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 پرورش دادن نسل بعدی برای زندگی کلیسایی

 پیام اول

 ازدواج مقدس برای مقصود خدا

؛ ۲۱–۲۲:۱؛ مالکی ۲۲:۱؛ امثال ۴:۴جامعه ؛ ۲: ۲۲ ؛ عبرانیان:–۲:۲۴؛ متی۱۲–۱۲، ۲۲:۱؛۱۲–۲::۱مطالعه متون مقدس: پیدایش 

۲۴–۲::۲ کولسیان؛ ۲۲–۲۲:۱الف؛ افسسیان ۱۲:۲؛ فیلیپیان ۱::۱غالطیان   

زندگی زناشویی بنیاد زندگی خانوادگی است، و زندگی خانوادگی اساس زندگی روزانه ماست،و زندگی روزانه ما اساس زندگی   .1 

 :1۱:1۱عبرانیان —زندگی زناشویی ما را نشان می دهد کلیسایی ماست؛ این بسیار با اهمیت بودن  

سیار ب ازدواج عامل بسیار مهمی در زندگی کلیسایی است؛ خواه کلیسا صحیح و سالم باشد و یا اصل و عنصرآن از دست برود،  الف. 

؛ ۲آیه —نگه داری کنیماز آن  ،باید در عزتوابسته به زندگی زناشویی است؛ما نباید زندگی زناشویی را دست کم بگیریم؛ ما 

 .۲–۲:۲اول تسالونیکیان 

، هم زمان، پوشش دادن هر دو مورد زندگی زناشویی و زندگی خانوادگی بود؛ پولس زندگی ۱بار قلبی پولس در افسسیان فصل   ب. 

ر زندگی زناشویی دکرد، زیرا او می دانست که  ترکیببلکه، او هر دو را با هم  زناشویی و زندگی کلیسایی را از هم جدا نکرد،

 .۱۲–۱۱آیه های—اقع قسمتی از زندگی کلیسایی استو

 :۵–۱:1۴؛ متی 2::1پیدایش—است ازدواج توسط خدا مقدر شده و نزد خدا پراهمیت  .2 

هنگامیکه خدا آدم را آفرید، دید که خوب نیست که او تنها باشد، بنابراین او تصمیم گرفت که برای او یاری به عنوان همتای او   الف. 

 :۲۲: ۱پیدایش —خدا، مقدس و ترتیب داده شده استبسازد؛ این نشان می دهد که زندگی زناشویی برطبق 

ن معنا که به ای" بارور و کثیر شوید و زمین را پر سازید، "به انسان فرمان دادبالفاصله بعد ازآنکه خدا انسان را آفرید، او   .۲ 

 .۱۲آیه —زمین از انسان پر شود

این نشان می دهد که ازدواج ما باید مناسب و برطبق مقصود خدا و برای مقصود خدا باشد؛ هدف خدا در ازدواج این است   .۱ 

 .۱۲ -۱2آیه های —زمین استفاده کند گی بشر بر رویکه از ما برای ادامه دادن زند

انسان باید از تدارکات خدا برای زندگی خود، برای زندگی زناشویی خود، برای بقا و تکثیر، و برای دوباره پر کردن زمین   .۲ 

؛ بدهد نجات—دن مسیحب—ا برای تولید کلیسامسرت ببرد که این امکان برای خدا وجود داشته باشد که برخی از انسان ها ر

پاورقی  و۴–2:۴جامعه—رطبق اقتصاد ابدی خدا خواهد بودکه نتیجه آن در اورشلیم نو، به عنوان وسعت و ابراز ابدی خدا ب

 .:۲، ۱:۱۲مکاشفه  ؛۱۲–۱۱:۲؛ افسسیان ۲۱۲ پاورقی و۲۱–۲۲:۱؛ مالکی۲۲:۱؛ امثال2۲

–۲:۲اول تیموتاوس—دواج انسان ها است را نابود کندنیت دشمن خدا این است که به تکامل رسیدن مقصود خدا، که وابسته به از  ب. 

۲: 

تعرض به این موضوع الهی که خدا تدارک دیده است، از طرف دشمنانی می آید که قصد دارند موجب سست شدن مردم   .۲ 

 .۱2– ۲2::۱لوقا  ؛۲–۲آیه های—آنان را از ازدواج کردن منع کنندنسبت به ازدواج شوند و یا 

 .ارباشیم که ایدئولوژی ازدواج نکردن از طرف دیوها، دشمنان خدا می آیدما باید هوشی  .۱ 

 :۲۱–۱۱:۱افسسیان ؛۱۲–۱۲، ۲۲:۱پیدایش—ل اتحاد مابین مسیح و کلیسا استیک سمب ازدواج  پ. 

همسر، آدم نمادی ازخدا در مسیح به عنوان شوهر واقعی و جهانی است، که جویای همسر برای خود است؛ نیاز آدم به   .۲ 

—(موازی او)می باشد یک همسر به عنوان همتا و تکامل او  ، برای داشتنشی ازتصویر نیاز خدا در اقتصادنماد

 .۴:۱۲؛ مکاشفه۲۱–۲۲:۱؛ افسسیان ۱:۲۲؛ دوم قرنتیان۱۴:۲؛ یوحنا۱:۱۲؛ اشعیاء ۲۲:۱رومیان

مقصود  (؛:۱: ۲" )حکمرانی کنند "و این است کهنیت خدا داشتن هر دو، آدم نماد مسیح، و حوا نماد کلیسا است؛ مقصود ا  .۱ 

؛ ۲2:۱رومیان—سیح و کلیسا حکمرانی داشته باشندداشتن مسیح پیروز بعالوه کلیسای پیروزاست؛ خدا می خواهد که م او

 .۱۲–۱۱:۲؛ افسسیان :۲::۱

؛ ۱۱–۵::1الف؛ افسسیان21:1پیان؛ فیلی2::2غالطیان—یست کنیمانسان را ز-در زندگی زناشویی خود، ما باید حیات خدا  .۱ 

 :1۴–۱::1سیانولک

انسان را در زندگی زناشویی داشته باشیم؛ اگر زن و شوهر در -انسان در کلیسا، ما باید زندگی خدا-برای داشتن زندگی خدا  الف. 

باید در خانه با شوهر  زندگی زناشویی در خانه با هم حیاتی و زنده نباشند، آنها راهی برای سرزنده بودن در جلسه را ندارند؛ ما

 .و همسر و فرزندان خود، مسیح را زندگی کنیم

انسان باشیم، کسی که یک -انسان قاصر هستیم، ما احتیاج به احیاء شدن داریم تا یک خدا-بخاطر اینکه ما از زندگی کردن خدا  ب. 

؛ ۱::۱غالطیان—زندگی کنیمی ابراز خدا، مسیح را حیات همیشه انکار نفس را زندگی کند و مصلوب شده ، برا

 .الف۱۲:۲فیلیپیان

 :۲:۲؛ رومیان::۲2اول قرنتیان -انسان، ما باید برطبق روح درهم آمیخته رفتار و زندگی کنیم-برای داشتن یک زندگی خدا  پ. 

 .ما می توانیم برطبق روح خودمان رفتار کنیم زندگی زناشویی ما، مهترین مکانی است که  .۲ 

 .نیم در برطبق روح خود در زندگی زناشویی خود، زندگی کنیم، مشکالت بسیار زیادی ناپدید خواهند شداگر ما بتوا  .۱ 

ً برای زندگی انسانی خودش بود؛ ازدواج ا  .۱  —و برای انجام مقصود ابدی خدا بودازدواج اسحاق نه معمولی و نه صرفا

 :۱–1:2۱؛ 12:21پیدایش
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را بطور جمعی ابراز کند؛ برای آنکه بتواند این ابراز جمعی را داشته باشد، خدا باید مردمی  مقصود ابدی خدا این است که خود  الف. 

 .۲۱:۱۲؛ ۱:۲۱؛ ۲–۲:۲۱؛ :۱: ۲—را داشته باشد، این مردم، نسل ابراهیم می باشند

بدون ازدواج، اسحاق نمی ازدواج اسحاق تنها برای اینکه یک مرد مجرد، خوشحالی یا زندگی آسوده ای را داشته باشد نبود؛   ب. 

 -۲: ۱2—برای انجام مقصود ابدی خدا بود، او می بایست ازدواج کند توانست نسلی بیاورد؛ اگر این مرد مجرد خواهان نسلی

2. 

 ناین نوع از ازدواج، مستلزم داشت ما اشتیاق داریم که ببینیم که تمام ازدواج ها در کلیساها، برای انجام مقصود خدا باشند."  پ. 

زندگی در اتحاد با خدا است. برادران جوان، اگر تمام کارهایی که شما انجام می دهید، مطابق با اقتصاد خدا هستند، حتی ازدواج 

خداوندا، کاری که امروز اینجا انجام می دهم باید مطابق با اقتصاد تو ’شما نیز برای انجام اقتصاد او خواهد بود. شما باید بگوید،

این نکته اصلی ." ضر من مجرد هستم،اما یک روز ازدواج خواهم کرد. باشد که ازدواج من برای اقتصاد تو باشدباشد. درحال حا

 .2۴۱–2۴۲صص.  ::، پیام مطالعه حیات از کتاب پیدایش—ت"در پیدایش اس

–1۱:۱روت ؛ :1، ۵:1تی م—مونه ازدواج بؤعز و روتن—مما باید عمیقاً تحت تاثیربهترین ازدواج در کتاب مقدس قرار بگیری  .۵ 

22: 

 .بهترین ازدواج ثبت شده در کتاب مقدس درنظر گرفت شاید ازدواج بوعز و روت را  الف. 

چیزی در مورد زندگی و شغل آنها نیست، بلکه در مورد چیزی شگرف است، و  ازدواج بوعز و روت، نکته برجسته و ویژه  ب. 

 .۱:۲متی —سیح به انسانیت استبودن قسمتی از شجرنامه، که آوردن عیسی م آن،

خود را با داشتن بدن اورگانیک برای مسیح، انجام  اقتصاد ابدی شجرنامه تولد مسیح، خدا توانست از طریق سهیم بودن آنها در  پ. 

 برایدهد، که تکمیل آن در اورشلیم نو به عنوان مرکز آسمان نو و زمین نو خواهد بود، برای گسترش الهی خدا در انسانیت و 

 .:۲–۴، ۱–۲:۱۲؛ مکاشفه :۲–۲۱:۲؛ افسسیان:۲آیه—ابراز ابدی درجالل الهی او باشد
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 پرورش دادن نسل بعدی برای زندگی کلیسایی

 پیام دوم

 خانواده الهی برای زندگی کلیسایی

؛ ۱–:۲:۲ ؛ رومیان:۲۲:۲؛ متی ۲:2؛ ۲۲–۲۲، ::۲ ؛۱۴–۱۱، ۱۱:۱پیدایش  ؛:۲–۲۱:۲وسئمطالعه متون مقدس: اول تیموتا

 ۱–۲فلیمون

اول تیموتائوس —الهی را ابراز می کند، اظهار خدا در تمام ثروتهایش تحقیق است کهای )خدایی بودن( آن زندگی بودن  خدامانند  .1 

 :11: ۱؛ 7 -:، ۱: 1دوم پطرس  12: 2؛ 1: 1؛ تیتوس 11، :، ۱: :؛ : -7: ۱؛ :1: ۱؛ 2: 2

ل او—تقوا دارد، بلکه همچنین زندگی کردن خدا در کلیسا، و آن، آشکارحیات خدا در کلیسا است نه تنها اشاره به یخدامانند  الف. 

 .۲1 -۲1: ۲تیموتائوس 

زندگی کردن کلیسا به عنوان انسان نو، باید دقیقا شبیه زندگی کردن عیسی باشد؛ آن باید حیاتی برطبق آن حقیقتی که در عیسی   ب. 

 :۱2 -۲2: 2افسسیان —است باشد

دارد؛ در زندگی اشاره آن حقیقت که در عیسی است، به موقعیت واقعی حیات عیسی که در چهار انجیل ثبت شده است،   .۲ 

 .۲، و پاورقی ۱۲آیه —خداگونه عیسی، راستی و حقیقت وجود دارد

زندگی کردن او بود، و  ؛ خدا درا، با خدا، و برای خدا انجام دادعیسی حیاتی را زندگی کرد که در آن همه چیز را در خد  .۱ 

 .:۲: :۲؛ ۱2: :؛ :۲: ۱ب؛ ۲۱: :۲؛ :۲ -۴: ۲۲یوحنا —او با خدا یکی بود

عیسی  راستی که دردر او تعلیم یافتیم، از آن  ما ایمانداران، کسانی هستیم که توسط مسیح به عنوان حیات خود متولد شدیم،  .۲ 

 .۱۲ -:۱: ۲؛ افسسیان ۲: ۲؛ کولسیان : -۱، ۲: ۲—ختیماست آمو

پیدایش —از اجداد خود آموخت زندگی و عمل نوح عصر را عوض کرد؛ نوح از خانواده خداگونه آمد وتمام چیزهای خداگونه را  .2 

 ::: :؛ 2۴ -2۵، 22: ۵

 :نوح برکات روحانی را از اجداد خود به ارث برد تا راه بازخرید و حیات ادامه پیدا کند و گسترش یابد  الف. 

، او برکات روحانی را از (۲۱: ۱)پیدایش  ؛ در خانواده خداگونه متولد شد(۲آیه ) یافت( فیض) نظر خدا التفات نوح در  .۲ 

: ۲) ، روش قربانی کردن هابیل(۱۲ -:۱: ۲) اجداد خود به ارث برد تا راه حیات و بازخرید خدا که شامل راه نجات آدم

، طرز راه رفتن خنوخ با خدا را در (۱۲ -۲: ۱) اجداد و آغاز آنها ، تمام روش زندگی(:۱)آیه  ، روش فراخواندن انوش(۲

عالوه براین، با ایمان در نظر خدا او مردی عادل و کامل شد، کسی که در آن نسل با خدا  (؛۱۲، ۱۱)آیه های  پیش بگیرد

 (.۴: :؛ پیدایش 2: ۲۲)عبرانیان  راه رفت

ادامه داد تا خدا بتواند برنامه خود را برطبق نیت خود بر روی زمین فاسد شده ازاین رو، او راه حیات خدا را گسترش و   .۱ 

 .انجام دهد

شتی ساخته شده توسط نوح، درنهایت، نه تنها او را از قضاوت خدا نجات داد، بلکه همچنین خانواده او را ازآن نسل شریر ک    ب. 

 :۲۴ -۲2: ۱2؛ متی ۲: 2؛ ۲2 -۲۲آیه های —نجات داد

—یک نماد از رستگاری مسیح است که نه تنها ما را از هالکت ابدی رهانید، بلکه همچنین ما را از نسل فاسد نجات داد این  .۲ 

 .۲: ۲؛ غالطیان :۲: ۱اعمال 

نیاز داریم که ما را از این  باالتریکسی که نجات پیدا می کند، دیگر هالک نمی گردد، با این حال، ما به نجات بیشتر و   .۱ 

 -:۲: ۱؛ اعمال ۲: 2؛ ۲۲ -۲۲: :پیدایش —جمعی است که ما بنا می کنیم سد شده نجات دهد؛ این نجات، آن مسیحنسل فا

 .:۲: ۲؛ افسسیان ۲۱: ۲۱؛ اول قرنتیان ۲۱

اول تیموتائوس —در میان ما در بازیابی خداوند، مهم ترین وحدت ما کلیسا است؛ بعد از کلیسا، مهم ترین وحدت، خانواده است  .۱ 

 :۵ -۱: 2؛ ۴ -۵: 1؛ تیتوس :1 -1۵: ۱

بعد از کلیسا، خانواده مهم ترین وحدت در جامعه است؛ بدون زندگی خانوادگی مناسب، راهی برای داشتن جامعه یا کشور سالم   الف. 

 .وجود نخواهد داشت؛ عوامل اساسی تشکیل یک ملت خانواده ها هستند

زندگی خانوادگی مناسب، داشتن زندگی کلیسایی منظم دشوار است؛ ما همچنین این را ما کامال به این پی برده ایم که بدون   ب. 

سا و ؛ ما برای کلیدشوار استو مناسب  عادییک زندگی خانوادگی داشتن  ،بدون داشتن زندگی کلیسایی مناسب متوجه شدیم که

 .همچنین خانواده اینجا هستیم

مثال خوبی  تعدادیتعلیم زیادی در رابطه با والدین به ما نمی دهد، اما  که عهد قدیم جدا ازکتاب امثال سلیمان، به نظر می رسد  .۱ 

 :۱: 1؛ یوئیل 7 -۵: :7؛ مزامیر 21 -:1: 11؛ 21 -:2، ۴ -7: :؛ تثنیه 7 -۱: 12خروج —وجود دارد

یز باید این چیزها را با فرزندان خود به وا نجات پیدا کردند، و آنها کالم نجات را به نسل های بعدی منتقل کردند؛ ما نحآدم و   الف. 

: ۲یدایش پ—اشتراک بگذاریم و به آنها داستان غم انگیز سقوط انسان را بازگو کنیم و خبر خوش رستگاری را به آنها اعالم کنیم

 .2: 2؛ ۱۲

و ایمان خود را بکار گرفت، و مطابق  ؛ ازآنجا که هابیل اینچنین ایمانی داشت،"با ایمان هابیل قربانی نیکوتر را به خدا گذرانید"  ب. 

 .2: ۲۲عبرانیان —با ایمانش قربانی به خدا تقدیم کرد، او حتما موعظه بشارت را از والدین خود شنیده بود
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در آماده کردن موسی، خدا والدین خداگونه ای برای او آماده کرد که بعد از متولد شدنش، آنها افکار خداگونه را به او تزریق   پ. 

خروج —دند؛ از طریق تزریق کردن والدینش به او، موسی این افکار و عقیده را داشت که او باید فرزندان اسرائیل را برهاندکر

 .۱1 -۱2: ۲۲؛ عبرانیان ۴ -2: ۱

اعداد —به استثنای یوشع و کالیب، آنانی که آماده و صالحیت تصرف کردن سرزمین نیکو را داشتند، جوان و نسل دوم بودند  ت. 

 :۲1 -۲1: ۲؛ تثنیه ۲۲، ۲۲ -۱۴: ۲2

 -۲: ۲؛ یوشع 2 -۱: ۲۲—برای نسل دوم به اندازه ی نسل اول رخ نداده بود، اما از تجربه نسل اول به آنها منفعت رسید  .۲ 

۲. 

ترها جوانامروز در اصل برای ما در بازیابی خداوند نیز به همین صورت است؛ تجربه هایی که بزرگترها داشتند و به نسل   .۱ 

 .۱: ۱دوم تیموتائوس —بناسازی آنها و آمادسازی آنها برای جنگیدن همراه خدا و برای خدا رسید، بسیار مفید بودند برای

است را به ما نشان  اری که خانودهزروشنی اتحاد رستگاری خدا و خدمتگعهد جدید نمونه های از اهل خانه را ارئه می دهد که به   .۵ 

 :می دهند

 ، اهل خانه کرنلیوس(۱۱: 2)فلیمون  در عهد جدید ما خانواده های دلپذیری زیادی را مشاهده می کنیم، مانند، اهل خانه قیصر  الف. 

 (.۲۲: ۲۲) ، و اهل خانه کرسپس(۲2 -۱۴)آیه های  ، اهل خانه زندانبان(۲1 -۲۲: ۲1) ، اهل خانه لیدیا(۱2 -۱۱: :۲)اعمال 

( :۲۴:۲؛ اول قرنتیان ۱–:۲:۲رومیان ) اکیال ار می شدند، مثل خانه پرسکال وزه جلسات در آنها برگهایی بودند کبعالوه، خانه   ب. 

 .(۱–۲فلیمون ) و خانه فلیمون

ا بن یک واحدبا اهل خانه به عنوان  کلیسادر آغاز به کار بازیابی خداوند در چین، برادر نی خاطرنشان کرد که ضروری است که   .: 

 :شود

مایلم با قاطعیت بگویم که زندگی خانوادگی نسل بعدی ما ارتباط زیادی به زندگی کلیسایی نسل بعدی ما دارد...تنها اگرشما "  الف. 

ی های وحشتناکه ازاین موضوع به خوبی مراقبت کنید، زندگی کلیسایی نسل بعدی قوی خواهد بود. اگر نسل بعدی ما خانواد

د تا کن عطامتحمل می شود...باشد که خدا در روزهای پیش رو، فیض خود را به کلیسا  داشته باشند، کلیسا اشکاالت زیادی را

برای خدمت کردن برخیزند و در این راه با هماهنگی قدم بردارند. چقدر  زنکه در آن هم شوهر و هم  خانواده های جوان زیادی

 .۲۴2 ص.، ۲۴ ج. ،گردآوری شده از آثار واچمنیآثار —!این تصویر زیبا خواهد بود

نیز باید خوب باشند. آنگاه  زنانیک زندگی خوب کلیسایی توسط خانواده های خوب حفظ می شود. شوهران باید خوب باشند و "  ب. 

 .1۲۲ص. —"زندگی کلیسایی عاری از مشکالت خواهد بود

 د به زندگیدگی خانوادگی ما بایهدف زندگی مسیحی، زندگی کلیسایی است، واین یک واقعیت بزرگ در عالم است؛ ازاین رو زن  .7 

 :2 -1؛ فلیمون 1۴، :1: :1متی —کلیسایی آورده شود

ی با کلیسا نیست، بنابراین، جدا از زندگی کلیسایی، زندگی خانوادگ ما باید به این پی ببریم که در نظر خدا، هیچ چیز قابل مقایسه  الف. 

؛ 21 -21: ۲۲متی —زنگی کلیسایی می شود، واقعیت خواهد یافت ما پوچ و باطل است؛ تنها وقتی زندگی خانوادگی ما وارد

 .۱: ۲؛ جامعه ۱۲: :۱اعمال 

اول —درحالی که ما باید مسئولیت مراقبت از خانواده را بر عهده بگیریم، باید ببینیم که کلیسا گنجینه ای است در قلب خدا  ب. 

 .21 -21: ۲۲؛ متی 1 -2: ۱؛ تیتوس ۲۱، 2، ۱: ۲تیموتائوس 
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 پرورش دادن نسل بعدی برای زندگی کلیسایی

 پیام سوم

 وندمسئولیت والدین برای هدایت کردن فرزندان به شناخت خدا

 :۲–۲۱؛ ۲۲:۴؛ رومیان ۲۱:۲وسئ؛ دوم تیموتا۱۱::؛ امثال ۴–::2؛ تثنیه ::۲ان یمطالعه متون مقدس: افسس

فرزند پروری هستند را خالصه کنیم، اصلی ترین کاری که والدین باید اگر سعی کنیم کلمات موجود در کتاب مقدس که راجع به   .1 

یان افسس—آنها را دلسرد و خشمگین نسازند انجام دهند این است که فرزندان خود را به تادیب و نصیحت خداوند تربیت نمایند و

۱::. 

تثنیه —واند بدون دعا کردن و مطالعه کالم ادامه یابدما باید فرزندانمان را به سمت شناخت خدا سوق دهیم؛ هیچ خانواده ای نمی ت  .2 

 :1۴: :1؛ 1۵: ۱؛ دوم تیموتائوس ۱: :؛ افسسیان :: 22؛ امثال ۴ -7: :

جلسات خانگی باید متناسب با فرزندان باشد؛ این جلسات خانوادگی برای شما طراحی نشده است؛ آنچه شما در خانواده انجام می   الف. 

 :۱: ۲؛ اول قرنتیان ۱: ۱اول پطرس —ددر سطح آنها باشسلیقه و دهید باید متناسب با 

برخی ازخانواده ها در هنگام دعا و مطالعه کتاب مقدس موفق نیستند، زیرا جلسات خانوادگی آنها بسیار طوالنی و خیلی   .۲ 

عبرانیان —د که آنجا بنشینندعمیق هستند؛ فرزندان درک نمی کنند که چه خبر است؛ و نمی دانند چرا شما از آنها خواسته ای

۱ :۲۲. 

بعضی از جلسات خانگی در رابطه با تعلیمات دشوار یک یا دو ساعت ادامه پیدا می کند؛ این در واقع رنجی بزرگ برای   .۱ 

 .فرزندان است، اما بسیاری از والدین هیچ احساسی نسبت به این موضوع ندارند

مادر است که جذابیّت نه جذابیّت پدر و نه ؛ ت که محبت کمی در آنها وجود داردسجلسات خانگی این ا مشکل دیگر برخی از  ب. 

 :فرزندان را به این جلسات سوق می دهد، بلکه شالق است که آنها را در آنجا نگه می دارد

یه خانوادگی تنببرای جذب و تشویق آنها باید به دنبال راهی باشید؛ هرگز فرزندان خود را به دلیل عدم حضور در جلسات   .۲ 

 .نکنید

 .اگر یکبار آنها را تنبیه کنید، ممکن است تا آخر عمر در آنها مشکل ایجاد کنید  .۱ 

والدین باید فرزندان خود را به جلسات خانوادگی جذب کنند؛ آنها را مجبور به آمدن نکنید؛ این تنها عواقب وحشتناکی را به   .۲ 

 .همراه خواهد داشت

دو جلسه خانوادگی برگزار شود، یکی در صبح و یکی در عصر؛ هنگام صبح پدر باید  ین است که در یک روزپیشنهاد ما ا  پ. 

 .رهبری کند و زمان عصر را مادر باید هدایت کند

 :اگر فرزندان در خانه دارید، باید زودتر از خواب بیدار شوید؛ قبل از رفتن بچه ها به مدرسه، کمی با هم وقت بگذرانید  .۲ 

، و هرگز طوالنی نباشد؛ شاید ده دقیقه کافی باشد؛ هرگز از پانزده دقیقه بیشتر نشود بوده زنده و جلسات شما باید کوتاه  لف.ا 

 .و از پنج دقیقه کوتاه تر نباشد

 .دصحبت کناز همه آنها بخواهید که یک آیه بخوانند؛ پدر باید رهبری کند تا چند عبارت را انتخاب کند و در مورد آنها   ب. 

اگر فرزندان می توانند چیزی را بخاطر بسپارند، از آنها درخواست کنید که بخاطر بسپارند، کل آیه را نقل نکنید؛ از   پ. 

 .آنها بخواهید که مفهوم جمله را بخاطر بسپارند

کنید در مورد چیزهایی که در پایان جلسه، پدر یا مادر باید برای برکت خدا دعا کند، دعای بلند و عمیق نکنید؛ دعا   ت. 

 .کودکان می توانند درک کنند؛ طوالنی نباشد، ساده باشد؛ سپس آنها را به مدرسه بفرستید

هار و یا شام باشد، باید هر بار که برای غذا خوردن می نشینید، باید از خداوند بخاطر آن تشکر کنید؛ چه صبحانه، چه نا  .۱ 

؛ یوحنا ۲: ۲اول تیموتائوس —اری را بجا آورندگزفرزندان خود کمک کنید تا شکربه اری خود صادق باشید؛ گزدر شکر

: :۲۲. 

جلسه عصر باید کمی طوالنی تر باشد، و مادر باید آن را رهبری کند؛ واجب نیست کتاب مقدس را در شب بخوانید، اما   .۲ 

 :خانواده باید با هم دعا کنند

ا آنها صحبت کند، در حالی که پدر در کنار او نشسته است، مادر باید فرزندان را مادر باید بچه ها را جمع کند و ب  الف. 

 :تشویق به صحبت کنند

 داشته اند.از آنها بپرسید که آیا در آن روز مشکلی  

 .و یا چیزی مزاحم آنها بوده است یا خیر ه اندگر دعوا کردیاز آنها بپرسید که آیا با یکد 

وجود دارد؛ این عدم موفقیت مادر است که اجازه می  مشکلیکه فرزندانش صحبت کنند،  اگر مادر نتواند سبب شود  ب. 

 :دهد مانعی بین خود و فرزندانش وجود داشته باشد

 .اگر فرزندان می ترسند با او صحبت کنند، مقصر باید مادر باشد؛ آنها باید آزادانه صحبت کنند 

نش است را بیرون بیاورد؛ اگر آن روز نمی خواهند حرفی بزنند، روز بعد از آنها مادر باید بیاموزد چیزهایی را که در قلب فرزندا 

 .بخواهید؛ فرزندان را راهنمایی کنید

 .گذارید آنها کمی دعا کنند و به آنها بیاموزید که چند کلمه بگویند؛ این جلسه باید زنده باشدب  پ. 

 به شکلیاز آنها بخواهید که گناهان خود را اعتراف کنند، اما آنها را مجبور نکنید؛ نباید تظاهر باشد؛ همه چیز باید   ت. 

کامالً طبیعی صورت گیرد؛ اگر چیزی برای اعتراف دارند، بگذارید اعتراف کنند، اگر چیزی برای اعتراف ندارند، 

 .آنها را مجبور نکنید
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ن شوید همه دعا کنند؛ در نهایت با دعای خود ئساده بیاورند؛ مطم به شکلی ا یک به یک به دعا کردنید آنها روالدین با  ث. 

 .خاتمه دهید؛ اما طوالنی نباشد

برای آنها سنگین می شود؛ چند جمله با  آنها را برطبق ظرفیت خود تغذیه کنید؛ هنگامیکه بیش از حد سعی می کنید،  ج. 

 .د بخوابندآنها دعا کنید و سپس بگذاری

 .بگذارید معنی گناه را بدانند؛ همه گناه می کنند؛ باید به موضوع توبه آنها توجه کنید و سپس آنها را نزد خداوند بیاورید  ت. 

 .پس از مدتی باید از آنها درخواست که خداوند را صادقانه دریافت کنند  ث. 

 که قسمتی از کلیسا باشند. سپس آنها را به کلیسا بیاورید و به آنها اجازه دهید  .۲ 

 خدا هدایت می کنید. شناختبه این صورت شما فرزندان خود را به   .۱ 
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 پرورش دادن نسل بعدی برای زندگی کلیسایی

 پیام چهارم

 والدین به عنوان اشخاصی مناسب با زندگی مناسب به عنوان الگوی فرزندان

 :۲–۲۱، ۲۲:۴؛ رومیان۲۱:۲وسئ؛ دوم تیموتا۱۱::امثال؛ ۴–::2؛ تثنیه ۲: :مطالعه متون مقدس:افسسیان 

پروری کافی نیست؛اگرچه هیچ روش خاصی برای فرزند پروری  تعلیم درمورد فرزند حدی ازوالدین بودن بسیار دشوار است؛ هیچ   .1 

 :وجود ندارد، اما تعداد کمی درس وجود دارد که می توانیم بیاموزیم

د شخصی ما بای ،مرتباً به جلسات کلیسایی بیایند ان خود را پرورش دهیم که به خداوند عشق بورزند ونخست، برای اینکه فرزند  الف. 

 :مناسب بوده و زندگی مناسبی را در حضور خداوند داشته باشیم

ان بتوانیم دیگر؛ ممکن است جدا از خداوند، افرادی که به خوبی در مورد نوع زندگی کردن ما آگاه هستند، فرزندان ما هستند  .۲ 

 .مورد نوع شخصی که هستیم فریب دهیم، اما هرگز نمی توانیم فرزندان خود را فریب دهیم؛ بنابراین، باید واقعی باشیمرا در

گذارد، بردیگران تاثیر نمی گذارد؛ این یک اصل روحانی  به اندازه ای که رفتار و نحوه زندگی ما بر فرزندان ما تاثیر می  .۱ 

 .جهانی است

تحت تاثیر قرار خواهند گرفت؛ اما این بدان معنا نیست که اگر بطور منفی اگر ما شخص درستکاری نباشیم، فرزندان ما   .۲ 

ما شخصی درستکار باشیم، فرزندان ما خوب خواهند بود، پیش بینی کردن اینکه چطور فرزندی خواهد شد دشوار است، 

 .این به عوامل زیادی بستگی دارد

اینکه والدین باید مناسب باشند،آنها باید حکمت را هم بکار بگیرند؛ عشق ورزیدن برای والدین آسان است، اما داشتن جدا از  ب. 

 .حکمت به این راحتی نیست

ه، کنند یا نن خود را به حضور در جلسات موظف گرفته تا تشخیص دهند که آیا فرزندا کار بهوالدین باید حکمت خود را   .۲ 

گیریم و شرایط را بسنجیم؛ بر حسب تشخیص ما، می توانیم فرزندانمان کار به ین مواقعی، ما باید حکمت خود را در این چن

  .را ترغیب کنیم

چه بیشتر فرزندان خود انشان را می رنجاند؛ هربا این حال، بعضی از والدین غیرت بدون حکمت دارند، و غیرتشان فرزند  .۱ 

 .ند، و این باعث واکنش شدید می شودد، بیشتر فرزندان خود را می آزارننرا به حضور در جلسات وادار ک

این صحیح است که فرزندان خود را برای حضور در جلسات ترغیب کنیم، اما باید براساس شرایط فرزندانمان، زمان   .۲ 

قرار دارند، ممکن برای ترغیب کردن آنها را تشخیص دهیم؛ اگر فرزندان ما در شرایط خاصی  مناسب و روش مناسب

 .است بهتر باشد که آنها را تا زمانی که شرایطشان بهبود پیدا نکرده است، برای حضور در جلسات ترغیب نکنیم

 ::۲–۲۱، ۲۲:۴رومیان —اید به رحمت خداوند اعتماد کننددر نهایت، والدین ب  پ. 

ستند بی دقت هو که دنیایی، سرگردان،  یهمچنین والدین والدین روحانی بسیاری وجود دارند که فرزندانشان خوب نبوده اند؛  .۲ 

 .که کامال نسبت به روحانی بودن فرزندانشان بی تفاوت هستند، اما فرزندان آنها روحانی و عالی هستندنیز وجود دارند 

؛ قسمت اول رومیان گیرند، بستگی به رحم خداوند دارد بنابراین، باید نتیجه بگیریم که شیوه ای که فرزندان ما پیش می  .۱ 

؛ به عنوان والدین، وظیفه ما این است که اشخاصی مناسب "او به هر کس که می خواهد رحم می کند "می گوید، ۲۲:۴

 .۲: :۱اشعیاء —صحبت کنیم باشیم و حکمت را به کار ببریم تا تشخیص دهیم که چگونه و چه وقت با فرزندان خود

بدون رحمت خداوند، هر کاری که انجام . ، اما نباید به کاری که انجام می دهیم اعتماد کنیمما باید وظیفه خود را انجام دهیم  .۲ 

 .:۲– ۲۱:۴رومیان—باید به رحمت خداوند اعتماد کنیممی دهیم بی فایده است؛ ما 

وامل وجود خواهند آورد؛ عوالدین نباید هرگز مغرور شوند، و به این فکر کنند که با توانایی که آنها دارند بهترین فرزند را ب  .۲ 

 .:۲آیه —پایان به رحمت خداوند بستگی داردمختلف زیادی در بوجود آوردن یک فرزند خوب وجود دارد؛ اما در 

چه زمان بیشتری کنیم؛ هرصرف با فرزندان خود پرورش فرزندان آسان و ساده نیست؛ مستلزم آن است که ما زمان زیادی را   ت. 

  :بگذرانیم، بهتر استبا فرزندان خود 

ما باید هر شب حداقل دو ساعت را تنها برای اینکه با آنها باشیم، صرف کنیم، با آنها صحبت کنیم، یا به آنها چیزی آموزش   .۲ 

 .دهیم؛ این سبب می شود آنها خوشحال شده و کمی آموزش دریافت کنند

 .کننده باشیم که آنها مشکل پیدا ظار آن را داشتاگر برای بودن با فرزندان زمانی صرف نکنیم، باید انت  .۱ 

کنیم بر نمی آییم، اما اصل آن این است که باید تا آنجایی ین که زمانی را صرف فرزندان خود ا ۀاگرچه ما همیشه از عهد  .۲ 

 .که ممکن است در کنار فرزندانمان وقت بگذرانیم و با توجه به سن آنها، آموزش مناسب را به آنها بدهیم

داده است، باید زمانی کافی را برای پرورش دادن  یخدا به ما فرزندان ما نباید از پرورش دادن فرزندان خود غافل شویم؛ اگر  ث. 

 .آنها به طور مناسب صرف کنیم

 فرزندد آماده کنیم، برای مراقبت صحیح از یک ا باید همیشه آنها را قبل از موعبرای مراقبت کردن از فرزندان خود، م  .۲ 

 .پانزده ساله، ما باید چهارده سال را برای آموزش او صرف کنیم

هر بخشی از آموزش مناسب در سن مناسب، یک باروری است، اگر به اندازه کافی فرزندان خود را آموزش داده و بارور   .۱ 

 .کنیم، آنها می توانند بدون داشتن مشکلی خانه را ترک کرده و به تحصیل بپردازند

 .گر فرزندان خود را به اندازه کافی آموزش و بارور نکنیم، خیلی مهم نخواهد بود که آنها هنگام مطالعه در خانه بمانندا  .۲ 

 .به میزان دریافت آموزش و باروری او درچهارده سال نخست خود دارد پانزده ساله، بستگیفرزند سالمت روحانی یک   .۲ 
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این است که او باید حیاتی را زیست کند که برای فرزندان او الگو و نمونه باشد؛ با این حال، ما اصلی که خدا برای پدر مقرر کرده   .2 

 ؛ افسسیان1۱–۴::1رومیان—باید پی ببریم که راهی را که فرزندان ما در پیش خواهند گرفت، در نهایت به رحمت خدا بستگی دارد

: :۱: 

به عنوان نمونه برای فرزندان خود زیست کنیم، اما نباید بخاطر را ده و زندگی مناسبی خود را انجام دا بنابراین، ما باید وظیفه  الف. 

نشان  ۲۲–۴::۲؛ یعقوب و عیسو دوقلو بودند، اما رومیان دلسرد یا مغرور شویم  پیش خواهند گرفت ن درماکه فرزندانروشی 

 شت.شت آنها به انتخاب خدا بستگی دامی دهد که سرنو

مناسب ترین طریق والدین بودن این است که زندگی کردن ما نمونه ای برای فرزندان ما باشد و برای رحمت خدا دعا بهترین و   ب. 

 .کنیم

الگو  ل ما نیستیم، اما اگر زندگی مائورفتار فرزندان ما بد باشد، مساگر  و اگر زندگی کردن ما استاندارد مناسبی را برقرار کند،  پ. 

 .ستبد فرزندان ما، بر عهده ماردار و ک نبوده، رفتار

دروس  س متنفر باشیم، وبرای اینکه نمونه مناسبی باشیم، ما باید عاشق خداوند و کالم او باشیم، به گناه رسیدگی کنیم، از نف    ت. 

 .صلیب را بیاموزیم؛ این نه تنها برای فرزندان ما، بلکه برای مقدسین نیز نمونه خواهد بود

که اگر والدین این نسل، والدین مناسبی باشند، چه تعداد ایماندار قوی در نسل دوم بلند خواهند شد. من همیشه  توانم بگویم نمی  .۱ 

هنگامیکه خدا فیض به کلیسا عطاء می کند، او به ظروف نیاز دارد.  می خواستم این را بگویم: آینده کلیسا به والدین بستگی دارد.

خیزند. درست است که ما می توانیم مردمان را از دنیا نجات دهیم، اما نیاز بزرگتری وجود وس های زیادی برئنیاز هست که تیموتا

 (۵۱۴ .ص ،:۱ ج. جمع آوری شده از واچمنی،آثار ). دارد، و آن برخیزاندن مردم از بین خانواده های مسیحی است
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 پرورش دادن نسل بعدی برای زندگی کلیسایی

  پیام پنجم

 همكاري كردن با خدا براي حركت او به عنوان والدیني كه 

 نها محول شده.آدر خدا به  مسئولیت پرورش و تربیت فرزندان

  2:1افسسیان  ؛۲۲: :: متي مطالعه متون مقدس

ات یك حیوسیله الزمه تحقق اقتصاد خدا همكاري ماست، همكاري كردن با خدا یعني با مسیح پیوند خوردن و دارا بودن یك زندگي ب  .1 

 :2::2غالطیان  ؛٦7:٥ ؛ب1۴:1١یوحنا —با اوست

قلب خدا این است كه اقتصاد خود را به انجام برساند، اقتصاد خدا صرفا این نیست كه ما باید خوب، روحاني، مقدس یا پیروزمند   الف. 

 . ۱:۲اول یوحنا ؛ ۲۲ -۴:۲افسسیان —دهخوا مي انسان-بلكه یك خدا ،نه انسان خوب و نه انسان بد باشیم، او

اید ب، كنیممشغول یا خانواده خود  ،یدعا كردن براي موفقیت، سالمتدر را  او بدون در نظر گرفتن اقتصاد خدا، كهبه جاي این  ب. 

مكاشفه  ؛1 -۱: ۲حجي ؛۲:2اول سموئیل —باشیمو حضور داشته دعا كنیم، زندگي كنیم اقتصاد او قلب خدا و براي با مطابق 

 .۲۲-۴: ۲فسسیانا ؛۲۲:2

گیرند، هر چیزي كه فراتر از نیاز ماست باید تحت یك محدودیت الهي قرار  چیزهاي ضروري براي زندگي انسانیمانۀ هم  پ. 

متي —ا باید عامل تصمیم گیري ما باشداقتصاد خد ،كند، در همه چیز شود و ما را از هدف اقتصاد خدا ناكام مي دنیوي مي

۲۲:۱2. 

  :1-۲: 2اول سموئیل —شوند نها بركت داده شده ميآدا درمیان مردمش به انجام برسد، اقتصاد خوقتي كه   ت. 

—میست، ما نباید تندرستي خود را جدا از اقتصاد خدا جویا باشاه انجام رسیدن اقتصاد خدا مرتبط رفاه ما، تندرستي ما، با ب  .۲ 

 .۲۲:1متي 

 ق، بلكه باید انتظار داشته باشیم كه خداوند از طریق ما تا حد امكان براي تحقه باشیمظار موفقیت براي خود داشتما نباید انت  .۱ 

 ش هرآنچه ممکن است انجام دهد.اقتصاد

تواند به راه خود ادامه دهد. خدا یك بدن انساني به همراه روان را به  ، كلیسا نمينداشته باشندولیت پذیري ئاگر والدین حس مس  .2 

مزامیر  ؛:۴:١دایش یپ—ا نجات پیدا كنندخواهیم ببینیم كه فرزندان ما دوباره نیاز دارند كه از دنی است، ما نميدستان ما سپرد 

 ::::1اشعیا ؛ ۱:127

كه  ست كه اطمینان حاصل كننداوالدین  ۀوظیفیاد داشته باشید كه این ه ، لطفا بكنیم اگر مراقب فرزندانمان نباشیم اشتباه مي  الف. 

 .۲:۲۱2مزامیر —كنند راه درست را پیدا مي فرزندانشان
 خودتان شلخته نسبت بهاگر  ؛توانند كاري انجام دهند نها در دستان شما هستند و به خودي خود نميآوقتي بچه ها جوان هستند   ب. 

یوحنا —ندزادي خود را فدا كنآباشند و ما باید تشخیص دهیم كه والدین باید خویشتندار  ؛نها نیز شلخته خواهید بودآ نسبت بهید باش

۲۴:۲2. 

انواع مشكالت خانوادگي مرتبط  هدهد، كلیسا باید ب دهد و انسان ها را نجات مي بعد از این كه كلیسا خبر خوش را بشارت مي  پ. 

رورش پبا این اشخاص رسیدگي كند، اما اگر والدین مسئول تربیت صحیح فرزندان خود باشند و اگر فرزندان در كلیسا رشد و 

 .1:۲ ؛۲1:۲دوم تیموتائوس —كند بیابند، كلیسا از نیمي از بارها و مشكالت خود رهاي پیدا مي

ویم ا بگنهآداوند به خ طموزش دادن انظباآدهیم، ما باید از طریق تعلیم و  ما باید فرزندان را در نظم و نصیحت خدا تربیت و پرورش  .۱ 

 :١:٥افسسیان —كه یك مسیحي مناسب چیست

رمانهاي فرزندان را تحت آو  اهدافنها كمك كنند، چگونه زندگي كردن ما آرمان فرزندانشان به آوالدین باید در داشتن هدف و   الف. 

  .۴: 1دوم قرنتیان —جهت درست هدایت كنندفرزندانشان را در  جاه طلبیگیرند كه دهد، والدین باید یاد  تاثیر قرار مي

ها در مقابل از آنانبوهي از تعریف و تمجید كردن  شوند و از طریق پرورش غرور فرزندان خود ميبسیاري از والدین باعث   ب. 

 نها صدمه بزنیم، اما بایدآند. الزم نیست كه ما به عزت نفس كنند كه بدنبال جالل پوچ و بیهوده باش نها را تشویق ميآدیگران 

 .1:1اول پطرس ؛ ۲:۱ان فیلیپی ؛۲۲: ۲1مثال ا—زد كنیمنها گوشآنها را به آغرور 

، اما پذیرفتن شكست دشوار است، وقتي سان استآدیگران قدرداني كند، پیروز شدن  یك مسیحي الزم است بداند كه چگونه از  پ. 

  .2 -۲:  ۱فیلیپیان—موزیم كه شكست خود را قبول كنندنها بیاآخورند ما باید از طریق فیض به  فرزندان ما شكست مي

نها به سن آنند انتخاب خودشان را انجام دهند، تا زماني كه دهیم كه بتواا، ما باید به فرزندان خود فرصت نهآ ی  جواناز هنگام   ت. 

ن صمیم گیري در حین بزرگ شد، درغیر این صورت تنها بگیریمآتصمیمات را براي  ۀبیست سالگي برسند ما نباید همهجده یا 

 .۲:۱۲ارمیا ؛:۲۴:۲تثنیه —شود نها غیر ممكن ميآبراي 

نها این فرصت را آمدیریت كنند، ما باید به  یموزش دهیم تا امورشان را به درستآبه عنوان مسیحیان، ما باید فرزندان خود را   ث. 

نها آو سایر امور خود را مدیریت كنند، و از جواني به  ب هاراجو، شخصي خود مراقبت كنند، تا كفش هابدهیم كه از وسائل 

 .1:۱۱امثال —به امور را یاد گیرندکردن ه چگونگي رسیدگي اجازه دهید ك

نها درحال رشد هستند باید تربیت شدن با آده هست بستگي دارد، همانطوري كه نحوه رشد یك كودك به حالت و جوي كه در خانوا  .۱ 

 :: -7: 2 نسالونیكیاتول ا-د عشق را در خانواده تجربه كنندعشق را دریافت كنند و بای

گیرد زیرا والدین خوب  ، با این حال این كار امروز بر دوش ما قرار ميشود نیمي از كار كلیسا توسط والدین خوب انجام مي  الف. 

 .۲:۲۱2مزامیر —كم هستند
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 .۲-2: ۱نیكیان واول تسال—عشق واقعي وجود داشته باشدباید  ؛ه باید با جو عشق و مهر پٌر باشدیك خانواد  ب. 

بگیرند كه با فرزندان خود دوست باشند، هرگز اجازه ندهید كه فرزندانتان از شما فاصله بگیرند و خودشان را از  یادوالدین باید   پ. 

دو  تولد شود، دوستي از ب   ميیاد داشته باشید كه دوستي برپایه ارتباط بنا ه شما جدا كنند، هرگز خود را غیرقابل دسترس نكنید. ب

 .۲2:۲۴متي —یدآنمي 

نها سپري آنها وقت بیشتري با آنها سپري كنند، هرچه والدین آاست كه والدینشان وقت خود را با مفیدترین چیز براي فرزندان این   ت. 

 :كنند بهتر است

  .زاد داشته باشیمآنها گفتگوي آگسترده با  منۀباید درمورد موضوعاتي با دابعضي اوقات ما   .۲ 

  .نها شركت كنیمآا هم همچنین باید در فعالیت هاي ه در فعالیت هاي روزانه ما شركت كنند، منها اجازه دهیم كآما باید به   .۱ 
 


