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مقدمة

يعلنها  التي  املو�سوعات  اأعظم  من  "�لأبوة" 
اأكرث  من  اإنه  الأمر  يف  والغريب  املقد�س.  الكتاب 

املو�سوعات التي تعر�ست للإهمال يف الكثري من 

الأو�ساط امل�سيحية.

جمرد  لي�ست  الأب��وة  اإن  �سخ�سيًا  اأن��ا  واأق��ول 

ولكني  املقد�س،  الكتاب  يف  للدرا�سة  مو�سوع 

الأوىل  وزوجتي  اأنا  كونت  لقد  �سخ�سيًا.  اإختربته 

اأ�سافت  وفاتها  وبعد  اأفراد.  ت�سعة  من  عائلة  ليديا 

اإىل  اآخرين  اأطفال  ثلثة  روث  الثانية  زوجتي 

اإثنى  اأمام  الأب  موقف  اأقف  فاأنا  وهكذا  العائلة. 

ع�رش �سخ�سًا بال�سبط، معظمهم بالغني، والآن هم 

لهم عائلت خا�سة بهم.
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الفصل األول

اأبـــوة اهلل

علي اأيه حال، ل اأريد اأن اأبدا حديثي هذا بالأبوة 

الإن�سانية. بل اأريد اأن اأ�سارك اأوًل، وقبل اأي �سيء 

ع��ن اأبوة اهلل. التي هى احلقيق��ة العظمى وراء هذا 

الكون. فاحلقيقة التي ه��ى اأ�سل كل احلقائق، هى 

اأن لن��ا اأبًا هو اإلهنا! وه��و الأب الذي خلق الكون. 

وهو الأب الذي ترك ب�سمة الأبوة على كل جانب 

من جوانب الكون كله.

ي�سلي بول���س يف )اأف�س���س 3: 14-15( اإحدى 

�سلواته العظيمة والرائعة فيقول: 

َنا  »ِب�َسَبـــِب هَذا اأَْحِنـــي ُرْكَبَتـــَيّ َلَدى اأَِبـــي َرِبّ

ى ُكُلّ َع�ِسرَيٍة ِف  ـــِذي ِمْنُه ُت�َسَمّ �ِسيِح، اَلّ َي�ُسوَع امْلَ
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َماَواِت َوَعَلى الأَْر�ِس«. ال�َسّ

الكلمة املرتجمة »َع�ِسرَيٍة« هنا، هى يف اليونانية 

ت�سم��ى "Patria"، وه��ى كلم��ة م�ستق��ة م��ن الكلمة 

اليوناني��ة التي تعني "�أب". وبالت��ايل فاإن الرتجمة 

احلرفية املبا�رشة للكلمة "Patria"، هى "�أبوة". 

وهذا م��ا توؤي��ده ترجمات حديث��ة خمتلفة، ففي 

الرتجمة العربية اجلديدة )امل�سرتكة( تقول: 

"فمنه كل اأبوة  ف ال�سماء والأر�س". 

ويف الرتجمة التف�سريية )كتاب احلياة( تقول: 

"الـــذي هو اأ�سل كل اأبـــوة ف ال�سموات وعلى 
الأر�س".

ه��ذه حقيق��ة رائعة! ف��كل اأبوة يف الك��ون تعود 

عل��ى  تب��داأ  مل  الأب��وة  اإن  اهلل.  اأب��وة  اإىل  اأ�س��ًل 

الأر���س بل ب��داأت يف ال�سم��اء. بل ه��ى اأبدية مع 
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اهلل، مل تب��داأ بزم��ن اأو م��ع تاريخ الب���رش، بل هى 
من��ذ الأزل. واهلل من��ذ الأزل هو اأب��و ربنا ي�سوع 

امل�سيح كما ي�سفه الكت��اب املقد�س يف اأجزاء كثرية. 

كما قال يوحنا يف )يوحنا 1:1(:

»ِف اْلَبْدِء َكاَن اْلَكِلَمُة، َواْلَكِلَمُة َكاَن ِعْنَد اهلِل، 

َوَكاَن اْلَكِلَمُة اهلل«. 

وذلك قبل اخلليق��ة. اإذًا فالكلمة الإلهية توؤكد اإنه 

اإبن اهلل الأزيل، كان مع اهلل الآب. 

ويقول الكتاب املقد�س اأي�سًا يف )يوحنا 1: 18(:

ِذي ُهَو  . َالْبُن اْلَوِحيُد اَلّ »َاهلُل َلْ َيَرُه اأََحٌد َقـــُطّ
.» َ ِن الآِب ُهَو َخَبّ ِف ِح�سْ

اإن��ه كان يف ح�سن الآب. اإن العلقة ال�سخ�سية 

احلميم��ة ب��ني اهلل الآب واهلل الأب��ن كائن��ة قبل بدء 

اخلليقة، وهذه احلقيقة متي��ز الإعلن امل�سيحي عن 

�سواه متيي��زًا ل مثيل له، وجتع��ل امل�سيحية خمتلفة 
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كل الإخت��لف ع��ن اأي �سكل من اأ�س��كال الإميان 

الديني الذي راأيت��ه يف العامل. فهى تعلن �سيئًا فريدًا 

وخا�س��ًا حول طبيعة اهلل. فالأب��وة اإذًا قائمة يف اهلل 

منذ الأزل، ويف العلقة بني الآب والأبن كذلك!

عندم��ا ج��اء ي�س��وع اإىل الأر���س، كان هدفه 

الرئي�س��ي اأن ُيرجع التائبني اإىل الآب. هذا ما جنده 

يف عدة موا�سع من كلمة اهلل.

 ففي )1 بطر�س 3 :18( يقول:

ًة َواِحَدًة ِمْن اأَْجِل  َ َمَرّ ا َتاأََلّ �ِسيـــَح اأَْي�سً »َفاإَِنّ امْلَ

َل  َبَنا اإِ ْجِل الأََثَمِة، ِلَكْي ُيَقِرّ َطاَيا، اْلَبــــاُرّ ِمْن اأَ اْلَ

اهلل...«.
مل��اذا مات ي�سوع؟ لكي يقربن��ا اىل اهلل. في�سوع 

لي�س هو النهاية، بل ه��و الطريق. قال ي�سوع عن 

نف�سه يف )يوحنا 14: 6( بكل و�سوح للتاأكيد:

َياُة. َلْي�َس  ُقّ َواْلَ ِريـــُق َواْلَ »...اأََنا ُهَو الَطّ
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َلّ ِبي«. ِتي اإَِل الآِب اإِ اأََحٌد َياأْ

في�سوع هو الطريق، لكن الآب هو غاية الرحلة. 

واأعتقد اأن ق�سد اهلل كثريًا ما يفوتنا كموؤمنني، فنحن 

نتحدث بقدر كبري عن الرب ي�سوع خمل�سنا و�سفيعنا 

وو�سيطن��ا، وهذا كله رائع لكن��ه يق�رش يف اإدراك 

ق�س��د اهلل. اإن غر�س اهلل لي���س اأن ناأتي اإىل الأبن 

فح�س��ب، ب��ل اأن ناأت��ي اإىل الآب اأي�س��ا من خلل 

الأبن.

ما اأروع اللغة التي ي�ستخدمها ي�سوع يف �سلته 

امل�سهورة يف )يوحنا 17: 1(! فيقول:

َماِء  ـــَم َي�ُسوُع ِبهَذا َوَرَفَع َعْيَنْيـــِه َنْحَو ال�َسّ »َتَكَلّ

َها الآُب،...«. ُيّ
َوَقاَل: »اأَ

َهـــا الآُب« ثم تتكرر  ُيّ
فه��و يفتتحها بالعب��ارة »اأَ

كلمة الآُب �ست مرات يف تلك ال�سلة. وفيها ي�سري 

ي�سوع اإىل اإنه اأظهر اإ�سم الآب لتلميذه.
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نقراأ يف )يوحنا 17: 6(:

ِذيَن اأَْعَطْيَتِني ِمَن  ا�ِس اَلّ َمَك ِللَنّ »اأََنا اأَْظَهْرُت ا�سْ

.»... اْلَعاَلِ

ويقول يف )يوحنا 17: 11(:

ِمَك  و�ُس، اْحَفْظُهْم ِف ا�سْ َها الآُب اْلُقُدّ ُيّ
»...اأَ

ِذيَن اأَْعَطْيَتِني،...«. اَلّ

ويف ختام �سلته يقول ثانية )يوحنا 26:17(:

ُفُهْم، ِلَيُكوَن ِفيِهُم  اأَُعِرّ َمـــَك َو�سَ ْفُتُهُم ا�سْ »َوَعَرّ

ِذي اأَْحَبْبَتِني ِبِه، َواأَُكوَن اأََنا ِفيِهْم«.  ُبّ اَلّ اْلُ

لكي  خ�سي�سًا  ي�سوع  جاء  الذي  ذاك  اإ�سم  اأي 

يظهره لتلميذه؟ 

مل يكن ه��و الأ�سم املقد���س "يه��وه" لأن اليهود 

عرف��وا ذلك الأ�سم قبل جم��يء امل�سيح بخم�سة ع�رش 

قرنًا. فماذا كان الإعلن اخلا�س اجلديد، والهدف 

العظي��م؛ ما هو الأ�سم الذي اأراد ي�سوع لتلميذه اأن 
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يعرف��وه؟ اإنه "الآب"، ه��ذا هو اإ�س��م اهلل وهو اإ�سم 

ي�س��ف طبيعة اهلل يف �سخ�سيت��ه الأبدية من اأية كلمة 

اأخرى عرفتها لغات الب�رش.

فالإع��لن الأ�سمى ع��ن اهلل يف العهد اجلديد هو 

اأن اهلل اأب. واله��دف الأ�سمى للعهد اجلديد والق�سد 

من جميء ي�س��وع، هو اأن ياأتي بنا اإىل اهلل. فاإذا مل 

ندرك هذا الإع��لن الإلهي، فاإننا مل ندرك النتيجة 

النهائية املق�سودة من غر�س الفداء.

اأم��ا اإذا دخلنا اإىل ملء ه��ذا الإعلن، ومنه اإىل 

علق��ة مبا���رشة م��ع اهلل كاأب، فاإن ذل��ك يوفر لنا 

اأم��ورًا ل جندها مطلق��ًا يف اأي اإختبار عاطفي رمبا 

هو اإختبار الكثريين منا. 

وهناك ثلث��ة اأمور ُت�ستنتج م��ن هذا الإعلن، 

ومن ه��ذه العلق��ة ه��ى: الهوية وتقديـــر الذات 

وال�سعور بالأمان.
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اأوًل، الهوية: 

الهوي��ة هى م�سكل��ة حقيقية للإن�س��ان املعا�رش. 

وم��ن التو�سيحات املث��رية التي تلق��ي ال�سوء على 

هذه احلاج��ة الإن�سانية ما وجدت��ه يف جناح الكتاب 

 .)ROOTS( "اجل��ذور"  التليفزي��وين  وامل�سل�س���ل 

فجوهر تل��ك الق�سة، هو رجل يبحث عن املكان اأو 

اجلذور التي ن�س��اأ منها. والإن�سانية كلها مرتبكة يف 

مثل هذا البح��ث؛ رجال ون�ساء يريدون اأن يعرفوا 

م��ن اأين اأتوا ومن اأتي به��م؛ وكيف بداأ الأمر ومن 

هم باحلقيقة!

يتفقان  النف�س  وعلم  املقد�س  الكتاب  اأن  والواقع 

اأنا؟"  "من  ال�سوؤال  يجيب عن  الإن�سان ل  اأن  على 

اإل اإذا عرف من هو اأبوه؟!

واليوم، تتعر���س العلقات بني الآباء والأبناء 

اإىل اإنهي��ارات ب�س��كل كبري، حتى ن�س��اأت عن ذلك 
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"اأزم��ة الهوي��ة". واحل��ل امل�سيحي لأزم��ة الهوية 
ه��ذه هو اأن ياأتي النا�س، رج��اًل ون�ساء اإىل علقة 

�سخ�سي��ة مبا�رشة م��ع اهلل الأب من خ��لل ي�سوع 

امل�سيح الإبن. والذين يعرفون اهلل حقًا كاأب لهم، ل 

يعانون فيما بعد من م�سكلة الهوية، بل هم يعرفون 

م��ن هم؛ اإنه��م اأولد اهلل. اأبوهم خل��ق الكون وهو 

يحبهم ويعتني بهم. 

ثانيًا، تقدير الذات:

وهذا يقودنا اإىل ال���رشورة الثانية التي يوفرها 

اإع��لن اهلل الأب لن��ا، اإنه��ا ال���رشورة اإىل تقدير 

ال��ذات! ولي�س مبق��دوري اأن اأح�سي ع��دد الذين 

تعامل��ت معه��م خلل خدمت��ي، وكان��ت م�سكلتهم 

العظم��ى اإنهم ل يقدرون اأنف�سه��م حق التقدير. لقد 

كونوا عن اأنف�سهم �سورة و�سيعه �سببت لهم الكثري 

من الآلم الروحية والعاطفية.
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يف )1 يوحنا 3: 1-2( يقول:

ٍة اأَْعَطاَنا الآُب َحَتّى ُنْدَعى اأَْوَلَد  َبّ َة حَمَ َيّ
»ُاْنُظُروا اأَ

ُه َل َيْعِرُفُه.  ، لأََنّ اهلل! ِمْن اأَْجِل هَذا َل َيْعِرُفَنا اْلَعاَلُ
اُء، الآَن َنْحُن اأَْوَلُد اهلل،...«. ِحَبّ

َها الأَ ُيّ
اأَ

ومبج��رد اأن نفه��م حقًا اإنن��ا اأولد اهلل، واأن اهلل 

يحبنا حبًا �سخ�سيًا وحميمًا، واإنه مهتم بنا ول ين�سغل 

عنا اأبدًا، بل اإنه يرغب يف علقة مبا�رشة و�سخ�سية 

معن��ا، فاإن هذا يعطين��ا �سعورًا بتقدي��ر للذات. لقد 

راأيت هذا يحدث مرارًا وتكرارًا يف حياة النا�س.

كن��ت يف اأحد الإجتماعات يف طريقي اإىل القاعة 

حي��ث �ساأعظ بعد دقائق. وعندم��ا اإ�سطدمت بتلك 

ال�سي��دة التي ج��اءت م�رشعة من الإجت��اه املقابل. 

قالت وهى تلتقط اأنفا�سها: "اأخ برن�س، كنت اأ�سلي 

اأن يجعلن��ا اهلل نتقابل، اإن كان��ت اإرادته اأن اأحتدث 

معك"، فقلت: "ح�سنا، وها نحن تقابلنا! ولكن لي�س 
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معي �سوى دقيقتني لأحت��دث معك، فموعد عظتي 

ق��د حان". فب��داأت تق�س على م�سكلته��ا، فقاطعتها 

بع��د حلظ��ات، وقل��ت: "اأنا اآ�س��ف، لي���س اأمامي 

�سوى دقيقة واحدة واأعتق��د اأنني اأعرف م�سكلتك، 

اأرج��و اأن ت��رددي بعدي هذه ال�س��لة". ثم قدتها 

يف �س��لة ت�سكر فيها اهلل لأنه اأبوها ولأنها اإبنته التي 

اأحبها واإهتم بها، ولأنه��ا مميزة وتنتمي اإىل اأف�سل 

عائل��ة يف الكون. بعد ذلك قل��ت: "وداعًا ينبغي اأن 

اأذهب". 

وبع��د حوايل �سه��ر، و�سلتني ر�سال��ة من تلك 

ال�سي��دة قال��ت فيه��ا: "اأري��د اأن اأخ��ربك ب��اأن تلك 

اللحظ��ات الت��ي حتدثنا فيه��ا، وتلك ال�س��لة التي 

�سليتها معك قد غريت موقفي متامًا جتاه احلياة، اأنا 

الآن اأ�سعر حقًا بقيمة نف�سي".
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ثالثًا، ال�سعور بالأمان:

اإن ال�رشورة الإن�ساني��ة الثالثة التي ُيوفرها اهلل 

من خلل اإع��لن الأبوة، هى ال�سع��ور بالأمان. 

فخلف هذا الكون اأب يحبنا، ل جمرد قوة علمية اأو 

"اإنفجار كبري".
هن��اك �سدي��ق يل كان ي�سع��ر بالوح��دة، وهو 

مي�سي يف �سوارع املدين��ة املهجورة و�سط الرياح، 

ويف اإحدى الليايل وم�ساعر الوحدة والكاآبة ت�سيطر 

عليه، مل يكن يعرف اإن كان ممكنًا اأن يجتاز حمنته. 

وبينم��ا هو واق��ف على اإحدى نواح��ي الطريق بدًا 

يقول مكررًا: "�أبي �أبي �أيها �لآب �أبي"، ويف ما هو 

يق��ول ذلك حل عليه �سع��ور بالأمان. لقد اأدرك – 

رغم ما يحيط به من ال��ربودة والكاآبة – اإنه اإبن هلل 

يف هذا الكون الذي خلقه اهلل لأبنائه.
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الفصل الثاني

الأبوة الب�شرية  

ومب��ا اأن الأب��وة ه��ى طبيع��ة اهلل، و�سخ�سيته 

الأبدي��ة تعلن اإنه اأب، فاإنه يرتتب على ذلك اأن كل 

اأب بطريقة ما ميث��ل اهلل. يف بع�س الأحيان ميكننا 

اأن نق��ول اأن ه��ذا الأب جي��د، وهذا ه��و اأقرب ما 

يكون اإىل �سورة اهلل. تذكر اأن هذا الإجناز ميكنك 

اأن حتققه كرجل.

اأتذكر مرة عندم��ا كنت م�ساف��رًا باإ�ستمرار من 

اإجتم��اع اإىل اإجتماع ومن موؤمتر اإىل موؤمتر. اأعظ 

اإىل ح�س��ود كب��رية وكان هناك جت��اوب كبري من 

ال�سعب. لكني �سمعت رجًل يقول هذا: "اإن الرجل 

ذو اخلربة )اأي اخلبري( هو الرجل البعيد عن منزله 
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ومعه حقيب��ة". اجلميع يعتربوين كخبري، ولكن يف 

الواقع الفعلي، ماذا يحدث يف بيتي؟

لكن اهلل حت��داين بطريقة جديدة متامًا، اإنه يجب 

اأن اأجن��ح اأوًل، وقبل اأي �س��يء كزوج وكاأب قبل 

اأن اأمتكن من النجاح يف اأي جمال اآخر. 

اإذا جنحـــت ف جمالت اأخـــرى، لكنك ف�سلت 

كاأب، ف�ستكون ف نظر اهلل كاإنك قد ف�سلت ف الكل.

واأعتقد اأن هذا النم��وذج هو حقيقي يف كثري من 

الرجال يف ثقافتن��ا اليوم. هم ينجحون يف كثري من 

املجالت مث��ال: ملع��ب اجلولف وكرئي���س للبنك 

وكموؤلف وكممثل، ورمبا ي�سل اأحدهم اإىل من�سب 

وزير، لكنهم يف�سلون يف بيوتهم.

واأود اأن اأقول لك هذه القيقة: 

"اإن ف�سلك ف املنزل كاأب هو الف�سل القيقي، 
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واإن اأي جنـــاح اآخر ف كل املجالت، ل ميكن اأن 

يعو�س عن ذلك الف�سل".

يف )1كورنثو���س 11: 3( يتح��دث بول���س عن 

وجود علقة بني اهلل واملنزل فيقول:

»َولِكْن اأُِريُد اأَْن َتْعَلُموا اأََنّ َراأْ�َس ُكِلّ َرُجل )اأي 

َفُهَو  ــْراأَِة  امْلَ َراأْ�ــُس  ــا  َمّ
َواأَ �ِسيُح،  امْلَ ُهَو  الزوج( 

�ِسيِح ُهَو اهلل )اأي الأب(«. ُجُل، َوَراأْ�ُس امْلَ الَرّ

لذلك فامل�سيح ه��و راأ�س الزوج والزوج بدوره 

هو راأ�س زوجت��ه واأ�رشته. وبالت��ايل فاإن الرجل 

)اأي ال��زوج والأب( ميثل امل�سيح يف عائلته، ولديه 

نف�س العلقة باأ�رشته مثل علقة امل�سيح به.

وهناك ث��لث اإر�ساليات رئي�سية للم�سيح، وهى 

ترتبط اإىل الأبد بالرب ي�سوع امل�سيح:

1- اإنه الكاهن. 
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2- اإنه النبي.

3- اإنه امللك.

اإ�سمحوا يل اأن اأ���رشح باإخت�سار ما يت�سمنه كًل 

منهما:

م�سئولية الأب ككاهن، فاإن الأب ميثل عائلته 

اأمام اهلل.

م�سئوليـــة الأب كنبـــي، فاإنه ميثـــل اهلل اأمام 

عائلته.

م�سئولية الأب كملـــك، اإنه يحكم عائلته نيابة 

عن اهلل.
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 الفصل الثالث

م�شئولية الأب ككاهن

الأب ه��و كاهن يف بيته. فهو ميث��ل عائلته اأمام 

اهلل بالت�سف��ع وال�سلة. اإن جن��اح الأب يف خدمته 
كنبي وكمل��ك مرتبط جدًا بنجاحه ك�سفيع وككاهن. 

ف��اإذا جنح ك�سفيع، رمبا ينج��ح اأي�سًا كنبي وكملك. 

اأم��ا اإذا مل يفهم الأب كيف ميار�س م�سئوليته ك�سفيع 

لعائلته، فمن ال�سعب جدًا عليه اأن يكون نبيًا اأو ملكًا 

يف عائلته. 

ويف الكت��اب املقد�س هناك بع�س الأمثلة اجلميلة 

جدًا، لآباء مار�سوا خدم��ة الت�سفع. ففي بداية �سفر 

اأي��وب نق��راأ اأن اأي��وب كان َكاِم��ًل َوُم�ْسَتِقيًما اأمام 

اهلل. وكان ل��ه �َسْبَعُة َبِننَي َوَث��َلُث َبَناٍت. ويف يوم 
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واحد من كل اأ�سبوع كانوا َيْذَهُبوَن كعائلة َوَيْعَمُلوَن 

َوِليَمًة يِف َبْيِت ُكِلّ َواِحٍد ِمْنُهْم لياأكلوا وي�رشبوا معًا. 

ونقراأ اأن اأيوب، يف نهاية كل اأ�سبوع، كان ينه�س 

مبكرًا ويقدم ذبائح عن اأولده، ففي )اأيوب 1: 5( 

يقول:

ُفوا  ا اأَْخَطاأَ َبِنَيّ َوَجَدّ َ وَب َقاَل: »ُرَبّ ُيّ
»...لأََنّ اأَ

وُب َيْفَعُل ُكَلّ  ُيّ
َعَلى اهلل ِف ُقُلوِبِهْم«. هَكـــَذا َكاَن اأَ

اِم«. َيّ
الأَ

وت�سبه الذبائح التي قدمها اأيوب يف قامو�س العهد 

القدمي، خدمة ال�سلوات الت�سفعية، التي نرفعها من 

ي�سوع.  امل�سيح  العهد اجلديد يف  اأولدنا حتت  اأجل 

وكل اأب مدعو ليكون �سفيعًا لأولده.  

ف��اإذا اإنتقلنا اإىل تاريخ �سعب اإ�رشائيل، وجدناهم 

م�ستعبدي��ن يف م�رش حتت الظل��م والقهر. لكن اهلل 

وفر له��م طريقًا للحرية من خ��لل ذبيحة خروف 
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الف�سح، ال��ذي كان نقطة الإنف�س��ال احلا�سمة بني 

م�رش واإ�رشائيل يف عيد الف�سح. وكان الف�سح بابًا 

لتحرير كل عائلة اإ�رشائيلي��ة، اإذ جاء امللك املهلك 

اإىل بي��وت امل�رشيني قات��ًل جمي��ع اأبكارهم. لكن 

ب�سبب دم خروف الف�س��ح مل يكن م�سموحًا للملك 

اأن يدخل اأو اأن يدمر �سيئًا يف بيوت الإ�رشائيليني. 

كيف ُو�سع الدم؟ ومن و�سعه؟ 

يف )خروج 12: 3( يقول:

: ِف اْلَعا�رِشِ  اِئيَل َقاِئَلْيِ َمـــا ُكَلّ َجَماَعِة اإِ�رْشَ »َكِلّ

اًة ِبَح�َسِب  ُخُذوَن َلُهْم ُكُلّ َواِحٍد �سَ ْهِر َياأْ ِمْن هَذا ال�َسّ

اًة ِلْلَبْيِت«. ُبُيوِت الآَباِء، �سَ

م��ن كان م�سئوًل عن اإختيار ال�ساة؟ الأب يف كل 

بيت. 

من كان م�سئوًل عن ذبح ال�ساة؟ الأب. 

من كان م�سئوًل عن ر�س دم ال�ساة بالزوفا على 
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قوائم الباب والعتبة العليا؟ الأب.

اأي اأن الأب كان ميار�س خدمة الكاهن املعني من 

اهلل بالنيابة عن عائلته، وكان��ت م�سئوليته اأن يتاأكد 
من اأن بيته اخلا�س �سيكون �سمن دائرة رحمة اهلل 

املخل�سة. وكما اأفهم هذا الإعلن املكتوب، مل يكن 

بو�س��ع اأي �سخ�س اآخر اأن يقوم بعم��ل الأب نيابه 

عنه. فاإذا مت��م عمله ككاهن ور���س الدم، تخل�س 

عائلت��ه. واإذا مل يفعل، فلي�س هن��اك اأحد اآخر ياأخذ 

مكانه ويوفر احلماية لعائلته.

واأعتق��د اأن اهلل اأراد لن��ا اأن نعرف هذا الإعلن 

لأنه ما زال قابًل للتطبيق اليوم. فالأب ي�ستطيع اأن 

يعمل لعائلته اأمورًا يف النطاق الروحي، ول ميكنه 

اأن ينتدب �سخ�سًا اآخر للقيام بها.

ي�ستطي��ع الأب اأن يخ��دم خدم��ة الكهنوت عن 

بيته، ويعرتف اهلل بخدمته هذه. لكن اهلل غري ملزم 
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بالإع��رتاف بهذه اخلدم��ة اإذا قام به��ا �سخ�سًا اآخر 

�س��وى الأب. اإنها م�سئولي��ة الأب اأن يوفر احلماية 

الإلهية لبيته. 

واأود اأن األفت النظر اإىل حقيقة مذهلة يعلنها العهد 

اجلديد حول خدمة ي�سوع. وهى حقيقة تعلمتها عن 

طري��ق اخلربة ال�سخ�سية اأي�س��ا. حيث ياأتي النا�س 

اإىلَّ بطفل لأ�سلي من اأجله وقد تعلمت اأن اأ�ساأل: هل 

اأنتما وال��دي الطفل؟ هل اأنتما اأم��ه واأبوه؟ ويكون 

اجل��واب اأحيان��ًا "ل، نحن جريان��ه، الأب والأم 

رف�سا املجيء". 

عدم  احلالت،  تلك  مثل  يف  يل  اهلل  اأظهر  وقد 

وجود اأ�سا�س كتابي ي�سمح يل بال�سلة من اأجل ذلك 

الطفل. ولو در�سنا خدمة ي�سوع، جند اإنه مل ي�سلي 

مع طفل اإل على اأ�سا�س اإميان اأحد والديه اأو كليهما؛ 

اإميانه  الوالدين عن  اأحد  ُيعرب  اأن  دائما يطلب  كان 

نيابه عن الطفل. 
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هذا املب��داأ وا�سح جدًا يف ق�س��ة ال�سبي امل�ساب 

بال�رشع املذكورة يف )مرق�س 9(. نزل ي�سوع عن 

جبل التجلي لريى م�سهد تلميذه وقد ف�سلوا يف طرد 

روح ال���رشع الأخر�س من ال�سب��ي. فبداأ ي�سوع 

اَبُه  �سَ
َمـــاِن ُمْنُذ اأَ يكلم وال��ده وي�ساأله: »َكْم ِمَن الَزّ

َباُه«. وتابع قائًل يف  هَذا؟« َفَقاَل الأب: »ُمْنـــُذ �سِ

)مرق�س 9: 23-22(:

اِء ِلُيْهِلَكُه.  اِر َوِف امْلَ »َوَكِثـــرًيا َما اأَْلَقاُه ِف الَنّ

ا«.  ِعَنّ ْ َعَلْيَنا َواأَ ْيًئا َفَتَحَنّ لِكـــْن اإِْن ُكْنَت َت�ْسَتِطيُع �سَ

ْن ُكْنَت َت�ْسَتِطيُع اأَْن ُتوؤِْمَن. ُكُلّ  َفَقـــاَل َلُه َي�ُسوُع: »اإِ

ْيٍء ُم�ْسَتَطاٌع ِلْلُموؤِْمِن«. �سَ

ي�سوع  اأن  حقيقة،  يوم  ذات   
َّ

على و�سيطرت 

اإعترب الأب م�سئوًل عن الإميان نيابه عن اإبنه، واأن 

الأبن ب�سبب حالته ال�سحية مل يكن ي�ستطيع بالطبع 

اإميان خا�س به. لكن ي�سوع - على  اأن يعرب عن 
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اأية حال - مل يطلب من ال�سبي اأن يعرب عن اإميانه، 

واأنا  اإبنه.  عن  نيابة  يوؤمن  اأن  الأب  من  طلب  بل 

الإميان،  الوالدين هى ممار�سة  اأن م�سئولية  اأعتقد 

مقدمني  اأولدهم  اأجل  من  الت�سفعية  ال�سلوات  عرب 

اإياهم اإىل اهلل من خلل ي�سوع امل�سيح. اإبحث عن ما 

ورد يف الكتاب املقد�س، ولن جتد اأن ي�سوع �سلى 

الأقل عن  الوالدين على  اأحد  يعرب  اإن مل  مع طفل 

اإميانه نيابة عن الطفل. في�سوع لن يناق�س مبداأً اإلهيًا 

عميقًا ورا�سخًا كهذا املبداأ. 

اأخ��ريٌا، اأنظر يف )اأعم��ال 16( حيث جند ق�سة 

�سجان فيلبي. كان بول���س و�سيل يف ال�سجن عندما 

تدخ��ل اهلل بزلزل��ة عظيم��ة وفت��ح اأب��واب ال�سجن 

وانفكت قيود ال�سجناء. ونقراأ يف )اأعمال 16: 30( 

اأن ال�سجان �رشخ بعد ذلك: 

، َماَذا َيْنَبِغي اأَْن اأَْفَعَل  َدَيّ ِيّ »...َوَقـــاَل: »َيا �سَ
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ِلَكْي اأَْخُل�َس؟«.

ويف )اأعمال 16: 31( جاءت الإجابة:

�ِسيِح َفَتْخُل�َس  ِبّ َي�ُســـوَع امْلَ »َفَقاَل: »اآِمْن ِبالَرّ

ْهُل َبْيِتَك«. اأَْنَت َواأَ

نلحظ اأن ال�سجان كاأب يف بيته، اأُعطى اإمتيازًا 

اإلهي��ًا ي�سمح ل��ه باإقرار الإميان خلل���س اأهل بيته 

جميع��ًا. وللأ�سف كث��ريًا ما نقتب�س ه��ذا العدد من 

الكتاب املقد�س ونحن منيل اإىل حذف املقطع الأخري 

»...َواأَْهُل َبْيِتَك«.
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الفصل الرابع

م�شئولية الأب كنبي

اإن امل�سئولي��ة الرئي�سية الثانية ل��لأب، هو كنبي 

لعائلته اأي ميثل اهلل اأمام عائلته. 

واأول ما نحتاج اإىل معرفته، هو حتمية اأن الأب 

هو الذي ميثل اهلل اأمام العائلة. قد يريد الأب ذلك، 

وقد ميار�سه بطريقة جيدة اأو �سيئة، لكن ل حمالة من 

قيامه بهذه امل�سئولي��ة. اإن الأطباء النف�سيني وعلماء 

الإجتم��اع وخدام الإجنيل يكادون اأن ُيجمعوا على 

اأن الطف��ل عادة ما ي�س��كل اأول اإنطباعه عن اهلل من 

خلل والده. واأعتقد اأن ذلك مق�سود من اهلل. وما 

من م�سئولية اأكرث هيبة وجلًل، من م�سئولية يعطيها 

اهلل لأي اإن�سان لكي ميثله اأمام اآخرين!  
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اإن نوعي��ة الأب الذي عا�س معه اأي اإبن، يوؤثر 

كثريًا على التجاوب الأول الذي ي�سعر به ذلك الأبن 

من نح��و اهلل. فمن كان له اأب عط��وف، مت�سامح 

دايفء القل��ب �سهل التوا�سل، فمن الطبيعي اأن يجد 

التفكري باهلل والتعامل معه �سهًل.

اأم��ا اإن كان ل�سخ���س اأب قا���س كث��ري الإنتقاد 

جاف ومطالبه غري املنطقي��ة كثرية، فاإننا جند ذلك 

ال�سخ�س مييل للتفكري باهلل بالطريقة نف�سها، ف�سريى 

اهلل ذا مطال��ب كثرية ل ي�ستطي��ع اأحد من الب�رش اأن 
يطبقه��ا، و�سرياه غري واقع��ي وقا�سيًا، وحرفيًا يف 

اأحكام��ه. واإذا كان لطف��ل اأب قا�س ج��دًا وفا�سد - 

وهذا كث��ري - فغالبًا ما ينقل الطف��ل بغري وعي هذه 

ال�سف��ات من اأبي��ه الطبيع��ي اإىل اهلل. وبالتايل فاإن 

ن موقفًا �سلبيًا من اهلل غري مبني على  ذلك الطفل ُيكوِّ

اأي اأ�سا�س �سوى �سلوك والده. 

كي��ف ي�ستطي��ع الأب كنب��ي اأن ميث��ل اهلل اأمام 
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عائلته، فيكون نبيًا للخري ل لل�رش؟ 

يكتب بول�س يف )اأف�س�س 6: 4( اإىل الآباء فيقول:

ْوَلَدُكْم، َبْل  َها الآَباُء، َل ُتِغيُظـــوا اأَ ُيّ
»َواأَْنُتـــْم اأَ

ْنَذاِرِه«. ِبّ َواإِ وُهْم ِبَتاأِْديِب الَرّ َرُبّ

ويف )كولو�سي 3: 21( يقول اأي�سًا:

ِلَئـــاَلّ  اأَْوَلَدُكـــْم  ُتِغيُظـــوا  َل  َهـــا الآَبـــاُء،  ُيّ
»اأَ

َيْف�َسُلوا«.

والعه��د اجلديد متام��ًا مثل العهد الق��دمي، ي�سع 

م�سئولية التعليم الروحي للأطفال على عاتق الأب 

ب�سكل مبا���رش، ومن الوا�س��ح اأن للأمهات تاأثريًا 

عظيمًا على الأطفال، وه��ن ي�ساهمن اإ�سهامًا كبريًا 

يف منو الأطفال روحيًا.

لك��ن يف املق��ام الأول، م�سئولية توف��ري التعليم 

الروحي هى م��ن م�سئولي��ات الأب. واإذا مل يقوم 

الأب ب��دوره هذا، ل يوجد اأحد اآخر ميكن اأن ياأخذ 
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هذه امل�سئولية مكانه.

اأغلبية الآب��اء يف الوليات املتحدة مثًل، مييلون 

اإىل نقل هذه امل�سئولية – اإن كانوا يدركون وجودها 

اأ�سًل – اإىل مدار�س الأحد والكني�سة والراعي وقائد 

ال�سبيبة. واإذا اإنحرف اأحد اأولدهم، وهو ينتمي اإىل 

كني�سة ما اأو اإىل جمموع��ة �سبيبة، فاإنهم ي�سارعون 

اإىل اإلق��اء اللوم على تلك الكني�سة اأو املجموعة. ول 

ي�ستطيع الأب اأبدًا اأن يتخلى عن م�سئوليته الأ�سا�سية 

املتعلق��ة برتبية اأطفاله بتاأديب ال��رب واإنذاره. اإنها 

م�سئولية مقد�سة ل ميكن اإلقائها على اآخر. 

وي�س��ري بول���س اإىل اأن الأب، اإذ يتحم��ل ه��ذه 

امل�سئولية، عليه اأن يحرت�س من خطرين متقابلني:

اأوًل، ه��و خطر التم��رد عند الطف��ل، لبد اأن 

يحاف��ظ الأب عل��ى اإبن��ه م��ن التم��رد، مبراعاته 

للتاأديب احلازم، ول ي�سم��ح لأولده باأن ي�سبحوا 
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غا�سب��ني وعدمي��ي امل�سئولي��ة، ول ي�سم��ح له��م 

باملجادل��ة بل يتوقع منهم اأن يعمل��وا ما ُيطلب منهم 

ب�رشع��ة وبه��دوء وطاع��ة. والأطف��ال الذين تتم 

تربيته��م بهذه الطريقة، يكون تقدمي التعليم املنا�سب 

لهم �سهًل جدًا.

ثانيًا، على الأب اأن يحر�س اأي�سًا على مواجهة 

الط��رف املقابل من املعادلة وه��و الف�سل، فاإذا كان 

الأب قا�سي��ًا، ب��ل مربر كث��ري الإنتق��اد، ومتعدد 

املطال��ب، قد تك��ون النتيج��ة ف�سل الطف��ل واإتخاذ 

املوق��ف التايل: "ح�سنًا، ل فائدة! ل �سيء مهما كان 

ير�سي وال��دي، فلن اأكلف نف�سي عناء املحاولة!". 

والتحذيرات التي قدمها بول�س هى »...َل ُتِغيُظوا 

اأَْوَلَدُكـــْم« )اأي لت�ستفزوه��م( وتث��ريوا غيظه��م 

و�سخطهم. 

لق��د تعاملت مع كثريين من النا���س الذين لديهم 

م�س��اكل عاطفية خط��رية وطلب��وا م�ساعدتي. وما 
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اأك��رث ما اكت�سف��ت اأن مواقفهم ال�سلبي��ة كعدم تقدير 

ال��ذات وال�سع��ور بالف�س��ل والإحب��اط، اإمنا تعود 

اإىل طفولتهم حيث تعر�س��وا ملعاملة �سيئة مثل النقد 

والتوبيخ اأمام الأخرين بل مربر. وقد تركت تلك 

املعامل��ة جرح��ًا يف نفو�سهم مل ُي�سف��ى رغم مرور 

ع�رشين اأو ثلثني عامًا. 

نع��م، على الآباء اأن يحر�سوا على التاأديب من 

جهة، لكن عليهم – من جه��ة اأخرى – األ يحبطوا 

اأولدهم مبطالب غري عادلة وكثرية.

ولإجن��از الأب م�سئولياته جتاه عائلته، عليه اأن 

يدرك دائمًا الإحتي��اج اإىل التوا�سل املنتظم امل�ستمر 

مع اأولده. فاإذا مل يحافظ على مثل هذا التوا�سل، 

ل��ن يتمكن من تتمي��م م�سئوليته. ويك��ون التوا�سل 

ب��ني الأب واإبنه اأك��رث فعالية عل��ى الأغلب خلل 

جل�سات غري دينية. ف��اإذا اإرتبطت تعليمات الأب، 

يف ذه��ن الطفل، باأمور ر�سمي��ة دينية جافة، مييل 
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يف النهاي��ة اإىل رف�س الدي��ن والتعليمات معًا. واأنا 

اأتذكر حالت كث��رية جدًا لأ�سخا�س تعود م�ساكلهم 

اإىل مثل هذه الأ�سباب.

ومن ال�رشورى يف التوا�سل مع الأطفال لي�س 

جمرد التحدث لهم ولكن ال�سماح لهم بالتحدث اإليك. 

معظم النا�س الذين تعامل��وا مع اأطفال متمردين اأو 

منحرفني يتفقون على اأن هناك �سكوى م�سرتكة عند 

اأولئك الأطفال هى اأن: "اآباوؤنا واأمهاتنا ل ي�سمعون 

لنا". فعلي��ك اأن تنمي قدرتك عل��ى الإ�سغاء. دع 

اإبن��ك يتكلم عن نف�سه، ودعه ي�رشح مب�ساكله دون 

اأن يكون ذلك يف جو اأو طابع ديني. 

وجند هذا املب��داأ يف النامو�س، حيث قدم مو�سي 

لل�سع��ب تعليم��ات عملي��ة ووا�سح��ة ح��ول تربية 

اأولدهم، فقال يف )تثنية 11: 18- 21(:

ُكْم،  ُعوا َكِلَماِتي هِذِه َعَلى ُقُلوِبُكْم َوُنُفو�سِ »َف�سَ

اِئَب  َواْرُبُطوَها َعاَلَمًة َعَلى اأَْيِديُكـــْم، َوْلَتُكْن َع�سَ
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َبـــْيَ ُعُيوِنُكْم، َوَعِلُّموَها اأَْوَلَدُكـــْم، ُمَتَكِلِّمَي ِبَها 

�ُسوَن ِف  ِل�ُســـوَن ِف ُبُيوِتُكْم، َوِحـــَي َتْ ِحـــَي َتْ

ِريـــِق، َوِحَي َتَناُمـــوَن، َوِحـــَي َتُقوُموَن.  الَطّ

ْبَواِبَك،  َواْكُتْبَهـــا َعَلى َقَواِئِم اأَْبـــَواِب َبْيِتَك َوَعَلى اأَ

ِتي  اُم اأَْوَلِدَك َعَلى الأَْر�ِس اَلّ َيّ
اُمـــَك َواأَ َيّ

ِلَكْي َتْكُثَ اأَ

َماِء  اِم ال�َسّ َيّ
اَها، َكاأَ ْن ُيْعِطَيُهْم اإَِيّ ُبّ لآَباِئَك اأَ اأَْق�َسَم الَرّ

َعَلى الأَْر�ِس«.

اِم  َيّ
لق��د ُذهلت اإذ اإكت�سفت باأن العب��ارة ».. َكاأَ

َماِء َعَلى الأَْر�ِس« ه��ى عبارة كتابية، واأنها  ال�َسّ

ت�س��ف ما يتوقعه اهلل من عائ��لت �سعبه. نظرت 

ح��ويل اإىل ح�سارتنا املعا�رشة وقل��ت يف نف�سي: 

"كم عائلة الي��وم ميكن اأن ُتو�س��ف باأنها ال�سماء 
عل��ى الأر�س؟"، واأقول ب�رشاحة اإنها ن�سبة قليلة 

جدًا.

وم��ن الأ�سباب الأ�سا�سية لذل��ك اأن الآباء ف�سلوا 

يف تطبي��ق ما طلبه مو�سى منه��م. قال مو�سى لهم: 
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اهلل وحقائق الإمي��ان لأولدهم  "يجب تعلي��م كلمة 
واأن يتكلم��وا بها حني يجل�س��ون، وحني مي�سون، 

وحني ينامون، وحني يقومون". 

وبعب��ارة اأخ��رى، اإ�سم��ح لكلم��ة اهلل اأن تكون 

املح��ور الأ�سا�س��ي حلياة اأفراد اأ�رشت��ك. فل ترتك 

التعلي��م بكلم��ة اهلل للكني�س��ة اأو مدار���س الأح��د اأو 

جمموعة ال�سبيبة، بل لتاأخذ كلمة اهلل مكانها الطبيعي 

يف حيات��ك اليومية وللتوا�سل م��ع عائلتك، ولتكن 

كلم��ة اهلل �سىء طبيع��ي وعملي، ليخت��رب الأطفال 

كيف تعمل كلمة اهلل يف مواقف احلياة العملية.

الدكت����ور  الراح��ل  �سه��ادة  اأقتب���س  اأن  واأود 

رميون��د اإدم��ان )Dr. Raymond Edman( الذى كان 

رئي�سًا لكلية اإيتون، ق��ال: "اأنظر اإىل الطريقة التي 

اأن�س��اأت فيها اأولدي، واأقول لو كان على اأن اأقوم 

بذلك م��ن جديد، فاإنني �ساأ���رشف معهم وقتًا اأكرب 

فى عمل اأمور ب�سيطة غ��ري دينية". واأنا اأجد نف�سي 
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م�سطرًا لق��ول "اآمني" فلو اأتي��ح يل اأن اأعي�س �سيئًا 

من الوقت ال��ذى اأم�سيته مع اأطف��ايل ثانية، فذلك 

ما �ساأفعله متامًا. لق��د اإكت�سف الدكتور اإدمان اأن ما 

يتذكره الأطفال اأكرث من كل �سيء هو تلك الأوقات 

غري الر�سمية التي كانوا فيها معًا. 

اإن التوا�س��ل احلقيق��ي مع الطف��ل ل يتحقق يف 

خم�س دقائق، لكن غالبًا ما تقال اأكرث الأ�سياء اأهمية 

للطفل بطريقة عر�سية اإرجتالية، ويف اأوقات غري 

متوقع��ة؛ يف رحل��ة مثًل اأو اأثن��اء العمل يف احلديقة 

اأو تنظيف اجلراج اأو اأثن��اء حماولة اإكت�ساف عطل 

يف ال�سيارة؛ مواقف مثل هذه هى التي توفر فر�سة 

للتوا�س��ل بني الآب��اء والأبناء، ويف ه��ذه املواقف 

ينبغى اأن يكون الأب قادرًا على تقدمي مبادىء كلمة 

اهلل العميق��ة لأولده. اإن وجود "مذبح عائلي" فقط 
ل يف��ي بالغر�س، فالكثري يعتمد عل��ى كيفية ق�ساء 

العائلة للوقت املتبقي. 
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الفصل اخلامس

م�شئولية الأب كملك

راأين��ا اأن ل��كل اأب ث��لث م�سئولي��ات رئي�سية 

يف بيت��ه: م�سئوليت��ه ككاه��ن، وم�سئوليت��ه كنبي، 

وم�سئوليته كملك. 

وعم��ل املل��ك بالطبع هو اأن يحك��م، وقد تكون 

كلمة "ملك" غري مقبول��ة يف بع�س املجتمعات، مع 

اإنه��ا تتكرر عرب الكتاب املقد�س كله. ومن ل تعجبه 

كلمة "ملك" ل��ه اأن ي�ستبدلها بكلم��ة "حاكم" مثًل اأو 

"مدبر" يحكم بيته نيابة عن اهلل!

يتح��دث الر�سول بول���س يف ر�سالته الأوىل اإىل 

تيموثاو���س، عن موؤهلت الرج��ل املنا�سب ملركز 
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ال�سيخ اأو الناظر اأو الأ�سقف؛ كلمات خمتلفة ت�ستخدم 

لكنها جميعًا ت�سري اإىل رجل يقود اأو يحكم �سعب اهلل. 

واأهم تلك املوؤه��لت تتعلق بحالة بيت ذلك الرجل؛ 

م��اذا يفع��ل يف بيته؟ يق��ول بول���س لتيموثاو�س يف 

)1تيموثاو�س 3: 4-5( على ذلك الرجل اأن:                                       

وِع ِبُكِلّ  �سُ ْوَلٌد ِف اْلُ ُر َبْيَتـــُه َح�َسًنا، َلُه اأَ »ُيَدِبّ

َر َبْيَتُه،  ْن ُيَدِبّ
ا اإِْن َكاَن اأََحٌد َل َيْعِرُف اأَ َ َوَقاٍر. َواإَِنّ

َفَكْيَف َيْعَتِني ِبَكِني�َسِة اهلِل؟«.

َر...« تعنى  والكلمة املرتجمة يف الن���س »ُيَدِبّ

"يراأ���س". ويف  "يتق��دم" اأو  يف اليوناني��ة حرفي��ًا 

الكلم��ة معاين كثرية مرتابطة، اأكتف��ي بتقدمي بع�سًا 

منها وهى: اأن "حتك��م"، اأن "تقود"، اأن "تقف فى 

املقدمة"، اأن "حتمي"، اأن "ت�سيطر". وبال�رشورة 

هى تعني اأن الأب ه��و راأ�س بيته يقف يف املقدمة، 

ويك��ون قدوة ويق��ف بني عائلته وب��ني كل اأخطار 

و�سغوطات احلياة. وتعني باأنه رجًل حقًا، يتحمل 
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ما يجب عليه اأن يتحمله ب�سجاعة. فاأن تكون رجًل 

واأبًا يتطلب منك �سجاعة كبرية.

ويتابع بول���س مبينًا اأن القيادة الناجحة يف البيت 

�رشوري��ة للقيادة يف الكني�س��ة. وهناك �سبب قوي 

لذل��ك، اأن البيت ه��و �سورة م�سغ��رة للكني�سة اأو 

منوذج م�سغر منها. 

يف الكني�س��ة هن��اك ثلثة عنا���رش اأ�سا�سية منها: 

الق�س اأو الراعي، ال�سما�س اأو امل�ساعد، والأع�ساء 

اأو الرعية. 

وذلك يقابل العنا�رش الثالثة ف البيت: 

الأب: وعليه م�سئولية كالق�س اأو الراعي. 

الزوجـــة: وقد خلقه��ا اهلل ح�سب الكلم��ة املقد�سة 

لتك��ون "معين��ًا" للزوج، وه��و عم��ل ال�سما�س اأو 

امل�ساعد. 

الأولد: هم الأع�ساء اأو الرعية. 
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لقد و�س��ع اهلل يف العائلة كل الأ�س�س التي ت�سلح 

لإن�ساء كني�سة العهد اجلديد. 

ثم يقول اهلل للأب يف العائلة: 

"اجنـح فى كني�ســتك ال�سغــرية التي هى 
بيتك، ثم تكون موؤهاًل للنجاح ف كني�سة اهلل".

واأود اأن اأق��ول �سيئ��ًا م��ن ملحظت��ي وجتربت��ي 

ال�سخ�سية:

"ت�ستطي��ع اأن تبني كني�س��ة ذات اأع�ساء كثريين 
ملتزم��ني باحل�سور، لكن ه��ذا ال�سعب الكبري – يف 

نهاي��ة املطاف – ل��ن يكون اأقوى بنيان��ًا من العائلة 

الت��ي تبنيه��ا. اإن كانت العائلت ب��ل ترتيب، فل 

ميكن للكني�سة اإل اأن تكون كذلك اأي�سًا.

وكمثال على الأب الذي قبل م�سئوليته واأجنزها 

كمل��ك حاكم على بيته، فلننظ��ر الآن اإىل اإبراهيم. 
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وهن��اك مقطع مهم ج��دًا يف )تكوي��ن 18( يتحدث 

فيه الرب ع��ن اإبراهي��م معلنًا ملاذا اإخت��اره ليكون 

راأ�سًا للأم��ة اجلديدة التي من خلله��ا - يف النهاية 

-  �سيكون الفداء للعامل اأجمع.

ل اأدرى اإن كنت ت�ساءلت يومًا ملاذا اإختار اهلل 

اإبراهيم؟ كان هناك - بل �سك - مئات الآلف من 

الرجال املعا�رشين لإبراهي�م على وجه امل�سكونة، 

ومن كل تل��ك املئات م��ن الآلف اإختار اهلل رجًل 

واح��دًا. فهل اإختيار اهلل لإبراهي��م �رش غري معلن؟ 

بالطب��ع ل، لي�س ه��و كذل��ك، لأن اهلل نف�سه يذكر 

ال�سب��ب يف اإختيار ذلك الرجل ال��ذى �سيكون راأ�سًا 

لأمة جديدة يعتمد عليها خل�س ال�سعوب كلها. 

نقراأ يف )تكوين 18: 19-17(:

ْبَراِهيَم َما اأََنا  : »َهْل اأُْخِفي َعـــْن اإِ ُبّ »َفَقـــاَل الَرّ

ًة،  ًة َكِبـــرَيًة َوَقِوَيّ َمّ
َفاِعُلـــُه، َواإِْبَراِهيـــُم َيُكـــوُن اأُ
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ِنّ َعَرْفُتُه ِلَكْي  َوَيَتَبـــاَرُك ِبِه َجِميُع اأَُمِ الأَْر�ِس؟ لأَ

َي َبِنيـــِه َوَبْيَتُه ِمْن َبْعـــِدِه اأَْن َيْحَفُظوا َطِريَق  ُيو�سِ

ُبّ  ا َوَعـــْدًل، ِلَكْي َياأِْتـــَي الَرّ ، ِلَيْعَمُلوا ِبًرّ ِبّ الـــَرّ

َم ِبِه«. ا َتَكَلّ لإِْبَراِهيَم ِبَ

اأوًل، اأنظر اإىل معن��ى اإ�سم اإبراهيم. كان اإ�سمه 

اأ�سًل "اأبرام" وهو يعني "الأب رفيع امل�ستوى". ثم 

ملا قطع اهلل معه عهدًا وباركه ووعده بن�سل عظيم، 

غ��ري اإ�سم��ه اإىل "اإبراهي��م" ومعن��اه "اأب جلمهور 

كثري"، ونلحظ يف احلالتني اأن حقيقة اإ�سمه تت�سمن 

اإنه اأب. وه��ذه احلقيقة على قدر كبري من الأهمية؛ 

لقد اإختار اهلل اإبراهيم كاأب.

ثانيـــًا، اإن الأب��وة اإذا اإلتزم��ت بواجباتها فاإنها 

ًة  َمّ
ُتن�سيء اأمة قوية. قال اهلل ع��ن اإبراهيم: َيُكوُن اأُ

ًة. ملاذا؟ لأنه ميك��ن الإعتماد عليه يف  َكِبـــرَيًة َوَقِوَيّ

تتميم اإلتزاماته كاأب.
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ثالثًا، مل��اذا اخت��ار اهلل اإبراهيم؟ اأج��اب الرب 

َي َبِنيِه َوَبْيَتُه  نف�سه قائ��ًل: »لأَِنّ َعَرْفُتُه ِلَكْي ُيو�سِ

ا  ، ِلَيْعَمُلوا ِبًرّ ِبّ ِمـــْن َبْعِدِه اأَْن َيْحَفُظوا َطِريَق الـــَرّ

َم ِبِه«. ا َتَكَلّ ُبّ لإِْبَراِهيَم ِبَ َوَعْدًل، ِلَكْي َياأِْتَي الَرّ

فما ال��ذي راآه اهلل يف اإبراهيم فاإختاره؟ لقد راأى 

باأنه �سيو�سي بنيه واأهل بيته من بعده، باأن يحفظوا 

طري��ق الرب. ونتيج��ة لذلك، ميك��ن هلل اأن يعتمد 

على اإبراهيم يف اأداء واجباته كحاكم يف عائلته.

والواقع اأن كلمة "يو�س��ي" هنا هى كلمة قوية، 

فه��ى اأق��رب اإىل امل�سطلح��ات الع�سكري��ة )ك�كلمة 

"ياأم��ر"، مث��ًل(. ق��د تقول بع���س الأمه��ات اأو 
الزوج��ات: "هل تق�س��د اأن يك��ون ديكتاتوريًا؟". 

بالطبع ل، لكنني اأحتدث عن رجل يعرف مركزه 

وم�سئوليت��ه. وهن��اك مواقف يك��ون الرجل فيها، 

حت��ت �س�لط��ان اهلل، م�سئوًل عن اإ�س��دار الأوامر 
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لأه��ل بيته. فق��د يقول: "لكى نر�س��ي اهلل ونحظى 

بربكته، �سنقوم بكذا وكذا ولن نقوم بكذا وكذا".

الأ�سا�سية  القواعد  بع�س  بتحديد  احلق  للأب 

للعائلة مثل وقت الإجتماع للطعام، املوعد الأق�سى 

لوجود ال�سغار خارج البيت، نوعية اأ�ساليب الرتفيه 

به  باجللو�س  امل�سموح  الوقت  مقدار  بها،  امل�سموح 

امل�سموح  الربامج  ونوعية  بل  التليفزيون،  اأمام 

بل  فح�سب  الأمتياز  الأب  ميتلك  ول  مب�ساهدتها. 

يتعلق  فيما  عائلته  اأفراد  ياأمر  اأن  واجبه،  من  هذا 

مبثل هذه الأمور.  يقول اهلل باأنه �سيحقق لإبراهيم 

كل الوعود التي كلمه بها لأنه يثق باأنه �سيقوم بتلك 

الأمور من اأجل الرب. 

رابعًا، يف بقي��ة ن�سو�س الكلم��ة املقد�سة، جند 

اإبراهي��م يقف مث��اًل جلميع املوؤمنني م��ن بعده. بل 

اإن العهد اجلديد يقول باأننا اأولد اإبراهيم بالإميان، 
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وعلين��ا اأن ن�سلك يف خطوات اإمي��ان اأبينا اإبراهيم. 

واأن ن�س��ري وف��ق خط��وات اإميان اإبراهي��م، وهذا 

يعن��ي اأن نت�رشف يف بيوتن��ا كما كان يت�رشف هو 

يف بيته.

مع نهاية هذا الق�سم دعوين اأ�سري اإىل هذه املقارنة، 

كان هناك رجل اآخر راف��ق اإبراهيم زمنًا طويًل، 

وعرف الكث��ري من الأم��ور التي عرفه��ا اإبراهيم 

وراأى الكثري مما عمله اهلل لإبراهيم؛ اإنه لوط. لكن 

ج��اء وقت انف�سالهم��ا، اإذ تكاث��ر قطعانهما، حتى 

�س��ار بقاوؤهما مع��ًا م�ستحيًل. اأم��ا اإبراهيم فقد قال 

للوط بكل احرتام يف )تكوين 13: 9-8(:

َمٌة َبْيِني  ا�سَ »َفَقاَل اأَْبـــَراُم ِلُلوٍط: »َل َتُكـــْن ُمَ

َنا َنْحُن اأََخَواِن.  َوَبْيَنَك، َوَبْيَ ُرَعاِتي َوُرَعاِتَك، لأََنّ

ْن َذَهْبَت  اأََلْي�َسْت ُكُلّ الأَْر�ِس اأََماَمَك؟ اْعَتِزْل َعِنّي. اإِ

َماًل«. يًنا َفاأََنا �سِ يًنا، َواإِْن مَيِ َماًل َفاأََنا مَيِ �سِ
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فاأخت��ار ل��وط اأن يذهب اإىل �س��دوم الغارقة يف 

اخلطايا.

يف املرة التالية التي نقراأ فيها عن لوط، كان هو 

واأهل بيت��ه داخل �سدوم، وكان��ت دينونة اهلل على 

و�س��ك اأن تاأتي على املدينه. حاول ل��وط يائ�سًا اأن 

ُيخ��رج اأ�سهاره واأكرب عدد ممكن من اأفراد عائلته 

م��ن املدينة فف�سل. فهرب بنف�س��ه وعددًا قليًل معه، 

ونظرة لل��وراء على اأنقا�س �س��دوم امل�ستعلة كانت 

كافية لك��ي ي��درك اأن الكثريين من اأهل��ه واأقاربه 

هلكوا يف ذلك الدمار، واأنه هو ال�سبب يف وجودهم 

هناك. 

اأيها الآباء، رمبا قدمت اأولدكم اإىل �سدوم! لكنكم 

ت�ستطيعون اإخراجهم ثانيًة. نعم، يالها من م�سئولية 

خميفه، تلك التي كانت عل��ى عاتق لوط كاأب! لقد 

ق��اد اأولده اإىل مكان اخلطية والدينونة احلتمية ومل 

يتمكن من اإخراجهم جميعًا.
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الفصل السادس

عندما يف�شل الآباء

فلنفرت�س اأن اأب��ًا ما قد ف�سل. فماذا يحدث لعائلته؟ 

اأو فلنفرت���س اأن الآباء يف اأمة من الأمم ف�سلوا، فماذا 

يح��دث لتلك الأم��ة؟ لقد ع��رف اهلل اأن اإبراهيم �سيتمم 

واجبات��ه كاأب، فوعده باأن ي�سري اأمة قوية وعظيمة. 

لكن ماذا عن اأمة مل يتمم فيها الآباء واجباتهم؟ 

يف ) تثني��ة 28( ي���رشد مو�سى قائم��ة طويلة ت�سمل 

جانبني:

اأوًل: الربكات التي �سيتمتع بها �سعب اهلل اإذا اأطاع.

ثانيا: اللعنات التى تاأت��ي عليهم اإذا مل يطيعوا اهلل.

الأعداد ال14 الأوىل تت�سمن الربكات، والباقية من 
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15 اإىل 68 تت�سمن اللعنات، التي حتل على غري الطائعني 

الذين ل ي�سريون يف طريق اهلل ول يحفظون �رشيعته. 

واللعنات املذكورة هائل��ة وكثرية، لكنني اأريد اأن 

اأ�سري اإىل واحدة منها فقط نقراأ عنها يف )تثنية 28: 41( 

حيث يقول مو�سى:

َل  ُهْم اإِ »َبِنَي َوَبَنــــاٍت َتِلُد َوَل َيُكوُنوَن َلــــَك، لأََنّ

ْبِي َيْذَهُبوَن«. ال�َسّ

واللغة التي ي�ستخدمها مو�سى تاأتي  ب�سيغة املذكر، 

اأي اإنها كلمات موجهة اأ�سا�سًا اإىل الآباء. والكلمة »تلد« 

ت�سري اأ�سا�س��ًا اإىل دور الأب يف اإجناب الأطفال. اإذًا، 

الكلمات موجه��ة اأ�سا�سًا - ولي�س على �سبيل احل�رش – 

اإىل الآباء. تقول الأية: 

»َبِنَي َوَبَناٍت َتِلُد َوَل َيُكوُنوَن َلَك،...« )اأي اإنك 

"ل تتمتع بهم" كما ت�سعها بع�س الرتجمات الإجنليزية 
وغريها(.

 “…But thou shalt not enjoy them…” )KJV(
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دمت يومًا اإذ اأدركت اأن عدم التمتع باأطفالنا  وقد �سُ

هو لعنة! وب��داأت اأت�ساءل: "كم م��ن الآباء والأمهات 

الأمريكني مثًل، يتمتعون باأولدهم حقا هذه الأيام؟" 

فتذك��رت راعي��ًا و�سديقًا يل كانت لدي��ه عائلة كبرية 

فيها العديد من الأطفال، وتذك��رت اإنني �سمعته يومًا 

ي�سل��ي فيقول: "يارب �ساعدن��ا اأن نتذكر اأن الأطفال 

نعم��ة ولي�س عبئ��ًا". ومل اأ�سع��ر ب�سكل م��ا - اإنه كان 

ي�سلي باإميان قوي واأعتقد اأن اأغلبية الآباء والأمهات 

الأمريكي��ني ل يتمتع��ون حقا باأولده��م. ملاذا؟ ما هو 

ال�سبب؟ اإنها لعنة الع�سيان. 

فاهلل يعطي الأطفال باإعتبارهم اأعظم برك�ة مينحها 

للرجال والن�ساء. وعندما ل ي�سلك الآباء والأمهات، 

وخا�س��ة الآب��اء، يف طري��ق ال��رب، ل تع��ود تلك 

الربك��ة برك��ة فيم��ا بعد. هك��ذا يح��ذر مو�س��ى اآباء 

اإ�رشائيل اإن مل يحفظوا طريق الرب ومل ي�سلكوا فيها، 

فحينئ��ذ ل يتمتعون باأولدهم ب��ل اإىل ال�سبي يذهبون.
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يف العقود الأخرية راأينا مليني الأطفال الأمريكيني 

يذهب��ون اإىل اأ�سكال كثرية م��ن ال�سبي ال�سيطاين. فهم 

اأ���رشى للمخ��درات واملمار�س��ات اجلن�سي��ة املنحرفة 

وال�سحر واأ�س��كال ال�سعوذة املختلف��ة. واأنواع خمتلفة 

م��ن املعتقدات. هذا ه��و ال�سبي متامًا كما ل��و اأن جي�سًا 

معادي��ًا جاء غازيًا وحمل اأولئ��ك ال�سباب والبنات اإىل 

الأ���رش. فلماذا يذهب اأولئك امللي��ني اإىل ال�سبي؟ لأن 

اآباءهم ف�سل��وا يف م�سئولياته��م. واأود اأن اأوؤكد جمددًا 

اأن امل�سئولية الأوىل فيما يتعلق بالو�سع يف اأمريكا تقع 

على عاتق الآباء الأمريكيني.

ن�سمع كثريًا عن ما ي�سمونه "الأحداث املنحرفني"، 

ول يوج��د اأحداث منحرف��ني، اإل اإذا �سبق��ه اإنحراف 

للكبار. اإن وج��ود الأحداث املنحرف��ني، اإمنا يحتاج 

اإىل اإنحراف للكبار اأوًل.

وقد اأ�رشت يف وق��ت �سابق، اإن اإحدى م�سئوليات 

يك��ون كاهن��ًا. وف��ى  اأن  الأب م��ن  نح��و عائلت��ه 
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)ملخ��ى 2: 7( يح��دد ال��رب م��ا ه��و مطل��وب من 

�لكاهن:

َفَظاِن َمْعِرَفًة، َوِمْن َفِمِه  َفَتــــِي اْلَكاِهِن َتْ »لأََنّ �سَ

ُنوِد«. وُل َرِبّ اْلُ ُه َر�سُ يَعَة، لأََنّ ِ َيْطُلُبوَن ال�رَشّ

فم�سئولي��ة الكاه��ن اأن يعرف �رشيع��ة الرب واأن 

يف�رشها ل�سعب الرب. فالكاهن هو ر�سول اأو بالأحرى 

"ممث��ل" للرب اأمام �سعب��ه. وهذا - كما قلنا - ينطبق 
عل��ى الأب بو�سفه كاهن��ًا، �سفتاه حتفظ��ان معرفة، 

وعائلت��ه يطلب��ون ال�رشيعة م��ن فمه، فه��و ممثل اهلل 

اأمامهم. ماذا يحدث اإذا ف�سل الكاهن يف عمله هذا؟ 

يف )هو�س��ع 4: 6( يعلن اهلل عن ما �سيفعله بعائلة اأو 

اأمة اأو ح�سارة عندما يف�سل كهنتها:

َك اأَْنَت  ْعِرَفــــِة. لأََنّ ْعِبــــي ِمْن َعَدِم امْلَ »َقْد َهَلَك �سَ

ــــى َل َتْكَهَن ِل.  ــــَك اأََنا َحَتّ ْرُف�سُ ْعِرَفَة اأَ ــــَت امْلَ َرَف�سْ

ا َبِنيَك«. ْي�سً َنا اأَ يَعَة اإِلِهــــَك اأَْن�َسى اأَ ــــَك َن�ِسيَت �رَشِ َولأََنّ
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هذا اإعلن قوي جدًا للآباء، يقول اهلل: "لقد توقعت 

من��ك اأن تك��ون كاهنًا لعائلت��ك، لكن لأن��ك رف�ست 

املعرفة التي حتتاج عائلتك اليها، اأنا اأرف�سك ول اأعود 

اأقبلك كاهنًا. وعندما ليعود كهنوتك من جهة اأولدك 

مقب��وًل عن��دي، فاأنا اأن�س��ى اأولدك اي�س��ًا". »...

ا َبِنيَك«. ْن�َسى اأََنا اأَْي�سً يَعَة اإِلِهَك اأَ َك َن�ِسيَت �رَشِ َولأََنّ

هذا خميف! جمرد اأن اأفكر كاأب باأن يقول يل اهلل: 

"لقد ف�سلت يف م�سئولياتك حتى اإنني �ساأن�سى اأولدك؛ 
�ساأعتربهم غ��ري موجودي��ن؛ واأ�سط��ب اأ�سماءهم!". 

واأق��ول اإن ح�سارتن��ا ه��ذه، و�سعوبن��ا مليئ��ة ببنني 

وبن��ات ن�سيهم اهلل. ملاذا؟ لأن اأبائهم مل يحفظوا �رشيعة 

الرب.

وبكلمات اأخ��رى، الأب الذي يرف�س معرفة 

�رشيع��ة ال��رب يفقد حق��ه باأن يك��ون كاهن��ًا اأمام 

عائلت��ه. وعندما تنته��ي خدم��ة الأب الكهنوتية، 

يق��ول اهلل: "اأن�سى اأنا اأي�سًا بنيك". هذة فكرة تبعث 
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املهابة اإىل اأبعد احلدود. 

وبينم��ا ن�سل اإىل نهاية هذا الكت��اب، اأود اأن ننتقل 

اإىل اإثن��ني من الآي��ات الأخرية يف العه��د القدمي. ول 

اأدرى اإن كن��ت تاأملت بحقيق��ة اأن اآخر كلمة يف العهد 

الق��دمي )ح�س��ب اأغلب الرتجم��ات ال�سائع��ة( هى كلمة 

"لعن" اأو "لعنة" ؟

األ يبعث ذلك املهابه اأي�سا؟! فلو اأن اهلل مل يعد لديه ما 

يقوله للإن�سان بعد العهد القدمي، لكانت كلمته الأخرية 

ه��ى "لعن"؟ لكن �سكرًا هلل م��ن اأجل العهد اجلديد الذى 

ُيعلن طريقة للخروج من اللعنة.

وهذا ما يقوله اهلل يف �سفر )ملخي 4: 6-5(:

يِء َيْوِم  ِبَيّ َقْبَل جَمِ ــــا الَنّ يِلَيّ َلْيُكْم اإِ ُل اإِ »هاأََنــــَذا اأُْر�سِ

ُدّ َقْلَب الآَباِء  ُخــــوِف، َفرَيُ ، اْلَيْوِم اْلَعِظيِم َوامْلَ ِبّ الَرّ

ْبَناِء َعَلــــى اآَباِئِهْم. ِلَئاَلّ اآِتَي  َعَلــــى الأَْبَناِء، َوَقْلَب الأَ

َب الأَْر�َس ِبَلْعٍن«. ِ َواأَ�رشْ
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من املذهل اأن ت��رى هذه الب�س��رية النبوية الهائلة 

التي جعل��ت ملخي، منذ اأكرث م��ن األفي عام، يرى 

م�سبق��ًا اأعظ��م م�ساكلن��ا الإجتماعية الي��وم، واأكرثها 

اإحلاح��ًا. اإنه��ا م�سكل��ة البي��وت املنق�سمة الت��ي مزقتها 

النزاع��ات، والعلقات بني الآباء والأبناء مقطوعة. 

الأبناء متمردون والآباء غري مهتمني. 

ويحذرن��ا النب��ي م��ن اأن اإ�ستمرار ه��ذا احلال من 

العلقات، �سيجلب اللعنة عل��ى اأ�سحابها، �سواء كان 

ذلك يف عائلة اأو اأمة اأو ح�سارة. 

وت�س��ع كلم��ة اهلل اأمامن��ا اإختياري��ن فيم��ا يتعل��ق 

باأو�ساعنا ال�سائدة اليوم:

• اإما اأن ُنرجع علقاتنا العائلية اإىل طبيعتها فننجو. 

• واإم��ا اأن ن�سم��ح لهذه العلق��ات باأن تتده��ور اأكرث 

وتنجرف يف الطريق الذي �سلكته العقود الأخرية. 

الأمر الذي من �ساأنه اأن يفنينا حتت لعنة اهلل. هذان 
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الإختياران ل ثالث لهما.

فمن الأهمية اأن ندرك باأن امل�سري �سيحدده الآباء، 

فهم امل�سئول��ون اأمام اهلل. عندما ا�ستط��اع اهلل اأن يثق 

ًة  باإبراهيم كاأب ح�سب قلبه،قال: »َواإِْبَراِهيُم َيُكوُن اأَُمّ

ًة…«. لكن العك�س �سحيح اأي�سا، فعندما  َكِبرَيًة َوَقِوَيّ

يف�سل الآباء الغ��ري متممني مل�سئولياتهم، ل تعود الأمة 

عظيم��ة فيما بع��د. واأعتقد اأن هذا ه��و جوهر الأزمة 

التي تواجه ح�سارتنا اليوم. 

فهل يرجع الآباء اإىل اهلل متحملني م�سئولياتهم جتاه 

اأولده��م واأم��ام اهلل؟ اأم اأن ه��ذا التده��ور الأخلقي 

والإجتماعي الذي بداأ يف العائلة ويعمل على تدمريها؛ 

�سي�ستمر حتى ي�سل اإىل نتيجته املحتومة! وهى اللعنة؟ 

اإنه قرار الآب��اء، وقرارهم هو الذي يحدد م�سري 

لي�س اأبناءهم فقط بل م�سري الأمة اأي�سًا. 

اهلل يطلب اأن َيُرُدّ َقْلَب الآَباِء َعَلى الأَْبَناِء، وهو يعد 
الأَْبَناِء باأن َيُرُدّ َقْلَبهم َعَلى اآَباِئِهْم. 
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نبـذة عـن حيـاة الكاتـب

ُول��د ديريك برن�س يف الهند لأبوين بريطانَيّني. 

لق��د در�س اليوناني��ة واللتينية يف اثن��ني من اأ�سهر 

املعاهد التعليمية، جامعة اإيتون وجامعة كمربيدج. 

م��ن 1940 اإىل 1949 ح�س��ل عل��ى الزمال��ة يف 

جامعة امللك بكمربيدج وتخ�س�س يف الفل�سفة القدمية 

واحلديثة. لقد در�س العربية والآرامية اأي�سا يف كل 

م��ن جامعة كمربيدج واجلامعة العربية يف القد�س. 

وبالإ�سافة اإىل ذلك يتحدث ديريك عددًا من اللغات 

املعا�رشة.

يف اأوائ��ل �سنني احلرب العاملي��ة الثانية، بينما كان 

يخدم م��ع اجلي�س الربيطاين كم�رشف م�ست�سفى، اإخترب 

ديريك برن�س لقاء مغري للحياة مع ي�سوع امل�سيح. 
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عن هذا اللقاء كتب ديريك برن�س: 

م��ن هذا اللقاء خرجت بنتيجت��ني مل اأقابل ما يجعلني 

اأتغري من جهتهما.

الأوىل هى اأن ي�سوع امل�سيح حي. 

والثاني��ة ه��ى اأن الكت��اب املقد�س �س��ادق، عملي 

وع�رشي.

هات��ان النتيجتان غريت��ا م�سار حيات��ي جذريًا وبل 

رجعة.

 يف نهاي��ة احل��رب العاملي��ة الثاني��ة، ظ��ل ديريك 

برن�س - حيث اأر�سل��ه اجلي�س الربيطاين - يف القد�س. 

يف زواجه من زوجت��ه الأوىل ليديا، اأ�سبح اأبا بالتبني 

لثماين فتيات كن يف بيت ليديا للأطفال. �سهدت العائلة 

مع��ًا اإعادة قيام دولة اإ�رشائي��ل يف 1948. وبينما كان 

، تبنيا ابنتهما 
ْ

ديريك وليدي��ا يف كينيا يعملن كمعلَم��ني
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التا�سعة – طفلة اأفريقي��ة. توفيت ليديا يف عام 1975، 

ويف ع��ام 1978 تزوج ديري��ك روث بيكر. ملدة 20 

�سن��ة �سافرا معًا يف كل اأنحاء العامل يعلمان احلق الكتابي 

املعل��ن، وي�ساركان الروؤي��ة النبوية يف اأح��داث العامل 

يف �س��وء الكتاب املقد���س. توفي��ت روث يف دي�سمرب 

.1998

اإجتاه ديريك املتجرد من الطائفية والتحيز فتح اأبوابًا 

ل�سم��اع تعاليمه عن��د اأنا�س من خلفي��ات عرقية ودينية 

خمتلفة، وهو معروف دولي��ًا كاأحد قادة تف�سري الكتاب 

املعا�رشين. ي�سل برناجم��ه الإذاعي اليومي، مفاتيح 

احلي��اة الناجحة اإىل ن�س��ف العامل يف 13 لغ��ة تت�سمن 

ال�سينية والرو�سية والعربية والأ�سبانية.

بع�س الكتب اخلم�سني الت��ي كتبها ديريك برن�س قد 

ُترجمت اإىل 60 لغة خمتلف��ة. منذ 1989 يوجد تركيز 

عل��ى �رشق اأوربا ودول الحت��اد امل�ستقلة )الكومنولث 
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واملعروف��ة بالإحتاد ال�سوفيتي �سابق��ًا( ويوجد اأكرث من 

مليون ن�سخة متداولة بلغات هذه الدول. مدر�سة الكتاب 

املقد�س امل�سجلة على الفيديو لديريك برن�س ت�سكل اأ�سا�سًا 

لع�رشات من مدار�س الكتاب اجلديدة يف هذا اجلزء من 

العامل الذي مل يكن خمدومًا من قبل.

من خ��لل الربنامج الك��رازي العامل��ي، وزعت 

خدمة ديريك برن�س مئات الألوف من الكتب واأ�رشطة 

الكا�سيت للرعاة والقادة يف اأكرث من 120 دولة – للذين 

مل يكن لديهم و�سيلة للح�سول على مادة تعليمية للكتاب 

اأو مل يكن لديهم املقدرة املادية ل�رشائها.

يوج��د املركز الرئي�سي الدويل خلدمة ديريك برن�س 

يف �سارل��وت بولي��ة �سمال كارولين��ا، ويوجد فروع 

للخدم��ة يف اأ�سرتالي��ا وكندا وفرن�س��ا واأملاني��ا وهولندا 

ونيوزيلن��دا و�سنغاف��ورة وجن��وب اأفريقي��ا واململكة 

املتحدة ويوجد موزعون يف دول كثرية اأخرى.



اإ�صدارات اأخرى لديريك برن�س باللغة العربية

كتــب:

▪ أسس اإلميان
▪ يخرجون الشياطني

▪ الكفارة
▪ اإلميان الذي به نحيا

▪ احلرب في السماويات
▪ أزواج وآباء

▪ الدخول إلى محضر اهلل
▪ تشكيل التاريخ

▪ عهد الزواج
▪ مواجهة األيام األخيرة

▪ شركاء مدى احلياة
▪ البركة أو اللعنة

▪ أسرار احملارب في الصالة
فــي  ▪ دراســات شــخصية 

الكتاب املقدس
▪ العبــور مــن اللعنــة إلــى 

البركة

كتيبــات:

▪ املبادلة اإللهية العظمى
▪ األبوة

▪ املصارعة الروحية
▪ الروح القدس فينا

▪ الرفض
▪ ومتى صمتم

▪ فكر اهلل من نحو املال
▪ هــل يحتاج لســانك إلى 

شفاء؟
▪ اخلالص الكامل

▪ احملبة املسرفة
▪ الصــالة من أجل احلكومة

▪ الدواء اإللهي


