
 پنج روش صحبت با کودکان در مورد مرگ
 

 دومین شاید اما رسید، ذھنم بھ کھ نبود چیزی اولین این
 بگم؟ ھابچھ بھ چطور: بود

 فوت ِکن دوستتون« :بود گفتھ را سخت و سرد حقیقت تازه دکتر
 او بھ ھایمبچھ کھ مردی بود، عزیزی خانوادگی دوست نکِ » .کرد
 عنوان بھ کھ کلیسایی در باسابقھ کارمند یک ورزیدند،می عشق

 کلیسا، ساختمان در – کرد فوت ناگھان او کردم.می خدمت شبان
 پاییزی ابری صبح آن در را او قلبی حملۀ یک. کردن کار حین
 .بودم زدهحیرت من. برد اشهدھندنجات آغوش بھ ایھلحظ در

 بھ کھ فرزندانم. بودند زدهحیرت کلیسا اعضای و کارمندانمان
دادم می مشاوره اعضا بھ بودم، جلسھ در من وقتی ،مرتب طور
 ازکردند، می کمک او بھ ،بودم موعظھ کردن آماده حال در یا

 آنھا با را صحبتم ،دقت بھ. شدندمی ترهزدحیرت ھمھ
 عصر روز آن راانگیز مغ خبر باالخره و کردم ریزیھبرنام
 .دادم

 
	زندمی در دوباره مرگ

 با ما خانوادۀ دوباره کرد، فوت ھمسرم پدر پیش ھفتۀ وقتی
 داشت دوست را عیسی وضوح بھ ِکن مثل ھم او. شد روبرو»  مرگ«
 مثل ما کھ دارد شکر جای. بود او کردن خشنود دنبال بھ و

 ).۴:١٣ تسالونیکیان اول( کنیمنمی سوگواری امید بدون افرادِ 
 خبری انتقال موضوع با ھمسرم و من دوباره رسید، خبر وقتی

 ھستند سالھسیزده تا ھفت بین کھ نمانفرزندا بھ کنندهتناراح
 .بودیم مواجھ

 ناخوش اخبار قاصد مقام در خدمت ھمیشھ شبان، یک عنوان بھ
 بھ را خبر باشد قرار وقتی ًا،مخصوص. است بوده سخت برایم

 محدود آن پیامدھای و مرگ درک برای آنھا توانایی کھ کودکان
 مرگ تشبیھ با ما آیا. طلبدمی ھم بیشتری مھارت بگویید، است
 ؟کاھیممی آن اھمیت از تھدیدآمیز غیر و مبھم شرایط یک بھ
 در بگوییم بزرگسال یک بھ است ممکن کھ مستقیم طورھمان یا

 ؟کنیممی صحبت آن مورد
 .نیافتیم مفید را رویکردھا این از کدامھیچ ھمسرم و من

 کودک یک بھ موضوع دادن توضیح چطور و چقدر کھ است روشن



 ھمیشھ .کرد خواھد فرق خیلی سالھدوازده بچۀ یک تا سالمک
 باید بدانند. آنھا کھ دارند وجود یمقدسکتاب بنیادی حقایق
 وقتی کھ کنممی اشاره اساسی حقیقت پنج بھ ،اینجا

آنھا  برای ھمسرم و من بودند مرگ شاھد نزدیک از فرزندانمان
 توضیح دادیم:

 

	آید.می ما ھمۀ سراغ بھ داوری و مرگ. 1
 مقدسکتاب و است ما کردۀسقوط دنیای از بخشی مرگ سفانھ،أمت

 خدا گویدمی ما بھ 139 مزمور. نیست رویگردان حقیقت این از
 کھ آنجایی از. است کرده ثبت خود دفتر در را ما عمر روزھای

» منفی اندازه از بیش« موردی را حقیقت این خدا کالم
 .کنیم چنین نباید ھم ما ،شمردنمی
 اخبار دربارۀ فرزندانشان با وقتھیچ کھ داشتیم دوستانی ما
 صحبت سپتامبر یازده تروریستی واقعۀ یا طبیعی بالیای مثل بد

 مورد در وقتھیچ کھ بودند گذاشتھ قانونی آنھا. بودند نکرده
 اجتناب با. نیست حکیمانھ این کھ معتقدم من. نکنند بحث مرگ
 غیر انتظارات برای را فرزندانشان والدین بد، اخبار از

 حتی لطیف، رویکرد این. کنندمی آماده کامل ناامیدی و منطقی
 ھمۀ زمین روی زندگی کھکند می القا چنین باشد، سھوی اگر

 اینکھ اساس توضیح در شکست باعث ھمھ، از بدتر. ستا ماجرا
 را ما گذرد،می کھ روزی ھر. شودمی است »خوش خبر« انجیل چرا
 بھ باید ما فرزندان و کندمی ترنزدیک آخر روز بھ قدم یک

 .باشند آگاه حقیقت این
 ستا ما ھمۀ انتظار در کھ دارد وجود ییداور ھمچنین،

 واعظ کھ طورھمان فرزندانم خواھممی من ).٩:٢٧ عبرانیان(
 پس حساب روزِ  کھ بدانند گفت، ،لی. جی. آر باپتیست، معروف
 دوم( رسید خواھد فرا زمین روی مانیزندگ نحوۀ برای دادن

 .)۵:١٠قرنتیان 
 

	!باشد بود قرار کھ نیست راھی مرگ .2
 خاص طور بھ را مرگ کھ است چیزی ھمان مقدسیکتاب حقیقت این

 در مزاحم یک مرگ بگویید نتان فرزندا بھ. کندانگیز میمغ
 لعنت کھ کرد باز را دری آدم گناه اولین و ستا دنیا این
«  نام بھ پالنتینگا کرنلیوس کتاب. شد وارد آن طریق از مرگ

 منبع یک» گناه بھ کوتاه نگاھی: باشد طوراین نبود قرار



 تا کندمی کمک شما بھ کھ است بزرگساالن برای متقاعدکننده
 .کنید تعلیم این چاشنی بیشتری مقدسیکتاب حقایق

 ناراحتی دلیل این کھ دھید توضیح نتان فرزندا بھ ،ادامھ در
 یماناشکھا با سوگواری، در. است افراد فوت زمان در ما

 .نیست طبیعی امری مرگ کھ کنیممی اقرار
 

	.است عیسی بودن با معنای بھ مسیحی برای مرگ .3
 برایش اینکھ بین رسول پولس فیلیپیان، رسالۀ اول باب در

 برای یا باشد عیسی با تا کند ترک را دنیا این کھ است بھتر
 مرا: «نویسدمی او. است مردد بماند آن در انجیل گسترش
 فرھنگی در ).١:٢١ فیلیپیان(» نفع مردن و است مسیح زیستن

 انسا اینکھ بھای هاشار ھر تا دھدمی انجام تواندمی ھرچھ کھ
 ضد حقیقت یک این کند، سرکوب را میرندمی و شوندمی پیر نھا

 رودخانۀ از عبور ایمانداران برای اما. است عمیق فرھنگی
 از انسان زبان کھ یھاییخوش و بھشت بھ است راھی مرگ سرد

 .است قاصر آن توصیف
 

	.ُمرد خواھد روزی مرگ باالخره .4
 را ١۵:٢۶ قرنتیان اول درکِ  از فراتر خوش خبر فرزندانتان بھ

 پیش« کھ وقتی.» است موت شودمی نابود کھ آخر دشمن: «بدھید
 تاریخ بھ مرگ کند، تغییر است» پیش در« آنچھ بھ» این از

 فرصت یک این. است شادمانی برای دلیلی این و پیوست خواھد
 آنھا تا کنید معرفی نتان فرزندا بھ را مسیح کھ است انتخاب

 رحمت و خورده شکست مرگ کھ جایی صلیب، بھ کھ کنید مشتاق را
 .ببرند پناه دارد، وجود

 
 . مرگ چیزی است کھ ھمۀ ما باید بھ آن فکر کنیم.۵

 یا ببینند آزار ابدیت شبح از ترس در فرزندانم کھ خواھمنمی
 قرن الھیدان و کشیش ،ادواردز جاناتان گفتۀ. شوند ناتوان
 در حتی مرگ بھ کردن فکر ضرورت از خوبی بسیار نمونۀ ،ھجدھم
 از خیلی ادواردز کھ است این بر فرض. دھدمی ارائھ جوانی

 را خود مشھور راھکارھای کھ بود ترمسّن من جوان فرزندان
 بھ بیشتر تا گرفتم تصمیم: «خوانیممی آن ھفتم بخش در نوشت.
 ).٩٠:١٧(مزمور  »کنم فکر شخص یک زندگی بودن کوتاه



 در باید مرگ و است بخار یک زندگی کھ بود فھمیده ادواردز
 بھ. کنیم زندگی دیگری دنیای برای تا کند انگیزه ایجاد ما

 بھترین ھستند مسیح در کھ کسانی برای بگویید نتان فرزندا
 .ستا اینجا از بعد یزندگ قسمت

 
 ایمانان چطور؟در مورد مرگ بی

 بدون آیدمی نظر بھ کھ آنانی مرگ مورد در فرزندانمان بھ
 یک اما، است ترسخت حتی این بگوییم؟ باید چھ ُمردند ایمان

 یعنی، ابدیت قسمت دو ھر دربارۀ بحث برای را کلیدی موقعیت
 کھ اندازه ھمان بھ باید ما. کندمی فراھم ،جھنم و بھشت

 تا گفتھ سخن داوری از بیشتر اناجیل در کھ -خداوندمان
 چھ ،من .باشیم داشتھ صراحت بود صریح جھنم مورد در -بھشت

 روی کردن تمرکز از ھمیشھ کودکان، چھ بزنم حرف بزرگساالن با
 باشد مرده ایمانیبی درآید می نظر بھ کھ کسی ابدی سرنوشت
 کھ شخصی ھر کھ کنممی روشن را این البتھ. کنممی اجتناب

 خدا حضور بھ عیسی بھ ایمان طریق از بابد نجات خواھدمی
 اعضای بھ من وایم (ھگفت فرزندانمان بھ ما اما .بیاید

 خداوند دستان در شدهفوت فرد کھ ام)ھگفت ایمانانبی خانوادۀ
 انجام را درست کار ھمیشھ کھ - عادل و صالح قاضی یک - است
 خدا خشم حقیقت گرفتن کمدست یا کتمان برای را این. دھدمی

 جایگاه در نشستن از مرا سادگی بھ فقط این دھد؛نمی انجام
 .داردمی برحذر ابدی قاضی

 ھایبچھ گفت، مرگ دربارۀ بیشتر بسیار توانمی مطمئناً  اگرچھ
 مرگ و گناه اسیر کھ دنیایی در زندگی برای دارند نیاز ما

 دارند احتیاج و شوند آماده - مناسب ھایراه و سن در - است
 و مسیح در خدا نجات خوش خبر چرا شود داده نشان آنھا بھ کھ

 خبر راستی بھ جلجتا صلیب بر مرگ با او پیروزمندانۀ جنگ
 .است خوش

 
 جف رابینسون


