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 1الُملحق 

 تأديب األوالد في العائلة المسيحية

 

 : أحد األجزاء المهّمة في تدريب وتربية األطفال في العائلة المسيحية هو التأديب. ُمقّدمة

: "يا ابني، ال تستخف بتأديب الرب. وال تفقد العزيمة حين يوبخك على الخطأ. 6-5: 21نقرأ في عبرانيين 

: "ألن الرب يؤدِّب من 21: 3فإن الذي يحبه الرب يؤدبه. وهو يجلد كل من يتخذه له ابنًا." ونقرأ في أمثال 

ير عن المحبة. ولذا، ينبغي أال يصير التأديب يحبه، ويسر به كما يسر أب بابنه." بحسب كلمة هللا، التأديب تعب

تعبيًرا عن الغضب الخارج عن السيطرة أو العقاب غير العادل. ينبغي أن يماَرس التأديب دائًما بجوٍّ من الحق 

 والمحبة. 

 . التأديب جزٌء مهم من عملية التدريب .1

 : كيف يشّكل التأديُب جزًءا من التدريب؟ اكتِشف وناقِش

" في أمثال 6: 11أمثال  اقرأ اكتساب العادات الجيّدة خاّصةً من تعني  4: 6وأفسس  6: 11. الكلمة "ربِّ

 .خالل التربية والتأديب والتصحيح

هم المسؤولون عن تأديب وتدريب  اآلباء. الِحظ أنّه بحسب كلمة هللا 12: 3وكولوسي  4: 6أفسس  اقرأ

يتجاهلوا مسؤوليتهم هذه المعطاة ال أوالدهم. ومع أن األمهات يساعدن اآلباء في هذه الناحية، فعلى اآلباء أن 

  لهم من هللا.

. ال يعني التأديب بشكٍل أساسي معاقبة الولد لتجاوزه الخطّ المرسوم له، بل يعني 22-21: 21عبرانيين  اقرأ

(. ولذا، فإّن المحبّة ستؤّدب الولد، ولكن هذه 6: 11)أمثال  لد في الطريق الذي ينبغي أن يسير فيهتدريب الو

المحبّة لن تؤّدب الولد بقسوة، ألن هللا يمنع األب من أن يثير غيظ ابنه أو يزرع فيه شعوًرا بالمرارة. معنى أن 

رة" إثارة اآلخر وإزعاجه. هذه "يغيظ" هو أن يثير غضب الشخص اآلخر. ويشمل عمل "زراعة المرا

بانه، ولكنّهما لن يتسبّبا باإلحباط  األعمال من الوالد تسبّب اإلحباط للولد. فإن كان الوالدان يحبّان ولدهما فسيؤدِّ
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ب الولد على أن يصبِح ُمقدًَّسا في عالقته باهلل، وبأن يعمل ما هو  له. ميزة التأديب العظيمة هي أنّها تدرِّ

 ه في عالقته باآلخرين، وبأن يأتي بالسالم إلى قلبه. صواب في حيات

 

 . التأديب يعني وضع الحدود .2

 ما النواحي التي فيها يضع هللا والوالدان الحدود؟  :اكتِشف وناقِش

 أ. يضع هللا والوالدان نوعيات مختلفة من الحدود. 

. الوصايا العشرة حدود عشرة مهمة، من دونها ينهار المجتمع وال يقوم في عالقته باهلل 12-21: 5تثنية  اقرأ

 والعالقة مع القريب. 

 ؛8-2: 5؛ 11-13، 25-24: 4؛ 25-21: 2؛ أمثال 31: 221؛ مزمور 2: 2؛ مزمور 26-23: 5متّى  اقرأ

سيحيّين المؤمنين أال يتوقّفوا عن التأثير بجميع . مع أّن على الم33: 25كورنثوس 2؛ 11-14: 1؛ 11-11: 6

الناس، وبالتالي عدم االنسحاب من االنخراط في المجتمع، فإّن هللا والوالدين يضعون الحدود المتعلقة بنوعية 

الناس الذين يمكن للولد أن يتعامل معهم عن قُرب. يتجنَّب المسيحيّون المؤمنون التعامل عن قرب مع األشرار 

رين والذين يتسبّبون في تعريضهم للّشّر، والمقامرين، والمجِرمين، والفاسدين المنحرفين أخالقيًا والساخ

وجنسيًا، إلخ. على المسيحيّين أال يخدعوا أنفسهم بالتفكير بأّن المعاشرات الّسيّئة والّرديئة لن تُفِسد أخالقهم 

 وطبائعهم!

 ب. الّسبب الداعي لوجود حدود. 

 ماذا يضع هللا والوالدان هذه الحدود؟: لاكتِشف وناقِش

 . 26: 1بطرس 2؛ 14، 23، 2: 5؛ غالطية 1: 8كورنثوس 2 اقرأ

 .مالحظات

! المحبة الحقيقة ترسم دائرةً حول الولد لن يمنحاهم حرية ال حدود لهاإن كان الوالدان يُِحبان أوالدهما، فإنّهما 

ء. وضع حدود واضحة حول الولد تساعده في بين الصواب والخطأ، وبين الجيد والردي ليعرف الفرق

داخل هذه الحدود. وتساعده هذه الحدود في إدراك العواقب الرديئة والتعاسة التي يمكن أن تأتيه  الشعور بأمان
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وتأتي اآلخرين إن خرج خارج تلك الدائرة! من دون تلك الحدود لن تكون عند الولد فكرة واضحة بشأن ما 

 يحميل تلك الحدود سياًجا هو صالح وما هو ردي، وبالتالي لن يكون قادًرا على تقدير عواقب أعماله. تشكّ 

الولد. وتساعد الحدود الولد في أن يعرف ويشعر باليقين بأنّه حين يبقى ضمن هذا السياج، فإنّه يعمل األمور 

 التي ترضي والديه وهللا. 

عادةً ما تُلخَّص الحدود بـ "قوانين البيت" العائلية. وعلى الوالدين أن يعلِما بوضوح أوالدهما بشأن قوانين 

بيت هذه وسبب كونها مهّمة. وعلى الوالِدين أال يكون لديهم أية قواعد غير ضرورية، بَل عليهم يضعوا ال

قوانين واضحة. فمثاًل، ينبغي للوالَدين أن يؤّدبا أوالدهما على العصيان وعدم الصدق )الكذب وغيرها من 

فات الشبيهة( وعدم االحترام. وضع حدوٍد واضحة للولد هو الطري قة الوحيدة لتوفير األمن له، ألنَّه التصرُّ

بهذه يعرف كلَّ الوقت ما يمكنه عمله وما ال يمكنه عمله. حين يتعلّم الولد احترام الحدود في البيت، فإنه في 

 الغالب سيحترم الحدود في المجتمع والحدود التي يقّررها هللا. 

 

 . التأديب يعني التوبيخ والتصحيح .3

 .أ. ضرورة التوبيخ 

 . 5: 11؛ أمثال 23-21: 3؛ 14-11: 1صموئيل 2 اقرأ

 ، ألوالده؟الكاِهن : كيف ظهر عدم أو ضعف تأديب األب، عاليشف وناقِ اكتشِ 

 .مالحظات

. لم يوبّخهما ولم يتمّكن من ردعهماعالي كثيًرا مع ابنيه، ولكنه  تكلّمال شروًرا كثيرة. عَ كان لعالي ابنان فَ 

هذا ليس توبيًخا بل هو نداء للتوقف عن فعل الشر. كان يجب على  تعملون مثل هذه األمور؟" لماذاسألهما: "

. كان يواجههم بشرورهم وعواقب شرورهمكان عليه أن  فعلتم؟" ماذاهذا األب أن يسأل أوالده األشرار: "

 عليه أن يوبِّخهم على خطيتهم!

 .ب. النواحي المختلفة للتوبيخ 

 ( الولد؟elenchò :المختلفة لتوبيخ )في اليونانية النواحي الكتابية: ما شف وناقِ اكتشِ 
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( الوالد أو الوالدة الخطية التي اقترفها الولد. elenchò :)في اليونانية يفضحأو  يكشف. 22: 5أفسس  اقرأ

كانت غلطته أو تجاوزه. كما ينبغي للوالد أن يحرص على أن يدِرك الولد  ماذاينبغي أن يعرف الولد بوضوح 

 كون عمله خاطئًا، إما في عيني هللا أو في عينيه.   سبب

( ابنه بتوبيخه عمله أو سلوكه elenchòة: )في اليوناني يوبِّخ. وعلى الوالد أن 13: 18؛ 6-5: 11أمثال  اقرأ

 مل أو السلوك. وتأكيده على عدم موافقته على ذلك الع

( حجج ابنه التي يحاول بها elenchò :)في اليونانية يدحض. إن لزم األمر ينبغي للوالد أْن 1: 2تيطس  اقرأ

تبرير نفسه برغم عدم وجود سبب وجيه حقًا. ولكن على الوالد أن يعطي الولد فرصة لتفسير سلوكه أو 

فه. قد يكون لدى الولد سبب وجيهٌ جًدا لتغاضي ال والد عنه. حينما يفترض الوالد افتراًضا خاطئًا أو يوّجه تصرُّ

 اتّهاًما خاطئًا البنه عليه أن يعتذر البنه. 

( elenchò :ابنه )في اليونانية يقنِع. وفي الوقت الراهن، يصلّي الوالد بهدوء في سعيه ألْن 8: 26يوحنا  اقرأ

( بشأن جّدية تجاوزه وتعديه، حتّى يشعر بالذنب أو الخجل من elenchò  :)في اليونانية ويوبّخهبخطأه 

 تعّديه، ويرغب بأن يتوب. 

( ابنه بمساعدته على الّسير elenchò :)في اليونانية ويصّوبالوالد  يوبّخ. وأخيًرا 26: 3تيموثاوس 1 اقرأ

 في الطريق التي ينبغي أن يسلكها. 

ّر الولد في العصيان، من خالل استمراره في حماقته أو . إن استم25: 11وأمثال  6: 21عبرانيين  اقرأ

ده أو تقسية قلبه تجاه والديه أو تحّدي سلطة والديه، فحينئٍذ على الوالدين أن  )في  يعاقباكبريائه أو تمرُّ

 ( الولد بطريقة مناسبة. elenchò :اليونانية

 

 . التأديب يعني التوبيخ والتصحيح .4

 : ما هي المكافآت والعقوبات المناسبة؟ شف وناقِ اكتشِ 

 .أ. المكافآت 
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. على الوالدين أن يبتكرا طرقًا مختلفة لتشجيع أوالدهما ومكافأتهم ليحفّزاهم على البقاء في كافئ بشكٍل مناسب

 الطريق الصحيح والمناسب. 

 مكافآت ممكنة تشّجع الولد على البقاء في الطريق الصحيح: 

 اشكر الولد وامتدحه على عمل ما هو صائب.  -

ا.  -  احتِضن الولد وأعِطه اهتماًما تاّمً

 ُخْذ الولد في مشوار كان يتوق له.  -

 أعِط الولد حّريّةً أكبر في اللقاء بأصدقائه.  -

 أعِط الولد نوًعا ما من المكافأة.  -

 

 .ب. العقوبات 

ن يبتكروا طرقًا مختلفةً من العقوبات لتحفيز أوالدهم على التوبة . ينبغي أيًضا للوالدين أعاقب بشكٍل مناسب

 عن طرقهم الخاطئة وعلى العودة إلى السلوك والطريق الصائبين. 

 

 

 عقوبات ممكنة تحفّز الولد على الرجوع عن طُرقه الرديئة: 

 وبّخ الولد على تعّدياته وتجاوزاته، ولكن ال تِسئ إلى شخصيته )ال تغتالها(.  -

 اعزل الولد )في زاوية الغرفة، مثاًل( إلعطائه الفرصة للتفكير بشأن خطأه.  -

 ألِغ مشواًرا كان ُمخطَّطًا له مع الولد.  -

 انزع منه بعض الحرية في لقائه بأصدقائه وأصحابه.  -

 امنع عنه بعض مصروف الجيب.  -

 عيّن له عماًل إضافيًا في البيت أو حوله.  -

 حين يكون ضروريًا فعاًل، عاقب الولد باستخدام العصا.  -
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 عاقب الولد وعينك على خالصه وفائدته.

ي 21-6: 4عاموس  اقرأ  .8-1: 6؛ غالطية 48-41: 21؛ لوقا 22-1: 2؛ حجَّ

 .مالحظات

: 15)متّى  يعاقِب هللا )يحاكم ويدين( الناس في الحاضر بعقوبات زمنية من أجل أن ينقِذهم من العقاب األبدي

46 .) 

(. يعاقب هللا الحّي 21-5: 28 إرمياينتزع الّرب ويدّمر أّمة من أجل أن يدفع الناس للتوبة والخضوع له )

الناس بالجوع أو العطش أو المجاعة أو تلف الحصاد أو المرض أو الوبأ أو الهزيمة في الحرب ودمار مدنهم 

 (. 21-6: 4من أجل أن يحّث الناس ويدفعهم للعودة إليه )عاموس 

يٍء يعملونه بأيديهم من أجل يعاقب هللا شعبه بتلف حصادهم، وبثقوٍب في جيوبهم )نقص المال( وبفشل كلِّ ش

ي   (. 22-1: 2أن يدفعهم إلى التوقُّف عن إهمالهم األثيم هلل في حياتهم اليومية )حجَّ

يعاقب هللا شعبه في الحاضر بعقوبات زمنية لينقذهم ويخلِّصهم من العقاب األبدي في جهنَّم. هللا قّدوس وعادل 

(. يريد هللا أن نتعاَمل مع كالمه 48-41: 21دائًما )لوقا بال حدود، وعقوباته أيًضا عادلة وصالحة وباّرة 

 (. 8-1: 6بجديه، وهو يريد من كلِّ قلبه أن نشاركه في قداسته بحياتنا على األرض )غالطية 

 عاقب بسرعة وبال تباطُؤ.

ر ال ينفذ بسرعة على الش )الحكم والتأديب( وألن القضاء. يقول الكتاب الُمقدَّس: "22: 8جامعة  اقرأ

 ." عل الشرالمرتكب، فإن قلوب البشر تمتليء بالعزم على فِ 

 .مالحظات

حين ال تعاقب السلطات الحاكمة في بلٍد ما المجرمين بسرعة، يصير المجرمون أكثَر عجرفةً وكبرياًء 

وعناًدا، ويرتكبون مزيًدا من الجرائم! وكذلك، حين ال يؤّدب الوالدان بسرعة ووضوح، سيتساءل الولد في 

عناًدا وعجرفةً ويرتكبون المزيد من نفسه إن كان والداه جادَّين في األمر أم ال. وبعض األوالد يصيرون أكثر 

 األخطاء والتجاوزات. وأوالٌد آخرون يصيرون أكثر شعوًرا بعدم األمان، وتصير لديهم مشاكل نفسية. 
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 عاقب بمحبة.

 . 34-31: 81مزمور  اقرأ

 .مالحظات

عن  من كفَّ ! "هللا أيًضا يعاقب أوالد عهده حين ال يحفظون وصاياه. ومع هذا، فهو ال ينتزع محبته تجاههم 

 (. 14: 23" )أمثال تأديب ابنه يمقته، ومن يحب ابنه يسعى إلى تأديبه

 عاقب بعصا إن اقتضى األمر. 

 . 21، 25: 11؛ 24-23: 13؛ 25: 11؛ 31: 11؛ 28: 21؛ 14: 23أمثال  اقرأ

 .مالحظات

بشأن ممارسة الوالد للتّأديب بحّق ليس من سلطة حاكمة في العالم تملك الحق أو السلطة بأْن تقاِوم وصايا هللا 

ابنه. كل سلطة حاكمة ترفض تعاليم ووصايا هللا في الكتاب الُمقدس ترفض هللا نفسه، وسيرفضها هللا في 

؛ 8: 4تسالونيكي 2؛ 11: 5؛ 11-21: 4 الرسل ؛ أعمال33-18: 2؛ أمثال 1الدينونة األخيرة )مزمور 

 (! 21-8: 2تسالونيكي 1

بعصا. العصا المذكورة هنا قد تكون  في بعض األحيانيقّدم الكتاب الُمقدس عّدة أسباب لضرورة معاقبة الولد 

غصنًا مرنًا مقطوًعا من شجرة، ولكنّها ليست سوطًا. حين يُتَرك الولد ليعيش على هواه، فقد ينحرف إلى 

جة سلوكه الخاطئ الرديء (، أو قد تلحق به عواقب خطيرة نتي25-24: 4طريق الجريمة )أمثال 

(. ولكن حين يُعاقَب بسرعة على عصيانه أو سلوكه المتكبّر، فالراجح أنّه لن يصير 31: 22كورنثوس 2)

ال تمتنع عن تأديب الولد. إن عاقبته بالعصا ال مجرًما أو يموت نتيجة سلوكه الرديء. يعلِّم الكتاب الُمقدَّس: "

جروح الضربات تنقي من الشرور، (. و"24-23: 13" )أمثال الهاويةاضربه بالعصا، فتنقذ نفسه من . يموت

(. في بعض األحيان، يكون ضروريًا معاقبة الولد باستخدام 31: 11" )أمثال ر أغوار النفسوالجلدات تطهِّ 

 العصا، إذ تبقى هذه الطريقة الوحيدة لتطهير وتنقية أعمال الولد إلنقاذ وتخليص نفسه. 
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على أي مكاٍن في جسمه يمكن أن يتسبّب بأذًى باٍق. األفضل أال تضرب الولد بيدك،  ولكْن ال تضرب الولد

. على الولد أن استخدم "عصا" كرمز للعقابألنّه في أوقاٍت أخرى قد يتولَّد لديه خوف من يديك أيًضا. لكن 

 دي والديه. يخاف العصا إن عصا، ولكْن ينبغي أن ينمو لديه خوف غير صّحيٍّ تجاه والديه أو تجاه ي

الحماقة متأصلة في . يقول الكتاب الُمقدَّس: "في بعض األحيانثّمة أسباٌب أخرى لضرورة ضرب الولد بعصا 

العصا والتأنيب يثمران حكمة، لكن الصبي (. و"25: 11" )أمثال قلب الولد، وعصا التأديب تطردها منه

(. يرتكب األوالد في 21، 25: 11" )أمثال نفسكم ابنك فيريحك، ويشيع المسرة في قوِّ ...  المهمل يخجل أمه

بعض األحيان حماقاٍت، أو يظهر فيهم سلوك معيب وُمخِجل لوالديهم، أو يعملون شروًرا، وقد يرتكبون 

، من أجل في بعض األحيانالجرائم. ولذا، فإن ثّمة مقاطع عديدة في سفر األمثال تعلّم بضرورة العقاب بعصا 

المساعدة في تنمية ضمير صالح ونظيف في الولد، ولجلب السالم إلى البيت. يكون الضرب بالعصا أحيانًا 

ضروريًا إلبعاد الولد عن الّشّر والحماقة، وإلنقاذ نفسه من الموت والهالك! حين يعاقب الوالدان بال تباطؤ، 

 بيت وفي قلوب األوالد والوالدين! فالراجح أن ينمو الولد في الحكمة ويعود السالم إلى ال

ة، على الوالدين عدم معاقبتهم بالضرب بعصا، وحينئٍذ ينبغي قبشكٍل عام، حين يصبِح األوالد بسّن المراه

 ممارسة التأديب بالطريقة التي يُماَرس بها مع األوالد البالغين الذين يُخطئون.  

 

 . التأديب يعني توقُّع الطاعة بشكٍل ثابت ودائم .5

 . 5: 5جامعة  رأاق

 : ماذا يمكن أن تكون العواقب إن هّدد الوالد بأن يعاقب ابنه، ولكنّه لم يفعل ذلك؟ شف وناقِ اكتشِ 

 .مالحظات

." األفضل عدم توجيه اتّهاماٍت ألنه خير أن ال تنذر من أن تنذر وال تفيقائاًل: " 5: 5فر الجامعة يعلّم سِ 

فارغة، مثل "إن لم تفعل هذا فسأعاقبك!" يمكن للتهديدات أن تجعل الولد يعيش في خوف من العقاب، أو قد 

يكذب ليتنجنَّب العقاب، أو قد يخطّط بالخفية للنجاة من العقاب. لذا فإن التهديدات بشكٍل عام ليست نهًجا مفيًدا 

 من التهديد يمكن للوالد أن يساعد ابنه  ابنته في التفكير بسلوكه الخاطئ. ولكن إْن هّدد لتأديب الولد. ولذا، بداًل 
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الوالد فعليه أن ينفّذ تهديده! فإن لم ينفّذ الوالد تهديده تُصبِح لدى الولد قناعة بأنه ال يستطيع أن يصّدق والده أو 

 يثق به. 

يه التهديدات. ينبغي للوالد أن ال يلحَّ على الولد وال يتوّسل توقُّع الطاعة بشكٍل ثابت ودائم أمٌر أفضل من توج

إليه بأن يطيعه. كما أّن عليه أال يستسلم ألهواء ورغبات الولد. فإن ألّح الوالد على ابنه بأن يطيعه أو استسلم 

العقاب! في ما  ألهواء ورغبات الولد، فسيتّبع الولد دائًما هذا النمط في التعامل لتجنُّب الطاعة أو للنجاة من

يختّص بالطاعة، على الوالد أال يعطي الولد الخيار بين الطاعة أو عدمها، ولكن عليه أيًضا أال يطالب بأموٍر 

 غير منطقية من الولد! التأديب يعني الطاعة، وذلك بشكٍل ثابٍت ودائم! 

 

 . التأديب يعني تعزية الولد بعد توبته أو معاقبته .6

 : ما سبب أهمية الغفران والطمأنة للولد؟ شف وناقِ اكتشِ 

 .8-5: 1كورنثوس 1؛ 3: 21لوقا  اقرأ

 .مالحظات

لولده  يغفربعد أن يتوب الولد عن خطيته أو بعد أن يعاقب الوالد ابنه على تجاوزه وخطأه، على الوالد أن 

له محبته! فإن لم يعمل الوالد هذا، فإنه يعطي الشيطان وطأة قدم في حياة ابنه، وقد تصبح لدى  ويؤّكد ويعزيه

الولد مرارة، وقد تتولّد في داخله رغبة باالنتقام. إن لم يغفر الوالد لولده ولم يؤّكد له محبته بعد التوبة 

يه ويطمئنه بعد أن يتوب عن خطيته! والعقاب، فإنّه يصبح صعبًا على الولد أن يصّدق أن هللا يغفرله ويعزّ 

يعلّم الكتاب الُمقدس أنه بعد معاقبة الولد، على الوالد أن يغفر للولد ويعّزيه حتى ال يغمره الحزن الشديد. 

 وباحتضانهولده  بالصالة معينبغي للوالد أن يؤّكد محبته لولده. وأفضل طريقة لتأكيد المحبة والطمأنة هي 

  أنّه يحبّه. بإخبارهو

 . 35: 28؛ متّى 21: 8؛ عبرانيين 1: 21أمثال  اقرأ

 .مالحظات
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ر الخطية". بعد أن يغفر الوالد للولد تجاوًزا ُمعيَّنًا، عليه أال يثير  الحظ الفرق بين "نسيان" الخطية و"عدم تذكُّ

الوالدين أن األمر ثانيةً في مواجهٍة أخرى، ألن هذا يثبت للولد أن الوالد لم يغفر له خطأه السابق! على 

يتصّرفا مثل هللا في عدم ِذكر األخطاء والتجاوزات السابقة. فإن بقي الوالد في المستقبل شاعًرا بالغضب 

 بسبب تجاوٍز في الماضي، فإّن عليه أن يستمّر بالغفران البنه في قلبه. 

 

 . التأديب يعني تشجيع الولد .7

 . 2: 25؛ أمثال 12: 3كولوسي  اقرأ

: ما بعض الطرق التي يمكن لآلباء أن يغيظوا أوالدهم بها؟ ما بعض الطرق التي يمكن لآلباء شف وناقِ اكتشِ 

 أن يشّجعوا أوالدهم بها؟ 

  .مالحظات

 .أ. طرق إلغاظة األوالد 

أيها : "12: 3 أهل كولوسي منا الرسالة إلىعلى الوالد أال يزعج ولده أو يغيظه بالتأديب الزائد أو الناقص. تعلِّ 

." معنى "اإلغاظة" هو جعل الشخص منزعًجا )يُحبَطوا( اآلباء، ال تثيروا غضب أوالدكم لئال يصيبهم الفشل

وغاضبًا جًدا، وربما التسبّب بالمرارة في داخله. على اآلباء واألمهات أن يؤّدبوا الولد بحزم، ولكن ليس في 

وا عليها، كأْن يقولوا البنهم: "أنت أحمق!" أو حالِة الغضب الشديد. ينبغي أال ينتقدوا شخصية ابنهم أو يحكم

كسول!" يُدعى هذا السلوك باغتيال الشخصية،  دائًما!" أو "أنت أبًدا"أنت بشع!" أو "أنت ال تأتي في الوقت 

ويمكن أن يتسبّب بمشاكل نفسية الحقًا في شخصية الولد. ثّمة طرٌق كثيرة يمكن لألب أو األمم أن يتسبّبوا بها 

ألوالدهم. إحدى هذه الطرق الُمستخدمة بشكٍل متكّرر هي بالصراخ على الولد بغضب وبقول أمٍر  باإلحباط

الجواب اللين يبدد : "2: 25رديء عنهم أمام اآلخرين إلخجالهم وإشعارهم بالخزي! يعلّمنا سفر األمثال 

." بالنظر إلى ردود فعل األوالد تجاه والديهم، يمكن للوالدين أن الغضب، والكلمة القارصة تهيج السخط

يعرفوا األمور التي تسبّب اإلحباط ألوالدهم. فمثاًل، يمكن أن ينزعج األوالد أو يغضبوا أو ينسحبوا أو 

لهما تعام يغيّرا في أسلوبيستسلموا لمطالب والديهم. ردود األفعال هذه إشارات إلى أّن على األب أو األم أن 

 مع أوالدهما. ينبغي للتأديب أن يحني الولد ليسير في االتجاه الصحيح، ال أن يكسر نفسه وروحه! 
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 .ب. طرق لتشجيع األوالد 

حافظ على عالقة شخصية مع األوالد. ال تعامل األوالد كأنهم أشياء ينبغي رؤيتها ولكن عدم سماعها. ما 

زرعه الوالدان والمعلّمون خالل طفولة األوالد سيصبِح جزًءا من حصاد ما سيصير هؤالء األوالد عليه حين 

شخصية وديّة حبّية ومنتظمة مع (. لدى كل طفل حاجة كبيرة بأن يكون في عالقة 8-1: 6يكبرون )غالطية 

والديه ومعلّميه. ولذا، حتى لو لم يكن لديك الوقت، عليك توفير الوقت لتقضيه بشكٍل إبداعي ومثِمر مع 

األوالد، خاّصةً المراهقين والشباب. لدى كل ولد ومراهق وشاب الحاجة ألن يشعر بأنه مرغوب به ومحبوب 

 وضروري. 

لشاب باستمرار بأنّك تحبُّه! ثمة حضارات ُمعيّنة لدى اآلباء فيها حاجة خاّصة ألن أخبِر الطفل أو المراهق أو ا

يتعلّموا قضاء الوقت مع أوالدهم والتحدُّث إليهم وإظهار المحبة والعاطفة تجاههم باحتضانهم. يشتكي 

ئهم األرضيين مراهقون وشباٌب كثيرون من أن ال عالقة لهم أو تواصل مع آبائهم! ويمكن إلحباطهم تجاه آبا

أن ينعكس على ثقتهم باآلب السماوي. كما يمكن للعالقة الصحيحة والصّحية مع آبائهم أن تشّجعهم على أن 

يكونوا في عالقة جيدة مع هللا اآلب. ينبغي أال يُحَصر التواصل في ما يختّص بأمور المدرسة والنواحي 

ثير في العالم. اعملوا أشياء مثيرة وُمفِرحة المالية، بل ينبغي أن يشتمل على كل قضية وموضوع مهم وم

 وإبداعية بل وفيها تحّديات مع األوالد. 

أظِهر اهتماًما حقيقيًا وصادقًا بأصدقائهم. دعهم يتكلّمون عن أصدقائهم، وادُع أصدقاءهم إلى بيتك، ورتِّب 

ع األوالد حين يؤيّد الوالدون و المعلّمون صداقاتهم ويرّحبون لدعوتهم للطعام ولخروجهم مع أصدقائهم. يتشجَّ

 بأصدقائهم. 

ساعد األوالد والمراهقين والشباب في دراستهم وواجباتهم الدراسية. إنّهم يحتاجون لُمشيرين ومرِشدين، 

 وكثيًرا ما يحتاجون للكثير من التشجيع في ما يتعلَّق بدراستهم. 

األوالد والمراهقين على األشياء التي يجيدون كافئ األوالد أحيانًا حين يكونون صغاًرا جًدا. امتدح دائًما 

 عملها. وحين يستحقون أن تخبِر المراهقين والشباب بأنك فخور بهم وبما يعملون، فال تتواَن عن فعل هذا. 

 أظِهر لألوالد والمراهقين أنّك تثق بهم. أعِطهم مسؤولياٍت وامتدحهم حين ينِجزون مسؤولياتهم. 

 


