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 عندما بدأ السـيد . " ذَة ـ لم ـ تَ " حلْقَة جديدة من في - صديقي المستَمع - بِك أهالً ومرحباً
خبِروا اآلخَرينم لكي يهبرداألشخاصِ و نجموعةً مم ةَ على اْألرضِ، اختارلَنيالع تَهدمخ سيحالم

نع هياتح ، هعجزاتوم ، هوتوم ، هتيامقو ، ماءإلى الس هعودالثَّاني ، وص جيِئهوم . هـؤالء حأصب وقَد 
 المسيح يريد من السيد كذلك، فإن . ألنَّهم تَتَلمذوا على يديه " ميذ المسيحِ تال " ـ األشخاصِ يعرِفون ب

اآلخَـرين خبِري أنميقَةً وةً عرِفَةً شَخْصيعم عرِفَهي أن ؛ أيلميذاً لَهت كوني أن بِه نكُلِّ شَخصٍ يؤم 
نْهع . هذا الب دنا لَكأعد فَقَد ،لذلك على أن كساعدتلم جرنام بِحالمسيح تُص سوعي ا . تلميذاً للربأم 

 . ينشُئ عالقات سليمة مع والديه وأبناِئه التلميذُ : عنوان حلقتنا هذه فهو

 . نحن نعيشُ في زمنِ العالقات المنهدمة، والطالق، وثورة األبناء على آبائهم وأمهـاتهم
لك الكتـاب أن ي الحقيقـة  ن ما الذي يعلمه الكتاب المقدس عنِ العالقات بين اآلباء واألبنـاء؟ ـف

العالقات عن هذه علِّم الكثيري سـس . المقد٤ - ١ : ٦ فمثالً، نقرُأ في رسـالة أفس " : ،الَدـا اَألوهَأي 
هذَا ح َألن بي الرف يكُماِلدوا ويعقٌّ َأط . كُـوني ِلكَي ،دعبِو ةيصُل وَأو يي هالَّت ،كُأمو اكَأب َأكْرِم 

 وَأنْتُم َأيها اآلباء، الَ تُغيظُوا َأوالَدكُم، بْل ربـوهم . لَكُم خَير، وتَكُونُوا طواَل اَألعمارِ علَى اَألرضِ
 ". ارِه بِتَْأديبِ الرب وِإنْذَ

 اآلباء واألبناء، هناك مسؤولياتٌ على كُلٍّ منهما تجـاه بين متبادلة في ضوء العالقَة ال إذاً،
 . لهذا، سوفَ نتناوُل أوالً واجباتَ اآلباء تجاه األبناء، ثُم واجباتَ األبناء تجاه اآلباء . اآلخَر

في رسالة س تقوُل كلمةُ اِهللا لآلباءـْل : " ٤ : ٦ أفسب ،كُمالَديظُوا َأوالَ تُغ ،اءا اآلبهَأي َأنْتُمو 
ِإنْذَارِهو بيبِ الربِتَْأد موهبلقاةُ على إذاً، ". رةُ األولى المالمسؤولي قعات اآلباء هاتواألم جـاهت 
 ذِلك؟ المقْصود بإغاظَة األبناء هو إثارةُ غَضبهم أو لَكن ما هو معنى . أبناِئهِم هي أن ال يغيظوهم

هِمإحباط . أو م غاضـبونـنهم الكثيـرين ـظُ أننا فسوفَ نُالحجتمعاتفي م راقَبنا الشباب وإن



 ن لهذا، يجب على اآلبـاء واألمهـات أ . محبطون أو مستاؤون من الحياة بسبب آبائهم وأمهاتهِم
 وفيما يلي بعض االقتراحات العملية التـي . يلعبوا دوراً إيجابياً في حياة أبنائهم إطاعةً لوصايا اِهللا

 : تَشجيعِ األبناء وبِناء شَخصياتهِم يمكن أن تُساعد اآلباء واألمهات على

 هو توفير كُـلِّ دفَ حياتك الوحيد ال تَجعْل ه . درب أبناءك على تَحمِل المسؤولية ، أوالً
في كل األوقات؛ بل د ألبناِئك والرفاهية وسائِل الراحة هبر ةِل المسؤوليمم على تَح . تُـوفِّر فحين 

 ك كما أنهم سيعرفون أنـ . كُلَّ شيء لَهم فسوفَ تُعلِّمهم أن يكونوا أنانيين وأن ال يفكِّروا باآلخرين
 تسعى دوماً إلسعادهم مما سيدفعهم أحياناً إلى استخدام هذا األمرِ كوسيلة ضغْط عليك للحصـوِل

ريدونَهعلى ما ي . السيطرةَ وبمرورِ الس فقدونوسوفَ ي ،ينوأناني دلَّلينم أبناؤك صبحنين، سوفَ ي 
 . وغيرِها ، واألمورِ األخالقية ، والشرابِ ، على أنفُسهِم في ما يتعلَّقُ بالطعامِ

ـي روحتُنَم أن فينبغـي عليـك ةِل المسؤوليمعلى تَح كأبناء بتُدر لهذا، إذا أردتَ أن 
 فاألطفاُل يميلون بطبيعتهِم إلى االتِّكاِل على آبائهم وأمهاتهِم في كل . المسؤولية لديهم منذُ طفولَتهِم

شيء . غمكـأبٍ ور كرود إالَّ أن ،هِمحيات نم نَةيعم نَواتأمراً طَبيعياً في س هذا قد يكون أو ( أن 
هِم لكي ) ُأمفي جميعِ نواحي حيات ةِل المسؤوليمجِ وتَحشيئاً فشيئاً على النُّض مهبتُدر أن عليك تِّمحي 

 . م يصيروا أعضاء نافعين لمجتمعاته

 : مراحـل ثـالث ولتبسيط األمرِ، يمكننا أن نَقسم هذا التدريب على تحمِل المسؤولية إلى
 أن تُفْسـح هي الثانيةُ المرحلةُ . ذها ي تنف و اتخاذ القرارات تُشْرِك أبناءك في هي أن األولى المرحلةُ

بأنْفُس القرارات التخاذ أبناِئك المجاَل أمام هِم – كوإشـراف ـكعلى موافقَت صوِلهِمح مع ضرورة 
القرارات الثالثةُ المرحلةُ . على هذه تخذوا القراراتي أن يبأنفسـهم ه لموافقتـك الحاجـة دون 

 وهـذا ال يعنـي . فقد أصبحوا ناضجين وقادرين على التفكيرِ واتخاذ القرارات بأنفسهم . المسبقة
 فسوفَ يكون بإمكانهم دومـاً . أن ال يكون لَك أي دورٍ في حياتهِم و أ ، رج من حياتهِم بتاتاً أن تَخْ

 . بِيدهم لكن القرار النهائي سيكون . أن يرجعوا إليك لطلبِ النُّصحِ والمشورة عند الضرورة

في ع ةِل المسؤوليمعلى تَح م لهذا، ابدأ بتدريبِ أبناِئكهمثَل واجبات جاالتم ةة ددرسيالم ، 
وعالقاتهم كإخوة وأخوات وأبناء، وكيفية ف في المواقفالتصر الص فـي كيفيـة الـتحكمِ ، و عبة



 عالقـتهم تنميـة كيفيـة ، و األصـدقاء اكتسابِ كيفية ، و النقود إنفاق ، وكيفية هم شهوات رغباتهم و
 . ذلك اهللا، وغيرِ مع الشخصية

 قناعاتـك فَرض تَجنَّب . قناعاتهِم ومعتقداتهم الشخصية بناء ساعد أبناءك على ، ثانياً
على أبناِئك ةالشخصي كعتقداتهِم . ومعتقـداتهِم ومبنوا قناعاتي م على أنهدساع ،عوضاً عن ذلك 

 ، دع أبناءك يكتشفون الحـقَّ الكتـابِي األولى الخُطوةُ : بأنفسهم من خالِل الخُطْوات الثالث التالية
هِمهِم الخُطْوةُ الثانيةُ . بأنفُسبأنفُس ةالعملي التطبيقات ختاروني كأبناء عةُ . ، د  نـاقش : الخُطوةُ الثالـث

أبناِئك عهِم وقراراتهم مخيارات ببشـأنِ فمثالً، . عواق الكتابي بـالمالبِسِ التعليم ـوه تكـون أن 
ى المالبس التي نرتديها محتَشمةً  : ٩ : ٢ ومقبولةً اجتماعياً حيثُ نقرُأ في رسالة تيموثاوس األوـل

 َأو آلِلـَئ َأو وكَذِلك َأن النِّساء يزين ذَواتهِن بِلباسِ الْحشْمة، مع ورعٍ وتَعقُّل، الَ بِضفَاِئر َأو ذَهبٍ "
 هذا، ساعد أبناءك في تَبنِّي معتقداتهم وقناعـاتهم بشـأنِ المالبِـسِ التـي ل ". مالَبِس كَثيرة الثَّمنِ

 الختيارِ مالبِسهم بأنْفُسـهِم لَهم بعبارة ُأخرى، َأفْسح المجاَل . ضوء ما تُعلِّمه كلمةُ اِهللا يلبسونها في
ال تَخْر مخياراتَه والتعقُِّل طالما أن ةشْمالح دودح نع ـبِ خيـاراتهمِ . جثْ معهم عـن عواقدتَح 

 . الخاطئة على اآلخرين وعليهِم هم أنفُسهم

م . ساعد أبناءك على صقِْل شَخصـياتهم ، ثالثاً لَهـ حـم؛ بـل اسأبناِئك رشاعم حال تَكْب 
 فشخصـيةُ . وصقْلها كثيراً في تشكيِل شخصياتهِم لفة ألن ذلك يساعد بالتعبيرِ عن مشاعرِهم المخت

 اآلباء واألبناء تتشكَّل على أفْضِل نحوٍ ممكنٍ عندما تُتاح الفُرصةُ للجميعِ للتعبيـرِ عـن أنفسـهم
ةراحوص قدبص . األبناء نا فإنميعج لَمراه – وكما نَعالم رحلةتحديداً في م قة – رشاعم يمتلكون 

ختلفةم عنها بطُرق رونبعم . قوية وي ة وـل  فإن تَجاهَل اآلباء واألمهاتُ أبناءهم في هذه المرحـل
 وإن اعتاد األبناء على الصـراخِ فـي وجـه . يصغوا إليهم، فسوفَ يفقدون تواصلَهم مع أبناِئهِم

هاتُ آباِئهِم وُأمواُألم اآلباء هم، واعتادقابِِل – هاتأبنـاِئهِم، فسـوفَ – بالم هجراخِ في وعلى الص 
 . يحدثُ شَرخٌ كَبير في العالقَة بين الطرفينِ مما سيؤثِّر سلْبياً على تكوينِ شخصية األبناء

 ة ر بـ اؤك فحسب، بل وأيضاً إلـى نَ لذلك، حاوِْل أن تُصغي ال إلى الكالمِ الذي يقولُه أبن
صوت هم، وح ركات رهم هم، وميقولو . شاع أن حاولوني ما فَه هكـذا : " لَك أو !" أنا ُأفكِّر " رأنـا أشْـع 
 أجـل يـا صـديقي، !" أرجوك أن تَقْبلَني كَما أنـا " أو !" أنا أرى األمور بهذا المنْظار " أو !" هكذا

وأبناُؤك يحتـاجون ... ك كَصديق متَفَهمٍ أكْثَر مما يحتاجون إليك كأبٍ حازِمٍ فأبناُؤك يحتاجون إلي



قاسية كُأم إليك ا يحتاجونمم أكْثَر ةمتفهم كُأم إليك . ،رِ أبنـاِئكُمشـاعحِ مي كَـب  فإذا استمريتُم ـف
 لبية وهدامة مثـَل اإلحبـاط، والفَشَـِل، بأشكاٍل س فسوفَ تَطْفو هذه المشاعر على السطْحِ الحقاً

 لهـذا، إذا أردتَ أن تُسـاعد أبنـاءك فـي تَنميـة . ، وغيرِ ذلك اإلدمانِ والتفكيرِ في االنتحارِ، و
 ساعدهم على التعبيـرِ ف ، كَما ينبغي مشاعرِهم وأحاسيسهِم بطريقة إيجابية، وفي صقِْل شَخصياتهم

غِ إليهِموأص ،هِمأنفُس نع يتكلَّمون حين هِملمشـاك ـنع فيـه شـارِكونَكوقتـاً ي ملَه صخَصو ، 
 . وأحالمهِم، وتطلُّعاتهِم، واظْهِر لَك حبك واهتمامك بِهِم وهمومهِم،

 ائن اجتمـاعي بطبيعتـه وال فاإلنسان ك . ساعد أبناءك على بِناء عالقات سليمة ، رابعاً
نِ اآلخَرينزٍِل عععيشَ بمي أن مكنهي . اآلخَـرين وأن ،لآلخَـرين ـةبِحاج مأنه كأبناء لِّملهذا، ع 

 فالكتاب المقدس ال ينْظُر إلى المؤمنين باعتبارِهم أفراداً منفصلين بعضهم عـن . بحاجة لَهم أيضاً
 كما أنه ينْظُر إلـى المـؤمنين . ضٍ؛ بل ينْظُر إليهِم باعتبارِهم عائلةً واحدةً أال وهي عائلةُ اِهللا بع

ذلك، سـاعد . باعتبارِهم جسداً واحداً مؤلَّفاً من أعضاء متَعددة ال يقلُّ أحدها أهميةً عنِ اآلخَرِ  ـل
عم القاتع على إنشاء كأبناء اتمارِ والخلفياألع خْتَلَفم نم علـى تكـوينِ . اآلخَرين مهعوشَج 

ةالجِنْسِ اآلخَرِ بطَهار عِل معلى التعامو ةديج داقاتص . 

 اآلباء، الَ تُغيظُـوا وَأنْتُم َأيها : " ٤ : ٦ قرأنا ما تَقولُه كلمةُ اِهللا لآلباء في رسالة أفسس لقد
ِإنْذَارِهو بيبِ الربِتَْأد موهبْل رب ،كُمالَدَأو ." هـاتواألم لقاةُ على اآلبـاءةُ األولى المإذاً، المسؤولي 

ى ؛ بل أن يشَجعوهم ويساعدوهم على تَحمِل المسـؤولية، تجاه أبناِئهِم هي أن ال يغيظوهم  وعـل
ـعم ةسـليم القاتع هم، وعلى بناءاتقِْل شخصية، وعلى صعتقداتهم الشخصيتشكيِل قناعاتهم وم 

 . اآلخَرين

 المسؤولية الثانية الملقاة على عاتق اآلباء واُألمهـات نأتي اآلن إلى الوصية الثانية أوِ
بري أن يهأال و أبناِئهِم جاهم توه " ِإنْذَارِهو بيبِ الربِتَْأد " . 

نْتَهِجوها في تربيـةي التي ينبغي عليهم أن نِ الطريقةهاتُ عواُألم ُل اآلباءكثيراً ما يتساء 
هذا السؤاِل فيقوُل . أبناِئهِم ننا عجيبي سقدالم والكتاب " : وإنـذارِه بتأديبِ الرب موهبر ." بعبـارة 

ـةى إطاع ُأخرى، يجِب علينا كآباء وُأمهات أن نُربي أبناءنا على تَعاليمِ الكتابِ المقـدسِ وعـل



صايا الربالعالَمِ، فينبغي علينـا . و نم سلَي نَّهعيشُ في العالَمِ لكي نالمؤم كتالميـذَ – وحيثُ أن 
 : ا وفقاً لهاتينِ القاعدتينِ الهامتينِ أن نُربي أبناءن – للسيد المسيحِ

 فينبغـي . رب أبناءك على أن يكونوا مواطنين صاِلحين في ملَكوت اِهللا : القاعدةُ األولى
 علينا كمؤمنين مسيحيين أن نُدرب أبناءنا على أن يثقوا في اِهللا في كُلِّ الظروف، وأن يطيعوه في

 كما يجِب علينا أن نُدربهم على أن يعيشوا حياةً مقَدسةً وبارةً، وأن يحبـوا اَهللا مـن . اِل كُلِّ األحو
كُلِّ قُلوبِهِم . 

 فينبغـي . رب أبناءك على أن يكونوا مواطنين صاِلحين في هذا العالَمِ : القاعدةُ الثانيةُ
 اً أن يطَبقوا تَعاليم الكتابِ المقدسِ في حياتهم اليومية وفي كُلِّ مجـاالت علينا أن نُعلِّم أبناءنا أيض

 فتعاليم الكتابِ المقدسِ لَم تُعطَ لَنا لكي نُطَبقَها في الكنيسة فحسب، بل وأيضاً في البيـت، . حياتهِم
 كذلك، درب أبنـاءك فـي كُـلِّ . نٍ نَتواجد فيه والمدرسة، ومكانِ العمِل، والشارِعِ، وفي كُلِّ مكا

هِمتبِ شخصيوانة، والعاطفيـة : جة، واالجتماعية، والروحية، والبدنيالفكري . أيضـاً أن م هـبرد 
مهوا أنْفُسبحي هِم، وأنفي حيات كَماءو يكونوا ح فإ . اآلخَرين نـا نحنَج – فـي – كمـؤمنين بِنـاء 

ةليمس تَمعاتجم أيضاً في بِناء حفسوفَ نَنْج ،ةليمس عائالت . 

أبنـاِئهِم ـعم ةسليم عالقات في إنشاء اآلباء ةمسؤولي ناآلن ع ثنا لغايةلقد تحد . ،واآلن 
م ةسليم القاتع في إنشاء األبناء ةمسؤولي نثُ عتَعاَل بِنا نتحد هِمهاتوُأم آباِئهِم نقرُأ في . ع فنحن 

 َأكْرِم َأباك وُأمـك، . َأيها اَألوالَد، َأطيعوا واِلديكُم في الرب َألن هذَا حقٌّ : " ٣ - ١ : ٦ رسالة أفسس
وتَكُونُوا طو ،رخَي لَكُم كُوني ِلكَي ،دعبِو ةيصُل وَأو يي هضِ الَّتلَى اَألرارِ عماَل اَألع " . 

أن ـيه هِمهـاتوُأم آبـاِئهِم جـاهت األبناء قلقاةُ على عاتةُ األولى المإذاً، المسؤولي 
 . يطيعوهم

 يطيعوا آباءهم وُأمهاتهم طـواَل حيـاتهم في بعضِ الثقافات حوَل العالَمِ، يتعلَّم األبناء أن
ى . لظروف واألحوال وفي جميعِ ا  وفي هذه الثقافات، يحتفظُ اآلباء واألمهاتُ بهذه السـلْطَة عـل

 فمثالً، نقـرُأ فـي . لكن الكتاب المقدس يعلِّمنا أن ثقافةَ ملَكوت اِهللا مختلفة . أبناِئهِم إلى أن يموتوا
لكنَّنا . يينِ حين كان في سن الثانيةَ عشْرة أن يسوع كان خاضعاً ألبويه األرض ٥١ : ٢ إنجيل لوقا



فهو لَم يعد طفـالً أو . نقرُأ في األصحاحِ الثالث من إنجيِل مرقُس عن فَتْرة الحقة من حياة يسوع
م لهذا، . شاباً صغيراً، بل أصبح رجالً ناضجاً وأصبحتْ لديه مهام ينبغي عليه القيام بِها  فهـو لـَ

 يعد خاضعاً ألبويه األرضيينِ كَما كان في السابق ألن المهام التي أوكلها إليه أبوه السماوِي كانَتْ
هنْدتَلُّ المكانَةَ األولى عتَح . 

 ُأمه ويلْتَصقُ من َأجِل هذَا يتْرك الرجُل َأباه و : " ٥ : ١٩ كما أن يسوع قاَل في إنجيل متَّى
 ة النُّضـجِ لَـ ح ر وهذا يعني أنه عندما يصُل الطفُل إلـى م ". بِامرَأته، ويكُون االثْنَانِ جسدا واحدا

 وهذا يتطلَّـب مـن األبنـاء أن . فينبغي عليه أن يتْرك أبويه وأن يؤسس عائلةً جديدةً مع زوجته
ستقلُّوا عاً ياً وعاطفيِل مادينِ األه . في القـرارات لطانِ والديهس نم ررتَحي أن منه يتطلَّب كما أنه 

ديدةالج عائلته وحياة هبحيات تعلِّقَةالم . 

 كذلك، ماذا لو كان األبوانِ غير مؤمنينِ وأرادا أن يستمرا في الضغط على أبنائهما لكي
 إلهاً آخَر، أو لكي يظلُّوا ملْحدين؟ هل ينبغي على األبناء أن يطيعوا آباءهم وُأمهاتهم فـي يعبدوا

 من َأحب َأبا َأو ُأما َأكْثَر منِّي : " ٣٧ : ١٠ فقد قاَل يسوع في إنجيل متَّى ! هذه الحالة؟ ال يا صديقي
 هـذا ". ينْبغي َأن يطَاع اُهللا َأكْثَر من النَّـاسِ : " ٢٩ : ٥ الرسل كما نقرُأ في أعماِل ". فَالَ يستَحقُّني

 يرينا أنه حين يكون هناك تَعارض بين ما يريده اُهللا منّا وبين ما يريده أبوانا منَّا، فينبغـي علينـا
أن وه لَه عنَخْض اَهللا وأن نُطيع . 

 انيةُ الملقاةُ على عاتق األبناء تجـاه آبـاِئهِم وُأمهـاتهِم فَهِـي أن أما المسؤوليةُ الث
مكْرِموهي . 

 وسوفَ نَستَعرِض هنـا خَمـس . والجوانبِ يشْتَمُل إكْرام الوالدينِ على الكثيرِ من األمورِ
 : طُرق إلكْرامِ الواِلدينِ

 والمحبةُ المقصودةُ هنا ال تَعني أن تزورهمـا . هِر محبتَك لَهما أكْرِم والديك بأن تُظْ ، أوالً
ةالتقليدي بالطريقة الشائعة قلـبٍ يفـيض ـنةً نابعةً مةً حقيقيما محبلَه تُظْهِر ؛ بل أنكعجتَمفي م 

كلألج ما على كُلِّ ما فَعالهفكثيراً ما . بالشُّكْرِ والتقديرِ لَه أن المؤمنين واألمهاتُ غير اآلباء يعتقد 
فإن كان والداك غير مؤمنينِ، فقد يظُنَّـانِ . ابنهما سيتغير نحو األسوأ حين يصبِح مؤمناً مسيحياً



لن أو أنك ،ديٍل جمَل على عصلن تَح أو أنك ، تُهمُل دراستَك لُكعجبالمسيحِ سي إيمانَك أن تكـون 
 ناجحاً في حياتك، أو أنك لن تتمكَّن من مساعدتهِما مادياً، أو أنك ستتخلَّى عنهما، أو أنك ستتخلَّى

 لهذا، حاوِْل أن تَشْـرح لَهمـا أسـاس . عن عاداتك وتقاليدك، أو أنك ستُغْضب اَهللا الذي يعبدانه
 . مانَك بالمسيحِ قد جعلَك شخصاً أفْضَل في جميـعِ جوانـبِ شخصـيتك إيمانك، واثْبِتْ لَهما أن إي

ـكبـالِل حمـا ومـن خهعم ةبالطي كخالِل عالقَت نةَ المسيحِ مبحم سكاع ،هذا كُلِّه نم مواأله 
 . لَهما المضحي

 ها منْك والـداك؛ بـل كْتَف بالقيامِ باألشياء التي يطْلُب ال تَ . أكْرِم والديك بأن تَخْدمهما ، ثانياً
برد ذلك أحاسيسك طْلُبا منكي تى أنح ونهِما دتمدخ نم راً في تقديمِ . لكي تَتمكَّنبادم لذلك، كُن 

لوالديك ةدساعوالم ةمدمٍ، بل . الخهبِتَثاقٍُل أو تَج ْل ذِلكوال تَفْع ـةبححٍ ومبفَـر ْل كُـلَّ شَـيءافْع 
 . فحين تفعُل ذِلك فإنَّك تُكْرِم والديك ال بِفَمك فحسب، بل وأيضاً بطريقة عملية . وإخالصٍ

 فرغْم أنك قد تَكْبر وتَنْضـج . واقتراحاتهِما ما نصاِئحهِ تُصغي إلى أكْرِم والديك بأن ، ثالثاً
 أعلى الشهادات األكاديمية، إالَّ أن خبرةَ والديك في الحيـاة تَسـتحقُّ منـك ُأذُنـاً وتَحصُل على

هِما، وبـأن . صغيةً مهِما واقتراحاتتُصغي إلى نصاِئح بأن لوالديك كإكرام تُظْهِر أن نُككمي ،لذلك 
هِما في الحياةتكْمح ننهما ومم لَّ . تتعلَّمهِمـا، كذلك، تَعرِفَتعبِهمـا، ومهِمـا، ومواهمهارات ـنم م 

في الحياة ةهِما العمليتربوخ . 

 ال تَفْصـْل نفسـك . إلى حد ما تَسمح لَهما باالنخراط في حياتك أكْرِم والديك بأن ، رابعاً
آخَر لَدتَ إلى بتَ أو سافَرجتزو حتى إن تماماً عن والديك . ما إنكتقوُل لَه فكأنَّك فعلتَ ذِلك فإن 

 ن وجودهما في حياتك متْعب أكْثَر ممـا إ نك أفْضُل حاالً بدونهِما، أو إ ال تُريدهما في حياتك، أو
ريحم ووأفكـ . ه ـكطَطوخ كشاريعما على مهعوأطْل ،والديك عم كلظْ على تواصلهذا، حاف ارِك 

كلشاكوم كمومالحينِ واآلخَر . وه ما بينتَهما واْطلُب نَصيحتَهكْمما وحتَهخبر تَرِماح . 

 تَجنَّب الجِداَل مع والـديك قَـدر . أكْرِم والديك بأن تَتَجنَّب الجِداَل العنيفَ معهما ، خامساً
 ة أوِ السطحية مثَل المالبِسِ وبـرامجِ التلفـازِ والواجبـات وال سيما في األمورِ التافه – اإلمكانِ
ةواألبناء . المنزلي اآلباء بين خٍ في العالقَةي إلى شَرنيفَةُ غالباً ما تؤدجادالتُ العالً . فالمد لهذا، بـ



ة واطْلُـب مـن اِهللا أن ، اطْرح وجهةَ نَظَرِك بطريقة لطيفَة و الفارِغِ من اللجوء إلى الجدِل ذَّبـهم 
أفعاِلك دودعلى ر والسيطرة كنَفْس طبفي ض كدساعي . 

 أن تكون قد استفدتَ وتباركْتَ بهذه الحلْقَة مـن – عزيزي المستمع – نَرجو وفي الختامِ،
 ى أن تكون أباً صالحاً وابناً صالحاً فـي كما نرجو أن يعطيك الرب الحكْمةَ والقُدرةَ عل . برنامجِنا

كعتَمجوم كعاِئلَت . 
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