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 للرب األبناءاخلوف من عدم معرفة 
 دوديوارد اك فاناب�ربقلم 

غسطينوس أن إيمان مونياك محاقة  واكنت مونياك امرأة ختاف ىلع نفس ابنها. وقد اكنت هلا أسبابًا وجيهة: فقد رأى أ
ة. ومع  اجلنسيَّ ة، والتسلية العنيفة، واالنغماس يف املتع  فلسفة الوثنيَّ إىل    لوحتوَّ ف. لقد رفض إيمانها املسييح،  وضع

أن حتافظ ىلع اتلأث� ىلع أمل  ة،  ة الرومانيَّ عت ابنها عرب اإلمرباطور�َّ ذلك، فإن هذه األم من فرتة الكنيسة املبكرة تتبَّ 
 عليه وأن تقوده بطر�قة ما إىل املسيح. 

كما  واألمومة  ة  اء. يبدو أن هذا األمر يصطحب األبوَّ قدم آدم وحوَّ مونياك ليست الوحيدة. فاخلوف ىلع أبنائنا قديم 
املاراثون.  تص سباق  األقدام  بثور  صحَّ نحن  فطحب  �شأن  أنقلق  والعقليَّ اجلسديَّ   بنائنا ة  والعاطفيَّ ة،  وتميل ة،  ة. 

م السواقة سينت� به يف غرفة  سينت� بنتوء يف اجلبهة. ونقلق أن تعلُّ   يشم املنقلق أن تعلُّ فاملخاوف للنمو مع الطفل:  
 املستشىف. بالطوارئ 

 
َّ

قها ، فيعمِّ يها غذِّ و�  �اوفنا د  نلا أن يؤ�ِّ ا طفأ اوفنا. يم�ن لسلوك  هو أ�رب �اخلالص  الطفل    ينال  ول�ن اخلوف أال
الرغم من ىلع  ،  فقط ىلع نفس طفلنا   �اف  الد. �ن  عقَّ ة اليت بال تو�ة. وهذا اخلوف هو خوف مُ مع الوقت واخلطيَّ 

لكنَّ  أسايس.  األمر  هذا  أيًضا نا  أن  اذلي    �ىش  �شوِّ الرضر  وأن  و�اآلخر�ن،  بأنفسهم  املسهوا  يلحقونه  يح  اسم 
للهرب من تأث�نا. �ن    أثناء سعيهم  أبنائنا نفقد اتلواصل مع  سأننا  ووالكنيسة، وأن ما من شخص سيفهم حزننا،  

اآلخرون �شأن طر�قة تر�يتنا   هظنياخلوف ما فإن  احلزن،  حالة  . حىت يف  ياةدى احل مهذه اتلجر�ة    �ستمر�ىش أن  
 .وقلو�نا أذهاننا  ر ىلعأن �سيط ألبنائنا أو �شأن اعئلتنا يم�ن

ة  �ب أن ت�ون هناك صال آخر.  إىل طر�قها من ماكن  يف غسطينوس جعلها تنوح و� تبيك  وقلق مونياك ىلع أإن  
  أو تمنح   ر�ح تُ وحزننا ىلع ذنبهم املرتا�م أمام اهللا. ول�ن دموعنا ال يم�ن أبًدا أن   ألبنائنا   تنبع من حبنا   ودموع 

برت��    ا نص�ِّ خاطئة؟ ماذا لو كنَّ سباب  أل  نا ب�يأو    فيه الكفايةبما    نبيكال    ا كنَّ . ماذا لو  أبنائنا أو تز�ل ذنب    اثلقة
 Horatius(  ل اكتب الرتانيم العظيم هوراتيوس بونارقا �ما  وتر�يتنا ليست جديرة باثلقة أبًدا.  أعمال  إن  ؟  خاطئ

Bonar( ، الرهيب.عبئها  لمَّ تتح ودموعنا ال  داتنا نهُّ لك صلواتنا وتفإن 

). ولكنه  ٣٦-٣٤:  ١٠عهد (مىت  يف الص لك ابن  تنا هلم. لم يعد اهللا أن �لِّ من �بَّ   ة ألطفانلا أعظم ل �بَّ �ب أن تتدخَّ 
 طبيعة  �ِّ غيُ ال    اختبارنا   إن   ).١٧إلبراهيم (ت�و�ن    ذلك عن نفسه  أعلن  اإلهل األم�، حافظ العهد اذلي    هو  زالال ي
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ذلي ال  اآلب السماوي ا اهللا هو نفسفهللا.  مشلكة ك بوعود العهد هو مشلكتهم، وليسيف اتلمسُّ  أبنائنا فشل واهللا. 
 .نةعلَ غ� المُ كمته حب  �ستجيب هلا هو �سمع صالتنا، وون يأيت إيله. ص لك مَ اذلي �لِّ و يتغ�َّ 

اِ�يُل ُغالًَما ا قاهللا يفهم مع� أن ي�ون دليك ابن ضال. يف هوشع،  ف.  ذلكه يفعل أ�رث من  لكنَّ  ا اَكَن إرِْسَ ل الرب: "لَمَّ
ْحبَبْتُُه، َوِمْن ِمرْصَ َدَعوُْت ابِْ�. لُكَّ 

َ
َماِمِهْم" (  أ

َ
  هتمَّ ا). يعرف اهللا الشعور برفض شعب  ٢-١:  ١١َما َدَعوُْهْم َذَهبُوا ِمْن أ

 ه.به وأحبَّ 

 أبًدا  اذلي أطاع حىت املوت، موت الصليب. أنت وأنا لن نضيحِّ ، ص شعبه الضال، أرسل اآلب ابنه الوحيدحىت �لِّ 
ا يف املسيح، فإن هذا هو  ل�ن إن كنَّ ة.  �َّ البرش   ةنطاق املحبَّ خارج  هذا  فب من أجل شعب ي�رهنا.  ُ�   �مأ  بابن

�َرةِ" (كولويس  اختبارنا: �ن كنَّ  ِّ ْ�َماِل الرشِّ
َ
ِفْكِر، يِف األ

ْ
ْعَداًء يِف ال

َ
ْجنَِبيَِّ� َوأ

َ
 مع)، وقد تصاحلنا اآلن  ٢١:  ١ا "َ�بًْال أ

 الرغم من ظروفنا. ىلع  اإلهل اذلي تواصل معنا لم يتغ�َّ إن ارة االبن.  اآلب من خالل كفَّ 

أن هذا الوضع ي�شف املستوى اذلي �سلك فيه  إىل  ا  �رجع هذا جزئيًّ والضال هو اختبار عظيم لإليمان،    إن االبن
هو    باإليمان نراه  ما  بالعيان. عندما ي�ون لك  يعمل  الضال،  ابننا وليس  والشيطان  العالم  حيث  فيه ، واجلسد، 

ز  ه ير�ِّ لكنَّ يرى اخلطر الرويح،  هإنَّ . ه احلقيقة باإليمان يرى هذن السلوك إ. ةاستجابة طبيعيَّ بنجاح، فإن اخلوف هو 
اهو ينظر  فاهللا.    طبيعةىلع   َحًدا" (يوحنا    قالملسيح، اذلي  إىل 

َ
أ ْهِلْك ِمنُْهْم 

ُ
أ لَْم  ْ�َطيْتَِ� 

َ
أ يَن  ِ

َّ
اذل "إِنَّ  ).  ٩:  ١٨لآلب: 

إىل مرحلة يف إيمانهم حيث   ؤمن�العديد من األبناء الضال� إىل ابليت. �ب أن يصل اآلباء املب اهللا    أيت بانلعمة، ي
 اليت قاهلا ر�نا: األ�رث صعو�ةهذه اللكمات   اكملٍ  و�قلٍب  دون خبضوٍع يؤ�ِّ 

ْ�رَثَ ِم�ِّ فَالَ 
َ
ِو اْ�نًَة أ

َ
َحبَّ اْ�نًا أ

َ
ِ�، َوَمْن أ ْ�رَثَ ِم�ِّ فََال �َْستَِحقُّ

َ
ا أ مًّ

ُ
ْو أ

َ
بًا أ

َ
َحبَّ أ

َ
ِ�، َوَمْن   َمْن أ �َْستَِحقُّ

ُخُذ َصلِ 
ْ
ِ� َال يَأ  ). ٣٨-٣٧: ١٠(مىت  .يبَُه َو�َتْبَُع� فََال �َْستَِحقُّ

 

السادس عرش شلكَّ سيدات اإلصالح: شخصيَّ "  فة كتابؤلِّ دوديوارد � مُ اك فانا ب�ر القرن  ت إاعدة ميالد  ات من 
  ) Reformation Women: Sixteenth-Century Figures Who Shaped Christianity’s Rebirth("  ةاملسيحيَّ 

 و� تقيم يف مدينة جراند رابيدز بوالية ميشيجان.   رة لألطفال.صوَّ وسلسلة كتب مُ 

 

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