
١

AÉHBGh êGhRCG
¢ùfôH ∂jôjO



٢

اسم الكـتـاب :  أزواج وآباء

برنس، ديريك.
أزواج وآباء / ديريك برنس

. ـ القاهرة: املؤسسة الدولية للخدمات اإلعالمية، ٢٠٠٨
٢٢٧ ص،٢٠ سم تدمك: ٥ ١٢ ٦١٩٤ ٩٧٧

١ـ األسرة في املسيحية
أ ـ العنوان

املــــؤلــــــــــــف :
النـــــاشـــــــــــر :

املطبعــــــــــــــــة :
التجهيز الفنـــي :
: اإليـــداع  رقـــم 
: الدولي  الترقيم 

ديريك برنس
ية للخدمات اإلعالمية  ـ   تليفون : ٢٦٩٠٧٧٥٢ / ٠٢  املؤسسة الدول
ية للخدمات اإلعالمية  ـ  فاكس  : ٢٦٩٠٧٧٥١ / ٠٢  املؤسسة الدول

املصرية للطباعة ـ تليفون : ٤٦١٠٠٥٨٩ ـ  ٤٦١٠٢٠٩٥/ ٠٢
نتر ـ  تليفون : ٢٦٣٧٣٦٧٦ / ٠٢ چي سي سـ

٢٤٤٤ / ٢٠٠٨
977-6194-12-5



٣

¢Sô¡ØdG

٣٣٥ ....................................... »``°ü`î``°T  ∫h C’G Aõ``÷G

٣٣٧ ............................... kÉHCG âëÑ°UCG ∞«c  ∫h C’G π°üØdG

٣١٧...........................................  êGhR C’G  ÊÉãdG Aõ``÷G

  ٣١٩  ...................................  ó¡Y  êGhõdG  ÊÉãdG π°üØdG

  ٣٣٣  ......................................  êhõdG  QhO  ådÉãdG π°üØdG

  ٣٤٥ ...................................... áLhõdG QhO  ™HGôdG π°üØdG

  ٣٥٥ .................................. Oƒ≤ØŸG ô°üæ©dG  ¢ùeÉÿG π°üØdG

  ٣٦٧ ......... ¢ùfÉéàŸG êGhõ∏d »MhôdG ¿É£∏°ùdG  ¢SOÉ°ùdG π°üØdG

  ٣٧٧ ............................  »°SÉ°S C’G ˆG ¿ÓYEG  ™HÉ°ùdG π°üØdG

  ٣٩٣ ...................................... øgÉµc Ü C’G  øeÉãdG π°üØdG

  ١٠٧  ......................................  »Ñæc Ü C’G  ™°SÉàdG π°üØdG



٤

  ١٢٣ ...................................... ∂∏ªc Ü C’G  ô°TÉ©dG π°üØdG

  ١٣٥ ............................ øjƒHCG IQƒ°U   ô°ûY …OÉ◊G π°üØdG

  ١٤١ ................. AÉH B’G π°ûØj ÉeóæY   ô°ûY ÊÉãdG π°üØdG

   ١٥٧ ..........................  ? â∏°ûa ÉÃQ   ô°ûY  ådÉãdG π°üØdG

  ١٧١ .................. íéæJ ¿CG ∂æµÁ øµd   ô°ûY ™HGôdG π°üØdG

  ١٨١ ..................... á«MhôdG IƒH C’G   ô°ûY ¢ùeÉÿG π°üØdG

  ١٩٩ ............. ? ¿ƒ«MhôdG AÉH B’G øjCG   ô°ûY ¢SOÉ°ùdG π°üØdG

  ٢١١ .......................... ΩÉàj CÓd áª∏c   ô°ûY ™HÉ°ùdG π°üØdG



٥

 ∫h C’G Aõ÷G

 »°üî``°T

كيف أصبحت أبًا



٦

كيف أصبحت أبًا



٧

∫h C’G π°üØdG

kÉHCG âëÑ°UCG ∞«c
عندما أعود بذاكرتي إلى مرحلة طفولتي وبدايات حياتي يعتريني 
شعور بالدهشة جتاه قيامي اآلن بتأليف هذا الكتاب، ألنني عشت كأٍب 

لفترة قصيرة للغاية ال تؤهلني للقيام مبثل هذه املهمة! 

ولدت في عائلة عسكرية بريطانية، بال إخوة أو أخوات، وكان كل 
عندما  البريطاني.  اجليش  في  مجندين  عرفتهم  الذين  الذكور  أقربائي 
بلغت التاسعة، أرسلوني إلى املدرسة اإلعدادية مرتديًا حلة من الصوف 
وقبعة سوداء مستديرة، ومن هناك ذهبت مباشرة إلى إيتون ومنها إلى 
ولم  داخلية  مدارس  في  أتعّلم  سنة  عشرة  خمس  فقضيت  كامبريدج، 
أقض أكثر من ثالثة شهور في السنة باملنزل. وبعد مضي خمس سنوات 
بكامبريدج كتبت بحثًا بعنوان «تطور أسلوب أفالطون»  من التحاقي 

ووقع علّي االختيار للحصول على منحة في كلية كينج. 

بعض  لي  وكان  الدارسة،  فترات  طوال  معلمة  يد  على  أتتلمذ  لم 

كيف أصبحت أبًا



٨

الصديقات في كامبريدج ولكن ظلت الطبيعة الشخصية لألنثى غامضة 
بالنسبة لي، بل ميكنني أن أقول إنها لغز لم أهتم كثيرًا بحله. 

تسببت احلرب العاملية الثانية في ضياع مستقبلي املهني الذي اتسم 
وعندما  العريقة.  اجلامعات  إحدى  في  رائع  جو  في  وواعد  مبشر  بأنه 
حان موعد استدعائي للجيش اخترت دورًا غير قتالي في الكتيبة الطبية 
للجيش امللكي البريطاني، وقررت أثناء خدمتي في اجليش استكمال 
أنه  على  معه  تعاملت  الذي  املقدس  الكتاب  بدراسة  األكادميية  مهمتي 
عمل فلسفي بحت، وواجهت صعوبة في فهم أجزاء كبيرة من الكتاب 
املقدس، إال أنني صممت على قراءته بالكامل من سفر التكوين وحتى 
سفر الرؤيا، حتى ميكنني التوصل إلى حكم نهائي على هذا الكتاب. 
وبعد ما يقرب من تسعة أشهر وفي فقرٍة ما في سفر أيوب تقابلت 
مع كاتب الكتاب املقدس مقابلة على غير موعد، إذ أظهر لي نفسه من 
خالل شخص يسوع املسيح، وقد غيرت تلك املقابلة كل حياتي تغييرًا 
جذريًا لألبد. على أية حال أتذكر أن أفالطون نفسه اعترف قائًال: «ليس 
لدينا كلمة من اهللا» ذلك على الرغم من أن الكتاب املقدس هو ببساطة 
اليومية،  حياتي  في  وطبقته  املقدس  الكتاب  درست  وكلما  اهللا.  كلمة 
كلما اقتنعت أن هذا اإلعالن اخلاص هو كلمة اهللا احلقيقية. إذ إنه فعليًا 

هو إعالن اهللا عن نفسه للبشر. 
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األوسط،  الشرق  إلى  اجليش  أرسلني  قصيرة  فترة  مضي  وبعد 
والسودان،  وليبيا  مصر  صحراء  في  سنوات  ثالث  قضيت  ما  وبعد 
توجهت إلى أورشليم، وهناك تقابلت مع ُمَدرِّسة دامناركية تدعى ليديا 
كريستنسن، كانت ليديا تستمتع بعملها الناجح كمدرسة في إحدى 
وراءها  شئ  كل  تترك  لكي  اهللا  وجهها  عندما  الدانيمارك  في  املدارس 

وتذهب إلى أورشليم، وهناك فتحت بيتًا لليتامى. 

حيث  يتيمات  بنات  ثماني  معها  جلبت  ليديا،  تزوجت  عندما 
األبوة،  مسئولية  فصاعدًا  الوقت  ذلك  منذ  أنا  ْلُت  وحتمَّ كأم  تبنتُهنَّ 
كان من بني هؤالء البنات الثماني ست بنات يهوديات وواحدة عربية 
وأخرى اجنليزية، وكانت أعمارهن تتراوح ما بني ثالث سنوات وحتى 

ثمانية عشر عامًا. 

من  أفراد  عشرة  عن  املسئول  الوحيد  الرجل  فجأة  نفسي  وجدت 
اجلنس اللطيف َوُهّن ليديا وبناتها الثماني وخادمة عربية تدعى جميلة 
هذا مع األخذ في االعتبار اخللفية التي نشأت عليها كصبي دون إخوة أو 
أخوات. وكان علينا إجراء الكثير من التعديالت في عالقاتنا اجلديدة، 
وكانت هناك أوقات شعرت فيها بأّني أحتمل مسئولية كبيرة. وبدون 
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شك البد وأن ليديا أيضًا تساءلت كثيرًا إن كانت قد اتخذت القرار 
السليم بزواجها ِمّني، ولكْن بطريقة ما كانت محبة اهللا ونعمته حتملنا 

لنعبر تلك املراحل. 

واجهت أنا وليديا الكثير من الضغوط اخلارجية باإلضافة إلى تلك 
من  عامني  أول  وفي  عالقتنا.  على  إدخالها  علينا  كان  التي  التعديالت 
دولة  ظهور  إلى  أدت  التي  املشكلة  في  متورطني  أنفسنا  وجدنا  الزواج 
إسرائيل، وهربنا مرتني من منزلنا في منتصف الليل أثناء تلك املرحلة 
لكي ننقذ حياتنا، ولم نستطع في املرتني أن نرجع لنفس املنزل الذي 

هربنا منه. 

اهللا  ولكن  احلياة  من  ما  مرحلة  في  الكبار  بنات  األربع  عنا  انفصل 
استمر في عمله معنا وجمعنا مرة أخرى في اجنلترا كأسرة واحدة. 

قضيت وليديا خمس سنوات في كينيا بعدما كبرت البنات جميعًا 
ولم يتبق لنا سوى بنتني، حيث عملت كمدير ملعهد تدريبي للمدرسني 
تسعة  العمر  من  تبلغ  أفريقية  بنتًا  تبنينا  الفترة  تلك  وأثناء  األفارقة، 
وحيدة  البنت  وُوجدت  الوالدة  أثناء  أمها  توفيت  حيث  فقط،  شهور 

ملقاًة على األرض في كوخ طيني بسيط. 
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وارتبطت  الرب  جوار  إلى  لتكون  ليديا  انتقلت  سنوات  ثالث  بعد 
بزوجتي الثانية روث، ودام زواجنا ملدة عشرين عامًا حتى انتقلت روث 
أيضًا إلى منزلها السماوي. أضافت روث ثالثة أطفال آخرين جميعهم 

من اليهود، ولهذا فقد أصبحت اآلن أبًا الثني عشر شخصًاَ بالتمام! 

مع  عالقة  في  سريعًا  دخولها  في  الدافئة  روث  شخصية  ساهمت 
باقي أفراد عائلتي، وكانت متلك مهارات إدارية ومهارات في املراجعة 
كثيرًا  خدمتي  َعت  وتوسَّ املقدس،  للكتاب  كمعلم  خدمتي  أثرى  مما 
من  بها  أحلم  لم  بطريقة  عامًا  عشرين  دامت  التي  زواجنا  فترة  أثناء 
من  الدول  كل  إلى  املقدس  للكتاب  أقدمه  الذي  التعليم  فوصل  قبل، 
اإلذاعة  وبرامج  والفيديو  الكاسيت  وشرائط  املطبوعة  الكتب  خالل 
والتليفزيون. أخبرني العاملني معي في املكتب أننا اآلن نرسل خطابات 
حتوي مطبوعاتنا إلى كل دولة تصل لها خدمات بريد الواليات املتحدة 
األمريكية وقد ُترجمت أجزاء كبيرة من مؤلفاتي إلى ستني لغة أجنبية. 

عدد  أصبح  فقد  مالحقته،  يصعب  مبعدل  تزايد  في  أسرتنا  َظلَّت 
اجلديدة  الزيجات  إليها  أضفنا  إذ  هذا  تقريبًا  فردًا   ١٥٠ العائلة  أفراد 
عائلتنا  من  أفراد  اآلن  وهناك  الزيجات.  هذه  َثَمر  هم  الذين  واألطفال 
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يعيشون في العديد من الدول مبا في ذلك إسرائيل، وبريطانيا وكندا 
والواليات املتحدة وأستراليا، ولم يعد ممكنًا مع تنامي امتداد هذه العائلة 
الكبيرة في شّتى بقاع املعمورة أن نظل على اتصال قريب ووثيق بكل 
َفْرٍد منها بالطريقة التي نريدها، ومع ذلك فال زلنا نشعر أننا جميعًا 

عائلة واحدة. 

مجملها  في  العائلية  حياتي  ولكن  كامًال  أبا  أو  زوجًا  أبدًا  أكن  لم 
كثيرًا،  ألجله  اهللا  أشكر  الذي  األمر  وهو  والنجاح  بالسعادة  اتََّسَمت 
اهللا  أن  أعتقد  التي  الدروس  من  العديد  تعلمت  الفترة  تلك  وخالل 

يريدني أن أشارك بها في هذا الكتاب. 

خطة  أفقد  كدت  عندما  خدمتي  من  الفترة  هذه  أسترجع  ولكني 
اهللا لزواجي وعائلتي، ففي الوقت الذي كنت أسافر فيه باستمرار من 
استجابات  وأجد  كثيرة،  جلموع  أكرز  آلخر  مؤمتر  ومن  آلخر  اجتماع 
رائعة من الناس، حدث في إحدى األمسيات أثناء مؤمتر ما أن سمعت 
الشخص  ذلك  هو  «اخلبير  العبارة:  تلك  ويقول  يتحدث  آخر  شخصًا 

الذي يحمل حقيبة ويبتعد عن منزله». 

واخترقت تلك الكلمات قلبي كسهم. 
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بعيٌدً  رجل  فأنا  يصفني،  الرجل  هذا  إن  قائًال:  نفسي  في  ففكرت 
يحدث  ماذا  ولكن  كخبير،  اجلميع  ويراني  حقيبة،  يحمل  منزله  عن 

في منزلي؟ 

 ¿CG q»∏Y »¨Ñæj PEG ‹ áÑ°ùædÉH kÉeÉ“ kGójóL kÉjó– »eÉeCG ˆG ™°Vh
 .»JÉ«M ‘ ôNBG m∫É› hCG mA»°T …CG πÑbh k’hCG mÜCÉch mêhõc kÉëLÉf ¿ƒcCG

ملاذا  السفر؟  في  الوقت  أغلب  أقضي  ملاذا  دوافعي،  حللَّت  لهذا 
يجذبني الظهور في كل تلك االجتماعات؟ وبالتدريج أدركت أن هناك 
طموحًا شخصيًا قويًا يدفعني لهذا، فقد استمتعت بالوقوف على املنبر 
أمام جمهور غفير، وشعرت بالدفء والشبع من وصف الناس لي بأني 

متحدث «ممسوح». 

أدرك  العامة  اخلدمة  في  قضيتها  التي  السنوات  استرجع  عندما 
ليديا  باحتياجات  اهتمامي  على  َطَغى  كواعظ  بسمعتي  اهتمامي 
بنجاحي  أكثر  مهتمًا  كنت  األحيان  بعض  وفي  والعاطفية،  الشخصية 

كخادم على حساب رفاهية عائلتي. 

بنعمة اهللا لم تنشأ أية مشكلة حقيقية في منزلي، في الواقع كانت 
باستمرار  اهللا  أشكر  واليوم  استحق،  مما  أكثر  لي  ُمْخِلَصة  عائلتي 
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الشخصي  الطموح  َأنَّ  تدريجيًا  رأيت  فقد  عائلتي،  أفراد  جميع  على 
من  الكثير  حياة  في  حقيقية  مشكلة  ميثل  العائلية  احلياة  حساب  على 
الرجال، فيعتبر البعض ناجحني ومع ذلك فإن اهتمامهم املتمركز حول 
هى  التي  أسرهم  مع  واملنفتحة  الدافئة  العالقة  من  يحرمهم  أنفسهم 

جوهر العالقات الناجحة في املنزل. 

رمبا ال يكون هناك مشكلة ظاهرة أو مخاوف من انهيار الزواج، ومع 
ذلك فإن املنزل ال يقدم أي شعور باألمان أو الشبع الذي يحتاجه أفراد 
العائلة، ففي كثير من احلاالت يكون لدى األب العديد من االلتزامات 

خارج منزله إلى الدرجة التي ال يشعر معها أنه فاشل في عائلته. 

أن  عليهم  املعاصرة  حضارتنا  في  الرجال  من  الكثير  أن  إلى  توصلت 
يواجهوا هذا األمر، فرمبا هم ناجحون في مجاالت عديدة كرؤساء بنوك أو 
أطباء أو محامني أو متخصصني في الكمبيوتر أو في لعبة اجلولف، ورمبا أيضًا 

هم ناجحون في خدمتهم املسيحية، ومع ذلك فهم فاشلون في منازلهم. 

 Qƒe C’G  øe  ÒãµdG  ‘  íéæJ  ÉeóæY  ¬fCG  ¤EG  ∂gÉÑàfG  âØdCG  ¿CG  OhCG
 … C’ øµÁ Óa ,π°ûa ˆG ô¶f ‘ Gò¡a ÜCÉc hCG  êhõc π°ûØJh ä’ÉéŸGh

 .êhRh ÜCÉc ∂∏°ûa ¢Vƒ©j ¿CG ìÉ‚
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الذكور  هى  اليوم  مجتمعنا  في  األولى  املشكلة  أن  كثيرًا  ذكرت 
وهى  أال  األساسية  مهمتهم  في  فشلوا  الذين  الرجال  أي  املقصرون، 

كآباء وأزواج. 
ميكنك  ال  ولكن  العائلة  عن  الكتب  من  الكثير  تقرأ  أن  ميكنك 
األساسني:  الدورين  هذين  تفهم  عندما  إال  فعًال  عائليًا  جناحًا  حتقق  أن 
دورك كأب ودورك كزوج، فهما األساس الالزم الذي ُيبنى عليه البيت 

السعيد. 
لكي  حتتاجه  ما  وبسيطة  عملية  بطريقة  الكتاب  هذا  لك  يوضح 
تكون زوجًا ناجحًا وأبًا ناجحًا، ومن هنا ميكنك أن تنطلق لكي حتقق 
جناحًا فعليًا في أيٍّ من املجاالت األخرى املختلفة، ولكن فوق كل شئ 

ستكون بركة للمقربني لك أي زوجتك وأوالدك. 

كيف أصبحت أبًا
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ÊÉãdG π°üØdG

ó¡Y êGhõdG
الرجل  يصبح  فقط  خالله  من  ألّن  الزواج  عن  باحلديث  سأبدأ 

زوجًا وهذا ُيَعدُّ متهيدًا ملا سأطرحه من أفكاٍر بخصوص األزواج. 
إّن أهم ثالث عالقات دائمة ميكن للبشر الدخول فيها هى: 

 ˆG ™e øeDƒŸG ábÓY `1

 ÚLhõdG ÚH ábÓ©dG `2

 ¢†©ÑdG º¡°†©H ÚæeDƒŸG ábÓY `3

وزوجته  الرجل  بني  العهد  ثمر  هم  الذين  األطفال  فإن  وبالتالي 
يدخلون هم أيضًا ضمن نطاق العهد القائم بني اهللا وآبائهم. 

العهد،  هو  العالقات  هذه  من  كٌل  عليه  ُتبنى  الذي  األساس  إن 
في  املقدس  الكتاب  يقدمه  الذي  الوحيد  امللزم  الشكل  يعتبر  الذي 
دون  تدوم  أن  لها  ُيَراُد  عالقة  أي  بناء  ميكن  فال  العالقات،  مجال 

الدخول في عهد. هذا ما توضحه مبادئ الكتاب املقدس. 
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هناك موضعان أساسيان في الكتاب املقدس يوضحان أن الزواج 
عهد، األول جنده في تلك احلكمة:

 ,É n¡ pe nÓ nµ pH  pá n≤ u∏ nª nào rŸG  pá nÑj pô n̈ rdG  nø pe  , pá` s« pÑ næ rL nC’G  pInCG rôn rŸG  nø pe  n∑ pPÉ n≤ rf pE’{

zÉ``` n¡` p¡dpEG nó`` r¡ nY pá n«` p°SÉ sædG nh ,É` ngÉ nÑp `°U n∞«pdnCG pá nc pQÉ sàdG

(أمثال ٢: ١٦ ـ ١٧). 

يخبرنا هذا املقطع من الكتاب املقدس أن املرأة غير األمينة جتاه 
زوجها تنسى العهد الذي قطعته مع هذا الرجل أمام اهللا أو تكسره، 

إذًا فالزواُج عهٌد بني رجل وامرأة يتعهدان به أمام اهللا. 

قدسّية  إلى  اهللا  فيه  ويشير  مالخي  سفر  في  جنده  الثاني  املوضع 
حني،  كل  نصلي  «أننا  قائلني:  إسرائيل  بنو  اشتكى  الزواج،  عهد 
ونذهب إلى الهيكل باستمرار، لكن ملاذا ال جتيب صلواتنا يا اهللا؟» 

فأجاب اهللا: 

 pInCG nô reG  n rÚ nH nh  n∂ næ r« nH  oó pgÉ s°ûdG  nƒ og  sÜ sôdG  s¿nCG  pπ rLnCG  rø pe  z?G nPÉn pŸ{  : rº oàr∏ o≤ na{

 z n∑ pó r¡ nY oInCG nô reG nh n∂ oà næj pô nb n» pg nh ,É n¡ pH nä rQ nó nZ nârfnCG » pàsdG n∂ pHÉ nÑ n°T

(مالخي ٢: ١٤). 
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يتحدث اهللا في هذا املقطع لألزواج الذين يغدرون بزوجاتهم أو 
ون زوجاتهم، فيقول اهللا «ال يهم عدد املرات التي  بلغة معاصرة َيِغشُّ
تكن  لم  فلو  الكنيسة،  في  تقضيه  الذي  الوقت  مقدار  أو  تصليها 
أمينًا في وفائك بعهدك جتاه زوجتك، فلن أسمع صالتك». ويطلق 

اهللا على مثل هؤالء الرجال ناقضي العهد. 
االلتزام  في  والنساء  الرجال  من  لكل  بالنسبة  األمانة  عدم  إن 
بالزواج هو نقض للعهد. وهذا هو السبب وراء اعتبار خطية الزنا 
بني  أخالقية  غير  ممارسة  هو  فالفسق  بالفسق،  مقارنة  خطورة  أكثر 
نقض  على  ينطوي  ال  ولكن  خطية  وهو  متزوجني  غير  شخصني 
للعهد؛ أما الزنا فهو أمر غير أخالقي ينقض العهد، وهذا ما يجعله 

خطية خطيرة للغاية. 

 ó¡©dG ô°S
العهد هو أحد أسرار اهللا، فال ميكن ألحد أن يفهم  املعنى املقصود 
الذي  هو  فقط  فاهللا  اهللا،  من  بإعالن  إال  املقدس  الكتاب  في  للعهد 
ميّكننا من فهم معنى وطبيعة العهد من خالل اآليات الكتابية، يقول 

كاتب املزامير: 
z (مزمور ٢٥: ١٤).  rº p¡ pª«p∏ r© nà pd o√ oó r¡ nY nh , p¬« pØ pFÉ n pÿ uÜ sôdG tô p°S{
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لهـؤالء  يكشـفها  التي  اهللا  أسرار  أحـد  هو  العهـد  فإن  لهـذا 
العهـد  من يفهـمون  اهللا هـم  فمن يخافـون  فقـط،  يخـافونه  الذين 

ويدخـلون فيه. 

بني  الزواج  عالقة  أن  بولس  يقول   (٢٣ ـ   ٢٢  :٥ في (أفسس 
الرجل وزوجته هو رمز أو صورة للعالقة بني املسيح والكنيسة، ثم 
z (آية ٣٢)، فيجب أن نفهم املعنى اخلاص  lº« p¶ nY tô u°ùdG G nòg{ يضيف

لكلمة سر كما يستخدمها بولس هنا في هذا اجلزء. 

إذ  غامضة»،  «ديانات  عليه  يطلق  ما  يوجد  كان  الوقت  هذا  في 
زمنية  فترة  ُمِضي  بعد  ملعتنقيها  خاصة  أسرارًا  الديانات  تلك  تقدم 
تكفي للتأكد من صدق إميانهم، فإن لم تبدأ ال ميكنك أن تعرف أسرار 
أننا  يفترض  «سر»  بأنه  الزواج  بولس  يصف  وعندما  الديانات.  هذه 
هذه  حتدث  الزواج.  عالقة  في  دخلنا  إذا  إال  احلقيقة  طبيعته  نفهم  لن 
اهللا  مع  عهد  في  واملرأة  الرجل  يدخل  عندما  الزواج  حفل  في  العملية 
ومع بعضهما البعض، وعندما يرغبان في االلتزام بالعهد؛ يكتشفان 
هذا  إمتام  في  يرغبون  ال  الذين  فاألزواج  للزواج،  احلقيقية  الطبيعة 
الشرط يختبرون اجلوانب امللموسة والقانونية من الزواج ولكن تظل 
طبيعته احلقيقية مجهولة بالنسبة لهم، فما زالت غامضة، أي «سر». 
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يجب أن نتذكر أيضًا أن الزواج ليس مجرد عقد اجتماعي على 
املستوى اإلنساني، فالزواج في األصل واألساس مبدأ كتابي، ويجب 
أوًال أن نفهم ما يعنيه الكتاب املقدس بكلمة «عهد» لكي نكتشف 
سر الزواج، وأرى أن دراسة مختصرة للمبادئ التي تطبق على كل 

العهود املوجودة في الكتاب املقدس ستكون مفيدًة لنا. 

 ó¡©dG ÇOÉÑe
سنلقي نظرة على إعالن اهللا للعهد في أجزاء متتابعة من الكتاب 

املقدس من سفر املزامير، ورسالة العبرانيني، وسفر التكوين. 

يكشف هذا اجلزء من سفر املزامير طبيعة الناس الذين يدخل اهللا 
 pá` næ njG nó oe  n¤pEG  n¢VrQ nC’G nh  , o¥ rƒ` na  rø` pe  päG nhÉ nª` s°ùdG  ƒ oY ró nj{ معهم:  عهد  في 
 .z má në« pH nP  ≈ n∏ nY  … pó r¡ nY  nÚ p© pWÉ n≤ rdG  ,» pFÉ n« p≤ rJnCG  s n‹pEG  Gƒ o© nª rLG{  : p¬ pÑ r© n°T

(مزمور ٥٠: ٤ ـ ٥). 

من هم أتقياء اهللا وقديسوه؟ يقول الكتاب املقدس أنهم أولئك 
الذي يدخلون في عهد معه على أساس الذبيحة. فالبد وأن يقوم كل 

عهد على ذبيحة. 

وجنده في عبرانيني يستخدم تعبير «أقطع عهدًا» بدًال من «أدخل 
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العربية  الترجمة  «حسب  عبرانيني ٨: ٨ ـ ١٠)  (انظر  عهد»  في 
املبسطة»، وتلك الكلمة املجازية تظهر أن هناك سكينًا حادًا وسفك 
دم، وهى تذكرنا مرة أخرى أن العهد يتطلب ذبيحة، وأن الذبيحة 

تتطلب سفك دم أي حياة تنتهى. 
في (عبرانيني ٩: ١٦ ـ ١٧) يقول لنا الكتاب أن الوصية ال 
تسري إال عندما ميوت الشخص، ولكن الكلمة اليونانية املترجمة 
هنا إلى «وصية» هى كلمة «diatheke»، وهى الكلمة اليونانية 
التي عادة ما تستخدم مبعنى «َعْهد»، وعندما تترجم بهذه الطريقة 
جند أن هذه اآليات تخبرنا بحقيقة ذات أهمية عظمى فيما يتعلق 

مبفهوم العهد: 
 .»p`°Uƒo rŸG  pä rƒ` ne  o¿É` n« nH  oΩ nõr∏ nj  ,(ó`¡Y)  lás«p `°U nh  oó nLƒ oJ  oå r«` nM  o¬`sf nC’{
 nΩG nO É ne ná sà nÑ rdG É n¡ nd nI sƒ ob n’ rPpEG ,≈J rƒn rŸG ≈ n∏ nY lá nà pHÉ nK (ó¡©dG) nás«p `°U nƒrdG s¿ nC’

 zÉ v« nM » p°Uƒo rŸG

وفاتك!،  وثيقة  على  توقع  فعليًا  فأنت  عهد  في  تدخل  عندما 
وهذه هى أقوى صور التكريس. 

إلبراهيم  كان  فقد  إبراهيم،  حياة  في  العهد  عالقة  فاعلية  نرى 
اهللا  أعلن  الليالي  إحدى  وفي  الرب،  مع  وشخصية  رائعة  عالقة 
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 É n¡ tjnCG{ :إلبراهيم أنه سيعطيه أرض كنعنان ميراثًا له، وسأله إبراهيم
z?É (تكوين ١٥: ٨)، فأجاب اهللا  n¡ oK pQnCG uÊnCG oºn∏ rYnCG G nPÉ n pÃ , tÜ sôdG oó u« s°ùdG

إبراهيم بأن قطع معه عهدًا. 
مبعنى آخر فإن أقوى التزام من جانب اهللا في أي أمر هو العهد، 

وعندما يقطع اهللا عهدًا فليس هناك أي شئ آخر ميكن أن يفعله. 
القيام  منه  طلب  إبراهيم  مع  عهد  في  يدخل  أن  اهللا  قرر  عندما 
بشيٍء كان سائدًا آنذاك في الشرق األوسط، أال وهو ذبح حيوانات 
معينة ثم شقها إلى جزأين ووضع كل جزء مقابل اآلخر وترك مسافة 
بينهما، ثم يسير ُكلٌّ من طرَفْي العهد بني اجلزأين كعالمة الدخول 
في العهد، لم يخبرنا الكتاب املقدس متى مر إبراهيم بني اجلزأين 

ولكنه يصف كيف مر اهللا بينهما: 
 mQÉnf oìÉ nÑ r°ü pe nh m¿É nN oO oQƒ tæ nJ G nPpEG nh , oá nª nà n©rdG pä nQÉ n°ü na o¢ù rª s°ûdG pâ nHÉ nZ sº oK{

.z (تكوين ١٥: ١٧).  p™ n£ p≤ rdG n∂ r∏ pJ n rÚ nH oRƒ oé nj

في هذا التنور من الدخان ومصباح النار َمّر اهللا بني أجزاء الذبائح، وفي 
.z lán∏ pcBG lQÉnf É næ n¡dpEG{ (عبرانيني ١٢: ٢٩) يذكرنا الكتاب املقدس بأن

بني  متر  أن  مبجرد  أنه  معناه  الذبيحة؟  أجزاء  بني  املرور  معنى  ما 
أجزاء الذبيحة وتنظر إلى تلك األجساد امليتة تقول: هذا املوت كان 
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موتي، من اآلن فصاعدًا أنا ميت عن نفسي وأحيا ملن دخلت معه في 
عهد». وضع إبراهيم حياته ليعيش في عهد مع اهللا، ولكن تذكر أن 

اهللا فعل نفس األمر إلبراهيم. 

اآلخر،  الطرف  ميلكه  مبا  يطالب  أن  العهد  في  طرف  لكل  ميكن 
 n∑ nó« pM nh  n∂ næ rHG  pò oN{ بعد:  فيما  إلبراهيم  اهللا  قال  العهد  على  فبناء 
 ká nb nô r ofi  n∑É næ og o√ ró p© r°UnCG nh ,É sj pôo rŸG p¢VrQnCG  n¤pEG rÖ ng rPG nh n¥É në r°SpEG  o¬ tÑ p o– … pòsdG

z.z (تكوين ٢٢: ٢).  n∂ nd o∫ƒ obnCG … pòsdG p∫É nÑ p r÷G pó nMnCG ≈ n∏ nY

كان إبراهيم حافظًا للعهد، فلم يجادل ولم يتأخر، بل جتاوب: 
الذبيحة»  وسأقدم  املكان  هذا  إلى  سأذهب  هآنذا،  اهللا،  يا  «حسنًا 
وفي صباح اليوم التالي خرج متجهًا إلى ذلك املكان الذي حدده له 

الرب. 

وفي اللحظة األخيرة عندما رفع إبراهيم يده بالسكني على جسد 
هذا،  تفعل  ألن  بحاجة  لست  إبراهيم  يا  «حسنًا  الرب:  له  قال  ابنه 
اآلن أعرف أنك تخافني، ألنك لم متسك ابنك وحيدك عني» هذا هو 

العهد! 

لكن لم تكن هذه هى نهاية القصة، فبعد حوالي ألفي عام قال 
الرب: «يحتاج إبراهيم ونسله إلى ذبيحة، وال يوجد سوى شخص 
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واحد فقط هو الذي ميكن أن يقدم هذه الذبيحة أال وهو ابني، قدم 
ق اآلخر  إبراهيم ابنه لي، واآلن أقدم أنا ابني عنه». كان هذا هو الشِّ
من العهد الذي ُقطع على جبل املُرّيا، وإمتامًا ملتطلبات العهد الذي 
دخل فيه اهللا اآلب هناك، قدم اآلب ابنه يسوع على اجللجثة ذبيحة 

كافية ونهائية عن كل اخلطايا. 

في ضوء هذا فإن التاريخ هو ترجمة عملية لعهود اهللا مع شعبه، 
وأهمية العهد تخلو متامًا من أي مبالغة.

اآلن دعونا نطبق هذا على عهد الزواج، عندما يتزوج رجل مؤمٌن 
من امرأٍة مؤمنة، فإنهما ميران معًا في ذبيحة يسوع على الصليب، وكل 
 oí« p°ùn rŸG pπ nH ÉnfnCG n’ É n« rMnCÉ na , oâ rÑp∏ o°U pí« p°ùn rŸG n™ ne { :منهم يقول كما قال بولس
 pø rHG  p¿É nÁpEG  , p¿É nÁ pE’G p‘ o√É n« rMnCG  É n s‰pEÉ na  pó n°ù n r÷G p‘ n¿ B’G o√É n« rMnCG  É nª na  . s p‘ É n« rë nj

∏z.»p  (غالطية ٢: ٢٠).  rL nC’ o¬ n°ù rØnf nºn∏ r°SnCG nh » pæ sÑ nMnCG … pòsdG , p̂ G

منهما  ُكلٌّ  يلتفت  البعض،  لبعضهما  نفسيهما  يكرسا  أن  بعد 
هذه  في  أمر  «عندما  الزوج:  يقول  الصليب،  إلى  وينظر  للوراء 
الذبيحة، أنا ميت، فأنا أضع حياتي، وأحيا اآلن حياتي في رفيقتي، 
أُمر  األمر: «عندما  نفس  الزوجة  وتقول  حياتي».  عن  التعبير  فهى 
في هذه الذبيحة، أنا ميتة، فلم أعد أحيا لنفسي، ولكني أحيا اآلن 
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هذا  وعلى  حياته  منهما  كلٌّ  يضع  عهد».  في  معه  دخلت  من  مع 
األساس فقط ينجح الزواج. 

لكن يتناقض هذا االجتاه مع إجتاه الكثيرين في هذه األيام، فهذا 
هو السبب وراء انهيار العديد من الزيجات، إذ يدخل الناس اليوم 
خطأ  وهذا  الزواج؟  هذا  من  سأجني  ماذا  متسائلني،  الزواج  إلى 

فاالجتاه الكتابي هو ماذا سأقدم؟ وهذا ما يجعل الزواج ينجح. 

 êGhõdG ó¡Y øe ±ó¡dG
لم يخطط آدم للزواج، ولم يعرف أساسًا أنه يحتاج إلى زوجة، 
القواعد  كل  اهللا  وضع  وبالتالي  اهللا  ذهن  في  الزواج  مشروع  بدأ  إذ 

اخلاصة به وكذلك حدد الهدف النهائي له. 

إن هدف اهللا للزواج هو الوحدة بني الشريكني، الكتاب املقدس 
يوضح أّن هناك أساسًا واحدًا فقط للوحدة احلقيقية بني البشر سواء 
رجال أو نساء، أال وهو عالقة العهد، ويصف الكتاب املقدس الزواج 

بهذه الطريقة:

 G kó n°ù nL p¿Énfƒ oµ nj nh p¬ pJnCG nô reÉ pH o≥ p°ü nàr∏ nj nh o¬ seoCG nh o√É nHnCG oπ oL sôdG o∑ o rÎ nj n∂ pdòpd{
zG. (تكوين ٢: ٢٤).  kó pMG nh
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لم  فإن  و»يلتصق»،  «يترك»  الكلمتني  في  الزواج  مفتاح  جند 
تترك لن تلتصق، وإن لم تكن لديك الرغبة في اخلروج خارج نطاق 
خلفيتك األبوية والبدء من جديد، فلن حتقق أبدًا وحدة حقيقية مع 

شريك حياتك. 

السائدة  الثقافة  ألن  الزواج  يفشل  ما  كثيرًا  الثقافات  بعض  في 
بزوجته،  يلتصق  أن  من  بدًال  وأمه  بأبيه  يلتصق  الرجل  أن  تعلمهم 

ويقف هذا الوالء حائًال بينه وبني االحتاد بزوجته. 

من املهم أن نفهم أن الزواج كما يصّوره لنا الكتاب املقدس ليس 
مجرد جزء من عادات اجتماعية أو ثقافية، حيث أن العديد من العادات 
االجتماعية هى التي حتدد كيف يتم الدخول في عالقة الزواج وكيفية 
االحتفال به، ففي إسرائيل على سبيل املثال يتبع اليهود مجموعة من 
العادات االجتماعية لالحتفال بالزواج، ويتبع العرب مجموعة أخرى 
األساسية  الطبيعة  ولكن  جائز،  وهذا  ثالثة،  مجموعة  األرمن  ويتبع 
للزواج حددها اهللا نفسه في بداية التاريخ اإلنساني أال وهى أن الرجل 
يترك أباه وأمه ويلتصق بزوجته، فهذا هو األساس الوحيد الذي ميكن 

لكلٍّ من الرجل واملرأة أن يحققا الوحدة احلقيقية من خالله. 
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هناك أيضًا سوء فهم ملسألة الزواج منتشر هذه األيام، إذ يتحدث 
كثيرون ويتصرفون كما لو أن الزواج جتربة، وهذا خطأ، فالزواج 
التزام وليس جتربة، فهناك تضارب في املصطلحات عندما نتحدث 
عن «التزام جتريبي»، فمن خالل التكريس املتبادل سيطلق اهللا النعمة 

التي يحتاجها الرجل أو املرأة لكي يحيا في وحدة مع شريكه. 

 êGhõ∏d ájƒÑædG á©«Ñ£dG
هناك حقيقة مثيرة عن إله الكتاب املقدس وهو أنه يسر بأن يعلن 
عن نفسه للبشر، واإلعالن عن نفسه هو أحد الكنوز الثمينة التي 
يقدمها اهللا لنا، فالكتاب املقدس هو القناة األساسية التي يظهر من 
خاللها هذا اإلعالن، وقد اختار اهللا أن يعلن عن نفسه ال لنا فقط بل 

من خاللنا أيضًا، فياله من امتياز عظيم! 
أمر  فقد  القدمي،  العهد  أنبياء  كل  مع  الطريقة  هذه  اهللا  استخدم 
اهللا إرميا أن يضع نيرًا على عنقه لكي يحذر شعب يهوذا من أسرهم 
كان  لو  كما  ويتصرف  بئرًا  يحفر  أن  حزقيال  اهللا  وأمر  الوشيك، 
وقوع  صورة  لهم  يرسم  لكي  محاصرة  مدينة  من  يهرب  إنسانًا 
أورشليم الوشيك في يد جيش بابل (انظر حزقيال ١٢: ٤ ـ ٥)، 
وطلب اهللا من هوشع أن يتزوج من عاهرة لكي يظهر محبته الغافرة 
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أن  ميكنني  التي  املماثلة  األمثلة  من  الكثير  وهناك  إسرائيل،  لبني 
أسوقها. 

يقتصر  ال  له  أنبياء  بوصفنا  لنا  اهللا  استخدام  أن  يتضح  وبهذا 
على مجرد التحدث برسالة ما بل أن نظهر هذه الرسالة من خالل 
أفعالنا، وإذا رأينا األمر من هذا املنظور سنجد أن الزواج املسيحي 

رسالة نبوية جميلة. 

أوًال:  العالقة الشخصية بني الرجل وزوجته تظهر رابطة الوحدة 
التي ال ميكن أن تأتي إال من خالل عالقة العهد. 

ولكن هناك أيضًا رسالة ثانية أكثر روعة ينقلها الزواج املسيحي 
احلقيقي، ففي (أفسس ٥: ٢٥) يخبرنا بولس: 

 ná n°ù« pæ nµrdG  kÉ°† rjnCG  oí« p°ùn rŸG  sÖ nMnCG  É nª nc  rº oc nAÉ n°ùpf  Gƒ tÑ pMnCG  , o∫É nL uôdG  É n¡ tjCG n{

.zÉ n¡p∏ rL nC’ o¬ n°ù rØnf nºn∏ r°SnCG nh

للزوج املؤمن امتياز أن يظهر لزوجته محبة مضحية باذلة للنفس 
متامًا كالتي يقدمها املسيح لكنيسته. 

من اجلانب اآلخر يقول بولس في (أفسس ٥: ٢٤):
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 p‘ sø p¡pdÉ nL pôpd  oAÉ n°ù uædG  n∂ pd nò nc , pí« p°ù nªr∏ pd  oá n°ù« pæ nµrdG  o™ n°† rî nJ É nª nc rø pµnd nh  {

 z. mA r» n°T uπ oc

نفس  وهى  زوجها  مع  عالقتها  في  تظهره  امتياز  املؤمنة  للزوجة 
احملبة املوقرة التي تشعر بها الكنيسة جتاه املسيح ربها. 

ليس لدى املجتمع املعاصر وقٌت ملثل تلك االجتاهات التي تظهر 
نتيجة احلياة الباذلة، ولكن مهم للغاية أن يظهر املؤمنون بكل أمانة 
 IOÉ¡°T ¿ƒµJ ¿É«M C’G ¢†©H »Øa ،عالقة احملبة بني املسيح والكنيسة
 ¿CG  ÉææµÁ  .ÚàØ°ûdG  øe  áLQÉÿG  äÉª∏µdG  øe  kGÒKCÉJ  ÌcCG  ÉæJÉ«M
 ó¡©dG AÉ«ÑfCG πãe kÉ°†jCG ÉædÉ©aCÉH øµdh §≤a ÉæJÉª∏µH ’ AÉ«ÑfCG ¿ƒµf

 .Ëó≤dG
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ådÉãdG π°üØdG

êhõdG QhO
في بداية التاريخ اإلنساني أوكل اهللا إلى آدم مسئولية محددة: 

 z.É n¡ n¶ nØ rë nj nh É n¡n∏ nª r© n«pd m¿ ró nY pá sæ nL p‘ o¬ n© n°V nh nh nΩ nOBG o¬d pE’G tÜ sôdG nò nNnCG nh{
(تكوين ٢: ١٥) 

فهى  «يحفظها»،  لكلمة  الكامل  املعنى  الترجمة  هذه  تنقل  ال 
مشتقة من كلمة معناها «ليحرسها» أو «ليحميها»، والكلمة العبرية 
احلديثة التي تعني «حارس ليلي» مشتقة من هذا األصل. اعتبر اهللا آدم 
 päÉnfG nƒ n« nM n™« pª nL{ مسئوًال عن «حراسة» اجلنة، مما يحرسها؟ من دخول

z (تكوين ٢: ٢٠)، التي ليس لها مكان في اجلنة.  pá sj u nÈrdG

املسئولية،  بهذه  القيام  في  فشل  آدم  أن  الثالث  اإلصحاح  يظهر 
z التي شقت طريقها إلى اجلنة.  pá sj u nÈrdG päÉnfG nƒ n« nM{ فاحلية كانت من

ثم فشل آدم في الوفاء بالتزامه الثاني، أال وهو حماية زوجته من 
هجمات الشيطان اخلادعة، فال ُيظهر الكتاب املقدس أين كان آدم 
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في تلك اللحظة ولكن من الواضح أنه ترك حواء مبفردها. 
إذ  زوجها،  خطية  على  حواء  خطية  ُأضيفت  املرحلة  هذه  عند 
جتاذبت أطراف احلديث مع احلية واستسلمت خلداعها وأكلت من 
الثمرة التي منعهما اهللا عن األكل منها، وأعطت أيضًا زوجها وأكل 

هو أيضًا. 
 ÉjÉ£N  Éªg  ájô°ûÑdG  ïjQÉJ  ‘  Úà«£N  ∫hCG  ¿CG  í°†àj  Gòg  øe

 .¬∏©Øj ⁄ Éª«a π°ûa ¬æµdh ¬∏©a Éª«a ΩOBG π°ûØj º∏a ,∫ÉªgEG

تقود خطايا اإلهمال بدورها إلى خطايا التعدي على وصايا اهللا، 
ارتكبت حواء اخلطية الثالثة ألنها انخدعت وأكلت من الثمرة التي 
أمرهما اهللا أال يأكال منها، وأشركت زوجها أيضًا عندما أعطته جزءًا 
اإلهمال  خطية  هى  األولى  اإلنسان  خطية  ليأكله.  الثمرة  هذه  من 
فقد كان مقصرًا، ثم فتحت خطية اإلهمال التي ارتكبها آدم الطريق 

خلطية التعدي على وصايا اهللا التي ارتكبتها حواء. 
يعتقد الناس أن خطايا اإلهمال أقل أهمية من خطايا التعدي، ولكن 
الكتاب املقدس ال يرى األمر بهذه الطريقة، ففي (متى ٢٥: ٣ ـ ٤٦) 
يقدم يسوع مثاًال نبويًا يتعلق بدينونة «اخلراف واجلداء» في نهاية 

العالم، وقد نطق بواحدة من أخطر كلمات الدينونة إذ قال: 
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 z p¬ pà nµ pF nÓ ne nh n¢ù«p∏ rH pE’ pI só n©o rŸG pá sj pó nH nC’G pQÉ sædG n¤pEG oÚ pYnÓ ne É nj » uæ nY Gƒ oÑ ng rPG{
(متى ٢٥: ٤١). 
ماذا فعلت اجلداء لكي تواجه تلك الدينونة املرعبة؟ اإلجابة جندها 
في كلمة واحدة وهى: «ال شئ» أي لم تفعل شيئًا، فاجلداء لم تقدم 
طعامًا وال شرابًا وال مالبس ولم تظهر أي نوع من أنواع الرأفة، وبهذا 

يكون عقابهم األبدي ناجتًا عن خطايا اإلهمال التي ارتكبوها. 
يقدم الفشل املزدوج من جانب آدم وحواء منوذجًا يتكرر كثيرًا 
خطايا  في  األساسية  األول  فالصفة  املتعاقبة،  األجيال  مدار  على 
الرجال هى خطايا اإلهمال ال خطايا التعدي، إذ يفشل الرجل في 
القيام مبسئوليته جتاه عائلته، والطبيعة األساسية خلطية املرأة هى أنها 

تتخطى حدود سلطانها وتتصدى للقيام مبهام ووظائف الرجل. 
تعد احلركات النسائية العنيفة هى آخر تلك األفعال في سلسلة 
طويلة من العواقب املؤسفة للفشل املستمر لكل من الرجل واملرأة، 
الباب  يفتح  للرجل  األساسي  الفشل  أن  نرى  أن  املهم  من  ولكن 
للمرأة لكي تتحرك من مكانها وتتقدم للنهوض بوظائف الرجل، 
الرجل  هى  نظري  وجهة  من  الغربي  املجتمع  في  األولى  فاملشكلة 
واملهمل  املقصر  للطفل  األولى  املشكلة  أن  جند  مثلما  متامًا  املقصر، 

هى أسرة مهملة ومقصرة. 
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أفسد فشل آدم وحواء كمال العالقة التي أراد لهما اهللا أن يعيشاها 
ويتمتعا بها سويًا، إال أن هذا الفشل ليس من شأنه إلغاء املبدأ الذي أراد 
اهللا أن ُتبني عالقتهما عليه، فقد جعل اهللا عالقتهما تقوم على مبدأ 
املبادرة واالستجابة، وهكذا جند أنه وفقًا لهذا النمط من العالقات كان 

آدم مسئوًال عن األخذ بزمام املبادرة وحواء مسئولة عن رد الفعل. 

رمبا  اجلنسية،  العالقة  وهو  أال  معروف  مبثال  األمر  أوضح  دعني 
يكون الرجل بطيئًا وغير متجاوب على الرغم من أن املرأة تستعمل 
بزمام  الرجل  يأخذ  لم  إن  النهاية  في  ولكن  األنثوية،  طاقتها  كل 
املبادرة فلن حتدث العالقة اجلنسية، (وهذا هو السبب وراء أن بعض 
االعتماد  فيرفضن  شاذة،  حياة  ميارسن  باملساواة  يطالنب  ممن  النساء 
هو  هذا  يكون  أن  أراد  اخلالق  أن  وأعتقد  الرجل).  مبادرة  على 
النمط والنموذج الذي يستخدم في كل مجال من مجاالت العالقة 
هو  املرأة  ودور  املبادرة  بزمام  األخذ  هو  الرجل  فدور  اجلنسني،  بني 

التجاوب مع الرجل. 
لكن في حضارتنا املعاصرة هناك عدة جوانب للعالقة بني اجلنسني 
حيث أن مبدأ املبادرة والتجاوب ُنحي جانبًا، فقد فشل الرجل في 
القيام مبهمته األساسية وأصبحت املرأة تقوم بدور الرجل، والنتيجة 
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في  تلخيصها  ميكن  احلضارة  أو  الدولة  أو  العائلة  في  سواء  احلتمية 
كلمة واحدة هى «التشويش». 

 êhõdG äÉ«dƒÄ°ùe
ما هى املجاالت األساسية التي يجب على الزوج أن يأخذ فيها 

بزمام املبادرة؟ يخبرنا العهد اجلديد بست مسئوليات أساسية: 

 áLhõdG áÑfi .1

بها  يخبرنا  وصية  ولكنه  نصيحة،  أو  اقتراح  مجرد  ليس  وهذا 
 Gƒ tÑ pMnCG , o∫É nL uôdG É n¡ tjnCG{ (أفسس ٥: ٢٥) الكتاب املقدس بكل وضوح في

z، ببساطة إن لم حتب زوجتك فأنت تعصي الكتاب املقدس.  rº oc nAÉ n°ùpf

يحب  أن  الرجل  على  يجب  التي  بالطريقة  اآلية  نفس  تخبرنا 
 .zÉ n¡p∏ rL nC’ o¬ n°ù rØnf nºn∏ r°SnCG nh ná n°ù« pæ nµrdG É k°† rjnCG oí« p°ùn rŸG sÖ nMnCG É nª nc{ زوجته بها
أنها  إذ  معطية،  محبة  ولكنها  آخذة  محبة  ليست  هذه  أن  الحظ 
محبة تقدم نفسها، فالزوج هو الذي يجب أن يبادر بتقدمي نفسه 

ألجل زوجته. 
 »ØWÉY  π`©a  áÑëŸG  ¿CG  Iô°UÉ©ŸG  ÉæJQÉ°†M  ‘  ¿hÒãc  ó`≤à©j
 ≥∏£æJ á«≤«≤◊G áÑëŸÉa ,á°übÉf IQƒ°U √òg øµdh ,¤h C’G áLQódÉH
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 , tÜ nQ  É nj  n∂ tÑ` pMoCG{  (١  :١٨ (مزمور   ‘  OhGO  ∫ƒ≤j  ,IOGQ E’G  πªY  øe
 .…OGQEG π©ØH äCGóH Üô∏d ¬àÑfih ,kGQGôb OhGO òîJG ó≤a .z» pJ sƒ ob É` nj

يستخدم داود كلمة لها عالقة بكلمة عبرية ميكن أن تترجم إلى 
«أمعاء» أو «رحم» وهى ما نطلق عليه في حديثنا «مشاعر جياشة»، 
فهى كلمة تشمل كل من إرادة داود ومشاعره، فهذه هى احملبة التي 

يجب أن يقدمها الزوج لزوجته. 
بترتيب،  تتم  الزيجات  كل  كانت  املقدس  الكتاب  أزمنة  في 
فاختيار العريس أو العروس كان قرار اآلباء، وهذا ال يزال موجودًا 
كان  الزواج  أن  حقيقة  ولكن  اليوم،  العالم  من  كثيرة  مناطق  في 
مرتبًا ال تعني عدم وجود محبة عميقة وقوية بني الزوج وزوجته، في 
الواقع في الدول التي يتم فيها الزواج بترتيب تشهد معدالت أعلى 
للزواج الناجح مقارنة مبا نطلق عليه الغرب «احلر» حيث أن نسبة 

الطالق في بعض األحيان تقترب من اخلمسني باملائة. 
وما أقوله هنا ال يعني بالضرورة دفاعًا عن الزيجات املرتبة، ولكن 
وجهة نظري هى أن النجاح في الزواج ال يعتمد فقط على الطريقة 
التي بدأ بها األمر ولكن على الطريقة التي يسلك بها كل من الزوج 
والزوجة بعد اإلرتباط، فلو أن كًال منهما أمني في إمتام مسئولياته 
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التي يحددها الكتاب املقدس، فإن الزواج سيكون ناجحًا وستكون 
هناك محبة حقيقية بني الطرفني. 

 áLhõdG øe ∫ÉÑ≤à°S’G .2

يجب أن يتيح الزوج للزوجة مساحة لكي تفصح عما يدور في 
ذهنها بكل حرية و يجب أن يكون حساسًا جتاه ما تفكر فيه أو ما 
 È©J ’ »àdG ôYÉ°ûŸÉa ،تشعر به حتى وإن لم تعبر عنه بالكلمات
 øe ÌcCG kÉcGQOEG ≥ëà°ùJ »àdG ≈gh ,≥ªY C’G ôYÉ°ûŸG ≈g áLhõdG É¡æY
hõdG πÑbج، فالفشل في التواصل بني الزوجني رمبا يكون من أكثر 

العوامل التي تؤدي  إلى انهيار الزواج. 
والبد أن يتذكر الزوج أن زوجته لديها نوع خاص من احلكمة وهى 
ما نطلق عليه «حدس» فرمبا يصل الزوج إلى نتيجة معينة بعد عملية 
مجهدة من تفكير عميق ومجهد ولكن عندما يعبر عن هذا لزوجته 

فرمبا يندهش عندما يجدها تقول: «كنت أعلم هذا طوال الوقت». 

 äGQGô≤dG PÉîJG .3

يصالن  فإنهما  الزوجني،  بني  حر  تواصل  هناك  يكون  أن  مبجرد 
الزوج  مسئولية  تكون  املرحلة  هذه  عند  القرار،  اتخاذ  مرحلة  إلى 
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يكون  عندما  احلاالت،  من  العديد  ففي  النهائي،  القرار  يتخذ  أن 
هناك تواصل جيد بني الزوجني تشعر الزوجة بالسعادة ألنها تسمح 

ل هذه املسئولية.  لزوجها بتحمُّ

 π©ØdG ‘ AóÑdG .4

بصفة عامة جند أن التحرك والبدء في الفعل هو النتيجة املنطقية 
لعملية اتخاذ القرار التي شرحناها لتونا، والزوج بالطبع هو املسئول 

عن اتخاذ اخلطوات العملية لتنفيذ القرار.
رمبا يجب على الزوج أن يوكل لزوجته القيام بالكثير من املهام 
من  معقوٍل  قدٍر  حتمل  على  حريصًا  يكون  وأن  البد  ولكن  اليومية 
املشاركة في املسئولية، وخاصة إذا كان لديهما أطفال، ورمبا يعتمد 
تقسيم العمل فيما بينهما على مواهبهما الروحية، هذا باإلضافة 
إلى أن الزوجة يجب أن تعتمد على دعم زوجها لها عندما متر بأزمة 

ال تستطيع التعامل معها. 

 ájÉYôdGh ΩÉªàg’G .5

هناك كلمة واحدة تصف توجه كل زوج نحو زوجته أال وهى كلمة 
«خاصة» أو «مميزة»، فيجب أن يقول كل زوج لنفسه زوجتي «مميزة»، 
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وال يوجد مثلها، لذلك يجب أن يتقرب منها ويتودد إليها بطريقة ال 
يستخدمها مع أي امرأة أخرى وهذا ال ينطبق على عالقتهما اجلنسية 
فحسب، بل على الطريقة التي يفكر بها في زوجته، والطريقة التي 

يتحدث بها عنها، والطريقة التي يعاملها بها أيضًا. 

أن  يجب  الرجل  أن  بولس  يخبرنا   (٢٩ ـ   ٢٨  :٥ في (أفسس 
يحب زوجته ويعتني بها بطريقة خاصة للغاية: 

 rø ne  . rº pg pOÉ n°ù rLnCÉ nc  rº og nAÉ n°ùpf  Gƒ tÑ pë oj  r¿nCG  p∫É nL uôdG  ≈ n∏ nY  oÖ pé nj  n∂ pdò nc{
 o¬ oJƒ o≤ nj rπ nH , t§ nb o√ nó n°ù nL ló nMnCG r¢† p̈ rÑ oj r n⁄ o¬sfpEÉ na . o¬ n°ù rØnf tÖ pë oj o¬ nJnCG nô reG tÖ pë oj

 z. pá n°ù« pæ nµr∏ pd É k°† rjnCG tÜ sôdG É nª nc , p¬« uH nô oj nh

والكلمتني «يقوته» و»يربيه» توجه أنظارنا نحو االهتمام الكامل، مبا 
في ذلك ما يدخل في نطاق التفاصيل الصغيرة، فيجب أن يهتم الزوج 
بصحة زوجته ومظهرها وتسريحة شعرها، وبالعطر الذي تستخدمه. 
تثق  أن  ويجب  أيضًا،  اهتمامه  موضع  يكون  أن  يجب  يهمها  ما  فكل 

الزوجة دائمًا أنها أهم شخص في العالم بالنسبة لزوجها. 

 ∑OÉ°üM ¿EÉa ∂àLhR ‘ Gòg âYQR ƒd ∂fCG êhõdG É¡jCG ∂d ócDhCG
 !kGóL kGÒah ¿ƒµ«°S

دور الزوج
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 ìó````````ŸG .6

شخصية  األمثال  سفر  من  األخير  اإلصحاح  مقاطع  آخر  يصف 
التي  اإلجنازات  من  العديد  إلى  ويشير  الرائعة،  أو  «الفاضلة»  املرأة 

حتققها هذه الزوجة، ثم ينتهى هذا اإلصحاح بكلمات املدح: 

 läG nÒpã nc läÉ næ nH{ :É n¡ oM nó` rª n« na É k°† rjnCG É` n¡ oL rh nR .É n¡nfƒ oH uƒ n£ oj nh É` ng oO n’ rhnCG oΩƒ` o≤ nj{

 z.zÉ k©« pª nL sø p¡ r«n∏ nY pâ r≤ oØ na pârfnCG É senCG , kÓ r°† na nør∏ pª nY

(أمثال ٣١: ٢٨ ـ ٢٩). 

يبخل بعض األزواج على زوº¡JÉL بكلمات املديح، وهذه نظرية 
اقتصادية خاطئة! إذ سيندهشون عندما يكتشفون كم تتوق املرأة 
 Gò¡a ∂àLhR ìóeG الكلمات.  تلك  مع  تتجاوب  وكيف  للمديح، 

 .É¡«a  ôªãà°ùJ ¿CG øµÁ »àdG ä’ÉéŸG π°†aCG øe óMGh

هذا  عن  يعوضها  أن  ميكن  فال  أمينة  زوجة  لديه  الزوج  أن  لو 
 o¥ƒ` oØ nj  É`` n¡ næ nª nK  s¿ nC’{ اآليات:  هذه  في  سليمان  يقول  فكما  باملـال، 
كلمات  هو  الزوج  يقدمه  أن  ميكن  ما  فأقل   ،(١٠ (آيـة   z nÅ`pd BÓdG

املديح اخلارجة من قلبه. 
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ÒNCG xó–
ُسئل أحد اخلدام عن رأيه في شخٍص ما: «هل هو مؤمن جيد؟»، 
فأجاب اخلادم: «ال أعرف، وال ميكنني أن أجيبك عن هذا السؤال 
إن لم أقابل زوجته». وهذا رد حكيم، فنجاح الزوج تبدو مالمحه 

على زوجته. 
ملاذا ال تطبق هذا االختبار على نفسك كزوج؟ رمبا كان عليك 
على  أكثر  وتركز  نفسك  على  تركيزك  من  الشيء  بعض  تقلل  أن 
التالية  األسئلة  أيضًا  زوجتك  على  واطرح  نفسك  اسأل  زوجتك، 

َم نفسك:  لكي ُتَقيِّ
 ?™Ñ°ûdGh  ¿Ée C’ÉH  ∂àLhR  ô©°ûJ  πg •

 ?É¡H  Qƒîa  ÉfCG  πg •

إذا كانت اإلجابة نعم فأنت زوج ناجح. 
غير  زوجتك  شخصية  في  معينة  جوانب  هناك  كانت  إذا  ولكن 
مكتملة أو أنها تشعر باإلجهاد أو عدم األمان فال بد وأن تعيد تقييم 
السابقة  القائمة  قراءة  تعيد  بأن  حسنًا  تفعل  ورمبا  كزوج،  دورك 
أمام  تب  مقصر،  أنك  اكتشفت  وإن  الزوج،  مبسئوليات  اخلاصة 

الرب واطلب منه النعمة التي حتتاجها لكي تكون أفضل.
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™HGôdG π°üØdG

áLhõdG QhO
لكي  ولكن  أساسي،  بشكٍل  األزواج  دور  الكتاب  هذا  يتناول 
دور  على  الضوء  إلقاء  من  فالبد  وواضحًا  كامًال  الزوج  دور  يكون 
طرف  كل  يقوم  عندما  بسالسة  الزواج  سيسير  باختصار،  الزوجة 
الكتاب  يقوله  ما  على  نظرة  نلقي  دعونا  لهذا  الكتابي،  بدوره 

املقدس عن الزوجة. 

 Ú©e .1
 o¬nd  n™ næ r°UnCÉ na  , o√ nó rM nh  oΩ nOBG  n¿ƒ oµ nj  r¿nCG  G kó u« nL n¢ù r«nd{  : o¬d pE’G  tÜ sôdG  n∫É nb nh{

z (تكوين ٢: ١٨).  o√ nÒ p¶nf É kæ« p© oe

ميكن أن تترجم هذه اآلية إلى «سأصنع له معينًا لكي أكمله/ يكون 
هناك  مكتمل.  غير  زوجته  بدون  الرجل  أن  ضمنًا  يعني  مما  مكتمًال. 
ولكن  األخرى  اللغات  إلى  العبرية  اللغة  ترجمة  في  الصعوبة  بعض 
دعونا نركز على النقطة األساسية: اهللا خلق املرأة لكي تكون معينًا. 



٤٦

يفكر كثير من النساء اليوم قائالت: مبا أنني معني فإذًا أنا أقل، 
من  أدنى  أو  أعلى  شخص  يوجد  ال  املسيح  جسد  ففي  خطأ،  وهذا 
اآلخر، فلكل منا مكانته ودوره، ولكن اهللا يطلب منا أن نكون أمناء 

في املكانة والدور اخلاص الذي حدده لنا. 

سيقدمه  عما  يسوع  يتحدث   (١٧ ـ   ١٦  :١٤ (يوحنا  في 
لتالميذه بعدما يتركهم: 

 (iôNCG äÉªLôJ ‘ kÉæ«©e) É kj uõ n© oe rº oµ« p£ r© o« na pÜ B’G nø pe oÖo∏ rWnCG ÉnfnCG nh{

z... u≥ n r◊G oìh oQ , pó nH nC’G n¤pEG rº oµ n© ne nå oµ rª n«pd nô nNBG

يصف يسوع الروح القدس بأنه «معزي» / «معني» ولكن هذا ال 
يعني أن الروح القدس أقل؟ بل على النقيض هو اهللا. 

 ˆG  øe  É¡d  ≈ n£©ŸG  QhódÉH  Ωƒ≤J  »àdG  áLhõdG  ¿EÉa  kÉ°†jCG  Gòµg

πbCG ∫GƒM، فأشكر اهللا على أن زوجتّي  C’G øe ∫ÉM …CÉH â°ù«d Ú©ªc

دون  حققته  ما  أحقق  أن  بإمكاني  يكن  فلم  رائعتني،  معينتني  كانتا 
ليديا زوجتي األولى وروث زوجتي الثانية. 
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 êhõ∏∏d ´ƒ°†ÿG .2
يتعرض هذا املبدأ لكثير من اجلدال في السنوات األخيرة ولكن 

الرسول بولس يتحدث عنه بكل وضوح في (أفسس ٥: ٢٢):
 .z uÜ sô∏ pd É nª nc sø oµpdÉ nL pôpd nø r© n°† rNG oAÉ n°ù uædG É n¡ tjnCG{

يرجع كثير من اجلدال الذي ُيثار حول هذا الدور إلى حقيقة أن 
نسخة  (في  فيه،  وردت  الذي  السياق  عن  بعيدًا  ُتنَتزع  اآلية  هذه 
جانبيًا  عنوانًا  احملررون  وضع  اآلن  يدّي  بني  الذي  املقدس  الكتاب 
لكل  موجهة  السابقة  فاآلية   ،(٢٢ واآلية   ٢١ اآلية  بني  ليفصل 
.z، هذا هو اخلضوع  p̂ G p± rƒ nN p‘ m¢† r© nÑpd rº oµ o°† r© nH nÚ p© p°VÉ nN{ ،املؤمنني
األساسي في جسد املسيح، أن يخضع كل املؤمنني لبعضهم البعض، 
فالبد وأن تكون هذه سمة مميزة لكل املؤمنني، التواضع و االستعداد 

للخضوع للمؤمنني اآلخرين. 
 ≈¡a ,É¡H kÉ°UÉN GRÉ«àeG ô¡¶j É¡Lhõd ´ƒ°†î∏d áLhõdG OGó©à°SG ¿EG
 ¿CG  ó‚ QÉW E’G  Gòg ‘h ,í«°ùŸG  ƒëf  á°ù«æµdG  √ÉŒG øY È©J ∂dòH

 .É¡d ìƒæ‡ RÉ«àeG ¬æµdh áLhõdG ≈∏Y kÉ°VhôØe kÉÑLGh ¢ù«d ´ƒ°†ÿG

بدأ كل من بطرس املتزوج وبولس غير املتزوج تعليمهما فيما 
يتعلق بترتيب البيت مبسئولية الزوجة في اخلضوع لزوجها، وهناك 
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٤٨

فمن  مسئوليتها  الزوجة  تتمم  لم  إن  ألنه  ذلك،  وراء  عملي  سبب 
حتمل  فالزوجة  مبسئوليته،  القيام  من  الزوج  يتمكن  أن  املستحيل 
كرأٍس  دوره  يتمم  لكي  لزوجها  الباب  به  تفتح  أن  إما  مفتاحًا 
لألسرة، أو أن تغلق أمامه هذا الباب. فإن لم تخضع الزوجة طواعيًة 
ِض  لقيادة زوجها، فلن يستطيع إحتالل هذه املكانة إال من خالل َفْرَ

السيطرة، وبالطبع ال توجد زوجة ترضى بهذا على اإلطالق. 

ماذا لو أن الزوجة اختارت أّال تخضع لزوجها واختار الزوج أال 
حماية  بال  العائلة  هذه  ستصبح  حتمًا  للعائلة؟  كرأٍس  مكانه  يتبوأ 
دومنا  بالعواصف  ملئ  بحر  في  َتْعُبُر  سفينة  مثل  وستكون  روحية، 

ربان، مما سيؤدي إلى حتطم هذه السفينة. 

عدم  وراء  الرئيسي  السبب  هى  حماية  بال  التي  العائالت  إن 
واحد  حل  سوى  يوجد  وال  نلمسه،  الذي  االجتماعي  االستقرار 

فعال، هو أن نعيد تطبيق النظام الذي وضعه اهللا للعائلة. 

بالفعل  وهى  تزوجنا،  عندما  مني  أكبر  األولى  زوجتي  كانت 
مرسلة لديها خبرتها، جنحت في مجال صعب من مجاالت اخلدمة، 
في  الرغبة  لديها  كانت  ولو  موهوبة،  ومتحدثة  متعلمة  وكانت 
السيطرة علّي، ملا واجهت صعوبة في هذا األمر! ولكنها سمحت 
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رأس  ويصبح  يدخل  أن  خبرة  لديه  تكن  لم  الذي  الشاب  لهذا 
املنزل. 

ت باحلزن نتيجة بعض األخطاء التي ارتكتبها،  البد وأنها أحسَّ
وجدت  وفجأة  أخوات،  أو  إخوة  لي  ليس  سابقًا  ذكرت  كما  فأنا 
في  هذا  تسبب  وقد  فتيات،  ثماني  من  مكونة  لعائلة  رأسًا  نفسي 

بعض املعاناة جلميعنا!

حياتي  ألمضيت  للعمل،  كرئيسة  مبكانتها  ليديا  احتفظت  لو 
كلها بصفتي «زوج ليديا»، ولكن شكرًا هللا ألني ليديا سمحت لي 

أن آخذ مكانتي. 

 êhõ∏d ºYódG .3

يحمل  أن  الرأس  يستطيع  ال  بحيث  البشري  اجلسد  اهللا  خلق 
نفسه، فإذا كان الرجل هو رأس البيت، فاجلسد هو الذي يحمله، 

وهذه هى املسئولية األولى للزوجة. 

نحتاج  إذ  اجلوانب،  بعض  في  الضعف  من  نعاني  الرجال  فنحن 
إلى الدعم والتشجيع، حيث نرتدي قناع القوة اخلارجية ونتحمل، 
 •É≤f iôJ »àdG ≈g á«MhôdG áLhõdGh ،ولكننا في الداخل ضعفاء
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 »µd áª«µM á≤jô£H ¬©é°ûJ É¡æµdh ,É¡«∏Y õcôJ ’h É¡LhR ∞©°V
 .äÉØ©°†dG ∂∏J ≈∏Y Ö∏¨àj

 ™«é°ûàdG .4
’ É¡LhR §Ñ– áLhR øe kÉeÓjEG ÌcCG ƒg Ée óLƒj. تخيل واعظًا 
ألقى لتوه عظة ضعيفة وقوبل باستجابة محبطة من شعب كنيسته، 
فإن قالت له زوجته وهما في طريق عودتهما للمنزل: «هذه العظة 
بشعة». فسيشعر باخلزي كما لو أنه دودة، ولكن إن قالت: «على 
الرغم من أن هذه العظة لم تكن األفضل لكنني قد استمتعت بها»، 
في   أجنح  فرمبا  أمل،  هناك  يزال  ال  حسنًا  قائًال:  نفسه  في  سيفكر 

املرة القادمة. 

أشرت إلى لقٍب واحٍد من ألقاب الروح القدس وهو «املعني»، ولكن 
تشجع  فعندما  «املشجع»،  إلى  تترجم  أن  ميكن  نفسها  الكلمة  هذه 

الزوجة زوجها فهى بهذا تقوم بدور الروح القدس في هذا املوقف. 

 É¡Lhõd ™Ø°ûàJ .5
في  الوقت  من  الكثير  قضاء  شرك  في  الزوجات  تسقط  ما  كثيرًا 
القلق على أزواجهن، وانتقادهم، واإلشارة إلى أخطائهم، لدرجة أنهن 
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 ôµ°ûàd É¡«àÑcQ ≈∏Y ™côJ »àdG áLhõdÉa ،ال يستطعن الصالة ألجلهم
 .ÉjGõŸG øe ÒãµdG ó°ü– »àdG áLhõdG ¿ƒµà°S É¡LhR ≈∏Y ˆG

من  تعانيان  زوجتني  مع  املرات  إحدى  في  وروث  أنا  تقابلت 
مشكالت في زواجهما، وفي كلتا احلالتني، كانت هناك مشكالت 
أن  على  الزوجتان  واتفقت  الزوج،  حياة  في  معينة  ضعف  ونقاط 
تتقابال كل صباح وتتشفعا لزوجيهما، واظبا على هذا األمر مبنتهى 
األمانة لعدة سنوات، واليوم كال الزوجني ناجح، أحدهما في اخلدمة، 
ملا  وإصرارهما  الزوجتني  شفاعة  لوال  العلماني.  العمل  في  واآلخر 

متكنا من الوصول إلى ما وصال إليه. 
 .iƒµ°ûdG hCG OÉ≤àf’G øe ÌcCG kÉMÉHQCG áYÉØ°ûdG ≥≤–

 : çhôd …ôjó≤J
فيما أقوم بإعداد هذا الكتاب دعا اهللا زوجتي روث لتكون معه 
في السماء، وقد أمضيت معها حوالي عشرين عامًا في زواج سعيد 

وناجح ومثمر، وهذا لعدة أسباب. 
أوالً: كالنا مؤمن مكرس للرب، وقد كان هدفنا األول في احلياة 

هو أن نخدم الرب ومنجده. 
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كزوج  معًا  االرتباط  هى  حلياتنا  اهللا  خطة  بأن  يؤمن  كالنا  ثانياً: 
وزوجة. 

ثالثاً: كالنا مقتنع بأن النموذج الذي وضعه العهد اجلديد للزواج 
أي  عن  نتغاض  فلم  اليوم،  تطبيقه  يجب  الذي  النموذج  هو  زال  ما 
من متطلبات هذا النموذج بحجة «الثقافة» أو أنها «لم تعد صاحلة 

لهذا الزمان». 

كان  وموهوبة  قديرة  امرأة  بل  أنانية  روث  تكن  لم  رابعاً: 
باستطاعتها أن تنجح في طريقها، ولكنها آمنت بأن الواجب املعّني 
لها من اهللا هو أن متكنني بكل طريقة ممكنة من إمتام خدمتي املعطاة 

لي من اهللا، فكانت غيورة ال على جناحها بل على جناحي. 

لكن البد وأن أذكر أيضًا أن التزام روث بي وبخدمتي لم ينتقص 
أبدًا من قدرها أو يجعلها تتملقني، فلو أحّست أنني أفعل شيئًا ما 
خطأ، أو أواجه خطر ارتكاب خطأ ما؛ كانت تخبرني باألمر مبنتهى 
الصراحة، وكانت مهتمة للغاية بضرورة ارتداء مالبسي بالطريقة 
التي تناسب اخلدمة التي أعطاها اهللا لي، فلو شعرت بأني مهمل في 

مظهري أو مبهرج كانت تقول: «تبدو وكأنك رجل بال زوجة». 

أثناء سنوات زواجنا التي امتدت لعشرين عامًا، اتسعت خدمتي 
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بطريقة عجيبة، فعندما تزوجنا كنت مجرد معلم متنقل لم ينشر 
سوى القليل من الكتب، ولم أظهر إال في دوائر محدودة في جسد 
املسيح، ولكن مع حلول الوقت الذي دعا فيه الرب روث إلى جواره 
كان خلدمات ديرك برنس تأثير عاملي، وترجمت دراساتي للكتاب 
الروسية  منها  مختلفة،  لغات  إلى  لإلذاعة  أعددتها  التي  املقدس 
واألسبانية والعربية وأربع لهجات صينية، وكان هذا األمر قد بدأ 
بعد ارتباطي بـ «روث» بعاٍم تقريبًا ونشرت على األقل عشرين كتابًا 
آخر وقد ترجم جزء كبير منها إلى ما يقرب من ستني لغة أجنبية. 
وعقدت أنا وروث اجتماعات في كل القارات ما عدا أنتا ركيكا. 
حوالي  وهناك  العالم،  حول  للخدمة  رحالت  بأربع  معنا  وقمنا 
ثالثني مكتبًا خلدمات ديرك برنس في ثالثني دولة على األقل خارج 

الواليات املتحدة. 

لقد ذكرت كل هذا لكي أعبر عن تقديري لروث ولكي أؤكد 
على حقيقة أساسية أال وهى أنه لم يكن من املمكن أن يحدث هذا 

لوال دعم روث لي من كل قلبها. 

اعتدت أن أقول لروث كل يوم تقريبًا: «أنت حبيبتي» و «أنت 
رائعة» وما زلت أشعر بهذا. 
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عندما يقدم لنا اهللا املكافآت في املجد ستحصل روث على نصيبها 
كامًال، وأتطلع أن أكون هناك ألراها. 

بعدما وصلنا لهذه املرحلة أعتقد أنك رمبا تسأل نفسك، إن كان 
ديرك برنس وروث قد استمتعا بزواج سعيد ومثمر فلماذا يبدو أن 

زيجات قليلة جدًا حتقق هذا النوع من النجاح؟ 

حسنًا من بني األسباب الشائعة هو أن العديد من األزواج يفشلون 
في إضافة عنصر أساسي إلى زواجهم وهو ما سنتناوله في الفصل 

التالي. 
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¢ùeÉÿG π°üØdG

Oƒ≤ØŸG ô°üæ©dG
ببعض  صراحًة  وزوجته  املعروفني  املبشرين  اخلدام  أحد  شاركني 
ما  مرحلة  وفي  زواجها،  على  ليحافظا  بها  ميران  التي  املشكالت 
في  يوٍم  ذات  انفجرت  الداخلية  صراعاتهما  أن  الزوجة  أخبرتني 

نقاش غاضب في حجرة النوم. 
ركز الزوج مثلما يركز األزواج عادة على الوصية الكتابية التي 
تفعل  مثلما  الزوجة  وركزت  ألزواجهن،  الزوجات  خضوع  توجب 
الزوجات عادة على أنها ال ترى سببًا يجعلها تخضع له، إذ قالت 
له: «على أية حال ليس لديك سجل مشرف، إذ اتخذت الكثير من 

القرارات الغبية». 
عند هذه املرحلة أدرك كل منهما أنه ال يتصرف كما ينبغي أن 
يتصرف الزوجان املؤمنان، وفي احلال ركع كل منهما مقابل اآلخر 

ليصليا معًا. 
نسيمًا  أن  لو  كما  بدا  نصـلي  ُكّنا  «فيما  الزوجـة:  أخـبرتني 
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الـواردة  العـبارة  قلوبنـا  في  طابعًا  حجرتنا،  عـلى  هبَّ  قـد  باردًا 
 ،z. p̂ G  p± rƒ nN p‘ m¢† r© nÑpd  rº oµ o°† r© nH nÚ p© p°VÉ nN{  (٢١  :٥ في (أفسـس 
وأدرك كل منا أن هناك عنصٌر مفقوٌد في عالقتنا ببعضنا البعض أال 
وهو مخافة اهللا، فقد تصرفنا كما لو كانت عالقتنا على املستوى 

اإلنساني فقط، وأخرجنا اهللا من دائرة هذه العالقة». 

عندما رأى كل منهما هذا تاب عن فشله وطلب الغفران من اهللا 
ومن الطرف اآلخر، وكانت هذه بداية لعالقة جديدة بينهما، عالقة 

قبل فيها كل منهما املكانة التي خصصها له اهللا. 

ظل هذا املشهد الذي حدث في حجرة نومهما والذي نقلته الزوجة 
تشخيص  إلى  وصلت  وبالتدريج  ذهني،  إلى  يتبادر  تفاصيله  بكل 
الذي  املستوى  إلى  املؤمنني  زيجات  من  الكثير  وصـول  عدم  يفسـر 
يتحدث عنه العهد اجلديد، إذ تفتقر هذه الزيجات إلى أهم عوامل 

جناح الزواج املسيحي أال وهو مخافة الرب.

 .ÜôdG  áaÉfl  ≈∏Y  ¢ù°SDƒe  »ë«°ùŸG  êGhõdG  ìÉ‚  ¿EÉa  ¬«∏Yh

تصادف أن كًال من ليديا وروث كانت لديها القدرة على إعداد طعام 
وصفات  يجمع  فكالهما  ألجله!  اهللا  أشكر  الذي  األمر  وهو  جيد 
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الطعام، وقد رأيت أنه عندما يقوم أي منهما بإعداد كعكة أو فطيرة 
الوصفة  هذه  نكهة  عليها  تعتمد  أساسي  وعنصر  مكون  فهناك 
بالكامل. فعلى الرغم من وجود كل املكونات األخرى وعلى الرغم 
األساسي  املكون  هذا  بدون  أنه  إال  الصحيحة  بالطريقة  خلطها  من 

فإن مذاق الكعكة أو الفطيرة ال يكون كما يجب أن يكون. 

الوصفة  امليالد،  عيد  لكعكة  وصفتان  هناك  املثال  سبيل  على 
األمريكية والوصفة االجنليزية، وفيما يتعلق باألخيرة، متثل احللوى 
الذي  األساسي  العنصر  واللوز  السكر  مسحوق  من  تتكون  التي 
مييزها في حني أن الوصفة اخلاصة بالكعكة األمريكية ليس بها هذه 
عيد  كعكة  فإن  االجنليزية  خلفيتي  وبسبب  لي  بالنسبة  احللوى، 
احللوى  فهذه  امليالد،  عيد  كعكة  ليست  احللوى  هذه  بدون  امليالد 

هى التي تصنع الفرق. 

حلوى  فإن  حسنًا،  املسيحي؟  الزواج  على  هذا  نطبق  كيف 
مسحوق السكر واللوز هى مخافة الرب، فبدون هذا املكون املميز 
إلى  يصل  ولن  املؤمنني،  غير  زواج  مع  املسيحي  الزواج  سيتساوى 
املستوى الذي يريده اهللا، إذ سيفتقر الزواج إلى املذاق اخلاص الذي 

مييز الزواج املسيحي عن زواج غير املؤمنني. 
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 áÑ«¡dGh ôjó≤àdGh ΩGÎM’G
خاطئ  مفهوم  لديهم  املعاصرين  املؤمنني  من  كثيرًا  فإن  لألسف 
بخصوص ما يقصده الكتاب املقدس من عبارة  مخافة الرب، فيقللون 
من شأن مخافة الرب كما لو كانت شيئًا عفا عليه الزمن وال ينتمي 
إال للعهد القدمي وليس له مكان في مسيحية العهد اجلديد، ولكن 
مخافة الرب ليست باألمر البعيد عن احلق! في الواقع، حتظى مخافة 

الرب بأولوية أكبر بني وصايا العهد اجلديد مقارنة بالقدمي. 
بتعبير  املقدس  الكتاب  يقصده  الذي  ما  أنفسنا  نسأل  وأن  البد 
 záÑ«¡dGzh zΩGÎM’G{ مخافة الرب»؟ إنها تغطي ثالث كلمات هى»
 ¬æµdh  ,≥∏“h  ájOƒÑY  √ÉŒG  â°ù«d  ˆG  áaÉfl  ¿EG  ,zôjó≤àdGzh
 πc ≈∏Y QOÉ≤dG É¡≤dÉN ƒëf äÉbƒ∏îŸG øe áÑ°SÉæe á≤jô£H ÜhÉéàdG

 .¬à°SGóbh √ó›h ¬àª¶Y ™e ÜhÉŒh ,A»°ûdG

 n¤pEG  lâ pHÉ nK  w» p≤ nf  uÜ sôdG  o± rƒ nN{ داود:  يقول   (٩  :١٩ في (مزمور 
 z. pó nH nC’G

لن يكون خوف الرب أبدًا قدميًا، ولكنه نقي وينقي، شئ يبحث 
عنه اهللا في شعبه َعْبَر كل العصور. 

في (إشعياء ١١: ٢) تنبأ النبي عن مسحة الروح القدس التي 
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تغطي سبعة جوانب، وكانت مبثابة الدليل على أن يسوع هو املسيا 
املنتظر املمسوح، وفيما يلي السبعة جوانب املختلفة لهذه املسحة: 

ÜôdG ìhQ •
 áªµ◊G ìhQ •

 º¡ØdG ìhQ •
 IQƒ°ûŸG ìhQ •

 Iƒ≤dG ìhQ •
 áaô©ŸG ìhQ •

áªFÉ≤dG √òg êÉJ ó© oJ »àdGh ,ÜôdG áaÉfl ìhQ •
رمبا نعتقد أنه ال يوجد مكان ملخافة الرب في يسوع، ابن اهللا احملبوب 
يسوع املسيح، ولكن (إشعياء ١١: ٢) يكشف عن أن مخافة الرب 
 ¿CG å«ëa ،هى اخلتم النهائي الذي مييز يسوع  بوصفه املسيا وابن اهللا
 kÉ°†jCG Öé«a ,í«°ùŸG ó«°ùdG á«°üî°T ‘ kÉ«°SÉ°SCG kÉfƒµe ¿Éc ÜôdG áaÉfl

.¬ª°SG »∏eÉMh √ò«eÓJ øëf Éæ«a IRQÉH áª°S ¿ƒµJ ¿CG

 ÉæFGóa øªK ∑Qóæd
يتبنى املؤمنون في بعض األحيان إجتاهًا ينادي بأنه نظرًا ألن اهللا 
في محبته قد قبلنا وجعلنا أوالده فال مكان ملخافة الرب في حياتنا، 
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 ≈∏Y  ÉfGóàaG  ˆG  ¿CG  á≤«≤ëa متامًا،  الصحيح  هو  العكس  ولكن 
 Éæà«dƒÄ°ùe √ÉŒ áHÉ¡ŸÉH ô©°ûf Éæ∏©Œ ¿CG Öéj ‹É¨dG ¬æHG ΩO ÜÉ°ùM

 .¬≤ëà°ùj …òdG óéŸG ¬«£©J »àdG IÉ«◊G É«ëf »µd

دفع  الذي  الثمن  أن  الرسول  يوضح   (١٩ ـ   ١٧ في (١بطرس 
ألجل فدائنا يجب أن يزرع فينا مخافة مقدسة من الفشل في إعطاء 

اهللا املجد الذي يستحقه: 
 uπ oc pπ` nª nY nÖ` n°ù nM mIÉ nHÉ` n ofi p rÒ n̈ pH oº oµ` rë nj … pòn` qdG É kHnCG n¿ƒ` oY ró nJ rº` oà ræ oc r¿pEG nh{
 nAÉ n« r°TnCÉ pH n’ rº oàj pó oà raG oº oµsfnCG nÚp pŸÉ nY , m± rƒ nî pH rº oµ pà nH rô oZ n¿É` ne nR Gh oÒ` p°ù na , mó` pMG nh
 nø pe  É ngƒ o o“ rós∏ n≤ nJ  » pàsdG  pán∏ pWÉ nÑrdG  oº oµ pJ nÒ p°S  rø pe  , mÖ ng nP  rhnCG  má s°† pØ pH  ,≈ næ rØ nJ

 z pí« p°ùn rŸG pΩ nO , m¢ùnf nO n’ nh mÖ r« nY nÓ pH π nª nM rø pe É nª nc , mË pô nc mΩ nó pH rπ nH , pAÉ nH B’G

يؤكد بطرس على أن مخافة الرب هى االستجابة الوحيدة املناسبة 
لعمل اهللا الفدائي وهو األمر البعيد كل البعد عما ينادي به البعض 

بأنه ال مكان ملخافة الرب في حياة املؤمنني. 
أن  يجب  الذي  للتأثير  صورة  ذهني  في  أرسم  لكي  أسعى  فيما 
يكون ملخافة الرب في حياتي أتخيل نفسي واقفًا على قمة صخرة 
مئات  مسافة  على  الصغيرة  باألحجار  ملئ  واٍد  على  تطل  مرتفعة 
احلافة،  من  االقتراب  من  يحميني  سور  وهناك  حتتي  من  األقدام 
أحيا  بأن  توصيني  التي  الكتابية  اآليات  هو  السور  هذا  أن  وأتخيل 
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حياة مقدسة، ثم أفترض أني جترأت وتسلقت هذا السور واتخذت 
مكاني على حافة الصخرة، ثم أتخيل ما ميكن أن يحدث، حتمًا أي 

خطوة لألمام ستؤدي إلى كارثة تضع نهاية حلياتي.
عندما متعنت في هذه الفكرة، شعرت بتقلص في معدتي وببرودة 
تسري في عمودي الفقري، وتذكرت أيضًا كلمات التحذير الواردة 

في الرسالة إلى العبرانيني: 
!z (عبرانيني ١٠: ٣١).  u» n r◊G p̂ G p… nó nj p‘ ó ƒ ob oƒrdG nƒ og l∞« p ofl{

ال يجب أن نشعر باملخافة والرهبة من اهللا فقط ولكن البد وأن 
نشعر بهذه املخافة والرهبة جتاه كلمته أيضًا، فالكتاب املقدس يذكر 

في (إشعياء ٦٦: ٢):
 rø pe  pó p© nJ rôo rŸG nh  pìh tôdG  p≥ pë n°ù ræo rŸG nh  pÚ pµ r°ùp rŸG  n¤pEG  : oô o¶rfnCG  G nòg  n¤pEG nh{

 z.» pe nÓ nc

التي  الطريقة  هى  هذه  ألن  اهللا؟  كالم  من  نرتعب  أن  يجب  ملاذا 
 (٢٣  :١٤ في (يوحنا  حياتنا،  في  االبن  واهللا  اآلب  اهللا  بها  يحل 

يقول يسوع: 

 o√ nó ræ pY nh ,» pJrCÉ nf p¬ r«ndpEG nh ,» pHnCG o¬ tÑ pë oj nh ,» pe nÓ nc rß nØ rë nj ló nMnCG » pæ sÑ nMnCG r¿pEG{
.z k’ põ ræ ne o™ næ r°ünf
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 ≥jô£dG íàØjh ,´ƒ°ù«d ÉæàÑfi ióe øY áª∏µdG øe ÉæØbƒe ∞°ûµj
ˆ ÉæJÉ«M ‘ mó«› mπµ°ûH πëj »µd, فعندما نقرأ الكتاب املقدس أو 
نسمعه يجب أن يكون لنا نفس املوقف كما لو أن اهللا املثلث األقانيم 

ظاهر أمام عيوننا.

 QÉªK E’Gh ìôØdÉH Qƒ©°ûdG ìÉàØe
يعد هذا االجتاه اخلاص مبهابة اهللا وكلمته والشعور بالرهبة جتاههما 
هو املفتاح الختبار الفرح الذي يعطيه اهللا هذا على عكس ما يتوقعه 

البعض، ففي (مزمور ٢: ١١) يحثنا كاتب املزامير قائالً: 

 z. mI nó rY nô pH Gƒ oØ pà rgG nh , m± rƒ nî pH sÜ sôdG Gh oó oÑ rYG{

يرسم الكتاب املقدس أمامنا (توازنًا جميًال)، إذ نفرح برحمة 
اهللا، وفي ذات الوقت نرتعد من هيبته. 

ظهر هذا التوازن بني اخلوف والتشجيع في كنيسة العهد اجلديد، يخبرنا 
(أعمال ٩: ٣١) عن الكنيسة في كل اليهودية واجلليل والسامرة: 

 rânfÉ nc p¢S oó o≤ rdG pìh tôdG pá nj põ r© nà pH nh , uÜ sôdG p± rƒ nN p‘ oÒ p°ù nJ nh ≈ næ rÑ oJ rânfÉ nc nh{
z. oô nKÉ nµ nà nJ

الروح  وتعزية  الرب  مخافة  أي  األمرين  بني  العالقة  هذه  تبدو 
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والتعزية  اخلوف  يسير  فكيف  البشري،  الذهن  على  غريبة  القدس 
معًا؟ إال أن هذا التوازن هو املفتاح للحياة الروحية املتوهجة والنمو 

املطرد في كنيسة العهد اجلديد. 

رمبا بعد أن وصلت لهذا اجلزء رحت تسأل نفسك عن عالقة كل 
ما ُذكر عن مخافة الرب بالعالقة بني الزوج والزوجة؟ سأجيب بعبارة 
بسيطة وجوهرية للغاية، فمن واقع خبرتي في بيت مؤمن ومن واقع 
تقدميي للمشورة للعديد من املؤمنني الذين يعانون من مشكالت في 
الزوج  من  كل  لدى  الرب  مخافة  وجود  بدون  أنه  تأكدت  زواجهم 

والزوجة فإن الزواج املسيحي ال ميكن أن يكون كما يريده اهللا. 

مخافة الرب هى املكون األساسي الذي يعتمد عليه طعم الكعكة، 
كل  ويتخذون  سليمة  بأمور  والزوجة  الزوج  من  كلٌّ  يتكلم  فرمبا 
لم  إن  ولكن  املشورة  جلسات  كل  ويحضرون  الصائبة،  القرارات 
تكن مخافة الرب هى قوة الدفع التي تعمل في حياتهم، فلن يصل 

زواجهما إلى املستوى الذي يريده اهللا. 

ال يوجد سوى أساس واحد آمن لهذا النوع من التوجهات في كل 
من الزوج والزوجة، ففي النهاية يعتمد األمر على عالقتنا الشخصية 
بالرب يسوع، فهو يدعونا للدخول في عالقة شخصية حميمة معه، 

العنصر املفقود
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ال على حساب شعورنا بأنه هو اإلعالن الشخصي العظيم واملهوب 
نقف  وأن  البد  الذي  الدّيان،  أيضًا  ولكنه  مخلصنا  فهو  اآلب.  هللا 
أمامه يوما ما لنعطي حسابًا، وهذا واضح في العهد اجلديد في قصة 

التلميذين املقربني له يوحنا وبولس. 

ففي العشاء األخير كان يوحنا قريبًا ليسوع لدرجة أنه كان يتكأ 
يوحنا  رأى  عندما  بعد  فيما  ولكن  أذنه،  في  ويهمس  صدره  على 
 nó ræ pY  oâ r£ n≤ n°S  o¬ oà rjnCG nQ  É sªn∏ na{ قال:  القائم  املمجد  للمسيح  رؤيا  فجأة 

z (رؤيا ١: ١٧).  mâ u« nª nc p¬ r«n∏ rL pQ

فيما بعد استمتع بولس بالعالقة املستمرة والشركة احلميمة مع 
حسابًا  سيعطي  ما  يوم  في  بأنه  شعوره  أبدًا  يفقد  لم  ولكنه  الرب، 
املسيح  سيكون  حيث  املؤمنني،  كل  مثل  مثله  للمسيح  حياته  عن 
بولس  كتب  السياق  هذا  في  الشعوب،  ليدين  العرش  على  جالسًا 

في (٢كورنثوس ١٠ ـ١١):

 É ne mó pMG nh tπ oc n∫É næ n« pd , pí« p°ùn rŸG u» p°S rô oc nΩÉ nenCG oô n¡ r¶of É k©« pª nL É næsfnCG só oH n’ o¬sf nC’{
 ná naÉ n nfl n¿ƒo pŸÉ nY oø rënf rPpEÉ na.G vô n°T rΩ nCG n¿É nc G k rÒ nN , n™ næ n°U É ne pÖ n°ù në pH pó n°ù n r÷É pH n¿É nc
 ró nb  É næsfnCG  ƒ oLrQnCG nh  , o¬nd  nøj pô pgÉ nX  Énf rô p°U  ró n≤ na  ô G  É senCG nh  . n¢SÉ sædG  o™ pæ r≤ of  uÜ sôdG

.zÉ k°† rjnCG rº oc pô pFÉ nª n°V p‘ nøj pô pgÉ nX Énf rô p°U
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إن شعور بولس مبهابة املسيح هو سر قوة اإلقناع الذي متيزت به 
رسالته. 

عندما يبني شخص ما عالقته بزوجته على مهابة الرب وعندما 
خطة  سيتمم  زواجهما  فإن  الطريقة،  بنفس  الزوجة  تستجيب 
عينيه  نصب  سيضع  منهما  فكل  املقدس،  الكتاب  في  املعلنة  اهللا 
جتاه  بسلوكه  فالزوج  يتحمالها،  أن  يجب  التي  الرهيبة  املسئولية 
زوجته سيجعل هدفه هو أن يكون له نفس اجتاه املسيح نحو عروسه 
أي الكنيسة، والزوجة من الناحية األخرى ستسعى لكي تتجاوب 
بالتأكيد  العريس.  املسيح  مع  الكنيسة  تتجاوب  كما  زوجها  مع 
سيكون هناك أخطاء وسقطات من كال اجلانبني، ولكن هذه األخطاء 

ستعبر عندما يتوب كل منهما ويطلب غفران الطرف اآلخر. 

ستزيل مخافة الرب أي شعور باإلحباط وعدم االنسجام ـ وهو 
األمر املوجود بالتأكيد في أي زواج ـ مثل النسمة الباردة في نهاية 
يوم حار وملئ باألتربة، وسيجد كل من الزوج والزوجة شبعه في 
التي  االنسجام  حالة  في  معًا  وسيذوبا  الرب  من  له  املعطاة  األدوار 

 .zkGóMGh kGó°ùL ¿ÉæK’G ¿ƒµjh{ :كانت في فكر اهللا عندما قال
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¢SOÉ°ùdG π°üØdG

¢ùfÉéàŸG êGhõ∏d »MhôdG ¿É£∏°ùdG
عندما يعيش الرجل وزوجته معًا في انسجام حقيقي فهذه واحدة 
من أعظم البركات التي يهبها اهللا، ومع ذلك فإن األمر أكبر من هذا 
بكثير، فهذه احلياة املنسجمة ما هى إال مدخل نحو عالم السلطان 

الروحي الذي ال يصل إليه إال القليل من املؤمنني. 

مرة  سنعود  واآلن  آلدم،  زوجة  خلق  من  اهللا  غرض  بالفعل  رأينا 
أخرى للوراء ونتأمل في هدف اهللا األصلي من خلق اإلنسان: 

 kGô nc nP . o¬ n≤ n∏ nN p̂ G pI nQƒ o°U ≈ n∏ nY . p¬ pJ nQƒ o°U ≈ n∏ nY n¿É n°ùrf pE’G ô G n≥ n∏ nî na {
 Gh oCÓ reG nh  Gh o oÌ rcG nh  Gh oô pª rKnCG{  : rº o¡nd  n∫É nb nh  ô G  oº o¡ nc nQÉ nH nh  . rº o¡ n≤ n∏ nN  ≈ nã rf oCG nh
 , pAÉ nª s°ùdG p rÒ nW ≈ n∏ nY nh , pô rë nÑrdG p∂ nª n°S ≈ n∏ nY Gƒ o£s∏ n°ù nJ nh ,É ngƒ o© p°† rNnCG nh n¢VrQ nC’G

z.  (تكوين ١: ٢٧ ـ ٢٨).  p¢VrQ nC’G ≈ n∏ nY tÜ pó nj m¿G nƒ n« nM uπ oc ≈ n∏ nY nh

لم يعط اهللا السلطان على األرض آلدم وحده، ولكنه حتدث لكٌل من 
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آدم وحواء، فغرضه هو أن يحكم الرجل واملرأة معًا األرض نيابة عنه. 

احلرب  في  القوية  العناصر  أحد  أن  إلى  انتباهك  ألفت  أن  أود 
والوحدة،  باالنسجام  الزوجني  هومتتع  السلطان  وممارسة  الروحية 
فما زالت هذه هى الطريقة التي يستخدمها اهللا ملمارسة السلطان، 
فال الرجل مبفرده وال املرأة مبفردها ولكن الرجل واملرأة يتحدان معًا 
وفقًا للنموذج الذي وضعه اهللا للزواج، فيكون لهما امتياز ممارسة 

السلطان نيابة عن اهللا. 

نخوض  كمؤمنني  أننا  ندرك  عندما  لهذا  احليوية  األهمية  تتضح 
التي  املرئية  غير  الشر  قوات  مع  موت  أو  حياة  صراع  في  بالفعل 
تسعى لتدميرنا. يصف بولس هذا الصراع في (أفسس ٦: ١٢): 

 pI n’ oh n™ ne , pÚ pWnÓ s°ùdG n™ ne , pAÉ n°S nDh tôdG n™ ne rπ nH , mº r n◊ nh mΩ nO n™ ne râ n°ù r«nd É næ nà nY nQÉ n°ü oe s¿pEÉ na {
 z. päÉ sj phÉ nª s°ùdG p‘ pás« pMh tôdG uô s°ûdG pOÉ næ rLnCG n™ ne , pô rg sódG G nò ng pá nªr∏ oX ≈ n∏ nY , p n⁄É n©rdG

هى  املصارعة  حلبة  أن   (١٨  :٦ (أفسس  في  بولس  يظهر  ثم 
تلك  ففي   ,z pìh tôdG  p‘ mâ rb nh  sπ oc  má nÑr∏ pW nh  mI nÓ n°U  uπ oµ pH  nÚu∏ n°ü oe  { الصالة: 
احللبة يصبح الزوجان قوة ال تقهر حني يتوافر فيهما شرط أساسي 

هو االتفاق. 

السلطان الروحي للزواج املتجانس
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 ¥ÉØJ’G IÓ°U
نحن  لنا  ميكن  كيف   (٢٠ ـ   ١٨  :١٨ في (متى  يسوع  يوضح 

املؤمنني أن نصبح قوة ال تقاوم من خالل حياة الصالة: 

 p‘ kÉWƒ oH rô ne o¿ƒ oµ nj p¢VrQ nC’G ≈ n∏ nY o¬nfƒ o£ pH rô nJ É ne tπ oc : rº oµnd o∫ƒ obnCG s≥ n r◊ nG{
 o∫ƒ obnCG nh . pAÉ nª s°ùdG p‘ k’ƒo∏ r nfi o¿ƒ oµ nj p¢VrQ nC’G ≈ n∏ nY o¬nfƒt∏ o n– É ne tπ oc nh , pAÉ nª s°ùdG
 p¬pfÉ nÑo∏ r£ nj  mA r» n°T  u…nCG  p‘  p¢VrQ nC’G  ≈ n∏ nY  rº oµ ræ pe  p¿É næ rKG  n≥ nØ sJG  p¿pEG  :kÉ°† rjnCG  rº oµnd
 n™ nª nà rLG É nª oã r« nM o¬sf nC’ , päG nhÉ nª s°ùdG p‘ … pòsdG » pHnCG pπ nÑ pb rø pe É nª o¡nd o¿ƒ oµ nj o¬sfpEÉ na

 .z rº p¡ p£ n°S nh p‘ o¿ƒ ocnCG n∑É næ o¡ na » pª r°SÉ pH lá nK nÓ nK rhnCG p¿É næ rKG

إن احلد األدنى لالتفاق في هذه الصالة هو اثنان أو ثالثة، فإذا 
األرض  على  نحله  أو  نربطه  ما  كل  فإن  األساسي  العدد  هذا  توافر 
في  املستخدم  الفعل  ينطوي  السماء.  في  محلوًال  أو  مربوطًا  يكون 
اليوناني على معنى «سيكون قد ُربط» أو «سيكون قد ُحل»، لهذا 
فإنه  األرض  على  نحله  أو  نربطه  ما  كان  مهما  أنه  نقول  أن  ميكننا 

سيربط أو يحل في السماء. 

هذا أمر مثير ألنه يعني أن ما نقوله على األرض يحدد ما يحدث 
في السماء! رمبا نعتقد أننا ننتظر اهللا ليتحرك وهو األمر الذي عادة 

السلطان الروحي للزواج املتجانس
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ما يكون حقيقيًا ولكن هناك أوقات فيها ينتظرنا اهللا لكي نتحرك، 
وبهذا فإن األخذ بزمام املبادرة يكون في أيدينا على األرض، وحني 
تتوافر فينا الشروط فكل ما نعلنه بإميان على األرض يكون مؤثرًا 
على  ما  شيء  عن  قلنا  وإن  السماء،  من  صادرًا  قرارًا  كان  لو  كما 
في  مربوطًا  يكون  اللحظة  نفس  وفي  عندها  «مربوط»  إنه  األرض 
وفي  عندها  إنه «محلول»  األرض  على  ما  شيء  عن  قلنا  أو  السماء 

نفس اللحظة ُيحل في السماء. 

على سبيل املثال افترض أن زوجني مؤمنني لديهما إميان بأن اهللا 
يدعوهما ليخدماه في دولة ال تفتح أبوابها لإلجنيل وال ألي شكل 
للحصول  محاوالتهما  كل  وتفشل  املسيحية،  اخلدمة  أشكال  من 
فيما  للتقدم  إمكانية  أي  توجد  وال  البلد  لتلك  دخول  تأشيرة  على 

بعد للحصول على التأشيرة. 

 ìÉ nà rØ oe o¬nd … pòrdnG{ :ثم يوجههما الروح القدس إلى رؤية يسوع على أنه
 .(٧  :٣ (رؤيا   zí nà rØ nj ó nMnCG  n’ nh o≥ p∏ r̈ oj nh o≥ p∏ q̈ nj  ó nMnCG  n’ nh oí nà rØ nj … pòrdnG  nO ohG nO
فيكرسان أنفسهما للصالة متفقني معًا لكي يربطا القوى الروحية 
التي تعارض كل شهادة مسيحية في تلك الدولة التي يدعوهما اهللا 

لها، وأن يحال التأشيرات التي يطلبانها. 

السلطان الروحي للزواج املتجانس



٧١

في الشهور التالية يجتاز كل منهما في عملية املوت عن الذات، 
التزامًا  منه  تتطلب  ألنها  هامة  لوظيفة  مغريًا  عرضًا  الزوج  فيرفض 
على  الزوجة  وتوافق  املتحدة،  الواليات  خارج  السفر  معه  يستحيل 
االنتقال ملسكن أصغر وأقل مالئمة لها حتى ميكنهما أن يوفرا املال 
ملصروفات االنتقال لتلك الدولة التي يشعران أن اهللا يدعوهما لها. 
وبعد عدة شهور بعدما يبدو وكأنهما فقدا كل أمل في استجابة اهللا 
 pAÉ nL sôdG p±nÓ pN ≈ n∏ nY nƒ o¡ na { :لدعوته لهما مثلما حدث مع إبراهيم الذي

...z (رومية ٤: ١٨)، يستمران في الصالة.  pAÉ nL sôdG ≈ n∏ nY nø neBG

الدولة  تلك  في  مشروع  إلدارة  وظيفة  الزوج  على  ُيعرض  فجأة 
التي دعاهما اهللا لها، فالباب الذي ُأغلق أمامه كخادم مؤمن قد انفتح 
اآلن على مصراعيه له لكي يكون مسئوًال عن ذلك املشروع التجاري 

الذي ميكن أن ينعش اقتصاد تلك الدولة التي دعاه اهللا لها. 

إال  باتفاق  الصالة  فعالية  توضح  القصة  هذه  أن  من  الرغم  على 
أنها أيضًا مبنية على أكثر من اختبار ألكثر من زوجني مؤمنني. 

لكن البد وأن تتوافر فينا الشروط أوًال، وهى شروط ذات شقني. 

ففي  نفسه،  يسوع  على  نركز  أن  يجب  األول  املقـام  فـي 
 á nK nÓ nK rhnCG p¿É næ rKpG n™ nª nà rLG É nª oã r« nM{ :(متى ١٨: ٢٠) تقول اآلية حرفيًا
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«...z يسوع نفسه يجب أن يكون محور انتباهنا. فال ميكن  pª r°SpÉ pH kÉ© ne
يكون  أن  يجب  بل  طائفة  أو  تعليم  مجرد  وحدتنا  أساس  يكون  أن 

شخص يسوع نفسه وعمله. 

في  «اتفق»  إلى  تترجم  التي  اليونانية  الكلمة  فإن  أخرى  مرة 
منها  ُأخذت  التي   ،«sumphoneo» كلمة  هى   (١٩  :١٨ (متى 
الكلمة االجنليزية «سيمفونية» فيسوع ال يتحدث عن اتفاق تعليمي 
إنه  وأسمى  أعمق  آخر  شئ  عن  يتحدث  ولكنه  فكري،  اتفاق  أو 
أكثر  أو  شخصني  هذا  ويتطلب  الروحي،  االنسجام  عن  يتحدث 
متحدين في الروح لدرجة أنهما يفكران ويتحدثان ويصليان كما 

لو كانا شخصًا واحدًا. 

إن الوعود التي يقدمها يسوع الثنني أو أكثر ممن ميكنهم الوصول 
 ≈ n∏ nY o¬nfƒ o£ pH rô nJ É ne nπ oc{ إلى هذا النوع من االنسجام هى وعود مدهشة
 n¿ƒ oµ nj  p¢VrQ C’G  ≈ n∏ nY  o¬nfƒo∏ p n– É ne  nπ oc nh  . pAÉ nª n°ùrdG  ‘ kÉWƒ oH rô ne  ¿ƒ oµ nj  p¢VrQ C’nG
 º oµ ræ pe  p¿É næ rKpG  n≥ nØ nJnG  r¿EG{ أخرى:  ومرة  رأينا.  كما   z pAÉ nª n°ùrdG  ‘  k’ƒo∏ r nfi
 ‘ … pòrdnG » pHnCG pπ nÑ pb rø pe É nª o¡nd ¿ƒ oµ nj o¬sfCÉ na o¬nfÉ nÑo∏ r£ nj mÅ n°T …nCG ‘ p¢VrQ C’G ≈ n∏ nY
zäGƒ. هذه بالفعل مواعيد رائعة ألن ما نقوله على األرض يحدد  nª n°ùrdG

فعليًا ما يحدث في السماء كما قلت من قبل. 
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عليك  أعرض  دعني  هذا؟»  يكون  أن  ميكن  «كيف  تسأل:  رمبا 
معًا  اثنني  يجمع  أن  ميكن  الذي  الوحيد  الشخص  إليه،  توصلت  ما 
في انسجام تام هو الروح القدس وميكنه أن يفعل هذا فقط لهؤالء 
الذين يخضعون له بالكامل، فحقيقة أن االثنني ميكن أن يصال لهذا 
االنسجام ُتَعدُّ دليًال على أنهما يخضعان متامًا للروح القدس، وهذا 
يعني أنهما يصليان بانسجام ال مع بعضهما البعض فقط ولكن مع 
اهللا أيضًا، على هذا األساس يكرس اهللا نفسه لكي يسمع صلواتهما 

ويستجيب لها. 

له،  الوصول  يسهل  الذي  بالشئ  ليس  احلقيقي  االنسجام  إن 
فأنت تعرف اإلزعاج الذي قد يتسبب فيه شخصان يرمنان معًا دون 
جدًا،  مزعجًا  سيكون  صوتهما  أن  شك  فال  أدائهما،  في  انسجام 
ببعض  يشعران  أنهما  نقول  أن  ميكن  اللذْين  الزوجني  عن  فماذا 
االنسجام ولكنه ليس انسجامًا تامًا عندما يصليان؟ كيف سيبدو 
صوتهما في أذن اهللا؟ اهللا يتحمل بصبر مثل تلك الصلوات ولكنه ال 

يكرس نفسه لكي يستجيب لها. 

 øjòdG  ÚH ΩÉé°ùf’G  ƒg IÓ°üdG  ‘ »MhôdG  ¿É£∏°ùdG  ìÉàØe ¿EG
غير  املؤمنني  من  أكثر  أو  شخصان  هناك  يكون  فرمبا   ,kÉ©e  ¿ƒ∏°üj
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 ƒg ΩÉJ ΩÉé°ùfG ‘ kÉ©e IÓ°üdG …ó– øµdh معًا،  يصلون  املتزوجني 
 .á°UÉN áØ°üH ÚæeDƒŸG ÚLhõdG ¬LGƒj mó–

َمرَّ وقٌت كنت أنا و«روث» نتعرض فيه لبعض الضغوط الشديدة، 
قال لنا أحد اإلخوة األعزاء وهو خادم ناضج: «أنا مقتنع أن سـر جناح 
خدمتك هو انسجامكما معًا، فلهذا ال تسمحا ألي شئ أن يفسد 

هذا االنسجام». 

والتوافق،  االنسجام  من  النوع  هذا  ملثل  تصل  أن  السهل  من  ليس 
فهناك ثمن البد أن تدفعه، فاالنسجام ال يحدث إال لهؤالء الذين هم 
على استعداد أن يضعوا حياتهم ألجل الرب وألجل بعضهما البعض. 

االنسجام  إلى  تصل  أن  القدمية  اجلسدية  للطبيعة  ميكن  وال 
هو  فقط  واحد  حل  سوى  يوجد  ال  نفسها.  مع  حتى  احلقيقي 
إماتة تلك الطبيعة القدمية، ولكن شكرًا هللا ألن املوت حدث منذ 
بولس  كتب  الصليب.  على  يسوع  مات  عندما  مضت  عام  ألفي 
 z¬©e Ö∏ o°U ób ≥«à©dG ÉæfÉ°ùfEG ¿CG Gòg ÚŸÉY{  (٦  :٦ في (رومية 
 pø nY kÉJG nƒ renCG rº oµ n°ù oØrfnCG Gƒ oÑ p°ù rMG{ ويواصل في آية ١١ قائًال أنه يجب أن

 .z.É næ uH nQ ń ƒ o°ù nj pí« p°ùn rŸÉ pH p s p̂  kAÉ n« rMnCG rø pµnd nh pá s« p£ n rÿG

السلطان الروحي للزواج املتجانس
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 ∂d QGô≤dG
بسؤال  منا  كًال  اجلسدية  الطبيعة  عن  املوت  ضرورة  تواجه 
لكي  مستعد  أنا  هل  ذاتي؟  عن  املوت  في  أرغب  هل  هو:  شخصي 
الرسول  كلمات  نفسي  على  أطبق  أن  فيها  ميكنني  ملرحلٍة  أصل 

بولس في (غالطية ٢: ٢٠):
 n¿ B’G o√É n« rMnCG É nª na . s p‘ É n« rë nj oí« p°ùn rŸG pπ nH ÉnfnCG n’ É n« rMnCÉ na , oâ rÑp∏ o°U pí« p°ùn rŸG n™ ne {
 nºn∏ r°SnCG nh » pæ sÑ nMnCG … pòsdG , p̂ G pø rHG p¿É nÁpEG , p¿É nÁ pE’G p‘ o√É n« rMnCG É n s‰pEÉ na pó n°ù n r÷G p‘

z.»p∏ rL nC’ o¬ n°ù rØnf

عندما نفهم الصليب بهذه الطريقة يصبح هو الباب املؤدي   إلى 
حياة يسودها انسجام حقيقي بني الزوج وزوجته، ألنه على أية حال 
لن يكون املسيح الذي يحيا في الزوج بال انسجام مع املسيح الذي 

يحيا في الزوجة. 
األكثر من هذا أن السلطان الروحي الذي نناله من خالل الصليب 
متامًا،  مستحيلة  تبدو  لصلوات  إستجابة  على  احلصول  من  ميكننا 

حيث يقول الرب:
 ¿ƒµj ¬fEÉa ¬fÉÑ∏£j Å°T …CG ‘ ¢VQ C’G ≈∏Y ºµæe ¿ÉæKG ≥ØJG ¿EG{

z.äGƒª°ùdG ‘ …òdG »HCG πÑb øe Éª¡d

السلطان الروحي للزواج املتجانس
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لن يرفض اهللا الصالة التي نصليها بناء على االنسجام احلقيقي. 

الصليب  خالل  من  إال  يأتي  ال  اإلنسجام  من  النوع  هذا  ولكن 
سواء في الزواج أو في أي عالقة شخصية أخرى، ألن الباب .. هو 

الصليب! 

السلطان الروحي للزواج املتجانس
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™HÉ°ùdG π°üØdG

»°SÉ°S C’G ˆG ¿ÓYEG
احلقيقة اجلوهرية الكامنة وراء كل احلقائق األساسية هى أن اهللا 
من  جانب  كل  على  األب  بصمة  ترك  وقد  أبًا،  بصفته  الكون  خلق 

جوانب اخلليقة 

 o¬ ræ pe … pòsdG , pí« p°ùn rŸG ń ƒ o°ù nj É næ uH nQ » pHnCG i nónd s» nà nÑ rc oQ » pæ rMnCG G nò ng pÖ nÑ n°ù pH {
 .z p¢VrQ nC’G ≈ n∏ nY nh päG nhÉ nª s°ùdG p‘ mI nÒ p°û nY tπ oc ≈ sª n°ù oJ

(أفسس ٣: ١٤ ـ ١٥). 

 ،«patria» كلمة  هى  «عشيرة»  إلى  هنا  تترجم  التي  الكلمة 
تعني  التي  اليونانية  الكلمة  وهى   ،«pater» كلمة  من  املأخوذة 
 »àÑcQ  »æMCG{ تكون:  املباشرة  الترجمات  معظم  فإن  لهذا  «أب»، 
 äGƒª°ùdG  ‘  IƒHCG  πc  ≈ª°ù oJ  ¬æe  …òdG  í«°ùŸG  ´ƒ°ùj  ÉæHQ  »HCG  iód

 .z¢VQ C’G ≈∏Yh

تبدأ  لم  الكون  في  أبوة  فكل  بالتأمل!  جديرة  حقيقة  من  لها  يا 

السلطان الروحي للزواج املتجانس
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على األرض ولم تبدأ حسب توقيٍت بشري، بل بدأت في السماء، 
وحتمًا فإنها تعود بجذورها إلى أبوة اهللا. 

بهذه  يوصف  الذي  وهو  املسيح،  يسوع  ربنا  أبو  هو  األبدي  اهللا 
احلميمة  فالعالقة  املقدس،  الكتاب  من  كثيرة  مواضع  في  الصفة 

والشخصية بني اآلب وابنه موجودة قبل بدء اخلليقة. 

يخبرنا (يوحنا ١: ١): 

 z. n ŝ G oá nªp∏ nµ rdG n¿É nc nh , p ŝ G nó ræ pY n¿É nc oá nªp∏ nµ rdG nh , oá nªp∏ nµ rdG n¿É nc pA ró nÑrdG p‘{

تكشف هذه احلقيقة شيئًا فريدًا ومميزًا فيما يختص بطبيعة اهللا، 
ففي طبيعة اهللا لم توجد األبوة فقط ولكن توجد أيضًا العالقة.

تكشف (١يوحنا ٤: ١٦) عن حقيقة أخرى فيما يتعلق بطبيعة 
اهللا األبدية أال وهى «اهللا محبة»، فإن وضعنا هذه احلقيقة جنبًا إلى 
جنب مع حقيقة أبوة اهللا؛ نصل إلى خالصة رائعة تؤدى بنا إلى أن 
هو  اهللا  خلقه  الذي  الكون  أن  وجند  مبحبته،  الكون  خلق  كأب  اهللا 
تعبير عن محبته األبوية وإظهار لها وهذا ما تشهد به كل التفاصيل 

مهما كانت بسيطة في هذا الكون.  

إعالن اهللا األساسي
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 Ü B’G ™e ÜhÉéàJ á≤«∏ÿG πc
محبة  مع  التجاوب  في  طريقته  اهللا  مخلوقات  من  مخلوق  لكل 

اهللا، فاألجسام السماوية تتحرك في انسجام مع اخلالق: 
z.É n¡ nH pô r̈ ne o± pô r© nJ o¢ù rª s°ûdG . pâ« pbG nƒ nªr∏ pd nô nª n≤ rdG n™ næ n°U {

(مزمور ١٠٤: ١٩ )
جتيب النجوم عندما يدعوها اهللا بأسمائها:

z. mAÉ nª r°SnCÉ pH É n¡s∏ oc ƒ oY ró nj . pÖ pcG nƒ nµrdG nO nó nY » p°ü rë oj { 
(مزمور ١٤٧: ٤). 
رغم أن عدد النجوم والكواكب في سماء الكون تقدر باملليارات؛ 
إال أن اهللا يعرف كل واحٍد منها بكل ما فيه وما عليه بشكل دقيق 

وكامل، أليست هذه حقيقة مدهشة بالفعل. 
األحيان  بعض  في  ومتمردة  مضطربة  العناصر  تبدو  كم  يهم  ال 
 oíj uôdG , oÜÉ nÑ s°†dG nh , oèr∏ sãdG , oO n nÈrdG nh , oQÉ sædG{ :إال أنها دائمًا تطيع خالقها

z. (مزمور ١٤٨: ٨).  o¬ nà nªp∏ nc oá n©pfÉ s°üdG oá nØ p°UÉ n©rdG

وينطبق نفس األمر على مملكة احليوانات: 
 z.É n¡ neÉ n© nW p̂ G nø pe n¢ù pª nàr∏ nà pd nh , n∞ o£ rînàpd oô p r› nõ oJ o∫É nÑ r°T nC’G {

(مزمور ١٠٤: ٢١). 

إعالن اهللا األساسي
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ويصف كاتب املزامير: 

 oQÉ n̈ p°U . mO nó nY nÓ pH läÉ nHÉ sH nO n∑É næ og . p±G nô rW nC’G o™ p°SG nƒrdG oÒ pÑ nµrdG oô rë nÑrdG G nò ng {
 z. p¬ pæ« pM p‘ É n¡ nJƒ ob É n¡ nb oR r nÎpd ≈ sL n nÎ nJ n∑É sjpEG É n¡t∏ oc... . mQÉ nÑ pc n™ ne m¿G nƒ n« nM

(مزمور ١٠٤: ٢٥، ٢٧). 

أما فيما يتعلق بالطيور فيخبرنا يسوع: 

z.É (متى ٦: ٢٦).  n¡ oJƒ o≤ nj t… phÉ nª s°ùdG oº ocƒ oHnCG nh {

ويقول في (متى ١٠: ٢٩): 

 ≈ n∏ nY  o§ o≤ r°ù nj  n’  É nª o¡ ræ pe  ló pMG nh nh  , m¢ùr∏ nØ pH  p¿É nYÉ nÑ oj  p¿G nQƒ oØ r°ü oY  n¢ù r«ndnCG  {
 z ? rº oµ« pHnCG p¿h oó pH p¢VrQ nC’G

وفي (لوقا ١٢: ٦) يقول يسوع: 

 kÉ q« p°ù ræ ne  n¢ù r«nd  É n¡ ræ pe  ló pMG nh nh  , p rÚ n°ùr∏ nØ pH  ó É nÑ oJ  nÒ paÉ n°ü nY  oá n°ù rª nN  râ n°ù r«ndnCG{
 .z? p̂ G nΩÉ nenCG

وخمسة  واحدة،  نحاسية  بعملة  يباعان  عصفوران  كان  إذا 
عصافير باثنني، أي أنك حتصل على العصفور اخلامس مجانًا، ومع 

ذلك فاهللا مهتم بهذا العصفور أيضًا. 

إعالن اهللا األساسي
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ال يوجد مخلوق ال يوليه اهللا اهتمامًا خاصًا، فإن محبته األبوية 
تشمل كل مخلوق في الكون. 

يحكي املبشر }z…Oƒe âjGhO من القرن التاسع عشر عن كيف 
بدا العالم له بعدما قبل املسيح كمخلص: 

«أتذكر ذلك الصباح الذي أتيت فيه إلى حجرتي بعدما سلمت 
حياتي للمسيح ووثقت فيه، فقد اعتقدت أن السماء القدمية أشرقت 
مبزيد من البريق أكثر من ذي قبل، وكأنها تبتسم لي، وفيما أسير 
بجوار «Boston Common»  وأسمع الطيور ُتغرد على األشجار 
حسبت أنها  تغني لي، أشعر وكأنني وقعت في حب هذه الطيور، 

لم أهتم بها من قبل، وأحسست كأنني أحب كل اخلليقة» 
حديثًا  املولود  ابنه  وأعطى  ملودي،  أبًا  العظيم  اخلالق  أصبح  لقد 
حملات عن كيفية رؤية اهللا للعالم الذي خلقه، أن كل اخلليقة كما رآها 

مودي تسبح في محبة خالقها الالنهائية. 
تتجاوب  وال  بالغربة  تشعر  اهللا  مخلوقات  من  فقط  فئتان  هناك 
مع محبة اهللا، وهما الشيطان واملالئكة املتمردة، والبشرية الساقطة 
اخلاطئة، فقد مترد الشيطان ومالئكته بشكٍل أغلق أي باب للمصاحلة 

ولكن اهللا أرسل ابنه يسوع لكي يصالح اإلنسان الساقط معه. 

إعالن اهللا األساسي
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 Ü B’G ´ƒ°ùj ô¡XCG ∞«c
والثاني  سلبي  األول  أمرين،  يتمم  لكي  يسوع  اآلب  أرسل 
دفع  هو  يسوع  إرسال  وراء  من  السلبي  الهدف  كان  وقد  إيجابي، 
أما  اهللا،  مع  واملصاحلة  الغفران  على  نحصل  حتى  خطايانا  أجرة 

اإليجابي فهو أن يعلن اهللا كأب وأن يجعلنا أعضاًء في عائلته. 

ولكن التعليم والوعظ في بأغلبه يدور حول اجلزء األول املتعلق 
مبوت يسوع من أجل خطايانا، جيٌد أن نؤكد على هذا الهدف، فهو 
حساب  على  هذا  يكون  أال  يجب  ولكن  األساسية،  األولى  اخلطوة 

الهدف الثاني وهو إعالن اهللا كأب وأن جعلنا أعضاء في عائلته. 

الكهنوتية  صالته  عليه  أطلق  ما  يسوع  صلى   (١٧ في (يوحنا 
اتصال  آخر  هى  الصالة  هذه  كانت  الواقع  وفي  تالميذه،  عن  نيابة 
شخصي معه قبل القبض عليه ومحاكمته وصلبه، وفي بداية الصالة 

ونهايتها أكد يسوع على أنه أعلن اسم اهللا لتالميذه: 

 z. p n⁄É` n© rdG  nø` pe  » pæ nà r«` n£ rYnCG  nø`j pòsdG  p¢SÉ` sæ∏ pd  n∂ nª` r°SG  oä rô` n¡ rXnCG  É` nfnCG{

 tÖ o r◊G oº p¡« pa n¿ƒ oµ n«pd , rº` o¡ oa uô nYoCÉ` n°S nh , n∂ nª` r°SG oº` o¡ oà ra sô nY nh{ ،(يوحنا ١٧: ٦)
.z (يوحنا ١٧: ٢٦).  rº p¡« pa ÉnfnCG n¿ƒ ocnCG nh , p¬ pH » pæ nà rÑ nÑ rMnCG … pòsdG

إعالن اهللا األساسي
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ما هو االسم الذي أظهره يسوع لتالميذه؟ حتمًا لم يكن ذلك 
االسم املهوب يهوه، حيث أن اليهود قد عرفوا هذا االسم منذ أربعة 
عشر قرنًا، وإّمنا هو اسم جديد، وقد أشار إليه العهد القدمي ولكن 
لم يعلنه صراحًة، كان هذا االسم هو اآلب، فوصف يسوع اهللا كأب 

.z∂ª°SG äô¡XCG{ :ست مرات في هذه الصالة وقال

واضحًا  «يجعله  أنه  على  أظهر  الفعل  وبستر»  «قاموس  يعرف 
أو أكيدًا بأن يعرضه أو يظهره»، ولم يقدم يسوع لتالميذه تعريفًا 
الهوتيًا عن اهللا فقط، ولكنه أظهر اهللا كأب من خالل الطريقة التي 
عاش بها حياته أمامهم، وهى حياة لشركة لم تنكسر مع اهللا وبطاعة 

كاملة له، فلم يروا أي شخص يعيش مثل هذه احلياة. 

قال يسوع في (يوحنا ١٤: ٦). وهو يتحدث عن الهـدف من 
هذه  تثير   ،z... oIÉ n«` n r◊G nh  t≥` n r◊G nh  o≥j pô` s£dG  nƒ og  É` nfnCG{ لألرض:  مجـيئه 
أي  فإلى  الطريق،  هـو  يسـوع  كان  إن  هو:  هامًا  سـؤاًال  الكلمات 
يقود  فهو  ذاته،  في  الكامل  بالشيء  ليس  الطريق  إن  يؤدي؟  شئ 
إلى مكان ما، إذن ما هى هذه النقطة النهائية؟ إن الكلمات التي 
 z.» pH  s’pEG  pÜ B’G  n¤pEG  » pJrCÉ nj  ló nMnCG  n¢ù r«nd  { تقول:  اآلية  هذه  بها  تختتم 

(يوحنا ١٤: ٦). 

إعالن اهللا األساسي
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وشفيع  كمخلص  املسيح  يسوع  الرب  عن  كثيرًا  نتحدث  إننا 
يسوع  هدف  يتمم  ال  ولكنه  رائع،  هذا  وكل  وهكذا،  ووسيط 

األساسي وهو أن يأتي بنا إلى اآلب. 

خالل  من  اهللا  قدمه  الذي  اإلعالن  بني  فرق  هناك  اإلطار  هذا  في 
أنبياء العهد القدمي واإلعالن الذي قدمه من خالل يسوع في العهد 

اجلديد، فيقول كاتب العبرانيني في (عبرانيني ١: ١ ـ ٢): 

 , mI nÒpã nc  m¥ oô oW nh  ḿ G nƒrfnCÉ pH  ,kÉÁ pó nb  pAÉ n« pÑrf nC’É pH  nAÉ nH B’G  nºs∏ nc  É ne  nó r© nH  , ô nG{
 , mA r» n°T uπ oµ pd kÉK pQG nh o¬n∏ n© nL … pòsdG ` p¬ pæ rHG p‘ pI nÒ pN nC’G pΩÉ sj nC’G p√ pò ng p‘ É næ nªs∏ nc

 z. nÚp nŸÉ n©rdG nπ pª nY kÉ°† rjnCG p¬ pH … pòsdG

اهللا  أن  فستترجم  حرفيًا  اآليات  هذه  نترجم  أن  أردنا  لو  ولكن 
«كلمنا في هذه األيام في ابن..» 

فالنقطة التي يريد الكاتب أن يلقي عليها الضوء هى أن اهللا لم 
بل  يسوع،  خدمة  خالل  من  القدمي  العهد  أنبياء  إلى  رسالة  يضف 
يعلن أن يسوع رسول بطريقة مختلفة، فلم يكن مجرد نبي، ولكنه 
أيضًا ابن، فقد أتى باإلعالن الذي ال يستطيع إال االبن فقط أن يأتي 

به، وهو إعالن اآلب. 

إعالن اهللا األساسي
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يؤكد يسوع نفسه في (متى ١١: ٢٧) على أنه الشخص الوحيد 
الذي ميكنه أن يأتي بإعالن اهللا كأب: 

 n’ nh , oÜ B’G s’pEG nø rH p’G o± pô r© nj ló nMnCG n¢ù r«nd nh ,» pHnCG rø pe s n‹pEG n™ pa oO ró nb mA r» n°T tπ oc {
 z. o¬nd nøp∏ r© oj r¿nCG oø rH p’G nOG nQnCG rø ne nh oø rH p’G s’pEG nÜ B’G o± pô r© nj ló nMnCG

 Ü B’G áaô©e óFGƒa
خمس  على  ينطوي  جنده  كأب،  اهللا  إعالن  ملء  إلى  نأتي  عندما 

فوائد يفتقر إليها معظم الناس مبا في ذلك كثير من املؤمنني.

 ájƒ¡dG .1
فمن  الهوية،  مع  حقيقية  مشكلة  احلديث  اإلنسان  يواجه 
الواضح أن أحد أجنح الكتب واملسلسالت التليفزيونية في أمريكا 
األفارقة  أحد  قصة  وهى   «Roots» «اجلذور»  هو  السبعينات  في 

األمريكيني الذي يبحث عن املكان الذي أتى منه. 

يتفق كل من الكتاب املقدس وعلم النفس على أن الشخص ال 
ميكن أن يجيب بالكامل على سؤال: «من أنا؟» دون أن يعرف أو 
واألطفال  األبوين  بني  العالقة  أن  ومبا  أبيها،  أو  أبيه  هو  من  تعرف 
أزمة  من  يعاني  املعاصر  مجتمعنا  فإن  األخيرين  اجليلني  في  منهارة 

إعالن اهللا األساسي
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هوية، فهناك كثيرون بال جذور، وليس لديهم أي شعور باالنتماء. 
 ∫ÉLôdÉH  »JCÉJ  É¡fCG  ≈g  ájƒ¡dG  áeRCG  øY  á«ë«°ùŸG  áHÉLEG  ¿EG
 í«°ùŸG ´ƒ°ùj ∫ÓN øe ˆG ™e Iô°TÉÑeh á«°üî°T ábÓY ¤EG AÉ°ùædGh
 ¿ƒaô©j º¡a ,ájƒg á∏µ°ûe º¡jód ¢ù«d ÜBÉc ˆG ¿ƒaô©j øªa ,øH’G
 ºà¡jh º¡Ñëj ºgƒHCGh ,¿ƒµdG ≥∏N ºgƒHCGh ,ˆG O’hCG º¡fCG PEG ,ºg øe

 .!¿ƒµdG ‘ Iô°SCG π°†aCG ¤EG ¿ƒªàæjh ,º¡H

 äGòdG áª«b .2
كانت  ممن  معهم  تكلمت  الذين  الناس  عدد  أحصي  أن  ميكنني  ال 
مشكلتهم األساسية أنهم ال يقدرون أنفسهم حق قدرها، فهم يعانون من 
الضآلة في عني أنفسهم، مما يسبب لهم أحزان عاطفية وروحية كثيرة، 

وعندما أقدم املشورة ملثل هؤالء أوجههم إلى (١يوحنا ٣: ١).
 z ! p̂ G nO n’ rhnCG ≈ nY róof ≈ sà nM oÜ B’G ÉnfÉ n£ rYnCG má sÑ n nfi ná sjnCG Gh oô o¶rf oCG {

 áØ°üHh  kGóL  ÉæÑëj  ˆG  ¿CGh  ˆG  O’hCG  ÉæfCG  »©f  ¿CG  OôéÃ
 øµj ⁄ ¬fCGh ,Éæ∏¨°ûJ »àdG π«°UÉØàdG ¥OCÉH ºà¡e ¬fCG áLQód á«°üî°T
 Iô°TÉÑeh á«°üî°T ábÓY øjƒµJ ‘ ÖZôj ¬fCGh  ,ÉæY kÓ¨°ûæe kGóHCG
 IÉ«M ‘ çóëj ∫ƒëàdG Gòg âjCGQ ó≤d .Éæàª«b ∞°ûàµf ÉgóæY ,Éæ©e

 .øjÒãc
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 AÉª°ùdG ‘ â«H OƒLh ∑GQOEG .3

حياتي  واصلت  لو  بأنه  آمنت  وخلصت  املسيح  عرفت  أن  منذ 
أمينًا للرب سأذهب إلى السماء عندما أموت، ولكني لم أفكر أبدًا 
في السماء على أنها وطن لي، ثم في عام ١٩٩٦ زارني الرب، ومن 
ومباشرة  شخصية  بطريقة  الرب  عرفت  املهيبة  الزيارة  هذه  خالل 
موطني،  أنها  على  السماء  أرى  أصبحت  احلني  ذلك  ومنذ  كأب، 
شاهدًا  تضعي  أن  أردت  لروث: «إن  قلت  قصيرة  بفترة  ذلك  وبعد 
على قبري بعدما أموت فال تكتبي عليه سوى هذه العبارة: «ذهب 

إلى موطنه». 

وبدأت أفكر في املتسول الفقير الذي كان يقف خارج بيت 
 zº« pgG nô rHpEG  pø r°† pM  n¤pEG  oá nµ pF nÓ nª` rdG  o¬ oàn∏ nª nM nh{ مات:  وعندما  الغني، 
(لوقا ١٦: ٢٢)، ال شك أن مالكًا واحدًا يستطيع حمل هذه البنية 
املتسول  هذا  حظيَّ  املالئكة!  من  موكبًا  أرسل  اهللا  ولكن  الهزيلة 
الفقير باستقبال ملكي لدى وصوله إلى حضن إبراهيم، أعتقد أن 
لديه  فالرب  اهللا،  أبناء  من  ابن  لكل  بالنسبة  هكذا  سيكون  األمر 

موكب من املالئكة املستعدين حلمل كل منا إلى منزله األبدي. 

إعالن اهللا األساسي
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هاواي  من  فاضلة  أخت  على  «روث»  و  أنا  تعرفت  ما  وقت  في 
سنوات،  لعدة  بأمانة  الرب  خدمت  ماري)  اسم  عليها  (سنطلق 
وكانت تقول ألصدقائها: «لم أر مالكًا من قبل، أريد أن أرى مالكًا» 
وعندما كانت ترقد ماري على فراش املوت بسبب السرطان، رأت 
كنيستها أن من الضروري وجود أخت مؤمنة بجوار فراشها بشكل 
دائم، وذات يوم أشع وجه ماري مبجد اهللا، فمدت ذراعها وقالت: «إني 
أراهم، أرى املالئكة!» وعندها ذهبت، فقد حملها موكب املالئكة إلى 

منزلها السماوي. 
يعرفها،  كان  مؤمنة  أخت  مبوت  ويسلي  چون  علم  يوٍم  ذات 
 ¬jód ˆG ¿CG  ó≤àYCG فقط؟».  بسالم  أم  مبجد  مضت  فأجاب: «هل 
 óéÃ ¬«dEG √O’hCG øe móMGh πc πªëj ¿CG ó©à°ùe áµFÓŸG øe Öcƒe

 .√ó› ‘ ˆG ¤EG √O’hCG øe

 ΩÉàdG ¿Ée C’G .4
اإلنفجار  ذلك  هو  هل  نظرنا؟  وجهة  من  الكون  أصل  هو  ما 
كذلك  األمر  كان  إذا  اليوم؟  العلماء  معظم  له  يرّوج  الذي  العظيم 
من  جميعًا  وميحونا  آخر  إنفجار  يأتي  ال  أن  اجلزم  يستطيع  ذا  فمن 

هذا الوجود!
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٨٩

بال  التي  اجلامدة  القوى  لبعض  إنفجار  هو  احلياة  بدأ  الذي  وهل 
روح وبال مشاعر، وال تتحرك نحو هدف محدد؟ أم أن الذي بدأها 

وال زال ُميسك بزمامها هو إله أب؟

 á≤«≤◊G  É¡«a  ∑QóJ  »àdG  á¶ë∏dG  ‘  kÉØ∏àfl  kÉ°üî°T  íÑ°üà°S
.OƒLƒdG ‘ IÉ«M πc AGQh ˆG IƒHCG ¿CÉH á°UÉÿG

الشتاء  ليالي  من  واحدة  وفي  املهجورة،  الكبيرة  املدن  إحدى  في 
من  إياها  مفرغة  الواسعة  الشوارع  في  تعصف  الرياح  كانت  القاسية 
البشر لتمألها بالسكون واخلوف والبرودة، وكان أحد أصدقائي يهيم 
في هذه املدينة ال يعلم كيف يصل إلى املكان الذي يجب أن يأوى إليه، 
وعندما شعر بالضياع والوحدة وقف في أحد امليادين صارخًا من قلب 

الريح والبرد والظلمة املرعبة موجهًا نداءه إلى اهللا: أبي... أبي...

وعندما فعل هذا شعر باألمان، وعلى الرغم من أن كل شئ كان 
باردًا وكئيبًا من حوله إال أنه عرف أنه ابن هللا في الكون الذي خلقه 
من  كان  الذي  املكان  إلى  بسالم  طريقه  ووجد  أوالده،  ألجل  اهللا 

املفترض أن يذهب إليه. 

َتَخيَّل طفًال حتوطه ذراعا والده، ووجهه يستند على كتف أبيه في 
أمان، رمبا يكون هناك اضطراب واكتئاب في كل شئ من حوله، ورمبا 
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يبدو وكأن العالم ينهار من حوله، ولكن هذا الطفل يشعر بسالم وال 
يهتم مبا يحدث من حوله، فهو يشعر باألمان بني ذراعي والده. 

 ócCG ó≤a ,¿Ée C’G ≈¡àæÃ Éæ«HCG »YGQòH ¿ƒWÉfi kÉ°†jCG øëf Gòµg
 ¿CG óM C’ øµÁ ’ ¬fCGh ÉæH §«ëj Ée uπc øe º¶YCG Ü B’G ¿CG ´ƒ°ùj Éæd

 .√ój øe ÉæØ£îj

وقد أكد يسوع هذا لتالميذه حني قال: 

 oº oµ n« p£ r© oj  r¿nCG  sô o°S  ró nb  rº ocÉ nHnCG  s¿ nC’  , oÒ p̈ s°üdG  o™« p£ n≤ rdG  É n¡ tjnCG  r∞ nî nJ  n’{
. z (لوقا ١٢: ٣٢). näƒ oµn∏n rŸG

من  املفترسة  احليوانات  بنا  حتيط  صغير  قطيع  مجرد  نكون  رمبا 
د بأن يعطينا امللكوت فال ميكن  كل جانب، ولكن مبا أن أبانا تعهَّ

ألي قوة في الكون أن متنعه عنا!. 

 áeóî∏d ™aGódG .5
يحذرنا بولس في (فيلبي ٢: ٣) بوصفنا خدامًا: 

 z mÖ ré o© pH rhnCG mÜ tõ nënà pH kÉÄ r« n°T n’ {

في  واملسيطرة  الدائمة  املشكلة  أن  الحظت  السنني  مر  على 
الكنيسة هى الطموح الشخصي لدى من يعملون في حقل اخلدمة، 
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دعني  اآلخرين،  اخلدام  مع  منافسة  شكل  في  نفسها  تظهر  والتي 
أضيف أني الحظت هذا في حياتي. 

باألمان  الشعور  بني  واملساواة  الربط  خطأ  نرتكب  ما  فعادة 
والنجاح، فلو أنني بنيت كنيسة أكبر أو عقدت اجتماعًا أكبر أو 
حصلت على قدر أكبر من األسماء في قائمة مراسالتي فأنا بذلك 
 ìÉéædG  ‘  ÉæÑZQ  Éª∏c  ¬fCG  ≈g  á≤«≤◊Éa خداع،  وهذا  أمان.  في 
باستمرار  مهددون  فنحن   ،πbCG  áLQóH  ¿Ée C’ÉH  Éfô©°T  »°üî°ûdG
بسبب إمكانية قيام شخص آخر ببناء كنيسة أكبر أو َعْقد اجتماع 

أضخم أو أن يحصل على أسماء أكثر في قائمة مراسالته. 

لقد وجد النموذج الكامل في يسوع الذي قال: 

 uπ oc  p‘ uÊ nC’  … pó rM nh  oÜ B’G  » pæ rc o rÎ nj  r n⁄ nh  ,» p© ne  nƒ og  » pæn∏ n°S rQnCG  … pòsdG nh  {
z. (يوحنا ٨: ٢٩).  p¬« p°V rô oj É ne oπ n© ranCG mÚ pM

دافعًا  اكتشفت  فقد  الشخصي،  الطموح  بسبب  أحترك  أعد  لم 
أجمل وأكثر نقاوة وهو ببساطة أن أرضي أبي، فأدرب نفسي على 
بسيط  سؤال  على  اإلجابة  خالل  من  وقرار  موقف  كل  مع  التعامل 
أشعر  عندما  األوقات  بعض  في  أبي؟  أرضي  أن  ميكنني  كيف  هو: 
باإلحباط أو يبدو أنني فشلت، أجتهد أن أحول اهتمامي من محاولة 
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حل املشكلة إلى احلفاظ على قناعتي بأن هذا ما يرضي اهللا (أبي).

 Éª«a ∫É©à°T’G øe á°ùaÉæŸG ¿GÒf ™æ‰ ¿CG  ÉææµÁ í«°ùª∏d mΩGóîc

 ΩÉé°ùf’Éa ,Éæ«HCG  AÉ°VQEG  ‘ á«≤ædG áÑZôdG ƒg Éæ©aGO ¿Éc ¿EG  ,Éææ«H

.»JGòdG óéŸG Ö∏Wh äÉYGô°üdG kÉÑfÉL ≈ëæJ ¿CG øµÁ ±ó¡dG IóMhh

قد  كنا  فإن  لنا،  كأب  اهللا  معرفة  خالل  من  لنا  متاح  هذا  كل 
وجدنا يسوع على أنه الطريق فلنا أن نفرح، ولكن دعونا ال نكتفي 
باالستمرار في السير في الطريق دون الوصول إلى هدفنا األسمى 
املتمثل في معرفة اهللا كأب، ألننا إن فقدنا هذا فسيصبح إرسال اهللا 

ليسوع قد فقد هدفه الرئيسي. 

يقودنا إعالن اهللا على أنه أبونا السماوي للموضوع التالي وهو: 
كيف ميكن لآلباء من البشر أن ميثلوا أبوة اهللا في بيوتهم؟ 

 

األب ككاهن
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øeÉãdG π°üØdG

øgÉµc Ü C’G
في  احلق  يعلن  ولكنه  ورق  على  كلمات  مجرد  اهللا  يقدم  ال 
األشخاص، فلدينا الكتاب املقدس ونشكر اهللا على الكلمة املكتوبة، 
ولكن يسوع قال: «أنا هو احلق». كثيرون يعترفون أن احلق املطلق 
لن يشبعنا أبدًا، فما يشبعنا هو احلق متجسدًا، لذا فنحن ال نتعامل 

مع أمور نظرية ولكن مع شخص. 
أنواع  كل  في  انغمست  الفلسفة،  في  متخصصًا  كنت  عندما 
كما  املثالية  احلياة  إلى  تهدف  والتي  احلياة  عن  املثيرة  النظريات 
تصورها «أفالطون»، وكانت املشكلة أنني ال أستطيع أن أحيا في جو 
في  تقريبًا  األسبوع  نصف  أقضي  فكنت  طويل،  لوقت  النقاء  بهذا 
تلك املنطقة املرتفعة اخلاصة «باألفكار النظرية»، ونصف األسبوع 
أشعر  ولم  للغاية،  جسدية  بطريقة  أحيا  األرض  على  كنت  اآلخر 
عندما  لكن  يشبعنا.  لن  املّجرد  احلق  ألن  الشبع  أو  بالراحة  إطالقًا 
وهذا  شخصه،  في  باحلقيقة  إلتقيت  أني  عرفت  يسوع  مع  تقابلت 
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أشبعني ألنه لم يعد هناك حق مّجرد أعجز عن ممارسته.
شخصيته  تكون  أن  أب  كل  من  يطـلب  اهللا  أن  متأكدًا  كنت 
واملتمثل  املقـدس  للكتاب  األسـاسي  اإلعالن  عن  حقيقيًا  تعبيرًا 
في األبـوة، فأن تكون أبًا حقيقـيًا هى الصـورة الكامـلة هللا التي 
ميكن ألي رجل أن يصـل إليها ألن هذا هو إعالن اهللا نفسه. في 
الواقع فإن كل أب ممثل عن اهللا في عائلته، فاألمر ليس اختيارًا! 
أم  صحيحة  بطريقة  اهللا  متثل  كأب  أنت  هل  هو:  السؤال  ولكن 

بطريقة خاطئة؟ 
إن أخطر لعنة في عصرنا احلالي تتجسد في اآلباء الذين ميثلون 
اهللا بطريقة خاطئة. أتذكر أني سمعت عن رجل كان يكرز باملسيح 
في ملجموعة من الشباب والشابات وشابات، وقال ألحد الشباب: 
«اهللا يريد أن يكون أباك»، فأجاب الشباب: «أبي هو أكثر شخص 
أكرهه في احلياة»، فبدًال من أن يكون أبوه صورة مشجعة أصبح أبوه 

حجر عثرة! نعرف جميعًا آباء بهذا الشكل! 
دعونا نواصل التعمق في معنى أن تكون أبًا: 

 pInCG rôn rŸG o¢SrCG nQ É senCG nh . oí« p°ùn rŸG nƒ og mπ oL nQ uπ oc n¢SrCG nQ s¿nCG Gƒ oªn∏ r© nJ r¿nCG oój pQ oCG rø pµnd nh {
.z (١كورنثوس ١١: ٣).  ô G nƒ og pí« p°ùn rŸG o¢SrCG nQ nh . oπ oL sôdG nƒ o¡ na
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هذا  خالل  من  للسلطة  التنازلي  التسلسل  عن  التعبير  ميكننا 
الشكل:

اهللا اآلب 

املسيح 
  

الزوج 

الزوجة 

وألعلى،  ألسفل  عالقة  لهما  شخصني  جند  السلسلة  هذه  في 
له  والزوج  الزوج،  مع  وألسفل  اآلب  مع  ألعلى  عالقة  له  فاملسيح 

عالقة ألعلى مع املسيح وألسفل مع زوجته وضمنيًا مع عائلته. 
فبنفس الطريقة التي ميثل بها املسيح اهللا للزوج، هكذا يكون 
تصنيف  من  له  ويا  لعائلته،  املسيح  ميثل  أن  عن  مسئوًال  الزوج 

وظيفي لألب! 

األب ككاهن
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أعتقد أن هناك ثالث خدمات أساسية للمسيح يجب أن ميثلها 
الفصل  هذا  وفي  وامللك،  والنبي  الكاهن  وهى:  لعائلته  األب 

والفصلني التاليني سنتأمل في كل من هذه الوظائف بالترتيب. 
جنح  فلو  وكملك،  كنبي  جناحه  ككاهن  األب  جناح  سيحدد 
ولكن  األخرتني  اخلدمتني  في  سينجح  أنه  الظن  فأغلب  ككاهن، 
إن لم يفهم كيف يكون كاهنًا في عائلته فسيكون من الصعب أن 

يصير نبيًا وملكًا. 
املفتاحية  الكلمة  هى  «التضحية»  أن  على  نتفق  دعونا  بداية 
بالنسبة للكهنوت، ووفقًا للنموذج الكتابي فالكاهن فقط هو الذي 
ميكنه تقدمي ذبيحة، لهذا فإن األب ككاهن عليه القيام بتلك املهمة 

املقدسة وهى تقدمي الذبائح نيابة عن عائلته. 
يقدم   أن  خاللها  من  لألب  ميكن  كتابية  وسائل  أربع  يلي  فيما 

ذبيحة نيابة عن عائلته: 
 .ôµ°ûdG Ëó≤J .1

.™Ø°ûàdG .2

. ¢UÓî∏d ≥jô£dG OGóYEG .3

 .√O’hCG ídÉ°üd ¿ÉÁ E’G á°SQÉ‡ .4

األب ككاهن
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 ôµ°ûdG Ëó≤J .1

في  واضحة  اجلديد  العهد  في  ككهنة  األولى  خدمتنا  جنـد 
(عبرانيني ١٣: ١٥). 

 má na p nÎ r© oe m√É nØ p°T nô nª nK r…nCG , pí« pÑ r°ù sàdG ná në« pH nP p s p̂  mÚ pM uπ oc p‘ p¬ pH rΩ uó n≤ oær∏ na{

z . p¬ pª r°SÉ pH

هناك ترجمة بديلة «ثمر شفاه» «تقدمي الشكر السمه» مما يشير 
إلى أن ثمر الشفاه هو «االعتراف باسمه» (ترجمة NIV). فقمة 
البركة الكهنوتية لهارون ونسله هى أمر اهللا لهم أن ينطقوا أمام بني 

إسرائيل املجتمعني أمامهم بهذه الكلمات: 

z rº. (عدد ٦: ٢٧).  o¡ oc pQÉ nH oCG ÉnfnCG nh nπ« pFG nô r°SpEG » pæ nH ≈∏ nY » pª r°SG n¿ƒo∏ n© ré n« na{

إن صلوات التسبيح والشكر هما من أكثر الصلوات فعالية في 
هؤالء  على  يسوع  اسم  نضع  فعندما  األخرين  ألجل  التشفع  إطار 

الذين نصلي ألجلهم فإننا نتضرع لكي تأتي بركات اهللا عليهم. 

يدرك القليلون منا كم نرفع من معنويات الناس عندما نسبح اهللا 
ببساطة ألجلهم، وهذا جزء أساسي من خدمتنا كمتشفعني. 

األب ككاهن
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مرسًال  كان  املصلي»،  «هايد  باسم  ُعرف  رجل  عن  سمعنا  رمبا 
مؤثرًا في البنجاب في الهند في القرن املاضي عندما كانت الهند ال 
تزال حتت احلكم البريطاني، وكانت خدمة هايد هى الصالة، فأي 

شئ آخر يفعله كان ثانويًا. 
في مرحلة مبكرة َمّر عليه كارز هندي اعتبره شخصًا باردًا وغير فعال، 

وعندما بدأ يصلي ألجل هذا الرجل قال: «يا رب أنت تعرف كيف...» 
ولكن  بارد»،  الفالني  فالن  األخ  أن  قائًال: «كم  سيواصل  وكان 
 n’{  :(١٠  :٣٠ بكلمات (أمثال  إياه  مذكرًا  أوقفه  القدس  الروح 

 .z p√ pó u« n°S n¤pEG kGó rÑ nY p∂ r°û nJ

فغير األخ هايد أسلوبه، وبدأ يفكر في كل شئ جيد في حياة هذا 
الرجل ويشكر اهللا ألجله، وفي خالل شهور قليلة كان هذا الرجل 
كارزًا ناجحًا وبارزًا. ما الذي غيره؟ ليس إدانته في الصالة، ولكن 

ألنه كان موضوعًا للشكر. 
 âbƒdG øe ÒãµdG Gƒ°†≤j ¿CG AÉH B’Gh êGhR C’G ≈∏Y ¬fEG ∫ƒbCG ¿CG OhCG
 ¿ƒ≤∏îj  Gòg  ¿ƒ∏©Øj  ÉeóæY  º¡f C’  º¡JÓFÉY  πL C’  ˆG  Ghôµ°û«d

 .ìÉéædG º¡«∏Y π u¡°ùj kÉNÉæe º¡JÓFÉ©d

يقول:  املتحدة  الواليات  في  السيارات  على  ملصق  هناك  كان 
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«هل عانقت أوالدك اليوم؟» هذا سؤال هام. ولكن السؤال التالي ال 
ال يقل أهمية: هل شكرت اهللا ألجل أوالدك اليوم؟ 

علمني اهللا هذا : إن لم استطع أن أشكره على شخص ما فقد ال 
على  أصلي  أال  األفضل  من  ورمبا  ألجله،  الصالة  في  احلق  لي  يكون 

اإلطالق ألن صالتي رمبا تضر أكثر ِممّا تنفع. 

 ™Ø°ûàdG .2
دعونا ننظر إلى صورة واحد من رجال العهد القدمي، هو أيوب 
الذي كان منوذجًا للكاهن في أسرته، فنقرأ في بداية سفر أيوب أنه 
كان رجًال كامًال ومستقيمًا أمام اهللا، وفي كل يوم من أيام األسبوع 
لتناول  أحدهم  منزل  في  يلتقون  الثالث  وبناته  السبعة  أوالده  كان 
الطعام معًا والشركة، وفي نهاية كل أسبوع يستيقظ أيوب مبكرًا 
 nCÉ n£ rNnCG  É n sÃ oQ{ قائًال:  أوالده  كل  عن  نيابة  الذبائح  ويقدم  الصباح  في 

.z rº p¡ pHƒo∏ ob p‘ p̂ G ≈ n∏ nY Gƒ oa só nL nh s» pæ nH

عندما قدم أيوب ذبيحة ألجل أوالده كان يطالب بفوائد الذبيحة 
نيابة عنهم، وهذه صورة للتشفع، أن تطالب بفوائد الذبيحة نيابة 

عن هؤالء الذين تصلي ألجلهم. 
إن ذبيحتنا في هذه املرحلة من التاريخ بالتأكيد هى ذبيحة املسيح 
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على الصليب، وينطوي التشفع ألوالدنا على املطالبة مبزايا وفوائد 
موت املسيح نيابة عنهم. 

عند هذا املرحلة رمبا يعلق أحد الساخرين قائًال: «حسنًا، لكن 
الكوارث  إحدى  في  إنه  حقًا  نفعًا!»  ُيْجِد  لم  أيوب  حالة  في  األمر 
التي تعرض لها خسر كل أوالده، ولكن عندها البد وأن نقرأ كل ما 

يقوله الكتاب املقدس. 
بطريقة  اهللا  استرده  الصعبة،  الدروس  أيوب  تعلم  فبعدما 
انتقدوه،  من  ألجل  صلى  بعدما  إال  هذا  يحـدث  لم  ولكن  مجيدة 
انظر (أيوب ٤٢: ٨ ـ ١٠). وهنا درس لنا جميعًا، يجب أال ندع 
املنتقدين يحطموننا، بل يجب أن جنعل من التهم املوجهة ضدنا سلم 

نرتقيه، وعندما نصلي ألجل من يتهموننا سيطلق اهللا نعمته لنا. 
انظر إلى تفاصيل استرداد أيوب: 

 kÉØrdnCG nô n°û nY ná n© nH rQnCG o¬nd n¿É nc nh . o√ n’hoCG rø pe n nÌ rcnCG nÜƒ tjnCG nI nô pNBG tÜ sôdG n∑ nQÉ nH nh {
 n¿É nc nh . m¿É nJnCG o∞ rd nCG nh , pô n≤ nÑ rdG nø pe mê rh nR o∞ rd nCG nh , pπ pH pE’G nø pe m±n’BG oá sà p°S nh , pº næ n̈ rdG nø pe

z.  (أيوب ٤٢: ١٢ ـ ١٣).  mäÉ næ nH oçnÓ nK nh , nÚpæ nH oá n© rÑ n°S o¬nd

ولكنه  قبل  من  ميلكه  كان  ما  كل  من  ضعفني  على  أيوب  حصل 
اهللا  له  يضاعف  لم  ملاذا  والبنات.  األوالد  عدد  نفس  على  حصل 
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على  أيوب.  صلوات  اهللا  استجاب  هكذا  أنه  أعتقد  أيضًا؟  عددهم 
الزمن  خارج  حملت  قد  أوالده  من  األولى  املجموعة  أن  من  الرغم 
إلى األبدية إال أنهم كانوا في مكان اهللا األمني لألموات األبرار الذين 
ينتظرون الفداء اآلتي بيسوع املسيح، لهذا عندما أعطى اهللا أيوب 
العشرة  ألن  له  يضاعفهم  الواقع  في  كان  فقط  آخرين  أوالد  عشرة 

األوائل قد سبقوا لينتظروا أباهم عندما ينتقل إلى األبدية. 

بهذا تكون شفاعة أيوب قد أتت بثمارها! في الواقع تظهر هذه 
القصة ضرورة أن يصلي األب لعائلته، فهذا اإلنسان التقي لم تكن 
لديه فكرة عن الكارثة التي كانت ستقع لتقضي على كل أوالده في 
حلظة واحدة، وبعد الكارثة لن يكون هناك فائدة من الصالة، ولكن 

أيوب كان قد صلى بالفعل. 

من  الدرس  يتعلم  أن  لعائلته  كاهنًا  بوصفه  أب  كل  على  يجب 
أيوب، فليس بيننا من يضمن عدم وقوع أي مأساة أو كارثة في أي 
 πµa ،وقت لتحمل فردًا أو أكثر من عائالتنا خارج الزمن إلى األبدية

 .¬Jô°SCG OGôaCG πc πL C’ kÉ«eƒj ™Ø°ûàj »µd ˆG ΩÉeCG ∫ƒÄ°ùe ÜCG

يجب أيضًا أن نحترز من خطأ البحث عن إجابات لصلواتنا على األرض 
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فقط وفي الزمان احلاضر، ففي األبدية سنعرف العمل التام لصلواتنا. 
 ¢UÓî∏d ≥jô£dG ó©j .3

نرى في ترتيبات الفصح مثاًال بليغًا خلدمة األب ككاهن، فمن 
خالل خروف الفصح تتذكر كيف خلص اهللا إسرائيل من العبودية 
في مصر وأخرجه لكي يكون أمة جديدة، وأما املصريون الذين لم 

يكن لديهم ذبيحة فقد وقع قضاء اهللا على أبكارهم
اعتمدت ترتيبات الفصح على األب، فال ميكن ألي شخص آخر 
عن  مسئوًال  كان  أب  فكل  يفعله،  أن  األب  على  يجب  ما  يفعل  أن 

تقدمي الذبيحة ألهل بيته كما أخبر الرب موسى: 
 pô r¡ s°ûdG  G nò ng  rø pe  pô p°TÉ n©rdG  p‘  : p rÚn∏ pFÉ nb  nπ« pFG nô r°SpEG  pá nYÉ nª nL  sπ oc  É nªu∏ nc{

  z. pâr« nÑr∏ pd kIÉ n°T . pAÉ nH B’G päƒ o« oH pÖ n°ù në pH kIÉ n°T mó pMG nh tπ oc rº o¡nd n¿h oò oNrCÉ nj
(خروج ١٢: ٣). 
كان على األب أن يقوم بخطوة أخرى أيضًا لكي تكون الذبيحة 

فعالة، فقد أخبر موسى الشعب قائًال: 
 Gƒ t°ù oe nh pâ r°ù s£dG p‘ … pòsdG pΩ sódG p‘ É ngƒ o°ù pª rZG nh É nah oR ná nbÉ nH Gh oò oN nh{
 rê oô rî nj  n’  rº oàrfnCG nh  . pâ r°ù s£dG  p‘  … pòsdG  pΩ sódÉ pH  p rÚnà nª pFÉ n≤ rdG nh  É n«r∏ o© rdG  ná nÑ nà n©rdG
 nÜ pô r°† n«pd  oRÉ nà ré nj  sÜ sôdG  s¿pEÉ na  , pìÉ nÑ s°üdG  ≈ sà nM  p¬ pà r« nH  pÜÉ nH  rø pe  rº oµ ræ pe  ló nMnCG
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 tÜ sôdG o oÈ r© nj p rÚnà nª pFÉ n≤ rdG nh É n«r∏ o© rdG pá nÑ nà n©rdG ≈ n∏ nY nΩ sódG i nô nj nÚ pë na . nÚ uj pô r°üp rŸG
   z. nÜ pô r°† n«pd rº oµ nJƒ o« oH oπ oN ró nj n∂ p∏ r¡o rŸG ó nó nj n’ nh , pÜÉ nÑrdG pø nY

(خروج ١٢: ٢٢ ـ ٢٣). 

من املسئول عن اختيار خروف الفصح؟ إنه األب في كل عائلة، 
رش  عن  املسئول  ومن  األب،  إنه  اخلروف؟  ذبح  عن  املسئول  ومن 

الدم على القائمتني والعتبة العليا؟ إنه األب. 

 Üƒæj kÉægÉc ¬Ø°UƒH ˆG πÑb øe ¬d áæ«©e áeóN Ü CÓd ¿EÉa ôNBG ≈æ©Ã
 .¬dõæe ‘ ˆG ¢UÓN á«dÉ©a ô p¡ r¶ oj ¿CG ≈g ¬à«dƒÄ°ùªa ,¬à∏FÉY øY

على الرغم من أن لنا اليوم ذبيحة مختلفة إال أن مسئولية األب 
ما زالت هى نفس املسئولية. 

 √O’hCG ídÉ°üd ¿ÉÁ E’G á°SQÉ‡ .4
تقدم لنا القصة املأساوية للصبي املصاب بالصرع في (مرقس ٩) 
العديد من الدروس في اإلميان، فلم يستطع التالميذ أن يشفوا الصبي، 
لهذا أتى به أبوه إلى يسوع، وبعدما استمع إلى األب وهو يصف عن 

املعاناة التي مير بها ابنه أجاب يسوع: 

 ĺ É n£ nà r°ù oe mA r» n°T tπ oµ na nø pe rDƒ oJ r¿nCG o™« p£nà r°ù nJ nâ ræ oc r¿pEG{ : ó ƒ o°ù nj o¬nd n∫É n≤ na {

األب ككاهن



١٠٤

 rø pYnCÉ na , oó u« n°S É nj oø pehoCG{ : n∫É nb nh ḿ ƒ oe oó pH pónd nƒrdG ƒ oHnCG nñ nô n°U pâ rb nƒr∏ p∏ na .z pø pe rDƒ oªr∏ pd
z.z (مرقس ٩: ٢٣ ـ ٢٤).  pÊÉ nÁpEG nΩ nó nY

ما لفت انتباهى في هذه القصة هو أنه لم يكن بإمكان الطفل أن 
يؤمن بنفسه، ولكن الرب حسب األب مسئوًال لكي يؤمن ألجل ابنه، 

 .ºgO’hCG πL C’ GƒæeDƒj ¿CG AÉH B’G ÖdÉ£j ˆÉa ،اعتقد أن هذا مبدأ

جتسد أمامي واحٌد من مبادئ خدمة يسوع عندما دعاني اهللا ألجل 
بطفل  االجتماع  في  لألمام  الناس  يتقدم  ما  عادة  التحرير،  خدمة 
أسأل:  أن  تعلمت  وقد  ألجلها»  «صلِّ  أو  ألجله»،  «صلِّ  ويقولوا: 
«هل أنتما والدا هذا الطفل؟» وعادة ما تكون اإلجابة «ال نحن لسنا 

أبويه، فأبواه ليسا مبؤمنني ولكننا نريدك أن تصلي ألجله». 

أحتداك أن جتد في خدمة يسوع، أنه صلى لطفل إال بسبب إميان 
أحد أبويه أو كليهما، ولهذا ال تقدم لنا خدمة يسوع أي دليل على 
 ≥JÉY ≈∏Y ™≤«a ،الصالة للطفل دون مشاركة أيٍّ من أبويه على األقل
 .É¡H ±GÎY’G ‘ Éæe …CG ÖZôj »àdG ∂∏J øe º¶YCG á«dƒÄ°ùe AÉH B’G

ماذا عن طفل أبواه ليسا مؤمنني؟ اهللا في قدرته ميكنه أن يعطي 
إميانًا خاصًا ألناس ليس لهم أي صلة بهذا الطفل، في الواقع ميكنني 

أن أتذكر حاالت من خدمتي فعل اهللا هذا. 
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سلبيًا،  وليس  إيجابي  هو  عليه  التأكيد  أود  الذي  فالغرض 
 øY  áHÉ«f  ¿ÉÁ E’G  á°SQÉ‡  á«dƒÄ°ùe  AÉH B’G  ≥JÉY  »∏Y  ™°Vh  ˆÉa

 .ºgO’hCG

في  كاهنًا  بوصفه  لألب  الرئيسية  األربع  املسئوليات  هى  تلك 
عائلته: 

 ôµ°ûdG Ωó≤j .1

 ™Ø°ûàj .2

 ¢UÓî∏d ≥jô£dG ó©j .3

 .√O’hCG øY áHÉ«f ¿ÉÁ E’G ¢SQÉÁ .4

في الفصل التالي سندرس املسئولية األساسية الثانية لألب وهى 
خدمته كنبي في عائلته. 
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™°SÉàdG π°üØdG

»Ñæc Ü C’G
دعونا نلقي نظرة اآلن على مسئولية األب كنبي في عائلته. 

عن  ممثل  ككاهن  األب  أن  هو  والنبي  الكاهن  دور  بني  الفرق  إن 
عائلته أمام اهللا وكنبي فهو ميثل اهللا أمام عائلته. تذكر أنه ميكنك أن 
تكون نبيًا ال من خالل ما تقوله فحسب بل من خالل سلوكك وأفعالك 

أيضًا. وهناك أربعة أساليب محددة لنا نحن اآلباء لنقوم بهذا. 

 ∫ÉãŸGh Ihó≤dG Ëó≤àH ˆG øY πã‡ .1

 ™Ñ£J √O’hCG ¿ƒ«Y ‘ ¬JQƒ°Uh ,¬à∏FÉY ‘  ̂ k’Éãe Èà©j Ü C’G ¿EG
محب،  األب  هل   .á«HÉéjEG  ÉeEGh  á«Ñ∏°S  ÉeEG  ˆ  IQƒ°U  º¡fÉgPCG  ‘
على  السهل  من  قوي؟  حنون؟  هو  هل  أوالده؟  من  قريب  هو  هل 
الطفل أن يرى صورة اهللا بهذه الطريقة إن كانت هذه هى حال أبيه، 
ولكن إن كان األب قاسيًا  غضوبًا ودائم النقد، أو كان متغيبًا وغير 
اهللا،  عن  سلبية  بفكرة  حياته  يبدأ  الطفل  فإن  للمسئولية  متحمل 
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اخلاطئ  الفهم  هذا  لتغيير  كبير  مجهود  إلى  األمر  يحتاج  ما  وعادة 
عن اهللا والذي حدث في مرحلة مبكرة. 

شخص  أكثر  هو  «أبي  قال:  الذي  الشاب  قصة  سابقًا  ذكرت 
أكرهه في هذه احلياة» ومن الواضح أن أباه كان ممثًال سيئًا عن اهللا. 

شئ  كل  وقبل  أوًال  لعائلته؟  كنبي  يعمل  أن  لألب  ميكن  كيف 
اشتياق  داخله  وفي  العالم  هذا  في  الطفل  فيولد  احملبة،  خالل  من 
غريزي للمحبة. محبة األم رائعة وال ميكن أن حتل محلها أي محبة 
األب،  محبة  في  نوعي  فارق  فهناك  كافية،  ليست  ولكنها  أخرى 
بأنه  والشعور  واألمان  بالقوة  الشعور  للرضيع  تنقل  األب  فمحبة 

مهم وذي قيمة. 

يصاب  حياته  في  احملبة  من  النوعية  هذه  إلى  الطفل  يفتقر  عندما 
بجرٍح داخلي عميق، ورمبا تكون كلمة «رفض» هى أفضل وصف لهذا 
هو  وهذا  فيه،  مرغوب  وغير  أهمية  بال  بأنه  الشعور  وهو  اإلحساس، 
اجلرح األساسي الذي قتل يسوع على الصليب، أعني شعوره برفض 
 ،(٣٤  :١٥ (مرقس   z?»pæ nà rc nô nJ  G nPÉn pŸ  ,» p¡dpEG  ,» p¡dpEG{ صرخ:  فقد  اآلب، 

ولكنه لم ينل أي إجابة، وعندها أحنى رأسه ولفظ أنفاسه األخيرة. 
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كانت هذه هى العاقبة األخيرة والفظيعة التي حتملها يسوع ألنه 
احتد بخطية كل البشرية، إن شر اخلطية عظيم للغاية إلى احلد الذي 
 ¿CG ôcòJ øµdh ،جعل اهللا اآلب يحول وجهه عن صرخة ابنه احلبيب

 .¬dƒÑb ≈∏Y øëf π°üëf ≈àM Éæ°†aQ πª– ´ƒ°ùj

يحمل املاليني في مجتمعنا املعاصر جروح الرفض في داخلهم، 
فالبعض لم يعرفوا أبدًا محبة األم أو األب، وآخرون عرفوا محبة األم 
ولكن لم يعرفوا محبة األب، وفي معظم األحوال فإن جرح الشعور 
بالرفض ال ميكن فعليًا تشخيصه، فمن يحملونه يتقدمون في احلياة 

شاعرين أنهم غير كاملني ولكنهم لم يدركوا أبدًا ما يفتقدونه. 

اجلانب  فمن  نشطة،  أو  سلبية  تكون  رمبا  اجلرح  هذا  أعراض  إن 
السلبي رمبا تتخذ األعراض أحد األشكال التالية: اكتئاب، سخرية، 
افتقار للدافع، فقدان األمل وامليل إلى االنتحار. ومن الناحية النشطة 
وجرائم،  وعنف  للسلطة  ورفض  وغضب  إحباط  شكل  تأخذ  رمبا 
وقتل. ومن وجهة نظري فإن السبب الذي لم يتم تشخصيه لكثير 
من اجلرائم والعنف في املجتمع الغربي هو بسيط وجذري أال وهو 

فشل اآلباء في محبة أوالدهم. 
 AÉH B’G  áÑfi  ΩóY  ≈g  á∏µ°ûŸG  ¿ƒµJ  ’  ¿É«M C’G  øe  Òãc  ‘
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 áæ∏©ŸG ÒZ áÑëŸÉa ,áÑëŸG √òg QÉ¡XEG ‘ AÉH B’G π°ûa øµdh º¡FÉæH C’
 .πØ£dG äÉLÉ«àMG Oó°ùJ ’

في مرحلة طفولتي ومنوي كنت أحظى بالكثير من اإلهتمام والرعاية 
بوسائل مختلفة، ولكن أفراد عائلتي كانوا جزءًا من املجتمع البريطاني: 
أي  يظهرون  ما  فنادرًا  املشاعر»  عن  التعبير  في  اجلمود  عنه  «املعروف 
مشاعر دافئة، ولكن هذا ال يعني أنهم يحملوا تلك املشاعر الدافئة في 
قلوبهم ولكنهم كانوا يخضعون ألعراف املجتمع التي تشجع على عدم 
التعبير عن تلك املشاعر، فعلى سبيل املثال ال أتذكر أن أبي أجلسني 
على ركبتيه، وقد ترك هذا فجوة في شخصيتي تغلبت عليها تدريجيًا 

عندما دخلت في عالقة أعمق مع اهللا بوصفه أبي. 
وال  ضعيفة  محبة  ليست  األبوية  اهللا  محبة  أن  اكتشفت  لكني 
على  بل  أهوائهم،  أو  أوالده  مزاج  مع  يتساهل  ال  فهو  عاطفية، 

النقيض فإنه كثيرًا ما يعبر عن محبته عن طريق التأديب الصارم: 
z o¬o∏ nÑ r≤ nj mø rHG sπ oc oóp∏ ré nj nh , o¬ oH uO nDƒ oj tÜ sôdG o¬ tÑ pë oj … pòsdG s¿ nC’{

(عبرانيني ١٢: ٦). 
األب  تأديب  أهمية  على  األمثال  سفر  كل  في  سليمان  يؤكد 

ألوالده وضرورته، على سبيل املثال: 
 z nÖj pOrCÉ sàdG o¬nd oÖo∏ r£ nj o¬ sÑ nMnCG rø ne nh , o¬ næ rHG pâ o≤ r nÁ o√É n°ü nY o™ næ r nÁ rø ne{

(أمثال ١٣: ٢٤). 
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وأيضًا: 
z (أمثال ٢٩: ١٧).  mäG sònd n∂ n°ù rØnf n» p£ r© oj nh n∂ nëj p oÒ na n∂ næ rHG pÜ uOnCG{

تؤكد التجربة على صحة نصيحة سليمان، ففي املنزل الذي ال 
يهذب فيه األطفال ال جتد إال القليل من السالم. 

يكون  أن  يجب  التأديب  كل  فإن  األسرة  رأس  هو  األب  أن  ومبا 
بعض  في  الدور  هذا  بتأدية  األم  تقوم  عمليًا  ولكن  منه،  نابعًا 
والتأديب  التهذيب  عملية  في  التناسق  وجود  الضروري  األحيان، 
 Öjò¡àdGh  ÖjOCÉà∏d  kÉLPƒ‰  øjƒH C’G  Óc  ™Ñàj  ¿CGh  óHÓa األبوي، 

 .ôN B’G ó°V øjƒH C’G óMCG ∫ÉØW C’G π¨à°ù«°S ’EGh ,¬«∏Y ¿É≤Øàj

 ¤EG  ¥’õf E’G  øe QòMG Öjò¡àdGh  ÖjOCÉàdG  á«∏ªY á°SQÉ‡ óæY
 ∂fCG  øe  ócCÉJ  ,πØ£dG  ‘  OôªàdG  ô£N  ∫h C’G  ,øjQóëæe  óMCG  óMCG
 ’ .Oôªàd ¬©aój xèa πµ°ûH ¢ù«d øµdh áeRÉM á≤jô£H ∂æHG Üò¡J
 ’h  á«dƒÄ°ùŸÉH  Qƒ©°T  ÓH  hCG  Ú°ùcÉ°ûe  Gƒfƒµj  ¿CÉH  ∫ÉØW CÓd  íª°ùJ
 ¬dƒ≤J Ée Gƒ∏©Øj ¿CG º¡æe Ö∏WG ,áëbh á≤jô£H ∂«∏Y ¿hOôj º¡YóJ

 .DƒWÉÑJ ¿hOh Ahó¡H º¡d

 m¢SÉb Ü C’G  ¿CG  ƒ∏a ,•ÉÑM E’G  …CG  ¢†«≤ædG  øe Qò– ¿CG  kÉ°†jCG  Öéj
 :√ÉŒG òîà«°Sh •ÉÑM E’ÉH ô©°û«°S πØ£dG ¿EÉa äÉÑ∏£dG Òãch ó≤àæeh
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 z kÓ°UCG ∫hÉMCG q’CG »H Qóéj ÉÃQ ,»HCG »°Vôj ’ ¬∏©aCG Ée πµa ,IóFÉa ’{

يخبرنا بولس بشيئني في هذا النطاق: 
∏zGƒo (كولوسي ٣: ٢١). n°û rØ nj sÓ nÄ pd rº oc nO n’ rhnCG Gƒ o¶« p̈ oJ n’ , oAÉ nH B’G É n¡ tjnCG{

 uÜ sôdG pÖj pOrCÉ nà pH rº ogƒ tH nQ rπ nH , rº oc nO n’ rhnCG Gƒ o¶« p̈ oJ n’ , oAÉ nH B’G É n¡ tjnCG rº oàrfnCG nh{و
.z (أفسس ٦: ٤).  p√ pQG nòrfpEG nh

مزمنة،  عاطفية  مشكالت  من  يعانون  ممّن  كثيرين  بني  خدمت 
وال ميكنني أن أقدر عدد املرات التي وجدت فيها أن افتقار الشخص 
إلى الشعور بأنه له قيمة أو معاناته من مشاعر الفشل تعود جذورها 
إلى الطفولة فرمبا متت معاملته بطريقة سلبية من أحد األبوين، أو 
يكون قد تعرض لنقد أو كان موضع سخرية أو مت توبيخه بشدة أمام 
اآلخرين، تركت مثل هذه املعاملة جرحًا في نفس الطفل لم يشف 

على الرغم من مضي ما يقرب من عشرين أو ثالثني سنة. 
 ∂æHÉH p≥∏J ’ øµdh ,á«MÉf øe ÖjOCÉàdG ≈∏Y ¢Uô– ¿CG Öéj ÜCÉc

 .áØëéŸG äÉÑ∏£dG hCG áŸÉ¶dG á∏eÉ©ŸG ÖÑ°ùH •ÉÑM EÓd á°ùjôa

 º«∏©àdG ∫ÓN øe ˆG πã“ .2
إن ممارسة التأديب في املنزل ستمهد الطريق للجانب الثاني من 

خدمتك كنبي لعائلتك، لتوجههم في طرق اهللا وكلمته.
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املعلمني  لتدريب  كلية  في  كمدير  لي  اتضحت  التي  األمور  من 
في كينيا أنه لو فشلَت في تهذيب الطلبة وتأديبهم، فلن تستطيع 
أن تعلمهم، وهذا هو السبب في وجود عدد كبير من األطفال غير 
املتعلمني في احلضارة املعاصرة، ومن ناحية أخرى لو أنك حافظت 

على عملية التهذيب فستنجح في تعليمهم. 

يقول بولس :

 uÜ sôdG pÖj pOrCÉ nà pH rº ogƒ tH nQ rπ nH , rº oc nO n’ rhnCG Gƒ o¶« p̈ oJ n’ , oAÉ nH B’G É n¡ tjnCG  rº oàrfnCG nh{
.z (أفسس ٦: ٤).  p√ pQG nòrfpEG nh

من هو املسئول في املقام األول عن تعليم األوالد حق كلمة اهللا 
وفقًا لهذه اآلية؟ األب، ولكن من الذي يقوم بهذا الدور عادة؟ إنها 
هذا  كان  إن  ولكن  ال،  اهللا؟  وضعه  الذي  النظام  هو  هذا  هل  األم. 
هو ما تعلمنا إياه كلمة اهللا عندما يكبر طفلك الصغير ويصبح في 
أبي،  مثل  رجًال  أكون  أن  «أود  يقول:  قد  عمره  من  عشرة  الثانية 
فهو ال يذهب إلى الكنيسة وال يقرأ في الكتاب املقدس، ولهذا لن 
أفعل أنا أيضًا هذا» وهذا هو السبب وراء أن عدد النساء في شعب 

الكنيسة يفوق عدد الرجال بضعفني! 
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 ¿CG Öéj øµdh ,øgAÉæHCG ø¡Lƒj ¿CG Öéj »JGƒ∏dG AÉ°ùædG ˆG ∑QÉÑj

 .O’h C’G A’Dƒg IÉ«M ‘ Ée á≤jô£H ôKDƒj πLQ »MhQ óFÉb ∑Éæg ¿ƒµj

يقدم موسى نصيحة حكيمة لآلباء فيما يتعلق بالتوجيه الروحي 
في بيوتهم: 

 , rº oµ p°Sƒ oØ of nh  rº oµ pHƒo∏ ob  ≈ n∏ nY  p√ pòg  » pJÉ nªp∏ nc  (AÉH B’G  É¡jCG)  Gƒ o© n°† na{

 z rº oµpfƒ o« oY n rÚ nH nÖ pFÉ n°ü nY rø oµ nà rd nh , rº oµj pó rjnCG ≈ n∏ nY ká ne nÓ nY É ngƒ o£ oH rQG nh

(تثنية ١١: ١٨) 

مبعنى آخر يجب أن تكون كلمة اهللا واضحة في حياتك! 

قوسني،  بني  «آباء»  كلمة  أضفت   ١١ تثنية  من  اآلية  تلك  في 
لكي أوضح األصل العبري، تتخذ الضمائر العبرية أشكاًال مختلفة 
حسب جنس املخاطب إن كان مذكرًا أو مؤنثًا، في هذه اآلية التي 
 ¬Lƒj ôNBG ≈æ©Ã ،اقتبستها جند أن كل الكلمات في صيغة املذكر
 .§≤a  AÉH BÓd  â°ù«d  ™Ñ£dÉH  É¡æµdh  AÉH BÓd  kÉ°SÉ°SCG  ¬JÉ«°UƒJ  ≈°Sƒe

 Öéj á∏FÉY πc ‘ Ü C’G øµdh øgO’hCG º«∏©J ‘ äÉ¡e CÓd lQhO ∑Éæ¡a

.º«∏©à∏d »°SÉ°S C’G Qó°üŸG ƒg ¿ƒµj ¿CG
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ويستمر موسى في (تثنية ١١: ١٩) ليقول: 
 nÚ pM nh , rº oµ pJƒ o« oH p‘ n¿ƒ o°ùp∏ r nŒ nÚ pM É n¡ pH nÚ pªu∏ nµ nà oe , rº oc nO n’ rhnCG É ngƒ oªu∏ nY nh{

 z. n¿ƒ oeƒ o≤ nJ nÚ pM nh , n¿ƒ oeÉ næ nJ nÚ pM nh , p≥j pô s£dG p‘ n¿ƒ o°û r n“

ميكن أن ُيْسَتَغلَّ كل موقف في حياة األسرة ليكون فرصة لشرح 
بعض التعاليم املسيحية مدعمة بأيات من الكتاب املقدس، وتقدميها 
املناسبة  على  األمر  يقتصر  أن  يجب  وال  للصغار،  مبسط  بشكل 

الرئيسية املرتبطة بيوم األحد من كل األسبوع. 
وبالنسبة  سنوات،  مدار  على  كثيرين  خلداٍم  أطفاًال  خدمت 
لهؤالء األطفال كان الدين مجرد حلة خاصة يرتدونها عند الذهاب 
يخلعونها  املنزل  إلى  عودتهم  بعد  ثم  اآلحاد،  أيام  الكنيسة  إلى 
األحد  يوم  حتى  أخرى  مرة  يرتدونها  وال  الدوالب  في  ويضعونها 
 øe kGAõL ¿ƒµj ¿CG Öéj ¿ÉÁ E’G ¿ C’ AÉH B’G CÉ£N ƒg Gòg ¿Éc .التالي

 .∫õæŸG ‘ á«eƒ«dG IÉ«◊G

ذكرت في الفصل األول أن ليديا قبل زواجنا كانت أمًا لثماني 
لديهم  يكن  لم  وكأسرة  مبفردها،  بتربيتهن  قامت  بالتبني  بنات 
سوى القليل من املال وعادة لم يكن لديهم ما يبشر بوجود طعام 
البنات  جتمع  أن  هو  «ليديا»  تفعله  ما  كل  وكان  التالي،  لليوم 
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لإلفطار،  شئ  لدينا  ليس  األطفال  «أيها  وتقول:  معهن،  وتصلي 
من  تعلمن  وقد  الطعام،  ويأتي  معًا  فيصلني  نصلي».  دعونا  لهذا 
عشرات  من  أعظم  هو  ما  لصلواتهن  يستجيب  وهو  هللا  رؤيتهن 

الدروس في مدارس األحد! 

ال تعزل األطفال بعيدًا عن حياتك الروحية، ولكن أدخلهم فيها، 
حني تكون ذاهبًا في إجازة أشركهم معك في الصالة ألجل املكان الذي 
تتوجهون إليه وألجل ما ستفعلونه، ولو أن هناك مشكلة يعاني منها 
الطفل في املدرسة ال تقدم له ببساطة اإلجابة السليمة واحلل للمشكلة 

ولكن بدًال من هذا قل له: «دعنا نصلي معًا ألجل هذا األمر». 

ميكنني   ,ÚæeDƒªc  ¿hÈµj  ,Gƒ∏°üj  ¿CG  ∫ÉØW C’G  º∏©àj  ÉeóæY
لتجارب.  بناتنا  كل  تعرضت  فقد  خبرتي،  واقع  من  هذا  أقول  أن 
بفرٍح  يتذكرن  جميعًا  ولكنهن  ومشكالت،  جتارب  جميعًا  واجهن 

تلك األوقات التي اختبرن فيها استجابة الرب لصلواتهن.
كينيا  في  التعليمية  اإلرساليات  في  وليديا  خدمت  عندما 
اصطحبنا ابنتنا إليزابيث معنا وكانت في الثامنة عشرة من عمرها 
قصر  من  تعاني  إليزابيث  كانت  مومباسا،  في  مسيحي  مؤمتر  إلى 
لها  نصنع  أن  علينا  كان  عام  كل  في  يتدهور،  نظرها  وكان  نظر، 
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نظارات أقوى، لهذا قلنا للكارز في مومباسا: «هل ميكنك أن تصلي 
ألجل عيني إليزابيث؟». 

القيام  منها  نطلب  أن  دون  النظارة،  إليزابيث  وخلعت  فصلى 
بذلك! 

بعد عدة أيام أردنا االطمئنان على حالتها. 
فسألناها: «كيف حال عينيك؟» 

فأجابت: «لقد صلى ألجلي، أليس كذلك؟» 
تخرجت  وقد  سليمة،  أنها  «إليزابيث»  رؤية  أثبتت  بعد  وفيما 

من كلية التمريض دون أن تستخدم النظارة! 
مرت ابنتنا «إليزابيث» بنفس االختبارات التي مير بها املؤمنون، 
شخص  اهللا  أن  وهو  أال  فيه  تشك  لم  واحد  شئ  هناك  كان  ولكن 

حقيقي! وما دليلها على ذلك؟ نظرها! 
 ô£N øe ¢SÉædG  »ª– IÉ°Sôe áHÉéà°ùŸG  IÓ°üdG  QÉÑàNG Èà©j
É©dG Gòg ìÉàéj …òdG óŸG QÉ«J π©ØH ´Óàb’G⁄, لهذا دعونا نتذكر 

شيئًا ما حدث عندما صلينا معًا. 
أحد أصدقائي خادم ولديه أربع بنات، مثل بنات فيلبس عندما ُكنَّ 
أطفاًال كان لكل منهن خدمة نبوية انظر (أعمال ٢١: ٨ـ  ٩) ومسئولية 
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خاصة في الصالة، فإحداهن تصلي ألجل األمور املادية واألخرى تصلي 
ألجل الشفاء، والثالثة للمشكالت في املدرسة والرابعة ألي شئ آخر 
ألنهن  املسيح  في  البنات  هؤالء  تأصل  وقد  إليه،  احتياج  في  يكونون 
على  العائلة  ظلت  لهذا  ونتيجة  للعائلة،  الروحية  احلياة  في  شاركن 

عالقة وثيقة ببعضها البعض حتى بعدما تزوجت البنات. 

 πH  ,á∏eÉc  á«dƒÄ°ùŸG  º¡æY  πªëàJ  ÚM  ∑O’hCG  ∑QÉÑJ  ’  âfCG
 çóëj Gòg øµdh ,iƒbCG GhQÉ°U á«dƒÄ°ùŸG º¡à∏ªM Éª∏c ,¢†«≤ædG ≈∏Y

 .áªµëHh kÉ«éjQóJ

 ÚÑfÉ÷G Óc øe π°UGƒàdG .3
من  تتمكن  لكي  للتواصل  واضحة  خطوط  هناك  يكون  وأن  البد 
من  كثير  على  املعلمني  وعظات  الكتب  حتتوي  اهللا،  عن  عائلتك  تعليم 
بعض  لك  أقدم  أن  أود  ولكني  التواصل  بكيفية  اخلاصة  التوجيهات 

مالحظاتي الشخصية. 

أوًال، إن أكثر وسائل التواصل فعالية بني األب وابنه عادة ما جتري في 
ورسمي  قاٍس  بشٍيء  والدهم  توجيهات  األطفال  َرَبَط  فإْن  ديني،  غير  جو 

وديني، فإنهم في النهاية مييلون لكراهية كلٍّ من اإلميان والتوجيهات. 

األب كنبي
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من أهم املبادئ التي حتكم عملية التواصل مع األطفال هو عدم 
مساحة  إعطاؤهم  يجب  ولكن  فقط،  إليهم  إصدار  على  التركيز 
أنفسهم،  عن  والتعبير  احلديث  خاللها  من  يستطيعون  احلرية،  من 
باملسئولية  مبالني  وغير  مشاكسني  أطفال  مع  املتعاملني  معظم  يتفق 
إن  هى:  مشتركة  واحدة  شكوى  جتمعهم  الصغار  هؤالء  معظم  أن 
ْع األطفال على التعبير عن أنفسهم  آباءنا ال يستمعون لنا أبدًا، َشجِّ
وشرح مشكالتهم، ال تخلق جوًا دينيًا متزمتًا، وال تكن مصدومًا 

من بعض األمور التي يخبرونك بها. 

وأخيرًا فإن أهم األشياء التي تقولها البنك عادة ما تكون تلك 
التي تقولها بطريقة عرضية أو مرجتلة في وقت لم تتوقعه أبدًا، 
في احلديقة أو في رحلة صيد أسماك، أو عند تنظيف اجلراج، أو 
ل السيارة، عندها رمبا  عندما حتاولون اكتشاف السبب وراء تعطُّ
تكون قادرًا على أن تنقل البنك أو ابنتك املبادئ العميقة لكلمة 
اهللا، ولن يكون وجود املذبح العائلي قادرًا وحده على القيام بهذا 
 ,ájOÉ©dG ÉæJÉbhCG É¡H »°†≤f »àdG á«Ø«µ∏d ÒÑc ÒKCÉJ ∑Éæ¡a ،الدور

 .»≤«≤◊G π°UGƒà∏d IOÉÃ  á«eƒ«dG IÉ«◊G ∞bGƒe Éfó“ PEG

األب كنبي



١٢٠

 IÒN C’G ΩÉj C’G ‘ ∂à∏FÉY ò≤æJ .4
علمت كثيرًا عن تلك اآلية الكتابية 

 z. p¿É n°ùrf pE’G pø rHG pΩÉ sjnCG p‘ kÉ°† rjnCG o¿ƒ oµ nj n∂ pd nò nc mìƒof pΩÉ sjnCG p‘ n¿É nc É nª nc nh{
(لوقا ١٧: ٢٦). 

دائمًا أشير إلى أن األشرار في أيام نوح كانوا يفعلون الشر متامًا 
قصة  في  اإليجابية  الرسالة  رأيت  يوم  ذات  ولكن  اليوم،  كأشرار 

نوح: 

 kÉµr∏ oa ≈ næ nÑ na , n±É nN oó r© nH nô oJ r n⁄ mQƒ oeoCG rø nY p¬ r«ndpEG n» pMhoCG És nŸ lìƒof p¿É nÁ pE’É pH {
 z. p¿É nÁ pE’G nÖ n°ù nM … pòsdG u pÈr∏ pd kÉK pQG nh nQÉ n°U nh , n n⁄É n©rdG n¿G nO p¬ pÑ na , p¬ pà r« nH p¢UnÓ n pÿ
(عبرانيني ١١: ٧). 

واستعد  اآلتي  القضاء  عن  اهللا  من  البار  الرجل  ذلك  نوح  سمع 
وخلص عائلته. 

إن األيام التي نحيا فيها اآلن شبيهة جدًا بأيام نوح، ومن سمات 
 .(١٣  :٦ (تكوين   zº o¡ ræ pe  kÉªr∏ oX  rä C nÓ nà repG  n¢VrQ nC r’G  s¿ nC’{ نوح:  أيام 
العنف  جرائم  أصبحت  فقد  اليوم!  األرض  حال  هو  بالتأكيد  وهذا 
تكتب  أن  مدهشًا  أمرًا  كان  كم  أتذكر  أن  فيمكنني  انتشارًا،  أكثر 

األب كنبي
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السيدات  إحدى  حقيبة  ليسرق  سيارة  بفتح  قام  لصٍّ  عن  الصحف 
اجلرائم  فإن  واليوم  العشرين.  القرن  ثالثينيات  في  البريطانيات 
أيضًا  تتذكر  فرمبا  مخيفة،  بدرجة  للغاية  منتشرة  للعنف  الرئيسية 
أن  دون  الطائرة  إلى  الدخول  بإمكانك  كان  قريًب  وقت  حتى  أنه 

يكون هناك تفتيش أمني، ولكن هذا ال يحدث اليوم! 

حساسية  أنقذت  فيهما  حادثتني  باختصار  عليك  أقص  دعني 
األب واحدًا أو أكثر من أفراد عائلته من موت متوقع. 

كان أحد أحفادي يقود سيارة العائلة الكبيرة مع زوجته وأوالده 
ولكن  جواره  إلى  جتلس  زوجته  كانت  العادة  وفي  الثالثة،  الصغار 

لسبب ما جلست في املقعد اخللفي مع األطفال الثالثة الصغار. 

من  قطعة  أحدهم  رمى  اجلسور  أحد  أسفل  السيارة  مرور  وأثناء 
املجاور  املقعد  أمام  الزجاجي  احلاجب  فانكسر  عليهم،  األسمنت 
للسائق وغطت البودرة الزجاجية كل من بالسيارة، ولكن لم يجرح 
أحد أو يصاب بأذى، وعندها أدرك األبوان ملاذا أعيقا عن وضع أي 
شخص من أفراد العائلة في املقعد األمامي بجانب السائق، فلو كان 

هناك أي شخص في هذا املقعد لكانت النتيجة مختلفة متامًا. 

األب كنبي
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اسم  عليه  سنطلق  الذي  أصدقائي  بأحد  تتعلق  الثانية  واحلادثة 
يهدد  ما  خطرًا  هناك  أن  السابقة  الليلة  في  ر  ُحذِّ قد  وكان  مالكوم، 

أحد أفراد عائلته. 

سيارة  تقود  لكي  تستعد  ابنته  كانت  عندما  التالي  اليوم  وفي 
أخبرها  يوم  كل  تفعل  كما  عملها  إلى  بها  لتذهب  والدتها 
«مالكوم»: «هذا الصباح أشعر أنه من األفضل أن تأخذي سيارتي 

ال سيارة أمك»

وفيما تقود البنت سيارة والدها مرت بحفرة في الطريق مليئة 
بالزيت، فأصبح من الصعب عليها التحكم في السيارة وحتطمت، 
انفتحت،  الهوائية  الوسائد  ألن  اإلصابة  من  البنت  أنقذ  اهللا  ولكن 
ولو كانت البنت تقود سيارة أمها التي ال يوجد بها وسائد هوائية 

لكان احلادث مأساويًا. 

 IƒÑædG ìhôd AÉH B’G É¡«a ≈Y ró oj ΩÉjCG ≈g É¡«a É«ëf »àdG ΩÉj C’G ¿EG

 ¬LGƒj …òdG ô£ÿG √ÉŒ Ú°SÉ°ùM ¿ƒfƒµ«°S øjòdG AÉH B’Éa ,ìƒf πãe

 .º¡àjÉªM ¿ƒ©«£à°ù«°S øe ºg º¡JÓFÉY
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ô°TÉ©dG π°üØdG

∂∏ªc Ü C’G
دعونا نستعرض الوظائف الثالث األساسية لألب، ككاهن هو 
ممثل لعائلته أمام اهللا، وكنبي هو ممثل اهللا أمام عائلته، وأخيرًا كملك 

يحكم العائلة نيابة عن اهللا. 

ولكن ما معنى أن يكون األب ملكًا؟ 

في (١تيموثاوس ٣: ٤ ـ ٥) يناقش بولس مؤهالت الرجل الذي 
يريد أن يكون قائدًا في الكنيسة، يوضح بولس أن أهم تلك املؤهالت 
 oô uH nó oj { :على اإلطالق هى حالة منزل ذلك الرجل، فمثل هذا الرجل
.z (١تيموثاوس ٣: ٤).  mQÉ nb nh uπ oµ pH ṕ ƒ o°† o rÿG p‘ lO n’ rhnCG o¬nd ,kÉæ n°ù nM o¬ nà r« nH
فمن املتوقع أن ميارس سلطانه وأن يكون له أوالد يحترمونه ويطيعونه 

ويخضعون لسلطانه. 

 ∞≤j ¿CG{  تعني حرفيًا zôHój{ إن الكلمة اليونانية التي ُترجمت إلى
على  ليشتمل  املعنى  يتسع  كما   z¢SCGôc  ∞≤j  ¿CG{ أو   zΩÉeCG  áeó≤ŸG  ‘
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}zô£«°ùjh ºµëàj{h z»ªëj{h ,zºµëj وباألساس تعني الكلمة أن األب 
يقف كرأس املنزل، فهو يضع نفسه بني عائلته وبني كل ضغوط احلياة 

وأخطارها، وهو أيضًا يتحرك أمامهم مقدمًا مثاًال للحياة النقية. 

يواصل بولس كالمه ليقول أن القيادة الناجحة في املنزل ضرورية 
بيته»   يدبر  أن  يعرف  ال  أحد  كان  إن  «وإمنا  الكنيسة  في  للقيادة 
يتمكن  لم  إن  آخر  مبعنى   .(٥ (آية   z p̂ G  pá n°ù« pæ nµ pH  » pæ nà r© nj  n∞ r« nµ na{
الرجل من أن يكون قائدًا ناجحًا في املنزل فال ميكنه إحراز النجاح 

كقائد في كنيسة اهللا. 

من  بيتهورس  لوي  على  بالتعرف  املرات  إحدى  في  استمتعت 
أثناء  أوربا  في  خمسينية  كنيسة  ألكبر  راعيًا  كان  والذي  السويد 
فترة احلرب العاملية الثانية، كان رجًال ينظر إلى الشروط الكتابية 

املطلوب توافرها في الراعي بكل جدية. 

ففي مرحلة ما وقف أمام رعيته وأخبرهم أنه سيتقاعد عن العمل 
كراٍع لهم. 

وشرح لهم: «يقول الكتاب املقدس أن أوالدي يجب أن يكونوا 
أن  يجب  ولهذا  الرب  مع  يسيرون  ال  أوالدي  ولكن  لي،  خاضعني 

أتقاعد». 

األب كملك
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فأجاب الشعب: «ال تفعل هذا، سنصلي ألجل أوالدك حتى يخلصوا». 

وصلى الشعب وخلص أبناء الراعي ولم يتقاعد لوي بيتهورس. 

التي  الشروط  يأخذون  ال  اليوم  اخلدمة  في  كثيرين  فإن  لألسف 
يضعها الكتاب املقدس مأخذ اجلد. 

والسبب املنطقي وراء جعل النجاح في دور األبوة شرطًا أساسيًا 
لشغل منزلة الراعي، هو أن املنزل ُيعد كنيسة مصغرة. 

في كنيسة العهد اجلديد هناك ثالثة عناصر أساسية: 
عليهم  ويطلق  اجلمع  بصيغة  الكلمة  تأتي  ما  (غالبًا   »YGôdG  .1

أيضًا الشيوخ) 
 ¿hóYÉ°ùŸG hCG á°ùeÉª°ûdG .2

 á°ù«æµdG Ö©°T .3

ويتماشى هذا مع ثالثة عناصر رئيسية في املنزل: 
kÉ«YGQ ¬Ø°UƒH ∫ƒÄ°ùŸG ƒgh Ü C’G .1

الذي  الشماس  مثل   É¡LhR  Ú©àd  ˆG  É¡≤∏N  »àdGh  áLhõdG  .2
يعني الراعي 

 .Ö©°ûdG hCG á«YôdG ºg øjòdG ∫ÉØW C’G .3

األب كملك
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تؤسس  التي  األركان  كل  العائلة  في  أقام  قد  اهللا  يكون  وبهذا 
 ∂à°ù«æc íéæJ ¿CG Öéj{ لألب:  اهللا  ويقول  اجلديد،  العهد  كنيسة 
 ÉgóæY  ,∂dõæe  ‘  ∂d  É¡à«£YCG  »àdG  á°ù«æµdG  ∂∏J  …CG  ,IÒ¨°üdG

 .zˆG á°ù«æc ‘ kÓgDƒe ¿ƒµà°S

 º«gGôHEG äGƒ£N ôKCG ™Ñàæd

وأمتها  مسئوليته  قبل  الذي  لألب  كصورة  إلبراهيم  اآلن  لنتجه 
لكي يحكم أو لكي يكون ملكًا على عائلته. 

من  اآلالف  مئات  بني  من  إبراهيم  اهللا  اختار  ملاذا  تساءلت  هل 
يكون  بأن  إبراهيم  حظي  ملاذا  اليوم؟  ذلك  في  األرض  على  الرجال 

رأسًا لنسل جديد سيأتي باخلالص لكل البشرية؟ 

معناه  أبرام  كان  األصل  في  إبراهيم،  اسم  معنى  إلى  أنظر  أوًال: 
هذا  مع  واألبدي  الثاني  عهده  اهللا  قطع  عندما  ولكن   ،z™ØJôe ÜCG{

الرجل غير اسمه إلبراهيم الذي يعني }zQƒ¡ª÷ kÉHCG. ميكنك أن ترى 
في كال الشكلني أن احلقيقة األولى املتعلقة باسمه هو أنه كان أبًا، 

وهذا له أهمية كبرى إذ أن اهللا اختار إبراهيم كأب. 

األب كملك
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ثانيًا: دعونا ننظر إلى شئ هام آخر قاله اهللا إلبراهيم: 

 kI nÒ pÑ nc ká seoCG o¿ƒ oµ nj oº« pgG nô rHpEG nh , o¬o∏ pYÉ na ÉnfnCG É ne nº« pgG nô rHpEG rø nY » pØ rNoCG rπ ng {
 n» p°Uƒ oj  r» nµpd  o¬ oà ra nô nY  uÊ nC’  ? p¢VrQ nC’G  p n·oCG  o™« pª nL  p¬ pH  o∑ nQÉ nÑ nà nj nh  , ká sj pƒ nb nh
 r» nµpd , k’ ró nY nh kG qô pH Gƒo∏ nª r© n«pd uÜ sôdG n≥j pô nW Gƒ o¶ nØ rë nj r¿nCG p√ pó r© nH rø pe o¬ nà r« nH nh p¬« pæ nH

z.z  (تكوين ١٨: ١٧ ـ ١٩).  p¬ pH nºs∏ nµ nJ É n pÃ nº« pgG nô rH pE’ tÜ sôdG n» pJrCÉ nj

 z...√O’hCG ¬Lƒj ≈àM ¬JÎNG{ :تخبرنا الترجمة الدولية اجلديدة
هى  إلى «يوجه»  هنا  ترجمت  التي  العبرية  الكلمة  أن   .(١٩ (آية 
كل  في  خاصة  بصفة  وتستخدم  «يأمر»،  التقليدية  العبرية  الكلمة 
فإن  نستخدمها  التي  الترجمة  كانت  وأيًا  موسى،  ووصايا  ناموس 
احلقيقة التي تهمنا هى أن إبراهيم مؤهل الختيار اهللا ألن اهللا رأى فيه 

شخصًا ميكن االعتماد عليه في توجيه أوالده ومنزله. 

كلمة  إنها  نقول  أن  ميكن  بل  قوية،  كلمة  «يأمر»  كلمة  إن 
أن  تقصد  «هل  واألمهات:  الزوجات  بعض  تقول  رمبا  عسكرية، 
يكون الرجل ديكتاتورًا؟» ال، ولكن هناك بعض املواقف التي يكون 
الرجل فيها ملزمًا أن يقول: «لكي نرضي اهللا ونحصل على بركته، 
هذه هى الطريقة التي ستسير بها األمور في منزلنا، ولن نفعل هذا 

بل سنفعل ذلك». 

األب كملك
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في  األساسية  القواعد  بعض  إرساء  في  احلق  لألب  أن  أعتقد 
فيه  سيعود  الذي  الوقت  ما  معًا،  سيأكلون  وقت  أي  «في  املنزل: 
الصغار للمنزل، نوعية الترفيه التي يسمح بها لألطفال، واستخدام 

التليفزيون وغيرها، فهذا ليس امتيازًا لألب فقط ولكنه واجبه. 

يجب على األب أال يتخذ قرارات مثل هذه دون أن يستشير زوجته 
أوًال ويتأكد من موافقتها، ولكن املسئولية األخيرة للنظام في املنزل 

تقع على عاتق األب، فهو الشخص الذي سيجيب اهللا عن عائلته. 

إبراهيم  أن   (١٢ ـ   ١١  :٤ في (رومية  املقدس  الكتاب  يخبرنا 
ال  أنه  يعني  وهذا  خطواته،  في  يسلكون  الذين  هؤالء  لكل  أب  هو 
ميكنني أن أقول: «أنا مولود ثانية وبالتالي فإن إبراهيم أبي»، يجب 
فيه  نتبع  مجال  وأهم  إبراهيم،  فيه  سار  الذي  الطريق  في  أسير  أن 

خطوات إبراهيم هو العائلة. 

 ájhÉª°ùdG á∏FÉ©dG ‘ ΩÉ¶ædG

البد وأن ننظر إلى العائلة اإللهية في السماء لكي نحصل على 
النموذج الكامل للسلطان في العائلة على األرض في العالقة بني اهللا 

اآلب واهللا االبن؟ 

األب كملك
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كل  أبيه  مع  عالقته  عن  يسوع  بها  حتدث  التي  الطريقة  تتحدى 
النظريات املعاصرة بخصوص تربية األطفال: 

 ló nMnCG  n¢ù r«nd  .kÉ°† rjnCG  É ng nò oN B’  » p°ù rØnf  o™ n°VnCG  uÊ nC’  oÜ B’G  » pæ tÑ pë oj  G nò n¡pd{
 r¿nCG l¿É n£r∏ o°S p‹ nh É n¡ n© n°VnCG r¿nCG l¿É n£r∏ o°S p‹ .» pJG nP rø pe ÉnfnCG É n¡ o© n°VnCG rπ nH » uæ pe É ng oò oNrCÉ nj
«z. (يوحنا ١٠: ١٧ ـ ١٨).  pHnCG rø pe É n¡ oàr∏ pÑ nb oá s« p°U nƒrdG p√ pò ng .kÉ°† rjnCG É ng nò oNBG

هذه  ينفذ  االبن  ويسوع  وصايا  أعطى  اآلب  اهللا  أن  يوضح  هذا 
الوصايا. 

مرة أخرى في (يوحنا ١٢: ٤٩ ـ ٥٠) قال يسوع: 

 pÊÉ n£ rYnCG  nƒ og  » pæn∏ n°S rQnCG  … pòsdG  nÜ B’G  sø pµnd  ,» p°ù rØnf  rø pe  rºs∏ nµ nJnCG  r n⁄  uÊ nC’{
 . lá sj pó nHnCG lIÉ n« nM n» pg o¬ nà s« p°U nh s¿nCG oºn∏ rYnCG ÉnfnCG nh . oºs∏ nµ nJnCG G nPÉ n pÃ nh o∫ƒ obnCG G nPÉ ne : kás« p°U nh

.z oºs∏ nµ nJnCG G nò nµ ng oÜ B’G p‹ n∫É nb É nª nµ na p¬ pH ÉnfnCG oºs∏ nµ nJnCG É nª na

ولهذا في كل تعاليمه أطاع يسوع الوصية التي قبلها من اهللا اآلب. 

واألكثر من هذا في (يوحنا ١٤: ٣١) عندما كان يسوع يستعد 
ملغادرة العلية وخوض املواجهة التي قادت إلى محاكمته وصلبه قال: 

 G nò nµ ng  oÜ B’G  pÊÉ n°U rhnCG  É nª nc nh  , nÜ B’G  tÖ pMoCG  uÊnCG  o n⁄É n©rdG  nº n¡ rØ n«pd  rø pµnd nh  {
.zÉ næ o¡ ng rø pe r≥ p∏ n£ rænf Gƒ oeƒ ob . oπ n© ranCG
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لهذا ذهب يسوع إلى الصليب طاعًة لوصية أبيه، وكان هذا هو 
االمتحان األساسي للطاعة. 

في (عبرانيني ٥: ٨) يلخص الكاتب هذا في عبارة بسيطة: 

 z. p¬ pH n s⁄ nCÉ nJ É s p‡ ná nYÉ s£dG nºs∏ n© nJ kÉæ rHG p¬pf rƒ nc n™ ne {

هنا هو النموذج الذي نراه في األقنومني اإللهيني اآلب واالبن، 
وقد  الوصايا،  هذه  باتباع  الطاعة  تعلم  واالبن  الوصايا  اآلب  أعطى 
عدم  على  َيُحضُّ  كتابي  منوذج  أي  يوجد  وال  حياته،  طاعته  كلفته 
الطاعة أو العصيان أو الال مباالة، فاهللا هو إله الدقة، ويخبرنا متامًا 

ما يريدنا أن نفعله ويتوقع منا أن نقوم به. 

ينبغي اتباع هذا النموذج في احلياة اإلنسانية، فليس لنا احلرية 
هنا على األرض لكي نعدل من النموذج الذي وضعته السماء لنا. 

â«ÑdG ‘ Öjò¡àdG
يتعلم  أن  عليه  كان  يسوع  أن   (٨  :٥ من (عبرانيني  لتونا  رأينا 
الطاعة، وهذا يشير إلى أن الطاعة تأتي بالتعلم، وتعلم الطاعة هو 
يخضع  أن  قبل  قد  نفسه  يسوع  كان  فإن  التأديب،  عليه  نطلق  ما 

للتأديب فكم باحلري نحن وأوالدنا األعزاء غير الكاملني! 
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 áÑëŸG ÚH ™ªŒ ¿CG ∂«∏©a ∑O’hCG á«HôJ ‘ íéæJ ¿CG äOQCG ¿EG

 êôîJ  ∂∏©Œ  »àdG  á≤jô£dG  ¿EÉa  iôNCG  á«MÉf  øeh  ,ÖjOCÉàdGh

 ¿CGh ¿ƒÑ∏£j Ée πc º¡«£©Jh ,º¡∏dóJ ¿CG ≈g AÉ°ù©Jh Ú£Ñfi ∫ÉØWCÉH

º¡ÑdÉ£e πµd Ö«éà°ùJh ,¬fhójôj Ée πc π©ØJ. عندما يكبر األطفال 

الذين تربوا في مثل تلك البيئة يتوقعون أن احلياة ستعاملهم بنفس 
الطريقة التي عاملهم بها آباؤهم، ولكن ليس األمر كذلك، فاحلياة 
عاملهم  أناس  حياة  تتبعت  وقد  ازدياد،  في  قسوتها  للغاية  قاسية 
أنهم  جميعًا  عنهم  أقول  أن  وميكنني  كتابية  غير  بطريقة  آباؤهم 

عاشوا حياة صعبة بدرجات متفاوتة. 

 OÉ°ùaEÉa  ,π°ùµdG  øY  ÒÑ©J  ƒg  πH  ,kÉØ£d  ¢ù«d  ∫ÉØW C’G  π«dóJ

 .º¡à«HôJ ¬Ñ∏£àJ …òdÉc kGOƒ¡› Ö∏£àj ’ ∫ÉØW C’G

 ,º¡FÉHBG øe GƒHODƒj ⁄ øjòdG ∂ÄdhCG ºg á°SÉ©J ∫ÉØW C’G ÌcCG ¿EG

 õLGƒM OƒLh ¤EG êÉàëj πØ£dG ¿ C’ ¿Ée C’G Ωó©H kGQƒ©°T Ìc C’G ºgh

 .¿Ée C’ÉH ¢SÉ°ùM E’G ¬«£©J

مشارف  على  جسيكا  األفريقية  ابنتنا  كانت  عندما  أتذكر 
السادسة عشرة وكانت تواجه مشكالت املراهقة، وعلى الرغم من 
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فعل  أرادت  املراحل  إحدى  في  أنها  إال  مخلصة  مؤمنة  كانت  أنها 
شيٍء ما لم يكن حكيمًا وال صائبًا. 

سألت: «هل ميكنني أن أفعله؟، هل ستسمح لي؟» 

فقلت: «ال لن أسمح، ألنه سيضرك» 

اعتقدت أن جيسكا ستتضايق، ولكني رأيت في عينيها شعورًا 
بالراحة ألنني وضعت لها حدًا، فلم يكن لديها القدرة على أن تضع 

حدًا لنفسها ولكنها كانت ممتنة لي ألني وضعت هذا احلد. 

حريتهم  على  األطفال  أترك  أن  احلكمة  أو  العدل  من  يكن  لم 
أية  دون  اليوم  فيه  نعيش  الذي  هذا  مثل  عالم  في  خاصة  وبصفة 
حدود، يجب أن تكون تلك احلدود بسيطة وعملية وعادة ما يجب 

أن نشرحها لألطفال: 

«ملاذا ال نشاهد برنامج كذا في التليفزيون؟» 

«ألنه يقدم مثًال سيئًا ويشجعك على أن تفعل أشياء تؤذيك». 

من ناحية أخرى هناك بعض املواقف التي ستكون اإلجابة فيها 
إن  هذا،  قال  ماما)  (أو  بابا  «ألن  ببساطة  هى  «ملاذا؟»  سؤال  عن 
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تقدمي تفسير لتلك القوانني رمبا يكون أمرًا معقدًا جدًا ال يستطيع 
الطفل أن يفهمه. على أية حال في بعض األحيان يعطي اهللا قواعد 
أشك  املثال  سبيل  على  القواعد،  لتلك  أسباب  إبداء  دون  لشعبه 
القواعد  وراء  األسباب  يفهمون  كانوا  اإلسرائيلني  معظم  أن  في 
التي يضعها اهللا في (الويني ١١) ومع ذلك ما زال يتوقع منهم أن 

يطيعوها. 

من  جزءًا  أطفالنا  و«ليديا»  أنا  أعطيت  منوهم  مراحل  إحدى  في 
الكتاب املقدس ليحفظوه وهو :

.z pá në« pH sòdG nø pe oπ n°† ranCG ó É nª pà r°S p’G G nP nƒ og{ : (١صموئيل ١٥: ٢٢)

نفس  يعلمون  أوالدنا  بعض  أن  اكتشفت  سنوات  عدة  وبعد 
اآليات الكتابية ألطفالهم. 

بني  مقارنة  بعقد  لألبوة  دراستنا  سنستكمل  التالي  الفصل  في 
أبوين يقدمهما الكتاب املقدس في سفر التكوين. 
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ô°ûY …OÉ◊G π°üØdG

øjƒHCG IQƒ°U
لعبت  التي  الشخصيات  من  واحدًا  إبراهيم  أخي  ابن  لوط  يعد 
دورًا مؤثرًا في حياة إبراهيم، فقد كان الرجالن شريكي ترحال منذ 
غادرا معًا «أور الكلدانيني» متوجهني إلى «كنعان»، وال شك أن لوطًا 
وحثه  أعماقه  ملس  مما  إبراهيم،  مع  املجيدة  اهللا  تعامالت  الحظ  قد 
على الدخول في عالقة شخصية مع الرب، ولكن حان الوقت لكي 

ينفصل الرفيقان ألن: 

 rºn∏ na , kI nÒpã nc É nª o¡ oc nÓ renCG rânfÉ nc rPpEG kÉ© ne É næ oµ r°ù nj r¿nCG o¢VrQ nC’G É nª o¡r∏ pª nà r n– r n⁄ {

©z.kÉ (تكوين ١٣: ٦). ne É næ oµ r°ù nj r¿nCG G nQ pó r≤ nj

وقد  إليه،  سيذهب  الذي  املكان  يختار  أن  للوط  إبراهيم  سمح 
فارق  وهو  أال  الرجلني  بني  حاسمًا  فرقًا  االنفصال  عملية  أظهرت 

الرؤية.
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لم تكن رؤية إبراهيم قاصرة على هذا العالم املنظور، وال على 
األمور الوقتية، بل امتدت رؤيته إلى ما وراء املنظور والوقتي .. إلى 

املستقبل األبدي: 

 É n¡ oF pQÉ nH nh É n¡ o©pfÉ n°U »pàsdG , oäÉ n°SÉ n°S nC’G É n¡ nd » pàsdG ná næj pón rŸG oô p¶nà ræ nj n¿É nc o¬sf nC’{

.z (عبرانيني ١١: ١٠).  ô G

على  أنظاره  مثبتًا  احلياة  هذه  في  اختياراته  على  إبراهيم  أقدم 
الوجهة األبدية. 

أما لوط فلم ير أبعد من األمور احمليطة به في الوقت احلاضر: 

 É nªn∏ rÑ nb  , l» r≤ n°S  É n¡ n©« pª nL s¿nCG  u¿ oO rQ oC’G  pI nô pFG nO  sπ oc  inCG nQ nh  p¬ r« næ r« nY  l•ƒod  n™ na nô na{

 oA» p nŒ  É nª næ« pM  , nô r°ü pe  p¢VrQnCÉ nc  uÜ sôdG  pá sæ né nc  , nI nQƒ oª nY nh  nΩh oó n°S  tÜ sôdG  nÜ nô rNnCG

 .kÉb rô n°T l•ƒod nπ n n–rQG nh u¿ oO rQ oC’G pI nô pFG nO sπ oc p¬ p°ù rØ næpd l•ƒod nQÉ nà rNÉ na . nô nZƒ o°U n¤pEG

 p‘ nø nµ n°S l•ƒod nh , n¿É n© ræ nc p¢VrQnCG p‘ nø nµ n°S oΩG nô rHnCG . pô nN B’G pø nY oó pMG nƒrdG n∫ nõ nà rYÉ na

.z (تكوين ١٣: ١٠ ـ ١٢).  nΩh oó n°S n¤pEG o¬ neÉ n« pN nπ n≤ nf nh , pI nô pFG sódG p¿ oó oe

وفي اآلية التالية يضيف الكاتب كما لو كان بني قوسني: 
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 z.kG qó pL uÜ sôdG i nó`nd kIÉ` n£ oN nh kGQG nô` r°TnCG nΩh oó` n°S oπ rgnCG n¿É nc nh{

(تكوين ١٣: ١٣). 

حددت رؤية لوط املسلك الذي سيتخذه، فقد كان منجذبًا نحو 
والشر  اخلطية  حجم  إلى  ينظر  ولم  وخصوبتها  سدوم  أرض  ثروة 

املوجود في سكان سدوم. 

يعلنا  لكي  سدوم  إلى  مالكني  اهللا  أرسل  سنوات  عدة  مضي  بعد 
مثبتًا  لوط  وجه  يكن  لم  وعندها  املدينة،  على  الوشيكة  دينونته  عن 
 ‘ kÉ°ùdÉL{ نحو مدينة سدوم وحسب، ولكنه فعليًا كان داخل املدينة
zΩhó°S ÜÉH (تكوين ١٩: ١). وهذا يشير إلى أن لوط كان له مركز 

املمارسات  في  يتوّرط  لم  أنه  من  الرغم  وعلى  املجتمع،  في  وسلطة 
الشريرة لشعب املدينة، إال أنه جعل نفسه واحدًا منهم. 

 n∫É nb nh{ ،طلب املالكان من لوط أن يجمع كل أفراد عائلته بسرعة
 sπ oc nh  n∂ pJÉ næ nH nh  n∂« pæ nH nh  n∑ nQÉ n¡ r°UnCG  ?É næ o¡ ng kÉ°† rjnCG  n∂ nd  rø ne{  : m•ƒo∏ pd  p¿ nÓ oL sôdG

يدمر  أن  قبل  بهم  يهرب  وأن   z, p¿É nµn rŸG  nø pe  rê pô rNnCG  pá næj pón rŸG  p‘  n∂ nd  rø ne

الرب املدينة (تكوين ١٩: ١٢).
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 Gƒ oL oô rNG Gƒ oeƒ ob{ : n∫É nb nh p¬ pJÉ næ nH nøj pò pN B’G o√ nQÉ n¡ r°UnCG nºs∏ nc nh l•ƒod nê nô nî na{
 z. p√ pQÉ n¡ r°UnCG p oÚ rYnCG p‘ mì pRÉ nª nc n¿É nµ na .z ná næj pón rŸG l∂ p∏ r¡ oe sÜ sôdG s¿ nC’ p¿É nµn rŸG G nò ng rø pe
(تكوين ١٩: ١٤). 

مبا أن فكرة قضاء اهللا قد بدت سخيفة بالنسبة ألصهاره، لم ينجح 
لوط سوى في أخذ زوجته وبنتيه غير املتزوجتني، وبعد اخلروج من 
األخيرة  النظرة  تلك  بسبب  ملح  عمود  إلى  زوجته  حتولت  املدينة 

النادمة التي ألقتها على املدينة أثناء رحيلها. 

وفيما بعد تخيلت صورة لوط وهو ينظر من اجلبال التي إلتجأ 
إليها بعد هروبه ناظرًا إلى بقايا سدوم التي كانت قبًال مدينة كبيرة 
وإلى عمود امللح الذي كان زوجته. رمبا قال: «لقد قدت عائلتي كلها 
إلى هذا املكان ولكن لم يتبعني سوى هاتني البنتني في خروجي من 

هذه املدينة» (الحظ أنهما تورطتا في عالقة زنى بأبيهم). 

هل حتطم لوط بسبب الشعور بالذنب الذي إجتاحه عندما أدرك 
إلى أي مدى فشل في إمتام مسئوليته جتاه عائلته؟ لم يعطنا الكتاب 
تضع  أن  عليك  اقترح  دعني  ولكن  السؤال  هذا  عن  إجابة  املقدس 
نفسك مكان لوط لو كنت أبًا، هل ميكنك أن تتخيل نفسك تفكر، 
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لو كنت قد اخترت طريقًا آخر! لو أنني بقيت قريبًا من إبراهيم. 

واآلن اطرح على نفسك بعض األسئلة احملورية مثل: 

 ?»à∏FÉ©d ¬àeób …òdG ∫ÉãŸG Ée •

 ?É¡H Gƒ«ëj »µd ájhÉª°S ÒjÉ©eh ájóHCG kÉaGógCG  º¡d ™°VCG πg •

 ìÉéædGh  …OÉŸG  ≈æ¨dG  πL C’  »JÉeGõàdGh  …ÒjÉ©e  ‘  ΩhÉ°SCG  πg  •

 ?»ŸÉ©dG

وقد  رؤية،  ولوط  إبراهيم  أعني  الرجلني  هذين  من  لكل  كان 
اهللا  أعدها  التي  املجيدة  األبدية  املدينة  على  إبراهيم  رؤية  ركزت 
خلدامه الذين تبعوه بالكامل، وركزت رؤية لوط على الغنى املادي 
للمدينة األرضية وأعمته عن خطية شعبها. ولم حتدد رؤية كل منهما 

مسار حياته هو بل أيضًا مصير عائلته. 

ما زال نفس هذا املبدأ ساريًا على الرغم من مضي قرون عديدة، 
فاألب ينقل ألسرته الرؤية التي توجه حياته، ويجب على كل أب 

أن يسأل نفسه األسئلة التالية: 
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 ?»à∏FÉ©d ¬∏≤fCG …òdG Ée •

 ?í«°ùŸG ´ƒ°ùj áeóÿ º¡¡LƒJ »àdG ájóH C’G º«≤dG ¢SôZCG πg •

 áMGôdGh πª©dGh »ŸÉ©dG ìÉéædÉH ∫h C’G ΩÉ≤ŸG ‘ ºà¡e ÉfCG  πg  •

 ?á«YÉªàL E’G »àfÉµeh …OÉŸG ∫Ó≤à°S’Gh ájOÉŸG

سمعت في أحد املرات حديثًا ملدير مدرسة إجنيلية معروفة، معظم 
تالميذها أبناء ألسر مؤمنة ولكن املدير قال: 

«إني أسال كل طالب: «عندما أرسلك أبواك إلى هذه املدرسة ما 
هو أهم شئ أخبراك به بشأن مستقبلك؟ هل أن تكون خادمًا أمينًا 

ليسوع املسيح؟» 

يواصل مدير املدرسة ليقول: وعند هذه املرحلة ال يجيب أي من 
الطلبة بكلمة «نعم» 

لو أن ابنك أو ابنتك سيلتحق بهذه املدرسة فكيف سيجيب عن 
هذا السؤال؟ 
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ô°ûY ÊÉãdG π°üØdG

AÉH B’G π°ûØj ÉeóæY
تناولت في الفصول الثالثة السابقة املسؤليات التي َعِهَد بها اهللا 
 ¬«∏Y »Ñæch ,º¡∏L C’ ™Ø°ûàj ¿CG ¬«∏Y :øgÉµµa ،لكل أب جتاه عائلته
 ÒjÉ©Ÿ kÉ≤ah º¡«ªëj ¿CG ¬«∏Y ∂∏ªch ,º¡eÉeCG ˆG øY kÓã‡ ¿ƒµj ¿CG

 .ˆG ôH

 ÖÑ°ùJ ÜCÉc ¬JÉÑLGh ΩÉ“EG ‘ •ƒd π°ûa ¿CG رأينا في الفصل السابق
 QÉàNG ˆG ¿CG ÉæjCGQ ¢†«≤ædG ≈∏Yh ,É¡∏ªcCÉH ¬à∏FÉ©d áKQÉc çhóM ‘
 ÜCÉc  ¬JÉÑLGh  ‘  kÉæ«eCG  ¬fƒµd  ¬«∏Y  OÉªàY’G  ¬fÉµeEÉH  ¿ C’  º«gGôHEG
 .ájƒbh áª«¶Y áe C’ kÉ°SCGQ íÑ°ü«°S ¬fCG ˆG √óYh ¢SÉ°S C’G Gòg ≈∏Yh

يثير هذا سؤاًال هامًا: إذا كانت األبوة األمينة سببًا في وجود أمة 
القيام  في  آباؤها  يفشل  التي  لألمة  سيحدث  ماذا  وناجحة  مباركة 
مبسئولياتهم األساسية؟ يقدم موسى في (تثنية ٢٨) صورة واضحة 

عما ميكن أن نتوقعه. 

عندما يفشل اآلباء



١٤٢

األربع  في  جزأين،  إلى  التثنية  سفر  من  اإلصحاح  هذا  ينقسم 
عشرة آية األولى يسرد موسى كل البركات التي تأتي على شعب اهللا 
إذا أطاعوه، وفي األربع واخلمسني آية الباقية يسرد موسى اللعنات 

التي تأتي عليهم في حالة عصيانهم هللا. 
هناك آية في اجلزء األخير تتحدث عن إحدى اللعنات التي تأتي 

على األمة حني يفشل اآلباء في القيام بواجباتهم نحو عائالتهم. 
 z. n¿ƒ oÑ ng rò nj  p» rÑ s°ùdG  ¤pEG  rº o¡sf nC’  , n∂d  n¿ƒofƒ oµ nj  ’ nh  oóp∏ nJ  mäÉ næ nH nh  nÚpæ nH  {

(تثنية ٢٨: ٤١). 
الكلمات العبرية املستخدمة هنا توضح أن موسى يتحدث إلى 
إجناب  في  اآلباء  دور  إلى  باألساس  تشير  «تلد»  فكلمة  الرجال، 
األطفال، لهذا فإن هذه اآلية تخاطب اآلباء (ولكنها ليست حصرًا 

على اآلباء فقط). 
أدركت في أحد األيام أن عدم التمتع بأوالدنا لعنة، فسألت نفسي 
كم عدد اآلباء اليوم الذين يتمتعون فعًال بأوالدهم؟ واكتشفت أنهم 
 ≥∏N ó≤a العصيان،  لعنة  أنها  أعتقد  السبب؟  ما  كثيرين،  ليسوا 
 øµdh  ,AÉ°ùædGh  ∫ÉLô∏d  É¡«£©j  ácôH  º¶YCG  Gƒfƒµ«d  ∫ÉØW C’G  ˆG
 ¿EÉa ÜôdG ≥jôW ‘ AÉH B’G á°UÉNh äÉ¡e C’Gh AÉH B’G ∂∏°ùj ’ ÉeóæY
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 .áæ©d πH ácôH ÖÑ°S ¿ƒfƒµj ’ º¡JÉæHh ºgO’hCG

 «�e New American Standard Bible» يترجم 
(تثنية ٢٨: ٤١) بطريقة حرفية أكثر: 

يحدث  أيضًا  وهذا   .z...., n∂d  n¿ƒofƒ oµ nj  ’ nh  oóp∏ nJ  mäÉ næ nH nh  nÚpæ nH  {
اليوم، ففي عدد ال حصر له من العائالت جند األطفال ال ينتمون 
منوذج  وهذا  البعض،  بعضهم  عن  غرباء  واألطفال  فاآلباء  لآلباء، 

لعمل اللعنة. 

حذر موسى من أن األطفال سيذهبون «للسبي» (آية ٤١). منذ 
عام ١٩٦٠ رأينا في العالم الغربي ماليني األطفال يذهبون إلى أنواع 
مختلفة من األسر الشيطاني مثل املخدرات، واجلنس احملرم، والسحر 
املستعبدين  هؤالء  إن  الشيطانية،  العبادات  من  املختلفة  واألشكال 
ملثل تلك األشياء هم مأسورون متامًا كما لو سار جيش العدو الغازي 

إلى بلدة وحملهم كأسرى. 

ملاذا يذهب ماليني األطفال إلى األسر؟ نرى اإلجابة في تثنية: الرفض 
املستمر إلمتام متطلبات بر اهللا وبصفة خاصة في املنزل واألسرة. 

العبرية  والضمائر  األفعال  فإن  التاسع  الفصل  في  أشرت  كما 
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تستخدم أشكاًال تختلف ما بني املذكر واملؤنث، وفي (تثنية ٢٨) 
املسئولية  اهللا  يضع  آخر  مبعنى  املذكر،  صيغة  في  األفعال  كل  تظهر 
املسئولية،  النساء  إعفاء  يعني  ال  هذا  ولكن  الرجال،  على  األساسية 
 áé«àf ƒg IOÉ«≤dG ‘ π°ûØdG øµdh ،فبالتأكيد عليهن دور، البد من حتمله

 .¬©ÑàJ »µd iôN C’G Qhô°ûdG πµd ≥jô£dG ó¡Á É‡ Ü C’G Ò°ü≤àd

تكرر  والذي  عدن  جنة  في  حدث  الذي  الشر  منوذج  نفس  إنه 
 ∫PÉîJ  Éªµa بعد،  فيما  اإلنساني  التاريخ  في  لها  حصر  ال  مرات 
 ¿É£«°û∏d ÜÉÑdG íàa É‡ ,áæ÷G ájÉªM ‘ ¬à«dƒÄ°ùÃ ¢†¡æj ⁄h ΩOBG
 ≥jô£dG  ¿ƒdòNÉàŸG  ∫ÉLôdG  íàa  Gòµg  ,É¡jƒ¨jh  AGƒM  Üôéj  »µd

 .á«Hô¨dG IQÉ°†◊G ¿ B’G ìÉàéj …òdG ô°ûdG ¿Éaƒ£d

في (مالخي ٢: ٧) يشير النبي إلى إحدى املسئوليات األساسية 
التي يجب على األب ككاهن أن يقوم بها بها جتاه عائلته: 

 , ná n©j pô s°ûdG n¿ƒ oÑo∏ r£ nj p¬ pª na rø pe nh , ká na pô r© ne p¿É n¶ nØ r n– pø pgÉ nµrdG p» nà nØ n°T s¿ nC’{
 z. pOƒ oæ o r÷G uÜnQ o∫ƒ o°S nQ o¬sf nC’

 ,ˆG  Ö©°ûd  √Ò°ùØJh  ÜôdG  ¢SƒeÉf  áaô©e  øY  ∫ƒÄ°ùe  øgÉµdG
 ¬à∏FÉYh √O’hCG Ö∏£j ¿CG Öé«a ,øgÉµc Ü C’G ≈∏Y kÉ°†jCG Gòg ≥Ñ£æjh

 .¬ªa øe ÜôdG áª∏c
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وماذا يحدث عندما يفشل الكهنة في أداء دورهم؟ يوضح اهللا: 

 ná na pô r©n rŸG  nâ r°† na nQ  nârfnCG  n∂ sf nC’  . pá na pô r©n rŸG  pΩ nó nY  rø pe  » pÑ r© n°T  n∂ n∏ ng  ró nb{
 ÉnfnCG  ≈ n°ùrfnCG  n∂ p¡ ndpEG  ná n©j pô n°T  nâ« p°ùnf  n∂ sf nC’ nh  . p‹  nø n¡ rµ nJ  n’  ≈ sà nM  ÉnfnCG  n∂ o°† oa rQnCG

.z (هوشع ٤: ٦).  n∂« pæ nH kÉ°† rjnCG

أن  «توقعت  إسرائيل:  لبني  يقول  فاهللا  قوية!  كلمة  من  لها  يا 
تكن  لم  حتتاجونها»،  التي  املعرفة  رفضتم  ولكنكم  كهنة  تكونوا 
هذه املعرفة التي رفضوها معرفة علمانية ولكنها معرفة طريق الرب 
وكلمته، ونتيجة لهذا لم يعودوا مقبولني لدى اهللا لدرجة أنه أقسم 

بأنه سينسى أوالدهم. 

الكاهن  دور  وميارس  أيوب  فعل  كما  يفعل  أن  امتياز  أب  لكل 
في عائلته أي أن يحمل أوالده باستمرار أمام اهللا في الصالة، فهذا 
يحفظهم حتت حماية اهللا القدير، ولكن عندما يفشل األب في إمتام 
خدمة التشفع ككاهن يقول اهللا: «سأنسى أوالدك». تترجم ترجمة 
NIV هذه اآلية كما يلي: }z∑O’hCG πgÉŒCÉ°S kÉ°†jCG ÉfCGh مبعنى أن 

 .zá°UÉÿG »àjÉYQ â– Gƒfƒµj ød ∑O’hCG{

ظهر هذا التحذير الذي قدمه اهللا واضحًا لي هذه األيام، فأحيانًا 
وأسأل  املدينة  شوارع  في  يتسكعون  الشباب  من  جموعًا  أشاهد 
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نفسي، كم من شباب مثل هؤالء ال يتمتعون برعاية اهللا وحمايته، 
ألنه ليس لهم آباء ليتشفعوا لهم؟ 

يتطلب هذا املوقف احملزن جيشًا من املتشفعني الذين يقفون في 
 øY áHÉ«f á«YÉØ°ûdG Ü C’G IÓ°U øµdh ،الثغر نيابة عن تلك العائالت
 …òdG  ÆGôØdG  CÓÁ ¿CG  ôNBG  óM C’ øµÁ Óa ,Iõ«ªàeh Iójôa ¬à∏FÉY

 .Iójôa äÉ«dƒÄ°ùe É¡©e πª– IójôØdG ¬JGRÉ«àeÉa ,Ü C’G ¬cÎj

 »NÓe ¢ü«î°ûJ
فيما يتعلق بالتسلسل التاريخي جند أن سفر مالخي هو أخر أسفار 
العهد القدمي، والالفت للنظر أن آخر كلمات هذا السفر هى كلمات 
لعنة، فلو لم يكن لدى اهللا املزيد لكي يقوله للبشرية بعد العهد القدمي 
لكانت آخر كلمات نطق بها هى كلمات لعنة، ولكن شكرًا هللا على 

العهد اجلديد الذي يظهر الطريق للخروج من تلك اللعنة. 

ففيما يلي ما يقوله اهللا في آخر آيتني في العهد القدمي: 

 º«¶©dG  Ωƒ«dG  ÜôdG  Ωƒj  Å›  πÑb  »ÑædG  É«∏jEG  ºµ«dEG  π°SQCG  GòfÉg{
 ÓÄd º¡FÉHBG ≈∏Y AÉæH C’G Ö∏bh AÉæH C’G ≈∏Y AÉH B’G Ö∏b OÒa .±ƒîŸGh

zø©∏H ¢VQ (مالخي ٤: ٥ ـ ٦).  C’G Üô°VCGh »JBG
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منذ أكثر من ألفي عام كشف اهللا ملالخي من خالل الرؤية النبوية 
عن أكبر وأخطر مشكلة يواجهها العالم في هذه األيام وهى اآلباء 

املتخاذلون واألبناء احملرومون من اآلباء. 

أنواع  كل  االجتماعيون  واملشرعون  االقتصاد  خبراء  لنا  يقدم 
في  هو  للمشكلة  احلقيقي  اجلذر  ولكن  واحللول،  التشخيصات 
العائلة، عندما ينكر اآلباء مسئولياتهم جتاه أوالدهم. عادة ما يكون 
كال األبوين مذنب ولكن املسئولية األساسية تقع على عاتق اآلباء. 

النتائج  بعكس  أتت  املرأة  حترير  حركة  أن  نعترف  وأن  البد 
راتب  على  املرأة  حلصول  الطريق  متهيد  عن  فبعيدًا  منها،  املرجوة 
من  املرأة  حتررت  فقد  العمل،  نفس  بأداء  لقيامها  نظرًا   مساٍو 
التزامها بإكرام زوجها وطاعته، وحترر الزوج بدوره من التزامه بأن 
ويهجرها،  زوجته  الزوج  ميل  لهذا  واحدة،  امرأة  جتاه  أمينًا  يكون 
في  لتجاهد  املرأة  يترك  بل  التزامات  أية  لديه  يكون  ال  هذا  وبعد 
تصبح  احلاالت  معظم  وفي  مبفردها،  طفلني  أو  طفل  تربية  سبيل 

املرأة في حال أسوأ من ذي قبل. 

أشعر بقلق عميق في قلبي جتاه األمهات الالئي يعشن مبفردهن، 
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مبا  تقوم  ال  املعاصرة  الكنيسة  أن  لي  يبدو  احلاالت  من  كثير  ففي 
يجب عليها القيام به جتاه األم واألطفال الذين يعيشون بدون أب. 

يقدم لنا الكتاب املقدس في (يعقوب ١: ٢٧) تعريف ملا يعتبره 
اهللا الديانة احلقيقية: 

 ≈ neÉ nà n« rdG oOÉ n≤ pà raG : p√ pò ng n» pg pÜ B’G p ŝ G nó ræ pY oás« p≤ sædG oI nô pgÉ s£dG oánfÉ nj uódnG {
z. p n⁄É n©rdG nø pe m¢ùnf nO nÓ pH o¬ n°ù rØnf p¿É n°ùrf pE’G oß rØ pM nh , rº p¡ pà n≤« p°V p‘ pπ peG nQ nC’G nh

أسرة  كل  أن  لو  سيحدث  ماذا  نفسي  أسأل  األحيان  بعض  في 
أن  وقبلت  جدية  بكل  املقدس  الكتاب  يقوله  ما  أخذت  مسيحية 
فقط؟  باالسم  يتيمًا  وليس  فعًال  يتيم  طفل  جتاه  مبسئوليتها  تقوم 
األمر  سيتطلب  بالتأكيد  مناسبة،  أبوية  رعاية  دون  طفل  أنه  مبعنى 
تضحية بقدٍر  ما من الراحة ووسائلها، رمبا ستكون هناك أيضًا بعض 
التضحية املادية، ولكن إن فعلنا هذا بروح احملبة املسيحية، فسنزيل 

قدرًا كبيرًا من املعاناة لم يلتفت إليه أحد من قبل. 

من  يقلل  ال  قبل  من  األمر  هذا  في  تفكيرنا  عدم  فإن  لألسف 
عكس  على  اهللا  يذكرني  إحلاحًا،  أقل  يجعله  أو  االحتياج  خطورة 
إراداتي بكلمات يسوع في متى ٢٥ وهو يتحدث عن األمم اخلراف: 
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}z...A’Dƒg óMCÉH √ƒ∏©ØJ ⁄ ºµfCG ÉÃ (آية ٤٥). لن ندان كمؤمنني 
في العالم الغربي على ما فعلناه بقدر ما سندان على ما لم نفعله. 

في  شديدًا  حماسًا  أظهروا  ألناس  موجهة  مالخي  رسالة  كانت 
يجيب  ال  الرب  ألن  تذمروا  ذلك  ومع  الدينية  بالطقوس  قيامهم 
صلواتهم كما يتوقعون، وقد أشار الرب في رده عليهم إلى فشلهم 

كأزواج وآباء: 

 pAÉ nµ oÑ rdÉ pH  ṕ ƒ oe tódÉ pH  uÜ sôdG  ní nH rò ne  nÚ u£ n̈ oe  , ká n«pfÉ nK  G nò ng  rº oàr∏ n© na  ró nb nh{
 . rº oc pó nj  rø pe  » p°V rôo rŸG  oπ nÑ r≤ oj  n’ nh  , oó r© nH  oá ne pó r≤ sàdG  ≈ nYG nô oJ  nÓ na  , pñG nô t°üdG nh
 pInCG nô reG  n rÚ nH nh  n∂ næ r« nH  oó pgÉ s°ûdG  nƒ og  sÜ sôdG  s¿nCG  pπ rLnCG  rø pe  z?G nPÉn pŸ{  : rº oàr∏ o≤ na

z . n∑ pó r¡ nY oInCG nô reG nh n∂ oà næj pô nb n» pg nh ,É n¡ pH nä rQ nó nZ nârfnCG » pàsdG n∂ pHÉ nÑ n°T
(مالخي ٢: ١٣ـ ١٤). 

الزواج  عهود  ورأى  اخلارجي  التدين  قناع  وراء  ما  إلى  اهللا  نظر 
املكسورة واألزواج الذين يسيئون معاملة زوجاتهم، رمبا في الوقت 
 ’{ هكذا:  لتكون  مالخي  رسالة  كلمات  نلخص  أن  ميكن  احلاضر 
 .zâ«ÑdG ‘ ¬fƒ∏©ØJ ’ ÉªY ¢Vƒ©j á°ù«æµdG ‘ ¬fƒ∏©ØJ lA»°T óLƒj

بعد ذلك يلقى الرب مزيدًا من الضوء على واحد من األغراض 
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من  خطته  كانت  كما  فقط  واحدة  امرأة  من  للزواج  األساسية 
البداية: 

. z. (مالخي ٢: ١٥).  p¬ pHÉ nÑ n°T pInCG nô reÉ pH ló nMnCG rQ oó r̈ nj n’ nh{

ثم أتبعها مبقولة توضح متامًا موقفهم من الطالق 

z nπ« pFG nô r°SpEG o¬ndpEG tÜ sôdG n∫É nb z n¥nÓ s£dG o√ nô rµ nj o¬sf nC’{
(مالخي ٢: ١٦). 

 ?Ö«éà°ùJ ∞«c
عقود  توثيق  يتم  حيث  بريطانيًا  في  حكومي  مكتب  كل  في 
الزواج جتد هذا التعريف للزواج معروضًا بوضوح: «وفقًا لقانون 
واحدة  وامرأة  واحد  رجل  بني  وحدة  هو  الزواج  فإن  الدولة  هذه 
هذا  عن  كثيرًا  البريطانيون  ابتعد  الزمن  مدار  وعلى  احلياة»  مدى 
احلياة  مجاالت  كل  في  بالدهم  تنحدر  راحت  وبالتالي  املعيار 
«عظمى»  كلمة  بوضع  اليوم  يهتمون  من  جدًا  وقليلون  القومية، 

بعد «بريطانيا». 

فقط  بريطانيًا  وليس  كلها  الغربية  احلضارة  اهللا  كلمة  تواجه 
ترك  وإما  النجاة،  وبالتالي  العائلية  عالقاتهم  استرداد  إما  ببديلني: 
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األمور لتواصل تدهورها مما يحتم مواجهة مصيرهم املعتم في النهاية.

األزمة،  لهذه  النهائية  النتيجة  طبيعة  اآلباء  استجابة  ستحدد 
من  اهللا  رسالة  ففي  باألساس،  مسئولني  اهللا  يعتبرهم  من  هم  فاآلباء 
خالل مالخي يطلب اهللا أوًال أن ترد قلوب اآلباء جتاه أوالدهم، وبعد 

هذا سترد قلوب األبناء جتاه آباءهم. 

 ≈∏Y Ghôeòàj ¿CG ôª©dG ‘ áeó≤àe ∫É«L C’ Éæe ¿ƒªàæj øŸ øµÁ

 ¤EG Ò°ûf ¿CG Éææµª«a ,ôNBG π«L …CG hCG ¬«∏j …òdG π«÷G hCG ,¢S π«÷G

 ,á∏µ°ûŸG  Aƒ°ûf  ‘  ÖÑ°ùdG  Gƒ°ù«d  º¡fCG  Ú∏gÉéàe  ,º¡∏°ûah  º¡FÉ£NCG

 ¿CG ‘ â∏°ûah º¡àfÉN ÉædÉ«LCÉa ,≥Ñ°S C’G ∫É«L C’G ≈∏Y Ωƒ∏dG ™≤j πH

 ¿ B’Gh ,º¡d ≈¡d E’G º«∏©àdG Ëó≤J ‘ â≤ØNCG Éªc ≥◊G ¤EG ºgó°TôJ

 .ÉfO’hCG ∫ÓN øe ˆG Éææjój

أن  بضرورة  مطالبة  تعلو  التي  األصوات  من  الكثير  هناك  اليوم 
تكون الكنيسة على دراية بالواقع االجتماعي، ال يوجد أي مجال 
في املجتمع ميكن أن يربط الكنيسة باملجتمع أكثر من مجال احلياة 
العائلية وعندما تفعل الكنيسة هذا ستتمكن من التعامل مع أكثر 

األزمات إحلاحًا في وقتنا احلالي. 
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يجب على الكنيسة اليوم أن تقدم رسالة واضحة تصور العائلة 
املسيحية كما أرادها اهللا ، وهى رسالة حتدد أدوار األزواج والزوجات 
واألطفال، ولكن يجب أن تكون الرسالة أمينة جتاه املبادئ العظيمة 
تقبل  ال  والتي  املتتالية،  أسفاره  عبر  املقدس  الكتاب  أرساها  التي 
التي  العالم  مبادئ  مع  مساومة  هناك  تكون  أال  فيجب  التغيير، 

تغلغلت في الكنيسة خالل األجيال الثالثة املاضية. 

التزامهم  أن  من  تالميذه  يسوع  حذر  اجلبل  على  املوعظة  في 
بتبعيته سيجعلهم محط أنظار الناس. 

 z mπ nÑ nL ≈ n∏ nY lá nYƒ o°V rƒ ne lá næj pó ne ≈ nØ rî oJ r¿nCG oø pµ r oÁ n’ . p n⁄É n©rdG oQƒof rº oàrfnCG {

(متى ٥: ١٤). 

 ná næ n°ù n r◊G  oº oµndÉ nª rYnCG  G rh nô nj  r» nµpd  p¢SÉ sædG  nΩG só ob  G nò nµ ng  rº oc oQƒof  rÅ p°† o«r∏ na{

.z (متى ٥: ١٦).  päG nhÉ nª s°ùdG p‘ … pòsdG oº ocÉ nHnCG Gh oó ué n oÁ nh

يسوع يخبر تالميذه أنه ال يتوقع منهم أن يكونوا مصدرًا للنور 
أن  لنورهم  كيف  أيضًا  يخبرهم  ولكنه  وحسب،  املظلم  العالم  في 

يضئ من خالل أعمالهم الصاحلة التي يراها اجلميع. 

عندما يفشل اآلباء
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في الفصول السابقة رأينا أن اهللا يريد للعائلة املسيحية أن تكون 
األزواج  األول:  أمرين،  خالل  من  املظلم  العالم  في  للنور  مصدرًا 
لكي  البعض  بعضهم  مع  بها  يتعاملون  التي  والطريقة  والزوجات 
أن  عليهم  اآلباء  أن  والثاني،  بكنيسته،  املسيح  لعالقة  صورة  ترسم 
املؤمن.  لشعبه  كأب  اهللا  حملبة  صورة  ترسم  بطريقة  عائلتهم  يبنوا 
يكشف الكتاب املقدس أيضًا عن عمل أساسي يتوقعه اهللا من شعبه  
املقدس  الكتاب  به  يخبرنا  ما  وهذا  واألرامل،  باأليتام  االهتمام  وهو 

في أجزاء كثيرة من العهد القدمي ويؤكد أيضًا عليه العهد اجلديد. 

 IóMGh áª∏c ‘ ¢üî∏j πµdG

عميق   معنى  لها  واحدة  كلمة  في  املتطلبات  كل  تلخيص  ميكن 
هى احملبة، فتظهر احملبة من خالل ثالثة أبعاد أساسية: 

 .¬àLhRh πLôdG ÚH áª«ª◊G áÑëŸG .1

 .ºgO’hCG √ÉŒ AÉH B’G É¡H ô©°ûj »àdG IôeÉ¨dG áÑëŸG .2

 ¢ù«d  øjòdG  A’Dƒg  ∫ÓN  øe  ÚæeDƒª∏d  π°üJ  »àdG  áÑëŸG  .3

 .πeGQ C’Gh ΩÉàj C’G …CG º¡Ñëj øe º¡jód
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لو أن الكنيسة الغربية املعاصرة «مدينة موضوعة على جبل... 
ال ميكن أن ُتخفى» فالبد وأن نسأل: كيف تبدو الكنيسة في عيون 
غير املؤمنني من حولها؟ وبصفة خاصة هل يرى العالم الكنيسة تتمم 
مسئوليتها بأن تظهر احملبة اإللهية بني املسيح وكنيسته، ومحبة اهللا 
الكنيسة  العالم  يرى  هل  نسأل:  أن  أيضًا  يجب  لعائلته؟  األبوية 

تعطي مثاًال من خالل الطريقة التي تهتم بها باأليتام واألرامل؟ 

هذه هى األسئلة التي حتتاج إلى إجابة، وال ميكننا أن نهز أكتافنا 
ونتجاهلها، رمبا على كل مؤمن أو مؤمنة أن يقدم بنفسه إجابته أو 

إجابتها. 

تقوم إجابتي على خبرة طويلة وواسعة في عدة دول، فأنا أحمل 
اجلنسية اإلجنليزية واألمريكية، وخدمت في أكثر من خمسني دولة 
كل  وفي  وبلغاريا،  فنلندا  عدا  ما  األوربية  الدول  كل  ذلك  في  مبا 
الدول التي تتحدث االجنليزية وتوصلت إلى أن الكنيسة املعاصرة 
متكاسلة، شكرًا هللا فهناك بعض االستثناءات الرائعة ولكن بالنسبة 
عالقاته  في  ال  اهللا  محبة  يظهر  ال  فهو  الكنيسة  من  األكبر  للجزء 

العائلية األساسية وال في رعايته لأليتام واألرمل. 

عندما يفشل اآلباء



١٥٥

املعاصر  الفشل  مواجهة  إلى  العديدة  املسيحية  املنظمات  تسعى 
«ركز  مثل  منظمات  وهى  العائلي،  واالنهيار  الذكورية  للقيادة 
على األسرة» حتت قيادة د. جيمس دبسون واملنظمة املقامة حديثًا 
«حافظوا العهد»، ولكن يجب أن نسأل أنفسنا ملاذا تضاعفت تلك 
املجموعات وغيرها من التنظيمات التي حتاول محاكاة دور الكنيسة 
في النصف األخير من القرن العشرين، اإلجابة في معظم األحوال 

هى أنها حتاول القيام باملهام التي أوكلها يسوع للكنيسة أصًال. 

حتاول  التي  املجموعات  بتلك  نعجب  قد  أننا  من  الرغم  على 
في  التحول  هذا  أن  أعتقد  ال  أنني  إال  وندعمها؛  الكنيسة  محاكاة 
املسئولية مقبول من جانب يسوع الذي هو رأس الكنيسة، فمازال 
يطلب من الكنيسة أن تعترف مبسئوليتها ينتظر منها أن تتمم هذه 
أثناء  الكنيسة  في  ثورة  سيتطلب  هذا  أن  الواضح  ومن  املسئولية، 
 ΩÉ«≤dG ‘ á°ù«æµdG â∏°ûa ƒd øµdh ،قيامها بدورها في الوقت احلالي
 º«≤«°Sh  kÉÑfÉLIô°UÉ©ŸG á°ù«æµdG »ëæ«°S ´ƒ°ùj ¿CG ó≤àYCG ,QhódG Gò¡H

 .¬°ShôY É¡fƒc ™e Ö°SÉæàJ á°ù«æc

موضوع  على  تركز  التي  والصلوات  العظات  من  الكثير  هناك 
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أن  احلقيقية  احلاضر  الوقت  في  النهضة  عالمات  بني  ومن  النهضة. 
املهام  بهذه  القيام  وتقبل  مبسئوليتها،  بأكملها  الكنيسة  تعترف 

املتروكة حاليًا للمنظمات املوازية للكنيسة. 

    هناك شئ واحد أكيد أن يسوع لن يأتي لتلك الكنيسة املوازية 
 kG qõ nH  n¢ù nÑr∏ nJ  r¿nCG  râ n« p£ rYoCG nh  .É` n¡ n°ù rØnf  ränCÉ s«`` ng{ التي   لعروسه  سيأتي  بل 
zkÉ. (رؤيا ١٩: ٧ ـ ٨). فمن يدعون أنهم مؤمنون وال  q«`` p¡ nH kÉ q« p≤ nf

املالبس  هذه  من  َسُيْحرمون  لهم  املعينة  البر»  «بأعمال  يقومون 
وبالتالي لن يكونوا مؤهلني حلضور العرس. 

سأظل  العالم  في  املعاصرة  للكنيسة  مسح  بعملية  أقوم  فيما 
ألبدية  «اجلداء»  األمم  يسوع  بها  فصل  التي  الكلمات  استرجع 
محكوم عليها بالضياع: «مبا أنكم لم تفعلوه .......» يجب أن 
لم  ما  بسبب  ولكن  فعلوه  ما  بسبب  ال  لعنهم  املسيح  أن  نتذكر 

يفعلوه. 
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ô°ûY ådÉãdG π°üØdG

? â∏°ûa ÉÃQ
واآلن بعد قراءتك لهذا القدر من الكتاب فقد حان الوقت لكي 
تتوقف قليًال وتتأمل فيما قرأت. رمبا جتد نفسك ألول مرة في مواجهة 

الصورة التي يريد اهللا من كل أب أن يكون عليها، فُصِدمت! 

ال تتخذ رد فعل سريع، بل اقض وقتًا في التفكير وفي الصالة 
ألجل هذا األمر، اطلب من اهللا أن يوضح لك الصورة، ورمبا تكون 

بحاجة لقراءة الفصول اخلمسة السابقة مرة أخرى. 

تذكر تعريف بولس للخطية في (رومية ٣: ٢٣): 

 .z p̂ G oó r n› rº og nR nƒ rYnCG nh GhoCÉ n£ rNnCG o™« pª n r÷G pPpEG {

اخلطية  ولكن  الشر،  بفعل  القيام  هى  بالضرورة  ليست  اخلطية 
في جوهرها هى السلوك في احلياة بطريقة ال تعطي هللا املجد الذي 
واقعني  مذنبني  يكونون  ما  عادة  الرجال  أن  أيضًا  تذكر  يستحقه. 

حتت نير الوجه السلبي للخطية (أي عدم فعل الصواب). 
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هناك حلظات في حياتنا يجب أن نحكم فيها على أنفسنا، فإن فعلنا 
هذا ميكننا أن نطالب بالرحمة املوعودة في (١كورنثوس ١١: ٣١ ) 

 .zÉ næ«n∏ nY nº pµ oM É nª` nd É næ p°ù oØrfnCG ≈ n∏ nY É næ rª sµ nM É sæ oc rƒnd É næsf C n’{

فكر في اخلدمات الثالث األساسية التي يجب على األب القيام بها 
من  كل  في  أداءك  وراجع  وامللك.  والنبي  الكاهن  وهى  أال  عائلته  جتاه 
هذه اجلوانب الثالثة واسأل نفسك بعض األسئلة املرتبطة بهذا األمر: 

 øgÉc »æfCG ÉÃ »à∏FÉY πL C’ º¶àæŸG »eƒ«dG ™Ø°ûàdG ‘ ÚeCG ÉfCG πg ●
 ?º¡∏L C’ ˆG É¡«a ôµ°TCG »àdG äGôŸG OóY ºc ?á∏FÉ©dG √òg

 IQƒ°U º¡à«£YCG πg ?»Ñæc »à∏FÉY ‘ ˆG øY kÓã‡ âæc ióe …CG ¤EG ●
 »àdG IQƒ°üdG ¿CÉH ±ÎYG ¿CG  Öéj πg Ω CG  ?ÖëŸG …hÉª°ùdG Ü B’G øY
 ?áHGòL ÒZh ágƒ°ûe IQƒ°U kÉ«∏©a ≈g Éæ«HCG ˆG øY º¡eÉeCG É¡àª°SQ

 …òdGh Ωõ◊Gh áÑëŸÉH Üƒë°üŸG ÖjOCÉàdÉH ∂∏ªc …O’hCG âªµM πg ●
 πg  ?ÚdƒÄ°ùe  ÚæWGƒªc  ™ªàéŸG  ‘  º¡àfÉµe  GhòNCÉj  »µd  ºgó©j
 ‘  πª©J  »àdG  ô°ûdG  iƒb  øe  º¡«ªMCG  »µd  …O’h C’  kGOhóM  â©°Vh

 ?Ωƒ«dG ⁄ÉY

ما هى إجابتك عن هذه األسئلة؟ هل تدرك أنك فعًال «أخطأت 
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و(سقطت) وأعوزك مجد اهللا»؟ ال يوجد سبب لكي تشعر باإلحباط 
بل  يديننا  لكي  ال  خطايانا  على  يبكتنا  اهللا  أن  إذ  تيأس،  لكي  أو 
لكي يوجهنا نحو الشفاء الذي قدمه لنا من خالل ذبيحة ابنه يسوع 

املسيح على الصليب. 

¿Éà£«°ùH ¿ÉJƒ£N
في  البسيطة  اهللا  مطالب  أحد  األولى  يوحنا  رسالة  لنا  تذكر 

(١يوحنا ١: ٩):

 ÉnfÉ njÉ n£ nN É nænd nô pØ r̈ nj ≈ sà nM , l∫ pOÉ nY nh lÚ penCG nƒ o¡ na ÉnfÉ njÉ n£ nî pH É næ ra n nÎ rYG p¿pEG{
 z . mº rKpEG uπ oc rø pe Énf nô u¡ n£ oj nh

عندما نعترف بكل إخالص بخطايانا هللا فهو ال يغفر لنا خطايانا 
ويرد  والفشل  بالذنب  شعور  كل  من  يطهرنا  أيضًا  ولكنه  وحسب 

لنا الضمير النقي. 

ولكي يكون شفاؤنا كامًال هناك خطوة أبعد من هذا يجب أن 
شكل  يرسمان  بشعاعني  شبيهة  الشخصية  عالقاتنا  إن  نخطوها، 
الرأسي  الشـعاع  ميثل  أفقي.  واآلخر  رأسي  أحداهما  الصليب: 
 ، الناس  مـع  عالقـتنا  فيمثل  األفقـي  الشـعاع  أمـا  اهللا  مـع  عالقتنا 
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 ¤h C’G  Iƒ£ÿG  ¿EÉa  í«ë°üdG  É¡HÉ°üf  ‘  Qƒe C’G  ™°†f  ¿CG  ÉfOQCG  ƒ∏a

 ¬d ±GÎY’G ∫ÓN øe ˆG ™e ÉæàbÓY ≈g É¡H ºà¡f ¿CG  Öéj »àdG

 ™e Qƒe C’G íë°üf ¿CG ≈g á«fÉãdG Iƒ£ÿGh ,¬fGôØZ ∫ƒÑbh ÉfÉjÉ£îH

 .º¡≤M ‘ ÉfÉjÉ£îH º¡d ±Î©f ¿CÉH øjôN B’G

وهذا ما تخبرنا به رسالة (يعقوب ٥: ١٦):

 m¢† r© nH  pπ rL nC’  rº oµ o°† r© nH  Gƒt∏ n°U nh  , päs’ nõqdÉ pH  m¢† r© nÑpd  rº oµ o°† r© nH  Gƒ oa p nÎ rYpG  {

 z.É n¡p∏ r© pa p‘ kGÒpã nc oQ pó nà r≤ nJ uQÉ nÑ rdG oá nÑr∏ pW .G rƒ nØ r°û oJ r» nµpd

االعتراف  إلى  احلاجة  عن  املعاصرة  الكنيسة  تتحدث  ما  نادرًا 
بخطايانا لبعضنا البعض، وبالتالي فإن اجلو في الكثير من مجموعات 
املؤمنني ُسمم بسبب اخلطية التي لم يعترف بها واجتاهات الكراهية 

واملرارة التي لم ُتعالج أبدًا. وهذا يعوق عمل الروح القدس. 

أكثر  من  واحدة  جناح  سر  أن  يومياته  في  وسلي  جون  سجل 
املجموعات املعمدانية األولى منوًا كان اتفاق عشرة أعضاء  منهم على 

أن يتقابلوا معًا ويعترفوا بخطاياهم لبعضهم البعض أسبوعيًا. 

يخبرنا الرسول في (١يوحنا ١: ٧) أن املطلب األول الستمرار 
النقاوة الروحية هو: 
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 n™ ne É næ p°† r© nH  lá nc pô n°T É næn∏ na  , pQƒ tædG p‘ nƒ og É nª nc pQƒ tædG p‘ É næ rµn∏ n°S  r¿pEG  rø pµnd nh{
 z . más« p£ nN uπ oc rø pe Énf oô u¡ n£ oj p¬ pæ rHG pí« p°ùn rŸG ń ƒ o°ù nj oΩ nO nh , m¢† r© nH

مع  ومنفتحني  أمناء  نكون  أن  على  النور»  في  «السلوك  يشتمل 
بعضنا البعض، إن كل األفعال املذكورة في هذه اآلية هى أفعال في 
زمن املضارع املستمر «إن استمررنا في السلوك في النور... ستكون 
آخر  مبعنى  باستمرار...»  سيطهرنا  ودمه  مستمرة...  شركة  لنا 

يرسم يوحنا أسلوب حياة مستمر. 

في  يعيشون  الذين  املؤمنني  كل  على  املطلب  هذا  نفس  ينطبق 
فهذا  املسيحية،  العائلة  على  شئ  كل  وقبل  أوًال  ولكن  معًا  شركة 

يضع مسئولية خاصة على األب في كل عائلة. 

 mÜCÉc ±ÎYG
بخطاياك  واعترفت  األولى  اخلطوة  أخذت  أنك  نفترض  دعونا 
ألفراد  بخطاياك  وتعترف  الثانية  اخلطوة  تأخذ  أن  يجب  واآلن  هللا، 

عائلتك، أوًال لزوجتك ثم ألوالدك. 

من املرجح أن تكون على دراية بالفعل ببعض اخلطايا التي يجب 
عليك االعتراف بها ولكن حتى اآلن حتاول إخفاءها. دعني أخبرك 
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مبنتهى الصراحة أنه ال يوجد شئ ميكن أن يخفي هذه اخلطايا. 

غير  خطابا  تلقيت  األولى،  صورته  في  الفصل  هذا  أكتب  فيما 
متوقع من زوجني مؤمنني عرفتهما منذ عدة سنوات وسنطلق عليهما 

دافيد وروزماري. 

أي  خاصة  بطريقة  يصوم  أن  دافيد  قرر  مضت  شهور  عدة  منذ 
ليس باالمتناع بصفة أساسية عن الطعام ولكن باالمتناع عن األشياء 
األخرى التي متتلئ بها حياتنا وجتعلنا غير حساسني لصوت الروح، 
من  املختلفة  واألنواع  واألفالم  التليفزيون  على  القائمة  واشتملت 

املوسيقى املسجلة. 

شاركت روزماري في خطابها مبا أخرجه هذا الصيام في حياتهما، 
وفيما يلي اقتبس بعض مقتطفات مما قالته: 

لنا  يظهر  أن  هو  يفعله  زال  وما  سابقًا  اهللا  فعله  ما  أن  اآلن  يبدو 
أنه  من  متأكدة  وإني  قلوبنا،  به  متتلئ  الذي  والتلوث  القذارة  كم 
لو اختار أن يظهر لي كل خطاياي دفعة واحدة لتوفيت في احلال، 
خطوة  ولكن  يسره  ال  ما  كل  لنا  يظهر  ولطفه  رحمته  في  ولكنه 
طويلة  لشهور  بحاجة  أنني  لو  كما  أشعر  الكثير،  وهناك  خطوة، 
حتى اعترف بخطيتي.... ودافيد أيضًا، في بداية الصيام أظهر اهللا 
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لدافيد بكل وضوح أن الصيام كله لن ُيْجدي إن كانت لديه خطية 
غير معترف بها في حياته، ولهذا اعترف بكل شئ للرب وتاب. ثم 
قال الرب: «واآلن أخبر زوجتك»، وبكل ألم واتضاع وأسف نطق 
شككت  حتى  أو  قبل  من  أعرفها  لم  التي  املختبئة  باخلطايا  دافيد 
فيها، ومن الواضح أن اهللا قد وصل بنا لهذه املرحلة واستمر معنا 

من خالل صوته ومن خالل اآليات الكتابية. 

كان اعتراف دافيد مبثابة دعوة حقيقية لنا، وألصدقائنا املقربني 
أنه  كيف  لنا  يظهر  لكي  املوقف  هذا  اهللا  استخدم  نستيقظ،  لكي 
مبنتهى السهولة ميكن للعالم أن يلون أذهاننا بوجهة نظره، وكيف 
ميكن أن تتسلل اخلطية إلينا وتفرض سيطرتها، وكيف أننا كثيرًا ما  
نعتمد على أنفسنا بدًال من االعتماد على اهللا. مرة ومرات أظهر لي 
اهللا كيف أننا لم نحرس قلوبنا، وأظهر لكل منا أمورًا أصبحت مبثابة 
أوثان في حياتنا. تخلص دافيد من كل تلك املجموعات املوسيقية 
بنفسي،  به  إقناعه  ميكنني  الذي  بالشيء  هذا  يكن  ولم  الكبيرة، 

لهذا أعلم أن اهللا هو الذي أقنعه. 

والتنقية،  األلم،  فينا:  حدث  ما  كلمات  ثالث  في  سأصف 
 ’ á°†¡ædÉa لنهضة،  احلقيقي  املعنى  أفهم  صرت  واآلن  والنهضة، 

رمبا فشلت ؟
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 Ö∏b  É¡æµdh  ∫É◊G  ‘  ¢SÉædG  øe  áYƒª›  ÚH  hCG  ≈æÑe  ‘  çó–

ÑjOCÉJ ™e ÜhÉéàjh Ió«éŸG ˆG áÑëŸ º∏°ùà°ùj¬، لقد تعجبت كم 

 º«MQ ¬ÑjOCÉàa ،كان اهللا لطيفًا في تعامالته معي وشكرته ألجل هذا
.¬àªMQ ¤EG ˆG ÉfOôj ¿CG ƒg ÖjOCÉàdG øe ±ó¡dGh

األمر،  هذا  بداية  منذ  حدثت  التي  العجيبة  األمور  بعض  هناك 
فمنذ عدة شهور طلب دافيد من مجموعة من اإلخوة أن يتشاركوا 
معًا في تناول اإلفطار يوم االثنني من كل أسبوعني، كان الهدف هو 
حياتهم،  في  يحدث  مبا  واملشاركة  البعض  بعضهم  ألجل  الصالة 
ذهب كل من هؤالء الرجال لزوجته واعترف ببعض اجلوانب التي 
حتتوي على خطايا مخبأة وذلك ألن دافيد أخبرهم مبا حدث معنا، 

وبدأ اهللا ينقيهم جميعًا. 

اآلن بدأت زوجات هذه املجموعة من الرجال في االجتماع للصالة 
ألجل أزواجهن، ورأيت في هذه االجتماعات أجمل انسكاب للروح 
القدس، مبعنى أننا كزوجات ال نذهب جميعًا لنفس الكنيسة، فهذا 
يخدم  الذي  املسيح  جسد  في  ولكنه  مبنى  في  يحدث  ال  السكيب 
ومبا  ومهيبًا،  رائعًا  القدس  الروح  سكيب  كان  وقد  البعض،  بعضه 

رمبا فشلت ؟
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أننا ال نتردد جميعًا على نفس الكنيسة فإننا نشارك مبا يحدث مع 
هؤالء الذين يأتون إلى كنيستنا ويبدو أن األمر قد بدأ ينتشر. 

إن ما يحدث في هذه العائلة يجب أن يحدث في ماليني العائالت 
حيث توجد خطية غير معترف بها في حياة األب. يدرك كثيرون 
«إن  اجتاه:  يفضلون  فهم  ذلك  ومع  بها  يعترفوا  لم  التي  خطيتهم 
وهذا  نفسه».  تلقاء  من  فسيزول  طويلة،  لفترة  األمر  هذا  جتاهلت 
خداع! فال يوجد سوى طريقة واحدة للتعامل بفعالية مع اخلطية أال 

وهى القلب امللئ بالتوبة والذي يتبعه االعتراف: 
 z. oº nM rô oj É n¡ oc o rÎ nj nh É n¡ pH tô p≤ oj rø ne nh , oí né ræ nj n’ o√É njÉ n£ nN oº oà rµ nj rø ne {

(أمثال ٢٨: ١٣). 
في  واملتمثل  اخلطية  مع  تعاملنا  في  احلقيقي  احلاجز  يظهر  وهذا 
فسأشعر  اخلطايا،  بهذه  اعترفت  إن  ألنفسنا  نقول  فإننا  الكبرياء، 
أما  ع،  ستتضِّ بخطاياك  اعترفت  فإن  آخر!  خداع  هذا  ال  باخلزي. 

اخلزي فهو يأتي من عدم اإلعتراف. 

بها  يطالبنا  التي  فالوصية  االتضاع،  لنا  يقدم  إنه  أبدًا  اهللا  يقل  لم 
هى: }zGƒ©°VGƒJ، انظر على سبيل (املثال ١بطرس ٥: ٦). وهذا شئ 
ال ميكن ألحد غيرك أن يقوم به، فال ميكن ألحد آخر أن يجعلك متضعًا 

رمبا فشلت ؟
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آجًال  أم  فعاجًال  نفسك  تضع  أن  رفضت  إن  ولكن  اهللا!  كان  ولو  حتى 
سيأتي الوقت الذي ستشعر فيه باخلزي. 

ورحمته  اهللا  في  وتثق  نفسك  تضع  أن  إما  االختيار:  أمامك 
ملواجهة  نفسك  ُتِعدُّ  وبالتالي  االتضاع،  ترفض  أن  وإما  ونعمته، 

اخلزي بسبب ظروف خارجة عن إرادتك. 

 ±Î©f øŸ

رمبا تسأل: ملن يجب أن اعترف؟ قدم لنا أحدهم هذه اإلجابة: 
يجب أن يكون االعتراف بنفس حجم التعدي، إذن اعترف لكل من 

تأملوا بسبب خطيتك. 

فاخلطية في البدء هى ضد اهللا، على الرغم من أن امللك داود آذى 
الذي  زوجها  وأوريا  معها  زنى  التي  بثشبع  هما  بخطيته،  شخصني 
 n∂ r« næ r« nY nΩG só ob sô s°ûdG nh , oärCÉ n£ rNnCG n∑ nó rM nh n∂ r« ndpEG{ :دبر لقتله إال أنه قال هللا

, z (مزمور ٥١: ٤).  oâ r© næ n°U

أدرك داود في نور الروح القدس أن خطيته كانت ضد اهللا القدوس 
املهوب في املقام األول. 

رمبا فشلت ؟
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عندما تعترف هللا تذكر أنك ال تخبره بشئ عن نفسك ال يعرفه 
تخرج  أن  ولكن  اهللا  تخبر  أن  ليس  االعتراف  من  فالهدف  بالفعل، 
اخلطية للنور حيث ميكن هللا أن يتعامل معها، فاهللا ال يغفر اخلطية في 
الظالم. إن رغبنا في احلصول على غفرانه يجب أن نكشف خطيتنا 

لنوره. 

مبطلب  أذكرك  دعني  اعترافك،  بشأن  مترددًا  تزال  ال  كنت  إن 
اهللا البسيط: 

 ÉnfÉ njÉ n£ nN É nænd nô pØ r̈ nj ≈ sà nM , l∫ pOÉ nY nh lÚ penCG nƒ o¡ na ÉnfÉ njÉ n£ nî pH É næ ra n nÎ rYG p¿pEG{
.z (١يوحنا ١: ٩).  mº rKpEG uπ oc rø pe Énf nô u¡ n£ oj nh

إن كلمة التشجيع هذه هى كلمة حتذير أيضًا، فإن كنت ستعترف 
فاهللا ملتزم بأن يغفر لك خطاياك، ولكنه غير ملتزم بأن يغفر خطايا 

ال نرغب في االعتراف بها. 

عدم  كل  من  يطهرنا  فهو  اهللا،  يغفر  عندما  أنه  أيضًا  الحظ 
قد  أيضًا  فأنت  خطيتك  لك  غفر  اهللا  أن  فلو  بخطيتنا،  مرتبط  بر 
تطهرت من كل عدم بر، ولكن إن لم يتطهر قلبك هذا رمبا يشير 

إلى أن خطيتك لم تغفر بعد، وأنك لم تتب حقًا. 

رمبا فشلت ؟
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 ,øjôNBG  ≈∏Y  É¡ÑµJôf   »àdG  ÉjÉ£ÿG  ô uKDƒJ  ä’É◊G  º¶©e  ‘
 ¢üî°T πµdh ¢üî°T … C’ ±Î©f ¿CG ¿Éµe E’G Qób ≈∏Y Öéj  mòÄæ«M

 .Éæà«£N ÖÑ°ùH ôKCÉJ

العائلة  كل  على  خطيته  تؤثر  فرمبا  العائلة  في  األب  أخطأ  إن 
هو  له  يعترف  أن  عليه  يجب  شخص  وأول  بأخرى،  أو  بطريقة 
زوجته، وإن كان أوالده صغارًا وغير ناضجني فيجب أن يكون حذرًا 

أال يتحدث عن خطيته بطريقة قد جترح ضمائرهم الرقيقة. 
يجب أن يسأل األب بإخالص من اهللا أن ميهد الطريق أمامه ويعد 
يقوده  أن  اهللا  من  يطلب  أن  ويجب  يعترف،  أن  قبل  عائلته  قلب 

للوقت والطريقة التي سيعترف بها. 
إن كنت صادقًا ومنفتحًا على الروح القدس فسيظهر لك خطايا 
معينة يجب أن تعترف بها، ومن بني اخلطايا التي عادة ما تعلن عن 
في  التحكم  وعدم  والضجر  الصبر،  عدم  خطايا  اآلباء  في  نفسها 
الغضب، فاآلباء مثلهم مثل كل الرجال يقعون أحيانًا فريسة لعدم  
النقاوة اجلنسية سواء بالفعل أو في اخليال. وهناك خطية تستعبد 
لم  اإلباحية.  الصور  خطية  وهى  أال  اليوم  الرجال  من  غفيرًا  جمعًا 
يتحدث الكتاب املقدس أبدًا عن خطية «صغيرة»، ويذكرنا الرسول 
»zás فال يوجد وسط بني البر  p£ nN nƒ og mº rKpEG π oc{ (١يوحنا ٥: ١٧) في

رمبا فشلت ؟
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واخلطية، فأي شئ ليس برًا فهو خطية. 
من ناحية أخرى يصنف الكتاب املقدس بعض اخلطايا على أنها 
َب يوسف لكي يزني مع زوجة فوطيفار  خطايا عظيمة، عندما ُجرِّ
?z (تكوين  p̂ G n¤pEG oÅ p£ rNoCG nh nº« p¶ n©rdG sô s°ûdG G nò ng o™ næ r°UnCG n∞ r« nµ na{ :صرخ
٣٩: ٩). أدرك يوسف مثله مثل داود أنه سيخطئ أوًال وقبل كل 

شئ إلى اهللا. 

 §°SƒdG á≤£æe êQÉN
الوسط  «منطقة  عليه  أطلق  فيما  اليوم  املؤمنني  من  كثير  يعيش 
وما  الواضح  الشمس  ضوء  في  يسيرون  ال  فهم  الروحي»  والفتور 
ميثله من حياة نقية متامًا أمام اهللا، وال يسيرون في ظلمة الليل من 

استباحة كاملة للخطية. 
فلو  الروحية،  للحيادية  مكانًا  يترك  ال  املقدس  الكتاب  ولكن 
كان هدفك هو أن تكون واحدًا من اآلباء الذين يبحث اهللا عنهم، 
له.  وحياتك  بالكامل  قلبك  تفتح  أن  في  راغبًا  تكون  أن  فيجب 
من  فستخرج  ينقيك  وأن  خطية  كل  يفضح  أن  له  تسمح  وعندما 
مرحلة الفتور تلك إلى ضوء النهار الكامل الذي يرضي اهللا، وهناك 

ستفهم معنى أن تكون أبًا. 

رمبا فشلت ؟
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ô°ûY ™HGôdG π°üØdG

! íéæ`J ¿CG ∂æµÁ øµd
بعد قراءتك للفصول السابقة البد وأن تكون قد انكشفت أمامك 
بعض اجلوانب السلبية في حياتك، ورمبا تكون قد أدركت أنك لم تكن 

األب الذي يريده اهللا والذي حتتاجه عائلتك بشدة.
وقد آن األوان لكي تتخذ قرارًا، أدر ظهرك لفشلك وكرس نفسك 
هللا للقيام بخدمة األب، فلو أنك مستعد لكي تفعل هذا ففيما يلي أربع 

خطوات عليك أن تتخذها. 
 ∫õæª∏d ¢SCGôc ∂àfÉµe òN .1

يتطلب هذا األمر قرارًا والتزامًا، صلِّ مستخدمًا كلمات شبيهة مبا 
يلي: «يا رب، أدرك أنك تعتبرني مسئوًال عن عائلتي بصفتي رأسًا لها، 
وإني األن أتقبل مكانتي وما يصاحبها من مسئوليات بقرار إرداي مني، 

أكرس نفسي لك ألجل إمتام هذه املهمة». 
مبجرد أن تتعهد بهذا سيمدك اهللا بالسلطان كأب يجب أن يكون 
رأسًا لعائلته، وهذا وفقًا ملبدأ نراه واضحًا في كل الكتاب املقدس: أال 

رمبا فشلت ؟
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وهو أن اهللا ال يعطي أبدًا مسئولية دون أن يعطي سلطانًا، وهو ال يعطي 
سلطانًا دون أن يعطي مسئولية. 

من  ليطلب  رسله  روماني  قائد  أرسل  يسوع  خدمة  مراحل  أحد  في 
يسوع أن يأتي ويشفي خادمه الذي كان على أعتاب املوت، فاستجاب 
يسوع وذهب مع الرسل الذين أرسلهم هذا القائد الروماني إلى منزله، 

ولكن قبل أن يصل إلى هناك، أرسل القائد أصدقاءه ليخبروا الرب: 
 r n⁄ n∂ pd nòpd .» pØ r≤ n°S nâ r n– nπ oN ró nJ r¿nCG kÉ q≤ pë nà r°ù oe oâ r°ùnd uÊ nC’ . rÖ n© rà nJ n’ , oó u« n°S É nj{
 kÉ°† rjnCG ÉnfnCG uÊ nC’ .» pe nÓ oZ nCG n rÈn« na ká nªp∏ nc rπ ob rø pµnd . n∂ r« ndpEG n» pJBG r¿nCG kÓ rgnCG » p°ù rØnf rÖ p°ù rMnCG
 , oÖ ng rò n« na rÖ ng rPG :G nò n¡pd o∫ƒ obnCG nh .… pó nj nâ r n– ló ræ oL p‹ . m¿É n£r∏ o°S nâ r n– lÖ sJ nô oe l¿É n°ùrfpEG

z.  (لوقا ٧: ٦ ـ ٨).  oπ n© rØ n« na G nò ng rπ n© raG :… pó rÑ n©pd nh ,» pJrCÉ n« na pâ rFG : nô nN B’ nh

أدرك هذا القائد الروماني أن سلطان يسوع في العالم الروحي يشبه 
سلطانه في النظام العسكري، وخلص األمر في عبارة واحدة مختصرة 

.πØ°S C’ ≈∏YCG øe π≤àæj Ée kÉªFGO ¿É£∏°ùdÉa .عن السلطان األساسي
في نهاية خدمة يسوع األرضية أخبر تالميذه: 

z p¢VrQ  (متى ٢٨: ١٨).  nC’G ≈ n∏ nY nh pAÉ nª s°ùdG p‘ m¿É n£r∏ o°S tπ oc s n‹pEG n™ pa oO {

وبالتالي فإن كل سلطان حقيقي في الكون انتقل من اهللا اآلب من 
خالل يسوع االبن، يصف بولس في ١كورنثوس ١١: ٣ كيف أن هذه 

السلسلة من السلطان تنتقل إلى كل عائلة على األرض: 

لكن ميكنك أن تنجح !
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 pInCG rôn rŸG o¢SrCG nQ  É senCG nh . oí« p°ùn rŸG nƒ og mπ oL nQ uπ oc n¢SrCG nQ  s¿nCG  Gƒ oªn∏ r© nJ r¿nCG  oój pQ oCG  rø pµnd nh{
 z. ô G nƒ og pí« p°ùn rŸG o¢SrCG nQ nh . oπ oL sôdG nƒ o¡ na

قد يبدو هذا واضحًا من خالل الشكل التالي:

اهللا اآلب 

املسيح 

  

الرجل (الزوج) 

املرأة (الزوجة) 
فبقدر  ليسوع،  خضوعك  على  وأب  كزوج  سلطتك  تعتمد  إذًا 
خضوعك له بوصفه رأسًا لك سوف يتدفق كل سلطان في السماء من 
خاللك إلى عائلتك، وستتحرك بفعالية كرأس لهذه العائلة. من ناحية 
جسديًا  مجهودًا  نفسك  ل  ُحتَمِّ فرمبا  ليسوع  خاضعًا  تكن  لم  إن  أخرى 
ورمبا تصرخ وتتعثر قدماك، ورمبا تغضب ورمبا أيضًا تتحول إلى شخص 
احلقيقي  السلطان  وهو  واحد  شئ  إلى  تفتقر  زلت  ال  ولكنك  عنيف، 

لكن ميكنك أن تنجح !
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املعطى من اهللا والذي ميكنه وحده أن يجعلك رأسًا فعاًال لعائلتك. 

 É¡LÉà– »àdG áª©ædG ∂ëæÁ ˆG ¿CG ≥K .2
 »µd ˆG IƒYO πãe É¡∏ãe kÉeÉ“ á°Só≤e ˆG øe IƒYO ƒg kÉHCG ∂fƒc ¿EG
kÉ«YGQ hCG kGô°ûÑe ¿ƒµJ, فلو أن اهللا دعاك ألي من هاتني اخلدمتني فلن تعتمد 
تنجح،  لكي  خاصة  نعمة  اهللا  من  ستطلب  ولكنك  قدراتك  على  فقط 
 »µd É¡LÉà– »àdG áª©ædG ∂ëæª«°S ˆG ¿CG ≥ãJ ¿CG ∂«∏Y kÉ°†jCG Gòµgh

 .kÉëLÉf kÉHCG ¿ƒµJ

وفيما يلي بعض الكلمات من (عبرانيني ٤: ١٦) لتشجعك: 
 kÉf rƒ nY , ká nª r©pf nó p n‚ nh , ká nª rMnQ n∫É nænf r» nµpd pá nª r© uædG p¢T rô nY n¤pEG má n≤ pã pH rΩ só n≤ nà nær∏ na{

z. p¬ pæ« pM p‘

الحظ أنه من خالل يسوع لك احلق في الدخول مباشرة إلى عرش 
اهللا الذي ميلك على الكون كله، ويتحكم في كل موقف وكل شخص، 
الحظ أيضًا أنه عرش النعمة الذي منه يأتي رضا اهللا املجاني لكل الذين 
تأتي  لكي  مدعو  فأنت  الصليب،  على  يسوع  ذبيحة  خالل  من  يأتون 
بكل ثقة ال بتردد أو شك، فلست متسوًال متذلًال ولكنك ابن هللا أبيك 

الذي يرحب بك في محضره في كل وقت. 

لكن ميكنك أن تنجح !
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الرحمة  شيئني:  مينحك  فإنه  األساس  هذا  على  هللا  تأتي  عندما 
تقبلهما  أن  يجب  بل  مبقابل،  منهما  أيًا  تنال  أن  ميكنك  وال  والنعمة، 

كعطايا مجانية من اهللا. 
 »°VÉª∏d áªMQ

الذي  والفشل  األخطاء  كل  تغطي  فهى  باملاضي،  الرحمة  تهتم 
وتتوب  بخطية  تعترف  أن  ومبجرد  مؤهل،  غير  بأنك  تشعر  يجعلك 

عنها لن تأتي عليك دينونة بسببها. 
رمبا يهاجم الشيطان ذاكرتك مبشاهد من املاضي تسترجعها أمامك 
كما لو كانت مشاهد حية، أوقات تصرفت فيها أو اتخذت ردود أفعال 
ال تليق بك كأب ولكن مبجرد أن تتوب عنها وتعترف بهذه اخلطايا فإن 

رسالة اإلجنيل الرائعة تعلن أن اهللا ال يذكر تلك اخلطايا. 
يعبر الكتاب املقدس عن هذا األمر بطريقة جميلة ورائعة في (ميخا 

٧: ١٨ ـ ١٩): 
 ! p¬ pKG nÒ pe  pá s« p≤ nÑ pd  pÖrf sòdG  pø nY  lí paÉ n°U nh  , nº rK pE’G  lô paÉ nZ  , n∂ o∏ rã pe  l¬ndpEG  nƒ og  rø ne  {
 o¢Sh oó nj .É næ oª nM rô nj oOƒ o© nj . pá narCG sôdÉ pH tô n°ù oj o¬sfpEÉ na , o¬ nÑ n°† nZ pó nH nC’G n¤pEG oß nØ rë nj n’

z. rº ogÉ njÉ n£ nN o™« pª nL pô rë nÑrdG p¥É nª rYnCG p‘ oì nô r£ oJ nh ,É næ neÉ nKBG

في  ظهره  وراء  يطرح  فإنه  اهللا  يضعها  التي  بالشروط  تفي  عندما 

لكن ميكنك أن تنجح !
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أعماق محيطات النسيان. أضافت كوري تن بووم: «عندما يطرح اهللا 
خطايانا في احمليط، فهو يضع عليها عالمة: غير مسموح بالصيد». فإن 

كان اهللا القدير قد نسى خطاياك، فلماذا يجب عليك أن تتذكرها؟ 
 πÑ≤à°ùª∏d áª©ædG

مبجرد أن تتعامل مع ماضيك ميكنك أن تنظر إلى مستقبلك لتحصل 
على النعمة التي حتتاجها لكي تنجح في إمتام دعوتك كأب، فالنعمة 
مثلها مثل الرحمة أمر ال ميكننا احلصول عليه مبجهودنا ولكننا نحصل 

على النعمة باإلميان. 
 ’  ¢SÉf C’  kÉfÉ›  ¬Ñ¡j  …òdG  πeÉµdG  ˆG  É°VQ  É¡fCÉH  áª©ædG  ±ô©J
يسوع  خالل  من  به  عالقتك  بسبب  بالنعمة  لك  اهللا  ينظر   ,¬fƒ≤ëà°ùj
املسيح، فهو يستمتع بك، ويريد األفضل لك، وهو يريدك أن تنجح 

في كل الظروف وبصفة خاصة كأب. 
حتمل الرسول بولس جتارب قاسية وضغوط، وفي مرحلة ما صرخ هللا 
z»pà (٢كورنثوس ١٢: ٩)،  nª r©pf n∂« pØ rµ nJ{ :ألجل اإلنقاذ ولكن اهللا أجابه
االختبارات  نفس  جتتاز  لن  رمبا  أيضًا،  لك  كافية  النعمة  هذه  وستكون 
به  متر  الذي  املوقف  كان  مهما  ولكن  بولس  بها  مر  التي  والتجارب 
اليوم:  لك  رسالة  تزال  ال  لبولس  اهللا  فرسالة  جتتازه  الذي  االختبار  أو 

لكن ميكنك أن تنجح !
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 . z»pà nª r©pf n∂« pØ rµ nJ{

تتحرك النعمة فيما وراء قدراتنا الطبيعية، فعندما تنضب مصادرنا 
خارقة  بطريقة  يساعدنا  فهو  نعمته  أجل  من  اهللا  إلى  ننظر  أن  ميكننا 

للطبيعة، تبدأ النعمة حيث تنتهى قدراتنا. 
ينطبق هذا عليك كأب، فستأتي أوقات تشعر فيها بأنك غير قادر 
اهللا،  بنعمة  التمسك  إلى  ستحتاج  وعندها  مسئولياتك،  حتمل  على 
إني  رب  وأخبره: «يا  معينك،  نضب  قد  بأنه  له  صراحة  بكل  اعترف 

أعتمد عليك لكي تفعل كل ما هو مستحيل بالنسبة لي». 
نهاية  إلى  تصل  عندما  أنه  بولس  اكتشفه  ما  إلى  ستصل  عندها 
مع  وسـتردد  وفاعليتها،  اهللا  نعمة  غنى  مدى  فسـتختبر  إمكانيتك 
(٢كورنثوس   z l… pƒ nb  ÉnfCG  mòÄ pæ n« pë na  l∞« p© n°V ÉnfCG  É nª sæ« pM uÊ C’{ قوله:  بولـس 

 .(١٢: ١٠
ÜCÉc ∂eÉ¡Ÿ ∂FGOBG º u« nb .3

مرة  والعاشر  والتاسع  الثامن  الفصل  من  كلٍّ  قراءة  إلى  حتتاج  رمبا 
عائلته،  في  وملك  ونبي  ككاهن  األب  مسئولية  تتناول  والتي  أخرى، 
لتكتب مالحظاتك عن نقاط ضعفك، وعندها صلِّ واطلب من الرب 

أن يظهر لك كيف ميكنك أن تكون أفضل. 

لكن ميكنك أن تنجح !
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قبول  بقرارك  مسرور  وهو  جانبك،  إلى  يقف  اهللا  أن  تذكر  لكن 
بالكامل  تعتمد  عندما  أنه  أيضًا  وتذكر  لعائلتك،  كرأس  مسئوليتك 

عليه سنكتشف أنه فعًال أّهل لكل ثقة! 
∂àª¡Ÿ kÉ«aÉc kÉàbh ¢Sôc .4

إن ترتيب الوقت وتقسيمه جانب مهم جدًا في ترتيب األولويات، 
ومقدار الوقت الذي نقضيه مع أطفالنا هو أحد املعايير التي يحدد بها 
األطفال مدى أهميتهم بالنسبة لنا، في املجتمع الغربي املعاصر جند أنفسنا 
حتت ضغوط متزايدة، فنميل إلى قياس جناحنا مبقدار السرعة التي نؤدي 
بها املهام املطلوبة منا، ولكن هذه ليست طريقة دقيقة لقياس النجاح في 

العالقات الشخصية على األقل فيما يتعلق بعالقاتنا بأطفالنا. 
قرأت عن زوجني يتمتع كلٌّ منهما بقدر وافر من النجاح في عمله، 
العمل  مجاالت  أحد  في  والزوج  محامية  تعمل  الزوجة  أن  ولنفترض 
احلر، وكانا مثل كثير من اآلباء في هذه األيام يرغبان في اقتطاع جزء 
صغير من وقتهما وجعله «وقتًا خاصًا» ألطفالهما، وكانا يؤكدان على 
أن كل اهتمامهما وتركيزهما سيكون منصبًا على أطفالهما أثناء ذلك 

«الوقت اخلاص».
لم أفهم متامًا ما سوف يفعالنه مع أطفالهما في تلك األوقات اخلاصة 

لكن ميكنك أن تنجح !
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بالشبع  ألشعر  كنت  فما  أطفالهم  أحد  أنني  لو  هو:  تعليقي  ولكن 
واإلكتفاء بجزء مخصص مما يطلق عليه وقتًا خاصًا، فما كنت سأريده 
فعًال وما أعتقد أن كل طفل يرغب فيه هو أن يشعر أن أبويه موجودان 

ألجله وأنهما موجودان متى احتاجهما. 
يجب أن يسأل البعض منا وخاصة اآلباء أنفسهم كيف سنشعر لو 
أن أبانا السماوي قد خصص قدرًا محددًا من وقته ليتواجد معنا، ولكن 
األمر املبهج أن اهللا أبانا ليس هكذا، فهو موجود دائمًا على مدار الساعة 

ووعده هو: 
 ÉnfnCG  oó r© nH  n¿ƒ oªs∏ nµ nà nj  rº og  É nª« pa nh  , oÖ« pLoCG  ÉnfnCG  n¿ƒ oY ró nj  É nªn∏ rÑ nb  uÊnCG  o¿ƒ oµ nj nh  {

.z (أشعياء ٦٥: ٢٤).  o™ nª r°SnCG

ال ميكن إنكار أن كل اآلباء يعانون من احملدودية، سواء على املستوى 
حتسمه  ال  األمر  أن  على  نؤكد  أن  يجب  لكن  النفسي،  أو  اجلسدي 
الساعات التي نقضيها كل يوم مع أوالدنا، ولكن املهم أن يشعروا أننا 
موجودون ألجلهم، وأننا نصغى لهم باهتمام حني يتحدثون إلينا. هل 
ميكنك أن تؤكد لهم كما يؤكد لنا اهللا: «وفيما هم يتكلمون بعد أنا 

أسمع» 
منذ عدة سنوات عندما كان يعيش أطفالنا معنا أنا وليديا في املنزل 

لكن ميكنك أن تنجح !
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بشكل  ونتشارك  العشاء  طعام  لنتناول  املائدة  حول  كعائلة  جنلس  كنا 
ودي في كثير من أمور اهللا. وكانت واحدة من بناتي وهى في العاشرة 
تقريبًا جتلس على ركبتي، وبال مقدمات وبدون أن يصلي أحد ألجلها 
حصلت على زيارة خارقة للطبيعة من الروح القدس وبدأت تعبد الرب 

بلغة جديدة أعطاها الروح نفسه أن تنطق بها. 
فيما بعد سألت نفسي، ملاذا انفتحت على الروح القدس في تلك 
وأثناء  حتديدًا  اللحظة  تلك  في  أنه  إلى  وَخُلصت  بالذات؟  اللحظة 
باألمان،  وشعرت  متامًا  مقبولة  بأنها  شعرت  ركبتي  على  جلوسها 

فانكسر كل حاجز أمام الروح القدس. 
قبول  جو  منزلي  في  اجلو  هل  نفسه:  يسأل  أن  منا  أب  كل  يحتاج 
مختصرة  فترات  مجرد  من  أكثر  إلى  األمر  سيحتاج  باألمان؟  وشعور 
من الوقت املخصص لكي تخلق مثل هذا اجلو في منزلك، ورمبا يتطلب 
على  مؤقتًا  تتخلى  أن  عليك  يكون  ورمبا  جانبك،  من  التضحية  بعض 
األقل عن هوايتك أو رياضتك احملببة، ولكن عندما تفعل هذا ستتواصل 
 ó≤àYCG ó◊G Gòg ¤EG{ :مع ابنك بلغة ال يعبر عنها بالكلمات، وستقول

 .z‹ áÑ°ùædÉH ΩÉg ∂fCG

لكن ميكنك أن تنجح !
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ô°ûY ¢ùeÉÿG π°üØdG

á«MhôdG IƒH C’G
َوِر اكتماًال  ذكرت في الفصل الثامن أن األب احلقيقي هو أكثر الصُّ
هى  األبوة  ألن  اإلنسانية،  العالقات  إطار  ضمن  اهللا  عن  التعبير  في 
إعالن واضح عن اهللا نفسه، قد ينزعج البعض من هذا الكالم قائلني: 
«ولكني لست متزوجًا» وقد يقول آخر: «أنا متزوج ولكن ليس لدي 

أطفال هل هذا يعني أنه ال ميكنني أبدًا أن أنقل صورة اهللا فعًال؟» 
نشكر اهللا ألن اإلجابة عن هذا السؤال هى ال، رمبا ال تكون أبًا 
لألبوة  أخرى  صورة  هناك  تظل  ولكن  املعروفة،  الطبيعية  بالطريقة 
من  الشكل  ذلك  أعني  الروحية،  األبوة  وهى  أال  أمامك  مفتوحة 
األبوة الذي يأتي نتيجة للعالقة الروحية ال اجلسدية، وهذا النوع من 
األبوة ال يعد أقل مرتبة من األبوة الطبيعية بأي حال من األحوال، 
الواقع  في  الثانية.  الدرجة  من  عالقة  أنه  على  إليه  النظر  ينبغي  وال 

جتسد كثير من الشخصيات الكتابية املؤثرة تلك األبوة الروحية. 

لكن ميكنك أن تنجح !
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يعد إبراهيم أول وأكثر األمثلة املؤثرة في هذا اإلطار، بالطبع كان 
أبًا ألوالد طبيعيني من هاجر وسارة وأخيرًا قطورة، ولكن الكتاب 

املقدس يضع إبراهيم أمامنا كنموذج لألبوة الروحية. 
يخبرنا بولس في (رومية ٤: ١٣):

 n¿ƒ oµ nj  r¿nCG  p¬p∏ r°ù næpd  rhnCG  nº« pgG nô rH pE’  oó rY nƒrdG  n¿É nc  p¢Sƒ oeÉ sædÉ pH  n¢ù r«nd  o¬sfpEÉ na{
z. p¿É nÁ pE’G u pÈ pH rπ nH , p n⁄É n©r∏ pd É kK pQG nh

ويستمر قائًال: 
 oó rY nƒrdG n¿ƒ oµ n«pd , pá nª r© uædG pπ« pÑ n°S ≈ n∏ nY n¿ƒ oµ nj r» nc , p¿É nÁ pE’G nø pe nƒ og G nò¡pd{
 røn pŸ É k°† rjnCG rπ nH , r§ n≤ na p¢Sƒ oeÉ sædG nø pe nƒ og røn pŸ n¢ù r«nd . pπ r°ù sædG p™« pª n p÷ G kó« pW nh
 uÊpEG{: lÜƒ oà rµ ne nƒ og É nª nc .É næ p©« pª n p÷ lÜnCG nƒ og … pòsdG , nº« pgG nô rHpEG p¿É nÁpEG rø pe nƒ og
 »p« rë oj  … pòsdG  , p¬ pH  nø neBG  … pòsdG  p̂ G  nΩÉ nenCG  .z mI nÒpã nc m n· oC’ É kHnCG  n∂ oàr∏ n© nL ró nb
 ≈ n∏ nY  nƒ o¡ na  . lI nOƒ oL rƒ ne  É n¡sfnCÉ nc  pI nOƒ oL rƒn rŸG  n rÒ nZ  nAÉ n« r°T nC’G  ƒ oY ró nj nh  ,≈ nJ rƒn rŸG
 É nª nc  , mI nÒpã nc  m n· oC’ É kHnCG  nÒ p°ü nj  r» nµpd  , pAÉ nL sôdG  ≈ n∏ nY  nø neBG  , pAÉ nL sôdG  p±nÓ pN

z (رومية ٤: ١٦ ـ ١٨).  n∂ o∏ r°ùnf o¿ƒ oµ nj G nò nµg{: nπ« pb

أي  على  عديدة،  ألمم  أبًا  إبراهيم  أصبح  الروحية،  الناحية  من 
أساس منح إبراهيم هذا االمتياز؟ على أساس إميانه الثابت الذي ال 
يتزعزع والذي عبر عنه بطاعته من كل القلب، وعبر إبراهيم عن 

األبوة الروحية
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هذا األمر متامًا في رده على طلب اهللا بتقدمي ابنه اسحق ذبيحة هللا. 

أكد  وقد  تبعوه،  الذين  املؤمنني  لكل  طريقًا  إبراهيم  أعد  بهذا 
بولس في (رومية ٤: ٢٠) على ثبات إميان إبراهيم: 

 É k« p£ r© oe  p¿É nÁ pE’É pH  i sƒ n≤ nJ  rπ nH  , p̂ G  pó rY nh  p‘  nÜÉ nJ rQG  m¿É nÁpEG  pΩ nó n© pH  n’ nh{
z. p̂ p G kó r n›

 ¢ùdƒH êPƒ‰
كما يعد الرسول بولس منوذجًا رائعًا لألبوة الروحية، فقد كتب 

في (١كورنثوس ٤: ١٤ ـ ١٦) للمؤمنني قائًال: 

 . rº oc oQ pòrf oCG  pAÉ sÑ pM nC’G  … pOn’ rhnCÉ nc  rπ nH  ,G nò¡ pH  oÖ oà rcnCG  rº oµn∏ ué nNoCG  r» nµpd  n¢ù r«nd{
 lAÉ nHBG  n¢ù r«nd  rø pµd  , pí« p°ùn rŸG  p‘  nøj pó p°T rôo rŸG  nø pe  läG nƒ nH nQ  rº oµnd  n¿É nc  r¿pEG nh  o¬sf nC’
 rº oµ r«ndpEG  oÖo∏ rWnCÉ na  . pπ« p r‚ pE’É pH  ń ƒ o°ù nj  pí« p°ùn rŸG  p‘ rº oµ oJ rónd nh  ÉnfnCG  uÊ nC’ . n¿h oÒpã nc

 z» pH nÚp∏ uã nª nà oe Gƒofƒ oµ nJ r¿nCG

في كورنثوس كان بولس أبًا جلموع غفيرة من املؤمنني الذين ُوِلُدوا 
خادم  أن  جند  وهكذا  قلوبهم،  في  زرعها  التي  اإلجنيل  بذار  خالل  من 
الرب الذي يكرز بكلمة اهللا ميكن أن يحصل على الكثير من األطفال 

الروحيني. 

األبوة الروحية
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لكن يجب أن نتذكر املبدأ الذي أخبرنا به اهللا في بداية اخلليقة 
في (تكوين ١: ٢٩): 

 uπ oc p¬ rL nh ≈ n∏ nY G kQ rõ pH oQ põ rÑ oj π r≤ nH sπ oc rº oµ oà r« n£ rYnCG ró nb uÊpEG{ : ô G n∫É nb nh{
z.É keÉ n© nW o¿ƒ oµ nj rº oµnd G kQ rõ pH oQ põ rÑ oj mô né n°T oô nª nK p¬« pa mô né n°T sπ oc nh , p¢VrQ nC’G

إن الشجرة احلية هى القادرة على إعطاء ثمٍر يبزر بزرًا، لهذا فإن 
العظة اخلارجة من حياة بال ثمر ال حتوي بزرًا ميكن أن ينتج حياة في 
ال  الذي  الوعظ  من  الكثير  وجود  وراء  السبب  هو  وهذا  اآلخرين، 
ينتج عنه سوى رد فعل عاطفي مؤقت ولكنه ال يحمل ثمرًا دائمًا. 

أوضح بولس في (فيلبي ٢: ٢٠ ـ ٢٢) شكًال آخر من أشكال 
األبوة الروحية، فقد قال لشريكه في العمل تيموثاوس: 

 pPpEG , m¢UnÓ rNpEÉ pH rº oµpdG nƒ rMnCÉ pH tº nà r¡ nj » p°ù rØnf oÒ p¶nf oô nNBG ló nMnCG p‹ n¢ù r«nd r¿ nC’{
 o√ oQÉ nÑ pà rNG É senCG nh . pí« p°ùn rŸG ń ƒ o°ù n«pd nƒ og É ne n’ rº p¡ p°ù oØrf nC’ nƒ og É ne n¿ƒ oÑo∏ r£ nj o™« pª n r÷G

z. pπ« p r‚ pE’G pπ rL nC’ » p© ne nΩ nó nN mÜnCG n™ ne mónd nƒ nc o¬sfnCG n¿ƒ oa pô r© nJ rº oàrfnCÉ na

التبشيرية  رحلته  عن  بولس  يحكيها  التي  القصة  من  جزء  يشير 
الثانية املذكورة في (أعمال الرسل ١٦: ١ ـ٣) أنه عندما تقابل بولس 
تيموثاوس  كان  وليستره،  دربة  منطقة  في  تيموثاوس  مع  مرة  ألول 
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مؤمنًا بالفعل وذلك بشهادة القادة في الكنيسة احمللية، وقد دعاه بولس 
زًا روحيًا،  ليصاحبه في العديد من رحالته ألنه رأى في هذا الشاب متيُّ
ومن ذلك الوقت أصبح تيموثاوس شريك العمل الذي يثق فيه بولس 

وقد توطدت عالقتهما واستمرت إلى أن انتقل بولس. 

في هذه احلالة أصبح بولس أبًا لـ«تيموثاوس» ال ألنه ربحه للمسيح 
عن طريق الكرازة باإلجنيل ولكن من خالل العالقة الشخصية التي 
العمل،  في  به  موثوق  كشريك  تيموثاوس  مع  بولس  فيها  دخل 
وهكذا لم يحصل تيموثاوس على إرشادات روحية فقط من بولس 
يعيش  كيف  يرى  وكان  خدمته،  مراحل  مختلف  في  تبعه  ولكنه 
بولس تعاليمه في حياته اليومية حتت أشكال مختلفة ومتعددة من 

الضغوط. 

كتب بولس لتيموثاوس قرب نهاية حياته يقول: 

 , pÊÉ nÁpEG nh  ,… pó r°ü nb nh  ,» pJ nÒ p°S nh  ,» pª«p∏ r© nJ  nâ r© pÑ nJ  ró n≤ na  nârfnCG  É senCG nh{
 p‘ » pæ nHÉ n°UnCG É ne nπ rã pe ,» pe n’BG nh ,» pJG nOÉ n¡ p£ r°VG nh ,… p rÈ n°U nh ,»pà sÑ n nfi nh ,» pJÉnfnCG nh
 p™« pª n r÷G nø pe nh ! oâr∏ nª nà rMG mäG nOÉ n¡ p£ r°VG ná sjnCG . nI n pÎ r°ùpd nh ná s«pfƒ o≤jpEG nh ná n« pcÉ n£rfnCG
 pí« p°ùn rŸG p‘ i nƒ r≤ sàdÉ pH Gƒ o°û« p© nj r¿nCG n¿h oój pô oj nøj pòsdG o™« pª nL nh . tÜ sôdG pÊ nò n≤ rf nCG

.z (٢تيموثاوس ٣: ١٠ ـ ١٢).  n¿h oó n¡ n£ r°† oj ń ƒ o°ù nj
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شكل  تأخذ  لم  بولس  من  تيموثاوس  قبلها  التي  التوجيهات  إن 
من  مستمدة  توجيهات  ولكنها  للمحاضرات  قاعة  في  دروس 
 ™ª°ùj  º∏a بالضغوط،  املليئة  احلياة  مصاعب  بكل  بولس  احتكاك 
 ∞«c  iCGQ  ¬fCG  ƒg  ºg C’G  øµdh  ,Ö°ùMh  ¢ùdƒH  ßYƒd  ¢ShÉKƒª«J

 á«°üî°ûdG áÑMÉ°üŸG √òg ∫ÓN øeh ,¬H ßYh Ée kÉ«∏©a ¢ùdƒH ¢SQÉe

 .¢ShÉKƒª«àd kÉHCG ¢ùdƒH íÑ°UCG á≤«ª©dG

ولكن  الشباب  من  عدد  مع  عالقة  في  بالدخول  بولس  استمتع 
قائمة  اشتملت  وقد  جدًا،  متميزة  كانت  بتيموثاوس  عالقته 
ََأَرْسَتْرُخُس  بيريه  من  وُسوَباَتُرُس  تيطس  على  الشباب  هؤالء 
ا: ِتيِخيُكُس  ْرِبيُّ َوِتيُموَثاُوُس َوِمْن َأْهِل َأِسيَّ َوَسُكوْنُدُس َوَغاُيوُس الدَّ

َوُتُروِفيُمُس. 

 QhódG  ¿ƒÑ©∏j  ∫ÉLôd  Iô°UÉ©ŸG  á°ù«æµdG  ‘  á°SÉe  áLÉM  ∑Éæg

 ¤EG  π©ØdÉH  äô°TCG  óbh  ,¢ShÉKƒª«J  IÉ«M  ‘  ¢ùdƒH  ¬H  ΩÉb  …òdG

 êÉ«àMGh  ,Ú«≤«≤M  AÉH B’  á°SÉe  áLÉM  ‘  á«dÉ◊G  ÉæJÉ©ªà›  ¿CG

ªàéŸG êÉ«àMG øe πbCG ¢ù«d á°ù«æµdG™, فلدينا رجال ميكن أن يلعبوا 

بكل  ويقومون  ويخدمون  العظات  وإلقاء  التنظيم  عملية  في  دورًا 
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أنفسهم  يقدمون  الذين  عدد  كم  ولكن  الروحية،  الوظائف  أنواع 
للشباب األصغر ويشاركونهم أفراحهم وأحزانهم في احلياة املسيحية 
اجلافة واملتقلبة؟ كم عدد الذين يريدون املشاركة بلحظات ضعفهم 

وفشلهم إن وجد؟ 

قدم بولس في (١تسالونيكي) ما قد ندعوه «اجليل الثالث» من 
عن  وكذلك  وتيموثاوس  سيال  عن  نيابة  فتحدث  الروحية،  األبوة 

نفسه: 

 ºµ©é°ûfh √O’h C’ Ü C’Éc ºµæe óMGh πc ß©f Éæc ∞«c ¿ƒª∏©J Éªc{

 z√ó›h ¬Jƒµ∏e ¤EG ºcÉYO …òdG ˆ ≥ëj Éªc Gƒµ∏°ùJ »µd ºcó¡°ûfh

(١تسالونيكي ٢: ١١ ـ ١٢). 

ساعد بولس هنا كًال من تيموثاوس وسيال في القيام بدور األب 
الروحي في العالقة باملؤمنني من أهل تسالونيكي، وهكذا فإن االبن 
الروحي لبولس نراه اآلن أبًا روحيًا ألهل تسالونيكي، وهكذا نرى 
أمامنا ثالثة أجيال روحية، بولس كأب لتيموثاوس الذي كان بدوره 

أبًا ألهل تسالونيكي، وميكننا أن نوضح هذه العالقة كما يلي: 
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بولس 

تيموثاوس 

أهل تسالونيكي 

 áYÉ£dGh ¿ÉÁ E’G IÉ«M

أشرت في الفصل السابع إلى أن يسوع لم يعلن اآلب لتالميذه 
كمفهوم الهوتي، فكما قال في (يوحنا ١٧: ٦) فهو: «أظهر» اسم 
اآلب لهم من خالل الطريقة التي عاش بها حياته أمامهم، فقد كانت 
بلحظة  حلظة  عليه  الكامل  واالتكال  باآلب،  الدائم  االتصال  حياة 

والطاعة الدائمة إلرادته. 

 Ωƒ¡Øe hCG ábÓY Oô› É¡fCG ≈∏Y á«MhôdG IƒH C’G ∞°Uh øµÁ ’h
 áYÉ£dGh  ¿ÉÁ E’G  IÉ«M ∫ÓN øe É¡æY ÒÑ©àdG  øe óH Óa ,»Jƒg’

 .¿hôN B’G ¬©Ñàj kÉLPƒ‰ ¿ƒµàd

نفس  يقدم  أن  على  قادرًا  يكون  أن  الروحي  األب  على  يجب 
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بولس  قال  كما  أو  «اتبعني»  لتالميذه:  يسوع  قدمها  التي  الوصية 
للمؤمنني في كورنثوس: 

z. pí«` p°ùn rŸÉ pH kÉ`°† rjnCG É` nfnCG É` nª nc »` pH nÚp∏ uã` nª nà oe Gƒ` ofƒ oc {
(١كورنثوس ١١: ١). 

تأسست القاعدة التالية في أحد اجليوش احلديثة، فال يقول القائد 
على  األمر  نفس  ينطبق  «ورائي!»  يقول:  ولكنه  «تقدموا»  لقواته: 

جيش الرب. 

وخدامه  تالميذه  يخضع  فالرب  الشخصية  بنطاق  يتعلق  فيما 
التي  املتطلبات  هى  ما  نسأل  أن  فالبد  صرامة،  االختبارات  ألكثر 
يجب توافرها في شخصية الرجل الذي يرغب في القيام بدور األب 
السمات  باختصار  نلخص  رمبا  السؤال  هذا  عن  لإلجابة  الروحي، 

الشخصية الرئيسية للرجال الذين قاموا بدور اآلباء الروحيني. 

 º«`````gGôHEG
 âHÉãdG ¬fÉÁEG ƒg º«gGôHEG á«°üî°T äõ«e »àdG äÉª°ùdG ºgCG øe
هذا  ظهر  وقد   ،äôcPh  ≥Ñ°S  Éªc  Üô∏d  ájQƒØdGh  á∏eÉµdG  ¬àYÉWh

بوضوح عندما طلب منه اهللا أن يقدم اسحق ابنه كذبيحة. 
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بدون شك كان اسحق أغلى ما في حياة إبراهيم، وكان اسحق 
هو القناة التي سيحصل من خاللها إبراهيم على كل البركات التي 
وعده اهللا بها كما يشير الكاتب في رسالة العبرانيني، ولكن إبراهيم 

لم يتردد، ولم يطع فقط ولكنه أطاع بثبات ودون تردد: 
 p¬pfÉ nªr∏ pZ rø pe p rÚ næ rKG nò nNnCG nh , p√ pQÉ nª pM ≈ n∏ nY só n°T nh kÉMÉ nÑ n°U oº« pgG nô rHpEG nô sµ nÑ na{
 p™ p°V rƒn rŸG  n¤pEG  nÖ ng nP nh  nΩÉ nb nh  , má nb nô rëo pŸ  kÉÑ n£ nM  n≥ s≤ n°T nh  o¬ næ rHG  n¥É në r°SpEG nh  o¬ n© ne

. z (تكوين ٢٢: ٣).  ô G o¬nd n∫É nb … pòsdG

 ¢ù`````dƒH
أصبح بولس أبًا لكثير من املؤمنني في كورنثوس من خالل رسالة 

اإلجنيل وذلك لسببني 
 äÓµ°ûe øY á∏¡°Sh á£«°ùH áHÉLEG ¢ùdƒH Ωó≤j ⁄ ¬JRGôc ‘ :k’hCG
 ¢SƒãfQƒc πg C’ ¬àdÉ°SQ äõcQ ó≤a ,Ωƒ«dG ®ÉYƒdG ¢†©H π©Øj Éªc IÉ«◊G

Ö«∏°üdG ≈∏Y, وأكد بولس في (١كورنثوس ٢: ١ ـ ٢) على هذا: 

 phnCG  pΩ nÓ nµrdG  uƒ oª o°ù pH  n¢ù r«nd  oâ r« nJnCG  oI nƒ rN pE’G  É n¡ tjnCG  rº oµ r«ndpEG  oâ r« nJnCG  És nŸ  ÉnfnCG nh  {
 rº oµ næ r« nH kÉÄ r« n°T n± pô rYnCG r¿nCG rΩ põ rYnCG r n⁄ uÊ nC’ , p̂ G pI nOÉ n¡ n°û pH rº oµnd kÉj pOÉ næ oe pá nª rµ p r◊G

 z.kÉHƒo∏ r°ü ne o√É sjpEG nh ní« p°ùn rŸG ń ƒ o°ù nj s’pEG

 É‰EGh ,Ö°ùMh ¬JÉ¶Y ‘ ¢ùdƒH õ«côJ Qƒfi Ö«∏°üdG øµj ⁄ :kÉ«fÉK

األبوة الروحية



١٩١

في  كتب  كما   á°UÉÿG ¬JÉ«M ‘ ¢ùdƒH ÉgÈàNG ká≤«≤M Ö«∏°üdG ¿Éc
(غالطية ٦: ١٤): 

 ń ƒ o°ù nj  É næ uH nQ  pÖ«p∏ n°ü pH  s’pEG  nô pînà ranCG  r¿nCG  p‹  É n°TÉ në na  ,»pà n¡ pL  rø pe  É senCG nh  {
z. p n⁄É n©r∏ pd ÉnfnCG nh p‹ o n⁄É n©rdG nÖp∏ o°U ró nb p¬ pH … pòsdG , pí« p°ùn rŸG

 ≈∏Y äõcQ ¬àdÉ°SQ ¿ C’ ¢SƒãfQƒc ‘ Ú«MhQ kGO’hCG ¢ùdƒH Ö‚CG
 »°üî°ûdG ¬MƒªW ™°†NCG å«M ,¬JÉ«M ‘ ™Ÿ Ö«∏°üdG ¿ C’h Ö«∏°üdG

 .äGò∏d mÖ∏°U á«∏ªY ¤EG ¬JGPh

صلب  يختبر  لم  وواعظًا  الصليب،  على  ترتكز  ال  رسالًة  إن 
روحيني  أطفال  إجناب  األحوال  من  حال  بأي  ميكنهما  ال  الذات، 

كالذين ولدهم بولس في كورنثوس. 
 ¢ShÉKƒª«Jh Ó«°Sh ¢ùdƒH

قدمت (١تسالونيكي) بولس وسيال وتيموثاوس كآباء روحيني، 
فقد كتب بولس ألهل تسالوينكي: 

 oº oàrfnCG  rº oµ næ r« nH  É sæ oc  mΩ rƒ nd  nÓ pH nh  x pÈ pH nh  mI nQÉ n¡ n£ pH  n∞ r« nc  , ô G nh  , lOƒ o¡ o°T  rº oàrfnCG  {
 , p√ pO n’ rh nC’ pÜ nC’É nc rº oµ ræ pe mó pMG nh sπ oc oß p©nf É sæ oc n∞ r« nc n¿ƒ oªn∏ r© nJ É nª nc . nÚpæ pe rDƒo rŸG
 n¤pEG  rº ocÉ nY nO  … pòsdG  p̂  t≥ pë nj  É nª nc  Gƒ oµo∏ r°ù nJ  r» nµpd  rº oc oó p¡ r°û of nh  , rº oµ o© ué n°û of nh

. z (١تسالونيكي ٢: ١٠ ـ ١٢).  p√ pó r n› nh p¬ pJƒ oµn∏ ne
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أكد بولس على جانبني أساسيني في سلوك كلٍّ من الثالثة رجال، 
األول مثاليتهم، فحياتهم الشخصية كانت بال لوم، وثانيًا كان لهم 
قلب األب جتاه أهل كورنثوس، فقد وضعوا أمامهم أعلى املعايير، 
املعيار،  هذا  حتقيق  على  تالميذهم  ويحثون  يتحدون  واستمروا 
هؤالء  كان  أيضًا  هكذا  أوالده  بنجاح  الطبيعي  األب  يفتخر  فكما 
مثمرين  كمؤمنني  يتقدمون  تالميذهم  برؤية  شغوفني  رجال  الثالثة 

وناجحني. 

 ?äÉØ°üdG ≈g Ée
الذين  الرجال  لشخصيات  األساسية  السمات  سنلخص  كنا  إن 

ذكرناهم سابقًا، فسنصل إلى قائمة كهذه: 

´õYõàe ÒZ ¿ÉÁEG •

 á∏eÉc ájQƒa áYÉW •

 Ö«∏°üdG ≈∏Y äõcQ ádÉ°SQ •

 º¡JÉ«M ‘ Ö«∏°üdG •

 Ö«Y ÓH »ë«°ùe ∑ƒ∏°S •

 ÚæeDƒŸG ƒëf ájƒHCG áØWÉY •
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 »≤«≤◊G º¡MÉéæH ΩÉªàgGh ¢SÉªM •

 x nÍ nJ :á«∏ªY IƒHCG •

اجلسدية   الطبيعية  األبوة  بني  ما  يقع  األبوة  من  آخر  نوع  هناك 
واألبوة الروحية، أعني به التبني الفعلي سواء القانوني أو الواقعي 

ألطفال آباؤهم ال يستطيعون االهتمام بهم أو لن يهتموا بهم. 

يقدمه  الذي  بالتعريف  باستمرار  نفسي  ُر  ُأَذكِّ املجال  هذا  في 
يعقوب عن نوعية الديانة التي يقبلها اهللا: 

 ≈ neÉ nà n« rdG oOÉ n≤ pà raG : p√ pò ng n» pg pÜ B’G p ŝ G nó ræ pY oás« p≤ sædG oI nô pgÉ s£dG oánfÉ nj uódnG{
 z . p n⁄É n©rdG nø pe m¢ùnf nO nÓ pH o¬ n°ù rØnf p¿É n°ùrf pE’G oß rØ pM nh , rº p¡ pà n≤« p°V p‘ pπ peG nQ nC’G nh

(يعقوب ١: ٢٧). 

 ¬∏©a Ée ƒg ¢UÓÿÉa ,¢UÓÿGh áfÉjódG ÚH Ée ábôØàdG ßM’
 ≈g ÉæàfÉjóa ,ˆ ¿É°ùf E’G ¬∏©Øj Ée ≈g áfÉjódGh ,¿É°ùf E’G πL C’ ˆG

 .ˆG ¢UÓÿ áHÉéà°SG

في  اآلية  لتلك  باستمرار  الرجوع  يعاود  ذهني  وجدت  مؤخرًا 
كأنهم  املقدس  بالكتاب  املؤمنني  ماليني  أن  وأشعر  يعقوب،  رسالة 
لهذا  وصفه  ففي  اآلية،  تلك  في  يعقوب  يقوله  ما  أبدًا  يسمعوا  لم 
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على  يشتمل  إيجابي  بجانب  يبدأ  اهللا  يرضي  الذي  الديني  النشاط 
األمور التي يتوقع اهللا منا أن نفعلها، فأول ما يتحدث عنه يعقوب 
وفي  طلباتهم،  وتلبية  بهم  االهتمام  أي  واأليتام  األرامل  زيارة  هو 
النهاية ينتقل إلى اجلانب السلبي الذي يحث فيه ُقّراءه على «حفظ 

اإلنسان نفسه بال دنس من العالم». 

استمعت إلى عظات من خدام كثيرين ملا يزيد عن خمسني عامًا، 
يحفظ  أن  إلى  باحلاجة  تنادي  التي  الرسائل  من  العديد  وسمعت 
اإلنسان نفسه بال دنس من العالم، وال أتذكر أني سمعت عظة عن 

ضرورة رعاية األرامل واأليتام. 

على  املقدس  الكتاب  كل  في  مستمر  تأكيد  فهناك  ذلك  مع 
القدمي  العهد  من  كل  في  واألرامل  األيتام  رعاية  في  مسئوليتنا 
واجلديد، وعندما حللت رسالة أنبياء العهد القدمي خلصت إلى أن 
األوثان،  عبادة  هى  األولى  اهللا،  تزعج  أساسية  خطايا  ثالث  هناك 
والثانية خطية الزنا، والثالثة الفشل في االهتمام باأليتام واألرامل، 

ويبدو لي أن اهللا يضعها جميعًا في نفس املستوى. 

حقًا إن أول خطيتني هما خطايا تتعلق باألفعال واخلطية الثالثة 
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هى خطية إهمال ولكن هذا ال يجعلها أقل خطورة، فنحن مذنبون 
بسبب األشياء الصاحلة التي لم نفعلها متامًا مثلما نعتبر مذنبني عن 

األشياء السيئة التي فعلناها. 

وجود  لعدم  واأليتام  باألرامل  االهتمام  في  نفشل  لم  بالتأكيد 
ففي  العالم،  حول  تتضاعف  واأليتام  األرامل  أعداد  ألن  الفرصة، 
وقت نشر هذا الكتاب هناك عدة ماليني من األيتام املصابني باإليدز 
في أوغندا وحدها، وهى دولة صغيرة نسبيًا في قارة أفريقيا الواسعة، 
اخلطر  فسيكون  الهندية  القارة  شبه  في  اإليدز  وباء  ينتشر  وعندما 

أكثر رعبًا منه في أفريقيا. 

رمبا يتبنى بعض املؤمنني الغربيني اجتاه: «هذه مشكلة األمم املتخلفة 
غير املتحضرة، ولسنا مسئولني عنها».

ال أوافق على هذا، فأعتقد أنني حارس ألخي مهما كان لون جلده 
أو الدولة التي يحيا فيها، ولكن مع هذا فإن مشكلة األرامل واأليتام 
بشكل  خطيرة  فاملشكلة  النامي،  العالم  دول  على  قاصرة  ليست 
مختلف في الدول الغربية. أشرت في الفصل الثاني عشر إلى أننا 
نواجه ماليني متزايدة من الشباب الذين بال آباء، أطفال دخلوا في 
السبي ألن آباءهم فشلوا في القيام مبسئولياتهم، ومن خالل تعريف 
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القاموس لهؤالء األطفال فرمبا هم ليسوا أيتامًا باملعنى احلرفي ولكن 
لهم نفس احتياجات األيتام. 

واملزيد  املزيد  عنه  ينتج  الغرب  في  لألسرة  املتزايد  االنهيار  إن 
دون  مبفردهم  أوالدهم  مسئولية  يتولون  الذين  واآلباء  األمهات  من 
وجود الطرف اآلخر، وفي معظم األحوال تقع هذه املسئولية على 
األمهات ال اآلباء. ففي بعض األحيان يعتقد الناس أن املصاعب هى 
احلمل  مت  األطفال  فبعض  صحيح  وهذا  اخلاطئ،  لسلوكهم  نتيجة 
بهم خارج إطار الزواج، ولكن في أي موضع من اإلجنيل مينعنا يسوع 
من أن نظهر الرحمة للخطاة؟ واألكثر من هذا فإن من يعانون أكثر 
هم األطفال الذين بال آباء، وهم من لم يخطئوا، باإلضافة إلى هذا 
فإن جموع غفيرة من النساء هن أمهات يقمن برعاية أطفالهن دون 
من  متزوجات  فهن  بأنفسهن،  خطأ  يرتكنب  لم  وهن  اآلباء  وجود 
يهجرهن  ثم  ألزواجهن  أكثر  أو  طفًال  ويحملن  القانونية  الناحية 

أزواجهن دون سبب. 

الكبير  بالعدد  قليًال  إال  املعاصرة  الكنيسة  تهتم  ال  ذلك  مع 
وجود  دون  مبفردهن  أطفالهن  يربني  الالئي  األمهات  هؤالء  من 
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الشريك اآلخر، أعتقد أن اهللا سيقول لنا مثلما قال إلسرائيل في 
أيام إشعياء: 

 pπ r© pa rø nY Gƒ tØ oc . s» næ r« nY pΩÉ nenCG rø pe rº oµpdÉ n© ranCG sô n°T Gƒ od põ rYG .Gƒ t≤ næ nJ .Gƒo∏ p°ù nà rZpG{
 . pº« pà n«r∏ pd Gƒ o°† rbG . nΩƒo∏ r¶n rŸG Gƒ oØ p°ürfG . s≥ n r◊G Gƒ oÑo∏ rWG . p rÒ n rÿG nπ r© pa Gƒ oªs∏ n© nJ . uô s°ûdG

.z (إشعياء ١: ١٦ ـ ١٧).  pán∏ ne rQ nC’G pø nY Gƒ oeÉ nM

الكلمات  تلك  أن  على  املعاصرين  املؤمنني  بعض  يوافق  ال  قد 
تنطبق عليهم ولكن كما قلت فإننا مذنبون بسبب األشياء اجليدة 
الشريرة  األشياء  بسبب  مذنبون  نحن  مثلما  متامًا  نفعلها  لم  التي 
يخاطبهم  الذين  الشعب  أن  أيضًا  نتذكر  أن  فيجب  فعلناها،  التي 

إشعياء شعب متدين جدًا وأن اهللا قد قال لهم لتوه: 
 o¢SrCG nQ  . p‹ lá ng oô rµ ne  nƒ og  oQƒ oî nÑrdG  . mán∏ pWÉ nH  má ne pó r≤ nà pH  n¿ƒ oJrCÉ nJ  Gh oOƒ o© nJ  n’{

 z. n±É nµ pà rYp’G nh nº rK pE’G o≥« pWoCG oâ r°ùnd . pπ nØ rën rŸG oAG nópf nh oâ rÑ s°ùdG nh pô r¡ s°ûdG

(إشعياء ١: ١٣). 
في  املتدينني  ضد  مماثلة  بتهمة   (٤٦  :٦ في (لوقا  يسوع  ينطق 

أيامه، فلم يوبخهم على ما يفعلونه ولكن على ما لم يفعلونه: 
 É`` ne  n¿ƒo∏`` n©` rØ nJ  n’  rº` oà` rfnCG nh  , tÜ nQ  É` nj  tÜ nQ  É` nj  :»pænfƒ` oY ró` nJ  G nPÉ ǹ pŸ nh  {

 z? o¬`` odƒ obnCG
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حيث  املسيحية  اليوم  الغربي  مجتمعنا  في  كثيرون  ينتقد 
يعتبرونها أمورًا ورثناها عن أجيال سابقة وال متت بصلة لهذا اجليل، 
للمشكالت  حلول  من  املسيحية  تقدمه  ما  يوجد  ال  أنه  ويشعرون 
التي نواجهها اليوم، وال يتأثر مثل هؤالء الناس بالعظات ولكنهم 

يريدون أن يروا اإلجنيل يثمر نتائج إيجابية وعملية. 

تقدمها  أن  ميكن  التي  واملرئية  املوضوعية  املساهمات  بني  من 
الكنيسة اليوم هى اإلظهار العملي لألبوة في هذه األشكال املختلفة 
التي ذكرتها، يدرك الكثير من الشباب في مجتمعنا اليوم أن هناك 
مثل  مختلفة  أماكن  في  عنه  ويبحثون  حياتهم،  في  مفقود  ما  شيئًا 
الكحول واملخدرات، والعصابات والسحر والفلسفات والديانات 

وفي ألعاب الكمبيوتر العنيفة. 

ولكنهم يبحثون فعليًا عن أب على الرغم من أنهم ال يدركون 
هذا. 
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ô°ûY ¢SOÉ°ùdG π°üØdG

? ¿ƒ«MhôdG AÉH B’G øjCG
في آخر عقدين من القرن العشرين، قام مبشران مشهوران على 
مستوى العالم بعمل دراسة إستطالعية على من جتاوب مع وعظهم 
في املؤمترات الضخمة التي عقدها، ومت تسجيلهم على أساس أنهم 
عرفوا املسيح، احتاج األمر لكثير من املساعدين ومبالغ ضخمة من 
املال في الدعاية وفي تنظيم حمالت التبشير ومتابعة هؤالء الذين 
كثير  على  انطوى  األمر  أن  يقال  أن  وميكن  حديثًا،  املسيح  عرفوا 
استنتج  مقتصدة،  حتليالتهم  كانت  ذلك  ومع  واملال،  اجلهد  من 
خالل  من  املسيح  عرفوا  ممن  باملائة  خمسة  أن  املبشرين  هذين  أحد 
حمالته التبشيرية هم ُمؤمنون ُمكرسون واملبشر اآلخر كانت نسبة 

املكرسني بني َمن عرفوا املسيح من خالله ثالثة باملائة فقط. 

دعني أؤكد على أن هذه النتائج لم يتم التوصل إليها من خالل 
كال  ففي  الكرازة،  ضد  باإلنحياز  نتهمها  أن  ميكن  علمانية  وكالة 
ويجب  املبشر،  منظمة  خالل  من  املسح  عمليات  متت  احلالتني 
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ذو  رجال  فهم  املبشرين،  من  أيًا  انتقد  ال  أنني  على  أيضًا  أؤكد  أن 
استقامة عالية ممن اعتبرهم إخوتي في الرب. 

لكن يجب أن نتساءل: ماذا سيكون رد الفعل في العالم العلماني 
لو أن مشروعًا جتاريًا لم يحقق عائدًا سوى خمسة باملائة أو أقل من 
إجمالي رأس املال الذي استثمر فيه؟ بالتأكيد سيكون مصير هذا 
املشروع هو اإلفالس، هل سيكون من العدالة استنتاج أن الكنيسة 

املعاصرة كما متثلها تلك اإلحصاءات مفلسة روحيًا؟ 

الكرازة  رسالة  في  عيب  ألي  النتائج  تلك  تعزى  أن  ميكن  ال 
التبشيرية، ألن تلك الرسالة تؤكد على أهمية الوالدة اجلديدة وقد 
نقطة  هناك  كانت  رمبا  للخالص،  متامًا  واضح  عرض  على  انطوت 
التركيز   من  حقها  الرسالة  هذه  تعطها  لم  اجلديد  العهد  في  واحدة 
ليس  ذاته  حد  في  هذا  ولكن  اخلطية،  من  الصارم  اهللا  موقف  وهى 

السبب الرئيسي وراء االفتقار إلى الثمار التي تدوم. 

أعتقد أن السبب الرئيسي وراء تلك النتائج احملبطة يكمن في حالة 
الكنيسة املعاصرة ككل، ففي إحدى املرات التي خدمت فيها كراٍع 
مت تسجيلي كمرشد روحي للمؤمنني اجلدد في حملة كرازية كبيرة 
في املنطقة التي أعيش فيها والتي كانت قد أعلنت أنها حققت نتائج 
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مذهلة، لم تكن مسئوليتنا كمرشدين هى مجرد احلديث مع هؤالء 
على   احلفاظ  كانت  ولكن  االجتماعات  في  تساؤالت  لديهم  الذين 
املكاملات  خالل  من  مشورة  له  قدمنا  شخص  بكل  املباشر  االتصال 

التليفونية أو اخلطابات أو دعوة ملقابلته في مكان ما. 

سجلت  وقد  شخصًا  وعشرين  الثنني  املشورة  قدمت  جانبي  من 
ممكنة  وسيلة  كل  استخدام  وبعد  النهاية  وفي  بعناية،  أسماءهم 
للمتابعة توصلت إلى أن شخصني فقط قد أصبحا مؤمنني مكرسني، 
وأصبح كل منهما عضوًا في كنيستي، وكالهما تقدم ليكون مؤمنًا 

مثمرًا ثابتًا. 

ألنني  ليس  بالتأكيد  الشخصني؟  هذين  جناح  وراء  السبب  ما 
أرعى رعية كبيرة وضخمة، فعدد األعضاء في ذلك الوقت لم يتعد 
أني  هو  احلاسم  العامل  أن  إلى  توصلت  حتمًا  شخصًا!  اخلمسني 

قدمت لكلٍّ منهما نوعًا ما من األبوة الروحية. 

املشورة،  لهم  قدمت  الذين  اآلخرين  بالعشرين  يتعلق  فيما 
توصلت إلى أنهم لم يصبحوا مؤمنني مكرسني بسبب عدم ارتباطهم 
بأي كنيسة أو ارتباطهم بكنيسة لم تقدم لهم األبوة الروحية، وقد 
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علق أحدهم على مثل هذا املوقف قائًال: ليس من املنطقي أن تضع 
كتكوتًا حيًا حتت دجاجة ميتة. 

 ?á°ù«æµdG Ω CG á«ë«°ùŸG
مضى عشرون قرنًا منذ أن أعطى املسيح للرسل األوائل الدعوة 
العالم  في  هائل  تغير  حدث  ذلك  أثناء  وفي  وأرسلهم،  العظمى 
استبدلنا  فقد  أحد،  يلحظه  أن  دون  مضى  تغير  وهو  املسيحي، 
أما  الكنيسة،  في  أعضاًء  تنتج  فالكنيسة  باملسيحية،  الكنيسة 
واملسيحية  خضوعًا  تتطلب  والكنيسة  تالميذ،  فتنتج  املسيحية 
تتطلب تكريسًا، إن الغالبية العظمى من املؤمنني اليوم ال يدركون 
اإلجنيل،  رسمه  الذي  واملعيار  األصلي  النموذج  عن  ابتعدوا  أنهم 
فقد شكلوا مفهومهم عن املسيحية من خالل ما رأوه في الكنيسة 

املعاصرة. 

بكل  لهم  توجيهاته  كانت  األوائل،  رسله  يسوع  أرسل  عندما 
وضوح: 

z (متى ٢٨: ١٩).  p n· oC’G n™« pª nL Gh oò pªr∏ nJ nh Gƒ oÑ ng rPÉ na {

كان قد أعطاهم تعريفًا واضحًا عن ما ينطوي عليه كونهم تالميذه: 
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 n¿É nc  r¿pEG{  : rº o¡nd  n∫É nb nh  nâ nØ nà rdÉ na  , o¬ n© ne  nøj pô pFÉ n°S  lI nÒpã nc  ĺ ƒ oª oL  n¿É nc nh{

 o¬ nJ nƒ rNpEG nh  o√ nO n’ rhnCG nh  o¬ nJnCG nô reG nh  o¬ seoCG nh  o√É nHnCG  o¢† p̈ rÑ oj  n’ nh  s n‹pEG  » pJrCÉ nj  ló nMnCG

 n’ rø ne nh .G kò« pªr∏ pJ p‹ n¿ƒ oµ nj r¿nCG oQ pó r≤ nj nÓ na ,É k°† rjnCG o¬ n°ù rØnf ≈ sà nM , p¬ pJG nƒ nNnCG nh

z.G kò« pªr∏ pJ p‹ n¿ƒ oµ nj r¿nCG oQ pó r≤ nj nÓ na » pFG nQ nh » pJrCÉ nj nh o¬ nÑ«p∏ n°U oπ pª rë nj

(لوقا ١٤: ٢٥ ـ ٢٧).

تعمد هذه اآلية إلى املقارنة بني نوعني من البشر، اجلموع الغفيرة 
الذين ساروا معه من ناحية واألفراد الذين تبعوه من ناحية أخرى. 
 ,´ƒ°ùj AGQh Ò°ùJ »àdG IÒØ¨dG ´ƒª÷G √ÉŒ É°VôdÉH á°ù«æµdG ô©°ûJ

 ,´ƒ°ùj Gƒ©ÑJ ø‡ ¢üî°T πc ≈∏Y ∫h C’G ΩÉ≤ŸG ‘ á«ë«°ùŸG õcôJ øµdh

 ¿ƒ©Ñàj ¢SÉfCG Oô› ’ ´ƒ°ù«d Ú°Sôµe kÉYÉÑJCG êôîJ ¿CÉH ºà¡J ≈¡a

 .ôN B’ ¿Éµe øe ´ƒ°ùj

سبق،  كما  شرحتها  والتي  املشورة  مجال  في  خبرتي  خالل  من 
وكذلك من خالل ظروف كثيرة مشابهة وجدت نفسي مقتنعًا بأن 
 ÚæeDƒe ¤EG Oó÷G ÚæeDƒŸG ∫ƒ– »µd á«MhQ IƒHCG ¤EG êÉàëj ôe C’G

Ú°Sôµe، إن تلك النوعية من التحول النادر ال تتم إالَّ مبعرفة يسوع 

املسيح التي ترتقي إلى مستوى روحي أعلى من تلك الكنيسة التي 
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يذهب أو تذهب إليها، فحيثما ال توجد أبوة روحية فعالة، سيظل 
مثمرين  أعضاء  يكونوا  ولن  روحيًا  أيتامًا  اجلدد  املؤمنني  أغلب 

وناضجني في عائلة اهللا. 

في الفصل الثاني عشر الذي يحمل عنوان «عندما يفشل اآلباء» 
تناولت األحوال السائدة بني الشباب الذي لم يجدوا أبوة سليمة، 
والذين يحتاجون إلى التأديب، ويحتاجون إلى التركيز، واملعرضني 
في  األحوال  أن  رأيي  وفي  الشيطاني،  واإلغواء  اخلداع  أنواع  لكل 
الكنيسة املعاصرة تتوازى مع تلك التي في العالم، فالشباب الذين 
يقولون أنهم حصلوا على اخلالص لديهم نفس االحتياج إلى التركيز 
مثل نظرائهم في العالم، فهم مدفوعون خلف كل صيحة للموضة 
في احلديث واملالبس والترفيه حتى في العبادة، فيرى هؤالء الشباب 
أن العبادة هى أحد أشكال التعبير عن الذات بطريقة دينية، ونادرًا 
فهم  املهوب،  القدوس  اهللا  مع  شخصية  مقابلة  أنها  على  يرونها  ما 
يفتقدون أمرين هما: االستقرار، والهدف احملدد الذي يسعون إلى 
حتقيقه، وهناك ثالث سمات جتمع بني كل شباب هذا اجليل سواء 

من املؤمنني أو غير املؤمنني.
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 :πe C’G äƒe
هم مصابون باإلحباط جتاه وضع املجتمع وحالة كوكب األرض 
واحلاجة إلى العدالة االجتماعية ودعم األعضاء األضعف في املجتمع، 
فيشعرون أن األجيال السابقة قد أحبطتهم، وأورثتهم مشكالت ال 

يجدون لها حلول. 
بصفتي واحدًا ممن ينتمون إلى اجليل السابق يجب أن أعترف أن 
خلطايانا  نتاج  هو  ومجتمعًا  ثقافة  أورثناهم  فقد  محقون،  الشباب 
بال  والذين  بالضعفاء  املباالة  وعدم  واألنانية  الطمع  مثل  املختلفة، 
عائل. على الرغم من إدعائنا أننا مؤمنون إال أننا فشلنا في إمتام أول 
واجباتنا «الديانة الطاهرة النقية» في االهتمام باألرامل واأليتام، إذا 
 ¿ƒÑ«é«°ùa »ë«°ùŸG ¿ÉÁ E’G ÇOÉÑe øY áeOÉ≤dG ∫É«L C’G ¤EG ÉæKó–

.z¬fƒdƒ≤J ÉŸ ™ªà°ùæ°Sh ,¬H ¿ƒ¶©J Ée k’hCG Gƒ°SQÉe{ :Ú∏FÉb

 »≤ædG ÖgòdG øY åëÑdG
هو  عما  يبحثون  أنهم  هى  اليوم  شباب  متيز  التي  الثانية  الصفة 
خدش  محاولني  سكينًا  فسيأخذون  ذهبًا  لهم  قدمنا  فإن  حقيقي، 
األمر  أن  أم  خالص؟  ذهب  هو  هل  السطح  حتت  ما  لرؤية  الذهب 

مجرد سبيكة من املعدن مغطاة بقشرة من الذهب. 

أين األباء الروحيون ؟
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تعد كنيسة الدوكية املذكورة في سفر الرؤيا اإلصحاحني الثاني 
والثالث هى األقرب للكنيسة املعاصرة، فنسمع صوت يسوع يقول 
 » nµpd pQÉ næ rdÉ pH ≈ nØ n°ü oe kÉÑ ng nP » pæ pe … p nÎ r°û nJ r¿nCG n∂«n∏ nY oÒ p°ToCG{ :لهذه الكنيسة
≈z (رؤيا ٣: ١٨)، هناك ذهب كثير في الكنيسة املعاصرة  pæ r̈ nà r°ù nJ
لم متتحنه النار، فكثيرًا ما ُنلقي العظات املنمقة ولكن عندما تأتي 

النيران عليها ال يثبت الذهب أمام االختبار. 

 ájQòL áHÉéà°SG
أما العالمة الثالثة التي متيز الشباب اليوم فهى أنهم راديكاليون، 
فهم ال يبحثون عن إجابات سهلة وسطحية، وال ينبهرون بالنظام 
املوضوع أو التقاليد املوجودة منذ زمن بعيد، فبالنسبة لهم ال يوجد 
ثمرًا  حتمل  ال  أو  فاسدًا  ثمرًا  تؤتي  الشجرة  أن  فلو  مقدس،  شئ 
صرخة  عن  عبارة  فحالهم  قائلني: «اقطعوها»  سيصيحون  فببساطة 

مكتومة يائسة تريد أن ترى األبوة واقعًا ملموسًا. 

∞©°†dG ‘ Iƒb
عند هذه املرحلة ميكنني أن أسمع أحدهم يقول: «ولكن املعايير 
فال  للغاية،  سامية  معايير  هى  الروحيني  اآلباء  عن  عرضتها  التي 

أين األباء الروحيون ؟
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ميكنني أن أكون إبراهيم أو بولس». 

حقًا إن معايير اهللا سامية، وهو ال يقلل منها أبدًا، ولكن هناك 
شئ آخر حقيقي، هو أن نعمة اهللا كافية دائمًا، فلكل مهمة يحددها 

اهللا لنا يعطينا النعمة الالزمة لكي ننجزها. 

ذكر الكتاب املقدس كًال من إبراهيم وبولس ال كمعايير علينا أن 
نحققها ولكن كقدوة علينا أن نتبعها، ففي (رومية ٤: ١٢) قال 
بولس أننا سنكون أوالد إبراهيم حني «نسلك في خطوات إميان». 
مدعوون  املؤمنني  وكل  اإلميان  طريق  في  إبراهيم  خطا  آخر  مبعنى 

للسير في نفس الطريق. 

 ÉsfnCG  É nª nc  » pH  nÚp∏ pã nª nà oe  Gƒofƒ oc{ بولس  تشجيع  بالفعل  الحظنا  وقد 
قد  اهللا  نعمة  كانت  إن   ،(١  :١١ (١كورنثوس   z pí« p°ù nª` rdÉ pH  kÉ°† rjnCG
أصبح  حتى  قبل،  من  املسيحيني  يضطهد  كان  الذي  شاول  غيرت 
متمثًال باملسيح إذن فنعمة اهللا أيضًا ميكنها أن جتعلك متمثًال ببولس، 
ذكر الرسول بولس في (١تيموثاوس ١: ١٦) أن هذا هو الغرض 

األساسي الذي ألجله خلص: 

 , mIÉnfnCG  sπ oc  k’ shnCG  ÉnfnCG  s≈ pa  oí« p°ùn rŸG  ó ƒ o°ù nj  nô p¡ r¶ o«pd  : oâ rª pM oQ  G nò¡pd  » pæ sæ pµd{
 z pá sj pó nH nC’G pIÉ n« nër∏ pd p¬ pH Gƒ oæ pe rDƒ oj r¿nCG nøj pó« pà n©r∏ pd k’É nã pe
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ميكننا أن نعبر عن هذا بكلمات بسيطة للغاية فبولس يريد أن 
 zôNBG ¢üî°T …CG Ò¨j ¿CG ¬æµª«a ,ÊÒZ ób ˆG ¿Éc ¿EG{ :يقول

ضعف،  حلظات  وإبراهيم  بولس  من  لكل  كان  أنه  أيضًا  تذكر 
أن  من  يأس  ما  مرحلة  ففي  جسيمة،  أخطاء  إبراهيم  ارتكب  وقد 
يكون له ابن ووارث من زوجته سارة فحاول أن يأتي بابن من جارية 
سارة، وفيما بعد أراد أن يحمي حياته فأخبر أبيمالك ملك جرار أن 
سارة أخته وسمح له أن يأخذها مع نسائه، ولكن تدخل اهللا بشكل 
أبيمالك  زوجات  إحدى  تكون  أن  من  سارة  وأنقذ  للطبيعة  خارق 

(أنظر تكوين ٢٠). 

مع ذلك لم ييأس اهللا أبدًا من إبراهيم، وبنعمة اهللا وصل إبراهيم 
إلى الصورة التي كان اهللا يريدها. 

عن  بولس  قال  فقد  عظيمة،  ضعف  حلظات  أيضًا  لبولس  كان 
نفسه وعن رفاقه في (٢كورنثوس ١: ٨ ـ ٩):

 É næ rà nHÉ n°UnCG » pàsdG É næ pà n≤« p°V pá n¡ pL rø pe oI nƒ rN pE’G É n¡ tjnCG Gƒo∏ n¡ r nŒ r¿nCG oój pôof n’ É næsfpEÉ na{
 .É k°† rjnCG  pIÉ n« n r◊G nø pe É næ r°ù pjnCG  ≈ sà nM , pá nbÉ s£dG n¥ rƒ na G vó pL É nær∏ s≤ nã nJ É næsfnCG  ,É s« p°SnCG  p‘
 rπ nH É næ p°ù oØrfnCG ≈ n∏ nY nÚp∏ pµ sà oe n¿ƒ oµnf n’ r» nµpd , pä rƒn rŸG oº rµ oM É næ p°ù oØrfnCG p‘ É nænd n¿É nc rø pµd

 z näG nƒ re nC’G oº« p≤ oj … pòsdG p̂ G ≈ n∏ nY

أين األباء الروحيون ؟



٢٠٩

سمح اهللا لبولس أن يصل إلى مرحلة من الضعف الكامل حيث لم 
يعد قادرًا على أن يثق في نفسه، ولكن في اهللا الذي يقدر أن يقيم من 

املوت. 

اهللا  قوة  أن  تعلم  كيف  بولس  حكى  الرسالة  نفس  في  بعد  فيما 
جتعلنا كاملني في ضعفنا، وأخيرًا توصل إلى تلك اخلالصة: 

z. w… pƒ nb ÉnfnCG mò pÄ næ« pë na l∞« p© n°V ÉnfnCG É nª næ« pM uÊ nC’{
(٢كورنثوس ١٢: ١٠). 

الروحيني،  لآلباء  مثاالن  هما  وبولس  إبراهيم  من  كال  إن  حقًا 
ولكنهما لم يصبحا آباء روحيني إال بعد وصولهما إلى نهاية قدراتهما 
أن  ميكننا  زال  وما  للطبيعة،  الفائقة  اهللا  نعمة  على  اعتمدا  ثم  ومن 
 ’EG Ú«MhQ AÉHBG ∫ÉLôdG íÑ°üj ¿CG øµÁ Óa ،نفعل اليوم نفس الشئ
 º¡Hƒ∏b ‘ ¬°ùØæH ˆG É¡©°†j »àdG áÑZôdG ∂∏J ™e ¿ƒHhÉéàj ÉeóæY
 πeÉµdÉH ¿hóªà©j ºK ºgQOÉ°üe πc GhòØæà°SG º¡fCG ¿ƒcQój ÉeóæYh

 .º¡d ˆG IófÉ°ùe ≈∏Y

 » pFG nQ nh  sºo∏ ng  {  (١٩  :٤ (متى  في  وأندراوس  لبطرس  يسوع  قال 
z، ونفس هذا املبدأ صحيح اليوم، فاملهم في  p¢SÉ sædG p… nOÉ s« n°U É nª oµo∏ n© rLnCÉ na

أين األباء الروحيون ؟



٢١٠

حياتنا ليس حالتنا ولكن ما ميكن ليسوع أن يصنعه بنا إن اتبعناه. 

هل ترى شبابًا من حولك يحيون حياة غير مستقرة وبال هدف 
أنهم  أدركت  هل  للمساعدة؟  طلبًا  مكتوم  بصوت  ويصرخون 
يحتاجون إلى أب روحي؟ هل تشتاق ملساعدتهم؟ عليك أن تفهم 
أن اهللا نفسه هو الذي وضع تلك الرغبة في قلبك، فهو يريدك أن 

تكون أبًا روحيًا. 

إلى  بالنظر  تهتم  لن  لك،  اهللا  خطة  هى  هذه  أن  تدرك  أن  مبجرد 
نفسك وحالتك، ولكن املهم هو ما ميكن هللا أن يصنعه بك، ومبجرد 
أن تسلم نفسك بالتمام له، ميكنك أن تعلن هللا ببساطة وبأسلوبك 

اخلاص أنك تخضع له، وهو سيكمل كل شيء! 

أين األباء الروحيون ؟
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ô°ûY ™HÉ°ùdG π°üØdG

ΩÉàj CÓd áª∏c
لم  أنك  أدركت  قد  تكون  رمبا  السابقة  الفصول  في  قرأت  كما 
تعرف أبًا بتلك الصورة التي رسمتها، لو كان األمر كذلك فدعني 

أؤكد لك أن هناك ماليني مثلك. 
للحياة،  الطبيعي  املصدر  وهو  بالطبع  بيولوجي  أب  منا  فلكل 
تلك  مبثل  أبًا  لنا  أن  األشكال  من  شكل  بأي  يعني  ال  هذا  ولكن 
الصورة التي يرسمها لنا الكتاب املقدس أو كمثل التي سعيت أن 
أرسمها في هذا الكتاب، ففي الواقع نادرًا ما جند آباء ينطبق عليهم 

هذا الوصف في عالم اليوم.
إن  لم يكن لك مثل هذا األب فهناك جزء خاٍل في أعماقك، فراغ 
ال ميلؤه شئ، رمبا يكون عميقًا للغاية وقد يكون موجودًا منذ فترة 
ونتيجة  موجود  الفراغ  هذا  ولكن  بوجوده،  تشعر  ال  ورمبا  طويلة، 

لذلك أنت ال تشعر باالكتمال. 
ال أقول إنك بالضرورة يجب أن يكون لك أب كامل، ففي احلقيقة 

كلمة لأليتام



٢١٢

ال يوجد سوى أب كامل واحد وهو اهللا اآلب في السماء، ولكن األب 
األرضي الذي يتبع الكتاب املقدس قد يسد في داخلك هذا الفراغ 
رغم كونه إنسانًا غير كامل بالطبع، ونتيجة لهذا فأنت لست يتيمًا 

إذ تعلم من خالل خبرتك الشخصية معنى وجود األب. 
ولكن كما قلت هناك ماليني ال يعرفون. 

هل سيساعدك أن تعرف اختباري الشخصي؟ أبي مثل أي رجل 
أمينًا  إنسانًا  كان  البريطاني،  اجليش  في  ضابطًا  كان  عرفته،  آخر 
الهند  في  ولدت  وقد  ناجح،  كضابٍط  واجباته  ويؤدي  خلق  وعلى 
ألن أبي كان يخدم في اجليش البريطاني في الهند وولدت في مدينة 

باجنالور. 
من  مزيدًا  تتوقع  أال  عليها  أن  ألمي،  الطبيب  قال  ُولدت  عندما 
األطفال، وهذا معناه أني سأحيا دون إخوة أو أخوات، وبالتالي رأى 
أبواي أن أفضل طريقة لتعويض هذا النقص هو أن يتعامل أبي معي 
األهم  أن  اعتقدا  أنهما  الواضح  فمن  أبًا،  كونه  من  أكثر  أكبر  كأخ 
بالنسبة لي أن يكون لي أخ عن أن يكون لي أب، وكانت النتيجة 
األول  باسمه  أناديه  كنت  ولكن  دادي،  أو  ببابا  أبدًا  أناده  لم  أني 
بيتر، ال أشك في محبته لي، ولكنه لم يظهر لي أي عواطف دافئة، 

وال أتذكر أنه حملني على ركبتيه أو دللني. 
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أثناء احلرب العاملية الثانية وعندما كنت في اخلامسة والعشرين 
من عمري تقابلت مقابلة شخصية مع يسوع املسيح في غرفتي في 
مؤمنًا  أصبحت  لهذا  ونتيجة  البريطاني،  اجليش  معسكرات  أحد 
مكرسًا للرب، وقد كشف لي هذا االختبار حقيقية القوى الروحية 

التي لم أكن أدركها أبدًا من قبل. 
قد أدركت بصفة خاصة أن الهند وهى محل ميالدي عبارة عن 
دوامة من القوى الروحية القوية الشريرة، وكان عندي انطباع بأن 
أن  تريد  حياتي  طوال  تتبعني  ظلت  الهند  من  التي  الروحية  القوى 
حر  بأنني  أشعر  لم  ذلك  ومع  أبدًا  تنجح  لم  ولكنها  علي،  تتسلط 
متامًا من تأثيرها، فقبلما أصبح مؤمنًا مكرسًا كنت فعليًا أتأمل في 

اليوجا. 
خالل  من  أنه  كمؤمن  املقدس  الكتاب  درست  بعدما  عرفت 
الوالدة اجلديدة أصبح اهللا أبي، وقد قدمت فيما بعد سلسلة عظات 
اهللا  «اعرف  بعنوان  كاسيت  شرائط  على  رسائل  ثالث  من  مكونة 
كأب»، وقد أخبرني كثيرون أن تلك الرسائل قد ساعدتهم، ومع 
عظات  مجرد  كانت  أنها  إال  ذلك  أعرف  أكن  لم  أنني  ورغم  ذلك 
اهللا  أعرف  لم  ذلك  ومع  بوضوح،  التعليم  هذا  فهمت  فقد  نظرية، 
كأب فعًال ولم أدرك هذا األمر الذي كنت افتقده بشدة في حياتي. 
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 »°üî°T ¿ÓYEG
تفرغي  على  اخلمسني  بالعام  احتفلت  بعدما   ١٩٩٦ عام  في 
وروث  جلست  األيام  أحد  صباح  ففي  حياتي،  في  اهللا  تدخل  للخدمة 
على السرير، وصلينا معًا كما نفعل دائمًا وعندها ملستني قوة خارقة 
للطبيعة، ووجدت نفسي ساحة ملعركة بني قوتني روحيتني متضادتني. 

قبعة  مثل  شيئًا  حتمل  خلفي  ممدودة  مرئية  غير  ذراعًا  وجدت 
الوقت  ذات  وفي  أرتديها،  لكي  رأسي  على  بها  تضغط  أن  تسعى 
حتركت قوة الروح القدس في جسدي وبدأت من قدمي منتقلة إلى 
أعلى جسدي، واهتز جسدي بشدة، وأخبرتني روث فيما بعد أن 
هناك  أن  انطباع  لدي  وكان  األحمر،  اللون  إلى  حتول  وجهى  جلد 
قوة  كانت  فقد  البعض،  بعضهما  مع  تتصارعان  روحيتني  قوتني 
الروح القدس تنتقل في داخلي ألعلى لتعمل ضد الذراع التي كانت 

فوقي محاولة أن تضع تلك القبعة فوق رأسي. 

بالقبعة  متسك  التي  الذراع  تلك  دفع  فقد  القدس،  الروح  جنح 
على  القدس  الروح  استحوذ  الوقت  ذات  وفي  فاختفت،  بعيدًا 

جسدي بالكامل، وانتابني شعور عجيب بالراحة والسالم. 

فجأة وبدون أي تدخل ملموس ومحسوس للعقل واملنطق أدركت 
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ألول مرة في حياتي العالقة احلميمة املباشرة مع اهللا كأب ولم يعد 
هذا األمر مجرد نظرية ولكنه اختبار فعلي للعالقة الشخصية. 

فيما أتأمل في هذا االختبار، استنتجت أن تلك الذراع التي كانت 
األساسية  الهندوس  آلهة  أحد  لشيفا  إظهارًا  كانت  بالقبعة  ممسكة 
(والتي هى بالتأكيد ليست آلهة ولكنها قوى شيطانية شريرة في 

السماويات). 
تأكد لي هذا اإلدراك بطريقة ملحوظة خالل السنيتني التاليتني 
الديانة  في  الرئيسية  لآللهة  وصف  بالصدفة  يدي  في  وقع  عندما 
الشخص  على  تأتي  روحية  كقوة  شيفا  رسمت  وقد  الهندوسية، 
وهذا  السماويات،  عالم  في  املوجودة  احلقائق  عن  رأسه  وتغلق 
بالتأكيد ما كانت الذراع املمدودة حتاول أن تفعله بي، كم أنا ممنت 
القوة  ويطرد  ليعينني  القدس  الروح  أتى  املشكلة  وقت  في  ألنه 
الشريرة التي كانت تسعى للسيطرة علّى. منذ هذا االختبار في 

عام ١٩٩٦ أصبحت عالقتي باهللا كأب أقوى وأعمق. 

 IójóL ábÓY
كان لتلك العالقة اجلديدة أثر مستمر وعميق على حياتي، فقد 
خدمت املسيح بأقصى طاقتي ألكثر من خمسني عامًا ومنحني اهللا 
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خاللها املزيد من الثمر في خدمتي، ولكن بالدخول في تلك العالقة 
من  ودرجة  اهللا  مع  احلميمة  العالقة  اختبرت  كأب  اهللا  مع  اجلديدة 

الشعور باألمان لم اختبرهما من قبل. 

لم تعفني تلك العالقة اجلديدة من التجارب التي أتت على حياتي 
املسيحية ولكنها مكنتني من التعامل مع تلك التجارب مبقدار أعظم 
من القوة والثقة الداخلية، واألكثر من هذا أن جتاربي لم تقف حائًالً 

بيني وبني اهللا ولكنها تقربني منه أكثر. 

وبعد مضي ثالث سنوات على هذا االختبار الذي وصفته حتملت 
أكثر االختبارات أملًا في حياتي الروحية، فبعد مضي أكثر من شهر 
في  معه  لتكون  روث  الغالية  زوجتي  اهللا  أخذ  املركزة  العناية  في 
ففي  ذلك  ومع  باخلسارة،  شعوري  أصف  أن  ميكنني  وال  السماء، 

وسط كل هذا لم أفقد للحظة إدراكي حلضور اهللا احملب معي. 

في أثناء خدمة الدفن وفيما أنظر إلى التابوت الذي يحوي جثة 
روث في القبر، شعرت بأني مدفوع لكي أبكي بصوت مرتفع في 
عطوفًا  كنت  ألنك  وأشكرك  فيك،  أثق  املعزين: «أبي  كل  حضور 

ومحبًا وعادًال وأنت ال تخطئ أبدًا، فما تفعله هو األفضل دائمًا» 

مكنتني معرفتي احلميمة باهللا كأب من النطق بهذا االعتراف، 
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كان هناك كثير من احلضور الذين أخبروني فيما بعد كيف كيف 
كان لذلك تأثيٌر قوٌي عليهم. 

ولكني ال أريدك أن تتصور أنه لكي تعرف اهللا بطريقة شخصية 
كأب يجب أن متر بنفس االختبار، فاهللا يتعامل معنا جميعًا كأفراد، 
مبادئ  هناك  ولكن  نتبعها،  أن  يجب  محددة  خطوات  توجد  وال 

كتابية يجب أن تطبق على حياة اجلميع. 
وضع يسوع في (متى ١١: ٢٧) املبادئ التي يجب أن نطبقها 

أوًال لكي نعرفه كابن اهللا ثم نعرفه كاهللا كأب له: 
 , oÜ B’G s’pEG nø rH p’G o± pô r© nj ló nMnCG n¢ù r«nd nh ,» pHnCG rø pe s n‹pEG n™ pa oO ró nb mA r» n°T tπ oc {

 z. o¬nd nøp∏ r© oj r¿nCG oø rH p’G nOG nQnCG rø ne nh oø rH p’G s’pEG nÜ B’G o± pô r© nj ló nMnCG n’ nh

االبن،  اآلب  يعلن  أوًال  جتانس،  في  معًا  واالبن  اآلب  يعمل 
هذه هى اخلطوة األولى ألنه من خالل االبن فقط ميكننا أن نعرف 
 o≥j pô s£dG  nƒ og  ÉnfnCG  { يسوع:  يقول   (٦  :١٤ (يوحنا  وفي  اآلب، 
«.z وبعد هذا تأتي  pH s’pEG pÜ B’G n¤pEG » pJrCÉ nj ló nMnCG n¢ù r«nd . oIÉ n« n r◊G nh t≥ n r◊G nh
متييز  على  بناء  ولكن  اآلب  يسوع  يعلن  عندما  الثانية  اخلطوة 
إراداته القادرة على كل شئ. يؤكد يسوع على أن إعالن اآلب ال 
 o± pô r© nj ló nMnCG n¢ù r«nd nh ,» pHnCG rø pe s n‹pEG n™ pa oO ró nb mA r» n°T tπ oc { يعطى إال لهؤالء
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 r¿nCG oø rH p’G nOG nQnCG rø ne nh oø rH p’G s’pEG nÜ B’G o± pô r© nj ló nMnCG n’ nh , oÜ B’G s’pEG nø rH p’G
.z (متى ١١: ٢٧):  o¬nd nøp∏ r© oj

يتحدث يسوع هنا عن إعالن ال ميكن لسواه أن يعطيه، ومن 
وبني  كتعليم  املقدس  الكتاب  معرفة  بني  الفرق  نلحظ  أن  املهم 
معرفته عن طريق اإلعالن، فألكثر من خمسني عامًا قبلت بكل 
أمانة تعليم أن اهللا أبي، ولكن األمر كان مختلفًا متامًا عندما قبلته 

كإعالن شخصي مباشر. 

 øH’G ∫ÓN øe Ü B’G
رمبا تكون قد أدركت بعد قراءتك لهذا الكتاب أنك يتيم األب، 
اشتياق  داخلك  في  يوجد  واآلن  احلقيقية،  باألبوة  قط  تتمتع  فلم 

واحتياج حقيقي ألن يكون لك أب. 
أبًا  هناك  يكون  أن  من  ُحرمت  ماضيك،  ظروف  خالل  من  رمبا 
السماوي  اآلب  اهللا  تشكر  أن  احلق  كل  فلك  ولهذا  لك،  حقيقيًا 
الذي ميكنك أن تأتي لكي تعرفه، ولكن عليك أوَال أن تعرف يسوع 

كمخلص شخصي، تقبل من خالله عطية احلياة األبدية. 

 ¢ü∏îªc ´ƒ°ùj πÑbEG .1

خطـوة  أول  فهـذه  الكتابـي  التأكيد  هذا  لديـك  يكن  لـم  إن 
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به  يخبرنا  ما  وهذا  لك،  شخصي  كمخلص  يسوع  تقبل  لكي 
(يوحنا ١: ١١ ـ ١٣) بكل وضوح. 

 o√ƒo∏ pÑ nb  nøj pòsdG  tπ oc  É senCG nh  . o¬r∏ nÑ r≤ nJ  r n⁄  o¬ oà s°UÉ nN nh  , nAÉ nL  p¬ pà s°UÉ nN  n¤pEG  {
 Gh oópd oh nøj pòsdnG , p¬ pª r°SÉ pH n¿ƒ oæ pe rDƒo rŸG p…nCG , p ŝ G nO n’ rhnCG Gh oÒ p°ü nj r¿nCG kÉfÉ n£r∏ o°S rº ogÉ n£ rYnCÉ na

 z. p ŝ G nø pe rπ nH , mπ oL nQ pá nÄ« p°û ne rø pe n’ nh , mó n°ù nL pá nÄ« p°û ne rø pe n’ nh , mΩ nO rø pe n¢ù r«nd

مثل  بسيطة  صالة  تصلي  أن  أردت  إن  ميكنك  املرحلة  هذه  عند 
هذه: 

 ∂fCÉHh ,ˆG øHG ∂fCÉH ±ÎYG í«°ùŸG ´ƒ°ùj ÜQ Éj{
 âe  ∂fCG  ø``eDhCGh  ,ˆ  ó«`MƒdG  ≥jô`£dG  ƒ`g  âfCG
 ∂fCGh  …ÉjÉ`£N  áHƒ≤Y  ™aóJ  »µd  Ö«∏`°üdG  ≈∏Y
 ô`Ø¨J ¿CG ¿ B’G ∂æe Ö∏`WCGh ,äGƒe C’G ÚH øe â`ªb
 ,kÉ«`°üî°T  kÉ°ü∏fl  ¿ÉÁ E’ÉH  ∂∏ÑbCGh  ,…ÉjÉ£N  πc
zÚeBG .ájóH C’G IÉ«◊G á«£Y »æ£YCGh »Ñ∏b πNOG

يعطيك  سوف  اهللا  فإن  بسيط  بإميان  الصالة  هذه  تصلي  عندما 
في  يوحنا  الرسول  يخبرنا  له،  كابن  قبلك  أنه  على  الداخلي  التأكيد 
 oI nOÉ n¡ s°ûdG  o√ nó ræ p© na  p̂ G  pø rHÉ pH  oø pe rDƒ oj  rø ne  {  (١٠  :٥ األولى  (يوحنا  رسالة 
 pI nOÉ n¡ s°ûdÉ pH  rø pe rDƒ oj  r n⁄  o¬sf nC’ ,kÉH pPÉ nc  o¬n∏ n© nL ró n≤ na  n̂ G  o¥ uó n°ü oj  n’ rø ne  . p¬ p°ù rØnf  p‘
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. z، ومرة أخرى يخبرنا بولس في رومية  p¬ pæ rHG pø nY ô G É n¡ pH nó p¡ n°T ró nb »pàsdG
 z. p̂ G oO n’ rhnCG É næsfnCG É næ pMG nh rQ nC’ oó n¡ r°û nj kÉ°† rjnCG o¬ o°ù rØnf oìh tôdnG{ ٨:١٦

وكلما  ابنه،  أصبحت  وأنك  قبلك  أنه  على  باإلميان  اهللا  اشكر 
هللا،  ابن  أنك  لك  بالنسبة  أكثر  حقيقيًا  األمر  أصبح  اهللا  شكرت 

فسيشهد الروح القدس لروحك بهذا. 
ÜCÉc ˆG øe ÜÎbG .2

اآلن أصبح يسوع هو الباب الذي من خالله ميكنك بكل جرأة 
أن تقترب من اهللا، فأنت منفتح لكي تقبل إعالنًا شخصيًا عن اهللا 

كأبيك السماوي والذي ميكن ليسوع فقط أن يعطيك إياه. 
لقد شاركت بأني قد عشت كمؤمن مولود ثانية ألكثر من خمسني 
عامًا قبلما أدخل في عالقة شخصية مع اهللا بوصفه أبي، ولكني ال 
أقصد بأي حال من األحوال أن أي مؤمن آخر عليه أن ينتظر كل هذه 
الفترة الطويلة، فالهدف األساسي من وراء إعدادي لهذا الكتاب هو 

مساعدة املؤمنني على الدخول أسرع في أعماق هذا اإلعالن. 
إال أننا جميعًا يجب أن نعتمد بالكامل على يسوع لكي مينحنا 

هذا اإلعالن. فقد قال مؤكدًا: 
 , oÜ B’G s’pEG nø rH p’G o± pô r© nj ló nMnCG n¢ù r«nd nh ,» pHnCG rø pe s n‹pEG n™ pa oO ró nb mA r» n°T tπ oc {

كلمة لأليتام



٢٢١

z. o¬nd nøp∏ r© oj r¿nCG oø rH p’G nOG nQnCG rø ne nh oø rH p’G s’pEG nÜ B’G o± pô r© nj ló nMnCG n’ nh
(متى ١١: ٢٧). 
 ±Î©f å«M áfÉµŸG √ò¡d »JCÉj ¿CG  Éæe óMGh πµd »ë°U ôeCG  ¬fCG

 .ˆG ≈∏Y πeÉµdG ÉædÉµJÉH

تصور بعض التفسيرات املعاصرة للكتاب املقدس اهللا كما لو كان 
سحرية،  بطريقة  واملمتلكات  الثروة  القتناء  سماوي  مصدر  مجرد 
ما  يخرج  الصحيح  الزر  تضغط  ثم  املناسبة  العمالت  تضع  فعندما 
تطلبه في احلال، ولكن اهللا ليس هكذا، فاهللا هو األب الذي يهذب 
أوالده ويضع معايير محددة لسلوكهم، ومن بني السلوكيات التي 

يتطلبها هو أن نضع أنفسنا أمامه: 

 nÚ p© p°VÉ nN kÉ©« pª nL Gƒofƒ oc nh , pñƒ o« t°û∏ pd Gƒ o© n°† rNG oçG nó rM nC’G É n¡ tjnCG n∂ pd nò nc {
 , nøj p pÈ rµ nà r°ùo rŸG  oΩ phÉ n≤ oj  n̂ G  s¿ nC’  , p™ o°VG nƒ sàdÉ pH  Gƒo∏ nH rô n°ù nJ nh  , m¢† r© nÑpd  rº oµ o°† r© nH

.z (١بطرس ٥: ٥).  ká nª r©pf rº p¡« p£ r© o« na n¿ƒ o© p°VG nƒ nào rŸG É senCG nh

 ,ÜôdG  ô¶àæf  ¿CG  ƒgh  ’CG  ¬ª∏©àf  ¿CG  Éæ«∏Y  ôNBG  ¢SQO  ∑Éægh
 .ˆG πÑb øe Ú©ŸG âbƒdG ƒg IQhô°†dÉH ¢ù«d Éæd Ö°SÉæŸG âbƒdÉa

 . pQƒ o°ù tædÉ nc ká në pæ rLnCG  n¿ƒ o© na rô nj . kI sƒ ob n¿h oO uó né o« na uÜ sôdG h oô p¶nà ræ oe É senCG nh {
.z (إشعياء ٤٠: ٣١).  n¿ƒ o« r© oj n’ nh n¿ƒ o°û r nÁ , n¿ƒ oÑ n© rà nj n’ nh n¿ƒ o°† oc rô nj

كلمة لأليتام



٢٢٢

يقدمها  التي  املواعيد  كل  أحصي  لكي  جلست  مرة  من  أكثر 
الكتاب املقدس لهؤالء الذين يرغبون في انتظار اهللا، ولكن لم أجنح 

أبدًا، فهى كثيرة جدًا! 
 kGó©à°ùe âëÑ°UCG ≈àM ¿ÓY E’G »æY ÖéM ˆG ¿CG ó≤àYCG ‹ áÑ°ùædÉH

 .QÉ¶àf’G ≥ëà°ùj õæµc ¬à∏Ñb ‹ ¬ëæe ÉeóæY ó«cCÉàdÉHh ,¬∏ÑbCG ¿CG

 ´ôbCG ,Ö∏WCG ,∫ CÉ°SCG
هللا  احلميمة  الشخصية  املعرفة  تلك  بالفعل  قبلت  قد  تكون  رمبا 
كأب والتي ال يعطيها إال يسوع، وليس لي من سبيل لكي أعرف 
حالتك، وقد تكون حالتك كحالتي، فأنت تثق أنك مولود ثانية، 
ذلك  ومع  وقدرتك،  معرفتك  بقدر  أمانة  بكل  الرب  تخدم  وأنت 
فهناك جوع في داخلك لشئ أعمق في االختبار احلالي، أي لعالقة 

عميقة حميمة وثابتة مع اهللا كأب. 
يذخره  ما  كل  على  للحصول  لألمام  تتقدم  أن  أشجعك  أن  أود 
األشواق  كل  أمامه  اكشف  يسوع،  محضر  في  وقتًا  اقض  لك،  اهللا 
العميقة التي في داخل قلبك، وكن مستعدًا لكي يقودك في طرق 

لم تسر فيها من قبل، وسلم نفسك بدون أي حتفظات له. 
وفي ذات الوقت ال تتسلى بتلك األفكار احملفورة في داخلنا عن 
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كيف سيتقابل اهللا معك، ففي حالتي كان إعالن أبوة اهللا قد أتى من 
خالل اختبار قوي خارق للطبيعة، ولكن اهللا قد يتعامل معك بطريقة 
أن  منتظرًا  حوريب  جبل  على  إيليا  مثل  تكون  ورمبا  متامًا،  مختلفة 

تسمع من اهللا (انظر ١ملوك ١٩: ١١ ـ ١٨). 
وهى  أال  للطبيعة  خارقة  لقوى  إظهارات  ثالثة  هناك  كان  أوًال 
تبعها  ثم  منها،  أي  في  يكن  لم  اهللا  ولكن  والنار،  والزلزال  الريح 
 l¢† pØ nî ræ oe lä rƒ n°U pQÉ sædG nó r© nH nh . pQÉ sædG p‘ tÜ sôdG pø oµ nj r n⁄ nh , lQÉnf pánd nõrd sõdG nó r© nH nh{
.z (١٢). وتترجمها الترجمة الدولية احلديثة بأنها «همس  l∞« pØ nN
رقيق»، فبهذه الطريقة الهادئة الوديعة أظهر اهللا نفسه إليليا، ومع 

ذلك فعندما سمعه إيليا غطى وجهه بغطاء من الرهبة. 
هناك مزيد من القوة في همس اهللا أكثر من تلك الريح القوية 
أو الزلزال أو النيران، قد تكون هذه هى الطريقة التي يتعامل بها 

اهللا معك. 
على أية حال دعني أشجعك بكلمة مشورة من يسوع، ففي كل 
موقف كان شكل الفعل الذي يستخدمه يشير إلى أنه يتحدث عن 

فعل مستمر أو متكرر 
z. rº oµnd rí nà rØ oj Gƒ oY nô rbG .Gh oó p nŒ Gƒ oÑo∏ rWG .G rƒ n£ r© oJ Gƒ odnCÉ r°SpG {

(متى ٧: ٧) 
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تذكر أنه سيعطى لك، وأنك ستجد، وأنه سيفتح لك. 
ثم يضيف يسوع في اآلية التالية كلمًة للتأكيد والتشجيع: 

 z . o¬nd oí nà rØ oj ó nô r≤ nj rø ne nh , oó pé nj oÖo∏ r£ nj rø ne nh , oò oNrCÉ nj o∫ nCÉ r°ù nj rø ne sπ oc s¿ nC’{

تلك الكلمة هى للكل وهى لك أنت أيضًا. 
موضوعه  باختصار  سأستعرض  الكتاب  هذا  أختم  قبلما 

األساسي 
 ∫ÓN  øe  »JCÉJ  ô°ûÑdG  ÚH  ˆG  øY  k’ÉªàcEG  äÉfÓY E’G  ÌcCG  ¿EG
 ÚH  ábÓ©dG  áLhõdGh  êhõdG  ÚH  áÑëŸG  ¢ùµ©àa  ,Iô°S C’G  á°ù°SDƒe
 πc  ƒëf  ˆG  áÑfi  ¢ùµ©J  ¬à∏FÉ©d  Ü C’G  áÑëªa  ,¬à°ù«æch  ´ƒ°ùj
 ¬«ëàj  Ée  π°†aCG  ¿ƒµJ  ¿CG  ,Iô°S CÓd  ˆG  á£N  ≈g  √ògh  ,á≤«∏ÿG
 ¢SDƒÑdG π°üj Iô°S CÓd ˆG á£N ¢†aQ ∫ÓN øe øµdh ,¿É°ùf EÓd ˆG

 √É°übCG ¤EG ÊÉ°ùf E’G

هذه قضية يجب أن حتدد ثقافتنا املعاصرة كيف ستتعامل معها، 
وهى أيضًا مسألة يجب أن تقرر كفرد كيف ستتجاوب معها. 
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