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 4الُملحق 

 العالقة مع الوالَدين الحيّين

 

: أفكاره ونظرته وحقائقه ومعتقداته وقيَِمه ههي أن يغيّر عالمومسؤولية من هللا  كل مسيحي مؤمن: لدى ُمقّدمة

 وقناعاته واختباراته وتجاربه وسلوكياته وعالقاته ومؤّسساته بحيث تصبح منسجمة مع ثقافة ملكوت هللا!

 وسننظر هنا إلى العالقة مع والَدينا األحياء.  

 

 أ. مسؤولية إطاعة الوالَدين 

 

 : بحسب الكتاب الُمقدس، ما حّد الّسّن الذي يتوّجب عنده إطاعة األوالد لوالَديهم؟ شف وناق  اكتش  

 .مالحظات

 .وصايا الكتاب الُمقدس. 1

 . يحّدد هللا مسؤوليتَن لألوالد: إطاعة والّديهم وإكرامهم. 3-1: 6أفسس  اقرأ

والَديهم طوَل حياتهم وفي كلِّ الظّروف، حتى إن  أن يطيعوافي بعض ثقافات العالم، يتعلّم األوالد بأنَّ عليهم 

ًرا. في هذه الثّقافات، طلب الوالَدان منهم عمل أمٍر يتعاَرض مع إرادة هللا أو أمًرا أنانيًّا أو حتّى ضارًّ  ا ومدمِّ

للوالَدين سلطاٌن ُمطلَق على أوالدهم، سواء أكانوا عّزابًا أو متزّوجين، إلى أن يموت الوالَدان. ليست هذه 

 النّاحية في الثّقافة البشريّة كتابيةً، وينبغي أن تتغيّر لتتوافق مع ثقافة ملكوت هللا. 

 

 .مثال يسوع. 2

. حين كان يسوع طفالً في سن الثّانية عشرة، كان 34: 4؛ يوحنّا 31-31، 21: 3؛ مرقس 11: 2لوقا  اقرأ

طائًعا لوالَديه على األرض. ولكن حين كبُر يسوع، وانشغل لهدف حياته، لم يُعد يطيع والَديه أو ينصاع 

لحياة، إذ كان عمله لرغباتهما! ومع أّن يسوع لم يكن متزّوًجا، فقد كان شابًا كبيًرا وله مهّمة وعمل مستقّل في ا

 هو أن يعمل مشيئة هللا وينصاع لرغبات هللا، حتّى حين ال يوافق والداه على هذا. 

 

 .تعليم يسوع. 3



4ُملحق ال -الدليل السادس  

 
 

. حين ال يعوُد اإلنسان طفالً، فيكبُر، تتغيَّر عالقته بوالَديه. ولكن متى يمكن اعتبار 1: 11؛ 33: 11متّى  اقرأ

 الّشخص بالًغا وكبيًرا؟ 

 يُظِهر مثال يسوع أنه حين يبدأ الّشخص العازب عمله الخاّص والمستقّل في الحياة فإنّه يُعتبَر كبيًرا.  -

عليه أن يُظِهر أنّه حين يتزّوج الّرجل فإنّه يعتبَر كبيًرا. وحينئٍذ يكون  1: 11تعليم يسوع في متّى  -

ه ويبدأ عائلةً جديدة مع زوجته. عليه أن يترك و يترك الَديه عاطفيًا وماّديًّا، كما عليه أن يخرج أباه وأمَّ

 من تحَت سلطة والَديه. وإن أمكن، عليه أيًضا أن يترك بيت والَديه. 

ا أكثَر منّي فال 33: 11يقول يسوع لألعزب، مثلما يقول للمتزوج، في متّى  - : "َمن أحبَّ أبًا أو أّمً

تحقني." فإْن كان عليك أن تختار ما بين والَديك أو يستحقُّني، وَمن أحبَّ ابنًا أو ابنةً أكثَر منّي فال يس

يسوع المسيح، فإنّه ينبغي رفض رغبات والَديك مهما كانت مهمة وملِّحة، فوالؤك األول هو ليسوع 

 المسيح، وال يجوز ألية عالقة أخرى أن تحّل محلّها. 

 

وا والَديهم طوَل حياتهم أو في كّل : ال يعلّم الكتاب الُمقدس أّن على المسيحيين المؤمنين أن يطيعالخالصة

، أي طالما كانوا تحَت سّن في طفولتهمالظّروف، بل يعلّم أن على المسيحيين المؤمنين أن يطيعوا والّديهم 

البلوغ والنّضوج، أي طالما هم يعتمدون على إعالة والَديهم، وطالما كانت رغبات الوالَدين ال تتعارض مع 

 الكتاب الُمقدَّس. 

 

سّن البلوغ حين يترك المسيحي المؤمن بيت والَديه ليدرس أو ليعمل، أو حين يبقى ساكنًا مع والَديه دون يبدأ 

أن يكون معتمًدا في معيشته على والَديه، أو حين يتزّوج. ليس المسيحي البالغ ُملَزًما بأن يطيع والَديه. ولكّن 

ا ُملَزمون بأن يطيعوا هللا طول حياتهم وفي كلِّ الظّروف. الكتاَب الُمقدَّس يعلّم أن المسيحيِّين المؤمنين دائمً 

ا زمنيًاولذا، فالخالصة هي أن إلطاعة الّشخص لوالَديه  . يبقى األوالد ُملَزمين بإطاعة والديهم إلى أن حّدً

 يصلوا سّن البلوغ والنّضوج. 

 

 ب. مسؤولية إكرام الوالَدين

 

 : بحسب الكتاب الُمقدس، كيف يكرم النّاس والِديهم؟ شف وناق  اكتش  
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  .مالحظات

ٍد أو دوافع أنانية أو  "اإلكرام"معنى  هو أن تعطي مكانةً سامية للشخص، وتظِهر احتراًما له، وتحبّه بال تردُّ

 خوف. 

 تُظِهر األمثلة التّالية أناًسا في عالقتهم بوالَديهم أو والَدي شريك حياتهم أو أبيهم الّسماوي. 

 ثمة خمسة طرق تكِرم بها والَديك )ووالَدي شريك حياتك أو أباك الّسماوي(: 

 

 

 .أنَت تكر م والَديك بعدم المجاَدلة معهما. 1

 . 4: 13؛ رومية 13، 11: 21خروج  اقرأ

يحّذر هللا األوالد من أن الكالم أو التّعاُمل بُعنف مع والَديهم سيؤّدي إلى عقوبة شديدة. في فترة العهد القديم، 

 كانت الجماعة تميت األوالد العصاة والمتمّردين على الوالدين. 

ة هي الوحيدة ولكّن يسوع المسيح في مجيئه األول تّمم شرائع حقبة العهد القديم. وفي العهد الجديد، الحكوم

 التي لديها الّسلطة إليقاع عقوبة الموت. 

 

بدالً من أن تتشاجر مع والَديك، عبّر عن وجهة نظرك بطريقٍة لطيفة، ثم اسمح هلل بأن يعمل بالطّريقة التّي 

ن يعمل ترضيه. وبهذه، الطّريقة أنَت تُظِهر أنّك تؤمن أنَّ هللا هو المسيطر على كلِّ وضع، وأّن هللا قادٌر على أ

 األفضَل لَك. 

 

 .أنت تكر م والَديك بأخذ نصائحهما واقتراحاتهما على محمل الجدّ . 2

 . 23: 23أمثال  اقرأ

يعلّمك الكتاب الُمقدَّس بضرورة أن تسعى للحصول على الحق والحكمة والتّأديب والفهم من والَديك. حينما 

م من سني خبرتهما وحكمتهما المتراكمة عبر الّسنين طالما يقّدم والَداك اقتراحاٍت أو نصائح، فتعلّم منهما. تعلَّ 

 كانت لديك الفرصة لذلك. 

 

 . أنت تكر م والَديك بشملهما في حياتك الحقيقية. 3

 . 13-11: 6كورنثوس 2 اقرأ
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 على المسيحيّين المؤمنين أن يفتحوا قلوبهم بعضهم لبعض. فبادر أنَت في التّكلُّم مع والَديك. 

 نشطتك وأعمالك: ما تعمله في المدرسة أو العمل، وما تعمله مع أصدقائك وكنيستك. كلّمهما عن أ

 كلّمهما عن عالقتك: عن أصدقائك وكيفية تعاُملك معهم. 

 عن العالم، وعن قناعاتك المسيحيّة. وعن النّاس، وكلّمهما عن معتقداتك: عن هللا، 

كلّمهما عن أفكارك ومشاعرك وخططك. أنَت تكِرم والَديك حين تشِركهما في خططك وقراراتك، وتهينهما 

 حين تستبعدهما فال تشركهما في حياتك. 

 

 .أنت تكر م والَديك باالهتمام بهما وخدمتهما. 4

 . 8، 4: 1تيموثاوس 1 اقرأ

 المسيحيّون المؤمنون مسؤولون عن سّد االحتياجات الحقيقيّة لوالَديهم، ولكن ليس عن رفاهيّتهم! 

 االحتياجات الحقيقية هي الطّعام والملبس ومكان جيّد للنّوم. 

 وثّمة احتياجات أخرى مثل االحترام واالهتمام واالنتباه إليهم وسماع بشارة اإلنجيل لهم. 

 

الجانب الذي يمكنك أن تخدم فيه والَديك، وأن تدرك حاجتهم الحقيقيّة للخدمة. دّرب  دّرب نفسك على أن ترى

نفسك على أن تخدم الخدمة التي ال يرغب اآلخرون بها أو ال يستطيعون تأديتها. بادر بأن تخدم والَديك 

 وتساعدهما، وال تنتظر حتّى يطلبان منك المساَعدة. 

 

 . بّتك لهماأنَت تكر م والَديك من خالل مح. 5

 . 8-4: 13كورنثوس 1 اقرأ

حسبما تتطلّب الثّقافة، مثل زيارتهما وإعطائهما الهدايا، فإنّك في الحقيقة ال  فقطحين تُظِهر المحبّة لوالَديك 

 تكِرمهما، بل تهينهما. فالمحبّة الحقيقة تتجاوز احترام الوالَدين الذي تتطلَّبه الثّقافة الّسائدة. 

 

 اإلساءات التّي ارتكباهما بحقِّها.  وتغفرتجاه تقصيرات الوالَدين،  طويلة البالالمحبّة المسيحيّة الحقيقيّة 

 

حين تصبح مسيحيًّا مؤمنًا، فإّن والَديك غير المؤمنين عموًما سيخشيان أن يؤثّر إيمانك بالمسيح عليك سلبًا. 

زك الّدراسي جيًّدا، وأن ال تنجح في حياتك، وأن تربح فهم يخشون أن تتراجع في دراستك، وأن ال يعود إنجا
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ماالً أقّل، وبالتّالي ال تكون قادًرا على دعهم وإعالتهم ماليًّا. هم يخشون أن تترك ثقافتك، وأن تُغِضب إلههم 

مانك وأفراد جماعتهم الّدينيّة. طمئنهم بأنّك ال تنوي أن تترك النّواحي الجيّدة في ثقافتك البشرية. واشرح إي

لهم أنّك صرَت تتحّمل المسؤولية بوعٍي أكبر، وبأنَّك صرت شخًصا محبًّا أكثر  وأثبِتالمسيحّي لهم بحرص، 

 من خالل ما عمله المسيح ألجلك! 

 


