
11بررسی كتابمقدس                   53دوتا  
 (  4 – 1 : 6روح القدس : یك شاگرد یك خانواده مسیحی تشكیل می دهد ) افسسیان 

 T 1 = معلم           S 2 = معلم
 
(T)به برنامه " دوره شاگردسازی از رادیو "  خوش آمدید . این مجموعه از بررسی كتابمقدس به شما كمك            

 خواهد كرد كه شاگرد عیسی مسیح شوید . دو معلم به اتفاق هم ، بررسی كتابمقدس را كه در مورد یكی از جنبه های مهم
 شاگردی عیسی مسیح است ، انجام خواهند داد. ما از یك روش آسان بررسی كتابمقدس كه دارای پنج قدم است استفاده
. درحالیكه به این برنامه گوش می كنید در یك دفترچه ، یادداشت بردارید و یا برنامه را ضبط كنید .  خواهیم كرد 

  ارتباط مهم است : محبت مسیحی ، دوستی مسیحی ، رابطه مسیحی6مجموعه دوم از شش بررسی كتابمقدس در مورد 
 بین زن - مرد ، رابطه زناشویی مسیحی ، ارتباط مسیحی بین والدین و فرزندان و ارتباط با یوغ نابرابر . بررسی امروز
 كتابمقدس این است : یك شاگرد ، یك خانواده مسیحی تشكیل می دهد . سئوال اساسی این است “ یك خانواده مسیحی یعنی

چه ؟”

(S            ) بخوانید .   1  قدم . 
 را بخوانیم .اجازه بده هر كدام به نوبت یك آیه بخوانیم . 4 – 1 : 6بیایید با هم افسسیان 

(T) . ای فرزندان ، وظیفه هر مسیحی این است که از والدین خود اطاعت كند          (S)اولین حكمی كه با وعده  
  تا کامیاب گردی و عمرت در زمین(T)همراه بود ، این است كه پدر و مادر خود را محترم بدار. و وعده آن این بود : 

  و شما پدران ، فرزندان خود را خشمگین نسازید بلکه آنان را با آموزش و پرورش مسیحی تربیت(S)طولنی شود . 
کنید . 

(T)           كشف كنید .   2  قدم . 
 . كدام حقیقت موجود در این متن از نظربیایید بعضی حقایق مهم موجود در این متن را كشف و در مورد آنها بحث كنیم 

  یا كدام حقیقت موجود در این متن فكر یا قلب شما را لمس می كند ؟ فكر كنید و پاسخ خود را در دفترچهشما مهم است ؟
یادداشتتان بنویسید . بعد از چند دقیقه به نوبت اكتشافات خود را با یكدیگر درمیان بگذارید . 

(S) یافت می شود ، در متن اصلی نوشته شده است “  ای1 : 6             از نظر من یك حقیقت مهم در افسسیان  
 فرزندان، زیرا شما در خداوند هستید ، بایستی از پدر و مادر خود اطاعت كنید.”  بعضی فكر می كنند این آیه بدین معنی
 است كه فرزندان مسیحی باید فقط در صورتی والدین خود را اطاعت كرد كه والدین آنها در خداوند و یا در مسیح باشند.
لدین خود اطاعت کنند زیرا . این فرمان به این معنی است كه فرزندان مسیحی بایستی از وا  اما این درست نیست 
 فرزندان، خودشان مسیحی هستند . در حالیكه بسیاری از فرزندان غیرمسیحی از والدینشان اطاعت نمی كنند ،  فرزندان
 مسیحی بایستی از والدینشان اطاعت كنند چون مسیح فرمان انجام آن را بدیشان داده است ، فرزندان مسیحی حتی اگر

والدینشان با ملحظه ، منصف و مسیحی نباشند ، بایستی از آنها اطاعت كنند . 

(T) یافت می شود ، “ و شما پدران ، فرزندان خود را خشمگین4 : 6            از نظر من یك حقیقت مهم در افسسیان  
 نسازید بلکه آنان را با آموزش و پرورش مسیحی تربیت کنید ." درحالیكه فرزندان وظیفه اطاعت از والدین را دارند ،

  نیز نوشته شده است ، “ و شما پدران21 : 3والدین نیز موظف به تشویق فرزندانشان می باشند . این قسمت در كولسیان 
. چون دارای فرزند می باشم مهم است كه همیشه  فرزندانتان را آنقدر سرزنش نكنید كه دلسرد و دلشكسته شوند ” 
. پس تصمیم . گرچه آنها كامل نیستند نباید عمداr آنها را خشمگین كنم و روح آنها را برنجانم  فرزندانم را تشویق كنم 

گرفته ام كه مشوق باشم! 

(S            ) سئوال .   3  قدم . 
 بیایید تمام حقایق موجود در این قسمت را درك كنیم و در مورد چیزهایی كه درك نمی كنیم سئوال خود را بپرسیم . در
 این متن در زمینه های مختلف  چه سئوالتی وجود دارد كه دوست دارید بپرسید ؟ فكر كنید و سئوالت خود را در

دفترچه یادداشتتان بنویسید . سپس در مورد آن سئوالت گفتگو كنید و پاسخ آنها را بیابید . 
تا چه سنی فرزندان مسیحی باز هم والدین خود را اطاعت می كنند ؟  . سئوال اول        

(T)در بعضی فرهنگهای دنیا ، به بچه ها یاد می دهند كه باید در سرتاسر زندگی و تحت هر شرایطی از                 
 والدینشان اطاعت كنند وتا هنگام مرگ ، پدر و مادر بر فرزندانشان اقتدار مطلق دارند ! مهم نیست كه بچه ها چند ساله

هستند . تا زمانیكه پدر و مادرشان زنده هستند آنها بایستی از والدین خود اطاعت كنند . 
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. در این جور فرهنگها والدین بر فرزندان بالغ خود فرمانروایی  اما برطبق كتابمقدس این فرهنگها در اشتباه هستند 
 می كنند و بچه ها را مجبور به اطاعت می سازند حتی اگر والدین آنها خودشان در اشتباه باشند و مرتكب شرارت شوند !

  ساله بود12می خوانیم كه وقتی عیسی هنوز طفلی      51   :   2   لوقا اجــــازه بدهید نمونه خود عیسی را در نظر بگیریم . در
  می خوانیم وقتی عیسی بزرگ و مشغول كار34 – 31 ، 22 : 3از والدینش اطاعت می كرد . در حالیكه در مرقس 

 زندگی خود شد دیگر مطیع والدینش نبود و آرزوهای آنها را به جا نمی آورد. او شخصی بالغ با مسئولیتهای مستقل در
  ، کتاب مقدس بروشنی تعلیم میدهد که ما باید خدا را ، بیشتر از والدین37: 10زندگی خود بود . به علوه ، در متی 

. پس كتابمقدس تعلیم نمی دهد كه مسیحیان بایستی والدینشان را در سرتاسر زندگیشان و تحت هر  خود اطاعت کنیم 
 شرایطی اطاعت كنند بلكه كتابمقدس می گوید مسیحیان تا وقتی كه هنوز كودك هستند بایستی آنها را اطاعت كنند یعنی تا
 وقتی كه زیر سن بلوغ ، نابالغ و وابسته به والدین خود می باشند . بزرگسالی ، هنگامی شروع می شود كه مسیحیان خانه
 والدین خود را ترك می كنند یا وقتی كه دیگر وابسته به والدینشان نمی باشند یا وقتی كه ازدواج می كنند . پس اطاعت از
 والدین دارای محدوده زمانی است . فرزندان تا زمان بزرگسالی باید والدینشان را اطاعت كنند ،  اما  بایستی همیشه به

پدر و مادر خود احترام بگذارند . 
؟ راههای عملی احترام گذاشتن به والدین كدام ها هستند  . سئوال دوم       

(       S)نشان دادن توجه و محبت كردن بدون اكراه و بدون ، ” “ توجه كردن زیاد  " یعنی  م گذاشتن     " احترا
 انگیزه های خودخواهانه یا ترس . مثالهای زیر به ارتباط تمام مردم جهان در دوران کودکی ، نوجوانی و بزرگسالی خود
 با والدینشان ،  ارتباط با والدین همسرشان و به ارتباط آنها با خدا به عنوان پدر آسمانی اختصاص داده شده اند . پنج راه

برای بی احترامی یا احترام گذاشتن به والدین خودتان یا والدین همسرتان و خدا به عنوان پدر آسمانی وجود دارد . 
 . با بحث نكردن ، به والدین خود احترام بگذارید . اول

 با آنها بر سرمسائلی كه ارزش واقعی روحانی ندارد بحث نكنید . برای مثال بر سر اینكه چه لباسی برای پوشیدن مناسب
 است یا اینكه كدام برنامه تلویزیونی را باید دید یا كارهای خانه را چه كسی باید انجام دهد . بحث كردن باعث می شود كه
. چطور می توانید به والدینتان احترام بگذارید ؟ به آرامی بر نقطه نظر  والدین احساس كنند نظراتشان مسخره است 
. به این ترتیب شما  خودتان تأكید كنید و اجازه دهید كه خدا به شیوه ای كه او را خشنود می سازد ، آن را تغییر دهد 
 ایمانتان را نشان می دهید به اینكه خدا برهر شرایطی خدا مسلط است و توانایی انجام آنچه برای شما بهترین است را

دارد. 
 . با اهمیت دادن به پیشنهادات و مشورتهایشان ، به والدین خود احترام بگذارید . دوم

. چگونه می توانید  به والدینتان احترام  وقتی بدون توجه ، مشورت والدینتان را رد می كنید آنها را بی احترام كرده اید 
 بگذارید ؟ هرگاه والدینتان پیشنهاد یا مشورتی به شما می دهند از آنها یاد بگیرید . هر وقت فرصتی پیش می آید از سالهای
 تجربیات و حكمتی كه اندوخته اید استفاده كنید . به خصوص در زمینه قوتها ، استعدادها ، دانش و مهارتهایشان از آنها

چیزهایی یاد بگیرید . 
  وقتی اجازه نمی دهید كه والدینتان بدانندبا دخالت دادن آنها در زندگی شخصیتان ، به والدین خود احترام بگذارید . . سوم

 به چه فكر می كنید ،  چه احساسی دارید و واقعاr چه می كنید آنها را بی احترام كرده اید . همینطور وقتی اجازه نمی دهید كه
 والدینتان بدانند چه برنامه ریزی كرده اید و به آنها هیچ فرصتی نمی دهید كه بر نقشه های شما تأثیر گذارند . وقتی والدینتان
 را در تفریحات ،  دردها ، خوشی ها و در آسیب هایی كه می بینید شریك نمی سازید آنها را بی احترام كرده اید . روش حذف
 والدین از زندگی و تصمیماتشان باعث می شود كه آنها احساس كنند ارزش ارتباط با شما را ندارند ! چگونه می توانید به
 والدین خود احترام بگذارید ؟ با والدین خود ارتباط برقرار كنید . بعضی اوقات اینكار مشكل است اما هنوز هم یكی از
 بهترین روش ها برای احترام گذاشتن به والدین محسوب می شود . برای حرف زدن با آنها قدم اول را بردارید . در مورد
 فعالیتهایتان ،  آنچه كه در مدرسه یا سركار انجام می دهید ، آنچه با دوستانتان و یا در كلیسا انجام می دهید ، با آنها صحبت
 كنید با آنها در مورد آنچه كه به آن ایمان دارید ، در مورد خدا . مردم و دنیا ، در مورد اعتقادات مسیحی ، آنچه فكر
. با دخالت دادن آنها در نقشه ها و تصمیماتتان به آنها احترام  می كنید یا برای انجام آن نقشه كشیده اید ،  صحبت كنید 
 بگذارید . به تجربه و حكمت والدینتان احترام بگذارید و مشورت آنها را جویا شوید . حتی اگر تصمیم نهایی شما خلف
 خواسته های آنها باشد ولی در آنها این احساس را ایجاد می كنید كه به حرف آنها گوش كرده اید و نظرات آنها را جدی

گرفته اید . 
  . اگر فقط در صورتی والدین خود را خدمت می كنید كهبا خدمت كردن آنها ، به والدین خود احترام بگذارید . چهارم

. تمرین كنید كه به این موضوع توجه داشته باشید كه كجا  خود آنها از شما خواهش كنند ،  آنها را بی احترام كرده اید 
 می توانید خدمت كنید ،  در كجا كسی به خدمت شما نیاز دارد و یا كاری هست كه دیگران اشتیاق یا توانایی انجام آن را
 نداشته باشند و شما می توانید آن را انجام دهید . قدم اول را در خدمت كردن و كمك كردن بردارید و منتظر این نمانید كه

والدینتان از شما چیزی بخواهند . 
  . وقتی شما فقط برطبق ضروریات فرهنگی به والدینتان محبتبا دوست داشتن والدینتان ، آنها را محبت كنید . پنجم

 نشان می دهید مثل ملقات كردن آنها هدیه دادن به آنها و انجام خواسته هایشان ،  واقعاr آنها را بی احترام كرده اید . محبت
 خالص مسیحی چیزی فراتر از تعصباتی است كه از نظر فرهنگی ضروری به شمار می روند ! محبت مسیحی نسبت به
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 قصورات صبور است و اشتباهات آنها را می بخشد . وقتی كه مسیحی می شوید والدینتان می ترسند كه اطاعت شما از
. می ترسند كه شما تحصیلتتان را به خوبی انجام ندهید ، كار خوبی  عیسی مسیح برای شما اثرات منفی داشته باشد 
 نتوانید بدست آورید در زندگی موفق نباشید و نتوانید پس اندازی داشته باشید تا از والدینتان حمایت مالی بكنید . می ترسند
 كه فرهنگتان را از دست بدهید و خدای آنها را خشمگین سازید . ایمان مسیحی خود را با دقت برای آنها توضیح دهید و
 به آنها ثابت كنید از طریق آنچه عیسی مسیح برای شما انجام داده است شما تبدیل به شخصی مسئول تر و با محبت تر

شده اید . 
فكر می كنید پدران چگونه می توانند فرزندانشان را مأیوس كنند ؟  . سئوال سوم        

 (T            )مــأیوس كردن ” یعنی “ ناامید كردن ” . راههای زیادی هست كه پدران از طریق آنها ممكن است “ 
 فرزندانشان را ناامید كنند . با مشاهده عكس العمل  بچه ها نسبت به والدینشان می توانید بفهمید كه چه چیزهایی فرزندان را
 ناامید می كند . برای مثال تحریك پذیر و خشمگین و افسرده شدن ، گوشه گیری و حمایت نكردن از والدین نشانگر این
 است كه پدر بایستی شیوه رفتارش را نسبت به فرزندانش عوض كند . یك پدر چگونه می تواند احترام را به فرزندانش
: رشد مسئولیت پذیری ، رشد  منتقل كند ؟ فكر می كنم از این راه كه اجازه دهد این سه چیز در فرزندش رشد كند 

اعتقادات شخصی و رشد روابط بالغانه آنها . 
  . اگر هدف شما راضی كردن فرزندانتان است احتمالr اجازه دهید كه پسران و دختران شما مسئولیت پذیر رشد كنند.      اول

ا قسمتهایی از زندگیشان رتباط ب نها بیاموزید كه در ا ه آ . اگر ب ار می آورید  لهوس ب  آنها را لوس ، خودخواه و بوا
ی رشد ! برا د  اهند ش الغ مسئولیت پذیری خو خص ب ه ش بدیل ب گیرند ت هده ب ه ع یشتری ب یشتر و ب  مسئولیتهای ب
 مسئولیت پذیری چهار مرحله وجود دارد : در مرحله اول تمام تصمیمات را شما برای فرزندانتان می گیرید . این مرحله
. با تصمیماتی كه می گیرید بچه ها آنچه كه صحیح و آنچه غلط  را وقتی بچه ها هنوز خیلی جوان هستند انجام می دهید 
 است می آموزند . اما در حالیكه بچه ها رشد می كنند بایستی مسئولیتهای بیشتر و بیشتری را به آنها بسپارید . مرحله دوم .
 مرحله  انتخاب و تصمیم گیری و انجام آنها همراه با فرزندانتان می باشد . این مرحله بخصوص وقتی بچه ها به مدرسه
 ابتدایی می روند انجام می دهند . نمونه خوبی برای آنها باشید و همچنین معیارهای كیفی و قوانین خانوادگی وضع كنید .
 در مرحله سوم به فرزندانتان اجازه می دهید كه برای خودشان انتخاب كنند و تصمیم بگیرند . اما باز هم احتیاج به تأیید و
 نظارت دارند . این مرحله را بخصوص وقتی بچه ها به دبیرستان می روند انجام می دهند . آزادی بیشتر آنها بستگی به
 مسئولیت پذیری بیشتر و پاسخگویی آنها نسبت به شما  دارد . مرحله نهایی این است که اجازه دهید که فرزندانتان هر
 چیزی را خودشان انجام دهند . اکنون آنان بزرگسالن بالغ شده اند و نه نسبت به شما ، بلکه به خدا برای هر چیزی که
 انجام میدهند ، مسئول و پاسخگو هستند . بعضی قسمتهای مهم برای آموزش مسئولیت پذیری عبارتند از : تكالیف مدرسه
 یا شغل ، روابط خانوادگی ، پرهیزگاری ، حمل پول ، به تنهایی سفر كردن ،  ایجاد دوستی و رشد روابط شخصی با خدا

 .
  . تا زمانی كه توقع دارید بچه ها به طرفاجازه دهید كه پسران و دختران شما در اعتقادات شخصی خود رشد كنند . دوم

 اعتقادات و عقاید شخصی شما كشیده شوند ،  هرگز در ایجاد اعتقادات و عقاید شخصی رشد نخواهند كرد . پس توقع
. بلكه آنها را  نداشته باشید فرزندانتان به صورت مطلق از اعتقادات ،  ایمان ، ارزشها و اولویتهای شما اطاعت كنند 
 تشویق و كمك كنید تا در ایجاد اعتقادات ،  ایمان ، ارزشها و در داشتن عقاید سالم رشد كنند و كمك كنید تا آنها را
 براساس كتابمقدس بنا كنند ! بدین ترتیب آنها اشخاصی بالغ و مسئول خواهند شد . رشد اعتقادات دارای سه قدم است .

. قدم اول . اجازه دهید كه فرزندتان حقایق كتابمقدس را برای خودش كشف كند  . اجازه دهید كه فرزندتانقدم دوم    
 . نتایج كاربرد او را با یكدیگر مورد گفتگو قرار دهید . برای مثال ، قدم سومخودش كاربرد آن حقیقت را انتخاب كند . 

 در ارتباط با مسئله لباس پوشیدن كتابمقدس دارای دو اصل است . یعنی اینكه لباس بایستی از نظر اخلقی پذیرفته باشد و
این دو اصل برای تصمیم گیری  . شد  ز نظر فرهنگی مناسب شرایط با ایستی ا كند و ب ه گناه وسوسه ن  مردم  را ب
 محدودیتهایی را ایجاد می كند . در این محدوده فرزند شما انتخاب آزادانه دارد . فرزند شما انتخاب می كند یا تصمیم خود

را می گیرد و شما نتایج انتخاب و تأثیر آن را بر سایرین و خودش مورد گفتگو قرار می دهید . 
. سوم . هدف شما نباید ایجاد استقلل باشد بلكهاجازه دهید كه پسران و دختران شما ارتباطات بالغانه برقرار كنند    

. كتابمقدس هر ایماندار را در یك خانواده خاص ، در یك كلیسا و در اجتماعی خاص قرار  وابستگی سالم به یكدیگر 
 می دهد . نظریه كتابمقدس نسبت به دنیا شامل افراد به صورت جداگانه نیست یعنی اینكه هركس راه خود را برود . بلكه
 افراد در خانواده ها ،  در كلیساها و در اجتماعات . نظریه كتابمقدس نسبت به دنیا این است كه همه ما به یكدیگر نیاز
 داریم و نسبت بـــه هم سهم خاصی داریم كه انجام بدهیم . پس به بچه هایتان كمك كنید تا دوستان خوبی پیدا كنند . با مردم

اجتماعات مختلف و با زمینه های اجتماعی متفاوت ارتباط برقرار كنند و با جنس مخالف رابطه سالم ایجاد كنند . 
 ؟ والدین مسیحی بایستی چگونه فرزندانشان را تربیت كنند . سئوال چهارم        

( S)              دو مسئولیت اصلی پدر ،  محبت كردن به مادر و فرزند و تربیت فرزندش می باشد ! تربیت بچه ها طبق   
. تربیت بچه در تعلیم خداوند یعنی اینكه فرزندتان در  دستور خداوند یعنی آموزش حقایق كتابمقدس به فرزندتان است 

عمل از حقایق كتابمقدس اطاعت كند .
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  . . مهمتر از همه ، تربیت به این معنیفرزندانتان را طوری تربیت كنید كه شهروندان خوبی برای این دنیا باشند . اول
 است كه بچه ها را تمرین دهیم حقایق را به اجراء گذارند . تربیت یعنی “ تشویق دوباره ودوباره آنها ” . بعضی مواقع
 تربیت كردن به معنی نظم بخشیدن یا تنبیه كردن است . با آموزش زندگی شخصی در زمینه های زیر ، فرزندانتان را

 . فرزندتان را به سوی بلوغ عقلی  ، جسمی ، روحانی و     یكطوری تربیت كنید كه شهروند خوبی برای این جهان باشند . 
  ، فرزندتان را آموزش دهید تا دوست بدارد .سه . فرزندتان را آموزش دهید تا حكیم باشد . دواجتماعی آموزش دهید . 

خانواده های سالم مصالح ساختمانی یك ملت سالم هستند ! 
 . آنها را طوری تربیت كنید كه به خدا درفرزندانتان را طوری تربیت كنید تا شهروندان خوب ملكوت خدا باشند  . دوم

 تمام شرایط اعتماد كنند . آنها را تربیت كنید تا بی قید و شرط خدا را اطاعت كنند . آنها را تربیت كنید تا زندگی مقدس و
 عادلنه ای داشته باشند از همه مهمتر آنها را طوری تربیت كنید تا خدا و همسایه شان را دوست بدارند و خودشان را

بپذیرند . 

(T)             كاربرد .   4  قدم . 
 افكار خود را بــــه روشنی با یكدیگر درمیــان بگذارید و فهرستی از كاربردهای امكان پذیر تهیه كنید .  توجه كنید خدا از

شما می خواهد كدام كاربرد امكان پذیر را تبدیل به كاربرد شخصی بسازید. 

          (S)كاربرد شخصی من این است . بخصوص می خواهم در زندگیم این عادت را داشته باشم كه مشورت والدینم 
. خودم تصمیم می گیرم و انتخاب می كنم اما می خواهم با جدی گرفتن  را بطلبم و از حكمت آنها در زندگی بیاموزم 

نظرات والدینم به آنها احترام بگذارم .
 
(T)       بخصوص می خواهم مشوق فرزندانم باشم و آنها را به مسئولیت پذیری ،  ایجاد اعتقادات شخصی ،  روابط  

 بالغانه با مردم و بیان و كنترل احساساتشان تشویق كنم . می فهمم كه این یكی از بزرگترین تکلیفهایی است كه خدا به
عنوان پدر یا مادر به من محول كرده است . 

(S            ) دعـــا .   5  قدم . 
 به ما یاد داده است دعا كنیم . 4 – 1 : 6بـــیایید به نوبت در مورد یكی از حقایقی كه خدا از افسسیان 

         پدر آسمانی عزیز ، كمك كن تا آنقدر فروتن باشم كه از حكمت پدر و مادرم بیاموزم و توصیه های آنها را جدی
بگیرم . و اگر نمی توانم از مشورت آنها پیروی كنم به من این فیض را بده تا به آنها احترام بگذارم . 

(T)          پدر آسمانی عزیز ، من را مصمم بساز كه مشوق فرزندانم بشوم . به من حكمت بده تا آنها را طوری تربیت 
كنم كه بالغ و مسئول ، بار آیند و برای جلل تو زندگی كنند . در نام عیسی دعا می كنیم . آمین ! 

(S            )تكلیف برای هفته آینده 
  . مســـئولیتهای خدادادیی را كه والدین و فرزندان مسیحی در یك خانواده دارند خلصه كنید. دقت كنید كه چطوراول

می توانید مسئولیتهای خود را نسبت فرزند یا والدین تان انجام دهید . 
  را آماده كنید . به یك مشاركت خانگی كه در آن كتابمقدس را1 : 7 تا 14 : 6. بررسی هفته آینده از دوم قرنتیان دوم 

 بررسی می كنند ملحق شوید .  كتابهای دستور عمل “ بروید و شاگردان بسازید” را ملحظه كنید و به آدرس اینترنتی
www.dota.net .... مراجعه كنید .  این آدرس را به حروف تکرار میکنم 

 هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه " دوره شاگردسازی از رادیو "  گوش كنید .سوم .
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