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 أوالدنافي  الصالحةتطوير الصفات 
 راندي ألكورن

؟ ال داعي للتخمين، فالكتاب المقدس يخبرنا تحديًدا أوالدنادنا اهلل أن نطورها في يت التي ير ما هي الصفا
ْحَمَة، َوَتْسُلَك " ، ِإالَّ َأْن َتْصَنَع اْلَحقَّ َوُتِحبَّ الرَّ (. تمثل 8: 6" )ميخا ُمَتَواِضًعا َمَع ِإلِهكَ َوَماَذا َيْطُلُبُه ِمْنَك الرَّبُّ

 :أوالدناهذه المتطلبات الثالثة أساًسا لتقييم تطور شخصية 
نصاف مع اآلخرين، واالحترام  ؟وحق التصرف بشكل عادل أوالديهل يتعلم  -1 أي التعامل بأمانة وا 

يساومون في مسائل األخالق هم  هلأم )والمضطهدين؟  والمستضعفينالضعفاء  لصالحوالرعاية والتدخل 
 (؟دافع عنهماهلل أنه ينبغي لنا أن ن عنهميقول لمن ، ويقبلون بسوء معاملة المجتمع ستقامةواال
الشخصية والروحية لآلخرين في  لالحتياجات ساسيةحبلتمييز اأي  يكونوا رحماء؟هل يتعلم أوالدي أن  -2

 تحتقرمجموعة جزء من  هل هم)أم  ورحمة؟ محبةاألسرة والمدرسة والمجتمع والعالم، والتواصل معهم في 
ون أو يهتم ال يرون لدرجة أنهمفي أنشطتهم واهتماماتهم وممتلكاتهم  منغمسين مأنه أو، غير المتميزين

 (من حولهم؟ بالمتأمين
مكرس  دائموقت يومي  ملهو ، اشخصي   يعرفوه همأي أن هل يتعلم أوالدي السلوك بكل تواضع مع إلههم؟ -3
ا عن قضاء هل هم مشغولون جدً  مأ) آلخرين؟لله و  خدمتهمبسيادته و  ُيقرالتواضع الذي  عيشوا، ويوحدهله 

أنهم بحاجة ماسة إلى  درجة عدم إدراكهما لذاتي   ونومكتفجًدا ا فخورون بأنفسهم بعض الوقت مع اهلل، وأيضً 
 (القيام به؟ب جديراهلل للقيام بكل ما هو  معونة

األساس الصلب للحياة ال يقتصر على ف. اأمر ضروري للغاية، ولكنه ليس كافيً هو الحق  أوالدناإن تعليم 
(. من خالل النموذج الذي نقدمه لهم باعتبارنا آبائهم 27-24: 7)متى  العمل بهسماع كالم اهلل، بل 

ظهاره الحق اإللهي أوالدنا، يجب علينا تعليم وأمهاتم حقيقة أنه يجب  توضيحيجب . التطبيق والطاعةب، وا 
المسيح ونحن غفران ظهر حقيقة نُ يجب أن . مع اهللنحن ذي نقضيه الوقت ال من خاللقضاء الوقت مع اهلل 

كأبوين، . من خالل جهودنا في الكرازةأهمية الكرازة حقيقة منزلنا. يجب توضيح الغفران في  نطلب ونمنح
خالص. علنة بشجاعة و قناعاتنا المُ ل نكون مثااًل يجب علينا أن  ال فإن ما نفعله ا  بصوت عاٍل ولن  سينطقوا 

ا ما يفشلون في نادرً . ولكن في االستماع إلينا أوالدنافي بعض األحيان يفشل . كلمة نرددهاأي  او يسمع
 .تقليدنا

البر واإلخالص والحكمة  فيالحق باستخدام أفواههم، دون أن يكونوا قدوة أوالدهم بتعليم  بوانإذا قام األ
سينتهي بهم المطاف بأن . سيتعلمون االحتقار أو االستهانة أو اإلساءة إلى الحق األوالدوالشجاعة، فإن 
مثل  السلوكلكن و  ،سطحي بالحقال باالعتراف) يناسمي ينمسيحيأو رفض الحق(، ب) يصبحوا متمردين
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التي من خاللها  انينمن القو  عقيمةمجموعة  باعتباره الحق بالتعامل مع)متزمتين  فريسيينالعالم( أو 
 (.على اآلخرين حكاماأل ونيصدر 

لكتاب المقدس في ا سفر  هناك . الحياة اليومية ظروف علىالحكمة هي القدرة على تطبيق الحق بمهارة إن 
هو  السفرهذا . الشخصية تبنيا لمساعدته على اتخاذ قرارات حكيمة خصيصً  مصمم  و  من أب البنه، مكتوب
مليئ  ووهألوالدنا.  في تربيتناا األمثال جزًءا أساسي   سفر ومناقشة وتطبيقيجب أن تكون دراسة . األمثالسفر 

ا هو صواب وما هو م  عيعلم ليس فقط  للعيش في الحياة. كما أنهبمئات المبادئ التوجيهية األخالقية العملية 
دافًعا  ميقدوهذا أمر أحمق. ا ، وما هو خطأ هو أيضً أمر حكيما خطأ، بل يبين أن ما هو صحيح هو أيضً 

 .ليعيشوا بشكل صحيح -وأولياء أمورهم  - ألوالدنامزدوًجا 
 أوالدكثم اطلب من . األمثال مع التركيز على حقيقة مركزية من سفر اأو مقطعً  على مائدة العشاء، اقرأ آيةً 

المقصود بالعائلة. اكتشف ما . لها امحددً  مثاالً أو  تطبيًقا يقدمواكلماتهم الخاصة، وأن ب صياغتهاأن يحاولوا 
ا ثم اطلب من كل شخص أن يطبق هذه الحقيقة في الواقع خالل األربع وعشرين ساعة القادمة وأن يقدم تقريرً 

حبهم  وكذلك -الممارسة بسوف يتطور فهمهم ومهارتهم في التطبيق بشكل كبير . ا فعلهإلى العائلة عم  
 .هللحقيقة التي يعيشونها، والرب الذي يخدمون

في اهلل  نحن وهم نسمع لكي. وأحفادك ألوالدكبحذر وحماس  ُتسقط الراية. بل أودعهاال . السباقفي  اركض
اِلُح َواأَلِمينُ " يقول:وهو ، هحضر م، في بداية الحياة الجديدة الرائعة في المطافنهاية  ا َأيَُّها اْلَعْبُد الصَّ  ".ِنِعمَّ

ِتَك.َفُتِحبُّ الرَّبَّ ِإلَهَك ِمْن " َوْلَتُكْن هِذِه اْلَكِلَماُت الَِّتي َأَنا ُأوِصيَك ِبَها اْلَيْوَم  ُكلِّ َقْلِبَك َوِمْن ُكلِّ َنْفِسَك َوِمْن ُكلِّ ُقوَّ
َها َعَلى َأْواَلِدَك، َوَتَكلَّْم ِبَها ِحيَن َتْجِلُس ِفي َبْيِتَك، َوِحيَن َتْمِشي ِفي الطَِّريِق، وَ  َعَلى َقْلِبَك، ِحيَن تََناُم َوِحيَن َوُقصَّ

 (.7-5: 6" )تثنية َتُقومُ 
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