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املقدمة
أفضــل	طريقــة	تلقديــم	هــذا	الكتــاب	هــو	أن	أرشح	مــا	ال	ينطبــق	

عليــه.

ــات	أو	الالهــوت.		 ــاب	للنظري ــاب	ليــس	جمــرد	كت ،	هــذا	الكت
ً

أوال
وهــو	ال	يتعامــل	مــع	احلــق	بشــل	نظــري.	بــل	بالعكــس،	فهــذا	الكتــاب	
ــايت	 ــة	-	حي ــاة	الواقعي ــارش	وبشــدة	يف	خــرات	احلي مغــروس	بشــل	مب

الشــخصية.

ــي	 ــة	ال ــذه	يه	الطريق ــت	ه ــنة	اكن ــن	س ــن	أربع ــر	م ــذ	أك فمن
قمــُت	بهــا	بأهــم	اكتشــافايت	يف	احليــاة	الروحيــة.	لــم	أتوصــل	إيلهــا	وأنــا	
ــت	يف	 ــا	اكن ــة.	لكنه ــب،	أتأمــل	يف	األمــور	املطلق ــس	خلــف	املكت جال
ــد	مــن	خــالل	املواقــف	الــي	عشــتها.	وبعــد	 ــث	وتؤكَّ

ُ
األغلــب	مــا	حت

ذلــك	بينمــا	كنــت	أتأمــل	يف	هــذه	املواقــف	يف	ضــوء	الكتــاب	املقــدس،	
ــاه. ــين	إي ــن،	اذلي	اكن	اهلل	يعلم ــرويح	الاكم ــدأ	ال ــز	املب ــُت	تلمي توصل

ــرد	 ــوم	ب ــاب،	أق ــذا	الكت ــن	ه ــث	م ــاين	واثلال ــل	اثل يف	الفص
،	ثــم	روث.	ويف	

ً
الطريقــة	الــي	قــادين	اهلل	بهــا	للــزواج	-	مــن	يلديــا	أوال

ــع	 ــا	م ــق	تماًم ــه	اهلل	متف ــودين	في ــق	اذلي	يق ــن	اكن	الطري ــا	احلاتل لكت
ــزواج.	 ــايس	لل ــايب	األس ــوذج	الكت انلم

ــا	تكــررْت	 ــه	اهلل.	لكــن	عندم ــا	فعل ــرة	األوىل	م درك	يف	امل
ُ
ــم	أ ل

الطريقــة	يف	زوايج	اثلــاين،	أدركــُت	أن	يف	لكتــا	الزجيتــن،	اكن	اهلل	يتبــع	
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نفــس	انلمــوذج	اذلي	أسســه	بنفســه	يف	فجــر	اتلاريــخ	البــرشي	-	نموذج	
ــو	 ــرشي.	وه ــخ	الب ــال	اتلاري ــى	إكتم ــر	ح ــال	تغي ــى	ب ــي	يب ــه	ل رتب
انلمــوذج	اإللــي	للــزواج	وهــذا	هــو	املوضــوع	الرئيــي	هلــذا	الكتــاب.

أحتــاج	أن	أوضــح	أيًضــا،	أن	هــذا	الكتــاب	ال	يضــع	خطــة	للحيــاة	
ــازة	 ــب	املمت ــن	الكت ــر	م ــاك	الكث ــة.	فهن ــئة	العائل ــة	أو	تلنش الزوجي
املوجــودة	حايلًــا	عــن	هــذا	املوضــوع.	لكــن	هــديف،	هــو	رشح	اخلطوات	
الــي	أدت	لــزواج	ناجــح.	فالرجــل	واملــرأة	الــذان	يســعيان	ملعرفــة	إرادة	
اهلل	بعــد	أن	قطعــا	عهــود	الــزواج	يف	الكنيســة	همــا	مثــل	الرجــل	اذلي	
ــًرا،	 ــدث	كث ــذا	حي ــل.	وه ــه	ىلع	الرم ــى	بيت ــوع	اذلي	ب ــه	يس ــال	عن ق
ــيواجهها	 ــي	س ــوط	ال ــارب	والضغ ــل	اتلج ــن	حيتم ــذا	ل ــل	ه وزواج	مث

ــا. حتًم

هــذا	الكتــاب	سيســاعدك	ىلع	اإلجابــة	ىلع	بعــض	مــن	أهــم	
األســئلة	الــي	تــراودك:	كيــف	أعــرف	إن	اكن	اهلل	يريــدين	أن	أتــزوج؟	
وإن	اكنــت	هــذه	يه	إرادة	اهلل،	فكيــف	أســتعد	للــزواج؟	وكيــف	أجــد	

ــه	اهلل؟ ــاة	اذلي	عين ــك	احلي رشي

ــة	 ــات	املخصص ــض	االقرتاح ــن،	بع ــل	اثلام ــرتح	روث	يف	الفص تق
ــارك	 ــا،	تش ــر،	أيًض ــل	األخ ــم	يف	الفص ــزواج.	ث ــتعداد	لل ــاء	لالس للنس
روث	بتفاصيــل	شــخصية	جــًدا	عــن	كيــف	اســتعدت	تلصبــح	زوجــة	يل.

ــي	ستســاعدهم	ىلع	 ــاء،	ال ــع	املشــورة	لآلب ــل	اتلاس ــدم	الفص ويق
ــا	 ــاة	بينم ــرة	يف	احلي ــة	واخلط ــة	الصعب ــذه	املرحل ــم	يف	ه ــاد	أبنائه إرش
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ــك	 ــار	رشي ــة	الختي ــة	والروحي ــكالت	العاطفي ــع	املش ــون	م يصارع
ــاة. احلي

ويقــدم	نفــس	الفصــل	مــادة	بنائيــة	للقساوســة،	واملشــرين،	
ــادة	 ــعون	لقي ــن	يس ــدام	اهلل	اذلي ــباب،	ولك	ُخ ــدام	الش ــن،	وُخ والُمعلم
انلــاس،	حليــاة	اكملــة	مثمــرة.	وال	يوجــد	جمــال	حيتــاج	تلعليمــات	كتابية	
ــارصة. ــاة	املع ــزواج	ىلع	احلي ــوذج	اهلل	لل ــق	نم ــن	تطبي ــر	م ــليمة	أك س

ويقــدم	الفصــل	العــارش	واحلــادي	عــرش	املســاعدة	الــي	حيتاجهــا	
املاليــن	اذليــن	يواجهــون	مشــكالت،	خاصــة	وحرجــة	يف	جمــال	الــزواج	
ر	هلــم	أن	يعيشــوا	بــدون	 ــن	قــدِّ ــم	الطــالق،	واذلي مثــل:	مــن	مــروا	بأل

زواج.

ــاب	ويه:	 ــذا	الكت ــا	ه ــن	أن	يعجبه ــرى	يمك ــة	أخ ــد	فئ ويوج
ــي	 ــة	ال ــية	احلقيقي ــاة	الرومانس ــتمتعون	باحلي ــن	يس ــخاص	اذلي األش
يتخللهــا	عنــر	التشــويق!	نتمــى	أنــا	وروث	أن	تســتمتع	بهــذا	اجلــزء	
ــل	 ــل	للفص ــى	تص ــي	ح ــن	ينت ــويق	ل ــر،	أن	التش ــا.	وتذك ــن	قصتن م

ــد«ّ! ــج	دافي ــين	يف	كين ــروث،	»قابلي ــاص	ب ــايئ	اخل انله

ديريك برنس
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 الفصل األول 
صوت العروس وصوت العريس

ــِي اَخَذَهــا 
َّ
ــَع ال

ْ
ل ُ الضِّ

َ
يف	ســفر	)اتلكويــن	2:	22(	»َوَبــَى الــرَّبُّ االل

 اَدَم. «
َ

ــا ال َه ــَراةً َواْحَضَ ــْن اَدَم اْم ِم

ظهــر	اهلل	ألول	مــرة	يف	هــذا	املشــهد	مــن	تاريــخ	البرشيــة	يف	دورمن	
يــزوِّج.	يــا	هل	مــن	إعــالن	عميــق	ومثر!	هــل	مــن	الصعــب	أن	نتخيل	أن	
حــواء	أتــت	آلدم	ويه	ممســكة	بــذراع	اهلل	نفســه	مثلمــا	تفعــل	العــروس	
ايلــوم	عندمــا	تســر	يف	رواق	الكنيســة	ممســكة	بــذراع	وادلهــا؟	أي	عقل	
ــا	قلــب	 ــذان	ملئ ــة	والفــرح	ال بــرشي	يســتطيع	أن	يــدرك	عمــق	املحب
اهلل	اخلالــق	العظيــم	بينمــا	مجــع	بــن	الرجــل	واملــرأة	يف	أول	حفــل	زواج؟

مــن	املؤكــد	أن	هــذا	التســجيل	هو	أحــد	اإلشــارات	العديــدة	ىلع	أن	
الكتــاب	املقــدس	ليــس	جمــرد	عمــل	مــن	تأيلــف	البــرش.	ويف	األغلــب	
مــا	نقبــل	أن	مــوىس	هــو	مــن	ســجل	أحــداث	اخلليقــة.	لكــن	مــن	دون	
الــويح	فــوق	الطبيــي،	لــم	يكــن	يلجــرؤ	أن	يفتتــح	اتلاريــخ	البــرشي	
بمشــهد	بــه	هــذه	احلميميــة	املذهلــة	-	محيميــة	بــن	اهلل	واإلنســان،	ثــم	

بــن	الرجــل	واملــرأة.

واللوحــة	الــي	يرســمها	مــوىس	هنــا	عــن	اهلل	ختتلــف	تماًمــا	عــن	
ــات.		 ــس	والاكتدرائي ــراه	مرســوًما	يف	الكنائ ــين	اذلي	ن ــة	الفــن	ادلي نوعي
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ويف	الواقــع،	هنــاك	شــك،	أن	جتــد	لوحــة	مــوىس	هــذه	ماكنًــا	ىلع	
ــم. ــم	ونوافذه حوائطه

واتلاريــخ	البــرشي	لــم	يُفتتــح	بالــزواج،	فقــط،	لكنــه	أيًضــا	
ســيُختتم	بالــزواج.	ويوحنــا	الرســول	يف	جزيــرة	بطمــس	هــو	مــن	يرســم	

ــا	19:	9-6(: ــفر	)الرؤي ــة	يف	س ــذه	اللوح ــا	ه نل

َصـْوِت ُرُعـوٍد    
َ
ثرَِيٍة، َوك

َ
َصْوِت ِمَياهٍ ك

َ
ثرٍِي، َوك

َ
َصْوِت َجْـٍع ك

َ
»َوَسِمْعـُت ك

ويَا!
ُ
ل
ِّ
ًة: »َهل

َ
ائِل

َ
َشِديَدٍة ق

ٍء.  َقاِدُر َعَ ُكِّ َشْ
ْ
ُ ال

َ
ل ِ

ْ
َك الرَّبُّ اإل

َ
ْد َمل

َ
إِنَُّه ق

َ
»ف

َمْجَد! 
ْ
ْل َوُنْعِطِه ال

َّ
ِلَْفَرْح َوَنَتَهل

ْد َجاَء، 
َ
ََمِل ق نَّ ُعْرَس احلْ

َ
أل

ْت َنْفَسَها. 
َ
تُُه َهيَّأ

َ
َواْمرَأ

بََس 
ْ
ْن تَل

َ
ْعِطَيْت أ

ُ
وَأ

يِسنَي«. ِقدِّ
ْ
َراُت ال َبَّ ُهَو َترَبُّ

ْ
نَّ ال

َ
بَزًّا نَِقيًّا بَِهيًّا، أل

ََمِل!«  َعَشاءِ ُعْرِس احلْ
َ

يَن إِل َمْدُعوِّ
ْ
ُتْب: ُطوَب لِل

ْ
، اك اَل ِلَ

َ
»َوق

إن	املنظـر	املذهـل	اذلي	يضعـه	يوحنا	أمـام	أعيننا	هـو	منظر	نلرة	
وتسـبيح	وعبـادة،	منظر	إحتفال	وروعـة	بلهجة	فائقة،	وأمجـل	ما	يف	ذلك	
أن	اهلل	القديـر	نفسـه،	خالـق	وملـك	الكـون	اذلي	يرأس	هـذا	لكه،	هذا	
هـو	حفـل	زواج	ابنـه.	وبينما	يتجـى	ذلك،	تمـزج	السـماء	واألرض	مًعا	

يف	سـيمفونية	مـن	التسـبيح	والعبـادة	كما	لم	يسـمعها	الكـون	من	قبل.
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مـن	ممـزات	الكتـاب	املقـدس	امتناعـه	عـن	حماولـة	وصـف	
مشـاعر	العريـس	السـماوي	وعروسـته.	فـال	يوجد	لغة	برشيـة	حتتوي	
ىلع	املفـردات	الالزمـة	ذللـك.	فهذه	منطقـة	اغمضة	مقدسـة،	تقتر	
ىلع	اهلل	نفسـه	وىلع	اذلين،	من	خالل	اإلعداد	اجلاد،	»هيأوا	أنفسـهم.«	

فمـن	سـفر	اتلكويـن	وحـى	سـفر	الرؤيا،	مـن	أول	حـدث	يف	عدن	
وحـى	احلـدث	األخـر	يف	السـماويات،	ثمة	موضـوع	حموري	فــي	تاريخ	
البرشيـة	هـو	الـزواج.	وخـالل	جتـي	هـذه	ادلرامـا،	ال	يبـى	اهلل	جمـرد	
متفـرج	منعـزل،	فهـو	مـن	بـدأ	احلـدث،	وفيـه	سـتصل	اخلليقـة	ذلروة	
انلهايـة.	وهو	متدخل	بشـل	اكمل	وشـخيص،	منذ	ابلدايـة	وحى	انلهاية.

عندمـا	أىت	يسـوع	لـأرض	يلعلـن	اهلل	للبـرش،	اكن	توجهـه	حنـو	
الزواج	يسـر	يف	إنسـجام	اكمل	مـع	توجه	اآلب.	وكما	افتتـح	اآلب	اتلاريخ	
البـرشي	بالـزواج،	افتتح	يسـوع	خدمتـه	العلنيـة	يف	عرس	قانـا	اجلليل.	
فعندمـا	فـرغ	اخلمـر	يف	أوج	اإلحتفـال،	جلأت	مريم	ليسـوع	للمسـاعدة.		

واسـتجاب	بتحويـل	150	جالـون	)أي	567	لـرت(	مـن	املـاء	خلمر.	

لــم	تكــن	اخلمــر	اعديــة،	أيًضــا!	حــى	أن	رئيــس	املتــكأ،	بعــد	أن	
ــُع  ــا يََض َم ــاٍن إِنَّ َس

ْ
ــا	2:	10(	»ُكُّ إِن ــال	هل،	)يوحن ــس	وق ــا،	داع	العري تذوقه

ــْد  ــَت َفَق نْ
َ
ــا أ مَّ

َ
وَن؛ أ ــٍذ ادلُّ ِحينَئِ

َ
ــِكُروا ف ــَى َس  َوَم

ً
ال وَّ

َ
ــَدَة أ َيِّ ــَر الْ َْم الْ

ــل	أول	 ــا	اذلي	حــث	يســوع	ىلع	فع  اآلَن«.	م
َ

ــَدَة إِل َيِّ ــَر الْ َْم ــَت الْ ْبَقْي
َ
أ

معجــزة	هل	يف	موقــف	مثــل	هــذا؟	مــايه	احلقيقــة	اهلامــة	الــي	وضحهــا؟		
اإلجابــة	بســيطة:	فهــو	وضــح	كيــف	اكن	يهتــم	بشــدة	بنجــاح	العــرس.	
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ــام	 ــيُهانان	أم ــروس	س ــس	والع ــر،	اكن	العري ــروغ	اخلم ــة	ف ــي	حال ف
انلــاس،	والعــرس	اكن	ســينتي	بكآبــة.	فقــام	يســوع	بعمــل	أول	عمــل	

ــة.	 ــي	يتفــادى	هــذه	الاكرث ــوة	ومعجــزة	ىلع	األرض	ل ق

واألكــر	مــن	ذلــك،	أن	يســوع	اكن	حريًصــا	أن	يقــوم	بهــذه	املعجزة	
حبيــث	ال	يعــرف	أيـًـا	مــن	احلضــور	مــا	حــدث.	فهــو	لــم	جيــذب	اإلنتبــاه	
ــب	أن	 ــات	جي ــق	يف	لك	الزجي ــد	الالئ ــز	الوحي ــح	أن	الرتك ــه.	ووض نلفس
يكــون:	العــروس	والعريــس.	ومــع	أن	يســوع	هــو	مــن	أجــرى	املعجــزة،	

لكــن	العريــس	هــو	مــن	نــال	اتلقديــر	العلــين.	

اكن	يســوع	يؤيــد	باســتمرار	خطــة	الــزواج	الــي	بدأهــا	اهلل	اآلب	يف	
اخلليقــة،	يف	لك	تعايلمــه	وخدمتــه	العلنيــة	اتلايلــة.	ذللــك	رفــض	معيــار	
ــه	بعــض	الفريســين	بســؤال	 ــا	واجه ــه.	وعندم ــزواج	الســائد	يف	وقت ال
ــَق ِمــَن 

َ
ِي َخل

َّ
نَّ ال

َ
ُتــْم أ

ْ
رَأ

َ
َمــا ق

َ
عــن	الطــالق،	أجــاب،	)مــى	19:	4-6(: »أ

ــُل  ــْرُُك الرَُّج ــَذا َي ــِل َه ْج
َ
ــْن أ ــاَل: »ِم

َ
ــَى؟« َوق ْن

ُ
ــرًا وَأ

َ
ــا َذك َقُهَم

َ
ــْدءِ َخل َ الْ

يَْســا 
َ
َنــاِن َجَســًدا َواِحــًدا. إًِذا ل

ْ
تـِـِه َويَُكــوُن ااِلث

َ
َتِصــُق بِاْمرَأ

ْ
ــُه َويَل مَّ

ُ
بـَـاهُ وَأ

َ
أ

َســاٌن.«
ْ
ــُه إِن

ُ
ق ِي َجََعــُه اللَُّ الَ ُيَفرِّ

َّ
ــال

َ
نَــنْيِ بَــْل َجَســٌد َواِحــٌد.  ف

ْ
َبْعــُد اث

اكن	عنــوان	الســفر	اذلي	نطلــق	عليــه	»ســفر	اتلكويــن«	يف	العهــد	
القديــم	العــري،	مأخــوًذا	مــن	اللكمــات	اإلفتتاحيــة	للســفر	»يف	ابلــدء«.		
ــم	 ــد	توجيهه ــارة،	تعم ــذه	العب ــين	به ــوع	الفريس ــاب	يس ــا	أج وعندم
ــواء.		 ــا	آدم	حب ــع	اهلل	به ــي	مج ــة	ال ــة	للطريق ــن،	وخاص ــفر	اتلكوي لس
ــزواج	املؤسســة	هنــاك،	مــن	 ــد	يســوع	خطــة	ال وبكلمــات	أخــرى،	أي
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ــي	 ــار	اإلل ــه،	ويه	املعي ــى	يوم ــل	ح ــت	تعم ــل	اآلب،	ويه	مازال قِب
الوحيــد	للــزواج.	ورفــض	أن	يُعطــي	ســلطانه	ملســتوى	أقــل	مــن	ذلــك.	

مـوىس	 نامـوس	 فــي	 لوصيـة	 مشـرين	 الفريسـيون،	 وحاججـه	
كــانت	تسـمح	بالطالق	ألسباب	غر	الزنــى.	وأجـاب	يسـوع	ىلع	ذلك،															
ْن 

َ
أ ُكـْم 

َ
ل ِذَن 

َ
أ وبُِكـْم 

ُ
ل
ُ
ق َسـاَوةِ 

َ
ق ْجـِل 

َ
أ ِمـْن  ُمـوَس  »إِنَّ  )مـى	19:	8(:	

ـَذا.« مـرة	أخـرى	
َ
ـْم يَُكـْن َهك

َ
َـْدءِ ل

ْ
ِكـْن ِمـَن ال

َ
ُقـوا نَِسـاَءُكْم. َول

ِّ
ُتَطل

يشـر	يسـوع	هلم	ملا	اكن	»من	ابلدء«	-	وهو	انلموذج	املؤسـس	يف	افتتاحية	
سـفر	اتلكويـن.	وهذا	هو	انلمـوذج	الوحيد	اذلي	اكن	يقبلـه،	وأي	حتريف	
فيـه	ليـس	إرادة	اآلب،	لكنـه	جمـرد	إذن	لإلنسـان	قايس	القلب	الفاسـد.	

هــذا	احلــوار	بــن	يســوع	والفريســين	هل	تطبيــق	هــام	نلــا	
كمســيحين	ايلــوم.	فاملعيــار	اإللــي	للــزواج	اذلي	يعمــل	بالنســبة	نلــا	
ــدء	اخلليقــة.	وأي	مســتوى	أقــل	مــن	 مــازال	هــو	اذلي	أسســه	اهلل	يف	ب

ــد. ــان	الفاس ــب	اإلنس ــاوة	قل ــل	قس ــرد	إذن	ألج ــو	جم ــك	ه ذل

ثانيــًة	مــن	روح	اهلل	هــم	»خليقــة	 اذليــن	ودلوا	 املســيحيون	
جديــدة«،	ولــم	يعــودوا	خاضعــن	ألوامــر	طبيعتهــم	القديمــة	الفاســدة.		
ذللــك	فبالنســبة	للمســيحين	ايلــوم،	فاملعيــار	اإللــي	للــزواج	هــو	مــا	
أسســه	اهلل	يف	بــدء	اخلليقــة	وأيــده	يســوع	خــالل	خدمتــه.	ويكشــف	
التســجيل	يف	ســفر	اتلكويــن	أربــع	حقائــق	هامــة	عــن	الــزواج،	

ــذا: ــا	ه ــن	ىلع	يومن ــم	منطبق ــوا	لكه ــا،	ومازال خصيًص

ــارك	آدم	 ــم	يش ــل	اهلل.	فل ــن	قب ــة	م ــئ	لكي نش
ُ
ــزواج	أ ــدأ	ال ،	مب

ً
أوال
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فيــه.	لــم	يكــن	خطــة	صنعهــا	آدم.	فهــو	لــم	يطلــب	حــى	توفــر	أمــر	
كهــذا.	فــاهلل،	وليــس	آدم،	هــو	مــن	قــرر	إحتيــاج	آدم	لزوجــة.	فــآدم	لــم	

يكــن	يــدرك	إحتياجــه	الشــخيص.

ــا،	إن	اهلل	هــو	مــن	خلــق	حــواء	آلدم.	فهــو	فقــط	مــن	يعــرف	 ثانًي
ــوع	الزوجــة	الــي	حيتاجهــا	آدم. ن

ثاثلًــا،	اهلل	هــو	مــن	قــدم	حــواء	آلدم.	لــم	يتوجــب	ىلع	آدم	أن	يذهــب	
ــث	عنها. يلبح

ــا	آدم	 ــل	به ــي	يتواص ــة	ال ــدد	الطريق ــن	ح ــو	م ــا،	إن	اهلل	ه ورابًع
مــع	حــواء.	واكنــت	الغايــة	انلهائيــة	مــن	عالقتهمــا	يه	الوحــدة	الاكملــة:	
ــِه  ِ ــُق بِاْمَرات َتِص

ْ
ــُه َويَل ــاهُ َوامَّ ــُل ابَ ــْرُُك الرَُّج ِــَك َي ل ــن	2:	24(: »ِلَ )تكوي

ــدا.« ــدا َواِح ــاِن َجَس َويَُكونَ

فــإذا	ظــل	انلمــوذج	اإللــي	للــزواج	بــدون	تغيــر	بالنســبة	
للمســيحين	ايلــوم،	كمــا	وضــح	يســوع،	فاحلقائــق	األربــع	املبينــة	أعاله	
ماتــزال	تنطبــق	ىلع	حياتنــا.	مــاذا	يســتلزم	ذلــك	بمصطلحــات	عمليــة؟

ــا،	 ــراره	أو	قراره ــه	ق ــس	ألن ــزواج	لي ــيدخل	يف	ال ــييح	س أن	املس
ــرار	اهلل. ــه	ق ــن	ألن لك

أن	الرجــل	املســييح	ســيثق	أن	اهلل	ســيختار	وُيِعــد	ألجلــه	الزوجــة	
الــي	حيتــاج	إيلهــا،	وىلع	الصعيــد	اآلخــر	ســتثق	املــرأة	املســيحية	بــأن	

اهلل	ســيُِعد	هلــا	الــزوج	اذلي	عينــه	هلــا.
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ــف	أن	 ــب	إرادة	اهلل،	سيكتش ــر	حبس ــييح،	اذلي	يس ــل	املس والرج
اهلل	أحــر	هل	الزوجــة	الــي	اختارهــا	وأعدهــا	هل.	وىلع	الصعيــد	اآلخــر،	
ستســمح	املــرأة	املســيحية	هلل	بقيادتهــا	للــزوج	اذلي	اكن	يعــده	ألجلهــا.

ــزواج	ايلــوم	كمــا	اكنــت	آلدم	 ــة	مــن	ال ــة	انلهائي ــو	ظلــت	الغاي ول
ــرشوط،	 ــك	ال ــون	تل ــن	يتمم ــة.	إذن	فم ــدة	الاكمل ــواء	-	ويه	الوح وح

ــا. ــة	أيًض ــول	للغاي ــبع	الوص ــتمتعوا	بش ــوا	أن	يس ــم	أن	يتوقع يمكنه

يمكــن	أن	يتجاهــل	ابلعــض	هــذه	املبــادئ	ىلع	أنهــا	أفــاكر	قديمــة	
أو	»أمــور	روحيــة	فائقــة«.	ال	يوجــد	أي	خفــض	لقيمــة	عملــة	ملكــوت	
اهلل،	وال	تبــى	قيمهــا	ومعايرهــا.	وبالنســبة	ملــن	يتبعــون	يســوع	
ــام	يســوع.	وشــكًرا	هلل	-	 ــت	أي ــا	اكن ــة	كم ــرشوط	قائم ــزال	ال حبــق	الت

ــا! ــة	أيًض ــت	قائم ــآت	مازال فاملاكف

ــت	 ــي	اكن ــات.		ف ــادئ	بالنســبة	يل	ليســت	جمــرد	نظري 	هــذه	املب
تعمــل	تماًمــا	يف	لكتــا	زجيــايت،	كمــا	ســأرسد	يف	الفصلــن	اتلايلــن.	فــي	
لكتــا	احلاتلــن،	اكن	قــرار	الــزواج	نابــع	مــن	اهلل،	وليــس	مــين.	فأنــا	يف	
احلقيقــة	لــم	أكــن	أســى	للــزواج.	ويف	احلاتلــن،	اختــار	اهلل	يل	زوجــي،	
ــن	 ــا	الزجيت ــك،	أن	لكت وأعدهــا	ألجــي،	وأحرهــا	يل.	واألهــم	مــن	ذل
أنتجتــا	مســتوى	مــن	الوحــدة	يســتمتع	بهــا	القليــل	مــن	األزواج	ايلــوم.

ــن	 ــة	ع ــة	مفصل ــات	الهوتي ــايع	نلظري ــة	إلتب ــس	نتيج ــذا	لي ه
ــدس	 ــروح	الق ــادة	ال ــدث	بقي ــل	ح ــزواج.	ب ــل	لل ــول	الرج ــة	دخ كيفي
ــن	 ــر	م ــدراًك	يف	الكث ــى	م ــن	ح ــم	أك ــايت.	ل ــيادته	يف	حي ــة	وس اإلهلي
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املــرات	أن	الــروح	القــدس	يعمــل.	لكــن	تدرجييًــا،	بينمــا	كنــت	أتأمــل	
ــل	يف	 ــف	اكن	اهلل	يعم ــُت	كي ــة،	أدرك ــوء	اللكم ــايت	يف	ض ــار	حي يف	مس
لكتــا	زجيــايت،	بالضبــط	حبســب	انلمــوذج	اذلي	وضعــه	هــو	بنفســه	»يف	
ابلــدء«.	وأقــوم	بمشــاركة	هــذه	املبــادئ	اآلن	ألين	أعلــم	أنهــا	تعمــل.	وال	
أتمــى	أليخ	املؤمــن	أيــة	ســعادة	أكــر	ممــا	أتــت	بهــا	هــذه	املبــادئ	يل.

هــذا	اتلحليــل	املختــر	للنمــوذج	الكتــايب	للــزواج	يتناقــض	حبــدة	
مــع	مقاييــس	العالــم	ايلــوم	-	أو	حــى	مــع	املقاييــس	املقبولــة	يف	أجــزاء	
ــة	أو	 ــزواج	يف	أي	ثقاف ــرة	مــن	الكنيســة.		فاتلوجــه	الســائد	حنــو	ال كث
ــاليق	 ــاخ	األخ ــف	املن ــق	يكش ــؤرش	دقي ــون	م ــا	يك ــارة	اعدة	م حض
والــرويح.		فاحنــدار	اثلقافــة	يمــزه	إحنــدار	يف	احــرتام	الــزواج.	والعكس	
صحيــح،	فــإن	جتــدد	احلضــارة	يمــزه	جتــدد	مقابــل	يف	القيــم	الكتابيــة	

للــزواج.

ــر	 ــة	تأث ــة	الــي	تــرشح	كيفي ــد	مــن	األجــزاء	الكتابي ــاك	العدي هن
ــفر						 ــي	س ــرتداد.	فـ ــن	اإلس ــة	م ــدار	وحقب ــن	اإلحن ــة	م ــزواج	حبقب ال
)إرميــا	25:	10-11(،	حيــذر	اهلل	شــعب	يهــوذا	مــن	ادلمــار	اذلي	ســيحدث	
ــْوَت  ــْم َص ــُد ِمْنُه بِي

ُ
ــاًل: »وَأ ــيك	قائ ــر	الوش ــزو	نبوخذن ــبب	غ ــم	بس هل

ــْوَت  ــُروِس َص َع
ْ
ــْوَت ال ــِس َوَص َعِري

ْ
ــْوَت ال ــَرِح َص َف

ْ
ــْوَت ال ــَرِب َوَص الطَّ

ــا.« ْرِض َخَرابً
َ
ــِذهِ األ ــرُي ُكُّ َه اِج. َوتَِص َ ــرِّ ــوَر ال ــِة َونُ رِْحَي

َ
األ

ويرسـم	الرسـول	يوحنـا	صـورة	مثيلة	يف	دمـار	نظام	ضد	املسـيح	يف	
األيـام	األخـرة	املعروف	بـ»بابل	العظيمة«	يف	سـفر	)الرؤيـا	18:	23-22(:	
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ُوِق  افِِخنَي بِالْ ِريَن َوالَـّ ُمَزمِّ
ْ
ُمَغنِّنَي َوال

ْ
ِقيَثاَرةِ َوال

ْ
ارِبنَِي بِال »َوَصْوُت الضَّ

ْن يُْسَمَع فِيِك يِف َما َبْعُد.
َ
»ل

َوُكُّ َصانٍِع ِصَناَعًة 
ْن يُوَجَد فِيِك يِف َما َبْعُد.

َ
ل

َوَصْوُت َرىًح 
ْن يُْسَمَع فِيِك يِف َما َبْعُد. 

َ
ل

اٍج  َونُوُر ِسَ
ْن يُِضَء فِيِك يِف َما َبْعُد.

َ
ل

َوَصْوُت َعِريٍس َوَعُروٍس 
ْن يُْسَمَع فِيِك يِف َما َبْعُد.« 

َ
ل

ــة	لوصــف	اإلحنــدار	واخلــراب	هــو	 أحــد	املالمــح	ابلــارزة	املركزي
ــم	 ــد	تُقي ــم	تَع ــي	ل ــة	ال ــروس.	فاثلقاف ــس	والع ــوت	العري ــاكت	ص إس
ــة	هالكــة	 ــا	يه	ثقاف ــة	حياته ــز	لطريق ــزواج	كمرك ــا	بال 	مفرًح

ً
ــاال إحتف

ــالك.	 ــا	لله أو	يف	طريقه

ــرتداد	 ــزه	اس ــة	يم ــرتداد	اثلقاف ــا،	فاس ــح،	تماًم ــس	صحي والعك
الــزواج	كمصــدر	للفــرح	وســبب	لإلحتفــال.	يعــد	اهلل	بإســرتداد	يهــوذا	

ــا	33	:	10	–	11(: ــفر	)إرمي ــرة	يف	س ــام	األخ ــل،	يف	األي وإرسائي

ــوَن 
ُ
ِي َتُقول

َّ
َمْوِضــِع ال

ْ
: َسيُْســَمُع َبْعــُد يِف َهــَذا ال ــاَل الــرَّبُّ

َ
ــَذا ق

َ
»َهك

ــَوارِِع  ــوَذا َوِف َش ــُدِن َيُه ــَواٍن يِف ُم ــاَ َحَي ِ ــاٍن َوب َس
ْ
ــاَ إِن ِ ــرٌِب ب ــُه َخ إِنَّ

ــَرِب  ــٍة. َصــْوُت الطَّ َســاٍن َوالَ َســاِكٍن َوالَ بَِهيَم
ْ
ــِة بـِـاَ إِن َِرَب وُرَشــلِيَم الْ

ُ
أ
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ــنَي:  َقائِلِ
ْ
ــْوُت ال ــُروِس َص َع

ْ
ــْوُت ال ــِس َوَص َعِري

ْ
ــْوُت ال ــَرِح َص َف

ْ
ــْوُت ال َوَص

ــْوُت  ــُه. َص ــِد رَْحََت بَ
َ
 األ

َ
نَّ إِل

َ
ــٌح أل ِ ــرَّبَّ َصال نَّ ال

َ
ــوِد أل ُُن ــُدوا َربَّ الْ اْحَ

ْرِض 
َ
ُردُّ َســْيَ األ

َ
 أ

ِّ
ن

َ
... أل ــِت الــرَّبِّ  َبْي

َ
ِر إِل

ْ
ــك ــوَن بَِذبِيَحــِة الشُّ تُ

ْ
ِيــَن يَأ

َّ
ال

 ». ــرَّبُّ ــوُل ال ِل َيُق وَّ
َ
َكأل

ــراب،	 ــدث	يف	اخل ــا	حي ــورة	-	فم ــذه	الص ــرى	يف	ه ــرى	ن ــرة	أخ وم
كذلــك	يف	اإلســرتداد	-	مركزيــة	العــروس	والعريــس.	فبحســب	مقاييس	
ــذاع						 ــم	ي ــا	ل ــن	يكتمــل	م ــان	اســرتداد	الشــعب	ل اللكمــة	املقدســة،	ف

بـــ	»صــوت	العــروس	وصــوت	العريــس.«

ــات	 ــدم	األساس ــاول	أن	ته ــي	حت ــوى	ال ــن	الق ــد	م ــاك	العدي هن
الكتابيــة	للــزواج.	ىلع	ســبيل	املثــال،	املذهــب	اإلنســاين	ادلنيــوي	يقــدم	
ــد	 ــة	حتدي ــن	حري ــايع،	وللطرف ــد	االجتم ــن	العق ــوع	م ــزواج	كن ال
الــرشوط	واألحــاكم،	وأيًضــا	يمكنهمــا	تعديلهمــا	أو	إلغائهمــا	إذا	تغــرت	
ــزواج	 ــع	ال ــون	م ــن	يتعامل ــخاص	اذلي ــاعرهما.		األش ــا	أو	مش إرادتهم
هكــذا	لــن	خيتــروا	أبــًدا	الشــبع	اجلســدي	وال	الــرويح،	اذلي	يعــد	بــه	

ــون	نموذجــه. ــن	يتبع ــدس	لذي ــاب	املق الكت

ىلع	الصعيــد	اآلخــر،	فــإن	ادليــن	اجلامــد	بــدون	نعمــة	اهلل	يمكــن	
ــن	 ــو	معل ــا	ه ــزواج.	وكم ــارة	ىلع	ال ــار	الض ــس	اآلث ــون	هل	نف أن	يك
ــالن	يف	 ــزءان	متاكم ــا	ج ــغف	هم ــية	والش ــإن	الرومانس ــاب،	ف يف	الكت
ــاد.		 ــيد	األنش ــفر	نش ــح	يف	س ــل	واض ــوم	بش ــا	مرس ــزواج.	وكالهم ال
والــزواج	اذلي	يفتقــر	هلمــا،	حبســب	املقاييــس	الكتابيــة،	هــو	لأســف	
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غــر	مكتمــل.	فالرومانســية	دون	الشــغف	تــؤدي	لإلحبــاط.	والشــغف	
ــاًل. ــة	قلي ــهوة،	مقنع ــا	يه	إال	ش ــية	م دون	الرومانس

فقـد	فشـلت	الكنيسـة	عـر	القـرون	يف	تقديـم	الصـورة	الاكملـة	
للـزواج	يف	الكتـاب	املقـدس،	حمتوية	ىلع	لك	أوجه	شـخصية	اإلنسـان؛	
الروحيـة	والعاطفيـة	واجلسـدية.	وأصبـح	اجلنـس	يعامـل	ىلع	أنـه	أمر	
واجـب	مؤسـف،	وكأنـه	يعيـب	اخلالـق،	وحيتـاج	لشـل	مـن	أشـاكل	
اإلعتـذار.	وهذه	باتلأكيد	ليسـت	وجهـة	نظر	اخلالق،	فهـو	خلق	الرجل	
واملـرأة	اكئنـات	ذات	غريـزة	جنسـية،	ثـم	بعـد	أن	تمعـن	يف	الفحص،	
قـال	إن	لك	يشء	»حسـن	جـًدا«	-	بمـا	يف	ذلـك	طبيعتهمـا	اجلنسـية.

وايلــوم،	يــزور	اهلل	كنيســته،	حــول	العالــم،	وجيــدد	كنيســته	
ــد	بإذاعــة	»صــوت	 ــروح	القــدس.	وجيــب	أن	يكــون	هــذا	اتلجدي بال
ــا.	 ــي	دائًم ــد	اإلل ــون	اتلجدي ــا	يك ــس«،	كم ــوت	العري ــروس	وص الع
ــد	الاكمــل	والفعــال	مــا	 ــار	اتلجدي فلــن	تتمكــن	الكنيســة	مــن	إختب
ــن	 ــذا	ال	يتضم ــرى.	وه ــرة	أخ ــزواج	م ــي	لل ــوذج	اإلل ــى	انلم ــم	تتب ل
مراســم	الــزواج	فقــط،	لكــن	احليــاة	الــي	تليــه.	وهــذا	جيــب	أن	يبــدأ	
مــع	ابلدايــة	املعتــادة	للــزواج	-	باخلطــوات	الــي	تــؤدي	للمراســم.	هــذا	
املبــدأ	ينطبــق	ىلع	لك	أشــاكل	احليــاة	البرشيــة	تقريبًــا.	فعمليــة	اإلعــداد	

ــاًل	رئيســيًا	نلتيجــة	ناجحــة.		 ــا	تكــون	اعم اعدة	م

ــب	أن	 ،	جي
ً

ــزال ــاء	م ــررا	بن ــذان	ق ــان	ال ــال،	الزوج ــبيل	املث ىلع	س
ــاح	ويدخــال	مــن	 ــل	أن	يســتلما	املفت ــا	شــهوًرا	مــن	اإلعــداد	قب يقضي
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ــدس	 ــف	مهن ــع،	وتكلي ــار	املوق ــا	اختي ــايم.	جيــب	عليهم ابلــاب	األم
معمــاري	ومقــاول،	ثــم	يقومــان	بمناقشــة	اخلطــط	املتعــددة،	ويتخــذان	
ــور.	 ــراز	وادليك ــل	الط ــص	تفاصي ــا	خي ــرارات	فيم ــن	الق ــر	م الكث
ــتالم	 ــوم	اس ــى	ي ــا	ح ــا	بمزهلم ــان	إهتماًم ــذان	ال	يبدي ــان	ال والزوج

ــه. ــا	في ــد	أن	يعيش ــل	بع ــة	األم ــاط	وخيب ــا	اإلحب ــدر	هلم ــاح	مق املفت

ــوب	 ــن	الط ــين	م ــزل	مب ــبة	مل ــح	بالنس ــر	صحي ــذا	األم إن	اكن	ه
واحلجــارة	أو	اخلشــب،	فمــا	بــال	األمــر	يزيــد	عــن	ذلــك	بليــت	مبــين	
ــايئ،	 ــد	ال	نه ــات	ذات	تعقي ــرش،	اكئن ــين	الب ــة	-	ب ــارة	احلي ــن	احلج م

ــة. ــات	ال	نهائي ــا	ذات	إماكني ــن	أيًض لك

	ال،	الــزواج	انلاجــح	ال	يبــدأ	بمراســم	العــرس.	فأساســاته	توضــع	قبــل	
ــف	رجــل	 ــم	يف	تآل ــد	للشــخصية،	ث ،	باإلعــداد	اجلي

ً
ــر	-	أوال ــك	بكث ذل

وامــرأة	عينهمــا	اهلل	لك	ألجــل	اآلخــر.	والزوجــان	الــذان	يعقــدان	الــزواج	
بــدون	إعــداد	وغــر	متآلفــن	مقــدر	هلمــا	اإلحبــاط	الالنهــايئ	يف	أحســن	

األحــوال،	بــل	أكــر	مــن	ذلــك	فغابًلــا	مــا	يصــال	للفشــل	اتلــام.	

ــذان	 ــان،	ال ــد	اآلخــر،	فالرجــل	واملــرأة	املســيحيان	املؤمن وىلع	الصعي
ســمحا	للــروح	القــدس	بتشــكيلهما	وقيادتهمــا	يف	طريــق	لكمــة	اهلل	املؤدي	
ــن	 ــئ	م ــة	تمتل ــاة	زوجي ــة	حلي ــا	بثق ــا	أن	يتطلع ــرس،	يمكنهم ــم	الع ملراس

ــادل. الشــبع	واالســتمتاع	املتب
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 الفصل الثاني 

ليديا

	فـــي	بدايــة	اتلاريخ	البــرشي:	ســفر	)اتلكوين	
ً
لقــد	أرىس	اهلل	مبــدأ

ُ ُمِعينــا نَِظــريَهُ«
َ

اْصَنــَع ل
َ
يـْـَس َجيِّــدا اْن يَُكــوَن اَدُم وَْحــَدهُ ف

َ
2:	18(:	»ل

ال	يوجــد	رجــل	اكمــل	بمفــرده.	فــل	رجــل	حيتــاج	لرشيــك.	واهلل	
ــاج.	إن	 ــذا	االحتي ــدد	ه ــي	يس ــة	آلدم	ل ــى	زوج ــزواج	وأعط ــس	ال أس
الــزواج	هــو	أقــرب	شــل	وأكــر	محيميــة	ممكنــة	للرشكــة	بن	شــخصن.		

فهــو	يف	الواقــع	قريــب	جــًدا	دلرجــة	أن	االثنــن	يصبحــان	واحــًدا.	

ويطلــق	بولــس	ىلع	الــزواج	يف	أفســس	اإلصحــاح	اخلامــس	لكمــة	
»رس«.	ويشــبهه	ســفر	نشــيد	األنشــاد	بـــ	»اجلنة	املغلقــة«.	وال	يوجــد	نظام	
أكاديــي	مثــل	علــم	انلفــس	أو	علــم	الالهــوت،	يســتطيع	أن	يكشــف	
الــر،	أو	يفتــح	اجلنــة	املغلقــة.	فــاهلل	وحــده	دليــه	املفتــاح.	وهــو	يضعــه	

يف	أيــدي	مــن	يتبعونــه	يف	طريــق	اإليمــان	والطاعــة.

يمكن	للشـخص	غر	املزوج	أن	يسـتمتع	بأفضل	مشورة؛	ويمكنه	
قـراءة	لك	الكتـب	املزاكة؛	ويمكـن	أن	خيتلط	حبرية	مـع	األزواج؛	وحى	
إذا	مـارس	اجلنـس	يف	عالقـة	غـر	رشعيـة؛	يظل	لـم	خيتر	الـزواج	بعد.		

هنــاك	عمــق	يف	الــزواج	ال	يمكــن	رشحــه.	يمكــن	اختبــاره	فقط.
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وألجل	ذلك	أود	أن	أشارك	بشل	شخيص	قصة	زوايج	بليديا.	فاهلل	
قـادين،	بطريقة	فائقة	و	فـوق	طبيعية،	لزوجة	من	اختيـاره،	وعندما	قام	
بذلـك	وضع	يف	يدي	املفتاح	اذلي	كشـف	الر.	قال	أحدهم	أن	أفضل	
مدرسـة	يف	احليـاة	يه	مدرسـة	اخلـرة	-	لكنهـا	أيًضا	أكرهـا	تكلفة!

حبلــول	اعم	1940،	وبعــد	الكثــر	من	ســنن	ادلراســة،	تعينت	أســتاًذا	
ــا	للفلســفة	يف	جامعــة	اكمريــدج.	ثــم	إنزِعــت	بــدون	رمحــة	مــن	 مثبتً
خلفيــي	األاكديميــة	وغمِســت	يف	دوامــة	احلــرب	العامليــة	اثلانيــة.	وتــم	
جتنيــدي	يف	اجليــش	الريطــاين	كُمســعف	يف	املستشــى،	وأخــذت	مــي	
ــُت	 ــي«.	وحذف ــل	فلس ــته	»كعم ــت	دراس ــدس،	اذلي	اقرتح ــايب	املق كت

تماًمــا	لك	نظريــات	الــويح	اإللــي.

ــة	 ــا،	يف	ثكن ــرور	تســعة	أشــهر	تقريبً ــد	م ــايل	بع ويف	إحــدى	اللي
اجليــش،	اســتقبلُت	إعالنـًـا	مبــارًشا	وشــخصيًا	عــن	يســوع	املســيح.	ثــم	
اختــرُت	يف	األســبوع	اتلــايل،	يف	نفــس	اثلكنــة،	مــا	عرفــت	أنــه	البــد	
أن	يكــون	مــلء	فــوق	طبيــي	مــن	الــروح	القــدس.	وقبــل	أن	يتســى	
يل	أن	أدرك	مــا	حيــدث،	ســمعُت	مقاطــع	مــن	لغــة	غريبــة	ختــرج	مــن	

شــفي.	اكنــت	تبــدو	رشقيــة	-	شــئ	مثــل	الصينيــة	أو	ايلابانيــة.

	مـع	أنه	لـم	يكـن	دلي	أي	فكرة	عمـا	أقول،	لكـين	كنت	أعرف	
أين	أتواصـل	مبـارشة	مـع	اهلل	بطريقـة	مـا.	ويف	داخـي	كنـت	أشـعر	
بشـعور	رائـع	من	اتلخلـص	من	املخـاوف	والضغوط	الي	لـم	أدرك	أنها	
اكنـت	موجـودة.	وفجـأة	أدركـُت	أين	ختطيت	عتبـة	اعلم	جديـد	تماًما.



 27

ليديا

ــن	 ــوع	م ــرايش	املصن ــتليق	ىلع	ف ــا	أس ــة	بينم ــة	اتلايل ــي	الليل فـ
القــش	-	تعريــف	الريــر	يف	اجليــش-	بــدأت	أحتــدث	ثانيــة	باألصــوات	
الغريبــة	للغــة	غــر	معروفــة.	وصدِمــت	هــذه	املــرة	مــن	نغمتهــا،	فــي	
بــدت	اكلشــعر.	وبعــد	أن	توقفــْت،	اكن	هنــاك	وقفــة	قصــرة،	ثــم	بــدأُت	
أحتــدث	اإلجنلزيــة	مــرة	أخــرى.	لكــين	لــم	أكــن	أختــار	اللكمــات	الــي	
أقوهلــا،	والحظــُت	أن	اللكمــات	اكنــت	تتبــع	نفــس	قافيــة	لكمــات	اللغــة	
ــب،	 ــر	املخاط ــي،	بضم ــدث	نلف ــدوُت	وكأين	أحت ــة.	وب ــر	املعروف غ
ــم	تنبــع	مــين.	فأدركــُت	يف	ذهــول،	أن	اهلل	يســتخدم	 لكــن	اللكمــات	ل

	يلتحــدث	إيل. شــفيَّ

ــب	 ــتقبل	حبس ــيحدث	يل	يف	املس ــا	س ــورة	مل ــم	ص ــدأ	اهلل	يرس وب
مقاصــده،	بكلمــات	شــعرية	مجيلــة.	اكنــت	الصــورة	حتتــوي	ىلع	
مشــاهد	ومناظــر	ال	يمكــن	أن	تنبــع	مــن	خيــايل.	وال	يمكــن	ذلاكــريت	
أن	حتتفــظ	بهــا	لكهــا.	مــع	ذلــك	فمــا	تبــى	مــن	الــكالم	ظــل	حمفــوًرا	لم	
يُمــَح	مــن	ذاكــريت،	وهــو:	»ســتصبح	مثــل	نبــع	صغــر،	وســيصبح	انلبــع	
نهــًرا؛	وانلهــر	ســيصبح	نهــًرا	عظيمــا؛	وســيصبح	انلهــر	العظيــم	حبــًرا؛	
ــات	 ــذه	اللكم ــا	أن	ه ــل	م ــت	بش ــا...«	وأدرك ــر	حميًط ــيصبح	ابلح وس

ــايت. ــاح	قصــد	اهلل	حلي حتــوي	مفت

ــارات	 ــذه	االختب ــل	يف	ه ــت	أتأم ــا	كن ــة،	وبينم ــام	اتلايل يف	األي
ــع	يف	ذهــين	إســم	بشــدة.		 ــا	ســيحدث	يف	املســتقبل،	إنطب وأتســاءل	عم
ــم	 ــي	تنقس ــط	ال ــرشق	األوس ــة	يف	ال ــم	املنطق ــم	إس ــطن،	ث ــو	فلس وه
ــه	 ــاهل	اهلل	عــن	خطت ــا	ق ــم	أفهــم	لك	م ــل	واألردن.	ل ــن	إرسائي ــا	ب حايلً
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ــن	 ــوع	م ــاك	ن ــوي	ومســتمر	أن	هن ــاع	ق ــايت،	لكــن	اكن	دلي	إنطب حلي
ــطن. ــعب	فلس ــن	ش ــين	وب ــة	بي الصل

ــر	إىل	 ــر	ابلح ــديت	ع ــال	وح ــم	إرس ــة،	ت ــابيع	قليل ــك	بأس ــد	ذل بع
ــون	 ــن	أن	تك ــا	ممك ــُت	أن	وجهتن ــد	مخن ــت	ق ــط.	كن ــرشق	األوس ال
	مــن	ذلــك	أمضيــُت	الســنوات	اثلــالث	اتلايلــة	

ً
فلســطن.	لكــن	بــدال

يف	صحــراء	مــر،	ويلبيــا	والســودان.	ووجــدُت	أين	قــد	أصبحــت	حماًطــا	
بالقحــل،	يف	الواقــع	ويف	احليــاة	الروحيــة.	واكن	مصــدر	قــويت	الوحيد	اذلي	
ــه	عــدة	مــرات.	وبالرغــم	 ال	خيذلــين	هــو	الكتــاب	املقــدس،	اذلي	قرأت
مــن	القحــل	املحيــط	يب،	شــعرُت	أن	اهلل	بــدأ	يف	تنفيــذ	خطتــه	حليــايت،	

وأنهــا	ســتكون	مرتبطــة	بطريقــة	مــا	بفلســطن.

ــد	 ــودان	اكن	ق ــا	يف	الس ــيحيًا	مؤمنً ــاًل	مس ــا	زمي ــُت	جنديً وقابل
ــال	 ــوًيا،	ق ــارك	س ــا	نتش ــا	كن ــطن.	وبينم ــت	يف	فلس ــض	الوق ــى	بع ق
يل:	»إذا	أردت	أن	تأخــذ	بركــة	روحيــة	حقيقيــة،	فهنــاك	بيــت	لأطفــال	
الصغــار	يف	فلســطن	يف	شــمال	أورشــليم،	جيــب	عليــك	زيارتــه.	تديــره	
إمــراة	دانماركيــة.	اجلنــود	يذهبــون	إىل	هنــاك	مــن	لك	الــرشق	األوســط،	

ــة.«		 ــة	عجيب ــم	بطريق ــل	معه واهلل	يتقاب

ــاب	 ــود	اذله ــب	ىلع	اجلن ــه	جي ــا	أن ــر	غريبً ــد	األم ــت	أج ــد	كن لق
بليــت	لأطفــال	لــي	يتباركــوا،	لكــين	حفظــت	هــذه	املعلومــة	يف	ذهــين.		
واكن	ذكــر	فلســطن	قــد	حــرك	شــئ	بداخــي.	وكذلــك	كنــت	قــد	تعبــت	

مــن	الصحــاري	الكثــرة،	وتقــت	تلغيــر	املنظــر	الطبيــي.
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ثــم	يف	أحــد	األيــام،	بــدون	أن	أتوقــع،	تلقيت	خــر	نقي	لفلســطن.		
وبعــد	ذلــك	بشــهر	أصبحــت	موجــوًدا	يف	خمــزن	طــي	صغــر	فـــي	قريــة	
يف	شــمال	مدينــة	حيفــا.	واكنــت	مســئويلايت	قليلــة	واكن	دلي	الكثــر	مــن	

الوقــت	للصــالة.

ــال،	 ــت	األطف ــارة	بي ــت	لزي ــة	ذهب ــت	يل	الفرص ــا	أتيح وأول	م
ورساعن	مــا	فهمــت	ملــاذا	يقصــد	اجلنــود	هــذا	املــاكن	دون	العديــد	مــن	
ــريئ	اذلي	 ــي	غــر	م ــاكن	اكن	مشــبًعا	حبضــور	إل األماكــن.	فجــو	امل
ــة	 ــاك	ورتاب ــن	إنه ــدوا	م جه

ُ
ــن	أ ــود	اذلي ــدى	ىلع	اجلن ــتقر	اكنل اكن	يس

ــراء. ــرب	يف	الصح احل

وقدمــْت	الســيدة	القائمــة	ىلع	املــاكن	نفســها	يل	واكن	إســمها	يلديــا	
كريستنســن	ورحبــت	يب	حبــرارة.	اكنــت	مثــال	للمــرأة	اإلســكندنافية	-	
شــقراء	ذات	عيــون	زرقــاء.	وبينمــا	نــرشب	القهــوة،	عرفتــين	يف	إجيــاز	
ــا	 ــرش	اعًم ــتة	ع ــذ	س ــارك	من ــن	ادلنم ــليم	م ــت	ألورش ــف	أت ــن	كي ع
ــق	الســفي.	 ــة	يف	الطاب ــواء	طفــل	يهــودي	حيتــر	يف	غرف ــدأت	يف	إي وب
رسة	مــن	األطفــال	مــن	خمتلــف	

ُ
1وبهــذه	ابلدايــة	املتواضعــة،	تكونــت	أ

اخللفيــات	العرقيــة.

“لــم	أحبــث	قــط	عــن	األطفــال”	قالــت	يلديــا،	»كنــت	أقبــل	فقــط	
هــؤالء	اذليــن	كنــت	أعــرف	أن	اهلل	أرســلهم	يل«.

وباتلايل،	بدأت	أشاركها	عن	كيف	أعلن	اهلل	يل	عن	نفسه	يف	اثلكنة	

 )1975( ،Appointment in Jerusalem 1  لقد قامت ليديا برسد قصتها يف كتاب
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ومأين	بالروح	القدس.	ثم	وصفت	هلا	اثلالث	سنوات	الي	تلت	ذلك	يف	
الصحراء،	وكيف	اكن	كتايب	املقدس	هو	مصدري	الوحيد	للقوة	واإلرشاد.	

ــا	 ــة	عم ــورة	واضح ــس	دلي	ص ــاًل،	»لي ــكالم	قائ ــت	ال ــم	اختتم ث
ــذه	 ــايت،	وه ــة	حلي ــه	خط ــعر	أن	اهلل	دلي ــين	أش ــتقبل،	لك ــه	املس حيمل

ــطن.«	 ــة	بفلس ــة	متعلق اخلط

واقرتحـت	يلديـا	أن	نصـي	للموضـوع،	وهذا	مـا	كنت	أتـوق	إيله،	
فوافقـُت	ىلع	الفـور.	مـع	ذلـك،	فاألمـر	اذلي	فاجـأين،	أن	يلديـا	قامت	
باسـتداعء	بعًضـا	من	الفتيات	ليشـرتكن	معنا	يف	الصـالة،	فدخلت	أربع	
أو	مخـس	منهـن	للحجرة	مراعت،	وجلسـن	ىلع	مقاعدهـن.		وحتدثت	
يلديا	معهن	ببعض	اللكمات	العربية	-	مفرة	ما	سـنصي	ألجله	حبسـب	
اعتقـادي.	ثـم	ركعـت	لك	فتـاة	أمام	مقعدهـا.	وركعنـا	أنا	ويلديـا	أيًضا.	

ــم	 ــع	اهلل.	ث ــد	م ــين	يف	موع ــعرُت	أن ــالة،	ش ــا	يف	الص ــا	بدأن وبينم
ســمعت	إحــدى	الفتيــات	جبانــي	ويه	تغــين	بنغمــات	واضحــة.	وظننــت	
ــة	أخــرى.		 ــت	لغ ــا	اكن ــم	أدركــت	أنه ــة؛	ث ــا	لكمــات	عربي يف	ابلــدء	أنه
وبعــد	فــرتة	قصــرة،	إنضمــت	هلــا	بقيــة	الفتيــات،	بلغــات	خمتلفــة	أيًضا.		

َكة	مع	اهلل	 وشـعرُت	أن	رويح	بـدأت	ترتفع	ملسـتوى	أىلع	مـن	الرَشِ
بسـبب	هـذا	انلوع	من	العبـادة	فوق	الطبيعيـة.	مع	أين	لم	أفهـم	ما	اكنوا	
يصلونه،	لكين	كنت	أعرف	أن	مسـتقبي	لكه	أصبح	مؤّمنًا	يف	يدّي	اهلل.	

وعندمـا	عـدت	للمخـزن	الطي،	كنت	أعـود	بذاكريت	كثـًرا	هلذا	
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ابليـت	الصغر	يف	رام	اهلل.	كنت	الأزال	يف	ذهين،	أسـمع	صوت	األطفال	
الواضـح	وهم	يسـبحون.	وقـررت	أن	أصي	بانتظـام	ألجل	يلديا.		

وأدركُت	يف	السـااعت	القليلة	الي	قضيتهـا	يف	املزل	كمية	األعباء	
الـي	احتملتْهـا	بدون	أيـة	مسـاعدة	إال	من	خادمـة	عربيـة.	باإلضافة	
ذللـك،	من	أيـن	اكنت	تأيت	بانلقود	تلطعم	وتكـي	لك	هؤالء	األطفال؟		
فـي	ذكـرْت	أنهـا	لـم	تكن	مرسـلة	مـن	قبـل	أيـة	إرسـايلة	أو	منظمة.		

ــوي	ىلع	 ــي	حتت ــزم	ال ــن	احل ــس	ب ــت	أجل ــا	كن ــا،	بينم ــوم	م يف	ي
ــا.		 ــل	يلدي ــالة	ألج ــة	للص ــة	ملح ــعرُت	حباج ــة،	ش ــدادات	الطبي اإلم
صليــُت	لفــرتة	باإلجنلزيــة؛	ثــم	بــدأ	الــروح	القــدس	يملــك	يلع	وأعطاين	
ــًة.		 ــروف	ثاني ــروح،	بلســان	غــر	مع ــن	ال ــات	واضحــة	مدفوعــة	م لكم
ــة.	ومــرة	أخــرى،	 وبعــد	وقفــة	وجــزة،	أعطــاين	اهلل	الرتمجــة	باإلجنلزي
ــفّي،	 ــالل	ش ــن	خ ــدث	إيّل	م ــة،	اكن	اهلل	يتح ــدث	يف	أول	يلل ــا	ح كم

ــاط....«.	 ــر	وذات	الرب ــت	ذات	انل ــا...	حت ــا	مًع ــد	مجعتكم ــاًل:	»لق قائ

ــي	 ــات	ال ــذه	يه	اللكم ــن	ه ــكالم،	لك ــن	ال ــر	م ــه	الكث وتبع
جذبتــين.	مــا	معــى	ذلــك؟	بمــا	إين	كنــت	أصــي	لليديــا،	فمــن	املؤكد	أن	
هــذه	اللكمــات	تشــر	إيلهــا.	فهــل	مجعنــا	اهلل	حنــن	االثنــن	مًعــا؟	إن	اكن	

ــة	طريقــة	-	وألجــل	أي	هــدف؟		 ــك،	فبأي كذل

بعـد	ذلـك	ببضعـة	شـهور،	تـم	نقـي	مـرة	أخـرى	مـن	قبـل	اجليـش-			
فيكتوريـا	 أجوسـتا	 مـأوى	 فــي	 كبـرة	 ملستشـى	 املـرة	 هـذه	 ونُقلـت	
)Augusta Victoria Hospice( ىلع	جبل	الزيتون	رشق	أورشـليم.	ومن	
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هـذا	املـاكن	أصبحت	الرحلـة	أسـهل	لـرام	اهلل	باحلافلة.	وأصبحـت	زيارايت	
بليـت	األطفـال	منتظمـة،	وتعمقـت	رشكـي	هنـاك	مـع	يلديـا	واألطفـال.

بــيق	أقــل	مــن	اعم	ىلع	موعــد	نهايــة	خدمــي	العســكرية.		
ــاء	 ــر	إنه ــول	ىلع	أم ــين	للحص ــااًع	أن	اهلل	يوجه ــر	اقتن ــُت	أك وأصبح
اخلدمــة	هنــا	يف	فلســطن	وأظــل	هنــاك	ألتفــرغ	خلدمــة	اهلل.	لكــن	مــا	

ــن؟ ــع	م ــة	-	وم ــوع	اخلدم يه	ن

اكنـت	هناك	كنيسـتن	رسـويلتن	نشـيطتن	يف	أورشـليم.	وكنت	
قـد	أصبحـُت	صديًقـا	لقـادة	لكتيهمـا.	هـل	أذهـب	ألعـرض	خدمايت	
عليهـم؟	لكـن	أيًضـا	هناك	بيـت	األطفـال	يف	رام	اهلل،	وهنـاك	أختر	
َكـة	العميقة.	لكن	ما	هو	ادلور	اذلي	سـأقوم	بـه	يف	بيت	األطفال؟ الرَشِ

وأيًضـا،	هنـاك	التسـاؤل	عـن	دعي	املـادي.	فـي	بريطانيـا،	قبل	
أن	أتلـيق	بالـرب،	لـم	أكـن	حـى	أذهـب	للكنيسـة،	فكيف	سـأصبح	
خادًمـا؟	لـم	أكن	معروفًا	للمؤمنـن	هناك.	فما	اذلي	سـيدفعهم	دلعي؟

اكن	دلي	صديًقــا	مســيحيًا	مؤمنــا	يـُـدىع	جيفــري	يعمــل	يف	وحــدة	
ــه.		 ــة	يف	أورشــليم،	وتوســلت	يف	الصــالة	ألحصــل	ىلع	مســاعدة	من طبي
كنــت	أعــرف	أن	جيفــري	حســاس	لصــوت	اهلل.	واكن	أيًضــا	ىلع	درايــة	
بالكنيســتن	الرســويلتن،	وببيــت	األطفــال	أيًضــا.	فقلــت	هل:	»أريــد	أن	

أعــرف	يف	أٍي	منهــم	يريــدين	اهلل	أن	ألــزم	باخلدمــة؟«	

اكن	جيفــري	نفســه	يعمــل	بشــل	وثيــق	مــع	إحــدى	تلــك	
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ــب	يل	 ــاكن	املناس ــو	امل ــذا	ه ــعر	أن	ه ــه	ش ــح	أن ــن	الواض ــس	وم الكنائ
أيًضــا.	واكن	مســتعًدا	للصــالة	مــي،	مــع	ذلــك،	فبعــد	أن	صلينــا	للكتــا	

ــال. ــت	األطف ــا	وبي ــل	يلدي ــي	ألج ــدأ	يص ــتن،	ب الكنيس

ــع	 ــت	الصغــر	ســيصبح	كنب ــين	أن	ابلي ــا	رب،	لقــد	أريت ــال:	»ي وق
صغــر،	وانلبــع	الصغــر	ســيصبح	نهــًرا،	وانلهــر	ســيصبح	نهــًرا	عظيًمــا،	

وانلهــر	العظيــم	ســيصبح	حبــًرا...«

ــوًرا	 ــت	مغم ــري!	كن ــى	جيف ــا	ص ــرى	مم ــة	أخ ــتمع	للكم ــم	أس ل
ــاهل	اهلل	يل	 ــا	ق ــرر	م ــد	ك ــري	اكن	ق ــًرا.	فجيف ــا	منبه ــويق،	وأيًض بالتش
عــن	مســتقبي	بالضبــط	لكمــة	بعــد	لكمــة	يف	تلــك	الليلــة	يف	اثلكنــة	يف	

ــال.	 ــت	األطف ــا	وبي ــات	ىلع	يلدي ــق	اللكم ــه	طّب ــا،	لكن بريطاني

ــد	شــاركُت	 ــم	أكــن	ق ــي	ســبقْت	هــذا	ايلــوم	ل طــوال	الســنن	ال
ــتطيع	أن	 ــن	يس ــو	م ــده	ه ــاهلل	وح ــخص.	ف ــع	أي	ش ــات	م ــذه	اللكم ه

ــري. ــات	جليف ــذه	اللكم ــي	ه يعط

“أشـكرك”،	قلـت	جليفـري	بينما	إنتىه	مـن	الصـالة،	»أعتقد	أين	
أعـرف	مـا	يريـدين	اهلل	أن	أفعله.«	لكـين	لم	أقل	هل	أبـًدا	كيف	عرفت!

ــا،	حتــدث	اهلل	يل	 ــاك	يف	بريطاني ــه.	فهن ــر	ألفكــر	في اكن	دلي	الكث
عــن	مســتقبي	وأعطــاين	صــورة	انلبــع	الصغــر	اذلي	يتضخــم.	ثــم،	يف	
املخــزن	الطــي	يف	القريــة	يف	حيفــا	بينمــا	كنــت	أصــي	لليديــا،	قــال	اهلل	
يل:	»ســأمجعكما	مًعــا	حتــت	ذات	انلــر	وذات	الربــاط.«	واآلن،	اكتشــفت	
أن	اهلل	قــد	أعطــى	جيفــري	-	مشــًرا	لليديــا	وبيــت	األطفــال	-	نفــس	
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الصــورة	بالضبــط	عــن	انلبــع	املتضخــم	الــي	أعطاهــا	يل.

وتذكـرُت	اتلعبريـن	املتصلن	الذيـن	اسـتخدمهما	اهلل	يف	كريات	
موصقـن:	ذات	انلـر	وذات	الربـاط.	فالربـاط	هـو	مـا	يرمـز	حليوانـن	
يعمـالن	مًعـا	يف	عالقـة	وثيقـة.	لكن	مـاذا	عن	انلـر؟	وأدركـُت	فجأة	
أن	هـذه	الصـورة	تُسـتخدم	بانتظـام	يف	الكتـاب	املقدس	عن	شـخصن	
يتحـدان	يف	الـزواج.	هـل	ممكـن	أن	يكـون	هذا	هـو	مـا	يف	فكر	اهلل؟

بــدأت	أتأمــل	اإلختالفــات	والصعوبــات.	حيــث	اكنــت	يلديــا	مــن	
ــدة	 ــة،	قائ ــخصية	قوي ــت	ش ــي.	اكن ــن	خلفي ــًرا	ع ــة	كث ــة	خمتلف خلفي
بالطبيعــة،	فقــد	أسســت	عمــل	منحهــا	إحــرتام	املجتمــع	املســييح	بالرغم	
مــن	لك	الصعوبــات،	واكنــت	معتــادة	ىلع	خــوض	حروبهــا	بمفردهــا.	فهــل	
ســتقبل	أن	ختضــع	يف	ابليــت	حتــت	قيــادة	رجــل	أصغــر	بكثــر	وأقــل	

ــا	بالنســبة	هلــا؟	 خــرة	منهــا؟	هــل	ســيكون	هــذا	أمــًرا	عمليً

ثــم	اكن	هنــاك	اختالفًــا	يف	أعمارنــا.	فأنــا	كنــت	يف	أوائــل	
ــل	 ــيطة	بش ــة	ونش ــخصية	حيوي ــا،	ش ــت	يلدي ــا	اكن ــات،	بينم اثلالثين
مذهــل،	يف	منتصــف	عمرهــا.	فمــن	املؤكــد	أن	يواجــه	زواج	شــخصن	

ــا. ــر	اعديً ــا	غ ــر	ضغًط ــًرا	يف	العم ــان	كث خيتلف

واكن	دلي	أيًضـا	خلفيـي	ألفكـر	فيهـا.	فأنـا	طفـل	وحيـد.	واكنـت	
خلفيـي	اتلعليميـة	شـديدة	اتلثقيـف،	ومـع	إين	كنت	أسـتطيع	أن	أبين	
نظريـات	عـن	البرشيـة	لكـين	كنـت	أعـرف	القليـل	عـن	اتلعامل	مع	
البـرش	احلقيقيـن.	هـل	أسـتطيع	أن	أصبـح	أبًـا	لعائلـة	مـن	الفتيات	-	
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فتيـات	دليهن	خلفيـات	عرقية	وثقافيـة	غريبة	جًدا	بالنسـبة	خللفيي؟		
هـل	سـيكون	حى	من	العـدل	أن	أفرض	أبًـا	كهذا	ىلع	هـؤالء	الفتيات؟

اكنــت	لك	العوامــل	تقــف	يف	اجلهــة	الســلبية.	واجلانــب	اإلجيايب	اكن	
يتلخــص	يف	مجلــة	واحــدة	خمتــرة:	“	لقــد	حتــدث	اهلل”	بشــل	واضــح	
وفائــق	للطبيعــة.	وهــذا	لــم	يــأِت	كإســتجابة	لصلــوايت	أو	حــى	رغبــايت.		
فاإلعــالن	لكــه	اكن	مصــدره	إرادة	اهلل	الســيد.	فــإن	كنــت	ســأرفض	إرادة	

اهلل	املعلنــة	بوضــوح،	فكيــف	أتوقــع	بركتــه	ىلع	مســتقبي؟		

ــا	بــن	التشــوق	واخلــوف:	التشــوق	أن	اهلل	دليــه	خطــة	 كنــُت	ممزقً
ــايم	 ــوع	أم ــل	املوض ــن	أن	العم ــوف	م ــايت؛	واخل ــوح	حلي ــومة	بوض مرس
ــتطيع	أن	 ــين	ال	أس ــُت	أن ــة	أدرك ــة.	ويف	انلهاي ــديد	الصعوب ــيكون	ش س
أعقلهــا	لكهــا	مــن	ابلدايــة.	فهــذا	ليــس	مــا	يطلبــه	اهلل	مــين.	فــاهلل	اكن	
يطلــب	مــين	أن	أخِضــع	نفــي	باإليمــان	خلطتــه	الــي	أعلنهــا	يل،	ثــم	

أســمح	هل	أن	يفعــل	يب	األمــور	الــي	ال	أســتطيع	أن	أفعلهــا	بنفــي.	

ــد	 ــى	اآلن	ق ــزام.	فح ــن	اإلل ــة	م ــذه	انلقط ــت	هل ــًرا	وصل وأخ
فهمــت	خطــة	اهلل	حليــايت،	وتقبلتهــا.	ومــا	لــم	أكــن	أفهمــه	بعــد،	فأنــا	

ــه. ــه	ويف	وقت ــفه	بطريقت ــق	أن	اهلل	سيكش أث

ومنـذ	تلـك	انلقطـة	فصاعًدا،	اكن	هنـاك	تطور	متقـدم	يف	عالقي	
َكتنـا	اكنـت	قريبـة	بالفعـل	ومغنيـة	للكينا.	لكنهـا	أخذت	 بليديـا.	فرَشِ
منحـًى	جديـًدا	مـن	ادلفء	واحلميميـة	الـذان	اكنـا	يـزدادان	يف	لك	
مـرة	كنـت	أزور	فيها	ابليـت.	وبالنسـبة	لأطفـال	أيًضا،	بدأت	أشـعر	
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باهتمـام	أبـوي	لـم	أعرفه	مـن	قبـل.	ويف	انلهايـة	اكن	جيـب	أن	أعرتف	
أمـام	نفي:	أين	وقعـت	يف	احلب	-	حب	يلديا	وحـب	األطفال	اثلمانية.	

بعــد	ذلــك	ببضعــة	أشــهر	بــدا	مــن	الطبيــي	أن	أطلــب	مــن	يلديــا	
الــزواج،	وبــدا	األمــر	طبيعيًــا	أيضــا	أن	توافــق.	فزوجنــا	فـــي	أوائــل	اعم	

1946	قبــل	نهايــة	خدمــي	العســكرية	بشــهر.

والحًقــا	يف	هــذا	العــام	قمنــا	بنقــل	ابليــت	مــن	رام	اهلل	ألورشــليم،	
حيــث	اجنرفنــا	يف	قطــار	األحــداث	الصاخبــة	الــي	اتضحــت	انهــا	آالم	
ــا.		 ــر	دائًم ــددة	باخلط ــا	مه ــت	حياتن ــل.	فاكن ــة	إرسائي ــاض	والدة	أم خم
ــل.		 ــم	يف	اللي ــن	منه ــرات	-	مرت ــع	م ــت	أرب ــل	ابلي ــا	نلق واضطررن
اكنــت	احلــرب	واملجاعــة	يف	لك	مــاكن	حونلــا.	مــع	ذلــك	محانــا	اهلل	واكن	
يســدد	إحتياجنــا	بطــرق	أبهرتنــا	بإســتمرار.	واكن	اشــرتاكنا	يف	لك	هــذه	
اخلــرات	كعائلــة	ينســجنا	مًعــا	بروابــط	أقــرب	مــن	الــي	تربــط	الكثــر	

مــن	العائــالت	الطبيعيــة	-	روابــط	مازالــت	صامــدة	حــى	ايلــوم.

وانتقلنـا	مـن	أورشـليم	إىل	نلـدن،	حيـث	أصبحـُت	راعيًا	لكنيسـة	
ملـدة	ثمانيـة	أعـوام.	وبنهايـة	هـذه	الفـرتة،	اكنـت	الفتيـات	قـد	كـرن	
وتركـن	ابليـت،	لكهـن	تزوجـن	إال	واحدة.	ثـم	انتقلنـا	أنا	ويلديـا	لكينيا،	
بصحبـة	الفتاتن	الصغرتـن،	حيث	خدمُت	ملدة	مخس	سـنوات	كرئيس	
جامعـة	تلدريـب	املعلمن	األفارقـة.	ويف	كينيـا	اغدرت	الفتاتان	لتسـعيا	
وراء	مسـتقبلهما	الوظيـي	ثـم	الـزواج.	ويف	كينيـا	أيًضا،	تبنينا	جسـياك،	
طفلتنـا	األفريقيـة	ذات	السـتة	أشـهر،	الـي	أصبحـت	إبنتنـا	اتلاسـعة.	



 37

ليديا

يف	اعم	1962	إنتقلنا	أنا	ويلديا	وجسياك	ألمريكا	الشمايلة،	ذهبنا	إىل	
	ثم	إىل	الواليات	املتحدة،	حيث	إسـتقرينا	أخًرا.	وفتح	نلا	اهلل	

ً
كنـدا	أوال

هنا	أبوابًا	للخدمة	يف	لك	منطقة	يف	األمة،	ثم	يف	العديد	من	األمم	األخرى.

واكنــت	األرسة	تزايــد	باســتمرار	يف	العــدد،	ويف	الوقــت	نفســه	اكنت	
ــث	 ــم،	حي ــد	مــن	األجــزاء	حــول	العال تنتــرش	خــارج	ابلــالد	يف	العدي
ــدة،	 ــات	املتح ــدا،	والوالي ــا،	وكن ــة	يف	بريطاني ــاء	العائل ــتقر	أعض اس
ــًدا	عــن	 ــا	تقــول	»الشــمس	ال	تغــرب	أب ــا	أحيانً وأســرتايلا.	اكنــت	يلدي
اعئلتنــا«،	فانلبــع	الصغــر	اذلي	بــدأ	يف	رام	اهلل	قــد	أصبــح	نهــًرا	يغــذي	

ــة.	 الكــرة	األرضي

ــايس	 ــا	األس ــا	ويلدي ــا	أن ــع	قوتن ــنن،	اكن	منب ــذه	الس ــوال	ه ط
اذلي	ال	خييــب	هــو:	وحدتنــا.	فــي	صالتنــا	الشــخصية	كنــا	دائًمــا	مــا	
ــاِن ِمْنُكــْم  َن

ْ
َفــَق اث نتمســك	بالوعــد	املكتــوب	يف	)مــى	18:	19(:	»إِِن اتَّ

ِي يِف 
َّ

ِب ال
َ
ُهَمــا ِمــْن قَِبــِل أ

َ
إِنَّــُه يَُكــوُن ل

َ
َبانـِـِه ف

ُ
ٍء َيْطل يِّ َشْ

َ
ْرِض يِف أ

َ
َعَ األ

ــَماَواِت.«	ال	يمكننــا	أن	حنــيص	عــدد	الصلــوات	املحــددة	الــي	رأينــا	 السَّ
اســتجابتها	بنــاًء	ىلع	هــذا	األســاس.	

ــع	 ــة،	م ــا	املعلن ــا	يف	خدمتن ــة	أيض ــااعت	طويل ــي	لس ــا	نص وكن
املــرىض	واملعذبــن،	واكنــت	وحدتنــا	تعطينــا	نــرة	ال	يمكــن	أليـًـا	منــا	
احلصــول	عليهــا	بمفــرده.	يف	إحــدى	املــرات	قــال	واعــظ	زميــل	معلًقــا،	

ــا	كأنكمــا	شــخص	واحــد.« »أنتمــا	األثنــان	تعمــالن	مًع

ويف	اعم	1975،	بعـد	حـوايل	ثالثـن	اعًمـا،	اسـتدىع	اهلل	يلديـا	بليتها	
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السـماوي.	اكنـت	قـد	قدمـت	أكـر	من	مخسـن	اعًما	مـن	اخلدمة	الشـاقة	
املنكـرة	لـذات.	واتلكريم	الالئق	بها	موجود	يف	سـفر	)أمثـال	31:	29-28(:

ُبوَنَها؛  ْوالَُدَها َويَُطوِّ
َ
»َيُقوُم أ

يًْضا َفَيْمَدُحَها: 
َ
َزوُْجَها أ

 
ً

ْضا
َ
َن ف

ْ
ثرِيَاٌت َعِمل

َ
َبَناٌت ك

ْيِهنَّ َجِيًعا.«
َ
نِْت َفُفْقِت َعل

َ
ا أ مَّ

َ
أ

لكمــا	تأملــت	يف	زوايج	بليديــا،	لكمــا	أذهلتــين	حكمــة	اهلل	الاكملة.		
ــاة	الــي	 ــا	عــن	شــل	احلي فلــم	يكــن	دلي	أدىن	فكــرة	عندمــا	تزوجن
تنتظرنــا.	ولــم	يكــن	دلي	أســاس	أختــار	حبســبه	زوجــة	نلفــي،	بمــا	
ــار	 ــا	اإلختي ــى	عليه ــي	يب ــية	ال ــات	األساس ــر	للمعلوم ــت	أفتق أين	كن
الرشــيد.	وعندمــا	أتأمــل	يف	اجلهــد	واتلجــارب	واحلــروب	املاضيــة	طــوال	
ــدة	يف	 ــرأة	الوحي ــت	امل ــا	اكن ــا	أن	يلدي ــع	تماًم ــا	مقتن ــا،	فأن ــن	اعًم ثالث
العالــم	الــي	يمكــن	أن	تكــون	املعينــة	الكــفء	يل	خــالل	لك	ذلــك.		

مـا	أمجـل	ذلك،	أن	يعـرف	اهلل	بالضبـط	الزوجة	الي	سـأحتاج؛	حى	
أنـه	أعدهـا	لسـنن	طويلة	ألجـي؛	ووضعهـا	يف	الطريق	اذلي	قـادين	إيله؛	
وأنه	أشـار	إيّل	أن	هذه	يه	املعينة	الـي	إختارها	ألجي.	لكما	فكرت	يف	هذا	
األمـر،	أحـين	رأيس	يف	عبـادة	وأقـول	مع	بولس	رسـالة	)روميـة	11:	33(:

ِمِه! 
ْ
َمتِِه َوِعل

ْ
ُعْمِق ِغَى اللِ وَِحك

َ
»يَا ل

َفْحِص
ْ
ْحَكَمُه َعِن ال

َ
ْبَعَد أ

َ
َما أ

ُه َعِن ااِلْستِْقَصاءِ! «
َ
َوُطُرق
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 الفصل الثالث 
روث

بعــد	مــوت	يلديــا،	شــعرُت	بالوحــدة	أكــر	ممــا	كنــت	أختيــل.	فلكنــا	
ــون	هــم	 ــك،	فقليل ــع	ذل ــت	معــن.	م ــدان	يف	وق ــا	ســنواجه	الفق تقريبً
ــون	 ــن	يكون ــن	-	اذلي ــيحين	امللزم ــن	املس ــى	ضم ــخاص	-	ح األش
مســتعدين	هل	حبــق.	ومــن	خــالهل،	تعلمــت	بعــًدا	جديــًدا	مــن	إحتيــايج	

جلســد	املســيح.

ــة	 ــع	أربع ــة	م ــة	قريب ــنن	عالق ــر	الس ــين	ع ــت	تربط ــد	اكن فق
ُمعلمــن	للكتــاب	املقــدس	املعروفــن	ىلع	املســتوى	املحي:	دون	باشــام،	
إريــن	باكســرت،	بــوب	مامفــورد	وتشــارلز	سيمبســون.	فقــد	تعهدنــا	بــأن	
َكــة.	وبهــذه	الطريقــة	نســى	 نتشــارك	ســويا	يف	الصــالة،	واملشــورة،	والرَشِ
ــة	الــي	شــعرت	بهــا	 ــا	ابلعــض.	واكنــت	اتلعزي لنســاعد	ونقــوي	بعضن
مــع	إخــويت	خــالل	ســااعت	الوحــدة	هــذه،	يه	الــي	ســاعدتين	ألحــول	
انلــوح	لفــرح	اكمــل	ونــرة.	وجــاء	ايلــوم	اذلي	أســتطيع	أن	أقــول	فيــه	
ــِي  ــِي َوَمْنَطْقَت ــَت ِمْس

ْ
ل
َ
ــٍص ِل. َحل

ْ
 َرق

َ
ــْوِح إِل ــَت نَ

ْ
ل ــع	داوود:	»َحوَّ م

ــا...« )مزمــور	30:	11( رًَح
َ
ف

ــن	 ــة	م ــن	جمموع ــة	ضم ــن	اخلمس ــا	حن ــف	اعم	1977،	كن يف	صي
ــوا	 ــن	قام ــتانت،	اذلي ــك	والروتس ــن	الاكثويل ــن،	م ــادة	الاكريزماتي الق
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برحلــة	لــأرايض	املقدســة.	واكن	نلــا	إمتيــاز	اإلشــرتاك	مــع	»الاكردينــال	
ســويننس«	اكردينــال	ابللجيــك،	يف	اإلحتفــال	بعامــه	اخلمســن	يف	
الكهنــوت.	وعندمــا	رحلــت	بقيــة	املجموعــة،	قــررت	أن	أبــى	يف	
ــرب	 ــب	ال ــام	لطل ــذه	األي ــت	ه ــر.	وخصص ــبوع	آخ ــدة	أس ــل	مل إرسائي
ألعــرف	إن	اكن	الوقــت	قــد	حــان	لــي	أعــود	مــرة	أخــرى	ألورشــليم.		

ــاك. ــل	هن ــم	تكتم ــي	ل ــرف	أن	خدم ــت	أع ــا	كن فأن

وأيًضــا	انتهــزت	الفرصــة	لزيــارة	مكتــب	ملؤسســة	نشــطة	يف	ترمجــة	
وتوزيــع	كتــي	يف	إرسائيــل	ويف	أماكــن	أخــرى.	وبينمــا	كنــت	هنــاك،	
ــة	 ــارة	ملحق ــي	بعب ــرتة	ينت ــذ	ف ــم	من ــين	منه ــواب	وصل ــرت	ج تذك
مكتوبــة	خبــط	ايلــد	تقــول:	»أود	أن	أشــكرك	ىلع	خدمتــك.	فلقــد	عنــت	

يّل	الكثــر	ىلع	مــر	الســنن.	روث	بيكــر.«

عــر	عــن	إمتنــاين	لــروث،	
ُ
شــعرت	أين	جيــب	أن	أنتهــز	الفرصــة	أل

صيبــت	إصابــة	
ُ
لكــن	موظفــة	اإلســتقبال	أخرتــين	أن	روث	بيكــر	قــد	أ

ــر	 ــقتها،	ويه	غ ــودة	يف	ش ــا	موج ــهرين	وأنه ــذ	ش ــا	من ــة	يف	ظهره بالغ
قــادرة	ىلع	العمــل.

ــة	اإليمــان	للصــالة	لشــفاء	 لقــد	أعطــاين	اهلل	عــر	الســنن	موهب
األشــخاص	اذليــن	يعانــون	مــن	مشــالك	يف	الظهــر.	ومعظــم	مــن	صليــت	
ــر	 ــض	اآلخ ــو،	وابلع ــفوا	يف	اتل ــض	ُش ــفاء	-	ابلع ــوا	الش ــم	نال ألجله
تدرجييًــا.	بالطبــع	لــم	آِت	ألورشــليم	لزيــارة	املــرىض،	لكــين	شــعرت	أين	

ــم	أقــم	باملســاعدة	ىلع	األقــل.		 ــا	إن	ل ســأكون	فًظ
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ــتحب	أن	 ــيدة	س ــدون	أن	الس ــل	تعتق ــب	“ه ــاءلت	يف	املكت فتس
ــديد	 ــاس	ش ــاع	وحبم ــل	باإلمج ــق	العم ــاب	فري ــا؟”	فأج ــي	ألجله أص

ــقتها. ــاكن	ش ــدوين	مل ــم”،	وأرش “نع

اكن	هنــاك	شــاب	يــدىع	ديفيــد	قــد	خصــص	ســيارته	يل	واكن	يقلين	
ــا.		 ــوه	نل ــوان	اذلي	أعط ــا	للعن ــليم،	فتحركن ــر	يف	أورش ــاكن	آلخ ــن	م م
وبعــد	أن	رسنــا	بالســيارة	ملــدة	أربعــن	دقيقــة،	دون	جنــاح	ذهابـًـا	وإيابـًـا	
يف	شــوارع	أورشــليم	الضيقــة،	الــي	تفتقــر	للعالمــات	ادلقيقــة،	قلــت	

دليفيــد،	»البــد	أن	هــذه	ليســت	إرادة	اهلل.	نلعــد	أدراجنــا	للمــزل.«	

وبينمــا	اكن	ديفيــد	يــدور	بالســيارة،	نظــرت	مــرة	أخــرى	ىلع	رقــم	
ــث	 ــا	نبح ــى	اذلي	كن ــو	املب ــذا	ه ــل،	واكن	ه ــارع	املقاب ــزل	يف	الش امل

عنــه!

وجدنــا	الســيدة	مســتلقية	ىلع	أريكــة	يف	غرفــة	املعيشــة.	ورأيــت	
ىلع	وجههــا	نظــرة	اإلجهــاد	بســبب	األلــم	املعتــاد	دلى	األشــخاص	ذوي	
ــات	 ــض	اتلعليم ــا	بع ــت	بإعطائه ــد	أن	قم ــر.	وبع ــات	يف	الظه اإلصاب
عــن	كيــف	تطلــق	إيمانهــا،	وضعــت	يــدي	ىلع	رأســها	وبــدأت	أصــي.		
ثــم،	بــدون	أن	أتوقــع،	أعطــاين	اهلل	لكمــة	نبــوة	ألجلهــا	الــي	تضمنــت	
مــز	أن	اللكمــة	وصلــت	

ُ
ــرب.	اســتطعت	أن	أ ــا	مــن	ال تشــجيًعا	وتوجيًه

ــا.		 ــرت	ىلع	مالحمه ــي	ظه ــعادة	ال ــبب	الس ــة،	بس ــا	ادلاخلي إلحتياجاته
ــا	أشــعر	أين	قــد	أديــت	الواجــب. ــا	دلقائــق	قليلــة،	واغدرُت	وأن وحتدثن

ــز	يف	 ــت	أرك ــد	كن ــبوع،	فق ــام	األس ــة	أي ــًرا	يف	بقي ــرج	كث ــم	أخ ل
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احلصــول	ىلع	إجابــة	مــن	اهلل	عــن	مســتقبي.	لكــن	لــم	تكــن	هنــاك	
ــيئًا	 ــمع	ش ــم	أس ــت	ل ــل،	ومازل ــر	يف	إرسائي ــويم	األخ ــة.	وأىت	ي إجاب
ــن	 ــاح	ايلــوم	اتلــايل	مــن	مطــار	ب ــت	ســأاغدر	باكــًرا	صب مــن	اهلل.	كن

ــون. غوري

يف	هــذه	الليلــة	دخلــت	الفــراش	يف	الســاعة	احلاديــة	عــرش	مســاًء،	
ــم	أتمكــن	مــن	انلــوم.	وفجــأة	أدركــُت	أن	احلواجــز	ســقطت	 لكــين	ل
ــد	انلــوم.	وحتــدث	اهلل	 ــم	أعــد	أري ــارش	مــع	اهلل.	فل وأين	يف	تواصــل	مب
إيّل	طــوال	الليــل.	يف	أغلبيــة	الوقــت	ســمعت	صوتــه	يتحــدث	يف	رويح	

بســلطان	هــادئ	ليــس	هل	مصــدر	آخــر	إال	اهلل	نفســه.

ذكــرين	بمشــوار	حيــايت	حــى	تلــك	اللحظــة.	ومــرت	الكثــر	مــن	
األحــداث	والظــروف	أمــام	عيــين،	الــي	تدخــل	اهلل	فيهــا	بانليابــة	عــين	
يلحميــين	ويرشــدين.	وذكــرين،	أيًضــا،	بالوعــود	العديــدة	الــي	أعطاهــا	يل	
ــم	تتحقــق	بعــد.	وأكــد	يل	 ىلع	مــدار	الســنن	-	الــي	حتققــت	والــي	ل

أنهــا	ســتتحقق	لكهــا،	إذا	اســتمريت	يف	الســلوك	بالطاعــة.

ــين،	يف	 ــام	عي ــة	أم ــا	واضح ــة،	لكنه ــورة	غريب ــرت	ص ــم،	ظه ث
الســااعت	األوىل	مــن	الصبــاح.	حيــث	رأيــت	تــاًل	ينحــدر	بشــدة	أمــايم،	
ــة	 ــة	اجلنوبي ــون	يف	اجله ــل	صهي ــود	يف	جب ــدر	املوج ــرين	باملنح ــل	يذك ت
ــرج	 ــق	متع ــد	طري ــليم.	ويوج ــة	ألورش ــة	القديم ــن	املدين ــة	م الغربي

ــه.		 ــه	وحــى	قمت ــن	قاعدت خيــرتق	اتلــل	م

ــًة	 ــوديت	ثاني ــق	ع ــل	طري ــذا	يمث ــت	أن	ه ــة	أدرك ــذه	اللحظ يف	ه
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ــدار.		 ــديد	اإلحن ــل	ش ــة	اتل ــود	لقم ــيكون	اكلصع ــو	س ــليم.	فه ألورش
وســيكون	هنــاك	منعطفــات	حــادة	يف	الطريــق،	يف	كال	اإلجتاهــن.		
لكــن	إذا	ثبــت	وجــي	وثابــرت،	فالطريــق	ســيؤدي	للمــاكن	اذلي	عينــه	

اهلل	يل	يف	أورشــليم.

أكــر	شــئ	صــادم	يف	هــذه	الصــورة	أين	رأيــت	منظــر	امــرأة	جالســة	
ىلع	األرض	يف	أول	الطريــق	الصاعــد	للجبــل.	واكنــت	مالحمهــا	أوروبيــة	
ــب	 ــون	يصع ــع	رشيق،	بل ــدي	رداء	ذا	طاب ــت	ترت ــا	اكن ــقراء.		لكنه وش
ــين	 ــر	اذلي	صدم ــر.	واألم ــون	األخ ــه	الل ــب	علي ــه	يغل ــه	لكن رشح
بشــدة	هــو	هيئتهــا	غــر	املعتــادة.		فظهرهــا	اكن	ينحــين	لأمــام	يف	وضــع	
متشــنج،	وضــع	غــر	طبيــي	ممــا	يــويح	باأللــم.	وفجــأة	تعرفــت	عليهــا.		

إنهــا	روث	بيكــر.

ــل	 ــاذا	ذكــرين	اهلل	بهــذه	املــرأة،	ويف	هــذا	الســياق	الغريــب؟		وقب مل
حــى	أن	أبــدأ	يف	حتليــل	الســؤال،	عرفــُت	اإلجابــة.	واإلجابــة	لــم	تأتــين	
مــن	خــالل	عمليــة	مــن	اتلفكــر.	حــى	أن	اهلل	لــم	يكــن	قــد	قاهلــا	يل.		
لكــين	وجــدت	اإلجابــة	موجــودة	داخــي،	مســتقرة	يف	مــاكن	مــا	يف	ذهــين	
ال	يمكــن	أن	يصلــه	الشــك.	اهلل	يريــد	أن	تصبــح	هــذه	املــرأة	زوجــة	يل.	

ــد	 ــس	عن ــرأة	جتل ــت	امل ــاذا	اكن ــن	مل ــذات	ايلق ــرف	ب ــت	أع وكن
ــق.		 ــال	يوجــد	مدخــل	آخــر	للطري ــأىلع.	ف ــق	الصاعــد	ل ــة	الطري بداي
ــل.		 ــوديت	إلرسائي ــق	ع ــوة	يف	طري ــو	أول	خط ــا	ه ــيكون	زوايج	منه وس

ــر. ــار	آخ ــرتك	يل	خي ــم	ي واهلل	ل
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غمرتــين	مشــاعر	متوايلــة	مــن	اذلهــول،	واخلــوف،	والتشــوق.	حــى	
أين	كنــت	يف	حلظــة	حتــت	جتربــة	الغضــب	مــن	اهلل.	فكيــف	يعرضــين	
ملوقــف	كهــذا؟	فهــل	حًقــا	يطلــب	مــين	الــزواج	بامــرأة	لــم	أقابلهــا	إال	
مــرة	واحــدة،	امــرأة	ال	أعــرف	عنهــا	شــيئًا؟	وانتظــرُت	ألســمع	إن	اكن	
دليــه	شــئ	آخــر	يقــوهل	عــن	هــذا	األمر-ربمــا	بعــض	اتلفســر.	لكــين	

لــم	أســمع	أي	يشء	آخــر.	

كنــت	أعــرف	أين	حمتــاج	أن	أتــرف	حبــذر	شــديد.	فأنــا	شــخصية	
معروفــة	يف	بعــض	ادلوائــر	املســيحية.	وإذا	قمــت	بــأي	خطــوة	متهــورة	
اآلن،	وخاصــة	فيمــا	يتعلــق	بالــزواج،	فيمكــن	أن	آيت	بالعــار	ىلع	الــرب	
ــا	 ــخص	عم ــر	أي	ش ــررت	أال	أخ ــعبه.	وق ــرة	لش ــر	ع ــح	حج وأصب
ــه	 ــب	من ــالة	وأطل ــرب	يف	الص ــام	ال ــر	أم ــأضع	األم ــط	س ــدث.	فق ح

املزيــد	مــن	اإلرشــاد.

ــات	املتحــدة،	صليــت	ملــدة	شــهر،	بإخــالص	 عنــد	عــوديت	للوالي
ــا	مــن	ذهــين.		 ــي	الرؤي ــم	ختت ــر.	ول ــم	يتغ وباســتمرار.	لكــن	شــيئًا	ل
ــهر،	 ــة	الش ــا.		ويف	نهاي ــر	وضوًح ــت	أك ــض،	أصبح ــن	ىلع	انلقي لك
ــو	أراد	يل	 ــر.	فه ــار	آخ ــرتك	يل	خي ــم	ي ــعر	أن	اهلل	ل ــت	أش ــا	زل ــت	م كن

ــر. ــن	روث	بيك ــزواج	م ال

ــإن	 ــت.	ف ــدون	أعمــال	مي ــة	قلــت	نلفــي،	»اإليمــان	ب ويف	انلهاي
كنــت	أؤمــن	حًقــا	أن	اهلل	أظهــر	يل	إرادتــه،	فمــن	األفضــل	أن	أبــدأ	يف	
اتلحــرك.«	فجلســت	وكتبــت	رســالة	لــروث	بيكــر	يف	أورشــليم،	مقرتًحــا	
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ــود	 ــد	ت ــدة،	فق ــات	املتح ــرى	للوالي ــرة	أخ ــا	م ــال	عودته ــا	يف	ح عليه
ــاك	اكن	 ــخاص	هن ــيي.	فاألش ــس	س ــيحية	يف	اكنس ــة	مس ــارة	مجاع زي

ــات	وثيقــة	يب. ــا	دليهــم	عالق ــل	وأيًض ــة	ممــزة	إلرسائي دليهــم	حمب

وتلقيــُت	الــرد	رسيًعــا	تقريبًــا	مــع	الريــد	العائــد	مــن	هنــاك.	اكنت	
روث	ىلع	وشــك	أن	تغــادر	إرسائيــل	مــع	إبنتها	لزيــارة	الواليــات	املتحدة.	
واكنــت	مُمتنــة	إلهتمــايم،	وتــود	بالطبــع	أن	تــزور	مجاعــة	املســيحين	يف	
مدينــة	اكنســس.	وحــددت	تواريــخ	الزيــارة	الــي	تتناســب	مــع	رحلتهــا،	

وأيًضــا	رقــم	هاتــف	يمكنــين	اتلواصــل	معهــا	مــن	خــالهل	يف	مريالنــد.

ــة	 ــا	ملدين ــخ	زيارته ــا	تواري ــددُت	معه ــا	وح ــا	رسيًع ــُت	به واتصل
ــوب	 ــة	يف	جن ــب	للخدم ــت	قري ــافر	يف	وق ــت	سأس ــا	كن ــس.		فأن اكنس
أفريقيــا،	لكــين	رتبــُت	أن	أذهــب	إىل	اكنســس	يف	أول	يومــن	ســتذهب	
فيهمــا	روث	إىل	هنــاك،	وأن	أاغدر	مبــارشة	مــن	هنــاك	إىل	جنــوب	أفريقيا.	

واكن	ديفيــد،	اذلي	اكن	يقلــين	يف	أورشــليم،	هــو	قائــد	هــذه	اجلماعة	
يف	مدينــة	اكنســس.	واكن	يســتضيفين	أنــا	وروث	وابنتهــا	يف	مزهل	الواســع.	
ــا	 ــين	املشــورة	يف	مشــلكة	م ــت	روث	أن	تأخــذ	م ــوم	اتلــايل	رتب ويف	ايل
ظهــرت	يف	أورشــليم.	وعندمــا	أتــت	للحديــث	مــي،	مدحتهــا	ىلع	الــرداء	
اذلي	اكنــت	ترتديــه،	فأجابــت	»هــذا	طــراز	عــريب،	كنــت	قــد	اشــرتيته	

مــن	املدينــة	القديمــة.«

ــل	 ــا	جتع ــي	يف	ظهره ــة	ال ــف	أن	اإلصاب ــرشح	يل	كي ــدأت	ت ــم	ب ث
ــا.	فوافقــت	أن	 اجللــوس	ىلع	كــريس	اعدي	ألي	فــرتة	مــن	الوقــت	مؤلًم
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جتلــس	ىلع	األرض،	وأراحــت	ظهرهــا	ىلع	احلائــط،	وأثنــت	ركبتيهــا	يف	
ناحيــة	واحــدة.

ودون	أن	أشــعر،	رجعــُت	بذهــين	للمــرأة	الــي	رأيتهــا	يف	الرؤيــة	يف	
ــط	ذات	 ــم	تكــن	فق ــي	ل ــل.	ف ــق	للت ــة	الطري املســاء	جالســة	يف	بداي
املــرأة	يه	مــن	جتلــس	أمــايم؛	لكنــه	نفــس	الــرداء	ذي	الطابــع	واللــون	
غــر	املعتاديــن،	واكنــت	جتلــس	يف	نفــس	الوضــع	املتشــنج	اذلي	يــدل	يف	

صمــت	ىلع	األلــم.	لك	اتلفاصيــل	اكنــت	متطابقــة	تماًمــا!

لــم	أكــن	باســتطاعي	الــكالم.	كنــت	فقــط	أحــدق	فيهــا	بذهــول.	
ثــم	غمــرت	جســدي	موجــة	دافئــة	مــن	القــوة	فــوق	الطبيعيــة	وامتأت	
بمشــاعر	احلــب	غــر	القابــل	للتفســر	جتــاه	هــذه	املــرأة،	الــي	ماتــزال	
غريبــة	عــين.	وجلســنا	يف	ســكوت	بلضعــة	ثــواٍن.	ثــم،	بذلــُت	جمهــود،	
ــب	 ــي	تطل ــكالت	ال ــن	املش ــأهلا	ع ــدأُت	أس ــاعري	وب ــُت	مش وتمالك

مشــوريت	ألجلهــا.

ــة.		 ــة	املحادث ــن،	طــوال	بقي ــل	يف	إجتاهــن	متوازي واكن	ذهــين	يعم
ــلكة	روث.	وىلع	 ــق	بمش ــا	يتعل ــورة	فيم ــدم	املش ــت	أق ــاه،	كن ــي	اجت ف
ــي. ــدث	يف	داخ ــا	حي ــج	م ــتوعب	نتائ ــت	أن	أس ــرى،	حاول ــة	األخ اجله

قبــل	أن	أاغدر	جلنــوب	أفريقيــا	يف	ايلــوم	اتلــايل،	ســألُت	روث	
رسيًعــا	عــن	مســتقبلها.	اكنــت	ختطــط	للعــودة	ألورشــليم	حبلــول	العــام	
ــيحل	 ــارة(،	اذلي	اكن	س ــوم	الكف ــور	)ي ــوم	الكيب ــد	وي ــودي	اجلدي ايله
يف	نهايــة	شــهر	ســبتمر.	وباملصادفــة،	كنــت	قــد	رتبــت	أن	أعــود	مــن	
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جنــوب	أفريقيــا	عــن	طريــق	إرسائيــل	لقضــاء	بعض	األيــام	يف	أورشــليم.		
ــور. ــوم	كيب ــاك	يف	ي ــه	جيــب	أن	أكــون	هن فقــد	كنــت	أشــعر	أن

طــوال	فــرتة	خدمــي	يف	جنــوب	أفريقيــا،	كنــت	أتســاءل	مــا	اذلي	
ســأفعله	بعــد	ذلــك	مــن	جهــة	روث.		فقــد	اتضــح	أمــايم	شــيئان	اآلن:	
ــرتوك	 ــر	م ــا.	واكن	األم ــت	يف	حبه ــا،	وأين	وقع أن	اهلل	أراد	يل	أن	أتزوجه
ــروث	أطلــب	 يل	ألقــوم	باخلطــوة	اتلايلــة.	فقــررت	أن	أرســل	تلغــراف	ل
منهــا	أن	ألقاهــا	ىلع	اإلفطــار	الســاعة	اتلاســعة	صباًحــا	يف	فنــدق	كينــج	

دافيــد	يف	أورشــليم	يف	ايلــوم	الســابق	يلــوم	كيبــور.	

ــة	األســبوع	 ــة	نهاي ــا	يف	عطل ــوب	أفريقي ــُت	خدمــي	يف	جن اختتم
ــد	 ــة	بالران ــة	غني ــة	حمب ــت	عطي عطي

َ
ــث	أ ــا،	حي ــة	بريتوري بكنيس

ــال	 ــن	الســفر	بامل ــين	م ــة	تمنع ــن	العمل ــت	قوان ــيق.	واكن ــوب	أفري اجلن
خــارج	ابلــدة.	وعمليــة	حتويلهــا	لــدوالر	ســتأخذ	الكثــر	مــن	الوقــت.		
ثــم	تذكــرت	أن	جنــوب	أفريقيــا	تشــتهر	باألملــاس.	فــي	اتلــو	قــررت	أن	

أشــرتي	واحــدة.

تــم	إرشــادي	ملحــل	جموهــرات	يف	بريتوريــا	يمتلكــه	أحــد	أعضــاء	
ــزة	 ــه	املم ــا	يل	األوج ــاس،	موضًح ــن	األمل ــد	م ــة.	وأراين	العدي الكنيس
ــن	 ــوى	م ــا	أق ــدت	وكأن	بريقه ــدة	ب ــرتُت	واح ــًرا	اخ ــا.	وأخ ــل	منه ل
بقيــة	األحجــار.	وقــام	ابلائــع	بتغليفهــا	حبــرص	بقطعــة	مــن	الــورق	الــي	
طواهــا	مــرات	عديــدة،	وقــال	يل	أن	أضعهــا	يف	جيــي.	اكنــت	الطريقــة	

تبــدو	غــر	الئقــة	حبمــل	األملــاس،	لكــين	تبعــُت	اإلرشــادات.	
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ــي	ىلع	 ــدر	ذه ــوس	ص ــُت	دب ــل،	الحظ ــت	أاغدر	املح ــا	كن وبينم
ــد	 ــددت	الران ــود	وع ــايق	انلق ــع	ب ــاين	ابلائ ــر.	وأعط ــا	انلم ــل	عين ش
املتبــيق	مــي،	اكنــوا	اكفيــن	بالضبــط	لــرشاء	دبــوس	الصــدر،	فاشــرتيته،	

ــة. ــه	كهدي ــت	بتغليف وقم

بعـد	ذلـك	بيومـن،	يف	السـاعة	8:45	صباًحـا،	اختـذت	موقـي	يف	
فنـدق	كينج	دافيد	يف	أورشـليم.	واخـرتت	مقعًدا	مواجًهـا	للمدخل	ادلوار.		
وهنـاك	سـؤال	واحـد	يـدور	يف	ذهـين:	هـل	سـتأيت	روث	حسـب	امليعـاد؟

ويف	تمــام	اتلاســعة	أتــت	مــن	خــالل	ابلــاب	ادلوار.		فوقفــُت	
وحييتهــا،	ورافقتهــا	لصالــة	الطعــام	الكبــرة،	حيــث	اكن	اإلفطــار	

الضخــم	موضــواًع	ىلع	ابلوفيــه.

ــة.		 ــذ	ابلداي ــة	من ــا	حبري ــوار	دار	بينن ــأين	أن	احل ــر	اذلي	فاج األم
وصفــُت	هلــا	اإلجتمــااعت	العديــدة	الــي	عقدتهــا	يف	جنــوب	أفريقيــا.		
ــوس	الصــدر	اذلي	ىلع	شــل	 ــم	وضعــُت	يــدي	يف	جيــي	وجذبــت	دب ث
عينــا	انلمــر	وهــو	مغلــف	كهديــة،	قائــاًل،	»لقــد	أحــرُت	لــك	تــذاكر	
ــا.«	فتحــْت	روث	العلبــة	وأخــذْت	دبــوس	الصــدر.	 مــن	جنــوب	أفريقي
ــا	 ــْت	عيناه ــكرك.«	وملع ــف	أش ــرف	كي ــه!«.	»ال	أع ــا	أمجل ــْت	»م وهتف
وامحــرت	وجنتاهــا	قليــاًل.	تذكــرُت	اهلدايــا	الــي	أرســلها	إســحق	لرفقــة	
عــن	طريــق	خــادم	إبراهيــم،	ولك	األحــداث	الــي	تبعــت	ذلــك	بعدمــا	

قبلتهــا.

وبعــد	اإلفطــار	ذهبنــا	للمجمــع	الرئيــي	يف	شــارع	كينــج	جــورج	
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نلحصــل	ىلع	تذاكــر	خدمــة	يــوم	كيبــور.	وعندمــا	عدنــا	ثانيــة	للفندق،	
ــام	 ــل	ىلع	مح ــي	تط ــد	ال ــار	ىلع	املقاع ــة	انله ــي	بقي ــُت	أن	نق اقرتح
ــين	عــن	نفســها	وعــن	سلســلة	 ــُت	مــن	روث	أن	حتدث الســباحة،	وطلب
ــا	 ــت	قصته ــُت،	اكن ــا	توقع ــليم.	وكم ــا	ألورش ــت	به ــي	أت ــداث	ال األح
ــه	اذلي	 ــة	اهلل	ونعمت ــا	يه	رمح ــاة،	وذروته ــن	املعان ــلة	م ــا	سلس تتخلله

ــل. جذبهــا	نلفســه	وداعهــا	تلخدمــه	يف	إرسائي

كنــت	مهتًمــا	باألخــص	باإلجابــة	ىلع	ســؤال	واحــد:	كيــف	إنتــىه	
زواجهــا؟	إن	اكن	بالطــالق	كمــا	ظننــت،	فعــى	أي	أســاس؟	فقــد	كنــت	
ــم	 ــن	تعايل ــي	ع ــابق	يف	خدم ــت	س ــق	يف	وق ــث	دقي ــت	ببح ــد	قم ق
الكتــاب	املقــدس	عــن	الطــالق	والــزواج	ثانيــة.	ووصلــُت	إلســتنتاج	أن	
الشــخص	اذلي	يطلــق	رشيكــه	بســبب	اخليانــة	املثبتــة	هل	حــق	واضــح	
ــتمعت	 ــا	اس ــة.	وبينم ــب	أو	دوني ــة	ذن ــًة،	دون	أي	وصم ــزواج	ثاني يف	ال

ــة. لقصــة	روث،	اطمأننــت	أن	قصتهــا	اكنــت	ضمــن	هــذه	الفئ

اكن	مــن	الطبيــي	أن	نســتكمل	حوارنــا	حــول	الغــذاء.	لكــن	كمــا	
توقعــُت،	لــم	تقــَو	روث	ىلع	اإلســتمرار.	لــم	تكــن	تســتطع	الــكالم	أكــر	

مــن	ذلــك.	وجــاء	دوري!

ــن	 ــة	ع ــورة	ممكن ــح	ص ــا	بأوض ــت	هل ــرتدد،	قل ــن	ال ــة	م ــد	حلظ بع
ــه.	 ــل،	ويه	جتلــس	يف	بدايت ــق	للت ــا	اخلاصــة	بالطري ــي	رأيته ــا	ال الرؤي

ــة	اكنســس،	 ــايئ	يف	مدين ــك	للق ــك	دعوت ــاًل،	»ذلل واســتكملُت	قائ
ــزوج	 ــا	أن	ن ــن	أن	اهلل	يريدن ــا	أؤم ــوم.	فأن ــك	ايل ــا	دعوت ــك	أيًض وذلل
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ــا.«	وبعــد	وقفــة	أضفــُت،	“لكنــِك	ال	يمكــن	أن	تقــرري	 وخندمــه	مًع
بنــاًء	ىلع	رؤيــا	أعطاهــا	اهلل	يل.	فيجــب	أن	تســمي	مــن	اهلل	بنفســك.”

وأجابــت	روث	بهــدوء	وبســاطة،	بــأن	اهلل	اكن	يتعامــل	معهــا	
خبصــوص	نفــس	األمــر.	وقالــت:	“بعــد	أن	إجتمعنــا	يف	اكنســس،	قلــت	

ــأوافق.” ــزواج،	فس ــين	ال ــت	م ــك	إذا	طلب ــرب،	إن لل

يف	تلك	اللحظة	عرفنا	أن	لك	منا	قد	إلزم	باآلخر.

ــي	 ــن	عالق ــروث	ع ــت	ل ــاء،	قل ــع	يف	املس ــة	املجم ــد	خدم وبع
ــا	أال	نقــم	 ــن،	وقلــت	مفــًرا:	“لقــد	اتفقن بالُمعلمــن	األربعــة	اآلخري
بأيــة	قــرارات	شــخصية	هامــة	بــدون	إستشــارة	بعضنــا	ابلعــض،	وذللــك	
ــا	يف	عهــدي	معــك	حــى	أحتــدث	مــع	 ــة	املــي	قدًم فليســت	يل	حري
ــيتمم	 ــه	وس ــح	إرادت ــد	وض ــن	أن	اهلل	ق ــا	أؤم ــك	فأن ــع	ذل ــويت.	وم إخ

ــر.” األم

أثنــاء	يــوم	الصــوم	اتلــايل،	قضينــا	أنــا	وروث	الكثــر	مــن	الوقــت	
ــا	 ــده.	ولكم ــل	مقاص ــة	ألج ــا	هل	ثاني ــليم	حياتن ــار	هلل	وتس ــاُ	يف	إنتظ مع

ــض.	 ــا	ابلع ــن	بعضن ــر	م ــرتاب	أك ــعرنا	بإق ــن	اهلل،	ش ــا	م اقرتبن

واغدرُت	أورشــليم	يف	الصبــاح	ابلاكــر	لليــوم	اتلــايل.	واكن	دلي	
ــا	أروع	 ــا	حــدث.	وفكــرت،	م ــل	يف	لك	م ــي	أتأم ــرة	ل ــت	يف	الطائ الوق
ترتيــب	اهلل	بــأن	نؤســس	عالقتنــا	ســوًيا	يف	أكــر	يــوم	مقــدس	يف	الســنة	

ــك	بالصــالة	والصــوم! ــم	ذل ــة،	وأن	خنتت ايلهودي
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ــذا	 ــاركت	ه ــل،	ش ــت	قلي ــدة	بوق ــات	املتح ــوديت	للوالي ــد	ع وبع
اتلطــور	اجلديــد	يف	حيــايت	مــع	تشــارلز	سيمبســون،	مــع	ذلــك	مــر	أكــر	
مــن	شــهر	قبــل	أن	أتمكــن	مــن	مقابلــة	لك	زمــاليئ	الُمعلمــن	األربعة.		
ــت	 ــا	كن ــن	روث.	وبينم ــش	زوايج	م ــوًيا	نناق ــوم	س ــف	ي ــا	نص وقضين
ــا	وفــوق	 أقــص	كيــف	قــادين	اهلل،	أدركــت	كيــف	اكن	األمــر	موضوعيً
ــبة	 ــا	بالنس ــًدا.	أم ــا	ج ــا	وواضًح ــدو	يل	حقيقيً ــر	يب ــي.	واكن	األم طبي

للباقــن	فمــن	املمكــن	أن	يبــدو	بعيــد	املنــال	وخيــايل.	

واكنــت	هنــاك	مشــكالت	أخــرى	أيًضــا.	فــي	إنفصــال	روث	اكنــت	
ذنِــب	يف	حقهــا	-	كمــا	كنــت	أرى	-	ولــم	تكــن	مذنبــة.	مــع	

ُ
يه	مــن	أ

ــا	مــا	تــودل	رد	فعــل	 ذلــك	فــإن	لكمــة	طــالق	يف	الوســط	املســييح	دائًم
ســلي	ال	يضــع	دائًمــا	يف	حســبانه	اتلفســر	ادلقيــق	للكتــاب	املقــدس.		
وبالنســبة	يل	كُمعلــم	معــروف	للكتــاب،	فــزوايج	بامــرأة	مطلقــة	البــد	

وأن	يثــر	اســتياء	بعــض	انلــاس.	

ــة	 ــن	انلاحي ــا	م ــح	تماًم ــلكة	أن	روث	ال	تصل ــاك	مش ــا،	هن وأيًض
اجلســدية.	وهكــذا	يمكــن	أن	تصبــح	مِحــاًل	ال	بركــة	ألســلوب	خدمــي	
النشــيطة.	مــع	أين	كنــت	مقتنًعــا	شــخصيًا	أن	شــفاء	روث	اكن	يف	طريقــه	
ــريئ	 ــل	م ــد	ديل ــه	ال	يوج ــرتف	أن ــب	أن	أع ــن	اكن	جي ــدوث.	لك للح

يؤيــد	ذلــك.

واكن	مــن	الطبيــي،	أن	خيــاف	إخــويت	يلّع	أكــرت	مــن	خوفهــم	ىلع	
ــذه	 ــب	يف	ه ــر	مناس ــون	زواج	غ ــون	أن	يك ــوا	خيش ــد	اكن روث.	فق
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املرحلــة	مــن	خدمــي	يعــّرض	خدمــي	لكهــا	للخطــر	وحيبــط	مقاصــد	
ــم	ال	 ــاطة	أنه ــروين	ببس ــول،	أخ ــاش	مط ــد	نق ــايت.	وبع ــة	حي اهلل	بلقي
يمكنهــم	تأييــد	زوايج	بــروث	يف	هــذا	الوقــت.	وبنــاًء	ىلع	طلــي،	قامــوا	
بإعطــايئ	رســالة،	موقعــة	منهــم	لكهــم،	تــرشح	بإجيــاز،	ولكــن	بلطــف،	

وجهــة	نظرهــم.

ــرارات	يف	 ــب	الق ــد	أصع ــه	أح ــت	أواج ــة	أصبح ــذه	املرحل يف	ه
ــم	 ــا،	ول ــًدا	قانونيً ــن	عق ــويت	الُمعلم ــي	بإخ ــن	عالق ــم	تك ــايت.	ل حي
تكــن	جــزًءا	مــن	نظــام	عقائــدي،	فــل	منــا	هل	حريــة	اإلنســحاب	يف	

ــار؟ ــذا	اخلي ــتخدم	ه ــب	أن	اس ــل	جي ــا.	فه ــراه	صحيًح ــت	ي أي	وق

ــرش	 ــس	ع ــور	اخلام ــمها	داوود	يف	املزم ــي	رس ــورة	ال ــرت	الص تذك
عندمــا	وصــف	الرجــل	اذلي	جيــد	نعمــة	يف	عيــين	اهلل،	باألخــص	العبــارة	
.« )أي:	حيفــظ	 ُ ــريِّ رِ َوالَ ُيَغ َ ــضَّ ــُف لِل ــول	إن	هــذا	الرجــل	»َيْلِ ــي	تق ال
ــا(	)اآليــة	4(.	فالعهــد	اذلي	يمكــن	 قســمه	حــى	وإن	اكن	األمــر	مؤلًم
ــًدا	ىلع	 ــس	عه ــو	لي ــبًا	هل	ه ــون	مناس ــا	ال	يك ــره	عندم ــان	ك لإلنس
ــاه	 ــل	اذلي	أعط ــد	الاكم ــت	اتلعضي ــد	قبل ــة	أين	ق ــالق.	باإلضاف اإلط
ــبين،	 ــا	يناس ــم	عندم ــأقبل	تعزيته ــل	س ــي.	فه ــت	فاجع ــويت	وق يل	إخ

ــايت؟ ــس	أمني ــون	عك ــا	تك ــورتهم	عندم ــض	مش وأرف

ــا	 ــا	أنه ــت	مقتنًع ــا	زل ــت	م ــو	روث.	وكن ــاعري	حن ــر	مش ــم	تتغ ل
عطيــة	اهلل	الغايلــة	يل.	فهــل	يمكــن	أن	يكــون	اهلل	يريــدين	أن	أتركهــا؟	
ــه	أن	 ــب	من ــم	طل ــم،	ث ــحق	إلبراهي ــى	اهلل	إس ــف	أعط ــرت	كي وتذك
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ــه	 ــم	أن ــت	إبراهي ــا	أثب ــا.	وعندم ــل	املري ــة	ىلع	جب ــه	هل	كذبيح يقدم
مســتعد	تلقديــم	اذلبيحــة،	وقتهــا	فقــط،	أطلــق	اهلل	بركتــه	الاكملــة	ىلع	

ــة. ــحق	الضحي ــيح،	وإس ــم	املض إبراهي

ــة	 ــه	نعم ــوع	عنوان ــذا	املوض ــن	ه ــا	ع ــت	كتابً ــد	كتب ــت	ق 2كن

ــخصيًا	 ــا	ش ــن	أن ــم	أك ــالم	The Grace of Yielding.	وإن	ل اإلستس
ــان	 ــي	كإنس ــا	يف	قل ــأصبح	مدانً ــه،	فس ــاع	تعايلم ــتعداد	إلتب ىلع	إس
يعلــم	اآلخريــن	عــن	أشــياء	ليــس	دليــه	االســتعداد	ملمارســتها	بنفســه.		
ورأيــت	أن	معتقــدايت	لــم	تــرتك	يل	اإلختيــار.	فيجــب	أن	أخضــع	لقــرار	

ــروث.	 ــه	ل إخــويت	وأبلغ

وبقلــب	ثقيــل،	اتصلــت	بــروث	ألخرهــا.	واتلعزيــة	الوحيــدة	الــي	
كنــت	أســتطيع	تقديمهــا	يه	أين	ســآيت	ألورشــليم	يف	خــالل	أســبوعن	
ــة	 ــاك	خبصــوص	جول ــل	بعــض	القــادة	هن ــا،	فــاكن	جيــب	أن	أقاب تقريبً
كنــا	نقــوم	باإلعــداد	هلــا.	ووعــدت	أن	أرشح	هلــا	األمــور	بأكــر	وضوًحــا	

وجًهــا	لوجــه.

بعــد	ذلــك	بأســبوعن	اتلقينــا	جمــدًدا	ىلع	اإلفطــار	يف	فنــدق	كينــج	
ــا	خــاٍل	مــن	املشــاعر،	وقلــت	هلــا	لك	مــا	حــدث،	 ــدا	لقاؤن ــد.	وب دافي
وأعطيتهــا	الرســالة	الــي	كتبهــا	إخــويت.	وقلــت:	»أشــعر	أننــا	جيــب	أن	
نقطــع	لك	أشــاكل	اتلواصــل	بيننــا،	ماعــدا	اتلواصــل	اذلي	حنصــل	عليــه	

مــن	خــالل	الصــالة.«

2   تم نرش هذا الكتاب من قبل خدمات ديريك برنس، بفلوريدا )1977(. 
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وأكـدت	روث	أنهـا	تفهم	قـراري	وتؤيدين	فيه.	ولـم	حنتاج	لقول	أي	
شـئ	نؤكـد	به	بلعض	أن	مشـاعرنا	لـم	تتغـر.	وانتىه	اإلفطـار،	وأركبُت	
روث	يف	سـيارة	أجـرة	وتبعتهـا	بعيـين	حـى	اختفـت	يف	زحـام	الطريق.

ويف	األيـام	اتلايلـة،	حـل	الشـتاء	الكئيـب	ىلع	نفي.	اكنـت	احلياة	
خايلـة	تماًما.	ولك	املهـام	مملة.	وبدا	أقرب	أصدقـايئ	كأنهم	بعيدين	عين.

ثــم،	وبــدون	أن	أتوقــع،	تكونــت	بعــض	اللكمــات	يف	ذهــين	وظلت	
هنــاك:	مــا	يمــوت	يف	اخلريــف	ســيقام	مــن	املــوت	يف	الربيــع.	لــم	أفهــم	
اللكمــات	بالاكمــل،	مــع	ذلــك	فــي	أشــعلت	يف	نفــي	رشًرا	جديــًدا	مــن	

األمل.

ــا	 ــة.	وعندم ــيق	ألســرتايلا	للخدم ــت	يف	طري ــام	كن ــة	الع ــع	نهاي م
اكنــت	الطائــرة	فــوق	املحيــط	اهلــادئ،	وقعــت	عيــين	ىلع	آيــة	يف	الكتاب	
ــوَك إَِذا  ْدُع

َ
ْرِض أ

َ
ــَى األ

ْ
ق
َ
ــْن أ ــي:	»ِم ــرأه	ىلع	ركب ــوح	ألق ــدس	املفت املق

ْرَفــَع ِمــيِّ َتْهِديــِي.« )مزمــور	61:	2( كنــت	
َ
 َصْخــَرٍة أ

َ
ــِي. إِل

ْ
ل
َ
ُغــِيَ َعَ ق

منبهــًرا،	فباملقارنــة	بإرسائيــل،	فــإن	أســرتايلا	يه	أبعــد	منطقــة	مأهولــة	
ىلع	األرض.

ــاكن	اذلي	 ــط	امل ــذا	بالضب ــى	األرض،	ه ــات: أق ــت	اللكم وتأمل
ْرِض 

َ
ــَى األ

ْ
ق
َ
ــْن أ ــرى:	»ِم ــرة	أخ ــات	م ــرأت	اللكم ــه!	وق ــأذهب	إيل س

ْدُعــوَك...«	أهلــذا	الســبب	اكن	اهلل	يقــودين	لذهــاب	ألســرتايلا؟	والســبب	
َ
أ

الرئيــي	ليــس	هــو	خدمــة	اآلخريــن،	بــل	لــي	أطلــب	اهلل	يف	الصــالة	
ألجــل	نفــي؟
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أثنــاء	األســابيع	اتلايلــة	ذللــك	يف	أســرتايلا،	أخــذت	الصــالة	بُعــًدا	
ــين	 ــة،	لك ــات	اخلدم ــم	لك	إلزام ــت	أتم ــد	كن ــبة	يل.	فق ــًدا	بالنس جدي
خصصــُت	بقيــة	الوقــت	للصــالة.	واكنــت	اذلروة	خــالل	األســبوع	اذلي	
قضيتــه	يف	أديليــد،	حيــث	طِلــب	مــين	أن	أعــظ	يف	املســاء	فقــط.	فكنت	
أغلــق	ىلع	نفــي	ابلــاب،	لك	يــوم،	يف	غرفــة	الضيــوف	الصغــرة	مكيفــة	
اهلــواء	يف	اجلــزء	األخــر	مــن	مــزل	الــرايع،	وكنــت	أعطــي	لك	كيــاين	

للصــالة.	وكنــت	أقــي	معظــم	الوقــت	ســاجًدا	أمــام	اهلل.

واكن	دلي	إنطبــاع	أين	أخــرتق	طريــق	داخــل	نفــق	طويــل	ومظلــم.		
فهنــاك	مــاكن	لإلطــالق	والشــبع	معــد	يل	يف	نهايتــه	ابلعيــدة،	وال	يوجــد	
ــديم	 ــق.	واكن	تق ــذا	انلف ــالل	ه ــن	خ ــاك	إال	م ــور	إىل	هن ــة	للعب طريق
ــا	يف	الصــالة.		 ــي	كنــت	أقضيه يقــاس	مــن	خــالل	عــدد	الســااعت	ال
وأخــًرا،	يف	آخــر	يــوم	يف	األســبوع،	حــدث	إطــالق	رهيــب.	وشــعرُت	أين	

ــة	انلفــق. خرجــت	للنــور	يف	نهاي

ــد	تأكــد.		 ــذ	تلــك	اللحظــة،	أن	مســتقبي	مــع	روث	ق ــُت	من وعرف
لــم	يعــد	هنــاك	رصاع،	وال	قلــق.	فقــد	حِســم	األمــر	يف	العالــم	الــرويح.		

ويمكنــين	اإلنتظــار	بثقــة	هادئــة	حلدوثــه	يف	العالــم	الطبيــي.

ــت	يف	الشــهور	اتلايلــة،	أشــعر	وكأين	أشــاهد	لوحــة	الشــطرنج،	 كن
ــرك	قطعــة	تلــو	األخــرى	تلضعهــا	يف	ماكنهــا.		

ُ
واكنــت	هنــاك	يــد	إهليــة	حت

ــة	 ــن	وجه ــه	م ــروث	لترشح ــا	ل ــن	قصتن ــزء	م ــذا	اجل ــُت	ه ــد	ترك وق
ــول	إن	اهلل	 ــين	أن	أق ــاب.	يكفي ــة	الكت ــك	يف	نهاي ــا،	وســتفعل	ذل نظره
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ــا	 ــا	عمــل	يف	قلــي.	وأيًض ــوب	إخــويت	الُمعلمــن	كم ــوة	يف	قل عمــل	بق
ــه	ســيعطيه	هلــا. ــق	أن ــا	نث ــح	روث	الشــفاء	الاكمــل	اذلي	كن من

ويف	أبريــل	اعم	1978	أعلنــا	أنــا	وروث	خطبتنــا،	وتزوجنــا	يف	
أكتوبــر.	وقــام	تشــارلز	سيمبســون	بعمــل	مراســم	احلفــل	وصــى	بقيــة	
ــة	 ــد	هلل.	لكــم	شــعرنا	بنعم ــا	واســتودعونا	يف	ي اإلخــوة	ألجــل	وحدتن

ــا! اهلل	علين

وبوجــود	روث	جبانــي،	دخلــْت	خدمــي	مرحلــة	جديــدة.	فأنا	كنت	
ــه	مــن	الطبيــي	أن	تقــل	قــدريت	ىلع	الرحــالت	اتلبشــرية	يف	 أتوقــع	أن
عمــر	اثلــالث	والســتن.	لكــن	ىلع	انلقيــض،	فقــد	توســعت	خدمــي	
بطريقــة	لــم	أكــن	أتوقعهــا.	فــي	بضعــة	أعــوام	أصبــح	بإمــاكين	الوصــول	
ــب،	 ــة،	والكت ــج	اإلذاعي ــالل	الرام ــن	خ ــا	م ــة	لكه ــرة	األرضي للك
ــط	الاكســيت،	وخدمــي	الشــخصية.	واألمــر	املثــر	أن	الرنامــج	 ورشائ
ــم	يكــن	 ــن	ل ــن	األشــخاص	اذلي اإلذايع	اخلــاص	يب	اكن	يلمــس	مالي

دليهــم	أي	وســيلة	أخــرى	لســماع	لكمــة	اهلل.

ــة	 ــوة	وثق ــاين	ق ــا	اتلــام	يعطي ــة	وإخالصه ــة	روث	اثلابت ــت	حمب اكن
ملواجهــة	اتلحديــات	الــي	يضعهــا	اهلل	أمــايم	باســتمرار.	لكــن	أســاس	
ــاق«	 ــا	»اإلتف ــذا	حققن ــفاعة.	وهك ــة	للش ــا	ايلومي ــا	اكن	خدمتن جناحن
ــل	 ــدس-	اذلي	جيع ــروح	الق ــع	ال ــم	م ــق	اتلناغ ــن	طري ــل	-	ع الاكم

ــر. ــالة	ال	تقَه الص

ــًدا	 ــاف	اهلل	بُع ــب،	أض ــا	جلن ــا	وروث	جنبً ــل	أن ــا	نعم ــا	كن وبينم
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ــدة	ســاعة	أو	 ــظ	مل ــا	أع ــادًة	م ــة	الشــفاء	اخلاصــة	يب.	فع ــًدا	خلدم جدي
أكــر،	ثــم	نقــوم	لكينــا	بالصــالة	للمــرىض	ملــدة	أربــع	أو	مخــس	ســااعت.	
ونقــوم	أنــا	وروث	بوضــع	األيــدي	ىلع	أزواج	آخريــن	قبــل	إنتهــاء	
اخلدمــة،	نلنقــل	هلــم	نفــس	اخلدمــة	فــوق	الطبيعيــة	الــي	منحهــا	نلــا	

اهلل.

اكن	هــذا	اتلوســع	يف	خدمتنــا	يتطلــب	منــا	رحــالت	طويلــة	
ــوط	 ــل	الضغ ــا	ل ــد	تعرضن ــالد.	وق ــن	ابل ــد	م ــد	والعدي ــاقة	للعدي وش
الــي	تتســبب	فيهــا	تغــرات	املنــاخ،	والطعــام،	واثلقافــة.	واكنــت	روث	
تســتطيع	يف	هــذه	األحــوال	أن	تتوقــع	إحتياجــايت	قبــل	حــى	أن	أدركهــا،	

ــة. ــرة	ومذهل ــرق	مبتك ــديدها	بط ــا	بتس ــوم	دائًم وتق

ــة	اإلبداعيــة،	 ويف	املجــاالت	األخــرى	أيًضــا،	مثــل	اإلدارة	والكتاب
اكن	اهلل	قــد	أعطــى	روث	مهــارات	لتســدد	إحتياجــات	لــم	أكــن	أعــرف	
أننــا	ســنواجهها.	فكنــت	أشــعر	باإلنبهــار	مــراًرا	وتكــراًرا	مــن	كيــف	
ــع	 ــاز	م ــب	القف ــا	يتناس ــا	كم ــدرايت،	تماًم ــل	ق ــا	تكم ــت	قدراته اكن
حجــم	ايلــد.	ومــرة	أخــرى،	كمــا	حــدث	يف	زوايج	األول،	أعطــاين	اهلل	
»معينًــا	نظــري.«	يف	األعــوام	الــي	اكنــت	تفصــل	بــن	الزجيتــن،	تغــرت	
طبيعــة	إحتياجــايت.	والطريقــة	الــي	ســدد	بهــا	اهلل	إحتياجــايت	اكنــت	

خايلــة	مــن	العيــوب	يف	زوايج	اثلــاين	مثلهــا	مثــل	زوايج	األول.

فــي	لكتــا	احلاتلــن،	اكن	اهلل	يعمــل	حبســب	خطتــه	للــزواج	الــي	
أسســها	يف	فجــر	اتلاريــخ	البــرشي.	كمــا	اكن	احلــال	مــع	يلديــا،	هكــذا	
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اكن	مــع	روث.	فــاهلل	توقــع	نوعيــة	الزوجــة	الــي	أحتــاج	إيلهــا،	وأعدهــا	
ــا	 ــي	إختاره ــة	ال ــا	اكملعين ــيق،	وأراين	إياه ــا	يف	طري ــة،	ووضعه يل	بدق
ــخصن	 ــدة	ش ــج	وح ــل	اهلل	يُنت ــا،	اكن	عم ــن	أيًض ــا	احلاتل يل.	ويف	لكت

ــزواج. ــة	مــن	ال ــه	انلهائي يصبحــان	واحــًدا،	ويه	اغيت
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 الفصل الرابع 
البوابة

لقــد	عرضــت	رسيًعــا	يف	الفصــل	األول	املبــادئ	الكتابيــة	للــزواج؛	
	

ً
وســأبن	يف	الفصلــن	اتلايلــن	كيــف	اتفقــت	خــريت	يف	الــزواج	-	أوال
بليديــا	ثــم	روث	-	مــع	انلمــوذج	الكتــايب	بدقــة	مذهلــة.	وبمــا	أن	فهــم	
هــذه	املبــادئ	هــو	أســاس	لك	مــا	يــي،	فســيكون	مــن	املفيــد	يف	هــذه	

املرحلــة	أن	نعرضهــم	باتلفصيــل:

ــرشي.	 ــخ	الب ــة	اتلاري ــزواج	يف	بداي ــدأ	ال ــن	ب ــو	م ــه	ه 1(	اهلل	نفس
لــم	يكــن	لإلنســان	دور	يف	اتلخطيــط	هل.	وال	يســتطيع	اإلنســان	
فهــم	الــزواج	دون	إعــالن	إلــي،	وال	حــى	يمكنــه	أن	يكــون	

جــزء	مــن	خراتــه	املكتســبة.	

2(	فقــرار	أن	الرجــل	جيب	أن	يزوج	أىت	من	اهلل،	وليس	من	اإلنســان.

ــم	 ــوع	املعــن	اذلي	حيتاجــه	الرجــل.	والرجــل	ل ــم	ن 3(	اكن	اهلل	يعل
يكــن	يعلــم.

4(	أعد	اهلل	املرأة	للرجل.	

5(	قدم	اهلل	املرأة	للرجل.	فلم	يكن	ىلع	الرجل	أن	يسى	يلجدها.	

6(	رتب	اهلل	طبيعة	حياتهما	سوًيا.	واكنت	اغيتها	انلهائية	يه	وحدتهما.
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ــزايم	ىلع	لك	 ــر	إل ــزواج	كأم ــد	يســوع	نمــوذج	اهلل	األصــي	لل 7(	أيّ
ــًذا	هل.	وهــو	مــازال	يعمــل	حــى	ايلــوم. مــن	ســيصبحون	تالمي

إن	املقيــاس	اذلي	وضعــه	اهلل	للــزواج	اعٍل	لكنــه	ليــس	بعيــد	
املنــال.	فهنــاك	مســيحيون	مــن	لك	بــالد	العالــم،	ومــن	خمتلــف	األعــراق	
واخللفيــات،	يســتطيعون	أن	يشــهدوا	أن	خطــة	اهلل	تعمــل	بنجــاح.	وأي	
ــر	 ــرشوط	يســتطيع	أن	خيت ــق	ال ــتعداد	تلطبي ــه	اس ــن	دلي ــييح	مؤم مس

ــا. ــه	أو	حياته عمــل	خطــة	اهلل	املذهــل	يف	حيات

ــة،	اذلي	 ــاك	رشط	واحــد	شــديد	األهمي ــرشوط؟	هن ــا	يه	ال إذن،	م
ــن	 ــعبه.	ولك	م ــا	اهلل	لش ــي	أعده ــاة	ال ــفا	احلي ــة	ىلع	ش ــف	كبواب يق
ــالل	 ــن	خ ــروا	م ــب	أن	يع ــم،	جي ــه	اهلل	حلياته ــل	خط ــيدخلون	داخ س
ــا	 ــزواج،	لكنه ــق	باألخــص	ىلع	خطــة	اهلل	لل ــة.	وهــذا	ينطب هــذه	ابلواب

ــيحية. ــاة	املس ــرى	يف	احلي ــق	األخ ــمل	لك	املناط ــا	تش أيًض

ــذه	 ــام	ه ــه	أم ــا	لوج ــس	وجًه ــا	بول ــة	12:	1(	يضعن ــالة	)رومي يف	رس
ْجَســاَدُكْم 

َ
ُموا أ ْن ُتَقدِّ

َ
ــِة اللِ أ

َ
ف
ْ
َهــا اإِلْخــَوةُ بِرَأ يُّ

َ
ُْكــْم أ ــُب إِلَ

ُ
ْطل

َ
أ
َ
ابلوابــة:	»ف

َعْقلِيَّــَة.« يف	
ْ
َســًة َمْرِضيَّــًة ِعْنــَد اللِ ِعَباَدتَُكــُم ال َذبِيَحــًة َحيَّــًة ُمَقدَّ

اإلصحاحــات	اإلحــدى	عــرش	الســابقة	مــن	رســالة	روميــة،	فــر	بولــس	
نعمــة	اهلل	الغنيــة	حنــو	اجلنــس	البــرشي،	والعطيــة	الاكملــة	الــي	منحهــا	
ــا،	مــن	خــالل	فــداء	يســوع	املســيح.	 ــوا	أم	أمًم لــل	انلــاس،	يهــوًدا	اكن
ويف	هــذا	اجلــزء	يصــل	لــرد	الفعــل	اذلي	يطلبــه	اهلل	مــن	لك	واحــد	فينــا	

وهــو	أمــر	بســيط	وواقــي:	قدمــوا	أجســادكم	هلل	كذبيحــة	حيــة.
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ــاذا	 ــن	مل ــه.	لك ــل	خطت ــي	تعم ــا	اهلل	ل ــا	من ــة	يطلبه ويه	ذبيح
يشــدد	بولــس	ىلع	انهــا	جيــب	أن	تكــون	حيــة؟	ألنــه	يقارنهــا	بذبائــح	
	ثــم	توضــع	ميتــة	ىلع	املذبــح.	ويف	

ً
العهــد	القديــم،	الــي	اكنــت	تُذبــح	أوال

ــة	أن	يقــدم	جســده	 ــد	يطلــب	اهلل	مــن	لك	مؤمــن	ومؤمن العهــد	اجلدي
أو	جســدها	بالاكمــل	كمــا	لــو	اكن	يضعــه	ىلع	املذبــح	-	لكنــه	جيــب	أن	
ــا،	جســًدا	اعمــاًل	ومكرًســا	خلدمــة	اهلل.	وال	يوجــد	 يكــون	جســًدا	حيً
اختــالف	يف	تقديــم	اذلبيحــة،	اكملــة.	فــاهلل	يطلــب	يف	العهــد	اجلديــد	

ــم	تســليًما	اكمــاًل	وبــال	حتفــظ. كمــا	يف	العهــد	القدي

ــم	 فعندمــا	تقــدم	جســدك	هلل	بهــذه	الطريقــة	فهــذا	يعــين	أنــك	ل
تعــد	تمتلكــه	أو	تتحكــم	فيــه.	ولــن	تقــرر	بعــد	اآلن	أيــن	يذهــب،	أو	
مــاذا	ســيأكل	أو	يلبــس،	أو	نوعيــة	اخلدمــة	الــي	ســيؤديها.	فــل	ذلــك	
يقــرره	اآلن	مــن	ســلمت	هل	الســلطان	الاكمــل	وانلهــايئ.	وبمــا	أنــه	هــو	
خالقــك،	فهــو	يعــرف	أفضــل	منــك	مــا	اذلي	يمكنــه	حتقيقــه	يف	ومــن	

خــالل	جســدك	املستســلم	هل.

أنــه	جيعــل	جســدك	 وانلتيجــة	األوىل	هلــذا	اإلستســالم	يه	
مقدًســا.	يذّكــر	يســوع	الفريســين	فـــي	)مــى	23:	19(	بــأن	املذبــح	هــو	
اذلي	يُطّهــر	-	أو	يقــدس-	اذلبيحــة	املوضوعــة	عليــه،	والعكــس	ليــس	
ــح	اهلل.	 ــه	ىلع	مذب ــا	تضع ــق	ىلع	جســدك	عندم ــذا	ينطب ــا.	وه صحيًح

ــه	هلل.	 ــه،	وخيصص ــره،	ويقدس ــل	يطه ــذا	الفع فه

هــذا	األمــر	هل	داللــة	خاصــة	ملــن	يفكــرون	يف	الــزواج،	ألن	
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الــزواج	هــو	إحتــاد	جســدان	يلصبحــا	واحــد.	فــاهلل	أعلــن	مــن	ابلــدء:	
»َويَُكونـَـاِن َجَســدا َواِحــدا.«	يــا	هل	مــن	إمتيــاز	ال	يقــدر	بثمــن	أن	تدخل	

هــذا	اإلحتــاد	جبســد	مقــدس!

لكــن	لأســف،	أســاء	الكثــر	مــن	الشــباب	ايلــوم	إســتخدام	هــذا	
اجلســد	ودنســوه	باملخــدرات،	واجلنــس	غــر	املــرشوع	أو	غــر	الطبيــي،	
ــخاص	أن	 ــؤالء	األش ــن	هل ــل	يمك ــة.	فه ــرى	مهين ــات	أخ أو	بممارس
يدخلــوا	يف	وحــدة	الــزواج	بأجســاد	مقدســة،	لــم	تعــد	ســببًا	للعــار؟	نعم.		
يمكنهــم	ذلــك	مــن	خــالل	املذبــح	املتــاح	يف	مــوت	يســوع	ىلع	الصليب،	
فــاهلل	يقــدم	أجســاًدا	مقدســة	حــى	هلــؤالء	بســبب	القــوة	املطهــرة	دلم	
يســوع	املســفوك	ىلع	املذبــح،	كمــا	يف	رســالة	)1	يوحنــا	1:	7(	»َوَدُم يَُســوَع 

ــٍة.«	 ُرنَــا ِمــْن ُكِّ َخِطيَّ َمِســيِح ابْنـِـِه ُيَطهِّ
ْ
ال

ــاكن	يف	 ــد	م ــه	ال	يوج ــوس	أن ــيحين	يف	كورنث ــس	املس ــذر	بول حي
ــاٌة...  ــاًل	يف	رســالة	)1	كورنثــوس	6:	9	-10(	»... الَ ُزنَ الســماء	هلــؤالء،	قائ
رُيوَن...«		

ِّ
ــك ــوَن َوالَ ِس اُع ــوٍر... َوالَ َطمَّ

ُ
ــو ُذك ــوَن َوالَ ُمَضاِجُع بُونُ

ْ
َوالَ َمأ

ــْم.  ــاٌس ِمْنُك نَ
ُ
ــَذا َكَن أ

َ
ــدد	11(	»َوَهك ــاًل	يف	)ع ــة	قائ ــم	القائم وخيتت

ْرُتــْم بِاْســِم الــرَّبِّ يَُســوَع َوبـِـُروِح  ْســُتْم بـَـْل َترَبَّ ُتْم بـَـْل َتَقدَّ
ْ
تََســل

ْ
ِكــِن اغ

َ
ل

ــالة	 ــاًل	يف	رس ــخاص	قائ ــس	األش ــا	نلف ــس	الحًق ــب	بول ــا.« ويكت ِهَن
َ
إِل

ــْذَراَء  َم َع ــدِّ
َ
ق
ُ
ــٍد، أل ــٍل َواِح ــْم لِرَُج  َخَطْبُتُك

ِّ
ن

َ
ــوس	11:	2(	»...أل )2	كورنث

َمِســيِح.« يــا	هل	مــن	حتــول	مذهــل يصــوره	بولــس	هنــا	-	مــن	
ْ
َعِفيَفــًة لِل

قــاع	اإلحنطــاط،	لــر	ال	عيــب	فيــه	وقداســة!	هــذه	يه	قــوة	دم	يســوع	
ــح.  ــون	أجســادهم	ىلع	املذب ــن	يضع هلــؤالء	اذلي
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ويســتمر	بولــس	يف	وصــف	انلتيجــة	اثلانيــة	تلقديــم	جســدك	ىلع	
ــْل  ــَر بَ ْه ــَذا ادلَّ وا َه

ُ
ــاِك ــة	12:	2(: »َوالَ تَُش ــالة	)رومي ــح	اهلل	يف	رس مذب

ــا ِهَ إَِراَدةُ اللِ  وا َم ــرِبُ ــْم ِلَْخَت َهانُِك
ْ
ذ
َ
ــِد أ ُِكْم بَِتْجِدي

ْ
ــل ــْن َش وا َع ُ ــريَّ َتَغ

ــيعمل	اهلل	 ــالمك،	س ــة	إلستس ــُة.« وكنتيج
َ
َكِمل

ْ
ــُة ال َمْرِضيَّ

ْ
ــُة ال احِلَ الصَّ

لــك	األشــياء	الــي	ال	تســتطيع	عملهــا	بقــوة	إرادتــك:	ســيجدد	ذهنــك.	
ســيغر	طريقــة	تفكــرك.	وهــذا	يتضمــن	أهدافــك	وقيمــك	وتوجهاتــك	

ــك	ســيتفق	مــع	فكــر	اهلل	نفســه. ــك.	لك	ذل وأولويات

ــن	 ــاريج.	فل ــلوكك	اخل ــي	ىلع	س ــر	ادلاخ ــذا	اتلغي ــيظهر	ه وس
تصبــح	»متأقلًمــا«	تتــرف	كل	األشــخاص	غــر	املجدديــن	مــن	
ــك	 ــيتضح	يف	ترفات ــذا	س ــدًدا”،	وه ــتصبح	“متج ــك	س ــك.	لكن حول

ــه. ــخصية	اهلل	نفس ــة	وش بطبيع

ــن	 ــن	تتمك ــن	فل ــد	يف	اذله ــذا	اتلجدي ــار	ه ــدأ	يف	إختب إىل	أن	تب
مــن	إكتشــاف	الكثــر	مــن	األشــياء	الرائعــة	الــي	خططهــا	اهلل	ألجلــك.		
ــة	8:	7(:	 ــم	غــر	املجــدد	يف	رســالة	)رومي ــس	اذلهــن	القدي يســي	بول
يـْـَس ُهــَو َخاِضًعــا ِلَاُمــوِس 

َ
 ل

ْ
»اجلســد«،	اذلي	إهتمامــه	»ُهــَو َعــَداَوٌة للَِِّ إِذ

ــح	 ــف	أرساره	أو	يفت ــن	يكش ــاهلل	ل ــَتِطيُع.« ف ــا الَ يَْس يًْض
َ
ــُه أ نَّ

َ
اللِ أل

كنــوزه	ذلهــن	يف	عــداوة	معــه.	لكــن	عندمــا	يتجــدد	ذهنــك	ســتبدأ	
يف	إكتشــاف	لك	مــا	خططــه	اهلل	حلياتــك.

وسـيكون	هذا	االكتشـاف	خلطة	اهلل	ذلهنك	املتجدد	أمـًرا	متصاعًدا.	
يستخــدم	بولس	ثالث	لكمات	ليرشحه:	صاحلـة،	مرضية،	اكملـة.
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ــا	صاحلــة.	فــاهلل	 فــأول	أمــر	ستكتشــفه	عــن	خطــة	اهلل	أنهــا	دوًم
ال	خيطــط	أبــًدا	ألمــر	يسء	أو	مــؤٍذ	ألي	مــن	أوالده.	وعندمــا	تكتشــف	
ذلــك،	ســيتوجب	عليــك	أن	ترفــض	لك	أكاذيــب	الشــيطان.	فهــو	ســير	
ــوق	يف	 ــم	ومش ــو	مه ــا	ه ــيلكفك	لك	م ــل	هلل	س ــليم	الاكم ىلع	أن	التس
ــل:	»ســتتخى	عــن	 ــك	بكلمــات	ســلبية	مث ــك.	وســيليق	يف	ذهن حيات
لك	مــا	تســتمتع	بــه...	ســتصبح	مثــل	العبــد...	هــذه	انلوعيــة	مــن	احليــاة	
ــور	 ــن	تتط ــك...	ل ــتخر	لك	أصدقائ ــة...	س ــاكن	للمتع ــا	م ــس	فيه لي

ــخ. ــًدا...	إل شــخصيتك	أب

يف	الواقـع،	العكـس	صحيـح.	فخطـة	اهلل	ليسـت	صاحلـة	فقـط،	
لكنهـا	أيًضـا	مرضيـة.	فالتسـليم	الاكمـل	هلل	هـو	ابلوابة	حليـاة	ممتلئة	
باتلحديـات	والـذات	الـي	ال	يمكن	اختبارهـا	بأي	طريقـة	أخرى.		
ولقـد	قابلت	ىلع	مر	السـنن	الكثر	من	املسـيحين	اذليـن	قاموا	بهذا	
التسـليم.	ولـم	أقابل	أي	شـخص	نـادم	ىلع	ذلك.	وىلع	اجلهـة	األخرى،	
أعـرف	مسـيحين	آخريـن،	اكن	أمامهـم	حتـدي	التسـليم	ورفضـوا.		

ولكهـم	دون	إسـتثناء،	إنتـىه	بهـم	األمـر	حمبطن	وغر	مشـبعن.

ــتذهب	إىل	 ــة	اهلل،	س ــد	خلط ــاف	املزاي ــتمر	يف	اإلكتش ــا	تس وبينم
مــا	هــو	أبعــد	مــن	اإلرادة	الصاحلــة	واملرضيــة	تلصــل	للاكملــة.	فعندمــا	
ــر	 ــد	أم ــال	يوج ــة.	ف ــة	وتام ــتجدها	اكمل ــل،	س ــل	إرادة	اهلل	بالاكم تتقب
اغئــب.	فــي	تغطــي	لك	مناطــق	حياتــك،	وتســدد	لك	إحتيــاج،	وتشــبع	

ــتياق. لك	إش
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فــإذا	اكن	الــزواج	جــزء	مــن	خطــة	اهلل	لــك،	فيجــب	أن	تثــق	فيــه	
ــاره	 ــك	اذلي	إخت ــل	الرشي ــك	وألج ــل،	ألجل ــيتمم	لك	اتلفاصي ــه	س أن
ــا،	وســتختران	 ــك	تماًم ــم	ل ــك.	فهــو	ســيجمعك	مــع	الشــخص	املالئ ل
ــم	 ــك	بمســتوى	ل ــه	اهلل	يف	األســاس.	وســيحدث	ذل ــا	صمم ــزواج	كم ال

ــم	قــط. حيلــم	بــه	العال

ــدم	هل	 ــم	تق ــل	هلل.	فل ــليم	الاكم ــذا	التس ــل	ه ــم	بمث ــم	تق ــا	ل ربم
ــم	تكــن	تعــرف	أن	اهلل	 ــا	ل ــل.	ربم ــة«	مــن	قب »جســدك	كذبيحــة	حي
ــة	 ــة	-	بواب ــذه	ابلواب ــام	ه ــف	أم ــك	اآلن	تق ــك.	لكن ــك	ذل ــب	من يطل
ــة	 ــود	يف	اجله ــو	موج ــا	ه ــار	لك	م ــوق	إلختب ــل،	تت ــالم	الاكم اإلستس
األخــرى،	ومــع	ذلــك	فأنــت	خائــف.	وبــدأت	بالفعــل	تســمع	يف	ذهنــك	

ــيطان. ــة	الش وسوس

دعــين	أقــول	إين	أفهــم	مــا	تشــعر	بــه.	فمنــذ	أربعــن	اعًمــا	وقفــُت	
أمــام	ابلوابــة	نفســها،	واختــرُت	نفــس	الضغــوط	ادلاخلية	-	واإلشــتياق	
إلختبــار	مــا	هــو	موجــود	يف	اجلهــة	األخــرى،	واخلــوف	مــن	اثلمــن	اذلي	
ــين؟	 ــايئ	ع ــيقول	أصدق ــاذا	س ــين:	م ــئلة	ذه ــرْت	األس ــأدفعه.	وغم س
وأرسيت؟	مــا	اذلي	ســيحدث	ملســتقبي	املهــين	يف	اجلامعــة؟	وأخــًرا	

ــا	هلل. ــايت	لكه ــتودعت	حي ــرار.	واس ــذت	الق أخ

ــم	أشــعر	 ــًدا	ول ــرار	أب ــذا	الق ــدم	ىلع	ه ــم	أن ــك	احلــن	ل ــذ	ذل ومن
بإغــراء	الرجــوع	عنــه.	فهــو	فتــح	يل	الطريــق	حليــاة	أثبتــت	أنهــا	أغــى،	
ــذه	 ــه.	وه ــم	ب ــن	أن	أحل ــا	يمك ــويًقا،	مم ــر	تش ــالًء،	وأك ــر	إمت وأك
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احليــاة	تضمنــت	زوجتــن	معدتــن	مــن	اهلل	يف	لكتــا	زجيــايت	املتتايلتــن.		
وأســتطيع	أن	أقــول	شــيئًا	واحــًدا	بثقــة	اكملــة:	خطــة	اهلل	تعمــل	بنجاح!

ــة.	وحــى	اهلل	 ــرور	مــن	هــذه	ابلواب رغمــك	ىلع	امل
ُ
ــين	أن	أ ال	يمكن

ريــك	كيــف	تدخــل،	فــل	
ُ
نفســه	لــن	يفعــل	ذلــك.	لكــين	أســتطيع	أن	أ

ــتعًدا	 ــت	مس ــاذا	كن ــيطة.	ف ــالة	بس ــه	ص ــرار،	يلي ــو	ق ــه	ه ــا	حتتاج م
ــك	أن	تصــي	اللكمــات	اتلايلــة: ــرار،	يمكن إلختــاذ	هــذا	الق

أيها	الرب	يسوع	املسيح،

ــل	 ــب	ألج ــة	ىلع	الصلي ــك	ذبيح ــت	نفس ــك	قدم ــكرك	ألن أش
ــة. ــاة	أبدي ــون	يل	حي ــران	وتك ــال	الغف ــي	أن ــاي،	ل خطاي

سلم	نفي	لك	اآلن.
ُ
وبدوري،	أ

قدم	جسدي	ذبيحة	حية	ىلع	مذحبك.
ُ
وأ

ومنذ	اآلن	فصاعًدا،	أصبحت	ملاًك	لك	بالاكمل.

إجعلين	من	تريد	أن	أكون؛

وقدين	إىل	حيث	تريدين	أن	أذهب.

إكشف	خطتك	حليايت.

ــد	 ــه	ق ــكره	أن ــكر	هلل.		أش ــم	الش ــرارك	بتقدي ــم	ىلع	ق واآلن	إخت
ــاًك	هل	اآلن.	وأصبحــت	 ــا	مل ــك	لكه ســمعك	وقبلــك.	أشــكره	ألن	حيات
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	منــه.	وهــو	ســيفتح	أمامــك	لك	أبــواب	إرادتــه	ألجلــك.	وســوف	
ً

مســئوال
يتمــم	لك	خطــة	وقصــد	دليــه	ألجــل	حياتــك.

ولــل	مــن	قامــوا	بهــذا	اإللــزام	أمــام	اهلل	اذلي	ال	رجعة	فيه	-	ســواء	
ــاء	قــراءة	هــذه	الصفحــات	أو	يف	وقــت	ســابق	-	أســتطيع	 ــه	أثن قمــت	ب
أن	أقــدم	لــك	ضمانـًـا:	أنــك	بينمــا	تســتكمل	قــراءة	هــذا	الكتــاب	وتتبــع	
ــه	اهلل	 ــا	خطط ــف	م ــوف	تكتش ــزواج،	فس ــص	بال ــا	خيت ــورته	فيم مش
لــك	يف	هــذا	املجــال	يف	حياتــك،	وســتُتمم	خطتــه.	لكــن،	تذكــر،	أنــك	
منــذ	اآلن	فصاعــًدا،	لــن	تتخــذ	قراراتــك	بنفســك.	ســوف	تكتشــف	

قــرارات	اهلل	وجتعلهــا	قراراتــك.	

هنــاك	يشء	أخــر	أيًضــا	جيــب	أن	تتذكــره:	أن	اهلل	يعطــي	األفضــل	
ملــن	يرتكــون	هل	االختيــار.
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 الفصل اخلامس 
أربعة توجهات حتتاج أن تنميها

ــت	يف	 ــدس،	فأن ــروح	الق ــدًدا	بال ــح	جم ــك	أصب ــا	أن	ذهن واآلن	بم
موقــع	يؤهلــك	لإلنتقــال	للجزئيــن	اآلخريــن	يف	حياتــك	اذليــن	جيــب	
ــك.	وهــذا	 ــه	اهلل	-	توجهاتــك	وأفعال أن	جتعلهمــا	يتفقــان	مــع	مــا	يطلب
ــن	 ــال.	فم ــركز	ىلع	األفع ــايل	س ــات،	واتل ــركز	ىلع	اتلوجه ــل	س الفص
	توجهاتــك،	

ً
املهــم	أن	تضــع	هذيــن	األمريــن	يف	ماكنهمــا	الصحيــح:	أوال

	وحتــدد	
ً

ثــم	أفعالــك.	فــي	لك	اتلرفــات	البرشيــة	تــأيت	اتلوجهــات	أوال
األفعــال.	فــإذا	أهملنــا	اتلوجهــات	وركزنــا	ىلع	األفعــال	نكــون	كمــن	

ــة	أمــام	احلصــان. يضــع	العرب

ــل.		 ــة	ىلع	اجلب ــايس	يف	املوعظ ــوع	األس ــز	يس ــو	ترك ــذا	ه اكن	ه
ــل	 ــة	مث ــال	اخلارجي ــة	ىلع	األفع ــز	يف	الغابلي ــوىس	اكن	يرك ــوس	م فنام
القتــل	والــزىن.	بينمــا	ركــز	يســوع	ىلع	اتلوجــه	ادلاخــي	مثــل:	الغضــب،	
والكراهيــة،	أو	الشــهوة	املوجــودة	يف	القلــب.	فاألفعــال	الصحيحــة	ســتأيت	
مؤكــًدا	مــن	اتلوجهــات	الصحيحــة	بينمــا	ال	يمكــن	أن	تنتــج	اتلوجهات	

	صحيحــة.
ً

اخلاطئــة	أفعــاال

ــن	 ــة	م ــات	معين ــع	جه ــات	يف	أرب ــاك	توجه ــن	أن	هن ــا	أؤم وأن
ــد	أن	تــزوج	حبســب	خطــة	 ــا	إن	كنــت	تري ــاج	أن	تنميه حياتــك،	حتت
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ــا،	 ــا،	توجهــك	جتــاه	نفســك؛	ثاثلً ــزواج؛	ثانيً ،	توجهــك	حنــو	ال
ً

اهلل:	أوال
ــك.	 ــاه	وادلي ــك	جت ــا،	توجه ــن؛	رابًع ــاه	اآلخري ــك	جت توجه

وباألخــص،	يف	انلقطــة	اثلاثلــة،	فــإن	توجهــك	جتــاه	اآلخريــن	هــو	
ــه	 ــك	اذلي	عين ــد	توجهــك	حنــو	الرشي ــع	اعمــل	رئيــي	يف	حتدي بالطب

ــك. اهلل	ل

ــا:	 ــا	هم ــران	حتتاجهم ــاك	أم ــزواج.	هن ــو	ال ــك	حن ،	توجه
ً

إذن،	أوال
ــع.		 ــة	واتلواض املهاب

هــل	أنــت	مســتعد	أن	تتعامــل	مــع	الــزواج	باملهابــة	الالئقــة	بــه؟	
علــن	

ُ
ــذ	األزل	يف	ذهــن	اهلل،	وأ ــه	رس	مقــدس	تكــون	من ــرى	أن هــل	ت

لإلنســان	ألجــل	خــره	وبركتــه	بمقــدار	ال	يقــاس؟

جيــب	ىلع	لك	مســييح	يفكــر	يف	الــزواج	أن	يقــرأ	لكمــات	بولــس	يف	
رســالة	)أفســس	5:	25-32(	مــراًرا	وتكــراًرا:	

يًْضــا 
َ
َمِســيُح أ

ْ
َحــبَّ ال

َ
َمــا أ

َ
ِحبُّــوا نَِســاَءُكْم ك

َ
يَُّهــا الرَِّجــاُل، أ

َ
»أ

ــًرا إِيَّاَهــا بَِغْســِل  َســَها، ُمَطهِّ ــا، لـِـَيْ ُيَقدِّ ْجلَِه
َ
َم َنْفَســُه أل

َ
ْســل

َ
نِيَســَة وَأ

َ
ك

ْ
ال

ــا  ـَـَس فِيَه ــَدةً، الَ َدن ي ــًة َمِ نِيَس
َ
ــِه ك ــا ِلَْفِس َه ــَيْ ُيِْضَ ِ ــِة، ل َلَِم

ْ
ــاءِ بِال َم

ْ
ال

َســًة َوبـِـاَ َعْيــٍب.  ٌء ِمــْن ِمْثــِل َذلـِـَك، بَــْل تَُكــوُن ُمَقدَّ ْو َشْ
َ
َوالَ َغْضــَن أ

ــبُّ  ــْن ُيِ ــاِدِهْم. َم ْجَس
َ
أ
َ
ــاَءُهْم ك ــوا نَِس ْن ُيِبُّ

َ
ــاِل أ ــُب َعَ الرَِّج ِــَك َيِ َذل

َ
ك

ــُه  ــْل َيُقوتُ ــطُّ بَ
َ
ــَدهُ ق ــٌد َجَس َح

َ
ــْض أ ــْم ُيْبِغ

َ
ــُه ل إِنَّ

َ
ــُه. ف ــبُّ َنْفَس ــُه ُيِ تَ

َ
اْمرَأ

ــْن  ــِمِه، ِم ــاُء ِجْس ْعَض
َ
ــا أ َن نَّ

َ
ــِة. أل نِيَس

َ
ك

ْ
ــا لِل يًْض

َ
ــرَّبُّ أ ــا ال َم

َ
ــِه، ك َويَُربِّي
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َتِصــُق 
ْ
ــُه َويَل مَّ

ُ
بـَـاهُ وَأ

َ
ْجــِل َهــَذا َيــْرُُك الرَُّجــُل أ

َ
ِْمــِه َوِمــْن ِعَظاِمــِه. ِمــْن أ حلَ

ِكنَّــِي 
َ
ُّ َعِظيــٌم، َول َنــاِن َجَســًدا َواِحــًدا. َهــَذا الــرِّ

ْ
تـِـِه، َويَُكــوُن ااِلث

َ
بِاْمرَأ

ــِة.« نِيَس
َ
ك

ْ
ــيِح َوال َمِس

ْ
ــِو ال ْ ــْن نَ ــوُل ِم

ُ
ق
َ
ــا أ نَ

َ
أ

هـل	تـرى	مـا	يقوهل	بولـس	هنـا؟	إن	الـزواج	البـرشي	هـو	املثال	
األريض	لعالقـة	املسـيح	بكنيسـته.	واإلحتاد	اذلي	يسـتمتع	به	الزوج	
مع	زوجته	يمثل	اإلحتاد	اذلي	سـيحدث	بن	املسـيح	وكنيسـته	-	إحتاد	
فيـه	سـيجتمع	اهلل	اخلالق،	باإلنسـان	املخلـوق،	مًعا	يف	وحـدة	محيمية،	
واكملـة،	وأبديـة.	فنعمـة	اهلل	فوق	الطبيعيـة	وحدها	تسـتطيع	أن	جتمع	
رجـل	وامـرأة	مًعـا	يف	عالقـة	تشـابه	أمـًرا	بهـذه	العظمـة	والقدسـية.

ــا	 ــد	من ــل	لك	واح ــب	أن	جيع ــر	جي ــذا	ال ــب	يف	ه ــل	املهي واتلأم
يعــرتف	قائــاًل:	»يــا	رب،	ال	أســتطيع	أن	أفهــم	لك	مــا	أعددتــه	ألجــي	يف	

ــدك	وأســألك	أن	تعلمــين	وترشــدين.«	 ــزواج،	لكــين	أمســك	بي ال

ــإذا	جعلــت	توجهــك	هكــذا،	يمكنــك	أن	تطمــن	وتتأكــد	مــن	 ف
ــُم 

ِّ
ــقِّ َويَُعل َ ــُوَدَعَء يِف احلْ

ْ
لكمــات	ســفر	)املزامــر	25:	9(:	»يُــَدرُِّب )اهلل( ال

ــُه.« فــاهلل	ســيضع	املفتــاح	يف	يــدك،	بطريقتــه	ويف	وقتــه.	
َ
ــُوَدَعَء ُطُرق

ْ
ال

ربمــا	ينتابــك	اآلن	الشــعور	بــأن	تقــول،	»هــذا	األمــر	فــوق	
إســتطاعي	-	وشــديد	الصعوبــة.	فأنــا	غــر	مســتحق	وغر	قــادر	ىلع	ذلك.«	

ليــس	بالــرورة	أن	يكــون	هــذا	رد	فعــل	خاطــئ،	فالكثــر	مــن	
ــروا	 ــوا	دون	أن	يفك ــخاص	تزوج ــن	أش ــت	ع ــة	نتج ــات	اتلعيس الزجي
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جبديــة	يف	لك	األمــور	املطلوبــة	منهــم.	ولأســف،	فهــذا	األمــر	حقيــيق	
ــه	يشــمل	املؤمنــن	أيًضــا.	 ليــس	بالنســبة	لغــر	املؤمنــن	فقــط.	لكن

واآلن،	ستواجه	املوضوع	الرئيي	اثلاين:	توجهك	جتاه	نفسك.	

إن	شــعورك	بالقيمــة	مــن	أهــم	العنــارص	الــي	تســاعدك	ىلع	
انلجــاح	يف	حياتــك،	وال	ســيما	يف	الــزواج.	وهــو	أحــد	الفوائــد	العديــدة	
ــم	 ــك	مــن	خــالل	إيمانــك	باملســيح،	لكــن	ربمــا	ل الغايلــة	املتاحــة	ل

ــد. ــفه	بع تكتش

وقــد	يتبــادر	ذلهنــك	العديــد	مــن	املشــكالت	مثــل:	»لــم	أحظــى	
بطفولــة	ســعيدة.«	»لقــد	اكن	وادليــا	مطلقــن.«	»لــم	أجنــح	يف	أي	يشء.«	
ــر.«	»ال	 ــس	اآلخ ــن	اجلن ــة	م ــن،	وخاص ــع	اآلخري ــة	م ــعر	بالراح »ال	أش

يمكنــين	أن	أتوقــع	مــا	ســيحدث	مــي	يف	املســتقبل.«	وهكــذا.	

ــيحيًا	 ــت	مس ــن،	إن	كن ــا،	لك ــه	صحيًح ــذا	لك ــون	ه ــد	يك ق
مؤمنًــا،	فهــذا	ال	ينطبــق	عليــك.		إســتمع	ملــا	يقــوهل	بولــس	فـــي	رســالة	
َمِســيِح َفُهــَو َخلِيَقــٌة َجِديــَدٌة. 

ْ
َحــٌد يِف ال

َ
)2	كورنثــوس	5:	17(:	»إًِذا إِْن َكَن أ

ــْد َصــاَر َجِديــًدا.« 
َ
 ق

ُّ
ــُل

ْ
ــَوَذا ال ــْد َمَضــْت. ُه

َ
ــُة ق َعتِيَق

ْ
ْشــَياُء ال

َ
األ

فأنــت	قــد	أصبحــت	خليقــًة	جديــدًة	مــن	خــالل	امليــالد	اثلــاين.		
فــاهلل	لــم	يقبلــك	كما	أنــت	ثــم	قــام	ببعــض	اتلعديــالت	واتلحســينات.		
ــارج.		 ــل	واخل ــن	ادلاخ ــل،	م ــدة	بالاكم ــة	جدي ــك	خليق ــه	جعل لكن
وخطايــاك	املاضيــة	وفشــلك	لــم	يُغفــروا	فحســب،	بالنســبة	هلل؛	لكــن	
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عطيــَت	بدايــة	جديــدة	
ُ
حــى	ذكــرى	وجودهــم	قــد	حُميــت	تماًمــا.		لقــد	أ

بالاكمــل.	وأن	تصــدق	وتعمــل	حبســب	ذلــك	هــو	أمــر	راجــع	إيلــك.

ــس	 ــول	انلف ــاس	األول	لقب ــإن	األس ــي،	ف ــام	الطبي ــب	انلظ حبس
ــن	 ــب	اذلي ــام،	واتلأدي ــب،	واإلهتم ــن	احل ــأيت	م ــة	ي ــعور	بالقيم وللش
ــه،	بســبب	 ــن	هويت ــا	م ــح	واثًق ــن.	فاإلنســان	يصب ــن	األبوي نتلقاهــم	م
ــد	 ــك،	فق ــع	ذل ــن	أىت.	م ــن	أي ــو	وم ــن	ه ــرف	م ــة.	فيع ــذه	اخللفي ه
تغــر	الكثــر	مــن	هــذا،	منــذ	احلــرب	العامليــة	اثلانيــة،	بســبب	اآلبــاء	
ــا،	أو	 الُمهملــن	أو	الضعفــاء،	واألمهــات	الــي	أصبحــن	مهمــالت	أيًض
ــا	 ــة	دور	األب	واألم.	ونتيجــة	ذللــك،	أصبحن صارعــن	بــال	جنــاح	تلأدي
ــن،	كــروا،	وهــم	حيملــون	يف	داخلهــم	شــعور	 أمــام	جيــل	بــدون	وادلي

ــان. ــدم	األم ــور	وع ــن	القص ــم	م ــل	حركته يش

وهــذا	ســبب	أســايس	يف	حتطــم	الكثــر	مــن	الزجيــات	والعالقــات	
ــن	 ــخاص	اذلي ــع	األش ــا	م ــب	أن	حتي ــن	الصع ــرى.	فم ــة	األخ احلميم
يشــعرون	بعــدم	األمــان.	فهــم	ال	يســتطيعون	أن	يرتاحــوا	يف	عالقــة	مــا،	
فهــم	يف	إحتيــاج	مســتمر	لشــئ	يعــزز	روحهــم	املعنويــة.	ومــع	ذلــك	ال	
ــون	 ــة.		وأوئلــك	األشــخاص	ال	يعرف ــدة	طويل ــم	مل يوجــد	شــئ	يكفيه
ــوا	احلــب.	 ــف	يســتقبلون	احلــب،	وباتلــايل	ال	يســتطيعون	أن	يقدم كي

حتثنــا	الوصيــة	اثلانيــة	مــن	الوصيتــن	العظمتــن	ىلع	حمبــة	األقرباء	
كمــا	حنــب	أنفســنا.	إذا	لــم	نتعلــم	أن	حنــب	أنفســنا،	فنحــن	ال	نملــك	

مــا	نقدمــه	ألقربائنــا.
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وقــد	قــدم	اهلل	عالًجــا	إهليًــا	هلــذه	احلالــة	الســائدة	بشــدة	
ــا	 ــح	أبان ــا	ايلــوم	مــن	خــالل	اإليمــان	باملســيح.	فهــو	أصب فـــي	اعملن
ــن	 ــا	»مقبول ــخيص	كأوالد	هل.	وأصبحن ــل	ش ــا	بش ــماوي.	وتبنان الس
فـــي	املحبــوب«	-	أي	يف	يســوع.	فلــم	نعــد	لقطــاء	وال	أيتــام.	ولــم	نعــد	
أجنبيــن	وال	غربــاء.	فنحــن	ننتــي	ألفضــل	اعئلــة	يف	الكــون،	اعئلــة	
ــا	 ــا	م ــنا.	وإذا	فعلن ــل	أنفس ــتطيع	أن	نقب ــا،	نس ــد	قبلن اهلل.	وألن	اهلل	ق

ــح. ــك	فهــذا	عــدم	إيمــان	رصي ــل	مــن	ذل هــو	أق

حرفيًــا،	يعتــر	لك	ذلــك	حقيقيًــا	مــن	حلظــة	ميالدنــا	اثلــاين.	لكن	
ــا	 ــا	أصبحن ــًدا	عم ــي	إدرااًك	مزاي ــاج	أن	نن ــا،	حنت ــك،	فإختبارًي مــع	ذل
ــااعت	 ــي	س ــاج	أن	نق ــك،	حنت ــق	ذل ــي	حنق ــة	اهلل.	ول ــه	يف	اعئل علي
طويلــة	يف	اتلأمــل	يف	مــرآة	لكمــة	اهلل.	وهكــذا	نــرى	بأنفســنا،	مرحلــة	
بعــد	مرحلــة،	وتفصيلــة	بعــد	األخــرى	مــا	معــى	أن	نصبــح	أوالًدا	هلل.		

وبينمــا	نتأمــل	يف	املــرآة	اإلهليــة،	يعمــل	روح	اهلل	داخلنــا،	وحيونلــا	
ــالة																	 ــي	رس ــة	فـ ــذه	العملي ــس	ه ــف	بول ــه.	يص ــر	إيل ــا	ننظ ــابه	م لنش
ْــُن َجِيًعــا نَاِظِريــَن َمْــَد الــرَّبِّ بِوَْجــٍه 

َ
)2	كورنثــوس	3:	18(:	»َون

 
َ

ــوَرةِ َعْينَِهــا، ِمــْن َمْــٍد إِل ــَك الصُّ
ْ
 تِل

َ
ُ إِل َمــا يِف ِمــْرآٍة، َنَتَغــريَّ

َ
ُشــوٍف، ك

ْ
َمك

وِح.«	 ــرُّ ــرَّبِّ ال ــَن ال ــا ِم َم
َ
ــٍد، ك َمْ

ــك	 ــاًء	ىلع	عالقت ــا	ســليًما	جتــاه	نفســك،	بن ــريس	توجًه ــا	ت وعندم
بــاهلل	كأب	لــك،	تصبــح	مســتعًدا	تلفكــر	يف	األمــر	الرئيــي	اثلالــث:	

ــن. ــك	باآلخري عالقت
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ــة	اتلاريــخ	البــرشي،	أدى	تمــرد	اإلنســان	ىلع	اهلل	وباتلــايل	 يف	بداي
ســقوطه	حلبســه	يف	الســجن	الضيــق	لــذات.	ومنــذ	ذلــك	احلــن،	أصبــح	
اتلمركــز	حــول	اذلات	هــو	أحــد	أوضــح	اتلأثــرات	للشــيطان	ىلع	احليــاة	
ــن	 ــخاص	املعذب ــي	لأش ــاء	خدم ــت	يف	أثن ــد	الحظ ــة.	ولق البرشي
بــاألرواح	الرشيــرة،	أن	هــؤالء	انلــاس	دائًمــا	مــا	يكونــون	متمركزيــن	
ــات	 ــااعت	يف	جلس ــاء	س ــتمتعون	بقض ــم	يس ــدة.	فه ــم	بش ــول	ذواته ح
املشــورة	مسرتســلن	يف	رشح	اتلفاصيــل	املجهــدة	لــل	مشــالكهم.		
ويفشــلون	يف	إدراك	أنهــم	لكمــا	حتدثــوا	عــن	أنفســهم	أكــر،	لكمــا	زادت	

قــوة	قضبــان	ســجنهم	ادلاخــي.

أحــد	اتلأثــرات	العظيمــة	للفــداء	مــن	خــالل	املســيح	هــو	حتررنــا	
ــع	 ــل	م ــن	اتلعام ــا	م ــيح،	يمكنن ــّرف	ىلع	املس ــجن	اذلات.	واتلع ــن	س م
اآلخريــن	كمــا	اكن	يعاملهــم	هــو.	بولــس	يــرشح	أنــه	يمكــن	ذللــك	أن	
ــُروا  حيــدث	بلغــة	بســيطة	وواقعيــة	يف	رســالة	)فيلــي	2:	4-5(:	»الَ َتْنُظ
يًْضــا. 

َ
 َمــا ُهــَو آلَخِريــَن أ

َ
 َمــا ُهــَو ِلَْفِســِه، بـَـْل ُكُّ َواِحــٍد إِل

َ
ُكُّ َواِحــٍد إِل

يًْضــا...«
َ
َمِســيِح يَُســوَع أ

ْ
ِي يِف ال

َّ
ــُر ال

ْ
ِفك

ْ
َيُكــْن فِيُكــْم َهــَذا ال

ْ
ل
َ
ف

هنـاك	سـببان	أساسـيان	للزجيـات	املحطمـة	أو	اتلعيسـة:	قلـة	
االهتمـام،	وقلـة	احلساسـية،	من	الطرفن.	ممـا	يؤدي	بـدوره	إلنقطاع	
اتلواصـل.	يمكن	أن	تظهر	هذه	املشـكالت	األساسـية	يف	سـلوكيات	
متعددة،	حبسـب	طباع	األشـخاص	املعنيـن.	أحد	املظاهـر	الواضحة	
ذللـك	يه	اخليانة	اجلنسـية؛	فيصبح	الزوجان	كثرا	اجلدال	والشـجار؛	
حـى	يتجـه	لك	طرف	بلناء	حياة	مسـتقلة	نلفسـه.	ولك	هـذه	املظاهر	
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تشرتك	يف	أمر	واحد:	وهو	إحباط	اغية	اهلل	انلهائية	للزواج	ويه	الوحدة.

وتقــدم	نلــا	نعمــة	اهلل	يف	اخلــالص	نوعــن	مــن	ادلواء:	وهمــا	
اتلقديــر	والشــكر.	فاتلقديــر	هــو	الفعــل	ادلاخــي،	والشــكر	هــو	اتلعبــر	
اخلــاريج.	وهمــا	يعمــالن	مًعــا	كمــادة	زيتيــة	جتعــل	الزوجــن	يتحــراكن	

ــا	بســهولة	وتناغــم.	 مًع

ــايب.	 ــه	إجي ــة	بتوج ــف	ولك	عالق ــه	لك	موق ــا!	واج ــا	لكيهم فنمهم
ــا	 ــد	م ــا	جت ــًرا.	وعندم ــًرا	اكن	أم	كب ــد،	صغ ــئ	جي ــن	أي	ش ــث	ع إحب
هــو	جيــد،	إحــرص	أن	تعــر	عــن	تقديــرك	هل.	هــذا	ســيجعلك	شــخًصا	
تســهل	احليــاة	معــه.	تــدرب	ىلع	ذلــك	يف	لك	عالقاتــك	بينمــا	تمــي	يف	

ــد	هــذا	اإلســلوب	يف	زواج	متناغــم. ــاة،	وســتجين	فوائ احلي

ــك	 ــك	حليات ــت	تصــي	بإخــالص	ألجــل	رشي ــك	كن 	نلفــرتض	أن
ــد	 ــه	يع ــق	أن ــك	أن	تث ــايل	يمكن ــك.	باتل ــمع	صالت ــماوي	س واآلب	الس
لــك	بالضبــط	الرشيــك	اذلي	حتتاجــه	مضبوًطــا	يف	لك	اتلفاصيــل.		
ــن	 ــه	الغايل ــد	أبنائ ــك	أح ــن	يعطي ــو	ل ــب،	فه ــن	ألن	اهلل	أب	حم ولك
كرشيــك	لــك	حــى	يتأكــد	بنفســه	أنــك	ســتعاملها	)أو	تعاملينــه(	كمــا	

ــل	لك	أوالد	اهلل. ــب	أن	يُعاَم جي

يتبــى	اآلن	توجــه	واحــد	هــام	جيــب	أن	تفكــر	فيــه:	توجهــك	جتــاه	
وادليــك.	قــد	تتفاجــأ	لوجــود	ذلــك	ضمــن	متطلبــات	الــزواج	انلاجــح.		
مــع	ذلــك،	فهــذا	هــو	ماكنــه.	يقتبــس	الرســول	بولــس	الوصيــة	اخلامســة	
مــن	الوصايــا	العــرش	ويعلــق	عليهــا	يف	رســالة	)أفســس	6:	1-3(	اكتلــايل:	
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ــرِْم 
ْ
ك

َ
. أ ــقٌّ ــَذا َح نَّ َه

َ
ــرَّبِّ أل ــْم يِف ال ــوا َوادِلِيُك ِطيُع

َ
ْوالَُد، أ

َ
ــا األ َه يُّ

َ
»أ

 ، ــرْيٌ ــْم َخ ُك
َ
ــوَن ل ــَيْ يَُك ِ ــٍد، ل ــٍة بَِوْع ُل َوِصيَّ وَّ

َ
ــِي ِهَ أ

َّ
ــَك، ال مَّ

ُ
ــاَك وَأ بَ

َ
أ

ْرِض«. 
َ
ــارِ َعَ األ ْعَم

َ
ــَواَل األ ــوا ِط َوتَُكونُ

ــد.		 ــة	بوع ــر	مقرتن ــع	األوىل	غ ــا	األرب ــس	أن	الوصاي ــح	بول يوض
ــن	وعــًدا	 ــة	اخلامســة	املتعلقــة	بالوادلي لكــن	اهلل	أضــاف	هلــذه	الوصي
ممــًزا:	»لــي	يكــون	لكــم	خــر...«	ويف	الوقــت	نفســه،	حيــوي	الوعــد	
ــرام	 ــرص	ىلع	إك ــب	أن	حت ــر،	فيج ــك	خ ــون	ل رشط،	إذا	أردت	أن	يك
وادليــك.	والعكــس	صحيــح،	فــإذا	لــم	تكــرم	وادليــك،	فــال	تتوقــع	أن	

يكــون	لــك	خــر.

ــك	 ــه	مــن	املمكــن	أن	تكــرم	وادلي ــارك	أن لكــن	ضــع	يف	اعتب
دون	أن	تتفــق	معهمــا	يف	لك	األمــور	أو	تؤيــد	لك	مــا	يفعالنــه.	فيمكنــك	
أن	ختتلــف	معهمــا	بشــدة	يف	بعــض	األمــور،	مــع	ذلــك	حتافــظ	ىلع	توجــه	
ــه،	 ــرام	هلل	نفس ــو	إك ــة	ه ــذه	الطريق ــن	به ــرام	الوادلي ــا.	فإك يكرمهم

اذلي	أعطــى	هــذه	الوصيــة.

ــب	 ــو	مطل ــن	ه ــو	الوادلي ــق	حن ــه	الالئ ــأن	اتلوج ــاع	ب دلي	إقتن
أســايس	يلحصــل	أي	شــخص	ىلع	بركــة	اهلل	حلياتــه.	ىلع	مــدار	الســنن	
ــة،	واملشــورة،	 الــي	تعاملــت	فيهــا	مــع	املســيحين	يف	اتلعليــم،	والراعي
ــه	توجــه	خاطــئ	حنــو	 ــل	شــخًصا	دلي ــم	أقاب ــات،	ل وغرهــا	مــن	العالق
ــور	 ــخص	غي ــذا	الش ــون	ه ــن	أن	يك ــة	اهلل.	ممك ــع	برك ــه	يتمت وادلي
ــاة	املســيحية،	ونشــيًطا	يف	الكنيســة،	 يف	جمــاالت	كثــرة	أخــرى	يف	احلي
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وخيــدم	حبمــاس.	يمكــن	أن	يكــون	هنــاك	مــاكن	يف	الســماء	خمصــص	
ــة	اهلل	ورضــاه. ــه:	برك ــوُد	يف	حيات ــُر	مفق ــا	أم ــاك	دائًم هل.	لكــن	هن

وىلع	الصعيـد	اآلخر،	رأيت	العديد	من	املسـيحين،	اذلين	تغرت	
حياتهم	بشـل	جـذري	عندما	إعرتفوا	بتوجههـم	اخلاطئ	جتاه	وادليهم،	
وتابـوا	عنـه،	وقاموا	باتلغيـرات	املطلوبـة.	أذكر	رجاًل	شـعر	بادلينونة	
ألنـه	اكن	يشـعر	بالكراهيـة	واملـرارة	حنو	وادله	طـوال	حياتـه.	ومع	أن	
وادله	اكن	قـد	تـوىف،	لكـن	هـذا	الرجـل	قـام	برحلـة	طويلـة	ملئـات	
األميـال	إىل	املقـرة	الـي	دفن	فيها	وادله.	وسـجد	جبانب	قره	وسـكب	
قلبـه	أمـام	اهلل	يف	نـدم	وتوبة.	ولم	يقـم	من	ىلع	ركبتيه	حى	شـعر	بأن	
خطايـاه	قـد	غفـرت	وانـه	قد	حتـرر	مـن	أثارها	الرشيـرة.	ومنـذ	ذلك	
احلن،	تغر	مسـار	حياتـه	لكها	من	اإلحباط	واهلزيمة	للنرة	والشـبع.

يصــارع	الكثــر	مــن	األزواج	الشــباب	مــن	مشــكالت	يف	زواجهــم	
دون	أن	يتمكنــوا	مــن	معرفــة	مصدرهــا.	مــع	أنهمــا	ملزمــان	أمــام	اهلل	
وأمــام	بعضهمــا	ابلعــض.	وجيمعهمــا	حــب	صــادق.	لكــن	هنــاك	يشء	
ــا	 ــل	هــذه	احلــاالت،	دائًم ــود	غــر	معــروف،	وهــو	رىض	اهلل.	يف	مث مفق
مــا	أويص	بــأن	يمتحنــا	توجهاتهمــا	جتــاه	وادليهمــا	ويقومــا	بــأي	تغيــر	
تنــص	عليــه	اللكمــة	املقدســة.	واعدة	مــا	يغــر	ذلــك،	الــزواج	اذلي	يعــاين	

مــن	رصاع	إىل	زواج	ناجــح.

يف	هــذا	العــر	اذلي	نــرى	فيــه	الوادليــن	املهملــن،	جيــب	أن	نُقــر	
أن	الكثــر	مــن	الشــباب	دليهــم	حــق	مــرشوع	للشــكوى.	فكثــًرا	مــا	
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ينمــون	يف	بيــوت	منقســمة،	ومعذبــة	باخلصــام،	دون	أن	حيصلــوا	ىلع	أيـًـا	
مــن	احلــب	أو	اإلهتمــام	أو	اتلأديــب	اذلي	حيــق	لــل	طفــل	أن	يتوقعــه	
مــن	وادليــه.	وبالرغــم	مــن	ذلــك،	فهــذا	ال	يــرر	اتلوجــه	اخلاطــئ	مــن	
ــات	 ــذه	اتلوجه ــل	ه ــك،	أن	مث ــن	ذل ــر	م ــرد.	واألك ــة	واتلم الكراهي
ــراض	 ــن	األم ــر	م ــه	أك ــا	-	ويه	مميت ــن	يتبنوه ــرر	مل ــديدة	ال يه	ش

ــل،	أكــر	مــن	الرطــان. اجلســدية،	ىلع	املــدى	الطوي

ــاة	مســيحية	 ــدم	املشــورة	لشــاب	خاطــب	لفت ذات	مــرة	كنــت	أق
مجيلــة.		واكن	حيــب	خطيبتــه	بصــدق،	ومــع	ذلــك	اكنــت	أحيانـًـا	تتحــول	
مشــاعره	حنوهــا	للكراهيــة	والغضــب،	وبدايــات	العنــف.	وقــد	تفاجــأ	

أين	بــدأت	أســأهل	عــن	توجهــه	حنــو	وادله،	وليــس	حنــو	خطيبتــه.

ــة.		 ــذ	الطفول ــه	من ــرد	علي ــه	تم ــره	وادله	وأن ــه	يك ــرتف	يل	أن واع
وأقنعتــه	أن	يعــرتف	بــأن	هــذه	خطيــة،	وأن	يتخــى	عــن	تمــرده،	ويغفــر	
ــه	مــع	 ــه	مشــالك	يف	عالقت ــم	تكــن	دلي ــك	احلــن،	ل ــذ	ذل ــوادله.	ومن ل
ــاه	وادله،	 ــئ	جت ــه	اخلاط ــن	توجه ــرر	م ــد	حت ــن	ق ــم	يك ــه.	إن	ل خطيبت

ــة. ــه	يف	انلهاي ــر	زواج ــيؤدي	تلدم ــك	اكن	س فذل

إن	تنميــة	توجــه	صحيــح	جتــاه	الوادليــن	ال	يشــر	بالرورة	ملســتوى	
رويح	اعل.		لكنــه	جمــرد	إهتمــام	ذايت	مســترن.

ا	طلبا	 ممكـن	أن	يسـأل	أحـد	الشـباب	قائـاًل:	»نلفـرض	أن	وادليَـّ
مـين	أن	أفعـل	أمًرا	خاطئًـا،	أمـًرا	منافيًا	تلعايلـم	الكتـاب	املقدس،	هل	
يعـين	ذلـك	أين	جيـب	أن	أطيعهمـا؟«	اإلجابـة	القاطعـة	يه	ال.	فـإذا	اكن	
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هنـاك	خيـار	قاطـُع	بن	طاعـة	اهلل	وطاعـة	الوادليـن،	جيـب	أن	يكون	
رد	فعلنـا	هـو	مـا	قـاهل	بطـرس	أمـام	املجمـع	يف	سـفر	)األعمـال	5:	29(	
اِس.« وىلع	اجلهة	األخـرى،	إذا	اكن	 ـَرَ ِمـَن الَـّ

ْ
ك

َ
ْن ُيَطـاَع اللُ أ

َ
»يَنَْبـِي أ

هـذا	السـؤال	هو	جمرد	سـؤال	من	شـاب	يتحـدث	عن	إرادتـه	احلرة	دون	
أن	يتعلـق	األمـر	بطاعـة	اهلل،	إذن	فـرشط	طاعـة	الوادلين	مـازال	قائًما.

مــع	ذلــك،	فاملوضــوع	األســايس	هنــا	ليــس	الطاعــة	بــل	اخلضــوع.		
فالطاعــة	فعــل،	لكــن	اخلضــوع	هــو	توجــه.	حــى	يف	موقــف	يقــرر	فيــه	
شــاب	مســييح	أن	طاعــة	الوادليــن	ســتؤدي	لعصيــان	اهلل،	لكنــه	مــازال	
يســتطيع	أن	حيافــظ	ىلع	توجــه	خاضــع	هلمــا.		فيمكنــه	أن	يقــول	لوادليــه:	
»ضمــري	ال	يســمح	يل	أن	أفعــل	مــا	تطلبــاه	يف	هــذه	احلالــة،	لكــين	مــا	

زلــت	أحرتمكمــا	وأكرمكمــا.«

ــر	 ــوع	تلغ ــرتام	واخلض ــن	اإلح ــاب	م ــه	الش ــؤدي	توج ــا	ي واعدًة	م
ــع	 ــه.	فاخلضــوع	يمهــد	الطريــق	تلدخــل	اهلل،	بينمــا	يمن يف	توجــه	وادلي

ــه. ــاد	تدخل العن

ِي 
َّ

ْيــِل ال
َ
ك

ْ
وختاًمــا،	تذكــر	حتذيــر	يســوع	يف	)مرقــس	4:	24(:	»... بِال

ــاِمُعوَن. « فالطريقــة	 َهــا السَّ يُّ
َ
ُكــْم أ

َ
ُكــْم َويـُـَزاُد ل

َ
ــوَن يـُـَكاُل ل

ُ
بـِـِه تَِكيل

الــي	تتعامــل	بهــا	مــع	اآلخرين-وادليــك،	اعئلتــك،	أصدقائــك،	
وإخوتــك	املؤمنــن	-	ســتحدد	الطريقــة	الــي	ســيعاملونك	بهــا.	واألهــم	
ــل	 ــا	اهلل.	فبالكي ــي	يعاملــك	به ــة	ال ــا	ســتحدد	الطريق ــك،	أنه مــن	ذل

اذلي	تكيــل	بــه	يــكال	لــك.
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ــتمكنك	 ــي	س ــية	ال ــات	األساس ــرص	باتلوجه ــت	حب ــل	اهتمم ه
مــن	بنــاء	زواج	ناجــح؟	إذا	فعلــت	ذلــك،	فقــد	حــان	الوقــت	تلفكــر	يف	
األفعــال	الــي	حتتــاج	أن	تمارســها	يف	حياتــك	ايلوميــة	إذا	كنــت	تريــد	
ــه.	هــذا	 ــزواج	اذلي	ترغــب	في ــؤدي	لل ــق	اذلي	ي ــع	الطري أن	جتــد	وتتب
ــال،	لكهــم	مبنيــن	ىلع	اللكمــة	 ــة	مــن	تلــك	األفع الفصــل	يعــدد	ثماني

املقدســة.

ــم	 ــرض	منه ــم	أن	الغ ــاج	أن	تفه ــم،	حتت ــدأ	يف	قراءته ــل	أن	تب وقب
ليــس	أن	يكونــوا	جمموعــة	مــن	القوانــن	الصعبــة	والريعــة.	فانلجــاح	
ــن،	يف	 ــل	بالقوان ــام	والعم ــق	بمجــرد	القي ــيحية	ال	يتحق ــاة	املس يف	احلي
الواقــع	إن	األشــخاص	اذليــن	يعيشــون	بهــذه	الطريقــة	اغبًلــا	مــا	
يصابــون	باإلحبــاط،	والســبب	هــو	أنهــم	لــم	يدركــوا	الفــارق	مــا	بــن	

ــة.	 ــون	وانلعم القان

ــة،	 ــد	اخلارجي ــن	القواع ــة	م ــالل	جمموع ــن	خ ــل	م ــون	يعم فالقان
املنقوشــة	ىلع	ألــواح	حجريــة.	بينمــا	تعمــل	انلعمــة	مــن	خــالل	قوانــن	
ــدس	 ــروح	الق ــرشي.	وال ــب	الب ــل	القل ــدس	داخ ــروح	الق ــا	ال كتبه
ــات	 ــول	لطي ــه	الوص ــو	اذلي	يمكن ــع	اهلل«	ه ــى	»إصب ــده،	اذلي	يس وح
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القلــب	البــرشي	ويكتــب	عليهــا	قوانــن	احليــاة.	وبعيــًدا	عــن	الــروح	
القــدس	ال	يمكــن	للنعمــة	أن	تعمــل	وتصبــح	املســيحية	جمــرد	نظــام	
أخــاليق،	نظــام	شــديد	العلــو	يصعــب	ىلع	أي	إنســان	أن	حيققــه	بقــواه	

ــخصية. الش

أعــود	بذاكــريت	ألول	مــزل	عشــنا	فيــه	أنــا	ويلديــا	يف	رام	اهلل	بعدما	
تزوجنــا.	فــي	أحــد	أراكن	غرفــة	اجللــوس	اكن	هنــاك	نبــات	متســلق	ذا	
ــة«،	واكن	 ــة	-	»ذهبي ــة	العربي ــمه	باللغ ــة.	واكن	إس ــة	والمع أوراق	رقيق
ــط	يف	الركــن	حيــث	اكن	مــزرواًع	 ــا	عــر	الســنن	وتســلق	احلائ ــد	نم ق

وانتــرش	عــر	الســقف	حــى	الركــن	املقابــل.	

اكنـت	يلديـا	قـد	دربتـه	ىلع	انلمـو	ىلع	هـذا	انلحـو	مـن	خـالل	
جهـاز	بسـيط	جـًدا.	فـي	قامـت	بوضـع	مسـامر	رأسـها	بـارز	عـن	
احلائـط	ببضعة	سـنتيمرتات	-	ىلع	مـدار	املسـار	اذلي	أرادت	أن	يتبعه	
	أىلع	احلائـط	ثـم	عـر	السـقف.	وعـن	طريـق	غريـزة	

ً
انلبـات	-	أوال

وضعهـا	اخلالـق	يف	انلبـات،	اكن	انلبـات	يمـد	فـرع	حـى	املسـامر	
املتتابعـة،	ويقـوم	بلـف	الفـرع	حوهلـا،	ثم	يمتد	حـى	املسـمار	اتلايل.		
وهكـذا	حددت	املسـامر	املسـار	اذلي	نمـا	فيه	انلبات	ألىلع	ومسـاره	

اتلايل.		

أود	أن	أســتخدم	اتلعايلــم	املتتايلــة	يف	هــذا	الفصــل	بالضبــط	
ــر	 ــال	تنظ ــقف.	ف ــط	والس ــامر	يف	احلائ ــات	املس ــتخدم	انلب ــا	اس كم
هلــم	كقوانــن	بــل	كإرشــادات.	ومــن	خــالل	قــوة	الــروح	القــدس	الــي	
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تدفعــك	مــن	ادلاخــل،	إمتــد	مــن	لك	نقطــة	للنقطة	اتلايلــة.	ومارســها	يف	
حياتــك	ايلوميــة	حــى	يمكنــك	أن	تمســك	بهــا	بقــوة	ثــم	إمتــد	للنقــاط	
اتلايلــة	ذللــك.	وضــع	يف	ذهنــك	أن	هــذا	ســيتطلب	منــك	الكثــر	مــن	

الصــالة	املســتمرة.	

ــم	اذلي	 ــة	اتلعلي ــن	نوعي ــابهة	ع ــورة	مش ــليمان	ص ــتخدم	س يس
ــاءِ  َم

َ
ُك اَُم احلْ

َ
ــة	12:	11(:	»ك ــفر	)اجلامع ــي	س ــعب	اهلل	فـ ــه	لش يقدم

ْعِطَيــْت ِمــْن َراٍع 
ُ
ــْد أ

َ
ََمــاَعِت ق ْرَبــاُب الْ

َ
ْوتـَـاٍد ُمْنَغــِرَزٍة أ

َ
أ
َ
َمَناِخــِس َوك

ْ
َكل

ــٍد.« َواِح

ــة:	 ــذه	الطريق ــا	به ــر	هل نظ
ُ
ــاط	أ ــذه	انلق ــراءة	ه ــدأ	يف	ق ــا	تب وبينم

اكملناخــس	الــي	تدفعــك	لأمــام	يف	حياتــك	املســيحية،	واكألوتــاد	الــي	
يمكنــك	أن	تمتــد	تلمســك	بهــا	بمحالــق	اإليمــان.	وتذكــر	أيًضــا	أن	راِع	
ــك	 ــك	اذلي	حيب ــوع،	رايع	نفس ــرب	يس ــم،	ال ــم	لكه ــد	أعطاه ــد	ق واح

وقــد	وفــر	لــك	لك	يشء	ألجــل	ســالمتك.

اَُمــَك 
َ
اٌج لِرِْجــِي ك ● القطــة رقــم 1:	ســفر	)املزامــر	119:	105(	»ِسَ

َونـُـوٌر لَِســبِيِي.« 

ــا	أن	جنــد	طريــق	اهلل	نلــا	خــالل	 ــا	كيــف	يمكنن يصــف	داوود	هن
ــا	 ــا	أطعن ــة	اهلل.	وطامل ــر	يف	لكم ــه	متوف ــاج	ايل ــور	اذلي	حنت ــا.	فانل حياتن
هــذه	اللكمــة	يف	لك	موقــف،	لــن	حنيــد	أبــًدا	عــن	الطريــق	اذلي	عينه	اهلل	
نلــا.	يمكــن	أال	نــرى	أيــن	ســيأخذنا	هــذا	الطريــق،	لكننــا	نســتطيع	أن	
نطمــن	ونتأكــد	أنــه	ســيصل	بنــا	يف	توقيــت	اهلل	تلحقيــق	إرادتــه	حلياتنا.	
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3وكما	كتبت	يف	موضع	آخر:

ســيأيت	وقــت	ســيكون	فيــه	العالــم	مــن	حونلــا	مظلــم	تماًمــا.	ولــن	
نتمكــن	مــن	رؤيــة	مــا	هــو	أكــر	مــن	بضعــة	خطــوات	يف	أي	إجتــاه.		
يمكــن	أن	تكــون	أمامنــا	مشــكالت	ليــس	هلــا	حــل.	أو	هنــاك	خطــر	
ــإن	 ــان:	ف ــذا	الضم ــا	ه ــذا	نل ــة،	لكــن	وســط	لك	ه ــذه	الزاوي ــد	ه عن
ــن	 ــف	فل ــا	يف	أي	موق ــن	نل ــا	تُعل ــالص	كم ــة	اهلل	بإخ ــع	لكم ــا	نطي كن
نســر	يف	الظــالم	أبــًدا،	ولــن	نضــع	أقدامنــا	يف	مــاكن	اغدر	جيعلنــا	نتعــر	

وحتــدث	نلــا	إصابــة	أو	اكرثــة.	

ــدة	 ــة	واح ــق	ىلع	منطق ــان	ينطب ــذا	الضم ــك،	فه ــع	ذل ــن،	م لك
ــاهلل	 ــة.	ف ــوة	اتلايل ــا	للخط ــه	أقدامن ــنضع	في ــاكن	اذلي	س ــددة:	امل حم
ــة.	 ــوة	اتلايل ــن	اخلط ــر	م ــو	أك ــا	ه ــرى	م ــا	أن	ن ــا	يمكنن ــا	بأنن ال	يعدن
وليــس	دلينــا	وســيلة	نلعــرف	مــا	ينتظرنــا	يف	مــا	هــو	أبعــد	مــن	ذلــك-	
وهــذا	أمــر	ال	خيصنــا.	فــل	مــا	يطلبــه	اهلل	منــا	هــو	أن	نأخــذ	اخلطــوة	
اتلايلــة	بطاعــة	بســيطة	للكمتــه.	وأكــر	خطــر	هــو	أن	نســى	لــرنى	مــا	
ــاكن	 ــد	م ــد	نفق ــك	ق ــل	ذل ــا	نفع ــالم.	فعندم ــًرا	يف	الظ ــد	كث ــو	أبع ه
خطوتنــا	اتلايلــة،	وهــو	املــاكن	الوحيــد	املــيء	أمامنــا	يف	هــذه	اللحظــة.

إذن،	كــن	مطمئنًــا:	أن	طاعتــك	للكمــة	اهلل	ســتحفظك	يف	الطريــق	
اذلي	ســيؤدي	للــزواج	اذلي	خططــه	اهلل	لــك.

َنا يِف 
ْ
ك

َ
ــل ــْن إِْن َس ِك

َ
ــا	1:	7(	»َول ــالة	)1	يوحن ــم 2:	رس ــة رق ● القط
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ــٍض....« ــَع َبْع ــا َم ــٌة َبْعِضَن
َ
ك ــا َشِ َن

َ
ل
َ
ــورِ، ف ــَو يِف الُّ ــا ُه َم

َ
ــورِ ك الُّ

هــذه	انلقطــة	اإلرشــادية	تــأيت	تلقائيًــا	بعــد	انلقطــة	الســابقة	الــي	
تتحــدث	عــن	الســر	يف	نــور	لكمــة	اهلل.	وهــذه	انلقطــة	تتحــدث	عــن	
ــٌة َبْعِضَنــا َمــَع َبْعــٍض«	فطاعــة	

َ
ك َنــا َشِ

َ
ل
َ
نتائــج	الســر	يف	هــذا	انلــور:	» ف

لكمــة	اهلل	جتمــع	املســيحين	مًعــا	بشــل	تلقــايئ	وتمكنهــم	مــن	عمــل	
عالقــات	مــع	بعضهمــا	ابلعــض.	

ــة	 ــتمتعون	بالعالق ــن	ال	يس ــيحيون	اذلي ــح.	فاملس ــس	صحي والعك
ــون	 ــم	ال	يطيع ــن	حياته ــزء	م ــاك	ج ــور.	وهن ــرون	يف	انل ــوًيا	ال	يس س
اهلل	فيــه.	واالســتثناء	الوحيــد	ذللــك،	هــم	املســيحيون	اذليــن	ينقطعــون	
ــم	املســيحين	بســبب	ظــروف	خارجــة	عــن	 ــة	مــع	إخوته عــن	العالق
إرادتهــم.	هــذا	مــا	حــدث	مــي	لشــهور	عندمــا	كنــت	يف	آخــر	صحــاري	
ــجونون	 ــيحيون	املس ــو	املس ــك	ه ــر	ذلل ــال	آخ ــمايلة.	ومث ــا	الش أفريقي
ــاة	 ــًدا	عــن	تلــك	اإلســتثناءات،	فحي ــك،	فبعي بســبب	إيمانهــم.	مــع	ذل
َكــة	مــع	املؤمنــن	اآلخريــن	يه	أمــر	أســايس	نلجــاح	وتقــدم	احليــاة	 الرَشِ
املســيحية.	فــي	إمتحــان	ونتيجــة	الســر	يف	نــور	لكمــة	اهلل.	وإذا	لــم	ننــِم	
َكــة	مــع	إخوتنــا	املؤمنــن،	فمــع	مــن	سنتشــارك؟	هنــاك	بديــل	 حيــاة	الرَشِ
واحــد:	مــع	غــر	املؤمنــن.	حيذرنــا	الكتــاب	املقــدس	بشــدة	مــن	ذلــك	

ــوس	6:	15-14(:	 يف	رســالة	)2	كورنث

ــٍة  َط
ْ
ــُة ِخل يَّ

َ
ــُه أ نَّ

َ
ــنَي، أل ُمْؤِمنِ

ْ
ــرْيِ ال ــَع َغ ــرٍي َم ــَت نِ ْ ــوا تَ »الَ تَُكونُ

ــيِح  َمِس
ْ
ــاٍق لِل َف يُّ اتِّ

َ
ــِة؟ وَأ َم

ْ
ل ــَع الظُّ ــورِ َم ــٍة لِلنُّ

َ
ك ــُة َشِ يَّ

َ
ــِم؟ وَأ

ْ
ــرِبِّ َواإِلث

ْ
لِل
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ــِن؟«  ُمْؤِم
ْ
ــرْيِ ال ــَع َغ ــِن َم ُمْؤِم

ْ
ــٍب لِل يُّ نَِصي

َ
ــاَل؟ وَأ ــَع بَلِيَع َم

ال	خيرنــا	هنــا	بــأن	نكــون	جافــن	أو	عدائيــن	مــع	جراننــا	غــر	
املؤمنــن.	لكنــه	حيذرنــا	ببســاطة	أننــا	ال	يمكننــا	أن	نؤســس	العالقــات	
القريبــة	مــع	غــر	املؤمنــن	الــي	مــن	احلــري	أن	نؤسســها	مــع	املؤمنــن.	
ومــن	الواضــح	أنــه	اكن	يقصــد	أنــوااًع	خمتلفــة	مــن	العالقــات.	لكــن	
أول	لكمــة	يســتخدمها	يه	-	نــر-	والــي	دائًمــا	مــا	تســتخدم	يف	العالقات	
	وقبــل	لك	يشء	حيــذر	بولــس	أنــه	مــن	اخلطــأ	ىلع	املؤمن	

ً
الزوجيــة.	فــأوال

أن	يــزوج	مــن	غــر	املؤمــن.

ال	يمكنــين	أن	أؤكــد	ىلع	هــذا	األمــر	أكــر	مــن	ذلــك	لــل	مؤمــن	
غــر	مــزوج	يقــرأ	هــذه	الصفحــات:	أنــت	ال	تملــك	حريــة	الــزواج	مــن	
غــر	املؤمــن.	ليــس	لــك	حريــة	حــى	اتلفكــر	يف	هــذا	األمــر.	فاحســم	
قــرارك	منــذ	هــذه	اللحظــة	فصاعــًدا،	إن	لــم	تكــن	قــد	فعلــت	ذلــك،	

فالــزواج	مــن	غــر	املؤمــن	هــو	ليــس	ضمــن	خطــة	اهلل	حلياتــك.	

ــات	 ــة	يه	العالق ــات	اخلاطئ ــن	العالق ــة	م ــة	للحماي ــل	طريق أفض
ــن.		 ــك	املؤمن ــع	إخوت ــة	م ــًة	وصداق ــِم	رَشَك ــد،	تلن ــة.	فاجته الصحيح
فــي	أغلــب	األحيــان،	ينتــج	الــزواج	عــن	عالقــات	قائمــة	مســبًقا.	وإذا	
ــوارد	أن	 بنيــت	عالقــات	قويــة	مــع	املؤمنــن	اآلخريــن،	فليــس	مــن	ال

ــزواج	مــن	غــر	املؤمــن. تفكــر	يف	ال

ــي	 ــات	ال ــة	العالق ــرر	اآلن	نوعي ــو	أن	تق ــك	ه ــق	ل ــلم	طري 	وأس
ســتنميها.	وأكــد	قــرارك	هلل	بكلمــات	املرنــم	يف	ســفر	)املزامــر	119:	63(:	
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ــاَك.«  ــَك َوحِلَافِِظــي َوَصايَ ِيــَن َيتَُّقونَ
َّ

 ال
ِّ

ــا لـِـُل نَ
َ
ــٌق أ »َرفِي

ِيــَن َيْنَقــاُدوَن 
َّ

نَّ ُكَّ ال
َ
●  القطــة رقــم 3:	رســالة	)روميــة	8:	14(:	»أل

ْبَنــاُء اللِ.«  
َ
ـِـَك ُهْم أ

َ
ول

ُ
أ
َ
بـِـُروِح اللِ ف

ــدس	 ــروح	الق ــا	ال ــل	بهم ــن	يعم ــد	طريقت ــد	اجلدي ــدد	العه حي
ــب	أن	 ــاء	اهلل	جي ــر	أبن ــي	نص ،	ل

ً
ــاء	يف	أرسة	اهلل.	أوال ــا	أعض يلجعلن

ــاء	ناضجــن	هلل	 ــي	نصبــح	أبن ــم،	ل ــة	بروحــه.	ث ــن	ثاني نكــون	مولودي
ــيحين	 ــن	املس ــر	م ــدس.	كث ــروح	الق ــن	بال ــون	منقادي ــب	أن	نك جي
املولوديــن	ثانيــة	مــن	الــروح	القــدس	لــم	يتعلمــوا	أبــًدا	كيــف	يكونون	
منقاديــن	بــروح	اهلل.	وباتلــايل،	ال	ينضجــوا	ويصبحــوا	ناضجــن	روحيًــا	

ــم.	 ــة	حلياته ــة	اهلل	الاكمل ــوا	خلط ــة،	وال	يصل باحلقيق

ــك	 ــور	ىلع	الرشي ــك	للعث ــك	ىلع	حاجت ــق	ذل ــف	ينطب ــر	كي فك
الصحيــح.	نلفــرض	أنــك	تعيــش	يف	الواليــات	املتحــدة،	ويه	أمــة	تعــداد	
ســاكنها	يقــارب	الـــ	300	مليــون	نســمة.	أو	أنك	تعيــش	يف	بريطانيــا،	ذات	
الـــ	56	مليــون	نســمة.	مــن	بــن	تلــك	املاليــن،	يُعــد	لــك	اهلل	شــخًصا	
واحــًدا	معينًــا	يلكــون	رشيــك	حياتــك.	ممكــن	أن	يكــون	شــخص	لــم	
ــة	أن	 ــذا	إحتمايل ــف	ىلع	ه ــمه.	أض ــى	إس ــرف	ح ــد،	وال	تع ــه	بع تقابل
يكــون	هــذا	الشــخص	ال	يعيــش	يف	نفــس	املدينــة	)وهــذا	مــا	حــدث	
يف	لكتــا	زجيــايت(.	كيــف	يمكــن	أن	جتــد	هــذا	الشــخص؟	هــذا	يشــبه	
املثــل	القائــل	ابلحــث	عــن	إبــرة	يف	كومــة	قــش	واذلي	ال	يصــف	حًقــا	

مــدى	تعقيــد	املشــلكة.	
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ولكمــة	اهلل	تقــدم	احلــل:	أن	تكــون	منقــاًدا	بــروح	اهلل.	فهــو	فقــط	
ــك	 ــون	رشي ــه	اهلل	يلك ــخص	اذلي	عين ــد	الش ــن	يوج ــن	وأي ــرف	م يع
ــأن	 ــدس	ب ــروح	الق ــمح	لل ــف	تس ــم	كي ــب	أن	تتعل ــك.	إذن،	جي حيات

ــودك.	 يق

ــادة	 ــاد	)ىلع	قي ــا:	اإلعتم ــك	هم ــان	ذلل ــان	مفتاحيت ــاك	لكمت هن
ــل	ىلع	 ــادك	الاكم ــرتف	باعتم ،	إع

ً
ــية.	أوال ــدس(	واحلساس ــروح	الق ال

قيــادة	الــروح	القــدس.	فــإذا	لــم	يقــودك،	فســتفقد	قصــد	اهلل.	نــِم	اعدة	
ــا	 طلــب	قيادتــه	يف	لك	موقــف	ولك	قــرار،	صغــًرا	اكن	أم	كبــًرا.	فأحيانً
ــس	 ــرار،	والعك ــم	ق ــو	أه ــام	ه ــر	ه ــره	غ ــرار	اذلي	تعت ــون	الق يك
صحيــح.	وطلــب	قيــادة	الــروح	القــدس	ال	يتطلــب	بالــرورة	اســتخدام	
لغــة	متدينــة	يف	الصــالة.	لكنــه	يعــين	يف	األغلــب	أن	تلجــأ	إيلــه	رسيًعــا	

ــك.	 يف	قلب

ثانيًــا،	نــِم	حساســية	اإلنصــات	للــروح	القــدس.	فهــو	ليــس	رقيــب	
ــث	 ــا	حي ــات.	واعدة	م ــذ	اتلعليم ــك	تلنف ــح	يف	وجه ــكري.	وال	يصي عس
بلطــف.	ويتحــدث	بصــوت	»هــادئ	وخافــت«.	فــاذا	لــم	تكــن	أذنيــك	
ــددة	 ــالة	حم ــك	ص ــح	ل ــين	أرج ــمعه.	دع ــن	تس ــه،	فل ــن	لصوت منصت
نصليهــا	أنــا	وروث	لك	يــوم	تقريبًــا:	»يــا	رب،	ســاعدنا	أن	نكــون	دوًمــا	
يف	املــاكن	الصحيــح	يف	الوقــت	الصحيــح.«	نصــي	ذلــك	وحنــن	نعلــم	أن	

الــروح	القــدس	وحــده	يســتطيع	أن	حيققهــا.

واعدًة	مــا	تكــون	انلتائــج	مشــوقة!	يف	إحــدى	األمســيات،	بينمــا	
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ــا	وروث	 ــا	أن ــليم،	ذهبن ــا	يف	أورش ــش	معن ــياك	تعي ــا	جس ــت	إبنتن اكن
لوســط	املدينــة	ســًرا	ىلع	األقــدام	نلقــوم	بــرشاء	بعــض	األشــياء.	وبينمــا	
كنــا	نســر	يف	الشــارع	الرئيــي،	قلــت	لــروث:	“أشــعر	أننــا	جيــب	أن	
نعــر	للجهــة	األخــرى.”	وفعلنــا	ذلــك	ثــم	اســتكملنا	ســرنا،	بعــد	ذلــك	
ــا	 ــان	يوًم ــا	يقضي ــا	صديقــن	جلســياك،	اكن ــا	زوجــن	اكن بدقيقــة،	قابلن
ونصــف	يف	أورشــليم	وأراًدا	أن	يصــال	إيلهــا،	لكنهمــا	لــم	يكــن	معهمــا	
عنواننــا	وال	رقــم	اهلاتــف	اخلــاص	بنــا.	يف	ذلــك	الوقــت،	اكنــت	جســياك	

يف	املــزل	تشــعر	باحلاجــة	للرشكــة	مــع	أصدقــاء	مؤمنــن.	

ــل	 ــن	اتلواص ــياك	م ــاء	جس ــن	أصدق ــا،	تمك ــا	بهم ــبب	لقائن وبس
َكــة	مًعــا.	اكن	يمكــن	أال	حيــدث	هذا	 معهــا،	واســتمتعوا	بليلــة	مــن	الرَشِ
ــا	 ــا	وروث	الشــارع	يف	هــذه	اللحظــة.	مــن	حثن ــر	أن ــم	نع ــو	ل ــاء	ل اللق

ــروح	القــدس! ــع،	ال ــك؟	بالطب نلفعــل	ذل

ــك.	تقــود	ســيارتك	وتبحــث	 ــل	نفســك	يف	موقــف	شــبيه	بذل ختي
ــق	 ــة	األخــرى	مــن	الطري ــام.	وىلع	اجله ــه	الطع ــاول	في عــن	مــاكن	تلتن
يوجــد	مطعمــان.	يعمــل	يف	أحدهمــا	شــخص	لــم	تــره	مــن	قبــل،	لكــن	
اهلل	يعــده	يلصبــح	رشيــك	حياتــك.	فتشــعر	»بــيء«	حيــرك	يــدك	ىلع	
ــص	 ــاكن	املخص ــاف	يف	امل ــادلوران	واإلصطف ــوم	ب ــيارة،	فتق ــود	الس مق
ــرف	ىلع	 ــوم	باتلع ــل	تق ــمال.	ويف	ادلاخ ــة	الش ــن	جه ــم	اذلي	م للمطع
شــخص	يف	عمــر	الشــباب،	مثلــك،	اكن	يصــي	ألجــل	رشيــك	حيــاة	مــن	
إختيــار	اهلل.	وأثنــاء	ذلــك	تكتشــف	أن	اهلل	اكن	قــد	عينكمــا	بلعــض.
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مــن	اذلي	»حــرك«	يــدك؟		الــروح	القــدس.	لكــن	إن	لــم	تســتجب	
هلــذه	احلركــة،	اكن	مــن	املمكــن	أن	تفقــد	خطــة	اهلل	حلياتــك.	إذن،	ال	
يكــي	أن	تصــي	فقــط.	جيــب	أيًضــا	أن	تســمح	للــروح	القــدس	بــأن	

يقــودك	إلســتجابة	صالتــك.

أحيانـًـا	يقودنــا	الــروح	القــدس	بطــرق	مذهلــة	وفــوق	طبيعيــة.	ويف	
ــان	أخــرى	يعمــل	مــن	خــالل	حركــة	بســيطة	أو	همســة	يف	األذن.		 أحي
ــن	 ــم	نك ــه	إذا	ل ــن.	ألن ــا	الطريقت ــن	للكت ــون	منفتح ــب	أن	نك جي
منفتحــن	ىلع	الطــرق	فــوق	الطبيعيــة،	فنحــن	نضــع	حــدوًدا	تعســفية	
خلطــة	اهلل	حلياتنــا.	فقــد	يكــون	قــد	خطــط	لــيء	أبعــد	بكثــر	مــن	
ــة	حبيــث	ال	يمكــن	أن	يُعلــن	نلــا	إال	بطريقــة	فــوق	 ــا	الطبيعي توقعاتن
طبيعيــة	-	عــن	طريــق	رؤيــا	ىلع	ســبيل	املثــال،	أو	نبــوة.	وىلع	الصعيــد	
اآلخــر،	إذا	حبثنــا	فقــط	عــن	مــا	هــو	مفــائج	وفــوق	طبيــي،	يمكــن	أن	
نفقــد	احلركــة	اهلادئــة	أو	اهلمســة	يف	األذن.	فليــس	نلــا	أن	نقــرر	مســبًقا	
ــا	 ــن	هل	مهم ــون	حساس ــب	أن	نك ــدس.	جي ــروح	الق ــل	ال ــف	يعم كي

ــا	بهــا. اكنــت	الطريقــة	الــي	يقودن

ــٍظ اْحَفــْظ  َفُّ
َ

ــْوَق ُكِّ ت
َ
● القطــة رقــم 4: ســفر	)األمثــال	4:	23(	»ف

ََيــاةِ.«  نَّ ِمْنــُه َمَــارَِج احلْ
َ
َبــَك أل

ْ
ل
َ
ق

هنــاك	منطقــة	حموريــة	يف	شــخصية	اإلنســان	وتقــرر	املصــر	
ــيء	اذلي	 ــب”.	فال ــدس	“القل ــاب	املق ــا	الكت ــق	عليه ــرشي،	يطل الب
ــظ	 ــاج	أن	حتف ــك	حتت ــك.	ذلل ــار	حيات ــيحدد	مس ــك	س ــك	ىلع	قلب يمل
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قلبــك	حبــرص	شــديد	أكــر	مــن	أي	منطقــة	أخــرى	يف	كيانــك.	وهــذا	
ــس. ــة	باجلن ــاعر	املتعلق ــااعت	واملش ــص	ىلع	االندف ــق	باألخ ينطب

ــول	إىل	 ــه	لدخ ــمح	ب ــا	تس ــل	لك	يشء،	م ــتمرار،	وقب ــظ	باس الح
ــوم	 ــاذلات	للهج ــباب	ب ــرض	الش ــارص،	يتع ــا	املع ــي	جمتمعن ــك.	ف قلب
باســتمرار	ملؤثــرات	تقلــل	مــن	املقاييــس	الكتابيــة	للجنــس	والــزواج.		
وهــذه	اتلأثــرات	تعمــل	مــن	خــالل	اتلعليــم	يف	املــدارس	واجلامعــات،	
واإلعــالم،	ومــن	خــالل	ضغــط	األقــران،	ومــن	خــالل	طــرق	أخــرى	
يصعــب	كشــفها.	إذا	كنــت	تريــد	أن	جتــد	خطــة	اهلل	للــزواج	يف	
حياتــك،	جيــب	أن	حتفــظ	قلبــك	بــأن	يرفــض	ادلخــول	يف	لك	املقاييــس	

ــيحية. ــد	املس ــة	وض ــر	الكتابي غ

أحـد	اتلأثـرات	األخـرى	الـي	جيـب	أن	حتفـظ	قلبـك	منهـا	يه	
اخليـاالت.	فمـن	املعتـاد	أن	تنجـرف	يف	الكثـر	مـن	أحـالم	ايلقظـة	يف	
فـرتة	معينـة	من	سـن	املراهقة.	لكن	ال	تسـمح	ذللـك	أن	يتطور	يلصبح	
اعدة	مـن	اخليـاالت.	إذا	كنـت	معرًضـا	ذللـك،	قاومـه	بشـدة	وإجـر	
نفسـك	ىلع	مواجهـة	الواقـع.	وإال،	سـتصل	نلقطة	يصعب	فيهـا	اتلفرقة	
مـا	بـن	اخليـال	واحلقيقـة.	وعندما	تصـل	للزواج،	سـتكون	قـد	كونت	
صورة	شـخصية	غر	واقعية	للشـخص	اذلي	سـيصبح	رشيًكا	حلياتك.

،	ممكــن	أن	يكون	
ً

وهــذا	ممكــن	أن	يؤثــر	عليــك	بطريقتــن:	أوال
ــة،	 ــك	اخليايل ــق	لصورت ــر	مطاب ــك،	غ ــاره	اهلل	ل ــك	اذلي	اخت الرشي
ــار	اهلل.	أو	يمكــن	أن	تفــرض	هــذه	الصــورة	 ــل	إختي ويمكــن	أال	تقب
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اخليايلــة	ىلع	شــخص	حقيــيق	وتزوجــه	-	فقــط	تلكتشــف	بعــد	الــزواج	
ــا	عمــن	ختيلتــه،	وهــو	ليــس	مــن	 أن	الشــخص	احلقيــيق	خيتلــف	تماًم

ــاره	لــك	اهلل	ىلع	اإلطــالق. اخت

وال	تقلـل	مـن	حتفظـك	خبصـوص	ما	خيـرج	مـن	قلبك	أيًضـا.	فال	
تنجـرف	يف	الغـزل	أو	العالقـات	السـطحية	مـع	اجلنس	اآلخـر.	قد	يبدو	
من	املثر	أن	حترك	مشـاعر	شـخص	آخر	وترتك	مشـاعرك	تتحـرك	أيًضا،	
لكنـك	ستكتشـف	يوًمـا	مـا	أن	مشـاعرك	قـد	خرجـت	عن	السـيطرة.	
مثـل	السـاحر	املتدرب	اذلي	عـرف	اتلعويذة	الي	تطلـق	املياه	اكلفيضان	
لكنـه	لم	يعـرف	اتلعويـذة	الي	تسـرتد	املياه	ثانيـَة،	فقد	تكتشـف	أنك	
أطلقـت	مشـاعر	ال	يمكنـك	إسـرتدادها،	وتكـون	انلتيجـة	يه	تعقـد	
املشـاعر	مع	شـخص	ال	يصلـح	بأي	شـل	أن	يكون	رشيـًكا	حلياتك.	

،	اكتشــف	الرشيــك	اذلي	عينــه	اهلل	
ً

إيلــك	قانونـًـا	آمــن	تلتبعــه.	أوال
لــك.	ثــم،	إطلــق	مشــاعرك	جتــاه	هــذا	الشــخص،	وبهــذه	الطريقــة	لــن	

حتتــاج	إلســرتداد	الفيضــان.

ــْم يَْســَمُعوا 
َ
َزِل ل

َ
● القطــة رقــم 5:	ســفر	)إشــعياء	64:	4(	»َوُمْنــُذ األ

ًهــا َغــرْيََك يَْصَنــُع لَِمــْن يَنَْتِظــرُهُ. «
َ
ــْم تـَـَر َعــنْيٌ إِل

َ
ــْم يُْصُغــوا. ل

َ
َول

يمكنــك	أن	تشــعر	أن	هــذه	أصعــب	نقطــة	إرشــادية	تلعمــل	بهــا:	
كــن	مســتعًدا	لإلنتظــار!	يقــول	إشــعياء	يف	اآليــة	املقتبســة	أعــاله	أنــه	
يوجــد	هلإ	واحــد	حقيــيق	يف	لك	هــذا	الكــون،	وأحــد	صفاتــه	املمــزة	أنــه	

»يصنــع	ملــن	ينتظــره.«
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ــروا	 ــن	لك	أوالده	أن	ينتظ ــب	اهلل	م ــروري	أن	يطل ــن	ال ــس	م لي
ــًرا	 ــم	مبك ــدون	رشيكه ــن	جي ــاك	م ــاره.	فهن ــاة	اذلي	خيت ــك	احلي رشي
ــدوم	مــدى	العمــر.		 ــزواج	ناجــح	ي ــل	ل ــون	دون	تعطي ــاة	ويدخل يف	احلي
لكــن	هــذه	يه	إحــدى	املناطــق	الــي	حيتــاج	فيهــا	لك	منــا	أن	يســجد	
ــا	املعــن،	نســبحه.		 ــا	برعــة	مــع	رشيكن ــإذا	مجعن ــدرة	اهلل.	ف أمــام	ق
وإذا	طلــب	منــا	اإلنتظــار،	نســبحه	بنفــس	املقــدار.	فــاهلل	يتعامــل	مــع	
ــل	 ــزة	ل ــه	املم ــب	خطت ــا	وحبس ــه	نل ــب	معرفت ــا	حبس ــد	من لك	واح

شــخص.

إذا	كنــت	أحــد	هــؤالء	األشــخاص	اذليــن	يطلــب	منهــم	اهلل	
ــن	 ــه	املختاري ــن	لك	خدام ــب	م ــة	أن	اهلل	طل ــجع	حبقيق ــار،	تش اإلنتظ
ــر	 ــده.	انتظ ــده	أو	قص ــق	وع ــل	حتقي ــة	ألج ــرتات	طويل ــروا	لف أن	ينتظ
ــة	اعم.	وانتظــر	مــوىس	 ــه	مائ ــح	دلي ــالد	إســحق	حــى	أصب ــم	مي إبراهي
ثمانــن	اعًمــا،	أربعــون	اعًمــا	منهــم	يف	الصحــراء	يلصبــح	حمــرر	شــعب	
إرسائيــل	وانتظــر	داوود	مخســة	عــرش	اعًمــا	مــن	وقــت	مســحه	كملــك	
ــرون	 ــيا	لق ــل	املس ــعب	إرسائي ــر	ش ــة	هل.	وانتظ ــت	اململك إىل	أن	أصبح
ــت	 ــي	اعم	-	ومازال ــوع	ألل ــيء	يس ــرت	م ــة	انتظ ــة.	والكنيس طويل

تنتظــر.

ــا:	 ــة	يف	حياتن ــد	خمتلف ــع	مقاص ــار	يلصن ــتخدم	االنتظ ــاهلل	يس ف
،	اإلنتظــار	يمتحــن	إيماننــا.	فهــؤالء	اذليــن	يؤمنــون	حًقــا	بــأن	اهلل	

ً
أوال

يســدد	اإلحتيــاج،	مســتعدين	إلنتظــاره.	وحيذرنــا	الرســول	بطــرس	أنــه	
كمــا	ينــى	اذلهــب	بانلــار،	هكــذا	جيــب	أن	يُنــى	اإليمــان	باإلمتحــان	
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)أنظــر	1	بطــرس	1:	6-7(.		فاإليمــان	اذلي	ينجــح	يف	اإلمتحــان	هــو	مــا	
يقبلــه	اهلل	كإيمــان	حقيــيق.	

وثانيًــا،	اإلنتظــار	ينــيق	دوافعنــا.	إذا	اكن	اهلل	يطلــب	منــك	أن	تنتظر	
رشيــك	حياتــك،	حتتــاج	أن	تســأل	نفســك:	ملــاذا	أنــا	متشــوق	للــزواج؟		
ــزواج	ألجــل	نفــي؟	هــل	 ــد	ال ــين	أري ــك،	أو	أن ــد	ذل هــل	ألن	اهلل	يري
مــا	يدفعــين	هــو	إرادة	اهلل	أم	إراديت؟	وســيوفر	لــك	اإلنتظــار	اإلجابــة	ىلع	

الســؤال.	

ــول	 ــا	يق ــو.	كم ــا	تنم ــخصياتنا	وجيعله ــين	ش ــار	يب ــا،	اإلنتظ وثاثلً
ــْم  ــاَن إِيَمانُِك نَّ اْمتَِح

َ
ــنَي أ ــوب	1:	3-4(:	»َعلِِم ــالة	)يعق ــوب	يف	رس يعق

ــنَي  ، لـِـَيْ تَُكونـُـوا تَامِّ ُ َعَمــٌل تـَـامٌّ
َ

َيُكــْن ل
ْ
ل
َ
ــرْبُ ف ــا الصَّ مَّ

َ
يُنِْشــُئ َصــرْبًا. وَأ

ــنَي.«	فالشــخص	اذلي تعلــم	اإلنتظــار	لــم	يعــد	عرضــة	تلقلبــات	 َوَكِملِ
ــات.	ويف	 ــة	واثلب ــبت	اثلق ــب/	إكتس ــد	إكتس ــاعر.	فق ــة	واملش األمزج
ــاء	زواج	 ــة	يف	بن ــات	اثلمين ــذه	الصف ــة	ه ــر	قيم ــت	اهلل،	ســوف	تظه وق

قــوي	وناجــح.	

ُكــْم: إِْن 
َ
ــوُل ل

ُ
ق
َ
ــقَّ أ َ ــقَّ احلْ َ ● القطــة رقــم 6:	)يوحنــا	12:	24(:	»احَلْ

ِكــْن 
َ
ــيِهَ َتْبــَى وَْحَدَهــا. َول

َ
ْرِض َوَتُمــْت ف

َ
ِْنَطــِة يِف األ

ْ
ــُة احل ــْم َتَقــْع َحبَّ

َ
ل

ثِــرٍي.« 
َ
ِت بَِثَمــٍر ك

ْ
إِْن َماتَــْت تَــأ

يكشــف	يســوع	مبــدأ	يعمــل	يف	الطبيعــة،	وأيًضــا	يف	حيــاة	شــعب	
اهلل.		فهــو	حيذرنــا	بإختصــار:	كونــوا	مســتعدين	للمــوت	والقيامــة.	
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ــق	ىلع	لك	 ــذه	انلقطــة	ال	تنطب ــا	يف	انلقطــة	الســابقة،	فه ــا	قلن وكم
ــك	ىلع	 ــق	ذل ــبة	يل،	إنطب ــزواج.	فبالنس ــة	اهلل	لل ــفون	خط ــن	يكتش م
زوايج	اثلــاين	ولكــن	ليــس	األول.	وأنــا	قــد	أضفــت	هــذه	انلقطــة	هنــا	
ألين	تعلمــت	مــن	خــريت	مــدى	أهميــة	ذلــك.	فبعــد	أن	قابلــت	روث،	
كنــت	أعــرف	أن	اهلل	وضــع	يف	قلــي	»بــذرة«	حمبــة	جتاههــا،	لكــن	اكن	
ــوت.	إذا	 ــقط	يف	األرض	وتم ــذرة	ويه	تس ــاهد	ابل ــر	وأش ــب	أن	أنتظ جي
لــم	أفهــم	هــذا	املبــدأ	وأقبلــه،	ملــا	اكن	يل	اإليمــان	ألصــل	للقيامــة	الــي	

أعدهــا	اهلل	نلــا.

وبينمــا	كنــت	أصــارع	مــع	تعامــالت	اهلل	يف	حيــايت	آنــذاك،	
ــًة؟		 ــا	ثاني ــه	من ــم	تطلب ــا	شــيئًا	ث ــاذا	تعطين ــا	رب،	مل ــاًل،	»ي رصخــت	قائ
وملــاذا	جيــب	ىلع	الكثــر	مــن	األشــياء	الــي	تباركهــا	بــأن	تعــر	باملــوت	

ــة؟«	 ــم	القيام ث

ــيئًا	 ــم	ش ــا	أقي ــة:	ألين	عندم ــذه	اإلجاب ــاين	ه ــعرت	أن	اهلل	أعط وش
ــل	اذلي	اكن	 ــس	بالش ــده،	ولي ــل	اذلي	أري ــه	بالش ــوت.	أقيم ــن	امل م

ــل. ــه	يف	األص علي

ــا	وروث.		 ــين	أن ــة	بي ــبة	للعالق ــا	بالنس ــذا	صحيًح ــد	اكن	ه باتلأكي
ــا	 ــم	يكون ــا	ل ــا	وأمانً ــا	عمًق ــور	باملــوت	والقيامــة	أعطــى	عالقتن فالعب
يلحدثــا	بطريقــة	أخــرى.	وإذا	أجــازك	اهلل	يف	اختبــار	مماثــل،	أثــق	بــأن	

ــالزم. ــجيع	ال ــتعطيك	التش ــهادتنا	س ش

َاِهــِل ُمْســَتِقيٌم 
ْ

القطــة رقــم 7:	ســفر	)األمثــال	12:	15( »َطِريــُق ال
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ــال	15:	5(	 ــفر	)األمث ــٌم.«	س ــَو َحِكي ــوَرةِ َفُه َمُش
ْ
ــاِمُع ال ــا َس مَّ

َ
ــِه أ يِف َعْينَْي

ــْذَك.« ــِخ َفَي ــَراِع الَّْوبِي ــا ُم مَّ
َ
ــِه أ بِي

َ
ــِب أ ِدي

ْ
ــَتِهنُي بَِتأ ــُق يَْس ْحَ

َ
»األ

لقــد	أكــدت	مســبًقا	يف	الفصــل	اخلــاص	بتنميــة	اتلوجهــات	
الصحيحــة،	أهميــة	مباركــة	الوادليــن.	وهــذا	يضــع	أســاس	نبــين	عليــه	
ــى	إن	 ــزواج.	ح ــال	ال ــة	يف	جم ــاة،	وخاص ــاالت	احلي ــاح	يف	لك	جم انلج
لــم	تتفــق	مــع	وادليــك	يف	لك	األمــور،	فبنــاء	األســاس	ألجــل	بركتهمــا	

ــس. ــيطرة	ىلع	انلف ــر	والس ــن	الص ــر	م ــة	الكث ــتحق	ممارس يس

وأكــر	مــن	احلصــول	ىلع	املباركــة	اخلاصــة	للوادليــن،	فمــن	املهــم	
ــل	 ــال	اهلل	مث ــن	رج ــورة	م ــل	ىلع	املش ــى	تلحص ــاب	أن	تس ــك	كش ل
الــراعة	أو	قــادة	الكنيســة	اآلخريــن،	اذليــن	يكرونــك	يف	العمــر	
واإليمــان.	فهــؤالء	الرجــال	قــد	عــروا	بالفعــل	الطريــق	اذلي	ستســلكه.		
وهــم	يعرفــون	فخاخــه	وخماطــره.	وأيًضــا،	اكنــت	دليهــم	فرصــة	تســلق	
بعــض	اجلبــال	ودليهــم	رؤيــة	أوســع	للحقــل.	فيمكنــك	االســتفادة	بشــدة	

مــن	وجهــة	نظرهــم.

ــورة.		 ــم	للمش ــوء	ألقرانه ــوم	للج ــباب	ايل ــن	الش ــل	ب ــاك	مي وهن
ــة،	أو	 ــط	ىلع	انلظري ــة	فق ــران	مبني ــن	األق ــاة	م ــورة	املعط ــن	املش لك
ــن	أن	 ــوا	حمتاج ــم	مازال ــوال.	وه ــل	األح ــة	يف	أفض ــة	اذلهني ىلع	املعرف
يثبتــوا	باالختبــار	أن	نظرياتهــم	تعمــل	بنجــاح.	فمــن	عالمــات	احلكمــة	
ــن	 ــنًا	اذلي ــر	س ــخاص	األك ــن	األش ــورة	م ــب	املش ــع	أن	تطل واتلواض
ــا	للمشــورة.	وإذا	 ــاج	فيه ــي	حتت ــاة	ال ــوا	انلجــاح	يف	جمــاالت	احلي حقق
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ــك	يف	 ــظ	قدمي ــك	ىلع	حف ــاعدك	ذل ــتمرار،	فسيس ــك	باس ــت	ذل فعل
ــك. ــة	اهلل	ل ــق	خط ــؤدي	تلحقي ــق	امل الطري

ــُة 
َ
ل ُمَتَعقِّ

ْ
وَْجــُة ال ــا الزَّ مَّ

َ
القطــة رقــم 8:	ســفر	)األمثــال	19:	14(	»... أ

«،	ســفر	)األمثــال	18:	22(	»َمــْن َيـِـُد َزوَْجــًة َيـِـُد َخــرْيًا  ِمــْن ِعْنــِد الــرَّبِّ
َ
ف

.» َويََنــاُل رًِض ِمــَن الــرَّبِّ

،	أن	اهلل	هــو	
ً

ــن	املثلــن:	أوال ــان	يف	هذي ــان	متداخلت ــاك	حقيقت هن
مــن	يمنــح	عطيــة	الزوجــة	املتعقلــة؛	وثانيًــا،	أن	هــذه	العطيــة	يه	عالمة	
لــرىض	اهلل	اخلــاص	عمــن	يســتقبلها.	يقــدم	ســليمان	هاتــن	احلقيقتــن	
ــي	أن	 ــن	ابلدي ــه	م ــن	الواضــح	أن ــة	نظــر	الرجــل،	لكــن	م مــن	وجه
ــة	 ــإن	عطي ــا،	ف ــا	أيًض ــبة	هل ــرأة.	فبالنس ــبة	للم ــح	بالنس ــر	صحي األم

رشيــك	احليــاة	الصحيــح	تــأيت	مــن	اهلل	ويه	عالمــة	عــن	رضــاه.	

ــرأة.	إن	 ــل	وامل ــن	الرج ــل	م ــي	ل ــام	وعم ــتنتاج	ه ــؤدي	إلس ــا	ي مم
ــب	 ــه،	فيج ــاة	اذلي	حتتاج ــك	احلي ــك	اهلل	رشي ــد	أن	يعطي ــت	تري كن
ــًدا	رىض	 ــي	جاه ــب	أن	تن ــل	لك	يشء:	جي ــًدا	قب ــيئاُ	واح ــل	ش أن	تفع
اهلل.	وجيــب	أن	يكــون	إرضائــه	هــو	أىلع	طموحاتــك.	وتعامــل	مــع	لك	
	واحــًدا:	هــل	هــذا	ســريض	اهلل؟		

ً
موقــف	وقــرار،	وأنــت	تســأل	ســؤاال

فــإذا	كنــت	حريًصــا	لتســَع	ملــا	يســعد	اهلل،	فهــو	باملثــل	ســيوفر	لــك	مــا	
ــعدك.	 يس

ــن	 ــأيت	م ــل	اذلي	ي ــاة	ورد	الفع ــه	يف	احلي ــذا	اتلوج ــف	داوود	ه يص
ــَك«  بِ

ْ
ل
َ
ــْؤَل ق ــَك ُس ــرَّبِّ َفُيْعِطَي  بِال

ْ
ذ َّ ــذَ اهلل	يف	ســفر	)املزامــر	37:	4(	»َوتَ
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ــك	 ــتجيب	ل ــوف	يس ــه،	فس ــبعك	يف	اهلل	نفس ــى	ش ــدت	أق ــإذا	وج ف
ــع	 ــي	تتناغــم	م ــات	ال ــك	الرغب ــزرع	يف	قلب ،	ســوف	ي

ً
ــن:	أوال بطريقت

ــا.	 ــيقودك	تلحقيقه ــا،	س ــك.	وثانيً ــه	ل إرادت

ــص	يف	 ــن	أن	تتلخ ــابقة	يمك ــادية	الس ــبع	اإلرش ــاط	الس لك	انلق
ــك،	 ــدف	حليات ــو	أىلع	ه ــرب	ه ــل	رىض	ال ــرة:	اجع ــة	األخ ــذه	انلقط ه
ويمكنــك	أن	تــرتك	هل	بثقــة	إختيــار،	وإعــداد،	وإرســال	رشيــك	احليــاة.
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رَّجـُُل يتأهب للزواج

ــوالت	 ــم	اتلح ــد	أه ــو	أح ــزواج	ه ــة	لل ــن	العزوبي ــال	م إن	اإلنتق
الــي	يمكــن	أن	حتــدث	يف	حيــاة	اإلنســان	وأكرهــا	حتديًا.	وأي	شــخص	
ــاد.		 ــة	واجته ــب	بعناي ــب	أن	يتأه ــاح	جي ــك	بنج ــل	ذل ــد	أن	يفع يري
وحماولــة	القيــام	بهــذا	اتلحــول	دون	اإلســتعداد	الالئــق،	مثــل	القفــز	يف	
امليــاه	العميقــة	قبــل	تعلُــم	الســباحة.	واعدة	مــا	تصبــح	انلتائــج	اكرثيــة!

فأي	شـخص	يتأهب	لعمـل	أو	مهنة،	مثل	انلجـارة	أو	الطب،	حيتاج	
أن	تكـون	دليـه	صـورة	واضحـة	عمـا	يريـد	أن	يكـون	قبـل	أن	يبـدأ	
يف	اتلأهـب.	وهـذا	ينطبق	ىلع	الـزواج.	فالشـخص	اذلي	يتأهـب	للزواج	
حيتـاج	أن	تكـون	دليه	صورة	واضحة	عـن	ادلور	املطلوب	منه	أن	يمأه.

ولأســباب	الواضحــة،	خيتلــف	اتلأهــب	اذلي	حيتاجــه	الرجــل	عمــا	
حتتاجــه	املــرأة.	يف	هــذا	الفصــل	ســأوضح	االســتعدادات	الرئيســية	الــي	
أؤمــن	أن	الرجــل	جيــب	أن	يقــوم	بهــا.	ويف	الفصــل	اتلــايل	ســتوضح	روث	
نفــس	األمــر	بالنســبة	للنســاء.	ولك	منــا	يتحــدث	مــن	خــالل	خرتــه	

مــن	لكتــا	زجياتــه.

ــة،	إن	دور	 ــوال	الطبيعي ــزواج؟	يف	األح ــل	يف	ال ــو	دور	الرج ــا	ه م
ــو	دور	»األب«،	 ــاين	-	وه ــاس	دلوره	اثل ــر	أس ــو	حج ــزوج«	األويل	ه »ال
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وكالهمــا	دليهمــا	نفــس	اتلحــدي.	وهــذان	ادلوران	يمكــن	أن	جيتمعــا	
ــة. ــو	رأس	العائل ــد	وه ــف	واح ــت	وص حت

يقــدم	بولــس	مفهــوم	الرئاســة	هــذا	عــن	طريــق	ربطهــا	بطبيعــة	
ــة															 ــي	رسالـ ــرأس	فـ ــخص	اهلل	ال ــن	ش ــا	ب ــات	م ــه	والعالق اهلل	نفس
ــَو  ــٍل ُه َس ُكِّ رَُج

ْ
نَّ َرأ

َ
ــوا أ ُم

َ
ْن َتْعل

َ
ــُد أ رِي

ُ
ــْن أ ِك

َ
ــوس	11:	3(	»ل )1	كورنث

ــَو اللُ.«  ــيِح ُه َمِس
ْ
ُس ال

ْ
ــُل. َوَرأ ــَو الرَُّج ةِ َفُه

َ
ــْرأ َم

ْ
ُس ال

ْ
ــا َرأ مَّ

َ
ــيُح. وَأ َمِس

ْ
ال

يصــف	بولــس	هنــا	سلســلة	مــن	الرئاســة،	تبــدأ	يف	الســماء	وتنتي	
ــل	 ــو	رأس	الرج ــيح	ه ــيح،	واملس ــو	رأس	املس ــة:	اهلل	اآلب	ه يف	العائل

ــزوج(	هــو	رأس	املــرأة	)الزوجــة(.	 ــزوج(،	والرجــل	)ال )ال

يف	هــذه	السلســلة،	دلى	املســيح	والــزوج	عالقــات	مزدوجــة.		
ــل	 ــل	الرج ــايل،	يمث ــل،	وباتل ــبة	للرج ــل	اهلل	اآلب	بالنس ــيح	يمث فاملس

ــه. ــبة	لزوجت ــيح	بالنس املس

ــزوج	اذلي	 هنــاك	صــورة	واضحــة	يف	اللكمــة	املقدســة	عــن	دور	ال
أصبــح	أبـًـا	أيًضــا:	فهــو	يمثــل	املســيح	بالنســبة	لزوجتــه	واعئلتــه.	يــا	هلــا	
ــاز	مقــدس!	كيــف	تتأهــب	 ــا	هل	مــن	إمتي مــن	مســئويلة	ضخمــة	-	وي

تلواجــه	هــذا	اتلحــدي	الرائــع؟	

ــك	 ــن	ذل ــّر	ع ــه.	وع ــه	بأبي ــو	عالقت ــوع	ه ــاة	يس ــاح	حي اكن	مفت
ْن 

َ
بمختلــف	الطــرق:	مثلمــا	قــال	يف	)يوحنــا	5:	19(:	»... الَ َيْقــِدُر ااِلْبــُن أ

ْن َمْهَمــا َعِمــَل َذاَك 
َ
 َمــا َيْنُظــُر اآلَب َيْعَمــُل. أل

َّ
َيْعَمــَل ِمــْن َنْفِســِه َشــيًْئا إاِل
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ِي َرآِن َفَقــْد 
َّ

َذلـِـَك.« ويف	)يوحنــا	14:	9-10(: »...اَل
َ
ــُه ااِلْبــُن ك

ُ
َفَهــَذا َيْعَمل

ــُم بـِـِه ِمــْن َنْفــِي 
َّ
تََكل

َ
ْســُت أ

َ
ُمُكــْم بـِـِه ل

ِّ
ل

َ
ك

ُ
ِي أ

َّ
ــكاَُم ال

ْ
ى اآلَب .... ال

َ
َرأ

ْعَمــاَل.«	
َ
َــالَّ يِفَّ ُهــَو َيْعَمــُل األ ِكــنَّ اآلَب احلْ

َ
ل

وباملثــل،	فنجاحــك	كــرأس	ألرستك	يعتمــد	ىلع	عالقتك	باملســيح.		
إجعلــه	مصــدر	لكماتــك	وأفعالــك.	إعتمــد	ىلع	قوتــه	وحكمتــه	داخلــك	

وليــس	ىلع	ذاتــك.	دعــه	حييــا	حياتــه	مــن	خاللك.	

مــا	يه	بعــض	أوجــه	حيــاة	يســوع	الــي	ســتظهر	يف	األغلــب	فيــك،	
كــزوج	وأب؟	

،	يســوع	حيــب	الكنيســة	وهــو	عريســها.	ولك	خدماتــه	األخــرى	
ً

أوال
ــح	هــذا	 ــة.	إســمح	هل	أن	يفت ــه	العميق ــع	الصــايف	ملحبت ــق	مــن	انلب تتدف
ــا،	فــي	عالمــة	 انلبــع	داخــل	قلبــك.	ال	ختــى	مــن	أن	تكــون	حنونً
ـٌة  ِويَـّ

َ
َمَحبَّــَة ق

ْ
نَّ ال

َ
للقــوة	ال	للضعــف.	يف	)نشــيد	األنشــاد	8:	6(: »أل

ٍء  َْتِمــُل )أي	املحبــة(	ُكَّ َشْ ــْوِت«. ويف )1	كورنثــوس	13:	7-8(: »َوتَ َم
ْ
َكل

َمَحبَّــُة الَ 
ْ
ٍء.  اَل ٍء َوتَْصــرِبُ َعَ ُكِّ َشْ ٍء َوتَرُْجــو ُكَّ َشْ ُق ُكَّ َشْ َوتَُصــدِّ

ــًدا...«  بَ
َ
ــُقُط أ تَْس

ــفر	 ــل	يف	س ــعب	إرسائي ــه	اهلل	لش ــدث	ب ــان	اذلي	يتح ــظ	احلن الح
ــُت  َدْم

َ
ــَك أ ِ ــِل َذل ْج

َ
ــْن أ ــِك ِم ْحَببُْت

َ
ــًة أ بَِديَّ

َ
ــًة أ ــا	31:	3(:	»...َوَمَبَّ )إرمي

ــَة«.	إســمح	هل	بــأن	ينقــل	قــدر	مــن	رقتــه	لــك.	ومــن	خالهلــا	 ــِك الرَّْحَ
َ
ل

ــوه. ــة	حن ــذب	الكنيس ــا	جيت ــوك	كم ــك	حن ــيجتذب	عروس س
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ــن	 ــل	م ــى	القلي ــاخر،	يتب ــوي	والس ــث	والق ــا	احلدي ــي	جمتمعن ف
احلنــان	احلقيــيق.	فــي	تقريبًــا	أصبحــت	صفــة	منســية.	مــع	ذلــك	فــي	
ــح	 ــا	تفت ــا	كم ــتجيب	هل ــا.	ويه	ستس ــوق	هل ــرأة	يشء	يت ــل	لك	ام داخ

ــمس.	 ــا	للش ــرة	بتالته الزه

واحلنــان	يقــرتن	بالرومانســية.	وإذا	أردت	أن	تــرى	اإلثنــن	ممزجــن	
ــم	 ــا	يت ــل	اذلي	اعدة	م ــا،	إدرس	نشــيد	األنشــاد.	فهــذا	الســفر	اجلمي مًع
ــب	 ــب،	احل ــن	احل ــعب	اهلل	ع ــم	لش ــن	اتلعايل ــر	م ــه	الكث ــاهل	في إهم
اإللــي	والبــرشي	أيًضــا.	وأذكــر	تعليــق	يلديــا	ذات	مــرة	عندمــا	قالــت،	
درك	أن	

ُ
ــاد،	أ ــيد	األنش ــفر	نش ــذاب	لس ــا	باإلجن ــعر	فيه ــرة	أش »يف	لك	م

ــة	يف	مســتٍو	اعٍل.« ــايت	الروحي حي

يف	األســابيع	الــي	ســبقت	زوايج	بروث،	قرأت	ســفر	نشــيد	األنشــاد	
ــالوميث،	 ــب،	ش ــة	-	املح ــه	املختلف ــت	أجزائ ــدة.	ودرس ــرات	عدي م
ــي	 ــة	ال ــة	العالق ــاء	نوعي ــاعد	ىلع	بن ــذا	س ــن	أن	ه ــاء.	وأؤم واألصدق

ــا	وروث. ــا	أن نســتمتع	به

فالرومانســية	ليســت	فعــاًل	ممــز	يف	حــد	ذاتــه.	لكنهــا	صفــة	تنتقــل	
ــن	 ــذا	يمك ــة.	وه ــويًقا	ومتع ــر	تش ــا	أك ــاطات	فتجعله ــة	النش بلقي
توضيحــه	بــيء	بســيط	جــًدا	مثــل	تنــاول	وجبــة.	فالرومانســية	ليســت	
ــف.	 ــل	صن ــاف	ل ــل	تض ــا	تواب ــة،	لكنه ــاف	للوجب ــا	يض ــا	إضافيً صنًف
فــي	يمكــن	أن	تضيــف	طعًمــا	مــن	التشــويق	لــل	النشــاطات	املعتــادة	
مثــل	التســوق،	أو	الرحلــة	بالســيارة	حــى	الكنيســة،	أو	حــى	اتلــزه	مًعا.
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ــد	 ــخصية.	لق ــريت	الش ــالل	خ ــن	خ ــاًل	م ــدث	قلي ــوين	أحت دع
ســاعدت	يف	تربيــة	تســع	بنــات	مــن	خلفيــات	عرقيــة	خمتلفــة.		
وتزوجــت	مرتــن.	دلي	معرفــة	بثقافــات	وأســايلب	حيــاة	أجــزاء	كثــرة	
مــن	العالــم.	وال	أعتقــد	أن	هنــاك	امــرأة	يف	أي	مــاكن	يف	العالــم	ال	تقــدر	
الرومانســية	واحلنــان.	فلمــاذا	تــرىض	بــزواج	كئيــب؟	اتبــع	مثال	يســوع،	

ــا	خططــه	يســوع	لكنيســته. ــل	مل ــا	مماث واجعــل	هدفــك	هــو	زواًج

ــة	يســوع	يه:	أنهــا	تضــع	نفســها	 إحــدى	الصفــات	األخــرى	ملحب
ــس	5:	25(:										 ــالة	)أفس ــس	يف	رس ــوهل	بول ــا	يق ــل	م ــر.	مث ــل	اآلخ ألج

ــا.«		 ْجلَِه
َ
ــُه أل َم َنْفَس

َ
ــل ْس

َ
ــَة وَأ نِيَس

َ
ك

ْ
ــا ال يًْض

َ
ــيُح أ َمِس

ْ
ــبَّ ال َح

َ
»...أ

ــن	 ــون	م ــو	يتك ــال.	فه ــذا	املث ــح	ه ــزواج	انلاج ــع	ال ــب	أن	يتب جي
،	يضــع	

ً
حياتــن	موضوعتــن	مــن	أجــل	بعضهمــا	ابلعــض.	فالــزوج	أوال

حياتــه	ألجــل	زوجتــه،	مثــل	يســوع.	والزوجــة	بدورهــا،	تضــع	حياتهــا	
ــبع	يف	 ــا	الش ــد	لك	منهم ــذا،	جي ــة.	وهك ــل	الكنيس ــا،	مث ــل	زوجه ألج
حيــاة	اآلخــر.	ومفتــاح	العالقــة	مــن	هــذا	انلــوع	هــو	إدراك	أن	الــزواج	

ــد4. ــين	ىلع	العه ــايب	مب الكت

ومـع	ذلـك،	فـإن	إعطـاء	انلفـس	ليـس	أمـًرا	تلقائيًـا،	بالنسـبة	
	قـراًرا.	ثم	

ً
لإلنسـان	السـاقط.	فهو	حيتـاج	أن	ينميه.	وهـذا	يتطلب	أوال

جيـب	أن	يطبَـق	يف	احليـاة	ايلومية،	حـى	يصبح	جزًءا	من	شـخصيتك.	
فـال	تنتظـر	حـى	تـزوج	تلبـدأ	يف	إعطـاء	نفسـك	لآلخريـن	حيـث	

4    لقد وضحت كيف يحدث ذلك يف كتايب "عهد الزواج". 
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يمكـن	أن	يؤدي	ذلك	لكثـر	من	املعاناة	غر	املرغوبـة	لك	ولزوجتك.	

ــق	 ــا	يتعل ــة	فيم ــرة	قليل ــت	دلي	خ ــا،	اكن ــُت	يلدي ــا	تزوج عندم
ــم	 ــة،	ألين	ل ــخصية	القريب ــات	الش ــالزم	للعالق ــذ	ال ــاء	واألخ بالعط
يكــن	دلي	إخــوة	أو	أخــوات.	وعندمــا	أنظــر	للــوراء،	أســتطيع	أن	أدرك	
أن	هــذا	تســبب	يف	مشــكالت	غــر	مرغوبــة	لليديــا	واألطفــال.	وأشــكر	
ــا	خــالل	تلــك	املشــكالت.		 اهلل	ألجــل	انلعمــة	الــي	أعطاهــا	نلــا	لكن
ــن	ســنة،	قلــت	هلــا	 ــك	بثــالث	وثالث ــا	تزوجــُت	روث	بعــد	ذل وعندم
ــدأت	 ــن	ب ــر	مم ــل	بكث ــل	أفض ــب	بش ــت	ىلع	زوج	متأه ــا	حصل إنه

ــا	معــه! يلدي

سيســتفيد	زواجــك	بشــدة،	إذا	تعلمــت	أن	تعطــي	نفســك	اآلن	يف	
عالقاتــك	مــع	انلــاس	مــن	حولــك.	فــإذا	كنــت	مــا	زلــت	تعيــش	مــع	
وادليــك،	أعــِط	نفســك	بعمــل	خدمــات	مزيلــة	بســيطة.	قــم	بإخــراج	
القمامــة	خارًجــا	حــى	لــو	لــم	تكــن	أنــت	مــن	جيــب	أن	يفعــل	ذلــك	
ايلــوم.	ســاعد	يف	غســيل	الصحــون	حــى	تتمكــن	أختــك	مــن	اخلــروج	
ــن	 ــى	يتمك ــر	ح ــك	األصغ ــاء	بأخي ــم	باالعتن ــا.	وق ــع	أصدقائه م

وادليــك	مــن	اخلــروج	يلــاًل	بمفردهمــا.		

ــرص	 ــن	الف ــد	م ــاك	العدي ــا،	هن ــية	أيًض ــاة	الكنس ــياق	احلي ويف	س
ــرايع.	تطــوع	تلنظيــف	 للخدمــة.	زر	املحبوســن.	قــم	بغســل	ســيارة	ال
ــا	يف	 ــخًصا	معاقً ــة	أو	ش ــاعد	أرمل ــا.	س ــبت	صباًح ــوم	الس ــة	ي الكنيس
ــة.	لك	تلــك	األعمــال	الــي	قــد	تبــدو	بســيطة	ستســاعدك	 رشاء	ابلقال
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تلبــين	داخلــك	طبيعــة	يســوع	الــي	تعطــي	نفســها	لآلخريــن،	والــي	
ــدوة	ألوالدك.	 ــك	ق ــا	وجتعل ــوم	م ــك	يف	ي ــتري	زواج س

إن	صــورة	يســوع	العريــس	يف	رســالة	)أفســس	5:	25	–	26(	توضــح	
ــا	آخــًرا	خلدمتــه	-	وهــو		وجــه	الُمعلــم.	فهــو	أســلم	نفســه	ألجــل	 وجًه
َلَِمــِة«	فتعليــم	

ْ
َمــاءِ بِال

ْ
ــًرا إِيَّاَهــا بَِغْســِل ال َســَها، ُمَطهِّ الكنيســة	»لـِـَيْ ُيَقدِّ

ــأن	 ــق	ب ــة،	تلي ــرة	ومقدس ــة	طاه ــل	الكنيس ــب	أن	جيع ــة	اهلل	جي لكم
ــا	للمســيح.		 تصبــح	عروًس

هــذه	طريقــة	أخــرى	ســتتمكن	مــن	خالهلــا	مــن	تمثيــل	يســوع	
ــايب	 ــم	الكت ــول	ىلع	اتلعلي ــة	احلص ــم	فرص ــر	هل ــك:	وف ــك	واعئلت لزوجت
ــيح.	إذا	 ــروس	املس ــن	ع ــزًءا	م ــوا	ج ــأن	يصبح ــن	ب ــم	الئق اذلي	جيعله
ــك.		 ــم	مهام ــن	أه ــم	م ــيكون	تعليمه ــال	س ــك	باألطف ــارك	اهلل	مزل ب
ــوا  ــاُء، الَ تُِغيُظ ــا اآلبَ َه يُّ

َ
ــْم أ ْنُت

َ
ــا	يقــول	يف	رســالة	)أفســس	6:	4(:	»وَأ كم

ــَذارِهِ.«  ــرَّبِّ َوإِنْ ــِب ال ِدي
ْ
ــْم بَِتأ ــْل َربُّوُه ــْم، بَ ْوالََدُك

َ
أ

فــي	الكثــر	مــن	األرس	ايلــوم،	يعــد	تعليــم	الكتــاب	املقــدس	مــن	
مســئويلة	األم.	وهــذا	خمالــف	للرتتيــب	اإللــي.	بالطبــع	دلى	األم	جــزء	
حمــدد	تلقــوم	بــه،	لكــن	املســئويلة	األساســية	تقــع	ىلع	األب.	فاملــزل	
ــان	 ــيصل	الصبي ــة،	س ــات	الروحي ــط	اتلعليم ــه	األم	فق ــي	في اذلي	تعط
لالســتنتاج	أن	»الكتــاب	املقــدس	هــو	كتــاب	للســيدات	فقــط«.		
ــاب	 ــايل	أن	الكت ــررون	باتل ــد	يق ــة،	ق ــن	املراهق ــون	لس ــا	يصل وعندم

ــد	هلــم. املقــدس	ال	يقــدم	شــيئًا	مفي
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كيف	يمكنك	أن	تتأهب	للقيام	بدور	الُمعلم	يف	بيتك؟	

ــا،	 ،	اكتســب	معرفــة	شــاملة	بالكتــاب	املقــدس.	وإن	اكن	ممكنً
ً

أوال
ــليم.	 ــايب	س ــم	كت ــا	تعلي ــدم	فيه ــة	يُق ــة	حملي ــور	يف	كنيس ــزم	باحلض إل
ويمكــن	أن	يتوفــر	ذلــك	بطــرق	خمتلفــة	أيًضا	مثــل:	الكتــب،	واألرشطة،	
وادلراســة	عــن	طريــق	املراســلة،	والســيمينارات،	واملؤتمــرات،	والرامــج	

اإلذاعيــة	اتلعليميــة،	إلــخ.

ــد	 ــة	للعقائ ــة	وعميق ــة	منظم ــدأ	يف	دراس ــة،	اب ــذه	انلقط ــن	ه وم
ــن	 ــاس	مت ــتحتاج	ألس ــييح.	فس ــان	املس ــة	لإليم ــية	العظيم األساس
ــس،	 ــة،	وافس ــة،	وغالطي ــل	رومي ــفار	مث ــز	يف	األس ــه.	رك ــين	علي تلب
ــاله.		 ــور	أع ــو	مذك ــا	ه ــوارد	كم ــن	امل ــد	م ــد	العدي ــن.	ويوج والعراني

ــاق! ــل	الش ــتعد	للعم اس

ويف	نفــس	الوقــت،	اســأل	اهلل	أن	يفتــح	لــك	ابلــاب	ملواقــف	يمكنك	
فيهــا	أن	تبــدأ	يف	مشــاركة	املعرفــة	الــي	حتصــل	عليهــا	مــع	اآلخريــن.		
وهنــاك	جمــاالت	خمتلفــة	مثــل:	املجمــواعت	املزيلــة،	جممــواعت	الطلبــة	
ــم	 ــة.	فتعلي ــدارس	األحــد،	إرســايلة	داخــل	املدين ــن،	فصــل	م اجلامعي
اآلخريــن	هــو	أفضــل	وســيلة	تلكتشــف	الكــم	احلقيــيق	اذلي	تعلمتــه.

ــل	 ــت	اآلن	مؤه ــك.	فأن ــم	يف	بيت ــيؤهلك	دلور	الُمعل ــك	س لك	ذل
تلعلـّـم	احلقائــق	األساســية	بنفســك.	وستكتشــف	مــن	خــالل	دراســاتك	
مصــادر	تعليميــة	أخــرى،	كمــا	هــو	مذكــور	أعــاله،	ملــا	هــو	أبعــد	مــن	
احلقائــق	األساســية.	واســتخدم	هــذه	املصــادر	تلبــين	أساًســا	مــن	املعرفة	
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الكتابيــة	الــي	تســتطيع	أن	تضعهــا	يف	حيــاة	أرستــك.

ــوع	 ــة	يس ــع	خدم ــدة	م ــط	بش ــرى	ترتب ــة	أخ ــا	خدم ــاك	أيًض هن
ــالة	 ــب	رس ــا	اكت ــول	نل ــفع.	يق ــة	كُمتش ــه	الكهنوتي ــم	ويه	خدمت كُمعل
العرانيــن	إن	يســوع	بعدمــا	صعــد	لأقــداس	إىل	مــا	داخــل	احلجــاب،	
لــي	يصــر	رئيــس	كهنــة	ألجلنــا.	ويقــول	يف	رســالة	)العرانيــن	7:	25(:	
 

َ
ِــِه إِل ــوَن ب ُم ــَن َيَتَقدَّ ِي

َّ
ــاِم ال  الََّم

َ
ــا إِل يًْض

َ
ــَص أ

ِّ
ْن ُيَل

َ
ــِدُر أ ــمَّ َيْق ــْن َث ِم

َ
»ف

ــْم.«  ــَفَع فِيِه ــنٍي لِيَْش ــَو َحٌّ يِف ُكِّ ِح  ُه
ْ
اللِ، إِذ

فبينمــا	تمثــل	يســوع	لزوجتــك	واعئلتــك،	جيــب	أن	تتعلــم	كيــف	
ــتقوم	 ــم،	س ــم.	فكُمعل ــفع	والُمعل ــن	الُمتش ــن	دوري	الاكه ــا	ب ــع	م جتم
ــال	 ــام	اهلل.	ف ــك	أم ــتمثل	اعئلت ــفع،	س ــك.	وكُمتش ــل	اهلل	لعائلت بتمثي
ــرق	 ــض	الط ــك	بع ــك.	وإيل ــبة	ل ــك	بالنس ــن	ذل ــم	م ــة	أه ــد	خدم يوج

ــا: ــد	نفســك	به تلع

اخلدمــة	 هــذه	 ملثــل	 الكتابيــة	 انلمــاذج	 بعنايــة	 ادرس	 	،
ً

أوال
ــك	 ــف.	إيل ــا	يف	لك	موق ــي	أدت	إيله ــة	ال ــع	انلتيج ــفعية.	وتتب التش
ــة	 ــفع	بانلياب ــم	يتش ــا	اكن	إبراهي ــة:	عندم ــة	الرائع ــن	األمثل ــا	م بعًض
عــن	لــوط	ابــن	أخيــه	ومدينــة	ســدوم	يف	ســفر	)تكويــن	18:	33-16(،	
أيًضــا	مــوىس	عندمــا	اكن	يتشــفع	بانليابــة	عــن	شــعب	إرسائيــل	بعدمــا	
صنعــوا	العجــل	اذلهــي	وعبــدوه	يف	ســفر	)اخلــروج	32:	1-14(،	وأيًضــا	
عندمــا	تشــفع	مــوىس	وهــارون	بانليابــة	عــن	اإلرسائيليــن	اذليــن	اكنــوا	

ــدد	16:	50-41(. ــفر	)الع ــأ	يف	س ــبب	الوب ــون	بس يموت
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تأمــل	حمتــوى	مــا	قــاهل	اهلل	عــن	إرسائيــل	يف	ســفر	)حزقيــال	22:	30(:	
َمــاِم َعــِن 

َ
ــِي ِجــَداًرا َويَِقــُف يِف اثلَّْغــِر أ  يَبْ

ً
ْبــُت ِمــْن بَيْنِِهــْم رَُجــا

َ
»َوَطل

ــك	أن	 ــك	اهلل،	يمكن ــا	يضع ــْد!«	أينم ِج
َ
ــْم أ

َ
ل
َ
ــا، ف ْخِرَبَه

َ
ــاَ أ ْي

َ
ْرِض لِك

َ
األ

تتعلــم	أن	تكــون«	رجــاًل	يقــف	يف	اثلغــر«	بانليابــة	عــن	اآلخريــن.

ــب	 ــر	قل ــن	ظه ــظ	ع ــا،	أن	حتف ــم	أيًض ــن	املله ــه	م ــتجد	أن وس
ــا	 ــوا	به ــه	أن	يبارك ــارون	وأبنائ ــر	اهلل	ه ــي	أم ــة	ال ــراكت	الكهنوتي ال
ــح	 ــا	تصب ــدد	6:	24-27(.	وعندم ــفر	)الع ــن	يف	س ــم	اإلرسائيلي إخوته
ــيكون	 ــذا	س ــم،	وه ــوذج	ملباركته ــك	نم ــيكون	دلي ــك،	س ــا	لعائلت اكهنً

ــك! ــم	امتيازات ــد	أعظ أح

الطريقــة اثلانيــة	تلعــد	نفســك	دلور	الاكهــن	املتشــفع	يه	أن	تنــي	
ــا؛	 ــن	منظًم ــل(.	ك ــك	بالفع ــم	بذل ــم	تق ــة	)إذا	ل ــالة	منتظم ــاة	ص حي
ــك	 ــن	اهلل	أن	يضــع	ىلع	قلب ــب	م ــت	للصــالة.	واطل كــرس	أفضــل	وق
ــوا	 ــن	أن	يكون ــم.	ممك ــفع	ألجله ــدك	أن	تتش ــن	يري ــخاص	اذلي األش
ــل،	أو	رشاكء	 ــك	يف	العم ــتك،	أو	زمالئ ــن	كنيس ــك،	أو	م ــراد	أرست أف
آخريــن.	جيــب	أيًضــا	أن	تتضمــن	صلواتــك	خــدام	اهلل	اذليــن	ســاعدوك	

ــن. ــل	يســاعدون	اآلخري وباملث

وثاثلًـا،	اشـرتك	باسـتمرار	يف	أي	إجتمـاع	للصـالة.	فتعلم	الصالة	
مـع	اآلخريـن	سيسـاعدك	ىلع	ختطـي	إحنصـارك	يف	ذاتـك	وسـيؤهلك	
بشـل	أفضـل	للصالة	خـالل	حياتك	مـع	زوجتك	واعئلتـك.	جيب	أن	
تصبـح	الصـالة	جزًء	طبيعيًـا	من	حياتـك	العائلية	اكلوجبـات	واللعب.
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وهنــاك	إســتفادة	إضافيــة	تنتــج	عــن	خدمــة	الشــفاعة	الكهنوتيــة:	
فــي	ستســاعدك	بشــدة	يف	األدوار	األخــرى	الــي	تســى	تلمثــل	يســوع	
فيهــا.	يف	الواقــع،	فــإن	جناحــك	يف	خدمــة	الصــالة	اغبًلــا	مــا	حيــدد	مــدى	

جناحــك	يف	اجلهــات	األخــرى.

أفضــل	مــا	يلخــص	مســئويلاتك	كممثــل	ليســوع	يف	بيتــك	موجــود	
يف	املبــدأ	املقــدم	يف	بدايــة	هــذا	الفصــل:	الرئاســة.	بكلمــات	عمليــة،	
ــك؟	دعــين	أجــب	بســؤال	 ــن	خــالل	ذل ــه	عــن	دورك	م ــا	اذلي	تعرف م
ــو	 ــد؟	فه ــة	اجلس ــبة	بلقي ــرأس	بالنس ــدي	لل ــو	ادلور	اجلس ــا	ه ــر:	م آخ
يتخــذ	ثالثــة	أشــاكل:	اســتقبال	املعطيــات	مــن	لك	أحنــاء	اجلســد؛	إختــاذ	
القــرارات؛	وإعطــاء	اتلوجيــه.	لك	جــزء	مــن	اجلســد	هل	حــق	اتلواصــل	
ــي	 ــات	ال ــع	املعلوم ــن	جتمي ــئول	ع ــرأس	مس ــن	ال ــرأس،	لك ــع	ال م

ــم. ــام	بالفعــل	املالئ ــم	يبــدأ	بالقي يتلقاهــا	ث

ــرأس	 ــه	ك ــتقوم	ب ــيط	ىلع	ادلور	اذلي	س ــل	البس ــذا	املث ــق	ه طب
ــو	يف	 ــع	لك	عض ــل	م ــا	للتواص ــون	متاًح ــب	أن	تك ،	جي

ً
ــك.	أوال بليت

أرستــك	-	مــع	لك	إحتيــاج	ولك	ألــم	ولك	ضغــط،	ولك	فكــرة	خالقــة	أو	
بنــاءة.	وثانيًــا،	جيــب	أن	تكــون	قــادًرا	ىلع	جتميــع	لك	تلــك	املعلومــات	
وتقــرر	مــا	هــو	الفعــل	املناســب	تلقــوم	بــه	األرسة.	ومــع	أنــك	تســتقبل	
ــون	 ــب	أن	يك ــرارك	جي ــن	ق ــاء	األرسة،	لك ــن	لك	أعض ــات	م املعطي
األفضــل	للعائلــة	كل.	وثاثلـًـا،	فبعدمــا	تتخــذ	قــرارك	جيــب	أن	تبــدأ	يف	
تنفيــذ	الفعــل	مــن	خــالل	أعضــاء	األرسة	اذليــن	جيــب	أن	يقومــوا	بــه.
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،	احلساســية	-	القــدرة	ىلع	تســجيل	
ً

مــاذا	يتطلــب	منــك	ذلــك؟	أوال
إحتياجــات	ومشــاعر	اآلخريــن،	تلتمكــن	مــن	توقــع	املشــالك	
ــب	 ــذا	يتطل ــا،	ه ــاءة.	ثانيً ــاكر	ابلن ــق	األف ــل	وتطب ــر،	وأن	تتقب واملخاط
حكمــة	إلختــاذ	القــرارات	الــي	لــن	تؤثــر	ىلع	حياتــك	بمفــردك،	لكنهــا	
ــخصية	 ــب	ش ــذا	يتطل ــا،	ه ــا.	وثاثلً ــن	أيًض ــاة	اآلخري ــتؤثر	ىلع	حي س
ــا	قويــة	لــرتى	قرارتــك	ويه	تُنفــذ،	أو	تطلــب	مــن	اآلخريــن	أن	 وأهدافً

ــرار. ــذ	الق ــاعدة	يف	تنفي ــوا	للمس يتطوع

يقــارن	بولــس	بــن	مســئويلات	أســقف	الكنيســة	والــزوج	واألب	
ْوالٌَد 

َ
ُ أ

َ
ــًنا، ل ــُه َحَس ــُر بَيَْت ــاوس	3:	4-5(:	»يَُدبِّ ــه	يف	رســالة	)1	تيموث يف	بيت

ْن يَُدبِّــَر بَيَْتــُه، 
َ
 أ

ُ
َحــٌد الَ َيْعــرِف

َ
َمــا إِْن َكَن أ ــاٍر. َوإِنَّ

َ
ُُضــوِع بـِـُكلِّ َوق يِف الْ

ــف	 ــرف	كي ــخص	ال	يع ــِة اللِ؟«	)إن	اكن	الش ــِي بَِكنِيَس ــَف َيْعَت ْي
َ
ك

َ
ف

ــى	 ــة	اهلل؟(.	إن	مع ــين	بكنيس ــه	أن	يعت ــف	يمكن ــه	فكي ــر	بيت يدي
ــذه	يه	 ــام«.	وه ــة	أو	أم ــو	»أن	يقــف	يف	املقدم ــَر	ه ــل	املرتجــم	يَُدبِّ الفع
ــق.		 ــدم	الطري ــه؛	ويتق ــام	اعئلت ــر	أم ــو	يس ــزوج	واألب.	فه ــة	ال ماكن
وأيًضــا	عندمــا	يهــدد	أرستــه	رش	أو	خطــر،	فهــو	يقــف	أمامهــم	وحييــل	
بــن	اعئلتــه	وبــن	مــا	يهددهــم.	لك	هــذا	يمكــن	تلخيصــه	يف	لكمــة	

ــادة. ــة:	القي واحــدة	حيوي

ــع	 ــح	املجتم ــا،	يف	لك	رشائ ــة،	تقريبً ــادة	الفعال ــدرة	للقي ــاك	ن وهن
ايلــوم.	وأيًضــا	هنــاك	قــوى	رشيــرة	-	طبيعيــة	وفــوق	طبيعيــة	-	تعــارض	
مثــل	هــذه	القيــادة	وتســى	تلحجيمهــا	أينمــا	إرتفعــت.	إحــدى	انلتائــج	
ــة	اهلل	 ــة.	فخط ــاة	األرسي ــف	للحي ــكك	املخي ــو	اتلف ــك	ه ــى	ذلل العظ
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للــزواج	وللبيــت	تعتمــد	ىلع	اســرتداد	هــذه	انلوعيــة	مــن	القيــادة	الــي	
يصورهــا	الكتــاب	املقــدس.

ــب	أن	 ــك،	فيج ــك	يف	بيت ــل	ذل ــًدا	مث ــون	قائ ــت	أن	تك إذا	أرصي
ــار	 ــت	ستســبح	ضــد	تي ــة.	فأن ــة	املقاوم ــلح	نفســك	مســبًقا	ملواجه تُس
اثلقافــة	املعــارصة.	لكــن	بالطبــع،	هــذا	هــو	الفــارق	مــا	بــن	الســمكة	
احليــة	وامليتــة:	فالســمكة	احليــة	تســتطيع	أن	تســبح	ضــد	اتليــار؛	بينمــا	

ال	يمكــن	للســمكة	امليتــة	إال	أن	تطفــو	مــع	اتليــار.	

ــن	 ــة	م ــذه	انلوعي ــا	ه ــس	عليهم ــب	أن	تؤس ــان	جي ــاك	أساس هن
ــات	 ــك	الصف ــب	تل ــا	تُكتَس ــة.	واعدة،	م ــئويلة	واألمان ــادة:	املس القي
	مــن	خــالل	مهــام	تبــدو	متواضعــة	أو	غــر	هامــة.	لكــن	عندمــا	

ً
أوال

تُكتســب،	فــي	توفــر	األســاس	للنجــاح	يف	أي	جمــال	يف	احليــاة.		
ــال	 ــق	انلجــاح	احلقيــيق،	وكمــا	ق وبدونهمــا	ال	يوجــد	إحتمايلــة	تلحقي
ــريِ  ثِ

َ
ك

ْ
ــا يِف ال يًْض

َ
ــنٌي أ ِم

َ
ــِل أ َقلِي

ْ
ــنُي يِف ال ِم

َ
ــا	16:	10(:	»اأَل ــوع	يف	)لوق يس

ــريِ«. ثِ
َ
ك

ْ
ــا يِف ال يًْض

َ
ــٌم أ ِ ــِل َظال َقلِي

ْ
ــُم يِف ال ِ ال َوالظَّ

هـذا	يذكـرين	بشـاب	كنـت	أعرفه	-	لنسـميه	مثـاًل	آرثـر	-	وهو	
اكن	اغرقًـا	يف	اعلـم	املخـدرات.	ثم،	قابل	يسـوع	بشـل	معجزي	وحترر	
تماًمـا	مـن	اإلدمان.	لكن	قــوة	تفكـره	وإرادته	اكنتا	قـد	تآلكتا	تماًما	
بسـبب	املخـدرات.	فقـام	قسـيس	بدعـوة	آرثـر	يلعيش	معـه	يف	مزهل	
وبـدأ	مهمـة	إاعدة	تأهيلـه.	واكن	جممـل	توجيهاتـه	آلرثـر	ببسـاطة	يه:	

فــي	لك	مـا	هو	مطلـوب	منك،	أطلب	مسـاعدة	يسـوع	وكـن	أمينًا.
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ــت	 ــة.	واكن ــة	يف	رشك ــر	ىلع	وظيف ــل	آرث ــن،	حص ــك	بعام ــد	ذل بع
مســئويلته	يه	األبســط	واألقــل:	أن	يقــوم	بمســح	األرض،	ويفــرغ	
القمامــة،	إلــخ.	واكن	آرثــر	يطبــق	نظريــة	مرشــده	ىلع	لك	أعمــاهل:	أطلــب	
ــوهل	ىلع	 ــه	حلص ــج	أدت	أمانت ــا.	وباتلدري ــن	أمينً ــوع	وك ــاعدة	يس مس
ترقيــات،	واكن	لك	مركــز	حيمــل	معــه	مســئويلة	أكــر	مــن	املركــز	اذلي	

ــع.	 ــا	يف	املجتم ــرة	أخــرى	عضــًوا	طبيعيً ــر	م ــح	آرث يســبقه.	وأصب

وبعــد	كثــر	مــن	األعــوام	يف	الرشكــة،	قــرر	آرثــر	أن	يــرتك	الرشكــة	
ويتــدرب	يف	وظائــف	أكــر	ختصًصــا.	وعندمــا	بــدأ	يــرشح	ملديــره	أنــه	
يريــد	أن	يســتقيل،	قاطعــه	مديــره	قائــاًل.	»ال	يمكنــك	أن	ترحــل!		فأنــت	
ــا	 ــي	وأن ــَق	م ــة.	اب ــذه	الرشك ــه	يف	ه ــق	في ــد	اذلي	أث ــخص	الوحي الش
ســأدربك	تلديــر	الرشكــة	عندمــا	أتقاعــد.«	اكن	آرثــر	حيصــد	مــا	زرعــه	

مــن	أمانــة	مثابــرة.

إن	مالحظــات	ســليمان	عــن	األمانــة	تنــر	ابلصــرة:	فهــو	يقــول	يف	
َكِت« بينمــا	يســأل	يف	 ــرَبَ

ْ
ثـِـرُي ال

َ
ِمــنُي ك

َ
ســفر	)األمثــال	28:	20( »اَلرَُّجــُل األ

ِمــنُي َفَمــْن َيـِـُدهُ؟« وأقــر	ســليمان	
َ
ــا الرَُّجــُل األ مَّ

َ
ســفر	)األمثــال	20:	6(	»أ

ــع	أن،	لك	 ــاء.	وم ــال	أمن ــة	لرج ــه	حباج ــه،	أن ــر	مملكت ــا	اكن	يدي عندم
ــخص	 ــن	ش ــث	ع ــه	اكن	يبح ــره،	لكن ــت	أم ــوا	حت ــل	اكن ــال	إرسائي رج

واحــد	يتوفــر	فيــه	هــذا	املطلــب.	

ــا	يف	 ــن	تنميتهم ــة	يمك ــئويلة	واألمان ــان	للمس ــان	اثلنائيت والصفت
ــم	يف	الســجن.		 ــار،	ث ــت	فوطيف 	يف	بي

ً
ــا	أوال ــف.	فيوســف	نماهم أي	موق
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ــا! ــا	يه	انلتيجــة	دائًم ــة.	وهــذه	تقريبً ــت	انلتيجــة	يه	الرتقي واكن

يســألين	انلــاس	أيــن	تدربــت	ىلع	اخلدمــة.	أحيانـًـا	أجــاوب،	»كنــت	
جنديـًـا	ممرًضــا	للمهــام	الطبيــة	يف	اجليــش	الريطــاين	يف	شــمال	إفريقيــا.«	
ــا	يف	 ــرب.		فأن ــيق	بال ــل	أن	أتل ــي	قب ــب	أكادي ــع	أين	اكن	دلي	تدري م
ــا	 ــت	حمتاًج ــين	كن ــة.	لك ــة	العقلي ــن	اجله ــزان	م ــرط	اإلت ــع،	مف الواق
إلكتســاب	خــرة	يف	مواجهــة	مواقــف	عصيبــة	مــن	احليــاة	وأن	أتقبــل	

ــن. مســئويلة	إحتياجــات	أشــخاص	آخري

فأنــا	كنــت	ملــدة	اعم	اكمــل	يف	الصحــراء،	قائــًدا	ملــا	يطلــق	عليه	
اجليــش	الريطــاين	»فرقــة«:	مكونــة	مــن	ثمــاِن	حامــي	نقــاالت.	واكن	
مزنلــا	هــو	شــاحنة	محوتلهــا	ثالثــة	أطنــان،	كنــا	نشــرتك	يف	اإلقامــة	
بهــا	مــع	ســائقيها.	وكنــا	حنــن	األحــد	عــرش	-	نعيــش	ونــأكل	ونمــر	
ــس«		 ــال	»رواد	برن ــا	ب ــه	الحًق ــق	علي ــا	أطل ــا	-	فيم ــات	مًع بالصعوب

 .”Prince’s Pioneers“

وطـوال	تلـك	الفـرتة،	اكن	رفيـيق	ادلائـم	هـو:	كتـايب	املقـدس.	فقد	
كنـت	أمحـل	طبعـة	خاصـة	للجيـب	أينمـا	ذهبـت.	وعندمـا	لـم	أكـن	
	من	إكتشـاف	كـم	أن	الكتاب	

ً
،	كنـت	أقرأ	فيـه.	كنت	مذهوال

ً
مشـغوال

املقـدس	عمـي.	فمـراًرا	وتكـراًرا،	اكن	يصـف	موقًفـا	أمر	به	أو	مشـلكة	
تواجهـين.	ودائًمـا،	اكن	خيرنــي	بإجابـة	اهلل	أيًضـا.	وعنـد	نهايـة	فـرتة		
إقامـي	يف	الصحـراء،	اكنت	دلي	معرفـة	جيدة	للكتاب	املقـدس	كل،	مما	

وفـر	أساًسـا	صلبًـا	لـل	املراحـل	اتلايلـة	يف	نمـوي	الرويح.	
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ــهادة	 ــم	ش ــظ	ىلع	تقدي ــت	أحاف ــرب،	كن ــت	بال ــذ	أن	اتلقي ومن
مســيحية	مســتمرة،	طــوال	اخلمــس	ســنوات	الــي	قضيتهــا	يف	اجليــش.		
ــين	 ــا	عرض ــري،	مم ــة	لضم ــور	خمالف ــد	أم ــف	ض ــا	أق ــت	أحيانً وكن
ملواجهــات	مــع	رفــايق	اجلنــود	ومــع	الضبــاط	اذليــن	يرأســونين.	وعندمــا	
أنهيــت	اخلدمــة	العســكرية	أخــًرا،	اكن	تقييــم	الشــخصية	املســجل	يف	
ملفــايت	هــو	مــن	أىلع	املراتــب	الــي	يكافــئ	عليهــا	اجليــش	الريطــاين	
ــن	أي	 ــة	م ــر	أهمي ــا	أك ــهادة	اغبًل ــك	الش ــت	تل ــدوة!	واكن ــر:	ق بتعب

ــا. ــل	عليه ــن	أن	أحص ــة	اكن	يمك ــا	الهوتي دبلوم

ــاهلل	 ــايت.	ف ــار	حي ــس	مس ــع	نف ــن	تتب ــك	ل ــح	أن	حيات ــن	الواض م
يتعامــل	معنــا	كأفــراد.	وشــكًرا	هلل	ىلع	ذلــك!		فــال	الكنيســة	وال	العالــم	
حيتاجــان	إلنتــاج	مجــايع	مــن	املســيحين.	لكــن	ىلع	الصعيــد	اآلخــر،	
،	ســلم	نفســك	

ً
ــا:	أوال ــق	ىلع	اغبليتن ــة	تنطب ــة	معين ــادئ	اعم ــاك	مب هن

هلل	بــال	حتفــظ	)وقــد	حتدثنــا	عــن	ذلــك	بالاكمــل	يف	الفصــل	الرابــع(.	
ثــم	يمكنــك	أن	تثــق	يف	اهلل،	أنــه	ســيقودك	يف	الطريــق	اذلي	مــن	خــالهل	
حيقــق	خطتــه	املتمــزة	حلياتــك.	وهنــاك	آيــة	دائًمــا	مــا	أثبتــت	صحتهــا	
ــُه َوُهــَو 

ْ
يف	خــرايت،	يف	ســفر	)األمثــال	3:	6(	تقــول:	»يِف ُكِّ ُطُرقـِـَك اْعرِف

َك.«	
َ
ُيَقــوُِّم ُســُبل

ــا	 ــد	خصيًص ــه	مَع ــه	ىلع	أن ــت	في ــف	أن ــل	موق ــر	ل ــا،	أنظ ثانيً
ــخصيتك.		 ــك	أو	ش ــه	يف	صفات ــض	األوج ــور	بع ــك	ويط ــن	اهلل	يلدرب م
يمكنــك	أن	جتــد	نفســك	يف	موقــف	غــر	متوقــع	أو	غــر	ســار	لكــن	ال	
تشــُك.	وتذكــر	يوســف	يف	الســجن!	ال	يمكنــين	أن	أقــول	إين	اســتمتعت	
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ــي	 ــة	ال ــل	الطريق ــكر	اهلل	ألج ــين	أش ــراء،	لك ــي	يف	الصح ــم	وق بمعظ
ــا	ســيحدث	يف	املســتقبل. ــا	مل أهلــين	به

ــة.	وال	 ــك	يف	ادلراس ــدس	أول	أولويات ــاب	املق ــل	الكت ــا،	اجع وثاثلً
تــدع	أي	يشء	يســبقه.	اْســَع	تلفســر	لك	مرحلــة	مــن	خرتــك	يف	ضــوء	
الكتــاب	املقــدس.	وســتذهل	مــن	كميــة	االســتنارة	الــي	يعطيهــا	لــك.

رجــح	أن	جتعــل	مســرة	حياتــك	الــي	تؤمــن	
ُ
ويف	جمــال	ادلراســة،	أ

ــا	شــخصيًا	لســت	 ــا	تدرســه.	فأن ــة	بــكل	م ــك	متصل ــا	ل أن	اهلل	عينه
ــب	 ــا.	فـــ	»الطال ــد	ذاته ــة	يف	ح ــل	ادلراس ــة	ألج ــدي	ادلراس ــن	مؤي م
ــة	مــن	 ــر	للشــفقة.	وخبصــوص	هــذه	انلوعي ــدي«	هــو	شــخص	مث األب
ــة	12:	12(	 ــفر	)اجلامع ــم	يف	س ــان	يف	العال ــم	إنس ــق	أحك ــاة	يُعل احلي
ثـِـرَيٍة الَ نَِهايَــَة 

َ
ُتــٍب ك

ُ
ْر: لَِعَمــِل ك َــذَّ ِمــْن َهــَذا يَــا ابْــِي تَ

َ
قائــاًل:	»َوَبــِيَ ف

َجَســِد.« فأحيانـًـا	يبــدو	احلصول	ىلع	الشــهادات	
ْ
ثـِـرُي َتَعــٌب لِل

َ
ك

ْ
ْرُس ال َوادلَّ

ــا! ــة	هل،	أيًض كأمــر	ال	نهاي

ــة	 ــل	يف	احليــاة	املنتظم ــر	بالاكم ــب	أن	يظه ــرويح	جي ــوك	ال فنم
ــة	جيــدة	 ــادة	رعوي ــاك	يف	ظــل	قي ــة.	فهن الــي	توفرهــا	الكنيســة	املحلي
ســتختر	انلمــو	املســتمر	يف	ثــالث	جهــات	متصلــة:	فهمــك	للكمــة	اهلل؛	
وتدريبــك	يف	خدمــة	اهلل؛	وتنقيــة	وتقويــة	شــخصيتك	املســيحية.	ويه	
نفــس	العمليــة	الــي	جتعلــك	رجــاًل	هلل	كمــا	هــو	مكتــوب	فـــي	رســالة	
ــيؤهلك	 ــا	س ــٍح.« مم ِ ــٍل َصال  َعَم

ِّ
ــُل ِ ــا ل ًب هِّ

َ
ــاوس	3:	17(	»... ُمَتأ )2	تيموث

ــرتأس	بيتــك. أيًضــا	ل
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كيــف	أتأهــب	للــزواج؟	...	ال	أعــرف	إن	اكن	هنــاك	مــن	ســيطلب	
مــين	الــزواج	أبــًداّ!	...	ال	أعــرف	مــا	يه	نوعيــة	الرجــل	اذلي	ســأتزوجه...
ــن	 ــل	مؤم ــد	رج ــلت...	ال	يوج ــا	فش ــت	فيه ــي	دخل ــات	ال لك	العالق
واحــد	حبســب	توقعــايت...	إن	الــزواج	خماطــرة.	فأنــا	ال	أرى	الكثــر	مــن	
الزجيــات	اجليــدة،	حــى	يف	الكنيســة...	هــل	األمــر	يســتحق	أن	أتأهــب	
ضيــع	حيــايت	يف	اإلنتظــار	

ُ
هل	مــع	أين	يمكــن	أال	أتــزوج؟	...	ال	أريــد	أن	أ

والتســاؤل...

لقــد	ســمعت	لك	هــذه	اللكمــات	مــن	الســيدات	العزبــاوات.		
ــروف	 ــن	ظ ــوم	يواجه ــابات	ايل ــة.	فش ــات	صحيح ــذه	االعرتاض ولك	ه
ومشــكالت	ينفــرد	بهــا	هــذا	القــرن.	فمنــذ	زمــن	حــواء	حــى	يومنــا	
ــال،	 ــرىع	األطف ــزوج	وت ــا	أن	ت ــدًدا:	فإم ــرأة	حم ــر	امل ــايل،	اكن	مص احل
ــاعد	 ــة	وتس ــت	العائل ــتظل	يف	بي ــزواج،	فس ــد	لل ــا	أح ــم	يطلبه أو	إن	ل
مــن	حيتاجونهــا.	وقــد	تغــر	ذلــك	بشــل	جــذري	يف	ذهــن	انلــاس	منــذ	

ــرأة. ــر«	امل »حتري

ــررت	 ــد	حت ــد.	فق ــن	الفوائ ــر	م ــرأة	بالكث ــر	امل ــع	أىت	حتري بالطب
ســيدات	ال	حــر	هلــن	مــن	االســتغالل	والقيــود،	وممــا	يمكــن	تصنيفــه	
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ــاب	 ــف	احلس ــف،	فكش ــن	لأس ــوال.	لك ــض	األح ــة	يف	بع كعبودي
ــالق	 ــبة	الط ــبة.	فنس ــول	مكتس ــا	أص ــرة	ىلع	أنه ــون	الكث ــر	ادلي يُظه
جهــض	ماليــن	

ُ
ارتفعــت	بشــل	خميــف؛	واخنفضــت	نســبة	الــزواج؛	وأ

ــة؛	وأطفــال	آخــرون	أصبحــوا	غــر	مرغــوب	فيهــم	أو	غــر	 مــن	األجن
حمبوبــن؛	وتدهــورت	احليــاة	األرسيــة؛	وأصبحــت	الكثــر	مــن	النســاء	

ــات	أو	غــر	مشــبعات. غــر	راضي

ويف	مواجهــة	لك	ذلــك،	يصعــب	ىلع	الشــابة	ايلــوم	أن	تعــرف	كيــف	
ــدات	 ــات	واجل ــت	األمه ــابقة،	اكن ــال	الس ــي	األجي ــزواج.	ف ــب	لل تتأه
يدربــن	بناتهــن	كجــزء	طبيــي	مــن	حياتهــن	ايلوميــة.	لكــن	هــذا	أمــر	
نــادر	ايلــوم.	فاملــرأة	الــي	فشــل	زواجهــا	ال	تســتطيع	أن	تكــون	قــدوة	
البنتهــا.	واعدة	مــا	تكــون	األم	نفســها	لــم	تتلــَق	أي	تدريــب.	واألكــر	
ــب	 ــوم	تلكتس ــوال	ايل ــدة	ط ــت	جاه ــي	عمل ــرأة	ال ــك،	أن	امل ــن	ذل م
رزقهــا	ليــس	دليهــا	وقــت	أو	جهــد	تكرســه	تلعليــم	ابنتهــا	مهــارات	

بنــاء	ابليــت.

ــو	املالحظــة،	داخــل	 ــزواج	ه ــي	لل ــن	اإلعــداد	الطبي إن	جــزًءا	م
ــن	األب	واألم.		 ــا	ب ــة	م األرسة،	ومالحظــة	أدوار	كال	اجلنســن	والعالق
ــا	 ــو	يف	مــزل	حمطــم	ال	يمكــن	أن	تالحــظ	دور	أمه ــي	تنم ــاة	ال فالفت
ــت	 ــد	ُحرم ــي	ق ــزل،	ف ــم	يف	امل ــا	مقي ــن	وادله ــم	يك ــة.	وإذا	ل كزوج
ــاج	 ــاة	حتت ــل.	فالفت ــع	رج ــة	م ــة	والطبيعي ــة	القريب ــة	العالق ــن	فرص م
ــي	 ــيتها	ول ــل	نفس ــوج،	ألج ــدأ	يف	انلض ــا	تب ــا	حينم ــاب	وادله إلعج

ــا. ــع	زوجه ــة	م تتأهــب	للعالق
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	مــن	أن	تتلــى	تدريبًــا	عمليًــا	ىلع	
ً

وفتــاة	هــذا	اجليــل	بــدال
ــة	النســائية	 ــا	بفلســفات	حقــوق	اإلنســان	واحلرك ــم	قصفه ــزواج،	يت ال
ــالت	 ــون،	واملج ــاهدها،	واتلليفزي ــي	تش ــالم	ال ــدارس،	ويف	األف يف	امل
الــي	تقرأهــا.	وتتعلــم	كيــف	جتعــل	نفســها	جذابــة.	ومتوقــع	منهــا	أن	
ــرة	 ــا	فــرص	كث تعــد	نفســها	ألجــل	مســتقبلها	املهــين	وُيعــرض	عليه
ــة. ــاح	كزوج ــة	انلج ــق	بكيفي ــا	يتعل ــس	فيم ــن	لي ــب	-	لك للتدري

ــب	 ــن	أن	تتأه ــن	املمك ــل	م ــاءل:	ه ــا	أن	نتس ــع	يمكنن وبالطب
ــًرا،	 ــر	كث ــع	اذلي	تغ ــذا	املجتم ــذا؟	يف	ه ــا	ه ــزواج	يف	يومن ــابة	لل الش
هــل	األمــر	يســتحق	حــى	أن	حتــاول	أن	تتأهــب؟	أال	جيــب	أن	تســتفيد	

ــا؟ ــاح	أمامه ــي	تت ــن	الفــرص	ال م

ــد	 ــت	واجله ــذل	الوق ــتعداد	بل ــن	االس ــن	دليه ــل	م ــي	ل وإجاب
ــيأيت	 ــزواج	س ــب	لل ــن”	يّه:	إن	اتلأه ــع	اثلم ــتعداد	لـ”دف ــن	اس ودليه
بماكفــآت	عظيمــة.	إن	اكنــت	املــرأة	ســتزوج	أم	ال	يف	انلهايــة،	فاتلأهــب	

ــاة. ــبع	يف	احلي ــاد	الش ــن	إجي ــيمكنها	م ــزواج	س لل

واألكــر	مــن	ذلــك،	فتأثــرات	هــذا	اتلأهــب	ال	تقتــر	ىلع	احليــاة	
األرضيــة.	فــاهلل	دليــه	خطــة	مــن	قبــل	بــدء	الزمــان	إلعــداد	الكنيســة	
عروًســا	البنــه،	الــرب	يســوع.	والكتــاب	املقــدس	يعطــي	صــورة	حيــة	

لوصــول	هــذا	الزمــن	ذلروتــه:	يف	عشــاء	عــرس	اخلــروف.

ــة	 ــت	اجلمل ــنوات،	اكن ــك	بس ــن	ديري ــزواج	م ــع	ال ــل	أن	أتوق وقب
تـُـُه 

َ
اخلتاميــة	املوجــودة	يف	ســفر	)الرؤيــا	19:	7(	تتحــداين	وتلهمــين:	»َواْمرَأ
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ْت َنْفَســَها«. أعلــَن	اهلل	نفســه	يل،	وأنــا	امــرأة	مطلقــة	يف	األربعــن	
َ
ــأ َهيَّ

مــن	عمــري،	ومــأين	حبــب	عجيــب	لشــخصه.	وانبهــرُت	مــن	أن	اهلل	
يمكــن	أن	حيبــين	بهــذا	القــدر،	حــى	أنــه	قــد	قبلــين	كمــا	أنــا،	وانــه	

دليــه	خطــة	حمــددة	حليــايت.	

ــرد	 ــن	جم ــم	تك ــه	ل ــايب،	أن	خطت ــزء	الكت ــذا	اجل ــت	يف	ه ورأي
إعطــايئ	فــرح	مؤقــت.	فهــو	يريــد	أن	يقــي	األبديــة	مــي!	ومســئويلي	

ــه. ــن	عروس ــزًءا	م ــون	ج ــتعد	ألك ــت	أن	أس اكن

ممـا	أعطـاين	منظـور	جديـًدا	تماًما	عـن	حالـي	كعزبـاء.	فتطوير	
شـخصيي	واتلعلـم	أن	أحيـا	حيـاة	جمزيـة	ومشـبعة	لـم	تكـن	يه	
الغايـة	يف	حـد	ذاتهـا،	لكنها	الطريق	لـيء	أعظم	بكثـر.	ومنذ	ذلك	
الوقـت،	وجـدت	الشـبع	الاكمـل	يف	خدمة	إلـي	احلبيب	بـكل	قلي.

ــع،	أحــر	اهلل	 ــك	بســنوات،	وبشــل	مذهــل،	وغــر	متوق بعــد	ذل
ــي	 ــزوج	عري ــا	ألت ــب	رسيًع ــي	أتأه ــدت	نف ــايت،	ووج ــك	حلي ديري
األريض.	)أشــارك	هــذه	القصــة	يف	الفصــل	اثلــاين	عــرش(	مــا	اكتشــفته	
ــرأة	 ــل	امل ــي	جتع ــات	ال ــس	الصف ــفه،	أن	نف ــت	أكتش ــذاك،	ومازل آن

ــا. ــة	لزوجه ــتجعلها	مرضي ــة	هلل	س مرضي

ــو	 ــه	حن ــب	موج ــزواج	األريض	بقل ــب	لل ــع	اتلأه ــِت	م ــإذا	تعامل ف
ــوين	 ــو	أن	تك ــايئ	ه ــرك	انله ــرة	أن	مص ــِت	متذك ــوع،	وأن ــرب	يس ال
ــط	 ــة	فق ــن	تكتســي	الســعادة	املؤقت ــة،	فل جــزء	مــن	عروســه	اجلميل

ــوع. ــا	ليس ــيعّدك	أيًض ــزواج	س ــب	لل ــة.	فاتلأه ــة	أبدي ــا	برك ــل	أيًض ب
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ــا	للنســاء،	 ــي	األساســية	مــن	هــذا	الفصــل،	املوجــه	خصيًص واغي
يه	مســاعدتك	ىلع	رؤيــة	أهدافــك	بأكــر	وضــوح،	وتوجيهــك	تلكــوين	
ــك	 ــدف	اذلي	خلق ــاًل-	اهل ــه	اكم ــل	-	جتعلين ــن	الرج ــرأة	تكمل ام
ــاب	 ــن	الكت ــوذة	م ــة	مأخ ــة	مثبت ــات	عملي ــأقدم	إقرتاح ــه.	س اهلل	ألجل

ــات. ــن	خــرة	نســاء	أخري ــن	خــريت	الشــخصية،	وم املقــدس،	وم

هــذه	اإلقرتاحــات	ستحســن	مــن	نوعيــة	حياتــك	اكمــرأة	عزبــاء،	
إن	كنــت	مازلــت	تدرســن،	أو	تعيشــن	يف	مــزل	وادليــك،	أو	تعيشــن	
ــق	يف	أي	وضــع	 ــة	للتطبي ــن	للعمــل.	ويه	قابل ــت	تذهب ــردك	أو	كن بمف
ــرك	14	أو	54	اعم.		 ــة،	إن	اكن	عم ــة،	أو	مطلق ــاء،	أو	أرمل ــت	عزب إن	كن

فصفــات	الشــخصية	ال	عمــر	هلــا.

يف	حالــي	أنــا،	كنــت	أســى	بلنــاء	مســتقبي	املهــين	وأريب	األطفــال	
ــة	 ــة	متفرغ ــت	خادم ــك	أصبح ــد	ذل ــب.	وبع ــدأت	يف	اتلأه ــا	ب عندم

ــادئ	تنطبــق	ىلع	لك	احلــاالت.	 للــرب	يف	أورشــليم،	لكــن	نفــس	املب

ــاء	طباعــك	 فــزك	اقرتاحــايت	تلبحــي	عــن	طــرق	بلن
ُ

أتمــى	أن	حت
ــِك.	فاقرتاحــايت	االثنــا	 وتعزيــز	شــخصيتك،	بطريقــة	فريــدة	مناســبة	ل

عــرش	ليســت	اكملــة	ىلع	اإلطــالق!	

ــا	 ــل	أن	خيلقه ــاهلل	قب ــرأة.	ف ــة	اهلل	للم ــة	رؤي ــر	يف	كيفي ،	نلفك
ً

أوال
ُ ُمِعينــا نَِظــريَهُ«	فطبيعــة	

َ
اْصَنــَع ل

َ
وصفهــا	يف	ســفر	)اتلكويــن	2:	18(:	»... ف

املــرأة	جتــد	اتلعبــر	عــن	ذاتهــا	والشــبع	يف	املســاعدة.	
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ــدس.		 ــاب	املق ــالل	الكت ــرأة	خ ــه	للم ــم	صورت ــتمر	اهلل	يف	رس واس
وقــد	مجعــت	قائمــة	مــن	ســت	وعرشيــن	صفــة	مــن	»صفــات	املعــن«	

ــن	مالحظــايت	ادلراســية	الشــخصية.		 م

ــاب	 ــو	كت ــدس	ه ــاب	املق ــاء	أن	الكت ــن	النس ــر	م ــد	الكث يعتق
ــا	 ــاب	مليئً ــد	الكت ــين	أج ــال.	لك ــل	الرج ــال	وألج ــن	الرج ــال،	ع للرج

ــاة. ــاالت	احلي ــخص،	ويف	لك	جم ــل	ش ــام	ل ــه	واإلهل باتلوجي

صفات	املعن:

روحيةأنثويةيف اليتعمة

مصليةمتواضعةمنتجةحكيمة

نبيةنقيةمزنةلطيفة

خادمةوديعة	وهادئةقويةأمينة

مكرسةاغيلة	اثلمنمعتنية	بابليت	واألرسةوفية

ختاف	اهللتثق	يف	غرهاقادرة	متعقلة

دؤوبة	ىلع	العملحمرتمة

أهل	للثقة

رحيمة

شجاعة

كريمة
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مــن	املثــر	أن	تالحــظ	أن	ســت	صفــات	فقــط	مــن	الســت	والعرشيــن	
صفــة	تتعلــق	خصيًصــا	بابليــت،	وصفــة	واحــدة	فقــط	)تعتــين	بابليــت	
واألرسة(	مقتــرة	فقــط	ىلع	ابليــت.	فيمكنــك	تطويــر	بقيــة	الصفــات	
قبــل	أن	يكــون	دليــك	بيتــك	اخلــاص،	وتقومــن	بتطبيقهــم	إن	كنــِت	

ربــة	مــزل	أو	زوجــة	اعملــة.

أطلـي	مـن	الـروح	القـدس	أن	يُريـِك	مـا	يه	الصفـات	األهـم	
بالنسـبة	لك	اآلن،	وإبدأي	يف	ابلحث	عن	طرق	تلنميهم	يف	شـخصيتك.

وإلِك إقراحات اإلثنا عرش:

1( تأهــي لصبــي معيًنــا: عندمــا	خلــق	اهلل	املــرأة،	اكن	دليــه	قصد	
ــف.		 ــا	خمتل ــل	ألن	دوره ــن	الرج ــة	ع ــا	خمتلف ــه.	وخلقه ــدد	يف	ذهن حم
ــة،	لكنهــا	خمتلفــة.	فهــو	خلــق	املــرأة	تلكــون	كمــا	 ليســت	أقــل	أهمي
ــل(«	 ــريَهُ	)الرج ــا نَِظ ــن	2:	18(	»... ُمِعين ــفر	)اتلكوي ــوب	يف	س ــو	مكت ه
إحــدى	املشــكالت	الرئيســية	للقــرن	العرشيــن،	كمــا	يبــدو	يل،	تتعلــق	
مبــارشة	بكيــان	املــرأة	املفقــود.	فماليــن	مــن	النســاء	ال	يســتطعن	أن	

يتممــن	القصــد	اذلي	ألجلــه	خلقهــن	اهلل.

وأسـتطيع	أن	أشـهد	عـن	ذلـك	فقـد	اخترته	بشـل	شـخيص.	فأنا	
كنـت	ناجحـة،	يف	وظيفـي،	قبـل	وبعد	حصـويل	ىلع	الشـهادة	اجلامعية،	
ولكمـا	انتقلت	مـن	وظيفة	ألخرى	كنت	أنال	منصـب	أىلع.	فكنت	أعمل	
كسـكرترة	خاصـة،	ثم	مديـرة	مكتـب،	وُمعلمـة،	ومسـاعدة	تنفيذية،	
ومديـرة	شـئون	والية	مريالند	حيث	كنت	مسـئولة	عن	مزانية	سـنوية	
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بقيمـة	2	مليـون	دوالر.	لكـن	فقـط	عندمـا	تزوجـت	ديريـك	وجدت	
الشـبع	العميـق	اذلي	يـأيت	مـن	كـوين	املعينة	الـي	خلقـين	اهلل	ألكونها.	

وعندمــا	أعــود	بذاكــريت،	يتضــح	يل	أين	كنــت	حباجــة	لــل	تلــك	
ــدى،	 ــب	س ــم	تذه ــوام	ل ــذه	األع ــك.	وه ــة	دليري ــون	معين ــرة	ألك اخل

ــت	ســنوات	إعــداد. اكن

إن	كنــِت	ســتصبحن	زوجــة	ناجحــة،	فيجــب	أن	تواجــي	حقيقــة	
ــك	 ــم	يغــر	مقاييســه	وال	مقاصــده.	وجيــب	أن	تقــرري	يف	قلب أن	اهلل	ل
ــط	 ــا	فق ــه.	وقته ــك	اهلل	تلكوني ــا	خلق ــوين	م ــن	أن	تك ــك	تريدي أن
ــدأي	 ــك.	وال	تب ــق	ذل ــة	حتقي ــر	يف	كيفي ــدأي	يف	اتلفك ــك	أن	تب يمكن

ــك. ــدأي	بنفس ــن	زوج،	اب ــث	ع بابلح

ــي	 ــن	ال ــة	املع ــريف	نوعي ــتطيي	أن	تع ــن	تس ــزويج،	ل إىل	أن	ت
حتتاجــن	أن	تكونيهــا.	فوظيفــة	زوجــك	وطبعــه	ســيحددان	ذلــك.	مــع	
ذلــك،	فالطريقــة	األوىل	الطبيعيــة	الــي	تســاعد	بهــا	الزوجــة	زوجهــا	يه	

ــا.	 ــين	هل	بيتً أن	تب

فعــادة	الزوجــة	يه	مــن	تتســوق،	وتبتــاع	الطعــام،	وتقــوم	بطهيــه،	
وتقديمــه.	ويه	تقــوم	بغســيل	املالبــس	وحتافــظ	ىلع	نظافــة	املــزل.	ويه	
مســئولة	عــن	تزيــن	املــزل.	وأثنــاء	األعــوام	الــي	مــازال	فيهــا	األطفال	
صغــاًرا،	تتمركــز	معظــم	نشــاطاتها	حــول	املــزل.	فاملــرأة	مســئولة	أمــام	
ــن	 ــار	اذلي ــؤالء	الصغ ــخصية	ه ــكيل	ش ــل	وتش ــن	صق ــا	ع اهلل	وزوجه

يســتأمنها	اهلل	عليهــم.
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مــن	هــذا	ابليــت	خيــرج	الــزوج	للعالــم،	يلنجــح	أو	يفشــل،	
ليشــعر	بالشــبع	أو	باإلحبــاط.	والزوجــة	الــي	ختلــق	مناًخــا	مــن	احلــب	
ــارك	يف	 ــع	أن	تش ــن	أن	تتوق ــتقرار،	يمك ــالم	واإلس ــجيع،	والس والتش

ــا. ــاح	زوجه ــآت	جن ــراكت	وماكف ب

ــاًل	 ــًزا،	أو	مم ــوقًا	وحمف ــون	مش ــن	أن	يك ــزل	يمك ــر	امل وتدب
ــة	 ــزة	احلديث ــن	لأجه ــة.	فيمك ــه	الزوج ــدده	توج ــذا	حي ــا،	وه ومرهًق
ومعــدات	املطبــخ	أن	»حتررهــا«	مــن	أعمــال	املــزل،	أو	تتحداهــا	تلبلــغ	
ــرِت	 ــك	اآلن	ونظ ــددِت	توجه ــإذا	أع ــداع.		ف ــن	اإلب ــتويات	أىلع	م مس
ملزلــك	ىلع	أنــه	الطريقــة	الــي	تعريــن	بهــا	عــن	حبــك	وامتنانــك	هلل	
ولزوجــك،	فســتكونن	قــد	خطــوِت	أول	خطــوة	حنــو	احليــاة	الســعيدة،	
ــا	 ــن	بينم ــر	دورك	كمع ــة	مظاه ــتتطور	بقي ــبَعة.	وس ــة،	واملش وانلاجح

ــق. ــع	زوجــك	كفري ــي	م ــي	أن	تعم تتعل

فالزوجــة	الــي	تســى	خلــف	مســتقبلها	املهــين،	أو	تعمــل	لتســاعد	
ــا	 ــن	دوره ــم	ب ــر	دائ ــة	توت ــها	يف	حال ــتجد	نفس ــا،	س ــة	أرسته يف	إاعل
ــن	 ــن	هذي ــح	ب ــوم	باتلأرج ــاين.	وتق ــذا	ادلور	اثل ــن	وه ــايس	كمع األس
ادلوريــن	يف	حتــِد	ال	نهــايئ.		ونصيحــي	اخلاصــة	جتــاه	ذلــك،	أن	تعــريف	
أولوياتــك	بوضــوح،	وتفعــي	لك	مــا	يف	وســعك	تلضــي	دورك	األســايس	

ــز	األول. يف	املرك

	للمـرأة	الـي	
َ
تقـدم	الزوجـة	يف	سـفر	)األمثـال	31:	10	-	31(	مثـاأل

قبلـت	الرؤيـا	بأن	تصبـح	معينًا.	فهذه	امـرأة	اعملة	تدير	شـئون	األرسة	
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بنجاح	شـديد	حـى	أن	زوجها	أصبـح	دليه	حرية	أن	يكتسـب	منصبًا	
الفقـراء،	وتتلكـم	 قياديًـا	يف	املدينـة.	فـي	تبيـع	وتشـرتي،	وتكـرم	

ـُب َزوِْجَها«.
ْ
ل
َ
حبكمـة.	وكما	يقـول	يف	)عـدد	11(	»بَِهـا يَثِـُق ق

ــه	خطــة	حلياتــك	 ــاِك	الســماوي	دلي ــالل: إن	أب ــي عاقتــك ب 2( نَ
َمْرِضيَّــُة 

ْ
احِلَــُة ال كمــا	هــو	مكتــوب	يف	رســالة	)روميــة	12:	2(	»الصَّ

ــُة.« ويمكنــك	أن	تتحــريك	رسيًعــا	يف	هــذه	اخلطــة	عندمــا	
َ
َكِمل

ْ
ال

ختتاريــن	متعمــدة	أن	تقــرتيب	مــن	اهلل	وتســمي	مــا	يقــوهل	لــك	بشــل	
شــخيص	يوًمــا	بعــد	يــوم.	وإن	لــم	تكــن	دليــِك	بالفعــل	عالقــة	غنيــة	

ــة. ــك	ايلومي ــه	يف	خلوت ــرتيب	من ــي	أن	تق ــب	أن	تتعل ــع	اهلل،	جي م

أريــد	أن	أؤكــد	أنــه	ال	يوجــد	أســلوب	حمــدد	يصلــح	لــل	انلــاس.		
فنحــن	خمتلفــون،	ولك	منــا	يتواصــل	مــع	اهلل	حبســب	شــخصيته.	لكــين	
أود	أن	أشــارك	بشــل	شــخيص	جــًدا	خــريت	يف	األعــوام	الــي	ســبقت	
زوايج	بديريــك.	ربمــا	يكــون	أحــد	أمثلــي	يه	بالضبــط	مــا	حتتاجــن	

تلوجيهــك	لإلجتــاه	الصحيــح.	

ــلمِت	 ــد	س ــِك	ق ــل	وأن ــة	بالفع ــد	ودلِت	ثاني ــِك	ق ــرتض	أن ــا	أف أن
حياتــك	للــرب	بشــل	اكمــل	وبــال	رجعــة.	إذا	لــم	تقــويم	بهــذه	اخلطــوة	
األوىل	احليويــة	بعــد،	وتريديــن	حًقــا	أن	تتأهــي	ألجــل	زوجــك،	أقــرتح	
أن	تتوقــي	عــن	اســتكمال	القــراءة	يف	هــذا	الفصــل،	وتعــودي	لقــراءة	

الفصــل	الرابــع،	»ابلوابــة«.

واآلن،	إيلِك	سبعة	اقرتاحات	حمددة:
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●	تذكــري أن العاقــات تتطلــب وقًتــا:	جيــب	أن	نكــون	ىلع	
ــي،	 ــه،	ونص ــرأ	لكمت ــده،	ونق ــع	اهلل،	نلعب ــت	م ــي	وق ــتعداد	أن	نق اس
ــر	 ــاك	الكث ــل.	فهن ــو	بالاكم ــتطع	أن	ننم ــن	نس ــك	ل ــره.	ودون	ذل وننتظ
ــدة	 ــاة	اجلدي ــوا	احلي ــة	دخل ــوس	اغيل ــن«	-	نف ــن	املتخلف ــن	»املؤمن م
ــم	يقومــوا	 بــكل	مــا	فيهــا	مــن	مصــادر	إهليــة	متاحــة	هلــم،	لكنهــم	ل

ــروة.		 ــذه	ال ــرتكوا	يف	ه ــم	ليش ــذة	ذواته بتلم

ــر	 ــا	أك ــي	زوجه ــا	أن	تعط ــرأة	يمكنه ــد	ام ــه	ال	توج ــري	أن وتذك
ــظ	 ــن	ياُلح ــا	ل ــة	وإماكنياته ــرأة	الاكمل ــال	امل ــا.	ومج ــك	داخله ــا	تمل مم
ــاء	 ــا.	فحــان	الوقــت	بلن ــُم	روحيً ــم	تن ــم	تكــن	ناضجــة	أو	ل ــًدا	إذا	ل أب
األســاس	الصلــب	اذلي	ســتبنن	عليــه	طــوال	العمــر،	إن	كنــِت	عزبــاء	

ــة. أو	مزوج

● أعطــي الل أفضــل وقــت عنــدك:	وهــذا	الوقــت	بالنســبة	
ــة	 ــدأ	يف	مواجه ــل	أن	نب ــر	قب ــاح	ابلاك ــو	يف	الصب ــا،	ه ــن	من لكثري
العالــم.	وتســتطيع	النســاء	العزبــاوات	أن	تتعلمــن	أن	يركــزن	ىلع	
يســوع،	عريســنا	الســماوي.	وعندمــا	ننظــر	هل	بهــذه	الطريقــة،	ســيصبح	
اتلعبــر	عــن	حبنــا	هل	هــو	أهــم	أولوياتنــا.	فمنــذ	ايلــوم	اذلي	قابلــت	فيــه	
ــة	أال	أحتــدث	مــع	أي	شــخص	إال	 يســوع	اعم	1970،	جعلتهــا	اعدة	يومي
بعــد	اتلحــدث	مــع	الــرب.	فهــو	يســاعدين	ىلع	االســتعداد	لليــوم.	حــى	
ــا	 ــف	صباًح ــابعة	وانلص ــاعة	الس ــزل	يف	الس ــت	أاغدر	امل ــا	اكن عندم
ألذهــب	للعمــل،	كنــت	أســتيقظ	يف	الســاعة	اخلامســة	حــى	ال	أخــون	

ــرب. ال



142

ما مجعه اهلل

● ابــدأي بالشــكر والتســبيح:	أبــدأ	لك	يــوم	بشــكر	اهلل	ىلع	حمبتــه	
ــر	هل،	 ــه.	وأنظ ــاز	خدمت ــه،	وىلع	إمتي ــال	خليقت ــوع،	ومج يل،	وىلع	دم	يس

ــول	يف	ســفر	)نشــيد	األنشــاد	2:	14(:  ــا	يق ــي	وأســبحه.	كم ــح	ف وافت

رِيِي وَْجَهِك، 
َ
»أ

ْسِمِعيِي َصْوتَِك؛ 
َ
أ

ِطيٌف؛ 
َ
نَّ َصْوتَِك ل

َ
أل

َووَْجَهِك َجِيٌل«. 

وعالقــي	بــاهلل	خاصــة	جــًدا.	فأنــا	لســت	مرنمــة	جيــدة،	لكــن	
اهلل	يفــرح	عندمــا	أرنــم	هل.	وأقــوم	حبفــظ	الرتانيــم	مــن	رشائــط	
ــا	صغــًرا	للرتانيــم	القديمــة	 الرتانيــم.	وكنــت	اعدة	مــا	آخــذ	مــي	كتابً
ــاه.	دلّي	 ــاج	يف	دورة	املي ــع	املاكي ــناين	وأض ــف	أس ــا	أنظ ــا	بينم ألحفظه

ــدس. ــروح	الق ــودين	ال ــبما	يق ــة	حس ــة،	متاح ــة	متنوع قائم

●  اقــرأي كتابــك املقــدس قبــل الصــاة:	حنــن	نكــرم	اهلل	عندمــا	
ــد	 ــه.	ولق ــدث	إيل ــدأ	يف	اتلح ــل	أن	نب ــا	قب ــدث	إيلن ــمح	هل	أن	يتح نس
ــن،	 ــة	مــن	العهدي اســتفدت	مــن	وضــع	عالمــات	لقــراءة	أجــزاء	معين
كنــت	أقــرأ	مــن	العهــد	اجلديــد	صباًحــا	والعهــد	القديــم	مســاًء.	وملــدة	
ــر	 ــة،	املزام ــفار	اتلارخيي ــن	األس ــزًءا	م ــوم	ج ــرأ	لك	ي ــت	أق ــددة	كن حم
واألنبيــاء،	ومــن	العهــد	اجلديــد	)حيــث	كنــت	أضــع	ثــالث	عالمــات(.

● قــوم بعمــل قائمــة للصلــوات: خاصــة	إن	كنِت	تصلــن	بمفردك.		
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فــة.	وكنــت	 ركــز	تفكــري	وأظــل	ُمهدَّ
ُ
هــذا	ســاعدين	بشــل	شــخيص	أل

ــواعت	-	ىلع	 ــمها	ملجم قس
ُ
ــف،	وأ ــماء	واملواق ــيطة	باألس ــة	بس ــد	قائم ع

ُ
أ

ــوا	الشــفاء،	للتوجيــه،	ألجــل	القــادة	 ســبيل	املثــال،	لــي	خيلصــوا،	يلنال
ــه	ىلع	يشء	 نب

ُ
ــم.	وأ ــن،	ألجــل	قطــاع	معــن	يف	الكنيســة،	لأم الروحي

ــاس.	 ــكالت	انل ــل	مش ــن	أج ــه	م ــك	لك ــت	صالت ــي	وق ــر:	ال	تق آخ
ــد	ىلع	 ــك	نعتم ــا	وديري ــوت	اهلل.	فأن ــرون	يف	ملك ــن	يؤث ــا	مل ــي	أيًض ص
ــوم	 ــة	أعضــاء	جســد	املســيح،	ونباركهــم	لك	ي ــة	بلقي ــوات	ايلومي الصل

ــخصية.		 ــا	الش يف	صلواتن

ــرت	 ــا	بدف ــظ	أيًض ــت	أحتف ــردي،	كن ــي	بمف ــت	أص ــا	كن وعندم
ــات	 ــت	إيّل	يف	أوق ــي	حتدث ــة	ال ــزاء	الكتابي ــه	األج ــب	في ــيط	أكت بس
ممــزة،	واللكمــات	انلبويــة	الــي	يقوهلــا	اهلل.	وكنــت	أثنــاء	يــوم	أاعين	فيــه	
مــن	اإلحبــاط،	أو	خــالل	األشــهر	الطويلــة	الــي	شــعرت	فيهــا	ببعــض	

ــات	مصــدًرا	مســتمًرا	لتشــجيي.		 ــك	اآلي ــت	تل العجــز،	اكن

وهنــاك	يشء	آخــر:	ال	تــرتددي	يف	الصــالة	ألجل	نفســك.	وال	تتعري	
يف	مشــالكك،	لكــن	اســأيل	اهلل	أن	يســاعدك	ىلع	ختطــي	املشــلكة.	فهــو	
مســتعد	ليســمع	وجيــاوب	ألنــه	يريــد	أن	جيعلنــا	مشــابهن	لصــورة	ابنه.

ــع	اهلل	 ــل	م ــا	أتواص ــط:	فأن ــوة فق ــت الل ــدِي الل يف وق ● ال ت

ــت	 ــا	كن ــا.	فعندم ــا	مفتوًح ــوار	بينن ــيق	احل ب
ُ
ــا	أ ــا	م ــتمرار	-		ودائًم باس

عزبــاء،	كنــت	دائًمــا	مــا	أســتمع	لرشائــط	الكتــاب	املقــدس	املســموع	
ــة	حــى	ال	أشــعر	بالوحــدة.	وكنــت	أمــأ	ذهــين	يف	 أو	اتلعايلــم	الكتابي
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أوقــات	الفــراغ	باآليــات	أو	أقــرأ	كتــب	اتلأمــالت	الروحيــة.	وتعلمــت	
باألخــص	أن	أتواصــل	مــع	اهلل	عندمــا	أكــون	مشــغولة	بعمــل	مــا	لكن	
ذهــين	خــاٍل	-	عندمــا	أقــوم	بغســل	الصحــون،	أو	يك	املالبــس،	أو	أقــوم	
باتلــرج،	أو	أثنــاء	قيــادة	الســيارة.	لك	تلــك	العــادات	الــي	أسســتها	يف	

حيــايت	كعزبــاء	قــد	أغنــت	)ومازالــت	تغــين(	حيــايت	الزوجيــة.

● افحـي نفسـك لتأكـدي أن الل يف املركـز األول:	اهلل	يكـره	
اتِـٌر، 

َ
َك ف نَـّ

َ
ـَذا أل

َ
الفتـور.	مثـل	املكتـوب	يف	سـفر	)الرؤيـا	3:	16( »َهك

ـِي«. قال	أحدهم،	
َ
َك ِمْن ف

َ
َتَقيَّـأ

َ
ْن أ

َ
نَـا ُمْزِمـٌع أ

َ
ْسـَت بَـارًِدا َوالَ َحـارًّا، أ

َ
َول

»إذا	كنـت	قريبًـا	ليسـوع	يف	يومـا	مـا	أكر	من	ايلـوم،	فأنـت	تنحدر.«	
فانلـاس	تنحـدر	خبطـوات	صغـرة،	وتقريبًـا	غـر	ملحوظـة.	افحـيص	
نفسـك	قبـل	أن	حيـدث	ذلـك.	فطريـق	الصعـود	مـرة	أخـرى،	شـاق	
وطويـل،	وقليلـون	هم	من	يتمكنوا	مـن	الرجوع.	فال	تفقـدي	ما	دليِك!

3( نـَـي اإللــزام والــوالء: ال	يمكنــك	أن	تبــدأي	يف	ممارســة	االلــزام	
والــوالء	عندمــا	تزوجــن	فقــط.	فــاذا	لــم	تعطــي	نفســك	بــكل	قلبــك	
ــاء	 ــتعدة	إلعط ــوين	مس ــن	تك ــا،	ل ــة	م ــخص	أو	قضي ــم	لش ــرب،	ث لل

نفســك	لزوجــك.

إن	كنــت	موظفــة،	فهــل	أنــت	ملزمــة	مــن	حنــو	مديــرك؟	أم	أنــك	
أجــرة	تقومــن	بعــد	الســااعت	وتبحثــن	عــن	أعــذار	تلأخــذي	عطلــة؟	
إذا	كنــِت	مقيمــة	يف	مــزل	وادليــك،	هــل	تتحملــن	مســئويلة	مهامــك،	
أم	جيــب	أن	يتــم	تذكــرك	بهــا	دائًمــا؟	هــل	دليــِك	والء	لعائلتــك؟	وعندما	



 145

امرأة تتأهب للزواج

تعديــن	بأمــر	مــا،	فهــل	تــي	بوعــدك،	أم	تبحثــن	عــن	عــذر	تلخلفيــه؟	

ــل	 ــالة؟	ه ــة	ص ــتك	أو	جمموع ــور	كنيس ــة	حبض ــت	ملزم ــل	أن ه
يمكــن	االعتمــاد	عليــك	بــأن	تســتكمي	مــرشواعت	تطوعــي	للعمــل	
فيهــا؟	اقــرأي	مثــل	الــزارع	يف	مــى	اإلصحــاح	اثلالــث	عــرش	واعقــدي	
ــا	 ــزرع	فيه ــا	يُ ــد	عندم ــول	جي ــأيت	بمحص ــوين	أرض	ت ــزم	أن	تك الع

بــذار	جيــدة.

4( نـَـي ثقتــك بنفســك:	كثــر	مــن	النســاء	يزوجــن	الرجــل	اخلطــأ	
ــِت	 ــة	اعيلــة.	أن ــن	قيم ــم	ال	يعطــن	ذواته ــن	ألنه أو	يفشــلن	يف	زواجه
إبنــة	هلل.	ويســوع	يقــدرك	جــًدا،	وأحبــك	جــًدا	دلرجــة	أنــه	مــات	عنِك!	
ويمتلــئ	العهــد	اجلديــد	واملزامــر	بانلصــوص	الــي	تشــجع	املؤمنــن	ىلع	
ــة	ذواتهــم	كمــا	يراهــم	اهلل.	اقــي	بعــض	الوقــت	يف	حفــظ	تلــك	 رؤي
ــا.	إيلــِك	 ــك	دائًم ــوا	متاحــن	ل ــي	يكون ــب،	ل ــر	قل ــات	عــن	ظه اآلي

بعًضــا	منهــا:

رسالة	)2	كورنثوس	3:	18(

َمـا يِف ِمْرآٍة، 
َ
ُشـوٍف، ك

ْ
ْـُن َجِيًعـا نَاِظِريـَن َمْـَد الـرَّبِّ بِوَْجـٍه َمك

َ
»َون

وِح.« َما ِمَن الـرَّبِّ الرُّ
َ
 َمٍْد، ك

َ
ـوَرةِ َعْينَِها، ِمْن َمْـٍد إِل ـَك الصُّ

ْ
 تِل

َ
ُ إِل َنَتَغـريَّ

رسالة	)كولويس	2:	10-9(

ــوُؤوَن 
ُ
ــْم َمْمل ْنُت

َ
ــِديًّا. وَأ ــوِت َجَس ُه

َّ
ــْلءِ الا ــلُّ ُكُّ ِم ــِه َيِ ــُه فِي إِنَّ

َ
»ف

َطاٍن.« 
ْ
ــل ــٍة َوُس ُس ُكِّ رِيَاَس

ْ
ــَو َرأ ِي ُه

َّ
ــِه، ال فِي
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رسالة	)فيلي	2:	13(

ةِ.« َمَرَّ
ْ
ْجِل ال

َ
وا ِمْن أ

ُ
ْن َتْعَمل

َ
ْن تُِريُدوا وَأ

َ
َعاِمُل فِيُكْم أ

ْ
نَّ اللَ ُهَو ال

َ
»أل

رسالة	)أفسس	2:	10(

ْعَمــاٍل َصاحِلَــٍة، 
َ
َمِســيِح يَُســوَع أل

ْ
وقـِـنَي يِف ال

ُ
ــُه، َمْل

ُ
ْــُن َعَمل

َ
َنــا ن نَّ

َ
»أل

َك فِيَهــا.«	
ُ
َهــا لـِـَيْ نَْســل َعدَّ

َ
أ
َ
ــْد َســَبَق اللُ ف

َ
ق

إن	نشـاط	الشـيطان	الرئيي	ضـد	املؤمنـن	هو	الشـاكية	عليهم،	
يـب	بها	عليـه،	كما	فعل	يسـوع	

ُ
وأيًضـا	إحباطهـم،	وأفضـل	طريقـة	جن

بالضبـط،	يه	لكمة	اهلل.	فبينمـا	تقرأين	وتصلن،	يمكن	للروح	القدس	
أن	يُريـِك	مناطـق	حتتاجـن	تلغيرها	أو	حتسـينها.	لكن	ال	تستسـلي	
لدينونـة	أو	الشـفقة	ىلع	اذلات.	بـل،	اطلـي	مـن	الـرب	أن	يسـاعدك	
وغـري	تلـك	األمـور	بقـوة	إرادتـك.	إن	كنـت	حتتاجـن	للتحرير	من	
األرواح	الرشيـرة،	أو	هنـاك	لعنـة	ىلع	حياتـك	لـم	تنكر	بعـد،	اطلي	
مشـورة	روحيـة.	فـإن	حرركـم	االبـن	فباحلقيقـة	تكونـون	أحـراًرا!

انلتيجــة	اهلامــة	تلطويــر	ثقتــك	بنفســك	يه	أنــِك	ســتتمكنن	أكر	
ــل	 ــاعديه	يلص ــك	أن	تس ــذا	يمكن ــك.	وهك ــاء	زوج ــجيع	وبن ــن	تش م
ألقــى	إماكنياتــه.	فمــن	انلــادر	أن	يتطــور	الرجــل	أبعــد	مــن	توقعــات	
ــرى	لك	 ــي	ت ــة	ال ــه.	والزوج ــايس	نلجاح ــر	أس ــه	أم ــا	في ــه.	فرأيه زوجت
ــم	تســتمتع	 ــه،	ث ــا	تســتطيع	أن	تشــجعه،	وتصــي	ألجل ــات	زوجه إماكني

ــك. ــق	ذل ويه	تشــاهد	اهلل	حيق
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5( كــوين قابلــة للتعلــم: لــو	نظــرِت	نظرة	أخــرى	ىلع	املــرأة	املذكورة	
ــوري	يف	 ــجعن	تلتط ــون،	فستتش ــد	واثلالث ــاح	الواح ــال	األصح يف	أمث
العديــد	مــن	املجــاالت	بقــدر	مــا	تســتطيعن.	فــإن	كنــت	تدرســن	)يف	
ــة	أو	يف	اجلامعــة(،	احــريص	ىلع	إعطــاء	بعــض	الوقــت	 املدرســة	اثلانوي
ــام	 ــة،	واالهتم ــي	واتلغذي ــة،	والط ــل:	احلياك ــة	مث ــارات	العملي للمه
باألطفــال،	وإدارة	املــزل،	وتزيــن	املــزل،	وترتيــب	الزهــور،	واألشــغال	
ــاالت	 ــودك	ملج ــدس	يق ــروح	الق ــرة.	وديع	ال ــغال	اإلب ــة،	وأش ايلدوي
خاصــة	مثــل	املوســيى،	واتلصويــر،	وصناعــة	الفخــار،	وأعمــال	انلجارة.	
ــا	مــا	حتتاجينــه	تلكــوين	معينــة	لزوجــك.		 فالــروح	القــدس	يعلــم	تماًم
)قــد	تقابلــن	زوجــك	املســتقبي	يف	أحــد	تلــك	الفصــول	اتلعليميــة!(.		

فــال	تقلــي	مــن	قيمــة	الرياضــة	ونشــاطات	اللياقــة	ابلدنيــة.

ــك	 ــاب	تل ــك	إكتس 	ل ــنَّ ــم	يتس ــل	ول ــن	بالفع ــت	تعمل إن	كن
املهــارات	العمليــة،	ضعيهــا	يف	أولوياتــك.	إحبــي	يف	مركــز	تعليــم	الكبــار	
ــك	 ــود	أن	جتعل ــيطة	ت ــزل	نش ــة	م ــن	رب ــي	ع ــك،	إحب ــي	يف	بدت املح
ــذة	أو	مســاعدة	هلــا	يف	يللــة	أو	يللتــن	أســبوعيًا،	واســتخديم	مــا	 تلمي
دليــِك!	وإذا	تباطــأِت	يف	اتلعلــم،	قــد	تكونــن	أنــِت	ســبب	اتلأخــر	يف	

ــدك	مســتعدة! ــاهلل	يري ــك.	ف ــك	حيات ــاء	رشي لق

بما	أن	معظم	مسئويلتك	ستتعلق	براعية	أوالدك،	فيجب	أن	تتعلي	
قدر	ما	تسـتطيعن	مسـبًقا.	فأغلبية	النسـاء	حيصلن	ىلع	فرصة	جمالسة	
األطفال،	لكن	حصولك	ىلع	دورات	تدريبية	عن	تطور	الطفولة	وأيًضا	
عـن	اتلطور	انلفي	يف	املراهقة	سيسـاعدك	ىلع	تطويـر	هذه	املهارات.
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ــؤدي	 ــِك	وت ــي	ال	تنمي ــغاالت	ال ــي	اإلنش ــادة	أن	تتجن ــوين	ج ك
ــك	 ــة	وبداخل ــة	مجيل ــت	خملوق ــون.	فأن ــل	اتلليفزي ــس	مث ــالدة	احل بل
حيــاة	اهلل.	وال	يمكنــك	اســتعادة	يــوم	مفقــود	وال	ســاعة	مفقــودة.	طبًعــا	
إســرتييح،	لكــن	إســرتييح	بطــرق	تبنيــِك.	اســتخديم	وقتــك	حبكمــة	
ــت.	واآلن	 ــك	يف	الوق ــل	حتكم ــا	ق ــئويلاتك،	لكم ــا	زادت	مس اآلن.	فلكم
دليــِك	فرصــة	إســتثمار	الوقــت	يف	نشــاطات	تــأيت	باألربــاح	ىلع	حياتــك،	

ســواء	كنــِت	عزبــاء	أم	مزوجــة.

6( كــوين مســتعدة للخدمــة: ال	يوجــد	طريقــة	تُعــر	بهــا	الزوجــة	
عــن	حبهــا	لزوجهــا	أفضــل	مــن	خدمتــه.	وكيفيــة	خدمتهــا	هل	ســتعتمد	
ــا،	 ــتدرس	زوجه ــة	س ــة	الُمحب ــن	الزوج ــه،	لك ــخصيته	ومهنت ىلع	ش
وتتعلــم	كيــف	تتوقــع	احتياجاتــه	قبــل	حــى	أن	يطلبهــا.	واحلفــاظ	ىلع	

مزلــك	كتعبــر	عــن	حبــك	لزوجــك	وكخدمــة	هل	ســيزع	املشــقة.

ــديم	 ــك؟	اخ ــة	زوج ــبًقا	خلدم ــتعدي	مس ــك	أن	تس ــف	يمكن فكي
ــنوات	 ــالل	س ــك	خ ــا	وديري ــا	أن ــد	تباركن ــعيد!	لق ــب	س ــن	بقل اآلخري
زواجنــا	بالعديــد	مــن	الشــابات	الــاليت	قمــن	خبدمتنــا	يف	مزنلــا.	وقــد	
ــد	ثقتهــن	يف	قدراتهــن.	اللكمــات	 شــاهدتهن	وهــن	يزدهــرن	بينمــا	تزي
الــي	قاهلــا	يســوع	يف	)لوقــا	16:	10-12(	تليــق	تماًمــا	بالنســاء	العزباوات.		
فــإن	كنــِت	مســتعدة	خلدمــة	اآلخريــن	وأن	تكــوين	أمينــة	يف	القليــل	
وىلع	ممتلــاكت	اآلخريــن،	فســيعطيِك	اهلل،	يف	وقتــه،	ممتلاكتــك	اخلاصــة.

ــارة	 ــل	زي ــة	-	مث ــة	الواضح ــاالت	اخلدم ــك	يف	جم ــدي	نفس ال	حت
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املــرىض	والقيــام	بالعمــل	اتلطــويع	يف	املستشــفيات	أو	الكنائــس.	فهــذه	
األمــور	هامــة،	لكــن	احبــي	أيًضــا	عــن	طــرق	تعــززي	بهــا	مهاراتــك	

يف	نفــس	الوقــت.

اطلــي	مــن	اهلل	أن	يكشــف	لــك	هــذه	املهــارات	الــي	ســتُأهبك	
ــال	املزيلــة	 ــع	ىلع	األعم ــر	بالطب ــن	تقت ــة	لزوجــك.	ول تلكــوين	معين
فقــط.	إحــدى	الزوجــات	الــي	أعرفهــا	فرحــت	عندمــا	اســتطاعت	أن	
تصبــح	أمينــة	احلســابات	لزوجهــا	عندمــا	بــدأ	عملــه	اخلــاص،	بمــا	أنهــا	

اكنــت	قــد	تدربــت	ىلع	ذلــك.		

ــس	 ــها	ومالب ــم	مالبس ــت	تصم ــة	راٍع،	اكن ــرى،	زوج ــة	أخ وزوج
ــي	 ــاكر	ال ــد	األف ــرة،	أن	تُق ــا	املاه ــتطيع	بأصابعه ــت	تس ــا.	فاكن بناته
تراهــا	يف	املتاجــر	الغايلــة.	واكن	زوجهــا	حيصــد	اإلطــراء	ىلع	بيتــه	

ــل. ــاس	يف	املقاب ــة	انل ــوم	بمبارك ــة،	ويق ــه	اجلميل واعئلت

ــاء	بيــت	يف	أورشــليم.		 ــا	وديريــك	ببن ــا	أن منــذ	بضــع	ســنوات	قمن
اكنــت	دلينــا	حيــاة	نشــيطة،	ومنشــغلة	يف	اخلدمــة،	وكنــت	بالــاكد	أجــد	
ــا	 ــاث	ملــزل	يبعــد	عن ــم	األث الوقــت	واجلهــد	تلخطيــط،	ورشاء،	وتنظي
ــذ	 ــك	من ــة	ذلل ــارات	الالزم ــبت	امله ــد	اكتس ــت	ق ــل.	كن ب6000	مي
ســنن	مضــت،	لكــين	كنــت	أعترهــا	أقــل	أهميــة	مــن	بعــض	األمــور	
ــارة	واحــدة:	»ربمــا	 ــك	عب ــال	ديري ــا	ق األخــرى.	وتغــر	توجــي	عندم
تكــون	هــذه	املهــارات	جــزء	مــن	إعــدادك	لأبديــة،	فقــد	يريــد	اهلل	
ــتمتع	 ــا	نس ــة!«	واآلن،	بينم ــرة	يف	األبدي ــث	حج ــويم	بتأثي ــِك	أن	تق من
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بمزنلــا،	أشــكر	اهلل	باســتمرار	أنــه	اكن	دلي	إمتيــاز	صنــع	هيــل	مجيــل	
ــن	 ــا	تنظري ــة.	فعندم ــا	الصــالة	والكتاب ــث	يمكنن ــئ	بالســالم	حي يمتل

ــل! ــة،	فســيتغر	منظــورك	بالاكم ــك	اكســتعداد	لأبدي خلدمت

ــن	أن	 ــا	تودي ــن	كم ــة	اآلخري ــة	معامل ــك	ايلومي ــاريس	يف	حيات م
ــن	هــو	جمــرد	ســلوكيات	 ــر	مــن	فــن	خدمــة	اآلخري ــِك.	فالكث يعاملون
جيــدة	معروفــة	مــن	القــدم	-	ويه	أن	تهتــي	باآلخريــن	وتفكــري	فيهــم.		
ــوا	 ــن	تدرب ــم	م ــت	ه ــن	قابل ــة	مم ــابات	حمب ــباب	والش ــر	الش ــن	أك م

ــُدل	يف	املطاعــم. ــوا	نُ يلكون

ــة	 ــو	خدم ــبعين	ه ــل	يش ــر	عم ــة	أن	أك ــول	بأمان ــتطيع	أن	أق أس
ــت	أحبــث	عــن	طــرق	ألمحــل	 ــد	كن ــا،	فق ــل	زواجن ــك.	حــى	قب ديري
ــن	 ــئولة	ع ــون	مس ــت	أن	أك ــا،	تعلم ــذ	زواجن ــه.	ومن ــه	عن ــا	أعبائ به
ــاة	 ــل	احلي ــة.	وأحــاول	أن	أجع ــة	للمعيشــة	ايلومي ــل	العملي لك	اتلفاصي
أبســط	مــا	يمكــن	بالنســبة	هل،	ســواء	كنــا	يف	املــزل	أو	أثنــاء	رحــالت	
اخلدمــة.	فعندمــا	نســافر،	أمحــل	يف	حقيبــي	العديــد	مــن	األدوات	واملؤن	

ــف. ــدر	يف	لك	املواق ــك	مســرتحيًا	بأكــر	ق يلكــون	ديري

ونضحــك	لكمــا	تذكرنــا	موقًفــا	حــدث	يف	مطــار	نلــدن	منــذ	بضــع	
ــون	 ــوا	يفتش ــا	اكن ــت،	وبينم ــا	بللفاس ــا	يف	طريقن ــن	كن ــنوات.	فنح س
ــا	رأى	 ــول	عندم ــه	يف	ذه ــن	رأس ــط	األم ــز	ضاب ــا.	ه ــة	يف	حقائبن بدق
ــه	مــي	)فقــد	حــدث	نلــا	بعــض	املــرات	أن	 حاجــز	ابلــاب	اذلي	أمحل
نفــائج	بدخــول	إبــن	أحــد	مضيفينــا	حلجرتنــا	دون	اســتئذان(	وأيًضــا	
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عندمــا	رأى	ســدادة	حــوض	اإلســتحمام	)فهنــاك	غرفــة	ىلع	األقــل	مــن	
ــل(.	 ــتحمام	ال	تعم ــوض	إس ــدادة	ح ــا	س ــادق	به ــرف	بالفن ــع	غ لك	أرب
وعندمــا	وجــد	الضابــط	إبريــق	الشــاي	ذا	الغطــاء	الصــويف	شــعر	
ــه	يف	بعــض	األماكــن	 ــا.	فوضحــت	هل	أن بالفضــول	الشــديد	مــن	حنون
ــداد	 ــائل	إلع ــادق	وس ــة	الفن ــر	أغلبي ــدة،	ال	توف ــة	املتح ــارج	اململك خ
ــاي	 ــر	الش ــق	ألوف ــذا	اإلبري ــل	ه ــا	أمح ــة،	وأين	دائم ــاي	يف	الغرف الش

ــر.	 ــاح	ابلاك ــزويج	يف	الصب ل

وأخــًرا	فتــح	الضابــط	بعــض	األكيــاس	الصغــرة	الــي	بهــا	
ــِك	هــذه؟«		 ــن	مع ــاذا	حتمل ــة	واملكــرات	وســألين	»مل ــة	املجفف الفاكه
فأجبتــه	أنــه	بعــض	الفنــادق	ال	يتوفــر	بهــا	خدمــة	الغــرف،	وأين	دائًمــا	
مــا	أحــاول	أن	يكــون	دلي	طعــام	متوفــر	يف	حــال	شــعر	زويج	باجلــوع.		
ــتعداًدا	 ــيدة	إس ــل	س ــِت	أفض ــاًل:	“أن ــر	إيّل	قائ ــي	ونظ ــق	حقيب فأغل

ــالق!”	 ــا	ىلع	اإلط رأيته

وأنــا	أســى	جاهــدة	أن	أقــوم	بعمــل	تلــك	األمــور	الــي	ال	يســتطيع	
ــف	 ــوم	بتلكي ــور	أق ــة	األم ــك.	وبقي ــل	ديري ــا	ألج ــوم	به ــد	أن	يق أح
ــل،	 ــن	اتلفاصي ــر	م ــغلُت	بالكث ــإذا	انش ــا.	ف ــام	به ــر	للقي ــخص	آخ ش
ــا	حيتاجــين	فجــأة.	 ــة	ألكــون	متاحــة	هل	عندم ــن	يكــون	دلي	املرون ل
وإحــدى	مســئويلايت	األساســية	يه	محايتــه	مــن	املعطــالت	غــر	
ــه	يف	 ــع	وقت ــه	أن	يضي ــن	يريدون ــخاص	اذلي ــن	األش ــا	وم ــوب	فيه املرغ

ــة. ــر	واقعي ــياء	غ أش
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ــول	 ــات زوجــك:	يق 7( كــوين مســتعدة أن تتكيــي حبســب أولوي
ِديًمــا 

َ
ــَذا َكنـَـْت ق

َ
إِنَّــُه َهك

َ
الكتــاب	املقــدس	يف	رســالة	)1	بطــرس	3:	5(:	»ف

ْنُفَســُهنَّ َخاِضَعاٍت 
َ
اَُت َعَ اللِ، يَُزيِّــنَّ أ

ِّ
ُمَتــَوك

ْ
يًْضــا ال

َ
يَســاُت أ ِقدِّ

ْ
النَِّســاُء ال

ــة،	وىلع	إســتعداد	للتكيــف	 «. مهمــة	الزوجــة	أن	تكــون	مرن ــنَّ لِرَِجالِِه
مــع	رغبــات	زوجهــا،	ألنــه	هــو	الــرأس	كمــا	يف	رســالة	)1	كورنثــوس	11:	3(	
فهــو	مــن	حيــدد	انلمــط	اذلي	ستســر	عليــه	حياتكمــا	مًعــا.	جيــب	أن	

تكــون	الزوجــة	ملكــة	ابليــت	لكــن	الــزوج	هــو	امللــك!

ــا	 ــا،	وثقافته ــا،	واعئلته ــت	بيته ــي	ترك ــة،	ال ــة	برفق ــا	معجب فأن
تلذهــب	مــع	خــادم	ملســتقبل	جمهــول	وتلــزوج	رجــاًل	لــم	تقابلــه	مــن	
ــة	 ــا	معجب ــف.	وأن ــدرة	ىلع	اتلكي ــان	والق ــرت	اإليم ــي	أظه ــل.	ف قب
ــم	 ــي	معظ ــود	يف	أور	تلق ــان	املوج ــت	األم ــي	ترك ــا،	ال ــارة	أيًض بس
ــد	أن	محــل	طفــل	 ــا.	ومــن	املؤك ــا	يف	الســفر	واتلنقــل	مــع	زوجه حياته
ويه	يف	التســعن	مــن	عمرهــا	تطلــب	الكثــر	مــن	اتلغيــر	يف	أســلوب	

ــا!	 حياته

ــرة،	 ــراكت	الكب ــل	اتلح ــط	ألج ــس	فق ــة	يشء	رضوري	لي فاملرون
لكــن	حــى	يف	األمــور	الصغــرة	اخلاصــة	باحليــاة	ايلوميــة.	فأنــا	كنــت	
شــخصية	صباحيــة	بينمــا	ديريــك	هــو	شــخصية	مســائية.	لكــن	بنعمة	
ــدول.	 ــس	اجل ــب	نف ــرك	حبس ــن	اتلح ــن	م ــي	نتمك ــرُت	ل اهلل،	تغ
وتعلمــُت	أيًضــا	آخــذ	قيلولــة	مثلــه	يف	الظهــرة،	ممــا	يعطينــا	يومــن	يف	
يــوم	واحــد.	لقــد	شــاهدُت	بعــض	الشــابات	يغــرن	طريقــة	تصفيــف	
ــتمتعن	 ــي	يس ــة	ال ــن،	والطريق ــة	طهوه ــهن،	وطريق ــعرهن،	ومالبس ش
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بهــا،	لــي	يتكيفــن	مــع	رغبــات	أزواجهــن.	فإرضــاء	زوجــك	ســيباركك	
أكــر	بكثــر	مــن	إرضــاء	نفســك.

8( تعلــي أن تصــي وتتشــفيع ألجــل اآلخريــن: فـــي	رســالة	
َبــٍة ...َوَســاِهِريَن 

ْ
ــنَي بـِـُكلِّ َصــاٍَة َوِطل

ِّ
)أفســس	6:	18-19(	يقــول:	»ُمَصل

ْجــِي...«	
َ
يِســنَي، َوأل ِقدِّ

ْ
ْجــِل َجِيــِع ال

َ
َبــٍة، أل

ْ
لَِهــَذا بَِعْينـِـِه بـِـُكلِّ ُمواَظَبــٍة َوِطل

ــا،	 ــع	اهلل	يوميً ــا	م ــن	وقتً ــا	تقض ــفعن.	فبينم ــن	متش ــث	ع إن	اهلل	يبح
ــن	 ــا	تتعلم ــه.	وبينم ــي	ألجل ــه	تلص ــا	يف	قلب ــِك	م ــه	أن	يُري ــي	من اطل
ــاهلل	 ــا.	ف ــي	ألجله ــب	أن	تص ــي	جي ــور	ال ــرغ	األم ــن	تف ــفاعة،	ل الش
ســيحر	أفــراًدا	ومواقًفــا	ذلهنــك،	وســيطلب	انلــاس	أن	تصــي	ألجلهــم.

	،
ً

هنــاك	اســتفادتان	فرعيتــان	للنســاء	العزبــاوات	املتشــفعات.	أوال
ــن	 ــالكهن،	وحاتله ــهن،	ومش ــغالت	بأنفس ــر	منش ــن	غ ــفع	جيعله التش
ــا،	فهــذا	يعدهــن	 ــاوات	)إن	اكن	هــذا	يتســبب	يف	مشــلكة(.	وثانيً كعزب
ــزواج.	أعــرف	شــابتن،	اكن	دليهمــا	 للتشــفع	ألجــل	أزواجهــن	بعــد	ال
ــابتان	 ــن	الش ــة،	لك ــن	للطبيع ــا	فائق ــا	ليس ــن	لكنهم ــن	جيدي زوج
بدأتــا	يف	التشــفع	ألجــل	زوجيهمــا	ملــدة	ســاعتن	أو	ثــالث	يوميًــا.	بعــد	
ذلــك	بســنتن،	أصبــح	كال	الرجلــن	ناجحــن	بشــل	مذهــل،	وازدهــرا	
ــا.	فالكثــر	مــن	جنــاح	زوجــك	متوقــف	ىلع	قدرتــك	ىلع	 ــا	ومهنيً روحيً

التشــفع.

اطلــي	مــن	اهلل	أن	جيمعــك	بســيدات	صــالة	عزبــاوات	أخريــات	
دليهــن	نفــس	طريقــة	اتلفكــر.	وكمــا	هــو	مكتــوب	يف	)مــى	18:	19(:	
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إِنَّــُه يَُكــوُن 
َ
َبانـِـِه ف

ُ
ٍء َيْطل يِّ َشْ

َ
ْرِض يِف أ

َ
َنــاِن ِمْنُكــْم َعَ األ

ْ
َفــَق اث »إِِن اتَّ

ــرشاكء	 ــع	ال ــالة	م ــم	الص ــَماَواِت«	فتعلُ ِي يِف السَّ
َّ

ِب ال
َ
ــِل أ ــْن قَِب ــا ِم ُهَم

َ
ل

ــن	 ــًرا	ألخت ــة	كث ــك.	إين	مدين ــع	زوج ــم	م ــالة	يف	تناغ ــيُعدك	للص س
ــا.	وذات	يــوم	 أملانيتــن،	يف	أورشــليم	اكنتــا	تتشــفعان	يف	تناغــم	تــام	مًع
ــا	تــزوراين	أثنــاء	الشــهور	الــي	كنــت	اعجــزة	فيهــا،	واكنتــا	 بينمــا	اكنت
تصليــان	بتلقائيــة	أن	اهلل	ســيعطيين	رشيــك	للصــالة.	بعــد	ذلــك	بأقــل	
ــم	 ــة	ل ــا	بطريق ــتجيبت	صالتهم ــد	اس ــك.	فق ــت	ديري ــنة	تزوج ــن	س م

ــا. يتوقعهــا	أحــد	من

9( تعلــي أن تعتــي جبســدك جيــًدا: معظــم	الشــابات	يتعاملــن	مع	
أجســادهن	كــيء	مســلم	بــه.	إال	إذا	تعرضــن	ملشــالك	صحيــة	كبــرة،	
فهــن	دليهــن	طاقــة	وفــرة	تللبيــة	متطلبــات	احليــاة.	اكن	دلي	32	اعًمــا	
عندمــا	أنذرتــين	وادلة	زويج	قائلــة:	»جيــب	أن	تتعلــي	أن	حتافظــي	ىلع	
طاقتــك.	فلــن	تكــون	متوفــرة	دائًمــا.«	وضحكــت	وقتهــا	فقــد	كنــت	
قويــة	جــًدا.	بعــد	ذلــك	بســت	ســنوات	تمنيــُت	لــو	إســتمعت	نلصيحتها.		
فبمــرور	لك	عقــد	يصعــب	أكــر	ىلع	اإلنســان	اســتعادة	طاقتــه.	واهلل	قــد	
صنــع	العديــد	مــن	املعجــزات	مــي	منــذ	اعم	1968،	لكــين	مازلــت	يف	
حاجــة	إلعطــاء	إهتمــام	دؤوب	للتغذيــة	والرياضــة	لــي	أتمكــن	مــن	

تلبيــة	احتياجــات	دعــوة	اهلل	حليــايت.	

ــاًل:	»إذا	 ــا	قائ ــذ	أكــر	مــن	عرشيــن	اعًم وحتــدث	اهلل	دليريــك	من
أردت	أن	تتمــم	اخلدمــة	الــي	دلي	مــن	أجلــك،	فســتحتاج	جلســد	قــوي	
ــاد«.	ال	حيصــل	اجلميــع	ىلع	مثــل	 ــدأ	وزنــك	يف	اإلزدي وصحيــح،	وقــد	ب
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هــذا	اتلوجيــه	الشــخيص،	لكــن	األمــر	ال	يقــل	صحــة	بالنســبة	لــك	
ويل.	فنحــن	حباجــة	ألجســاد	قويــة	وصحيحــة	نلتمــم	خطــة	اهلل	حلياتنــا.

فقــد	أصبحنــا	نُعلــم	ايلــوم	أنــه	ليــس	مــن	أوجــه	املحبــة	أن	نعطــي	
ــوم	 ــى	اللح ــمة	-	أو	ح ــات	ادلس ــوى	واحللوي ــا	احلل ــا	وأطفانل أزواجن
ــاك	حركــة	 ــة	اكن	هن ــة	بادلهــون.	فــي	اخلمســة	عــرش	اعم	املاضي املليئ
ــق	 ــض	وادلقي ــكر	األبي ــد	الس ــي،	وض ــام	الطبي ــاه	الطع ــة	جت ضخم
األبيــض	واللحــوم	احلمــراء	وادلهــون.	فالكثــر	مــن	الرجــال	والنســاء	
اذليــن	يف	منتصــف	العمــر	واذليــن	اعنــوا	مــن	األزمــات	القلبيــة	
ومشــالك	القلــب	واألوعيــة	ادلمويــة	الضخمــة	وجــدوا	املســاعدة	مــن	

ــة. ــذايئ	والرياض ــام	الغ ــالل	انلظ خ

ويمكــن	للشــباب	أن	يتعلمــوا	مــن	لك	مــا	تعلمــه	اآلخــرون،	ومــن	
ــة	 ــجلت	املؤسس ــابقة.	س ــال	الس ــراض	األجي ــاء	وأم ــادون	أخط ــم	يتف ث
األمريكيــة	ألحبــاث	الرطــان	أن	الرطــان	يمكــن	منعــه	اغبًلــا	عــن	
طريــق	انلظــام	الغــذايئ	الســليم	واســتخدام	بعــض	الفيتامينــات	واملعادن.	

ــئويلة	 ــليمة	يه	مس ــة	س ــة	اعدات	غذائي ــة	األرسة	وتنمي إن	تغذي
ــات	 ــِك	وصف ــح	دلي ــا	أصب ــزواج	لكم ــل	ال ــِت	قب ــا	تعلم ــة.	ولكم الزوج
ــي	ىلع	 ــا	تلحافظ ــر	تأهبً ــِت	أك ــا	أصبح ــا،	ولكم ــة	وإتقانً ــر	جاذبي أك

ــاء. ــاء	وأقوي ــك	وأوالدك	أصح زوج

ــن	 ــاآلن	هــو	الوقــت	األفضــل	تلنــي	جســدك	مــن	خــالل	اتلماري ف
ــو	 ــاط	ه ــل	واإلحب ــاء	ىلع	املل ــرق	للقض ــل	الط ــد	أفض ــة.		فأح والرياض
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ــا	 ــة	مًع ــاركة	يف	الرياض ــا	أن	املش ــفن	الحًق ــدي.	وستكتش ــاط	اجلس النش
ســتكون	مــن	أفضــل	الطــرق	املشــبعة	الــي	يســرتيخ	مــن	خالهلــا	الــزوج	
ــارات	 ــف	امله ــة	خمتل ــك	اآلن	بتنمي ــداد	نفس ــويم	بإع ــا.	ق ــة	مًع والزوج
ــس،	 ــواج،	والغط ــوب	األم ــق،	ورك ــباحة،	والزحل ــل:	الس ــة	مث الرياضي

ــس.	 ــرب،	واتلن ــرة	امل ــري،	وك واجل

ــدام	 ــا	هــذا،	أن	املــي	واتلــزه	ىلع	األق ــك	جنــد	يف	عمرن ــا	وديري فأن
هــو	أفضــل	نشــاطاتنا	اجلســدية.	فالســر	ولك	منــا	يمســك	بيــد	اآلخــر	كمــا	
نفعــل	هــو	رس	حقيــيق	للحفــاظ	ىلع	اتلناغــم،	اجلســدي	والــرويح.	ســفر	

ــَدا؟«	 ــْم َيَتَواَع
َ
ــا إِْن ل ــاِن َمًع َن

ْ
ــرُي اث ــْل يَِس )اعمــوس	3:	3(	»َه

هناك	العديد	من	الكتب	اجليدة	عن	اتلغذية	والرشاقة.	أذكر	اثنن	فقط:	
 Aerobics for Women by Betty Cooper and The Pritikin
.Program for Diet and Exercise by Nathan Pritikin

ــة،	 ــة	ابلدني ــك:	فالشــابات	ذوات	اللياق ــة	ذلل ــدة	إضافي ــاك	فائ وهن
	أصحــاًء.

ً
حيملــن	ويــدن	بشــل	أســهل،	وينجــن	أطفــاال

10( الحظــي ســلوكيات الزوجــة يف زواج كمثــال يتــذى بــه: أحــد	
االكتشــافات	األوىل	الــي	اكتشــفتها	كمؤمنــة	جديــدة،	أن	دلى	بعــض	
النســاء	املؤمنــات	توجــه	خمتلــف	جتــاه	أزواجهــن	عمــا	رأيــت	مــن	قبــل.		
ــن	 ــن،	وه ــن	وإخالصه ــن	أنوثته ــدي	م ــعر	باتلح ــورة	وأش ــت	مبه فكن
ــم	 ــع	أين	ل ــن.	م ــة	حياته ــا	بأدوارهــن	ومشــبعات	بطريق ــات	تماًم راضي
أكــن	أفكــر	وقتهــا	يف	الــزواج	ثانيــة،	لكــين	لــم	أســتطع	أن	أمنــع	نفــي	
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ــات	 ــس	الصف ــة	نلف ــت	أين	حباج ــا	رأي ــلوكهن،	ووقته ــة	س ــن	مالحظ م
الــي	رأيتهــا	فيهــن	ألكــون	متأهبــة	ليســوع،	عريــي.

انظـري	حولـك	للنسـاء	املزوجـات	الـاليت	تعرفيهـن.		واطلـي	
مـن	الـروح	القـدس	أن	يُريـِك	الصفـات	الي	تناسـبك	)واألمـور	الي	
تتفاديهـا!(.	ال	حتـاويل	أن	تكـوين	نسـخة	كربونية	من	أحـد.	إن	اكنت	
شـخصيتك	مرحـة،	يمكنك	أن	تكتسـي	روًحا	وديعـا	وهادئا،	دون	أن	
تتحـويل	لفـأر.	فبعض	النسـاء	اهلادئات	بطبعهن	ممـالت	-	أو	ممكن	أن	
يكـن	حـادات	وذوات	لسـان	الذع.	فالـروح	الوديـع	اهلادئ	هـو	توجه.

وضـي	يف	ذهنـك	أيًضـا،	أنـك	يوًمـا	مـا	يمكـن	أن	تصبـيح	مثـاًل	
أىلع	لشـخص،	إذا	اجتهدِت	يف	إعداد	نفسـك	واسـتمريِت	يف	اتلطور	بعد	
الـزواج.	حـى	تتمكين	مـن	قول	املكتـوب	يف	رسـالة	)1كورنثـوس	11:	1(	

َمِسـيِح.«
ْ
يًْضا بِال

َ
نَـا أ

َ
َما أ

َ
ونُـوا ُمَتَمثِّلِـنَي ِب ك

ُ
»ك

ــك	 11( ثــي يف الل وكــوين مســتعدة لانتظــار:	لقــد	حتــدث	ديري
مســبًقا	عــن	اثلقــة	يف	الفصــل	الســادس	»ثمــاين	نقــاط	إرشــادية	
تلتبعهــا«،	مــع	ذلــك،	فأنــا	ذكرتهــا	ثانيــًة،	ألن	اثلقــة	يه	إحــدى	الصفات	
األنثويــة	املمــزة	املذكــورة	يف	بدايــة	هــذا	الفصــل.	اهلل	حيبــك،	وكمــا	هــو	
ــالِِكنَي  ــِن السَّ ــرْيًا َع ــُع َخ ــر	84	:11(	»الَ َيْمَن ــفر	)املزام ــوب	يف	س مكت
َمــاِل.« فهــو	ســيعطيِك	مــا	تريديــن،	فهــذا	مــا	يريــده،	وســيعتين	بــك	

َ
ك

ْ
بِال

ســواء	كنــِت	عزبــاء	أو	مزوجــة.	

فكثــر	مــن	النســاء	يُقدمــن	ىلع	الــزواج	ألنهــن	خيشــن	أال	
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ــل	أن	 ــن	األفض ــه	اكن	م ــن	أن ــم	يتعلم ــرى.	ث ــة	أخ ــن	ىلع	فرص حيصل
	مــن	الــزواج	بالرجــل	اخلطــأ	وحتُطــم	حياتهــن،	

ً
يبقــن	عزبــاوات	بــدال

ــن. ــا	أحفاده ــن	وأيًض ــاة	أوالده ــك	حي وكذل

ــن	 ــث	ع ــعن	للبح ــر،	س ــد	اآلخ ــاًءا،	ىلع	الصعي ــرف	نس ــا	أع وأن
ــزوج	 ــن	اهلل	لل ــن	إىل	أن	أحره ــة	ووظائفه ــن	اخلاص ــبع	يف	حياته الش
ــا	 ــغ	39	اعًم ــت	تبل ــزات	اكن ــايت	العزي ــدى	صديق ــن.	إح ــل	هل األفض
ــا،	زوجــة	رائعــة	 ــا	عندمــا	أصبحــْت	69	اعًم عندمــا	تزوجــْت،	وقابلته
لزوجهــا.	وأخــرى،	مطلقــة	ويه	يف	احلاديــة	وعرشيــن	مــن	عمرهــا	فقــط،	
ثــم	ويه	يف	ال58	مــن	عمرهــا	قابلــْت	أرمــاًل.	قليــاًل	مــا	رأيــت	زوجــن	
ــتفقدان	 ــا	س ــا	اكنت ــيدتان	لكتاهم ــان	الس ــا!	هات ــا	مثلهم ــن	تماًم متفق
ــا	 ــا	مــن	الشــخص	اخلطــأ	أو	إكتفت ــا	إذا	تزوجت ــا	دلى	اهلل	هلم أفضــل	م

ــه. ــا	في ــاهلل	اكن	معهمــا	ألنهمــا	وثقت ــة.	ف ــاة	العزوبي حبي

ــق	أهدافــك	 ــن	تتطاب 12( حــددي أهدافــك، وأســي أولوياتــك: ل
ــوم	بإعــدادي	 ــاهلل	اكن	يق ــايت.	ف ــدايف	وأولوي ــع	أه ــا	م ــك	تماًم وأولويات
ــة	املثايلــة	لشــخص	 ــدك	تلكــوين	املعين ــد	يُع ــك.	وق ــزواج	مــن	ديري لل
خمتلــف	تماًمــا.	وجيــب	أن	حتــددي	أهدافــك	الشــخصية.	لكــن	بغــض	

ــادئ	نفســها	تنطبــق	عليهــا	لكهــا.	 انلظــر	عــن	األهــداف،	فاملب

ــم	 ــن”:	ث ــات	املع ــرأي	“صف ــم	136	وإق ــة	رق ــي	إىل	صفح إرج
راجــي	انلقــاط	مــن	1-	11	الســابقة.	وأطلــي	مــن	الــرب	أن	يســاعدك	
ــك،	أو	 ــي	تنقص ــاالت	ال ــِك،	واملج ــبة	ل ــداف	املناس ــار	األه يف	إختي
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الصفــات	الــي	لــم	تفكــري	فيهــا	مــن	قبــل.	وقــويم	بعمــل	قائمــة	بهــذه	
ــدى. ــة	امل ــداف	طويل األه

ــا	قصــرة	املــدى	يمكنــك	أن	 ومــن	تلــك	القائمــة،	اختــاري	أهدافً
ــتة	 ــالل	س ــة،	أو	خ ــهر	اتلايل ــة	أش ــي	يف	اثلالث ــل	واق ــبيها	بش تكتس
أشــهر،	أو	خــالل	العــام	املقبــل.	كــوين	واقعيــة،	وفكــري	يف	إماكنياتــك	
ــادم	إن	 ــبوع	الق ــون	يف	األس ــري	يف	املاراث ــي	للج ــال	ختطط ــة.	ف احلايل
ــة	 ــن	اثلالج ــي	ب ــن	ال ــد	م ــافة	أبع ــة	ملس ــي	ُمرع ــم	تم ــت	ل كن
ــك،	أحــد	 ــاز.	فكــري	يف	مســئويلاتك	احلايلــة	-	دراســتك	وعمل واتللف
وادليــك	املســن	اذلي	تعتــين	بــه،	أو	أطفــال	مــن	زواج	ســابق.	إن	كنــِت	
ــدك	 ــين	جبس ــب	أن	تعت ــك،	فيج ــك	وتغذيت ــِت	صحت ــة	أو	أهمل مريض

ــة	عظــى. كأولوي

وبعــد	أن	حتــددي	أهدافــك،	يمكنــك	أن	تؤســي	أولوياتــك	الــي	
تقــودك	هلــذه	األهــداف.	ال	حتــاويل	القيــام	بــكل	يشء	يف	نفــس	الوقت.		
وىلع	انلاحيــة	األخــرى،	يمكــن	للــروح	القــدس	أن	يقــودك	تلعمــي	ىلع	

تغيــر	أكــر	مــن	أمــر.

أحــد	األشــياء	الــي	يمكــن	أن	تســاعدك	هــو	أن	تقــويم	بتســجيل	
ــا	ســجلتيه	 ــم	راجــي	م ــة.	ث ــك.	كــوين	أمين ــة	اســتخدامك	لوقت كيفي
وقــرري	مــا	هــو	أهــم	يشء	)1،	2،	3،	إلخ(	وابــدأي	يف	حتديد	اســتخدامك	
للوقــت	حبســب	أهميــة	لك	نشــاط.	وضــي	أهدافــك	اجلديــدة	يف	أماكنها	

املناســبة.		وبينمــا	تغريــن	أولوياتــك،	ســتبدأ	حياتــك	يف	اتلغيــر.	
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عندمــا	قمــت	بذلــك	منــذ	العديــد	مــن	الســنوات	املاضيــة،	أحــد	
األمريــن	اذليــن	أســقطتهم	مــن	قائمــي	همــا	احلــوار	ابلاطــل	)حــى	وإن	
ــا	 ــًرا	م ــرة.	فكث ــر	املثم ــورة	غ ــات	املش ــة(	وجلس ــور	روحي اكن	يف	أم
كنــت	أقــي	الوقــت	يف	تقديــم	املشــورة	ألشــخاص	لــن	حيققــوا	رشوط	

انلمــو	الــرويح.

ــا،	وعــن	 ــة	اســتخدامنا	لوقتن حنــن	مســئولون	أمــام	اهلل	عــن	كيفي
ــمعه	 ــام	اهلل	وأس ــف	أم ــد	أن	أق ــال	أري ــا.	ف ــا	به ــة	نطقن ــة	باطل لك	لكم

ــا	هــو	أفضــل«. ــك	أن	تفعــي	م ــول،	»اكن	يمكن يق



 161



162

ما مجعه اهلل



 163

 الفصل التاسع 

دور الوالدين والرعاة

مـن	الطبيـي	أن	يهتـم	الـوادلان	بـرشاكء	احليـاة	اذليـن	سـيزوجهم	
أوالدهـم.	وقـد	عر	الـوادلان	عن	هذا	اإلهتمام	بشـى	الطـرق،	يف	خمتلف	
احلضـارات	واحلقـب	اتلارخييـة.	في	بعض	أشـاكل	ايلهوديـة،	اكن	اختيار	
رشيـك	احليـاة	يف	وقت	مـا،	هو	مسـئويلة	مقتـرة	ىلع	الوادليـن.	ومازال	

هـذا	حيـدث	ايلـوم	يف	العديد	مـن	الشـعوب	العربية	واآلسـيوية.

وهــذا	اتلــرف	يبــدو	لشــعوبنا	الغربيــة	كأنــه	أمــًرا	مــن	القــرون	
الوســطى	أو	اســتبدادية	ســخيفة.	لكــن	قبــل	أن	نقبــل	هــذا	احلكــم	
ــذا	 ــاء	ىلع	ه ــج.	فبن ــم	انلتائ ــت	يف	تقيي ــض	الوق ــي	بع ــب	أن	نق جي
األســاس	ال	يمكــن	للحضــارة	الغربيــة	أن	تنتقــد	أي	نظــام	آخــر.	مــع	
ــر	 ــدد	الكب ــذا	الع ــخ	ه ــرى	يف	اتلاري ــارة	أخ ــج	أي	حض ــم	تُنت ــك	ل ذل
مــن	الزجيــات	اتلعيســة	واملحطمــة	ومــا	يتبــع	ذلــك	مــن	سلســلة	مــن	

ــرة. ــة	الرشي ــج	االجتماعي انلتائ

ــة	 ــوق	لك	األنظم ــزواج	يف ــب	لل ــدد	للرتتي ــام	حم ــاك	نظ ــل	هن ه
األخــرى؟	ســأجيب	بــال.	مــع	ذلــك،	هنــاك	بعــض	املبــادئ	املحــددة	الــي	
تنطبــق	ىلع	هــذا	األمــر	دائًمــا.	ويمكــن	أن	تعمــل	هــذه	املبــادئ	بنجــاح	
ــن	أن	 ــن	للوادلي ــة.	ويمك ــة	اإلجتماعي ــات	واألنظم ــف	اثلقاف يف	خمتل
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ــأوالد	أن	 ــن	ل ــم،	أو	يمك ــن	أوالده ــة	ع ــادئ	بانلياب ــك	املب ــا	تل يتبع
يطبقوهــا	يف	حياتهــم.	يف	لكتــا	احلاتلــن،	تعتمــد	انلتائــج	ىلع	املبــادئ	الــي	
ــص	أســس	 ــا.	فيمكــن	تلخي ــق	وليــس	ىلع	الشــخص	اذلي	يطبقه تطب

ــة:	 ــة	أوجــه	خمتلف ــة	واحــدة:	اإلحــرتام،	وهل	ثالث انلجــاح	يف	لكم

● احرتام	اهلل	ولكمته.

● احرتام	الزواج.

● واحرتام	شخصية	اإلنسان.	

وقــد	تعاملــت	مــع	لك	مــن	هــذه	األوجــه	يف	الفصــول	الســابقة	هلذا	
الكتــاب.	وبمــا	أن	هــذا	انلــوع	مــن	االحــرتام	تــم	اســتبداهل	باتلوجهــات	
ــوح	 ــاء،	والطم ــع،	والكري ــهوة،	والطم ــل	الش ــة	-	مث ــع	اخلاطئ وادلواف

األنــاين-	فلــم	يعــد	هنــاك	نظــام	يمكــن	أن	ينتــج	زواًجــا	ناجًحــا.	

يســجل	الكتــاب	املقــدس	قــدًرا	ال	بــأس	بــه	مــن	املرونــة	يف	الطريقة	
الــي	تــزوج	بهــا	بعــض	مــن	شــخصياته	الرئيســية.	فإبراهيــم	ىلع	ســبيل	
املثــال،	حتمــل	مســئويلة	إجيــاد	عروســة	البنــه	إســحق،	وأرســل	خادمــه	
عطــي	اخلــادم	بعــض	

ُ
ــًة	ألرام	انلهريــن	ألجــل	هــذا	اهلــدف.	وقــد	أ ثاني

الــرشوط	املحــددة	يف	اختيــاره،	لكــن	كملجــأ	أخــر	جلــأ	اخلــادم	للصالة	
لــي	يكشــف	اهلل	هل	املــرأة	الــي	اختارهــا	)انظــر	تكويــن	24:	14-12(	

ممــا	يتفــق	تماًمــا	مــع	املبــدأ	اذلي	أرســيناه	ســابًقا	يف	هــذا	الكتــاب.	

واختــار	ابنــا	إســحق	)عيســو	ويعقــوب(	زوجتيهمــا،	فعيســو	اختــار	
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ــه	يف	 ــه،	لكن ــه	وادلي ــع	توجي ــوب	تب ــه.	ويعق ــيئة	وادلي ــالف	مش ىلع	خ
ــوص	رشوط	 ــان	خبص ــاهل	الب ــع	خ ــث	م ــه،	وتباح ــار	بنفس ــع	اخت الواق
ــه	 ــات	وادلي ــل	توجيه ــن	اذلي	قب ــز	أن	االب ــن	املم ــن.	م ــه	االثنت زجيات

ــك. ــم	يفعــل	ذل ــن	اذلي	ل ــا	مــن	االب اكن	أكــر	جناًح

ويف	عــر	القضــاة،	اختــار	شمشــون	نلفســه	زوجــة	فلســطينية،	ىلع	
خــالف	إرادة	وادليــه.	مــع	ذلــك	أقنــع	شمشــون	وادليــه	أن	يقومــا	بعمــل	
ــر	 ــة،	اكن	يس ــذه	الزوج ــاره	ه ــه.	وباختي ــة	عن ــزواج	نياب ــراءات	ال إج
ــق	 ــه	ىلع	الطري ــذا	وضع ــه،	وه ــوس	مــوىس	ومشــورة	وادلي عكــس	نام

ــه. اذلي	أدى	نلهايت

فبغـض	انلظر	عـن	أي	نظام	للزجيـات	الي	يرتبها	الـوادلان،	فمن	
الواضـح	أن	الوادليـن	دليهمـا	اهتمـام	عميـق	ومسـئويلة	هامـة	حـى	
يريـا	أبنائهـم	حيققون	انلجـاح	يف	زواجهـم.	فكيف	يمكـن	للوادلين	
حتقيـق	هـذا	اهلـدف	يف	ثقافتنـا	املعارصة؟	إيلـك	مخس	طـرق	حمددة،	

يمكـن	للوادليـن	أن	يشـاراك	من	خالهلـا	يف	جنـاح	زواج	أبنائهما:

ــاة	 ــك	احلي ــن	اهلل	رشي ــل	أن	يع ــالة	ألج ــدأ	الص ــاة: تب 1( الص
ــوم	والدتهــم.	وهــذا	انلــوع	مــن	الصــالة	هــو	اســتثمار	 ألوالدك	منــذ	ي
طويــل	األمــد،	لكنــه	حيقــق	هلــم	أربــاح	هائلــة.	فمــن	األفضــل	جــًدا	أن	
	مــن	اإلنتظــار	حــى	حتــدث	األزمــات	ثــم	

ً
ــا	بــدال تصــي	ذللــك	مقدًم

تبــدأ	يف	الصلــوات	ايلائســة.	فهــذه	الصلــوات	لــم	تثبــت	جناحهــا،	مثلهــا	
مثــل	غلــق	بــاب	اإلســطبل	بعــد	هــروب	احلصــان!
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أعــرف	زوجــن	رشاع	يف	الصــالة	ألجــل	رشاكء	حيــاة	أوالدهمــا	منــذ	
ــة	 ــا	اخلمس ــح	أوالدهم ــا	أصب ــن	اعًم ــد	ثالث ــم.	واآلن،	بع ــوم	والدته ي
لكهــم	مؤمنــن	مكرســن،	مزوجــن	بــأزواج	مؤمنــن	مكرســن	أيًضــا.		
ــا	 ــم	حمفوفً ــا	منه ــزواج	أيً ــق	ل ــم	يكــن	الطري ــك،	فل ــن	ذل واألكــر	م
بالعديــد	مــن	الضغــوط،	والــي	يمــر	بهــا	الكثــر	مــن	الشــباب	ايلــوم.

ــن	اهلل	 ــل	م ــب	أوالدك	األفض ــل:	إذا	أردت	أن	يطل ــم املث 2( تقدي
ــه.	وال	يوجــد	 ــريئ	يســعون	تلحقيق ــم	هــدف	م ــزواج،	ضــع	أمامه يف	ال
ــم	 ــرد	إعطائه ــم.	فمج ــاًل	هل ــون	مث ــن	أن	تك ــة	م ــر	فعايل ــة	أك طريق
ــج	ســلبية	أكــر	 ــًدا	ســيؤدي	إىل	نتائ القواعــد	الــي	ال	يرونهــا	تُنفــذ	أب
ــًدا	 ــروا	أب ــم	ي ــوم	ل ــباب	ايل ــاوي	أن	ش ــر	مأس ــه	ألم ــة.	إن ــن	اإلجيابي م
زواًجــا	ســعيًدا.	وباتلــايل	فهــم	ينظــرون	للــزواج	بتهكــم	وحتــرر	مــن	
ــا	 ــه	اغبًل ــوم	علي ــات	حمك ــذه	اتلوجه ــن	ه ــع	م ــم.	وأي	زواج	ينب الوه

ــود.	 ــان	العه ــادل	الزوج ــل	أن	يتب ــى	قب ــل،	ح بالفش

وقــد	اســتنتجُت	مــن	خــالل	اتلحــدث	مــع	الشــباب	اذليــن	
يواجهــون	مشــكالت،	ومــن	خــالل	مالحظــة	الزجيــات	انلاجحــة،	أن	
هنــاك	اعمــل	واحــد	يتــوق	إيلــه	األبنــاء	أكــر	مــن	أي	يشء	آخــر،	مــع	
ــجام.		 ــو	اإلنس ــن	هل	وه ــر	مدرك ــوا	غ ــن	أن	يكون ــن	املمك ــم	م أنه
ــا	منهمــا	 فــإذا	اكن	هنــاك	إنســجام	بــن	الوادليــن،	فهــو	ســيتدفق	طبيعيً
ــم	يتمكــن	الوادليــن	مــن	 لشــخصية	وترفــات	أبنائهمــا.	لكــن	إن	ل

ــاء.	 ــبة	لأبن ــف	بالنس ــل	ضعي ــا،	فاألم ــجام	بينهم ــق	اإلنس حتقي



 167

دور الوالدين والرعاة

ــاء	أكــر	مــن	أي	 فجــو	اإلنســجام	يف	املــزل	يســدد	إحتيــاج	األبن
إمتيــازات	ماديــة	تعتــر	ايلــوم	كأشــياء	ال	غــى	عنهــا.	أثنــاء	الســنوات	
الــي	كنــت	فيهــا	قسيًســا	يف	نلــدن،	كنــت	أنــا	ويلديــا	نعيــش	بمزانيــة	
قليلــة.	وأذكــر	أين	كنــت	أشــرتي	شــفرة	حالقــة	واحــدة	لكمــا	احتجــت	
ــك	بأعــوام	 ــة!	بعــد	ذل ــوة	اكمل ــم	يكــن	بإمــاكين	أن	أشــرتي	عب ألين	ل
كثــرة،	طلبــت	مــن	إحــدى	بناتنــا	أن	ختــرين	عــن	إنطباعهــا	عــن	هــذا	
ــم	 ــت:	»ل ــة،	وقال ــراء.	ونظــرت	يل	ويه	متفاجئ ــا	فق ــا	كن ــت	عندم الوق

أفكــر	فيكمــا	أنــت	وأيم	ىلع	أنكمــا	فقــراء!«.	

هنــاك	فائــدة	أخــرى	مــن	اإلنســجام	بــن	الوادليــن:	فهــو	يمكنهمــا	
ــأن	 ــد	اهلل	ب ــي	يع ــالة	ال ــة	الص ــم	نوعي ــل	أوالده ــالة	ألج ــن	الص م
ُكــْم 

َ
ــوُل ل

ُ
ق
َ
يســتجيب	هلــا.	وهــذا	الوعــد	موجــود	يف	)مــى	18:	19(:	»وَأ

يِّ 
َ
ْرِض يِف أ

َ
ــاِن ِمْنُكــْم َعَ األ َن

ْ
ــا:	ينســجمان( اث ــَق )حرفيً َف ــا: إِِن اتَّ يًْض

َ
أ

ــَماَوات.« ِي يِف السَّ
َّ

ِب ال
َ
ــِل أ ــْن قَِب ــا ِم ُهَم

َ
ــوُن ل ــُه يَُك إِنَّ

َ
ــِه ف ِ َبان

ُ
ٍء َيْطل َشْ

ــق	األب	فـــي	لك	بيــت	مســئويلة	 3( الدريــب: يضــع	اهلل	ىلع	اعت
ــالة							 ــي	)رس ــور	فـ ــو	مذك ــا	ه ــرق	اهلل،	كم ــي	ط ــاء	فـ ــب	األبن تدري
ــا  َه يُّ

َ
ــْم أ ْنُت

َ
ــابع(:	»وَأ ــل	الس ــناها	يف	الفص ــبق	واقتبس ــس	6:	4(	)س أفس

ــَذارِهِ.« ــرَّبِّ َوإِنْ ــِب ال ِدي
ْ
ــْم بَِتأ ــْل َربُّوُه ــْم، بَ ْوالََدُك

َ
ــوا أ ــاُء، الَ تُِغيُظ اآلبَ

ــاء	 ــب	األبن ــول	إن	مســئويلة	تدري ــة	ألق ــذه	اآلي ــس	ه ــا	ال	أقتب أن
تقــع	ىلع	اعتــق	األب	بمفــرده	وأن	األم	ليــس	هلــا	دور	يف	ذلــك.	فــاألب	
ــع	 ــاء	ووض ــب	األبن ــة	تدري ــادر	بعملي ــية	يلب ــئويلة	األساس ــه	املس علي
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انلمــط	العــام	واألهــداف.	لكــن	األم	هلــا	مشــاركة	هامــة	داخــل	هــذا	
ــع	 ــت	م ــم	الوق ــي	معظ ــن	يق ــر،	يه	م ــة	األم ــي	يف	نهاي ــار.	ف اإلط
ــة	األرس	ايلــوم	-	وخاصــة	وهــم	صغــار	وحساســون.		 األطفــال	يف	أغلبي
ــها	 ــي	أسس ــادئ	ال ــزز	املب ــد	وتع ــا	تلؤك ــى	يوميً ــرص	ال	حت ــا	ف ودليه
األب.	وإذا	رأت	نفســها	مــن	خــالل	ادلور	الكتــايب	للمِعــن،	فــال	يوجــد	

ــال. ــب	األطف ــاج	ملســاعدتها	أكــر	مــن	تدري ــة	ال	حتت منطق

ــس	 ــب«،	ولي ــايس	ىلع	»اتلدري ــز	األس ــون	الرتك ــب	أن	يك وجي
فقــط	»اتلعليــم«.	فاتلعليــم	هــو	توصيــل	احلقائــق	لأطفــال	الــي	
ــك	 ــون	تل ــم	يطبق ــم	وه ــو	رؤيته ــب	ه ــا.	واتلدري حيتاجــون	أن	يعرفوه
احلقائــق	يف	احليــاة	ايلوميــة.	يمكــن	أن	يتلــى	األطفــال	اتلعليــم	
ــى	يف	 ــد،	وح ــدارس	األح ــة،	وم ــل	الكنيس ــة	-	مث ــن	خمتلف يف	أماك
املــدارس	اتلعليميــة	غــر	ادلينيــة.	لكــن	ابليــت	هــو	املــاكن	الرئيــي	

ــه. ــوا	في ــب	أن	يتدرب اذلي	جي

ولقــد	رشحنــا	أنــا	وروث	يف	الفصــول	مــن	الفصــل	اخلامــس	وحــى	
ــي	 ــات	ال ــات	واتلرف ــة	للتوجه ــاكل	املختلف ــن،	األش ــل	اثلام الفص
تُمكــن	الشــباب	من	إجيــاد	رشيــك	احليــاة	املناســب	وبنــاء	زواج	ناجح،	
لكنهــا	لــن	تظهــر	بالصدفــة	الســعيدة	يف	حيــاة	الشــاب	عند	انلقطــة	الي	
ــات	 ــات	واتلرف ــذه	اتلوجه ــزواج.	فه ــوع	ال ــا	موض ــه	فيه يواجه/تواج
ــق.	 ــب	ادلقي ــن	اتلدري ــنن	م ــق	س ــن	طري ــا	ع ــط	حتقيقه ــن	فق يمك
واآلبــاء	اذليــن	يوفــرون	ألبنائهــم	مثــل	هــذا	اتلدريــب	يســاعدونهم	ىلع	

وضــع	األســاس	حليــاة	مــن	الســعادة	الزوجيــة.



 169

دور الوالدين والرعاة

ــب	ال	حيــدث	اعدة	يف	وضــع	 ــن	اتلدري ــذا	انلــوع	م ــة: ه
َ
ك 4( الرَشِ

ــدة	 ــارضة	ُمع ــالل	حم ــن	خ ــق	م ــدريس،	وال	يتحق ــل	امل ــابه	للفص مش
بعنايــة.	فوضــع	الفصــل	املــدريس	أو	املحــارضة	هــو	أمــر	شــديد	انلظرية.		
واعدة	مــا	يــرتك	دلى	الصغــار	إنطبــااًع	بــأن	مــا	يقــدم	ال	يتعلــق	بأمــور	
َكــة	العادية	 احليــاة	ايلوميــة.	ونوعيــة	املنــاخ	املطلــوب	يتوفــر	جيــًدا	بالرَشِ

ــا«. ــا«	وال	»أكاديميً املســتمرة	يف	وضــع	ليــس	»دينيً

ــل	 ــة	توصي ــن	كيفي ــورة	ع ــل	مش ــاء	يف	إرسائي ــوىس	لآلب ــدم	م يق
ْوالِدَك 

َ
َهــا َع أ صَّ

ُ
وصايــا	اهلل	ألوالدهــم	يف	ســفر	)اتلثنيــة	6:	7(:	»َوق

ِريــِق  ْلِــُس يِف بَيْتِــَك وَِحــنَي َتْمــِي يِف الطَّ َوتََكلــْم بَِهــا ِحــنَي تَ
ــا	فـــي	 ــاُم وَِحــنَي َتُقــوُم«. وهنــاك	مشــورة	مطابقــة	هلــا	تقريبً وَِحــنَي َتَن
ســفر	اتلثنيــة	11:	19،	حيــث	يرجــح	مــوىس	اإلطــار	هلــذه	انلوعيــة	مــن	

ــة. ــاة	األرسي ــيط	للحي ــويم	البس ــاط	ايل ــو	النش ــات	وه اتلوجيه

ــن	 ــارصة؟	اب ــا	املع ــك	يف	ثقافتن ــة	ذلل ــف	املماثل ــا	يه	املواق إذن	م
يســاعد	وادله	يف	تهذيــب	احلشــائش	يف	حديقــة	املــزل	اخللفية	أو	يســاعده	
م	تعمــل	يف	املطبــخ	

ُ
ىلع	القيــام	ببعــض	اإلصالحــات	البســيطة	يف	الســيارة.أ

وابنتهــا	تقــف	معهــا،	واألم	تعلمهــا	كيــف	تقــوم	بعمــل	البســكويت،	أو	
بينمــا	تنظــف	ابلقعــة	الــي	ىلع	الســجادة	يف	غرفــة	املعيشــة.	والنشــاطات	
األخــرى	الــي	يشــرتك	فيهــا	لك	أفــراد	العائلــة	مثــل	املخيمــات	أو	
العطــالت	أو	زيــارة	ملوقــع	أثــري	هــام	لأمــة.	ربمــا	يكــون	أكــر	مــاكن	
ــد	 ــد	أح ــذا	يُع ــام	-	وه ــدة	الطع ــو	مائ ــب	ه ــة	واتلدري َك ــح	للرَشِ واض

ــا	بانتظــام. ــاول	العائلــة	الطعــام	مًع األســباب	اهلامــة	تلتن
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ــوادلان	دليهــم	فــرص	ال	حــر	هلــا،	يف	أحــد	هــذه	املواقــف	أو	 فال
فيهــا	لكهــا،	يلغرســا	اعدات	اتلــرف	الســليم	املمزوجــة	بمبــادئ	انلظــام	
ــك	 ــع	ذل ــجا	م ــت	أن	ينس ــس	الوق ــتطيعون	يف	نف ــم	يس ــان.	فه واإلتق
احلقائــق	األساســية	للكمــة	اهلل	بطريقــة	جتعلهــا	متصلــة	بأمــور	احليــاة.

أيًا	اكن	املوقف،	فهناك	مطلب	واحــد	أســايس	ال	يتغر،	وهــو	الوقت-	
الوقــت	اذلي	يتواجــد	فيــه	الــوادلان	مع	األطفــال	يف	مناخ	طبيــي	ومريح.	
فالوقــت	اذلي	يُســتثمر	حبكمــة	مــع	األطفــال	يف	أكــر	املراحل	احلساســة	
ــة. ــى	األبدي ــم	وح ــة	حياته ــى	بقي ــدوم	ح ــج	ت ــيُنتج	نتائ ــم	س يف	نموه

5( املشــورة: بينمــا	يعــر	األبنــاء	مــن	مرحلــة	املراهقــة	للنضــوج،	
ــه	قــد	 يظــل	احتياجهــم	لقضــاء	الوقــت	مــع	وادليهــم	مســتمًرا،	مــع	أن
ــباب	 ــف.	فالش ــم	واتلوظي ــات	اتلعلي ــبب	متطلب ــا	بس ــح	متقطًع يصب
ــم	 ــم	وحيــددون	أســلوب	حياته ــم	يف	العال ــون	عــن	طريقه ــن	يبحث اذلي
ــل	إدرااًك	حلاجتهــم	 ــا	أق ويقومــون	باختــاذ	قراراتهــم	اخلاصــة،	هــم	اغبًل
ــم. ــن	غره ــر	م ــون	أك ــن	أن	يك ــم	ممك ــع	أن	إحتياجه ــم،	م لوادليه

ــيحل	 ــك	فس ــع	ذل ــب،	وم ــة	اتلدري ــل	فرص ــة	تق ــذه	املرحل يف	ه
حملهــا	إحتيــاج	آخــر:	وهــو	املشــورة.	واالنتقــال	مــن	اتلدريــب	للمشــورة	
ــرض،	 ــن	أن	يف ــب	ممك ــاء.	فاتلدري ــن	اآلب ــف	م ــه	خمتل ــب	توج يتطل
لكــن	املشــورة	يمكــن	أن	تقــدم	فقــط.	)اعدًة	مــا	يشــعر	اآلبــاء	بــأن	

ــا	أكــر	ممــا	يشــعر	أوالدهــم!( هــذا	االنتقــال	صعبً

ــع	 ــاء	م ــا	اآلب ــي	بناه ــة	ال ــد	ىلع	العالق ــك	يعتم ــن	ذل ــر	م والكث
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ــة،	 ــادل،	وثق ــة	حــب	متب ــة	يه	عالق ــت	هــذه	العالق ــإذا	اكن ــاء.	ف األبن
ــا	 ــورة	عندم ــاء	للمش ــاء	لآلب ــأ	األبن ــي	أن	يلج ــن	الطبي ــرتام،	فم واح
ــيكون	 ــاًل،	س ــاًل	أم	اعج ــة.	وآج ــرارات	اهلام ــالك	أو	الق ــون	املش يواجه

ــاة. ــك	احلي ــار	رشي ــرار	اختي ــو	ق ــه	ه ــرار	يواجهون ــم	ق أه

فكيـف	يمكـن	لآلباء	أن	يسـتعدوا	لإلجابة	باملشـورة	املناسـبة؟		
،	جيـب	أن	يتسـلحوا	بفهم	كتايب	واضح	عن	اخلطـة	اإلهلية	للزواج.		

ً
أوال

فهـذا	فقط	يمكـن	أن	يوفر	القـوة	واالتـزان	اذلين	حيتاجهمـا	األوالد.

فعندمــا	تتناغــم	خطــة	االبــن	مــع	انلمــوذج	اإللــي،	تصبــح	مهمــة	
الوادليــن	بســيطة:	ويه	تقديــم	اتلوجيــه	املســتمر	والتشــجيع.	وىلع	
ــادئ	 ــع	مب ــق	م ــن	يف	زواج	ال	يتف ــر	االب ــا	يفك ــر،	عندم ــد	اآلخ الصعي
الكتــاب	املقــدس،	فيجــب	ىلع	الوادليــن	أن	يطلبــا	مــن	اهلل	أن	يعطيهمــا	

مزيــج	متمــز	مــن	انلعمــة	والقــوة.

فانلعمــة	ســتمكنهم	مــن	مشــاركة	الــراع	واآلالم	الــي	يمــر	بهــا	
ــتمرار	يف	 ــن	االس ــتمكنهم	م ــوة	س ــت.	والق ــذا	الوق ــل	ه ــاب	يف	مث الش
إعــالء	مقاييــس	اهلل	يف	وجــه	الضغــط	الشــديد	عليهــم	لقبــول	مــا	هــو	
ــم.	وســيتم	 ــد	اهلل	ألجــل	ابنه ــه	األفضــل	اذلي	عن ــل	ممــا	يعلمــون	أن أق
حــل	املوضــوع	اغبًلــا	مــن	خــالل	صلواتهــم	ونوعيــة	األســاس	الــرويح	

ــاة	االبــن	أثنــاء	األعــوام	الســابقة. اذلي	وُضــع	يف	حي

ــع	ىلع	 ــح	تق ــباب	إىل	زواج	ناج ــه	الش ــية	تلوجي ــئويلة	الرئيس فاملس
اعتــق	الوادليــن.	لكــن	عندمــا	حيــر	أعضــاء	األرسة	الكنيســة،	فــي	
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األغلــب	ســتتدخل	القيــادة	الرعويــة	يف	ذلــك.	فمــا	يه	مســئويلة	الــراعة	
يف	مثــل	هــذه	املواقــف؟	وكيــف	يمكــن	أن	يتمموهــا؟

ــن	 ــا	ب ــوا	م ــراعة	أال	يقف ــرص	ال ــب	أن	حي ــل	لك	يشء،	جي 	وقب
ً

أوال
ــال	 ــتعداد	يلتحم ــا	اإلس ــن	دليهم ــا	أن	الوادلي ــا.	فطامل ــن	وأبنائهم الوادلي
مســئويلة	أبنائهمــا،	فيجــب	أن	يكــون	دور	الــرايع	هــو	إرشــاد	
وتشــديد	الوادليــن،	وليــس	القيــام	بمهمتهمــا.	فالــزواج	أو	اقــرتاب	زواج	
أحــد	األبنــاء	يتســبب	أحيانًــا	يف	اتلوتــر	الشــديد	داخــل	األرسة.	ولكمــا	
ــا	كوحــدة	 ــر	مًع أمكــن،	جيــب	ىلع	األرسة	أن	تتعامــل	مــع	هــذا	اتلوت

ــة. ــوام	القادم ــم	لأع ــط	بينه ــيقوي	الرواب ــذا	س ــدة.	فه واح

ــن	ىلع	اتلعامــل	 ــا	غــر	قادري ــوادلان	بأنهم ــا	يشــعر	ال لكــن،	ربم
ــاعدهما.	إذا	 ــتهما	ليس ــرايع	كنيس ــآ	ل ــا،	فيلج ــف	بمفردهم ــع	املوق م
ــوادلان	يف	 ــرايع	وال ــم	جــًدا	أن	يقــف	ال ــن	امله ــك،	فم اكن	الوضــع	كذل
ــا	 ــن	أن	حيرتم ــب	ىلع	الوادلي ــر،	جي ــد	اآلخ ــدة.	وىلع	الصعي ــة	واح جبه
ويتبعــا	مشــورة	الــرايع،	إال	إذا	تعارضــت	مــع	قناعتهمــا	العميقــة.	ومــن	
انلاحيــة	األخــرى،	جيــب	ىلع	الــرايع	أن	يعمــل	لك	مــا	يف	وســعه	يلكــرم	

ــن	يف	أرستهمــا. ــة	الوادلي ويعــي	ماكن

ــذ	 ــد	ينق ــذا	ق ــذا،	فه ــرايع،	هك ــع	ال ــوادلان	م ــد	ال ــا	يتح وعندم
ــن	 ــإذا	تمك ــة.	ف ــط	بعناي ــيطان	املخط ــخ	الش ــن	ف ــاب	م ــاة	ش حي
الشــيطان	مــن	الوسوســة	باخلــالف	واإلنقســام	مــا	بــن	األرسة،	فهــو	ىلع	
ــرب. ــع	ال ــن	قطي ــد	ينجــح	يف	إختطــاف	خــروف	م ــد	اآلخــر،	ق الصعي
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ولأســف،	فــي	هــذا	العــر	مــن	العالقــات	العائليــة	املحطمــة،	
ــا	للحصــول	ىلع	 ــن	الشــباب	أن	يلجــأوا	لوادليهم ــر	م ال	يســتطيع	الكث
ــأون؟		 ــن	يلج ــزواج.	فلم ــق	بال ــا	يتعل ــع	فيم ــه	انلاف ــاد	أو	اتلوجي اإلرش

ــدق. ــه	بص ــس	تطلب ــة	لك	نف ــمع	رصخ ــو	يس ،	هلل!	فه
ً

أوال

فمــن	يلجــأون	هلل	ويســلمون	هل	حياتهــم	ســيقودهم	اهلل	ملــاكن	
ــن	 ــيكون	م ــاك	س ــة.	وهن ــة	فعال ــادة	رعوي ــت	قي ــيحية	حت ــة	مس َك رَشِ
الطبيــي	أن	يلجــأوا	للقيــادة	الرعويــة	ملثــل	هــذا	انلــوع	مــن	اإلرشــاد	
واتلوجيــه،	الذيــن	اكن	جيــب	أن	يتلقــوه	مــن	وادليهــم.	وقــد	جيــد	الــرايع	
ــن	ليســوا	 ــة	جتــاه	الشــباب	اذلي ــه	يأخــذ	مســئويلة	ذات	طبيعــة	أبوي أن

ــوادل. ــرايع	وال ــه	دور	ال ــيمزج	يف	نفس ــة.	فس ــاءه	بالطبيع أبن

ــل	 ــه	االســتعداد	أن	يقب ــدح	بشــده	أي	خــادم	هلل	دلي وجيــب	أن	يُم
مثــل	هــذه	املســئويلة.	فهــو	ســيختر	أمحــااًل	غــر	اعديــة،	لكــن	أيًضــا	
بــراكت	غــر	اعديــة!	ومــع	ذلــك،	فاخلــادم	حيتــاج،	قبــل	أن	يلــزم	بمثــل	
ــا	 عطي

ُ
ــد	أ ــن	ق ،	أن	الوادلي

ً
ــن.	أوال ــن	نقطت ــد	م ــة،	أن	يتأك ــذه	املاكن ه

فرصــة	حتمــل	مســئويلتهما	وقــد	أثبتــا	عــدم	قدرتهمــا	ىلع	ذلــك	أو	عــدم	
ــا،	أن	الشــاب	قــد	قــام	بعمــل	لك	مــا	يف	وســعه	 رغبتهمــا	يف	ذلــك.	وثانيً
يلبــين	عالقــة	صحيحــة	مــع	وادليــه.	)لقــد	حتدثــت	عــن	هــذا	املوضــوع	

يف	الفصــل	اخلامــس	عــن	اتلوجهــات	الصحيحــة.(

ــروا	 ــراعة	يه	أن	يوف ــق	لك	ال ــع	ىلع	اعت ــي	تق ــئويلة	األوىل	ال واملس
ــه.	 ــكل	جوانب ــزواج	ب ــن	ال ــايب	ع ــف	الكت ــم	املكث ــعبهم	اتلعلي لش
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ــاء.		 ــن	واألبن ــكال	الوادلي ــرتكة	ل ــئويلات	املش ــي	املس ــب	أن	يغط ــا	جي مم
ــباب	يف	 ــنوي	للش ــمينار	س ــل	س ــوم	بعم ــد	أن	تق ــن	املفي ــيكون	م س
ــة،	 ــن	املراهق ــد	س ــوج	بع ــة	انلض ــدأون	يف	مرحل ــن	يب ــة،	اذلي الكنيس
حتــت	عنــوان	مثــل	»نظــرة	مبــارشة	للــزواج«	أو	»كيــف	جتــد	رشيــك	
ــك،	أن	 حياتــك؟«	وأتوقــع	أن	تــاليق	رد	فعــل	محــايس.	واألكــر	مــن	ذل
ــن	املشــكالت	 ــد	م ــد	تســاعد	يف	حــل	العدي ــل	هــذه	املناقشــات	ق مث
اخلاصــة	الــي	مــن	املتوقــع	أن	يواجههــا	الشــباب.	فبالطبــع	يفضــل	أن	

ــان! ــرب	احلص ــل	أن	يه ــطبل	قب ــاب	اإلس ــق	ب تغل

وهــذه	انلوعيــة	مــن	اخلدمــة	تتناســب	مــع	الصــورة	انلبويــة	لوضــع	
ــك	يف	 ــاهلل	يعلــن	ذل ــة.	ف ــم	بينمــا	يقــرتب	هــذا	ادلهــر	مــن	انلهاي العال

ــام	العهــد	القديــم	يف	ســفر	)مــاليخ	4:	5	-6(:	 خت

ــْوِم  َ ــْوِم الــرَّبِّ الْ ــَل َمــِيءِ يَ ْب
َ
ــِيَّ ق ــا الَّ ُْكــْم إِيلِيَّ ْرِســُل إِلَ

ُ
ــَذا أ »َهَئَن

ــاءِ َعَ  ْبَن
َ
ــَب األ

ْ
ل
َ
ــاءِ َوق ْبَن

َ
ــاءِ َعَ األ ــَب اآلبَ

ْ
ل
َ
ــرَيُدُّ ق ــوِف َف َمُخ

ْ
ــِم َوال َعِظي

ْ
ال

ــٍن.«  ْع
َ
ْرَض بِل

َ
ْضَِب األ

َ
 آِتَ وَأ

َّ
ــا ــْم. ِلَ آبَائِِه

يواجهنا	اهلل	هنا	بثالثة	أمور	بالغة	األهمية.		

،	إن	أخطــر	مشــلكة	اجتماعيــة	هلــذه	الفــرتة	اخلتاميــة	يه	
ً

أوال
ــا،	 الــراع	مــا	بــن	اآلبــاء	واألبنــاء،	ممــا	يــؤدي	بليــوت	حمطمــة.	وثانيً
مــا	لــم	حتــل	هــذه	املشــلكة،	فســوف	حتــل	لعنــة	اهلل	ىلع	األرض.	وثاثلـًـا،	
إن	اهلل	ســيقيم	خدمــة	خاصــة	تلقــدم	احلــل	اخلــاص	بــه	هلــذه	املشــلكة.	
ــد	دليهــا	مســئويلة	تلكــون	جــزًءا	مــن	هــذا	احلــل! والكنيســة	باتلأكي
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 الفصل العاشر 

الطالق والزواج مرة أخرى

إن	الطـالق	هـو	مشـلكة	اجتماعيـة	أساسـية	معـارصة.	ونتاجئـه	
الضـارة	تمتـد	ألبعـد	مـن	زوجـن	حيصـالن	ىلع	الطـالق.	فـإذا	اكن	
دليهمـا	أبنـاء،	فهم	يعانـون	من	نفس	الضغـوط	انلفسـية	تقريبًا.	فعادة	
مـا	تتكـون	دليهم	وجهة	نظر	مشـوهة	وسـلبية	عـن	الـزواج	واألرسة.

ــارش،	 ــل	مب ــرون	بش ــن	يتأث ــخاص	اذلي ــن	األش ــد	م ــو	أبع ــا	ه م
ــر	 ــرش	لك ــوى	ال ــتخدمه	ق ــية	اذلي	تس ــو	اذلراع	األساس ــالق	ه فالط
ــر.	وأي	 ــه	للخط ــع	لك ــيج	املجتم ــرض	نس ــايل	تع ــة	وباتل ــاة	األرسي احلي
ثقافــة	أو	حضــارة	تفتــح	الطريــق	للطــالق	بشــل	منحــل	وبــال	ســيطرة	
ــت	 ــد	زرع ــا	ق ــا	أنه ــد	بم ــتدمرها.	وباتلأكي ــي	س ــة	ال ــنت	اآلل ــد	س ق

ــة. ــتحصد	العاصف ــع	س ــي	بالطب ــح	ف الري

ــس	املســيحية	 ــاًدا	يف	الكنائ ــًرا	معت ــح	الطــالق	أم ولأســف،	أصب
ــا،	 ــة،	أيًض ــذه	املنطق ــم	غــر	املســييح.	ويف	ه ــل	العال ــه	مث ــة	مثل املعلن

ــة	ســتكون	تفــكك	الكنيســة. ــإن	انلتيجــة	املحتم ف

ــن	 ــذا	ب ــرًشا	هك ــح	منت ــالق	يلصب ــق	للط ــح	الطري ــا	اذلي	فت 	م
ــة	 ــو	الرؤي ــا:	األول	ه ــن	تقديمهم ــببان	يمك ــاك	س ــيحين؟	هن املس
اخلاطئــة	للــزواج،	فالكنيســة	ختلــت	عن	مقاييــس	اهلل	واللكمة	املقدســة.	
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ــم.	شــبه	أحدهــم	ذلــك	بهــذا	 	مــن	ذلــك	قَبلــت	مقاييــس	العال
ً

وبــدال
»املثــل«:	عندمــا	تكــون	الســفينة	داخــل	ابلحــر	فــال	يوجــد	مشــلكة،	
ــلكة.	 ــذه	يه	املش ــفينة	فه ــل	الس ــر	داخ ــون	ابلح ــا	يك ــن	عندم لك
فالكنيســة	املوجــودة	يف	العالــم	ليســت	مشــلكة،	لكــن	العالــم	املوجــود	

ــو	املشــلكة. داخــل	الكنيســة	ه

والســبب	اثلــاين	الرئيــي	الرتفــاع	الطــالق	بــن	املســيحين	أن	
ــزواج.		 ــا	لل ــداًدا	خاطئً ــوال،	إع ــل	األح ــوا،	يف	أفض ــد	تلق ــن	ق الكثري
ــه.		 ــه	وال	الزامات ــدون	فهــم	واضــح	لطبيعت ــزواج	ب فهــم	يقبلــون	ىلع	ال
وكثريــن	أيًضــا	لــم	يتلقــوا	اتلوجيــه	واتلدريــب	الذيــن	يمكناهــم	مــن	
تتميــم	تلــك	االلزامــات.	وانلتيجــة	يه	مثــل	زوجــن	يف	قــارب	يف	ابلحر	

ــا	منهمــا	كيــف	جيــدف	أو	يوجــه	القــارب. ال	يعــرف	أيً

ــاًء	 ــاًل	بن ــاب	ح ــذا	الكت ــر	ه ــة	أن	يوف ــاليت	الصادق ــي	وص ورغب
لــكال	هاتــن	املشــلكتن	-	اجلهــل	بطبيعــة	الــزواج	وغيــاب	اإلعــداد	هل.

فقــد	فشــلت	الكنيســة	مــراًرا	يف	مواجهــة	مشــلكة	الطــالق	
ــة	 ــة	وغــر	كتابي ــا	فرضــت	قواعــد	غــر	اعدل ــة،	أو	أنه ــة	واقعي بطريق
ــة	املفروضــة	 ــا.	أحــد	تلــك	األســباب	ممكــن	أن	يكــون	العزوبي أيًض
ىلع	الكهنــة.	فهــؤالء	املســئولون	عــن	فــرض	القواعــد	يعلمــون	مســبًقا	
ــول	 ــوا	هلــا	بشــل	شــخيص.	ويمكــن	ليســوع	أن	يق ــن	خيضع ــم	ل أنه
عــن	هــؤالء	الرجــال	مــا	قــاهل	عــن	الفريســين	يف	أيامــه	يف	)مــى	23:	4(: 
َتــاِف 

ْ
ك

َ
َْمــِل َويََضُعوَنَهــا َعَ أ َة احلْ ــًة َعــِرَ

َ
ِقيل

َ
 ث

ً
ــاال ْحَ

َ
ُهــْم َيِْزُمــوَن أ إِنَّ

َ
»ف
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ــم.ْ	«  ــا بِإِْصبِِعِه وَه
ُ
ك ْن ُيَرِّ

َ
ــُدوَن أ ــْم الَ يُِري ــاِس َوُه الَّ

ــل	الفريســين،	 ــة،	مث ــاُ	ذكي ــادة	الكنيســة	إخرتعــوا	طرق فبعــض	ق
بتالعبهــم	يف	قوانــن	الــزواج	الكنســية.	فقــد	اكنــوا	»يبطلــون«	الــزواج	
ــالق	 ــج	الط ــس	نتائ ــؤدي	نلف ــا	ي ــوذ	مم ــاء	أو	ذوي	انلف ــل	األغني ألج

ــهم. ــن	ناموس ــرف	م ــدي	ىلع	ح ــة	دون	اتلع العملي

ــزواج	بالطــالق.		 ــي	ال ــًدا	أن	ينت ــم	تكــن	إرادة	اهلل	أب ــد	ل باتلأكي
ــاد	 ــا	نتيجــة	إلبتع ــو	دوًم ــه،	فســنجد	أن	الطــالق	ه ــا	أصل ــإذا	تتبعن ف
اإلنســان	عــن	طــرق	اهلل	ومقاييســه.	ومــع	ذلــك،	فهــذا	ال	يــرر	اتلعامــل	

مــع	املطلــق	بطــرق	ظاملــة	أو	غــر	كتابيــة.

ــرق	انلــاس	بعضهــم	ابلعــض.		 ــًدا	أن	ي ــم	يكــن	قصــد	اهلل	أب فل
ــع	 ــان.	م ــب	اإلنس ــة	يف	قل ــل	اخلطي ــالق،	يه	عم ــل	الط ــة	مث والرق
ــدراكن	 ــا	ي ــع	لكيهم ــة	واملجتم ــب،	والكنيس ــات	تُرتك ــك،	فالرق ذل
ــخص	 ــد	ش ــال	يوج ــة.	ف ــة	وواقعي ــة	اعدل ــم	بطريق ــل	معه ــزام	اتلعام إل
اعقــل	يقبــل	هــذه	العبــارة:	»إن	الرقــة	رش،	ذلا	جيــب	أن	نطبــق	القانــون	
ىلع	كال	الطرفــن.	فسنســجن	الشــخصن	لكيهمــا	الســارق	ومــن	تمــت	

ــة! ــن	العدال ــع	ســيكون	هــذا	إنقــالب	يف	موازي ــه.«	بالطب رسقت

ــة	 ــذ	الكنيس ــا	تأخ ــًرا	م ــالق،	كث ــألة	الط ــي	مس ــك	ف ــع	ذل م
نفــس	اتلوجــه،	وترفــض	أن	تعــرتف	بالفــرق	مــا	بــن	الطــرف	الــريء	
ــنفرض	 ــك	س ــالق	رش،	ذلل ــة	أن	»الط ــت	الكنيس ــد	أعلن ــب.	فق واملذن
نفــس	العقوبــة	ىلع	كال	الطرفــن.	ســنمنعهما	همــا	االثنــن	مــن	الــزواج	
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ــن	 ــئ	أىلغ	م ــه	ش ــد	رُسق	من ــريء	ق ــرف	ال ــع	إن	الط ــًة.«	يف	الواق ثاني
ــة	املفروضــة	ىلع	هــذا	الشــخص	يه	أشــد	 ــة،	والعقوب ــات	اثلمين املقتني

ــرتة	مــن	الســجن	اجلســدي. مــن	ف

قــد	يميــل	الكثــر	مــن	األشــخاص	املتدينــن	للتســاؤل	عــن	عبــارة	
الطــرف	الــريء.	أليــس	كال	الطرفــن	يف	الطــالق	مذنبــن؟	أال	جيــب	

أن	يعامــال	باملثــل؟	

ســيكون	مــن	املعقــول	أيًضــا	أن	تقــرتح	أن	كال	الطرفــن	للرقــة	
همــا	مذنبــان	وجيــب	أن	يعامــال	باملثــل.

ــالق	 ــدس	الط ــاب	املق ــح	الكت ــل	يبي ــًة:	ه ــض	ثاني ــأل	ابلع وسيس
ــة	هلــذا	الســؤال	يه	نعــم	واضحــة	 ــة	الفوري ىلع	أســس	حمــددة؟	واإلجاب
وقاطعــة.	فــي	أيــام	عــزرا،	عندمــا	نقــض	بعــض	ايلهــود	نامــوس	مــوىس	
وتزوجــوا	مــن	بنــات	األمــم	املحيطــن	بهــم،	لــم	يســمح	عــزرا	بالطــالق	
فقــط،	لكنــه	يف	احلقيقــة	أمرهــم	بــأن	يفعلــوا	ذلــك.	)أنظــر	عــزرا	9	-10(.

ولـي	حتصـل	ىلع	منظـور	كتـايب	ملوقـف	حيـث	يتـم	حـل	أحـد	
الطرفـن	مـن	رابطـة	الـزواج،	فمـن	الـالزم	أن	تفكـر	يف	ثالثـة	مراحل	
متتابعـة	تلعامـالت	اهلل	مـع	البرشيـة:	مرحلـة	مـا	قبـل	نامـوس	موىس،	
مرحلـة	ناموس	موىس،	واملرحلة	الي	دشـنها	يسـوع	من	خـالل	اإلجنيل.

ــا	يف	شــعب	 ــة	الزن ــت	عقوب ــل نامــوس مــوس: اكن ــا قب ــة م مرحل
ــة	 ــح	يف	واقع ــذا	يتض ــوت.	وه ــوىس،	يه	امل ــوس	م ــل	نام ــل،	قب إرسائي
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حدثــت	يف	حيــاة	يهــوذا.	فــي	مرحلــة	مــا،	اكن	يلهــوذا	عالقــات	جنســية	
مــع	امــرأة	ظــن	أنهــا	زانيــة،	لكنهــا	اكنــت	ثامــار	زوجــة	ابنــه.	واكنــت	
ــة	 ــت	عالق ــيلة.	واكن ــر،	ش ــوذا	األصغ ــن	يه ــة	إلب ــا	خمطوب ــار	وقته ثام
اخلطبــة	تعتــر	ُملزمــة	اكلــزواج	نفســه،	واإلخــالل	بهــا	اكن	يعتــر	زىن.	

بعــد	ذلــك	بثالثــة	أشــهر	تــم	اإلكتشــاف	أن	ثامــار	حبــى.	واكن	رد	
ــا َفُتْحــَرَق«  فعــل	يهــوذا	الفــوري	يف	ســفر	)اتلكويــن	38:	24(	»اْخرُِجوَه
وعندمــا	اكتشــف	أنــه	هــو	املســئول	عــن	محلهــا،	لــم	يعــد	يطلــب	أن	
تقتــل.	مــع	ذلــك،	فهــذه	الواقعــة	توضــح	أن	العقوبــة	الواضحــة	للزنــا	يف	

هــذا	الوقــت	يه	املــوت.	

ــزواج	 ــب	يف	ال ــرف	املذن ــرض	ىلع	الط ــوت	تُف ــة	امل ــت	عقوب واكن
ــًة.	 ــزوج	ثاني ــريء	يل ــرف	ال ــق	رساح	الط وُيطل

مرحلــة نامــوس مــوس: اكن	العقــاب	امللــزم	للــزىن	وقــت	نامــوس	
ــة																	 ــفر	اتلثني ــر	س ــوت	)انظ ــو	امل ــرأة،	ه ــل	أو	امل ــواء	للرج ــوىس،	س م
22:	22	-24(	ومــرة	أخــرى،	جنــد	أن	احلكــم	باملــوت	ىلع	الطــرف	

ــًة. ــزوج	ثاني ــي	ي ــريء	ل ــرف	ال ــايئ	للط ــالق	تلق ــب	وإط املذن

كثــًرا	مــا	يقتبــس	انلــاس	مقولــة	بولــس	يف	رســالة	)روميــة	7:	2(	
	»... ــَيِّ

ْ
ْــَت رَُجــٍل ِهَ ُمْرتَبَِطــٌة بِالَّاُمــوِس بِالرَُّجــِل ال ــِي تَ

َّ
َة ال

َ
َمــْرأ

ْ
ــإِنَّ ال

َ
»ف

لكنهــم	فشــلوا	يف	إضافــة	أن	انلامــوس	نفســه	اذلي	يربــط	املــرأة	بالرجــل	
مــدى	احليــاة،	عــن	طريــق	فــرض	عقوبــة	املــوت	ىلع	الطــرف	املذنــب	

ــا	الطــرف	الــريء	يلــزوج	ثانيــًة. بإرتــكاب	الــزىن،	يُطلــق	تلقائيً
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ــه	 ــد	يوضــح	باســتمرار	أن ــد	اجلدي ــإن	العه ــك،	ف ــن	ذل واألكــر	م
ــه	 ــل	متطلبات ــامل،	ف ــام	ش ــه،	كنظ ــوىس	لك ــوس	م ــق	نام ــب	تطبي جي

ــال:	 ــبيل	املث ــاِو،	وىلع	س ــل	متس ــة	بش صاحل

يف	رسالة	)يعقوب	2:	10(	

َمــا َعــَرَ يِف َواِحــَدٍة، َفَقــْد َصــاَر  نَّ َمــْن َحِفــَظ ُكَّ الَّاُمــوِس، َوإِنَّ
َ
»أل

».
ِّ

ــُل
ْ
ُمِْرًمــا يِف ال

رسالة	)غالطية	3:	10(

ُتوٌب 
ْ
ُبــُت يِف َجِيــِع َمــا ُهــَو َمك

ْ
ُعــوٌن ُكُّ َمــْن الَ يَث

ْ
ُتــوٌب »َمل

ْ
نَّــُه َمك

َ
»أل

يِف كَِتــاِب الَّاُمــوِس ِلَْعَمــَل بِِه«

فليــس	منطقيًــا	أو	كتابيًــا	أن	نؤيــد	مطلــب	انلامــوس	بربــط	املــرأة	
ــرر	 ــه	اذلي	حي ــوس	ذات ــب	انلام ــل	مطل ــاة،	ونغف ــدى	احلي ــا	م بزوجه

ــا. ــة	املــوت،	إذا	زىن	زوجه ــرأة،	مــن	خــالل	عقوب امل

املرحلــة الــي دشــنها يســوع مــن خــال اإلجنيــل: ســمح	يســوع	
ــة: ــة	الزوجي ــاء	ىلع	اخليان ــد	الطــالق	بن ــد	اجلدي بوضــوح	يف	العه

 
َّ
ــُه إاِل تَ

َ
ــَق اْمرَأ

َّ
ــْن َطل ــْم: إِنَّ َم ُك

َ
ــوُل ل

ُ
ق
َ
أ
َ
ــا ف نَ

َ
ــا أ مَّ

َ
ــى	5:	32(	»وَأ )م

ــْزيِن.« ــُه يَ إِنَّ
َ
ــًة ف َق

َّ
ُج ُمَطل وَّ ــَزَ ــْن َي ــْزيِن َوَم ــا تَ َه

ُ
 َيَْعل

َ
ن ــزِّ ــِة ال

َّ
لِِعل

نـَـا   بَِســَبِب الزِّ
َّ
تـَـُه إاِل

َ
ــَق اْمرَأ

َّ
ُكــْم: إِنَّ َمــْن َطل

َ
ــوُل ل

ُ
ق
َ
)مــى	19:	9(	»وَأ

َقــٍة يـَـْزيِن«.
َّ
ُج بُِمَطل وَّ ِي َيــَزَ

َّ
ْخــَرى يـَـْزيِن َوال

ُ
َج بِأ َوتـَـَزوَّ
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إن	اللكمــة	ايلونانيــة	املرتمجــة	ل«الزنــا«	)خيانــة	زوجيــة(	يه	بورنيــا	
ــج	 ــة	كين ــة	يف	ترمج ــذه	اللكم ــم	ه ــت	ترتج ــا	اكن porneia.	واعدة	م
جيمــس	مثــاًل	بال«خالعــة«،	ممــا	حيددهــا	كخطيــة	جنســية	يرتكبهــا	
األشــخاص	غــر	املزوجــن.	مــع	ذلــك،	فقــد	اســتخدمت	لكمــة	بورنيــا	
porneia،	خــالل	العهــد	اجلديــد	تلصــف	لك	أشــاكل	اجلنــس	املحــرم	
	porneia	ــا ــي	بعــض	تعريفــات	لكمــة	بورني أو	الغــر	طبيــي.	فيمــا	ي

ــا: ــوق	به ــات	موث ــا	جه ــي	تقدمه ال

ــد	 ــري	للعه ــوس	اتلفس ــا.	)القام ــن،	الزن ــين،	أو	تتضم ــي	تع -	ف
ــن(. ــو.	إي.	فاي ــب	دابلي ــد	للاكت اجلدي

-	ادلاعرة،	اخليانــة	الزوجيــة،	...	ولك	أنــواع	العالقــات	اجلنســية	غــر	
ــة	 ــة	الزوجي ــة	...	اخليان ــة	اخلالع ــر	يف	هيئ ــا	اذلي	يظه ــة	...	الزن الرشعي
للمــرأة	املزوجــة.	)املعجــم	اإلجنلــزي	-	ايلونــاين	للعهــد	اجلديــد	للاكتبــن	

أرنــدت	وجينجريتــش(.

-	العالقــات	اجلنســية	املحرمــة	اعمــًة...	)معجــم	ثايــر	اإلجنلــزي	-	
ايلونــاين(

ــو	 ــا	بورني ــة	لفعله ــا	porneia	باإلضاف ــة	بورني ــتخدم	لكم وتس
porneuo	يف	املواقــف	اتلايلــة	)وغرهــا(،	والــي	تغطــي	مــا	هــو	أكــر	

ــن. ــر	مزوج ــخاص	غ ــا	أش ــي	يرتكبه ــية	ال ــة	اجلنس ــن	اخلطي م

ــاك	أمــر	للمســيحين	األمميــن	 فــي	ســفر	األعمــال	15:	20،	29،	هن
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بــأن	يمتنعــوا	عــن	الزنــا	تماًمــا	وليــس	فقــط	اخلطيــة	اجلنســية	املرتكبة	
مــن	قبــل	غــر	املزوجــن.

ويف	رسـالة	1	كورنثـوس	5:	1،	يصف	بولس	الرجـل	اذلي	يعيش	مع	
زوجـة	أبيـه	ك	بورنيـا	porneia.	ويه	تتضمن	هنـا	زنا	املحـارم	والزنا.

ويف	رســالة	1	كورنثــوس	5:	9	-11،	يأمــر	بولــس	املؤمنــن	أال	
		.porneia	ــا ــوا	ال	بورني ــن	ارتكب ــن	اذلي ــن	املذنب ــوا	باملؤمن خيتلط
ــتخدم	 ــن.	ويس ــر	املزوج ــك	ىلع	غ ــر	ذل ــه	ال	يقت ــح	أن ــن	الواض وم
ــة	 ــو	porneuo	بنفــس	الطريق ــا	porneia	وبورني ــس	لكمــة	بورني بول

يف:	رســالة	)1	كورنثــوس	10:	8(	و	)2	كورنثــوس	12:	21(.

ــن	 ــابع	م ــدد	الس ــا	porneia	يف	الع ــة	بورني ــوذا	لكم ــق	يه ويطب
رســاتله	ىلع	الســلوك	اجلنــي	الشــاذ	لســدوم	وعمــورة.	واكنــت	اخلطيــة	
الرئيســية	تللــك	املدينتــن	يه	الشــذوذ	اجلنــي،	وال	يوجــد	مــا	يرجــح	

أن	هــذا	يقتــر	ىلع	غــر	املزوجــن	فقــط.

فمـن	الواضح	أن	لكمة	بورنيا	porneia	تتضمن	اخلالعة،	والشـذوذ	
اجلنـي،	والزنـا	مع	احليوانـات،	وزنـا	املحـارم،	واخليانـة	الزوجية،	وقد	
سـمح	يسـوع	بالطالق	إذا	مارس	أحد	الزوجن	واحدة	مـن	هذه	اخلطايا.	

إذن،	فانلامــوس	واإلجنيــل	كالهمــا	وصــال	نلفــس	انلتيجــة	فيمــا	
ــن	 ــريء	م ــك	ال ــق	الرشي ــذا	يطل ــا	porneia؛	وه ــال	بورني ــص	ب خيت
إلزامــات	زواجــه/	زواجهــا.	مــع	ذلــك،	هنــاك	إختــالف.	فــي	انلاموس،	
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حيــدث	اتلحريــر	عــن	طريــق	املــوت	اإللــزايم	اذلي	يُفــرض	ىلع	الطــرف	
ــة	 ــة	املطابلــة	باحلري ــريء	حري ــل،	فللطــرف	ال ــا	يف	اإلجني ــب.	أم املذن
ــران	 ــار	الغف ــب	خي ــرف	املذن ــدم	للط ــالق	أو	أن	يق ــق	الط ــن	طري ع

ــة. ــات	اكيف	ىلع	اتلوب ــم	إثب واملصاحلــة،	خيضــع	تلقدي

فهــل	للشــخص	اذلي	حصــل	ىلع	الطــالق	بنــاء	ىلع	أســس	كتابيــة	
حريــة	الــزواج	ثانيــة؟	ال	يوجــد	يف	لغــة	العهــد	اجلديــد	وال	ثقافتــه	مــا	
يعطــي	أي	إشــارة	أن	الشــخص	يمكــن	أن	يكــون	حــًرا	رشاًع	فقــط	
ــة	 ــض،	فحري ــل	ىلع	انلقي ــًة.	ب ــزواج	ثاني ــالق	دون	ال ــل	ىلع	الط يلحص

قــرت	بوضــوح	يف	العهديــن	القديــم	واجلديــد.
ُ
ــًة	أ ــزواج	ثاني ال

ــه	بشــل	 ــه	أذا	طلــق	رجــل	امرأت فمــوىس	يقــول،	يف	انلامــوس،	أن
ــفر	 ــول	يف	س ــا	يق ــر	كم ــة	أن	تص ــا	احلري ــًدا،	فله ــلها	بعي رشيع	وأرس
ــمح	 ــوىس	ال	يس ــح	أن	م ــن	الواض ــَر« وم ــٍل آَخ ــة	24:	1-2( »لِرَُج )اتلثني
بالزنــا.	ويف	ســفر	)اتلثنيــة	24:	3-4(	يقــول	مــوىس	أنــه	إذا	طلــق	الــزوج	
اثلــاين	املــرأة	أو	مــات	هــذا	الــزوج،	فزوجهــا	األول	ال	حيــق	هل	أن	يزوجها	
ــه	 ــت	مزوجــة	من ــق	مــوىس	ىلع	الرجــل	اذلي	اكن ــا	أطل ــة.	وعندم ثاني
ــم	 ــد	ت ــزواج	األول	ق ــا	أن	ال ــح	تماًم ــو	يوض ــا	»األول«،	فه 	زوجه

ً
أوال

ــه	بشــل	رشيع. إنهائ

ــَت  نْ
َ
ويقــول	الرســول	بولــس	يف	رســالة	)1	كورنثــوس	7:	27-28(	»أ

ــاَ 
َ
ٍة ف

َ
ــَت ُمْنَفِصــٌل َعــِن اْمــرَأ نْ

َ
ــْب ااِلنِْفَصــاَل. أ

ُ
ــاَ َتْطل

َ
ٍة ف

َ
ُمْرتَبِــٌط بِاْمــرَأ

ِْطــْئ...« ــْم تُ
َ
ــَك َوإِْن تََزوَّْجــَت ل ِكنَّ

َ
ةً. ل

َ
ــِب اْمــرَأ

ُ
َتْطل



188

ما مجعه اهلل

هــذا	يشــر	إىل	أن	الشــخص	اذلي	حتــرر	مــن	رشيكــه	يف	الــزواج	
ــب	أن	 ــك	ال	جي ــئ.	وذلل ــم	خيط ــًة	ل ــزوج	ثاني ــم	ت ــايب(	ث ــل	كت )بش
يكــون	هنــاك	أي	شــبهة	لذنــب	أو	ادلونيــة	ىلع	الشــخص	اذلي	حيصــل	
ــة	يف	 ــم	يســتخدم	حق ــة	ث ــة	وكتابي ــاًء	ىلع	أســس	رشعي ىلع	الطــالق	بن
الــزواج	ثانيــًة.	فهــذا	الشــخص	ليــس	»مســيحياً	مــن	ادلرجــة	اثلانيــة«.

حبســب	املقيــاس	البــرشي،	اعدًة	مــا	يتــم	حــل	مســألة	الطــالق	يف	
املحكمــة	القضائيــة،	ســواء	اكنــت	دينيــة	أو	مدنيــة.	ومــع	ذلــك،	فهنــاك	
مبــدأ	إلــي	ال	يتغــر	للعدالــة	أبعــد	مــن	لك	تلــك	القــرارات	البرشيــة.		
ــًدا	أن	 ــب	أب ــه:	ال	جي ــدس	لك ــاب	املق ــالل	الكت ــر	خ ــدأ	يس ــذا	املب وه

يُعامــل	الــريء	مثلمــا	يُعامــل	املذنــب،	وال	املذنــب	اكلــريء.

ويف	ســفر	اتلثنيــة	25:	1	يقــدم	مــوىس	املختــر	املفيــد	عــن	
مســئويلة	القضــاة	-	ويه	ترئــة	الــريء	ودينونــة	املذنــب.	ويشــر	
ــدأ	 ــذا	املب ــن	ه ــاد	ع ــال	17:	15(	أن	أي	حي ــفر	)األمث ــليمان	يف	س س
ــُب  ــَب َوُمَذنِّ ِ ُمْذن

ْ
ــرَبُِّئ ال ــاًل: »ُم ــن	اهلل	قائ ــديد	م ــتياء	ش ــيُقابل	باس س

.« وباملثــل يقــول	أشــعياء	يف	قائمــة	عمــن	 َرَهــُة الــرَّبِّ
ْ
ــرَبِيَء كِاَُهَمــا َمك

ْ
ال

ــَن  ِي
َّ

ــٌل ...ال ــعياء	5:	22-23(:	»َوْي ــفر	)إش ــب	اهلل	يف	س ــتحقون	غض يس
ــْم.«  ــُه ِمْنُه ــنَي َفَيْنُِعونَ يِق دِّ ــقُّ الصِّ ــا َح مَّ

َ
ــَر... وَأ ي ِّ ُروَن الرشِّ ــرَبِّ ُي

وتطبيــق	هــذا	املبــدأ	ىلع	مســألة	الطــالق	واضــح.	ففــرض	نفــس	
العقوبــة	ىلع	رشيــك	احليــاة	املذنــب	بابلورنيــا	وىلع	مــن	ليــس	كذلــك،	

هــو	رفــض	لطبيعــة	العدالــة	ذاتهــا.
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أحيانًـا	جيـادل	انلـاس	بـأن	هنـاك	وجهـن	لإلنفصـال	يف	الـزواج	
وانـه	مـن	املسـتحيل	أن	نعرف	حقيقـة	من	املذنب.	لكـن	هذا	حيجب	
السـؤال	احلقيـيق	اذلي	نتحـدث	عنـه.	فاألمـر	ال	يتعلـق	باألنانيـة	أو	
إنعدام	احلساسـية	أو	الشـجار	مـن	كال	الطرفن.	لكن	األمر	ببسـاطة	
هـو:	هـل	إرتكـب	رشيـك	منهمـا	ابلورنيـا	واآلخـر	لـم	يفعـل؟	فـي	
الكثـر	من	احلـاالت	ايلوم،	يعـرتف	الرشيـك	براحة	بذنبـه	أو	ذنبها.

وىلع	األقــل،	فكمــا	يتضــح	أن	اهلل	تصــور	أن	هنــاك	إماكنيــة	إلثبــات	
ــوىس	 ــوس	م ــر	يف	نام ــه	أم ــر؛	ألن ــن،	دون	اآلخ ــد	الرشيك ــب	أح ذن

بقتــل	الــزاين	أو	الزانيــة	اذلي	أثبــت	زنــاه.

فالـزواج،	مـن	جهـة	أخـرى،	هـو	عقـد	قانـوين	ندخل	فيـه	بعهد.		
الـزواج	اذلي	 املأخـوذ.	وعهـد	 بالعهـد	 يتحـدد	 العقـد	 ومـدى	هـذا	
يسـتخدم	اعدة	ايلـوم	هـو	اكتلـايل:	»أتعهـد	...	أن	أحفـظ	نفـي	لـك	
وحـدك/ لـِك	وحدِك	)أي	يف	العالقة	اجلنسـية(	...	إىل	أن	يفرقنا	املوت.«	

وهنــاك	عنــران	أساســيان	يف	هــذا	العهــد:	بنــد	اإلســتخدام	)»أن	
أحفــظ	نفــي	لــك	وحــدك«(،	وبنــد	الوقــت	)»إىل	أن	يفرقنــا	املــوت«(.		
ــا	 ــن	تنفيذهم ــض	وال	يمك ــا	ببع ــالن	بعضهم ــدان	متص ــذان	ابلن وه
ىلع	حــدة.	ذللــك،	إذا	قــام	أحــد	الرشيكــن	بكــر	بنــد	اإلســتخدام	

ــا	مــن	بنــد	الوقــت. بابلورنيــا،	يتحــرر	الرشيــك	اآلخــر	تلقائيً

ــر	 ــميث	بتأج ــام	س ــم.	ق ــن	العال ــيًطا	م 	بس
ً

ــاال ــدم	مث ــوين	أق دع
منشــأة	لــراون	ملــدة	مخســة	أعــوام	مــن	1986	وحــى	1991.	لكنــه	وضــع	
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بنــًدا	واحــًدا	لإلســتخدام:	أنــه	غــر	مســموح	لــراون	إســتخدام	املنشــأة	
ــخ	 ــه	فس ــت	وال	يمكن ــد	الوق ــميث	ببن ــيلزم	س ــور،	وس ــر	للخم كمتج
عقــد	اإلجيــار	قبــل	اعم	1991.	لكــن	إذا	كــر	بــراون	بنــد	اإلســتخدام	
ــا	 واســتخدم	املنشــأة	كمتجــر	للخمــور،	إذن	فقــد	حتــرر	ســميث	تلقائيً

مــن	بنــد	الوقــت	ويمكنــه	إنهــاء	اإلجيــار	فــوًرا.

وباملثــل،	فعندمــا	يكــر	أحــد	رشيكــي	الــزواج	بند	االســتخدام	
	مــن	بنــد	الوقــت	

ً
ــا	فهكــذا	ســيصبح	الرشيــك	اآلخــر	حملــوال بابلورني

»إىل	أن	يفرقنــا	املــوت.«				

ــه	أن	 ــن	في ــر	يمك ــف	آخ ــد،	اكن	موق ــد	اجلدي ــام	العه ويف	نظ
حُيــل	املســييح	مــن	رابطــة	الــزواج.	ويصــف	بولــس	ذلــك	فـــي	رســالة														

)1	كورنثــوس	7:	10	-	15(:

ةُ 
َ
َمــْرأ

ْ
ْن الَ ُتَفــارَِق ال

َ
نَــا بَــِل الــرَّبُّ أ

َ
وِصيِهــْم الَ أ

ُ
أ
َ
وُِّجــوَن ف ُمَزَ

ْ
ــا ال مَّ

َ
»وَأ

ــا. َوالَ  َه
َ
ــْح رَُجل ِ ْو ِلَُصال

َ
ــٍة أ وَِّج ــرْيَ ُمَزَ ــْث َغ َب

ْ
َتل

ْ
ل
َ
ــُه ف ْت

َ
اَرق

َ
ــا. َوإِْن ف َه

َ
رَُجل

: إِْن َكَن  ــرَّبُّ ــا الَ ال نَ
َ
ــْم أ ُه

َ
ــوُل ل

ُ
ق
َ
أ
َ
ــوَن ف

ُ
َاق

ْ
ــا ال مَّ

َ
ــُه. وَأ تَ

َ
ــُل اْمرَأ ــْرُِك الرَُّج َي

ــا.  َه
ْ
ك ــاَ َيْرُ

َ
ــُه ف ــُكَن َمَع ْن تَْس

َ
ــِض أ ــٍة َوِهَ تَْرتَ ــرْيُ ُمْؤِمَن ٌة َغ

َ
ــرَأ ُ اْم

َ
ٌخ ل

َ
أ

ــا  ــُكَن َمَعَه ْن يَْس
َ
ــِض أ ــَو يَْرتَ ــٍن َوُه ــرْيُ ُمْؤِم ــٌل َغ ــا رَُج َه

َ
ــِي ل

َّ
ةُ ال

َ
ــْرأ َم

ْ
َوال

ةُ َغــرْيُ 
َ
َمــْرأ

ْ
ةِ َوال

َ
َمــْرأ

ْ
ٌس يِف ال ُمْؤِمــِن ُمَقــدَّ

ْ
نَّ الرَُّجــَل َغــرْيَ ال

َ
ــُه. أل

ْ
ك ــاَ َتْرُ

َ
ف

ــا اآلَن َفُهــْم  مَّ
َ
ُِســوَن. وَأ

َ
ْوالَُدُكــْم جن

َ
أ
َ
 ف

َّ
َســٌة يِف الرَُّجــِل - َوإاِل ُمْؤِمَنــِة ُمَقدَّ

ْ
ال

وِ 
َ
ُخ أ

َ
ــَس األ يْ

َ
ــارِْق. ل ُيَف

ْ
ل
َ
ــِن ف ُمْؤِم

ْ
ــرْيُ ال ــاَرَق َغ

َ
ــْن إِْن ف ِك

َ
ــوَن. َول ُس ُمَقدَّ

ــَواِل.... « ْح
َ
ــِذهِ األ ــِل َه ــَتْعَبًدا يِف ِمْث ــُت ُمْس ْخ

ُ
األ
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يتعامـل	بولـس	يف	األعداد	10	-	11	مع	مسـألة	إثنن	مؤمنن	مزوجن	
بعضهمـا	ببعـض.	ويشـر	جبملتـه	اإلعرتاضيـة	-	»ال	أنـا	بـل	الـرب«	-	أن	
يسـوع	قـد	تعامـل	مـع	هـذه	املسـألة	مـن	قبـل	يف	تعليمـه	املكتـوب	يف	
األناجيـل.	والوضـع	واضح	وقــاطع:	فليـس	دلى	أي	طرف	حريـة	تطليق	
اآلخـر،	إال	يف	حالـة	اخليانـة	الزوجيـة.	)بمـا	أن،	يسـوع	قـد	ذكـر	هـذا	
اإلسـتثناء	يف	األناجيـل،	فلم	يكـن	هناك	داٍع	بـأن	يكرره	بولـس	هنا.(	
مـع	ذلـك،	فـاذا	طلقـا،	فهـم	ملزمـان	أن	يلبثـا	بـدون	زواج	أو	يلتصاحلا.

ــن	 ــخص	مؤم ــألة	ش ــع	مس ــداد	12-15	م ــس	يف	األع ــل	بول ويتعام
ــرب«-	 ــا	ال	ال ــة	-	»أن ــه	اإلعرتاضي ــر	جبملت ــن.	ويش ــر	مؤم ــزوج	بغ م
،	يضــع	بولــس	

ً
ــم	يتناوهلــا	يســوع	يف	األناجيــل.	أوال أن	هــذه	املســألة	ل

ىلع	الطــرف	املؤمــن	اإللــزام	بالســي	للحفــاظ	ىلع	الســالم	يف	الــزواج،	
وأن	يكســب	الطــرف	غــر	املؤمــن	لإليمــان	باملســيح.	لكــن	عندمــا	
ــتمرار	يف	 ــض	اإلس ــه	ويرف ــذا	اتلوج ــن	ه ــر	املؤم ــرف	غ ــض	الط يرف
	مــن	ربــاط	

ً
ــزواج،	ويــرتك	املؤمــن،	إذن	فقــد	أصبــح	املؤمــن	حملــوال ال

الــزواج	وهل	حريــة	اإلقبــال	ىلع	زواج	ثــاين.	مــع	ذلــك،	فهنــاك	رشطــان	
،	جيــب	تلبيــة	لك	مطالــب	القانــون	املــدين،	وثانيًــا،	

ً
جيــب	تلبيتهمــا.	أوال

ــا	باملســيح.	 ــد	مؤمنً ــك	اجلدي جيــب	أن	يكــون	الرشي

لقـد	تعاملنـا	مـع	حاتلـن	تـم	اتلعامـل	معهمـا	باتلفصيـل	يف	العهد	
اجلديـد:	عندما	يكـون	أحد	رشيكي	الـزواج	مذنبًا	باخليــانة	الزوجية،	
وعندمـا	يهجـر	غـر	املؤمـن	الرشيـك	املؤمـن	بسـبب	إيمـان	الشـخص	
املؤمـن	باملسـيح.	ويف	لكتا	احلاتلـن،	فعندما	تنطبـق	لك	املتطلبات	املتصلة	
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بذلـك،	فمـن	حق	املؤمن	أن	حيصـل	ىلع	الطالق	وباتلـايل،	أن	يزوج	ثانية.

	عــن	الطــالق	
ً

وملــن	يرغــب	مــن	القــراء	يف	دراســة	أكــر	شــموال
ــاب	 ــه	كت ــح	لـ رج

ُ
ــدس،	أ ــاب	املق ــوء	الكت ــي	ض ــة	فـ ــزواج	ثاني وال

Remarriage	and	Divorce	للاكتــب	جــاي	ديــويت5.	هــذا	الاكتــب	
ــة	 ــة	األمريكي ــن	للجمعي ــه	اعم	1977	اكن	اخلــادم	املع اذلي	حــى	ممات
ــع	لك	 ــل	م ــو	يتعام ــة	God	of	American Assemblies،	وه اإلهلي
ــرتك	 ــة	بشــل	ال	ي ــة	وقانوني ــة	منطقي ــن	هــذا	املوضــوع	بدق ــب	م جان

جمــال	لأســئلة.	

ــا	 ــم	تغطيته ــم	يت ــالق	ل ــرى	للط ــاالت	أخ ــاك	ح ــك،	فهن ــع	ذل م
باتلفصيــل	يف	العهــد	اجلديــد.	فمــن	جهة	ليــس	مــن	الواقــي	أن	نتجاهل	
ــة	أن	 ــن	احلكم ــس	م ــرى	لي ــة	األخ ــن	اجله ــاالت،	وم ــذه	احل ــل	ه مث
نكــون	حاســمن	عندمــا	ال	يكــون	الكتــاب	املقــدس	حمــدًدا.	وربمــا	
يكــون	أفضــل	طريــق	للخــادم	املســييح	األمــن	أن	يقــول	مــع	بولــس	
ْمــٌر ِمــَن الــرَّبِّ فِيِهــنَّ 

َ
يْــَس ِعْنــِدي أ

َ
ل
َ
يف	رســالة	)1	كورنثــوس	7:	25(:	»ف

ــا.« ِميًن
َ
ْن يَُكــوَن أ

َ
ــُه الــرَّبُّ أ ــْن رَِحَ َم

َ
ــا ك يً

ْ
ْعِطــي َرأ

ُ
ــِي أ ِكنَّ

َ
َول

	مــاذا	عــن	أوئلــك	اذليــن	فشــلوا	يف	زواجهــم	وطلقــوا	يف	املــايض،	
ثــم	آمنــوا	باملســيح	بعــد	ذلــك؟	كيــف	يراهــم	اهلل؟		

شــكًرا	هلل!	إن	الكتــاب	املقــدس	قاطــع	تماًمــا	فيمــا	خيتــص	
ـِـَك  ل ــول	يســوع	يف	)مــى	12:	31(	»ِلَ ــال	يق ــران.	فعــى	ســبيل	املث بالغف

5   تم نرش هذا الكتاب عام 1967. 
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ــُف  ــا الَّْجِدي مَّ
َ
ــاِس وَأ ــُر لِلنَّ ــٍف ُيْغَف ِْدي ــٍة َوتَ ــْم: ُكُّ َخِطيَّ ُك

َ
ــوُل ل

ُ
ق
َ
أ

ــا	 ــن	زن ــك	م ــا	يف	ذل ــة«	بم ــاِس.«	»لك	خطي ــَر لِلنَّ ــْن ُيْغَف
َ
ل
َ
وِح ف ــرُّ َعَ ال

ــف	 ــو	اتلجدي ــد	ه ــتثناء	الوحي ــرى.	واإلس ــية	أخ ــات	جنس وأي	إحنراف
ــود	يف	ســفر	 ــن	مــن	ايله ــس	للحارضي ــروح	القــدس.	ويقــول	بول ىلع	ال
ــْم َتْقِدُروا 

َ
ُر ُكُّ َمــْن يُْؤِمــُن ِمــْن ُكِّ َمــا ل )األعمــال	13:	39(:	»َوبَِهــَذا يَتـَـرَبَّ

ُروا ِمْنــُه بَِناُمــوِس ُمــوَس.« الحــظ	مــدى	شــمويلة	ذلــك!	الــل	 ــرَبَّ ْن تَتَ
َ
أ

مــرر	مــن	لك	يشء.	وهــذا	يتضمــن	الزنــا	ولك	أشــاكل	اخلطايــا	اجلنســية.

ويكتب	بولس	ثانيًة	للمؤمنن	يف	)1	كورنثوس	6:	11-9(: 

ــوا! 
ُّ
ــوَت اللِ؟ الَ تَِضل

ُ
ك

َ
ــوَن َمل

ُ
الِِمــنَي الَ يَِرث نَّ الظَّ

َ
ُمــوَن أ

َ
ْســُتْم َتْعل

َ
ْم ل

َ
»أ

وٍر 
ُ
بُونـُـوَن َوالَ ُمَضاِجُعــو ُذك

ْ
اِســُقوَن َوالَ َمأ

َ
ــاٍن َوالَ ف

َ
ْوث

َ
الَ ُزنـَـاٌة َوالَ َعَبــَدةُ أ

ــوَن  ــتَّاُموَن َوالَ َخاِطُف رُيوَن َوالَ َش
ِّ
ــك ــوَن َوالَ ِس اُع وَن َوالَ َطمَّ

ُ
ــارِق َوالَ َس

ُتْم بـَـْل 
ْ
تََســل

ْ
ِكــِن اغ

َ
نَــاٌس ِمْنُكــْم. ل

ُ
ــَذا َكَن أ

َ
ــوَت اللِ. َوَهك

ُ
ك

َ
ــوَن َمل

ُ
يَِرث

ِهَنــا.«	
َ
ْرُتــْم بِاْســِم الــرَّبِّ يَُســوَع َوبـِـُروِح إِل ْســُتْم بـَـْل َترَبَّ َتَقدَّ

هـذه	القائمـة	الكريهـة	للمتعديـن	تتضمـن	الزنـاة	والفاسـقن.	وهم	
مـن	خـالل	اإليمان	باملسـيح	ال	يُغفر	هلم	فقـط،	لكنهم	ُيـَررون،	ويرأون،	
وحُيَسـبون	كأبـرار	مـن	خالل	بر	اهلل	نفسـه.	ويصبحـون	يف	نظر	اهلل	كمن	
لـم	خيطئـوا	من	قبل.	ومـن	املؤكد،	أن	هذا	يشـجعهم	يلبـدأوا	بداية	جديدة	
تماًمـا	يف	حياتهـم،	بمـا	يف	ذلـك	الـزواج.	فـال	يمكـن	ألي	ظـل	أسـود	
مـن	اذلنـب	أو	ادلينونـة	يف	ماضيهـم	أن	يالحقهـم	يف	حياتهـم	اجلديـدة.

ــدة	 ــة	جدي ــن	يف	بداي ــن	اتلائب ــؤالء	املؤمن ــق	ه ــدوا	ح ــن	يتح وم
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ــاهل	بطــرس	يف	 ــر	اذلي	ق حلياتهــم	هــم	معرضــون	خلطــر	جتاهــل	اتلحذي
ــَت!« نْ

َ
ــُه أ ْس

ِّ
ــرَهُ اللُ الَ تَُدن ــا َطهَّ ــال	10:	15(:	»َم ــفر	)األعم س

واحلــاالت	الــي	يواجــه	فيهــا	املســيحيون	مســألة	الطــالق	كثــرة	
ــل.	وإيلــك	 ــم	باتلفصي ــن	املســتحيل	أن	نفحصه ــه	م ــدة	حــى	أن ومعق

ثــالث	أمثلــة	فقــط.

احلالــة رقــم 1: يــزوج	مطلقــان	غــر	مؤمنــان،	ويرزقــان	بأطفــال،	
ثــم	خيلصــا.	فهــل	حيــق	أن	نقــول	هلمــا:	»أنتمــا	تعيشــان	يف	زنــا،	جيــب	
أن	تنفصــال،	أو	تعــودا	لزوجيكمــا	الســابقن	أو	تبقيــا	بــال	زواج.«	ومــاذا	

ســيحدث	لأطفــال؟

ــد	 ــول:	»لق ــل	أن	نق ــع	روح	اإلجني ــق	أكــر	م ــا	يتف أفليــس	م
أعطاكمــا	اهلل	بدايــة	جديــدة.	أفعــال	لك	مــا	بوســعكما	تلفتديــا	الســنن	

ــة.« ــا	القديم ــودا	لطرقكم ــا	أال	تع ــدرت،	واحرص ه
ُ
ــي	أ ال

احلالــة رقــم 2: تــزوج شــخصان	غــر	مؤمنــن،	ثــم	طلقــا،	لكــن	
ليــس	ىلع	أســاس	اخليانــة	الزوجيــة.	وبعــد	فــرتة	تــزوج	الرجــل	ثانيــًة،	
ــك	 ــد	ذل ــة.	وبع ــس	الكتابي ــب	املقايي ــا	حبس ــب	الزن ــم	إرتك ــن	ث وم
ــًة	ىلع	أســاس	أن	 ــزواج	ثاني ــة	ال ــا	حري ــل	هل ــرأة	بيســوع.	فه ــت	امل آمن

زوجهــا	قــد	زنــا؟

ــم	طلقــا	)كمــا	 احلالــة رقــم 3: تــزوج شــخصان	غــر	مؤمنــن،	ث
ــرأة	 ــا.	فامل ــل	بينهم ــع	اتلواص ــالق،	إنقط ــد	الط ــم	2(.	وبع ــة	رق يف	احلال
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ــرأة	ويه	 ــع	ام ــش	م ــة	أو	يعي ــزوج	ثاني ــد	ت ــل	ق ــرف	إن	اكن	الرج ال	تع
ــزواج	 ــة	ال ــا	حري ــل	هل ــوع.	فه ــرأة	بيس ــت	امل ــم	آمن ــه.	ث ــت	زوجت ليس
	أن	تثبــت	أن	زوجهــا	الســابق	قــد	زنــا؟	مــاذا	

ً
ثانيــة؟	أو	أنهــا	جيــب	أوال

ــة؟ ــم	تســتطع	اتلواصــل	معــه	ثاني ــو	ل ل

ــا	أن	نكــون	حريصــن	جــًدا	فـــي	كيفيــة	 أال	جيــب	علينــا	مجيًع
حكمنــا	ىلع	تلــك	احلــاالت	)ومــا	مثلهــا(؟	وباتلأكيــد	جيــب	أن	يكــون	
ــَذا 

َ
املبــدأ	اذلي	يقودنــا	هــو	املكتــوب	يف	رســالة	)يعقــوب	2:	12	-13(:	»َهك

نَّ 
َ
ــِة. أل يَّ ُرِّ ــوِس احلْ ــوا بَِناُم ُم

َ
َاك

ُ
ْن ت

َ
ــَن أ َعتِيِدي

َ
ــوا ك

ُ
َعل

ْ
ــَذا اف

َ
ــوا َوَهك ُم

َّ
تََكل

ــُر َعَ  ــُة َتْفَتِخ ــًة، َوالرَّْحَ ــْل رَْحَ ــْم َيْعَم
َ
ــْن ل ــٍة لَِم ــاَ رَْحَ ِ ــَو ب ــَم ُه ُْك احلْ

ُْكــِم.«	 احلْ

إن	انلقــاط	الســابقة،	مــع	أنهــا	خمتــرة،	لكنهــا	تُغطــي	بعــض	مــن	
اجلوانــب	القانونيــة	األساســية	للطــالق،	بمــا	أنهــا	تؤثــر	ىلع	املســيحين.		
ــوين	 ــال	القان ــن	املج ــد	م ــو	أبع ــالق	ه ــر	الط ــإن	تأث ــك،	ف ــع	ذل وم
ــة	 ــا	عميق ــن	جراًح ــالف،	يتضم ــدون	إخت ــا	ب ــو	تقريبً ــرف.	فه ال

ــاعر.	 ــة	يف	املش ومؤمل

ــذا:	 ــعياء	54:	6(	هك ــفر	)إش ــة	يف	س ــابة	مطلق ــرب	ش ــور	ال يص
ــا  َب ــِة الصِّ َزوَْج

َ
ــرَّبُّ َوك وِح َدَعِك ال ــرُّ ــِة ال ــوَرٍة َوَمُْزونَ ٍة َمْهُج

َ
ــرَأ ــُه َكْم نَّ

َ
»أل

ُهــِك.«	وهــذا	انلــوع	مــن	اجلــراح	ال	يقتــر	فقــط	ىلع	
َ
ــاَل إِل

َ
ــْت ق

َ
إَِذا ُرِذل

ــون	بشــدة	اكلنســاء. ــا	يعان ــا،	اعدة	م ــة.	فالرجــال	أيًض ــرأة	املطلق امل

ويف	هــذا	اجلــزء	مــن	إشــعياء،	يُعــرف	الــرب	بدقــة	طبيعــة	اجلــرح،	
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وهــو	الرفــض.	مع	ذلــك،	فــاهلل	بنعمتــه	الرائعة	يقــدم	العالج	الشــايف	هلذا	
اجلــرح.	وهــو	متاح	من	خــالل	ذبيحــة	يســوع	ابلديلة	عنــا	ىلع	الصليب،	
حيــث	احتمــل	يســوع	بانليابــة	عنــا	لك	رشور	العصيــان	الــي	أتــت	ىلع	
اجلنــس	البــرشي.	والعــذاب	األخــر	اذلي	تســبب	يف	موتــه	اكن	الرفــض.

ــٌر  َتَق ــعياء	53:	3(	»ُمْ ــفر	)إش ــوع	يف	س ــعياء	يس ــي	إش ــم	انل يرس
ــُه  ٍ َعْن

ــرَّ ُمَس
َ
ــْزِن َوك ُ ــرِبُ احلْ ــاٍع َوُمَْت وَْج

َ
ــُل أ ــاِس رَُج ــَن الَّ ــُذوٌل ِم َوَمْ

ــْم َنْعَتــدَّ بـِـِه.« ومــع	ذلــك،	فأقــى	رفــض	حــدث	هل،	
َ
ل
َ
َتَقــٌر ف وُُجوُهَنــا ُمْ

لــم	يكــن	مــن	انلــاس،	لكــن	مــن	اهلل،	أبيــه.	وهــو	احتمــل	ذلــك	ألنــه	
ــل	اهلل	أن	عداتلــه	طابلــت	 ــة	اإلنســان.	واكن	رد	فع صــار	متحــًدا	خبطي

بــأن	حيجــب	وجهــه	عــن	إبنــه	ويغلــق	أذنيــه	عــن	رصخــة	عذابــه.

الرفــض	األخــر	مــن	قبــل	اآلب	موصــوف	يف	)مــى	27:	46(:	
َمــا 

َ
: »إِيــِي ل

ً
ائـِـا

َ
َخ يَُســوُع بَِصــْوٍت َعِظيــٍم ق ــاَعِة الَّاِســَعِة َصَ ْــَو السَّ »َونَ

ــون،	 ــخ	الك ــرة	يف	تاري ــِي؟(« وألول	م َت
ْ
ــاَذا تََرك ــيِه لَِم

َ
ْي: إِل

َ
ــَبْقَتِي« )أ َش

لــم	يســتجب	اآلب	لرخــة	إبنــه.	واكن	مــوت	يســوع	اذلي	حــدث	فــوًرا	
بعــد	ذلــك	هــو	نتيجــة	عــذاب	االنفصــال،	أكــر	مــن	اآلثــار	اجلســدية	
ــا	كهــذا.	فبيالطــس	بعدهــا،	إذ	 ــا	رسيًع للصليــب،	الــي	ال	تســبب	موتً
لــم	يكــن	يفهــم	آثــار	الرفــض،	كمــا	هــو	مكتــوب	يف	)مرقــس	15:	44(	

ــا. « يًع ــَذا َسِ
َ
ــاَت ك ــُه )يســوع( َم نَّ

َ
ــُس أ ــَب بِياَُط »َفَتَعجَّ

فبعــد	رصخــة	عــذاب	يســوع،	لــآلب،	يســجل	مــى	هــذا	)يف	عــدد	50(	
وَح.«	 َم الــرُّ

َ
ْســل

َ
يًْضــا بَِصــْوٍت َعِظيــٍم وَأ

َ
َخ يَُســوُع أ ــَرَ

َ
»ف
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إن	عــذاب	يســوع	اكن	هــو	اثلمــن	املدفــوع	للحصــول	ىلع	الشــفاء	
للجنــس	البــرشي.	كما	هــو	مكتــوب	يف	ســفر	)إشــعياء	53:	5(:	»َوحِبـُـرُبِهِ 
ُشــِفيَنا.«	مــن	ضمــن	هــذا	الشــفاء	هنــاك	شــفاء	جلــرح	الرفــض.	فيســوع	

إحتمــل	الرفــض	نيابــة	عنــا	حــى	نتمكــن	بدورنــا	مــن	الشــفاء	منــه.

ــال	يف	 ــبب	اإلنفص ــض	بس ــرح	الرف ــرت	ج ــد	إخت ــت	ق ــإن	كن ف
ــا	أن	 ــن	خالهل ــك	م ــيطة	يمكن ــوات	بس ــالث	خط ــك	ث ــزواج،	فإيل ال

ــفاء: ــل	ىلع	الش حتص

ــن	 ــك.	وك ــة	جراح ــَع	تلغطي ــال	تس ــم.	ف ــك	تتأل ــرتف	بأن ،	إع
ً

أوال
ــماوي. ــك	الس ــين	أبي ــام	عي ــفها	أم ــتعًدا	تلكش مس

ــة	 ــوع	ابلديل ــة	يس ــط	يف	ذبيح ــفاء	فق ــك	بالش ــع	إيمان ــا،	ض ثانًي
ــِفيت.«	ولك	مــرة	 ــرُبِهِ ُش عنــك.	وطبــق	لكمــات	إشــعياء	ىلع	نفســك »حِبُ
تبــدأ	يف	الشــعور	باأللــم،	ردد	هــذه	اللكمــات،	»حِبُــرُبِهِ ُشــِفيت.«	واســتمر	

ــم.	 ــح	الشــفاء	حقيقــة	أكــر	مــن	األل يف	ترديدهــا	حــى	يصب

ــا،	اتــرك	لك	مــرارة	أو	كراهيــة	داخلــك	حنــو	رشيــك	حياتــك	 ثاثلً
الســابق.	فالغفــران	للطــرف	اثلــاين	حيــدث	بقــرار،	وليــس	شــعوًرا.	فــال	
جيــب	أن	تشــعر	بــه	بــل	جيــب	أن	تريــده.	واعتمــد	ىلع	مســاعدة	الــروح	
ــران	اذلي	 ــر،	أن	الغف ــران.	وتذك ــرار	الغف ــظ	ق ــع	وحيف ــدس	يلصن الق
حتصــل	عليــه	مــن	اهلل	يتســاوى	مــع	الغفــران	اذلي	تمنحــه	لآلخريــن.	

)انظــر	مــى	6:	15-14(.
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ــل	 ــد	جع ــا	ق ــرأة	اكن	زوجه ــورة	إلم ــدم	املش ــت	أق ــرة	كن ذات	م
ــا،	ثــم	هجرهــا	يه	وأوالدهمــا.		 حياتهــا	تعيســة	ملــدة	مخســة	عــرش	اعًم
وشــجعتها	يك	تغفــر	هل.	واعرتضــْت	ســاخطة:	»لقــد	دمــر	مخســة	عــرش	
اعًمــا	مــن	حيــايت،	وأنــت	تطلــب	مــين	أن	أغفــر	هل؟«	فأجبــت:	»إذن،	أذا	
كنــِت	تريديــن	أن	يدمــر	بقيــة	حياتــك	أيًضــا،	اســتمري	يف	كراهيتــه.«	
وذكرتهــا	أن	الشــخص	اذلي	يكــره،	يعــاين	أكــر	مــن	الشــخص	املكروه.	

ــس	 ــك	لي ــن	جرح ــران	مل ــذا،	فالغف ــوء	ه ــر	يف	ض ــِت	األم وإذا	رأي
ــا	وال	ســمو	رويح.	فهــو	ببســاطة	إهتمــام	مســتنر	بــاذلات. أمــًرا	اعطفيً

ــم	 ــايض.	وق ــرك	آلالم	امل ــوات،	أدر	ظه ــك	اخلط ــر	بتل ــا	تم وعندم
بعمــل	إلــزام	جديــد	حبياتــك	لكهــا	ومســتقبلك	هلل.	فهــو	دليــه	خطــة	

ــياطن.		 ــان	وال	الش ــث	اإلنس ــا	خبب ــن	إحباطه ــك	ال	يمك حليات

ــَى 
ْ
ن
َ
نـَـا أ

َ
 أ

ْ
وإتبــع	مثــال	بولــس	يف	رســالة	)فيلــي	3:	13	-14(:	»... إِذ

ــِة 
َ
ْجــِل َجَعال

َ
َغــَرِض أل

ْ
ـْـَو ال

َ
ْســَى ن

َ
اُم. أ ــدَّ

ُ
 َمــا ُهــَو ق

َ
ْمَتــدُّ إِل

َ
َمــا ُهــَو َوَراُء وَأ

َمِســيِح يَُســوَع.«	
ْ
َيــا يِف ال

ْ
ُعل

ْ
َدْعــَوةِ اللِ ال

دعــين	أؤكــد	لــك،	أين	خدمــت	بشــل	شــخيص	مــع	الكثــر	مــن	
املطلقــن	اذليــن	تبعــوا	تلــك	اخلطــوات	وحصلــوا	ىلع	شــفاء	جلراحهــم،	

وجــددوا	إيمانهــم	حليــاة	مــن	اإلثمــار	واإلشــباع.
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 الفصل احلادي عشر 

حياة العزوبية

الــزواج	هــو	املســار	الطبيــي	يف	احليــاة	للرجال	والنســاء.	ومــع	ذلك،	
فــاهلل	ال	يقــود	لك	أوالده	حبســب	املســار	الطبيــي.	فبالنســبة	للمســييح	
املؤمــن،	فــإن	اهلــدف	انلهــايئ	للحيــاة	ىلع	هــذه	األرض	ليــس	الــزواج؛	
ــدأ	بشــل	اكيف	 ــذا	املب ــس	يســوع	ه ــد	أس ــل	مشــيئة	اهلل.	ولق ــل	عم ب
ــَم  َتمِّ

ُ
ِي وَأ

َ
ْرَســل

َ
ِي أ

َّ
ْعَمــَل َمِشــيَئَة ال

َ
ْن أ

َ
ووايف	يف	)يوحنــا	4:	34(:	»َطَعــاِم أ

ــُه.«	فبالنســبة	ليســوع	نفســه	لــم	يكــن	الــزواج	ضمــن	إرادة	اهلل	هل	
َ
َعَمل

أثنــاء	حياتــه	يف	اجلســد.	فيســوع،	باحلــري،	ينتظــر	بتوقــع	يــوم	إحتفــاهل	
بزواجــه	مــن	عروســه،	الكنيســة!

فكمســيحين،	جيــب	أن	نُذكــر	أنفســنا	دائًمــا	أننــا	لــن	نصــل	لقمــة	
ــب	أن	 ــن	ال	جي ــة	ىلع	األرض.	فنح ــا	احلايل ــال	يف	حياتن ــعور	بالكم الش
نفتــن	بــأي	يشء	وقــي.	وحيذرنــا	الرســول	يوحنــا	مــن	ذلــك	يف	رســالة	
ــيَئَة  ــُع َمِش ِي يَْصَن

َّ
ــا ال مَّ

َ
ــْهَوتُُه، وَأ ــِض َوَش ــُم َيْم

َ
َعال

ْ
ــا	2:	17(	»َوال )1	يوحن

ــا	 ــاة	هلم ــان	يف	احلي ــبع	ادلائم ــاء	والش ــِد.«	فاإلكتف بَ
َ
 األ

َ
ــُت إِل ُب

ْ
اللِ َفَيث

أســاس	وحيــد	أكيــد	ال	يتغــر،	وهــو	أن	تعــرف	إرادة	اهلل	وتعمــل	بهــا.

إفـرتض	أن	إرادة	اهلل	حلياتـك	ال	يتضمنهـا	الـزواج.	إفـرتض	أنـه	
يطلب	منك	أن	تنتظر،	مثل	يسـوع،	عرس	اخلروف.	فماذا	سـتفعل	إذن؟
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ربمــا	لــم	تواجــه	هــذا	املوضــوع	بصــدق	مــن	قبــل.	فقــد	جعلــت	
ــح	إىل	 ــم	تنج ــك	ل ــه	-	لكن ــى	ألجل ــك	وتس ــا	ل ــاطة	هدفً ــزواج	ببس ال
اآلن.	وتقــول،	»لقــد	صليــت	مــراًرا	وتكــراراَ	ألجــل	زوج	]أو	زوجــة[،	
لكــن	اهلل	لــم	يســتجب.«	هــل	نســيت	أن	لكمــة	ال	تعتــر	إجابــة	أيًضــا؟

مــن	املهــم،	وأنــت	تواجــه	هــذا	املوضــوع	أن	تضــع	جانبًــا	خططــك	
ــون	 ــا	يك ــادًة	عندم ــك	هلل.	فع ــح	قلب ــابقة،	وأن	تفت ــك	الس وتصورات
ــا،	نكــون	حنــن	غــر	مســتعدين	لنســمع	 اهلل	مســتعًدا	للتحــدث	معن
ــوا  فُّ

ُ
ــر	46:	10(	»ك ــفر	)املزام ــا	يف	س ــوهل.	واهلل	يتحدان ــد	أن	يق ــا	يري م

ــفر	 ــور	يف	س ــات	املزم ــك	بكلم ــب	ىلع	ذل ــب	أن	جني ــوا...« وجي ُم
َ
َواْعل

.»... ــرَّبُّ ــِه اللُ ال ِ ــُم ب
َّ
ــا َيَتَل ــَمُع َم ْس

َ
 أ

ِّ
ــر	85:	8(	»إِن )املزام

ــل	 ــى	تص ــس	ح ــا	للنف ــًة	وضبًط ــا	وتضحي ــر	وقتً ــيقتي	األم س
ملــاكن	اهلــدوء	ادلاخــي	اذلي	فيــه	يمكنــك	أن	تســمع	اهلل	وهــو	يتلكــم.		
ــك	قضــاء	وقــت	أقــل	أمــام	اتللفــاز،	أو	يف	احلديــث	مــع	 ــد	يعــين	ذل ق
األصدقــاء	يف	اهلاتــف،	أو	يف	اإلرتباطــات	اإلجتماعيــة.	قــد	يعــين	ذلــك	
وضــع	اجلرائــد	واملجــالت	جانبًــا	وقضــاء	أوقــات	بمفــردك	مــع	الكتــاب	
املقــدس.	لكــن	مهمــا	اكن	اثلمــن،	ال	يوجــد	بديــل	عــن	ســماع	صــوت	
ــا،	لكــن	املاكفــآت	تفــوق	اثلمــن	بكثــر!		 اهلل.	قــد	يبــدو	اثلمــن	اغيلً

ــزب،	 ــل	أع ــت	إرادة	اهلل	أن	تظ ــد.	إذا	اكن ــن	يشء	واح ــد	م فتأّك
فلــن	جتــد	الســالم	احلقيــيق	أو	الشــبع	طاملــا	جتاهــد	تلــزوج.	وإذا،	بعــد	
ــك،	جنحــت	يف	الوصــول	للــزواج،	فلــن	تصــل	حلــل	إلحباطاتــك	 لك	ذل
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ادلاخليــة	العميقــة.	بــل	بالعكــس،	ســتجد	إحباطاتــك	تــزداد.	وســيكون	
رشيــك	حياتــك	يسء	احلــظ	ضحيــة	ذللــك.

قــد	تكــون	قــد	طلبــت	مــن	اهلل	بصــدق	خبصــوص	الــزواج،	لكنــه	
لــم	يعطــك	إجابــة	بطريقــة	أو	بأخــرى.	فهــو	لــم	يهبــك	رشيــًكا	للحيــاة	
ولكنــه	لــم	يكشــف	لــك	أن	إرادتــه	لــك	أن	تظــل	أعــزب.	إذا	اكن	األمر	
كذلــك،	فيجــب	أن	تتبــع	نصيحــة	داوود	فـــي	ســفر	)املزامــر		37:	8-7(	
.« كــرس	 ِّ َغَضــِب - لِِفْعــِل الــرشَّ

ْ
ــفَّ َعــِن ال

ُ
ُ.... ك

َ
»اْنَتِظــِر الــرَّبَّ َواْصــرِبْ ل

نفســك	بقلــب	اكمــل	خلدمــة	اهلل	يف	وضعــك	احلــايل،	واتــرك	املســتقبل	
يف	يديــه.	فتوجهــك	الواثــق	اهلــادئ	ســيبقيك	منفتًحــا	ىلع	أي	إجتــاه	يــود	

اهلل	أن	يرشــدك	إيلــه	خــالل	الطريــق.

فمــن	املهــم	أن	يواجــه	لك	مســييح	غــر	مــزوج	قضيــة	العزوبيــة	
ــخص	 ــا.	فالش ــه	أو	حياته ــون	إرادة	اهلل	حليات ــن	أن	تك ــا	يمك ىلع	أنه
اذلي	حســم	هــذا	األمــر	ومكتــي	بذلــك،	دليــه	ســالم	داخــي	يمّكنــه	
ــا.	وىلع	 ــرى	أيًض ــور	األخ ــهل	يف	األم ــل	أس ــز	إرادة	اهلل	بش ــن	تمي م
ــر	يف	 ــا	باتلفك ــغل	دائًم ــه	منش ــخص	اذلي	ذهن ــرى،	فالش ــة	األخ اجله
ــلك	 ــم	يس ــن	ث ــرى	وم ــاالت	أخ ــادة	اهلل	يف	جم ــد	قي ــد	يفق ــزواج،	ق ال

ــه. ــا	يف	حيات ــاًرا	خاطئً مس

مــا	يه	األســباب	األساســية	الــي	ألجلهــا	حيتــاج	املؤمــن	أن	يظــل	
ــق	بالتســاوي	 ــة،	ويه	يف	معظــم	األحــوال	تنطب أعــزب؟	أســباب	طبيعي
ىلع	املســيحين	وغــر	املســيحين.	ويه	تنبــع	مــن	تطــور	حيــاة	وظــروف	
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ــر	 ــب	اآلخ ــن	اهلل.	وىلع	اجلان ــه	م ــل	أو	توجي ــخص	دون	أي	تدخ الش
ــة	أو	 ــن	اخلاص ــخص	املؤم ــوة	الش ــق	بدع ــة،	تتعل ــباب	روحي ــاك	أس هن

ــه. جمــال	خدمت

ــام:	 ــة	أقس ــم	ثلالث ــد	تنقس ــة	ق ــة	للعزوبي ــباب	الطبيعي إن	األس
جســدية،	نفســية،	وإجتماعيــة.	األســباب	اجلســدية	تتعلــق	بطريقــة	نمو	
اجلســد.	واألســباب	انلفســية	تتعلــق	بنمــو	العقــل	واملشــاعر.	واألســباب	
اإلجتماعيــة	تتعلــق	بنوعيــة	املجتمــع	اذلي	يعيــش	فيــه	الشــخص.	وبمــا	
أن	هــذا	الكتــاب	ليــس	مرجًعــا	ألي	مــن	تلــك	املجــاالت	-	الطبيــة	أو	
ــة	 ــذه	انلوعي ــل	هل ــل	مفص ــدم	حتلي ــن	أق ــة	-	فل ــية	أو	االجتماعي انلفس

مــن	املشــكالت.

ــأي	مســييح	يصــارع	مــع	مشــكالت	شــخصية	يف	 ــك،	ف ومــع	ذل
هــذه	املجــاالت	مــن	األفضــل	أن	يصــي	يلطلــب	نصيحــة	مــن	شــخص	
متخصــص.	وإذا	اكن	ممكنًــا،	أن	يكــون	هــذا	املتخصــص	مؤمنًــا	ملزًمــا	

أو	ىلع	األقــل	ىلع	درايــة	باألخــالق	املســيحية.

وحايلًـا،	يكـي	أن	نبحـث	يف	بضعـة	أمثلـة	لأسـباب	الطبيعيـة	
أن	 الواضحـة	يمكـن	 فاحلـاالت	 املجـال	اجلسـدي،	 فـي	 للعزوبيـة.	
تكـون	مثـل	هـؤالء	اذليـن	دليهـم	عيـوب	خلقيـة،	مثـل	املنغويلـة	أو	
الشـلل	ادلمـايغ،	ومـن	يعانـون	مـن	اإلصابـات	ابلالغـة،	مثـل	الشـلل	
الربـايع.	وأيًضـا،	هناك	مـن	لم	تنمـو	وظائفهم	اجلنسـية	ىلع	اإلطالق	أو	
لـم	ينمـوا	بطريقة	طبيعيـة.	يف	الكثر	من	تلك	احلاالت	-	لكن	ليسـت	
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لكهـا	-	قـد	يشـر	اهلل	أنه	مـن	األفضـل	أن	يبى	هـذا	الشـخص	أعزب.

وبالنســبة	ملجــال	املشــكالت	انلفســية،	فهنــاك	األشــخاص	اذليــن	
ــا.		 ــف	عقليً ــم	باملتخل ــف	بعضه ــد	يَصن ــطاء«.	وق ــم	»بس ــق	عليه يُطل
يوجــد	يف	لك	جمتمــع	مســييح	تقريبًــا	أيـًـا	اكن	حجمــه	واحــد	أو	أكــر	من	
هــؤالء.	واعدة	مــا	يكونــوا	أكــر	األعضــاء	فرًحــا	ويكونــون	حمبوبــن.	
ــة	بمصــايب	الفصــام	 ــة	الطبي ــن	انلاحي ــون	م ــن	يَصنف ــا	يوجــد	م وأيًض
ــرون	 ــم،	يُظه ــق	رصاعه ــبب	عم ــا	بس ــم	أحيانً ــين.	وه ــرىض	نفس أو	م
بصــرة	وعبــادة	تليــق	بالقديســن.	لكــن	تبــدو	العزوبيــة	يه	خطــة	اهلل	

هلــم	وألمثاهلــم.

ــبب	يف	 ــي	تتس ــف	ال ــن	املواق ــد	م ــاك	العدي ــا،	فهن ــا	إجتماعيً أم
ــة	روث.	 ــودة	يف	اعئل ــت	موج ــاالت	اكن ــك	احل ــدى	تل ــة.	إح العزوبي
فقــد	توفــت	جدتهــا	يف	ســن	صغــر،	وتركــت	أطفاهلــا	الســتة.	واكنــت	
ــا	يف	 أصغــر	فتــاة	فيهــم	إســمها	اكرولــن،	واكن	دليهــا	ســتة	أعــوام	تقريبً
ــًة.		 ــن	ثاني ــزوج	وادل	اكرول ــة	أعــوام	ت ــك	ببضع ــد	ذل ــت.	بع ــك	الوق ذل
ــا	 ــا.	وعندم ــة	أبيه ــا	وزوج ــين	بوادله ــزل	تلعت ــن	يف	امل ــت	اكرول وبلث
اكنــت	اكرولــن	يف	األربعــن	مــن	عمرهــا	تــوىف	وادلهــا.	لكــن	أثنــاء	
ذلــك	اكنــت	زوجــة	أبيهــا	مقعــدة	بســبب	إتلهــاب	املفاصــل.	وشــعرْت	
اكرولــن	أن	مــن	واجبهــا	أن	تعتــين	بزوجــة	وادلهــا،	حــى	ماتــت	بعــد	
ذلــك	بعرشيــن	اعًمــا.	واعشــت	اكرولــن	بقيــة	حياتهــا	عزبــاء،	بعدمــا	

ــة. ــا	بأمان ــايب	حنــو	وادليه ــا	الكت تممــت	واجبه
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مــرة	أخــرى،	هنــاك	جمتمعــات	يف	خمتلــف	األجــزاء	يف	العالــم	يقــل	
فيهــا	عــدد	الرجــال	املؤهلــن	للــزواج	عن	عــدد	النســاء	اآليت	مــن	نفس	
ــاء	 ــن	النس ــر	م ــرر	الكث ــف،	يق ــذا	املوق ــل	ه ــة.	ويف	مث ــة	العمري الفئ
قــراًرا	حكيًمــا	بأنــه	مــن	األفضــل	أن	يبقــن	عزبــاوات	ويتعبــدن	للــرب	
بقلــب	اكمــل	ىلع	أن	يكــن	حتــت	نــر	غــر	متاكفــئ	مــع	رجــل	يفتقــر	
لإللــزام	الــرويح	احلقيــيق.	مثــل	تلــك	النســاء	هــن	مصــدر	لتشــجيع	

رويح	هائــل	يف	الكثــر	مــن	اجلمــااعت	املســيحية	املحليــة.	

قــد	يتســاءل	ابلعــض،	»أال	يســتطيع	اهلل	أن	يشــي	بشــل	معجــزي	
ــع	 ــاله؟«	بالطب ــورة	أع ــية	املذك ــالك	انلفس ــن	املش ــون	م ــخاًصا	يعان أش
ــوا	 ــن	ملُس ــخاص	اذلي ــن	األش ــر	م ــا،	الكث ــت،	قطًع ــد	رأي ــتطيع.	وق يس
ــرىض	 ــدون،	وم ــون،	واملقع ــك	املنغويل ــا	يف	ذل ــوة	اهلل،	بم ــروا	بق وتغ
الفصــام،	واملــرىض	انلفســيون،	واملصابــون	بالشــلل	ادلمــايغ.	وجيــب	أن	
قــر،	أين	يف	الوقــت	نفســه،	رأيــت	عــدًدا	أكــر	لــم	يُشــَفوا.	مــع	أن	نفــس	

ُ
أ

ــبب	 ــد	أي	س ــَفوا.	وال	يوج ــم	يُش ــن	ل ــُفوا	ومل ــن	ُش ــت	مل ــوات	ُرفع الصل
نلعتقــد	أن	مــن	ُشــُفوا	اكنــوا	أكــر	تقديًســا	أو	تكريًســا	ممــن	لــم	يُشــَفوا.	

فبمــاذا	نفــر	ذلــك؟	مــن	جهــي	أنــا	أجــد	اإلجابــة	الاكفيــة	ذللــك	
ائـِـُر لِلــرَّبِّ إِلِهَنــا َوالُمْعلَنــاُت لـَـا َوِلَنِيَنــا  َ يف	ســفر	)اتلثنيــة	29:	29(:	»الرَّ
يَعــِة« إن	ســبب	عــدم	شــفاء	 ِ

بـَـِد ِلَْعَمــل جِبَِميــِع َكَِمــاِت َهــِذهِ الرشَّ
َ
إِل األ

بعًضــا	مــن	أبنــاء	اهلل	املختاريــن	-	وحــى	أكــر	اخلــدام	تأثــًرا	-	ينتــي	
نلطــاق	“الرائــر”،	أشــياء	يــرى	اهلل	أنــه	غــر	الئــق	أن	يشــاركها	معنــا	
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ــا	 ــول	كم ــيادته،	وأق ــام	س ــين	أم ــُت	أن	أحن ــد	تعلم ــت.	وق ــذا	الوق يف	ه
ــاَرِت  ــَذا َص

َ
ْن َهك

َ
ــا اآلُب أل َه يُّ

َ
ــْم أ ــى	11:	26(	»َنَع ــوع	يف	)م ــال	يس ق

َماَمــَك.«
َ
ةُ أ َمــَرَّ

ْ
ال

وقــد	تعلمــت	أيًضــا،	باإلختبــار	واملالحظــة،	احلقيقــة	الــي	أكدهــا	
يِت  ــوَّ

ُ
نَّ ق

َ
اهلل	بلولــس	يف	رســالة	)2	كورنثــوس	12:	9(	»تَْكِفيــَك نِْعَمــِي، أل

ــس يف	 ــات،	اكن	بول ــك	اللكم ــت	تل ــا	قيل ــُل«. فعندم ــِف تُْكَم ْع يِف الضَّ
ــك	 ــن	ذل 	م

ً
ــدال ــل	ب ــا.	ب ــه	اهلل	منه ــم	خيلص ــًدا	ول ــديدة	ج ــة	ش ضيق

ــه	مــن	اإلنتصــار	ىلع	الضيقــة. أعطــاه	نعمــة	تمكن

ــن.		 ــن	اثنت ــة	م ــة	اهلل	بطريق ــل	نعم ــاالت،	تعم ــذه	احل ــل	ه يف	مث
فــي	قــد	حتررنــا	بشــل	معجــزي	مــن	الضيقــة.	أو	يمكــن	أن	ترتكنــا	يف	
الضيقــة	لكــن	حتــول	الضيقــة	نلــرة.	أيـًـا	اكنــت	الطريقــة	الــي	تعمــل	
بهــا	نعمــة	اهلل	يف	احلاتلــن،	فــي	ضمــن	إرادة	اهلل	الســامية.	لكــن	مهمــا	
اكنــت	الطريقــة	الــي	خيتــار	اهلل	أن	يعمــل	بهــا	فنعمتــه	تكــي	دائًمــا.	

أحــد	األشــخاص	عــر	عــن	ذلــك	هكــذا:	إن	إرادة	اهلل	لــن	تقــودين	
إىل	مــاكن	ال	تســتطيع	فيــه	نعمــة	اهلل	أن	تكفيــين.

مــن	اخلطــأ	أن	نفــرتض	أن	املؤمنــن	اذليــن	يعيشــون	حتــت	ضيقــة	
تمنعهــم	مــن	الــزواج	لــن	يصلــوا	أبــًدا	نلوعيــة	الســعادة	الــي	يتمتــع	بها	
املؤمنــون	األخــرون.	وقــد	يبــدو	غريبًــا	أن	أقــول،	إن	العكــس	اعدة	مــا	
يكــون	صحيًحــا.	فالعديــد	مــن	املؤمنــن	املعاقــن	بشــل	مــا	يصلــون	

لقــدر	أكــر	مــن	الســكينة	والرضــا	أكــر	ممــن	يُعتَــرون	»طبيعيــن«.		



208

ما مجعه اهلل

يف	الواقــع	إن	الســالم	احلقيــيق	والشــبع	يــأيت	فقــط	ملــن	تعلمــوا	أن	
خيضعــوا	أمــام	اإلرادة	العليــا	هلل،	ســواء	اكنــت	تلــك	اإلرادة	يه	إنتهــاء	
ــليم	 ــن	التس ــوع	م ــذا	انل ــأيت	ه ــا	ي ــتمراريتها.	واعدًة	م ــة	أو	إس الضيق
ــون	 ــن	يتمتع ــن	اذلي ــن	املؤمن ــر	م ــن”	أك ــن	“املعاق ــا	للمؤمن رسيًع

ــة.	 ــة	وجســدية	اكمل بصحــة	عقلي

وهــذا	ينطبــق	أيًضــا	ىلع	املؤمنــن	اذلين	بســبب	ظــروف	يف	اعئالتهم	
ــر	 ــم	أك ــون	أنه ــا	يثبت ــادة	م ــوا.	فع ــاروا	أال	يزوج ــم،	إخت أو	جمتمعاته
ــن	 ــن	املزوج ــض	املؤمن ــن	بع ــة	اهلل	ع ــاًرا	يف	خدم ــر	إثم ــعادة	وأك س

حوهلــم.

وعندمــا	ننتقــل	مــن	األســباب	الطبيعيــة	لأســباب	الروحيــة	
ــن	خمتلفــن.		 ــا	بإحتمال ــد	يواجهن ــد	اجلدي ــة،	فســنجد	أن	العه للعزوبي
األول	حيــدث	عــن	طريــق	عطيــة	إهليــة	فائقــة	للطبيعــة،	واثلــاين	يتحقق	
ــكار	اذلات.	 ــة	وإن ــالل	اتلضحي ــن	خ ــة	م ــق	اإلرادة	البرشي ــن	طري ع

أروع	مثــل	للعزوبيــة	املعطــاة	مــن	اهلل	بطريقــة	فائقــة	للطبيعــة	هــو	
الرســول	بولــس.		وإيلــك	كيــف	يصــف	ســبب	حياتــه	أعزًبا	فـــي	رســالة	
ِكنَّ 

َ
نـَـا. ل

َ
َمــا أ

َ
ْن يَُكــوَن َجِيــُع الَّــاِس ك

َ
رِيــُد أ

ُ
 أ

ِّ
ن

َ
)1	كورنثــوس	7:	7(	»أل

ــَذا.« 
َ
ــَذا َواآلَخــُر َهك

َ
َواِحــُد َهك

ْ
ــُة ِمــَن اللِ. ال َاصَّ

ْ
ُ َمْوِهَبُتــُه ال

َ
ُكَّ َواِحــٍد ل

فالعزوبيــة	بالنســبة	بلولــس	لــم	تكــن	تضحيــة،	اكنــت	هبــة	مــن	اهلل.		
واكن	ســعيدا	بوضعــه	هكــذا.	فقــد	اكن	ســيكون	تعيًســا	إذا	تــزوج.

إن	اللكمــة	ايلونانيــة	الــي	ترمجــت	»موهبــة«	يه	اكريزمــا	
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		.	charismata	اكريزماتــا	لكمــة	يه	اجلمــع:	وبصيغــة	،charisma
.charismatic	ــك ــة	اكريزماتي ــة	احلديث ــة	اإلجنلزي ــل	اللكم ويه	أص

ــد،	ويه	 ــد	اجلدي ــزة	يف	العه ــادئ	املم ــد	املب ــا	يه	أح إن	الاكريزم
اعمــل	أســايس	يف	إعالنــه	املتفــرد.	فــي	مكونــة	مــن	اللكمــة	األصليــة	
		.ma	»»مــا	املضــاف	األخــر	للمقطــع	باإلضافــة	،charis	اكريــس
واكريــس	تعــين	اجلمــال،	واإلستحســان،	وانلعمــة	الــي	ال	يمكــن	

ــده.		 ــيد	وح ــن	إرادة	اهلل	الس ــط	م ــأيت	فق ــابها،	ويه	ت إكتس

ــاص.		 ــئ	اعم	خل ــن	ش ــر	م ــول	األم ــا«	ma	حت ــر	»م ــع	األخ واملقط
اكريــس	Charis	يه	»انلعمــة«	بــكل	صورهــا	املختلفــة،	واكريزمــا	يه	
ــة،	تُعطــى	للشــخص	املؤمــن	 ــردة،	وحمــددة	مــن	هــذه	انلعم صــورة	مف

ــه	أو	حياتهــا. ألجــل	تنفيــذ	قصــد	اهلل	الســيادي	يف	حيات

وىلع	مــر	العقــود	املاضيــة،	أتــت	احلركــة	الاكريزماتيــة	)كمــا	
ــا	يف	 ــن	الاكريزمات ــعب	اهلل	ع ــد	لش ــويع	جدي ــة(	ب ــت	معروف أصبح
ــم.	أحــد	اتلأثــرات	األساســية	هــو	 ــاة	املســيحية	ىلع	مســتوى	العال احلي
ــيحية.		 ــي	للمس ــوق	الطبي ــد	ف ــرى	بابلع ــرة	أخ ــة	م ــة	الكنيس مواجه
ــة	 ــا	أو	املواهــب	الروحي عطــي	إهتمــام	خــاص	بالتســع	اكريزمات

ُ
ــد	أ وق

املذكــورة	يف	)1	كورنثــوس	12:	10-8(.

ويظــن	الكثــر	مــن	املؤمنــن	الاكريزماتيــن	أن	هــذه	يه	لك	
الاكريزماتــا	املوجــودة.	هــذا	أبعــد	مــا	يكــون	عــن	الصــواب.	فقــد	قمــت	
ــد،	 ــد	اجلدي ــورة	يف	العه ــة	اهلل	املذك ــدًدا	نلعم ــاًرا	حم ــاء	22	إظه بإحص
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ويطلــق	عليهــم	لكهــم	اكريزماتا.	أحدهــم	املذكــور	يف	)1	كورنثــوس	7:	7(	
علــم	عــن	املواهــب	

ُ
ويه	العزوبيــة.	فعــادًة	مــا	أحــذر	املســيحين	وأنــا	أ

ــد،	 ــوا	مــن	اهلل	بعــض	الاكريزمــا،	دون	حتدي ــة	أنهــم	إذا	طلب الاكريزماتي
ــم	ال	 ــة!	فأغلبيته ــا	العزوبي ــم	بكاريزم ــد	باركه ــه	ق ــدون	أن ــد	جي فق

ــا. ــا	أيًض ــة	يه	اكريزم ــم	أن	العزوبي يعل

هــذا	اتلحليــل	البســيط	للكمــة	اكريزمــا	يوضــح	حقيقتــن	هامتــن	
،	أنهــا	اكنــت	هبــة	ســامية	مــن	اهلل.		

ً
عــن	طبيعــة	عزوبيــة	بولــس:	أوال

فلــم	تكــن	يشء	إكتســبه	بولــس	أو	يمكنــه	إكتســابه.	وال	اكنــت	قــراًرا	
ــس.		 ــة	بلول ــذه	اهلب ــح	ه ــتقيص	من ــي	ال	تس ــه	ال ــاهلل	حبكمت ــذه.	ف إخت
وبولــس	إســتقبلها	واســتخدمها	للهــدف	اذلي	أعطــاه	اهلل	إياهــا	ألجلــه.	

ــا،	اكنــت	عزوبيــة	بولــس	يف	ماكنــة	أىلع	مــن	الطبيــي.	فــي	 وثانيً
لــم	تكــن	شــيئًا	حققــه	بقوتــه.	ولــم	تكــن	نتيجــة،	مثــاًل،	لطريــق	مــن	
اتلنســك	ابلــار.	بالطبــع	اكنــت	تطلــب	ضبًطــا	للنفــس	لــي	يُبــى	اهلبــة	
صحيحــة	وليســتخدمها	ألجــل	اهلــدف	اإللــي	املخصصــة	هل.	لكــن	ال	
يوجــد	أي	مقــدار	مــن	ضبــط	انلفــس	فقــط	قــادر	ىلع	ُصنــع	هــذه	اهلبــة	

يف	املقــام	األول.	فــي	تــأيت	فقــط	كعطيــة	فــوق	طبيعيــة	مــن	اهلل.

ــن	 ــزهل	ع ــم	تع ــس	ل ــة	بول ــرى	أن	عزوبي ــا،	أن	ن ــم	أيًض ــن	امله م
ــذا	 ــاة	يف	ه ــات	احلي ــات	وحتدي ــن	ضغوط ــى	م ــيح،	أو	ح ــد	املس جس
ــاس	مــن	شــعب	اهلل	 ــا	مــع	انلــاس	-	أن ــم.	فهــو	اكن	موجــوًدا	دوًم العال

ــا.	 ــم	أيًض ــن	العال وم
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وكتــب	بولــس	نفســه	عــن	املواهــب	الروحيــة	فـــي	رســالة	
وِح   َواِحــٍد ُيْعَطــى إِْظَهــاُر الــرُّ

ِّ
ِكنَّــُه لِــُل

َ
)1كورنثــوس	12:	7(: »َول

َمْنَفَعــِة.«	وهــذا	ينطبــق	ىلع	هبــة	العزوبيــة.	فــي	ليســت	جمــرد	بــاب	
ْ
لِل

ضيــق	ألجــل	كمــال	بولــس	الــرويح.	فالغايــة	منهــا	اكن	إعــداده	بأفضــل	
ــه. ــيح	لك ــد	املس ــاء	جس ــل	بن ــة	ألج طريق

ــن،	 ــل	اآلخري ــة	الرس ــا،	خبدم ــو	وبرناب ــه	ه ــس	خدمت ــارن	بول يق
َطاٌن 

ْ
ــل ــا ُس َ ــَس لَ يْ

َ
ــا ل َن

َّ
َعل

َ
ل
َ
ــاًل:	»أ ــوس	9:	5-6(	قائ ــالة	)1	كورنث يف	رس

ــا  نَ
َ
ْم أ

َ
ــا؟ أ ــرَّبِّ َوَصَف ــَوةِ ال ــِل َوإِْخ ــاِق الرُُّس َب

َ
ــًة ك ــٍت َزوَْج ْخ

ُ
ــوَل بِأ ُ ْن جنَ

َ
أ

ْن الَ نَْشــَتِغَل؟«.	نســتطيع	أن	نســتنتج	
َ
َطاٌن أ

ْ
ـَـا ُســل

َ
يـْـَس ل

َ
َوَبْرنَابـَـا وَْحَدنـَـا ل

ــا	لــم	يكــن	مزوًجــا	أيًضــا،	مثــل	بولــس.	وهــذان	 مــن	ذلــك	أن	برناب
ــة	اكن	 ــل.	فابلقي ــة	الرس ــن	بقي ــح	ضم ــتثناء	الواض ــا	اإلس ــان	اكن اإلثن

ــة. ــم	للخدم ــاء	رحالته ــم	أثن ــافرن	معه ــات	يس ــم	زوج دليه

ــة	 ــن	عزوبي ــارشة	ب ــة	مب ــاك	عالق ــت	هن ــه	اكن ــح	أن ــن	الواض وم
ــن	اهلل.		 ــة	م ــه	املعين ــب	اخلاصــة	خلدمت ــوط	واملطال ــن	الضغ ــس	وب بول
فقــد	اكنــت	أداة	أساســية	ملــا	جيــب	أن	يفعلــه.	فــإذا	اكن	بولــس	مزوًجــا،	
اكن	البــد	أن	حتــدث	نتيجــة	مــن	إثنتــن:	إمــا	أن	يكــون	زواجــه	اكريث،	

أو	أنــه	لــن	يتمكــن	مــن	حتقيــق	هــدف	حياتــه.

ــي،	 ــون	ويس ــة	جل ــة	مماثل ــح	هب ــدق	أن	اهلل	من ــهل	يلّع	أن	أص يس
لكنــه	فشــل	يف	إدراكهــا.	فزواجــه	يمكــن	أن	يكــون	اخلطــأ	الوحيــد	
ــدى	 ــاعدها	وب ــا	س ــر	مم ــه	أك ــد	أاعق	خدمت ــه.	فق ــايس	يف	حيات األس
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ــم	 ــن	امله ــك	فم ــخصية	أو	شــبع.	ذلل ــة	ســعادة	ش ــه	أي ــم	يمنح ــه	ل وكأن
ــم	 ــزة	دلعوته ــة	املم ــن	ىلع	إدراك	انلوعي ــوا	قادري ــدام	اهلل	أن	يكون خل

ــة. ــة	العزوبي ــل	بهب ــاج	أن	تؤه ــي	حتت ال

يشــر	يســوع	نلــوع	آخــر	مــن	العزوبيــة	هلــا	مــاكن	أيًضــا	يف	احليــاة	
ــْن  ــَذا ِم

َ
وا َهك ــاٌن ُودِلُ ــُد ِخْصَي ــُه يُوَج نَّ

َ
ــى	19:	12(:	»أل ــيحية	يف	)م املس

ــاٌن  ــُد ِخْصَي ــاُس َويُوَج ــُم الَّ ــاٌن َخَصاُه ــُد ِخْصَي ــْم َويُوَج َهاتِِه مَّ
ُ
ــوِن أ ُبُط

ــَماَواِت...«.  ــوِت السَّ
ُ
ك

َ
ــِل َمل ْج

َ
ــُهْم أل ْنُفَس

َ
ــْوا أ َخَص

ــة	 ــة	العالق ــن	ىلع	ممارس ــر	قادري ــخاص	الغ ــوع	األش ــف	يس يص
ــة	 ــددة	خمتلف ــرق	حم ــالث	ط ــدد	ث ــان.	وحي ــة	باخلصي ــية	الطبيعي اجلنس
ــك	 ــم	ذل ــدث	هل ــض	ح ــذا،	وابلع ــض	ُودلوا	هك ــك.	فابلع ــدوث	ذل حل
ــر	 ــذا	األم ــون	به ــض	يقوم ــاء(،	وابلع ــاس	)أي	إخص ــن	انل ــل	م بفع

بقــرار	إرادي.

ــَماَواِت« -	 ــوِت السَّ
ُ
ك

َ
ــِل َمل ْج

َ
ــك	»أل وهــؤالء	األخــارى	يقومــون	بذل

لــي	يكرســوا	أنفســهم	دون	حتفــظ	خلدمــة	ملكــوت	اهلل.	ومــع	أن	لكمــة	
خصيــان	تقتــر	فقــط	ىلع	الرجــال،	لكــن	مــن	املمكــن	أن	نضــم	هلذه	
ــه	قــد	رفضــوا	 املجموعــة،	الرجــال	والنســاء،	اذليــن	ألجــل	اهلل	وملكوت
الــزواج	ووهبــوا	أنفســهم	ألشــاكل	خاصــة	مــن	اخلدمــة	املســيحية	مــن	
ــرون	 ــر	الق ــييح	ع ــخ	املس ــح،	أن	اتلاري ــن	الواض ــة.	وم ــالل	العزوبي خ

يقــدم	أمثلــة	ال	حــر	هلــا	مــن	»اخلصيــان«	مــن	هــذا	انلــوع.	

مــع	ذلــك،	فــإن	األشــخاص	اذليــن	يف	هــذه	املجموعــة	اثلاثلــة	لــم	
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يُمنحــوا	اكريزمــا	فــوق	طبيعيــة	للعزوبيــة.	وهــذا	يتضــح	يف	قــول	يســوع:	
خصــوا	أنفســهم.	فوضعهــم	هــو	نتيجــة	لقرارهــم،	وليــس	بعمــل	ســيادي	
مــن	اهلل.	مثــل	هــؤالء،	ىلع	خــالف	بولــس،	ممكــن	أن	يكونــوا	ســعداء	
يف	الــزواج.	لكــن	العزوبيــة،	بالنســبة	هلــم،	تمثــل	تضحيــة	مــن	إنكار	

اذلات،	تتحقــق	وتــدوم	بقــوة	إرادتهــم.

إذن،	فالعزوبيــة،	ىلع	الصعيــد	الــرويح،	يمكــن	أن	تــأيت	بطريقتن:	
كاكريزمــا	معطــاة	مــن	اهلل	بطريقــة	ســيادية،	أو	كقــرار	إرادي	لإلنســان.		
ــي	 ــام	ادلاخ ــة	بانلظ ــا	متصل ــي	تودله ــج	ال ــن،	فانلتائ ــا	احلاتل ويف	لكت

املعقــد	لشــخصية	اإلنســان.

فاألشــاكل	املختلفــة	لدوافــع	واتلعبــرات	الــي	تكــون	الشــخص	
يمكــن	أن	تشــّبه	بعــدد	مــن	األنهــار	الــي	تنبــع	مــن	حبــرة	واحــدة.		
ــة	أكــر	 ــاك	ســد	ىلع	أحــد	هــذه	األنهــار،	فســتتدفق	كمي ــإذا	اكن	هن ف
مــن	امليــاه	بلقيــة	األنهــار.	أحد	األنهــار	الرئيســية	يف	شــخصية	األنســان	
يه	املمارســة	الطبيعيــة	للجنــس	يف	الــزواج.	ومــع	ذلــك،	فــإذا	اكن	نهــر	
اجلنــس	مســدوًدا	يف	حيــاة	املؤمــن،	فســتتدفق	كميــة	أكــر	مــن	الطاقــة	
الروحيــة،	واثلقافيــة،	والعاطفيــة	يف	املمارســات	األخرى	-	مثل	الشــفاعة،	

وادلراســة،	واإلبــداع	الفــين،	أو	خدمــة	الفقــراء.

6يُلخــص	ســيلوين	هجــس	ذلــك	بشــل	مناســب	يف	حتليــل	ملاكنــة	

اجلنــس	يف	احليــاة	املســيحية	قائــاًل:

6   مقتبس من كتاب “Every Day With Jesus” ليوم الجمعة، 27 يوليو، 1984. 
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إن	تســليم	ادلافــع	اجلنــي	هلل	يكــر	طغيانــه	وقوته.	حبيــث	يقول	
ــال	 ــم	األعم ــون	بأعظ ــن	يقوم ــخاص	اذلي ــل	أن	األش ــيس	اكري أيلكس
ــن	خُيضعــون	اجلنــس	 ــاء	جنســيًا	اذلي ــم	هــم	األشــخاص	األقوي يف	العال
ألجــل	الغايــة	الــي	يعيشــون	ألجلهــا.	فــي	الــزواج	يتــم	توجيــه	ادلافــع	
اجلنــي	للتناســل	وألجــل	إســعاد	رشيــك	احليــاة.	ويف	العزوبيــة،	جيــب	

أن	يســمو	ادلافــع	اجلنــي	ويوجــه	لإلبــداع	يف	ملكــوت	اهلل.

	هــل	هنــاك	طائفة	ممــزة	مــن	املســيحين	حيتاجــون	دائًمــا	أن	يظلوا	
ــن	 ــب	ىلع	لك	املدعوي ــر	واج ــذا	أم ــال،	ه ــبيل	املث ــل،	ىلع	س ــزَّب؟	ه ُع
للخدمــة	الرعويــة؟	ال	يوجــد	مــا	يشــر	ذللــك	يف	العهــد	اجلديــد.	وقــد	
أرشت	مســبًقا	أن	مــن	ضمــن	الرســل،	اإلثنــان	الوحيــدان	الــذان	اكنــت	
هلمــا	هــذه	املوهبــة	همــا	بولــس	وبرنابــا.	)وإضافــة	برنابــا	هــو	أمــر	غــر	

مؤكــد	تماًمــا(.	

رســالة	 يف	 بولــس	 يقــول	 األســقف	 متطلبــات	 قائمــة	 فــي	
ٍة 

َ
ْســُقُف ...َبْعــَل اْمــرَأ

ُ
ْن يَُكــوَن األ

َ
)1تيموثــاوس	3:	2،	4(:	»َفَيِجــُب أ

ــاٍر.« إذن	
َ
ــُكلِّ َوق ِ ــوِع ب ُُض ْوالٌَد يِف الْ

َ
ُ أ

َ
ــًنا، ل ــُه َحَس ــُر بَيَْت ــَدٍة... يَُدبِّ َواِح

ــس	يفــرتض	أن	األســقف	جيــب	أن	 ــة،	فبول فاألمــر	ال	يتطلــب	العزوبي
رسة.	

ُ
ــه	أ ــا	ودلي ــون	مزوًج يك

إن	خــريت	ومالحظــي	ىلع	مــدار	الســنن	أقنعتــين	أن	هــذا	مطلــب	
ــع	النســاء	 ــرايع	وهــو	يتعامــل	م ــاج	ال ــا	حيت ــادًة	م ــم	وعمــي.	فع حكي
العزبــاوات	ومــع	األزواج،	للرؤيــة	املمــزة	الــي	تعطيهــا	هل	الزوجــة	مــن	
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ــا،	يف	املواقــف	 ــة	الزوجــة	أيًض ــاج	حلماي منظورهــا	املختلــف.	وهــو	حيت
ــًدا	أن	يقــي	 ــس	جي ــي.	فلي ــا	لإلغــواء	اجلن ــرض	فيه ــد	يتع ــي	ق ال
ــورة	أو	يف	 ــواء	يف	املش ــاء،	س ــع	النس ــرده	م ــة	بمف ــا	طويل ــادم	أوقاتً اخل
الصــالة.	فقــد	نشــأت	عالقــات	غــر	مرغوبــة	ومعقــدة	بســبب	مواقــف	

كهــذه.	

ــا	 ــي	ألجله ــباب	ال ــن	األس ــٌض	م ــذه	يه	بع ــك	أن	ه ــن	دون	ش م
تقتــي	يف	ايلهوديــة	أن	يكــون	احلاخــام	مزوًجــا.	فمــن	هــذا	املنظــور،	
ــن	 ــر	م ــدس	أك ــاب	املق ــن	الكت ــودي	م ــب	ايله ــذا	املنص ــرتب	ه يق

ــا.	 ــون	أعزًب ــن	أن	يك ــن	الاكه ــب	م ــي	تتطل ــيحية	ال ــم	املس اتلعايل

إن	العزوبيــة	دليهــا	ماكنــة	خاصــة	يف	مــا	يوفــره	اهلل	ألجــل	عبيــده	
ــن	اهلل،	أو	 ــة	م ــيادية	اكريزماتي ــة	س ــأيت	كعطي ــن	أن	ت ــدام.	ويمك اخل
بقــرار	مأخــوذ	يف	الصــالة	مــن	شــخص	مؤمــن.	مــع	ذلــك،	فــي	ليســت	

مطلبــاً	قياســياً	لــل	خــدام	اهلل	مــن	فئــة	معينــة.	

ــأي	شــخص	مدعــو	 ــة،	ف ــزواج	أو	العزوبي ــك،	فيمــا	يتعلــق	بال ذلل
ألي	شــل	مــن	اخلدمــة	جيــب	أن	يكتشــف	إرادة	اهلل	حلياتــه	أو	حياتهــا	

الشــخصية.
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القصة من وجهة نظر روث
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صوت العروس وصوت العريس
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 الفصل الثاني عشر

قابليين يف كينج دافيد

اكنــت	يــداّي	ترتعشــان.	وقلــي	يقفــز	حــن	كنــت	أقــف	جبانــب	
صنــدوق	الريــد	اخلــاص	يب	يف	أورشــليم.	وفتحــت	اتللغــراف،	»قابليــين	

يف	فنــدق	كينــج	دافيــد	يف	اتلاســعة	صباًحــا	يــوم	20	ســبتمر.	برنــس.«

وتنفســت	وقــرأت	اتللغــراف	ثانيــًة.	لقــد	اكن	ديريــك	برنــس	آتيًــا	
حًقــا	ألورشــليم	يلحــر	يــوم	كيبــور	)يــوم	الكفــارة	-	أقــدس	يــوم	يف	

العــام	ايلهــودي(،	وهــو	يريــد	أن	يقابلــين!

وهرعــُت	حلجــريت	املوجــودة	يف	ســكن	قريــب	وســجدت	ىلع	ركبي	
جبانــب	الفــراش	الصغــر،	وكتــايب	املقــدس	مفتــوح	أمــايم	واتللغــراف	
جبــواري.	وصليــُت،	»يــارب،	هــل	يعــين	هــذا	مــا	أظنــه؟	هــدئ	رضبــات	

قلــي	القويــة.	وســاعدين	ألســمع	صوتــك،	وأنتظــر	إرشــادك«.

وبينمــا	كنــت	أنتظــر	أمــام	اهلل،	بــدأ	الســالم	حيــل	داخــي	-	وتأكيد	
هــادئ	أن	اهلل	يرشــدين	للخطــة	الــي	اكن	يعدهــا	ألجي.

لكــن	مازالــت	هنــاك	أســئلة	تزعجــين:	فكيــف	يمكــن	دليريــك	
برنــس،	اذلي	أعتــره	رجــل	عظيــم	هلل،	أن	يتقــرب	إيًل	أنــا،	امــرأة	
ــدث	إيّل	يف	 ــن	يتح ــياء	-	وأن	م ــل	أش ــت	أختي ــو	كن ــاذا	ل ــة؟	م مطلق
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الشــهور	األخــرة	املاضيــة	لــم	يكــن	اهلل؟	مــاذا	لــو	أين	خمدوعــة؟	مــاذا	
لــو	تركــت	أمــايل	تزايــد،	وأطلقــُت	العنــان	ملشــاعري،	وُجرحــت	ثانيــة؟		

ــه؟	أو	يف	أي	رجــل	آخــر؟ ــق	في فهــل	دلي	اجلــرأة	ألث

وتذكــرت	نفــي	تلــك	الليلــة	يف	اعم	1965،	عندمــا	كنــت	أتقلــب	
يف	فــرايش،	وأبكــي.	فقــد	تالشــت	آمــايل	وأحــاليم	بــأن	»أحيــا	حيــاة	
ســعيدة	حــى	انلهايــة«	مــن	أمــام	عيــيّن.	واكن	قلــي	ممزقًــا،	ومشــاعري	
ــدة،	 ــاة	جدي ــين	حي ــى	أن	أب ــة	أن	أتم ــك	الليل ــة.	وأردت	يف	تل مضطرب
أجــد	فيهــا	الشــبع	والكفايــة.	لكــن	اخلــوف	مــأين	-	اخلــوف	أال	أجــد	
مــن	حيبــين،	أو،	أال	أتمكــن	مــن	احلــب	ثانيــًة،	وأن	أقــي	بقيــة	حيــايت	
يف	العزلــة	والوحــدة.	أو	أســوأ	مــن	ذلــك،	أن	أقــي	بقيــة	حيــايت	يف	زواج	

ثــاين	حمطــم.

كنــت	مــا	يطلــق	عليهــا	الكتــاب	املقــدس	يف	ســفر	)إشــعياء	54:	6(	
ــا  َب ــِة الصِّ َزوَْج

َ
ــرَّبُّ َوك وِح َدَعِك ال ــرُّ ــِة ال ــوَرٍة َوَمُْزونَ ٍة َمْهُج

َ
ــرَأ ــُه َكْم نَّ

َ
»أل

ُهــِك.«	فأنــا	تزوجــت	يف	الـــ	21	مــن	عمــري	مــن	رجــل	
َ
ــاَل إِل

َ
ــْت ق

َ
إَِذا ُرِذل

يهــودي.	وحتولــُت	دليانتــه،	وتركــُت	موروثــايت	وثقافــي.	ووهبــُت	نفــي	
ــُت	أن	 ــاة.	وصدق ــدى	احلي ــتمر	م ــُت	أن	تس ــة	توقع ــظ	لعالق دون	حتف
ــة	 ــك	بثالث ــد	ذل ــم،	بع ــام	لك	اتلجــارب.	ث ــا	يســتطيع	أن	يقــف	أم حبن
عــرش	اعًمــا،	إنتــىه	زوايج.	فلــم	أعــد	أســعده.	ولــم	يعــد	يريــدين	أكــر	

مــن	ذلــك.	فقــد	وجــد	امــرأة	أخــرى.	وانتــىه	زواجنــا.

درك	
ُ
وأخــًرا	جفــت	دمــويع	ونمــت.	ومــع	بــزوغ	الفجــر	بــدأت	أ
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ــرة	 ــتكمل	املس ــويم.	سأس ــاء	ن ــا	أثن ــة	م ــذ	بطريق ِ
ُ

ــرار	إخت ــاك	ق أن	هن
ــات	 ــن	أســمح	نلفــي	أن	أكــون	عرضــة	ملشــاعر	وترف بمفــردي.	ول
بيق	عالقــايت	ســطحية.	ولــن	أدع	أي	شــخص	يقــرتب	

ُ
شــخص	آخــر.	وســأ

بمــا	يكــي	يلجرحــين	هكــذا	ثانيــًة.	

ــب	 ــن	يف	اعم	1977،	واكن	جي ــدث	اعم	1965.	واآلن	حن ــا	ح ــذا	م ه
قــرر	إن	اكنــت	دلي	اجلــرأة	ألخاطــر	وأدخــل	يف	عالقــة	محيمــة	

ُ
يلّع	أن	أ

ــل	 ــرأة	اكن	جيــب	يلّع	أن	أنتظــر	أن	يقــرتب	الرجــل	قب أخــرى.	وألين	ام
أن	أعــرف	إماكنيــة	حــدوث	ذلــك.	واكن	هــذا	اتللغــراف	يبــدو	كعالمــة	

مؤكــدة	أن	ديريــك	برنــس	يقــرتب	مــين.

اكن	يمكــن	أن	أجتنــب	املخاطــرة.	فليــس	مــن	الــروري	أن	
ــوان	 ــو	عن ــه	ه ــد	اذلي	يمتلك ــوان	الوحي ــراف.	فالعن ــب	ىلع	اتللغ جي

ُ
أ

صنــدويق	الريــدي.	فــإذا	لــم	أقابلــه	يف	كينــج	دافيــد،	فســينتي	األمــر.		
لكــن	هــل	هــذا	ســريض	اهلل؟	وهــل	أجــرؤ	ىلع	عصيــان	الصــوت	اذلي	
قــال	يل،	هلــذا	أتيــت	بــك	تلعيــي	يف	أورشــليم.	هــذا	مــا	كنــت	أعــدك	

ألجلــه،	طــوال	حياتــك.

وانتظــرت	بهــدوء	حــى	شــعرت	بســالم	اكمــل.	لكــين	كنــت	أعرف	
أنــه	يمكنــين	أن	أثــق	يف	إلــي،	اذلي	أعلــن	نفســه	يل	يف	يســوع،	املســيا.
فقلــت،	»يــا	رب،	تلكــن	مشــيئتك	يف	هــذا	األمــر.	فأنــا	ال	أعلــم	مــا	يف	
املســتقبل،	لكنــك	تعلــم،	وأنــا	أثــق	فيــك.«	لــم	أعتــد	إختــاذ	القــرارات	
ت	يف	اعئلــة	كبــرة	أثنــاء	الكســاد	 بتلــك	الطريقــة.	فأنــا	قــد	ودِلْ
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اإلقتصــادي،	ومِنحــت	ذهنًــا	جيــًدا	وجســًدا	قوًيــا،	وتعلمــت	مبكــًرا	أن	
ــايت.	واكن	رد	 ــادر،	وأعتمــد	ىلع	إماكني يكــون	يل	فكــر	مســتقل،	وأن	أب
ــا،	وإدريس	أكــر،	وإعمــي	بأكــر	 فعــي	دوًمــا	هــو:	إختــذي	قــراًرا	إراديً
ــا	 ــرة	القادمــة.	وأحيانً ــام	بمــا	هــو	أفضــل	يف	امل جهــد،	وإجتهــدي	للقي
اكنــت	أصعــب	املعــارك	العاطفيــة	تقــوى	ىلع	إراديت	وضبطــي	نلفــي.		

فكــر	أبــًدا	يف	اللجــوء	ليســوع	ليســاعدين.
ُ
لكــن	لــم	أ

فالكنيســة	اللوثريــة	الــي	نشــأُت	فيهــا،	يف	ميتشــجان،	قــد	فشــلْت	
بطريقــة	مــا	يف	توصيــل	مبــدأ	العالقــة	الشــخصية	مــع	اهلل	يل.	اكن	هنــاك	
ــاء	 ــار	ألعض ــد،	وإفط ــدارس	األح ــل	م ــاطات	-	مث ــن	النش ــر	م الكث
ــوا	باملســيح،	وجممــواعت	للشــباب.	لكــين	 الكنيســة،	وفصــول	ملــن	آمن
ــر	 ــن	لوث ــا	حتــرُت	أن	يســوع	ومارت ــًرا	م ــة،	وكث ــط	القيام ــم	ق ــم	أفه ل
ــك	بســنوات	 ــة.	لكــن	بعــد	ذل يبــدوان	وكأنهمــا	حيتــالن	نفــس	املاكن
ــا	 ــة	عندم ــذه	الكنيس ــوع	يف	ه ــل	يس ــر	قاب ــقييق	األصغ ــُت	أن	ش عِلم
اكن	صــي،	فــي	األغلــب	أين	أنــا	مــن	فشــلت	يف	إســتيعاب	مــا	كنــت	
ــت	 ــا	أصبح ــة	عندم ــُت	الكنيس ــا	ترك ــوال،	فأن ــه.	ويف	لك	األح أتعلم
ــه	يشء	يلقدمــه	يل.	 ــن	ليــس	دلي ــك،	واســتنتجت	أن	ادلي ــادرة	ىلع	ذل ق

ــة	يف	 ــا	يف	فرق ــدم	كرقيبً ــت	أخ ــا	كن ــنوات،	بينم ــة	س ــد	بضع وبع
ــا	 ــودي.	وبينم ــزويج	ايله ــت	ب ــُت	وتزوج ــة،	قابل ــة	األمريكي ابلحري
كنــت	أدرس	ألحتــول	دلينــه،	اكتشــفت	بطريقــة	مذهلــة	اإلهل	اذلي	لــم	
أعرفــه	قــط	يف	الكنيســة	اللوثريــة	-	لكــن	ليــس	بطريقــة	شــخصية،	
ــبابه	 ــل	أس ــون،	واذلي	ألج ــم	بالك ــاك	هلإ	يهت ــه	هن ــد	أن ــن	بتأكي لك
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ــل	 ــك	فـــي	أوائ ــده	ىلع	الشــعب	ايلهــودي.	حــدث	ذل اخلاصــة	وضــع	ي
اعم	1950،	مبــارشة	بعــد	اهلولوكوســت،	وصارعــت	ألفهــم	ادلعــوة	املنفردة	
للشــعب	ايلهــودي	-	اذلي	يبــدو	أن	اهلل	حيبهــم،	مــع	ذلــك	فهــم	يعانــون	

ــم. أكــر	مــن	أي	شــعب	يف	العال

وقــال	يل	احلاخــام،	»هــل	أنــِت	متأكــدة	أنــك	تريديــن	أن	تتحــويل	
ــد.		 ــك	أح ــن	يفهم ــة.	ل ــوين	يهودي ــهاًل	أن	تك ــس	س ــة؟	فلي لليهودي
ــة	 ــِت	مزوج ــاز.	فأن ــرة	الغ ــاف	يف	حج ــك	املط ــي	ب ــن	أن	ينت ويمك
ــم	تســتكمي	اتلحــول	 ــِك	إن	ل ــن	يؤخــذ	علي ــل.	ول ــن	زوجــك	بالفع م

ــن!«	 ــا	تفعل ــًدا	مم ــدة	ج ــوين	متأك ــة.	ك لليهودي

واكنـت	إجابي	واضحـة:	لقد	وجـدت	يف	ايلهودية	أكـر	مما	كنت	
أظـن	أين	سـأجد	يف	ديـن	آخـر.	فاخـرتت	نلفـي	إسـم	روث،	»إبنـة	
إبراهيـم«،	وأصبحـت	يهوديـة	واعيـة	ومتحفظة.	وحفظـت	الصلوات	
العريـة	يلـوم	السـبت	ولأجـازات	ايلهوديـة.	وتعلمـت	كيـف	أطهو	
الطعـام	ألجل	الوجبـات	املمزة،	وكيف	أعد	املـزل	ألجل	اإلحتفاالت	
املختلفـة.	فقـد	وجدت	األمـان	وبعض	السـالم	يف	املراسـم،	ووجدت	

املزيـد	يف	العالقـات	املرتابطـة	القريبة	للمجتمـع	ايلهودي.

وتبنينـا	أربعـة	أطفـال	يهـود،	بمـا	أين	لـم	أكـن	قـادرة	ىلع	اإلجنـاب.		
إحداهـم،	إبنـة،	مدفونـة	يف	مقـرة	يهوديـة	يف	بورتالند	بواليـة	أورجيون.		
فقـد	وجدتهـا	ذات	صبـاح	ميتـة	يف	فراشـها	»مـوت	الرضيـع	املفـائج	يف	
الرير«.	وبشـل	ما	سـاعدين	إيماين	اجلديد	ىلع	إجتيـاز	الصدمة	واحلزن.
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ــي	 ــزواج،	ل ــن	ال ــا	م ــرش	اعًم ــة	ع ــالل	ثالث ــًرا	خ ــا	كث وتنقلن
ــع	 ــو	املجم ــاتنا	ه ــت	مرس ــي.	واكن ــتقبل	زويج	الوظي ــن	مس ــن	م حنس
املحــي	أو	العائــالت	ايلهوديــة	األخــرى	يف	املــدن	الصغــرة	الــي	ليــس	
بهــا	جممــع.	كنــا	مثــال	العائلــة	ايلهوديــة،	أغنيــاء،	ونلــا	نشــاط	ســيايس	
ــت	حريصــة	 ــة.	كن ــا	اإلجتماعي ــا	املحــي،	ومشــغولن	حبياتن يف	جمتمعن
ــود	الســيارة	 ــت	أق ــا	كن ــًرا	م ــودي.	وكث ــم	ايله ــيق	األوالد	اتلعلي ىلع	تل
ــم	مــن	 ــُت	أن	أمحيه ــوا	ادلروس	وحاول ــي	يتلق ــال	ل ــن	األمي ــد	م للعدي

ــائد. ــييح	الس ــع	املس ــوط	املجتم ضغ

ــي	 ــرغ	األوراق	ال ــل.	وأف ــة	عم ــن	رحل ــوم	اعد	زويج	م ــم	ذات	ي ث
يف	جيبــه	ىلع	املنضــدة.	وانتبهــُت	لوجــود	إيصــال	فنــديق	لــزل	مكتــوب	
ــا	 ــا	م ــة.	حًق ــا	مصدوم ــه.	وأمســكته	وأن ــه:	األســتاذ	بيكــر	وحرم علي
درك	األمــر:	رحــالت	»العمــل«	الــي	إمتــدت	

ُ
قرأتــه	صحيًحــا.	وبــدأت	أ

ــده	يل،	 ــاألوالد،	ونق ــام	ب ــة	اإلهتم ــبوع،	وقل ــة	األس ــة	نهاي ــى	عطل ح
ــة.	لقــد	وجــد	زويج	امــرأة	أخــرى. ــي	بمقاييــس	جمهول ومقارن

ــة	 ــن	صديق ــة	م ــت	انلصيح ــة،	طلب ــن	الصدم ــت	م ــا	أفق وعندم
أمينــة	)تكــرين	ببضعــة	أعــوام(.	واكنــت	نصيحتهــا	ســديدة:	ال	تقــويل	
ــه	 ــي	هل	وجبات ــة،	واط ــا	جذاب ــرتي	ثيابً ــرك،	واش ــي	بمظه ــيئًا،	واهت ش

ــرى. ــرة	أخ ــبيه	م ــاويل	أن	تكس ــة،	وح املفضل

رحــب	بــه	
ُ
وتظاهــرت	ألشــهر	طويلــة	أين	ال	أعــرف	شــيئًا،	وكنــت	أ

وأفتــح	هل	ذرايع	لكمــا	رجــع	إىل	املــزل،	وتــوددت	هل.	واكن	يعجبــه	ذلــك،	
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لكــن	العالقــة	األخــرى	ظلــت	مســتمرة.	وقتهــا	كنــت	قــد	عرفــت	من	
يه.	وشــعرت	باألمــل	إلحتمايلــة	أننــا	ســننتقل	ملدينــة	أخــرى	حــى	ذكر	
ــًرا	أنهــا	ســتنتقل	يه	أيًضــا.	ثــم	أخــرين	كــم	أن	األوالد	أصبحــوا	 اعب
حيبونهــا.	اكن	هــذا	يفــوق	الطاقــة	-	حــى	أنــه	عندمــا	اكن	خيــرج	مــع	
ــايم. ــترش	حم ــت	ألس ــم!	فذهب ــرج	معه ــا	خت ــدوين،	اكن	جيعله األوالد	ب

ــاوت	 ــا	ته ــا.	فحياتن ــك	عذابً ــة	ذلل ــة	اتلايل ــوام	اثلالث ــت	األع واكن
ــة	 ــا	للمحافظ ــاء	ىلع	الزن ــه	بن ــأال	أطلق ــه	ب ــُت	طلب ــد	قبل ــا.	فق لكه
ــالق	 ــه	ط ــوين	يتبع ــال	قان ــت	ىلع	إنفص ــين،	ووافق ــتقبله	امله ىلع	مس
ــا	واألوالد	نلعيــش	يف	مــزل	 ــا	أن ــين.	وقســمنا	املمتلــاكت،	وانتقلن روتي
أقــدم	وأصغــر	لكــن	يف	يح	جيــد.	واســتكملت	دراســي	ألحصــل	ىلع	

ــة. ــهاديت	اجلامعي ش

اكنــت	إتفاقيتنــا	وديــة،	فلــم	تكــن	دلي	فكــرة	أنــه	عندمــا	ينتقــل	
يلعيــش	خــارج	الواليــة	)وخــارج	الســلطة	القضائيــة	للمحكمــة(،	أنــه	

ســيتوقف	عــن	ســداد	انلفقــة	ومصاريــف	إاعلــة	األطفــال.

شــعرت	وقتهــا	أين	خــرت	لك	يشء	إال	أوالدي.	فلــم	يُعــد	يل	
زوج،	وال	مــال،	وال	رجــاء	-	واآلن	جيــب	أن	أدخــل	يف	معــارك	قضائيــة.	
فعقــدُت	العــزم،	وقدمــُت	طلــب	ألحصــل	ىلع	قــرض	إلســتكمال	اتلعليم	
ــتحرات	 ــة	مس ــل	كبائع ــدأت	أعم ــايئ،	وب ــت	كري ــي،	ودفن اجلام
ــه	 ــأحصل	علي ــب	اذلي	س ــو	املرت ــديف	ه ــازل.	واكن	ه ــل	يف	املن جتمي

ــة.	 ــهاديت	اجلامعي ــل	ىلع	ش ــا	أحص عندم
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واكن	أوالدي	يعانــون	أكــر	مــين.	فهــم	حمرمــون	مــن	األب،	وأمهــم	
أصبحــت	شــديدة	اإلرهــاق	أو	شــديدة	اإلنشــغال.	وكنــت	أشــاهدهم	يف	
كثــر	مــن	الليــايل	وهــم	نائمــن	يف	فراشــهم،	وأرصخ	يف	داخــي،	»ملــاذا	
ــد	 ــال.	وق ــىه	اجلم ــار	يف	منت 	صغ

ً
ــاال ــوا	أطف ــد	اكن ــاذا؟«	فق ــارب،	مل ي

تبنيناهــم	ولكنــا	رجــاء.	لكــين	ال	أســتطيع	أن	أكــون	األم	واألب	بالنســبة	
ــي	أحــب	أن	أكــون	 ــدة	ال هلــم.	وال	أســتطيع	حــى	أن	أكــون	األم	اجلي
عليهــا.	ومــرت	األيــام	يوًمــا	بعــد	اآلخــر،	وأنــا	أحــاول	أن	أفعــل	أفضــل	

مــا	عنــدي	يف	ظــل	الظــروف	الراهنــة.

ــة	الكــرى:	مرضــت.	بعــد	أن	أصبــح	الطــالق	 ــم	حدثــت	الاكرث ث
نهائيًــا،	وبــدأت	نفقــات	إاعلــة	األطفــال	تــأيت	ثانيــة،	وكنــت	ىلع	وشــك	
اتلخــرج.	وكنــت	أفكــر	أين	سأســرتيح	قليــاًل	-	وهــا	قــد	مرضــت!		قمــت	
ــم	هجمــة	رشســة	 ــة	تالهــا	اتلــواء	يف	الاكحــل،	ث بعمــل	عمليــة	جراحي

مــن	اإلنفلونــزا.	وبــدت	حالــي	مســتحيلة.

وذات	يللــة	بينمــا	كنــت	مســتلقية	يف	فــرايش	رصخــت	هلل	هلإ	
إبراهيــم،	وإســحق،	ويعقــوب	قائلــة:	»أيــن	أنــت؟		أال	تهتــم	يب؟	لــم	أعــد	
قــادرة	ىلع	اإلعتنــاء	بنفــي	وال	بــأوالدي.	لــم	أعد	أســتطيع	اإلســتمرار.		

ســاعدين!«

وفجأة	شـعرت	أن	مناخ	الغرفة	تغر.	وشـعرت	حبضـور	اهلل،	القوي،	
واملريح،	واذلي	يبعث	بالسـالم.	وشـفاين	يسـوع.	كنت	أعلم	أنه	يسـوع.		
فكيهوديـة	لـم	أكن	أؤمن	حى	بيسـوع	-	لكنه	شـفاين	بالرغـم	من	ذلك!		



 229

 “قابليين يف كينج دافيد”

ثـم	رحـل	احلضـور.	واعدت	غرفـي	لطبيعتهـا.	يف	ذهـول،	اسـتلقيت	يف	
مـاكين	بلضـع	دقائق،	ثم	نهضـُت	ألختر	قـويت.	وعندمـا	اعد	األوالد	من	

املدرسـة	كنت	أقـف	يف	املطبخ	وأصنع	البسـكويت.

اكن	مــن	الرائــع	أن	أشــعر	أنــين	بصحــة	جيــدة	ثانيــة.	واســتغرقُت	
يف	لك	نشــاطايت،	ورساعن	مــا	عــدت	ألنشــغل	ملــدة	ثمــاين	عــرشة	ســاعة	
يوميًــا	كمــا	فعلــت	مــن	قبــل.	لــم	أكــن	أريــد	أن	أتوقــف	لفــرتة	اكفيــة	
ــا	 ــر	مم ــه	يل	اكن	أك ــن	نفس ــوع	ع ــالن	يس ــن	إع ــزى	م ــر؛	فاملغ ألفك

أســتطيع	مواجهتــه.

وكنــت	أنظــر	نلفــي	ىلع	أين	راعــوث	العــر	احلديــث،	امللزمــة	
ــاذا	 ــوع.	فم ــت	بيس ــد	آمن ــل.	واآلن	فق ــعب	إرسائي ــل	وش ــإهل	إرسائي ب
ــالق.	 ــة	ىلع	اإلط ــر	غراب ــي	يه	األك ــعر	أن	حال ــت	أش ــأفعل؟	وكن س
ــيا.	 ــو	املس ــوع	ه ــأن	يس ــن	ب ــة	تؤم ــد	أين	أول	يهودي ــت	أعتق ــد	كن فق
ولــم	تكــن	دلي	فكــرة	أن	ايلهــود	حــول	العالــم	يتقابلــون	أيًضــا	بشــل	

ــام. شــخيص	مــع	املســيا	املق

ــه.		 ــن	ب ــفاين،	وأين	أؤم ــد	ش ــوع	ق ــه	أن	يس ــت	أعرف ــا	كن ــل	م ف
لكــن	لــم	يكــن	باســتطاعي	أن	أحتــدث	عــن	هــذا	األمــر.	فأصدقــايئ	
ــُت	 ــدد.	ورفض ــذا	الص ــوع	به ــم	يس ــرت	إس ــتاؤون	إن	ذك ــود	سيس ايله
قــراءة	العهــد	اجلديــد	اذلي	أعطتــه	يل	صديقــة	جديــدة،	صديقــة	
مســيحية،	شــاركُت	معهــا	قصــي.	فقــد	كنــت	أخــى	أن	أســى	ألفهــم	

ــودي. ــعب	ايله ــة	وللش ــبب	واليئ	لليهودي ــد	بس املزي



230

ما مجعه اهلل

ــن	 ــان	مل ــِد	العرف ــم	أب ــن.	ول ــدة	اعم ــن	اهلل	مل ــرب	م ــت	أه وظلل
شــفاين.	وقســيُت	قلــي	ورفضــُت	اتلفكــر	يف	األمــور	الروحيــة.	ووهبــُت	
ــر	مســتقبي	املهــين،	والســي	خلــف	 ــايئ،	وتطوي ــة	أبن ــي	لرتبي لك	طاق
ــين	 ــُت	ذه ــة.	وأبقي ــايت	اإلجتماعي ــاراة	حي ــة،	وجم ــاطايت	اإلجتماعي نش

ــاًرا	ويلــاًل. منشــغاًل	نه

اكنــت	لك	األمــور	تســر	ىلع	مــا	يــرام	حــى	اعم	1970.	حــن	
تدهــورت	صحــي	ثانيــة.	وتــم	حتديــد	ميعــاد	جلراحــة	إســتئصال	الغــدة	
ــا.	وكنــت	خائفــة.	وتذكــرُت	مــريض	الطويــل	 املراريــة.	اكن	األلــم	مضنيً
منــذ	اعمــن،	والراحــة	الــي	شــعرت	بهــا	عندمــا	شــفاين	يســوع	حــى	
ــين	 ــين	يمكن ــم	أرى	أن ــة.	ول ــايت	املنتج ــتكمال	حي ــن	إس ــت	م تمكن
ــم	أعــِط	يســوع	اإلحــرتام	اذلي	 ــا	ل ــع	معجــزة	أخــرى	اآلن.	فأن أن	أتوق
أعطيتــه	لطبيــي،	ولــم	أقــم	بــأي	جمهــود	ألعــرف	مــا	يُعلمــه	عــن	احليــاة	
ــه! ــة	عــن	رمحــة	اهلل	وحتنن ــي	قليل ــت	معرف ــدة.	كــم	اكن بصحــة	جي

وقبــل	موعــد	العمليــة	اجلراحيــة	بيــوم،	قــرأت	كتــاب	وجًهــا	لوجــه	
مــع	املعجــزة	للاكتــب	دون	باشــام،	اذلي	أعطتــه	يل	صديقــي	املســيحية.		
ــفيين	 ــي	يش ــس	ل ــص	-	لي ــي	ملخل ــوح	حاج ــُت	بوض ــرة،	رأي وألول	م
ــن	 ــرين	م ــن	يلطه ــا،	لك ــي	خططته ــريت	ال ــتكمل	مس ــط	وأس فق

ــاة	مــن	إرشــاد	اهلل.		 خطيــي	ويعطيــين	حي

ــك	 ــا	تل ــدس	ألحي ــروح	الق ــوة	ال ــايج	لق ــص	إحتي ــُت	باألخ ورأي
احليــاة	-	ألين	كنــت	أعلــم	وقتهــا	أنــين	ال	يمكنــين	اتلغلــب	ىلع	لك	عقبة	
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فقــط	بالعزيمــة	والعمــل	اجلــاد.	وجســدي	املحطــم	باأللــم	أخــرين	أنــين	
جيــب	أن	أقــوم	بتغيــر	جــذري	يف	طريقــة	حيــايت.

وهناك	يف	غرفة	املستشـى،	حنيُت	رأيس	وأغلقُت	عييّن.		فيسـوع	
َّ ُيْقبِـُل َوَمـْن ُيْقبِـْل  ـإِلَ

َ
قـال	يف	)يوحنـا	6:	37(	»ُكُّ َمـا ُيْعِطيـِي اآلُب ف

ْخرِْجـُه َخارًِجـا.«	فأتيـُت	هل	ببسـاطة	وتواضـع	وقلت،	»سـاحمين	
ُ
َّ الَ أ إِلَ

أين	أخطـأت	إيلـك	وسـلكُت	يف	طريـيق	اخلـاص.	تعـاَل	أدخـل	قلي.«

وقــد	فعــل،	واكن	األمــر	بســيًطا،	خــايل	مــن	املشــاعر،	وكأين	قمــت	
ــدق	ىلع	 ــة	نلص ــا	باملصافح ــوع،	وقمن ــع	يس ــفوية	م ــة	ش ــل	إتفاقي بعم

األمــر.

ثــم	قلــت	ليســوع،	»إن	كنــت	أنــت	مــن	تُعمــد	بالــروح	القــدس،	
وتريــدين	أن	أحصــل	عليــه،	فأنــا	أريــده.«

وقــام	ســيدي	اجلديــد	بالعمــل	بكلمــي،	وابتــدأْت	لكمــات	
غريبــة	ختــرج	مــن	فــي.	كنــت	أهمــس،	لكيــال	يســمع	أحــد،	وبــدأْت	
لغــة	جديــدة	لــم	أســمعها	مــن	قبــل	ختــرج	مــن	لســاين،	لغــة	معطــاة	يل	
ــا	يف	تلــك	الليلــة	 ــم	الحًق ــع	املتدفــق.	ث ــل	انلب مــن	الســماء.	اكنــت	مث
وأنــا	مســتلقية	أهمــس	بتلــك	اللكمــات	الــي	اكنــت	تنبــع	مــن	داخــي.		
بــدأْت	تغمــرين	كمــا	يغمــر	جــدول	امليــاه	األحجــار:	فــاكن	لك	حلــن،	ولك	

مقطــع،	يغســلين	أكــر.

ــابيع	 ــة	أس ــا	بثالث ــة.	وبعده ــايل	للجراح ــوم	اتل ــت	يف	ايل وخضع
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ــتعاديت	 ــة	إس ــت	بكيفي ــا،	وُذهل ــفاء	رسيًع ــاكن	الش ــي.	ف ــدت	لعم ُع
ــم	 ــدس	جبــوع	ل ــاب	املق ــرأ	الكت ــدأُت	أق ــاء،	ب ــك	األثن لصحــي.	يف	تل
أشــعر	بــه	حنــو	أي	يشء	مــن	قبــل.	وبعــد	بدايــة	بــدون	مشــاعر،	وقعــت	
يف	حــب	يســوع.	لــم	يكــن	هنــاك	يشء	يشــبعين	غــر	لكمتــه،	والصــالة	

ــدة. بلغــي	اجلدي

ــت	أصــارع	 ــد	كن ــدة	اآلن.	فق ــت	أواجــه	مشــلكة	جدي لكــين	كن
ــد	 ــذا	احلــب	اجلدي ــة	وه ــة	مدني ــي	يف	منظم ــات	عم ــر	متطلب ــن	توت ب

ــوم. ــد	لك	ي اذلي	يزاي

ــوع	 ــذين	يس ــهر،	أخ ــة	أش ــك	بأربع ــد	ذل ــايل	بع ــدى	اللي يف	إح
ــل	هل.	اكن	 ــق.	ووضــح	يل	أين	جيــب	أن	أســلم	نفــي	بالاكم خلطــوة	أعم
هــذا	رصااًع.	فــإراديت	اكنــت	ناضجــة	وقويــة.	وأخــًرا	أدركــُت	أن	حيــايت	
لــم	تكــن	ناجحــة	بشــل	مذهــل.	صحيــح،	أنــين	خترجــت	بإمتيــاز	مــع	
مرتبــة	الــرشف	مــن	اجلامعــة	أثنــاء	تربيــة	ثالثــة	أطفــال	والعمل	بشــل	
ــن	صحــي	 ــا.	لك ــين	اكن	رائًع ــتقبي	امله ــح،	أن	مس ــم.	صحي ــر	دائ غ
خــارت	مرتــن	يف	اعمــن.	واكن	يصعــب	ىلع	كثــًرا	أن	أتعامــل	مــع	ابــين	
املراهــق.	وكنــت	يف	حاجــة	للســالم	ادلاخــي	اذلي	أشــعر	بــه	يف	يســوع.		

وبــدا	يل	أنــه	ال	يوجــد	حــل	بديــل.

ومــع	أن	عقــي	اكن	يقــول	باســتمرار،	»مــاذا	لــو؟«	لكــين	استســلمُت	
ــن	 ــغ	م ــا	أبل ــر	اعم	1971:	»أن ــي	يف	21	فراي ــت	هلل	يف	غرف ــإراديت.	فقل ب
ــم،	ودلي	 ــة،	وزوايج	حمط ــة،	ومتعب ــت	قوي ــا،	ولس ــن	اعًم ــر	أربع العم
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أوالد	يعانــون	مــن	مشــكالت	-	وال	أعــرف	مــا	يمكنــك	أن	تفعــل	يب.		
لكــين	لــك،	أيـًـا	اكن	اإلســتخدام،	فأنــا	أهــب	نفــي	لــك.«	وقــد	قبلــين.

ــين	اهلل.		 ــالة،	أجاب ــُت	يف	الص ــا	رشع ــن،	بينم ــك	بليلت ــد	ذل بع
وكــدت	أن	أســقط	مــن	ىلع	الريــر.	فلــم	خيــرين	أحــد	أن	اهلل	يتحــدث	
للنــاس	يف	يومنــا	هــذا.	مــرة	أخــرى	اعتقــدُت	أين	أول	شــخص	حيــدث	
ــذا	 ــل	ه ــارين	اهلل	ملث ــاذا	إخت ــاءلُت	مل ــا.	وتس ــر	رائًع ــك.	اكن	األم هل	ذل
ــايت	 ــن	حي ــئلة	ع ــأهل	أس ــت	أس ــة	كن ــن	دقيق ــدة	عرشي ــار.	فلم اإلختب
ــايت.		 ــرات	يف	حي ــض	اتلغي ــوم	ببع ــدين	أن	أق ــين.	واكن	يري ــو	جياوب وه
وقــال	يل	أنــه	يتوقــع	أن	أطيعــه،	وأشــار	أنــه	ســيقودين	طاملــا	كنــت	أمينــة	

ــه. ــة	أي	يشء	أفهم يف	طاع

ــم	 ــه	ل ــر.	لكن ــخًصا	أخ ــن	ش ــألت	ع ــى	س ــة	ح ــتمرت	املحادث واس
حيــذرين.	وببســاطة	لــم	جِيــب.	وتعلمــُت	ادلرس	رسيًعــا:	ال	تكــوين	متطفلة!

وُذهلــت	مــن	احليــاة	الــي	عشــتها	يف	ايلــوم	اتلــايل.	فقــد	إختفــت	
ــا	 ــي	طلبه ــور	ال ــر	لك	األم ــن	تغي ــت	م ــاوف.	وتمكن ــكوك	واملخ الش
ــنن	 ــاء	س ــي.	يف	أثن ــيقف	م ــا	أن	اهلل	س ــدة	تماًم ــا	متأك ــين	اهلل	وأن م
وحــديت،	أصبحــت	شــخصية	مســتقلة	تماًمــا،	واآلن	خــالل	يللــة	
ــت	 ــد	كن ــدس.	فق ــروح	الق ــدة	ىلع	ال ــة	جدي ــت	إعتمادي ــدة	تعلم واح
أعــرف	أنــين	ال	أســتطيع	أن	أطيــع	اهلل	مــا	لــم	أســمع	صوتــه؛	واخلشــوع	
املقــدس	واملخافــة	أبقيــاين	يف	طلــب	مســتمر	هل	ئلــال	أفشــل	بســبب	قلــة	
الرتكــز.	وأدركــُت	بعــد	ذلــك	أين	أخــذت	هبة	من	الــروح	القــدس	-	ويه	
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موهبــة	اإليمــان.	وبهــذه	املوهبــة	تمكنــُت	مــن	اخلــروج	مــن	املنصــب	
اذلي	كنــت	أعمــل	فيــه،	وانتظــر	أن	يضعــين	اهلل	يف	املــاكن	اذلي	أرادين	

أن	أكــون	فيــه.

ــت	أن	 ــا	تعلم ــرة	بينم ــوم	مغام ــة،	اكن	لك	ي ــهور	اتلايل ــالل	الش خ
غــر	

ُ
أســمع	صــوت	اهلل	وأتــرف	بطاعــة.	فقــد	علمــين	املرونــة،	حــى	أ

إجتــايه	حبســب	قيــادة	الــروح	القــدس.	ووهبــين	حبــه،	اذلي	اكن	يغمرين	
وخيــرج	مــن	خــاليل	لآلخريــن.

ــة	 ــة	يف	والي ــدي	العامل ــة	لأي ــدة،	كمنظم ــي	اجلدي ــت	وظيف واكن
مريالنــد،	تتطلــب	الســفر	الطويــل،	وأصبحــت	ســياريت	مــاكن	عبــادة	
ــون	أول	 ــياريت،	تك ــب	س ــا	أرك ــوم،	عندم ــذا	ايل ــى	ه ــراًك.	وح متح
رغبــة	دلي	يه	الرتنيــم.	فقــد	أعطــاين	اهلل	صــوت	ألســبحه	ومــأ	قلــي	
بالرتانيــم.	فكنــت	أرتــل	بالــروح	وباذلهــن	أيًضــا.	وكنــت	أصــي	بالــروح	

وأصــي	باذلهــن.

ــة.		 ــايت	األرضي ــة	أكــر	مــن	عالق واكنــت	عالقــي	بيســوع	حقيقي
فقــد	كنــت	أطلبــه	لك	يــوم،	وهــو	لــم	يتأخــر	يلع.	واكنــت	فرحــة	رشكــي	
ــا.		 ــتطيع	أن	أصفه ــى	أين	ال	أس ــة،	ح ــاعر	أرضي ــوق	أي	مش ــه	تف مع
أعتقــد	أنــين	يمكــن	أن	أصفهــا	بوقــت	خطبــي	لعريــي	الســماوي،	
حالــة	ســابقة	لشــهر	العســل	اذلي	ســيبدأ	مــع	عشــاء	عــرس	اخلــروف.

ولكمــا	تعمقــْت	العالقــة،	لكمــا	تعلمــُت	كيــف	أمــز	صوتــه	
بأكــر	وضــوح،	واتلحــرك	الفــوري	حبســب	إرشــاده،	وقــادين	يســوع	يف	
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الصــالة	الشــفاعية،	وبــدأُت	اتلحــدث	معــه	بصــورة	طبيعيــة	جــًدا	عــن	
ــت	 ــي.	كن ــف	أص ــف	يل	كي ــين،	واكن	يكش ــف	تهم ــخاص	ومواق أش
ذهــل	يف	أول	األمــر	باإلســتجابات	الواضحــة	للصــالة،	ثــم	أدركــُت	أنــه	

ُ
أ

ــون	برشوطــه. ــن	يلزم ــوات	أوئلــك	اذلي يســتمتع	بإســتجابة	صل

ــم	يف	مزمــور	37:	4،	 ــا	املرن ــرب،	كمــا	حيثن وبينمــا	كنــت	أتــذذ	بال
ــايت	 ــا	إحتياج ــدد	أيًض ــد	س ــه.	وق ــن	نفس ــر	م ــر	وأك ــأين	اهلل	بأك م
ــن	األزواج	املســيحين	 ــاء	م ــد	أعطــاين	أصدق مــن	خــالل	انلــاس:	فق
ــن	 ــاء	م ــن؛	وأصدق ــي	معه ــي	ألص ــاوات	مث ــاء	عزب ــن؛	نس انلاضج
ــي	أو	 ــل	اعط ــة	دون	أي	تدخ ــر	ذكوري ــة	نظ ــوا	يل	وجه ــبان	يلقدم الش
مســاومات؛	وقــس	ذا	قلــب	رايع	حقيــيق؛	ومعلمــن	ممســوحن	)أحدهم	
هــو	ديريــك	برنــس(	أقــرأ	كتبهــم،	وأســتمع	لعظاتهــم	املســجلة،	ومــن	

ــايت	ُمشــبعة. ــت	حي ــا.	واكن خــالل	املؤتمــرات	أيًض

ثــم	أثنــاء	أول	زيــارة	يل	ألورشــليم	اعم	1974،	داعين	اهلل	للخدمــة	يف	
إرسائيــل.	فقــد	شــعرُت	بتثقــل	حنــو	إرسائيــل	عندمــا	بــدأُت	يف	قــراءة	
ــي	 ــا.	ف ــعياء	وإرمي ــفري	إش ــُت	لس ــا	وصل ــدس،	وعندم ــاب	املق الكت
ــدأُت	يف	 ــوالدة	ألمــة	إرسائيــل،	وب ــة	ال هــذه	اللحظــة	كنــت	أفهــم	حال
الصــالة	ايلوميــة	لــي	يؤســس	اهلل	أورشــليم	وجيعلهــا	تســبيحة	يف	األرض	
ــوم	كيبــور	اعم	1973	قــد	مزقــْت	 )إشــعياء	62:	6	-7(.	واكنــت	حــرب	ي
قلــي.	فقــد	كنــت	أريــد	أن	أقــوم	بمــا	هــو	أكــر	مــن	الصــالة.	أردُت	أن	

أقــدم	املســاعدة.
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ــوح	أن	 ــدث	إيّل	اهلل	بوض ــا	حت ــتعدة	عندم ــر	مس ــت	غ ــا	كن فأن
أتــرك	لك	يشء	خلــي،	وأنتقــل	ألعيــش	يف	إرسائيــل.	وعندمــا	تذكــرت	
تلــك	الليلــة	يف	اعم	1971	عندمــا	ســلمت	هل	الــل،	فأنــا	كنــت	أعــرف	
أنــه	ســيقودين	طاملــا	كنــت	مطيعــة	ملــا	فهمــت	مــن	كالمــه.	إعتقــدت	
أين	أعــرف	صوتــه.	ومــع	ذلــك	كنــت	أشــعر	باملخاطــرة.	فاملــاكن	بعيــد	
ــاءل	 ــرى	تس ــرة	أخ ــه.	وم ــا	أن	أفعل ــرت	يوًم ــن	أي	يشء	فك ــًدا	ع ج

ــو...؟ ــو...؟	مــاذا	ل عقــي،	مــاذا	ل

لكــن	اهلل	قــال	ال	تنتظــري	أكــر	مــن	ذلــك.	فهــذا	قــرار	جيــب	أن	
ــا	 ــارب.	إذا	اكن	هــذا	مــا	تريــده،	فأن آخــذه.	وأخــًرا	اســتجبت،	»نعــم	ي
أريــده.«	ورجعــت	ملــزيل،	وطلبــت	املشــورة	مــن	رايع	كنيســي	ألتأكــد،	

ثــم	عزمــت	ىلع	الطاعــة.

ــم	 ــات	ل ــار	إليمــاين	حــى	اآلن.	فالرتتيب ــك	هــو	أكــر	إختب اكن	ذل
تــر	لكهــا	بســهولة.	فــزويج	الســابق،	اذلي	تــزوج	ثانيــة	وأصبــح	دليــه	
ــيق	 ــق	يف	طري ــع	لك	العوائ ــيا.	ووض ــاين	باملس ــم	بإيم ــدة،	عل أرسة	جدي
ــكا	 ــرى	إيري ــا	الصغ ــي	إبنتن ــب	م ــه	ألصطح ــت	موافقت ــا	طلب عندم
ــل	رحلــي،	همــس	العــدو	يف	أذين،	 ــم	تأجي ــا	ت ــل.	وعندم مــي	إلرسائي
ــكالت	 ــن	املش ــا	ب ــرق	م ــب	يلع	أن	أف ــاكن	جي ــاَل	اهلُل...؟	ف ــا	قَ اَحّق

ــار	اهلل	إلرصاري. ــيطانية،	واختب ــة	الش ــة،	واملقاوم الطبيعي

وتعرفــت	ىلع	يســوع	بأبعــاد	جديــدة.	فقــد	ختليــت	عــن	ممتلــاكيت،	
ــة	دام	 واســتقلت	مــن	وظيفــي،	وتركــت	مــزيل.	وبمــا	أن	تأخــر	الرحل
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لســتة	أشــهر،	جلــأت	لللكمــة	املقدســة	بعزيمــة	متجــددة.	وأتــت	اإلجابــة	
يف	الكثــر	مــن	اآليــات:	ثــيق	يّف.

وعندمــا	إســتوىف	اإلمتحــان	قصــده،	أخذنــا	اهلل	ألورشــليم.	واكنــت	
ــا	وإريــكا	فقــط	ألرض	 ــم	حيــرين	أن عــودة	عظيمــة	للمــزل.	فــاهلل	ل
أبــايئ	باتلبــين،	لكنــه	حفــظ	أمانتــه.	فأنــا	كنــت	يف	الـــ	44	مــن	عمــري،	
وكنــت	قويــة،	وصحيحــة،	وممتلئــة	بالفــرح.	فيســوع	عمــل	مــي	الكثــر	
يف	أربــع	ســنوات.	واآلن	قــد	أحــرين	ملدينتــه	-	مدينــة	امللــك	العظيــم!		

فكيــف	يل	أن	أريــد	شــيئًا	آخــر؟	حًقــا	كنــت	متــذذة	بــه.

ــك	بســنتن	ونصــف،	وبينمــا	كنــت	أرقــد	يف	رسيــري	يف	 بعــد	ذل
مــزيل	بأورشــليم،	حيــث	أمــرين	األطبــاء	اإلرسائيليــون	بالراحــة،	وأنــا	
مشــلولة	بتمــزق	يف	فقــرة	يف	ظهــري	لــن	تشــى.	فعمــودي	الفقــري	اكن	
ــد	اآلن.		 ــي	بع ــم	جس ــن	دع ــن	م ــن	يتمك ــي،	ول ــذ	طفول ــا	من مقوًس
ــرايش	 ــرك	ف ــت	أت ــتمر.	كن ــم	املس ــن	األل ــة	م ــهور	دون	راح ــرت	ش وم
ــل	ىلع	 ــد	ديل ــن	ال	يوج ــوم،	لك ــط	لك	ي ــن	فق ــدة	أو	اثنت ــاعة	واح لس

ــن. اتلحس

ذات	مســاء	أثنــاء	وقــت	فــرايغ،	كنــت	أتصفــح	ادلفــرت	اذلي	أدون	
فيــه	أحاديــي	مــع	اهلل.	ووجــدُت	هنــاك:	يف	الرابــع	مــن	نوفمــر	اعم	1976	
رس	اهلل	وأخدمــه	بشــل	أفضل،	

ُ
مــا	كتبتــه	متســائلة	كيــف	أســتطيع	أن	أ

وقــد	ســلمُت	نفــي	هل	مــرة	أخــرى.	ورســمُت	ىلع	ورقــة	بيضــاء	عقــد،	
قــر	فيــه	بمــا	فعلــه	ألجــي	مــن	خــالل	دم	يســوع،	وإىل	أيــن	قــادين	منــذ	

ُ
أ
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ذلــك	ايلــوم	اعم	1971	حــن	ســلمت	نفــي	هل	بالاكمــل.	وكتبــُت	أين	مــن	
جهــي،	قــد	أعطيتــه	نفــي	دون	حتفــظ؛	وتركــُت	بقيــة	الصفحــة	بيضاء	

يك	يكتــب	اهلل	رشوطــه.	ووقعــت	اســي	يف	أســفل	الصفحــة.

إذن،	فأنــا	حايلًــا	مســتلقية	يف	الفــراش.	وهــذا	»رشًطــا«	لــم	أتوقعــه.		
فأنــا	إعتقــدُت	أنــه	بعدمــا	خيلصــين	اهلل،	فســيحفظين	صحيحــة	ألجــل	

خدمتــه.	واآلن	أصبحــُت	اعجــزة	ويف	ألــم	مســتمر.

ــت	 ــدة.	فكن ــع	اهلل	جمي ــي	م ــت	عالق ــايب،	اكن ــد	اإلجي ىلع	الصعي
ــل.		 ــاح	ابلاكــر	وحــى	آخــر	اللي ــذ	الصب أمكــث	يف	حضــور	يســوع	من
ــل	 ــن	مح ــين	م ــم	يمكن ــري	ل ــا	ىلع	ظه ــتلقية	تماًم ــا	مس ــي	وأن فوض
الكتــاب	املقــدس	إال	لقــراءة	مقتطفــات	قليلــة.	واســتزفت	لك	رشائــط	
الاكســيت	الــي	بهــا	الكتــاب	املقــدس	املســموع	أثنــاء	تلــك	الشــهور.		
ولــم	يــأيت	الشــفاء	اذلي	إنتظرتــه،	لكــن	احلــوار	ادلاخــي	معــه	وحــالوة	

ــان. ــا	ال	ينقطع حضــوره	اكن

ــايب.	فهــو	اكن	يف	أورشــليم،	 ــس	ب ــك	برن ــوم	طــرق	ديري ــم	ذات	ي ث
ــعادة.		 ــورة	بالس ــت	مغم ــري.	كن ــفاء	ظه ــي	لش ــين،	وأىت	يلص ــمع	ع وس
ومــع	أين	كنــت	متأكــدة	مــن	حمبــة	يســوع	يل	منــذ	ســنوات،	لكــن	اكن	
يصعــب	يلّع	تصديــق	أن	يرســل	رجــل	بهــذه	املاكنــة	حــى	بــاب	مــزيل	

يلصــي	ألجــي.

ــًرا	بديريــك،	فقــد	اكن	يل	نشــاط	 ــم	أنبهــر	كث حلســن	احلــظ	أين	ل
ــاريف	 ــرة	مع ــت	دائ ــا،	واكن ــن	اعًم ــدة	عرشي ــة	مل يف	السياســة	األمريكي
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تضــم	أعضــاء	جملــس	الشــيوخ	وأعضــاء	جملــس	انلــواب	وحمافظــن،	
ــا	اكن	 ــيادي،	كم ــب	س ــن	هل	منص ــل	م ــديد	ل ــرتام	ش ــن	إح ــت	أك كن
يفعــل	معظــم	مــن	يف	جيــي،	لكــن	يف	نفــس	الوقــت	كنــت	مســرتحية	

ــم. ــة	معه ــل	بطبيعي وأتعام

ــا	ســوًيا،	 ــه.	وحتدثن ــه	لدخــول،	هــو	والشــاب	اذلي	اكن	مع فدعوت
	عــن	إصابــي،	وثانيًــا	عــن	أورشــليم.	وكنــت	أنظــر	دليريــك	

ً
أوال

بإهتمــام	وحنــان.	فهــو	اكن	يبــدو	أكــر	بكثــر	مــن	عمــره	اذلي	يبلــغ	
62	اعًمــا.	واكنــت	ذراعــه	مربوطــة	بربــاط	مــن	اجلبــس،	فقــد	كــِرت	
أثــر	وقعــة.	وزوجتــه	قــد	توفيــت	منــذ	اعمــن،	وكنــت	أســتطيع	أن	أرى	
مالمــح	احلــزن	والوحــدة	باقيــة	ىلع	وجهــه.	اكن	مــن	الصعــب	تصديــق	
أن	هــذا	هــو	الرجــل	القــوي	املؤثــر	اذلي	إســتمعت	هل	يعــظ	بقــوة	منــذ	

ــة. بضــع	ســنوات	ماضي

ــزة	يف	 ــة	مم ــه	هل	خدم ــم	أن ــت	أعل ــي.	كن ــي	ألج ــرض	أن	يص وع
ــر	اعم	1971.		 ــاع	كب ــي	يف	إجتم ــدث	م ــذا	ح ــل«	ألن	ه ــة	األرج »إطال
آنــذاك	لــم	يكــن	ديريــك	يــدرك	تماًمــا	موهبــة	اإليمــان	الــي	أعطيــت	
هل،	لكنــه	قــال	يل	بأنــه	جيــب	أن	»أحافــظ	ىلع	اإلتصــال	بقــوة	اهلل	
الصانعــة	للمعجــزات«	عــن	طريــق	اإلســتمرار	يف	شــكره	أنــه	قــد	ملســين.

وعندمــا	أمســك	ديريــك	بقــديم	قــال	يل،	»إنهمــا	متطابقتــان	تماًما!		
	أحدهــم	لــك	ألجــل	ذلك؟« هــل	صــىَّ

فأجبت،	»نعم،	أنت	فعلت،	اعم	1971.«



240

ما مجعه اهلل

ــي	 ــم	وقــف	جبان ــد!”	ث ــُت	بعمــل	جي ــد	قم ــال،	“لق وضحــك،	وق
ــي. ــده	ىلع	كت ووضــع	ي

ــن	 ــجيعية	م ــالة	تش ــت	رس ــين.	اكن ــا	أدهش ــؤ،	مم ــدأ	يف	اتلنب ــم،	ب ث
اهلل،	قائــاًل	يل	أين	شــجرة	مــن	زراعتــه	وأنــه	ال	يوجــد	يشء	يمكــن	أن	
يقتلعــين	مــن	جــذوري.	ومــا	أدهشــين	أن	اهلل	قــد	أعطــاين	نفــس	ذات	
اللكمــات	وأنــا	بمفــردي	معــه	منــذ	أقــل	مــن	أســبوع،	وقــد	كتبتهــا	يف	

دفــرتي.

ــاب	 ــن	ابل ــرج	م ــو	خي ــال	يل	وه ــاًل	ق ــك	راح ــا	اكن	ديري وعندم
“حافظــي	ىلع	اإلتصــال!	إســتمري	يف	شــكر	اهلل.”	ثــم	أضــاف،	“وصــي	
ــا	ذاهــب	مليونيــخ	يف	غــرب	أملانيــا	األســبوع	القــادم	ألجــل	 ألجــي،	فأن

ــل. ــم	رح ــه.”	ث ــظ	في ــهل	الوع ــاكن	يس ــت	م ــة	ويه	ليس اخلدم

ــت	 ــت	مازل ــكر	اهلل.	كن ــا	أش ــتلقيت	وأن ــراش	واس ــت	للف ورجع
ــك	 ــف	ديري ــدر	لط ق

ُ
ــت	أ ــا.	وكن ــله	إىل	هن ــد	أرس ــة	أن	اهلل	ق مندهش

قــدر	العالمــة	الــي	
ُ
وحساســيته	للــروح	القــدس.	وأهــم	يشء،	كنــت	أ

ــى. ش
ُ
ــدين	أن	أ ــه	يري ــاليت	وأن ــتمع	لص ــه	يس ــلها	اهلل	يل	بأن أرس

لــم	حيــدث	يشء	غــر	اعدي	ىلع	الفــور.	فعندمــا	اكن	يشــتد	
ــك	الصانعــة	 ــا	يســوع،	ألن	قوت ــة،	»أشــكرك	ي ــم	كنــت	أرصخ	قائل األل
للمعجــزات	تعمــل	يف	جســدي.«	وظلت	طاقــي	ضعيفة.	فكنت	أســتطيع	
أن	أســتحم	وألبــس	مالبــي	بمفــردي،	وأفعــل	األمــور	البســيطة.	وكنت	
أقــوم	بعمــل	اتلماريــن	الــي	أعطاهــا	يل	املعالــج	الطبيــي.	وأســبح	مــن	
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حــن	آلخــر	يف	املســبح	العــام،	فامليــاه	اكنــت	تدعــم	ظهــري	الضعيــف.

اكنــت	إبنــي،	الــي	تبلــغ	مــن	العمــر	17	اعًمــا	اآلن،	تســتعد	تلعــود	
ــرتددة	أن	 ــت	م ــا	اكن ــة،	لكنه ــدرس	يف	اجلامع ــدة	تل ــات	املتح للوالي
ترتكــين	يف	حالــي	غــر	املســتقرة	هــذه.	وأخــًرا،	وافقــُت	ىلع	مرافقتهــا	
للواليــات	املتحــدة،	وحجــزت	تذكــريت	ألعــود	ألورشــليم	قبل	يــوم	روش	
هاشــنه،	وهــو	عيــد	رأس	الســنة	ايلهــودي.	ووعــدْت	رشكــة	الطــران	بأن	
توفــر	يل	كــريس	متحــرك	عنــد	ذهــايب	وإيــايب،	وخصصــوا	يل	مشــكورين	

أربعــة	مقاعــد	حــى	أتمكــن	مــن	اإلســتلقاء	طــوال	الرحلــة.

وقبـل	الرحيـل	بأسـبوع	وصلتـين	مفاجـأة	-	خطـاب	مكتوب	خبط	
ايلـد	مـن	ديريك	برنـس	حيث	ذكـر	جمموعـة	يف	مدينة	اكنسـس	دليهم	
إهتمام	شـديد	بإرسائيـل.	وداعين	لزيارتهم	إذا	ذهبـت	للواليات	املتحدة.		

ــي	 ــعر	حباج ــد	ش ــف،	فق ــل	لطي ــن	رج ــا	هل	م ــة،	ي ــرت	قائل وفك
للراحــة	واإلســتجمام.	لــم	أفكــر	قــط	أنــه	اكن	يفكــر	يف	يشء	آخــر.	فلــم	
خيطــر	ببــايل	أنــه	رجــل	مالئــم	للــزواج.	إذا	كنــت	أدركــت	ذلــك،	فــي	

الغالــب	كنــت	سأســتجيب	بطريقــة	خمتلفــة.

لـم	تكـن	دلي	رغبـة	يف	الزواج	من	أي	شـخص.	فعالقي	بيسـوع	
اكنـت	مشـبعة	تماًمـا،	وكنت	أحيـا	ألرضيه.	فأثناء	أشـهر	عـدم	احلركة،	
اكتشـفت	أن	التشـفع	هـو	أكـر	خدمـة	فعالـة	يمكـن	أن	أقدمهـا	هل.		
فقـد	جعلـت	نفـي	متاحـة	هل	لك	يـوم	للصـالة	-	ألجـل	أي	شـخص	
أو	أي	موقـف	يضعـه	ىلع	قلـي.	والكثـر	من	الصلـوات	الـي	صليتها،	
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خاصـة	إلرسائيل،	إسـتجيبت	أمام	عيـين.	)وابلقية	ال	تزال	تسـتجاب.(

ــم	 ــه	رق ــس	ألشــكره،	وأعطيت ــك	برن كتبــت	رســالة	قصــرة	دليري
ــول	 ــت	الوص ــل	إيل،	ورتب ــه	أن	يص ــث	يمكن ــد	حي ــون	يف	مريالن تليف
لاكنســس	يف	ال20	مــن	أغســطس	ملــدة	إثــى	عــرش	يوًمــا.	وأتصــل	يب	فور	
وصــويل	ملريالنــد!	كنــت	مندهشــة.	واطمــأن	ىلع	صحــي	وقــال	يل	أنــه	
ســيقابلين	يف	مدينــة	اكنســس.	وبعدهــا	ببضعــة	أيــام	اتصــل	ثانيــة،	اكن	
ــا.	فأنــا	كنــت	اعرفــه	كشــخصية	منريــة	ذا	ســلطة	 صوتــه	ودوًدا	ودافئً

هائلــة،	لكــن	شــخصيته	اإلنســانية	فاجأتــين.

ــد	 ــاء	ق ــض	األصدق ــزداد.	اكن	بع ــويت	ت ــت	ق ــاء،	اكن ــك	األثن يف	تل
اصطحبــوين	ملنطقــة	ختييــم	ورتبــوا	يل	مــاكن	يف	خميمهــم	حــى	أتمكــن	
ــام	بمفــردي،	ألســتليق	يف	الشــمس،	وأســبح،	ويف	 مــن	قضــاء	بضعــة	أي
ــا	ســأعود	إلرسائيــل	 األســاس	ألطلــب	اهلل	فيمــا	خيــص	املســتقبل.	فأن
بــدون	إبنــي.	واكنــت	مــواردي	املايلــة	حمــدودة.	وكنــت	حمتاجــة	أن	أكون	

ــن	إرادة	اهلل. ــدة	م متأك

وتركــُت	هــذا	املــاكن	وأنــا	متأكــدة	تماًمــا	أن	مســئويلي	جتــاه	اهلل	
ــائل	 ــب	وس ــل	برتتي ــام	بالفع ــد	ق ــه	ق ــفعة،	وأن ــتمر	كمتش ــو	أن	أس ه
ــم	أكــن	أعــرف	كيــف،	لكــين	شــعرُت	بســالم. تســديد	إحتياجــايت.	ل

وبينمــا	اكن	أصدقــايئ	يقلــوين	اعئديــن	ملزهلــم	أخــروين	أن	ديريــك	
ــا	خطــط	 برنــس	اتصــل	مــرة	أخــرى.	مــاذا	يريــد؟	فقــد	وضحنــا	تماًم

الســفر.	ربمــا	قــد	عدلــوا	عــن	ادلعــوة؟	
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ــي،	 ــن	صح ــط	ع ــن	فق ــه	اكن	يطم ــُت	ب ــا	اتصل ــن	عندم لك
ــبح. ــرتيح	وأس ــت	أس ــه	أين	كن وأخرت

وسألين،	“هل	أنِت	سباحة	ماهرة؟”

وأجبتــه	مؤكــدة	ذلــك،	لكــين	فكــرت،	كيــف	يســأل	معلــم	للكتاب	
	مثــل	هذا	إلمــرأة؟

ً
مقــدس	ســؤاال

ثـم	اسـتكمل	قائاًل	»لقد	اتصلـت	بِك	ألعلمـِك	أن	طائريت	ملدينة	
اكنسـس	سـتصل	بعـد	طائرتك	خبمس	دقائق.	وسـأبى	هنـاك	يلومن.		
فأنـا	سـأاغدر	جلنـوب	أفريقيـا	يف	اثلالـث	والعرشين	من	أغسـطس.«

وعندمــا	نزلــُت	لــدور	األول	بعــد	املحادثــة	اتلليفونيــة،	نظــرْت	إيّل	
صديقــي	متســائلة،	»هــل	يمكــن	أن	ختريــين	بمــا	يفكــر؟«

فأجبــُت،	»األمــر	غريــب،	فهــو	يبــدو	كأنــه	يريــد	أن	يتعــرف	يلّع.		
حــى	أنــه	ســألين	إن	كنــت	ســباحة	ماهــرة!«

فنظرْت	إيّل،	وقالت،	»هل	تعتقدين	أنه	يريد	ما	هو	أكر	من	ذلك؟«

فأشحُت	بوجي	وقلُت،	»أنا	أخى	اتلفكر	يف	املوضوع.«		

وىلع	مــر	األيــام	اتلايلــة،	وضعــُت	األمــر	أمــام	الــرب	مــراًرا.	فلــم	
أكــن	أفهــم	ملــاذا	يتقــرب	مــين	ديريــك	برنــس.	فهــو	ذكــر	يل	أنــه	يســى	
ــرتة	أم	 ــذه	الف ــل	يف	ه ــود	إلرسائي ــب	أن	يع ــرف	إرادة	اهلل	إن	اكن	جي يلع
ال.	لكــين	لــم	أكــن	يف	حالــة	تســمح	بالعمــل.	فلــم	يكــن	دلي	أي	يشء	
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ــدرة	ىلع	 ــو	الق ــه	ه ــا	أمتلك ــل	م ــخص	ىلع	األرض.	ف ــه	ألي	ش أعطي
الصــالة،	وقــد	وهبــت	نفــي	هلل	ألجــل	ذلــك.

كنــت	قــد	قــرأت	كتــاب	دليريــك	بعنــوان	“تشــكيل	اتلاريــخ	مــن	
ــالة	 ــن	الص ــه	ع ــض	عظات ــتمعُت	بلع ــوم7”.	واس ــالة	والص ــالل	الص خ
الشــفاعية.	ربمــا	يشــر	اهلل	إلماكنيــة	أن	نصــي	مًعــا.	لكــين	ال	أســتطيع	
ــاك	الكثــر	مــن	األشــياء	غــر	 ــك.	اكن	هن أن	أرى	كيــف	ســيحدث	ذل
ــة	اكنســس	 ــُت	ملدين ــد	اهلل	وذهب الواضحــة.	وأخــًرا	تركــُت	األمــر	يف	ي

بذهــن	مفتــوح.	

ــكا	يف	 ــا	وإري ــه،	أن ــين	صديق ــك،	فأجلس ــرة	ديري ــرت	طائ وتأخ
ــه.		 ــك	وحقائب ــر	ديري ــب	يلح ــه،	وذه ــع	زوجت ــي،	م ــد	اخلل املقع

وبينمـا	سـار	ديريـك	حنونـا،	بـدا	مـرة	أخـرى	اكلشـخص	القـوي	
والنشـيط	اذلي	رأيتـه	يف	مؤتمرات	دراسـة	اللكمة	منذ	أعـوام	مضت،	فقد	
اكن	يبـدو	وكأنـه	أصغـر	بعرشة	أعـوام	عما	بدا	يف	أورشـليم	منذ	شـهرين.

ــر	إيل،	 ــا،	نظ ــتدار	يلحيين ــا	إس ــايم،	وبينم ــد	األم ــس	يف	املقع وجل
نظــرة	طويلــة	متفحصــة.	اكن	مظهــري	اخلــاريج	هــادئ،	لكــين	كنــت	
أرجتــف	مــن	ادلاخــل.	واكنــت	أســئلي	ادلاخليــة	هلل	ال	جتــد	إال	إجابــة	

واحــدة:	ثــيق	يّف.

كنــا	أنــا	وإريــكا	ضيفتــن	يف	مــزل	أصدقائــه	الفســيح،	وطلــب	

7  تم نرشه من قبل خدمة ديريك برنس يف فلوريدا عام 1973
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ــي	أتمكــن	 ــراش	ىلع	األرض	ل ــك	منهــم	أن	يضعــوا	يل	حشــية	ف ديري
مــن	انلــوم	عليهــا	ألجــل	ظهــري.	وأدهشــتين	دقتــه	وتفهمــه.	بعــد	ذلــك	
ــر،	يف	 ــره	بكث ــت	تك ــي	اكن ــا،	ال ــم	بليدي ــف	اكن	يهت ــت	كي عرف

أعوامهــا	األخــرة.	اكن	خيتلــف	عمــا	ختيلتــه	عنــه.	

ورأيتــه	قليــاًل	أثنــاء	هذيــن	ايلومــن.	فقــد	كنــا	نــأكل	مــع	العائلــة	
الــي	تســتضيفنا،	وحتدثنــا	بمفردنــا	مــرة	واحــدة،	وفيهــا	طلبــت	
نصيحتــه	يل	عــن	موقــف	يف	أورشــليم.	اكن	مثــل	رجــال	األعمــال،	مــع	
ــب	ىلع	 ــداء	-	كت ــا	إه ــب	عليهم ــن	هل	وكت ــدث	كتاب ــاين	أح ــه	أعط أن
أحدهمــا	مــع	صلــوايت	واآلخــر	مــع	حــي.	)وأضفــُت	يف	ذهــين	لكمــة	يف	

املســيح	يلكــون	احلــب	يف	املســيح(.	

ويف	آخــر	يللــة	هل	جلســُت	عــن	يمــن	ديريــك	ىلع	مائــدة	الطعــام.		
ــأي	مشــاعر	مــن	حنــوه.		 وعندمــا	نظــرُت	إيلــه،	أدركــُت	أين	ال	أشــعر	ب
كنــت	أحرتمــه	جــًدا	كرجــل	اهلل،	وُمعلــم	للكتــاب	ممســوح،	لكــين	لــم	
أتوقــع	أن	أراه	بشــل	شــخيص	مــرة	أخــرى.	وشــعرت	بالــرشف	لإلهتمــام	

اذلي	أظهــره	مــن	حنــوي،	لكــن	إفرتضــت	أن	هــذه	يه	انلهايــة.	

ويف	ايلــوم	اتلــايل	بينمــا	اكن	يغــادر	ذاهبًــا	للمطــار،	نظــر	إيّل	وســأل،	
»هــل	قــررِت	بشــل	مؤكــد	أن	تعــودي	ألورشــليم؟«	قلــت	هل	أين	ســأكون	
هنــاك	حبلــول	يــوم	روش	هاشــنه.	ثــم	قــال	إنــه	خيطــط	أن	يــأيت	يلحــر	

يــوم	كيبــور،	وقــد	يــراين	حينئــذ.	واكن	هــذا	لك	يشء.

هل	اكن	فعاًل	كذلك؟
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يف	العـرشة	أيـام	اتلايلـة	كنت	أسـبح	وأسـر	وأقـوم	بعمـل	اتلمارين	
اخلاصـة	يب،	وأنـا	مسـتمرة	يف	األحاديـث	ادلاخليـة	مـع	الـرب.	فخلـف	
املـزل	اكن	هنـاك	جـدول	صغـر	عليـه	جـر	خشـي.	كنـت	أذهـب	
للجر	يف	املسـاء	وأسـر	ذهابًـا	وإيابًا	حتـت	ضوء	القمر،	وأسـكب	أفاكر	
قلـي	أمـام	الـرب.	فكنـت	أعلم	أين	جيـب	يلّع	طاعـة	املكتوب	يف	سـفر	
ََياةِ.« نَّ ِمْنُه َمَـارَِج احلْ

َ
َبَك أل

ْ
ل
َ
ٍظ اْحَفـْظ ق َفُّ

َ
ـْوَق ُكِّ ت

َ
)األمثـال	4:	23(	»ف

ــاء	أو	 ــاعر	رج ــواء	مش ــاعري،	س ــان	ملش ــق	العن طل
ُ
ــم	أرد	أن	أ ل

ــه	يريــدين	أن	أصبــح	زوجــة	 ــدا	يل	اآلن	أن	اهلل	يقــول	إن خــوف.	فقــد	ب
دليريــك،	لكــن	ديريــك	لــم	يعطــين	أي	إشــارة	عــن	رغبتــه	يف	ذلــك	-	
إال	يف	اإلهــداء	اذلي	كتبــه	ىلع	الكتــاب.	فــإن	اكن	مــا	أســمعه	صحيًحــا	
ــا.		 ــذا	صحيًح ــأفعله	إن	اكن	ه ــا	س ــرر	م ق

ُ
ــب	يلّع	أن	أ ــاكن	جي أم	ال،	ف

فمــن	جهــة،	ســيكون	رشف	عظيــم	أن	أصبــح	زوجــة	ديريــك	-	وأيًضــا	
مســئويلة	عظيمــة.	وإن	اكنــت	هــذه	يه	إرادة	اهلل	فهــو	يريــد	أن	يشــفيين،	

ــا.	 وجيعلــين	قويــة	جســديًا	وروحيً

ومــرة	أخــرى،	أريــد	أن	أحســب	حســاب	انلفقــة.	فإبنــي	الصغــرى	
ــة	 ــر	درجــة	مــن	احلري ــا	كنــت	ىلع	إســتعداد	إلخت ســترتك	املــزل.	وأن
ــت	 ــث	كن ــنة،	حي ــن	س ــس	وعرشي ــذ	مخ ــا	من ــم	أعرفه ــخصية	ل الش

مســئولة	مــن	وعــن	شــخًصا	آخــًرا.		

ــزواج	ثانيــة.	فقــد	مــى	 ــا	ال	أرغــب	يف	ال واألهــم	مــن	ذلــك،	فأن
إثنــا	عــرش	اعًمــا	منــذ	أن	تركــين	زويج،	وســبع	ســنوات	ىلع	تعــريف	ىلع	
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املســيح.	فحيــايت	مــع	الــرب	اكنــت	مآلنــة	ومشــبعة.	مــع	ذلــك...	فــإن	
ــزوج،	فهــل	أجــرؤ	ىلع	الرفــض؟	 اكنــت	إرادة	يل	أن	أت

ثـم	أىت	سـيل	من	األسـئلة:	فهل	يمكـن	أن	أخاطر	وأدع	شـخًصا	
آخـر	يدخل	قلي	وحيايت؟	واألسـئلة	الي	ختيفـين	أكر	يه:	هل	يمكن	
أن	أكـون	زوجـة	صاحلة؟	مـاذا	لو	لـم	أتمكن	من	اتلكيـف	ىلع	طرقة	
واعداتـه؟	مـاذا	لـو،	بعـد	لك	تلك	السـنوات	بمفـردي،	لـم	أتمكن	من	
وضـع	إحتياجاتـه	قبـل	احتياجايت؟	ماذا	لو	لم	أسـتطع	أن	أكـون	مرنة؟		
فأنـا	كنـت	أعلم	أنـه	يسـافر	كثًرا.	مـاذا	لو	لـم	أتمكن	مـن	جماراته؟		
لقـد	أصبـح	ظهـري	أقـوي،	لكين	لـم	أكـن	صحيحة	بـأي	حـال.	ماذا	
عـن	خصوصيـي	-	هذه	السـااعت	الي	أسـتمتع	بها	بمفـردي	مع	اهلل؟	

وماذا	سـيحدث	لسـمعة	ديريك	برنـس	عندما	يـزوج	بمطلقة؟	

ــم	أحصــل	ىلع	إجابــات	واضحــة	لــل	أســئلي.	وبــدا	كأن	هــذا	 ل
ســلم	إراديت	يف	هــذا	األمــر	وأثــق	

ُ
هــو	»رشط«	آخــر	يف	العقــد:	جيــب	أن	أ

يف	اهلل	بــدون	أن	أحصــل	ىلع	إجابــة	حمــددة.	

ــرب،	إذا	 ــول	لل ــتطعت	أن	أق ــس	إس ــة	اكنس ــادريت	ملدين ــل	مغ وقب
ــزواج،	فســأتزوجه.	وقلــت	هــذا	ليــس	 ــس	مــين	ال ــك	برن طلــب	ديري
ألين	أحــب	ديريــك	برنــس،	لكــن	ألين	أحــب	الــرب	وأردت	أن	أرضيــه.		

ــا	»مازلــت«،	أحافــظ	ىلع	قلــي.	 فأن

لقــد	اكن	وقتًــا	جميــًدا	يف	أورشــليم!	فقــد	مكثــُت	يف	املســكن	اذلي	
يطــل	ىلع	املدينــة	القديمــة.	اكنــت	لغرفــي	رشفــة	قضيــت	فيهــا	الليــايل	
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الطويلــة.	وبســبب	استســاليم	وصلــُت	لعالقــة	أكــر	محيميــة	مــع	الــرب.	
واكن	الكتــاب	املقــدس	بمثابــة	رســالة	حــب	مكتوبــة	ألجــي.	ويف	الليــايل	
ــت	 ــور	ظلل ــوم	كيب ــنه	وي ــن	روش	هاش ــا	ب ــل	م ــي	تفص ــالث	ال اثل
مســتيقظة	طــوال	الليــل	يف	الرشفــة.	وللغرابــة،	لــم	أشــعر	حباجــة	للنــوم.	

وألن	ظهــري	اكن	أقــوى،	تمكنــُت	مــن	الســر	طويــاًل	يف	مدينــي	
ــه	الشــافية	وحضــوره.	 احلبيبــة.	وظللــت	أشــكر	يســوع	ىلع	قوت

ويف	ايلــوم	املحــدد	فيــه	أن	أقابــل	ديريــك	يف	فنــدق	كينــج	دافيــد،	
ــل	 ــا	أمج ــالم،	م ــالم،	س ــة:	»س ــاين	ترنيم ــًرا	وىلع	لس ــتيقظُت	مبك اس
الســالم،	اذلي	يــأيت	مــن	اآلب	الســماوي...«	وارتديــُت	مالبــي	بعنايــة،	
وقبــل	الســاعة	اتلاســعة	ببضــع	دقائــق	قطعــُت	املســافة	الصغــرة	لفندق	

كينــج	دافيــد	ســًرا	ىلع	األقــدام.	

ــي.		 ــك	وأىت	تلحي ــف	ديري ــن	ابلــاب	ادلوار،	وق ــُت	م ــا	دخل وبينم
وتصافحنــا	ورسنــا	لغرفــة	الطعــام.	اكن	اإلفطــار	يف	كينــج	دافيــد	
فاخــًرا،	وقــد	ذهبنــا	للبوفيــه	عــدة	مــرات	تلــذوق	لك	األطعمــة	الفاخــرة	
ــال	 املختلفــة.	وضحــك	ديريــك	عندمــا	رآين	آكل	الرجنــة	اململحــة،	وق
ــح.		 ــمك	اململ ــا	للس ــب	يلدي ــم	ح ــتطع	أن	يفه ــم	يس ــا	ول ــه	يكرهه إن

ــس	اذلوق.	 ــد	رأى	أن	دلي	نف فق

ــد	 ــم	م ــا.	ث ــوب	أفريقي ــا	يف	جن ــي	قضاه ــرتة	ال ــن	الف ــا	ع وحتدثن
ــك	 ــرُت	ل ــد	أح ــال:	»لق ــرة.	وق ــة	صغ ــرج	علب ــه	وأخ ــده	يف	جيب ي

ــا«.			 ــوب	أفريقي ــن	جن ــذاكًرا	م ت
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وبداخلهــا	اكن	دبــوس	صــدر	مجيــل	ىلع	شــل	عــن	نمــر،	مصنــوع	
مــن	اذلهــب.	لــم	يكــن	تــذاكًرا	بســيًطا.	وفكــرت،	هــذا	الرجــل	جــاد	يف	

طلبــه،	بينمــا	اهتممــُت	بشــدة	بمــا	يقــوهل.	

وألن	ديريـك	يعـرف	أين	أذهـب	للمجمع	أيـام	السـبوت	واألعياد،	
سـألين	إذا	أردت	أن	أذهـب	معـه	الليلة	نلحر	خدمة	صـالة	»لك	نذر«.		

ــا	 ــع	الرئيــي	يف	أورشــليم،	هيشــال	شــلومو،	وقمن ــا	للمجم وذهبن
ــا	للتذكرتــن.	 ــا	خنــرج	مــن	ابلــاب،	نظرن حبجــز	تذكرتــن.	وبينمــا	كن

ــس.	 ــة	برن ــا	بالعري ــوب	عليهم ووجــدت	املكت

ــك	 ــي	كأن ــتذهبن	م ــك	س ــد	أن ــاًك،	»أعتق ــك	ضاح ــال	ديري وق
ــس.«	 ــرم	برن ــيدة	ح الس

وقفــز	قلــي.	وســألت	الــرب:	مــاذا	حيــدث؟	كيــف	يتحــرك	بهــذه	
ــم	أحصــل	ىلع	إجابــة.	 الرعــة؟	لكنــين	ل

وبينمــا	بدأنــا	يف	نــزول	منحــدر	شــديد،	أمســكت	بــذراع	ديريــك	
ــر	يف	 ــا	نس ــت	ذرايع!	فأصبحن ــم	يفل ــه	ل ــا.	لكن ــه	مؤقتً ــتند	علي ألس
الطريــق	يف	أورشــليم	يف	وضــح	انلهــار،	متأبطــن	بــذراع	بعضنــا	ابلعض!		
وحاملــا	تســى	يل	أن	أفعلهــا	خبفــة،	أفلــت	ذرايع.	فقــد	قلــت	نعــم	هلل،	
لكــين	لــن	أســمح	نلفــي	أن	أجنــرف	يف	املشــاعر	حنــو	أي	رجــل،	حــى	

ــس!	 ــو	اكن	ديريــك	برن ل

ــا	 ــىه.	وعندم ــد	انت ــا	ق ــك	أن	موعدن ــل	ديري ــم	يق ــك،	ل ــع	ذل م
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وصلنــا	لفنــدق	كينــج	دافيــد	ثانيــة،	ســأل	بشــل	رســي	إن	اكن	يمكــن	
أن	أرشفــه	بقضــاء	بقيــة	ايلــوم	معــه.	ووافقــت،	وجلســنا	ىلع	مقاعــد	يف	

الظــل	تطــل	ىلع	محــام	الســباحة.	

قــال	وهــو	جيلــس،	»إخريــين	أكــر	عــن	نفســك«.	“أيــن	وادلايك؟	
كيــف	اكنــت	أرستــك؟	أيــن	درســِت؟	أريــد	أن	أعــرف	عنــك	املزيــد.		

ــين	بــكل	يشء.”	 إخري

لقــد	أعطــاين	اهلل	نعمــة	كبــرة.	فأنــا	بالطبيعــة	إنســانة	صادقــة.	قــد	
أرى	األمــور	مــن	منظــور	مرتفــع،	لكــين	ال	أشــوه	وال	أخــدع.	فقصصــت	
عليــه	قصــي	لســاعة	تلــو	األخــرى.	وســأل	أســئلة	عــن	زويج	الســابق،	

وحتــويل	لليهوديــة،	وســبب	الطــالق.	اكن	احلديــث	معــه	ســلس	جــًدا.	

ــام	 ــة	بالصي ــادة	ايلهودي ــع	الع ــت	هل	أين	أتب ــاح.	ووضح ــر	الصب وم
ــوم	 ــايل	يف	ي ــوم	اتل ــمس	ايل ــب	ش ــى	مغي ــمس	وح ــب	الش ــذ	مغي من
كيبــور،	وقــال	ديريــك	أنــه	حيــب	اإلنضمــام	يل.	ومــع	أننــا	لــم	نكــن	
ــرر	يف	حــوايل	الســاعة	 ــه	ق ــر،	لكن ــار	الكب ــد	اإلفط نشــعر	باجلــوع	بع
ــذاء	يك	 ــة	الغ ــاول	وجب ــام	نلتن ــة	الطع ــب	لقاع ــًرا	أن	نذه ــة	ظه اثلاني

ــام.		 ــن	الصي ــن	م نتمك

وأثنــاء	تناونلــا	الطعــام،	اســتمر	ديريــك	يف	رسد	األســئلة	يلع.		
ــك.	فطاقــي	 ــا	ال	أســتطيع	أن	أحتــدث	أكــر	مــن	ذل وأخــًرا	قلــت،	»أن

ــذ.«	 تنف



 251

 “قابليين يف كينج دافيد”

وأعتــذر	قائــاًل،	»أنــا	مهتــم	كثــًرا	بــكل	مــا	تقولــن،	ولــم	أدرك	
	معــِك.«

ً
كــم	هــذا	جمهــد	لــك.	لــم	أكــن	اعدال

ثــم	بــدأ	خيــرين	عــن	الــرااعت	الــي	واجههــا	بعــد	مــوت	يلديــا؛	
وســعيه	يلعــرف	إرادة	اهلل	بلقيــة	حياتــه؛	وتســاؤهل	إن	اكن	جيــب	أن	يعــود	

ألورشــليم،	املدينــة	الــي	تركهــا	اعم	1948.	

اكن	حديثنــا	حــى	تلــك	اللحظــة	ودوًدا	لكنــه	رســي	بعــض	الشــئ.		
وبينمــا	نتحــدث	اآلن،	بــدأت	احلواجــز	تســقط	فقــد	أدركــت	أنــه	يبيــح	
يل	بأفــاكره	العميقــة.	واألهــم	مــن	ذلــك،	أنــه	اكن	يكشــف	دون	أن	يــي	
عــن	عمــق	عالقتــه	الشــخصية	مــع	اهلل.	فمــع	أنــه	اكن	قائــًدا	مســيحيًا	
ناجًحــا	ذا	ســلطة	روحيــة	عظيمــة،	إال	أنــه	اكن	يعتمــد	ىلع	اهلل	يف	منحــه	

القــوة	واإلرشــاد	بنفــس	الطريقــة	الشــخصية	الــي	أفعلهــا.	

ثــم	بــدأ	ديريــك	خيــرين	عــن	ســبب	دعوتــه	يل	ملدينــة	اكنســس	ثــم	
لكينــج	دافيــد.	وعندمــا	بــدأ	يف	وصــف	يللتــه	األخــرة	يف	شــهر	يونيــو	
يف	أورشــليم،	وضعــت	شــوكة	الطعــام	جانبًــا	وبــدأُت	أشــاهد	إنفعاالتــه.		
ــه	نــرة	 ــه	ب ــا	مــن	اخلــارج،	لكــن	اكن	صوت ــه	اكن	يبــدو	هادئً فمــع	أن
محاســية.	واكنــت	عينيــه	تلمعــان.	ووصــف	اتللــة	املنحــدرة	الــي	رآها	يف	

الرؤيــا	واملــرأة	اجلالســة	عنــد	قاعدتهــا.	

واســتنتج	قائــاًل:	»أنــِت	يه	املــرأة«،	وهــو	ينظــر	إيّل.	واســتطرد:	“فأنا	
قــد	فهمــُت	أن	اهلل	يقــول	يل	إن	كنــت	ســأعود	ألورشــليم،	فــأول	خطــوة	
ــه	ال	 ــراًع،	أن ــاف	م ــف،	وأض ــم	توق ــك!”		ث ــبة	يل	يه	زوايج	من بالنس
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يتوقــع	مــين	أن	أســتجيب	لرؤيتــه	لكــن	جيــب	أن	أطلــب	مشــيئة	اهلل	
بنفــي.		

ــد	 ــة.	واألن	ق ــي	رسيع ــات	قل ــت	رضب ــم	اكن درك	ك
ُ
ــن	أ ــم	أك ل

هــدأت.	وحــل	ســالم	داخــي	تــام.	واإلجابــة	ىلع	لك	األســئلة	الــي	اكنت	
تؤرقــين	-	ملــاذا	اكن	ديريــك	برنــس	مهتــم	يب؟	ملــاذا	دونـًـا	عــن	لك	نســاء	
العالــم،	يطلبــين	أنــا	للــزواج؟	كيــف	هل	أن	يُفكــر	يف	امــرأة	مطلقــة؟		-	

ــة.	 واآلن	حصلــت	ىلع	اإلجاب

اكن	ينتظر	إجابي،	فقلُت	ببساطة،	»لقد	فهمُت	اآلن.«	

فتعجب	قائاًل،	“ماذا	تقصدين؟”	

أنـك	 يل	 قـال	 اهلل	 أن	 اعتقـدُت	 »لقـد	 وقلـُت،	 ألسـفل.	 ونظـرُت	
سـتطلبين	للـزواج،	لكـين	لـم	أكـن	أفهـم	ملـاذا	اخرتتـين	أنـا.	فأنـت	ال	
تعرفـين	وال	تعرف	شـيئًا	عـين.	واآلن	فهمـُت.	فاملبادرة	جـاءت	من	اهلل.«	

ثم	نظرُت	يف	عينيه،	ويف	هذه	اللحظة	شعرُت	أين	أحبه.	

ال	أذكـر	أننـا	إنتهينا	من	تناول	الغـذاء.	فقد	جلسـنا	يف	بهو	الفندق.	
ورسنـا	يف	املتـزه	وجلسـنا	ىلع	مقعـد	يطل	ىلع	املدينـة	القديمـة.	وأراين	
األملاسـة	الـي	اكنـت	يف	جيبـه،	ملفوفـة	بورقـة	بيضـاء.	وبعـد	عـوديت	
لغرفـي	يف	السـكن	ألسـرتيح	وأبـدل	مالبـي،	احتسـينا	كوب	شـاي	
أخـر	قبل	بـدء	الصيام.	ثـم	رسنا	للمجمـع	وانفصلنا	ملدة	ثالث	سـااعت	
طـوال	خدمـة	الصـالة،	فأنـا	ذهبـت	ألجلـس	يف	رواق	السـيدات،	وهـو	
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ذهـب	يف	ادلور	الرئيـي	حيـث	جيلس	الرجـال.	واكن	دقيق	جـًدا	عندما	
افرتقنـا	عـن	املـاكن	اذلي	سـنتقابل	فيـه	بعـد	إنتهاء	صـالة	لك	نذر.	

ويف	رواق	الســيدات،	ســكنت	قلــي.	فقــد	كنت	منجرفــة	يف	فيضان	
ــاي	 ــُت	عين ــة.	وأغمض ــك	بادلف ــتطيع	أن	أمس ــوم.		واآلن	أس ــوال	ايل ط
ــرتيح	 ــا	أس ــة.	وبينم ــان	املألوف ــة	واألحل ــات	العري ــتمع	لللكم ــا	أس بينم
ــده،	 ــل	مقاص ــرى	هلل	ألج ــرة	أخ ــايت	م ــلمُت	حي ــرب،	س ــر	ال يف	حم

ــس.«	 ــك	برن ــن	ديري ــزواج	م ــت	اآلن،	»حــى	ال وأضف

ــا	 ــة.	واعدة	م ــنة	ايلهودي ــوم	يف	الس ــدس	ي ــو	أق ــور	ه ــوم	كيب إن	ي
يســى	ايلهــود	حــى	غــر	املتدينــن	منهــم،	مــا	بــن	يــوم	روش	هاشــنه	
ويــوم	كيبــور،	للتصالــح	مــع	جرانهــم	ويقومــون	بأعمــال	جيــدة	حــى	

ــاة	لســنة	قادمــة.«	 ــاب	احلي ــن	يف	كت يتأكــدوا	أنهــم	»مكتوب

ال	يوجــد	يشء	يمكــن	مقارنتــه	بيــوم	كيبــور	يف	أورشــليم.	فاملــرور	
ــاز.		 ــو	وال	تلف ــد	رادي ــوارئ.	وال	يوج ــات	الط ــض	عرب ــف،	إال	بع يتوق
ــكالب،	وبــكاء	 ــاح	ال ــك	أن	تســمع	نب ــا.	يمكن ــة	لكه وتصمــت	املدين
األطفــال.	فــال	يوجــد	أصــوات	حركــة	املــرور	تلغطــي	عليهــا.	يمكنــك	

حــى	أن	تســر	يف	منتصــف	الشــارع.	

وبينمــا	عدنــا	مــن	املجمــع	ســًرا	واآلن	نتأبــط	أذرع	بعضنــا	
ــا	 ــِك.«	وذهبن ــر	ل ــيئًا	آخ ــول	ش ــد	أن	أق ــك،	»أري ــال	ديري ــض.	ق ابلع
ــا	 ــر،	وأمامن ــوء	القم ــنا	يف	ض ــث	جلس ــزه	حي ــود	يف	املت ــد	املوج للمقع

ــة.	 ــة	القديم ــفة	للمدين ــواء	الاكش األض



254

ما مجعه اهلل

ويف	هــدوء	تلــك	األمســية	يف	يــوم	كيبــور،	قــال	ديريــك،	»أتعلمــن	
أين	إىل	اآلن	ليســت	دلي	حريــة	طلبــك	للــزواج؟«	

وأومــأت	إجيابـًـا.	فأنــا	كنت	ىلع	علــم	بعالقتــه	بالُمعلمــن	اآلخرين.	

وأســتكمل،	»لقــد	اتفقنــا	أال	نقــوم	بإختــاذ	أي	قــرارات	هامــة	دون	
أن	نستشــر	بعضــا	ابلعــض.	ولــم	أســتطع	أن	أقــول	أي	يشء	هلــم	قبــل	أن	
ــة	شــهر	 أعــرف	رد	فعلــك.	واآلن	جيــب	أن	أســترشهم.	ســأقابلهم	بنهاي

أكتوبــر.«	

كنا	يف	شــهر	ســبتمر.	هذه	مــدة	تزيد	عن	شــهر!	وأجبت،	»ســأصي«.	

ثــم	وقفنــا	وبدأنــا	نســر	حنــو	املســكن.	ونظــر	ديريــك	إيّل	حبنــان	
وقــال،«	أنــا	أؤمــن	أن	لك	يشء	ســيكون	ىلع	مــا	يــرام.”	

ــا	للكينــا.		 واســتكمل،	»فــال	ختــايف.		فــإن	اهلل	قــد	وضــح	إرادتــه	تماًم
فلنقبــل	ذلــك	بإيمــان.	ال	يمكنــين	دعوتــك	لإلفطــار	غــًدا،	لكــين	أدعــوِك	
تلقابليــين	يف	الســاعة	اتلاســعة	صباًحــا	نلقــي	ايلــوم	مًعــا.	فأنــا	ســأاغدر	

يف	الصبــاح	ابلاكــر	لليــوم	اتلــايل.«	

واكنــت	هــذه	بدايــة	عالقتنــا:	يف	يــوم	مهيــب	مــن	الصــالة	والصــوم.		
ويف	انلهايــة	ســلمنا	بعضنــا	ابلعــض،	ومســتقبلنا،	للــرب،	وودعنــا	بعضنــا	

ابلعــض.	

ــتطيع	 ــن	أس ــم	أك ــين	ل ــليم،	لك ــن	يف	أورش ــاء	كثري اكن	يل	أصدق
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ــوع	 ــا	اكن	يس ــم.	وكم ــا	منه ــع	أيً ــور	م ــوم	كيب ــدث	يف	ي ــا	ح ــاركة	م مش
منــذ	ســبعة	أعــوام،	اكن	صديــيق	الوحيــد.	ســكبت	قلــي	أمامــه	وانتظــرت	

ــورته.	 مش

فلــم	يكــن	هنــاك	أي	غمــوض	يف	عالقــي	بيســوع؛	فــي	عبــارة	عــن	
أحاديــث	حلــوة	مــع	صديــق	محيــم.	وتعلمــت	يف	تلــك	الســنوات	أن	أنتظــر	
ــة	 ــوم	باملاكمل ــى	أق ــب؛	وم ــن	أذه ــى	وأي ــة	-	م ــايت	ايلومي ــاده	يف	حي إرش
ــة	 ــور	ايلومي ــك	األم ــة	يف	تل ــايم.	فالطاع ــوم	بمه ــى	أق ــة؛	وم اتلليفوني
ــز	 ــن	العج ــهر	م ــد	أش ــرة.	واآلن،	بع ــرارات	الكب ــة	يف	الق ــين	ثق أعطت
اجلــزيئ،	أصبحــت	أكــر	إعتمــاًدا	عليــه.	وطلبــت	مشــورته	يف	لك	األشــياء.	

فأنــا	مــا	زلــت	ال	أســتطيع	اجللــوس	أو	الوقــوف	لفــرتات	طويلــة،	ولــم	
ــا	 ــن	أوروب ــر	م ــي	كب ــل	بن ــاك	حتوي ــن	اكن	هن ــل.	لك ــتطع	أن	أعم أس
يعضــدين	ويؤكــد	يل	أن	أيب	الســماوي	يهتــم	ويلتأكــد	أين	ال	أحتــاج	شــيئًا.		
ووصلتــين	أرشطــة	اكســيت	جديــدة	إلجتمــااعت	ديريــك	يف	جنــوب	إفريقيا	

عــن	احلــرب	الروحيــة،	ممــا	ســلط	ضــوء	جديــد	ىلع	مهمــي.	وصليــت.	

بينمــا	كنــت	أنتظــر	لقــاء	ديريــك	بالُمعلمــن	اآلخريــن،	كنــا	نتحدث	
قليــاًل	يف	اتلليفــون	بلضــع	دقائــق.	ثــم،	يف	أوائــل	نوفمــر،	اتصــل	يب	ثانيــة	-	
لكــن	صوتــه	اكن	خــايل	مــن	املشــاعر.	فقــد	اختفــت	الفرحــة	والســعادة.		
وقــال	يل	أنهــم	رفضــوا،	وأنهــم	شــعروا	أنــه	مــن	عــدم	احلكمــة	أن	يســتمر	

يف	عالقتــه	مــي.	

ــدة	 ــليم	مل ــرة	آليت	ألورش ــزُت	تذك ــد	حج ــراًع،	»لق ــاف	م ــم	أض ث
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يومــن.	وســآيت	وأخــرك	بنفــي،	ولــي	أودعــك.«	اكن	هــذا	لك	مــا	قــاهل.	

ــاذا	 ــارب،	مل ــاذا	ي ــُت،	»مل ــرب	ورصخ ــام	ال ــقطُت	ىلع	األرض	أم وس
فعلــت	هــذا	يب؟	أنــا	كنــت	مكتفيــة	بــك.	ولــم	أكــن	أســى	ألحصــل	ىلع	

ــذا	يب؟«	 ــل	ه ــم	تفع ــايت	ث ــك	حلي ــرت	ديري ــاذا	أح زوج.	مل

األمـر	املدهش،	أن	يسوع	قـال	وهـو	حيتضين،	ثقـي	فـّي.	

فاإليمــان	احلقيــيق	دائًمــا	مــا	يكــون	ىلع	شــفا	عــدم	اإليمــان.		فــي	
أوقــات	اكن	دلي	ثقــة	تامــة	أن	طــرق	اهلل	يه	األفضــل؛	ويف	أوقــات	أخــرى	
كنــت	أشــك	يف	حبــه	وأرصخ	لرســل	يل	عالمــة	جديــدة.	ويف	13	نوفمــر،	
ــوًرا!		 ــفايئ	ف ــت	ش ــزة	تمم ــوه:	معج ــي	وأرج ــت	أص ــا	كن ــاين	اهلل	م أعط
ــه	يّف.	ويف	حلظــة	اغدر	 ســبح	اهلل	يف	اجتمــاع	اعم،	رست	قوت

ُ
فبينمــا	كنــت	أ

ــه	يّف.	 ــم	جســدي،	وانســكبت	قوت لك	األل

كنــت	مندجمــة	يف	التســبيح،	ويف	فرحــة	حضــوره.	فبعــد	شــهور	مــن	
ــن	 ــيص	م ــكنات،	فتخل ــاكد	باملس ــل	بال ــتمر،	اذلي	اكن	يق ــذاب	املس الع
ــة	 ــأرض	ثاني ــت	ل ــدي!	وجذب ــن	جس ــررت	م ــعرين	وكأين	حت ــم	أش األل
ــي	 ــر	رأوين،	ووج ــادة	ىلع	املن ــي.	فالق ــت	ىلع	كت ــخص	يرب ــبب	ش بس
يلمــع،	وأرســلوا	شــخصاُ	ليســتفهم	عمــا	اكن	اهلل	يفعلــه.	هــل	ســأصعد	ىلع	
املنــر	ألشــهد؟	وعندمــا	كنــت	أحتــرك	للمنــر	بعضــالت	مرنــة	اكحلريــر،	
وقفــت	أمــام	امليكروفــون	ولــم	أقــَو	ىلع	الــكالم،	وبكيــت.	واكنــت	القاعة	
ممتلئــة	بالســياح	-	أغــراب،	واســتطعت	أن	أرى	وجــوه	األصدقــاء	األعــزاء	
اذليــن	اكنــوا	يصلــون	ألجــي	طــوال	تلــك	الســبعة	أشــهر.	وملعــت	وجوههــم	
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وكأنهــا	قــد	تســلط	عليهــا	الضــوء.	ال	أذكــر	مــا	قلتــه	أو	كيــف	وصفــت	مــا	
حــدث	يف	تلــك	اللحظــة،	لكــين	نظــرُت	هلــم	وقلــت	»أشــكركم.	أشــكركم،	

يــا	أصدقــاين،	وأشــكرك،	أيهــا	الــرب	يســوع!«

وفهمــُت	الحًقــا	حكمــة	اهلل	الرائعــة.	فعندمــا	داعين	لأمــام	ألشــارك	
ــذا	 ــن	أن	ه ــا	أؤم ــع.	وأن ــام	اجلمي ــرتف	أم ــرين	أن	أع ــد	أج ــزيت،	فق معج
باحلــق	هــو	مــا	تمــم	شــفايئ.	إذا	لــم	أتلــَق	طلــب	بالشــهادة،	فربمــا	كنــت	

ســأفقد	شــفايئ	يف	أول	مــرة	أشــعر	بهــا	بــأي	غصــة	مــن	األلــم.

فقــد	قــال	يل	بعض	األشــخاص	أثنــاء	تلــك	األشــهر	الطويلة،	»تمســي	
ــم	أســتطع.	واآلن	أصبــح	الشــفاء	يل!	فالغصــة	العابــرة	 بشــفائك«،	لكــين	ل
ــة	الشــفاء.	 ــا	اكنــت	جــزء	مــن	عملي ــم	تكــن	ختيفــين	ألين	أعــرف	أنه ل
ــفاء	 ــن	ش ــر	م ــو	أك ــا	ه ــل	م ــعة	ray	X-	أن	اهلل	فع ــرت	أش ــا	أظه والحًق
الفقــرة	املمزقــة.	فقــد	جعــل	عمــودي	الفقــري	مســتقيًما.	وكأين	حصلــت	

ــد! ىلع	ظهــر	جدي

ــاول	اإلفطــار	يف	كينــج	 ــُت	ديريــك	تلن ــام	قابل ــك	بأربعــة	أي بعــد	ذل
ــه،	أن	 ــد	أن	أملس ــت	أري ــان؛	كن ــداه	ترجتف ــاحبًا،	وي ــه	ش ــد.	اكن	وجه دافي
أواســيه.	لكــين	صليــت	ألجلــه	يف	صمــت	بينمــا	اكن	يتحــدث.	فلــم	يكــن	

دلي	يشء	آخــر	ألفعلــه.

ــة.		 ــن	األربع ــن	الُمعلم ــة	م ــالة	موقع ــاين	رس ــه	وأعط ــح	حقيبت وفت
وقــال،	»كمــا	تعلمــن،	فقــد	اعهــدت	نفــي	أن	أستشــرهم	يف	لك	القرارات	

ــرار	هــام.	وجيــب	أن	أحفــظ	عهــدي.« اهلامــة.	وهــذا	ق
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ــين	أن	 ــب	م ــة،	وطل ــة	القادم ــهر	القليل ــره	لأش ــط	س ــاين	خ وأعط
ــا	 ــرج	برطمانً ــأيت،	أخ ــم،	ملفاج ــة.	ث ــافر	للخدم ــا	يس ــه	بينم ــي	ألجل أص
مــن	مــرىب	الرتقــال	املصنــوع	يف	املــزل،	أرســلته	يل	ابنتــه	»آنــا«.	وقــال	يل	

ــة. ــِك	صديق ــي،	دلي ــوت	ادلاخ الص

الــيء	الوحيــد	املفــرح	يف	لقائنــا	هــو	شــهاديت	عــن	الشــفاء	املعجــزي	
ــا	جــًدا	هلل.	فقــد	رأى	أن	اهلل	يعتــين	يب.	ثــم	لــم	 لظهــري.	واكن	ديريــك	ممتنً
يعــد	هنــاك	مــا	نقــوهل.	فأركبــين	يف	ســيارة	أجــرة	ولــوح	يل	مــوداًع.	واكنــت	

هــذه	نهايــة	هــذا	الفصــل.

ــغلت	 ــف؟	ش ــذا	املوق ــل	ه ــل	يف	مث ــرأة	أن	تفع ــن	للم ــاذا	يمك م
ــًرا	ىلع	 ــوس	أخ ــن	اجلل ــت	م ــوم،	وتمكن ــوة	لك	ي ــت	أزداد	ق ــي.	فكن نف
ــة.	وانغمســت	يف	 ــة	بمعهــد	دراســة	العري مقعــد،	فقمــت	باإلتلحــاق	ثاني

ــبوعيًا. ــام	أس ــتة	أي ــة	س ــة	اللغ دراس

لــم	أســتطع	مشــاركة	إنكســار	قلــي	مــع	أي	شــخص.	وعندمــا	لــم	
ــوم	 ــف	يســوع،	وأق ــت	أبكــي	ىلع	كت ــل	كن ــن	انلــوم	يف	اللي أتمكــن	م
مبتســمة	يف	الصبــاح	وطــوال	ايلــوم،	وابتهــج	بشــفايئ.	تعرفــت	ىلع	أصدقــاء	
ــداىم.		 ــايئ	الق ــع	أصدق ــت	م ــت	الوق ــية	وقضي ــول	ادلراس ــدد	يف	الفص ج

ــًرا. وحاولــت	أال	أفكــر	أو	أتوقــع	كث

ــالة	 ــابيًعا،	يف	الص ــايل،	وأس ــااعت،	ويل ــت	س ــي.	وقضي ــت	أص وكن
والصــوم،	والتشــفع	-	ليــس	ألجــل	ديريــك	فقــط،	لكــن	ألجــل	شــعب	
ــل	 ــد	رحي ــليم	بع ــر	أىت	ألورش ــس	م ــادات	رئي ــس	الس ــل.	فالرئي إرسائي
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ديريــك	بيــوم	واحــد.	واكن	انلــاس	يف	لك	املناطــق	يتحدثــون	عــن	»الســالم	
ــن	 ــين	ع ــليم	تلهي ــالة	ألورش ــت	الص ــا.	اكن ــت	حرًج ــر!«	واكن	الوق املنتظ

ــي. ــغال	بنف اإلنش

ــع	اهلل	 ــأن	أطي ــدت	ب ــد	وع ــهاًل.	فق ــن	س ــم	يك ــر	ل ــن	األم لك
ــه.	وفتحــت	قلــي	دليريــك	ألين	آمنــت	أن	هــذه	 عندمــا	ســمعت	صوت
يه	إرادة	اهلل.	فقــد	قــام	يســوع	بكــر	القــرشة	القاســية	الــي	بنيتهــا	
حــول	نفــي	اعم	1965.	واآلن	فقــط	أدركــت	كــم	أصبحــت	حساســة.

ــخًصا	 ــة	وال	أدع	ش ــي	ثاني ــي	قل ــا	أن	أق ــاران:	إم واكن	دلي	خي
ــري	 ــى	ظه ــا	ش ــي،	كم ــي	قل ــوع	سيش ــق	أن	يس ــرتب	إيل.	أو	أن	أث يق

ــاب. املص

وقمــت	باإلختيــار.	وأصبــح	ســفر	األمثــال	3:	5-6	هــو	لســان	حــايل.	
ــم.	 ــن	أحــاول	أن	أفه ــي.	فل ــكل	قل ــة	يف	اهلل	ب ــا	صممــت	ىلع	اثلق فأن

وســأعرفه	يف	لك	طــريق.	وســأثق	أنــه	يقــّوم	ســبيي.

ــدث	يشء	 ــي،	ح ــك	وأص ــر	ديري ــط	س ــع	خ ــت	أتاب ــا	كن بينم
ــر.		 ــل	آخ ــاك	فص ــيكون	هن ــاء.	س ــل	الرج ــأس	وح ــل	ايل ــب:	رح غري

ويف	أســبوع	معــن	بينمــا	اكن	ديريــك	يف	أديليــد	يف	أســرتايلا.		كنت	
يف	ادلرس	يف	أحــد	األيــام،	وبــدأت	دمــويع	تنهمــر.	واســتأذنت	تلفــادي	
ــت	 ــيدات،	ركب ــاه	الس ــي	يف	دورة	مي ــت	نف ــد	أن	تمالك ــرج.	وبع احل
احلافلــة	للمــزل.	ومــرة	ثانيــة،	بــدأت	دمــويع	يف	اإلنهمــار	دون	ســيطرة.	
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ــااعت،	 ــرت	س ــنة.	وم ــي	باأللس ــدأت	أص ــي،	ب ــي	يف	غرف ــا	أبك وأن
لكــن	اتلثقــل	لــم	يُرفــع.

لــم	تكــن	هــذه	ظاهــرة	غريبــة	بالنســبة	يل.	فقــد	اختــرت	مثــل	
هــذا	املخــاض	يف	الــروح	للعديــد	مــن	املــرات	خبصــوص	إرسائيــل،	قبــل	
ــا	-	 ــك	إال	بعده ــبب	ذل ــت	س ــا	عرف ــادًرا	م ــا.	ون ــرة	إيله ــد	اهلج وبع
عندمــا	حيــدث	هجــوم	إرهــايب،	أو	أزمــة	يف	احلكومــة،	أو	بدايــة	حلــرب.		

وهــذه	املــرة	كنــت	أعــرف	أن	األمــر	خمتــص	بديريــك.

بعــد	ذلــك	بثالثــة	أيــام	كتبــت	يف	دفــرتي،	»أشــكر	اهلل،	أن	أديليــد	
انتهــت!«	فقــد	شــعرت	أن	هنــاك	يشء	إنكــر	يف	العالــم	الــرويح.

وحــل	أوائــل	الربيــع	يف	أورشــليم.	وانتقلــت	للعيــش	يف	شــقة	مــن	
ــأصل	 ــراف:	»س ــين	تلغ ــم	وصل ــة.	ث ــف	املدين ــدة	يف	منتص ــة	واح غرف
ألورشــليم	مــع	جولــة	لوثريــة.	قابليــين	يف	كينــج	دافيــد	ىلع	اإلفطــار.«	

واكن	هــذا	هــو	الفصــل	اجلديــد!

وعندمــا	تقابلنــا،	رأيــت	ىلع	الفــور	أن	ديريــك	اكن	يتقابــل	مــع	اهلل.		
ــا	 ــه،	وإنكســار	يف	هيئتــه.	وقمن فقــد	اكن	هنــاك	رقــة	جديــدة	يف	صوت
بعمــل	أطباقنــا	وجلســنا	بينمــا	يقــدم	نلــا	انلــادل	الشــاي.	ثــم،	بشــل	
واضــح،	دخــل	ديريــك	يف	صلــب	املوضــوع:«	لقــد	كنــت	أصــي	طــوال	
ــل	 ــزواج.	ه ــا	يه	ال ــن	أن	إرادة	اهلل	نل ــت	أؤم ــد.	ومازل ــي	ألديلي رحل

ــِك	عــن	يشء؟« كشــف	اهلل	ل
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وأخرتــه	عــن	إختبــاري	أثنــاء	األســبوع	اذلي	اكن	فيــه	يف	أديليــد	
وكيــف	شــعرت	برجــاء	غــر	متوقــع	وغــر	مــرر.	وتعجبنــا	مــن	عمــل	
ــا	 ــا،	لكنن ــم	تفصلن ــافة	يف	العال ــر	مس ــع	أن	أك ــدس.	فم ــروح	الق ال

ــا. ــروح	واحــدة	مًع ــا	ب صلين

وباإليمــان،	وحنــن	نصــدق	أن	اهلل	ســينجح	األمــور،	قضينــا	الوقــت	
يف	اتلعــرف	بشــل	أفضــل	ىلع	بعضنــا	ابلعــض.	وبينمــا	كنــا	نســر	خالل	
أورشــليم،	علــق	ديريــك	حبمــاس	ىلع	قــويت	ونشــايط.	فهــو	قــد	قابلــين	

وأنــا	اعجــزة،	واآلن	أنــا	نشــيطة	وقويــة.		

ــوا	 ــن	اكن ــليم	اذلي ــن	يف	أورش ــادة	الروحي ــض	الق ــا	بع ــا	مًع وزرن
ــاء	شــخصين	يل.	كنــت	أدرك	أن	ديريــك	»يالحظــين«،	ويشــاهد	 أصدق

ــوي. ــم	حن ــا	يه	توجهاته ــم،	وم ــل	معه ــف	أتعام كي

وذات	يــوم	قابلنــا	امــرأة	مســيحية	مســنة	اكنــت	تعيــش	يف	املدينــة	
منــذ	عــدة	أعــوام،	ويه	مــن	املعجبــات	املتحمســات	بديريــك.	وعندمــا	
ــأ	قائلــة:	»لقــد	اكن	اهلل	يالحظــك.	فقــد	 ــدأت	تتنب أدركــت	املوقــف،	ب
ــا.		 ــو	أفضــل	دائًم ــا	ه ــك	تســتحق	م ــا.	وألن ــا	لليدي ــا	مثايلً ــت	زوًج كن

فذلــك	أعطــاك	روث.«	

ــت،	 ــد.	وقال ــم	بع ــم	يتم ــر	ل ــا	أن	األم ــك،	وحذره ــكرها	ديري وش
ــة. ــرت	بغت ــا	ظه ــة	كم ــت	بغت ــة«،	ورحل ــق	بكلم ــن	أنط »ل

عندمــا	اعد	ديريــك	للواليــات	املتحــدة،	حيــث	اكن	ســيتقابل	
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ــع،	 ــه	الربي ــعرت	أن ــين	ش ــي.	لك ــدت	دلراس ــن،	ع ــع	الُمعلم ــًة	م ثاني
ركــز.	ثــم	اتصــل	يب	ديريــك	

ُ
فقلــي	اكن	طلًقــا.	اكن	مــن	الصعــب	يلّع	أن	أ

وصوتــه	مبتهًجــا.	فالُمعلمــن	اآلخريــن	اكنــوا	يصلــون	أيًضــا،	وأعطاهــم	
ــهر	 ــل	يف	ش ــة	إلرسائي ــك	يف	جول ــيأيت	ديري ــًدا.	وس ــوًرا	جدي اهلل	منظ
أبريــل.		وســنقرر	مًعــا	اخلطــوات	اتلايلــة.	فهــو	لــم	يكــن	مســتعًدا	بعــد	
لإلنتقــال	ألورشــليم،	كمــا	قــال	يل،	وطلــب	مــين	أن	أاغدر	لوقــت	حــى	

ــا. يوضــح	اهلل	أننــا	جيــب	أن	نســتقر	هن

ــة	 ــت	بداي ــون،	اكن ــن	غوري ــار	ب ــك	يف	مط ــت	ديري ــا	قابل وعندم
ملرحلــة	جديــدة	يف	حيــايت.	فقــد	كنــت	مؤمنــة	يهوديــة	جمهولــة	تعيــش	
يف	أورشــليم.	واآلن	ُدفعــت	حتــت	أضــواء	العالــم	الاكريزمــايت.	فــأول	مــا	
أعلنــا	خطبتنــا	ملجموعــة	صغــرة	مــن	أصدقــاء	ديريــك،	وجــه	أعضــاء	
اجلولــة	أنظارهــم	حنونــا.	فقــد	اكنــوا	يلتقطــون	نلــا	الصــور	أينمــا	ذهبنــا.		
ــة،	 ــذاء	قائل ــاول	الغ ــف	تلن ــف	يف	الص ــا	نق ــا	كن ــرأة	بينم ــت	يل	ام وأت
ــت	يه؟	 ــل	أن ــة.	فه ــيزوج	ثاني ــس	س ــك	برن ــمعت	أن	ديري ــد	س »لق

ــين	يه. وأكــدت	مبتســمة	أن

وقبــل	أن	يغــادر	ديريــك	للواليــات	املتحــدة،	ذهبنــا	ملنطقــة	اعيلــة	
ــه	اهلل	 ــا	فعل ــا	لك	م ــة،	تذكرن ــا	نتأمــل	املدين تطــل	ىلع	أورشــليم.	وبينم
معنــا.	ثــم	صلينــا،	»يــا	رب	اجعلنــا	نســتقر	يف	أورشــليم	بطريقتــك	ويف	

توقيتــك.«

صليــُت	تلــك	الصــالة	بمشــاعر	خمتلطــة.	فهــذا	بمثابــة	مــوت	آخــر	
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يل،	وتســليم	إلراديت.	فأورشــليم	اكنــت	أكــر	مــن	جمــرد	مدينــة	أعيــش	
فيهــا؛	وحــي	هلــا	اكن	هبــة	مــن	اهلل.	لكــن	حــي	دليريــك	اكن	هبــة	مــن	
ــه	 ــا	بطريقت ــن	مًع ــق	أن	اهلل	ســيدبر	اإلثن ــا.	واكن	جيــب	أن	أث اهلل،	أيًض
ويف	توقيتــه.	فأنــا	كنــت	أفهــم	تماًمــا	أن	العــروس	جيــب	أن	تــرتك	مزهلــا	

وتذهــب	للمــزل	اذلي	يوفــره	عريســها.

مــع	أنــه	اكن	مــن	الصعــب	أن	أتــرك	أورشــليم،	لكــن	ذهــايب	مــع	
ديريــك	لــم	يكــن	تضحيــة.	فمــع	أننــا	لــم	يتســى	نلــا	أن	نقــي	مًعــا	
ــروح	 ــرتات	متباعــدة،	لكــن	ال ــام	ىلع	ف ــة	أي ــا	هــو	أكــر	مــن	بضع م
القــدس	اكن	جيمعنــا	بروابــط	عميقــة	جــًدا.	وتســليم	عالقتنــا	وتركهــا	
تلمــوت	قــد	دفــع	لك	منــا	يف	عالقــة	أعمــق	مــع	الــرب،	ممــا	جعلنــا	أكــر	
ــا	ملســنا	اهلل	يف	إنكســارنا،	نســتطيع	أن	نعطــي	 ــه.	وألنن ــاًدا	علي إعتم

ــا.	 أكــر	بلعضنــا	ابلعــض.	فقــد	إســتثمرنا	لك	حلظــة	نقضيهــا	مًع

واغدرُت	أورشــليم	يف	شــهر	يونيــو	متجهــة	لفلوريــدا.	وقــام	ديريــك	
بتثبيــت	األملاســة	الــي	أحرهــا	مــن	جنــوب	أفريقيــا	يف	خاتــم	مناســب	
إلصبــي.	)نُطلــق	عليهــا	»أملاســة	اإليمــان«	ألن	ديريــك	اشــرتاها	

باإليمــان	المــرأة	يعرفهــا	بالــاكد.(

واكن	زواجنــا	أثنــاء	عيــد	املظــال	جيمــع	مــا	بــن	اتلقايلــد	املســيحية	
ــة.	فقــام	تشــارلز	سيمبســون	بعمــل	املراســم	وبقيــة	الُمعلمــن	 وايلهودي

وضعــوا	علينــا	األيــدي	وباركونــا.	يــا	هل	مــن	حفــل	جميــد!	

ــا	 ــا	ألورشــليم	لقضــاء	شــهر	العســل،	وبعدهــا	بشــهور	عدن وعدن
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ثانيــًة	دلراســة	العريــة	يف	اجلامعــة.	فــزوايج	مــن	ديريــك	وتواجــدي	يف	
أورشــليم	اكنــا	بمثابــة	حلــم	مجيــل	بالنســبة	يل.	وبــدأ	الــرب	يف	قيادتنــا	

هنــاك	نلتشــفع	ســوًيا	بقــوة	تــزداد	بكثــر	عــن	صلواتنــا	الفرديــة.

وقــد	أدركــت	بوضــوح	اآلن	أن	حيــايت	لكهــا	اكنــت	إعــداًدا	ألكــون	
ــة	دليريك.	 زوج

ويف	األعــوام	الــي	قضيتهــا	يف	أورشــليم،	أصبحــت	أعــرف	املدينــة	
ــوارع	 ــات،	والش ــر،	واملتزه ــي	-	املتاج ــة	بلي ــة	اخللفي ــا	احلديق وكأنه
ــرشق	 ــة	ال ــن	ثقاف ــا	ع ــر	أيًض ــت	الكث ــد	تعلم ــة.	ولق ــرة	اهلادئ الصغ
ــرق	 ــا	-	وط ــكا	أو	بريطاني ــن	أمري ــًرا	ع ــف	كث ــي	ختتل ــط،	ف األوس
اتلفكــر	ايلهوديــة،	والعــادات،	ووجهــات	انلظــر،	واملعامــالت	اتلجارية.		
فديريــك	اعد	ملدينــة	تغــرت	تماًمــا،	بعــد	ثالثــن	اعًمــا،	وقــد	علــق	أن	

اهلل	قــد	وفــر	هل	مرشــد	شــخيص!

ــد	اغدرت	 ــن	ق ــم	أك ــليم،	ل ــويل	ألورش ــوم	وص ــى	ي ــا	فح ــا	أن أم
الواليــات	املتحــدة،	مــع	أين	ســافرت	كثــًرا	داخــل	حدودهــا.	واألعــوام	
الــي	قضيتهــا	يف	هــذه	املدينــة	العامليــة	ســاعدتين	ألعــد	نفــي	
للمواقــف	واثلقافــات	املختلفــة	الــي	ســأواجهها	يف	رحالتنــا	للخدمــة.

ومــن	وجهــة	نظــري،	فــإن	مســئويلي	يه	أن	أحيــط	ديريــك	جبــو	
هــادئ	ملــئ	بالســالم	حــى	يتمكــن	مــن	إخــراج	لك	مــا	وضعــه	اهلل	
بداخلــه.	فقــد	اســتثمرْت	يلديــا	فيــه	لك	معرفتهــا	الروحيــة،	وحكمتهــا	
وخرتهــا.	وبينمــا	تقدمــْت	يف	العمــر،	اكن	ديريــك	يعتــين	بهــا.	واآلن	أنــا	
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أســتثمر	نفــي	فيــه	-	وأعتــين	بــه،	وأمحيــه	مــن	املعطــالت	غــر	اهلامــة	
ــراُ	 ــح	ح ــى	يصب ــة	ح ــرق	املمكن ــكل	الط ــاعدته	ب ــتتات،	ومس واملش
ــرب،	يلــأيت	بتعليــم	كتــايب	متجــدد	وممســوح	ونبــوي	ألجــل	 لطلــب	ال
جســد	املســيح.	وهــذا	مــا	أفعلــه	ســواء	كنــا	يف	مزنلــا	يف	أورشــليم	أو	
يف	مقــر	اخلدمــة	يف	فلوريــدا،	أو	يف	رحلــة	خــارج	ابلــالد	تمتــد	ألشــهر.		

وهــذا	يتطلــب	مهــارات	متعــددة	مكتســبة	طــول	احليــاة.

ــاة،	ومــرض،	 ــد	عــر	يب	خــالل	معان ــك،	أن	اهلل	ق ــن	ذل ــم	م واأله
وإختبــارات،	وكــر	للقلــب،	وحيــاة	مــن	الصــالة	والتشــفع	-	وبصعوبــة	
تلــك	األمــور	ىلع	امــرأة	وحيــدة	-	فقــد	نقلــين	اهلل	لإلعتمــاد	ىلع	الــروح	
ــة	 ــذه	اإلعتمادي ــايت.	وه ــة	يف	حي ــكل	منطق ــط	ب ــدس	اذلي	حيي الق
تمكنــين	مــن	مــزج	أفــاكري	وشــخصيي	مــع	أفــاكر	وشــخصية	ديريــك،	

دون	املخاطــرة	بتفــرد	شــخصيي.		

قـال	عـن	حـواء	يف	سـفر	 آدم	عندمـا	 أفهـم	قصـد	 أين	 أعتقـد	
ِْي.«	فأنا	 ٌْم ِمـْن حلَ َن َعْظـٌم ِمـْن ِعَظاِم َوحلَ

ْ
)اتلكويـن	2:	23(	»َهـِذهِ اال

أعتمـد	ىلع	الـروح	القدس	يلظهـر	يل	مى	أكون	متاحـة	دليريك	ومى	
أنسـحب،	مـى	أتكلـم	ومـى	أصمـت،	مى	أخضـع	ومـى	أعر	عن	

وجهـة	نظـري،	مـى	أطلـب	رأيه	ومـى	أسـتخدم	حكي	الشـخيص.

فاملوهبــة	فــوق	الطبيعيــة	الــي	أعطاهــا	اهلل	يل	يف	ابلدايــة،	تزاوجــت	
مــع	اثلقــة	الــي	أتــت	مــن	خــالل	ســبع	ســنوات	مــن	الســر	مــع	اهلل،	
ــا	 ــك.	كم ــن	املســئويلة	كــوين	زوجــة	ديري ــا	أعــدين	هلــذا	الكــم	م مم
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ــاٍن الَ  ــُدوِن إِيَم ِ ــْن ب ِك
َ
ــن	11:	6(	»َول ــالة	)العراني ــوب	يف	رس ــو	مكت ه

ُيْمِكــُن إِْرَضــاُؤهُ«،	وبــدون	إيمــان	يســتحيل	أن	أكــون	زوجــة	دليريــك.

ــات	 ــة	يف	خدم ــة	اكمل ــك	رشيك ــين	ديري ــا،	جعل ــا	تزوجن عندم
ــط	 ــجيل	الرشائ ــن	تس ــيطة	تتضم ــة	بس ــت	عملي ــس.	اكن ــك	برن ديري
ــك	 ــذ	ذل ــى	عــرش	شــخًصا.	ومن ــف	إث ــه،	وتوظي ــرش	كتب الاكســيت	ون
احلــن،	أصبحــت	اخلدمــة	تتســع	بشــل	هائــل.	فاألمــر	يبــدو	وكأن	اهلل	
ــك	 ــين	دليري ــى	وهب ــة	ح ــة	للخدم ــه	الاكمل ــالق	خطت ــتطع	إط ــم	يس ل

ــة	هل. كمعين

وبعــد	زواجنــا	بثالثــة	أشــهر،	بــدأ	ديريــك	برناجمــه	اإلذايع،	ايلــوم	
مــع	ديريــك	برنــس.	وحبلــول	اعم	1985	أصبــح	هــذا	الرنامــج	منتــرًشا	
حــول	العالــم،	بمــا	يف	ذلــك	مــن	ترمجــات	تلصــل	إىل	الصــن	الشــيوعية	
ــت	 ــوي.	واكن ــة،	وآم ــن،	وكنتوني ــية:	مندري ــالث	األساس ــا	اثل بلهجاته
ــم	 ــطى،	ويت ــة	والوس ــكا	اجلنوبي ــر	أمري ــذاع	ع ــبانية	تُ ــخة	اإلس النس

اإلعــداد	لرتمجــة	روســية.

واكنــت	املــواد	اخلاصــة	بديريــك،	الــي	تبــاع	بكثافــة	بمختلــف	
ــا	 ــل	يف	براجمن ــدون	مقاب ــا	ب ــم	توزيعه ــريب،	يت ــم	الغ ــات	يف	العال اللغ

ــع.		 ــيلة	لدف ــون	وس ــث	ال	يملك ــم	حي ــول	العال ــر	ح للتبش

ويقــوم	القــادة	املســيحيون	املتواجــدون	يف	أقــايص	العالــم	اثلالــث	
وخلــف	الســتار	احلديــدي	بدورهــم	برتمجــة	اتلعليــم	للغتهــم	تلقديمــه	
لشــعوبهم.	وقــد	تــم	إفتتــاح	ماكتــب	فرعيــة	خلدمــات	ديريــك	برنــس	يف	
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اململكــة	املتحــدة،	وجنــوب	أفريقيــا،	وأســرتايلا،	ونيوزيالنــدا.

ــر	 ــًرا،	وابلح ــح	حب ــر	أصب ــًرا،	وانله ــر	نه ــع	الصغ ــح	انلب ــد	أصب ق
يتحــول	ملحيــط	عظيــم.	وقــد	مجــع	اهلل	ديريــك	ويلديــا	مًعــا	حتــت	نفس	
انلــر	والربــاط	لــي	يقومــا	باحلــرث	والزراعــة.	واآلن	يف	ســنن	ديريــك	
املتقدمــة،	مجعــين	اهلل	أنــا	وديريــك	لــي	نصنــع	إرادة	اهلل	الاكملــة	حلياتــه	

ألجــل	اإلثمــار	ولــي	أشــرتك	معــه	يف	احلصــاد.

يف	حفــل	زواجنــا،	وهبــين	ديريــك	إســمه	وتعهــد	أن	يشــارك	مــي	
حبريــة	لك	مــا	يهبــه	اهلل	مــن	كرامــة،	وســلطان،	وممتلــاكت.		

ــوم	مــا،	سيحاســبين	 ــه	يف	ي ــا	أعلــم	أن ــك	بشــدة،	فأن قــدر	لك	ذل
ُ
وأ

ــا	12:	48(	 ــوب	يف	)لوق ــو	مكت ــا	ه ــه	كم ــت	علي ــا	حصل اهلل	ىلع	لك	م
ريض	

ُ
ثـِـرٌي.«	وثقــي	اتلامــة	أين	أ

َ
ــُب ِمْنــُه ك

َ
ثـِـريًا ُيْطل

َ
ْعِطــَي ك

ُ
 َمــْن أ

ُّ
ــُل

َ
»ف

ــه. ــرب	بالطريقــة	الــي	أخــدم	بهــا	ديريــك	ودعوت ال

وإجابــي	املؤكــدة	لشــباب	ايلــوم	اذليــن	يرغبــون	حبمــاس	يف	
الــزواج،	واذليــن	يشــكون	يف	حمبــة	اهلل	هلــم	ألنهــم	لــم	جيــدوا	رشيــًكا	
ــَك  ــرَّبِّ َفُيْعِطَي  بِال

ْ
ذ َّ ــذَ ــر	37:	4(	»َوتَ ــفر	)املزام ــودة	يف	س ــاة،	موج للحي

ــَك.«	 بِ
ْ
ل
َ
ــْؤَل ق ُس
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ودل	ديريــك	برنــس	يف	اهلنــد	لوادليــن	إجنلزيــن.	وتعلــم	كــدارس	
ــا،	 للغــة	الالتينيــة	وايلونانيــة	يف	جامعــي	إيتــون	واكمريــدج،	بريطاني
ــة	 ــن	لكي ــة	م ــة	واحلديث ــفة	القديم ــة	يف	الفلس ــل	ىلع	زمال ــث	حص حي
كينــج.	وقــد	درس	أيًضــا	العريــة	واآلراميــة،	كالهمــا	يف	جامعــة	
ــو	 ــك	فه ــة	إىل	ذل ــليم.		باإلضاف ــة	يف	أورش ــة	العري ــدج	واجلامع اكمري

ــرى. ــة	األخ ــات	احلديث ــن	اللغ ــر	م ــدث	الكث يتح

ــالل	 ــاين	خ ــش	الريط ــكرية	يف	اجلي ــة	العس ــه	للخدم ــاء	تأديت أثن
ــر	 ــدس	واخت ــاب	املق ــة	الكت ــدأ	يف	دراس ــة،	ب ــة	اثلاني ــرب	العاملي احل
ــاة	مــع	املســيح	يســوع.	ووصــل	إلســتنتاجن	مــن	 مقابلــة	مغــرة	للحي
	أن	يســوع	املســيح	يح،	وثانيًــا،	أن	الكتــاب	املقــدس	

ً
هــذه	املقابلــة:	أوال

ــرا	 ــتنتاجان	غ ــذان	اإلس ــر.	وه ــب	للع ــب،	ومواك ــيق،	ومناس حقي
ــة	 ــه	دلراس ــرس	حيات ــن،	ك ــك	احل ــذ	ذل ــل.	فمن ــه	بالاكم ــار	حيات مس

ــدس. ــاب	املق ــم	الكت وتعلي

ووصــل	برناجمــه	اإلذايع	مفاتيــح	حليــاة	ناجحــة،	ألكــر	مــن	نصف	
ــة،	 ــة،	والكرواتي ــة،	والصيني ــة	العربي ــات	للغ ــن	ترمج ــم	ويتضم العال
ــا.		 ــبانية	واتلونغ ــامون،	واإلس ــية،	والس ــة،	والروس ــة،	واملنغويل واملالزي
ــم	مســجل	 ــد	عــن	500	تعلي ــا	يزي ــا،	وم ــف	أكــر	مــن	50	كتابً ــد	أل وق
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ــا	بأكــر	مــن	60	 ــد	منه ــرش	العدي ــد	تُرجــم	ون ــم	مصــور،	وق و160	تعلي
لغــة.

املقــدس	 الكتــاب	 إن	موهبــة	ديريــك	األساســية	يه	تفســر	
وتعليمــه،	بطريقــة	واضحــة	وبســيطة.	وقــد	تســبب	توجهــه	الالطائــي	
والالمذهــي	يف	جعــل	تعايلمــه	مناســبة	تماًمــا	وتســاعد	األشــخاص	مــن	

ــة. ــة	وادليني ــات	العرقي لك	اخللفي
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