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 أوالدك ورش�ك حياتك  بأحب
 دينيس جو�سونبقلم 

أنا  اهللا،  يف   بنعمة  من    العام  وزوجيت  �اوالتنا    أبناؤنا   �ا .  زواجنا اخلمس�  من  قلو�هم.  ل  الفاشلة ابلالغ�  راعية 
ه  بفرح وهم يرعون قلوب أحفادنا. لقد تعلمت إن الزواج صعب يف بعض األحيان ولكنَّ   �شاهدهم  �ن  ،صحيح

بالفرح. أبونا السماوي   يئًا �ون ملييف ول�ن يم�ن أن  ُ� أمر    واألمومة  ةحلو يف الكث� من األحيان. األبوَّ 
 م. هذا اتلعلُّ   �شأت عناليت بعض اتلحذيرات  �يلك، والكث�م  ما زلت أتعلَّ وأنا . إىل األبدصبور، ورحيم، وأم� 

  يُضيحِّ   واغبًلا ما كذبائح ملولك.    أطفاهلممون  قدِّ اكن ج�ان شعب إرسائيل يُ   املسيح أ�رث ما حتب اعئلتك.  بأحب
  قد يبالغ املسيحيُّون   .صنام"األ "غ� ذلك من  حتقيق اذلات، أو    وأم امله�،  من أجل اتلقدُّ   األطفالو  باألزواجج�اننا  

إىل    —و� عطايا اهللا الصاحلة—  ةة واألبو�َّ ة الزوجيَّ املحبَّ   عن طر�ق حتو�ل  ةالسام  يَّةقافبيئتنا اثل  جتاهيف رد فعلهم  
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جيد إن كنت حتبهم أ�رث من أي يشء. بصفتهم أصناًما، فإن   �شلٍك   طفالكأن حتب رش�ك حياتك أو أ  يمكنكال  
. فقط عندما �سجد قلبك  تك عليهمواعتماديَّ   هلم  إيلك ال يمكنهم أن �تملوا ثقل ت�ر�سك  اء�� واألعزَّ املقرَّ 

 ع منك اهللا. ك كما يتوقَّ ئو�تثبت رجاؤك عليه ستحصل ىلع انلعمة تلحب أحبا  ليسوع 

لقلوب البرش امللتو�ة، حىت تلك    األص�اتلمر�ز حول اذلات هو نظام التشغيل    اعئلتك أ�رث من نفسك.  بأحب
ياتنا  حب   للتضحيةستعداد  االمن السيع وراء أجندتنا اخلاصة إىل    لالنتقالب األمر �هوًدا  دها روح اهللا. يتطلَّ اليت جدَّ 

هذه اتلضحية فقط احلد األقىص انلادر    ال �شمل ).  ١٦:  ٣يوحنا    ١من أجل اآلخر�ن، كما فعل الرب �سوع من أجلنا (
  حول ة  يَّ من االعتداء اجلسدي) ول�ن �شتمل أيًضا ىلع خيارات احلياة ايلوم  األطفالمحاية رش�ك احلياة أو  أي  (

 ). ١٧ اآلية ة استثمارنا للمال، والوقت، والطاقة (كيفيَّ 

م   خاص.  احفظوا قلو��م �شلكٍ  حيث تدعس املشاعر   ةاالجتماعيَّ   عن بيئتنا املشورة املالئمة    ٣٥-٢٠:  ٦أمثال    تُقدِّ
ف عن  توقَّ   الزوج،ة. أيها  ر�القديمة غ� المُ   الوعود ىلع    ىبَّ لغ� المُ   �ذابدة واالسدَّ الحتياجات غ� المُ با اجلديدة  
إعجابها    ة نهكالمُ   زوجتك مقارنة   يف  تبالغ  اليت  العمل  مناسبةبزميلة  لك  أييف  الزوج ت.  احذرةها  األذن    ي ،  من 

ر أنه يمكنك  تعاطفه تعاطف زوجك الغافل. تذكَّ   يفوقطفل زميل طفلك يف تمر�ن كرة القدم، حيث    لوادلستمعة  المُ 
ْنُ  �ستمد احلبأن 
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ْتَِقرْ   الَ   ابِْ�   ب انضباًطا. "يَا ة إىل األفضل ألحبائنا. هذا يتطلَّ تهدف املحبَّ   اضبط الرسعة.
َ
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بُّهُ   اذل بُهُ  الرَّبُّ  ُ�ِ ). �ث الرسول بولس اآلباء أن يرعوا األوالد قائًال:  ٦-٥:  ١٢َ�ْقبَلُُه" (عرباني�  ابٍْن  لُكَّ   َوَ�ِْ�ُ  ،يُؤَدِّ
ِديِب   "َر�ُّوُهمْ 

ْ
إن عدم  .  تُؤدِّب ة  ة احلقيقيَّ ) املحبَّ ١هذه انلصوص ثالث حقائق: (تُظِهر  ).  ٤:  ٦َو�ِنَْذارِهِ" (أفسس    الرَّبِّ   بِتَأ

اتلأديب  ال ينبع  )  ٢ة بل ىلع عدم االكرتاث، أو الكسل، أو اخلجل اذلي �دم اذلات. (ليس عالمة ىلع املحبَّ   "ال"  قول
تلأديب    أنفسنا ) عندما �ضع  ٣. (طفالكاتليق من دافع للسيطرة بل من اشتياق ُ�ب لصالح رش�ك حياتك وأ 

 آلخر�ن. لحب الرب، يمكننا أن نمد تأديب الرب المُ 

عن طر�ق العيش بهذه انلعمة    أطفانلا  بنعمة اهللا، يمكننا أن �ب بعضنا ابلعض و�ب  عندما نتغ�َّ   بانلعمة.عش  
رك تلتضع أمام زوجتك، وزوجك، وأوالدك، ة. نعمته حترِّ زال يقبلك باملحبَّ   ساعة �ساعة. يعلم اهللا أسوأ ما فيك وما 

،  اتهم اآلخر�ن و�هان إخفاقات نلعمة بينما �تمل بصربتلعرتف خبطيتك وفشلك، وتلطلب الغفران. و�ن نعيش با 
 رافض� االنتقام أو االحتفاظ بالضغائن.

لكنيسة. لألسف، أحد أعراض  ل  �بَّتنا   سبب  هلم  ب�ِّ تع� أن  ت  طفالك�بتك لرش�ك حياتك وأ إن  الكنيسة.    بأحب
،  املزتايدة ة  ثقافتنا الوثنيَّ   اتتأث�  ليس فقط عنامليل لعزل العائالت    و"عبادة العائلة كوثن" دلى بعض املؤمن� ه

ة اليت �ساعدنا أن ننمو مًعا �و لقد أعطى املسيح لكنيسته املواهب الروحيَّ  .ن رش�ة جسد املسيح أيًضا عول�ن 
هةوثائق  ال  ) يف٤: ٦؛ أفسس ٩-٥:  ٦ن اهللا توجيهاته للوادلين (تثنية  ). لقد ضمَّ ١٦-١١:  ٤انلضوج (أفسس  إىل    الُموجَّ
اِ�يُل" (تثنية    يَا   شعبه لكه: "ِاْسَمعْ  �ِس�َ ٤:  ٦إرِْسَ ِقدِّ

ْ
ينَ   ) و"ال ِ
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َ
). �ن �ب رش�ك حياتنا  ١:  ١أ

 ة لكنيسة املسيح. تنا الشخصيَّ عندما �ساعدهم ىلع "إدراك" �بَّ  �شلٍك أفضلوأوالدنا 

 

اكيلفورنيا.  والية  يف    لالهوت   ة وستمنسرت�ليَّ بهوت العم�  علم الال أستاذ فخري لهو  ادلكتور دينيس جو�سون  
العديد من الكتب  ؤلِّ وهو مُ   Walking with Jesus through His(  "الس� مع �سوع من خالل لكمته"  منها ف 

Word( . 

 

 .  تيبوتلوك تم �رش هذه املقالة يف األصل يف �لة 
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