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 في أسوأ األوقات برجاء تربية األطفال

 20-1 :7ميخا 

ْيِف، َكُخَصاَصِة اْلِقَطاِف، اَل ُعْنُقوَد ِلأَلْكِل َواَل َباُكوَرَة ِتيَنٍة اْشَتهَ 1 ْتَها َنْفِسي. َوْيٌل ِلي! أَلنِ ي ِصْرُت َكَجَنى الصَّ
َماِء، َيْصَطاُدوَن 2 َبْعُضُهْم َبْعًضا َقْد َباَد التَِّقيُّ ِمَن اأَلْرِض، َوَلْيَس ُمْسَتِقيٌم َبْيَن النَّاِس. َجِميُعُهْم َيْكُمُنوَن ِللدِ 

ِئيُس َطاِلٌب َواْلَقاِضي ِباْلَهِديَِّة، َواْلَكبِ 3ِبَشَبَكٍة.  رِ  ُمْجَتِهَدَتاِن. الرَّ يُر ُمَتَكلِ ٌم ِبَهَوى َنْفِسِه َفُيَعكِ ُشوَنَها. َاْلَيَداِن ِإَلى الشَّ
ْوِك. َيْوَم ُمَراِقِبيَك ِعَقاُبَك َقْد َجاَء. اآلَن َيُكو 4  ُن اْرِتَباُكُهْم.َأْحَسُنُهْم ِمْثُل اْلَعْوَسِج، َوأَْعَدُلُهْم ِمْن ِسَياِج الشَّ

أَلنَّ االْبَن ُمْسَتِهيٌن 6َأْبَواَب َفِمَك َعِن اْلُمْضَطِجَعِة ِفي ِحْضِنَك.  اَل َتْأَتِمُنوا َصاِحًبا. اَل َتِثُقوا ِبَصِديق. اْحَفظْ 5
َها، َواْلَكنََّة َعَلى َحَماِتَها، َوأَْعَداُء اإِلْنَساِن أَْهُل َبْيِتِه.  ِباأَلِب، َواْلِبْنَت َقاِئَمٌة َعَلى ُأمِ 

، َأْصِبُر إِللِه َخاَلِص 7 ِتي، ِإَذا َسَقْطُت َأُقوُم. ِإَذا 8ي. َيْسَمُعِني ِإلِهي. َولِكنَِّني ُأَراِقُب الرَّبَّ اَل َتْشَمِتي ِبي َيا َعُدوَّ
ْلَمِة َفالرَّبُّ ُنوٌر ِلي.  َأْحَتِمُل َغَضَب الرَّبِ  أَلنِ ي َأْخَطْأُت ِإَلْيِه، َحتَّى ُيِقيَم َدْعَواَي َوُيْجِرَي َحقِ ي. 9َجَلْسُت ِفي الظُّ

يَها اْلِخْزُي، اْلَقاِئَلُة ِلي: 10النُّوِر، َسَأْنُظُر ِبرَُّه.  َسُيْخِرُجِني ِإَلى ِتي َفُيَغطِ  َعْيَناَي « َأْيَن ُهَو الرَّبُّ ِإلُهِك؟»َوَتَرى َعُدوَّ
ْوِس َكِطيِن اأَلِزقَِّة.  َسَتْنُظَراِن ِإَلْيَها. َاآلَن َتِصيُر ِللدَّ

وَر َوُمُدِن ِمْصَر، َوِمْن ِمْصَر ِإَلى 12ْبُعُد اْلِميَعاُد. َيْوَم ِبَناِء ِحيَطاِنِك، ذِلَك اْلَيْوَم يَ 11 ُهَو َيْوٌم َيْأُتوَن ِإَلْيِك ِمْن َأشُّ
اِنَها، ِمْن َأْجِل 13النَّْهِر. َوِمَن اْلَبْحِر ِإَلى اْلَبْحِر. َوِمَن اْلَجَبِل ِإَلى اْلَجَبِل.  َولِكْن َتِصيُر اأَلْرُض َخِرَبًة ِبَسَبِب ُسكَّ

 ِر َأْفَعاِلِهْم.َثمَ 

ْلَعاَد َكَأيَّاِم ِاْرَع ِبَعَصاَك َشْعَبَك َغَنَم ِميَراِثَك، َساِكَنًة َوْحَدَها ِفي َوْعٍر ِفي َوَسِط اْلَكْرَمِل. ِلَتْرَع ِفي َباَشاَن َوجِ 14
َمُم َوَيْخَجُلوَن ِمْن ُكلِ  َبْطِشِهْم. َيَضُعوَن َيْنُظُر األُ 16«. َكَأيَّاِم ُخُروِجَك ِمْن َأْرِض ِمْصَر ُأِريِه َعَجاِئبَ » 15اْلِقَدِم. 

َيْلَحُسوَن التَُّراَب َكاْلَحيَِّة، َكَزَواِحِف اأَلْرِض. َيْخُرُجوَن ِبالرِ ْعَدِة ِمْن 17َأْيِدَيُهْم َعَلى َأْفَواِهِهْم، َوَتُصمُّ آَذاُنُهْم. 
 ا َوَيَخاُفوَن ِمْنَك.ُحُصوِنِهْم، َيْأُتوَن ِبالرُّْعِب ِإَلى الرَّبِ  ِإلِهنَ 
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ُه، َفِإنَُّه ُيَسرُّ ِبالرَّْأَفِة. َمْن ُهَو ِإلٌه ِمْثُلَك َغاِفٌر اإِلْثَم َوَصاِفٌح َعِن الذَّْنِب ِلَبِقيَِّة ِميَراِثِه! اَل َيْحَفُظ ِإَلى اأَلَبِد َغَضبَ 18
َتْصَنُع اأَلَماَنَة ِلَيْعُقوَب َوالرَّْأَفَة 20ْلَبْحِر َجِميُع َخَطاَياُهْم. َيُعوُد َيْرَحُمَنا، َيُدوُس آَثاَمَنا، َوُتْطَرُح ِفي أَْعَماِق ا19

 إِلْبَراِهيَم، اللََّتْيِن َحَلْفَت آلَباِئَنا ُمْنُذ َأيَّاِم اْلِقَدِم.

 تربية األطفالسلسلة حول األبوة الروحية اليوم. العنوان الذي اخترته لهذه الرسالة األخيرة هي " إننا ننهي
هو أنه حالما  3تكوين ففكرة في أسوأ األوقات." ليست هناك أوقات سهلة إلنجاب األطفال وتنشئتهم.  رجاءب

َتْكِثيًرا ُأَكثِ ُر َأْتَعاَب " نجاب وتربية األطفال صعبا للغاية. قال الرب لحواءاإلأصبح العالم،  إلىدخلت الخطية 
 آدم صبيان، قتل واحد منهم اآلخر.ربت هي و (. وبعد أن 16 :3)تكوين " َحَبِلِك، ِباْلَوَجِع َتِلِديَن َأْواَلًدا

 :حرا وحيد لتكون ال الطريق

 الشيءفي كل طفل. وهذا هو في العالم، في كل من الوالدين و  ة هي اآلنهذه القصة هو أن الخطي فكرة
ة. ي قوة سكنى الخطيسية في العالم ه. المشكلة الرئيوتدمر األسرخرب الناس، إنها ت. تصنعه الخطيةالذي 

سلسلة من االختيارات  ليستفي النفس البشرية. أنها  وإفسادفساد، . بل هي قوة، وخلل، و سلطانوهي لها 
 .اإلنسانتدمر حرية  هي عبودية قوية الخطيةفالحرة. 

حرا، ألحد الوالدين أو الطفل أن يكون حرا، هو أن يولد من جديد من روح هللا؛  اإلنسان ليكون  الطريق الوحيد
القوة الروح القدس باعتباره  خطيته من قبل خالق الكون، ويأخذغفر ن تُ يسوع المسيح كمخلص، أ ويقبل

صحيح دائما الرجاء الوحيد للعالم ولآلباء واألمهات واألطفال. فهذا . هذا هو الخطية ة لمقاومة سلطانالوحيد
 في كل عصر.

 :سهلة لتربية األطفال أوقاتال 

صالحين، ، ينمحبين، متواضعأشخاص بالغين،  نحووتربية األطفال  إنجابعلى  ةسهل يوجد أوقاتال  لذلك
تكون أصعب من غيرها. بعض األوقات  بل. ليست هناك أوقات سهلة. ين للمسيحمجدمنتجين، وم خالقين،

 عتمد على الظروف الشخصية أو الظروف المجتمعية.ت وسواء كانت أصعب أو ال
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كال من المنزل، في أسوأ الظروف. وأعني أسوأ في  تربية األطفال برجاءرغبتي اليوم هو لمساعدتك على 
لك أقوله ينطبق عليك، ألنه كيف يكون ما  ليسوا من اآلباء واألمهات، كل لذينلفي الثقافة. وبالنسبة  وأسوأ

 ألسباب مختلفة. ه للجميع. نحن فقط في حاجة إليهنفس األوقات هورجاء في أسوأ 

 :النبي ميخا

من حوالي  (. هذا1 :1من يوثام وآحاز وحزقيا ملوك يهوذا )ميخا كل  ملكالنبي ميخا اليهودي خالل وعظ 
 ،8 :3ميخا في هو موجود أوضح بيان لماذا أتى على الساحة قبل الميالد. و  750-687

 ا َمآلٌن ُقوَّةَ لِكنَِّني َأنَ 

بِ    ُروِح الرَّ

ا َوَبْأًسا،   َوَحقًّ

 أُلَخبِ َر َيْعُقوَب ِبَذْنِبِه 

ِتِه.    َوِإْسَراِئيَل ِبَخِطيَّ

 :والرحمة الدينونة معلنا

 أيضا الرحمة. هذا للناس خطاياهم. ومع خطاياهم أعلن األنبياء الدينونة، وأعلنوا ليوضحأرسل هللا األنبياء 
على  فاهلل قدوس وبار، ويرسل قضاءً والرحمة.  الدينونةوالرحمة.  كل الكتاب المقدس: الدنيونة هو الحال في

ميخا ميخا هذا في أوضح . الخاطئين من دينونتهالناس  رؤوف، وينقذو  صبورخاطئين. وهللا رحيم و الالناس 
4: 10، 

 َتَلوَِّي، اْدَفِعي َيا ِبْنَت ِصْهَيْوَن 

 َكاْلَواِلَدِة، 

 أَلنَِّك اآلَن َتْخُرِجيَن ِمَن اْلَمِديَنِة، 
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يَِّة،   َوَتْسُكِنيَن ِفي اْلَبرِ 

 َوَتْأِتيَن ِإَلى َباِبَل. 

 ُهَناَك ُتْنَقِذيَن. 

بُّ   ُهَناَك َيْفِديِك الرَّ

 ِمْن َيِد َأْعَداِئِك.

 ارضهم في رحمة. إلى ثم سيرجعهم. في دينونةبابل  إلىالرب سيرسلهم 

 :العقاب آت

: 1أسوأ في الثقافة. اآلية في المنزل و في أسوأ األوقات، أسوأ  تربية األطفال إلىميخا ، يشير 7 اإلصحاحفي 
ْيِف، َكُخَصاَصِة اْلِقَطاِف، اَل ُعْنُقوَد ِلأَلْكِل َواَل َباُكوَرَة ِتيَنٍة اْشَتهَ "  ".ْتَها َنْفِسيَوْيٌل ِلي! أَلنِ ي ِصْرُت َكَجَنى الصَّ

ألصدقاء  عن كونه معوزا يتحدث بشكل مجازي أظن أنه  يولكن للطعام. دث عن كونه معدوماربما كان يتح
َقْد َباَد التَِّقيُّ ِمَن اأَلْرِض، َوَلْيَس ُمْسَتِقيٌم َبْيَن النَّاِس. : "3-2القول، اآليات  يستمر في. ألنه أتقياءمقربين و 

َماِء، َيْصَطاُدوَن بَ  ِئيُس َطاِلٌب َجِميُعُهْم َيْكُمُنوَن ِللدِ  رِ  ُمْجَتِهَدَتاِن. الرَّ ْعُضُهْم َبْعًضا ِبَشَبَكٍة. َاْلَيَداِن ِإَلى الشَّ
"( للقيام َفُيَعكِ ُشوَنَهاقادة فاسدون. انهم يتآمرون )"فال "َواْلَقاِضي ِباْلَهِديَِّة، َواْلَكِبيُر ُمَتَكلِ ٌم ِبَهَوى َنْفِسِه َفُيَعكِ ُشوَنَها.

 بذلك بشكل جيد. وأن يقوموا، من الشر بقدر ما يستطيعون 

ْوِك.َأْحَسُنُهْم ِمْثُل اْلَعْوَسِج، َوأَْعدَ : "4اآلية  َيْوَم " إن حاول ميخا أن يقترب منهم، يضربوه. "ُلُهْم ِمْن ِسَياِج الشَّ
هنا قريبا.  هيوم ،لرؤية العدو قادمامعين ال ." ولذا فإن المراقبُمَراِقِبيَك ِعَقاُبَك َقْد َجاَء. اآلَن َيُكوُن اْرِتَباُكُهمْ 

 قادم.العقاب ال
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 :واألطفال حتى الزوجة

اَل َتْأَتِمُنوا َصاِحًبا. اَل َتِثُقوا ِبَصِديق. اْحَفْظ : "5الحي واألسرة. اآلية  إلىثقافة المن  األمرا يحضر اآلن ميخ
تحتاج  لذلكجدا  والفساد والخداع منتشر الخطيةى، " وبعبارة أخر .َأْبَواَب َفِمَك َعِن اْلُمْضَطِجَعِة ِفي ِحْضِنكَ 

 ".اْلُمْضَطِجَعِة ِفي ِحْضِنكَ ، "تخونكزوجتك حتى ، لئال تكون حريصا

َها، َواْلَكنََّة َعَلى َحَماِتَها، َوأَْعدَ : "6األطفال. اآلية  إلىاآلن  اُء أَلنَّ االْبَن ُمْسَتِهيٌن ِباأَلِب، َواْلِبْنَت َقاِئَمٌة َعَلى ُأمِ 
. ميخا لذا فاالبن متزوج أشخاص في هذه الصورة. أب وأم. ابن وابنة. وكنة.." هناك خمسة اإِلْنَساِن أَْهُل َبْيِتهِ 

"(. اْحَفْظ َأْبَواَب َفِمَك َعِن اْلُمْضَطِجَعِة ِفي ِحْضِنكَ قد قال بالفعل أن األمور ليست مؤكدة بين الزوج والزوجة )"
حتى أن . األمضد  والكنة تقف بجانب النبت، َواْلِبْنَت َقاِئَمٌة َعَلى ُأمِ َها. ابيه لىواآلن يقول أن االبن يقوم ع

األبناء.  إلى." وهو يشير تحديدا َوأَْعَداُء اإِلْنَساِن أَْهُل َبْيِتهِ : "6أعداء اإلنسان. في نهاية اآلية هم ميخا يدعو 
 .كبذلعلى زوجته. ولكنه يشعر  البنات يركزن عدائهنيبدو أن 

فالثقافة فاسدة، عيش في هذا الوضع تماما. وهذا هو أسوأ األوقات. ي كماآلن هذا أمر مفجع. بعض من
هي صورة اليوم. وبالنسبة  . بالنسبة للبعض منكم، هذه7في ميخا في أزمة. هذه هي الصورة  والزواج واألسرة

 كون غدا.آلخرين، ست

 يجلب ذلك؟ المسيح

في  بصورة العائلة هذه المسيحرى ما فعله في هذا الوضع، أريد منك أن تعن رجاء ميخا قبل أن أشير لك 
َتُظنُّوا َأنِ ي ِجْئُت ألُْلِقَي َساَلًما َعَلى  الَ تأثير مجيئه: "المسيح . يصف 36-34 :10متى  إلى. انتقل 6اآلية 

َق اإِلْنَساَن ِضدَّ َأِبيِه، .[ 6: 7]ثم يستخدم ميخا اأَلْرِض. َما ِجْئُت أُلْلِقَي َساَلًما َبْل َسْيًفا.  َفِإنِ ي ِجْئُت أُلَفرِ 
َها، َواْلَكنََّة ِضدَّ َحَماِتَها.  ".َوأَْعَداُء اإِلْنَساِن أَْهُل َبْيِتهِ  َواالْبَنَة ِضدَّ ُأمِ 

المسيح . يقول مدهش، ولكن فارق واحد أهل بيتكنفسه أعداء  إلىشخاص، في إشارة الخمسة أ نجد نفسهنا 
َق اإِلْنَساَن ِضدَّ َأِبيهِ : "35. اآلية ذلكجلب نه أ وهذا ال يعني، بطبيعة الحال، أنه يحب  "...َفِإنِ ي ِجْئُت أُلَفرِ 

 أب. يؤمن، وآخر ال يؤمن واحدفعرقل العالقات. للتلمذة تجذرية التفريق العائالت. ما يعنيه هو أن دعوته 
 .تتبعه أم الو ، المسيحتبع يتبعه. ابنة ت أب الالمسيح، و بن يتبع يتبعه. ا ابن الالمسيح، و  يتع
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 هنا؟ المسيحلماذا 

ن انهيار األسرة في يوم ميخا ليس بالضرورة فقط إلظهار أأوال هي في الصورة هنا  المسيحجلب إن فكرة 
يصبح  إلى أنلفساد في األسرة. قد يكون بسبب البر في األسرة. قد يكون كل شيء يسير بسالسة نتيجة ا
. "أنت تعتقد أنك أفضل بكلمته. عندما يبدأ توجيه االتهاماتعهده، و باهلل، وب في عالقته جاداما  اشخص

بقى ، واآلن تعتقد أنه يجب إصالح ما تحصلت على الدين! كانت األمور على ما يراماآلن قد ألنك بكثير، 
 "منا.

يوم  بشأنشيء فريد من نوعه  لم يكن هناك هنهو الظهار أهذا النص المسيح لوالسبب اآلخر لذكر استخدام 
صحيحا  هكذاو  .في القرن األول الميالديصحيحا  هكذاقبل الميالد  8في القرن  فكما كان األمر كذلكميخا. 

 .بالنسبة لك لم يكن األمر كذلكدائما أسوأ األوقات، حتى لو  إنها، ما . بالنسبة لشخص21في القرن 

 في أسوأ األوقات؟ األطفالتربية عن  هقولليميخا  دىماذا، إذن، ل

 القلب منكسرجرأة ليقول: ميخا لدى ما 

من جرأة ه هو يأخذممثل عن األب ونائب عن شعب إسرائيل، والموقف الذي أظن بأنه فهو يصف نفسه، كما 
في أسوأ األوقات. افعل ذلك من موقف  تربية األطفاللك عن  هالقلب. هذا هو جوهر ما أريد أن أقول منكسر

" و ما أعنيه ب "جرأة"، يتعين علينا منكسر القلبالقلب. وللتأكد من أنك تعرف ما أعنيه ب " منكسر من جرأة 
 دعونا ننظر إلى منكسر القلب بشأنه؟ وعلى أي أساس يمكن أن يكون جريء جدا؟هو  ذاماأن نسأل: 

يمكن أن يكون  منكسر القلب بشأنه؟ وكيفللحصول على الجواب على هذين السؤالين. ما هو  9-7اآليات 
 جدا؟ جريء

 :ليس في البر الذاتي

، َأْصِبُر إِللِه " 7يقول في اآلية "، أَْعَداُء اإِلْنَساِن أَْهُل َبْيِتهِ " 6تماما بعد أن قال في اآلية  َولِكنَِّني ُأَراِقُب الرَّبَّ
في مكان  أن ننظرحاولنا قد  الرب. ربما إلىنحن نتطلع ففي أسوأ األوقات،  لذا ".َخاَلِصي. َيْسَمُعِني ِإلِهي

. وربما هؤالء تنجح األسرة أننا ربما نستطيع أن نجعل. كنا نظن يفشلال شيء يعمل. كل شيء و آخر. 
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الثقة سيكون لدينا ، صحيحة عن الزواجكتب ب. ربما فقط نختارهبأي شكل  همتشكيلاألطفال في وسعنا 
 الرب. إلى. اآلن ننظر المتبادلة واالحترام العميق واإلعجاب والمودة. واآلن

يقول: "فعلت كل  هذاتي؟ شيء من هذا القبيل أمر ممكن. وكانهل ينظر ميخا للرب في بر ولكن كن حذرا. 
 لست ي، ولكنفقلبي مكسورهذه األسرة ، القيام به. إن لم تنجح ب ما ينبغي لألكل  بشكل صحيح،شيء 

 أيضا. موقفكال يكون كذلك. وآمل أهذا اإلنسان؟ ال، ليس موقف بل هم. "هل هذا مشكلة. ال

 :خطايانا الخاصة مدركين ناولكنضدنا  خطأأُ 

 ؟منكسر. لماذا هو واالنكسارالجرأة  إلى. استمع 9و 8لما يقوله في اآليات ع استم

ِتي، ِإَذا َسَقْطُت َأُقوُم. ِإَذا َجَلْسُت ِفي الظُّْلَمِة َفالرَّبُّ ُنوٌر  ِلي. َأْحَتِمُل َغَضَب الرَّبِ  أَلنِ ي اَل َتْشَمِتي ِبي َيا َعُدوَّ
 َأْخَطْأُت ِإَلْيِه، َحتَّى ُيِقيَم َدْعَواَي َوُيْجِرَي َحقِ ي. َسُيْخِرُجِني ِإَلى النُّوِر، َسَأْنُظُر ِبرَُّه.

في غاية األهمية هذا أن والسبب في  ".َأْحَتِمُل َغَضَب الرَّبِ  أَلنِ ي َأْخَطْأُت ِإَلْيهِ " 9ك بداية اآلية ال يغيب عن
، يقول 8. في اآلية إليه خطأأُ  قد ه يقول ذلك في سياق كونههو أن اآلباء واألمهات أن يروهبالنسبة لألزواج و 

ِتيلعدو )ربما ابنه أو زوجته(، "  سيقيمفي الوسط، يقول،  9. وفي اآلية بي ." ال تشمتياَل َتْشَمِتي ِبي َيا َعُدوَّ
 "َسُيْخِرُجِني ِإَلى النُّوِر، َسَأْنُظُر ِبرَُّه.. "علييقضي ، وليس ويجري حقي دعوايالرب 

. معه وليس عليهيعلم أن هللا و . ويعلم أن بعض اتهاماتهم خاطئة ضده. خطأأُ  قد يعلم أنه وبعبارة أخرى، هو
 بشكل مثير في هذه الثقة وهذا التأكيد. جريءجريء  وسوف يبرره. فهوالنور،  إلىمن الظالم سيخرجه هللا 

َأْحَتِمُل َغَضَب الرَّبِ  أَلنِ ي " خطيته ذاتها.هو  هظالملشرح سخط الرب و للدهشة. ومع ذلك، ما يلفت االنتباه 
 ".َأْخَطْأُت ِإَلْيهِ 

 منكسر القلب جدا:لماذا 

في األسرة، ضده  خطأأُ  ألنه قدكن أساسا لم ي نكسر القلب؟لماذا هو مجوابي على هذا السؤال: لذلك هنا 
انكسار . و المنكسر القلب ذات أة جر الموقف من تربية األبناء في أسوأ األوقات هو موقف قد أخطأ. ف هوولكنه 
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. هذه هي المعركة الكبرى التي خطأ ضدهأُ قد  كونه إلى، وبعد ذلك فقط خطيته الخاصة إلىيرجع أوال  القلب
 ة عائالتنا وأنفسنا بهذه الطريقة؟مكننا من رؤينوع من التواضع الذي يهذا الهل نجد، بنعمة هللا، نواجهها. 

 جريء جدا:كيف 

أن يتحدث بالطريقة له كيف يمكن جدا، إذا كان قد أخطأ؟  أن يكون جريء لهكيف يمكن السؤال الثاني: 
اَل َتْشَمِتي ِبي َيا ؟ "يأتي هذا النوع من الجرأة أين من جدا في ذهنه؟  جلية التي تحدث بها في حين أن خطيته

ِتي،   ".ُيِقيَم َدْعَواَي َوُيْجِرَي َحقِ ي. َسُيْخِرُجِني ِإَلى النُّوِر، َسَأْنُظُر ِبرَّهُ .. ِإَذا َسَقْطُت َأُقوُم.َعُدوَّ

بين يكهذا، تركيز ا تأتي بكله، وأنه ترد اإلجابة في نهاية اإلصحاح. وحقيقة أنها تأتي كآخر شيء في السفر
 :19-18الكتاب المقدس كله. اآليات  فيبالفعل ، السفرفي مدى أهميتها على اإلطالق 

ُه، َفِإنَُّه ُيَسرُّ ِبالرَّْأَفِة. َمْن ُهَو ِإلٌه ِمْثُلَك َغاِفٌر اإِلْثَم َوَصاِفٌح َعِن الذَّْنِب ِلَبِقيَِّة ِميَراِثِه! اَل َيْحَفُظ ِإَلى اأَلَبِد َغَضبَ 
 اِق اْلَبْحِر َجِميُع َخَطاَياُهْم. َيُعوُد َيْرَحُمَنا، َيُدوُس آَثاَمَنا، َوُتْطَرُح ِفي أَْعمَ 

َمْن ُهَو عن هللا. " يعرف ما هو مدهش حقا وفريد كسره هو ألنه يعرف هللا.جدا في  جريءميخا أن السبب 
أعلى من أي إله في العالم. وما هو  لك. طرقك أعلى من طرقنا. طرقكم" وهذا يعني: ال إله مث.ِإلٌه ِمْثُلكَ 

عن إله الكتاب المقدس، وليس هناك  المتميزتفرد . وهكذا الوتصفح عن ذنوب شعبكتغفر اإلثم ؟ أنت تفردك
 إله غيره.

 :هللا غفران الدخول في عمق

اسرتك  أن تربي األطفال برجاء عندما تكون في أسوأ األوقات؟ كيف يمكنك  إذن نربي أوالدنا برجاءكيف 
بقناعتين  تصرخ له(. و 7تصرخ للرب )اآلية الرب.  إلى الثة ضد اثنين واثنين ضد ثالثة؟ تنظرث منقسة إلى

. قد أخطأنا. ولسنا أنك ال تستحق أي شيء من هللا. لم نكن آباء كاملين، و خاطئهو أنك  عميقتين جدا. أوال
. ذلكفكر في ضدنا أيضا. ولكن كل شيء في جسدنا يريد أن ي فنحن نعلم أنه قد ُأخطأ. جهالءأو  حمقى
قناعة  نا. هذهذنبأن يجعلنا نشعر با نرى خطايانا الخاصة. فقط يمكن للروح القدس لروح القدس يجعلنافقط 
 .ةعميق واحدة
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 ويندم عن الغضب، ويسر، يغفر اإلثم ويصفح عن الذنبمثل إلهنا، الذي  ى هي عدم وجود إلهواآلخر 
وأننا قد أخطأنا ضد ، مقتنعون أننا قد أخطأنا ضد زوجنا أيضا بعمق بهذا كما أننامقتنعون ونحن . بالرأفة

كل منهم معا،  نعمالكيف أن كالهما مهم، كيف ي هل ترى هللا. ضد أطفالنا، وأنه في كل هذا قد اخطأنا 
األمر  هللا. لكن غفران تدخل في عمق، فإنك لن بخطيتك وذنبككنت ال تشعر  ن؟ إنممك األخرعمق  يجعل

تدخل في عمق لن فهللا،  في االتجاه اآلخر، وهذا أمر هام في األسر: إن كنت ال تعرف أعماق غفران عملي
 الخاصة بك.خطيتك 

في  بالرجاءتربية األطفال . وهذا هو موقف قلبال جرأة منكسرموقف من  تنتجن هاتين القناعتين العميقتين
 !"َمْن ُهَو ِإلٌه ِمْثُلكَ ألنه " والجرأة، خطأ ضدناأُ  قد أنناخطايانا في دوامة  بسبب االنكسارأسوأ األوقات. 

 ، اشتد في المسيح:انكسار القلب جرأة

من خالل معرفة يسوع المسيح وما فعله من وتتشدد وبالنسبة للمسيحيين ترتكز كل شطر من هذا الموقف 
َفِمْنِك َيْخُرُج ... َيا َبْيَت َلْحمِ َأمَّا َأْنِت : "5 مجرد رجاء في اإلصحاح المسيحكان نا على الصليب. لميخا، أجل

هذا الراعي  (. وضع4، 2 :5)ميخا  ."َوَيِقُف َوَيْرَعى ِبُقْدَرِة الرَّب ِ  ...ِإْسَراِئيلَ  ِلي الَِّذي َيُكوُن ُمَتَسلِ ًطا َعَلى
بوضوح أكبر من أي وقت مضى  رأينا، ذلك عندما فعلو (. 11 :10الصالح حياته من أجل الخراف )يوحنا 

انكسار القلب تم تكثيف قرار هللا أن يغفرها. وهكذا ( وعظمة من األلممدى ال عظمة خطايانا )التي تتطلب هذا
 .والجرأة 

على استعداد لتربية األطفال في أسوأ أن تكون في أسوأ األوقات، أو ترغب  لذلك إن كنت تربي أطفالك
ذ هذا الموقف: إلى المسيح، واتخ ميخا وانظر رجاء في أسوأ األوقات، فانظر إلى ببساطة تريداألوقات، أو 

أب غير أفضل بسبب المسيح. ثم بقوة الروح القدس، ضع قلبك على أن تكون  وجرأةبسبب خطيتك،  انكسار
 .ه، من أجل المسيحيمكنك أن تكون كامل


