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مقدمة
"األبــوة" مــن أعظــم املوضــواعت الــي يعلنهــا الكتــاب

املقــدس .والغريــب يف األمــر أنــه مــن أكــر املوضــواعت
الــي تعرضــت لإلهمــال يف الكثــر مــن األوســاط
املســيحية.

ً
وأقــول أنــا شــخصيا إن األبــوة ليســت جمــرد موضــوع
ً
لدلراســة يف الكتــاب املقــدس ،ولكــي اختربتــه شــخصيا.
لقــد ّ
كونــت أنــا وزوجــي األوىل يلديــا اعئلــة مــن تســعة
أفــراد .وبعــد وفاتهــا أضافــت زوجــي اثلانيــة روث ثالثــة

أطفــال آخريــن إىل العائلــة .وهكــذا فأنــا أقــف موقــف
ً
األب أمــام اثــي عــر شــخصا بالضبــط ،معظمهــم

بالغــون ،واآلن دليهــم اعئــات خاصــة بهــم.

الفصل األول

أبوة اهلل
أنــا ال أريــد أن أبــدأ حديــي عــن األبــوة البرشيــة،
ً
بــل أريــد أن أشــارك أوال ،وقبــل لك يشء ،عــن أبــوة اهلل،
الــي يه احلقيقــة العظــى وراء الكــون .يوجــد أب هــو
ً
إهلنــا ،اذلي هــو أيضــا احلقيقــة وراء لك احلقائــق األخــرى.
هــو األب اذلي خلــق الكــون ،واذلي تــرك بصمــة أبوتــه
ىلع لك جانــب مــن جوانــب الكــون لكــه.
يصــي بولــس يف (أفســس  )15-14 :3إحــدى صلواته
العظيمــة والرائعــة فيقول:
ُ ْ َ َ ََ َ
ِّ َ
َ َ
َ َ ْ
ــي ركب َّ
لى أ ِب َربنــا
ــي
"بِســب ِ
ب ْ هــذا أ َّح ِ
ْ ُ ُ َ َّ ُ ُّ
َُ َ َ
ك َع ِشـ َ
يســوع الم ِســيحِ  ،الِي مِنــه تســى
ـر ٍة ِف
ََ َ
َّ َ َ
ات َوع األ ْر ِض" .
الســماو ِ
َ
"عش َ
ــر ٍة" هنــا ،يه يف ايلونانيــة
اللكمــة املرتمجــة ِ
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تســى"  ."Patriaويه لكمــة مشــتقة مــن اللكمــة ايلونانيــة
الــي تعــي " أب" ،وباتلــايل فــإن الرتمجــة احلرفيــة املبارشة
لللكمــة " ،"Patriaيه "أبــوة".
وهــذا مــا تؤيــده ترمجــات حديثــة خمتلفــة ،فــي

الرتمجــة العربيــة اجلديــدة (املشــركة) تقــول:
َْ
َ ْ ُ ُ ُّ ُ ُ
َّ َ
"ف ِمنه ك أب َّو ٍة ِف السماءِ َوال َر ِض".

ويف الرتمجة اتلفسريية (كتاب احلياة) تقول:
َّ
ََ
ُ َ َ ْ ُ ُ ِّ ُ ُ َّ
َّ َ َ
ات َوع
"الِي هــو أصــل ك أبــو ٍة ِف الســماو ِ
َ
األ ْر ِض ".
هــذه حقيقــة رائعــة! فــل أبــوة يف الكــون تعــود
ً
أصــا إىل أبــوة اهلل .إن األبــوة لــم تبــدأ ىلع األرض بــل
بــدأت يف الســماء .يه أبديــة مــع اهلل .لــم تبــدأ بزمــن
أو مــع تاريــخ البــر ،بــل بــدأت منــذ األزل .واهلل منــذ
األزل هــو أبــو ربنــا يســوع املســيح كمــا يصفــه الكتــاب
املقــدس يف أجــزاء كثــرة.
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كما قال يوحنا يف (يوحنا :)1:1
َْ ْ َ َ ْ َ َ ُ َ ْ َ َ ُ َ َ ْ َ
ِ"ف الــدءِ كن الكِمــة ،والكِمــة كن عِنــد اهللِ،
ََ َ ْ َ َ ُ
ــة َ
اهلل" .
وكن الكِم
ً
وذلــك قبــل اخلليقــة .إذا فاللكمــة اإلهليــة تؤكــد أن
ابــن اهلل األزيل ،اكن مــع اهلل اآلب.
ً
ويقول الكتاب املقدس أيضا يف (يوحنا :)18 :1
َ ُ َ ْ َ َ ُ َ َ ٌ َ ُّ َ ْ ُ ْ َ ُ
ـد َّالِي ُهـ َ
ـو
"اهلل لــم يــره أحــد قــط .االبــن الوحِيـ
ْ
ِضــن اآلب ُهـ َ
ـو َخـ َّ َ
ـر".
ِ
ِف ح ِ
إنــه اكن يف حضــن اآلب .إن العالقــة الشــخصية
احلميمــة بــن اهلل اآلب واهلل االبــن اكئنــة قبــل بــدء

اخلليقــة .وهــذه احلقيقــة تمــز اإلعــان املســييح عــن
ً
ســواه تميــزا ال مثيــل هل ،وجتعــل املســيحية خمتلفــة لك
االختــاف عــن أي شــل مــن أشــال اإليمــان ادليــي
ً
ً
ً
اذلي رأيتــه يف العالــم .فــي تعلــن شــيئا فريــدا وخاصــا
ً
حــول طبيعــة اهلل .فاألبــوة إذا قائمــة يف اهلل منــذ األزل،
وكذلــك العالقــة بــن اآلب واالبــن .

 8األبوة

عندمــا جــاء يســوع إىل األرض ،اكن هدفــه الرئيــي
أن يُرجــع اتلائبــن إىل اآلب .هــذا مــا جنــده يف عــدة
مواضــع مــن لكمــة اهلل.
فيف (1بطرس  )18: 3يقول:
َ ً
َ َ ْ ً َ َ َّ َ َ َّ ً
َ َّ ْ َ
ْ
ــرة َواحِــدة مِــن
"فــإِن الم ِســيح أيضــا تألــم م
ََ
َْ َ َ
ْ َ ْ
َ ْ
ْ َ ُّ
ــل األث َمــةِ ،ل َ ْ
ِــي
ــل ال َطايــا ،الــار مِــن أج ِ
أج ِ
َُ ََ
يق ِّربنــا إِل اهللِ"...،
ملــاذا مــات يســوع؟ لــي يقربنــا إىل اهلل .فيســوع
ليــس هــو انلهايــة ،بــل هــو الطريــق .قــال يســوع عــن
نفســه يف (يوحنــا  )6 :14بــكل وضــوح للتأكيــد:
ُ َ ْ َ ُّ َ ْ َ َ ُ َ ْ َ َ َ ٌ
َ َ ُ َ َّ
اليــاة .ليــس أحــد
ـو الط ِريــق والــق و
"...أنــا هـ
َ ْ َ
َّ
اآلب إِال ِب" .
يــأ ِت إِل ِ
فيســوع هــو الطريــق ،لكــن اآلب هــو اغيــة
الرحلــة .وأعتقــد أنــه مــرات عديــدة يف إيماننــا املســييح
نفقــد قصــد اهلل .فنحــن نتحــدث بقــدر كبــر عــن الــرب
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يســوع خملصنــا وشــفيعنا ووســيطنا ،وهــذا لكــه رائــع
لكنــه يقــر يف إدراك قصــد اهلل .إن غــرض اهلل ليــس أن
ً
نــأيت إىل االبــن فحســب ،بــل أن نــأيت إىل اآلب أيضــا مــن
خــال االبــن.
مــا أروع اللغــة الــي يســتخدمها يســوع يف صالتــه
املشــهورة يف (يوحنــا  !)17فيقــول:
َ َ َّ َ َ ُ ُ
َ َ َ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ َّ َ
ـو الســماءِ
ـم يســوع بِهــذا ورفــع عينيـ ِه نـ
"تكلـ
َ َ َ َ ُّ َ
ُ
وقـال«:أيها اآلب»"...
فهــو يفتتحهــا بالعبــارة َ"أ ُّي َهــا ُ
اآلب" ثــم تتكــرر
لكمــة اآلب ســت مــرات يف تلــك الصــاة .وفيهــا يشــر
الــرب يســوع إىل أنــه أظهــر اســم اآلب تلالميــذه.

نقرأ يف (يوحنا :)6 :17
َ
َ َ َ ْ َ ْ ُ ْ َ َ َّ
َّ َ ْ َ ْ َ
ــي
ت
ي
ط
ع
أ
ِيــن
ال
ــاس
ِلن
"أنــا أظهــرت اســمك ل
ِ
ِ
َ َْ َ
ــم" ...
مِــن العال ِ
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ويقول يف (يوحنا :)11 :17
ْ
َ ُّ َ
ُ ْ ُ ُّ ُ
ْ
َ
اح َف ْظ ُه ْ
ــم ِف اســ ِمك
"...أيهــا اآلب القــدوس،
َّ
َ َ ْ َ َْ
ــي"...،
الِيــن أعطيت ِ
ويف ختام صالته يقول ثانية يف (يوحنا :)26:17
َ َ َّ ْ ُ ُ ُ ْ َ َ َ َ ُ َ ِّ ُ ُ ْ َ ُ َ
ــون فِيه ُ
ــم
"وعرفتهــم اســمك وســأعرفهمِ ،لك
ِ
ْ ُ ُّ َّ َ ْ َ ْ َ
ََ ُ َ
ــون َأنَــا فِيهــمْ".
ك
أ
و
،
ه
ــ
ب
ــي
ت
ِ
ِ
الــب الِي أحبب ِ ِ
ً
أي اســم هــذا اذلي جــاء يســوع خصيصــا لــي
يظهــره تلالميــذه؟
لــم يكــن هــو االســم املقــدس "يهــوه" ألن ايلهــود
عرفــوا هــذا االســم قبــل مــيء املســيح خبمســة عــر
ً
قرنــا .فمــاذا اكن اإلعــان اخلــاص اجلديــد ،واهلــدف
العظيــم ،مــا هــو االســم اذلي أراد يســوع اتلالميــذ
أن يعرفــوه؟ إنــه "اآلب" .هــذا هــو اســم اهلل املطلــق أو
انلهــايئ ،وهــو يصــف طبيعــة اهلل يف شــخصيته األبديــة
أكــر مــن أيــة لكمــة أخــرى عرفتهــا لغــات البــر.
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فاإلعــان األســى عــن اهلل يف العهــد اجلديــد هــو
إعــان أن اهلل أب .واهلــدف األســى للعهــد اجلديــد
والقصــد مــن مــيء يســوع ،هــو أن يــأيت بنــا إىل اهلل.
فــإذا لــم نــدرك هــذا اإلعــان اإللــي ،ال نــدرك انلتيجــة
انلهائيــة املقصــودة مــن غــرض الفــداء.
أمــا إذا دخلنــا إىل مــلء هــذا اإلعــان ،ومنــه إىل
عالقــة مبــارشة مــع اهلل كأب ،فــإن ذلــك يوفــر نلــا
ً
ً
أمــورا ال جندهــا مطلقــا يف أي اختبــار اعطــي ربمــا هــو
اختبــار الكثرييــن مــن انلــاس يف ثقافتنــا.
ُ
وهنـاك ثالثـة أمور تسـتنتج مـن هذا اإلعلان ،ومن
هـذه العالقـة يه :اهلوية وتقدير اذلات والشـعور باألمان.

ً
أوال ،اهلوية:

اهلويــة يه مشــلة حقيقيــة لإلنســان املعــارص .ومــن
اتلوضيحــات املثــرة الــي تلــي الضــوء ىلع هــذه احلاجــة
اإلنســانية مــا وجدتــه يف جنــاح الكتــاب واملسلســل

 12األبوة

اتلليفزيــوين "اجلــذور" ( .)ROOTSوجوهــر تلــك القصــة،
هــو رجــل يبحــث عــن املــان أو اجلــذور الــي جــاء
منهــا .واإلنســانية لكهــا مرتبكــة يف مثــل هــذا ابلحــث.
رجــال ونســاء يريــدون أن يعرفــوا مــن أيــن أتــوا ومــن أىت
بهــم ،وكيــف بــدأ األمــر ومــن هــم باحلقيقــة.
والواقــع أن الكتــاب املقــدس وعلــم انلفــس يتفقــان
ىلع أن اإلنســان ال جييــب عــن الســؤال "مــن أنــا؟" إال إذا
عــرف مــن هــو أبــوه.
وايلــوم ،تتعــرض العالقــات اإلنســانية بــن اآلبــاء
واألبنــاء إىل انهيــارات بشــل كبــر ،حــى نشــأت عــن
ذلــك "أزمــة اهلويــة" .واحلــل املســييح ألزمــة اهلويــة هــو
أن يــأيت الرجــال والنســاء إىل عالقــة شــخصية مبــارشة
مــع اهلل اآلب مــن خــال يســوع املســيح االبــن .واذليــن
ً
يعرفــون اهلل حقــا كأب هلــم ،ال يعانــون فيمــا بعــد مــن
مشــلة اهلويــة ،بــل هــم يعرفــون مــن هــم؛ إنهــم أوالد
اهلل .خلــق أبوهــم الكــون وهــو حيبهــم ويعتــي بهــم.

ً
ثانيا ،تقدير اذلات:
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وهــذا يقودنــا إىل الــرورة اثلانيــة الــي يوفرهــا
إعــان اهلل اآلب نلــا ،إنهــا الــرورة إىل تقديــر اذلات.
وليــس بمقــدوري أن أحــي عــدد اذليــن تعاملــت
معهــم خــال خدمــي ،واكنــت مشــلتهم العظــى أنهــم
ّ
يقــدرون أنفســهم حــق اتلقديــر .لقــد ّ
كونــوا عــن
ال
أنفســهم صــورة وضيعــة أو متدنيــة ســببت هلــم الكثــر
مــن اآلالم الروحيــة والعاطفيــة.
يف (1يوحنا  )2-1 :3يقول:
ُ ْ ُ ُ َ َّ َ َ َ َّ َ ْ َ َ
ُ َ َّ ُ ْ َ
ــروا أيــة مبــ ٍة أعطانــا اآلب حــى نــدع
"انظ
َ
ْ َ ْ
َْ ََ
هــذا الَ َي ْعر ُف َنــا الْ َعالَــمُ،
أوالد اهللِ! مِــن أجــل
ِ
َ َّ ُ َ َ ْ ُ ُ َ ُّ َ ِ َ
َّ
َ َْ ُ َْ َُ
ألنــه ال يعرفــه .أيهــا األحِب ُ
ــاء ،اآلن نــن أوالد
ِ
اهللِ"...،

ً
وبمجــرد أن نفهــم حقــا أننــا أوالد اهلل ،وأن اهلل حيبنــا
ً
ً
ً
حبــا شــخصيا ومحيمــا ،وهــو مهتــم بنــا وال ينشــغل عنــا
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ً
أبــدا ،وأنــه يرغــب يف عالقــة مبــارشة وشــخصية معنــا،
ً
فــإن هــذا يعطينــا شــعورا بتقديــر اذلات .لقــد رأيــت
ً
ً
هــذا حيــدث مــرارا وتكــرارا يف حيــاة انلــاس.

ً
كنـت ذاهبـا إىل أحـد االجتمـااعت وأنـا أركـض يف
طريقي إىل القاعـة حيـث سـأعظ بعـد دقائـق .وعندمـا
اصطدمـت بتلـك السـيدة التي جـاءت مرسعـة مـن
االجتـاه املقابل ،قالت ويه تلتقط أنفاسـها" :سـيد برنس،
كنـت أصلي أن جيعلنـا اهلل نتقابـل ،إن اكنـت إرادته أن
أحتـدث معك ".فقلت" :حسـنا ،وها حنـن تقابلنا! ولكن
ليـس ميع سـوى دقيقتني ألحتـدث معـك ،فموعد عظيت
قـد حـان ".فبـدأت تقص عل ّ
ي مشكلتها ،فقاطعتهـا بعد
حلظـات ،وقلـت" :أنـا آسـف ،ليـس أمـايم سـوى دقيقة
واحـدة وأعتقـد أنني أعرف مشكلتك ،هـل يمكن أن
تـرددي ورايئ هـذه الصلاة ".ثـم قدتهـا يف صالة تشـكر
فيهـا اهلل ألنـه أبوها وألنهـا ابنته التي أحبهـا واهتم بها،
وألنهـا مميزة وتنتمي إىل أفضـل اعئلـة يف الكـون .بعـد
ً
ذلـك قلت" :وداعــا ينبغي أن أذهب" ،وغــادرت.
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وبعــد حــوايل شــهر ،وصلتــي رســالة مــن تلــك
الســيدة قالــت فيهــا" :أريــد أن أخــرك بــأن تلــك
اللحظــات الــي حتدثنــا فيهــا ،وتلــك الصــاة الــي
ً
صليتهــا معــك قــد غــرت موقــي تمامــا جتــاه احليــاة.
ً
ألول مــرة أنــا أشــعر حقــا بقيمــة نفــي".

ً
ثاثلا ،الشعور باألمان:

إن الــرورة اإلنســانية اثلاثلــة الــي يُوفرهــا اهلل مــن
خــال إعــان األبــوة ،يه الشــعور باألمــان .فخلــف
هــذا الكــون ليــس جمــرد قــوة علميــة أو "انفجــار كبــر"
بــل أب حيبنــا.
هنــاك صديــق يل اكن يشــعر بالوحــدة ،ويف إحــدى
الليــايل وهــو يمــي يف شــوارع املدينــة املهجــورة وســط
الريــاح ،ومشــاعر الوحــدة واالنقبــاض يســيطران عليــه،
ً
لــم يكــن يعــرف إن اكن ممكنــا أن جيتــاز حمنتــه .وبينمــا
ً
هــو واقــف ىلع إحــدى زوايــا الطريــق بــدأ يقول مكــررا:
"أيب أيب ...أيهــا اآلب ...أيب" ،ويف مــا هــو يقــول ذلــك حــل
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عليــه شــعور باألمــان .لقــد أدرك – رغــم مــا حييــط بــه
مــن الــرودة والكآبــة –أنــه ابــن هلل يف هــذا الكــون اذلي
خلقــه اهلل ألبنائــه.

الفصل الثاني

األبوة البشرية
وبمــا أن األبــوة يه طبيعــة اهلل ،وشــخصيته األبديــة
تعلــن أنــه أب ،فإنــه يرتتــب ىلع ذلــك أن لك أب بطريقــة
مــا يمثــل اهلل .يف بعــض األحيــان يمكننــا أن نقــول إن
هــذا األب هــو أب جيــد ،وهــذا هــو أقــرب مــا يكــون
إىل صــورة اهلل .تذكــر أن هــذا اإلجنــاز يمكنــك أن حتققــه
كرجــل.
ً
أتذكــر مــرة عندمــا كنــت مســافرا باســتمرار مــن
اجتمــاع إىل اجتمــاع ومــن مؤتمــر إىل مؤتمــر ،أعــظ إىل
حشــود كبــرة واكن هنــاك جتــاوب كبــر مــن الشــعب.
ً
لكــي ســمعت رجــا يقــول هــذا" :إن الرجــل اخلبــر
هــو الرجــل ابلعيــد عــن مــزهل ومعــه حقيبــة ".هــذا
الــكالم اخــرق قلــي اكلســهم .فكــرت يف نفــي ،هــذا
ً
حقــا يصفــي .أنــا رجــل بعيــد عــن املــزل مــع حقيبــة.
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اجلميــع يعتــروين كخبــر ،ولكــن يف الواقــع الفعــي،
مــاذا حيــدث يف بيــي؟

ً
لكــن اهلل حتــداين بطريقــة جديــدة تمامــا ،إنــه
ً
جيــب أن أجنــح أوال ،وقبــل أي يشء كــزوج وكأب قبــل
أن أتمكــن مــن انلجــاح يف أي جمــال آخــر.
إذا جنحــت يف جمــاالت أخــرى ،لكنــك فشــلت كأب،
فســتكون يف نظــر اهلل كأنــك قــد فشــلت يف الــل.
وأعتقــد أن هــذا انلمــوذج هــو حقيــي يف كثــر مــن
الرجــال يف ثقافتنــا ايلــوم .هــم ينجحــون يف كثــر مــن
املجــاالت مثــل :لعــب اجلولــف ،رئيــس بنــك ،مؤلــف،

ممثــل ،وربمــا يصــل أحدهــم إىل منصــب وزيــر ،لكنهــم
يفشــلون يف بيوتهــم.
وأود أن أقول لك هذه احلقيقة:
"إن فشــلك يف املــزل كأب هــو الفشــل احلقيــي ،وال
جنــاح آخــر يمكــن أن يعــوض عــن ذلــك الفشــل".
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يف ( 1كورنثــوس  )3 :11يتحــدث بولــس عــن وجــود
عالقــة بــن اهلل واملــزل فيقــول:
ْ ُ ُ َ ْ َ ْ َ ُ َ َّ ْ َ ُ ِّ ُ
َ
كــن أ ِريــد أن تعلمــوا أن َرأس ك َرجــل (أي
"ول ِ
ْ
َ
َ
ْ
ْ
َ
ُ َ َ
ُ
ــيحَ ،وأ َّمــا َرأ ُس ال َم ْ
ــرأة ِ ف ُه َ
ــو
ــو الم ِس
الــزوج) ه
ْ
ْ
َّ ُ ُ
ُ
ُ
َ
ُ
ــلَ ،و َرأس المس ه َ
ــو اهلل (اآلب)".
الرج
ِ ــيحِ
ذللــك فاملســيح هــو رأس الــزوج والــزوج بــدوره هــو
رأس زوجتــه وأرستــه .وباتلــايل فــإن الرجــل (أي الــزوج
واألب) يمثــل املســيح يف اعئلتــه ،ودليــه نفــس العالقــة
بأرستــه مثــل عالقــة املســيح بــه.
وهنــاك ثــاث إرســايلات رئيســية للمســيح ،ويه
ترتبــط إىل األبــد بالــرب يســوع املســيح:
 -1إنه الاكهن
 -2إنه انليب
 -3إنه امللك
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اسمحوا يل أن أرشح باختصار ما يتضمنه لك منهم:
ُ
• مسئويلة األب كاكهن ،أن يمثل اعئلته أمام اهلل.
ُ
• مسئويلة األب كنيب ،أن يمثل اهلل أمام اعئلته.

• مسئويلة األب كملك ،أن حيكم اعئلته نيابة عن اهلل.

الفصل الثالث

مسئولية األب ككاهن
األب هــو اكهــن يف بيتــه .فهــو يمثــل اعئلتــه أمــام
اهلل بالتشــفع والصــاة .إن جنــاح األب يف خدمتــه كنــي
ً
وملــك مرتبــط جــدا بنجاحــه كشــفيع واكهــن .فــإذا
ً
جنــح كشــفيع ،ربمــا ينجــح أيضــا كنــي وملــك .أمــا
إذا لــم يفهــم األب كيــف يمــارس مســئويلته كشــفيع
ً
ً
لعائلتــه ،فمــن الصعــب جــدا عليــه أن يكــون نبيــا أو
ً
ملــا يف اعئلتــه.
ويف الكتــاب املقــدس هنــاك بعــض األمثلــة اجلميلــة
ً
جــدا ،آلبــاء مارســوا خدمــة التشــفع .فــي بدايــة ســفر
ً
ً
أيــوب نقــرأ أن أيــوب اكن اكمــا ومســتقيما أمــام اهلل.
واكن هل ســبعة بنــن وثــاث بنــات .ويف يــوم واحــد مــن

لك أســبوع اكنــوا يذهبــون كعائلــة ويعملــون ويلمــة يف
ً
بيــت لك واحــد منهــم يلأكلــوا ويرشبــوا معــا .ونقــرأ أن
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ً
أيــوب ،يف نهايــة لك أســبوع ،اكن ينهــض مبكــرا ويقــدم
ذبائــح عــن أوالده ،فــي (أيــوب  )5 :1يقــول:
َ
َ
َ َّ ُ
َ َّ َ ُّ َ َ َ
ــالُ :
«ر َّب َمــا أ ْخ َطــأ بَ ِ َّ
"...ألن أيــوب ق
ــي َوجدفــوا
ََ
ُُ
َ َ َ َ َ ُّ ُ َ ْ َ ُ ُ َّ
ْ
ع اهللِ ِف قلوب ِ ِهــم» .هكــذا كن أيــوب يفعــل ك
َ َّ
األيـ ِ
ـام".

وتشــبه اذلبائــح الــي قدمهــا أيــوب يف قامــوس العهــد
القديــم ،خدمــة الصلــوات التشــفعية ،الــي نرفعهــا مــن
أجــل أوالدنــا حتــت العهــد اجلديــد يف املســيح يســوع.
ً
ولك أب مدعــو يلكــون شــفيعا ألوالده.
فــإذا إنتقلنــا إىل تاريــخ شــعب إرسائيــل ،وجدناهــم
مســتعبدين يف مــر حتــت الظلــم والقهــر .لكــن اهلل
ً
وفــر هلــم طريقــا للحريــة مــن خــال ذبيحــة خــروف
الفصــح ،واكنــت نقطــة االنفصــال احلاســمة بــن مــر
ً
وإرسائيــل يف عيــد الفصــح .واكن الفصــح بابــا تلحريــر
لك اعئلــة إرسائيليــة ،إذ جــاء املــاك املهلــك إىل بيــوت
ً
املرصيــن قاتــا مجيــع أبكارهــم .لكــن بســبب دم
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ً
خــروف الفصــح لــم يكــن مســموحا للمــاك أن يدخــل
ً
أو يدمــر شــيئا يف بيــوت اإلرسائيليــن.

كيف ُوضع ادلم؟ ومن وضعه؟

يف (خروج  )3 :12يقول:
َْ
َ ِّ َ ُ َّ َ َ َ
َ َ َ ْ
ْ َ
ــاش
"كمــا ك جاعــ ِة إ ِ ْسائ ِيــل قائ ِل ِ
ــنِ :ف الع ِ ِ
َ َّ ْ َ ُ ُ َ َ ُ ْ ُ ُّ
َ ً
ْ
ـد شــاة
ِمــن هــذا الشــه ِر يأخــذون لهــم ك َوا ِ
حـ ٍ
َ ً َْْ
َ
ُُ
َ َ
ـت".
ـوت اآلبــاءِ ،شــاة ل ِلبيـ ِ
ـب بيـ ِ
ِبسـ ِ
ً
من اكن مسئوال عن اختيار الشاة؟ األب يف لك بيت.
ً
من اكن مسئوال عن ذبح الشاة؟ األب.
ً
مــن اكن مســئوال عــن رش دم الشــاة بالزوفــا ىلع قوائم
ابلــاب والعتبة العليــا؟ األب.
بعبــارة أخــرى ،أن األب اكن يمــارس خدمــة الاكهــن
املعــن مــن اهلل بانليابــة عــن اعئلتــه ،واكنــت مســئويلته
أن يتأكــد مــن أن بيتــه اخلــاص ســيكون ضمــن دائــرة
رمحــة اهلل املخلصــة .وكمــا أفهــم هــذا اإلعــان املكتــوب،
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لــم يكــن بوســع أي شــخص آخــر أن يقــوم بعمــل األب
َ ُ
نيابــة عنــه .فــإذا تمــم عملــه كاكهــن ورش ادلم ،تلــص
اعئلتــه .وإذا لــم يفعــل ،فليــس هنــاك أحــد آخــر يأخــذ
ماكنــه ويوفــر احلمايــة لعائلتــه.
وأعتقــد أن اهلل أراد نلــا أن نعــرف هــذا اإلعــان
ً
ألنــه مــا زال قابــا للتطبيــق ايلــوم .فــاألب يســتطيع أن
ً
يعمــل لعائلتــه أمــورا يف انلطــاق الــرويح ،وال يمكنــه أن
ً
ينتــدب شــخصا آخــر للقيــام بهــا.
يســتطيع األب أن خيــدم خدمــة الكهنــوت عــن
بيتــه ،ويعــرف اهلل خبدمتــه هــذه .لكــن اهلل ليــس
ُ َ ً
لزمــا باالعــراف بهــذه اخلدمــة إذا قــام بهــا شــخص
م
آخــر ســوى األب .إنهــا مســئويلة األب أن يوفــر احلمايــة
اإلهليــة بليتــه.
وأود أن ألفــت انلظــر إىل حقيقــة مذهلــة يعلنهــا
العهــد اجلديــد حــول خدمــة الــرب يســوع .ويه حقيقــة
ً
تعلمتهــا عــن طريــق اخلــرة الشــخصية أيضــا .حيــث
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يــأيت انلــاس ّ
إيل بطفــل ألصــي مــن أجلــه وقــد تعلمــت
أن أســأل" :هــل أنتمــا وادلا الطفــل؟ هــل أنتمــا أمــه
ً
وأبــوه؟" ويكــون اجلــواب أحيانــا "ال ،حنــن جريانــه ،األب
واألم رفضــا املــيء".
وقــد أظهــر اهلل يل يف مثــل تلــك احلــاالت ،عــدم
وجــود أســاس كتــايب يســمح يل بالصــاة مــن أجــل ذلــك
الطفــل .ولــو درســنا خدمــة الــرب يســوع ،جنــد أنــه لــم
ِّ
يُصــل مــع طفــل إال ىلع أســاس إيمــان أحــد وادليــه أو
لكيهمــا .اكن دائمــا يطلــب أن ُي َعـ ِّ
ـر أحــد الوادليــن عــن
إيمانــه نيابــة عــن الطفــل.

ً
هــذا املبــدأ واضــح جــدا يف قصــة الصــي املصــاب
بالــرع املذكــورة يف (مرقــس  .)9نــزل يســوع عــن جبــل
اتلجــي لــرى مشــهد تالميــذه وقــد فشــلوا يف طــرد روح
الــرع األخــرس مــن الصــي .فبــدأ يســوع يكلــم وادله
َ ََ َ
ُْ ُ َ َ َ ُ
َ َّ َ
َ ْ
ــان منــذ أصابــه هــذا؟» فقــال
ويســأهل« :كــم مِــن الزم ِ
ً
ُْ ُ َ
األب« :منــذ ِصبــاهُ» .وتابــع قائــا يف (مرقــس :)23-22 :9
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ْ َ ُ
َْ
«و َكثــراً َمــا َألْ َقــاهُ ف انلَّ
ــار َو ِف المــاءِ ِلُهلِكــه.
َ ِ
ِ
ِ
ْ ْ ُ ْ َ َ ْ َ ُ َ ْ ً َ َ َ َّ ْ َ َ ْ َ
كــن إِن كنــت تســت ِطيع شــيئا فتحــن علينــا
ل ِ
َ َ َ َُ َ ُ ُ ْ ُ ْ َ َْ َ ُ َ ْ
َ َ َّ
وأعِنــا» .فقــال ل يســوع« :إِن كنــت تســت ِطيع أن
ُ ْ َ ُ ُّ َ ْ ُ ْ َ َ ٌ ْ ُ ْ
ـن».
تؤ ِمــن .ك ش ٍء مســتطاع ل ِلمؤ ِمـ ِ

ســيطرت عــ ّ
ي ذات يــوم حقيقــة ،أن يســوع اعتــر
ً
األب مســئوال عــن اإليمــان نيابــة عــن ابنــه ،وأن االبــن
بســبب حاتلــه الصحيــة لــم يكــن يســتطيع بالطبــع
أن يعــر عــن إيمــان خــاص بــه .لكــن يســوع  -ىلع
أيــة حــال  -لــم يطلــب مــن الصــي أن يعــر عــن
إيمانــه ،بــل طلــب مــن األب أن يؤمــن نيابــة عــن ابنــه.
وأنــا أعتقــد أن مســئويلة الوادليــن يه ممارســة اإليمــان،
عــر الصلــوات التشــفعية مــن أجــل أوالدهــم مقدمــن
إياهــم إىل اهلل مــن خــال يســوع املســيح .احبــث عــن
مــا ورد يف الكتــاب املقــدس ،ولــن جتــد أن يســوع صــى
مــع طفــل إن لــم ُي َع ِّ
ــر أحــد الوادليــن ىلع األقــل عــن
ً
إيمانــه نيابــة عــن الطفــل .فيســوع لــن يناقــض مبــدأ
ً
ً
ً
إهليــا عميقــا وراســخا.

مسئولية األب ككاهن 27

ً
أخــرا ،انظــر يف (أعمــال  )16حيــث جنــد قصــة
ســجان فيلــي .اكن بولــس وســيال يف الســجن عندمــا
تدخــل اهلل بزلزلــة عظيمــة وفتــح أبــواب الســجن
وانفكــت قيــود الســجناء .ونقــرأ يف (أعمــال  )30 :16أن
الســجان رصخ بعــد ذلــك:
َ
َ
ْ َْ َ
َ َ َ َ َ ِّ َ َّ َ َ َ ْ َ
ـل لِـ َ ْ
ـي
ـي أن أفعـ
َ...وقــال« :يــا ســيدي ،مــاذا ينبـ ِ
ْ ُ َ
أ خلص ؟»
ويف (أعمال  )31 :16جاءت اإلجابة:

ََ َ
ََ ْ ُ َ
َّ ِّ َ ُ َ ْ َ
ْ
ـرب يســوع الم ِســيحِ فتخلــص
فقــاال« :آ ِمــن بِالـ
َْ َ َ ْ ُ َْ َ
أنــت َوأهــل بيتِــك».
ُ
ً
نالحــظ أن الســجان كأب يف بيتــه ،أعطـ َّ
ـي امتيــازا
ً
إهليــا يســمح هل بإقراراإليمــان خلــاص أهــل بيتــه
ً
ً
مجيعــا .ولألســف كثــرا مــا نقتبــس هــذا العــدد مــن
الكتــاب املقــدس وحنــن نميــل إىل حــذف املقطــع
ََ ْ ُ َ ْ َ
األخري"...وأهــل بيتِــك".
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الفصل الرابع

مسئولية األب كنيب
املســئويلة الرئيســية اثلانيــة لــأب ،يه أن يكــون
كنــي لعائلتــه أي يمثــل اهلل أمــام اعئلتــه.
وأول مــا حنتــاج إىل معرفتــه ،هــو حتميــة أن
األب هــو اذلي يمثــل اهلل أمــام العائلــة .قــد يريــد األب
ذلــك ،وقــد يمارســه بطريقــة جيــدة أو ســيئة ،لكــن ال
حمالــة مــن قيامــه بهــذه املســئويلة .إن األطبــاء انلفســيني
ً
وعلمــاء االجتمــاع وخــدام اإلجنيــل تقريبــا يتفقــون
ً
مجيعــا ىلع أن الطفــل اعدة مــا يشــل انطباعــه األول عــن
اهلل مــن خــال وادله .وأعتقــد أن ذلــك مقصــود مــن اهلل.
ً
ومــا مــن مســئويلة أكــر هيبــة وجــاال ،مــن إعطــاء اهلل
أي إنســان أن يمثلــه أمــام آخريــن.
إن نوعيــة األب اذلي اعش معــه أي ابــن ،يؤثــر كثــرا

ً
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ىلع اتلجــاوب األول اذلي يشــعر بــه ذلــك االبــن مــن حنــو
اهلل .فمــن اكن هل أب عطــوف ،متســامح ،دافــئ القلــب
وســهل اتلواصــل ،مــن الطبيــي أن جيــد اتلفكــر بــاهلل
ً
واتلعامــل معــه ســهال.
أمــا إن اكن لشــخص أب قــاس ،كثري االنتقــاد ،جاف
ومطابلــه غــر املنطقيــة كثــرة ،فإننــا جنــد ذلك الشــخص
يميــل للتفكــر يف اهلل بالطريقــة نفســها ،فســرى اهلل ذا
مطالــب كثــرة ال يســتطيع أحــد مــن البــر أن يطبقهــا،
ً
ً
وســراه غــر واقــي وقاســيا ،وحرفيــا يف أحاكمــه .وإذا اكن
ً
ً
لطفــل أب قــاس جــدا وفاســد  -وهــذا كثــر  -فغابلــا مــا
ينقــل الطفــل دون ويع هــذه الصفــات مــن أبيــه الطبيــي
ً
ً
إىل اهلل .وباتلــايل فــإن ذلــك الطفــل يُكـ ِّ
ـون موقفــا ســلبيا
مــن اهلل غــر مبــي ىلع أي أســاس ســوى ســلوك وادله.
كيــف يســتطيع األب كنــي أن يمثــل اهلل أمــام
ً
اعئلتــه ،فيكــون نبيــا للخــر ال للــر؟
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يكتب بولس يف (أفسس  )4 :6إىل اآلباء فيقول:
َ ُ َ ُ ُ َْ ََ ُ ْ َ ْ
َ َ ْ ُ ْ َ ُّ َ
ـم ،بــل
ـم أيهــا اآلبــاء ،ال ت ِغيظــوا أوالدكـ
"وأنتـ
َ ُّ ُ ْ َ ْ
َّ ِّ َ ْ َ
اره ِ" .
ربوهــم بِتأد ِ
ِيــب الــرب وإِنــذ ِ
ً
ويف (كولويس  )21 :3يقول أيضا:
َ ْ َ َ ُ ْ َ َّ
َ ُ َ ُ ُ
َ ُّ َ
ــاء ،ال ت ِغيظــوا أوالدكــم ِلــا
"أيهــا اآلب
َْ َ ُ
يفشــلوا".

ً
والعهــد اجلديــد تمامــا مثــل العهــد القديــم ،يضــع
مســئويلة اتلعليــم الــرويح واإلرشــاد لألطفــال ىلع اعتــق
ً
األب بشــل مبــارش .ومــن الواضــح أن لألمهــات تأثــرا
ً
ً
ً
عظيمــا ىلع األطفــال ،وهــن يســاهمن إســهاما كبــرا يف
ً
نمــو األطفــال روحيــا.
لكــن يف املقــام األول ،مســئويلة توفــر اتلعليــم
الــرويح يه مــن مســئويلات األب .وإذا لــم يقــم األب
بــدوره هــذا ،ال يوجــد أحــد آخــر يمكــن أن يأخــذ هــذه
املســئويلة ماكنــه.
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ً
أغلبيــة اآلبــاء يف الواليــات املتحــدة مثــا ،يميلــون
إىل نقــل هــذه املســئويلة – إن اكنــوا يدركــون وجودهــا
ً
أصــا – إىل مــدارس األحــد والكنيســة والــرايع وقائــد
الشــبيبة .وإذا احنــرف أحــد أوالدهــم ،وهــو ينتــي إىل
كنيســة مــا أو إىل جمموعــة شــبيبة ،فإنهــم يســارعون
إىل إلقــاء اللــوم ىلع تلــك الكنيســة أو املجموعــة .وال
ً
يســتطيع األب أبــدا أن يتخــى عــن مســئويلته األساســية
املتعلقــة برتبيــة أطفــاهل بتأديــب الــرب وإنــذاره .إنهــا
مســئويلة مقدســة ال يمكــن إلقاؤهــا ىلع آخــر.
ويشــر بولــس إىل أن األب ،إذ يتحمــل هــذه
املســئويلة ،عليــه أن حيــرس مــن خطريــن متقابلــن:

ً
أوال ،هــو خطــر اتلمــرد عنــد الطفــل ،ال بــد أن
حيافــظ األب ىلع ابنــه مــن اتلمــرد ،بمرااعتــه للتأديــب
احلــازم ،وال يســمح ألوالده بــأن يصبحــوا اغضبــن
وعديــي املســئويلة ،وال يســمح هلــم باملجادلــة بــل يتوقــع
منهــم أن يقومــوا بمــا يُطلــب منهــم برسعــة وهــدوء
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وطاعــة .واألطفــال اذليــن تتــم تربيتهــم بهــذه الطريقــة،
ً
ً
يكــون تقديــم اتلعليــم املناســب هلــم ســهال جــدا.

ً
ً
ثانيــا ،ىلع األب أن حيــرص أيضــا ىلع مواجهــة
الطــرف املقابــل مــن املعادلــة وهــو الفشــل ،فــإذا
ً
اكن األب قاســيا ،بــا مــرر كثــر االنتقــاد ،ومتعــدد
املطالــب ،قــد تكــون انلتيجــة يه فشــل الطفــل واختــاذ
ً
املوقــف اتلــايل" :حســنا ،ال فائــدة! ال يشء مهمــا اكن
يــريض وادلي ،فــا أكلــف نفــي عنــاء املحاولــة!"
َ ُ ُ
واتلحذيــرات الــي قدمهــا بولــس يه "...ال ت ِغيظــوا
َ ََ ُ ْ
أ ْوالدكــم" أي ال تثــروا غيظهــم وســخطهم.
لقـد تعاملـت مـع كثريين مـن انلاس اذليـن دليهم
مشـالك اعطفيـة خطرية وطلبوا مسـاعديت .ومـا أكرث ما
اكتشـفت من أن مواقفهم السـلبية كعـدم تقدير اذلات
والشـعور بالفشـل واإلحبـاط ،إنمـا تعـود إىل طفوتلهـم
حيـث تعرضـوا ملعاملة سـيئة مثـل انلقد واتلوبيـخ أمام
ً
اآلخريـن بلا مبرر .وقد تركت تلـك املعاملـة جرحا يف
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ً
َ
نفوسـهم لم يُشـف رغـم مرور عرشيـن أو ثالثين اعما.

نعــم ،ىلع اآلبــاء أن حيرصــوا ىلع اتلأديــب مــن جهــة،
لكــن ،مــن جهــة أخرى،عليهــم أال حيبطــوا ويغيظــوا
أوالدهــم بمطالــب غــر اعدلــة وكثــرة.
وإلجنــاز مســئويلات األب جتــاه اعئلتــه ،عليــه أن
ً
يــدرك دائمــا االحتيــاج إىل اتلواصــل املنتظــم واملســتمر
مــع أوالده .فــإذا لــم حيافــظ ىلع مثــل هــذا اتلواصــل ،لــن
يتمكــن مــن تتميــم مســئويلته .ويكــون اتلواصــل بــن
األب وابنــه أكــر فعايلــة يف األغلــب خــال جلســات
غــر دينيــة .فــإذا ارتبطــت تعليمــات األب ،يف ذهــن
الطفــل ،بأمــور رســمية دينيــة جافــة ،يميــل يف انلهايــة
ً
إىل رفــض ادليــن واتلعليمــات معــا .وأنــا أتذكــر حــاالت
ً
كثــرة جــدا ألشــخاص تعــود مشــالكهم إىل مثــل هــذه
األســباب.
ومــن الــرورى يف اتلواصــل مــع األطفــال ليــس
جمــرد اتلحــدث هلــم ولكــن الســماح هلــم باتلحــدث
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إيلــك .معظــم انلــاس اذليــن تعاملــوا مــع أطفــال
متمرديــن أو منحرفــن يتفقــون ىلع أن هنــاك شــكوى
مشــركة عنــد أوئلــك األطفــال يه " :آباؤنــا وأمهاتنــا ال
يســمعون نلــا" .فعليــك أن تنــي قدرتــك ىلع اإلصغــاء.
دع ابنــك يتلكــم عــن نفســه ،ودعــه يــرح بمشــالكه
دون أن يكــون ذلــك يف جــو أو طابــع ديــي.
وجنــد هــذا املبــدأ يف انلامــوس ،حيــث قــدم مــوىس
للشــعب تعليمــات عمليــة وواضحــة حــول تربيــة
أوالدهــم ،فقــال يف (تثنيــة :)21-18 :11
ََ ُُ ُ ْ ُُ
ُ
َ َ ُ َ َ
ـم َونفو ِســك ْم،
ـات هـ ِذه ِ ع قلوبِكـ
"فضعــوا كِمـ
ِ
َ ََ ً ََ َْ
َ ُُْ َ
ُ ْ ْ ُ ْ
ــمَ ،ولَكــن
اربطوهــا عالمــة ع أيدِيك
و
َ َ ْ َ ُ ُ ُ ْ َ َ ِّ ُ َ َ ْ َ َ ُ
َ َ
كــمْ،
عصائ ِــب بــن عيون ِكم،وعلموهــا أوالد
ُ َ َ ِّ
َ َ
َ ُُ ُ
َ َْ ُ
ِكــمْ،
ِــن تلِســون ِف بيوت
ــن بِهــا ح
متك ِم
َ َْ ُ
َ ََ ُ َ
َ
َّ
ِــن تنامــون،
يــقَ ،وح
ِــن تمشــون ِف الط ِر
َوح
ِ
َ
ْ َ
َ َُ ُ َ َُْْ ََ ََ
اب
َوحِــن تقومــونَ .واكتبهــا ع قوائ ِ
ِــم أب َــو ِ
َْ َ ََ َْ
َ
َ ْ َ ْ ُ َ َ َّ ُ َ َّ ُ
ـر أيامــك َوأيــام
بيتِــك َوع أب َوابِــك ،لِــي تكـ
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َّ َ ْ َ َ َّ ُّ َ َ َْ
َْ
َْ َ َ ََ
ـي أقســم الــرب آلبائِــك أن
ـ
ال
ض
ر
األ
ع
أوالدِك
ِ
ََ ِ
َّ َ َ َ َ
َّ
ُ ْ َ ُ ْ َّ َ
ْ
يع ِطيهــم إِياهــا ،كأي ِ
ــام الســماءِ ع األر ِض" .
ُ
َ َ َّ
لقــد ذهلــت إذ اكتشــفت بــأن العبــارة "...كأي ِ
ــام
َّ َ َ َ َ
الســماءِ ع األ ْر ِض" يه عبــارة كتابيــة ،وأنهــا تصــف
مــا يتوقعــه اهلل مــن اعئــات شــعبه .نظــرت حــويل إىل
حضارتنــا املعــارصة وقلــت يف نفــي" :كــم اعئلــة
ُ
ايلــوم يمكــن أن توصــف بأنهــا الســماء ىلع األرض؟"
ً
وأقــول برصاحــة إنهــا نســبة قليلــة جــدا.

أحــد األســباب األساســية ذللــك هــو أن اآلبــاء
فشــلوا يف تطبيــق مــا طلبــه مــوىس منهــم .قــال مــوىس
هلــم" :جيــب تعليــم لكمــة اهلل وحقائــق اإليمــان ألوالدهــم
وأن يتلكمــوا بهــا حــن جيلســون ،وحــن يمشــون ،وحــن
ينامــون ،وحــن يقومــون".
وبعبــارة أخــرى ،اســمح للكمــة اهلل أن تكــون
املحــور األســايس حليــاة أفــراد أرستــك .فــا تــرك
اتلعليــم بكلمــة اهلل للكنيســة أو مــدارس األحــد أو
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جمموعــة الشــبيبة ،بــل تلأخــذ لكمــة اهلل ماكنهــا الطبيــي
يف حياتــك ايلوميــة وللتواصــل مــع اعئلتــك ،وتلكــن
ً
ً
ً
لكمــة اهلل شــيئا طبيعيــا وعمليــا ،تلــدع األطفــال
خيتــرون كيــف تعمــل لكمــة اهلل يف مواقــف احليــاة
العمليــة.
وأود أن أقتبــس شــهادة الراحــل ادلكتــور "ريمونــد
إدمــن" ( )Dr. Raymond Edmanاذلي اكن رئيســا
للكيــة إيتــون ،قــال" :أنظــر إىل الطريقــة الــي ربيــت
بهــا أوالدي ،وأقــول لــو اكن عــ ّ
ي أن أقــوم بذلــك مــن
ً
جديــد ،فإنــي ســأرصف معهــم وقتــا أكــر ىف عمــل أمــور
ً
بســيطة غــر دينيــة ".وأنــا أجــد نفــي مضطــرا لقــول
ً
"آمــن" .فلــو أتيــح يل أن أعيــش شــيئا مــن الوقــت اذلي
ً
أمضيتــه مــع أطفــايل ثانيــة ،فذلــك مــا ســأفعله تمامــا.
لقــد اكتشــف ادلكتــور "إدمــن" أن مــا يتذكــره األطفــال
أكــر مــن لك يشء هــو تلــك األوقــات غــر الرســمية
ً
الــي اكنــوا فيهــا معــا.
ً
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إن اتلواصــل احلقيــي مــع الطفــل ال يتحقــق يف
ً
مخــس دقائــق ،لكــن اغبلــا مــا تقــال أكــر األشــياء
أهميــة للطفــل بطريقــة عرضيــة ارجتايلــة ،ويف أوقــات
ً
غــر متوقعــة؛ يف رحلــة مثــا أو أثنــاء العمــل يف احلديقــة
أو تنظيــف اجلــراج أو أثنــاء حماولــة اكتشــاف عطــل

يف الســيارة .مواقــف مثــل هــذه يه الــي توفــر فرصــة
للتواصــل بــن اآلبــاء واألبنــاء ،ويف هــذه املواقــف ينبــي
ً
أن يكــون األب قــادرا ىلع تقديــم مبــادئ لكمــة اهلل
العميقــة ألوالده .إن وجــود "مذبــح اعئــي" فقــط ال يــي
بالغــرض ،فالكثــر يعتمــد ىلع كيفيــة قضــاء العائلــة
للوقــت املتبــي.

الفصل اخلامس

مسئولية األب كملك
رأينـا أن لكل أب ثالث مسـئويلات رئيسـية يف بيته:
مسـئويلته كاكهن ،ومسئويلته كنيب ،ومسـئويلته كملك.
وعمــل امللــك بالطبــع هــو احلكــم ،وهــو ثالــث
مســئويلة لــأب يف بيتــه .يف بعــض املجتمعــات لكمــة
ً
"ملــك" ليســت دائمــا مقبولــة ،مــع أنهــا تتكــرر عــر
الكتــاب املقــدس لكــه .ومــن ال تعجبــه لكمــة "ملــك"
ً
يمكــن هل أن يســتبدهلا بكلمــة "حاكــم" مثــا أو
"مدبــر" .ىلع أيــة حــال ،عمــل األب هــو حكــم أو إدارة
بيتــه نيابــة عــن اهلل.
يتحــدث الرســول بولــس يف رســاتله األوىل إىل
تيموثــاوس ،عــن مؤهــات الرجــل اذلي يريــد أن يشــغل
مركــز الشــيخ أو األســقف .تســتخدم لكمــات خمتلفــة
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ً
لكنهــا مجيعــا تشــر إىل رجــل يقــود أو حيكــم شــعب اهلل.
وأهــم املؤهــات هلــذا املنصــب هــو حالــة بيــت هــذا
الرجــل .مــاذا يفعــل يف بيتــه؟ هــذا مــا يقــوهل بولــس يف
(1تيموثــاوس :)5-4 :3
ُ ِّ
ُْ ُ
ُ َ ِّ ُ َ ْ َ ُ َ َ ً َ َ َ ٌ
ضـ ِ
ـوع بِــكل
ـر بيتــه حســناُ ،ل أ ْوالد ِف ال
"يدبـ
َ
ْ َ َ َ َ ٌ
َ َّ َ
ــد الَ َي ْعــر ُف َأ ْن يُ َدبِّــرَ
ــار .وإِنمــا إِن كن أح
َوق
ِ
ٍ
ََْ ُ َ َ ْ َ َ َْ
َ َ
ــي بِكنِيســ ِة اهللِ؟"
بيتــه ،فكيــف يعت ِ
واللكمــة املرتمجــة يف انلــص "يُ َدبِّ َ
ــر  "...تعــي يف
ً
ايلونانيــة حرفيــا "يتقــدم" أو "يــرأس" .ويف اللكمــة معــان
ً
كثــرة مرتابطــة ،أكتــي بتقديــم بعضــا منهــا ويه :أن
"حتكــم" ،أن "تقــود" ،أن "تقــف يف املقدمــة" ،أن "حتــي"،
أن "تســيطر" .وبالــرورة يه تعــي أن األب هــو رأس بيته،
يقــف يف املقدمــة ،ويكــون قــدوة ويقــف بــن اعئلتــه
وبــن لك أخطــار وضغوطــات احليــاة .وتعــي أنــه رجــل
ً
حقــا ،يتحمــل مــا جيــب عليــه أن يتحملــه بشــجاعة.
ً
ً
فــأن تكــون رجــا وأبــا يتطلــب منــك شــجاعة كبــرة.
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ً
ويتابــع بولــس مبيّنــا أن القيــادة انلاجحــة يف ابليــت
رضوريــة للقيــادة يف الكنيســة .وهنــاك ســبب قــوي ذللــك
هــو أن ابليــت هــو صــورة مصغــرة للكنيســة أو نمــوذج
مصغــر منهــا.
يف الكنيســة هنــاك ثالثــة عنــارص أساســية منهــا:
القــس أو الــرايع ،الشــماس أو املســاعد ،واألعضــاء أو
الرعيــة.

وهذه تقابل العنارص اثلالثة يف ابليت:
األب :وعليه مسئويلة اكلقس أو الرايع.
الزوجــة :وقــد خلقهــا اهلل حســب اللكمة املقدســة
ً
تلكــون "معينــا" للــزوج ،وهــو عمــل الشــماس أو
املســاعد.
األوالد :هم األعضاء أو الرعية.
لقــد وضــع اهلل يف العائلــة لك األســس الــي تصلــح
إلنشــاء كنيســة العهــد اجلديــد.
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ثم يقول اهلل لألب يف العائلة:
"اجنــح ىف كنيســتك الصغــرة الــي يه بيتــك ،ثــم
ً
تكــون مؤهــا للنجــاح يف كنيســة اهلل".
ً
وأود أن أقــول شــيئا مــن مالحظــي وجتربــي

ا لشــخصية :

"تســتطيع أن تبــي كنيســة ذات أعضــاء كثرييــن
ملزتمــن باحلضــور ،لكــن هــذا الشــعب الكبــر – يف
ً
نهايــة املطــاف – لــن يكــون أقــوى بنيانــا مــن العائلــة
الــي تبنيهــا .إن اكنــت العائــات بــا ترتيــب ،فــا
ً
يمكــن للكنيســة إال أن تكــون كذلــك أيضــا".
وكمثــال ىلع األب اذلي قبــل مســئويلته وأجنزهــا
كملــك حاكــم ىلع بيتــه ،أريــد أن ننتقــل اآلن إىل
ً
إبراهيــم .وهنــاك مقطــع مهــم جــدا يف (تكويــن )18
ً
يتحــدث فيــه الــرب عــن إبراهيــم معلنــا ملــاذا اختــاره
ً
يلكــون رأســا لألمــة اجلديــدة الــي مــن خالهلــا يف
انلهايــة ســيكون الفــداء للعالــم أمجــع.
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ً
ال أدرى إن كنــت تســاءلت يومــا ملــاذا اختــار

اهلل إبراهيــم .بــا شــك اكن هنــاك مئــات اآلالف مــن
الرجــال املعارصيــن إلبراهيــم ىلع وجــه املســكونة ،ومــن
ً
ً
لك تلــك املئــات مــن اآلالف اختــار اهلل رجــا واحــدا.
فهــل اختيــار اهلل إلبراهيــم رس غــر معلــن؟ بالطبــع
ال ،ليــس هــو كذلــك ،ألن اهلل نفســه يذكــر الســبب
ً
يف اختيــار هــذا الرجــل ،إبراهيــم ،يلكــون رأســا ألمــة
جديــدة يعتمــد عليهــا خــاص الشــعوب لكهــا.
نقرأ يف (تكوين :)19-17 :18
َ َ ََ
َ َ َ َّ ُّ َ ْ ُ ْ
َ ْ ْ
ـم مــا أنــا
ـي عــن إِب َراهِيـ
ـرب« :هــل أخـ
فقــال الـ
ِ
ُ َ ُ ُ ُ َّ ً َ َ ً َ َ َّ ً
َ ُ ُ َ َْ
فاعِلــه ،وإِبراهِيــم يكــون أمــة كبِــرة وق ِويــة،
َ
َ ِّ َ ْ ُ ُ
َ ُ َُ
َََ َ ُ
ــم األ ْر ِض؟ ألن ع َرفتــه
َويتبــارك بِــ ِه جِيــع أم ِ
َ
ْ ََْ ُ
ََْ ُ ْ َْ
َ َ
َْ ُ
ـي يـ ِ
لِـ
ـوص بنِي ـ ِه َوبيتــه ِمــن بع ـ ِده ِ أن يفظــوا
َ َ ْ
ُ
ً
ً
ْ
َ
ْ
ِّ
َ
َ
ّ
َّ
َ
َ
ِــي يــأ ِ َ
َط ِريــق الــربِ ،لعملــوا بِــرا وعــدال ،ل ْ
ت
َّ ُّ ْ
َ َ َ َ
كلَّـ َ
ـم بِــ ِه».
الــرب ِإلب َراهِيــم بِمــا ت
ً
أوال ،انظــر إىل معــى اســم إبراهيــم .اكن اســمه
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ً
أصــا "أبــرام" وهــو يعــي "األب رفيــع املســتوى" .ثــم
ً
ملــا قطــع اهلل معــه عهــدا وباركــه ووعــده بنســل عظيــم،
غــر اســمه إىل "إبراهيــم" ومعنــاه "أب جلمهــور كثــر".
ونالحــظ يف احلاتلــن أن أول حقيقــة تتعلــق باســمه أنــه
أب .وهــذه احلقيقــة ىلع قــدر كبــر مــن األهميــة .لقــد
اختــار اهلل إبراهيــم كأب.
ً
ُ
ثانيــا ،إن األبــوة إذا الزتمــت بواجباتهــا فإنهــا تنشــئ
ُ
َ ُ ُ َّ ً َ َ ً
أمــة قويــة .قــال اهلل عــن إبراهيــم :يكــون أمــة كبِــرة
َ َّ ً
َوق ِويــة .ملــاذا؟ ألنــه يمكــن االعتمــاد عليــه يف تتميــم
الزتاماتــه كأب.
ً
ثاثلــا ،ملــاذا اختــار اهلل إبراهيــم؟ أجــاب الــرب نفســه
ََْ ُ ْ َْ
َ َ
ً َ ِّ َ َ ْ ُ ُ َ ْ ُ
ـي يـ ِ
قائــا" :ألن عرفتــه لِـ
ـوص بنِي ـ ِه َوبيتــه ِمــن بع ـ ِده ِ
ً َ ْ ً َ َ ْ
ُ
َ ْ ََْ ُ
ْ
ِّ
َ
َ
َ
ـربَ ِ ،لعملــوا بـ ّ
ـق الـ َّ
ـي يــأ ِ َ
ـرا َوعــدال ،لِـ ْ
أن يفظــوا ط ِريـ
ت
ِ
َّ ُّ ْ
َ َ َ َ
كلَّـ َ
ـم ب ِـ ِه".
ـرب ِإلب َراهِيــم بِمــا ت
الـ
فمــا اذلي رآه اهلل يف إبراهيــم فاختــاره؟ لقــد رأى
أنــه ســيويص بنيــه وأهــل بيتــه مــن بعــده ،بــأن حيفظــوا
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طريــق الــرب .ونتيجــة ذللــك ،يمكــن هلل أن يعتمــد ىلع
إبراهيــم يف أداء واجباتــه كحاكــم يف اعئلتــه.
والواقــع أن لكمــة "يــويص" هنــا يه لكمــة قويــة ،فــي
أقــرب إىل املصطلحــات العســكرية (كلكمــة "يأمــر"،
ً
مثــا) .قــد تقــول بعــض األمهــات أو الزوجــات" :هــل
ً
تقصــد أن يكــون ديكتاتوريــا؟" بالطبــع ال ،لكــي
أحتــدث عــن رجــل يعــرف مركــزه ومســئويلته .وهنــاك
مواقــف يكــون الرجــل فيهــا ،حتــت ســلطان اهلل،
ً
مســئوال عــن إصــدار األوامــر ألهــل بيتــه .فقــد يقــول:
" لــي نــريض اهلل وحنظــى بربكتــه ،ســنقوم بكــذا وكــذا
ولــن نقــوم بكــذا وكــذا".
لــأب احلــق يف حتديــد بعــض القواعــد األساســية
للعائلــة مثــل وقــت االجتمــاع للطعــام ،املوعــد األقــى
لوجــود الصغــار خــارج ابليــت ،نوعيــة أســايلب الرتفيــه
املســموح بهــا ،مقــدار الوقــت املســموح بــه للجلــوس
أمــام اتلليفزيــون ،بــل ونوعيــة الربامــج املســموح
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بمشــاهدتها .وال يمتلــك األب االمتيــاز فحســب ،بــل
هــذا مــن واجبــه أن يأمــر أفــراد اعئلتــه فيمــا يتعلــق
بمثــل هــذه األمــور .يقــول اهلل" :ســأحقق إلبراهيــم لك
الوعــود الــي لكمتــه بهــا ألين أثــق بأنــه ســيقوم بتلــك
األمــور مــن أجــي".
ً
رابعــا ،يف بقيــة نصــوص اللكمــة املقدســة ،جنــد
ً
إبراهيــم يقــف مثــاال جلميــع املؤمنــن مــن بعــده.
يف الواقــع ،يقــول العهــد اجلديــد إننــا أوالد إبراهيــم
باإليمــان ،وعلينــا أن نســلك يف خطــوات إيمــان أبينــا
إبراهيــم .وأن نســر وفــق خطــوات إيمــان إبراهيــم ،وهــذا
يعــي أن نتــرف يف بيوتنــا كمــا اكن يتــرف هــو يف
بيتــه.

مــع نهايــة هــذا القســم دعــوين أشــر إىل هــذه
املقارنــة .اكن هنــاك رجــل آخــر رافــق إبراهيــم زمنــا
ً
طويــا ،وعــرف الكثــر مــن األمــور الــي عرفهــا إبراهيم
ورأى الكثــر ممــا عملــه اهلل إلبراهيــم؛ إنــه لــوط .لكــن
ً
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جــاء وقــت انفصاهلمــا ،إذ تكاثــر قطعانهمــا ،حــى صــار
ً
ً
بقاؤهمــا معــا مســتحيال .أمــا إبراهيــم فقــد قــال للــوط
بــكل احــرام يف (تكويــن :)9-8 :13
َ َ َ َْ َ ُ ُ
َ َ ُ ْ َُ َ َ ٌ َْ
ــي
ي
ب
ــة
م
اص
م
ــن
ك
ت
«ال
:
ــوط
فقــال أبــرام ل ِل
ٍ
ِ
َ
َََْ َ ََ ْ َ ُ َ َ ُ َ
ِــك ،ألَ َّن َنــا َنْــنُ
وبينــك ،وبــن رع ِت ورعت
َ َ َ َ َ ْ َ ْ ُ ُّ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ْ
ان .أليســت ك األر ِض أمامــك؟ اعــزل
أخــو ِ
َ ً َََ َ ً َ ْ َ ِ ً
َ ِّ ْ َ َ ْ َ
عــي .إِن ذهبــت ِشــماال فأنــا ي ِمينــا ،وإِن ي ِمينــا
َ ً
َََ
فأنــا ِشــماال».
اختــار لــوط أن يذهــب إىل ســدوم الغارقــة يف
اخلطايــا.
يف املــرة اتلايلــة الــي نقــرأ فيهــا عــن لــوط ،اكن
هــو وأهــل بيتــه داخــل ســدوم ،واكنــت دينونــة اهلل ىلع
ً ُ
وشــك أن تــأيت ىلع املدينــة .حــاول لــوط يائســا أن يــرج
أصهــاره وأكــر عــدد ممكــن مــن أفــراد اعئلتــه مــن
املدينــة ففشــل .فهــرب بنفســه وعــدد قليــل معــه ،ونظــره
للــوراء ىلع أنقــاض ســدوم املشــتعلة ،اكن جيــب أن يــدرك
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أن الكثرييــن مــن أهلــه وأقاربــه هلكــوا يف ذلــك ادلمــار،
ً
وأنــه اكن مســئوال عــن أخذهــم هنــاك.
أيهــا اآلبــاء ،ربمــا قدتــم أوالدكــم إىل ســدوم،
ً
لكنكــم تســتطيعون إخراجهــم ثانيــة .نعــم ،يــا هلــا مــن

مســئويلة خميفــة ،تلــك الــي اكنــت ىلع اعتق لــوط كأب!
لقــد قــاد أوالده إىل مــان اخلطيــة وادلينونــة احلتميــة ولــم
ً
يتمكــن مــن إخراجهــم مجيعــا.

الفصل السادس

عندما يفشل اآلباء
ً
فلنفــرض أن أبــا مــا قــد فشــل .فمــاذا حيــدث
لعائلتــه؟ أو نلفــرض أن اآلبــاء يف أمــة مــن األمــم
فشــلوا ،فمــاذا حيــدث تللــك األمــة؟ لقــد عــرف اهلل أن
إبراهيــم ســيتمم واجباتــه كأب ،فوعــده بــأن يصــر أمــة
قويــة وعظيمــة .لكــن مــاذا عــن أمــة لــم يتمــم فيهــا
اآلبــاء واجباتهــم؟
يف (تثنيــة  )28يــرد مــوىس قائمــة طويلــة تشــمل
جانبــن:
ً
أوال :الرباكت اليت سيتمتع بها شعب اهلل إذا أطاعوه.
ً
ثانيا :اللعنات اليت تأيت عليهم إذا لم يطيعوا اهلل.

األعــداد الـــ  14األوىل تتضمــن الــراكت ،ومــن 15
إىل  68تتضمــن اللعنــات ،الــي حتــل ىلع غــر الطائعــن
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اذليــن ال يســرون يف طريــق اهلل وال حيفظــون رشيعتــه.
واللعنـات املذكـورة هائلة وكثرية ،لكين أريد أن أشير
إىل واحـدة منهـا فقـط نقرأ عنهـا يف (تثنيـة  )41 :28حيث
يقـول موىس:
َ ُ َ َ َ ُ ُ َ َ َ َ َّ ُ ْ َ
َ َ َََ
ـم إِل
ـد وال يكونــون لــك ،ألنهـ
ـات تـ ِ
"بنِــن وبنـ ٍ
َّ ْ َ ْ َ ُ َ
ــي يذهبون".
الس ِ
واللغــة الــي يســتخدمها مــوىس تــأيت بصيغــة
ً
املذكــر ،بعبــارة أخــرى يه لكمــات موجهــة أساســا إىل
ً
اآلبــاء .واللكمــة "تَ ُ
ــد" تشــر أساســا إىل دور األب يف
ِ
ً
ً
إجنــاب األطفــال .إذا ،اللكمــات موجهــة أساســا  -وليــس
ىلع ســبيل احلــر – إىل اآلبــاء .تقــول اآليــة:
َ َََ
َ
َ ُ َ َ ُ ُ َ َ َ
ــد َوال يكونــون لــك"...،
ــات ت ِ
"بنِــن وبن ٍ
(أي أنــك "ال تتمتــع بهــم" كمــا تضعهــا بعــض
الرتمجــات اإلجنلزييــة وغريهــا).
)“…But thou shalt not enjoy them…” (KJV
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ً
وقــد ُصدمــت يومــا عندمــا أدركــت أن عــدم اتلمتــع
بأطفانلــا هــو لعنــة .وبــدأت أتســاءل" :كــم مــن اآلبــاء
ً
ً
واألمهــات األمريكيــن مثــا ،يتمتعــون بأوالدهــم حقــا
ً
ً
هــذه األيــام؟" فتذكــرت راعيــا وصديقــا يل اكنــت دليــه
اعئلــة كبــرة فيهــا العديــد مــن األطفــال ،وتذكــرت أنــي
ً
ســمعته يومــا يصــي فيقــول" :يــا رب ســاعدنا أن نتذكــر
ً
أن األطفــال نعمــة وليــس عبئــا" .ولــم أشــعر بشــل مــا -
أنــه اكن يصــي بإيمــان قــوي .وأعتقــد أن أغلبيــة اآلبــاء
ً
واألمهــات األمريكيــن ال يتمتعــون حقــا بأوالدهــم.
ملــاذا؟ مــا هــو الســبب؟ إنهــا لعنــة العصيــان.
أعطــى اهلل األطفــال باعتبارهــم أعظــم بركــة يمنحها

للرجــال والنســاء .وعندمــا ال يســلك اآلبــاء واألمهــات،
وخاصــة اآلبــاء ،يف طريــق الــرب ،ال تعــود هــذه الربكــة
بركــة فيمــا بعــد .هكــذا حيــذر مــوىس آبــاء إرسائيــل إن
لــم حيفظــوا طريــق الــرب ولــم يســلكوا فيهــا ،فحينئــذ ال
يتمتعــون بأوالدهــم بــل إىل الســي يذهبــون.
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يف العقــود األخــرة رأينــا ماليــن األطفــال
األمريكيــن يذهبــون إىل أشــال كثــرة مــن الســي
الشــيطاين .فهــم أرسى للمخــدرات واملمارســات اجلنســية
املنحرفــة والســحر وأشــال الشــعوذة املختلفــة .وأنــواع
ً
خمتلفــة مــن الطوائــف .هــذا هــو الســي تمامــا كمــا لــو
ً
ً
ً
أن جيشــا معاديــا جــاء اغزيــا ومحــل أوئلــك الشــباب
وابلنــات إىل األرس .فلمــاذا يذهــب أوئلــك املاليــن
إىل الســي؟ اإلجابــة موجــودة يف الكتــاب املقــدس ،ألن
ً
آباءهــم فشــلوا يف مســئويلاتهم .وأود أن أؤكــد جمــددا أن
املســئويلة األوىل فيمــا يتعلــق بالوضــع يف أمريــكا تقــع
ىلع اعتــق اآلبــاء األمريكيــن.
ً
نســمع كثــرا عــن مــا يســمونه "األحــداث
املنحرفــن" ،وال يوجــد أحــداث منحرفــون ،مــا لــم يوجد
ً
أوال منحرفــون بالغــون أو كبــار .إن وجــود األحــداث
ً
املنحرفــن ،إنمــا حيتــاج إىل احنــراف للكبــار أوال.
وقـد أرشت يف وقت سـابق ،إىل أن إحدى مسـئويلات
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ً
األب مـن حنـو اعئلته أن يكون اكهنـا .ويف (ماليخ )7 :2
حيـدد الـرب ما هـو مطلوب مـن الاكهن:
ْ َ
َ َّ َ َ َ ْ َ
َْ َ ً
ََْ َ
ـان مع ِرفــةَ ،و ِمــن ف ِمـ ِه
ـن تفظـ
ـ
ه
ك
"ألن شــفت ال
ِ
ِ
ِ
َ ْ ُ ُ َ ِ َّ َ َ َ َّ ُ َ ُ ُ َ ِّ ْ ُ ُ
الشيعــة ،ألنــه رســول رب النــودِ".
يطلبــون
ِ
فمسـئويلة الاكهـن أن يعـرف رشيعـة الـرب وأن
يفرسهـا لشـعب الـرب .فالاكهـن هـو رسـول أو بكلمة
أفضـل "ممثـل" للـرب أمـام شـعبه .وهـذا ينطبـق ،كمـا
رأينـا بالفعـل ،ىلع األب كاكهن .شـفتاه حتفظان معرفة،
واعئلتـه يطلبـون الرشيعـة مـن فمـه ،فهـو ممثـل اهلل
أمامهـم .مـاذا حيـدث إذا فشـل الاكهـن يف عملـه هذا؟
يف (هوشــع  )6 :4يعلــن اهلل عــن مــا ســيفعله بعائلــة
أو أمــة أو حضــارة عندمــا يفشــل كهنتهــا:
َ ْ ََ َ َ ْ
ْ َ َ ْ َ ْ َ َ َّ َ َ ْ َ
"قـد هلـك شـع ِب مِـن عـد ِم المع ِرفةِ .ألنـك أنت
َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ ُ ُ َ َ َ َ َّ َ َ ْ َ
َرفضـت المع ِرفـة أ ْرفضـك أنا حتى ال تكه َن ِل.
َ َ َّ َ َ
َ َ ََ
َ َْ ََ َْ ً َ َ
لهك أن َس أنا أيضا بنِيك".
شيعة إ ِ ِ
وألنك ن ِسـيت ِ
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ً
هــذا إعــان قــوي جــدا لآلبــاء ،يقــول اهلل" :لقــد
ً
توقعــت منــك أن تكــون اكهنــا لعائلتــك ،لكــن
ألنــك رفضــت املعرفــة الــي حتتــاج اعئلتــك إيلهــا،
ً
أنــا أرفضــك وال أعــود أقبلــك اكهنــا .وعندمــا ال يعــود
ً
كهنوتــك مــن جهــة أوالدك مقبــوال عنــدي ،فأنــا أنــى
ً َ َ َّ َ َ
َ َْ َ ََ
َ َ َ َ
ـى أنــا
لهــك أنـ
شيعــة إ ِ ِ
أوالدك أيضــا..." .وألنــك ن ِســيت ِ
َْ ً َ
َ
أيضــا بنِيــك".
هــذا خميــف! جمــرد أن أفكــر كأب بــأن اهلل يقــول يل:
"لقــد فشــلت يف مســئويلاتك حــى أنــي ســأنىس أوالدك،
ســأعتربهم غــر موجوديــن ،وأشــطب أســماءهم!" وأقــول
إن حضارتنــا هــذه ،وشــعوبنا مليئــة ببنــن وبنــات نســيهم
اهلل .ملــاذا؟ ألن آباءهــم لــم حيفظــوا رشيعــة الــرب.
وبكلمات أخـرى ،األب اذلي يرفض معرفة رشيعة
ً
الـرب يفقـد حقـه بـأن يكـون اكهنـا لعائلتـه .وعندما
تنتهي خدمـة األب الكهنوتيـة ،يقـول اهلل" :أنسى أنـا
ً
أيضـا بنيـك" .هذه فكـرة تبعـث املهابة إىل أبعـد احلدود.
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وبينمــا نصــل إىل نهايــة هــذه الرســالة ،أود أن ننتقــل
إىل آخــر آيتــن يف العهــد القديــم .وال أدرى إن كنــت
تأملــت حبقيقــة أن آخــر لكمــة يف العهــد القديــم (حســب
أغلــب الرتمجــات الشــائعة) يه لكمــة "لعــن" أو "لعنــة".
هــذه فكــرة مهيبــة للغايــة أنــه إذا اكن اهلل لــم يعــد
دليــه مــا يقــوهل لإلنســان بعــد العهــد القديــم ،لاكنــت
ً
لكمتــه األخــرة يه "لعــن" .لكــن شــكرا هلل مــن أجــل
العهــد اجلديــد اذلى يُعلــن طريقــة للخــروج مــن اللعنــة.
وهذا ما يقوهل اهلل يف سفر (ماليخ :)6-5 :4
َ َ َ ُ ْ ُ َ ْ ُ ْ َّ َّ َّ َ ْ َ َ
ـيءِ
ـ
م
ـي قبــل ِ
"هأنــذا أر ِســل ْإِلكـ ْـم إِيلِيــا انلـ ِ
َ َْ ُ
َّ ِّ َ ْ َ
َ َ ُ ُّ
يَ ْ
ــوف ،فــرد
ــو ِم الــرب،
يــم والمخ ِ
الــو ِم الع ِظ ِ
ََ
ََْ َ ََْ
ََ ََْ
َ
َقلْ َ
ــب األبنــاءِ ع
ــب اآلبــاءِ ع األبنــاءِ ،وقل
ْ َ َّ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ ْ
َ
ــن".
ع
آبائ ِِهــمِ .لــا ِ
آت وأ ِ
ضب األرض بِل ٍ
مــن املذهــل أن تــرى هــذه ابلصــرة انلبويــة اهلائلــة
الــي جعلــت مــايخ ،منــذ أكــر مــن ألــي اعم ،يــرى
ً
مســبقا أعظــم مشــالكنا االجتماعيــة ايلــوم ،وأكرثهــا
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ً
إحلاحــا .مــا يه هــذه املشــلة؟ إنهــا مشــلة ابليــوت
املنقســمة الــي مزقتهــا الــزااعت ،والعالقــات املقطوعــة
بــن اآلبــاء واألبنــاء .األبنــاء متمــردون واآلبــاء غــر
مهتمــن.
وحيذرنــا انلــي مــن أن اســتمرار هــذا احلــال مــن
العالقــات ،ســيجلب اللعنــة ىلع أصحابهــا ،ســواء اكن
ذلــك يف اعئلــة أو أمــة أو حضــارة.

وتضــع لكمــة اهلل أمامنــا اختياريــن فيمــا يتعلــق
بأوضاعنــا الســائدة ايلــوم:
ُ
• إما أن نرجع عالقاتنا العائلية إىل طبيعتها فننجو.

• أو أن نسمح هلذه العالقات بأن تتدهور أكرث وتنجرف يف
الطريق اليت سلكتها يف العقود األخرية.
إذا فعلنــا هــذا األمــر األخــر ســنَهلك حتــت لعنــة
اهلل .هــذان اختيــاران ال ثالــث هلمــا.
فمــن األهميــة أن نــدرك أن املصــر ســيحدده اآلبــاء،
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فهــم املســئولون أمــام اهلل .عندمــا اســتطاع اهلل أن يثــق
َ ْ
ُ َ ُ ُ
ِيــم يكــون
"وإِب َراه
بإبراهيــم كأب حســب قلبــه ،قــال:
ً
ُ َّ ً َ َ ً َ َّ ً
أمــة كبِـ
ـرة َوق ِويــة…" لكــن العكــس صحيــح أيضــا،
فعندمــا يفشــل اآلبــاء غــر املتممــن ملســئويلاتهم ،ال
تعــود األمــة عظيمــة فيمــا بعــد .وأعتقــد أن هــذا هــو
جوهــر األزمــة الــي تواجــه حضارتنــا ايلــوم.
فهــل يرجــع اآلبــاء إىل اهلل متحملــن مســئويلاتهم
جتــاه اعئالتهــم يف نظــر اهلل؟ أم أن هــذا اتلدهــور األخاليق
واالجتمــايع اذلي بــدأ يف العائلــة ويعمــل ىلع تدمريهــا،
سيســتمر حــى يصــل إىل نتيجتــه املحتومــة ،ويه اللعنــة؟
إنــه قــرار اآلبــاء ،وقرارهــم هــو اذلي حيــدد مصــر
األمــة .ليــس أبناؤهــم فقــط.
اهلل يطلــب أن قلــب اآلبــاء يُ َ
ــرد إىل األبنــاء ،وهــو
يَع ُ
ــد األبنــاء بــأن يَ ُ
ــرد قلبهــم إىل آبائهــم.
ِ
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نبذة عن حياة الكاتب
ُودل ديريــك برنــس يف اهلنــد ألبويــن بريطانيَّــن.
لقــد درس ايلونانيــة والالتينيــة يف اثنــن مــن أشــهر
اجلامعــات اتلعليميــة ،جامعــة إيتــون وجامعــة كمربيــدج.
مــن  1940إىل  1949حصــل ىلع الزمالــة يف جامعــة امللــك
بكمربيــدج وختصــص يف الفلســفة القديمــة واحلديثــة.
ً
لقــد درس العربيــة واآلراميــة أيضــا يف لك مــن جامعــة
كمربيــدج واجلامعــة العربيــة يف القــدس .وباإلضافــة إىل
ً
ذلــك يتحــدث ديريــك عــددا مــن اللغــات املعــارصة.
يف أوائــل ســنني احلــرب العامليــة اثلانيــة ،بينمــا اكن
خيــدم مــع اجليــش الربيطــاين كمــرف مستشــى ،اختــر
ً
ديريــك برنــس لقـ ً
ـاء مغــرا للحيــاة مــع يســوع املســيح.
عن هذا اللقاء كتب ديريك برنس:
مــن هــذا اللقــاء خرجــت بنتيجتــن لــم أقابــل مــا
جيعلــي أتغــر مــن جهتهمــا.
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األوىل يه أن يسوع املسيح يح.
واثلانية يه أن الكتاب املقدس صادق ،عميل وعرصي.

ً
هاتــان انلتيجتــان غريتــا مســار حيــايت جذريــا وبــا
رجعة .
يف نهايــة احلــرب العامليــة اثلانيــة ،ظــل ديريــك
برنــس  -حيــث أرســله اجليــش الربيطــاين  -يف القــدس.
ً
يف زواجــه مــن زوجتــه األوىل يلديــا ،أصبــح أبــا باتلبــي
ثلمــاين فتيــات كــن يف بيــت يلديــا لألطفــال .شــهدت
ً
العائلــة معــا إاعدة قيــام دولــة إرسائيــل يف  .1948وبينمــا
َ ْ
كمعلمــن ،تبنيــا
اكن ديريــك ويلديــا يف كينيــا يعمــان
ابنتهمــا اتلاســعة – طفلــة إفريقيــة .توفيــت يلديــا يف اعم
 ،1975ويف اعم  1978تــزوج ديريــك روث بيكــر .ملــدة
ً
 20ســنة ســافرا معــا يف لك أحنــاء العالــم يعلمــان احلــق
الكتــايب املعلــن ،ويشــاراكن الرؤيــة انلبويــة يف أحــداث
العالــم يف ضــوء الكتــاب املقــدس .توفيــت روث يف
ديســمرب .1998
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اجتــاه ديريــك املتجــرد مــن الطائفيــة واتلحــز فتــح
ً
أبوابــا لســماع تعايلمــه عنــد أنــاس مــن خلفيــات عرقية
ً
ودينيــة خمتلفــة ،وهــو معــروف دويلــا كأحــد قــادة تفســر
الكتــاب املعارصيــن .يصــل برناجمــه اإلذايع ايلــويم،
مفاتيــح احليــاة انلاجحــة إىل نصــف العالــم يف  13لغــة
تتضمــن الصينيــة والروســية والعربيــة واألســبانية.
بعــض الكتــب اخلمســن الــي كتبهــا ديريــك برنــس
ُ
قــد ترمجــت إىل  60لغــة خمتلفــة .منــذ  1989يوجــد تركــز
ىلع رشق أوربــا ودول االحتــاد املســتقلة (الكومنولــث
ً
واملعروفــة باالحتــاد الســوفييت ســابقا) ،ويوجــد أكــر
مــن مليــون نســخة متداولــة بلغــات هــذه ادلول .مدرســة
الكتــاب املقــدس املســجلة ىلع الفيديــو دليريــك برنــس
ً
تشــل أساســا لعــرات مــن مــدارس الكتــاب اجلديــدة
ً
يف هــذا اجلــزء مــن العالــم اذلي لــم يكــن خمدومــا مــن
قبــل.
مــن خــال الربنامــج الكــرازي العالــي ،وزعــت

 62األبوة

خدمــة ديريــك برنــس مئــات األلــوف مــن الكتــب
وأرشطــة الاكســيت للــراعة والقــادة يف أكــر مــن 120
دولــة – لذليــن لــم يكــن دليهــم وســيلة للحصــول ىلع
مــادة تعليميــة للكتــاب أو لــم يكــن دليهــم املقــدرة
املاديــة لرشائهــا.
يوجــد املركــز الرئيــي ادلويل خلدمــة ديريــك برنــس
يف شــارلوت بواليــة شــمال اكرويلنــا ،ويوجــد فــروع
للخدمــة يف أســرايلا وكنــدا وفرنســا وأملانيــا وهونلــدا
ونيوزيلنــدا وســنغافورة وجنــوب إفريقيــا واململكــة
املتحــدة ويوجــد موزعــون يف دول كثــرة أخــرى.
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