیـن بـودن] و بـی توجهـی بـه دیگـران
باعـث جدایـی و انشـقاق در خانـواده می شـود؛ بنابرایـن همراه همرس خـود در برابر فرزندان
خود جبهه مشترک و مرزهای روشـن و مشـخص ایجاد کنید .به یاد داشـته باشـید که خداوند
فرزنـد شما را دوسـت دارد ،حتـی بیشتر از شما؛ به آینده روشـن نـگاه کنید ،و قبـول کنید که
کا ِر خداونـد در فرزنـد شما در حال پیرشفت اسـت.

ایــن طبیعــی اســت کــه در ش ـرایط اینچنینــی خــود را ســرزنش کنیــد .و امــا اگــر
اشــتباه کــرده ایــد ،آیــا بهتــر نیســت بــر روی آینــده و وعــده هــای خداونــد کــه بــه
مــا داده اســت تمرکــز کنیــد؟ (فیلیپیــان .)١٣ :٣

     جمعه     

 ٣خرداد

تفکـری فراتـر « :بهرتاسـت زمـان گذاشـته و بـا فرزنـد خـود صحبـت کنیـد ،و اجـازه
ندهیـد هیـچ چیـز آن فصـل مصاحبـت شما بـا خـدا و فرزندانتـان را قطع کنـد .مـی توانید به
میهامنـان خـود بگوئیـد ،خداونـد بـه مـن مسـئولیتی داده کـه باید انجـام دهم ،و بـرای غیبت
کـردن وقـت نـدارم .بهتر اسـت احسـاس کنیـد کـه کاری را بـرای ایـن زمـان و بـرای ابدیـت در
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دسـت داریـد .شما بـرای اولیـن مسـئولیت زندگـی خـود ،یعنـی تربیـت فرزندانتـان ،مدیـون
هسـتید » الـن جـی وایت.
—Ellen G. White, The Adventist Home, pp. 266, 267.
« والدیـن ،بهتر اسـت کـه اولیـن درس تربیـت را زمانـی رشوع کنیـد کـه آنها نوزاد هسـتند
و در آغـوش شما هسـتند .بـه آنهـا یـاد بدهیـد کـه از شما اطاعـت کننـد .مـی توانیـد حتی با
دسـت خـود بـرای نشـان دادن عـزم جـزم خـود اسـتفاده کنیـد .والدیـن بهتر اسـت کاملاً بـر
روحیـه خـود مسـلط بـوده و بـا مالیمتـی کهبا قاطعیـت همراه باشـد ،اراده و رسکشـی کودک
خـود را مهـار و آنـان را مطیـع خـود سـازند .والدیـن بایـد ایـن کار را از همان زمـان طفولیـت
کـودک انجـام دهنـد و نگذارنـد کـه مشـکل بـه زمـان و فصلـی برسـد کـه دیر شـده باشـد .اگر
اولیـن آشکارسـازی هـای خلـق و خـو مهـار نشـود ،بچـه رسسـخت و کلـه شـق مـی شـود ،و با
رشدشـان افزایـش یافتـه و بـا تنومنـد شدنشـان ،مشـکل نیـز تنومند می شـود .الن جـی وایت.
—Ellen G. White, Testimonies for the Church, vol. 1, p. 218.

سواالتی برای بحث
 « .۱فرزنــد خــدا » بــودن ،بــه چــه معنــی اســت؟ آن تصویــر را چگونــه مــی توانیــم درک
کنیــم ،و چــه تســلی و تســکینی مــی توانیــم از آن بیابیــم؟
 .۲پــدری ،بــه محــض اینکــه فرزنــدش بدنیــا آمــد ،ایــن عبــارت را گفــت «:مــن دو
حقیقــت الهیاتــی را در چنــد ســال اولیــه بعــد از تولــد فرزنــدم یــاد گرفتـهام .اول ،واقعیــت
آزادی اراده؛ دوم ،واقعیــت گنــاه آلــوده ذات انســان » .فرزنــدان کــم ســن و ســال چگونــه
توانســته انــد ایــن حقایــق را بــه او یــاد داده باشــند؟
 .3ب ـرای کمــک بــه شــکل دادن اراده کــودک چــه زمانــی مناســب اســت؟ چگونــه مــی
تــوان ایــن کار را انجــام داد؟ چگونــه مــی توانیــم اراده کودکانمــان را بــر اســاس نقشــه
خــدا شــکل دهیــم ،زمانیکــه خودمــان کام ـاً آن را تبعیــت نمــی کنیــم؟
 .4بــر روی مســئله والدیــن مجــرد بیشــتر تمرکــز کنیــد .بطــور کلــی ،چــه راههــای عملــی
در کلیســای شــما وجــود دارد ،کــه میتوانــد بــه والدیــن مجــرد کمــک کنــد تــا فرزندانشــان
را بــزرگ کننــد؟ بــه چــه طرقــی میتــوان والدینــی کــه فرزندانشــان گم ـراه شــده انــد را
تشــویق نمــود؟
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