تربية األطفال برجاء في أسوأ األوقات
ميخا 20-1 :7
1
فَ ،ك ُخصاص ِة اْل ِق َ ِ
ِ ِ
الصي ِ
ِ
اشتَ َه ْت َها َنْف ِسي.
ورَة ِت َين ٍة ْ
ود لِألَ ْك ِل َوالَ َب ُ
طاف ،الَ ُع ْنُق َ
َوْي ٌل لي! ألَني ص ْر ُت َك َج َنى َّ ْ
اك َ
َ َ
اس .ج ِميعهم ي ْكمنو َن لِ ِلدم ِ
ِ
َ 2ق ْد َب َاد التَّ ِق ُّي ِم َن األ َْر ِ
يم َب ْي َن َّ
ضا
اءَ ،ي ْص َ
الن ِ َ ُ ُ ْ َ ُ ُ
ض ُه ْم َب ْع ً
ط ُادو َن َب ْع ُ
َ
ضَ ،ولَ ْي َس ُم ْستَق ٌ

ِِ
ِ ِ
ِ
ان ِإَلى َّ
الش ِر ُم ْجتَ ِه َدتَ ِ
ِب َش َب َك ٍة3 .اَْل َي َد ِ
ون َها.
انَّ .
يس َ
طالِ ٌب َواْلَقاضي ِباْل َهديَّةَ ،واْل َكِب ُير ُمتَ َكلِ ٌم ِب َه َوى َنْفسه َفُي َع ِك ُش َ
الرِئ ُ
4
الشو ِك .يوم مرِاقِب ِ
ِ ِ
ِ
اك ُه ْم.
اآلن َي ُكو ُن ْارِت َب ُ
اءَ .
َع َدُل ُه ْم م ْن س َيا ِج َّ ْ َ ْ َ ُ َ َ
َح َسُن ُه ْم م ْث ُل اْل َع ْو َس ِجَ ،وأ ْ
أْ
يك عَق ُاب َك َق ْد َج َ
5الَ تَأْتَ ِمنوا صا ِحبا .الَ تَِثُقوا ِب ِ
ط ِج َع ِة ِفي ِح ْضِن َك6 .أل َّ
ين
اب َف ِم َك َع ِن اْل ُم ْض َ
االب َن ُم ْستَ ِه ٌ
َن ْ
صديقْ .
ُ َ ً
احَف ْظ أ َْب َو َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
َع َداء ِ
ِ
اإل ْن َس ِ
َه ُل َب ْيِت ِه.
ان أ ْ
باألَبَ ،واْلب ْن َت َقائ َم ٌة َعَلى أُم َهاَ ،واْل َكَّن َة َعَلى َح َمات َهاَ ،وأ ْ ُ
8
الر َّب ،أ ِ ِ ِ
ِ
7و ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ ِِ
ومِ .إ َذا
لكَّنِني أ َُرِاق ُب َّ
ْ
َ
َصبُر إلله َخالَصيَ .ي ْس َم ُعني إلهي .الَ تَ ْش َمتي بي َيا َع ُدَّوتي ،إ َذا َسَق ْط ُت أَُق ُ
9
ُّ ِ
الر ُّب نور لِي .أ ِ
طأ ُ ِ ِ َّ ِ
ِ
ِي َح ِقي.
ض َب َّ
َخ َ
الر ِب ألَِني أ ْ
َحتَم ُل َغ َ
َجَل ْس ُت في الظْل َمة َف َّ ُ ٌ
ْ
اي َوُي ْجر َ
يم َد ْع َو َ
ْت إَل ْيهَ ،حتى ُيق َ
10
ِ
الر ُّب ِإ ِ
الن ِ
َسُي ْخ ِر ُجِني ِإَلى ُّ
اي
يها اْل ِخ ْز ُي ،اْلَق ِائَل ُة لِي« :أ َْي َن ُه َو َّ
ورَ ،سأ َْن ُ
ُ
ظُر ِبَّرُهَ .وتََرى َع ُدَّوِتي َفُي َغط َ
لهك؟» َع ْي َن َ
ان إَِليها .اَآلن تَ ِ
ص ُير لِ َّلد ْو ِ
س َك ِط ِ
ين األ َِزَّق ِة.
َستَْن ُ
َ
ظ َر ِ ْ َ

12
ِ
11يوم ِبن ِ
اء ِحي َ ِ ِ ِ
ِ ِ ُّ
ور
َْ َ َ
يع ُادُ .ه َو َي ْوٌم َيأْتُو َن ِإَل ْيك م ْن أَش َ
طانك ،ذل َك اْل َي ْوَم َي ْب ُع ُد اْلم َ
ِ ِ 13
َّ
ض
الن ْه ِرَ .و ِم َن اْل َب ْح ِر ِإَلى اْل َب ْح ِرَ .و ِم َن اْل َجَب ِل إَِلى اْل َجَب ِلَ .ولك ْن تَص ُير األ َْر ُ
ثَ َم ِر أَْف َعالِ ِه ْم.

َو ُم ُد ِن ِم ْص َرَ ،و ِم ْن ِم ْص َر ِإَلى
ِ ِ
َج ِل
َخ ِرَب ًة ِب َس َب ِب ُس َّكان َها ،م ْن أ ْ

ِ14
ع ِبعصاك َشعبك َغ َنم ِميرِاثك ،س ِ
اك َن ًة
ا ْر َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ
اْل ِق َدمَِ «15 .كأَيَّا ِم ُخُرو ِج َك ِم ْن أ َْر ِ
ض ِم ْص َر
اه ِهم ،وتَص ُّم آ َذانهم17 .يْلحسون التُّراب َكاْلحي ِ
ِ
ِ
َّةَ ،ك َزوا ِح ِ
ف األ َْر ِ
ضَ .ي ْخُر ُجو َن ِب ِ
الرْع َد ِة ِم ْن
َ
َ َُ َ َ َ
َ
أ َْيد َي ُه ْم َعَلى أَْف َو ْ َ ُ
ُُ ْ
الر ِب إِل ِه َنا َوَي َخاُفو َن ِم ْن َك.
الرْع ِب ِإَلى َّ
صوِن ِه ْمَ ،يأْتُو َن ِب ُّ
ُح ُ
ِ
ان َو ِجْل َع َاد َكأَيَّامِ
ع ِفي َب َ
َو ْح َد َها ِفي َو ْع ٍر ِفي َو َسط اْل َك ْرَم ِل .لِتَْر َ
اش َ
16
أ ُِر ِ
ِ
ِ
ض ُعو َن
يه َع َج ِائ َب»َ .ي ْن ُ
ظُر األُ َم ُم َوَي ْخ َجُلو َن م ْن ُك ِل َب ْطش ِه ْمَ .ي َ
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18من هو ِإ ِ
ِ ِ
ص ِاف ٌح َع ِن
َ ْ َُ ٌ
له م ْثُل َك َغافٌر اإل ْث َم َو َ
19
ام َناَ ،وتُ ْط َرُح ِفي
َي ُع ُ
ود َي ْر َح ُم َناَ ،ي ُد ُ
وس آثَ َ

ِ ِ
َّ
آلب ِائ َنا ُم ْن ُذ أَيَّا ِم اْل ِق َدمِ.
يم ،اللتَْي ِن َحَلْف َت َ
إل ْب َراه َ

الذن ِب لِب ِقي ِ
ِ
َّ
الرَف ِة.
ض َب ُهَ ،فِإَّن ُه ُي َسُّر ِب َّ ْأ
َّة ِم َيرِاث ِه! الَ َي ْحَف ُ
ظ ِإَلى األ ََبد َغ َ
ْ َ
20
ِ
ِ
َع َم ِ
الرَف َة
وب َو َّ ْأ
يع َخ َ
أْ
ط َاي ُ
َم َان َة ل َي ْعُق َ
اق اْل َب ْح ِر َجم ُ
اه ْم .تَ ْص َن ُع األ َ

إننا ننهي سلسلة حول األبوة الروحية اليوم .العنوان الذي اخترته لهذه الرسالة األخيرة هي "تربية األطفال
برجاء في أسوأ األوقات ".ليست هناك أوقات سهلة إلنجاب األطفال وتنشئتهم .ففكرة تكوين  3هو أنه حالما
ير أ َ ِ
اب
دخلت الخطية إلى العالم ،أصبح اإل نجاب وتربية األطفال صعبا للغاية .قال الرب لحواء "تَ ْكِث ًا
ُكثُر أ َْت َع َ
ِِ
ِِ
ين أ َْوالَ ًدا" (تكوين  .)16 :3وبعد أن ربت هي وآدم صبيان ،قتل واحد منهم اآلخر.
َحَبلكِ ،باْل َو َج ِع َتلد َ
الطريق الوحيد لتكون ح ار:
فكرة هذه القصة هو أن الخطية هي اآلن في العالم ،في كل من الوالدين وفي كل طفل .وهذا هو الشيء
الذي تصنعه الخطية .إنها تخرب الناس ،وتدمر األسر .المشكلة الرئيسية في العالم هي قوة سكنى الخطية.
وهي لها سلطان .بل هي قوة ،وخلل ،وفساد ،وإفساد في النفس البشرية .أنها ليست سلسلة من االختيارات
الحرة .فالخطية هي عبودية قوية تدمر حرية اإلنسان.
الطريق الوحيد ليكون اإلنسان حرا ،ألحد الوالدين أو الطفل أن يكون حرا ،هو أن يولد من جديد من روح هللا؛
ويقبل يسوع المسيح كمخلص ،أن تُغفر خطيته من قبل خالق الكون ،ويأخذ الروح القدس باعتباره القوة
الوحيدة لمقاومة سلطان الخطية .هذا هو الرجاء الوحيد للعالم ولآلباء واألمهات واألطفال .فهذا صحيح دائما
في كل عصر.
ال أوقات سهلة لتربية األطفال:
لذلك ال يوجد أوقات سهلة على إنجاب وتربية األطفال نحو أشخاص بالغين ،متواضعين ،محبين ،صالحين،
خالقين ،منتجين ،وممجدين للمسيح .ليست هناك أوقات سهلة .بل بعض األوقات تكون أصعب من غيرها.
وسواء كانت أصعب أو ال ت عتمد على الظروف الشخصية أو الظروف المجتمعية.

2

رغبتي اليوم هو لمساعدتك على تربية األطفال برجاء في أسوأ الظروف .وأعني أسوأ في كال من المنزل،
وأسوأ في الثقافة .وبالنسبة للذين ليسوا من اآلباء واألمهات ،كل ما أقوله ينطبق عليك ،ألنه كيف يكون لك
رجاء في أسوأ األوقات هو نفسه للجميع .نحن فقط في حاجة إليه ألسباب مختلفة.
النبي ميخا:
وعظ النبي ميخا اليهودي خالل ملك كل من يوثام وآحاز وحزقيا ملوك يهوذا (ميخا  .)1 :1هذا حوالي من
 687-750قبل الميالد .وأوضح بيان لماذا أتى على الساحة هو موجود في ميخا ،8 :3
ِ
آلن ُق َّوَة
لكَّن ِني أََنا َم ٌ
الر ِب
ُرو ِح َّ
ًّ
ْسا،
َو َحقا َوَبأ ً
وب ِب َذْن ِب ِه
ألُ َخ ِبَر َي ْعُق َ
وإ ِ
يل ِب َخ ِطَّي ِت ِه.
َ ْ
ِسَرائ َ
معلنا الدينونة والرحمة:
أرسل هللا األنبياء ليوضح للناس خطاياهم .ومع خطاياهم أعلن األنبياء الدينونة ،وأعلنوا أيضا الرحمة .هذا
قضاء على
هو الحال في كل الكتاب المقدس :الدنيونة والرحمة .الدينونة والرحمة .فاهلل قدوس وبار ،ويرسل
ً
الناس الخاطئين .وهللا رحيم وصبور ورؤوف ،وينقذ الناس الخاطئين من دينونته .أوضح ميخا هذا في ميخا
،10 :4
َتَل َّو ِيْ ،اد َف ِعي َيا ِبْن َت ِص ْهَي ْو َن
َكاْل َوالِ َد ِة،
ِ
ين ِم َن اْل َم ِديَن ِة،
اآلن َت ْخُر ِج َ
أل ََّنك َ
3

ِ
ين ِفي اْلَب ِرَّي ِة،
َوَت ْس ُكن َ
ِ
ين إَِلى َبا ِب َل.
َوَتأْت َ
ِ
ين.
ُهَن َ
اك ُتْنَقذ َ
اك ي ْف ِد ِ
الر ُّب
يك َّ
ُهَن َ َ
ِ ِ
َع َد ِائ ِك.
م ْن َيد أ ْ
سيرسلهم الرب إلى بابل في دينونة .ثم سيرجعهم إلى ارضهم في رحمة.
العقاب آت:
في اإلصحاح  ،7يشير ميخا إلى تربية األطفال في أسوأ األوقات ،أسوأ في المنزل وأسوأ في الثقافة .اآلية :1

فَ ،ك ُخصاص ِة اْل ِق َ ِ
ِ ِ
الصي ِ
ِ
اشتَ َه ْت َها َنْف ِسي".
ورَة ِت َين ٍة ْ
ود لِألَ ْك ِل َوالَ َب ُ
طاف ،الَ ُع ْنُق َ
" َوْي ٌل لي! ألَني ص ْر ُت َك َج َنى َّ ْ
اك َ
َ َ
ربما كان يتحدث عن كونه معدوما للطعام .ولكني أظن أنه يتحدث بشكل مجازي عن كونه معو از ألصدقاء
ِ
الن ِ
ومقربين أتقياء .ألنه يستمر في القول ،اآليات َ " :3-2ق ْد َب َاد التَّ ِق ُّي ِم َن األ َْر ِ
يم َب ْي َن َّ
اس.
ضَ ،وَل ْي َس ُم ْستَق ٌ
ج ِميعهم ي ْكمنو َن لِ ِلدم ِ
ان ِإَلى َّ
الش ِر ُم ْجتَ ِه َدتَ ِ
ضا بِ َش َب َك ٍة .اَْل َي َد ِ
طالِ ٌب
انَّ .
يس َ
اءَ ،ي ْص َ
َ ُ ُ ْ َ ُُ
ض ُه ْم َب ْع ً
ط ُادو َن َب ْع ُ
الرِئ ُ
َ
ِِ
ِ ِ
ِ
ون َها") للقيام
ون َها ".فالقادة فاسدون .انهم يتآمرون (" َفُي َع ِك ُش َ
َواْلَقاضي بِاْل َهديَّةَ ،واْل َكِب ُير ُمتَ َكلِ ٌم ِب َه َوى َنْفسه َفُي َع ِك ُش َ
بقدر ما يستطيعون من الشر ،وأن يقوموا بذلك بشكل جيد.

َح َسُن ُه ْم
اآلية " :4أ ْ
ِ
يك ِعَق ُاب َك َق ْد
ُم َراقِب َ
العقاب القادم.

ِ
َع َدُلهم ِم ْن ِس َيا ِج َّ
الش ْو ِك " .إن حاول ميخا أن يقترب منهم ،يضربوهَ " .ي ْوَم
م ْث ُل اْل َع ْو َس ِجَ ،وأ ْ ُ ْ
اك ُه ْم ".ولذا فإن المراقب المعين لرؤية العدو قادما ،يومه هنا قريبا.
اآلن َي ُكو ُن ْارِت َب ُ
اءَ .
َج َ

4

حتى الزوجة واألطفال:
يحضر اآلن ميخا األمر من

الثقافة إلى الحي واألسرة .اآلية " :5الَ تَأْتَ ِمنوا صا ِحبا .الَ تَِثُقوا ِب ِ
ظ
احَف ْ
صديقْ .
ُ َ ً
َ
ِفي ِح ْضِن َك ".وبعبارة أخرى ،الخطية والفساد والخداع منتشر جدا لذلك تحتاج

ط ِج َع ِة
اب َف ِم َك َع ِن اْل ُم ْض َ
أ َْب َو َ
ط ِج َع ِة ِفي ِح ْضِن َك".
تكون حريصا ،لئال حتى زوجتك تخونك" ،اْل ُم ْض َ

ِ
ِ
ِ
ين بِاأل ِ
اآلن إلى األطفال .اآلية " :6أل َّ
اء
االب َن ُم ْستَ ِه ٌ
َبَ ،واْلِب ْن َت َقائ َم ٌة َعَلى أُم َهاَ ،واْل َكَّن َة َعَلى َح َمات َهاَ ،وأ ْ
َن ْ
َع َد ُ
ِ
اإل ْن َس ِ
َه ُل َب ْيِت ِه ".هناك خمسة أشخاص في هذه الصورة .أب وأم .ابن وابنة .وكنة .لذا فاالبن متزوج .ميخا
ان أ ْ
ط ِج َع ِة ِفي ِح ْضِن َك").
اب َف ِم َك َع ِن اْل ُم ْض َ
قد قال بالفعل أن األمور ليست مؤكدة بين الزوج والزوجة (" ْ
احَف ْظ أ َْب َو َ
واآلن يقول أن االبن يقوم على ابيه .واْلِب ْنت َق ِائم ٌة عَلى أ ِ
ُم َها ،والكنة تقف بجانب النبت ضد األم .حتى أن
َ َ
َ َ
َع َداء ِ
اإل ْن َس ِ
َه ُل َب ْيِت ِه ".وهو يشير تحديدا إلى األبناء.
ان أ ْ
ميخا يدعوهم أعداء اإلنسان .في نهاية اآلية َ " :6وأ ْ ُ
يبدو أن البنات يركزن عدائهن على زوجته .ولكنه يشعر بذلك.

اآلن هذا أمر مفجع .بعض منكم يعيش في هذا الوضع تماما .وهذا هو أسوأ األوقات .فالثقافة فاسدة،
والزواج واألسرة في أزمة .هذه هي الصورة في ميخا  .7بالنسبة للبعض منكم ،هذه هي صورة اليوم .وبالنسبة
آلخرين ،ستكون غدا.
المسيح يجلب ذلك؟
قبل أن أشير لك عن رجاء ميخا في هذا الوضع ،أريد منك أن ترى ما فعله المسيح بصورة العائلة هذه في
ظُّنوا أَِني ِج ْئ ُت ألُْل ِقي َسالَ ًما َعَلى
اآلية  .6انتقل إلى متى  .36-34 :10يصف المسيح تأثير مجيئه" :الَ تَ ُ
َ
ض َّد أَِب ِ
اإل ْنسان ِ
األ َْر ِ
يه،
ضَ .ما ِج ْئ ُت ألُْلقِ َي َسالَ ًما َب ْل َس ْيًفا[ .ثم يستخدم ميخا َ ].6 :7فِإِني ِج ْئ ُت ألَُفر َ
ِق ِ َ َ
ِ
ِ
ِ ِ
َع َداء ِ
اإل ْن َس ِ
َه ُل َب ْيِت ِه".
ان أ ْ
َو ْ
االب َن َة ض َّد أُم َهاَ ،واْل َكَّن َة ض َّد َح َمات َهاَ .وأ ْ ُ
هنا نجد نفس الخمسة أشخاص ،في إشارة إلى نفسه أعداء أهل بيتك ،ولكن فارق واحد مدهش .يقول المسيح
ض َّد أَِب ِ
اإل ْنسان ِ
يه "...وهذا ال يعني ،بطبيعة الحال ،أنه يحب
أنه جلب ذلك .اآلية َ " :35فإِِني ِج ْئ ُت ألَُفر َ
ِق ِ َ َ
تفريق العائالت .ما يعنيه هو أن دعوته الجذرية للتلمذة تعرقل العالقات .فواحد يؤمن ،وآخر ال يؤمن .أب
يتع المسيح ،وابن ال يتبعه .ابن يتبع المسيح ،وأب ال يتبعه .ابنة تتبع المسيح ،وأم ال تتبعه.
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لماذا المسيح هنا؟
إن فكرة جلب المسيح في الصورة هنا أوال هي إلظهار أن انهيار األسرة في يوم ميخا ليس بالضرورة فقط
نتيجة الفساد في األسرة .قد يكون بسبب البر في األسرة .قد يكون كل شيء يسير بسالسة إلى أن يصبح
شخصا ما جادا في عالقته باهلل ،وبعهده ،وبكلمته .عندما يبدأ توجيه االتهامات" .أنت تعتقد أنك أفضل
بكثير ،ألنك اآلن قد حصلت على الدين! كانت األمور على ما يرام ،واآلن تعتقد أنه يجب إصالح ما تبقى
منا".
والسبب اآلخر لذكر استخدام المسيح لهذا النص هو الظهار أنه لم يكن هناك شيء فريد من نوعه بشأن يوم
ميخا .فكما كان األمر كذلك في القرن  8قبل الميالد هكذا صحيحا في القرن األول الميالدي .وهكذا صحيحا
في القرن  .21بالنسبة لشخص ما ،إنها دائما أسوأ األوقات ،حتى لو لم يكن األمر كذلك بالنسبة لك.
ماذا ،إذن ،لدى ميخا ليقوله عن تربية األطفال في أسوأ األوقات؟
ما لدى ميخا ليقول :جرأة منكسر القلب
فهو يصف نفسه ،كما أظن بأنه ممثل عن األب ونائب عن شعب إسرائيل ،والموقف الذي يأخذه هو من جرأة
منكسر القلب .هذا هو جوهر ما أريد أن أقوله لك عن تربية األطفال في أسوأ األوقات .افعل ذلك من موقف
من جرأة منكسر القلب .وللتأكد من أنك تعرف ما أعنيه ب "منكسر القلب " و ما أعنيه ب "جرأة" ،يتعين علينا
أن نسأل :ماذا هو منكسر القلب بشأنه؟ وعلى أي أساس يمكن أن يكون جريء جدا؟ دعونا ننظر إلى
اآليات  9-7للحصول على الجواب على هذين السؤالين .ما هو منكسر القلب بشأنه؟ وكيف يمكن أن يكون
جريء جدا؟
ليس في البر الذاتي:
الر َّب ،أَصِبر ِإل ِ
ان أَهل بيِت ِه" ،يقول في اآلية " 7و ِ
َع َداء ِ
له
لكَّنِني أ َُرِاق ُب َّ
اإل ْن َس ِ ْ ُ َ ْ
ْ ُ
َ
تماما بعد أن قال في اآلية " 6أ ْ ُ
َخالَ ِ
صيَ .ي ْس َم ُعِني ِإل ِهي ".لذا ففي أسوأ األوقات ،نحن نتطلع إلى الرب .ربما قد حاولنا أن ننظر في مكان

آخر .وال شيء يعمل .كل شيء يفشل .كنا نظن أننا ربما نستطيع أن نجعل األسرة تنجح .وربما هؤالء
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األطفال في وسعنا تشكيلهم بأي شكل نختاره .ربما فقط بكتب صحيحة عن الزواج ،سيكون لدينا الثقة
المتبادلة واالحترام العميق واإلعجاب والمودة .واآلن .اآلن ننظر إلى الرب.
ولكن كن حذرا .هل ينظر ميخا للرب في بر ذاتي؟ شيء من هذا القبيل أمر ممكن .وكانه يقول" :فعلت كل
شيء بشكل صحيح ،كل ما ينبغي لألب القيام به .إن لم تنجح هذه األسرة  ،فقلبي مكسور ،ولكني لست
المشكلة .بل هم" .هل هذا موقف هذا اإلنسان؟ ال ،ليس كذلك .وآمل أال يكون موقفك أيضا.
أُخطأ ضدنا ولكننا مدركين خطايانا الخاصة:
استمع لما يقوله في اآليات  8و .9استمع إلى الجرأة واالنكسار .لماذا هو منكسر؟
ُّ ِ
الر ُّب نور ِلي .أ ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
الر ِب ألَِني
ض َب َّ
َحتَم ُل َغ َ
ومِ .إ َذا َجَل ْس ُت في الظْل َمة َف َّ ُ ٌ
ْ
الَ تَ ْش َمتي بي َيا َع ُدَّوتي ،إ َذا َسَق ْط ُت أَُق ُ
طأ ُ ِ ِ َّ ِ
الن ِ
ِي َح ِقيَ .سُي ْخ ِر ُجِني إِلَى ُّ
ظُر ِبَّرُه.
ورَ ،سأ َْن ُ
َخ َ
أْ
اي َوُي ْجر َ
يم َد ْع َو َ
ْت إلَ ْيهَ ،حتى ُيق َ
َحتَ ِم ُل
ال يغيب عنك بداية اآلية " 9أ ْ

بالنسبة لألزواج واآلباء واألمهات أن

ْت ِإَل ْي ِه ".والسبب في أن هذا في غاية األهمية
ض َب َّ
َخ َ
الر ِب ألَِني أ ْ
طأ ُ
َغ َ
يروه هو أنه يقول ذلك في سياق كونه قد أُخطأ إليه .في اآلية  ،8يقول

لعدو (ربما ابنه أو زوجته)" ،الَ تَ ْش َمِتي ِبي َيا َع ُدَّوِتي ".ال تشمتي بي .وفي اآلية  9في الوسط ،يقول ،سيقيم
الن ِ
الرب دعواي ويجري حقي ،وليس يقضي عليَ " .سُي ْخ ِر ُجِني ِإَلى ُّ
ظُر ِبَّرُه".
ورَ ،سأ َْن ُ
وبعبارة أخرى ،هو يعلم أنه قد أُخطأ ضده .ويعلم أن بعض اتهاماتهم خاطئة .ويعلم أن هللا معه وليس عليه.
سيخرجه هللا من الظالم إلى النور ،وسوف يبرره .فهو جريء في هذه الثقة وهذا التأكيد .جريء بشكل مثير
للدهشة .ومع ذلك ،ما يلفت االنتباه لشرح سخط الرب وظالمه هو خطيته ذاتها" .أ ِ
الر ِب ألَِني
ض َب َّ
َحتَم ُل َغ َ
ْ
ْت ِإَل ْي ِه".
َخ َ
أْ
طأ ُ
لماذا منكسر القلب جدا:
لذلك هنا جوابي على هذا السؤال :لماذا هو منكسر القلب؟ لم يكن أساسا ألنه قد أُخطأ ضده في األسرة،
ولكنه هو قد أخطأ .فموقف تربية األبناء في أسوأ األوقات هو موقف من الجرأة ذات القلب المنكسر .وانكسار
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القلب يرجع أوال إلى خطيته الخاصة ،وبعد ذلك فقط إلى كونه قد أُخطأ ضده .هذه هي المعركة الكبرى التي
نواجهها .هل نجد ،بنعمة هللا ،هذا النوع من التواضع الذي يمكننا من رؤية عائالتنا وأنفسنا بهذه الطريقة؟
كيف جريء جدا:
السؤال الثاني :كيف يمكن له أن يكون جريء جدا ،إذا كان قد أخطأ؟ كيف يمكن له أن يتحدث بالطريقة
التي تحدث بها في حين أن خطيته جلية جدا في ذهنه؟ من أين يأتي هذا النوع من الجرأة؟ "الَ تَ ْش َمِتي ِبي َيا
ِ
ِ ِ
الن ِ
ِي َح ِقيَ .سُي ْخ ِر ُجِني ِإَلى ُّ
ظُر ِبَّرُه".
ورَ ،سأ َْن ُ
اي َوُي ْجر َ
يم َد ْع َو َ
ومُ ...يق َ
َع ُدَّوتي ،إ َذا َسَق ْط ُت أَُق ُ
ترد اإلجابة في نهاية اإلصحاح .وحقيقة أنها تأتي كآخر شيء في السفر كله ،وأنها تأتي بتركيز كهذا ،يبين
مدى أهميتها على اإلطالق في السفر ،بالفعل في الكتاب المقدس كله .اآليات :19-18
الذن ِب لِب ِقي ِ
ِ
من هو ِإ ِ
َّ
اإل ْثم و ِ
ِ ِ
الرَف ِة.
ض َب ُهَ ،فِإَّن ُه ُي َسُّر ِب َّ ْأ
َّة ِم َيرِاث ِه! الَ َي ْحَف ُ
َ ْ َُ ٌ
ظ إَِلى األ ََبد َغ َ
صاف ٌح َع ِن ْ َ
له م ْثُل َك َغافٌر َ َ َ
ِ
ِ
َع َم ِ
اه ْم.
يع َخ َ
َي ُع ُ
ام َناَ ،وتُ ْط َرُح في أ ْ
ط َاي ُ
اق اْل َب ْح ِر َجم ُ
ود َي ْر َح ُم َناَ ،ي ُد ُ
وس آثَ َ
السبب أن ميخا جريء جدا في كسره هو ألنه يعرف هللا .يعرف ما هو مدهش حقا وفريد عن هللاَ " .م ْن ُه َو
له ِم ْثلُ َك ".وهذا يعني :ال إله مثلك .طرقك أعلى من طرقنا .طرقكم أعلى من أي إله في العالم .وما هو
ِإ ٌ
تفردك؟ أنت تغفر اإلثم وتصفح عن ذنوب شعبك .وهكذا التفرد المتميز عن إله الكتاب المقدس ،وليس هناك
إله غيره.
الدخول في عمق غفران هللا:
كيف إذن نربي أوالدنا برجاء في أسوأ األوقات؟ كيف يمكنك أن تربي األطفال برجاء عندما تكون اسرتك
منقسة إلى ثالثة ضد اثنين واثنين ضد ثالثة؟ تنظر إلى الرب .تصرخ للرب (اآلية  .)7وتصرخ له بقناعتين
عميقتين جدا .أوال هو أنك خاطئ ،وأنك ال تستحق أي شيء من هللا .لم نكن آباء كاملين .قد أخطأنا .ولسنا
حمقى أو جهالء .فنحن نعلم أنه قد أُخطأ ضدنا أيضا .ولكن كل شيء في جسدنا يريد أن يفكر في ذلك.
فقط الروح القدس يجعلنا نرى خطايانا الخاصة .فقط يمكن للروح القدس أن يجعلنا نشعر بذنبنا .هذه قناعة
واحدة عميقة.
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واآلخرى هي عدم وجود إله مثل إلهنا ،الذي يغفر اإلثم ويصفح عن الذنب ،ويندم عن الغضب ،ويسر
بالرأفة .ونحن مقتنعون أيضا بعمق بهذا كما أننا مقتنعون أننا قد أخطأنا ضد زوجنا ،وأننا قد أخطأنا ضد
أطفالنا ،وأنه في كل هذا قد اخطأنا ضد هللا .هل ترى كيف أن كالهما مهم ،كيف يعمالن معا ،كل منهم
يجعل عمق األخر ممكن؟ إن كنت ال تشعر بخطيتك وذنبك ،فإنك لن تدخل في عمق غفران هللا .لكن األمر
يعمل في االتجاه اآلخر ،وهذا أمر هام في األسر :إن كنت ال تعرف أعماق غفران هللا ،فلن تدخل في عمق
خطيتك الخاصة بك.
هاتين القناعتين العميقتين تنتجن موقف من جرأة منكسر القلب .وهذا هو موقف تربية األطفال بالرجاء في
له ِم ْثُل َك!"
أسوأ األوقات .االنكسار بسبب خطايانا في دوامة أننا قد أُخطأ ضدنا ،والجرأة ألنه " َم ْن ُه َو ِإ ٌ
جرأة انكسار القلب ،اشتد في المسيح:
وبالنسبة للمسيحيين ترتكز كل شطر من هذا الموقف وتتشدد من خالل معرفة يسوع المسيح وما فعله من
َما أ َْن ِت َيا َب ْي َت َل ْح ِمَ ...ف ِم ْن ِك َي ْخُرُج
أجلنا على الصليب .لميخا ،كان المسيح مجرد رجاء في اإلصحاح " :5أ َّ
ِ
ِ
الر ِب( ".ميخا  .)4 ،2 :5وضع هذا الراعي
ف َوَي ْرَعى ِبُق ْد َرِة َّ
لِي َّال ِذي َي ُكو ُن ُمتَ َسلِ ً
يلَ ...وَيق ُ
طا َعَلى ِإ ْس َرائ َ
الصالح حياته من أجل الخراف (يوحنا  .)11 :10وعندما فعل ذلك ،رأينا بوضوح أكبر من أي وقت مضى

عظمة خطايانا (التي تتطلب هذا المدى من األلم) وعظمة قرار هللا أن يغفرها .وهكذا تم تكثيف انكسار القلب
والجرأة.
لذلك إن كنت تربي أطفالك في أسوأ األوقات ،أو ترغب أن تكون على استعداد لتربية األطفال في أسوأ
األوقات ،أو ببساطة تريد رجاء في أسوأ األوقات ،فانظر إلى ميخا وانظر إلى المسيح ،واتخذ هذا الموقف:
انكسار بسبب خطيتك ،وجرأة بسبب المسيح .ثم بقوة الروح القدس ،ضع قلبك على أن تكون أفضل أب غير
كامل يمكنك أن تكونه ،من أجل المسيح.
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