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 م ابليت بال حت�ُّ  تدب�
 ب �بول ديفيد تربقلم 

�اولة   )٢(اثلقة يف اهللا والعيش خبضوع ملشيئته وحلكمه، أو  )١(يزداد اقتنايع بعدم وجود سوى طر�قت� للحياة:  
ة  هذه اآليلَّ ومن األو�.    �شلك أفضلاحلياة اثلانية  أنَّنا �يا  . �ن اخلطاة، نبدو  ها . وشتان الفارق بينأن أ�ون اهللا

 . الزواجو يف صميم الرت�ية ة ترضب مبارشةً الروحيَّ 

 :الرت�ية

م  يف اتلاحلق  عن    اتلخ�ِّ ة �  حالرت�ية انلاج ل يف إ�شاء  هدف الرت�ية يتمثَّ فاهللا.    ما أمر بهحسب  والسيطرة  ح�ُّ
مُ  اكنوا  علينا  تَّ أبناء،  السابقلك�  يف  أشخاًص   تماًما  مُ   ا يلص�وا  اهللا  ستقلِّ ناضج�  ىلع  باالت�ال  قادر�ن،   �

 و�اتلواصل الالئق مع الكنيسة، ىلع الوقوف ىلع أرجلهم. 

ته،  م� يف لك يشء، وىلع الرغم من أننا �شكو من ضغط األمر برمَّ تحكِّ يف السنوات األو� من الرت�ية، ن�ون مُ 
اتلمتُّ  بالُسلطة.  فنحن �ب  الرُ وع  فنحن �تار هلم  ع  ضَّ ت�ون خيارات  للغاية.  لفعل أي يشء �دودة  واألطفال 

ة �شاطهم ابلد�، وما يرونه و�سمعونه، وأين يذهبون، ومن يصادقون، فالقائمة  طعامهم، وأوقات راحتهم، ونوعيَّ 
 تطول. 

  ن يقدر قبًال تهم. فالرضيع اذلي لم ي�ل ينمون يف استقاليلَّ احلقيقة � أن أطفانلا منذ ايلوم األوَّ فإنَّ  مع ذلك،  و
امىلع االستدارة بدون معونة، �ستطيع اآلن أن �بو إىل   . وهذا الرضيع  اكملةً   املناديلسهًوا عنَّا و�نسل لفافة    احلمَّ

 . تماًما خارج نطاق الوادلين    أما�ن بعيدةو�بتعد عن امل�ل إىل  سيكرب 

تارهم أبناؤهم؟ نعم، إن اختيار الرفقاء أمر صدقاء اذلين اخة األهات اذلين صارعوا مع نوعيَّ باء واألمَّ آل�م عدد ا
ه أيًضا أمر نفقد فيه السلطة لصالح ابن ناضج. إن اهلدف من الرت�ية ليس اإلبقاء ىلع قبضة لكنَّ وة،  يف اغية األهميَّ 

لطان وهذا  ا لضمان أمنهم وصوابنا. وحده اهللا القادر ىلع مارسة هذا السُ رة ىلع أبنائنا يف �اولة منَّ سيطِ مة ومُ تحكِّ مُ 
إنَّ اتلح�ُّ  أبنائنا   دائم انلضج  فعفُّ اتلاهللا من أجل غرس  أن �ستخدمنا  ل يف  ما اهلدف يتمثَّ م.  من خالل   داخل 

لكمة واتلح�ُّ اهللا  مبادئ  االختيار  دوائر  ب�  من  باالنتقاء  هلم  والسماح  واالستقاليلَّ ،  اال�ساع  م  يف  اآلخذين  ة 
 .االزديادو
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الساعة إىل الوراء، ظان� أن  عقارب  هات رغبوا يف إاعدة  باء وأمَّ آمع    بانتظامُمشً�ا وراعيًا، لطاملا عملت    بصفيت
هم  عاملة فتيانهم وفتياتهم كما لو أنَّ حاولوا مُ فهم    .العودة إىل سابق األيام ح� السيطرة الاكملة  هو األمل الوحيد  

هات، وقد �سوا خدمة اإل�يل اليت � الرجاء الوحيد يف باء أو أمَّ آان� ال  أطفال صغار. فانت� بهم األمر كسجَّ 
 حلظات الرصاع احلرجة تلك. 

 قة بهذه الرصااعت يف الرت�ية: تعلِّ ر ثالث حقائق من اإل�يل مُ تذكَّ أن نفمن الرضوري 

 ). ٢٢: ١لك األشياء من أجل الكنيسة (أفسس  �سود ىلعأي موقف ليس حتت السيطرة، ألن املسيح   ال يوجد -١

أنا    ذللك).  ٢٨:  ٨(رومية    بهاذلي وعد    اخل�  صانًعا   يعمل فيهاهللا    نَّ إليس لك موقف حتت السيطرة فحسب، بل    -٢
  هو أو �   وفعل الب� أو البنيت انلاضج�. فيف لك موقف ي�ون  ،وفكر  ،م يف لك رغبةلست ُمطالب باتلح�ُّ 

مللمسيح اذلي  الُمطلقحتت السلطان   . تمميه أنا  ما ال أستطيع يُتمِّ

هديف ليس استنساخ  ف  .من الرت�ية �شكيل أبنايئ ىلع صور�، بل أن يص�وا ىلع صورة املسيح  دف اهل   ليست  -٣
 أذوايق وآرايئ واعدايت يف أبنايئ. فع�َّ 

َّ
 ع إىل صور� فيهم؛ بل أتوق إىل رؤ�ة صورة املسيح.  أتطلَّ  أال

إن اكنت قلو�نا    .الرصاعهذا  إىل  هات  باء واألمَّ �ن اآلنضيفه    إىل ما بتدقيق    ظر ال يمكننا مناقشة الرت�ية دون انل
 من خدمتهم  اءنا توقُّ بنأق  م، فسوف ينتابنا اشتياق ال إرادي إىل أن �قِّ تلح�ُّ ا و  ،واتلقدير  ،ة بانلجاحُمنقادَ 

ً
عاتنا بدال

الروحيَّ   من أن نرى حلظات الرصاع  بتلبية احتياجاتهم 
ً

بة و�يِّ   ُ�بطةفرص من يد اهللا، سوف نراها  �ة. و�دال
 ون خلدمتهم. ضد أبنائنا اذلين �ن مدعوُّ  ايدمال، بل سينتابنا غضب مزتلآل 

 : الزواج

ة  و��يفيَّ   ،ابعة يف وسط اعلم ال �سلك حبسب ما قصده اهللا. ىلع �و ما الزواج. إن ز�اتنا ق  ينطبق اليشء نفسه ىلع
يف اعلم    �سيطةما األمر ببساطة ُمرتبط برضورة العيش يف متاعب  . ر�َّ العالم الساقطبهذا    ز�اتنا لك يومتتأثَّر    ،ما 

د:هناك يشء    ل�ن ت �رى حياتنا وز�اتنا.ما نواجه ضيقات مجَّة غ�َّ ساقط، أو ر�َّ    املناخ   من  نهرب   لن  واحد ُمؤ�َّ
 .فيه نلحيا  نلا  اهللا اختاره  اذلي 

مع األمور   أن علينا اتلعاملالصدفة  قبيل  ليس من  وز�اتنا يف هذا العالم الساقط.    نُدبِّرنا  الصدفة أنَّ قبيل  ليس من  
من   ١٧داء اهللا. فاألصحاح ة فما لك هذا جزء من خطَّ أو حظ. إنَّ  ،أو صدفة هو قدر،هذا يشء من   ال .نقوم بها اليت 

  اهللا ع�َّ حتديًدا أين نقطن وع�َّ حتديًدا سنوات عمرنا.  يقول إنَّ الرسل سفر أعمال 
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مُ  أنَّنا الرغم  ىلع  تفائج بما نواجهه.  فاهللا يعلم أين نقطن، وغ�  ة بالنسبة نلا، ل�ن  نواجه أموًرا غ� منطقيَّ   من 
فيه يعد    إبقائنا اعملنا الساقط وقصد اهللا وراء    فهم  قتنع بأنَّ نواجهه. أنا مُ ي�من مع� وقصد من وراء لك يشء  

 . حبَّةناء ز�ات مبنية ىلع الوحدة واتلفاهم وامل بل األساس

ة، والسيع �و السعادة  الرغبة يف السعادة ليست خبطيَّ وة.  للسعادة الشخصيَّ   ا نموذجً يمتلك    معظمنا أنت تعلم أن  
. فاملشلكة وضع أشياء رائعة حونلا لنستمتع بها وابلهجة، و  االستمتاعقدرة ىلع  الاهللا  فقد وهبنا    ة.ة ليس خبطيَّ الزوجيَّ 

 وأبدي.  ي ق ورضورياهللا يعمل من أجل يشء عم فما هدف يف اغية الضآلة. ليست يف أن هذا هدف خاطئ، إنَّ 

م هنا يع� أن اهللا يعمل من خالل  ة. ال تدع املصطلحات هنا تثبطك. فالالكفاهللا دليه نموذج عن القداسة الشخصيَّ 
قد يصعب اإلقرار بهذا،   أنَّهلرغم من وىلع القنا نلكونه. نا لسنا ىلع ما خُ �نا. فبمحبته، يعلم أنَّ يغة تلظروفنا ايلوميَّ 
ة،  اخلطيَّ ن�ونه وما قد خلقنا ألجله (ىلع ذكر  أن    ما �بيف طر�ق    تقفة  ة قابعة داخلنا، وهذه اخلطيَّ ال تزال اخلطيَّ 

 ). حبَّة ة ىلع الوحدة واتلفاهم واملة � أضخم اعئق أمام الز�ات املبنيَّ اخلطيَّ 

وقف سعادتنا سيُ ه �بنا، فهو عن عمد  نا، بمع� أنه ينقذنا من ذواتنا. وألنَّ اهللا الصعو�ات الراهنة يلغ�ِّ �ستخدم  
 ه بال تقلقل. بهو  لزتمقاذ واتلغي�، اهلدف المُ ة اإلنخطوة أخرى يف عمليَّ  حتقيقأو �ستبدهلا من أجل  لحظيَّةال

قب نبدأ يف  نموذج قداسة اهللا،  وعندما  غ�  ليست ُمشلكة  نواجهها    فاألشياء اليت  –ة  احلياة أ�رث منطقيَّ   تصبحل 
  ا �ستخدمهوأجلنا ومن أجل ز�اتنا، ألن اهللا يف خضم ظروفنا،    منتغي�. ذللك نلا رجاء  للما أدوات  ة، إنَّ عقالنيَّ 

نا  بل سنصبح  فحسب،  �شلك أفضل  لقنا من أجله. يف أثناء عمله هذا، لن نتجاوب مع احلياة  إىل ما قد خُ   ليشلكِّ
 ا يثمر إىل ز�ات أفضل. ممَّ  يم�ن العيش معهم،أفضل أشخاًصا 

 ما ة و��يفيَّ  ،ذلا، ىلع �و ما 
َّ

�اف. فاهللا   ، هذا العالم الساقط وما �تو�ه سوف يدخل عرب أبوابنا، ل�ن علينا أال
 صاحلة فينا ومن خالنلا. ا يعمل يك تثمر هذه الضيقات ثمارً هو معنا، و

 

 )?What Did You Expectبما يف ذلك (ف للعديد من الكتب،  ؤلِّ ومُ   ُمتلكِّمو  هو قسب  �ادلكتور بول ديفيد تر
 . )Paul Tripp Ministries(  ب�خدمات بول تر ورئيس هيئة  س ؤسِّ هو مُ و. )New Morning Mercies(و

 

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