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الفصل األول

كيف أصبحت أبًا

عندمـا أعـود بذاكـريت إىل مرحلـة طفولـي وبدايـات حيـايت 
يعرتيين شـعور بادلهشـة جتاه قيـايم اآلن بتأيلف هـذا الكتاب، ألنين 
عشـت كأٍب لفرتة قصـرة للغاية ال تؤهلـين للقيام بمثل هـذه املهمة! 

ودلت يف اعئلة عسـكرية بريطانية، بال إخـوة أو أخوات، وكــان لك 
أقربـايئ اذلكور اذليـن عرفتهم ُمنَّدين يف اجليش الربيطـاين. عندما بلغت 
اتلاسـعة، أرسلونــي إىل املدرسـة اإلعداديـة مرتديـاً حلـة من الصــوف 
وقبعة سـوداء مسـتديرة، ومن هنــاك ذهبــت مبارشة إىل إيتون ومنهــا 
إىل اكمربيـدج، فقضيـت مخـس عـرة سـنة أتعلّـم يف مـدارس داخليـة 
ولـم أقـض أكرث من ثالثــة شـهور يف السـنة باملـزل. وبعــد ميض مخس 
سـنوات مـن اتلحـايق بكامربيـدج كتبت حبثـاً بعنـوان »تطور أسـلوب 
أفالطون« ووقع عيّل االختيار للحصول علــى منحــة فــي لكيـة كينـج. 

لــم أتتلمــذ ىلع يــد معلمــة طــوال فــرتات ادلارســة، واكن يل 
ــة  ــت الطبيع ــن ظل ــدج ولك ــات يف اكمربي ــن  الصديق ــل م عــدد قلي
ــا  ــول إنه ــين أن أق ــل يمكن ــبة يل، ب ــة بالنس ــى اغمض ــخصية لألن الش

ــه.  ــراً حبَلُّ ــم كث ــم أهت ــز ل لغ
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تســببت احلــرب العامليــة اثلانيــة يف ضيــاع مســتقبيل املهــين اذلي 
اتّســم بأنــه مبــر وواعــد يف جــو رائــع يف إحــدى اجلامعــات العريقــة. 
وعندمــا حــان موعــد اســتداعيئ للجيــش، اخــرتت دوراً غــر قتــايل يف 
الكتيبــة الطبيــة للجيــش امللــي الربيطــاين، وقــررت أثنــاء خدمــي يف 
اجليــش اســتكمال مهمــي األاكديميــة بدراســة الكتــاب املقــدس اذلي 
تعاملــت معــه ىلع أنـّـه عمــل فلســي حبــت، وواجهــت صعوبــة يف فهــم 
ــه  ــت ىلع قراءت ــين صمم ــدس، إال أن ــاب املق ــن الكت ــرة م ــزاء كب أج
ــين  ــى يمكن ــا، ح ــفر الرؤي ــى س ــن وح ــفر اتلكوي ــن س ــل م بالاكم

اتلوصــل إىل حكــم نهــايئ ىلع هــذا الكتــاب. 

وبعــد مــا يقــرب مــن تســعة أشــهر ويف فقــرٍة مــا يف ســفر أيــوب 
ــد، إذ  ــر موع ــة ىلع غ ــدس مقابل ــاب املق ــب الكت ــع اكت ــت م تقابل
ــرت  ــد غ ــيح، وق ــوع املس ــخص يس ــالل ش ــن خ ــه م ــر يل نفس أظه
تلــك املقابلــة لك حيــايت تغيــراً جذريــاً لألبــد. ىلع أيَّــة حــال أتذكــر 
أن أفالطــون نفســه اعــرتف قائــاًل: »ليــس دلينــا لكمــة مــن اهلل« ذلك 
ــاب املقــدس هــو ببســاطة لكمــة اهلل. ولكمــا  ىلع الرغــم مــن أن الكت
درســت الكتــاب املقــدس وطبقتــه يف حيــايت ايلوميــة، لكمــا اقتنعــت 
أن هــذا اإلعــالن اخلــاص هــو لكمــة اهلل احلقيقيــة. إذ إنــه فعليــاً هــو 

إعــالن اهلل عــن نفســه للبــر. 

وبعــد مــيض فــرتة قصــرة أرســلين اجليــش إىل الــرق األوســط، 
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وبعــد مــا قضيــت ثــالث ســنوات يف صحــراء مــر ويلبيــا 
ــت  ــم تزوج ــت ث ــاك تقابل ــليم، وهن ــت إىل أورش ــودان، توجه والس
بُمَدرِّســة دانماركيــة تــدىع يلديــا كريستنســن، اكنــت يلديــا تســتمتع 
بعملهــا انلاجــح كمدرســة يف إحــدى املــدارس يف ادلانيمــارك عندمــا 
وجههــا اهلل لــي تــرتك لك يشء وراءهــا وتذهــب إىل أورشــليم، وهنــاك 

ــاىم.  ــاً لليت فتحــت بيت

ــات  ــات يتيم ــاين بن ــا ثم ــت معه ــا، جلب ــُت يلدي ــا تزوج عندم
ــُت أنــا منــذ ذلــك الوقــت فصاعــداً مســئويلة 

ْ
ل حيــث تبنتُهــنَّ كأم وحتمَّ

ــات  ــات يهودي ــت بن ــاين س ــات اثلم ــؤالء ابلن ــن ه ــن ب ــوة، اكن م األب
وواحــدة عربيــة وأخــرى اجنلزييــة، واكنــت أعمارهــن تــرتاوح مــا بــن 

ثــالث ســنوات وحــى ثمانيــة عــر اعمــاً. 

وجـدت نفـي فجـأة الرجـل الوحيد املسـئول عن عـرة أفراد 
مـن اجلنس اللطيف َوُهـّن يلديا وبناتها اثلمـاين وخادمة عربية تدىع 
مجيلـة هـذا مع األخـذ يف االعتبـار اخللفية الي نشـأت عليها كصيب 
دون إخـوة أو أخـوات. واكن علينـا إجـراء الكثر مـن اتلعديالت يف 
عالقاتنـا اجلديـدة، واكنـت هنـاك أوقـات شـعرت فيهـا بـأيّن أحتمـل 
مسـئويلة كبـرة. وبدون شـك البـد وأن يلديـا أيضاً تسـاءلت كثراً 
إن اكنـت قـد اختـذت القرار السـليم بزواجهـا ِميّن، ولكـْن بطريقة 

مـا اكنـت حمبـة اهلل ونعمته حتملنـا نلعرب تلـك املراحل. 
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ــة  ــة باإلضاف ــوط اخلارجي ــن الضغ ــر م ــا الكث ــا ويلدي ــت أن واجه
إىل تلــك اتلعديــالت الــي اكن علينــا إدخاهلــا ىلع عالقتنــا. فــي أول 
اعمــن مــن الــزواج وجدنــا أنفســنا متورطــن يف الــرااعت الــي أدت 
ــف  ــا يف منتص ــن مزنل ــن م ــا مرت ــل، وهربن ــة إرسائي ــور دول إىل ظه
الليــل أثنــاء تلــك املرحلــة لــي ننقــذ حياتنــا، ولــم نســتطع يف املرتــن 

أن نرجــع نلفــس املــزل اذلي هربنــا منــه. 

انفصـل عنا األربـع بنات الكبـار يف مرحلة ما مـن احلياة ولكن 
اهلل اسـتمر يف عمله معنـا ومجعنا مرة أخرى يف اجنلـرتا كأرسة واحدة. 

ــربت  ــا ك ــا بعدم ــنوات يف كيني ــس س ــا مخ ــا ويلدي ــت أن قضي
ــر  ــم يتبــق نلــا ســوى بنتــن، حيــث عملــت كمدي ابلنــات مجيعــاً ول
ملعهــد تدريــيب للمدرســن األفارقـــة، وأثنـــاء تلــك الفــرتة تبّنينــا بنتــاً 
ــة تبلــغ مــن العمــر تســعة شــهور فقــط، حيــث توفيــت أمهــا  أفريقي
ــوخ  ــاًة ىلع األرض يف ك ــدة ملق ــت وحي ــدت ابلن ــوالدة ووُج ــاء ال أثن

ــيط.  ــين بس طي

ــرب  ــوار ال ــون إىل ج ــا تلك ــت يلدي ــنوات انتقل ــالث س ــد ث بع
ــاً  ــن اعم ــدة عري ــا مل ــة روث، ودام زواجن ــي اثلاني ــت بزوج وارتبط
ــة  حــى انتقلــت روث أيضــاً إىل مزهلــا الســماوي. أضافــت روث ثالث
ــاً  ــن مجيعهــم مــن ايلهــود، وهلــذا فقــد أصبحــت اآلن أب أطفــال آخري

ــام!  ــخصاً باتلم ــر ش ــين ع الث
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ســاهمت شــخصية روث ادلافئــة واالجتماعيــة يف دخوهلــا رسيعــاً 
ــة  ــارات إداري ــك مه ــت تمل ــي، واكن ــراد اعئل ــايق أف ــع ب ــة م يف عالق
ومهــارات يف املراجعــة ممــا أثــرى خدمــي كمعلــم للكتــاب املقــدس، 
ــَعت خدمــي كثــراً أثنــاء فــرتة زواجنــا الــي دامــت عريــن  وتوسَّ
اعمــاً بطريقــة لــم أحلــم بهــا مــن قبــل، فوصــل اتلعليــم اذلي أقدمــه 
للكتــاب املقــدس إىل لك ادلول مــن خــالل الكتــب املطبوعــة ورشائط 
الاكســيت والفيديــو وبرامــج اإلذاعــة واتلليفزيــون. أخــربين العاملــون 
مــي يف املكتــب أننــا اآلن نرســل خطابــات حتــوي مطبواعتنــا إىل لك 
دولــة تصــل هلــا خدمــات بريــد الواليــات املتحــدة األمريكيــة وقــد 

تُرمجــت أجــزاء كبــرة مــن مؤلفــايت إىل ســتن لغــة أجنبيــة. 

ــت أرستنــا يف تزايــد بمعــدل يصعــب مالحقتــه، فقــد أصبــح  َظلَّ
ــا إيلهــا الزجيــات  ــاً هــذا إذ أضفن ــراد العائلــة 150 فــرداً تقريب عــدد أف
اجلديــدة واألطفــال اذليــن هــم َثَمــر هــذه الزجيــات. وهنــاك اآلن أفــراد 
ــل،  ــك إرسائي ــا يف ذل ــن ادلول بم ــد م ــون يف العدي ــا يعيش ــن اعئلتن م
وبريطانيــا وكنــدا والواليــات املتحــدة وأســرتايلا، ولــم يعــد ممكنــاً مــع 
تنــايم امتــداد هــذه العائلــة الكبــرة يف شــّى بقــاع املعمــورة أن نظــل 
ــرٍْد منهــا بالطريقــة الــي نريدهــا،  ىلع اتصــال قريــب ووثيــق بــكل فَ

ومــع ذلــك فــال زنلــا نشــعر أننــا مجيعــاً اعئلــة واحــدة. 

ــة يف  ــايت العائلي ــن حي ــاًل ولك ــا اكم ــاً أو أب ــداً زوج ــن أب ــم أك ل
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ــكر اهلل  ــر اذلي أش ــو األم ــاح وه ــعادة وانلج ــَمت بالس ََّس ــا ات ممله
ألجلــه كثــراً، وخــالل تلــك الفــرتة تعلمــت العديــد مــن ادلروس الــي 

ــاب.  ــذا الكت ــا يف ه ــارك به ــدين أن أش ــد أن اهلل يري أعتق

ولكـين أسـرتجع هـذه الفـرتة مـن خدمـي عندمـا كـدت أفقد 
فيـه  أسـافر  الوقـت اذلي كنـت  لـزوايج واعئلـي، فـي  خطـة اهلل 
باسـتمرار مـن اجتمـاع آلخر ومـن مؤتمر آلخـر أكرز جلمـوع كثرة، 
وأجـد اسـتجابات رائعـة مـن انلـاس، حـدث يف إحـدى األمسـيات 
أثنـاء مؤتمر ما أين سـمعت متلكمـاً آخر يتحدث ويقول تلـك العبارة: 
»اخلبـر هـو ذلـك الشـخص اذلي حيمـل حقيبـة ويبتعد عـن مزهل«. 

واختـرقت تلك اللكمات قلبـي كسهم. 

ــل  ــا رج ــين، فأن ــل يصف ــذا الرج ــاًل: إن ه ــي قائ ــرت يف نف ففك
بعيــٌد عــن مــزهل حيمــل حقيبــة، ويــراين اجلميــع كخبــر، ولكــن مــاذا 

حيــدث يف مــزيل؟ 

 بالنسـبة يل إذ ينبيغ عيّل أن 
ً
 جديـداً تماما

ً
وضـع اهلل أمـايم حتديا

 كـزوٍج وكأٍب أوالً وقبـل أي يشٍء أو جماٍل آخر يف حيايت. 
ً
أكـون ناجحا

ــت يف  ــب الوق ــيض أغل ــاذا أق ــي، مل ــل دواف ــدأت يف حتلي ــذا ب هل
الســفر؟ ملــاذا جيذبــين الظهــور يف لك تلــك االجتمــااعت؟ وباتلدريــج 
أدركــت أن هنــاك طموحــاً شــخصياً قويــاً يدفعــين هلــذا، فقــد 
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اســتمتعت بالوقــوف ىلع املنــرب أمــام مجهــور غفــر، وشــعرت بــادلفء 
ــوح«.  ــم »ممس ــأين متلك ــاس يل ب ــف انل ــن وص ــبع م والش

عندمــا اســرتجع الســنوات الــي قضيتهــا يف اخلدمــة العامــة أدرك 
أنَّ اهتمــايم بســمعي كواعــظ َطــَى أحيانــاً ىلع اهتمــايم باحتياجــات 
يلديــا الشــخصية والعاطفيــة، ويف بعــض األحيــان كنــت مهتمــاً أكــرث 

بنجــايح كخــادم ىلع حســاب رفاهيــة اعئلــي. 

ــع  ــزيل، يف الواق ــة يف م ــلكة حقيقي ــة مش ــأ أي ــم تنش ــة اهلل ل بنعم
ــكر اهلل  ــوم أش ــتحق، وايل ــا اس ــرث مم ــة يل أك ــي ُمِْلَص ــت اعئل اكن
نَّ الطمــوح 

َ
باســتمرار ىلع مجيــع أفــراد اعئلــي، فقــد رأيــت تدرجييــاً أ

ــة يف  ــلكة حقيقي ــل مش ــة يمث ــاة العائلي ــاب احلي ــخيص ىلع حس الش
حيــاة الكثــر مــن الرجــال، فهنــاك مــن يعتــربون أنفســهم  ناجحــن 
وكذلــك يعتربهــم اآلخــرون أيضــاً، ومــع هــذا فــإن اهتمامهــم املتمركــز 
حــول أنفســهم حيرمهــم مــن العالقــة ادلافئــة واملنفتحــة مــع أرسهــم 

ــزل.  ــة يف امل ــات انلاجح ــر العالق ــي ىه جوه ال

ــاء  ــرة انه ــرح لفك ــة أو ط ــة واضح ــاك أزم ــون هن ــا ال يك ربم
الــزواج، ومــع ذلــك فــإن املــزل ال يقــدم أي شــعور باألمــان أو الشــبع 
اذلي حيتاجــه أفــراد العائلــة، فــي كثــر مــن احلــاالت يكــون دلى 
ــي ال  ــة ال ــزهل إىل ادلرج ــارج م ــات خ ــن االلزتام ــد م األب العدي

ــه.  ــه يفقــد اعئلت يشــعر معهــا أن
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ــال يف  ــن الرج ــر م ــة، أنَّ الكث ــذه احلقيق ــت إىل ه ــد توصل وق
ــم  ــا ه ــر، فربم ــذا األم ــوا ه ــم أن يواجه ــارصة عليه ــا املع حضارتن
ــن أو  ــاء أو حمام ــوك أو أطب ــاء بن ــدة كرؤس ــاالت عدي ــون يف م ناجح
ــم  ــاً ه ــا أيض ــف، وربم ــة اجلول ــر أو يف لعب ــن يف الكمبيوت متخصص
ناجحــون يف خدمتهــم املســيحية، ومــع ذلــك فهــم فاشــلون يف منازهلم. 

ــن  ــر م ــح يف الكث ــا تنج ــه عندم ــك إىل أن ــت انتباه أود أن ألف
ــذا يف نظــر اهلل فشــل،  األمــور واملجــاالت وتفشــل كــزوج أو كأب فه

ــلك كأب وزوج.  ــوِّض فش ــاح أن يُع ــن ألي جن ــال يمك ف

ذكـرت كثـراً أن املشلكــة األوىل فــي متمعنا ايلوم هــى اذلكور 
املقرون، أي الرجـال اذلين فشـلوا يف مهمتهم األساسـية كآباء وأزواج. 

ــن  ــة ولك ــن العائل ــب ع ــن الكت ــر م ــرأ الكث ــك أن تق يمكن
ــن  ــم هذي ــا تفه ــاًل إال عندم ــاً فع ــاً اعئلي ــق جناح ــك أن حتق ال يمكن
ادلوريــن األساســن: دورك كأب ودورك كــزوج، فهمــا األســاس الــالزم 

ــعيد.  ــت الس ــه ابلي ــى علي اذلي يُب

يوضـح لك هـذا الكتاب بطريقة عملية وبسـيطة ما حتتاجـه لي 
تكـون زوجـاً ناجحاً وأبــاً ناجحـاً، ومن هنا يمكنـك أن تنطلق لي 
حتقق جناحـاً فعلياً فــي أيٍّ من املجـاالت األخـرى املختلفة، ولكن 

بن لك أي زوجتـك وأوالدك.  فـوق كــل يشء ستكون بركـة للُمقرَّ
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الفصل الثاني

الزواج عهد

سـأبدأ باحلديـث عن الـزواج ألّن من خالهل فقـط يصبح الرجل 
زوجـاً وهذا ُيَعدُّ تمهيــداً ملـا سأطرحه من أفكـاٍر خبصوص األزواج. 

إّن أهم ثالث عالقات دائمة يمكن للبر ادلخول فيها ىه: 

1ـ عالقة املؤمن مع اهلل 

2ـ العالقة بني الزوجني 

3ـ عالقة املؤمنني بعضهم ابلعض 

وباتلـايل فـإن األطفال اذلين هـم ثمر العهد بن الرجـل وزوجته 
يـدخلـون هم أيضاً ضمن نطـاق العهـد القائـم بن اهلل وآبـائهـم. 

إن األســاس اذلي تُبــى عليــه لٌك مــن هــذه العالقــات هــو العهــد، 
ــدس يف  ــاب املق ــه الكت ــد اذلي يقدم ــزم الوحي ــل املل ــرب الش اذلي يعت
مــال العالقــات، فــال يمكــن بنــاء أي عالقــة يـُـَراُد هلــا أن تــدوم دون 

ادلخــول يف عهــد. هــذا مــا توضحــه مبــادئ الكتــاب املقــدس. 
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هنــاك موضعــان أساســيان يف الكتــاب املقــدس يوضحــان أن 
ــة: ــك احلكم ــده يف تل ــد، األول جن ــزواج عه ال

َقــِة بَِكالَِمَها، 
ِّ
ُمَتَمل

ْ
َغِريَبــِة ال

ْ
ْجَنبِيَّـــِة، ِمــَن ال

َ
ةِ األ

َ
َمْرأ

ْ
»إِلْنَقــاِذَك ِمــَن ال

ِلَف صـَِباَهـــا، َوانلَّاِســـَيِة َعْهــَد إِلِهـَهـــــا«  )أمثال 2: 16 ـ 17(. 
َ
ِة أ

َ
اتلَّارِك

ــر  ــرأة غ ــدس أن امل ــاب املق ــن الكت ــع م ــذا املقط ــا ه خيربن
األمينــة جتــاه زوجهــا تنــى العهــد اذلي قطعتــه مــع هــذا الرجــل 
أمــام اهلل أو تكــره، إذاً فالــزواُج عهــٌد بــن رجــل وامــرأة يتعهدان 

بــه أمــام اهلل. 

ــه اهلل إىل  ــر في ــاليخ ويش ــفر م ــده يف س ــاين جن ــع اثل املوض
ــزواج، اشــتىك بنــو إرسائيــل قائلــن: »أننــا نصــيل  قدســّية عهــد ال
ــب  ــاذا ال جتي ــن مل ــتمرار، لك ــل باس ــب إىل اهلي ــن، ونذه لك ح

ــاب اهلل:  ــا اهلل؟« فأج ــا ي صلواتن

ــنْيَ  ــَك َوَب ــاِهُد بَيَْن ــَو الشَّ ــرَّبَّ ُه نَّ ال
َ
ــِل أ ْج

َ
ــْن أ ــاَذا؟« ِم ــْم: »لَِم ُت

ْ
»َفُقل

ــِدَك«  ةُ َعْه
َ
ــرَأ ــَك َواْم ِرينَُت

َ
ــا، َوِهَ ق ــَدْرَت بَِه ــَت َغ نْ

َ
ــِي أ

َّ
ــَبابَِك ال ةِ َش

َ
ــرَأ اْم

)ماليخ 2: 14(. 

يتحــدث اهلل يف هــذا املقطــع لــألزواج اذليــن يغــدرون بزوجاتهــم 
أو بلغــة معــارصة خَيونــون زوجاتهــم، فيقــول اهلل »ال يهــم عــدد املــرات 
ــم  ــو ل ــة، فل ــه يف الكنيس ــت اذلي تقضي ــدار الوق ــا أو مق ــي تصليه ال



 19

الزواج عهد

تكــن أمينــاً يف وفائــك بعهــدك جتــاه زوجتــك، فلــن أســمع صالتــك«. 
ويطلــق اهلل ىلع مثــل هــؤالء الرجــال ناقــيض العهــد. 

إن عــدم األمانــة بالنســبة لــل مــن الرجــال والنســاء يف االلــزتام 
بالــزواج هــو نقــض للعهــد. وهــذا هــو الســبب وراء اعتبــار خطيــة الزنا 
ــة  ــة بالفســق، فالفســق هــو ممارســة غــر أخالقي أكــرث خطــورة مقارن
ــوي ىلع  ــن ال ينط ــة ولك ــو خطي ــن وه ــر مزتوج ــخصن غ ــن ش ب
نقــض للعهــد؛ أمــا الزنــا فهــو أمــر غــر أخــاليق ينقــض العهــد، وهــذا 

مــا جيعلــه خطيــة خطــرة للغايــة. 

رس العهد 

ــم   ــد أن يفه ــن ألح ــال يمك ــد أرسار اهلل، ف ــو أح ــد ه العه
ــاب املقــدس إال بإعــالن مــن اهلل،  املعــى املقصــود للعهــد يف الكت
فــاهلل فقــط هــو اذلي يمّكننــا مــن فهــم معــى وطبيعــة العهــد مــن 

ــر:  ــب املزام ــول اكت ــة، يق ــات الكتابي ــالل اآلي خ

»رِسُّ الرَّبِّ خِلَائِِفيِه، وََعْهُدهُ تِلَْعلِيِمِهْم«   )مزمور 25: 14(. 

هلـــذا فإن العهـــد هو أحــد أرسار اهلل الي يكشـــفها هلـــؤالء 
اذلين خيـــافونه فقـــط، فمن خيافـــون اهلل هــم من يفهـــمون العهـد 

ويدخــلون فيــه. 
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ــن  ــزواج ب ــة ال ــس أن عالق ــول بول ــس 5: 22 ـ 31( يق يف )أفس
الرجــل وزوجتــه يه رمــز أو صــورة للعالقــة بــن املســيح والكنيســة، 
ُّ َعِظيــٌم« )آيــة 32(، وذللــك حنتــاج أن نفهــم  ثــم يضيــف »هــَذا الــرِّ
املعــى اخلــاص للكمــة رس كمــا يســتخدمها بولــس هنــا يف هــذا اجلــزء. 

يف هــذا الوقــت اكن يوجــد مــا يطلــق عليــه »ديانات اغمضــة«، إذ 
تقــدم تلــك ادليانــات أرساراً خاصــة ملعتنقيهــا بعــد ُميِض فــرتة زمنية 
ــم تبــدأ ال يمكنــك أن  تكــي للتأكــد مــن صــدق إيمانهــم، فــإن ل
ــه  ــزواج بأن ــات. وعندمــا يصــف بولــس ال تعــرف أرسار هــذه ادليان
ــا يف  ــة إال إذا دخلن ــه احلقيقي ــم طبيعت ــن نفه ــا ل ــرتض أنن »رس« يف
ــا  ــزواج عندم ــل ال ــة يف حف ــذه العملي ــدث ه ــزواج. حت ــة ال عالق
ــض،  ــا ابلع ــع بعضهم ــع اهلل وم ــد م ــرأة يف عه ــل وامل ــل الرج يدخ
وعندمــا يرغبــان يف االلــزتام بالعهــد؛ يكتشــفان الطبيعــة احلقيقيــة 
للــزواج، فــاألزواج اذليــن ال يرغبــون يف إتمــام هــذا الــرط خيتــربون 
ــه  ــل طبيعت ــن تظ ــزواج ولك ــن ال ــة م ــة والقانوني ــب امللموس اجلوان

ــة بالنســبة هلــم، فمــا زالــت اغمضــة، أي »رس«.  ــة مهول احلقيقي

جيــب أن نتذكــر أيضــاً أن الــزواج ليــس مــرد عقــد اجتمــايع 
ىلع املســتوى اإلنســاين، فالــزواج يف األصــل واألســاس مبــدأ كتــايب، 
وجيــب أواًل أن نفهــم مــا يعنيــه الكتــاب املقــدس بكلمــة »عهــد« 
ــادئ  ــرة للمب ــة مت ــزواج، وأرى أن دراس ــف رس ال ــي نكتش لكـ
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ــتكون  ــدس س ــاب املق ــودة يف الكت ــود املوج ــق ىلع لك العه ــي تطب ال
مفيــدًة نلــا. 

مبادئ العهد 

ــن  ــة م ــزاء متتابع ــد يف أج ــالن اهلل للعه ــرة ىلع إع ــنليق نظ س
ــفر  ــن، وس ــالة العرباني ــر، ورس ــفر املزام ــن س ــدس م ــاب املق الكت

اتلكويــن. 

ــن  يكشــف هــذا اجلــزء مــن ســفر املزامــر طبيعــة انلــاس اذلي
 

َ
ْرَض إىِل

َ
ـــْوُق، َواأل

َ
ـــَماَواِت ِمـــْن ف يدخــل اهلل يف عهــد معهــم: »يَْدُعــو السَّ

 َذبِيَحــٍة«.  
َ

َقاِطِعــنَي َعْهــِدي َع
ْ
تِْقَيــاِئ، ال

َ
َّ أ ُمَداَيَنـــِة َشــْعبِِه: »اْجَُعــوا إيِلَ

)مزمور 50: 4 ـ 5(. 

ــم  ــدس أنه ــاب املق ــول الكت ــوه؟ يق ــاء اهلل وقديس ــم أتقي ــن ه م
أوئلــك اذلي يدخلــون يف عهــد معــه ىلع أســاس اذلبيحــة. فالبــد وأن 

ــة.  ــد ىلع ذبيح ــوم لك عه يق

ــن  ــداًل م ــداً« ب ــع عه ــر »أقط ــتخدم تعب ــن يس ــده يف عرباني وجن
»أدخــل يف عهــد« )انظــر عربانيــن 8: 8 ـ 10( »حســب الرتمجــة 
العربيــة املبســطة«، وتلــك اللكمــة املجازيــة تظهــر أن هنــاك ســكيناً 
حــاداً وســفك دم، وىه تذكرنــا مــرة أخــرى أن العهــد يتطلــب ذبيحة، 

ــى.  ــاة تنت ــفك دم أي حي ــب س ــة تتطل وأن اذلبيح
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يف )عربانيــن 9: 16ـ  17( يقــول نلــا الكتــاب أن الوصيــة ال تري 
إال عندمــا يمــوت الشــخص، ولكــن اللكمــة ايلونانيــة املرتمجــة هنــا 
ــي  ــة ال ــة ايلوناني ــة »diatheke«، وىه اللكم ــة« ىه لكم إىل »وصي
ــة  ــذه الطريق ــم به ــا ترتج ــد«، وعندم ــى »َعْه ــتخدم بمع ــا تس اعدة م
ــا  ــى فيم ــة عظ ــة ذات أهمي ــا حبقيق ــات ختربن ــذه اآلي ــد أن ه جن

يتعلــق بمفهــوم العهــد: 

ُموصـِي. 
ْ
َزُم َبَيـاُن َمـْوِت ال

ْ
ُه َحـْيُث تُوَجُد َوصــِـيٌَّة )عهـد(، يَل نَـّ

َ
»أل

َتَّــَة َمــا َداَم  َهــا ابلْ
َ
َة ل ــوَّ

ُ
 الَ ق

ْ
َمــْوىت، إِذ

ْ
 ال

َ
ابَِتــٌة َع

َ
َوصــِـيََّة )العهــد( ث

ْ
نَّ ال

َ
أل

 »
ً
ُمــوِص َحّيــا

ْ
ال

عندمــا تدخــل يف عهــد فأنــت فعليــاً توقــع ىلع وثيقــة وفاتــك!، 
وهــذه ىه أقــوى صــور اتلكريــس. 

نــرى فاعليــة عالقــة العهــد يف حيــاة إبراهيــم، فقــد اكن 
الــرب، ويف إحــدى  رائعــة وشــخصية مــع  إلبراهيــم عالقــة 
ــاً  ــان مراث ــيعطيه أرض كنع ــه س ــم أن ــن اهلل إلبراهي ــايل أعل اللي
ــا؟«                رُِثَه

َ
 أ

ِّ
ين

َ
ــُم أ

َ
ْعل

َ
ــاَذا أ ، بَِم ــرَّبُّ ــيُِّد ال ــا السَّ َه يُّ

َ
ــم: »أ ــأهل إبراهي هل، وس

ــداً.  ــه عه ــع مع ــأن قط ــم ب ــاب اهلل إبراهي ــن 15: 8(، فأج )تكوي

بمعى آخر فــإن أقوى الزتام من جـانب اهلل يف أي أمر هـو العهد، 
وعندما يقطع اهلل عهــداً فليس هناك أي شئ آخر يمكن أن يفعلــه. 
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ــه  ــم طلــب من عندمــا قــرر اهلل أن يدخــل يف عهــد مــع إبراهي
القيــام بــيٍء اكن ســائداً آنــذاك يف الــرق األوســط، أال وهــو ذبــح 
حيوانــات معينــة ثــم شــقها إىل جزأيــن ووضــع لك جــزء مقابــل اآلخر 
وتــرك مســافة بينهمــا، ثــم يســر لُكٌّ مــن طــريَفْ العهــد بــن اجلزأيــن 
كعالمــة ادلخــول يف العهــد، لــم خيربنــا الكتــاب املقــدس مــى مــر 

إبراهيــم بــن اجلزأيــن ولكنــه يصــف كيــف مــر اهلل بينهمــا: 

َعَتَمــُة، َوإَِذا َتنُّــوُر ُدَخــاٍن 
ْ
َصــاَرِت ال

َ
ــْمُس ف »ُثــمَّ َغبَــِت الشَّ

ِقَطــِع.« )تكويــن 15: 17(. 
ْ
ــَك ال

ْ
َوِمْصَبــاُح نَــاٍر َيُــوُز َبــنْيَ تِل

ــن  ــّر اهلل ب ــار َم ــاح انل ــان ومصب ــن ادلخ ــور م ــذا اتلن يف ه
ــدس  ــاب املق ــا الكت ــن 12: 29( يذكرن ــح، ويف )عرباني ــزاء اذلبائ أج

ــٌة«.
َ
ــاٌر آكِل ــا نَ ــأن »إِلَهَن ب

مــا معــى املــرور بــن أجــزاء اذلبيحــة؟ معنــاه أنــه بمجــرد أن 
تمــر بــن أجــزاء اذلبيحــة وتنظــر إىل تلــك األجســاد امليتــة تقــول: 
ــا ميــت عــن نفــي  هــذا املــوت اكن مــويت، مــن اآلن فصاعــداً أن
وأحيــا ملــن دخلــت معــه يف عهــد«. وضــع إبراهيــم حياتــه يلعيش يف 
عهــد مــع اهلل، ولكــن تذكــر أن اهلل فعــل نفــس األمــر إلبراهيــم. 

يمكــن لــل طــرف يف العهــد أن يطالــب بمــا يملكــه الطــرف 
اآلخــر، فبنــاء ىلع العهــد قــال اهلل إلبراهيــم فيمــا بعــد: »ُخــِذ اْبَنــَك 
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ْصِعــْدهُ ُهَنــاَك 
َ
ُمِريَّــا، وَأ

ْ
ْرِض ال

َ
 أ

َ
َهــْب إىِل

ْ
ِبُّــُه إِْســَحاَق َواذ

ُ
ِي حت

َّ
وَِحيــَدَك ال

ــَك.« )تكويــن 22: 2(. 
َ
ــوُل ل

ُ
ق
َ
ِي أ

َّ
َبــاِل ال ِ

ْ
َحــِد ال

َ
 أ

َ
ــًة َع

َ
ُمَْرق

ــل  ــر، ب ــم يتأخ ــادل ول ــم جي ــد، فل ــاً للعه ــم حافظ اكن إبراهي
جتــاوب: »حســناً يــا اهلل، هآنــذا، ســأذهب إىل هــذا املــاكن وســأقدم 
اذلبيحــة« ويف صبــاح ايلــوم اتلــايل خــرج متجهــاً إىل ذلــك املــاكن 

ــرب.  ــدده هل ال اذلي ح

ــكن ىلع  ــده بالس ــم ي ــع إبراهي ــا رف ــرة عندم ــة األخ ويف اللحظ
ــة ألن  ــت حباج ــم لس ــا إبراهي ــناً ي ــرب: »حس ــال هل ال ــه ق ــد ابن جس
ــك  ــك ابن ــم تمس ــك ل ــين، ألن ــك ختاف ــرف أن ــذا، اآلن أع ــل ه تفع

ــد!  ــو العه ــذا ه ــين« ه ــدك ع وحي

لكــن لــم تكــن هــذه ىه نهايــة القصــة، فبعــد حــوايل ألــي 
ــد  ــة، وال يوج ــله إىل ذبيح ــم ونس ــاج إبراهي ــرب: »حيت ــال ال اعم ق
ــذه  ــدم ه ــن أن يق ــو اذلي يمك ــط ه ــد فق ــخص واح ــوى ش س
اذلبيحــة أال وهــو ابــين، قــدم إبراهيــم ابنــه يل، واآلن أقــدم أنــا ابــين 
ــق اآلخــر مــن العهــد اذلي قُطــع ىلع جبــل  عنــه«. اكن هــذا هــو الشِّ
الُمرّيــا، وإتمامــاً ملتطلبــات العهــد اذلي دخــل فيــه اهلل اآلب هنــاك، 
قــدم اآلب ابنــه يســوع ىلع اجللجثــة ذبيحــة كـــافية ونهائيــة عــن 

ــا.  لك اخلطاي
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يف ضــوء هــذا فــإن اتلاريــخ هــو ترمجــة عمليــة لعهــود اهلل مــع 
شــعبه، وأهميــة العهــد ختلــو تمامــاً مــن أي مبالغــة.

اآلن دعونــا نطبــق هــذا ىلع عهــد الــزواج، عندمــا يــزتوج رجــل 
ــوع ىلع  ــة يس ــاً يف ذبيح ــران مع ــا يم ــة، فإنهم ــرأٍة مؤمن ــن ام ــٌن م مؤم
َمِســيِح ُصلِْبــُت، 

ْ
الصليــب، ولك منهمــا يقــول كمــا قــال بولــس: » َمــَع ال

.«  )غالطيــة 2: 20(.  ــا يِفَّ َمِســيُح َيَْي
ْ
ــِل ال ــا بَ نَ

َ
ــا الَ أ ْحَي

َ
أ
َ
ف

بعــد أن يكرســا نفســيهما بلعضهمــا ابلعــض، يلتفــت لُكٌّ منهمــا 
ــذه  ــر يف ه ــا أم ــزوج: »عندم ــول ال ــب، يق ــر إىل الصلي ــوراء وينظ لل
اذلبيحــة، أنــا ميــت، فأنــا أضــع حيــايت، وأحيــا اآلن حيــايت يف رفيقــي، 
فــى اتلعبــر عــن حيــايت«. وتقــول الزوجــة نفــس األمــر: »عندمــا أُمر 
يف هــذه اذلبيحــة، أنــا ميتــة، فلــم أعــد أحيــا نلفــي، ولكــين أحيــا 
ــه وىلع  ــا حيات ــع لكٌّ منهم ــد«. يض ــه يف عه ــت مع ــن دخل ــع م اآلن م

هــذا األســاس فقــط ينجــح الــزواج. 

ــذه  ــن يف ه ــاه الكثري ــع إجت ــاه م ــذا االجت ــض ه ــن يتناق لك
ــات، إذ  ــن الزجي ــد م ــار العدي ــبب وراء انهي ــو الس ــذا ه ــام، فه األي
يدخــل انلــاس ايلــوم إىل الــزواج متســائلن، مــاذا ســأجين مــن هــذا 
الــزواج؟ وهــذا خطــأ فاالجتــاه الكتــايب هــو مــاذا ســأقدم؟ وهــذا مــا 

ــح.  ــزواج ينج ــل ال جيع
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اهلدف من عهد الزواج 

لــم خيطــط آدم للــزواج، ولــم يعــرف أساســاً أنــه حيتــاج إىل زوجــة، 
ــزواج يف ذهــن اهلل وباتلــايل وضــع اهلل لك القواعــد  ــدأ مــروع ال إذ ب

اخلاصــة بــه وكذلــك حــدد اهلــدف انلهــايئ هل. 

ــاب  ــن، الكت ــن الريك ــدة ب ــو الوح ــزواج ه ــدف اهلل لل إن ه
املقــدس يوضــح أّن هنــاك أساســاً واحــداً فقــط للوحــدة احلقيقيــة بــن 
البــر ســواء رجــال أو نســاء، أال وهــو عالقــة العهــد، ويصــف الكتاب 

املقــدس الــزواج بهــذه الطريقــة:

ــاِن  ــِه َويَُكونَ ِ ت
َ
ــُق بِاْمرَأ َتِص

ْ
ــُه َويَل مَّ

ُ
ــاهُ وَأ بَ

َ
ــُل أ ــْرُُك الرَُّج ــَك َي ِ »ِلل

َجَســداً َواِحــداً«. )تكويــن 2: 24(. 

ــم  جنــد مفتــاح الــزواج يف اللكمتــن »يــرتك« و»يلتصــق«، فــإن ل
تــرتك لــن تلتصــق، وإن لــم تكــن دليــك الرغبــة يف اخلــروج خــارج 
ــداً  ــق أب ــن حتق ــد، فل ــن جدي ــدء م ــة وابل ــك األبوي ــاق خلفيت نط

ــك.  ــة مــع رشيــك حيات وحــدة حقيقي

يف بعــض اثلقافــات كثــراً مــا يفشــل الــزواج ألن اثلقافــة 
الســائدة تُعلِّمهــم أن الرجــل يلتصــق بأبيــه وأمــه بــداًل مــن أن يلتصق 
ــه.  ــاد بزوجت ــن االحت ــه وب ــاًل بين ــوالء حائ ــذا ال ــف ه ــه، ويق بزوجت
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مــن املهــم أن نفهــم أن الــزواج كمــا يصــّوره نلــا الكتــاب املقدس 
ليــس مــرد جــزء مــن اعدات اجتماعيــة أو ثقافيــة، حيــث أن العديــد 
ــول يف  ــم ادلخ ــف يت ــدد كي ــي حت ــة ىه ال ــادات االجتماعي ــن الع م
عالقــة الــزواج وكيفيــة االحتفــال بــه، فــي إرسائيــل ىلع ســبيل املثال 
يتبــع ايلهــود مموعــة مــن العــادات االجتماعيــة لالحتفــال بالــزواج، 
ويتبــع العــرب مموعــة أخــرى ويتبــع األرمــن مموعــة ثاثلــة، وهــذا 
ــه يف  ــا اهلل نفس ــزواج حدده ــية لل ــة األساس ــن الطبيع ــز، ولك جائ
بدايــة اتلاريــخ اإلنســاين أال وىه أن الرجــل يــرتك أبــاه وأمــه ويلتصــق 
بزوجتــه، فهــذا هــو األســاس الوحيــد اذلي يمكــن لــلٍّ مــن الرجــل 

واملــرأة أن حيققــا الوحــدة احلقيقيــة مــن خــالهل. 

ــام،  ــذه األي ــر ه ــزواج منت ــألة ال ــم ملس ــوء فه ــاً س ــاك أيض هن
إذ يتحــدث كثــرون ويترفــون كمــا لــو أن الــزواج جتربــة، 
ــارب يف  ــاك تض ــة، فهن ــس جترب ــزتام ولي ــزواج ال ــأ، فال ــذا خط وه
ــزتام جتريــيب«، فمــن خــالل  املصطلحــات عندمــا نتحــدث عــن »ال
ــل أو  ــا الرج ــي حيتاجه ــة ال ــيطلق اهلل انلعم ــادل س ــس املتب اتلكري

ــه.  ــع رشيك ــدة م ــا يف وح ــي حيي ــرأة ل امل

الطبيعة انلبوية للزواج 

هنــاك حقيقــة مثــرة عــن هلإ الكتــاب املقــدس وهــو أنــه يـُـَر بأن 
ــوز  ــن عــن نفســه للبــر، واإلعــالن عــن نفســه هــو أحــد الكن يعل
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اثلمينــة الــي يقدمهــا اهلل نلــا، فالكتــاب املقــدس هــو القنــاة األساســية 
الــي يظهــر مــن خالهلــا هــذا اإلعــالن، وقــد اختــار اهلل أن يعلــن عــن 
نفســه ال نلــا فقــط بــل مــن خالنلــا أيضــاً، فيــاهل مــن امتيــاز عظيــم! 

اســتخدم اهلل هــذه الطريقــة مــع أنبيــاء العهــد القديــم، فقــد أمــر 
اهلل إرميــا أن يضــع نــراً ىلع عنقــه لــي حيــذر شــعب يهــوذا مــن أرسهم 
الوشــيك )أنظــر أرميــا 2:27(، وأمــر اهلل حزقيــال أن ينقــب نلفســه يف 
احلائــط ويتــرف كمــا لــو اكن إنســاناً يهــرب مــن مدينــة حمــارصة لــي 
يرســم هلــم صــورة وقــوع أورشــليم الوشــيك يف يــد جيــش بابــل )انظــر 
حزقيــال 12: 4 ـ 5(، وطلــب اهلل مــن هوشــع أن يــزتوج مــن اعهــرة لــي 
يظهــر حمبتــه الغافــرة بلــين إرسائيــل )أنظــر هوشــع 2:1(، وهنــاك الكثر 

مــن األمثلــة املماثلــة الــي يمكنــين أن أذكرهــا. 

وبهــذا يتضــح أن اســتخدام اهلل نلــا بوصفنــا أنبيــاء هل ال يقتــر 
ىلع مــرد اتلحــدث برســالة مــا بــل أن نظهــر هــذه الرســالة مــن خالل 
ــزواج  ــنجد أن ال ــور س ــذا املنظ ــن ه ــر م ــا األم ــا، وإذا رأين أفعانل

ــة.  ــة مجيل املســييح رســالة نبوي

ــة  ــر رابط ــه تظه ــل وزوجت ــن الرج ــخصية ب ــة الش أواًل:  العالق
ــد.  ــة العه ــالل عالق ــن خ ــأيت إال م ــن أن ت ــي ال يمك ــدة ال الوح

ــزواج  ــا ال ــة ينقله ــرث روع ــة أك ــالة ثاني ــاً رس ــاك أيض ــن هن ولك
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ــس:  ــا بول ــس 5: 25( خيربن ــي )أفس ــيق، ف ــييح احلقي املس

 
ً
يْضــا

َ
َمِســيُح أ

ْ
َحــبَّ ال

َ
َمــا أ

َ
ِحبُّــوا نَِســاَءُكْم ك

َ
»َأيَُّهــا الرَِّجــاُل، أ

ْجلَِهــا«.
َ
َم َنْفَســُه أل

َ
ْســل

َ
نِيَســَة وَأ

َ
ك

ْ
ال

ــة  ــة باذل ــة مضحي ــه حمب ــر لزوجت ــاز أن يظه ــن امتي ــزوج املؤم لل
ــته.  ــيح لكنيس ــا املس ــي يقدمه ــاً اكل ــس تمام للنف

من اجلانب اآلخر يقول بولس يف )أفسس 5: 24(:

َذلـِـَك النَِّســاُء لِرَِجالِِهنَّ 
َ
َمِســيِح، ك

ْ
نِيَســُة لِل

َ
ك

ْ
َْضــُع ال َمــا تَ

َ
ِكــْن ك

َ
»َول

ٍء.«  يِف لُكِّ يَشْ

للزوجــة املؤمنــة امتيــاز تظهــره يف عالقتهــا مــع زوجهــا وهــو نفس 
نــوع املحبــة املوقــرة الــي تشــعر بهــا الكنيســة جتــاه املســيح ربها. 

ليــس دلى املجتمــع املعــارص وقــٌت ملثــل تلــك االجتاهــات الــي 
تظهــر نتيجــة احليــاة ابلاذلــة، ولكــن مهــم للغايــة أن يظهــر املؤمنــون 
ــض  ــي بع ــة، ف ــيح والكنيس ــن املس ــة ب ــة املحب ــة عالق ــكل أمان ب
ــراً مــن اللكمــات اخلارجــة  ــا أكــر تأث ــان تكــون شــهادة حياتن األحي
مــن الشــفتني. يمكننــا أن نكــون أنبيــاء ال بكلماتنــا فقــط ولكــن 

 مثــل أنبيــاء العهــد القديــم. 
ً
بأفعانلــا أيضــا
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يف بداية اتلاريخ اإلنساين أولك اهلل إىل آدم مسئويلة حمددة: 

َيَْفَظَها.«  َها َو
َ
َخَذ الرَّبُّ اإِلهُل آَدَم َوَوَضَعُه يِف َجنَِّة َعْدٍن ِلَْعَمل

َ
»وَأ

)تكوين 2: 15( 

ــى  ــا«، ف ــة »حيفظه ــل للكم ــى الاكم ــة املع ــذه الرتمج ــل ه ال تنق
مشــتقة مــن لكمــة معناهــا »يلحرســها« أو »يلحميهــا«، واللكمــة 
ــذا  ــن ه ــتقة م ــاً« مش ــاً يللي ــين »حارس ــي تع ــة ال ــة احلديث العربي
األصــل. اعتــرب اهلل آدم مســئواًل عــن »حراســة« اجلنــة، ممــا حيرســها؟ 
ــِة« )تكويــن 2: 20(، الــي ليــس  يَّ َبِّ

ْ
ــاِت ال مــن دخــول »َجِيــَع َحَيَوانَ

ــة.  ــاكن يف اجلن ــا م هل

القيــام بهــذه  يظهــر اإلصحــاح اثلالــث أن آدم فشــل يف 
ــقت  ــي ش ــِة« ال يَّ َبِّ

ْ
ــاِت ال ــن »َحَيَوانَ ــت م ــة اكن ــئويلة، فاحلي املس

طريقهــا إىل اجلنــة. 

ثــم فشــل آدم يف الوفــاء بالزتامــه اثلــاين، أال وهــو محايــة زوجتــه 
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ــدس  ــاب املق ــر الكت ــال يُظه ــة، ف ــيطان اخلادع ــات الش ــن هجم م
أيــن اكن آدم يف تلــك اللحظــة ولكــن مــن الواضــح أنــه تــرك حــواء 

بمفردهــا. 

ضيفــت خطيــة حــواء ىلع خطيــة زوجهــا، 
ُ
عنــد هــذه املرحلــة أ

ــا  ــلمت خلداعه ــة واستس ــع احلي ــث م ــراف احلدي ــت أط إذ جتاذب
وأكلــت مــن اثلمــرة الــي منعهمــا اهلل عــن األلك منهــا، وأعطــت 

ــاً.  ــو أيض ــا وأكل ه ــاً زوجه أيض

ــا  ــة هم ــخ البرشي ــني يف تاري ــح أن أول خطيت ــذا يتض ــن ه م
خطايــا إهمــال، فلــم يفشــل آدم فيمــا فعلــه ولكنــه فشــل فيمــا لــم 

ــه.  يفعل

تقــود خطايــا اإلهمــال بدورهــا إىل خطايــا اتلعــدي ىلع وصايــا 
اهلل، ارتكبــت حــواء اخلطيــة اثلاثلــة ألنهــا اخندعــت وأكلــت مــن 
اثلمــرة الــي أمرهمــا اهلل أال يــأكال منهــا، وأرشكــت زوجهــا أيضــاً 
ــة اإلنســان  ــه جــزءاً مــن هــذه اثلمــرة يلأكلــه. خطي عندمــا أعطت
ــة  ــت خطي ــم فتح ــراً، ث ــد اكن مق ــال فق ــة اإلهم األوىل ىه خطي
ــا  ــدي ىلع وصاي ــة اتلع ــق خلطي ــا آدم الطري ــي ارتكبه ــال ال اإلهم

اهلل الــي ارتكبتهــا حــواء. 

ــا  ــن خطاي ــة م ــل أهمي ــال أق ــا اإلهم ــاس أن خطاي ــد انل يعتق
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ــة،  ــذه الطريق ــر به ــرى األم ــاب املقــدس ال ي اتلعــدي، ولكــن الكت
ــة  ــاً يتعلــق بدينون ــااًل نبوي فــي )مــى 25: 3 ـ 46( يقــدم يســوع مث
»اخلــراف واجلــداء« يف نهايــة العالــم، وقــد نطــق بواحــدة مــن أخطــر 

ــال:  ــة إذ ق ــات ادلينون لكم

ــَس  ةِ إِلبْلِي ــدَّ ُمَع
ْ
ــِة ال بَِديَّ

َ
ــارِ األ  انلَّ

َ
ــنُي إىِل ــا َمالَِع ــيِّ يَ ــوا َع َهُب

ْ
»اذ

َوَمالَئَِكتِــِه« )مــى 25: 41(. 

مــاذا فعلــت اجلــداء لــي تواجــه تلــك ادلينونــة املرعبــة؟ اإلجابة 
جندهــا يف لكمــة واحــدة وىه: »ال يشء« أي لــم تفعــل شــيئاً، فاجلــداء 
ــن  ــوع م ــر أي ن ــم تظه ــس ول ــاً وال مالب ــاً وال رشاب ــدم طعام ــم تق ل
ــا  ــن خطاي ــاً ع ــدي ناجت ــم األب ــون عقابه ــذا يك ــة، وبه ــواع الرأف أن

اإلهمــال الــي ارتكبوهــا. 

يقــدم الفشــل املــزدوج مــن جانــب آدم وحــواء نموذجــاً يتكــرر 
ــية يف  ــة األول األساس ــة، فالصف ــال املتعاقب ــدار األجي ــراً ىلع م كث
ــا اتلعــّدي، إذ يفشــل  ــا اإلهمــال ال خطاي ــا الرجــال ىه خطاي خطاي
ــية  ــة األساس ــه، والطبيع ــاه اعئلت ــئويلته جت ــام بمس ــل يف القي الرج
خلطيــة املــرأة ىه أنهــا تتخطــى حــدود ســلطانها وتتصــدى للقيــام 

بمهــام ووظائــف الرجــل. 

ــال يف  ــك األفع ــر تل ــة ىه آخ ــائية العنيف ــراكت النس ــد احل تُع
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سلســلة طويلــة مــن العواقــب املؤســفة للفشــل املســتمر لــل مــن 
ــرى أن الفشــل األســايس  ــم أن ن ــرأة، ولكــن مــن امله الرجــل وامل
ــدم  ــا وتتق ــن ماكنه ــرك م ــي تتح ــرأة ل ــاب للم ــح ابل ــل يفت للرج
للنهــوض بوظائــف الرجــل، فاملشــلكة األوىل يف املجتمــع الغــريب مــن 
، تمامــاً مثلمــا جنــد أن املشــلكة  وجهــة نظــري ىه الرجــل الُمقــرِّ

ة.  ــرِّ ــة وُمق ــل ىه أرسة ُمهمل ــرِّ والُمهم ــل الُمق األوىل للطف

ــا اهلل أن  ــي أراد هلم ــة ال ــال العالق ــواء كم ــل آدم وح ــد فش أفس
ــأنه  ــن ش ــس م ــل لي ــذا الفش ــوياً، إال أن ه ــا س ــا به ــاها ويتمتع يعيش
إلغــاء املبــدأ اذلي أراد اهلل أن تُبــى عالقتهمــا عليــه، فقــد جعــل اهلل 
ــه  ــد أن ــذا جن ــتجابة، وهك ــادرة واالس ــدأ املب ــوم ىلع مب ــا تق عالقتهم
وفقــاً هلــذا انلمــط مــن العالقــات اكن آدم مســئواًل عــن األخــذ بزمــام 

ــل.  ــن رد الفع ــئولة ع ــواء مس ــادرة وح املب

دعــين أوضــح األمــر بمثــال معــروف أال وهــو العالقة اجلنســية، 
ربمــا يكــون الرجــل بطيئاً وغــر متجــاوب ىلع الرغــم مــن أن املرأة 
ــذ  ــم يأخ ــة إن ل ــن يف انلهاي ــة، ولك ــا األنثوي ــتعمل لك طاقته تس
الرجــل بزمــام املبــادرة فلــن حتــدث العالقــة اجلنســية، )وهــذا هــو 
ــن  ــاواة يمارس ــن باملس ــن يطال ــاء مم ــض النس ــبب وراء أن بع الس
ــادرة الرجــل(. وأعتقــد أن  ــاة شــاذة، فرفضــن االعتمــاد ىلع مب حي
اخلالــق أراد أن يكــون هــذا هــو انلمــط وانلمــوذج اذلي يســتخدم 
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يف لك مــال مــن مــاالت العالقــة بــن اجلنســن، فــدور الرجــل هــو 
األخــذ بزمــام املبــادرة ودور املــرأة هــو اتلجــاوب مــع الرجــل. 

لكــن يف حضارتنــا املعــارصة هنــاك عــدة جوانــب للعالقــة بــن 
اجلنســن حيــث أن مبــدأ املبــادرة واتلجــاوب نـُـيح جانبــاً، فقــد فشــل 
ــدور  ــوم ب ــرأة تق ــت امل ــية وأصبح ــه األساس ــام بمهمت ــل يف القي الرج
ــارة  ــة أو احلض ــة أو ادلول ــواء يف العائل ــة س ــة احلتمي ــل، وانلتيج الرج

ــويش«.  ــدة ىه »التش ــة واح ــا يف لكم ــن تلخيصه يمك

مسئولات الزوج 

مــا ىه املجــاالت األساســية الــي جيــب ىلع الــزوج أن يأخــذ فيهــا 
بزمــام املبــادرة؟ خيربنــا العهــد اجلديــد بســت مســئويلات أساســية: 

1. مبة الزوجة 

وهــذا ليــس مــرد اقــرتاح أو نصيحــة، ولكنــه وصيــة خيربنــا بهــا 
ــاُل،  ــا الرَِّج َه يُّ

َ
ــس 5: 25( »أ ــوح يف )أفس ــكل وض ــدس ب ــاب املق الكت

ِحبُّــوا نَِســاَءُكْم«، ببســاطة إن لــم حتــب زوجتــك فأنــت تعــيص 
َ
أ

ــدس.  ــاب املق الكت

ــل أن  ــب ىلع الرج ــي جي ــة ال ــة بالطريق ــس اآلي ــا نف ختربن
َم 

َ
ــل ْس

َ
ــَة وَأ نِيَس

َ
ك

ْ
 ال

ً
ــا يْض

َ
ــيُح أ َمِس

ْ
َحــبَّ ال

َ
ــا أ َم

َ
ــا »ك ــه به حيــب زوجت
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ْجلَِهــا«. الحــظ أن هــذه ليســت حمبــة آخــذة ولكنهــا حمبــة 
َ
َنْفَســُه أل

معطيــة، إذ أنهــا حمبــة تقــدم نفســها، فالــزوج هــو اذلي جيــب أن 
ــه.  ــم نفســه ألجــل زوجت ــادر بتقدي يب

يعتقـــد كثــرون يف حضارتنــا املعــارصة أن املحبــة فعـــل اعطي 
ــة  ــة احلقيقي ــة، فاملحب ــورة ناقص ــذه ص ــن ه ــة األوىل، ولك بادلرج
ِحـــبَُّك 

ُ
تنطلــق مــن عمــل اإلرادة، يقــول داود فـــي )مزمــور 18: 1( »أ

ــدأت  ــرب ب ــه لل ــراراً، ومبت ــذ داود ق ــد ات ــي«. فق تِـ وَّ
ُ
، يَـا ق ــا َربُّ يَ

ــل إرادي.  بفع

ــة  ــا عالق ــة هل ــة لكم ــن املحب ــر ع ــا للتعب ــتخدم داود هن يس
بكلمــة عربيــة يمكــن أن ترتجــم إىل »أمعــاء« أو »رحــم« وىه مــا 
نطلــق عليــه يف حديثنــا »مشــاعر جياشــة«، فــى لكمــة تشــمل لك 
مــن إرادة داود ومشــاعره، فهــذه ىه املحبــة الــي جيــب أن يقدمهــا 

ــه.  ــزوج لزوجت ال

ــب،  ــم برتتي ــات تت ــت لك الزجي ــدس اكن ــاب املق ــة الكت يف أزمن
ــزال  ــذا ال ي ــاء، وه ــرار اآلب ــروس اكن ق ــس أو الع ــار العري فاختي
ــة أن  ــن حقيق ــوم، ولك ــم ايل ــن العال ــرة م ــق كث ــوداً يف مناط موج
ــن  ــة ب ــة عميقــة وقوي ــاً ال تعــين عــدم وجــود حمب ــزواج اكن مرتب ال
الــزوج وزوجتــه، يف الواقــع يف ادلول الــي يتــم فيهــا الــزواج برتتيــب 
ــه  ــق علي ــا نطل ــة بم ــح مقارن ــزواج انلاج ــدالت أىلع لل ــهد مع تش
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الغــرب »احلــر« حيــث أن نســبة الطــالق يف بعــض األحيــان تقــرتب 
ــة.  ــن باملائ ــن اخلمس م

 عــن الزجيــات املرتبــة، 
ً
ومــا أقــوهل هنــا ال يعــين بالــرورة دفــااع

ــط  ــد فق ــزواج ال يعتم ــاح يف ال ــري ىه أن انلج ــة نظ ــن وجه ولك
ــي  ــة ال ــن ىلع الطريق ــر ولك ــا األم ــدأ به ــي ب ــة ال ىلع الطريق
ــو أن كاًل  ــاط، فل ــد اإلرتب ــة بع ــزوج والزوج ــن ال ــا لك م ــلك به يس
منهمــا أمــن يف إتمــام مســئويلاته الــي حيددهــا الكتــاب املقــدس، 
فــإن الــزواج ســيكون ناجحــاً وســتكون هنــاك حمبــة حقيقيــة بــن 

ــن.  الطرف

2. االستقبال من الزوجة 

ــا  ــح عم ــي تفص ــاحة ل ــة مس ــزوج للزوج ــح ال ــب أن يتي جي
ــاه  ــاً جت ــون حساس ــب أن يك ــة و جي ــكل حري ــا ب ــدور يف ذهنه ي
مــا تفكــر فيــه أو مــا تشــعر بــه حــى وإن لــم تُعــرّب عنــه باللكمــات، 
ــق، وىه  ــاعر األعم ــة ىه املش ــا الزوج ــب عنه ــي ال تُع ــاعر ال فاملش
 أكــر مــن قِبــل الــزوج، فالفشــل يف اتلواصــل 

ً
الــي تســتحق إدرااك

ــؤدي  إىل  ــي ت ــن الزوجــن ربمــا يكــون مــن أكــرث العوامــل ال ب
ــزواج.  ــار ال انهي

ــن  ــاص م ــوع خ ــا ن ــه دليه ــزوج أن زوجت ــر ال ــد أن يتذك والب
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ــزوج إىل  ــل ال ــا يص ــدس« فربم ــه »ح ــق علي ــا نطل ــة وىه م احلكم
ــد  ــق ومه ــر عمي ــن تفك ــدة م ــة مه ــد عملي ــة بع ــة معين نتيج
ــا  ــش عندم ــا ينده ــه فربم ــذا لزوجت ــن ه ــرب ع ــا يُع ــن عندم ولك

ــت«.  ــوال الوق ــذا ط ــم ه ــت أعل ــول: »كن ــا تق جيده

3. اتاذ القرارات 

ــا  ــن، فإنهم ــن الزوج ــر ب ــل ح ــاك تواص ــون هن ــرد أن يك بمج
يصــالن إىل مرحلــة اختــاذ القــرار، عند هــذه املرحلة تكون مســئويلة 
الــزوج أن يتخــذ القــرار انلهــايئ، فــي العديــد مــن احلــاالت، عندمــا 
يكــون هنــاك تواصــل جيــد بــن الزوجــن تشــعر الزوجــة بالســعادة 

ــل هــذه املســئويلة.  ألنهــا تســمح لزوجهــا بتحمُّ

4. ابلدء يف الفعل 

بصفــة اعمــة جنــد أن اتلحــرك وابلــدء يف الفعــل هــو انلتيجــة 
ــزوج  ــا، وال ــا تلون ــي رشحناه ــرار ال ــاذ الق ــة اخت ــة لعملي املنطقي
بالطبــع هــو املســئول عــن اختــاذ اخلطــوات العمليــة تلنفيــذ القــرار.

ــن  ــر م ــام بالكث ــه القي ــولّك لزوجت ــزوج أن يُ ــب ىلع ال ــا جي ربم
ــدٍر  ــل ق ــاً ىلع حتم ــون حريص ــد وأن يك ــن الب ــة ولك ــام ايلومي امله
ــال،  ــا أطف ــة إذا اكن دليهم ــئويلة، وخاص ــاركة يف املس ــن املش ــوٍل م معق
ــة،  ــا الروحي ــا ىلع مواهبهم ــا بينهم ــل فيم ــيم العم ــد تقس ــا يعتم وربم
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ــا هلــا  ــة إىل أن الزوجــة جيــب أن تعتمــد ىلع دعــم زوجه هــذا باإلضاف
ــا.  ــل معه ــتطيع اتلعام ــة ال تس ــر بأزم ــا تم عندم

5. االهتمام والراعية 

هنــاك لكمــة واحــدة تصــف توجــه لك زوج حنــو زوجتــه أال وىه 
لكمــة »خاصــة« أو »ممــزية«، فيجــب أن يقــول لك زوج نلفســه زوجــي 
ــودد  ــا ويت ــرب منه ــب أن يتق ــك جي ــا، ذلل ــد مثله ــزية«، وال يوج »مم
إيلهــا بطريقــة ال يســتخدمها مــع أي امــرأة أخــرى وهــذا ال ينطبــق 
ىلع عالقتهمــا اجلنســية فحســب، بــل ىلع الطريقــة الــي يفكــر بهــا 
ــي  ــة ال ــا، والطريق ــا عنه ــدث به ــي يتح ــة ال ــه، والطريق يف زوجت

يعاملهــا بهــا أيضــاً. 

ــب أن  ــل جي ــس أن الرج ــا بول ــس 5: 28 ـ 29( خيربن يف )أفس
ــة:  ــة للغاي ــة خاص ــا بطريق ــين به ــه ويعت ــب زوجت حي

ْجَســاِدِهْم. َمــْن 
َ
أ
َ
ْن ُيِبُّــوا نَِســاَءُهْم ك

َ
 الرَِّجــاِل أ

َ
ذلـِـَك َيِــُب َع

َ
»ك

، بـَـْل  ــطُّ
َ
َحــٌد َجَســَدهُ ق

َ
ــْم ُيْبِغــْض أ

َ
إِنَّــُه ل

َ
تـَـُه ُيـِـبُّ َنْفَســُه. ف

َ
ُيـِـبُّ اْمرَأ

نِيَســِة.« 
َ
ك

ْ
 لِل

ً
يْضــا

َ
َمــا الــرَّبُّ أ

َ
َيُقوتـُـُه َويَُربِّيــِه، ك

واللكمتــن »يقوتــه« و»يربيــه« توجــه أنظارنــا حنــو االهتمــام الاكمل، 
بمــا يف ذلــك مــا يدخــل يف نطــاق اتلفاصيــل الصغــرة، فيجــب أن يهتــم 
ــر اذلي  ــعرها، وبالعط ــة ش ــا وترحي ــه ومظهره ــة زوجت ــزوج بصح ال
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تســتخدمه. فــل مــا يهمهــا جيــب أن يكــون موضــع اهتمامــه أيضــاً، 
ــم بالنســبة  ــا أهــم شــخص يف العال ــاً أنه ــق الزوجــة دائم وجيــب أن تث

لزوجهــا. 

أؤكــد لــك أيهــا الــزوج أنــك لــو زرعــت هــذا يف عالقتــك مــع 
زوجتــك فــإن حصــادك ســيكون وفــراً جــداً! 

6. املــــــــدح 

ــال  ــفر األمث ــن س ــر م ــاح األخ ــع اإلصح ــر مقاط ــف آخ يص
ــن  ــد م ــر إىل العدي ــة، ويش ــة« أو الرائع ــرأة »الفاضل ــخصية امل ش
اإلجنــازات الــي حتققهــا هــذه الزوجــة، ثــم ينتــى هــذا اإلصحــاح 

ــدح:  ــات امل بكلم

يًْضــا َفَيْمـــَدُحَها: »َبَناٌت 
َ
ُبوَنَهــا. َزوُْجَهـــا أ ْوالَُدَهـــا َويَُطوِّ

َ
»َيُقـــوُم أ

 »».
ً
ــا ــنَّ َجِيع ْيِه

َ
ــِت َعل ــِت َفُفْق نْ

َ
ــا أ مَّ

َ
ــالً، أ ْض

َ
ــَن ف

ْ
ــرَاٌت َعِمل ثِ

َ
ك

)أمثال 31: 28 ـ 29(. 

ــح، وهــذه  يبخــل بعــض األزواج ىلع زوجاتهــم بكلمــات املدي
ــفون  ــا يكتش ــون عندم ــة! إذ سيندهش ــة خاطئ ــة اقتصادي نظري
كــم تتــوق املــرأة للمديــح، وكيــف تتجــاوب مــع تلــك اللكمــات. 
امــدح زوجتــك فهــذا واحــد مــن أفضــل املجــاالت الــي يمكــن أن 

ــا.  تســتثمر  فيه
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لــو أن الــزوج دليــه زوجــة أمينــة فــال يمكــن أن يعوضهــا عــن 
نَّ َثَمَنَهــا َيُفوُق 

َ
هــذا باملــال، فكمــا يقــول ســليمان يف هــذه اآليــات: »أل

الآللـِـَئ« )آيــة 10(، فأقــل مــا يمكــن أن يقدمــه الــزوج هــو لكمــات 
املديــح اخلارجــة مــن قلبــه. 

حتدٍّ أخر

ــه يف شــخٍص مــا: »هــل هــو مؤمــن  ــئل أحــد اخلــدام عــن رأي ُس
ــن  ــك ع ــين أن أجيب ــرف، وال يمكن ــادم: »ال أع ــاب اخل ــد؟«، فأج جي
هــذا الســؤال إن لــم أقابــل زوجتــه«. وهــذا رد حكيــم، فنجــاح الــزوج 

ــه.  ــه ىلع زوجت ــدو مالحم تب

ــا اكن  ــزوج؟ ربم ــك ك ــار ىلع نفس ــذا االختب ــق ه ــاذا ال تُطِب مل
ــز  ــك وترك ــزيك ىلع نفس ــن ترك ــيء م ــض ال ــل بع ــك أن تقل علي
أكــرث ىلع زوجتــك، اســأل نفســك واطــرح ىلع زوجتــك أيضــاً األســئلة 

ــك:  ــَم نفس ــي ُتَقيِّ ــة ل اتلايل

.•• هل تشعر زوجتك باألمان والشبع؟ 
.•• هل أنت فخور بها؟ 

إذا اكنت اإلجابة نعم فأنت زوج ناجح. 

ــك  ــخصية زوجت ــة يف ش ــب معين ــاك جوان ــت هن ــن إذا اكن ولك
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غــر مكتملــة أو أنهــا تشــعر باإلجهــاد أو عــدم األمــان فــال بــد وأن 
ــراءة  ــد ق ــأن تعي ــناً ب ــل حس ــا تفع ــزوج، وربم ــم دورك ك ــد تقيي تعي
ــك  ــفت أن ــزوج، وإن اكتش ــئويلات ال ــة بمس ــابقة اخلاص ــة الس القائم
ــي  ــا ل ــي حتتاجه ــة ال ــه انلعم ــب من ــرب واطل ــام ال ــب أم ــر، ت مق

ــل. ــون أفض تك
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يتنــاول هــذا الكتــاب دور األزواج بشــٍل أســايس، ولكــن لــي 
ــوء ىلع  ــاء الض ــن إلق ــد م ــاً فالب ــاًل وواضح ــزوج اكم ــون دور ال يك
دور الزوجــة بشــٍل متــر، فالــزواج يســر بسالســة عندمــا يقــوم لك 
طــرف بــدوره الكتــايب، هلــذا دعونــا نلــيق نظــرة ىلع مــا يقــوهل الكتاب 

املقــدس عــن الزوجــة. 

1. ُمعني 

ْصَنــَع 
َ
أ
َ
ْن يَُكــوَن آَدُم وَْحــَدهُ، ف

َ
يـْـَس َجيِّــداً أ

َ
ــاَل الــرَّبُّ اإِلهُل: »ل

َ
»َوق

 نَِظــرَهُ« )تكويــن 2: 18(. 
ً
ُ ُمِعينــا

َ
هل

يمكــن أن ترتجــم هــذه اآليــة إىل »ســأصنع هل معينــاً لــي أكملــه 
أو يكــون مكتمــاًل. ممــا يعــين ضمنــاً أن الرجــل بــدون زوجتــه غــر 
مكتمــل. هنــاك بعــض الصعوبــة يف ترمجــة اللغــة العربيــة إىل اللغــات 
األخــرى ولكــن دعونــا نركــز ىلع انلقطــة األساســية: اهلل خلــق املرأة 

لــي تكــون معينــاً. 
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يفكــر كثــر مــن النســاء ايلــوم قائــالت: بمــا أنــين معــن فــإذاً 
أنــا أقــل، وهــذا خطــأ، فــي جســد املســيح ال يوجــد شــخص أىلع أو 
أدىن مــن اآلخــر، فلــل منــا ماكنتــه ودوره، ولكــن اهلل يطلــب منــا 

أن نكــون أمنــاء يف املاكنــة وادلور اخلــاص اذلي حــدده نلــا. 

يف )يوحنــا 14: 16 ـ 17( يتحــدث يســوع عمــا ســيقدمه تلالميذه 
ــا يرتكهم:  بعدم

 )معينــاً يف ترمجــات 
ً
يــا ــُب ِمــَن اآلِب َفُيْعِطيُكــْم ُمَعزِّ

ُ
ْطل

َ
ــا أ نَ

َ
»وَأ

»... ــقِّ َ ــِد، ُروُح احلْ بَ
َ
 األ

َ
ــَث َمَعُكــْم إىِل

ُ
أخــرى( آَخــَر ِلَْمك

يصــف يســوع الــروح القــدس بأنــه »معــزي« / »معــن« ولكن 
هــل هــذا يعــين أن الــروح القــدس أقــل؟ بــل ىلع انلقيض هــو اهلل. 

 فــإن الزوجــة الــي تقــوم بــادلور املعَطــى هلــا مــن 
ً
هكــذا أيضــا

اهلل كمعــني ليســت بــأي حــال مــن األحــوال أقــل، فأشــكر اهلل ىلع 
أن زوجــّي اكنتــا معينتــن رائعتــن، فلــم يكــن بإمــاكين أن أحقــق 

مــا حققتــه دون يلديــا زوجــي األوىل وروث زوجــي اثلانيــة. 

2. اخلضوع للزوج 

يتعـرض هـذا املبدأ لكثر مـن اجلدال يف السـنوات األخرة ولكن 
الرسـول بولـس يتحدث عنه بكل وضوح يف )أفسـس 5: 22(:
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 .» َما لِلرَّبِّ
َ
يَُّها النَِّساُء اْخَضْعَن لِرَِجالُِكنَّ ك

َ
»أ

ــذا ادلور إىل  ــول ه ــار ح ــدال اذلي يُث ــن اجل ــر م ــع كث يرج
حقيقــة أن هــذه اآليــة تُنــزَتع بعيــداً عــن الســياق اذلي وردت فيــه، 
)يف نســخة الكتــاب املقــدس اذلي بــن يــدّي اآلن وضــع املحــررون 
عنوانــاً جانبيــاً يلفصــل بــن اآليــة 21 واآليــة 22(، فاآليــة الســابقة 
ــْوِف  ــٍض يِف َخ ــْم بِلَْع ــنَي َبْعُضُك ــن، »َخاِضِع ــل املؤمن ــة ل موجه
اهللِ.«، هــذا هــو اخلضــوع األســايس يف جســد املســيح، أن خيضــع لك 
املؤمنــن بلعضهــم ابلعــض، فالبــد وأن تكــون هذه ســمة ممــزية لل 

ــن.  املؤمنــن، اتلواضــع و االســتعداد للخضــوع للمؤمنــن اآلخري

 
ً
ــا ــازا خاص ــر امتي ــا يظه ــوع لزوجه ــة للخض ــتعداد الزوج إن اس

ــك تعــب عــن اجتــاه الكنيســة حنــو املســيح، ويف هــذا  ــا، فــى بذل به
 ع الزوجــة ولكنــه 

ً
 مفروضــا

ً
اإلطــار جنــد أن اخلضــوع ليــس واجبــا

امتيــاز ممنــوح هلــا. 

بــدأ لك مــن بطــرس املــزتوج وبولــس غــر املــزتوج تعليمهمــا 
فيمــا يتعلــق برتتيــب ابليــت بمســئويلة الزوجــة يف اخلضــوع 
لزوجهــا، وهنــاك ســبب عمــيل وراء ذلــك، ألنــه إن لــم تُتمــم الزوجــة 
مســئويلتها فمــن املســتحيل أن يتمكــن الــزوج مــن القيــام 
بمســئويلته، فالزوجــة حتمــل مفتاحــاً إمــا أن تفتح بــه ابلــاب لزوجها 
لــي يُتمــم دوره كــرأٍس لــألرسة، أو أن تغلــق أمامــه هــذا ابلــاب. 
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ــتطيع  ــن يس ــا، فل ــادة زوجه ــًة لقي ــة طواعي ــع الزوج ــم ختض ــإن ل ف
ــْرِض الســيطرة، وبالطبــع ال  إحتــالل هــذه املاكنــة إال مــن خــالل فَ

ــالق.  ــذا ىلع اإلط ــرىض به ــة ت ــد زوج توج

 ختضــع لزوجهــا واختــار الــزوج 
ّ

ــو أن الزوجــة اختــارت أال مــاذا ل
ــال  ــة ب ــة؟ حتمــاً ســتصبح هــذه العائل ــه كــرأٍس للعائل أال يأخــذ ماكن
محايــة روحيــة، وســتكون مثــل ســفينة َتْعــرُبُ يف حبــر مــيلء بالعواصــف 

ــم هــذه الســفينة.  دونمــا ربــان، ممــا ســيؤدي إىل حتطُّ

ــة ىه الســبب الرئيــي وراء عــدم  ــال محاي ــي ب ــالت ال إن العائ
ــد  ــل واح ــوى ح ــد س ــه، وال يوج ــايع اذلي نلمس ــتقرار االجتم االس

ــة.  ــه اهلل للعائل ــام اذلي وضع ــق انلظ ــد تطبي ــو أن نعي ــال، ه فع

اكنــت زوجــي األوىل أكــرب مــين عندمــا تزوجنــا، وىه بالفعــل 
ــاالت  ــن م ــب م ــال صع ــت يف م ــا، جنح ــا خربته ــلة دليه مرس
ــا  ــت دليه ــو اكن ــة، ول ــة موهوب ــة ومتحدث ــت متعلم ــة، واكن اخلدم
ــر!  ــذا األم ــة يف ه ــت صعوب ــا واجه ــيّل، مل ــيطرة ع ــة يف الس الرغب
ــربة أن  ــه خ ــن دلي ــم تك ــاب اذلي ل ــذا الش ــمحت هل ــا س ولكنه

ــزل.  ــح رأس امل ــل ويصب يدخ

ــت باحلــزن نتيجــة بعــض األخطــاء الــي  البــد وأنهــا أحسَّ
ارتكبتهــا، فأنــا كمــا ذكــرت ســابقاً ليــس يل إخــوة أو أخــوات، وفجــأة 
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وجــدت نفــي رأســاً لعائلــة مكونــة مــن ثمــاين فتيــات، وقــد تســبب 
ــا! ــاة جلميعن ــض املعان ــذا يف بع ه

لــو احتفظــت يلديــا بماكنتهــا كرئيســة للعمــل، ألمضيــت حيايت 
لكهــا بصفــي »زوج يلديــا«، ولكــن شــكراً هلل ألين يلديــا ســمحت يل 

أن آخـذ ماكنتـي. 

3. ادلعم للزوج 

خلــق اهلل اجلســد البــري حبيــث ال يســتطيع الــرأس أن حيمــل 
نفســه، فــإذا اكن الرجــل هــو رأس ابليــت، فاجلســد هــو اذلي حيملــه، 

وهــذه ىه املســئويلة األوىل للزوجــة. 

فنحــن الرجــال نعــاين مــن الضعــف يف بعــض اجلوانــب، إذ حنتــاج 
إىل ادلعــم والتشــجيع، حيــث نرتــدي قنــاع القــوة اخلارجيــة ونتحمــل، 
ــاط  ــرى نق ــي ت ــة ىه ال ــة الروحي ــاء، والزوج ــل ضعف ــا يف ادلاخ ولكنن
ــة  ــة حكيم ــجعه بطريق ــا تش ــا، ولكنه ــز عليه ــا وال ترك ــف زوجه ضع

لــي يتغلــب ع تلــك الضعفــات. 

4. التشجيع 

 مــن زوجــة حتبــط زوجهــا. ختيــل 
ً
ال يوجــد مــا هــو أكــر إيالمــا

ــن  ــة م ــتجابة حمبط ــل باس ــة وقوب ــة ضعيف ــوه عظ ــى تل ــاً أل واعظ
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ــا  ــق عودتهم ــا يف طري ــه وهم ــت هل زوجت ــإن قال ــته، ف ــعب كنيس ش
للمــزل: »هــذه العظــة بشــعة«. فسيشــعر باخلــزي كمــا لــو أنــه دودة، 
ــن  ــم تك ــة ل ــذه العظ ــن أن ه ــم م ــت: »ىلع الرغ ــن إن قال ولك
األفضــل لكنــين اســتمتعت بهــا«، ســيفكر يف نفســه قائــاًل: حســناً 

ال يــزال هنــاك أمــل، فربمــا أجنــح يف  املــرة القادمــة. 

أرشت إىل لقــٍب واحــٍد مــن ألقــاب الــروح القــدس وهــو 
»املعــن«، ولكــن هــذه اللكمــة نفســها يمكــن أن ترتجــم إىل 
ــدور  »املشــجع«، فعندمــا تشــجع الزوجــة زوجهــا فــى بهــذا تقــوم ب

ــف.  ــذا املوق ــدس يف ه ــروح الق ال

5. تتشفع لزوجها 

ــت  ــن الوق ــر م ــاء الكث ــات يف رشك قض ــقط الزوج ــا تس ــراً م كث
ــة  ــم، دلرج ــارة إىل أخطائه ــم، واإلش ــن، وانتقاده ــق ىلع أزواجه يف القل
ــع ع  ــي ترك ــة ال ــن الزوج ــم، لك ــالة ألجله ــتطعن الص ــن ال يس أنه
ركبتيهــا لتشــكر اهلل ع زوجهــا ســتكون الزوجــة الــي حتصــد الكثــر 

مــن املزايــا. 

تقابلــت أنــا وروث يف إحــدى املــرات مــع زوجتــن تعانيــان مــن 
مشــكالت يف زواجهمــا، ويف لكتــا احلاتلــن، اكنــت هنــاك مشــكالت 
ــان ىلع  ــت الزوجت ــزوج، واتفق ــاة ال ــة يف حي ــف معين ــاط ضع ونق
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ــر  ــذا األم ــا ىلع ه ــا، واظب ــفعا لزوجيهم ــاح وتتش ــال لك صب أن تتقاب
بمنتــى األمانــة لعــدة ســنوات، وايلــوم كال الزوجــن ناجــح، أحدهما 
ــن  ــفاعة الزوجت ــوال ش ــاين. ل ــل العلم ــر يف العم ــة، واآلخ يف اخلدم

وإرصارهمــا ملــا تمكنــا مــن الوصــول إىل مــا وصــال إيلــه. 

 أكر من االنتقاد أو الشكوى. 
ً
حتقق الشفاعة أرباحا

تقديري لروث : 

فيمــا أقــوم بإعــداد هــذا الكتــاب داع اهلل زوجــي روث تلكــون 
معــه يف الســماء، وقــد أمضيــت معهــا حــوايل عريــن اعمــاً يف زواج 

ســعيد وناجــح ومثمــر، وهــذا لعــدة أســباب. 

ــا األول يف  ــا مؤمــن مكــرس للــرب، وقــد اكن هدفن أوالً: كالن
احليــاة هــو أن خنــدم الــرب ونمجــده. 

: كالنــا يؤمــن بــأن خطــة اهلل حلياتنــا ىه االرتبــاط معــاً 
ً
ثانيــا

كــزوج وزوجــة. 

: كالنــا مقتنــع بــأن انلمــوذج اذلي وضعــه العهــد اجلديــد 
ً
ثاثلــا

ــم  ــوم، فل ــه ايل ــب تطبيق ــوذج اذلي جي ــو انلم ــا زال ه ــزواج م لل
نتغــاض عــن أي مــن متطلبــات هــذا انلمــوذج حبجــة »اثلقافــة« أو 

أنهــا »لــم تعــد صاحلــة هلــذا الزمــان«. 
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: لــم تكــن روث أنانيــة، فبالرغــم مــن أنهــا امــرأة قديــرة 
ً
رابعــا

ــت  ــا آمن ــا، ولكنه ــح يف طريقه ــتطاعتها أن تنج ــة اكن باس وموهوب
بــأن الواجــب املعــّن هلــا مــن اهلل هــو أن تمكنــين بــكل طريقــة 
ــورة ال  ــت غي ــة مــن إتمــام خدمــي املعطــاة يل مــن اهلل، فاكن ممكن

ىلع جناحهــا بــل ىلع جنــايح. 

لكــن البــد وأن أذكــر أيضــاً أن الــزتام روث يب وخبدمــي لــم 
ــين  ــت أن ــو أحّس ــين، فل ــا تتملق ــا أو جيعله ــن قدره ــداً م ــل أب يقل
أفعــل شــيئاً مــا خطــأ، أو أواجــه خطــر ارتــكاب خطــأ مــا؛ اكنــت 
ختــربين باألمــر بمنتــى الراحــة، واكنــت مهتمــة للغايــة بــرورة 
ارتــداء مالبــي بالطريقــة الــي تناســب اخلدمــة الــي أعطاهــا اهلل 
يل، فلــو شــعرت بــأين مهمــل يف مظهــري أو مبهــرج اكنــت تقــول: 

»تبــدو وكأنــك رجــل بــال زوجــة«. 

أثنــاء ســنوات زواجنــا الــي امتــدت لعريــن اعمــاً، اتســعت 
ــم  ــرد معل ــت م ــا كن ــا تزوجن ــة، فعندم ــة عجيب ــي بطريق خدم
متنقــل لــم ينــر ســوى القليل مــن الكتــب، ولــم أظهــر إال يف دوائر 
حمــدودة يف جســد املســيح، ولكــن مــع حلــول الوقــت اذلي داع فيه 
ــي،  ــر اعل ــس تأث ــرك برن ــات دي ــواره اكن خلدم ــرب روث إىل ج ال
ــة إىل  ــا لإلذاع ــي أعددته ــدس ال ــاب املق ــايت للكت ــت دراس وترمج
لغــات متلفــة، منهــا الروســية واألســبانية والعربيــة وأربــع هلجــات 
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صينيــة، واكن هــذا األمــر قــد بــدأ بعــد ارتبــايط بـــ »روث« بعــاٍم 
تقريبــاً ونــرت ىلع األقــل عريــن كتابــاً آخــر وقــد ترجــم جــزء 
ــا  ــة. وعقــدت أن كبــر منهــا إىل مــا يقــرب مــن ســتن لغــة أجنبي
وروث اجتمــااعت يف لك القــارات مــا عــدا القــارة القطبيــة اجلنوبية. 
وقمنــا معــاً بأربــع رحــالت للخدمــة حــول العالــم، وهنــاك حــوايل 
ثالثــن مكتبــاً خلدمــات ديــرك برنــس يف ثالثــن دولــة ىلع األقــل 

خــارج الواليــات املتحــدة. 

ــي  ــروث ول ــري ل ــن تقدي ــرب ع ــي أع ــذا ل ــرت لك ه ــد ذك لق
أؤكــد ىلع حقيقــة أساســية أال وىه أنــه لــم يكــن مــن املمكــن أن 

حيــدث هــذا لــوال دعــم روث يل مــن لك قلبهــا. 

ــي« و  ــت حبيب ــاً: »أن ــوم تقريب ــروث لك ي ــول ل ــدت أن أق اعت
ــذا.  ــعر به ــت أش ــا زل ــة« وم ــت رائع »أن

ــآت يف املجــد ســتحصل روث ىلع  ــا يقــدم نلــا اهلل املاكف عندم
نصيبهــا اكمــاًل، وأتطلــع أن أكــون هنــاك ألراهــا. 

بعدمــا وصلنــا هلــذه املرحلــة أعتقــد أنــك ربمــا تســأل نفســك، 
إن اكن ديــرك برنــس وروث قد اســتمتعا بزواج ســعيد ومثمــر فلماذا 

يبــدو أن زجيــات قليلــة جــداً حتقــق هــذا انلــوع مــن انلجــاح؟ 

حســناً مــن بــن األســباب الشــائعة هــو أن العديد مــن األزواج 
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يفشــلون يف إضافــة عنــر أســايس إىل زواجهــم وهــو مــا ســنتناوهل 
يف الفصــل اتلــايل. 
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العنصر املفقود

ــًة  ــه رصاح ــن وزوجت ــن املعروف ــدام اإلجنيلي ــد اخل ــاركين أح ش
ــا، ويف  ــا ىلع زواجهم ــا يلحافظ ــران به ــي يم ــكالت ال ــض املش ببع
ــة انفجــرت ذات  مرحلــة مــا أخربتــين الزوجــة أن رصااعتهمــا ادلاخلي

ــوم.  ــرة انل ــب يف حج ــاش اغض ــوٍم يف نق ي

ــة  ــة الكتابي ــز األزواج اعدة ىلع الوصي ــا يرك ــزوج مثلم ــز ال رك
الــي توجــب خضــوع الزوجــات ألزواجهــن، وركــزت الزوجــة مثلما 
تفعــل الزوجــات اعدة ىلع أنهــا ال تــرى ســبباً جيعلهــا ختضــع هل، إذ 
قالــت هل: »ىلع أيــة حــال ليــس دليــك ســجل مــرف، إذ اختــذت 

الكثــر مــن القــرارات الغبيــة«. 

عنــد هــذه املرحلــة أدرك لك منهمــا أنــه ال يتــرف كمــا ينبــي 
ــل  ــان، ويف احلــال ركــع لك منهمــا مقاب أن يتــرف الزوجــان املؤمن

اآلخــر يلصليــا معــاً. 

أخــربتين الزوجــة: »فيمــا ُكّنــا نصـــيل بــدا كمــا لــو أن نســيماً 
بارداً قـــد هــبَّ عـــى حجرتنا، طابعاً يف قلوبنـــا العـــبارة الـــواردة 
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يف )أفســـس 5: 21( »َخاِضِعــنَي َبْعُضُكــْم بِلَْعــٍض يِف َخــْوِف اهللِ.«، 
وأدرك لك منــا أن هنــاك عنــٌر مفقــوٌد يف عالقتنــا ببعضنــا ابلعض 
ــا ىلع  ــت عالقتن ــو اكن ــا ل ــا كم ــد ترفن ــة اهلل، فق ــو ماف أال وه
املســتوى اإلنســاين فقــط، وأخرجنــا اهلل مــن دائــرة هــذه العالقــة«. 

عندمــا رأى لك منهمــا هــذا تــاب عــن فشــله وطلــب الغفــران 
مــن اهلل ومــن الطــرف اآلخــر، واكنــت هــذه بدايــة لعالقــة جديــدة 
بينهمــا، عالقــة قبــل فيهــا لك منهمــا املاكنــة الــي خصصهــا هل اهلل. 

ظــل هــذا املشــهد اذلي حــدث يف حجــرة نومهمــا واذلي نقلتــه 
ــت إىل  ــج وصل ــين، وباتلدري ــادر إىل ذه ــه يتب ــكل تفاصيل ــة ب الزوج
ــن إىل  ــات املؤمن ــن زجي ــر م ــول الكث ــدم وصـ ــر ع ــخيص يفسـ تش
املســتوى اذلي يتحــدث عنــه العهــد اجلديــد، إذ تفتقــر هــذه الزجيــات 

ــرب. ــزواج املســييح أال وهــو مافــة ال إىل أهــم عوامــل جنــاح ال

تصـادف أن كاًل مـن يلديـا وروث اكنـت دليها القـدرة ىلع إعداد 
طعـام جيد وهو األمر اذلي أشـكر اهلل ألجله! فكالهمـا جيمع وصفات 
الطعـام، وقـد رأيت أنه عندما يقـوم أي منهما بإعـداد كعكة أو فطرة 
فهنـاك مكـون وعنـر أسـايس تعتمـد عليـه نكهـة هـذه الوصفـة 
بالاكمـل. فعـى الرغـم من وجـود لك املكونات األخرى وىلع الرغــم من 
خلطها بالطريقة الصحيحة إال أنه بــدون هذا املكون األسـايس فــإن 

مـذاق الكعكـة أو الفطـرة ال يكون كما جيب أن يكــون. 
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ىلع ســبيل املثــال هنــاك وصفتــان لكعكــة عيــد امليــالد، 
الوصفــة األمريكيــة والوصفــة االجنلزييــة، وفيمــا يتعلــق باألخــرة، 
تمثــل احللــوى الــي تتكــون مــن مســحوق الســكر واللــوز العنــر 
األســايس اذلي يمزيهــا يف حــن أن الوصفــة اخلاصــة بالكعكــة 
األمريكيــة ليــس بهــا هــذه احللــوى، بالنســبة يل وبســبب خلفيــي 
ــة فــإن كعكــة عيــد امليــالد بــدون هــذه احللــوى ليســت  االجنلزيي

ــرق.  ــع الف ــي تصن ــوى ىه ال ــذه احلل ــالد، فه ــد املي ــة عي كعك

كيــف نطبــق هــذا ىلع الــزواج املســييح؟ حســناً، فــإن حلــوى 
ــون  ــذا املك ــدون ه ــرب، فب ــة ال ــوز ىه ماف ــكر والل ــحوق الس مس
املمــزي سيتســاوى الــزواج املســييح مــع زواج غــر املؤمنــن، ولــن 
يصــل إىل املســتوى اذلي يريــده اهلل، إذ ســيفتقر الــزواج إىل املــذاق 

اخلــاص اذلي يمــزي الــزواج املســييح عــن زواج غــر املؤمنــن. 

االحرام واتلقدير واهليبة 

لألسـف فإن كثـراً من املؤمنـن املعارصيـن دليهم مفهـوم خاطئ 
خبصـوص مـا يقصــده الكتـاب املقـدس مـن عبـارة  مافـة الــرب، 
فيقللـون من شـأن مافـة الرب كما لو اكنت شـيئاً عفا عليـه الزمن وال 
ينتـي إال للعهـد القديـم وليس هل مكــان يف مسـيحية العهـد اجلديد، 
ولكـن مافـة الرب ليسـت باألمـر ابلعيد عـن احلـق! يف الواقع، حتظى 
مافة الرب بأولويــة أكرب بن وصايــا العهد اجلــديد مقارنـة بالقديم. 
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ــدس  ــاب املق ــده الكت ــا اذلي يقص ــنا م ــأل أنفس ــد وأن نس الب
بتعبــر »مافــة الــرب«؟ إنهــا تغطــي ثــالث لكمــات ىه »االحــرام« 
و»اهليبــة« و»اتلقديــر«، إن خمافــة اهلل ليســت اجتــاه عبوديــة وتملــق، 
ــا  ــو خالقه ــات حن ــن املخلوق ــبة م ــة مناس ــاوب بطريق ــه اتلج ولكن

ــه وجمــده وقداســته.  ــيء، وجتــاوب مــع عظمت ــادر ع لك ال الق

بَِد.« 
َ
 األ

َ
ابٌِت إىِل

َ
 الرَّبِّ نَِقٌّ ث

ُ
يف )مزمور 19: 9( يقول داود: »َخْوف

ــيق،  ــيق وين ــه ن ــاً، ولكن ــداً قديم ــرب أب ــوف ال ــن يكــون خ ل
ــور.  ــرْبَ لك العص ــعبه َع ــه اهلل يف ش ــث عن يشء يبح

ــدس  ــروح الق ــحة ال ــن مس ــيب ع ــأ انل ــعياء 11: 2( تنب يف )إش
الــي تغطــي ســبعة جوانــب، واكنــت بمثابــة ادليلــل ىلع أن يســوع 
هــو املســيا املنتظــر املمســوح، وفيمــا يــيل الســبعة جوانــب املختلفــة 

هلــذه املســحة: 

.• روح الرب
•. روح احلكمة 

•. روح الفهم 

•. روح املشورة 

•. روح القوة 
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•. روح املعرفة 

•. روح خمافة الرب، والي تُعد تاج هذه القائمة

ربمـا نعتقـد أنـه ال يوجـد مـاكن ملخافـة الـرب يف يسـوع، ابن اهلل 
املحبوب يسـوع املسـيح، ولكن )إشعياء 11: 2( يكشـف عن أن مافة 
الـرب ىه اخلتـم انلهـايئ اذلي يمـزي يسـوع  بوصفـه املسـيا وابـن اهلل، 
 يف شـخصية السـيد املسيح، 

ً
 أساسـيا

ً
فحيث أن خمافة الــرب اكنت مكونا

 أن تكون سـمة بـارزة فينـا حنن تالميـذه وحاميل اسـمه.
ً
فيجـب أيضـا

نلدرك ثمن فدائنا 

ــراً  ــه نظ ــادي بأن ــاً ين ــان إجتاه ــض األحي ــون يف بع ــى املؤمن يتب
ــرب  ــة ال ــال مــاكن ملخاف ــا أوالده ف ــا وجعلن ــد قبلن ــه ق ألن اهلل يف حمبت
ــة أن اهلل  ــاً، فحقيق ــح تمام ــو الصحي ــس ه ــن العك ــا، ولك يف حياتن
ــة  ــعر باملهاب ــا نش ــب أن جتعلن ــايل ي ــه الغ ــاب دم ابن ــا ع حس افتدان
جتــاه مســئولتنا لــي حنيــا احليــاة الــي تعطيــه املجــد الي يســتحقه. 

ــع  ــن اذلي ُدف ــول أن اثلم ــح الرس ــرس1: 17 ـ 19( يوض يف )1بط
ألجــل فدائنــا جيــب أن يــزرع فينــا مافــة مقّدســة مــن الفشــل يف 

ــتحقه:  ــد اذلي يس ــاء اهلل املج إعط

ـَــِذي َيْـــُكُم بَِغْرِ ُمَـــابَاٍة َحَســـَب   الّ
ً
بــا

َ
ْنُتـــْم تَْدُعـــوَن أ

ُ
»َوإِْن ك
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نَُّكُم 
َ
ِســـُروا َزَمـــاَن ُغْرَبتُِكــْم ِبَْوٍف، اَعلِِمــنَي أ

َ
َعَمـــِل لُكِّ َواِحـــٍد، ف

ــِة 
َ
َاِطل

ْ
ْو َذَهــٍب، ِمــْن ِســَرتُِكُم ابل

َ
ــٍة أ ْشــَياَء َتْفــَى، بِِفضَّ

َ
ُتِديُتــْم الَ بِأ

ْ
اف

ــل بـِـالَ  َمــا ِمــْن َحَ
َ
ِريــٍم، ك

َ
ــْل بـِـَدٍم ك ــاءِ، بَ ُتُموَهــا ِمــَن اآلبَ ْ ــِي َتَقلَّ

َّ
ال

ــيِح«  َمِس
ْ
ـَـٍس، َدِم ال ــٍب َوالَ َدن َعْي

ــدة  ــتجابة الوحي ــرب ىه االس ــة ال ــرس ىلع أن ماف ــد بط يؤك
ــا  ــد عم ــد لك ابلع ــر ابلعي ــو األم ــدايئ وه ــل اهلل الف ــبة لعم املناس
ينــادي بــه ابلعــض بأنــه ال مــاكن ملخافــة الــرب يف حيــاة املؤمنــن. 

ــب أن  ــر اذلي جي ــورة للتأث ــين ص ــم يف ذه ــي أرس ــى ل ــا أس فيم
يكــون ملخافــة الــرب يف حيــايت أختيــل نفــي واقفــاً ىلع قمــة صخــرة 
ــات  ــافة مئ ــرة ىلع مس ــار الصغ ــئ باألحج ــل ىلع واٍد مل ــة تط مرتفع
األقــدام مــن حتــي وهنــاك ســور حيميــين مــن االقــرتاب مــن احلافــة، 
وأختيــل أن هــذا الســور هــو اآليــات الكتابيــة الــي توصيــين بــأن أحيا 
حيــاة مقدســة، ثــم أفــرتض أين جتــرأت وتســلقت هــذا الســور واختذت 
مــاكين ىلع حافــة الصخــرة، ثــم أختيــل مــا يمكــن أن حيــدث، حتمــاً 

أي خطــوة لألمــام ســتؤدي إىل اكرثــة تضــع نهايــة حليــايت.

عندمــا تمعنــت يف هــذه الفكــرة، شــعرت بتقلــص يف معــديت 
ــات  ــاً لكم ــرت أيض ــري، وتذك ــودي الفق ــري يف عم ــربودة ت وب

ــن:  ــالة إىل العرباني ــواردة يف الرس ــر ال اتلحذي
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!« )عربانين 10: 31(.  َحِّ
ْ
وُع يِف يََدِي اهللِ ال

ُ
ُوق

ْ
»خُمِيٌف ُهَو ال

ــن  ــط ولك ــن اهلل فق ــة م ــة والرهب ــعر باملخاف ــب أن نش ال جي
البــد وأن نشــعر بهــذه املخافــة والرهبــة جتــاه لكمتــه أيضــاً، فالكتاب 

املقــدس يذكــر يف )إشــعياء 66: 2(:

ــِد  ُمْرتَِع
ْ
وِح َوال ــرُّ ــِحِق ال ُمنَْس

ْ
ــِكنِي َوال ِمْس

ْ
 ال

َ
ــُر: إىِل ْنُظ

َ
ــَذا أ  ه

َ
»َوإىِل

اليَِم.« 
َ
ــْن ك ِم

ــة  ــاذا جيــب أن نرتعــب مــن كالم اهلل؟ ألن هــذه ىه الطريق مل
الــي حيــل بهــا اهلل اآلب واهلل االبــن يف حياتنــا، يف )يوحنــا 14: 23( 

يقــول يســوع: 

يِت، َوِعْنــَدهُ 
ْ
ْــِه نـَـأ ِب، َوإِلَ

َ
ُيِبُّــُه أ اليَِم، َو

َ
َحــٌد َيَْفــْظ ك

َ
َحبَّــِي أ

َ
»إِْن أ

نَْصَنــُع َمــْزِالً«.

ــوع،  ــا ليس ــدى مبتن ــن م ــة ع ــن اللكم ــا م ــف موقفن يكش
ويفتــح الطريــق هلل لــي يــل بشــٍل جميــٍد يف حياتنــا، فعندمــا نقــرأ 
الكتــاب املقــدس أو نســمعه جيــب أن يكــون نلــا نفــس املوقــف 

ــا. ــم ظاهــر أمــام عيونن ــو أن اهلل املثلــث األقاني كمــا ل

مفتاح الشعور بالفرح واإلثمار 

يعــد هــذا االجتــاه اخلــاص بمهابــة اهلل ولكمتــه والشــعور 
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ــه اهلل.  ــرح اذلي يعطي ــار الف ــاح الختب ــو املفت ــا ه ــة جتاههم بالرهب
وهــذا ىلع عكــس مــا يتوقعــه ابلعــض، فــي )مزمــور 2: 11( حيثنــا 

ــالً:  ــر قائ ــب املزام اكت

»اْعُبُدوا الرَّبَّ ِبَْوٍف، َواْهتُِفوا بَِرْعَدٍة.« 

ــرح  ــاًل(، إذ نف ــاً مجي ــا )توازن ــدس أمامن ــاب املق ــم الكت يرس
ــه.  ــن هيبت ــد م ــت نرتع ــة اهلل، ويف ذات الوق برمح

ــن اخلــوف والتشــجيع يف كنيســة العهــد  ظهــر هــذا اتلــوازن ب
اجلديــد، خيربنــا )أعمــال 9: 31( عــن الكنيســة يف لك ايلهوديــة 

ــامرة:  ــل والس واجللي

ُقــُدِس 
ْ
وِح ال ، َوبَِتْعِزيَــِة الــرُّ »َوَكنـَـْت تُبْــَى َوتَِســُر يِف َخــْوِف الــرَّبِّ

ُر.«
َ
ــْت َتَتاَكث اَكنَ

تبــدو هــذه العالقــة بــن األمريــن أي مافــة الــرب وتعزيــة الــروح 
القــدس غريبــة ىلع اذلهــن البــري، فكيــف يســر اخلــوف واتلعزيــة 
ــة  ــة املتوهج ــاة الروحي ــاح للحي ــو املفت ــوازن ه ــذا اتل ــاً؟ إال أن ه مع

وانلمــو املطــرد يف كنيســة العهــد اجلديــد. 

ربمــا بعــد أن وصلــت هلــذا اجلــزء رحــت تســأل نفســك عــن 
عالقــة لك مــا ُذكــر عــن مافــة الــرب بالعالقــة بــن الــزوج والزوجة؟ 
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ــرب يه  ــة للغايــة ويه أّن مافــة ال ــارة بســيطة وجوهري ســأجيب بعب
العنــر األهــم وتعــين لك يشء للبيــت املســييح. فمــن واقــع خــربيت 
يف بيــت مؤمــن ومــن واقــع تقديــي للمشــورة للعديــد مــن املؤمنــن 
اذليــن يعانــون مــن مشــكالت يف زواجهــم تأكــدت أنــه بــدون وجــود 
مافــة الــرب دلى لك مــن الــزوج والزوجــة فــإن الــزواج املســييح ال 

يمكــن أن يكــون كمــا يريــده اهلل. 

ــم  ــه طع ــد علي ــايس اذلي يعتم ــون األس ــرب ىه املك ــة ال ماف
ــليمة  ــور س ــة بأم ــزوج والزوج ــن ال ــم لكٌّ م ــا يتلك ــة، فربم الكعك
ويتخــذون لك القــرارات الصائبــة، وحيــرون لك جلســات املشــورة 
ولكــن إن لــم تكــن مافــة الــرب ىه قــوة ادلفــع الــي تعمــل يف 

ــده اهلل.  ــتوى اذلي يري ــا إىل املس ــل زواجهم ــن يص ــم، فل حياته

ال يوجــد ســوى أســاس واحــد آمــن هلــذا انلــوع مــن اتلوجهات 
يف لك مــن الــزوج والزوجــة، فــي انلهايــة يعتمــد األمــر ىلع عالقتنــا 
الشــخصية بالــرب يســوع، فهــو يدعونــا لدلخــول يف عالقة شــخصية 
محيمــة معــه، ال ىلع حســاب شــعورنا بأنــه هــو اإلعــالن الشــخيص 
العظيــم واملهــوب هلل اآلب. فهــو ملصنــا ولكنــه أيضــاً ادليـّـان، اذلي 
البــد وأن نقــف أمامــه يومــا مــا نلعطــي حســاباً، وهــذا واضــح يف 

العهــد اجلديــد يف قصــة اتللميذيــن املقربــن هل يوحنــا وبولــس. 

فــي العشــاء األخــر اكن يوحنــا قريبــاً ليســوع دلرجــة أنــه اكن 
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ــا  ــد عندم ــا بع ــن فيم ــه، ولك ــس يف أذن ــدره ويهم ــئ ىلع ص يتك
ْيُتــُه 

َ
ــا َرأ مَّ

َ
ل
َ
رأى يوحنــا فجــأة رؤيــا للمســيح املمجــد القائــم قــال: »ف

ــٍت« )رؤيــا 1: 17(.  َميِّ
َ
ْيــِه ك

َ
َســَقْطُت ِعْنــَد رِْجل

فيمــا بعــد اســتمتع بولــس أيضــاً بالعالقــة املســتمرة والركــة 
ــوم  ــه يف ي ــعوره بأن ــداً ش ــد أب ــم يفق ــه ل ــرب، ولكن ــع ال ــة م احلميم
مــا ســيعطي حســاباً عــن حياتــه للمســيح مثلــه مثــل لك املؤمنــن، 
ــعوب، يف  ــن الش ــرش يلدي ــاً ىلع الع ــيح جالس ــيكون املس ــث س حي

ــوس5: 10 ـ 11(: ــس يف )2كورنث ــب بول ــياق كت ــذا الس ه

َمِســيِح، ِلََنــاَل لُكُّ 
ْ
ــْريِسِّ ال

ُ
َمــاَم ك

َ
َنــا َجِيًعــا ُنْظَهــُر أ نَّ

َ
نَّــُه الَبـُـدَّ أ

َ
»أل

ْــُن 
َ

 حن
ْ
ــإِذ

َ
ا.ف ْم َشًّ

َ
ََســِد ِبََســِب َمــا َصَنــَع، َخــْراً اَكَن أ َواِحــٍد َمــا اَكَن بِالْ

 ،ُ
َ

نـَـا َظاِهِريَن هل ــا اهلُل َفَقــْد رِصْ مَّ
َ
ــَة الــرَّبِّ ُنْقنـِـُع انلَّــاَس. وَأ

َ
اَعلُِمــوَن خَمَاف

.»
ً
يْضــا

َ
ــْم أ

ُ
نـَـا َظاِهِريــَن يِف َضَمائِِرك ــْد رِصْ

َ
َنــا ق نَّ

َ
رُْجــو أ

َ
وَأ

ــاع اذلي  ــوة اإلقن ــو رس ق ــيح ه ــة املس ــس بمهاب ــعور بول إن ش
ــاتله.  ــه رس ــزيت ب تم

ــرب  ــة ال ــه ىلع مهاب ــه بزوجت ــا عالقت ــخص م ــين ش ــا يب عندم
وعندمــا تســتجيب الزوجــة بنفــس الطريقــة، فــإن زواجهمــا ســيتمم 
خطــة اهلل املعلنــة يف الكتــاب املقــدس، فــل منهمــا ســيضع نصــب 
عينيــه املســئويلة الرهيبــة الــي جيــب أن يتحمالهــا، فالــزوج 
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بســلوكه جتــاه زوجتــه ســيجعل هدفــه هــو أن يكــون هل نفــس اجتاه 
املســيح حنــو عروســه أي الكنيســة، والزوجــة مــن انلاحيــة األخــرى 
ــع  ــة م ــاوب الكنيس ــا تتج ــا كم ــع زوجه ــاوب م ــي تتج ــى ل ستس
املســيح العريــس. باتلأكيــد ســيكون هنــاك أخطــاء وســقطات مــن 
ــوب لك  ــا يت ــتعرب عندم ــاء س ــذه األخط ــن ه ــن، ولك كال اجلانب

منهمــا ويطلــب غفــران الطــرف اآلخــر. 

ــجام ـ  ــدم االنس ــاط وع ــعور باإلحب ــرب أي ش ــة ال ــزتيل ماف س
وهــو األمــر املوجــود باتلأكيــد يف أي زواج ـ مثــل النســمة ابلــاردة يف 
نهايــة يــوم حــار وملــئ باألتربــة، وســيجد لك مــن الــزوج والزوجــة 
شــبعه يف األدوار املعطــاة هل مــن الــرب وســيذوبا معــاً يف حالــة 
االنســجام الــي اكنــت يف فكــر اهلل عندمــا قــال: »ويكــون االثنــان 

جســداً واحــداً«. 
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السلطان الروحي للزواج املتجانس

عندمـا يعيـش الرجـل وزوجتـه معـاً يف انسـجام حقيـيق فهذه 
واحـدة مـن أعظـم الـرباكت الـي يهبهـا اهلل، ومـع ذلـك فـإن األمر 
أكـرب مـن هذا بكثـر، فهذه احلياة املنسـجمة مـا ىه إال مدخل حنو 
اعلـم السـلطان الـرويح اذلي ال يصل إيلـه إال القليل مـن املؤمنن. 

رأينــا بالفعــل غــرض اهلل مــن خلــق زوجــة آلدم، واآلن ســنعود 
ــق  ــن خل ــيل م ــدف اهلل األص ــل يف ه ــوراء ونتأم ــرى لل ــرة أخ م

ــان:  اإلنس

ــراً 
َ
َقــُه. َذك

َ
 ُصــوَرةِ اهللِ َخل

َ
 ُصوَرتـِـِه. َع

َ
َســاَن َع

ْ
ــَق اهلُل اإِلن

َ
َخل

َ
» ف

وا 
ُ
وا َواْمــأل ــُرُ

ْ
ِمــُروا َواك

ْ
ث
َ
ُهــْم: »أ

َ
ــاَل ل

َ
ُهــُم اهلُل َوق

َ
َقُهــْم. َوَباَرك

َ
ْنــَى َخل

ُ
وَأ

ــَماءِ،   َطــْرِ السَّ
َ

َْحــِر، َوَع  َســَمِك ابلْ
َ

ُطوا َع
َّ
ْخِضُعوَهــا، َوتََســل

َ
ْرَض وَأ

َ
األ

ْرِض«.  )تكويــن 1: 27 ـ 28(. 
َ
 األ

َ
 لُكِّ َحَيــَواٍن يـَـِدبُّ َع

َ
َوَع

ــدث  ــه حت ــده، ولكن ــلطان ىلع األرض آلدم وح ــط اهلل الس ــم يع ل
ــاً  ــرأة مع ــل وامل ــم الرج ــو أن حيك ــه ه ــواء، فغرض ــن آدم وح ــٌل م ل

ــه.  ــة عن األرض نياب
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القويــة يف  العنــارص  أحــد  أن  إىل  انتباهــك  ألفــت  أن  أود 
احلــرب الروحيــة وممارســة الســلطان هــو تمتــع الزوجــن باالنســجام 
ــتخدمها اهلل  ــي يس ــة ال ــذه ىه الطريق ــت ه ــا زال ــدة، فم والوح
ملمارســة الســلطان، فــال الرجــل بمفــرده وال املــرأة بمفردهــا ولكــن 
الرجــل واملــرأة يتحــدان معــاً وفقــاً للنمــوذج اذلي وضعــه اهلل 
ــن اهلل.  ــة ع ــلطان نياب ــة الس ــاز ممارس ــا امتي ــون هلم ــزواج، فيك لل

ــن  ــا كمؤمن ــدرك أنن ــا ن ــذا عندم ــة هل ــة احليوي ــح األهمي تتض
خنــوض بالفعــل يف رصاع حيــاة أو مــوت مــع قــوات الــر غــر املرئيــة 
الــي تســى تلدمرنــا. يصــف بولــس هــذا الــراع يف )أفســس 6: 12(: 

ــَع  ــاءِ، َم َؤَس ــَع الرُّ ــْل َم ــٍم، بَ ْ ــَع َدٍم َوحلَ ــْت َم يَْس
َ
ــا ل ــإِنَّ ُمَصارََعَتَن

َ
» ف

 ِّ ْجَنــاِد الــرشَّ
َ
ْهــِر، َمــَع أ َمــِة َهــَذا ادلَّ

ْ
 ُظل

َ
ــِم، َع

َ
َعال

ْ
ــالَِطنِي، َمــَع ُوالَةِ ال السَّ

ــَماوِيَّاِت.«  ــِة يِف السَّ وِحيَّ الرُّ

ــة ىه  ــة املصارع ــس 6: 18( أن حلب ــس يف )أفس ــر بول ــم يظه ث
وِح«، فــي  ــٍت يِف الــرُّ

ْ
َبــٍة لُكَّ َوق

ْ
ــنَي بـِـُكلِّ َصــالٍَة َوِطل

ِّ
الصــالة: » ُمَصل

ــا  ــر فيهم ــن يتواف ــر ح ــوة ال تقه ــان ق ــح الزوج ــة يصب ــك احللب تل
رشط أســايس هــو االتفــاق. 

صالة االتفاق 

يوضــح يســوع يف )مــى 18: 18 ـ 20( كيــف يمكــن نلــا حنــن 



 67

السلطان الروحي للزواج املتجانس

املؤمنــون أن نصبــح قــوة ال تقــاَوم مــن خــالل حيــاة الصــالة: 

 
ً
ْرِض يَُكــوُن َمْرُبوطا

َ
 األ

َ
ُكــْم: لُكُّ َمــا تَْربُِطونـَـُه َع

َ
ــوُل ل

ُ
ق
َ
َــقَّ أ »احَلْ

ــَماءِ.  ــوالً يِف السَّ
ُ
ْرِض يَُكــوُن َمْل

َ
 األ

َ
ــُه َع ونَ

ُّ
ُل

َ
ــا حت ــَماءِ، َوُكُّ َم يِف السَّ

ٍء  يِّ يَشْ
َ
ْرِض يِف أ

َ
 األ

َ
َنــاِن ِمْنُكــْم َع

ْ
َفــَق اث : إِِن اتَّ

ً
يْضــا

َ
ُكــْم أ

َ
ــوُل ل

ُ
ق
َ
وَأ

نَّــُه 
َ
ــَماَواِت، أل ِي يِف السَّ

َّ
ِب ال

َ
ُهَمــا ِمــْن قَِبــِل أ

َ
إِنَّــُه يَُكــوُن ل

َ
َبانـِـِه ف

ُ
َيْطل

ــوُن يِف َوَســِطِهْم«. 
ُ
ك

َ
ــٌة بِاْســِي َفُهَنــاَك أ

َ
الَث

َ
ْو ث

َ
َنــاِن أ

ْ
َحْيُثَمــا اْجَتَمــَع اث

إن احلــد األدىن لالتفــاق يف هــذه الصــالة هــو اثنــان أو ثالثــة، 
ــه  ــه أو حنل ــا نربط ــإن لك م ــايس ف ــدد األس ــذا الع ــر ه ــإذا تواف ف
ــواًل يف الســماء. ينطــوي الفعــل  ىلع األرض يكــون مربوطــاً أو حمل
املســتخدم يف ايلونــاين ىلع معــى »ســيكون قــد ُربــط« أو »ســيكون 
قــد ُحــل«، هلــذا يمكننــا أن نقــول أنــه مهمــا اكن مــا نربطــه أو حنلــه 

ــه ســربط أو حيــل يف الســماء.  ىلع األرض فإن

هــذا أمــر مثــر ألنــه يعــين أن مــا نقــوهل ىلع األرض حيــدد مــا 
حيــدث يف الســماء! ربمــا نعتقــد أننــا ننتظــر اهلل يلتحــرك وهــو األمر 
اذلي اعدة مــا يكــون حقيقيــاً ولكــن هنــاك أوقــات فيهــا ينتظرنــا 
ــون يف  ــادرة يك ــام املب ــذ بزم ــإن األخ ــذا ف ــرك، وبه ــي نتح اهلل ل
ــه  ــا نعلن ــل م ــروط ف ــا ال ــر فين ــن تتواف ــا ىلع األرض، وح أيدين
بإيمــان ىلع األرض يكــون مؤثــراً كمــا لــو اكن قــراراً صــادراً مــن 
الســماء، وإن قلنــا عــن يشء مــا ىلع األرض إنــه »مربــوط« عندهــا 
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ــا عــن يشء  ويف نفــس اللحظــة يكــون مربوطــاً يف الســماء أو قلن
ــل يف  ــة حُي ــس اللحظ ــا ويف نف ــول« عنده ــه »حمل ــا ىلع األرض إن م

الســماء. 

ــان  ــا إيم ــن دليهم ــن مؤمن ــرتض أن زوج ــال اف ــبيل املث ىلع س
بــأن اهلل يدعوهمــا يلخدمــاه يف دولــة ال تفتــح أبوابهــا لإلجنيــل وال 
ألي شــل مــن أشــاكل اخلدمــة املســيحية، وتفشــل لك حماوالتهمــا 
ــة  ــد أي إماكني ــدل وال توج ــك ابل ــول تلل ــرة دخ ــول ىلع تأش للحص

للتقــدم فيمــا بعــد للحصــول ىلع اتلأشــرة. 

ِي 
ْ

ــه: »اَل ــوع ىلع أن ــة يس ــدس إىل رؤي ــروح الق ــا ال ــم يوجههم ث
ــح«  ــد َيْفَت َح

َ
 أ

َ
ــُق َوال ــُق َويُْغلِ ــد َيّغلِ َح

َ
 أ

َ
ــُح َوال ِي َيْفَت

ْ
ــاح َداُوَد اَل ُ ُمْفَت

َ
هل

)رؤيــا 3: 7(. فيكرســان أنفســهما للصــالة متفقــن معــاً لــي يربطــا 
القــوى الروحيــة الــي تعــارض لك شــهادة مســيحية يف تلــك ادلولــة 

الــي يدعوهمــا اهلل هلــا، وأن حيــال اتلأشــرات الــي يطلبانهــا. 

ــن  ــوت ع ــة امل ــا يف عملي ــاز لك منهم ــة جيت ــهور اتلايل يف الش
اذلات، فرفــض الــزوج عرضــاً مغريــاً لوظيفــة هامــة ألنهــا تتطلــب 
ــدة،  ــات املتح ــارج الوالي ــفر خ ــه الس ــتحيل مع ــاً يس ــه الزتام من
ــا  ــة هل ــل مالءم ــر وأق ــكن أصغ ــال ملس ــة ىلع االنتق ــق الزوج وتواف
ــة  ــات االنتقــال تللــك ادلول ــال ملروف ــرا امل حــى يمكنهمــا أن يوف
الــي يشــعران أن اهلل يدعوهمــا هلــا. وبعــد عــدة شــهور بعدمــا يبــدو 
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وكأنهمــا فقــدا لك أمــل يف اســتجابة اهلل دلعوتــه هلمــا مثلمــا حــدث 
ــاءِ...«   الرََّج

َ
ــَن َع ــاءِ آَم ــالَِف الرََّج  ِخ

َ
ــَو َع ــم اذلي: » َفُه ــع إبراهي م

ــالة.  ــتمران يف الص ــة 4: 18(، يس )رومي

فجــأة يُعــَرض ىلع الــزوج وظيفــة إلدارة مــروع يف تلــك 
غلــق أمامــه كخــادم 

ُ
ادلولــة الــي داعهمــا اهلل هلــا، فابلــاب اذلي أ

مؤمــن قــد انفتــح اآلن ىلع مراعيــه هل لــي يكــون مســئواًل عــن 
ــك  ــاد تل ــش اقتص ــن أن ينع ــاري اذلي يمك ــروع اتلج ــك امل ذل

ــا.  ــي داعه اهلل هل ــة ال ادلول

ىلع الرغــم مــن أن هــذه القصــة توضــح فعايلــة الصــالة باتفــاق 
ــن  ــن زوج ــرث م ــار ألك ــن اختب ــرث م ــة ىلع أك ــاً مبني ــا أيض إال أنه

مؤمنــن. 

لكــن البــد وأن تتوافــر فينــا الــروط أواًل، وىه رشوط ذات 
ــقن.  ش

ــي  ــه، ف ــوع نفس ــز ىلع يس ــب أن نرك ــام األول جي ــي املقـ فـ
ــة 

َ
ث

َ
ال

َ
ْو ث

َ
َنــاِن أ

ْ
)مــى 18: 20( تقــول اآليــة حرفيــاً: »َحْيُثَمــا اْجَتَمــَع اِث

 بِاِْســِي...« يســوع نفســه جيــب أن يكــون حمــور انتباهنــا. فــال 
ً
َمعــا

ــل  ــة ب ــم أو طائف ــرد تعلي ــا م ــاس وحدتن ــون أس ــن أن يك يمك
ــه.  ــه وعمل ــوع نفس ــخص يس ــون ش ــب أن يك جي
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مــرة أخــرى فــإن اللكمــة ايلونانيــة الــي ترتجــم إىل »اتفــق« يف 
خــذت منها اللكمة 

ُ
)مــى 18: 19( ىه لكمــة »sumphoneo«، الي أ

االجنلزييــة »ســيمفونية« فيســوع ال يتحــدث عــن اتفــاق تعليــي أو 
اتفــاق فكــري، ولكنــه يتحــدث عــن شــئ آخــر أعمــق وأســى إنــه 
يتحــدث عــن االنســجام الــرويح، ويتطلــب هــذا شــخصن أو أكــرث 
ــان  ــان ويصلي ــران ويتحدث ــا يفك ــة أنهم ــروح دلرج ــن يف ال متحدي

كمــا لــو اكنــا شــخصاً واحــداً. 

ــن أو أكــرث ممــن يمكنهــم  ــا يســوع الثن ــي يقدمه إن الوعــود ال
ــا  الوصــول إىل هــذا انلــوع مــن االنســجام ىه وعــود مدهشــة »لُكَ َم
 

َ
ــُه َع ونَ

ُ
ِل

َ
َســَماءِ. َوُكَ َمــا حت

ْ
 يف ال

ً
 اأَلْرِض يَُكــون َمْرُبوطــا

َ
ــُه َع تَْربُِطونَ

ــرى: »إْن  ــرة أخ ــا. وم ــا رأين ــَماءِ« كم َس
ْ
ــوالً يف ال

ُ
ــوَن َمْل األْرِض يَُك

ــون  ــُه يَُك أنَّ
َ
ــُه ف َبانَ

ُ
ــٍئ َيْطل ي َش

َ
 األْرِض يف أ

َ
ــم َع ــاِن ِمْنُك َن

ْ
ــَق اِث اََتَف

َســَموات«. هــذه بالفعــل مواعيــد رائعــة 
ْ
ِي يف ال

ْ
ِب اَل

َ
ــِل أ ــْن قَِب ــا ِم ُهَم

َ
ل

ــا  ــماء كم ــدث يف الس ــا حي ــاً م ــدد فعلي ــوهل ىلع األرض حي ــا نق ألن م
قلــت مــن قبــل. 

ربمــا تســأل: »كيــف يمكــن أن يكــون هــذا؟« دعــين أعــرض 
عليــك مــا توصلــت إيلــه، الشــخص الوحيــد اذلي يمكــن أن جيمــع 
اثنــن معــاً يف انســجام تــام هــو الــروح القــدس ويمكنــه أن يفعــل هذا 
فقــط هلــؤالء اذليــن خيضعــون هل بالاكمــل، فحقيقــة أن االثنــن يمكن 
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ــاً  ــان تمام ــا خيضع ــاًل ىلع أنهم ــدُّ ديل ــجام ُتَع ــذا االنس ــال هل أن يص
للــروح القــدس، وهــذا يعــين أنهمــا يصليــان بانســجام ال مــع بعضهمــا 
ابلعــض فقــط ولكــن مــع اهلل أيضــاً، ىلع هــذا األســاس يكــرس اهلل 

نفســه لــي يســمع صلواتهمــا ويســتجيب هلــا. 

ــول هل،  ــهل الوص ــيء اذلي يس ــس بال ــيق لي ــجام احلقي إن االنس
فأنــت تعــرف اإلزاعج اذلي قــد يتســبب فيــه شــخصان يرنمــان معــاً 
ــاً  ــيكون مزعج ــا س ــك أن صوتهم ــال ش ــا، ف ــجام يف أدائهم دون انس
جــداً، فمــاذا عــن الزوجــن الذليْــن يمكــن أن نقــول أنهمــا يشــعران 
ــان؟  ــا يصلي ــاً عندم ــجاماً تام ــس انس ــه لي ــجام ولكن ــض االنس ببع
ــك  ــل تل ــرب مث ــل بص ــا يف أذن اهلل؟ اهلل يتحم ــيبدو صوتهم ــف س كي

ــا.  ــتجيب هل ــي يس ــه ل ــرس نفس ــه ال يك ــوات ولكن الصل

ــني  ــجام ب ــو االنس ــالة ه ــرويح يف الص ــلطان ال ــاح الس إن مفت
، فربمــا يكــون هنــاك شــخصان أو أكــرث مــن 

ً
اليــن يصلــون معــا

 
ً
املؤمنــن غــر املزتوجــن يصلــون معــاً، ولكــن حتــدي الصــالة معــا

يف انســجام تــام هــو حتــٍد يواجــه الزوجــني املؤمنــني بصفــة خاصــة. 

ــه بلعــض الضغــوط  ــا و»روث« نتعــرض في ــٌت كنــت أن ــرَّ وق َم
الشــديدة، قــال نلــا أحــد اإلخــوة األعــزاء وهــو خــادم ناضــج: »أنــا 
ــذا ال  ــاً، فله ــجامكما مع ــو انس ــك ه ــاح خدمت ــر جن ــع أن سـ مقتن

ــجام«.  ــذا االنس ــد ه ــمحا ألي يشء أن يفس تس
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ليس من السـهل أن تصل ملثل هـذا انلوع من االنسـجام واتلوافق، 
فهناك ثمن البد أن تدفعــه، فاالنسجام ال حيدث إال هلــؤالء اذلين هـم 
ىلع استعــداد أن يضعـوا حياتهم ألجل الـرب وألجـل بعضهما ابلعض. 

وال يمكــن للطبيعــة اجلســدية القديمــة أن تصــل إىل االنســجام 
ــو  ــط ه ــد فق ــل واح ــوى ح ــد س ــها. ال يوج ــع نفس ــى م ــيق ح احلقي
إماتــة تلــك الطبيعــة القديمــة، ولكــن شــكراً هلل ألن املــوت حــدث 
ــب  ــب. كت ــوع ىلع الصلي ــات يس ــا م ــت عندم ــي اعم مض ــذ أل من
بولــس يف )روميــة 6: 6( »اعملــني هــذا أن إنســاننا العتيــق قــد ُصلــب 
ــُكْم  ْنُفَس

َ
ــُبوا أ ــب أن »اْحِس ــه جي ــاًل أن ــة 11 قائ ــل يف آي ــه« ويواص مع

ــا.« ــوَع َربَِّن َمِســيِح يَُس
ْ
ــاًء هلِلِ بِال ْحَي

َ
ِكــْن أ

َ
ــِة َول َِطيَّ ــِن اخلْ  َع

ً
ــا ْمَوات

َ
أ

القرار لك 

تواجــه رضورة املــوت عــن الطبيعــة اجلســدية كاًل منــا بســؤال 
ــتعد  ــا مس ــل أن ــن ذايت؟ ه ــوت ع ــب يف امل ــل أرغ ــو: ه ــخيص ه ش
ــات  ــي لكم ــق ىلع نف ــا أن أطب ــين فيه ــٍة يمكن ــل ملرحل ــي أص ل

ــة 2: 20(: ــس يف )غالطي ــول بول الرس

. َفَمــا  َمِســيُح َيَْيــا يِفَّ
ْ
نـَـا بـَـِل ال

َ
ْحَيــا الَ أ

َ
أ
َ
َمِســيِح ُصلِْبــُت، ف

ْ
» َمــَع ال

ــِن اهللِ،  ــاِن ابْ ــاِن، إِيَم ــاهُ يِف اإِليَم ْحَي
َ
ــا أ َم إِنَّ

َ
ــِد ف ََس ــاهُ اآلَن يِف الْ ْحَي

َ
أ

ْجــيِل.«
َ
َم َنْفَســُه أل

َ
ْســل

َ
ــِي وَأ َحبَّ

َ
ِي أ

َّ
ال
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ــاب  ــو ابل ــح ه ــة يصب ــذه الطريق ــب به ــم الصلي ــا نفه عندم
ــه،  ــزوج وزوجت ــن ال ــيق ب ــجام حقي ــودها انس ــاة يس ــؤدي إىل حي امل
ألنــه ىلع أيــة حــال لــن يكــون املســيح اذلي حييــا يف الــزوج بــال 

ــة.  ــا يف الزوج ــيح اذلي حيي ــع املس ــجام م انس

األكــرث مــن هــذا أن الســلطان الــرويح اذلي ننــاهل مــن خــالل 
ــدو  ــوات تب ــتجابة لصل ــول ىلع إس ــن احلص ــا م ــب يُمكنن الصلي

ــرب: ــول ال ــث يق ــاً، حي ــتحيلة تمام مس

ــه  ــه فإن ــان منكــم ع األرض يف أي يشء يطلبان ــق اثن »إن اتف
يكــون هلمــا مــن قبــل أب الي يف الســموات.«

لن يرفض اهلل الصالة الي نصليها بناء ىلع االنسجام احلقييق. 

ــالل  ــن خ ــأيت إال م ــجام ال ي ــن اإلنس ــوع م ــذا انل ــن ه ولك
الصليــب ســواء يف الــزواج أو يف أي عالقــة شــخصية أخــرى، ألن 

ــب!  ــو الصلي ــاب .. ه ابل
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اآلبــــــــاء
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الفصل السابع

إعالن اهلل األساسي

احلقيقــة اجلوهريــة الاكمنــة وراء لك احلقائــق األساســية ىه أن اهلل 
خلــق الكــون بصفتــه أبــاً، وقــد تــرك بصمــة األب ىلع لك جانــب مــن 

جوانــب اخلليقــة 

ِي 
َّ

َمِســيِح، ال
ْ
َنــا يَُســوَع ال ِب َربِّ

َ
ى أ َ َبــَيَّ دلَ

ْ
ْحــِي ُرك

َ
» بَِســَبِب َهــَذا أ

ْرِض«.  
َ
 األ

َ
ــَماَواِت َوَع ِمْنُه تَُســىَّ لُكُّ َعِشــَرٍة يِف السَّ

)أفسس 3: 14 ـ 15(. 

  ،»patria« اللكمــة الــي ترتجــم هنــا إىل »عشــرة« ىه لكمــة
املأخــوذة مــن لكمــة »pater«، وىه اللكمــة ايلونانيــة الــي تعــين »أب«، 
هلــذا فــإن الرتمجــة األكــرث وضوحــاً هنــا ســتكون: »أحــي ركبــي دلى 
ــموات وع  ــوة يف الس ــى لك أب ــه تُس ــيح الي من ــوع املس ــا يس أب ربن

األرض«. 

ــم  ــوة يف الكــون ل ــرة باتلأمــل! فــل أب ــا هلــا مــن حقيقــة جدي ي
ــدأت يف  ــل ب ــري، ب ــٍت ب ــب توقي ــدأ حس ــم تب ــدأ ىلع األرض ول تب

ــوة اهلل.  ــا إىل أب ــود جبذوره ــا تع ــاً فإنه ــماء، وحتم الس
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اهلل األبــدي هــو أبــو ربنــا يســوع املســيح، وهــو اذلي يوصــف 
ــة  ــاب املقــدس، فالعالق ــرة مــن الكت ــة يف مواضــع كث ــذه الصف به
احلميمــة والشــخصية بــن اآلب وابنــه موجــودة قبــل بــدء اخلليقــة. 

خيربنا )يوحنا 1: 1(: 

لَكَِمُة اهلَل.« 
ْ
لَكَِمُة اَكَن ِعْنَد اهللِ، َوَكَن ال

ْ
لَكَِمُة، َوال

ْ
َْدءِ اَكَن ال »يِف ابلْ

ــص  ــا خيت ــزياً فيم ــداً ومم ــيئاً فري ــة ش ــذه احلقيق ــف ه تكش
بطبيعــة اهلل، فــي طبيعــة اهلل ال توجــد األبــوة فقــط ولكــن توجــد 

ــة. أيضــاً العالق

ــق  ــا يتعل ــرى فيم ــة أخ ــن حقيق ــا 4: 16( ع ــف )1يوحن تكش
بطبيعــة اهلل األبديــة أال وىه »اهلل حمبــة«، فــإن وضعنــا هــذه احلقيقــة 
ــة  ــة رائع ــل إىل خالص ــوة اهلل؛ نص ــة أب ــع حقيق ــب م ــاً إىل جن جنب
تــؤدى بنــا إىل أن اهلل كأب خلــق الكــون بمحبتــه، وجنــد أن الكــون 
اذلي خلقــه اهلل هــو تعبــر عــن حمبتــه األبويــة وإظهــار هلــا وهــذا 
مــا تشــهد بــه لك اتلفاصيــل مهمــا اكنــت بســيطة يف هــذا الكــون.  

لك اخلليقة تتجاوب مع اآلب 

لــل ملــوق مــن ملوقــات اهلل طريقتــه يف اتلجــاوب مــع حمبــة 
اهلل، فاألجســام الســماوية تتحــرك يف انســجام مــع اخلالــق: 
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 َمْغِرَبَها.«
ُ

ْمُس َتْعرِف َمَواقِيِت. الشَّ
ْ
َقَمَر لِل

ْ
» َصَنَع ال

)مزمور 104: 19 (

جتيب انلجوم عندما يدعوها اهلل بأسمائها:

ْسَماٍء.« )مزمور 147: 4(. 
َ
َها بِأ

َّ
َواكِِب. يَْدُعو لُك

َ
ك

ْ
 »ُيِْص َعَدَد ال

ــّدر  ــون تُق ــماء الك ــب يف س ــوم والكواك ــدد انلج ــم أن ع رغ
باملليــارات؛ إال أن اهلل يعــرف لك واحــٍد منهــا بــكل مــا فيــه ومــا 
عليــه بشــل دقيــق واكمــل، أليســت هــذه حقيقــة مدهشــة بالفعــل! 

ــض  ــردة يف بع ــة ومتم ــارص مضطرب ــدو العن ــم تب ــم ك ال يه
ــُج، 

ْ
ــَبَُد، اثلَّل

ْ
ــاُر، َوال ــا: »انلَّ ــع خالقه ــاً تطي ــا دائم ــان إال أنه األحي

ــور 148: 8(.  ــُه«. )مزم ــُة لَكَِمَت انَِع ــُة الصَّ َعاِصَف
ْ
ــُح ال ي ــاُب، الرِّ َب َوالضَّ

وينطبق نفس األمر ىلع مملكة احليوانات: 

َتِمَس ِمَن اهللِ َطَعاَمَها.« 
ْ
ُر تِلَْخَطَف، َوتِلَل ِ

ْ
ْشَباُل تَُزجم

َ
» األ

)مزمور 104: 21(. 

ويصف اكتب املزامر: 

ــالَ  ِ ــاٌت ب ــاَك َدبَّابَ ــَراِف. ُهَن ْط
َ
ــُع األ َواِس

ْ
ــُر ال بِ

َ
ك

ْ
ــُر ال َْح ــَذا ابلْ » َه

وَتَهــا 
ُ
َهــا ق

َ
ُزق َهــا إِيَّــاَك َتــَرَجَّ لَِرْ

ُّ
َعــَدٍد. ِصَغــاُر َحَيــَواٍن َمــَع كَِبــاٍر. ...لُك
ــور 104: 25، 27(.  ــِه.«   )مزم يِف ِحينِ
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أما فيما يتعلق بالطيور فيخربنا يسوع: 

َماوِيُّ َيُقوُتَها.« )مى 6: 26(.  ُم السَّ
ُ
بُوك

َ
»وَأ

ويقول يف )مى 10: 29(: 

ــٍس، َوَواِحــٌد ِمْنُهَمــا الَ يَْســُقُط 
ْ
ــَس ُعْصُفــوَراِن ُيَبــااَعِن بَِفل يْ

َ
ل
َ
» أ

بِيُكــْم؟ « 
َ
ِــُدوِن أ ْرِض ب

َ
 األ

َ
َع

ويف )لوقا 12: 6( يقول يسوع: 

يْــَس 
َ
، َوَواِحــٌد ِمْنَهــا ل َســنْيِ

ْ
َْســُة َعَصافِــَر ُتَبــاُع بَِفل يَْســْت خَ

َ
ل
َ
»أ

َمــاَم اهللِ؟«. 
َ
 أ
ً
َمنِْســّيا

ــة  ــدة، ومخس ــية واح ــة حناس ــااعن بعمل ــوران يب إذا اكن عصف
ــاً،  ــس مان ــور اخلام ــل ىلع العصف ــك حتص ــن، أي أن ــر باثن عصاف

ــاً.  ــور أيض ــذا العصف ــم به ــاهلل مهت ــك ف ــع ذل وم

ــه  ــإن حمبت ــاً، ف ــاً خاص ــه اهلل اهتمام ــوق ال يويل ــد مل ال يوج
ــون.  ــوق يف الك ــمل لك مل ــة تش األبوي

ــع  ــرن اتلاس ــن الق ــودي« م ــت م ــل »دواي ــادم اإلجني ــي خ حي
ــص:  ــل املســيح كُمخلّ ــم هل بعدمــا قب ــدا العال عــر عــن كيــف ب
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ــا  ــريت بعدم ــه إىل حج ــت في ــاح اذلي أتي ــك الصب ــر ذل »أتذك
ســلمت حيــايت للمســيح ووثقــت فيــه، فقــد اعتقــدت أن الســماء 
القديمــة أرشقــت بمزيــد مــن الربيــق أكــرث مــن ذي قبــل، وكأنهــا 
ــمع  ــوار »Boston Common«  وأس ــر جب ــا أس ــم يل، وفيم تبتس
الطيــور تُغــرد ىلع األشــجار حســبت أنهــا  تغــين يل، أشــعر وكأنــين 
وقعــت يف حــب هــذه الطيــور، لــم أهتــم بهــا مــن قبــل، وأحسســت 

كأنــين أحــب لك اخلليقــة« 

لقــد أصبــح اخلالــق العظيــم أبــاً ملــودي، وأعطــى ابنــه املولــود 
ــه، أن لك  ــم اذلي خلق ــة اهلل للعال ــة رؤي ــن كيفي ــات ع ــاً ملح حديث

اخلليقــة كمــا رآهــا مــودي تســبح يف حمبــة خالقهــا الالنهائيــة. 

ــة وال  ــعر بالغرب ــات اهلل تش ــن ملوق ــط م ــان فق ــاك فئت هن
ــردة،  ــة املتم ــيطان واملالئك ــا الش ــة اهلل، وهم ــع حمب ــاوب م تتج
ــه  ــيطان ومالئكت ــرد الش ــد تم ــة، فق ــاقطة اخلاطئ ــة الس والبري
بشــٍل أغلــق أي بــاب للمصاحلــة ولكــن اهلل أرســل ابنــه يســوع 

ــه.  ــاقط مع ــان الس ــح اإلنس ــي يصال ل

كيف أظهر يسوع اآلب 

أرســل اآلب يســوع لــي يتمــم أمريــن، األول ســليب واثلــاين 
ــع  ــو دف ــوع ه ــال يس ــن وراء إرس ــليب م ــدف الس ــد اكن اهل ــايب، وق إجي
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ــا  ــع اهلل، أم ــة م ــران واملصاحل ــل ىلع الغف ــى حنص ــا ح ــرة خطايان أج
ــه.  ــاًء يف اعئلت ــا أعض ــن اهلل كأب وأن جيعلن ــو أن يعل ــايب فه اإلجي

ولكــن اتلعليــم والوعــظ بأغلبيــة الكنائــس يــدور حــول اجلزء 
األول املتعلــق بمــوت يســوع مــن أجــل خطايانــا، وبالطبــع جيــٌد أن 
ــن  ــية، ولك ــوة األوىل األساس ــو اخلط ــدف، فه ــذا اهل ــد ىلع ه نؤك
ــالن  ــو إع ــاين وه ــدف اثل ــاب اهل ــذا ىلع حس ــون ه ــب أال يك جي

ــه.  ــا أعضــاء يف اعئلت ــه جعلن اهلل كأب، وأنّ

يف )يوحنــا 17( صــّى يســوع مــا أطلــق عليــه صالتــه الكهنوتية 
نيابــة عــن تالميــذه، ويف الواقــع اكنــت هــذه الصــالة ىه آخــر اتصال 
ــة  ــه، ويف بداي ــه وصلب ــه وحماكمت ــض علي ــل القب ــه قب ــخيص مع ش

الصــالة ونهايتهــا أكــد يســوع ىلع أنــه أعلــن اســم اهلل تلالميــذه: 

ِم.« 
َ
َعـال

ْ
ْعَطـْيتَِي ِمـــَن ال

َ
ِيـــَن أ

َّ
ْظَهـْرُت اْســـَمَك لِلنَّـاِس ال

َ
نَـــا أ

َ
»أ

ــُم  ــوَن فِيِه
ُ
ــْم، ِلَك َعرُِّفُهـ

ُ
ــَمَك، َوَسـأ ــُم اْسـ ُتُهـ

ْ
ــا 17: 6(، »َوَعرَّف )يوحن

ــا 17: 26(.  ــْم.« )يوحن ــا فِيِه نَ
َ
ــوَن أ

ُ
ك

َ
ــِه، وَأ ِ ــِي ب ْحَببَْت

َ
ِي أ

َّ
ــبُّ ال ُ احلْ

مــا هــو االســم اذلي أظهــره يســوع تلالميــذه؟ حتمــاً لــم يكــن 
ذلــك االســم املهــوب يهــوه، حيــث أن ايلهــود قــد عرفــوا هــذا االســم 
منــذ أربعــة عــر قرنــاً، وإنّمــا هــو اســم جديــد، وقــد أشــار إيلــه 
ــه رصاحــًة، اكن هــذا االســم هــو  ــم يعلن ــم ولكــن ل العهــد القدي
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اآلب، فوصــف يســوع اهلل كأب ســت مــرات يف هــذه الصــالة وقــال: 
»أظهــرت اســمك«.

ُيَعــرْف قامــوس »وبســرت« الفعــل أظهــر ىلع أنــه »جيعلــه واضحاً 
ــذه  ــوع تلالمي ــدم يس ــم يق ــره«، ول ــه أو يظه ــأن يعرض ــداً ب أو أكي
تعريفــاً الهوتيــاً عــن اهلل فقــط، ولكنــه أظهــر اهلل كأب مــن خــالل 
ــم  ــة ل ــاة لرك ــم، وىه حي ــه أمامه ــا حيات ــي اعش به ــة ال الطريق
تنكــر مــع اهلل وبطاعــة اكملــة هل، فلــم يــروا أي شــخص يعيــش 

مثــل هــذه احليــاة. 

قــال يســوع يف )يوحنــا 14: 6( وهــو يتحــدث عــن اهلـــدف مــن 
َـــَياةُ...«، تثــر هذه  َـــقُّ َواحلْ ـــِريُق َواحلْ نَـــا ُهــَو الطَّ

َ
مـــيئه لــألرض: »أ

اللكمــات ســـؤااًل هامــاً هــو: إن اكن يســـوع هــو الطريــق، فــإىل أي 
يشء يــؤدي؟ إن الطريــق ليــس بالــيء الاكمــل يف ذاتــه، فهــو يقــود 
إىل مــاكن مــا، إذن مــا ىه هــذه انلقطــة انلهائيــة؟ إن اللكمــات الــي 
 ِب.« 

َّ
 اآلِب إاِل

َ
يِت إىِل

ْ
ــأ َحــٌد يَ

َ
ــَس أ يْ

َ
ختتتــم بهــا هــذه اآليــة تقــول: » ل

)يوحنــا 14: 6(. 

ــص  ــيح كمخل ــوع املس ــرب يس ــن ال ــراً ع ــدث كث ــا نتح إنن
ــه ال يتمــم هــدف  ــع، ولكن وشــفيع ووســيط وهكــذا، ولك هــذا رائ

ــا إىل اآلب.  ــأيت بن ــو أن ي ــايس وه ــوع األس يس
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ــه  ــذي قدم ــن اإلعــالن الـ ــرق ب ــاك ف ــي هــذا اإلطــار هن فـ
اهلل مــن خــالل أنبيــاء العهــد القديــم واإلعــالن اذلي قدمــه مــن 
خــالل يســوع يف العهــد اجلديــد، فيقـــول اكتــب العربانيــن فـــي     

)عربانيــن 1: 1 ـ 2(: 

ــُرٍق  ــَواٍع َوُط نْ
َ
، بِأ

ً
ــا ِديم

َ
ــاءِ ق نْبَِي

َ
ــاَء بِاأل ــَم اآلبَ

َّ
ــا لَك ــَد َم »اهلَُل، َبْع

 
ً
ــُه َوارِثــا

َ
ِي َجَعل

َّ
ــِه ـ ال ِخــَرةِ يِف ابْنِ

َ
ــاِم األ يَّ

َ
ــا يِف َهــِذهِ األ َمَن

َّ
ــَرٍة، لَك ثِ

َ
ك

ــنَي.«  ِم
َ
َعال

ْ
ــَل ال  َعِم

ً
ــا يْض

َ
ــِه أ ِ ِي ب

َّ
ٍء، ال  يَشْ

ِّ
ــُل ِ ل

ولكــن لــو أردنــا أن نرتجــم هــذه اآليــات حرفيــاً فســترتجم أن 
اهلل »لكمنــا يف هــذه األيــام يف ابــن..« 

ــوء ىه أن  ــا الض ــيق عليه ــب أن يل ــد الاكت ــي يري ــة ال فانلقط
اهلل لــم يضــف رســالة إىل أنبيــاء العهــد القديــم مــن خــالل خدمــة 
يســوع، بــل يعلــن أن يســوع رســول بطريقــة متلفــة، فلــم يكــن 
مــرد نــيب، ولكنــه أيضــاً ابــن، فقــد أىت باإلعــالن اذلي ال يســتطيع 

إال االبــن فقــط أن يــأيت بــه، وهــو إعــالن اآلب. 

يؤكــد يســوع نفســه يف )مــى 11: 27( ىلع أنــه الشــخص الوحيــد 
اذلي يمكنــه أن يــأيت بإعــالن اهلل كأب: 

 
َّ
ــَن إاِل  ااِلْب

ُ
ــرِف َحــٌد َيْع

َ
ــَس أ يْ

َ
ِب، َول

َ
ــْن أ َّ ِم ــْد ُدفِــَع إيِلَ

َ
ٍء ق »لُكُّ يَشْ

 ».ُ
َ

ْن ُيْعلَِن هل
َ
َراَد ااِلْبــُن أ

َ
 ااِلْبــُن َوَمــْن أ

َّ
 اآلَب إاِل

ُ
َحــٌد َيْعــرِف

َ
اآلُب، َوالَ أ
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فوائد معرفة اآلب 

عندمــا نــأيت إىل مــلء إعــالن اهلل كأب، جنــده ينطــوي ىلع مخس 
فوائــد يفتقــر إيلهــا معظــم انلــاس بمــا يف ذلــك كثــر مــن املؤمنن.

1. اهلـويـة 

ــن  ــة، فم ــع اهلوي ــة م ــلكة حقيقي ــري مش ــان الع ــه اإلنس يواج
الواضــح أن أحــد أجنــح الكتــب واملسلســالت اتلليفزيونيــة يف 
ــد  ــة أح ــذور« »Roots« وىه قص ــو »اجل ــبعينات ه ــكا يف الس أمري

ــه.  ــاكن اذلي أىت من ــن امل ــث ع ــن اذلي يبح ــة األمريكي األفارق

يتفــق لك مــن الكتــاب املقــدس وعلــم انلفــس ىلع أن الشــخص 
ال يمكــن أن جييــب بالاكمــل ىلع ســؤال: »مــن أنــا؟« دون أن يعــرف 
ــن  ــن األبوي ــة ب ــا أن العالق ــا، وبم ــه أو أبيه ــو أبي ــن ه ــرف م أو تع
واألطفــال منهــارة يف اجليلــن األخريــن فــإن متمعنــا املعــارص يعــاين 
ــم أي  ــس دليه ــذور، ولي ــال ج ــرون ب ــاك كث ــة، فهن ــة هوي ــن أزم م

شــعور باالنتمــاء. 

ــأيت بالرجــال  ــة ىه أنهــا ت ــة املســيحية عــن أزمــة اهلوي إن إجاب
والنســاء إىل عالقــة شــخصية ومبــاشة مــع اهلل مــن خــالل يســوع 
املســيح االبــن، فمــن يعرفــون اهلل كآب ليــس دليهــم مشــلكة هويــة، 
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ــون،  ــق الك ــم خل ــم أوالد اهلل، وأبوه ــم، إذ أنه ــن ه ــون م ــم يعرف فه
وأبوهــم يبهــم ويهتــم بهــم، وينتمــون إىل أفضــل أرسة يف الكــون!. 

2. قيمة الات 

ــم  ــت معه ــن تكلم ــاس اذلي ــدد انل ــيص ع ح
ُ
ــين أن أ ال يمكن

ــق  ــهم ح ــدرون أنفس ــم ال يق ــية أنه ــلكتهم األساس ــت مش ــن اكن مم
قدرهــا، فهــم يعانــون مــن الضآلــة يف عــن أنفســهم، ممــا يســبب هلــم 
أحــزان اعطفيــة وروحيــة كثــرة، وعندمــا أقــدم املشــورة ملثــل هــؤالء 

ــا 3: 1(. ــم إىل )1يوحن أوجهه

ْوالََد اهللِ! « 
َ
ْعَطانَا اآلُب َحتَّ نُْدَع أ

َ
يََّة َمَبٍَّة أ

َ
ْنُظُروا أ

ُ
» أ

ــة  ــداً وبصف ــا ج ــا أوالد اهلل وأن اهلل يبن ــي أنن ــرد أن ن بمج
ــه  ــي تشــغلنا، وأن ــل ال ــأدق اتلفاصي ــم ب ــه مهت شــخصية دلرجــة أن
ــة  ــن عالق ــب يف تكوي ــه يرغ ــا، وأن ــغالً عن ــداً منش ــن أب ــم يك ل
ــت  ــا. لقــد رأي ــا، عندهــا نكتشــف قيمتن ــاشة معن شــخصية ومب

ــن.  ــاة كثري ــدث يف حي ــول ي ــذا اتلح ه

3. إدراك وجود بيت يف السماء 

ــت  ــو واصل ــه ل ــت بأن ــت آمن ــيح وخلص ــت املس ــذ أن عرف من
ــين  ــوت، ولك ــا أم ــماء عندم ــأذهب إىل الس ــرب س ــاً لل ــايت أمين حي
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لــم أفكــر أبــداً يف الســماء ىلع أنهــا وطــن يل، ثــم يف اعم 1996 زارين 
ــرب بطريقــة  ــة عرفــت ال ــارة املهيب ــرب، ومــن خــالل هــذه الزي ال
شــخصية ومبــارشة كأب، ومنــذ ذلــك احلــن أصبحــت أرى الســماء 
ىلع أنهــا موطــين، وبعــد ذلــك بفــرتة قصــرة قلــت لــروث: »إن أردت 
ــه  ــيب علي ــال تكت ــوت ف ــا أم ــربي بعدم ــاهداً ىلع ق ــي ش أن تض

ســوى هــذه العبــارة: »ذهــب إىل موطنــه«. 

ــارج  ــف خ ــر اذلي اكن يق ــول الفق ــر يف املتس ــدأت أفك وب
ــِن   ِحْض

َ
ئَِكُة إىِل

َ
ــَمال ـ

ْ
ــُه ال ُت

َ
ــات: »وََحَل ــا م ــين، وعندم ــت الغ بي

 واحــداً يســتطيع محــل 
ً
إِبَْراِهيــم« )لوقــا 16: 22(، ال شــك أن مــالاك

ــة!  ــن املالئك ــاً م ــل موكب ــن اهلل أرس ــة ولك ــة اهلزيل ــذه ابلني ه
ــوهل إىل  ــي دلى وص ــتقبال مل ــر باس ــول الفق ــذا املتس ــي ه حظ
ــم، أعتقــد أن األمــر ســيكون هكــذا بالنســبة لــل  حضــن إبراهي
ابــن مــن أبنــاء اهلل، فالــرب دليــه موكــب مــن املالئكــة املســتعدين 

ــدي.  ــزهل األب ــا إىل م ــل لك من حلم

ــن  ــة م ــت فاضل ــا و »روث« ىلع أخ ــت أن ــا تعرف ــت م يف وق
هــاواي )ســنطلق عليهــا اســم مــاري( خدمــت الــرب بأمانــة لعــدة 
 مــن قبــل، أريــد 

ً
ســنوات، واكنــت تقــول ألصدقائهــا: »لــم أر مــالاك

 »
ً
ــالاك أن أرى م

وعندمــا اكنــت ترقــد مــاري ىلع فــراش املــوت بســبب الرطــان، 
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رأت كنيســتها أن مــن الــروري وجــود أخــت مؤمنــة جبــوار فراشــها 
بشــل دائــم، وذات يــوم أشــع وجــه مــاري بمجــد اهلل، فمــدت ذراعهــا 
وقالــت: »إين أراهــم، أرى املالئكــة!« وعندهــا ذهبــت، ومحلهــا 

موكــب املالئكــة إىل مزهلــا الســماوي. 

ــة اكن  ــت مؤمن ــوت أخ ــيل« بم ــون ويس ــم »چ ــوٍم عل ذات ي
يعرفهــا، فأجــاب: »هــل مضــت بمجــد أم بســالم فقــط؟«. أعتقــد 
أن اهلل دليــه موكــب مــن املالئكــة مســتعد أن يمــل لك واحــٍد مــن 

ــد.  ــه بمج أوالده إل

4. األمان اتلام 

ــك  ــو ذل ــل ه ــا؟ ه ــة نظرن ــن وجه ــون م ــل الك ــو أص ــا ه م
ــوم؟ إذا اكن  ــاء ايل ــم العلم ــرّوج هل معظ ــم اذلي ي ــار العظي اإلنفج
األمــر كذلــك فمــن ذا اذلي يســتطيع اجلــزم أن ال يــأيت إنفجــار آخــر 

ــود! ــذا الوج ــن ه ــاً م ــا مجيع ويمحون

ــدة  ــوى اجلام ــض الق ــار بلع ــو إنفج ــاة ه ــدأ احلي ــل اذلي ب وه
الــي بــال روح وبــال مشــاعر، وال تتحــرك حنــو هــدف حمــدد؟ أم أن 

اذلي بدأهــا وال زال يُمســك بزمامهــا هــو هلإ أب؟

 يف اللحظــة الــي تــدرك فيهــا احلقيقــة 
ً
 خمتلفــا

ً
ســتصبح شــخصا

اخلاصــة بــأن أبــوة اهلل وراء لك حيــاة يف الوجــود.
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ــايل  ــن يل ــدة م ــورة، ويف واح ــرة املهج ــدن الكب ــدى امل يف إح
الشــتاء القاســية اكنــت الريــاح تعصــف يف الشــوارع الواســعة مفرغــة 
ــربودة، واكن أحــد  إياهــا مــن البــر تلمألهــا بالســكون واخلــوف وال
ــاكن  ــل إىل امل ــف يص ــم كي ــة ال يعل ــذه املدين ــم يف ه ــايئ يهي أصدق
اذلي جيــب أن يــأوى إيلــه، وعندمــا شــعر بالضيــاع والوحــدة وقــف 
يف أحــد املياديــن صارخــاً مــن قلــب الريــح والــربد والظلمــة املرعبــة 

ــداءه إىل اهلل: أيب ... أيب ... ــاً ن موجه

وعندمــا فعــل هــذا شــعر باألمــان، وىلع الرغــم مــن أن لك يشء 
اكن بــارداً وكئيبــاً مــن حــوهل إال أنــه عــرف أنــه ابــن هلل يف الكــون 
ــاكن  ــالم إىل امل ــه بس ــد طريق ــل أوالده، ووج ــه اهلل ألج اذلي خلق

اذلي اكن مــن املفــرتض أن يذهــب إيلــه. 

َيَّــل طفــاًل حتوطــه ذرااع وادله، ووجهــه يســتند ىلع كتــف أبيــه 
َ

خت
يف أمــان، ربمــا يكــون هنــاك اضطــراب واكتئــاب يف لك يشء مــن 
ــذا  ــن ه ــوهل، ولك ــن ح ــار م ــم ينه ــدو وكأن العال ــا يب ــوهل، وربم ح
الطفــل يشــعر بســالم وال يهتــم بمــا حيــدث مــن حــوهل، فهــو يشــعر 

باألمــان بــن ذرايع وادله. 

ــان،  ــى األم ــا بمنت ــذرايع أبين ــون ب  ماط
ً
ــا ــن أيض ــذا حن هك

فقــد أكــد نلــا يســوع أن اآلب أعظــم مــن لكِّ مــا ييــط بنــا وأنــه ال 
يمكــن ألحــد أن خيطفنــا مــن يــده. 
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وقد أكد يسوع ىلع هذا تلالميذه حن قال: 

ْن 
َ
ــْد رُسَّ أ

َ
بَاُكــْم ق

َ
نَّ أ

َ
ِغــُر، أل َقِطيــُع الصَّ

ْ
يَُّهــا ال

َ
َــْف أ

َ
»الَ ت

.)32  :12 )لوقــا  ــوَت.« 
ُ
ك

َ
َمل

ْ
ال ُيْعِطَيُكــُم 

ــات  ــا احليوان ــط بن ــر حتي ــع صغ ــرد قطي ــون م ــا نك ربم
ــد بــأن يعطينــا  املفرتســة مــن لك جانــب، ولكــن بمــا أن أبانــا تعهَّ

ــا!.  ــه عن ــون أن تمنع ــوة يف الك ــن ألي ق ــال يمك ــوت ف امللك

5. ادلافع للخدمة 

حيذرنا بولس يف )فيليب 2: 3( بوصفنا خداماً: 

ْو بُِعْجٍب« 
َ
 بَِتَحزٍُّب أ

ً
»الَ َشيْئا

ىلع مــر الســنن الحظــت أن املشــلكة ادلائمــة واملســيطرة 
ــل  ــون يف حق ــن يعمل ــخيص دلى م ــوح الش ــة ىه الطم يف الكنيس
اخلدمــة، والــي تظهــر نفســها يف شــل منافســة مــع اخلــدام 
اآلخريــن، دعــين أضيــف أين الحظــت هــذا يف حيــايت الشــخصية. 

ــعور  ــن الش ــاواة ب ــط واملس ــأ الرب ــب خط ــا نرتك ــادة م فع
ــدت  ــرب أو عق ــة أك ــت كنيس ــين بني ــو أن ــاح، فل ــان وانلج باألم
 أكــرب أو حصلــت ىلع قــدر أكــرب مــن األســماء يف قائمــة 

ً
اجتمــااع

ــه  ــك يف أمــان. وهــذا خــداع، فاحلقيقــة ىه أن ــا بذل مراســاليت فأن
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ــل،  ــة أق ــان بدرج ــعرنا باألم ــخص ش ــاح الش ــا يف انلج ــا رغبن لكم
ــر  ــخص آخ ــام ش ــة قي ــبب إماكني ــتمرار بس ــددون باس ــن مه فنح
ــل ىلع  ــم أو أن حيص ــاع أضخ ــد اجتم ــرب أو َعْق ــة أك ــاء كنيس ببن

ــالته.  ــة مراس ــرث يف قائم ــماء أك أس

لقد وجدت انلموذج الاكمل يف يسوع اذلي قال: 

 يِف لُكِّ 
ِّ

ين
َ
ــِي اآلُب وَْحــِدي أل

ْ
ك ــْم َيْرُ

َ
ِي ُهــَو َمــِي، َول

َ
ْرَســل

َ
ِي أ

َّ
»َوال

َعــُل َمــا يُْرِضيــِه«. )يوحنــا 8: 29(. 
ْ
ف
َ
ِحــنٍي أ

لــم أعــد أســمح للطمــوح الشــخيص أن حيركــين، فقد اكتشــفت 
دافعــاً أمجــل وأكــرث نقــاوة وهــو ببســاطة أن أريض أيب، فــأدرب نفي 
ىلع اتلعامــل مــع لك موقــف وقــرار مــن خــالل اإلجابــة ىلع ســؤال 
بســيط هــو: كيــف يمكنــين أن أريض أيب؟ يف بعــض األوقــات عندمــا 
أشــعر باإلحبــاط أو يبــدو أنــين فشــلت، أجتهــد أن أحــول اهتمــايم 
ــا  ــذا م ــأن ه ــي ب ــاظ ىلع قناع ــلكة إىل احلف ــل املش ــة ح ــن حماول م

يــريض اهلل )أيب(.

مــن  املنافســة  نــران  نمنــع  أن  يمكننــا  للمســيح  كخــداٍم 
ــة انلقيــة يف إرضــاء  ــا هــو الرغب ــا، إن اكن دافعن االشــتعال فيمــا بينن
 الرصااعت 

ً
أبينــا، فاالنســجام ووحــدة اهلــدف يمكــن أن تنــح جانبــا

ــد الايت. ــب املج وطل
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ــإن  ــا، ف ــة اهلل كأب نل ــالل معرف ــن خ ــا م ــاح نل ــذا مت لك ه
كنــا قــد وجدنــا يســوع ىلع أنــه الطريــق فلنــا أن نفــرح، ولكــن 
دعونــا ال نكتــي باالســتمرار يف الســر يف الطريــق دون الوصــول إىل 
ــا هــذا  ــا إن فقدن ــا األســى املتمثــل يف معرفــة اهلل كأب، ألنن هدفن

فســيصبح إرســال اهلل ليســوع قــد فقــد هدفــه الرئيــي. 

ــا الســماوي للموضــوع اتلــايل  ــا إعــالن اهلل ىلع أنــه أبون يقودن
ــوة اهلل يف  ــون أب ــن يمثل ــاء مــن البــر اذلي وهــو: كــم عــدد اآلب

بيوتهــم؟ 
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األب ككاهن

ال يقــدم اهلل مــرد لكمــات ىلع ورق ولكنــه يعلــن احلــق 
ــة  ــكر اهلل ىلع اللكم ــدس ونش ــاب املق ــا الكت ــخاٍص، فدلين يف أش
املكتوبــة، ولكــن يســوع قــال: »أنــا هــو احلــق«. كثــرون يعرتفــون 
أن احلــق املطلــق لــن يشــبعنا أبــداً، فمــا يشــبعنا هــو احلق متجســداً، 

ــخص.  ــع ش ــن م ــة ولك ــور نظري ــع أم ــل م ــن ال نتعام ذلا فنح

ــواع  ــت يف لك أن ــفة، انغمس ــاً يف الفلس ــت متخصص ــا كن عندم
انلظريــات املثــرة عــن احليــاة والــي تهــدف إىل احليــاة املثايلــة كمــا 
تصورهــا »أفالطــون«، واكنــت املشــلكة أنــين ال أســتطيع أن أحيــا يف جو 
ــاً  ــل، فكنــت أقــيض نصــف األســبوع تقريب بهــذا انلقــاء لوقــت طوي
ــف  ــة«، ونص ــاكر انلظري ــة »باألف ــة اخلاص ــة املرتفع ــك املنطق يف تل
األســبوع اآلخــر كنــت ىلع األرض أحيــا بطريقــة جســدية للغايــة، ولم 
أشــعر إطالقــاً بالراحــة أو الشــبع ألن احلــق املجــّرد لــن يشــبعنا. لكن 
ــا تقابلــت مــع يســوع عرفــت أين إتلقيــت باحلــق يف شــخصه،  عندم
وهــذا أشــبعين ألنــه لــم يعــد هنــاك حــق مــّرد أعجــز عــن ممارســته.

كنــت متأكــداً أن اهلل يطـــلب مــن لك أب أن تكون شــخصيته 
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تعبــراً حقيقيــاً عــن اإلعالن األســـايس للكتــاب املقـــدس واملتمثل 
يف األبـــوة، فــأن تكــون أباً حقيقـــياً ىه الصـــورة الاكمـــلة هلل الي 
يمكــن ألي رجــل أن يصـــل إيلهــا ألن هــذا هــو إعالن اهلل نفســه. 
ــس  ــر لي ــه، فاألم ــن اهلل يف اعئلت ــل ع ــإن لك أب ممث ــع ف يف الواق
اختيــاراً! ولكــن الســؤال هــو: هــل أنــت كأب تمثــل اهلل بطريقــة 

صحيحــة أم بطريقــة خاطئــة؟ 

ــن  ــاء اذلي ــد يف اآلب ــايل تتجس ــا احل ــة يف عرن ــر لعن إن أخط
ــل اكن  ــن رج ــمعت ع ــر أين س ــة. أتذك ــة خاطئ ــون اهلل بطريق يمثل
ــابات،  ــباب والش ــن الش ــة م ــارع ملجموع ــيح يف الش ــرز باملس يك
وقــال ألحــد الشــباب: »اهلل يريــد أن يكــون أبــاك«، فأجــاب 
الشــاب: »أيب هــو أكــرث شــخص أكرهــه يف احليــاة«، فبــداًل مــن أن 
ــرف  ــرثة! نع ــر ع ــوه حج ــح أب ــجعة أصب ــورة مش ــوه ص ــون أب يك

ــل!  ــذا الش ــاء به ــاً آب مجيع

دعونا نواصل اتلعمق يف معى أن تكون أباً: 

ـا  مَّ
َ
َمِسـيُح. وَأ

ْ
َس لُكِّ رَُجـٍل ُهـَو ال

ْ
نَّ َرأ

َ
ُمـوا أ

َ
ْن َتْعل

َ
رِيـُد أ

ُ
ِكـْن أ

َ
» َول

َمِسـيِح ُهـَو اهلُل.« )1كورنثوس 11: 3(. 
ْ
ُس ال

ْ
ةِ َفُهَو الرَُّجُل. َوَرأ

َ
َمـْرأ

ْ
ُس ال

ْ
َرأ

ــازيل للســلطة مــن خــالل  ــا اتلعبــر عــن التسلســل اتلن يمكنن
هــذا الشــل:
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اهلل اآلب 

املسيح 

الزوج 

الزوجة 

يف هــذه السلســلة جنــد شــخصن هلمــا عالقــة ألســفل وألىلع، 
فاملســيح هل عالقــة ألىلع مــع اآلب وألســفل مــع الــزوج، والــزوج هل 
عالقــة ألىلع مــع املســيح وألســفل مــع زوجتــه وضمنيــاً مــع اعئلتــه. 

فبنفــس الطريقــة الــي يمثــل بهــا املســيح اهلل للــزوج، هكــذا 
يكــون الــزوج مســئواًل عــن أن يمثــل املســيح لعائلتــه، ويــا هل مــن 

تصنيــف وظيــي لــألب! 

أعتقـد أن هنـاك ثـالث خدمـات أساسـية للمسـيح جيب أن 
يمثلهـا األب لعائلتـه وىه: الاكهن وانليب وامللك، ويف هـذا الفصل 
والفصلـن اتلايلـن سـنتأمل يف لك من هـذه الوظائـف بالرتتيب. 
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ــو  ــك، فل ــيب وكمل ــه كن ــن جناح ــاح األب كاكه ــيحدد جن س
جنــح كاكهــن، فأغلــب الظــن أنــه ســينجح يف اخلدمتــن األخرتــن 
ــيكون  ــه فس ــاً يف اعئلت ــون اكهن ــف يك ــم كي ــم يفه ــن إن ل ولك

 .
ً
ــاك ــاً ومل ــر نبي ــب أن يص ــن الصع م

ــة  ــة املفتاحي ــة« ىه اللكم ــق ىلع أن »اذلبيح ــا نتف ــة دعون بداي
بالنســبة للكهنــوت، ووفقــاً للنمــوذج الكتــايب فالاكهــن فقــط هــو 
اذلي يمكنــه تقديــم ذبيحــة، هلــذا فــإن األب كاكهــن عليــه القيــام 

بتلــك املهمــة املقدســة وىه تقديــم اذلبائــح نيابــة عــن اعئلتــه. 

فيمــا يــيل أربــع وســائل كتابيــة يمكــن لــألب مــن خالهلــا أن 
يقــدم  ذبيحــة نيابــة عــن اعئلتــه: 

1. تقديم الشكر. 

2. التشفع.

3. إعداد الطريق للخالص .

4. ممارسة اإليمان لصالح أوالده. 

1. تقديم الشكر 

ــة يف  ــد واضح ــد اجلدي ــة يف العه ــا األوىل ككهن ــد خدمتن جنـ
)عربانيــن 13: 15(. 
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ــَر ِشــَفاهٍ  ْي َثَم
َ
ْم بـِـِه يِف لُكِّ ِحــنٍي هلِلِ َذبِيَحــَة التَّْســبِيِح، أ ُنَقــدِّ

ْ
ل
َ
»ف

ــٍة بِاْســِمِه. «
َ
ُمْعَرِف

هنــاك ترمجــة بديلــة »ثمــر شــفاه« »تقديــم الشــكر الســمه« ممــا 
 .)NIV يشــر إىل أن ثمــر الشــفاه هــو »االعــرتاف باســمه« )ترمجــة
فقمــة الربكــة الكهنوتيــة هلــارون ونســله ىه أمــر اهلل هلــم أن ينطقــوا 

أمــام بــين إرسائيــل املجتمعــن أمامهــم بهــذه اللكمــات: 

ُهْم «. )عدد 6: 27(. 
ُ
بَارِك

ُ
نَا أ

َ
ائِيَل وَأ وَن اْسِي َع بَِي إرِْسَ

ُ
»َفَيْجَعل

ــوات  ــرث الصل ــن أك ــا م ــكر هم ــبيح والش ــوات التس إن صل
ــم  ــع اس ــا نض ــن فعندم ــل األخري ــفع ألج ــار التش ــة يف إط فعايل
يســوع ىلع هــؤالء اذليــن نصــيل ألجلهــم فإننــا نتــرع لــي تــأيت 

ــم.  ــراكت اهلل عليه ب

ــفع  ــن نتش ــاس اذلي ــع انل ــم نرف ــا ك ــون مّن ــدرك القليل ي
ــاً عندمــا نســبح اهلل ببســاطة ألجلهــم، وهــذا جــزء  ألجلهــم روحي

ــفعن.  ــا كمتش ــن خدمتن ــايس م أس

ــيل«، اكن  ــد املص ــم »هاي ــرف باس ــل ُع ــن رج ــمعت ع ــا س ربم
مرســاًل مؤثــراً يف ابلنجــاب يف اهلنــد يف القــرن املــايض عندمــا اكنت 
اهلنــد ال تــزال حتــت احلكــم الربيطــاين، واكنــت خدمــة هايــد ىه 

ــاً.  الصــالة، فــأي يشء آخــر يفعلــه اكن ثانوي
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يف مرحلة مبكرة َمّر عليه كـارز هندي اعتربه شخصاً بـارداً وغر 
فعال، وعندما بدأ يصيل ألجل هذا الرجل قال: »يا رب أنت تعرف كيف...« 

بـارد«،  الفـالين  فـالن  األخ  أن  قائـاًل: »كـم  واكن سـيواصل 
ولكـن الـروح القدس أوقفه مذكـراً إياه بكلمات )أمثـال 30: 10(: 

 َسـيِِّدهِ«. 
َ

 تَْشـِك َعْبـداً إىِل
َ

»ال

ــد يف  ــر يف لك يشء جي ــدأ يفك ــلوبه، وب ــد أس ــّر األخ هاي فغ
ــة  ــهور قليل ــالل ش ــه، ويف خ ــكر اهلل ألجل ــل ويش ــذا الرج ــاة ه حي
َه؟ ليــس إدانتــه  اكن هــذا الرجــل اكرزاً ناجحــاً وبــارزاً. مــا اذلي غــرَّ

 للشــكر. 
ً
ــه اكن موضــواع يف الصــالة، ولكــن ألن

ــن  ــر م ــوا الكث ــاء أن يقض ــه ع األزواج واآلب ــول إن أود أن أق
الوقــت ليشــكروا اهلل ألجــل اعئالتهــم ألنهــم عندمــا يفعلــون هــذا 

ــهِّل عليهــم انلجــاح.   يَُس
ً
خيلقــون لعائالتهــم مناخــا

اكن هنــاك ملصــق ىلع الســيارات يف الواليــات املتحــدة يقــول: 
»هــل اعنقــت طفلــك ايلــوم؟« هــذا ســؤال هــام. ولكــن الســؤال 

ــة: هــل شــكرت اهلل ألجــل طفلــك ايلــوم؟  اتلــايل ال يقــل أهمي

ــا  ــم اســتطع أن أشــكره ىلع شــخص م ــين اهلل هــذا : إن ل علّم
فقــد ال يكــون يل احلــق يف الصــالة ألجلــه، وربمــا مــن األفضــل أال 

أصــيل ىلع اإلطــالق ألن صــاليت ربمــا تــر أكــرث ِمّمــا تنفــع. 
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ع  2. التشفُّ

ــم،  ــد القدي ــال العه ــن رج ــد م ــورة واح ــر إىل ص ــا ننظ دعون
ــة  ــرأ يف بداي ــه، فنق ــن يف أرست ــاً للاكه ــوب اذلي اكن نموذج ــو أي ه
ســفر أيــوب أنــه اكن رجــاًل اكمــاًل ومســتقيماً أمــام اهلل، ويف لك يــوم 
ــه اثلــالث يلتقــون يف  ــام األســبوع اكن أوالده الســبعة وبنات مــن أي
مــزل أحدهــم تلنــاول الطعــام معــاً والركــة، ويف نهايــة لك أســبوع 
يســتيقظ أيــوب مبكــراً يف الصبــاح ويقــدم اذلبائــح نيابــة عــن لك 

ــْم«. وبِِه
ُ
ل
ُ
 اهللِ يِف ق

َ
ــوا َع

ُ
ف ــِيَّ وََجدَّ  بَ

َ
ــأ ْخَط

َ
ــا أ ــاًل: »ُربََّم أوالده قائ

ــد  ــوب ذبيحــة ألجــل أوالده اكن يطالــب بفوائ ــدم أي عندمــا ق
ــد  ــة عنهــم، وهــذه صــورة للتشــفع، أن تطالــب بفوائ اذلبيحــة نياب

اذلبيحــة نيابــة عــن هــؤالء اذليــن تصــيل ألجلهــم. 

إن ذبيحتنــا يف هــذه املرحلــة مــن اتلاريــخ باتلأكيــد ىه ذبيحــة 
املســيح ىلع الصليــب، وينطــوي التشــفع ألوالدنــا ىلع املطابلــة بمزايــا 

وفوائــد مــوت املســيح نيابــة عنهــم. 

ــاًل:  ــاخرين قائ ــد الس ــق أح ــا يُعلِّ ــة ربم ــذه املرحل ــد ه عن
ــه  ــِد نفعــاً!« حقــاً إن ــم جُيْ ــوب ل ــة أي »حســناً، لكــن األمــر يف حال
ــن  ــر لك أوالده، ولك ــا خ ــّرض هل ــي تع ــوارث ال ــدى الك يف إح

ــدس.  ــاب املق ــوهل الكت ــا يق ــرأ لك م ــد وأن نق ــا الب عنده
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فبعدمــا تعلــم أيــوب ادلروس الصعبــة، اســرتده اهلل بطريقــة ميدة 
ولكــن لــم حيـــدث هــذا إال بعدمــا صــّى ألجــل مــن انتقــدوه، انظــر 
)أيــوب 42: 8 ـ 10(. وهنــا درس نلــا مجيعــاً، جيــب أال نــدع املنتقديــن 
ــلّم  ــا س ــة ضدن ــم املوجه ــن اتُله ــل م ــب أن جنع ــل جي ــا، ب حيطمونن
نرتقيــه، وعندمــا نصــيّل ألجــل مــن يتهموننــا ســيطلق اهلل نعمتــه نلــا. 

انظر إىل تفاصيل اسرتداد أيوب: 

ْرَبَعَة َعرَشَ 
َ
ُ أ

َ
والَهُ. َوَكَن هل

ُ
ـَرَ ِمـْن أ

ْ
ك

َ
وَب أ يُـّ

َ
»َوَبـاَرَك الـرَّبُّ آِخـَرَة أ

ُف 
ْ
ل
َ
ََقِر، وَأ ُف َزْوٍج ِمـَن ابلْ

ْ
ل
َ
َغَنِم، َوِسـتَُّة آالٍَف ِمَن اإِلبِـِل، وَأ

ْ
 ِمـَن ال

ً
فـا

ْ
ل
َ
أ

الَُث َبَناٍت«.  )أيـوب 42: 12 ـ 13(. 
َ
ُ َسـْبَعُة بَنِـنَي، َوث

َ
تَـاٍن. َوَكَن هل

َ
أ

ــل  ــن قب ــه م ــا اكن يملك ــن لك م ــن م ــوب ىلع ضعف ــل أي حص
ولكنــه حصــل ىلع نفــس عــدد األوالد وابلنــات. ملــاذا لــم يضاعــف 
ــوات  ــتجاب اهلل صل ــذا اس ــه هك ــد أن ــاً؟ أعتق ــم أيض هل اهلل عدده
ــت  ل ــد مُحِ ــن أوالده ق ــة األوىل م ــن أن املجموع ــم م ــوب. ىلع الرغ أي
ــن  ــاكن اهلل األم ــوا يف م ــم اكن ــة إال أنه ــن إىل األبدي ــارج الزم خ
ــيح،  ــوع املس ــداء اآليت بيس ــرون الف ــن ينتظ ــرار اذلي ــوات األب لألم
ــط اكن يف  ــن فق ــرة أوالد آخري ــوب ع ــى اهلل أي ــا أعط ــذا عندم هل
ــروا  ــبقوا يلنتظ ــد س ــل ق ــرة األوائ ــم هل ألن الع ــع يضاعفه الواق

ــة.  ــل إىل األبدي ــا ينتق ــم عندم أباه

بهــذا تكــون شــفاعة أيــوب قــد أتــت بثمارهــا! يف الواقــع تُظهر 
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هــذه القصــة رضورة أن يصــيل األب لعائلتــه، فهــذا اإلنســان اتلــيق 
لــم تكــن دليــه فكــرة عــن الاكرثــة الــي اكنــت ســتقع تلقــيض ىلع 
لك أوالده يف حلظــة واحــدة، وبعــد الاكرثــة لــن يكــون هنــاك فائــدة 

مــن الصــالة، ولكــن أيــوب اكن قــد صــى بالفعــل. 

ــن  ــم ادلرس م ــه أن يتعل ــاً لعائلت ــه اكهن ــب ىلع لك أب بوصف جي
أيــوب، فليــس بيننــا مــن يضمن عــدم وقــوع أي مأســاة أو اكرثــة يف أي 
وقــت تلحمــل فــرداً أو أكــرث مــن اعئالتنــا خــارج الزمــن إىل األبديــة، 
 ألجــل لك أفــراد أرستــه. 

ً
فــل أب مســئول أمــام اهلل لــي يتشــفع يوميــا

جيــب أيضــاً أن حنــرتز مــن خطــأ ابلحــث عــن إجابــات لصلواتنا 
ىلع األرض فقــط ويف الزمــان احلــارض، فــي األبديــة ســنعرف العمــل 

ــام لصلواتنا.  اتل

3. يعد الطريق للخالص 

ــن،  ــة األب كاكه ــاً خلدم ــااًل بليغ ــح مث ــات الفص ــرى يف ترتيب ن
فمــن خــالل خــروف الفصــح تتذكــر كيــف خلـّـص اهلل إرسائيــل مــن 
العبوديــة يف مــر وأخرجــه لــي يكــون أمــة جديــدة، وأمــا املريون 
اذليــن لــم يكــن دليهــم ذبيحــة فقــد وقــع قضــاء اهلل ىلع أبكارهــم

اعتمـدت ترتيبـات الفصـح ىلع األب، فال يمكن ألي شـخص 
آخـر أن يفعـل ما جيـب ىلع األب أن يفعله، فل أب اكن مسـئواًل عن 
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تقديـم اذلبيحـة ألهل بيتـه كما أخرب الـرب موىس: 

ــْهِر  َعــاِشِ ِمــْن َهــَذا الشَّ
ْ
: يِف ال ــنْيِ

َ
ائِل

َ
ائِيــَل ق َمــا لُكَّ َجَاَعــِة إرِْسَ

ِّ
»لَك

َبْيــِت.«  
ْ
ُهــْم لُكُّ َواِحــٍد َشــاةً ِبََســِب ُبُيــوِت اآلبَــاءِ. َشــاةً لِل

َ
ُخــُذوَن ل

ْ
يَأ

)خروج 12: 3(. 

اكن ىلع األب أن يقــوم خبطــوة أخــرى أيضــاً لــي تكــون 
ــاًل:  ــعب قائ ــوىس الش ــرب م ــد أخ ــة، فق ــة فعال اذلبيح

ــوا  ْســِت َوُمسُّ ِي يِف الطَّ
َّ

ِم ال ِمُســوَها يِف ادلَّ
ْ
ــا َواغ

َ
ــَة ُزوف

َ
»وَُخــُذوا بَاق

ــُرْج  ــْم الَ خَيْ ْنُت
َ
ــِت. وَأ ْس ِي يِف الطَّ

َّ
ِم ال ِــادلَّ ــنْيِ ب َقائَِمَت

ْ
ــا َوال َي

ْ
ُعل

ْ
ــَة ال َعَتَب

ْ
ال

ــاُز  ــرَّبَّ َيَْت ــإِنَّ ال
َ
ــاِح، ف َب ــتَّ الصَّ ــِه َح ــاِب بَيْتِ ــْن بَ ــْم ِم ــٌد ِمْنُك َح

َ
أ

َقائَِمَتــنْيِ 
ْ
َيــا َوال

ْ
ُعل

ْ
َعَتَبــِة ال

ْ
 ال

َ
َم َع ِحــنَي يَــَرى ادلَّ

َ
ــنَي. ف يِّ ِمرْصِ

ْ
ــْرَِب ال ِلَ

ُمْهلِــَك يَْدُخــُل ُبُيوتَُكــْم 
ْ
َــاِب، َوالَ يَــَدُع ال

ْ
َيْعــُبُ الــرَّبُّ َعــِن ابل

ِلَــْرَِب.«  )خــروج 12: 22 ـ 23(. 

ــه األب يف  ــح؟ إن ــروف الفص ــار خ ــن اختي ــئول ع ــن املس م
ــن  ــه األب، وم ــروف؟ إن ــح اخل ــن ذب ــئول ع ــن املس ــة، وم لك اعئل
ــه األب.  ــا؟ إن ــة العلي ــن والعتب ــن رش ادلم ىلع القائمت ــئول ع املس

بمعــى آخــر فــإن لــألب خدمــة معينــة هل مــن قبــل اهلل بوصفــه 
 ينــوب عــن اعئلتــه، فمســئولته ىه أن ُيْظِهــر فعالــة خــالص 

ً
اكهنــا

اهلل يف مــزهل. 
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ىلع الرغــم مــن أن نلــا ايلــوم ذبيحــة متلفــة إال أن مســئويلة 
األب مــا زالــت ىه نفــس املســئويلة. 

4. ممارسة اإليمان لصالح أوالده 

تقــدم نلــا القصــة املؤثــرة للصــيب املصــاب بالــرع يف )مرقس 9( 
ــفوا  ــذ أن يش ــتطع اتلالمي ــم يس ــان، فل ــن ادلروس يف اإليم ــد م العدي
ــوه إىل يســوع، وبعدمــا اســتمع إىل األب وهــو  ــه أب الصــيب، هلــذا أىت ب

يصــف املعانــاة الــي يمــر بهــا ابنــه أجــاب يســوع: 

ٍء   يَشْ
ُّ

ــُل
َ
ــَن ف ْن تُْؤِم

َ
ــَتِطيُع أ ــَت تَْس ْن

ُ
ــوُع: »إِْن ك ُ يَُس

َ
ــاَل هل » َفَق

ــاَل: 
َ
ِ بُِدُمــوٍع َوق

َ
ــَودل

ْ
بُــو ال

َ
َخ أ ــِت رَصَ

ْ
َوق

ْ
لِل

َ
ُمْؤِمــِن«. ف

ْ
ُمْســَتَطاٌع لِل

ــس 9: 23 ـ 24(.  ــايِن«.« )مرق ــَدَم إِيَم ــْن َع ِع
َ
أ
َ
ــيُِّد، ف ــا َس ــُن يَ وِم

ُ
»أ

مـا لفـت انتبـاىه يف هـذه القصـة هو أنـه لم يكـن بإمـاكن الطفل 
أن يؤمـن بنفسـه، ولكـن الرب حسـب األب مسـئواًل لـي يؤمن ألجل 
ابنـه، اعتقـد أن هذا مبدأ، فـاهلل يطالب اآلباء أن يؤمنـوا ألجل أوالدهم. 

جتسـد أمـايم واحٌد مـن مبـادئ خدمة يسـوع عندمـا داعين اهلل 
ألجـل خدمـة اتلحريـر، اعدة مـا يتقـدم انلـاس لألمـام يف االجتمـاع 
بطفـل ويقولوا: »صلِّ ألجلـه«، أو »صلِّ ألجلها« وقد تعلّمت أن أسـأل: 
»هـل أنتمـا والــدا هـذا الطفـل؟« واعدة مـا تكـون اإلجابـة »ال حنن 
لسـنا أبــويه، فأبواه ليسـا بمؤمنن ولكننـا نريدك أن تصيل ألجلــه«. 
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أحتداك أن جتد يف خدمة يسـوع، أنه صّى لطفل إال بسبب إيمــان 
أحـد أبويـه أو لكيهمـا، وهلـذا ال تقـدم نلا خدمـة يسـوع أي ديلل ىلع 
الصـالة للطفل دون مشـاركة أيٍّ مـن أبويه ىلع األقـل، فيقع ع اعتق 
اآلبـاء مسـئولة أعظم من تلك الـي يرغب أي منا يف االعراف بهــا. 

مــاذا عــن طفــل أبــواه ليســا مؤمنــن؟ اهلل يف قدرتــه يمكنــه أن 
ــاً خاصــاً ألنــاس ليــس هلــم أي صلــة بهــذا الطفــل، يف  يعطــي إيمان
الواقــع يمكنــين أن أتذكــر حــاالت مــن خدمــي فعــل اهلل فيهــا هــذا. 

فالغـرض اذلي أود اتلأكيـد عليـه هو إجيايب وليس سـلبياً، فاهلل 
وضع عيل اعتق اآلبــاء مسـئولة ممارسـة اإليمان نيابة عن أوالدهم. 

ــاً يف  ــع الرئيســية لــألب بوصفــه اكهن تلــك ىه املســئويلات األرب
اعئلتــه: 

1. يقدم الشكر 

2. يتشفع 

3. يعد الطريق للخالص 

4. يمارس اإليمان نيابة عن أوالده. 

ــألب  ــة ل ــية اثلاني ــئويلة األساس ــندرس املس ــايل س ــل اتل يف الفص
ــه.  ــيب يف اعئلت ــه كن وىه خدمت
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األب كنيب

دعونا نليق نظرة اآلن ىلع مسئويلة األب كنيب يف اعئلته. 

إن الفــرق بــن دور الاكهــن وانلــيب هــو أن األب كاكهــن مُمثــل 
عــن اعئلتــه أمــام اهلل وكنــيب فهــو يمثــل اهلل أمــام اعئلتــه. تذكــر أنــه 
يمكنــك أن تكــون نبيــاً ال مــن خــالل مــا تقــوهل فحســب بــل مــن 
خــالل ســلوكك وأفعالــك أيضــاً. وهنــاك أربعــة أســايلب حمــددة نلــا 

حنــن اآلبــاء نلقــوم بهــذا. 

1. ممثل عن اهلل بتقديم القدوة واملثال 

إن األب يعتــب مثــاالً هلل يف اعئلتــه، وصورتــه يف عيــون أوالده 
ــل األب  ــة. ه ــلبية أو إيابي ــا س ــورة هلل إم ــم ص ــع يف أذهانه تطب
ــوي؟ مــن  ــون؟ ق حمــب، هــل هــو قريــب مــن أوالده؟ هــل هــو حن
ــت  ــة إن اكن ــذه الطريق ــورة اهلل به ــرى ص ــل أن ي ــهل ىلع الطف الس
ــم  ــاً ودائ ــياً غضوب ــن إن اكن األب قاس ــه، ولك ــال أبي ــذه ىه ح ه
انلقــد، أو اكن ُمتغّيبــاً وغــر متحمــل للمســئويلة فــإن الطفــل يبــدأ 
حياتــه بفكــرة ســلبية عــن اهلل، واعدة مــا حيتــاج األمــر إىل مهــود 
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كبــر تلغيــر هــذا الفهــم اخلاطــئ عــن اهلل واذلي حــدث يف مرحلــة 
مبكــرة. 

ذكــرت ســابقاً قصــة الشــاب اذلي قــال: »أيب هــو أكــرث شــخص 
أكرهــه يف هــذه احليــاة« ومــن الواضــح أن أبــاه اكن ممثــاًل ســيئاً عــن 

اهلل. 

كيــف يمكــن لــألب أن يعمــل كنــيب لعائلتــه؟ أواًل وقبــل أي 
يشء مــن خــالل املحبــة، فيــودل الطفــل يف هــذا العالــم ويف داخلــه 
ــل  ــن أن حت ــة وال يمك ــة األم رائع ــة. حمب ــزي للمحب ــتياق غري اش
حملهــا أي حمبــة أخــرى ولكنهــا ليســت اكفيــة، فهنــاك فــارق نــويع 
يف حمبــة األب، فمحبــة األب تنقــل للرضيــع الشــعور بالقــوة واألمــان 

والشــعور بأنــه مهــم وذي قيمــة. 

ــه  ــة يف حيات ــن املحب ــة م ــذه انلوعي ــل إىل ه ــر الطف ــا يفتق عندم
ــض« ىه  ــة »رف ــون لكم ــا تك ــق، وربم ــيل عمي ــرٍح داخ ــاب جب يص
ــة  ــال أهمي ــه ب ــعور بأن ــو الش ــاس، وه ــذا اإلحس ــف هل ــل وص أفض
ــوع  ــل يس ــايس اذلي قت ــرح األس ــو اجل ــذا ه ــه، وه ــوب في ــر مرغ وغ
ــِي،  ــِي، إِل ىلع الصليــب، أعــين شــعوره برفــض اآلب، فقــد رصخ: »إِل
َتــِي؟« )مرقــس 15: 34(، ولكنــه لــم ينــل أي إجابــة، وعندهــا 

ْ
لَِمــاَذا تََرك

ــرة.  ــه األخ ــظ أنفاس ــه ولف ــى رأس أح
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اكنــت هــذه ىه العاقبــة األخــرة والفظيعــة الــي حتملهــا يســوع 
ــة إىل  ــم للغاي ــة عظي ــة، إن رش اخلطي ــة لك البري ــد خبطي ــه احت ألن
احلــد اذلي جعــل اهلل اآلب حيــّول وجهــه عــن رصخــة ابنــه احلبيــب، 
ولكــن تذكــر أن يســوع حتمــل رفضنــا حــت حنصــل حنــن ع قبــوهل. 

حيمــل املاليــن يف متمعنــا املعــارص جــروح الرفــض يف داخلهــم، 
فابلعــض لــم يعرفــوا أبــداً حمبــة األم أو األب، وآخــرون عرفــوا حمبــة 
األم ولكــن لــم يعرفــوا حمبــة األب، ويف معظــم األحــوال فــإن 
جــرح الشــعور بالرفــض ال يمكــن فعليــاً تشــخيصه، فمــن حيملونــه 
يتقدمــون يف احليــاة شــاعرين أنهــم غــر اكملــن ولكنهــم لــم يدركــوا 

أبــداً مــا يفتقدونــه. 

إن أعــراض هــذا اجلــرح ربمــا تكــون ســلبية أو نشــطة، فمــن 
ــة:  ــاكل اتلايل ــد األش ــراض أح ــذ األع ــا تتخ ــليب ربم ــب الس اجلان
اكتئــاب، ســخرية، افتقــار لدلافــع، فقــدان األمــل وامليــل إىل االنتحــار. 
ومــن انلاحيــة النشــطة ربمــا تأخــذ شــل إحبــاط وغضــب ورفــض 
ــإن الســبب  ــل. ومــن وجهــة نظــري ف ــم، وقت للســلطة وعنــف وجرائ
ــع  ــف يف املجتم ــم والعن ــن اجلرائ ــر م ــخيصه لكث ــم تش ــم يت اذلي ل
ــل  ــو فش ــذري أال وه ــيط وج ــري- بس ــة نظ ــن وجه ــو- م ــريب ه الغ

ــم!  ــة أوالده ــاء يف حمب اآلب

يف كثــر مــن األحيــان ال تكــون املشــلكة ىه عــدم مبــة اآلبــاء 
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ألبنائهــم ولكــن فشــل اآلبــاء يف إظهــار هــذه املحبــة، فاملحبــة غــر 
املعلنــة ال تســدد احتياجــات الطفــل. 

يف مرحلــة طفولــي ونمــوي كنــت أحظــى بالكثــر مــن اإلهتمــام 
ــن  ــزءاً م ــوا ج ــي اكن ــراد اعئل ــن أف ــة، ولك ــائل متلف ــة بوس والراعي
املجتمــع الربيطــاين: »املعــروف عنــه اجلمــود يف اتلعبــر عــن املشــاعر« 
فنــادراً مــا يظهــرون أي مشــاعر دافئــة، ولكــن هــذا ال يعــين أنهــم ال 
ــون  ــوا خيضع ــم اكن ــم ولكنه ــة يف قلوبه ــاعر ادلافئ ــك املش ــون تل حيمل
ألعــراف املجتمــع الــي تشــجع ىلع عــدم اتلعبــر عــن تلــك املشــاعر، 
فعــى ســبيل املثــال ال أتذكــر أن أيب أجلســين يومــاً ىلع ركبتيــه، وقــد 
تــرك هــذا فجــوة يف شــخصيي تغلبــت عليهــا تدرجييــاً عندمــا دخلــت 

يف عالقــة أعمــق مــع اهلل واختربتــه كأب يل. 

وقــد اكتشــفت أن حمبــة اهلل األبويــة ليســت حمبــة ضعيفــة وال 
ــل ىلع  ــم، ب ــزاج أوالده أو أهوائه ــع م ــاهل م ــو ال يتس ــة، فه اعطفي
ــب  ــق اتلأدي ــن طري ــه ع ــن حمبت ــرب ع ــا يُع ــراً م ــه كث ــض فإن انلقي

ــارم:  الص

ُه«
ُ
َيِْلُ لُكَّ ابٍْن َيْقَبل بُُه، َو ِي ُيِبُُّه الرَّبُّ يَُؤدِّ

َّ
نَّ ال

َ
»أل

)عربانين 12: 6(. 

ــب األب  ــة تأدي ــال ىلع أهمي ــفر األمث ــليمان يف لك س ــد س يؤك
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ــال:  ــبيل املث ــه، ىلع س ألوالده ورضورت

ِديَب« 
ْ
ُ اتلَّأ

َ
ُب هل

ُ
َحبَُّه َيْطل

َ
»َمْن َيْمَنُع َعَصاهُ َيْمُقِت اْبَنُه، َوَمْن أ

)أمثال 13: 24(. 

وأيضاً: 

اٍت«   )أمثال 29: 17(.  َّ
َ

يََك َويُْعِطَي َنْفَسَك ل ِب اْبَنَك َفُرِ دِّ
َ
»أ

تؤكــد اتلجربــة ىلع صحــة نصيحــة ســليمان، فــي املــزل اذلي 
ب فيــه األطفــال ال جتــد إال القليــل مــن الســالم.  ال يُهــذَّ

وبمــا أن األب هــو رأس األرسة فــإن لك اتلأديــب جيــب أن 
يكــون نابعــاً منــه، ولكــن عمليــاً تقــوم األم بتأديــة هــذا ادلور يف 
بعــض األحيــان، الــروري هــو وجــود اتلناســق يف عمليــة اتلهذيــب 
 للتأديــب 

ً
واتلأديــب األبــوي، فالبــد وأن يتبــع كال األبويــن نموذجــا

ــن  ــد األبوي ــال أح ــتغل األطف ــه، وإال سيس ــان علي ــب يتفق واتلهذي
ضــد اآلخــر. 

عنــد ممارســة عمليــة اتلأديــب واتلهذيــب احــذر مــن اإلنــزالق 
ــن  ــد م ــل، تأك ــرد يف الطف ــر اتلم ــن، األول خط ــد منحدري إىل أح
ــجٍّ  ــل ف ــس بش ــن لي ــة ولك ــة حازم ــك بطريق ــذب ابن ــك ته أن
ــني أو  ــوا مشاكس ــأن يكون ــال ب ــمح لألطف ــرد. ال تس ــه للتم يدفع
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بــال شــعور باملســئولة وال تدعهــم يــردون عليــك بطريقــة وقحــة، 
ــؤ.  ــدوء ودون تباط ــم به ــوهل هل ــا تق ــوا م ــم أن يفعل ــب منه اطل

ــو أن األب  ــاط، فل ــض أي اإلحب ــن انلقي ــذر م  أن حت
ً
ــا ــب أيض ي

ــاط  ــعر باإلحب ــل سيش ــإن الطف ــات ف ــر الطلب ــد وكث ــاٍس ومنتق ق
وســيتخذ اجتــاه: »ال فائــدة، فــل مــا أفعلــه ال يــريض أب، ربمــا يــدر 

ــالً«  ــاول أص  أح
ّ
ب أال

خيربنا بولس بشيئن يف هذا انلطاق: 

وا« )كولويس 3: 21(.
ُ
 َيْفَشل

َّ
ْوالََدُكْم ِلَال

َ
يَُّها اآلبَاُء، الَ تُِغيُظوا أ

َ
»أ

ِديِب 
ْ
ْوالََدُكــْم، بـَـْل َربُّوُهــْم بَِتأ

َ
َهــا اآلبـَـاُء، الَ تُِغيُظــوا أ يُّ

َ
ْنُتــْم أ

َ
و»وَأ

الــرَّبِّ َوإِنَْذارِهِ.« )أفســس 6: 4(. 

خدمــت بــن كثريــن مّمــن يعانــون مــن مشــكالت اعطفيــة 
مزمنــة، وال يمكنــين أن أقــدر عــدد املــرات الــي وجــدت فيهــا أن 
افتقــار الشــخص إىل الشــعور بأنــه هل قيمــة أو معاناتــه مــن مشــاعر 
الفشــل تعــود جذورهــا إىل الطفولــة فربمــا تمــت معاملتــه بطريقــة 
ــد أو اكن  ــرض نلق ــد تع ــون ق ــن، أو يك ــد األبوي ــن أح ــلبية م س
موضــع ســخرية أو تــم توبيخــه بشــدة أمــام اآلخريــن، تركــت مثــل 
ــم يشــف ىلع الرغــم مــن  هــذه املعاملــة جرحــاً يف نفــس الطفــل ل

مــيض مــا يقــرب مــن عريــن أو ثالثــن ســنة. 
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ــن ال  ــة، ولك ــن ناحي ــب م ــرص ع اتلأدي ــب أن حت كأب ي
تلــِق بابنــك فريســة لإلحبــاط بســبب املعاملــة الظاملــة أو الطلبــات 

ــة.  املجحف

2. ممثل عن اهلل من خالل اتلعليم 

إن ممارســة اتلأديــب يف املــزل ســتمهد الطريــق للجانــب اثلــاين 
مــن خدمتــك كنــيب لعائلتــك، تلوجههــم يف طــرق اهلل ولكمتــه.

ــب  ــة تلدري ــر يف لكي ــت يل كمدي ــي اتضح ــور ال ــن األم م
ــم،  ــة وتأديبه ــب الطلب ــلَت يف تهذي ــو فش ــه ل ــا أن ــن يف كيني املعلم
ــدد  ــود ع ــبب يف وج ــو الس ــذا ه ــم، وه ــتطيع أن تعلمه ــن تس فل
ــن  ــارصة، وم ــارة املع ــن يف احلض ــر املتعلم ــال غ ــن األطف ــر م كب
ــة اتلهذيــب فســتنجح  ــو أنــك حافظــت ىلع عملي ــة أخــرى ل ناحي

ــم.  يف تعليمه

يقول بولس :

ِديــِب 
ْ
ْوالََدُكــْم، بـَـْل َربُّوُهــْم بَِتأ

َ
َهــا اآلبـَـاُء، الَ تُِغيُظــوا أ يُّ

َ
ْنُتــْم أ

َ
»وَأ

الــرَّبِّ َوإِنـْـَذارِهِ.«  )أفســس 6: 4(. 

ــق  ــم األوالد ح ــن تعلي ــام األول ع ــئول يف املق ــو املس ــن ه م
لكمــة اهلل وفقــاً هلــذه اآليــة؟ األب، ولكــن مــن اذلي يقــوم بهــذا 
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ــه اهلل؟ ال،  ــام اذلي وضع ــو انلظ ــذا ه ــل ه ــا األم. ه ادلور اعدة؟ إنه
ولكــن إن اكن هــذا هــو مــا تُعلمنــا إيــاه لكمــة اهلل عندمــا يكــرب 
طفلــك الصغــر ويصبــح يف اثلانيــة عــرة مــن عمــره قــد يقــول: 
»أود أن أكــون رجــاًل مثــل أيب، فهــو ال يذهــب إىل الكنيســة وال يقرأ 
يف الكتــاب املقــدس، وهلــذا لــن أفعــل أنــا أيضــاً هــذا« وهــذا هــو 
ــدد  ــوق ع ــة يف ــعب الكنيس ــاء يف ش ــدد النس ــبب وراء أن ع الس

ــن!  ــال بضعف الرج

يبــارك اهلل النســاء اللــوايت يــب أن يوجهــن أبناءهــن، ولكــن 
يــب أن يكــون هنــاك قائــد رويح رجــل يؤثــر بطريقــة مــا يف حيــاة 

هــؤالء األوالد. 

يقــدم مــوىس نصيحــة حكيمــة لآلبــاء فيمــا يتعلــق باتلوجيــه 
الــرويح يف بيوتهــم: 

وبُِكــْم َوُنُفوِســُكْم، 
ُ
ل
ُ
 ق

َ
َضُعــوا )أيهــا اآلبــاء( لَكَِمــايِت هــِذهِ َع

َ
»ف

َُكــْن َعَصائـِـَب َبــنْيَ ُعُيونُِكــْم« 
ْ

يِْديُكــْم، َوتل
َ
 أ

َ
َواْرُبُطوَهــا َعالََمــًة َع

)تثنية 11: 18( 

بمعى آخر جيب أن تكون لكمة اهلل واضحة يف حياتك! 

يف تلــك اآليــة مــن تثنيــة 11 أضفــت لكمــة »آبــاء« بــن قوســن، 
لــي أوضــح األصــل العــربي، تتخــذ الضمائــر العربيــة أشــاكاًل متلفــة 
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حســب جنــس املخاطــب إن اكن مذكــراً أو مؤنثــاً، يف هــذه اآليــة الــي 
اقتبســتها جنــد أن لك اللكمــات يف صيغــة املذكــر، بمعــى آخــر يوجــه 
 لآلبــاء ولكنهــا بالطبــع ليســت لآلبــاء فقــط. 

ً
مــوىس توصياتــه أساســا

فهنــاك دوٌر لألمهــات يف تعليــم أوالدهــن ولكــن األب يف لك اعئلــة 
يــب أن يكــون هــو املصــدر األســايس للتعليــم.

ويستمر موىس يف )تثنية 11: 19( يلقول: 

ْلُِسـوَن يِف ُبُيوتُِكْم،  ِمنَي بَِها ِحنَي جتَ
ِّ
ْوالََدُكْم، ُمَتلَك

َ
ُموَهـا أ

ِّ
»َوَعل

ِريِق، وَِحنَي َتَناُمـوَن، وَِحنَي َتُقـوُموَن.«  وَِحنَي َتْمُشـوَن يِف الطَّ

يمكــن أن يُْســتََغلَّ لك موقــف يف حيــاة األرسة يلكــون فرصــة 
ــاب  ــن الكت ــات م ــة بأي ــيحية مدعم ــم املس ــض اتلعايل ــرح بع ل
املقــدس، وتقديمهــا بشــل مبســط للصغــار، وال جيــب أن يقتــر 
األمــر ىلع املناســبة الرئيســية املرتبطــة بيــوم األحــد من لك أســبوع. 

خدمــت أطفــااًل خلــداٍم كثريــن ىلع مــدار ســنوات، وبالنســبة 
ــد  ــا عن ــة يرتدونه ــة خاص ــرد حل ــن م ــال اكن ادلي ــؤالء األطف هل
ــزل  ــم إىل امل ــد عودته ــم بع ــاد، ث ــام اآلح ــة أي ــاب إىل الكنيس اذله
ــى  ــرى ح ــرة أخ ــا م ــا يف ادلوالب وال يرتدونه ــا ويضعونه خيلعونه
يــوم األحــد اتلــايل. اكن هــذا هــو خطــأ اآلبــاء ألن اإليمــان يــب أن 

ــاة الوميــة يف املــزل.  يكــون جــزءاً مــن احلي
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ــاً  ــت أم ــا اكن ــل زواجن ــا قب ــل األول أن يلدي ــرت يف الفص ذك
ثلمــاين بنــات باتلبــين قامــت برتبيتهــن بمفردهــا، وكأرسة لــم يكــن 
دليهــم ســوى القليــل مــن املــال واعدة لــم يكــن دليهــم مــا يبــر 
ــا« هــو أن  بوجــود طعــام لليــوم اتلــايل، واكنــت لك مــا تفعلــه »يلدي
جتمــع ابلنــات وتصــيل معهــن، وتقــول: »أيهــا األطفــال ليــس دلينــا 
يشء لإلفطــار، هلــذا دعونــا نصــيل«. فيصلــن معــاً ويــأيت الطعــام، 
وقــد تعلمــن مــن رؤيتهــن هلل وهــو يســتجيب لصلواتهــن مــا هــو 

أعظــم مــن عــرات ادلروس يف مــدارس األحــد! 

ال تعــزل األطفــال بعيــداً عــن حياتــك الروحيــة، ولكــن أرشكهم 
فيهــا، حــن تكــون ذاهبــاً يف إجــازة أرشكهــم معــك يف الصــالة ألجــل 
ــاك  ــو أن هن ــتفعلونه، ول ــا س ــل م ــه وألج ــون إيل ــاكن اذلي تتوجه امل
مشــلكة يعــاين منهــا الطفــل يف املدرســة ال تقــدم هل ببســاطة اإلجابــة 
ــا  ــل هل: »دعن ــذا ق ــن ه ــداًل م ــن ب ــلكة ولك ــل للمش ــليمة واحل الس

نصــيل معــاً ألجــل هــذا األمــر«. 

عندمـا يتعلم األطفال أن يصلوا، يكـبون كمؤمنني، يمكنين 
أن أقول هذا من واقــع خربتــي، فقد تعرضت كـل بناتنا تلجـارب. 
واجهن مجيعاً جتــارب ومشـكالت، ولكنهن مجيعاً يتذكرن بفــرٍح 

تلك األوقـات اتلـي اختربن فيهـا استجـابـة الـرب لصلـواتهن.

عندمــا خدمــت أنــا ويلديــا يف اإلرســايلات اتلعليميــة يف كينيــا 
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ــن  ــرة م ــة ع ــت يف اثلامن ــا واكن ــث معن ــا إلزيابي ــا ابنتن اصطحبن
عمرهــا إىل مؤتمــر مســييح يف مومباســا، اكنــت إلزيابيــث تعــاين مــن 
ــع  ــا أن نصن ــور، يف لك اعم اكن علين ــا يتده ــر، واكن نظره ــر نظ ق
هلــا نظــارات أقــوى، هلــذا قلنــا للــاكرز يف مومباســا: »هــل يمكنــك 

أن تصــيل ألجــل عيــين إلزيابيــث؟«. 

فصــى وخلعــت إلزيابيــث انلظــارة، دون أن نطلــب منهــا القيام 
 ! لك بذ

بعد عدة أيام أردنا االطمئنان ىلع حاتلها. 

فسأنلاها: »كيف حال عينيك؟« 

فأجابت: »لقد صى ألجيل، أليس كذلك؟« 

ــه ســليم  وفيمــا بعــد عندمــا قيــس نظــر »إلزيابيــث« وجــد أن
ــض دون أن  ــة اتلمري ــن لكي ــك م ــد ذل ــت بع ــد خترج ــاً، وق تمام

ــارة!  ــتخدم انلظ تس

ــا  ــر به ــي يم ــارات ال ــس االختب ــث« بنف ــا »إلزيابي ــرت ابنتن م
املؤمنــون، ولكــن اكن هنــاك يشء واحــد لــم تشــك فيــه أال وهــو 

ــا!  ــك؟ نظره ــا ىلع ذل ــا ديلله ــيق! وم ــخص حقي أن اهلل ش

ــن  ــاس م ــي انل ــاة حت ــتجابة مرس ــالة املس ــار الص ــب اختب يعت
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ــذا  ــم، هل ــذا العال ــاح ه ــد الي يت ــار امل ــل تي ــالع بفع ــر االقت خط
ــاً.  ــم مع ــا صليت ــدث عندم ــا ح ــيئاً م ــرون ش ــم يتذك دعوه

بنــات  مثــل  بنــات،  أربــع  ودليــه  خــادم  أصدقــايئ  أحــد 
ــة انظــر                    ــل منهــن خــدمة نبوي ــااًل اكن ل ــا ُكــنَّ أطف فيلبــس عندم
ــيل  ــن تص ــالة، فإحداه ــة يف الص ــئويلة خاص ــال 21: 8 ـ 9( ومس )أعم
ــة  ــفاء، واثلاثل ــل الش ــيل ألج ــرى تص ــة واألخ ــور املادي ــل األم ألج
للمشــكالت يف املدرســة والرابعــة ألي يشء آخــر يكونــون يف احتياج 
إيلــه، وقــد تأصــل هــؤالء ابلنــات يف املســيح ألنهــن شــاركن يف احليــاة 
ــة  ــة وثيق ــة ىلع عالق ــت العائل ــذا ظل ــة هل ــة، ونتيج ــة للعائل الروحي

ــات.  ــت ابلن ــا تزوج ــى بعدم ــض ح ــا ابلع ببعضه

ــل  أنــت ال تبــارك أوالدك حــني حتمــل عنهــم املســئولة اكملــًة، ب
ــذا  ــن ه ــوى، ولك ــاروا أق ــئولة ص ــم املس ــا ّحلته ــض، لكم ع انلقي

ــة.   وبكم
ً
ــا ــدث تدريي ي

3. اتلواصل من كال الانبني 

البــد وأن يكــون هنــاك خطــوط واضحــة للتواصــل لــي تتمكن 
مــن تعليــم اعئلتــك عــن اهلل، حتتــوي الكتــب وعظــات املعلمــن ىلع 
ــين أود أن  ــل ولك ــة اتلواص ــة بكيفي ــات اخلاص ــن اتلوجيه ــر م كث

أقــدم لــك بعــض مالحظــايت الشــخصية. 
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أواًل، إن أكــرث وســائل اتلواصــل فعايلــة بــن األب وابنــه اعدة مــا 
ــَط األطفــال توجيهــات وادلهــم  ــإْن َرَب جتــري يف جــو غــر ديــين، ف
ــتياء  ــون لإلس ــة يميل ــم يف انلهاي ــين، فإنه ــي ودي ــاٍس ورس ــٍيء ق ب

مــن لكٍّ مــن اإليمــان واتلوجيهــات. 

مــن أهــم املبــادئ الــي حتكــم عمليــة اتلواصــل مــع األطفــال 
هــو ليــس فقــط اتلحــدث إيلهــم ، ولكــن جيــب إعطاؤهــم 
ــر  ــث واتلعب ــا احلدي ــن خالهل ــتطيعون م ــة، يس ــن احلري ــاحة م مس
ــن  ــال مشاكس ــع أطف ــن م ــم املتعامل ــق معظ ــهم، يتف ــن أنفس ع
وغــر مبالــن باملســئويلة أّن معظــم هــؤالء الصغــار جتمعهــم شــكوى 
ْع  واحــدة مشــرتكة ىه: إن آباءنــا ال يســتمعون نلــا أبــداً، َشــجِّ
ــق  ــكالتهم، ال ختل ــهم ورشح مش ــن أنفس ــر ع ــال ىلع اتلعب األطف
ــاً، وال تظهــر أنــك مصدومــاً مــن بعــض األمــور  ــاً مزتمت جــواً ديني

ــا.  ــك به ــي خيربون ال

وأخــراً فــإن أهــم األشــياء الــي تقوهلــا البنــك اعدة مــا تكــون 
ــه  ــم تتوقع ــت ل ــة يف وق ــة أو مرجتل ــي تقوهلــا بطريقــة عرضي تلــك ال
أبــداً، يف احلديقــة أو يف رحلــة صيــد أســماك، أو عنــد تنظيــف اجلــراج، 
ــا  ــيارة، عنده ــل الس ــبب وراء تعطُّ ــاف الس ــون اكتش ــا حتاول أو عندم
ربمــا تكــون قــادراً ىلع أن تنقــل البنــك أو ابنتــك املبــادئ العميقــة 
للكمــة اهلل، ولــن يكــون وجــود املذبــح العائــيل قــادراً وحــده ىلع القيــام 
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ــا  ــا أوقاتن ــي به ــي نق ــة ال ــر للكيفي ــر كب ــاك تأث ــذا ادلور، فهن به
العاديــة، إذ تمدنــا مواقــف احليــاة الوميــة  بمــادة للتواصــل احلقيــق. 

4. إنقاذ اعئلتك يف األيام األخرة 

َعلَّمت كثراً عن تلك اآلية الكتابية: 

ــِن  ــاِم ابْ يَّ
َ
 يِف أ

ً
ــا يْض

َ
ــوُن أ ِــَك يَُك َذل

َ
ــوٍح ك ــاِم نُ يَّ

َ
ــا اَكَن يِف أ َم

َ
»َوك

ــا 17: 26(.  ــاِن.«  )لوق َس
ْ
اإِلن

دائمــاً أشــر إىل أن األرشار يف أيــام نــوح اكنــوا يفعلــون الــر 
تمامــاً كأرشار ايلــوم، ولكــن ذات يــوم رأيــت الرســالة اإلجيابيــة يف 

قصــة نــوح: 

 ،
َ

ــَر َبْعــُد َخــاف ــْم تُ
َ
ُمــوٍر ل

ُ
ــِه َعــْن أ ْ ويِحَ إِلَ

ُ
ــا أ مَّ

َ
»بِاإِليَمــاِن نُــوٌح ل

ِي 
َّ

ــِبِّ ال
ْ
 لِل

ً
ــا ــَم، َوَصــاَر َوارِث

َ
َعال

ْ
بِــِه َداَن ال

َ
ــالَِص بَيْتِــِه، ف  خِلَ

ً
ــاك

ْ
ل
ُ
َفَبــَى ف

ــاِن.« )عربانيــن 11: 7(.  َحَســَب اإِليَم

ــاء اآليت  ــن القض ــن اهلل ع ــار م ــل ابل ــك الرج ــوح ذل ــمع ن س
ــه.  ــص اعئلت ــتعد وخل واس

إن األيــام الــي حنيــا فيهــا اآلن شــبيهة جــداً بأيــام نــوح، ومــن 
 ِمْنُهــم« )تكويــن 6: 13(. 

ً
مــا

ْ
ْت ُظل

َ
ْرَض اِْمَتــأل

َ ْ
نَّ األ

َ
ســمات أيــام نــوح: »أل

ــم  ــت جرائ ــد أصبح ــوم! فق ــال األرض ايل ــو ح ــد ه ــذا باتلأكي وه
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العنــف أكــرث انتشــاراً، فيمكنــين أن أتذكــر كــم اكن أمــراً مدهشــاً 
أن تكتــب الصحــف عــن لــصٍّ قــام بفتــح ســيارة ليــرق حقيبــة 
ــن.  ــرن العري ــات الق ــات يف ثالثيني ــيدات الربيطاني ــدى الس إح
ــة  ــة بدرج ــرة للغاي ــف منت ــية للعن ــم الرئيس ــإن اجلرائ ــوم ف وايل
ميفــة، فربمــا تتذكــر أيضــاً أنــه حــى وقــت قريــًب اكن بإماكنــك 
ادلخــول إىل الطائــرة دون أن يكــون هنــاك تفتيــش أمــين، ولكــن 

هــذا ال حيــدث ايلــوم! 

دعــين أقــص عليــك باختصــار حادثتــن فيهمــا أنقــذت 
حساســية األب واحــداً أو أكــرث مــن أفــراد اعئلتــه مــن مــوت متوقع. 

اكن أحـد أحفادي يقود سـيارة العائلة الكبرة مـع زوجته وأوالده 
الصغـار اثلالثـة، ويف العـادة اكنـت زوجته جتلـس إىل جـواره ولكن 
لسبب مــا جلست فـي املقعـد اخللفـي مع األطفـال اثلالثـة الصغار. 

وأثنــاء مــرور الســيارة أســفل أحــد اجلســور رىم أحدهــم قطعــة 
مــن األســمنت عليهــم، فانكــر احلاجــب الزجــايج أمــام املقعــد 
ــيارة،  ــن بالس ــة لك م ــودرة الزجاجي ــت ابل ــائق وغط ــاور للس املج
ــوان  ــا أدرك األب ــأذى، وعنده ــاب ب ــد أو يص ــرح أح ــم جي ــن ل ولك
ــد  ــة يف املقع ــراد العائل ــن أف ــخص م ــع أي ش ــن وض ــا ع ــاذا أعيق مل
األمــايم جبانــب الســائق، فلــو اكن هنــاك أي شــخص يف هــذا املقعــد 

ــاً.  ــة تمام ــت انلتيجــة متلف لاكن
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واحلادثــة اثلانيــة تتعلــق بأحــد أصدقــايئ اذلي ســنطلق عليــه 
ــا  ــراً م ــاك خط ــا أن هن ــة م ر يف يلل ــذِّ ــد ُح ــوم، واكن ق ــم مالك اس

ــه.  ــراد اعئلت ــدد أحــد أف يُه

ــود  ــي تق ــتعد ل ــه تس ــت ابنت ــا اكن ــايل عندم ــوم اتل ويف ايل
ــوم  ــل لك ي ــا تفع ــا كم ــا إىل عمله ــب به ــا تلذه ــيارة وادلته س
ــل أن  ــن األفض ــه م ــعر أن ــاح أش ــذا الصب ــوم«: »ه ــا »مالك أخربه

ــك« ــيارة أم ــياريت ال س ــذي س تأخ

ــق  ــرة يف الطري ــرت حبف ــا م ــيارة وادله ــت س ــود ابلن ــا تق وفيم
مليئــة بالزيــت، فأصبــح مــن الصعــب عليهــا اتلحكــم يف الســيارة 
ــائد  ــة ألن الوس ــن اإلصاب ــت م ــذ ابلن ــن اهلل أنق ــت، ولك وحتطم
ــي ال  ــا ال ــت تقــود ســيارة أمه ــت ابلن ــو اكن ــة انفتحــت، ول اهلوائي

ــاوياً.  ــادث مأس ــاكن احل ــة ل ــائد هوائي ــا وس ــد به يوج

ــروح  ــاء ل ــْدع فيهــا اآلب ــام يُ ــا فيهــا ىه أي ــام الــي حني إن األي
انلبــوة مثــل نــوح، فاآلبــاء اليــن ســيكونون حساســني جتــاه اخلطــر 

الي يواجــه اعئالتهــم هــم مــن سيســتطيعون حايتهــم. 
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األب كملك

دعونــا نســتعرض الوظائــف اثلــالث األساســية لــألب، كاكهــن 
ــه،  ــام اعئلت ــل اهلل أم ــو ممث ــيب ه ــام اهلل، وكن ــه أم ــل لعائلت ــو ممث ه

ــن اهلل.  ــة ع ــة نياب ــم العائل ــك حيك ــراً كمل وأخ

؟ 
ً
ولكن ما معى أن يكون األب ملاك

يف )1تيموثــاوس 3: 4 ـ 5( يناقــش بولــس مؤهــالت الرجــل اذلي 
ــس أن أهــم تلــك  ــداً يف الكنيســة، يوضــح بول ــد أن يكــون قائ يري
ــك الرجــل، فمثــل هــذا  ــة مــزل ذل املؤهــالت ىلع اإلطــالق ىه حال
ــاٍر.« 

َ
ــُكلِّ َوق ِ ــوِع ب ُُض ْوالٌَد يِف اخلْ

َ
ُ أ

َ
، هل

ً
ــنا ــُه َحَس ــُر بَيَْت ــل: » يَُدبِّ الرج

)1تيموثــاوس 3: 4(. فمــن املتوقــع أن يمــارس ســلطانه وأن يكــون هل 
ــلطانه.  ــون لس ــه وخيضع ــه ويطيعون أوالد حيرتمون

إن اللكمــة ايلونانيــة الــي تُرمجــت إىل »يدبــر« تعــين حرفيــاً  »أن 
ــى  ــع املع ــا يتس ــرأس« كم ــف ك ــام« أو »أن يق ــة أم ــف يف املقدم يق
ــاس  ــيطر« وباألس ــم ويس ــي« و»يتحك ــم«، و»ي ــتمل ىلع »يك ليش
تعــين اللكمــة أن األب يقــف كــرأس املــزل، فهــو يضــع نفســه بــن 
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ــرك  ــاً يتح ــو أيض ــا، وه ــاة وأخطاره ــوط احلي ــن لك ضغ ــه وب اعئلت
ــة.  ــاة انلقي ــااًل للحي ــاً مث ــم مقدم أمامه

ــزل  ــة يف امل ــادة انلاجح ــول أن القي ــه يلق ــس كالم ــل بول يواص
رضوريــة للقيــادة يف الكنيســة »وإنمــا إن اكن أحــد ال يعــرف أن يدبــر 
ــم  ــة 5(. بمعــى آخــر إن ل ــِي بَِكنِيَســِة اهللِ« )آي ــَف َيْعَت ْي

َ
ك

َ
ــه«  »ف بيت

يتمكــن الرجــل مــن أن يكــون قائــداً ناجحــاً يف املــزل فــال يمكنــه 
إحــراز انلجــاح كقائــد يف كنيســة اهلل. 

ــورس«  ــوي بيته ــرف ىلع »ل ــرات باتلع ــدى امل ــتمتعت يف إح اس
ــا  ــينية يف أورب ــة مخس ــرب كنيس ــاً ألك ــويد واذلي اكن راعي ــن الس م
ــروط  ــر إىل ال ــاًل ينظ ــة، اكن رج ــة اثلاني ــرب العاملي ــرتة احل ــاء ف أثن

ــة.  ــكل جدي ــرايع ب ــا يف ال ــوب توافره ــة املطل الكتابي

ــيتقاعد  ــه س ــم أن ــه وأخربه ــام رعيت ــف أم ــا وق ــة م ــي مرحل ف
ــم.  ــراٍع هل ــل ك ــن العم ع

ورشح هلــم: »يقــول الكتــاب املقــدس أن أوالدي جيــب أن 
يكونــوا خاضعــن يل، ولكــن أوالدي ال يســرون مــع الــرب وهلــذا 

ــد«.  ــب أن أتقاع جي

ــى  ــل أوالدك ح ــنصيل ألج ــذا، س ــل ه ــعب: »ال تفع ــاب الش فأج
ــوا«.  خيلص



 123

األب كملك

وصــى الشــعب وخلــص أبنــاء الــرايع ولــم يتقاعــد »لــوي 
بيتهــورس«. 

ــروط  ــذون ال ــوم ال يأخ ــة ايل ــن يف اخلدم ــإن كثري ــف ف لألس
ــد.  ــذ اجل ــدس مأخ ــاب املق ــا الكت ــي يضعه ال

والســبب املنطــيق وراء جعــل انلجــاح يف دور األبــوة رشطــاً 
ــرايع، هــو أن املــزل يُعــد كنيســة مصغــرة.  أساســياً لشــغل مزلــة ال

يف كنيسة العهد اجلديد هناك ثالثة عنارص أساسية: 

1. الــرايع )اغبلــاً مــا تــأيت اللكمــة بصيغــة اجلمــع ويطلــق عليهــم 
أيضــاً الشــيوخ( 

2. الشمامسة أو املساعدون 

3. شعب الكنيسة 

ويتماىش هذا مع ثالثة عنارص رئيسية يف املزل: 
ً
1. األب وهو املسئول بوصفه راعيا

ــماس اذلي  ــل الش ــا مث ــا اهلل تلعــني زوجه 2. الزوجــة والــي خلقه
ــرايع  يعــن ال

3. األطفال الين هم الرعية أو الشعب. 
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وبهــذا يكــون اهلل قــد أقــام يف العائلــة لك األراكن الــي تؤســس 
كنيســة العهــد اجلديــد، ويقول اهلل لــألب: »يــب أن تنجح كنيســتك 
الصغــرة، أي تلــك الكنيســة الــي أعطيتهــا لــك يف مزلــك، عندهــا 

ســتكون مؤهــالً يف كنيســة اهلل«. 

نلتبع أثر خطوات إبراهيم 

نلتجــه اآلن إلبراهيــم كصــورة لــألب اذلي قبــل مســئويلته 
ــه.   ىلع اعئلت

ً
ــاك ــون مل ــي يك ــم أو ل ــي حيك ــا ل وأتمه

هــل تســاءلت ملــاذا اختــار اهلل إبراهيــم مــن بــن مئــات اآلالف 
ــأن  ــم ب ــي إبراهي ــاذا حظ ــوم؟ مل ــك ايل ــال ىلع األرض يف ذل ــن الرج م

ــة؟  ــل البري ــد ســيأيت باخلــالص ل يكــون رأســاً لنســل جدي

أوالً: أنظــر إىل معــى اســم إبراهيــم، يف األصــل اكن أبــرام معنــاه 
»أب مرتفــع«، ولكــن عندمــا قطــع اهلل عهــده اثلــاين واألبــدي مــع 
هــذا الرجــل غــر اســمه إلبراهيــم اذلي يعــين »أبــاً جلمهــور«. يمكنك 
أن تــرى يف كال الشــلكن أن احلقيقــة األوىل املتعلقــة باســمه هــو أنــه 

اكن أبــاً، وهــذا هل أهميــة كــربى إذ أن اهلل اختــار إبراهيــم كأب. 

: دعونا ننظر إىل يشء هام آخر قاهل اهلل إلبراهيم: 
ً
ثانيا

ــًة  مَّ
ُ
ــُه، َوإِبَْراِهيــُم يَُكــوُن أ

ُ
اِعل

َ
نَــا ف

َ
ْخــِي َعــْن إِبَْراِهيــَم َمــا أ

ُ
» َهــْل أ
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ُتــُه لـِـَيْ يُوِصَ 
ْ
 َعَرف

ِّ
ين

َ
ْرِض؟ أل

َ
َمــِم األ

ُ
ِويَّــًة، َويَتََبــاَرُك بـِـِه َجِيــُع أ

َ
بـِـَرةً َوق

َ
ك

ـِـّراً َوَعــْدالً،  ــوا ب
ُ
ْن َيَْفُظــوا َطِريــَق الــرَّبِّ ِلَْعَمل

َ
ــِدهِ أ ــْن َبْع ــُه ِم ــِه َوَبيَْت بَنِي

ــَم بـِـِه«.  )تكويــن 18: 17 ـ 19(. 
َّ
يِتَ الــرَّبُّ إِلبَْراِهيــَم بَِمــا تََكل

ْ
لـِـَيْ يَــأ

ختربنــا الرتمجــة ادلويلــة اجلديــدة: »اخرتــه حــت يوجــه أوالده...« 
)آيــة 19(. أن اللكمــة العربيــة الــي ترمجــت هنــا إىل »يوجــه« ىه اللكمــة 
العربيــة اتلقليديــة »يأمــر«، وتســتخدم بصفــة خاصــة يف لك نامــوس 
ووصايــا مــوىس، وأيــاً اكنــت الرتمجــة الــي نســتخدمها فــإن احلقيقــة 
هــل الختيــار اهلل ألن اهلل رأى فيــه 

ُ
الــي تهمنــا ىه أن إبراهيــم أ

شــخصاً يمكــن االعتمــاد عليــه يف توجيــه أوالده ومــزهل. 

إن لكمــة »يأمــر« لكمــة قويــة، بــل يمكــن أن نقــول إنهــا لكمــة 
عســكرية، ربمــا تقــول بعــض الزوجــات واألمهــات: »هــل تقصــد أن 
يكــون الرجــل ديكتاتــوراً؟« ال، ولكــن هنــاك بعــض املواقــف الــي 
يكــون الرجــل فيهــا ملزمــاً أن يقــول: »لــي نــريض اهلل وحنصــل ىلع 
بركتــه، هــذه ىه الطريقــة الــي ستســر بهــا األمــور يف مزنلــا، ولــن 

نفعــل هــذا بــل ســنفعل ذلــك«. 

ــية يف  ــد األساس ــض القواع ــاء بع ــق يف إرس ــألب احل ــد أن ل أعتق
ــه  ــيعود في ــت اذلي س ــا الوق ــاً، م ــيأكلون مع ــت س ــزل: »يف أي وق امل
الصغــار للمــزل، نوعيــة الرتفيــه الــي يســمح بهــا لألطفال، واســتخدام 
اتلليفزيــون وغرهــا، فهــذا ليــس امتيــازاً لــألب فقــط ولكنــه واجبــه. 
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ــذه دون أن  ــل ه ــرارات مث ــذ ق ــب ىلع األب أال يتخ ــع جي بالطب
ــئويلة  ــن املس ــا، ولك ــن موافقته ــد م ــه أواًل ويتأك ــر زوجت يستش
ــق األب، فهــو الشــخص اذلي  األخــرة للنظــام يف املــزل تقــع ىلع اعت

ــه.  ــن اعئلت ــيجيب اهلل ع س

ــم هــو  ــة 4: 11 ـ 12( أن إبراهي ــاب املقــدس يف )رومي ــا الكت خيربن
ــه ال  ــين أن ــذا يع ــه، وه ــلكون يف خطوات ــن يس ــؤالء اذلي ــل ه أب ل
يمكنــين أن أقــول: »أنــا مولــود ثانيــة وباتلــايل فــإن إبراهيــم أيب«، جيــب 
أن أســر يف الطريــق اذلي ســار فيــه إبراهيــم، وأهــم مــال نتبــع فيــه 

خطــوات إبراهيــم هــو العائلــة. 

انلظام يف العائلة السماوية 

البــد وأن ننظــر إىل العائلــة اإلهليــة يف الســماء لــي حنصــل ىلع 
ــن  ــة ب ــة ىلع األرض يف العالق ــلطان يف العائل ــل للس ــوذج الاكم انلم

ــن؟  اهلل اآلب واهلل االب

ــع  ــه م ــن عالقت ــوع ع ــا يس ــدث به ــي حت ــة ال ــدى الطريق تتح
ــال:  ــة األطف ــوص تربي ــارصة خبص ــات املع ــه لك انلظري أبي

َحـٌد 
َ
أ يْـَس 

َ
ل  .

ً
يْضـا

َ
أ َضـُع َنْفـِي آلُخَذَهـا 

َ
أ  

ِّ
ين

َ
»لَِهـَذا ُيِبُّـِي اآلُب أل

َطاٌن 
ْ
َضَعَها َوِل ُسـل

َ
ْن أ

َ
َطاٌن أ

ْ
نَا ِمـْن َذايِت. يِل ُسـل

َ
َضُعَهـا أ

َ
ُخُذَهـا ِمـيِّ بَْل أ

ْ
يَأ

ِب«. )يوحنـا 10: 17 ـ 18(. 
َ
ُتَهـا ِمـْن أ

ْ
بِل

َ
َوِصيَّـُة ق

ْ
. َهـِذهِ ال

ً
يْضـا

َ
ْن آُخَذَهـا أ

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

مرة أخرى يف )يوحنا 12: 49 ـ 50( قال يسوع: 

ــَو  ِي ُه
َ
ــل ْرَس

َ
ِي أ

َّ
ــنَّ اآلَب ال ِك

َ
ــِي، ل ــْن َنْف ــْم ِم

َّ
تََكل

َ
ــْم أ

َ
 ل

ِّ
ين

َ
»أل

نَّ َوِصيََّتــُه ِهَ 
َ
ــُم أ

َ
ْعل

َ
نـَـا أ

َ
ــُم. وَأ

َّ
تََكل

َ
ــوُل َوبَِمــاَذا أ

ُ
ق
َ
ْعَطــايِن َوِصيَّــًة: َمــاَذا أ

َ
أ

ــُم«.
َّ
تََكل

َ
ــَذا أ

َ
ــاَل يِل اآلُب َهك

َ
َمــا ق

َ
ك

َ
نـَـا بـِـِه ف

َ
ــُم أ

َّ
تََكل

َ
بَِديَّــٌة. َفَمــا أ

َ
َحَيــاٌة أ

وهلذا يف لك تعايلمه أطاع يسوع الوصية الي قبلها من اهلل اآلب. 

واألكـرث مـن هـذا يف )يوحنـا 14: 31( عندما اكن يسـوع يسـتعد 
ملغـادرة العليـة وخوض املواجهة الـي قادت إىل حماكمتـه وصلبه قال: 

ــَذا 
َ
ْوَصــايِن اآلُب َهك

َ
َمــا أ

َ
ِحــبُّ اآلَب، َوك

ُ
 أ

ِّ
ين

َ
ــُم أ

َ
َعال

ْ
ِكــْن ِلَْفَهــَم ال

َ
»َول

وُمــوا َنْنَطلـِـْق ِمــْن َهُهَنــا«.
ُ
َعــُل. ق

ْ
ف
َ
أ

ــه، واكن هــذا  ــة أبي هلــذا ذهــب يســوع إىل الصليــب طاعــًة لوصي
ــة.  ــايس للطاع ــان األس ــو االمتح ه

يف )عربانين 5: 8( يلخص الاكتب هذا يف عبارة بسيطة: 

َم بِِه.« 
َّ
ل
َ
ا تَأ اَعَة ِممَّ َم الطَّ

َّ
 َتَعل

ً
ْونِِه ابْنا

َ
» َمَع ك

هنــا هــو انلمــوذج اذلي نــراه يف األقنومــن اإلهليــن اآلب 
ــذه  ــاع ه ــة باتب ــم الطاع ــن تعل ــا واالب ــى اآلب الوصاي ــن، أعط واالب
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ــايب  ــوذج كت ــد أي نم ــه، وال يوج ــه حيات ــه طاعت ــد لكفت ــا، وق الوصاي
ــضُّ ىلع عــدم الطاعــة أو العصيــان أو الــال مبــاالة، فــاهلل هــو هلإ  حَيُ
ادلقــة، وخيربنــا تمامــاً مــا يريدنــا أن نفعلــه ويتوقــع منــا أن نقــوم بــه. 

ينبي اتباع هـذا انلموذج يف احليــاة اإلنسانية، فليس نلا احلريـة 
هنا ىلع األرض لي نعــدل من انلموذج الـذي وضعتـه السماء نلـا. 

اتلهذيب يف ابليت

رأينــا تلونــا مــن )عربانيــن 5: 8( أن يســوع اكن عليــه أن يتعلــم 
الطاعــة، وهــذا يشــر إىل أن الطاعــة تــأيت باتلعلــم، وتعلــم الطاعــة هو 
مــا نطلــق عليــه اتلأديــب، فــإن اكن يســوع نفســه قــد قبــل أن خيضــع 

للتأديــب فكــم باحلــري حنــن وأوالدنــا األعــزاء غــر الاكملن! 

إن أردت أن تنجــح يف تربيــة أوالدك فعليــك أن جتمــع بــني املحبــة 
ــرج  ــك ت ــي جتعل ــة ال ــإن الطريق ــرى ف ــة أخ ــن ناحي ــب، وم واتلأدي
ــون  ــا يطلب ــم لك م ــدمهلل، وتعطيه ــاء ىه أن ت ــني وتعس ــال مبط بأطف
وأن تفعــل لك مــا يريدونــه، وتســتجيب لــل مطابلهــم. عندمــا يكــرب 
األطفــال اذليــن تربــوا يف مثــل تلــك ابليئــة يتوقعــون أن احليــاة 
ســتعاملهم بنفــس الطريقــة الــي اعملهــم بهــا آباؤهــم، ولكــن ليــس 
األمــر كذلــك، فاحليــاة قاســية للغايــة قســوتها يف ازديــاد، وقــد تتبعــت 
حيــاة أنــاس اعملهــم آباؤهــم بطريقــة غــر كتابيــة ويمكنــين أن أقــول 
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عنهــم مجيعــاً أنهــم اعشــوا حيــاة صعبــة بدرجــات متفاوتــة. 

ــل،  ــن الكس ــر ع ــو تعب ــل ه ، ب
ً
ــا ــس لطف ــال لي ــل األطف تدل

فإفســاد األطفــال ال يتطلــب جمهــوداً اكلي تتطلبــه تربيتهــم. 

ــن  ــوا م ــم يؤَدب ــن ل ــك الي ــم أول ــة ه ــال تعاس ــر األطف إن أك
ــاج إىل  ــل يت ــان ألن الطف ــدم األم ــعوراً بع ــر ش ــم األك ــم، وه آبائه

ــان.  ــاس باألم ــه اإلحس ــز تعطي ــود حواج وج

ــارف  ــياك ىلع مش ــة جس ــا األفريقي ــت ابنتن ــا اكن ــر عندم أتذك
السادســة عــرة واكنــت تواجــه مشــكالت املراهقــة، وىلع الرغــم مــن 
أنهــا اكنــت مؤمنــة ملصــة إال أنهــا يف إحــدى املراحــل أرادت فعــل 

يشٍء مــا لــم يكــن حكيمــاً وال صائبــاً. 

سألت: »هل يمكنين أن أفعله؟، هل ستسمح يل؟« 

فقلت: »ال لن أسمح، ألنه سيرك« 

اعتقــدت أن جيســاك ســتتضايق، ولكــين رأيــت يف عينيها شــعوراً 
بالراحــة ألنــين وضعــت هلــا حــداً، فلــم يكــن دليهــا القــدرة ىلع أن 
تضــع حــداً نلفســها ولكنهــا اكنــت ممتنــة يل ألين وضعــت هــذا احلــد. 

لــم يكــن مــن العــدل أو احلكمــة أن أتــرك األطفــال ىلع حريتهم 
وبصفــة خاصــة يف اعلــم مثــل هــذا اذلي نعيــش فيــه ايلــوم دون أيــة 
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ــا  ــة واعدة م ــيطة وعملي ــدود بس ــك احل ــون تل ــب أن تك ــدود، جي ح
جيــب أن نرحهــا لألطفــال: 

»ملاذا ال نشاهد برنامج كذا يف اتلليفزيون؟« 
»ألنه يقدم مثاًل سيئاً ويشجعك ىلع أن تفعل أشياء تؤذيك«. 

مـن ناحيـة أخرى هنـاك بعض املواقـف الي سـتكون اإلجابة فيها 
عـن سـؤال »ملاذا؟« ىه ببسـاطة »ألن بابـا )أو ماما( قال هـذا، إن تقديم 
تفسـر تللـك القوانـن ربمـا يكـون أمـراً معقـداً جـداً ال يسـتطيع 
الطفـل أن يفهمـه. ىلع أيـة حـال يف بعـض األحيـان يعطـي اهلل قواعـد 
لشـعبه دون إبداء أسـباب تللك القواعد، ىلع سـبيل املثال أشـك يف أن 
معظـم اإلرسائيلين اكنـوا يفهمون األسـباب وراء القواعـد الي يضعها 

اهلل يف )الويـن 11( ومـع ذلـك مـا زال يتوقع منهـم أن يطيعوها. 

ــا« أطفانلــا جــزءاً  ــا و»يلدي يف إحــدى مراحــل نموهــم أعطيــت أن
مــن الكتــاب املقــدس يلحفظــوه وهــو 

بِيَحِة«. َضُل ِمَن الَّ
ْ
ف
َ
)1صموئيل 15: 22( : »ُهَوَذا االِْستَِماُع أ

وبعــد عــدة ســنوات اكتشــفت أن بعــض أوالدنــا يعلمــون نفــس 
اآليــات الكتابيــة ألطفاهلــم. 

ــة  ــد مقارن ــوة بعق ــتنا لألب ــتكمل دراس ــايل سنس ــل اتل يف الفص
ــن.  ــفر اتلكوي ــدس يف س ــاب املق ــا الكت ــن يقدمهم ــن أبوي ب
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ــي  ــخصيات ال ــن الش ــداً م ــم واح ــن أيخ إبراهي ــوط اب ــد ل يع
ــي  ــالن رشيك ــد اكن الرج ــم، فق ــاة إبراهي ــراً يف حي ــت دوراً مؤث لعب
ــان«، وال  ــن إىل »كنع ــن« متوجه ــاً »أور اللكداني ــذ اغدرا مع ــال من ترح
شــك أن لوطــاً قــد الحــظ تعامــالت اهلل املجيــدة مــع إبراهيــم، ممــا ملس 
ــن  ــرب، ولك ــع ال ــخصية م ــة ش ــول يف عالق ــه ىلع ادلخ ــه وحث أعماق

ــان ألن:  ــل الرفيق ــي ينفص ــت ل ــان الوق ح

ُهَمــا 
ُ
ْمالَك

َ
 اَكنَــْت أ

ْ
 إِذ

ً
َنا َمعــا

ُ
ْن يَْســك

َ
ْرُض أ

َ
ُهَمــا األ

ْ
َْتِمل ــْم حتَ

َ
»ل

.« )تكويــن 13: 6(.
ً
َنا َمعــا

ُ
ْن يَْســك

َ
ــْم َيْقــِدَرا أ

َ
ل
َ
ثِــَرةً، ف

َ
ك

ــه،  ــيذهب إيل ــاكن اذلي س ــار امل ــوط أن خيت ــم لل ــمح إبراهي س
ــن أال  ــن الرجل ــماً ب ــاً حاس ــال فرق ــة االنفص ــرت عملي ــد أظه وق

ــة. ــارق الرؤي ــو ف وه

ــور،  ــم املنظ ــذا العال ــارصة ىلع ه ــم ق ــة إبراهي ــن رؤي ــم تك ل
ــور  ــا وراء املنظ ــه إىل م ــدت رؤيت ــل امت ــة، ب ــور الوقتي وال ىلع األم

ــدي:  ــتقبل األب ــي .. إىل املس والوق
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ــِي َصانُِعَهــا 
َّ
َساَســاُت، ال

َ
َهــا األ

َ
ــِي ل

َّ
َمِديَنــَة ال

ْ
نَّــُه اَكَن يَنَْتِظــُر ال

َ
»أل

ــا اهلُل.« )عربانيــن 11: 10(.  َوَبارُِئَه

أقــدم إبراهيــم ىلع اختياراتــه يف هــذه احليــاة مثبتــاً أنظــاره ىلع 
الوجهــة األبديــة. 

أما لوط فلم ير أبعد من األمور املحيطة به يف الوقت احلارض: 

 ، ــْقٌ ــا َس نَّ َجِيَعَه
َ
ْرُدنِّ أ

ُ
ــَرةِ األ ِ ى لُكَّ َدائ

َ
ــِه َوَرأ ــوٌط َعْينَْي

ُ
ــَع ل َرَف

َ
»ف

 ، ــرْصَ ْرِض ِم
َ
أ
َ
ــرَّبِّ ك ــِة ال َجنَّ

َ
ــوَرَة، ك ــُدوَم وََعُم ــرَّبُّ َس ــَرَب ال ْخ

َ
ــا أ َم

َ
ْبل

َ
ق

ْرُدنِّ 
ُ
ــَرةِ األ ِ ــِه لُكَّ َدائ ــوٌط نِلَْفِس

ُ
ــاَر ل اْخَت

َ
ــَر. ف  ُصوَغ

َ
ــِيُء إىِل ــا تَ ِحيَنَم

بْــَراُم َســَكَن يِف 
َ
َواِحــُد َعــِن اآلَخــِر. أ

ْ
َل ال اْعــَزَ

َ
. ف

ً
قــا ــوٌط َشْ

ُ
َــَل ل َواْرحتَ

 
َ

ــُه إىِل ــَل ِخَياَم ــَرةِ، َوَنَق ِ ائ ــُدِن ادلَّ ــَكَن يِف ُم ــوٌط َس
ُ
ــاَن، َول ْنَع

َ
ْرِض ك

َ
أ

ــن 13: 10 ـ 12(.  ــُدوَم.« )تكوي َس

ويف اآلية اتلايلة يضيف الاكتب كما لو اكن بن قوسن: 

ـَدى الرَّبِّ ِجّداً.« 
َ
ْشـَراراً وَُخَطـاةً ل

َ
ْهُل َسـُدوَم أ

َ
»َوَكَن أ

)تكوين 13: 13(. 

حــددت رؤيــة لــوط املســلك اذلي ســيتخذه، فقــد اكن منجذبــاً 
ــة  ــم ينظــر إىل حجــم اخلطي ــا ول ــروة أرض ســدوم وخصوبته حنــو ث

والــر املوجــود يف ســاكن ســدوم. 
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ــي  بعــد مــيض عــدة ســنوات أرســل اهلل مالكــن إىل ســدوم ل
يعلنــا عــن دينونتــه الوشــيكة ىلع املدينــة، وعندهــا لــم يكــن وجــه 
لــوط مثبتــاً حنــو مدينــة ســدوم وحســب، ولكنــه فعليــاً اكن داخــل 
ــر إىل  ــذا يش ــن 19: 1(. وه ــدوم« )تكوي ــاب س  يف ب

ً
ــا ــة »جالس املدين

ــم  ــه ل أن لــوط اكن هل مركــز وســلطة يف املجتمــع، وىلع الرغــم مــن أن
يتــوّرط يف املمارســات الريــرة لشــعب املدينــة، إال أنــه جعــل نفســه 

واحــداً منهــم. 

طلــب املــالاكن مــن لــوط أن جيمــع لك أفــراد اعئلتــه برعــة، 
ــَك  ــاَرَك َوَبنِي ْصَه

َ
ــا؟ أ  َهُهَن

ً
ــا يْض

َ
ــَك أ

َ
ــْن ل ــوٍط: »َم

ُ
ــالَِن لِل ــاَل الرَُّج

َ
»َوق

َمــاَكِن،« وأن يهــرب 
ْ
ْخــِرْج ِمــَن ال

َ
َمِديَنــِة أ

ْ
ــَك يِف ال

َ
َوَبَناتـِـَك َوُكَّ َمــْن ل

بهــم قبــل أن يدمــر الــرب املدينــة )تكويــن 19: 12(.

وُمــوا 
ُ
ــاَل: »ق

َ
ْصَهــاَرهُ اآلِخِذيــَن َبَناتِــِه َوق

َ
ــَم أ

َّ
ــوٌط َوَك

ُ
َخــَرَج ل

َ
»ف

َمــازٍِح 
َ
ــاَكَن ك

َ
َمِديَنــَة«. ف

ْ
نَّ الــرَّبَّ ُمْهلِــٌك ال

َ
َمــاَكِن أل

ْ
اْخرُُجــوا ِمــْن َهــَذا ال

ــن 19: 14(.  ــارِهِ.« )تكوي ْصَه
َ
ــنُيِ أ ْع

َ
يِف أ

بمــا أن فكــرة قضــاء اهلل قــد بــدت ســخيفة بالنســبة ألصهــاره، 
لــم ينجــح لــوط ســوى يف أخــذ زوجتــه وبنتيــه غــر املزتوجتــن، وبعد 
اخلــروج مــن املدينــة حتولــت زوجتــه إىل عمــود ملــح بســبب تلــك 

انلظــرة األخــرة انلادمــة الــي ألقتهــا ىلع املدينــة أثنــاء رحيلهــا. 
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وفيمــا بعــد ختيلــت صــورة لــوط وهــو ينظــر مــن اجلبــال الــي 
إتلجــأ إيلهــا بعــد هروبــه ناظــراً إىل بقايــا ســدوم الــي اكنــت قبــاًل 
مدينــة كبــرة وإىل عمــود امللــح اذلي اكن زوجتــه. ربمــا قــال: »لقــد 
قــدت اعئلــي لكهــا إىل هــذا املــاكن ولكــن لــم يتبعــين ســوى هاتــن 
ــا يف  ــا تورطت ــظ أنهم ــة« )الح ــذه املدين ــن ه ــرويج م ــن يف خ ابلنت

ــم(.  ــة زىن بأبيه عالق

هــل حتطــم لــوط بســبب الشــعور باذلنــب اذلي إجتاحــه عندمــا 
أدرك إىل أي مــدى فشــل يف إتمــام مســئويلته جتــاه اعئلتــه؟ لــم يعطنــا 
ــة عــن هــذا الســؤال ولكــن دعــين اقــرتح  ــاب املقــدس إجاب الكت
عليــك أن تضــع نفســك مــاكن لــوط لــو كنــت أبــاً، هــل يمكنــك أن 
تتخيــل نفســك تفكــر، لــو كنــت قــد اخــرتت طريقــاً آخــر! لــو أنــين 

بقيــت قريبــاً مــن إبراهيــم. 

واآلن اطرح ع نفسك بعض األسئلة املحورية مثل: 

.• ما املثال الي قدمته لعائلي؟ 
 أبدية ومعاير سماوية لي ييوا بها؟ 

ً
.• هل أضع هلم  أهدافا

.• هــل أســاوم يف معايــري والزامــايت ألجــل الغــى املــادي وانلجــاح 
العالــي؟ 
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ــة،  ــوط رؤي ــم ول ــين إبراهي ــن أع ــن الرجل ــن هذي ــل م اكن ل
ــي  ــدة ال ــة املجي ــة األبدي ــم ىلع املدين ــة إبراهي ــزت رؤي ــد رك وق
أعدهــا اهلل خلدامــه اذليــن تبعــوه بالاكمــل، وركــزت رؤيــة لــوط ىلع 
الغــى املــادي للمدينــة األرضيــة وأعمتــه عــن خطيــة شــعبها. ولــم 
حتــدد رؤيــة لك منهمــا مســار حياتــه هــو فقــط بــل وأيضــاً مصــر 

اعئلتــه. 

مــا زال نفــس هــذا املبــدأ ســارياً ىلع الرغــم مــن مــيض قــرون 
عديــدة، فــاألب ينقــل ألرستــه الرؤيــة الــي توجــه حياتــه.

 ويب ع لك أب أن يسأل نفسه األسئلة اتلالة: 

•. ما الي أنقله لعائلي؟ 

ــوع  ــة يس ــم خلدم ــي توجهه ــة ال ــم األبدي ــرس القي ــل أغ .• ه
ــيح؟  املس

ــل   ــي والعم ــاح العال ــام األول بانلج ــم يف املق ــا مهت ــل أن .• ه
ــة؟  ــي اإلجتماعي ــادي وماكن ــتقالل امل ــة واالس ــة املادي والراح

ســمعت يف أحــد املــرات حديثــاً ملديــر مدرســة إجنيليــة 
معروفــة، معظــم تالميذهــا أبنــاء ألرس مؤمنــة ولكــن املديــر قــال: 

»إين أســال لك طالــب: »عندمــا أرســلك أبــواك إىل هذه املدرســة 
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مــا هــو أهــم يشء أخــرباك بــه بشــأن مســتقبلك؟ هــل أن تكــون 
خادمــاً أمينــاً ليســوع املســيح؟« 

يواصــل مديــر املدرســة يلقــول: وعنــد هــذه املرحلــة ال جييــب 
أي مــن الطلبــة بكلمــة »نعــم« 

لــو أن ابنــك أو ابنتــك ســيلتحق بهــذه املدرســة فكيــف 
ــؤال؟  ــذا الس ــن ه ــيجيب ع س



 137

الفصل الثاني عشر

عندما يفشل اآلباء

تناولــت يف الفصــول اثلالثــة الســابقة املســؤيلات الــي َعِهــَد بهــا 
اهلل لــل أب جتــاه اعئلتــه، فكاكهــن: عليــه أن يتشــفع ألجلهــم، وكنــيب 
عليــه أن يكــون ممثــالً عــن اهلل أمامهــم، وكملــك عليــه أن يميهــم 

 ملعايــر بــر اهلل. 
ً
وفقــا

رأينــا يف الفصــل الســابق أن فشــل لــوط يف إتمــام واجباتــه كأب 
ــا  ــض رأين ــا، وىلع انلقي ــه بأكمله ــة لعائلت ــدوث اكرث ــبب يف ح تس
ــاً  ــه أمين ــه لكون ــاد علي ــه االعتم ــم ألن بإماكن ــار إبراهي أن اهلل اخت
ــه ســيصبح رأســاً  ــه كأب وىلع هــذا األســاس وعــده اهلل أن يف واجبات

ــة.  ألمــة عظيمــة وقوي

يثــر هــذا ســؤااًل هامــاً: إذا اكنــت األبــوة األمينــة ســبباً يف وجــود 
أمــة مباركــة وناجحــة مــاذا ســيحدث لألمــة الــي يفشــل آباؤهــا يف 
القيــام بمســئويلاتهم األساســية؟ يقــدم مــوىس يف )تثنيــة 28( صــورة 

واضحــة عمــا يمكــن أن نتوقعــه. 

ــن، يف  ــة إىل جزأي ــفر اتلثني ــن س ــاح م ــذا اإلصح ــم ه ينقس
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األربــع عــرة آيــة األوىل يــرد مــوىس لك الــرباكت الــي تــأيت ىلع 
ــرد  ــة ي ــة ابلاقي ــن آي ــع واخلمس ــوه، ويف األرب ــعب اهلل إذا أطاع ش

ــم هلل.  ــة عصيانه ــم يف حال ــأيت عليه ــي ت ــات ال ــوىس اللعن م

هنـاك آيـة يف اجلـزء األخر تتحـدث عن إحـدى اللعنـات الي 
تـأيت ىلع األمة حن يفشـل اآلباء يف القيام بواجباتهـم حنو اعئالتهم. 

ــيْبِ  نَُّهــْم إىِل السَّ
َ
»بَنِــنَي َوَبَنــاٍت تَــِلُ َوال يَُكونُــوَن لــَك، أل

 .)41  :28 )تثنيــة  يَْذَهُبــوَن.« 

اللكمــات العربيــة املســتخدمة هنــا توضــح أن مــوىس يتحــدث 
إىل الرجــال، فلكمــة »تــدل« تشــر باألســاس إىل دور اآلبــاء يف إجنــاب 
األطفــال، هلــذا فــإن هــذه اآليــة ختاطــب اآلبــاء )ولكنهــا ليســت 

حــراً ىلع اآلبــاء فقــط(. 

أدركــت يف أحــد األيــام أن عــدم اتلمتــع بأوالدنــا لعنة، فســألت 
نفــي كــم عــدد اآلبــاء ايلــوم اذليــن يتمتعــون فعــاًل بأوالدهــم؟ 
واكتشــفت أنهــم ليســوا كثريــن، مــا الســبب؟ أعتقــد أنهــا لعنــة 
العصيــان، فقــد خلــق اهلل األطفــال لكونــوا أعظــم بركــة يعطيهــا 
ــات  ــاء واألمه ــلك اآلب ــا ال يس ــن عندم ــاء، ولك ــال والنس للرج
وخاصــة اآلبــاء يف طريــق الــرب فــإن أوالدهــم وبناتهــم ال يكونــون 

ســبب بركــة بــل لعنــة. 
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              »The New American Standard Bible« يرتجم

)تثنية 28: 41( بطريقة حرفية أكرث: 

» بَنـِـنَي َوَبَنــاٍت تـَـِلُ َوال يَُكونـُـوَن لــَك،....«. وهــذا أيضــاً حيدث 
ــال ال  ــد األطف ــالت جن ــن العائ ــر هل م ــدد ال ح ــي ع ــوم، ف ايل
ينتمــون لآلبــاء، فاآلبــاء واألطفــال غربــاء عــن بعضهــم ابلعــض، 

وهــذا نمــوذج لعمــل اللعنــة. 

حــذر مــوىس مــن أن األطفــال ســيذهبون »للســيب« )آيــة 41(. 
ــون  ــال يذهب ــن األطف ــريب مالي ــم الغ ــا يف العال ــذ اعم 1960 رأين من
إىل أنــواع متلفــة مــن األرس الشــيطاين مثــل املخــدرات، واجلنــس 
املحــرم، والســحر واألشــاكل املختلفــة مــن العبــادات الشــيطانية، إن 
هــؤالء املســتعبدين ملثــل تلــك األشــياء هــم مأســورون تمامــاً كمــا 

لــو ســار جيــش العــدو الغــازي إىل بــدلة ومحلهــم كأرسى. 

ملــاذا يذهــب ماليــن األطفــال إىل األرس؟ نــرى اإلجابــة يف 
ــر اهلل وبصفــة خاصــة  ــة: الرفــض املســتمر إلتمــام متطلبــات ب تثني

يف املــزل واألرسة. 

كمـا أرشت يف الفصـل اتلاسـع فـإن األفعـال والضمائـر العربيـة 
تسـتخدم أشـاكاًل ختتلف ما بن املذكـر واملؤنث، ويف )تثنيـة 28( تظهر 
لك األفعـال يف صيغـة املذكـر، بمعى آخر يضع اهلل املسـئويلة األساسـية 
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ىلع الرجـال، ولكـن هـذا ال يعـين إعفاء النسـاء املسـئويلة، فباتلأكيد 
عليهـن دور، البـد مـن حتملـه، ولكـن الفشـل يف القيـادة هـو نتيجة 

تلقصـر األب ممـا يمهـد الطريـق لـل الـرشور األخرى لـي تتبعه. 

ــدن واذلي  ــة ع ــدث يف جن ــر اذلي ح ــوذج ال ــس نم ــه نف إن
تكــرر مــرات ال حــر هلــا يف اتلاريــخ اإلنســاين فيمــا بعــد، فكمــا 
تــاذل آدم ولــم ينهــض بمســئولته يف حايــة النــة، ممــا فتــح ابلــاب 
للشــيطان لــي يــرب حــواء ويغويهــا، هكــذا فتــح الرجــال املتخاذلون 

الطريــق لطوفــان الــرش الي يتــاح اآلن احلضــارة الغربيــة. 

يف )مــاليخ 2: 7( يشــر انلــيب إىل إحدى املســئويلات األساســية 
الــي جيــب ىلع األب كاكهــن أن يقــوم بهــا جتــاه اعئلته: 

ــوَن  ُب
ُ
ــِه َيْطل ِم

َ
ــْن ف ــًة، َوِم

َ
ــاِن َمْعرِف َْفَظ ــِن حتَ اَكِه

ْ
ــَفَيِ ال نَّ َش

َ
»أل

ــوِد.«  ُُن ــوُل َربِّ الْ ــُه َرُس نَّ
َ
ــَة، أل يَع ِ

الرشَّ

الاكهــن مســئول عــن معرفــة نامــوس الــرب وتفســره لشــعب 
 ع األب كاكهــن، فيجــب أن يتعلــم أوالده 

ً
اهلل، وينطبــق هــذا أيضــا

واعئلتــه لكمــة الــرب مــن فمــه. 

وماذا حيدث عندما يفشل الكهنة يف أداء دورهم؟ يوضح اهلل: 

ــَت  ْض
َ
ــَت َرف نْ

َ
ــَك أ نَّ

َ
ــِة. أل

َ
َمْعرِف

ْ
ــَدِم ال ــْن َع ــْعيِب ِم ــَك َش

َ
ــْد َهل

َ
»ق
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ــَة  يَع ــيَت َشِ ــَك نَِس نَّ
َ
ــَن يِل. َوأل ــا َحــتَّ الَ تَْكَه نَ

َ
ُضــَك أ

ُ
ْرف

َ
ــَة أ

َ
َمْعرِف

ْ
ال

ــع 4: 6(.  ــَك.« )هوش  بَنِي
ً
ــا يْض

َ
ــا أ نَ

َ
ــَى أ

ْ
ن
َ
ــَك أ ِه

َ
إِل

يــا هلــا مــن لكمــة قويــة! فــاهلل يقــول بلــين إرسائيــل: »توقعــت 
ــا«،  ــي حتتاجونه ــة ال ــم املعرف ــم رفضت ــة ولكنك ــوا كهن أن تكون
ــة ولكنهــا  ــة علماني ــة الــي رفضوهــا معرف ــم تكــن هــذه املعرف ل
ــن  ــم يعــودوا مقبول ــه، ونتيجــة هلــذا ل ــرب ولكمت ــق ال ــة طري معرف

ــه ســينى أوالدهــم.  ــه أقســم بأن دلى اهلل دلرجــة أن

لــل أب امتيــاز أن يفعــل كمــا فعــل أيــوب ويمــارس دور الاكهن 
يف اعئلتــه أي أن حيمــل أوالده باســتمرار أمــام اهلل يف الصــالة، فهــذا 
حيفظهــم حتــت محايــة اهلل القديــر، ولكــن عندمــا يفشــل األب يف 
إتمــام خدمــة التشــفع كاكهــن يقــول اهلل: »ســأنى أوالدك«. وترمجــة 
NIV ُترَتِجــم هــذه اآليــة كمــا يــيل: »وأنــا أيضــاً ســأجتاهل أوالدك« 

بمعــى أن »أوالدك لــن يكونــوا حتــت راعيــي اخلاصــة«. 

ظهـر هـذا اتلحذير اذلي قدمـه اهلل واضحاً يل هذه األيـام، فأحياناً 
 من الشـباب يتسـكعون يف شـوارع املدينة وأسـأل نفي، 

ً
أشـاهد مجواع

كـم مـن شـباب مثـل هـؤالء ال يتمتعـون براعيـة اهلل ومحايتـه، ألنـه 
ليـس هلم آبـاء يلتشـفعوا هلم؟ 

يتطلــب هــذا املوقــف املحــزن جيشــاً مــن املتشــفعن اذليــن 
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يقفــون يف اثلغــر نيابــة عــن تلــك العائــالت، ولكــن صــالة األب 
الشــفاعية نيابــة عــن اعئلتــه فريــدة ومتمــزة، فــال يمكــن ألحــد 
آخــر أن يمــأل الفــراغ الي يركــه األب، فامتيازاتــه الفريــدة حتمــل 

معهــا مســئولات فريــدة. 

تشخيص ماليخ 

ــو  ــاليخ ه ــفر م ــد أن س ــي جن ــل اتلاري ــق بالتسلس ــا يتعل فيم
آخــر أســفار العهــد القديــم، والالفــت للنظــر أن آخــر لكمــات هــذا 
الســفر ىه لكمــات لعنــة، فلــو لــم يكــن دلى اهلل املزيــد لــي يقــوهل 
ــا ىه  ــق به ــات نط ــر لكم ــت آخ ــم لاكن ــد القدي ــد العه ــة بع للبري
ــر  ــد اذلي يظه ــد اجلدي ــكراً هلل ىلع العه ــن ش ــة، ولك ــات لعن لكم

ــة.  ــق للخــروج مــن تلــك اللعن الطري

ففيما ييل ما يقوهل اهلل يف آخر آيتن يف العهد القديم: 

َــْوِم 
ْ

، •ل ْبــَل َمــِيءِ يـَـْوِم •الــرَّبِّ
َ
ُْكــْم إِيلِيَّــا •نلَّــيِبَّ ق ْرِســُل إِلَ

ُ
نـَـَذا أ

َ
»َهأ

 
َ

ْبَنــاءِ َع
َ ْ
ــَب •أل

ْ
ل
َ
ْبَنــاءِ، َوق

َ ْ
 •أل

َ
بـَـاءِ َع

ْ
ــَب •آل

ْ
ل
َ
َمُخــوِف، َفــَرُدُّ ق

ْ
َعِظيــِم َو•ل

ْ
•ل

ْعــٍن« )مــاليخ 4: 5 ـ 6(. 
َ
ْرَض بِل

َ ْ
ْضَِب •أل

َ
 آيِتَ وَأ

َّ
ــال آبَائِِهــْم. ِلَ

ــالل  ــن خ ــاليخ م ــف اهلل مل ــي اعم كش ــن أل ــرث م ــذ أك من
الرؤيــة انلبويــة عــن أكــرب وأخطــر مشــلكة يواجههــا العالــم يف هــذه 
ــاء.  ــن اآلب ــون م ــاء املحروم ــون واألبن ــاء املتخاذل ــام وىه اآلب األي
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ــون لك  ــون االجتماعي ــاد واملرع ــرباء االقتص ــا خ ــدم نل يق
أنــواع التشــخيصات واحللــول، ولكــن اجلــذر احلقيــيق للمشــلكة 
ــاء مســئويلاتهم جتــاه أوالدهــم.  هــو يف العائلــة، عندمــا ينكــر اآلب
اعدة مــا يكــون كال األبويــن مذنــب ولكــن املســئويلة األساســية 

ــاء.  ــق اآلب تقــع ىلع اعت

البــد وأن نعــرتف أن حركــة حتريــر املــرأة أتــت بعكــس انلتائــج 
املرجــوة منهــا، فبعيــداً عــن تمهيــد الطريــق حلصــول املــرأة ىلع راتــب 
مســاٍو نظــراً  لقيامهــا بــأداء نفــس العمــل، فقــد حتــررت املــرأة مــن 
الزتامهــا بإكــرام زوجهــا وطاعتــه، وحتــرر الــزوج بــدوره مــن الزتامــه 
ــه  ــزوج زوجت ــاً جتــاه امــرأة واحــدة، هلــذا يمــل ال ــأن يكــون أمين ب
ــرتك  ــل ي ــات ب ــة الزتام ــه أي ــون دلي ــذا ال يك ــد ه ــا، وبع ويهجره
املــرأة تلجاهــد يف ســبيل تربيــة طفــل أو طفلــن بمفردهــا، ويف معظــم 

احلــاالت تصبــح املــرأة يف حــال أســوأ مــن ذي قبــل. 

ــن  ــاليئ يعش ــات ال ــاه األمه ــيب جت ــق يف قل ــق عمي ــعر بقل أش
بمفردهــن، فــي كثــر مــن احلــاالت يبــدو يل أن الكنيســة املعــارصة 
ــن  ــال اذلي ــاه األم واألطف ــه جت ــام ب ــا القي ــب عليه ــا جي ــوم بم ال تق

ــدون أب.  ــون ب يعيش

ــا  ــف مل ــوب 1: 27( تعري ــدس يف )يعق ــاب املق ــا الكت ــدم نل يق
ــة:  ــة احلقيقي ــربه اهلل ادليان يعت
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تَِقــاُد 
ْ
اِهــَرةُ انلَِّقيَّــُة ِعْنــَد اهللِ اآلِب ِهَ َهــِذهِ: اف يَانَــُة الطَّ » ادَلِّ

َســاِن َنْفَســُه بـِـالَ َدنـَـٍس 
ْ
ــْم، وَِحْفــُظ اإِلن َراِمــِل يِف ِضيَقتِِه

َ
ــاَم َواأل ََت الْ

ــِم.«
َ
َعال

ْ
ــَن ال ِم

ــو أن لك  ــيحدث ل ــاذا س ــي م ــأل نف ــان أس ــض األحي يف بع
ــة  ــاب املقــدس بــكل جدي ــوهل الكت ــا يق أرسة مســيحية أخــذت م
وقبلــت أن تقــوم بمســئويلتها جتــاه طفــل يتيــم فعــاًل وليــس يتيمــاً 
باالســم فقــط؟ بمعــى أنــه طفــل دون راعيــة أبويــة مناســبة، باتلأكيــد 
ــة بقــدٍر  مــا مــن الراحــة ووســائلها، ربمــا  ســيتطلب األمــر تضحي
ــا  ــن إن فعلن ــة، ولك ــة املادي ــض اتلضحي ــاً بع ــاك أيض ــتكون هن س
هــذا بــروح املحبــة املســيحية، فســزيل قــدراً كبــراً مــن املعانــاة لــم 

يلتفــت إيلــه أحــد مــن قبــل. 

لألســف فــإن عــدم تفكرنــا يف هــذا األمــر مــن قبــل ال يقلــل 
ــرين اهلل ىلع  ــاً، يذك ــل إحلاح ــه أق ــاج أو جيعل ــورة االحتي ــن خط م
ــن  ــدث ع ــو يتح ــى 25 وه ــوع يف م ــات يس ــس إراديت بكلم عك
األمــم اجلــداء: »بمــا أنكــم لــم تفعلــوه بأحــد هــؤالء...« )آيــة 45(. 
ــا  ــدر م ــاه بق ــا فعلن ــريب ىلع م ــم الغ ــن يف العال ــدان كمؤمن ــن ن ل

ــم نفعلــه.  ســندان ىلع مــا ل

اكنــت رســالة مــاليخ موجهــة ألنــاس أظهــروا محاســاً شــديداً 
ــرب ال  ــروا ألن ال ــك تذم ــع ذل ــة وم ــوس ادليني ــم بالطق يف قيامه
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ــرب يف رده عليهــم  ــد أشــار ال جييــب صلواتهــم كمــا يتوقعــون، وق
ــاء:  ــلهم كأزواج وآب إىل فش

ــوِع  ُم ــرَّبِّ بِادلُّ ــَح ال ــنَي َمْذبَ ــًة، ُمَغطِّ انَِي
َ
ــَذا ث ــْم َه ُت

ْ
ــْد َفَعل

َ
»َوق

ُمــْريِض ِمْن 
ْ
ــالَ تـُـَراَع اتلَّْقِدَمــُة َبْعــُد، َوالَ ُيْقَبــُل ال

َ
َاِخ، ف ُــاَكءِ َوالــرصُّ

ْ
بِابل

ــَك  ــاِهُد بَيَْن ــَو الشَّ ــرَّبَّ ُه نَّ ال
َ
ْجــِل أ

َ
ــْن أ ــاَذا؟« ِم ــْم: »لَِم ُت

ْ
يَِدُكــْم. َفُقل

ةُ 
َ
ــَك َواْمــرَأ ِرينَُت

َ
ــا، َوِهَ ق ــَت َغــَدْرَت بَِه نْ

َ
ــِي أ

َّ
ةِ َشــَبابَِك ال

َ
ــنْيَ اْمــرَأ َوَب

ــاليخ 2: 13ـ 14(.  ــِدَك.« )م َعْه

نظــر اهلل إىل مــا وراء قنــاع اتلديّــن اخلــاريج ورأى عهــود 
ــم،  ــة زوجاته ــيئون معامل ــن يس ــورة واألزواج اذلي ــزواج املكس ال
ربمــا يف الوقــت احلــارض يمكــن أن نلخــص لكمــات رســالة مــاليخ 
تلكــون هكــذا: »ال يوجــد يشٌء تفعلونــه يف الكنيســة يعــوض عمــا 

ــت«.  ــه يف ابلي ال تفعلون

بعـد ذلك يلـيق الـرب مزيداً مـن الضـوء ىلع واحد مـن األغراض 
األساسـية للزواج مـن امرأة واحدة فقـط كما اكنت خطته مـن ابلداية: 

ةِ َشَبابِِه.«   )ماليخ 2: 15(. 
َ
َحٌد بِاْمرَأ

َ
»َوالَ َيْغُدْر أ

ثم أتبعها بمقولة توضح تماماً موقفه من الطالق 

ائِيَل« )ماليخ 2: 16(.  ُ إرِْسَ
َ

اَل الرَّبُّ إهِل
َ
الََق ق نَُّه يَْكرَهُ الطَّ

َ
»أل
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كيف تستجيب؟ 

ــود  ــق عق ــم توثي ــث يت ــا حي ــويم يف بريطاني ــب حك يف لك مكت
ــاً  ــوح: »وفق ــاً بوض ــزواج معروض ــف لل ــذا اتلعري ــد ه ــزواج جت ال
لقانــون هــذه ادلولــة فــإن الــزواج هــو وحدة بــن رجــل واحــد وامرأة 
واحــدة مــدى احليــاة« وىلع مــدار الزمــن ابتعــد الربيطانيــون كثــراً 
ــار وباتلــايل راحــت تنحــدر بالدهــم يف لك مــاالت  عــن هــذا املعي
ــة  ــع لكم ــوم بوض ــون ايل ــن يهتم ــداً م ــون ج ــة، وقليل ــاة القومي احلي

ــا«.  ــد »بريطاني ــى« بع »عظ

ــا  ــس بريطاني ــا ولي ــة لكه ــارة الغربي ــة اهلل احلض ــه لكم تواج
فقــط ببديلــن: إمــا اســرتداد عالقاتهــم العائليــة وباتلــايل انلجــاة، 
وإمــا تــرك األمــور تلواصــل تدهورهــا ممــا حيتــم مواجهــة مصرهــم 

ــة. ــم يف انلهاي املعت

ســتحدد اســتجابة اآلبــاء طبيعــة انلتيجــة انلهائيــة هلــذه األزمة، 
فاآلبــاء هــم مــن يعتربهــم اهلل مســئولن باألســاس، فــي رســالة اهلل 
ــاه  ــاء جت ــوب اآلب ــرد قل ــب اهلل أواًل أن ت ــاليخ يطل ــالل م ــن خ م

أوالدهــم، وبعــد هــذا ســرتد قلــوب األبنــاء جتــاه آباءهــم. 

يمكــن ملــن ينتمــون منــا ألجيــال متقدمــة يف العمــر أن يتذمــروا 
ــا  ــر، فيمكنن ــل آخ ــه أو أي جي ــل اذلي يلي ــل »س« ، أو اجلي ىلع اجلي
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ــبب  ــوا الس ــم ليس ــن أنه ــلهم، متجاهل ــم وفش ــر إىل أخطائه أن نش
ــا  ــبق، فأجيانل ــال األس ــوم ىلع األجي ــع الل ــل يق ــلكة، ب ــوء املش يف نش
ــم  ــت يف تقدي ــا أخفق ــق كم ــدهم إىل احل ــلت يف أن ترش ــم وفش خانته

ــا.  ــالل أوالدن ــن خ ــا اهلل م ــم، واآلن يدينن ــي هل ــم اإلل اتلعلي

ايلــوم هنــاك الكثــر مــن األصــوات الــي تعلــو مطابلــة بــرورة 
ــد أي  ــايع، ال يوج ــع االجتم ــة بالواق ــة ىلع دراي ــون الكنيس أن تك
ــه أكــرث مــن مــال  مــال يف املجتمــع يمكــن أن يربــط الكنيســة ب
ــن  ــتتمكن م ــذا س ــة ه ــل الكنيس ــا تفع ــة وعندم ــاة العائلي احلي

ــايل.  ــا احل ــاً يف وقتن ــات إحلاح ــرث األزم ــع أك ــل م اتلعام

ــور  ــة تص ــالة واضح ــدم رس ــوم أن تق ــة ايل ــب ىلع الكنيس جي
العائلــة املســيحية كمــا أرادهــا اهلل ، وىه رســالة حتــدد أدوار األزواج 
ــة  ــالة أمين ــون الرس ــب أن تك ــن جي ــال، ولك ــات واألطف والزوج
جتــاه املبــادئ العظيمــة الــي أرســاها الكتــاب املقــدس عــرب أســفاره 
املتتايلــة، والــي ال تقبــل اتلغيــر، فيجــب أال تكــون هناك مســاومة 
ــال  ــالل األجي ــة خ ــت يف الكنيس ــي تغلغل ــم ال ــادئ العال ــع مب م

ــة.  ــة املاضي اثلالث

يف املوعظــة ىلع اجلبــل حــذر يســوع تالميــذه مــن أن الزتامهــم 
بتبعيتــه ســيجعلهم حمــط أنظــار انلــاس. 
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َ

ــٌة َع ــٌة َمْوُضوَع ــَى َمِديَن ْ ْن تُ
َ
ــِم. الَ ُيْمِكــُن أ

َ
َعال

ْ
ــوُر ال ــْم نُ ْنُت

َ
»أ

ــٍل« )مــى 5: 14(.  َجَب

ُكــُم 
َ
ْعَمال

َ
ــَرْوا أ ِــَيْ يَ ــاِس ل اَم انلَّ ــدَّ

ُ
ــَذا ق

َ
ُيِضــْئ نُوُرُكــْم َهك

ْ
ل
َ
»ف

ــى 5: 16(.  ــَماَواِت.« )م ِي يِف السَّ
َّ

ــُم ال بَاُك
َ
ــُدوا أ ــَنَة َويَُمجِّ ََس احلْ

يســوع خيــرب تالميــذه أنــه ال يتوقــع منهــم أن يكونــوا مصــدراً 
ــف  ــاً كي ــم أيض ــه خيربه ــب، ولكن ــم وحس ــم املظل ــور يف العال للن
نلورهــم أن يضــئ مــن خــالل أعماهلــم الصاحلــة الــي يراهــا اجلميع. 

ــيحية أن  ــة املس ــد للعائل ــا أن اهلل يري ــابقة رأين ــول الس يف الفص
ــم املظلــم مــن خــالل أمريــن، األول:  تكــون مصــدراً للنــور يف العال
األزواج والزوجــات والطريقــة الــي يتعاملــون بهــا مــع بعضهــم 
ــاين، أن  ــته، واثل ــيح بكنيس ــة املس ــورة لعالق ــم ص ــي ترس ــض ل ابلع
ــة اهلل  ــورة ملحب ــم ص ــة ترس ــم بطريق ــوا اعئالته ــم أن يبن ــاء عليه اآلب
ــاب املقــدس أيضــاً عــن عمــل  كأب لشــعبه املؤمــن. يكشــف الكت
ــل،  ــام واألرام ــام باأليت ــو االهتم ــعبه وه ــن ش ــه اهلل م ــايس يتوقع أس
ــا بــه الكتــاب املقــدس يف أجــزاء كثــرة مــن العهــد  وهــذا مــا خيربن

ــد.  ــد اجلدي ــه العه ــاً علي ــد أيض ــم ويؤك القدي

لكمة واحدة تلخص لك املتطلبات

يمكــن تلخيــص لك املتطلبــات يف لكمــة واحــدة هلــا معــى عميق  
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ىه املحبــة. فتظهــر املحبــة مــن خــالل ثالثــة أبعــاد أساســية: 

1. املحبة احلميمة بني الرجل وزوجته. 

2. املحبة الغامرة الي يشعر بها اآلباء جتاه أوالدهم. 

3. املحبــة الــي تصــل للمؤمنــني مــن خــالل هــؤالء اليــن ليــس 
دليهــم مــن يبهــم أي األيتــام واألرامــل. 

لــو أن الكنيســة الغربيــة املعــارصة »مدينــة موضوعة ىلع جبــل... ال 
ــى« فالبــد وأن نســأل: كيــف تبــدو الكنيســة يف عيــون 

ُ
يمكــن أن خت

غــر املؤمنــن مــن حوهلــا؟ وبصفــة خاصــة هــل يــرى العالــم الكنيســة 
ــن املســيح وكنيســته،  ــة ب ــة اإلهلي ــأن تظهــر املحب تتمــم مســئويلتها ب
وحمبــة اهلل األبويــة لعائلتــه؟ جيــب أيضــاً أن نســأل: هــل يــرى العالــم 
الكنيســة تعطــي مثــااًل مــن خــالل الطريقــة الــي تهتــم بهــا باأليتــام 

واألرامــل؟ 

ــز  ــا أن نه ــة، وال يمكنن ــاج إىل إجاب ــي حتت هــذه ىه األســئلة ال
أكتافنــا ونتجاهلهــا، ربمــا ىلع لك مؤمــن أو مؤمنــة أن يقــدم بنفســه 

إجابتــه أو إجابتهــا. 

تقــوم إجابــي ىلع خــربة طويلــة وواســعة يف عــدة دول، فأنــا أمحل 
اجلنســية اإلجنلزييــة واألمريكيــة، وخدمــت يف أكــرث مــن مخســن 
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ــا،  ــدا وبلغاري ــدا فنلن ــا ع ــة م ــك لك ادلول األوربي ــا يف ذل ــة بم دول
ــة  ــت إىل أن الكنيس ــة وتوصل ــدث االجنلزيي ــي تتح ويف لك ادلول ال
ــة  ــتثناءات الرائع ــض االس ــاك بع ــكراً هلل فهن ــلة، ش ــارصة متاكس املع
ولكــن بالنســبة للجــزء األكــرب مــن الكنيســة فهــو ال يُظهــر حمبــة 
اهلل ال يف عالقاتــه العائليــة األساســية وال يف راعيتــه لأليتــام واألرمل. 

تســى املنظمــات املســيحية العديــدة إىل مواجهــة الفشــل املعارص 
ــل »ركــز ىلع  ــيل، وىه منظمــات مث ــار العائ ــة واالنهي ــادة اذلكوري للقي
ــاً  ــة حديث ــة املقام ــون واملنظم ــس دبس ــادة د. جيم ــت قي األرسة« حت
»حافظــوا العهــد«، ولكــن جيــب أن نســأل أنفســنا ملــاذا تضاعفــت 
تلــك املجمــواعت وغرهــا مــن اتلنظيمــات الــي حتــاول حمــااكة دور 
ــة يف  ــن، اإلجاب ــرن العري ــن الق ــر م ــف األخ ــة يف انلص الكنيس
ــام باملهــام الــي أولكهــا يســوع  معظــم األحــوال ىه أنهــا حتــاول القي

للكنيســة أصــاًل. 

ىلع الرغــم مــن أننــا قــد نعجــب بتلــك املجمــواعت الــي حتــاول 
ــول يف  ــذا اتلح ــد أن ه ــين ال أعتق ــا؛ إال أن ــة وندعمه ــااكة الكنيس حم
املســئويلة مقبــول مــن جانــب يســوع اذلي هــو رأس الكنيســة، 
فمــازال يطلــب مــن الكنيســة أن تعــرتف بمســئويلتها وينتظــر منهــا 
ــورة يف  أن تتمــم هــذه املســئويلة، ومــن الواضــح أن هــذا ســيتطلب ث
الكنيســة أثنــاء قيامهــا بدورهــا يف الوقــت احلــايل، ولكــن لــو فشــلت 
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ــام بهــذا ادلور، أعتقــد أن يســوع ســينيح الكنيســة  الكنيســة يف القي
ــاً  وســيقيم كنيســة تتناســب مــع كونهــا عروســه.  املعــارصة جانب

هنــاك الكثــر مــن العظــات والصلــوات الــي تركــز ىلع موضــوع 
انلهضــة. ومــن بــن عالمــات انلهضــة يف الوقــت احلــارض احلقيقيــة 
ــذه  ــام به ــل القي ــئويلتها، وتقب ــا بمس ــة بأكمله ــرتف الكنيس أن تع

ــة.  ــة للكنيس ــات املوازي ــاً للمنظم ــة حايل ــام املرتوك امله

    هنــاك يشء واحــد أكيــد أن يســوع لــن يــأيت تللــك الكنيســة 
املوازيــة بــل ســيأيت لعروســه الي

 
ً
َبـــَس بَـــّزاً نَِقــّيا

ْ
ْن تَل

َ
ْعِطـــــَيْت أ

ُ
ْت َنْفَســـَهـــا. وَأ

َ
 »َهــــــيَّأ

ــون وال  ــم مؤمن ــون أنه ــن يدع ــا 19: 7 ـ 8(. فم «. )رؤي
ً
ــّيا بَِهـــ

ــذه  ــن ه ــيُْحرمون م ــم َس ــة هل ــرب« املعين ــال ال ــون »بأعم يقوم
ــرس.  ــور الع ــن حلض ــوا مؤهل ــن يكون ــايل ل ــس وباتل املالب

فيمــا أقــوم بعمليــة مســح للكنيســة املعــارصة يف العالم ســأظل 
اســرتجع اللكمــات الــي فصــل بهــا يســوع األمــم »اجلــداء« ألبديــة 
حمكــوم عليهــا بالضيــاع: »بمــا أنكــم لــم تفعلــوه .......« جيــب أن 
نتذكــر أن املســيح لعنهــم ال بســبب مــا فعلــوه ولكــن بســبب مــا 

لــم يفعلــوه. 
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واآلن بعــد قراءتــك هلــذا القــدر مــن الكتــاب فقــد حــان الوقــت 
ــك ألول  ــد نفس ــا جت ــرأت. ربم ــا ق ــل فيم ــاًل وتتأم ــف قلي ــي تتوق ل
ــون  ــن لك أب أن يك ــد اهلل م ــي يري ــورة ال ــة الص ــرة يف مواجه م

ــت!  ــا، فُصِدم عليه

ال تتخــذ رد فعــل رسيــع، بــل اقــض وقتــاً يف اتلفكــر ويف الصــالة 
ألجــل هــذا األمــر، اطلــب مــن اهلل أن يوضــح لــك الصــورة، وربمــا 

تكــون حباجــة لقــراءة الفصــول اخلمســة الســابقة مــرة أخــرى. 

تذكر تعريف بولس للخطية يف )رومية 3: 23(: 

ْعَوَزُهْم جَمُْد اهللِ«. 
َ
وا وَأ

ُ
ْخَطأ

َ
َِميُع أ »إِِذ الْ

ــن  ــر، ولك ــل ال ــام بفع ــرورة ىه القي ــت بال ــة ليس اخلطي
اخلطيــة يف جوهرهــا ىه الســلوك يف احليــاة بطريقــة ال تعطــي هلل املجــد 
ــن  ــون مذنب ــا يكون ــال اعدة م ــاً أن الرج ــر أيض ــتحقه. تذك اذلي يس
واقعــن حتــت نــر الوجــه الســليب للخطيــة )أي عــدم فعل الصــواب(. 
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هنـاك حلظـات يف حياتنـا جيـب أن حنكـم فيهـا ىلع أنفسـنا، فـإن 
فعلنـا هـذا يمكننا أن نطالب بالرمحـة املوعود بها يف )1كورنثـوس 11: 31 ( 

ْيَنا«. 
َ
َما ُحِكـَم َعل

َ
ْنُفِسـَنا ل

َ
 أ

َ
ْمَنـا َع

َ
نَّـا َحك

ُ
ـْو ك

َ
َنـا ل نَّ

َ
»أل

فكــر يف اخلدمــات اثلــالث األساســية الــي جيــب ىلع األب القيام 
بهــا جتــاه اعئلتــه أال وىه الاكهــن وانلــيب وامللــك. وراجــع أداءك يف لك 
مــن هــذه اجلوانــب اثلالثــة واســأل نفســك بعــض األســئلة املرتبطــة 

بهــذا األمــر: 

.l هـل أنـا أمـني يف التشـفع الـويم املنتظـم ألجـل اعئلي بمـا أني 
اكهـن هـذه العائلـة؟ كـم عـدد املـرات الـي أشـكر فيهـا اهلل 

ألجلهـم؟ 

ــل  ــيب؟ ه ــي كن ــن اهلل يف اعئل ــالً ع ــت ممث ــدى كن .l إىل أي م
أعطيتهــم صــورة عــن اآلب الســماوي املحــب؟ أم هــل يــب أن 
اعــرف بــأن الصــورة الــي رســمتها أمامهــم عــن اهلل أبينــا ىه 

ــة؟   صــورة مشــوهة وغــر جذاب
ً
ــا فعلي

.l هــل حكمــت أوالدي كملــك باتلأديــب املصحوب باملحبــة واحلزم 
ــني  ــع كمواطن ــم يف املجتم ــذوا ماكنته ــي يأخ ــم ل والي يُِعَدُه
ــن  ــم م ــي أحيه ــدوداً ألوالدي ل ــت ح ــل وضع ــئولني؟ ه مس

ــم الــوم؟  ــي تعمــل يف اعل ــرش ال ــوى ال ق
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ــاًل  ــك فع ــدرك أن ــل ت ــئلة؟ ه ــذه األس ــن ه ــك ع ــا ىه إجابت م
»أخطــأت و)ســقطت( وأعــوزك مــد اهلل«؟ ال يوجــد ســبب لــي تشــعر 
باإلحبــاط أو لــي تيــأس، إذ أن اهلل يبكتنــا ىلع خطايانــا ال لــي يديننــا 
ــة  ــالل ذبيح ــن خ ــا م ــه نل ــفاء اذلي قدم ــو الش ــا حن ــي يوجهن ــل ل ب

ابنــه يســوع املســيح ىلع الصليــب. 

خطوتان بسيطتان

ــيطة يف   ــب اهلل البس ــد مطال ــا األوىل أح ــالة يوحن ــا رس ــر نل تذك
)1يوحنــا 1: 9(:

ـَـا َخَطايَانَا 
َ

ِمــنٌي واََعِدٌل، َحــتَّ َيْغِفــَر نل
َ
َنــا ِبََطايَانـَـا َفُهــَو أ

ْ
»إِِن اْعَرَف

ٍم. « 
ْ
ــْن لُكِّ إِث ــا ِم َرنَ َويَُطهِّ

عندمــا نعــرتف بــكل إخــالص خبطايانــا هلل فهــو ال يغفــر 
ــب  ــعور باذلن ــن لك ش ــا م ــاً يطهرن ــه أيض ــب ولكن ــا وحس ــا خطايان نل

ــيق.  ــر انل ــا الضم ــرد نل ــل وي والفش

ولــي يكــون شــفاؤنا اكمــاًل هنــاك خطــوة أبعــد مــن هــذا جيب 
أن خنطوهــا، إن عالقاتنــا الشــخصية شــبيهة بشــعاعن يرســمان شــل 
ــرأيس  ــعاع ال ــل الشـ ــيق. يمث ــر أف ــا رأيس واآلخ ــب: أحداهم الصلي
عالقتنا مـــع اهلل أمـــا الشـــعاع األفقـــي فيمثل عالقـــتنا مـع انلاس ، 
فلــو أردنــا أن نضــع األمــور يف نصابهــا الصحيــح فــإن اخلطــوة األوىل 
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الــي يــب أن نهتــم بهــا ىه عالقتنــا مــع اهلل مــن خــالل االعــراف هل 
بطايانــا وقبــول غفرانــه، واخلطــوة اثلانيــة ىه أن نصحــح األمــور مــع 

اآلخريــن بــأن نعــرف هلــم بطايانــا يف حقهــم. 

وهذا ما ختربنا به رسالة )يعقوب 5: 16(:

ــِل  ْج
َ
ــْم أل ــوا َبْعُضُك

ُّ
ِت، َوَصل

َّ
ــَزال

ّ
ــٍض بِال ــْم بِلَْع ــوا َبْعُضُك

ُ
»اِْعَرِف

ــا.«  ــراً يِف فِْعلَِه ثِ
َ
ــِدُر ك ــارِّ َتْقَت َ ــُة ابلْ َب

ْ
ــَفْوا. ِطل ــَيْ تُْش ِ ــٍض ل َبْع

نـادراً مـا تتحدث الكنيسـة املعارصة عـن احلاجـة إىل االعرتاف 
خبطايانـا بلعضنـا ابلعـض، وباتلايل فإن اجلـو يف الكثر مـن ممواعت 
املؤمنن ُسـمم بسـبب اخلطية الي لـم يُعرتف بها واجتاهـات الكراهية 

واملـرارة الي لـم تُعالج أبـداً. وهذا يعـوق عمل الـروح القدس. 

ســجل »جــون وســيل« يف يومياتــه أن رس جنــاح واحــدة مــن أكــرث 
املجمــواعت املعمدانيــة األوىل نمــواً اكن اتفــاق عــرة أعضــاء  منهــم 
ىلع أن يتقابلــوا معــاً ويعرتفــوا خبطاياهــم بلعضهــم ابلعــض أســبوعياً. 

خيربنــا الرســول يف )1يوحنــا 1: 7( أن املطلــب األول الســتمرار 
ــو:  ــة ه ــاوة الروحي انلق

ٌة َبْعِضَنا 
َ
ك َنـا َشِ

َ
ل
َ
َما ُهـَو يِف انلُّورِ، ف

َ
ورِ ك َنا يِف انلُـّ

ْ
ك

َ
ِكـْن إِْن َسـل

َ
»َول

ُرنَا ِمـْن لُكِّ َخِطيٍَّة. «  َمِسـيِح ابْنِِه ُيَطهِّ
ْ
َمـَع َبْعٍض، َوَدُم يَُسـوَع ال
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يشــتمل »الســلوك يف انلــور« ىلع أن نكــون أمنــاء ومنفتحــن مــع 
بعضنــا ابلعــض، إن لك األفعــال املذكــورة يف هــذه اآليــة ىه أفعــال يف 
زمــن املضــارع املســتمر »إن اســتمررنا يف الســلوك يف انلــور... ســتكون 
نلــا رشكــة مســتمرة... ودمــه يطهرنــا باســتمرار...« بمعــى آخــر يرســم 

يوحنــا أســلوب حيــاة مســتمر. 

ينطبــق نفــس هــذا املطلــب ىلع لك املؤمنــن اذليــن يعيشــون يف 
رشكــة معــاً ولكــن أواًل وقبــل لك يشء ىلع العائلــة املســيحية، فهــذا 

يضــع مســئويلة خاصــة ىلع األب يف لك اعئلــة. 

األب الي اعرف 

دعونــا نفــرتض أنــك أخــذت اخلطــوة األوىل واعرتفــت خبطايــاك 
هلل، واآلن جيــب أن تأخــذ اخلطــوة اثلانيــة وتعــرتف خبطايــاك ألفــراد 

اعئلتــك، أواًل لزوجتــك ثــم ألوالدك. 

مـن املرجـح أن تكون ىلع درايـة بالفعل ببعـض اخلطايا الي جيب 
عليـك االعـرتاف بها ولكن حـى اآلن حتاول إخفاءهـا. دعين أخربك 

بمنتـى الراحة أنه ال يوجـد يشء يمكن أن خُيي هذه اخلطايــا. 

فيمــا أكتــب هــذا الفصــل يف صورتــه األوىل، تلقيــت خطابــا غر 
متوقــع مــن زوجــن مؤمنــن عرفتهمــا منــذ عــدة ســنوات وســنطلق 

عليهمــا دافيــد وروزمــاري. 
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منــذ عــدة شــهور مضــت قــرر دافيــد أن يصــوم بطريقــة 
ــن  ــام ولك ــن الطع ــية ع ــة أساس ــاع بصف ــس باالمتن ــة أي لي خاص
ــا  ــا وجتعلن ــي تمتلــئ بهــا حياتن ــاع عــن األشــياء األخــرى ال باالمتن
ــون  ــة ىلع اتلليفزي ــتملت القائم ــروح، واش ــوت ال ــن لص ــر حساس غ

ــجلة.  ــيى املس ــن املوس ــة م ــواع املختلف ــالم واألن واألف

ــام يف  ــذا الصي ــه ه ــا أخرج ــا بم ــاري يف خطابه ــاركت روزم ش
ــه:  ــا قاتل ــات مم ــض مقتطف ــس بع ــيل اقتب ــا ي ــا، وفيم حياتهم

يبــدو اآلن أن مــا فعلــه اهلل ســابقاً ومــا زال يفعلــه هــو أن يُظهــر 
ــدة  ــا، وإين متأك ــه قلوبن ــئ ب ــوث اذلي تمتل ــذارة واتلل ــم الق ــا ك نل
ــاي دفعــة واحــدة تلوفيــت  ــار أن يظهــر يل لك خطاي ــو اخت ــه ل مــن أن
يف احلــال، ولكنــه يف رمحتــه ولطفــه يظهــر نلــا لك مــا ال يــره ولكــن 
ــين حباجــة لشــهور  ــو أن ــا ل ــر، أشــعر كم ــاك الكث خطــوة خطــوة، وهن
طويلــة حــى اعــرتف خبطيــي.... ودافيــد أيضــاً، يف بدايــة الصيــام أظهر 
اهلل دلافيــد بــكل وضــوح أن الصيــام لكــه لــن جُيْــدي إن اكنــت دليــه 
خطيــة غــر معــرتف بهــا يف حياتــه، وهلــذا اعــرتف بــكل يشءللــرب 
وتــاب. ثــم قــال الــرب: »واآلن أخــرب زوجتــك«، وبــكل ألــم واتضــاع 
وأســف نطــق دافيــد باخلطايــا املختبئــة الــي لــم أعرفهــا مــن قبــل أو 
حــى شــككت فيهــا، ومــن الواضــح أن اهلل قــد وصــل بنــا هلــذه املرحلة 

واســتمر معنــا مــن خــالل صوتــه ومــن خــالل اآليــات الكتابيــة. 
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ــا  ــا، وألصدقائن ــة نل ــوة حقيقي ــة دع ــد بمثاب ــرتاف دافي اكن اع
املقربــن لــي نســتيقظ، اســتخدم اهلل هــذا املوقــف لــي يظهــر نلــا 
كيــف أنــه بمنتــى الســهولة يمكــن للعالــم أن يلــون أذهاننــا بوجهــة 
نظــره، وكيــف يمكــن أن تتســلل اخلطيــة إيلنــا وتفــرض ســيطرتها، 
وكيــف أننــا كثــراً مــا  نعتمــد ىلع أنفســنا بداًل مــن االعتمــاد ىلع اهلل. 
مــرة ومــرات أظهــر يل اهلل كيــف أننــا لــم حنــرس قلوبنــا، وأظهــر لــل 
منــا أمــوراً أصبحــت بمثابــة أوثــان يف حياتنــا. ختلــص دافيــد مــن لك 
تلــك املجمــواعت املوســيقية الكبــرة، ولــم يكــن هــذا بالــيء اذلي 

يمكنــين إقناعــه بــه بنفــي، هلــذا أعلــم أن اهلل هــو اذلي أقنعــه. 

ــة،  ــم، واتلنقي ــا: األل ــدث فين ــا ح ــات م ــالث لكم ــأصف يف ث س
ــة ال  ــة، فانلهض ــيق للنهض ــى احلقي ــم املع ــة، واآلن رصت أفه وانلهض
حتــدث يف مبــى أو بــني جمموعــة مــن انلــاس يف احلــال ولكنهــا قلــب 
ــت  ــد تعجب ــه، لق ــع تأديب ــاوب م ــدة ويتج ــة اهلل املجي ــلم ملحب يستس
كــم اكن اهلل لطيفــاً يف تعامالتــه مــي وشــكرته ألجــل هــذا، فتأديبــه 

ــه. ــا اهلل إىل رحت ــو أن يردن ــب ه ــن اتلأدي ــدف م ــم واهل رحي

ــة هــذا  ــذ بداي ــة الــي حدثــت من ــاك بعــض األمــور العجيب هن
األمــر، فمنــذ عــدة شــهور طلــب دافيــد مــن مموعــة مــن اإلخــوة أن 
يتشــاركوا معــاً يف تنــاول اإلفطــار يــوم االثنــن مــن لك أســبوعن، اكن 
اهلــدف هــو الصــالة ألجــل بعضهــم ابلعــض واملشــاركة بمــا حيــدث 
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يف حياتهــم، ذهــب لك مــن هــؤالء الرجــال لزوجتــه واعــرتف ببعــض 
ــا مبــأة وذلــك ألن دافيــد أخربهــم  اجلوانــب الــي حتتــوي ىلع خطاي

بمــا حــدث معنــا، وبــدأ اهلل ينقيهــم مجيعــاً. 

اآلن بـدأت زوجـات هـذه املجموعـة مـن الرجـال يف االجتمـاع 
للصـالة ألجـل أزواجهن، ورأيـت يف هـذه االجتمااعت أمجل انسـاكب 
للـروح القدس، بمعـى أننا كزوجات ال نذهب مجيعاً نلفس الكنيسـة، 
فهــذا السكيب ال حيــدث يف مبى ولكنه يف جسد املسيح اذلي خيـدم 
بعضـه ابلعـض، وقـد اكن سـكيب الروح القـدس رائعـاً ومهيبـاً، وبما 
أننـا ال نـرتدد مجيعـاً ىلع نفـس الكنيسـة فإننـا نشـارك بما حيـدث مع 

هـؤالء اذليـن يأتون إلــى كنيسـتنا ويبدو أن األمر قــد بـدأ ينتر. 

إن مــا حيــدث يف هــذه العائلــة جيــب أن حيــدث يف ماليــن 
ــاة األب.  ــا يف حي ــرتف به ــر مع ــة غ ــد خطي ــث توج ــالت حي العائ
ــم  ــك فه ــع ذل ــا وم ــوا به ــم يعرتف ــي ل ــم ال ــرون خطيته ــدرك كث ي
ــزيول  ــة، فس ــرتة طويل ــر لف ــذا األم ــت ه ــاه: »إن جتاهل ــون اجت يفضل
مــن تلقــاء نفســه«. وهــذا خــداع! فــال يوجــد ســوى طريقــة واحــدة 
ــة واذلي  ــيلء باتلوب ــب امل ــة أال وىه القل ــع اخلطي ــة م ــل بفعايل للتعام

ــرتاف:  ــه االع يتبع

َهــا يُرَْحــُم.«     
ُ
ك »َمــْن يَْكُتــُم َخَطايَــاهُ الَ َيْنَجــُح، َوَمــْن يُِقــرُّ بَِهــا َويَْرُ

ــال 28: 13(.  )أمث
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وهــذا يُظهــر احلاجــز احلقيــيق يف تعاملنــا مــع اخلطيــة واملتمثل يف 
الكربيــاء، فإننــا نقــول ألنفســنا إن اعرتفــت بهــذه اخلطايــا، فسأشــعر 
ع، أمــا  باخلــزي. ال هــذا خــداع آخــر! فــإن اعرتفــت خبطايــاك ســتتضِّ

اخلــزي فهــو يــأيت مــن عــدم اإلعــرتاف. 

لــم يقــل اهلل أبــداً إنــه يقــدم نلــا االتضــاع، فالوصيــة الــي يطابلنا 
ــذا  ــرس 5: 6(. وه ــال )1بط ــبيل املث ــر ىلع س ــوا«، انظ ــا ىه: »تواضع به
يشء ال يمكــن ألحــد غــرك أن يقــوم بــه، فــال يمكــن ألحــد آخــر 
أن جيعلــك متضعــاً حــى ولــو اكن اهلل! ولكــن إن رفضــت أن تضــع 
نفســك فعاجــاًل أم آجــاًل ســيأيت الوقــت اذلي ستشــعر فيــه باخلــزي. 

ــه  ــق يف اهلل ورمحت ــك وتث ــع نفس ــا أن تض ــار: إم ــك االختي أمام
ــدُّ نفســك ملواجهــة  ونعمتــه، وإمــا أن ترفــض االتضــاع، وباتلــايل تُِع

ــك.  اخلــزي بســبب ظــروف خارجــة عــن إرادت

ملن نعرف 

ــذه  ــم ه ــا أحده ــدم نل ــرتف؟ ق ــب أن اع ــن جي ــأل: مل ــا تس ربم
ــّدي، إذن  ــم اتلع ــس حج ــرتاف بنف ــون االع ــب أن يك ــة: جي اإلجاب

ــك.  ــبب خطيت ــوا بس ــن تأمل ــل م ــرتف ل اع

ــك داود  ــن أن املل ــم م ــد اهلل، ىلع الرغ ــدء ىه ض ــة يف ابل فاخلطي
أذى شــخصن خبطيتــه، همــا بثشــبع الــي زىن معهــا وأوريــا زوجهــا 
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 َّ ــرشَّ ُت، َوال
ْ
ــأ ْخَط

َ
ــَدَك أ ــَك وَْح ْ ــال هلل: »إِلَ ــه ق ــه إال أن ــر لقتل اذلي دب

ــور 51: 4(.  ــُت « )مزم ــَك َصَنْع اَم َعْينَْي ــدَّ
ُ
ق

ــد اهلل  ــت ض ــه اكن ــدس أن خطيت ــروح الق ــور ال أدرك داود يف ن
ــام األول.  ــوب يف املق ــدوس امله الق

عنـدما تعرتف هلل تذكر أنـك ال ختربه بشئ عن نفسـك ال يعرفـه 
بالفعل، فاهلدف من االعرتاف ليس أن خترب اهلل ولكن أن خترج اخلطية 
للنور حيث يمكن هلل أن يتعامل معها، فاهلل ال يغفر اخلطية فـي الظـالم. 

إن رغبنـا يف احلصول ىلع غفرانه جيب أن نكشف خطيتنا نلوره. 

إن كنــت ال تــزال مــرتدداً بشــأن اعرتافــك، دعــين أذكــرك بمطلــب 
البسيط:  اهلل 

َــا َخَطايَانَــا  ِمــنٌي واََعِدٌل، َحــتَّ َيْغِفــَر نلَ
َ
َنــا ِبََطايَانَــا َفُهــَو أ

ْ
»إِِن اْعَرَف

ــٍم.« )1يوحنــا 1: 9(. 
ْ
َرنـَـا ِمــْن لُكِّ إِث َويَُطهِّ

ــت  ــإن كن ــاً، ف ــر أيض ــة حتذي ــذه ىه لكم ــجيع ه ــة التش إن لكم
ســتعرتف فــاهلل ملــزتم بــأن يغفــر لــك خطايــاك، ولكنــه غــر ملــزتم 

ــا.  ــرتاف به ــب يف االع ــا ال نرغ ــر خطاي ــأن يغف ب

ــا مــن لك عــدم  الحــظ أيضــاً أنــه عندمــا يغفــر اهلل، فهــو يطهرن
بــر مرتبــط خبطيتنــا، فلــو أن اهلل غفــر لــك خطيتــك فأنــت أيضــاً قــد 
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ــم يتطهــر قلبــك هــذا ربمــا  تطهــرت مــن لك عــدم بــر، ولكــن إن ل
يشــر إىل أن خطيتــك لــم تغفــر بعــد، وأنــك لــم تتــب حقــاً. 

ــن،  ــا ع آخري ــي  نرتكبه ــا ال ــر اخلطاي
ِّ
ــاالت تؤث ــم احل يف معظ

حينئــٍذ  يــب ع قــدر اإلمــاكن أن نعــرف ألي شــخص ولــل شــخص 
تأثــر بســبب خطيتنــا. 

ــة  ــه ىلع لك العائل ــر خطيت ــا تؤث ــة فربم ــأ األب يف العائل إن أخط
بطريقــة أو بأخــرى، وأول شــخص جيــب عليــه أن يعرتف هل هــو زوجته، 
ــذراً أال  ــون ح ــب أن يك ــن فيج ــر ناضج ــاراً وغ وإن اكن أوالده صغ

يتحــدث عــن خطيتــه بطريقــة قــد جتــرح ضمائرهــم الرقيقــة. 

جيــب أن يســأل األب بإخــالص مــن اهلل أن يمهــد الطريــق أمامــه 
ــن اهلل أن  ــب م ــب أن يطل ــرتف، وجي ــل أن يع ــه قب ــب اعئلت ــد قل وُيع

يقــوده للوقــت والطريقــة الــي ســيعرتف بهــا. 

ــك  ــيظهر ل ــدس فس ــروح الق ــاً ىلع ال ــاً ومنفتح ــت صادق إن كن
ــي اعدة  ــا ال ــن اخلطاي ــن ب ــا، وم ــرتف به ــب أن تع ــة جي ــا معين خطاي
مــا تعلــن عــن نفســها يف اآلبــاء خطايــا عــدم الصــرب، والضجــر وعــدم 
اتلحكــم يف الغضــب، فاآلبــاء مثلهــم مثــل لك الرجــال يقعــون أحيانــاً 
ــاك  ــال. وهن ــل أو يف اخلي ــواء بالفع ــية س ــاوة اجلنس ــدم انلق ــة لع فريس
خطيــة تســتعبد مجعــاً غفــراً مــن الرجــال ايلــوم أال وىه خطيــة الصــور 
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اإلباحيــة. لــم يتحــدث الكتــاب املقــدس أبــداً عــن خطيــة »صغــرة«، 
ــة« فــال يوجــد  ــٍم ُهــَو َخِطيَّ

ْ
ــا الرســول يف )1يوحنــا 5: 17( »لُك إِث ويذكرن

وســط بــن الــرب واخلطيــة، فــأي يشء ليــس بــراً فهــو خطيــة. 

مــن ناحيــة أخــرى يصنــف الكتــاب املقــدس بعــض اخلطايــا ىلع 
ــة  ــع زوج ــزين م ــي ي ــف ل ــرَِّب يوس ــا ُج ــة، عندم ــا عظيم ــا خطاي أنه
 اهللِ؟« 

َ
ْخِطــُئ إىِل

ُ
َعِظيــَم وَأ

ْ
َّ ال ْصَنــُع َهــَذا الــرشَّ

َ
ْيــَف أ

َ
ك

َ
فوطيفــار رصخ: »ف

ــيخطئ أواًل  ــه س ــل داود أن ــه مث ــف مثل ــن 39: 9(. أدرك يوس )تكوي
ــل لك يشء إىل اهلل.  وقب

خارج منطقة الوسط 

ــة  ــه »منطق ــق علي ــا أطل ــوم فيم ــن ايل ــن املؤمن ــر م ــش كث يعي
الوســط والفتــور الــرويح« فهــم ال يســرون يف ضــوء الشــمس الواضــح 
ــة  ــرون يف ظلم ــام اهلل، وال يس ــاً أم ــة تمام ــاة نقي ــن حي ــه م ــا يمثل وم

ــة.  ــة للخطي ــن اســتباحة اكمل ــل م اللي

ولكن الكتاب املقـدس ال يرتك ماكناً للحيادية الروحية، فلو اكن 
هدفك هو أن تكون واحداً من اآلباء اذلين يبحث اهلل عنهم، فيجب 
أن تكون راغباً يف أن تفتح قلبك بالاكمل وحياتـك هل. وعندما تسمح 
هل أن يفضح لك خطية وأن ينقيك فستخرج من مرحلة الفتور تلك إىل 
ضوء انلهار الاكمل اذلي يريض اهلل، وهناك ستفهم معى أن تكون أباً. 
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لكن ميكنك أن تـنجح !

بعــد قراءتــك للفصــول الســابقة البــد وأن تكون قد انكشــفت 
ــد  ــون ق ــا تك ــك، وربم ــلبية يف حيات ــب الس ــض اجلوان ــك بع أمام
أدركــت أنــك لــم تكــن األب اذلي يريــده اهلل واذلي حتتاجــه اعئلتــك 

بشــدة.

ــّرس  ــلك وك ــرك لفش ــراراً، أدر ظه ــذ ق ــي تتخ ــد آن األوان ل وق
نفســك هلل للقيــام خبدمــة األب، فلــو أنــك مســتعد لــي تفعــل هــذا 

ــا.  ــك أن تتخذه ــوات علي ــع خط ــيل أرب ــا ي ففيم

1. خذ ماكنك كرأس لعائلتك 

ــاً، صــلِّ مســتخدماً لكمــات  ــراراً والزتام يتطلــب هــذا األمــر ق
شــبيهة بمــا يــيل: »يــا رب، أدرك أنــك تعتــربين مســئواًل عــن اعئلــي 
ــن  ــا م ــا يصاحبه ــي وم ــل ماكن ــا، وإين اآلن أتقّب ــاً هل ــي رأس بصف
ــام  ــل إتم ــك ألج ــي ل ــرس نف ــين، أك ــرار إرادي م ــئويلات بق مس

ــة«.  ــذه املهم ه

بمجــرد أن تتعهــد بهــذا ســيمدك اهلل بالســلطان كأب جيــب أن 
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يكــون رأســاً لعائلتــه، وهــذا وفقــاً ملبــدأ نــراه واضحــاً يف لك الكتــاب 
ــي  ــئويلة دون أن يعط ــداً مس ــي أب ــو أن اهلل ال يعط ــدس: أال وه املق

ســلطاناً، وهــو ال يعطــي ســلطاناً دون أن يعطــي مســئويلة. 

ــله  ــاين رس ــد روم ــل قائ ــوع أرس ــة يس ــل خدم ــد مراح يف أح
ــاب  ــه اذلي اكن ىلع أعت ــي خادم ــأيت ويش ــوع أن ي ــن يس ــب م يلطل
ــذا  ــلهم ه ــن أرس ــل اذلي ــع الرس ــب م ــوع وذه ــتجاب يس ــوت، فاس امل
ــاك، أرســل  ــل أن يصــل إىل هن ــد الرومــاين إىل مــزهل، ولكــن قب القائ

ــرب:  ــربوا ال ــاءه يلخ ــد أصدق القائ

َْت َســْقِي.  ْن تَْدُخــَل حتَ
َ
 أ
ً
ْســُت ُمْســَتِحّقا

َ
 ل

ِّ
ين

َ
»يـَـا َســيُِّد، الَ َتْتَعــْب. أل

 
َ
ــْل لَكَِمــًة َفَيــْبَأ

ُ
ِكــْن ق

َ
ْــَك. ل ْن آيِتَ إِلَ

َ
ْهــالً أ

َ
ْحِســْب َنْفــِي أ

َ
ــْم أ

َ
لـِـَك ل ِلَ

ــَت  ْ ــٌد حتَ َطاٍن. يِل ُجْن
ْ
ــَت ُســل ْ ــٌب حتَ َســاٌن ُمَرتَّ

ْ
 إِن

ً
يْضــا

َ
ــا أ نَ

َ
 أ

ِّ
ين

َ
ُغــاليَِم. أل

يِت، َولَِعْبــِدي: 
ْ
ــِت َفَيــأ

ْ
َهــْب َفَيْذَهــُب، َوآلَخــَر: ائ

ْ
ــوُل لَِهــَذا: اذ

ُ
ق
َ
يَــِدي. وَأ

َعــْل َهــَذا َفَيْفَعــُل«.  )لوقــا 7: 6 ـ 8(. 
ْ
اف

أدرك هــذا القائــد الرومــاين أن ســلطان يســوع يف العالــم الــرويح 
يشــبه ســلطانه يف انلظــام العســكري، وخلــص األمــر يف عبــارة واحــدة 
ــا ينتقــل مــن   م

ً
ــا ــايس. فالســلطان دائم ــلطان األس ــن الس ــرة ع مت

أع ألســفل.

يف نهاية خدمة يسوع األرضية أخرب تالميذه: 
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ْرِض «  )مى 28: 18(. 
َ
 األ

َ
َماءِ َوَع َطاٍن يِف السَّ

ْ
َّ لُكُّ ُسل » ُدفَِع إيِلَ

وباتلــايل فــإن لك ســلطان حقيــيق يف الكــون انتقــل مــن اهلل اآلب 
مــن خــالل يســوع االبــن، يصــف بولــس يف 1كورنثــوس 11: 3 كيــف 

أن هــذه السلســلة مــن الســلطان تنتقــل إىل لك اعئلــة ىلع األرض: 

ــا  مَّ
َ
ــيُح. وَأ َمِس

ْ
ــَو ال ــٍل ُه َس لُكِّ رَُج

ْ
نَّ َرأ

َ
ــوا أ ُم

َ
ْن َتْعل

َ
ــُد أ رِي

ُ
ِكــْن أ

َ
»َول

ــَو اهلُل.«  ــيِح ُه َمِس
ْ
ُس ال

ْ
ــُل. َوَرأ ــَو الرَُّج ةِ َفُه

َ
ــْرأ َم

ْ
ُس ال

ْ
َرأ

قد يبدو هذا واضحاً من خالل الشل اتلايل:

اهلل اآلب 

املسيح 

  

الرجل )الزوج( 

املرأة )الزوجة( 
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إذاً تعتمــد ســلطتك كــزوج وأب ىلع خضوعــك ليســوع، فبقــدر 
خضوعــك هل بوصفــه رأســاً لــك ســوف يتدفــق لك ســلطان يف الســماء 
ــة.  ــك إىل اعئلتــك، وســتتحرك بفعايلــة كــرأس هلــذه العائل مــن خالل
ل نفســك  َمِّ مــن ناحيــة أخــرى إن لــم تكــن خاضعــاً ليســوع فربمــا حتُ
مهــوداً جســدياً وربمــا تــرخ وتتعــرث قدمــاك، وربمــا تغضــب وربمــا 
ــر إىل يشء  ــت تفتق ــك ال زل ــف، ولكن ــخص عني ــول إىل ش ــاً تتح أيض
واحــد وهــو الســلطان احلقيــيق املعطــى مــن اهلل واذلي يمكنــه وحــده 

ــااًل لعائلتــك.  أن جيعلــك رأســاً فّع

2. ثق أن اهلل يمنحك انلعمة الي حتتاجها 

ــل  ــا مث  مثله
ً
ــا ــة تمام ــن اهلل مقدس ــوة م ــو دع  ه

ً
ــا ــك أب إن كون

، فلــو أن اهلل داعك ألي مــن 
ً
دعــوة اهلل لــي تكــون مبــرشاً أو راعيــا

هاتــن اخلدمتــن فلــن تعتمــد فقــط ىلع قدراتــك ولكنــك ســتطلب 
 عليــك أن تثــق أن 

ً
مــن اهلل نعمــة خاصــة لــي تنجــح، وهكــذا أيضــا

 .
ً
 ناجحــا

ً
ــا اهلل ســيمنحك انلعمــة الــي حتتاجهــا لــي تكــون أب

وفيما ييل بعض اللكمات من )عربانين 4: 16( لتشجعك: 

ــَد  ِ
َ

ــًة، َوجن ــاَل رَْحَ ــَيْ َنَن ِ ــِة ل ــْرِش انلِّْعَم  َع
َ

ــٍة إىِل ْم بِثَِق ــدَّ َنَتَق
ْ
ل
َ
»ف

ــِه.«  يِف ِحينِ
ً
ــا ــًة، َعْون نِْعَم

الحــظ أنــه مــن خــالل يســوع لــك احلــق يف ادلخــول مبــارشة 
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إىل عــرش اهلل اذلي يملــك ىلع الكــون لكــه، ويتحكــم يف لك 
ــه  ــة اذلي من ــرش انلعم ــه ع ــاً أن ــظ أيض ــخص، الح ــف ولك ش موق
يــأيت رضــا اهلل املجــاين لــل اذليــن يأتــون مــن خــالل ذبيحــة يســوع 
ىلع الصليــب، فأنــت مدعــو لــي تــأيت بــكل ثقــة ال بــرتدد أو شــك، 
فلســت متســواًل متذلــاًل ولكنــك ابــن هلل أبيــك اذلي يرحــب بــك 

ــت.  ــره يف لك وق يف حم

عندمــا تــأيت هلل ىلع هــذا األســاس فإنــه يمنحــك شــيئن: الرمحــة 
ــب أن  ــل جي ــل، ب ــا بمقاب ــاً منهم ــال أي ــك أن تن ــة، وال يمكن وانلعم

ــة مــن اهلل.  ــا ماني تقبلهمــا كعطاي

رحة للمايض 

تهتــم الرمحــة باملــايض، فــى تغطــي لك األخطــاء والفشــل اذلي 
ــة  ــرتف خبطي ــرد أن تع ــل، وبمج ــر مؤه ــك غ ــعر بأن ــك تش جيعل

ــببها.  ــة بس ــك دينون ــأيت علي ــن ت ــا ل ــوب عنه وتت

املــايض  بمشــاهد مــن  ذاكرتــك  الشــيطان  يهاجــم  ربمــا 
تســرتجعها أمامــك كمــا لــو اكنــت مشــاهد حيــة، أوقــات ترفــت 
فيهــا أو اختــذت ردود أفعــال ال تليــق بــك كأب ولكــن بمجــرد أن 
ــة  ــل الرائع ــإن رســالة اإلجني ــا ف ــذه اخلطاي ــا وتعــرتف به ــوب عنه تت

ــا.  ــك اخلطاي ــر تل ــن أن اهلل ال يذك تعل
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يعــرب الكتــاب املقــدس عــن هــذا األمــر بطريقــة مجيلــة ورائعــة 
ــا 7: 18 ـ 19(:  يف )ميخ

ــِة  نْــِب بِلَِقيَّ ــَم، َوَصافـِـٌح َعــِن الَّ
ْ
ــَك، َغفـِـٌر اإِلث

ُ
ٌ ِمْثل

َ
» َمــْن ُهــَو إهِل

ــِة. َيُعــوُد يَرَْحَُنا. 
َ
ف
ْ
إِنَّــُه يـُـَرُّ بِالرَّأ

َ
بـَـِد َغَضَبــُه، ف

َ
 األ

َ
ِمرَاثـِـِه! الَ َيَْفــُظ إىِل

َْحــِر َجِيــُع َخَطايَاُهــْم.« ْعَمــاِق ابلْ
َ
اَمَنــا، َوُتْطــَرُح يِف أ

َ
يـَـُدوُس آث

عندمــا تــي بالــروط الــي يضعهــا اهلل فإنــه يطــرح خطايــاك 
وراء ظهــره يف أعمــاق حميطــات النســيان. أضافــت »كوري تــن بووم«: 
»عندمــا يطــرح اهلل خطايانــا يف املحيــط، فهــو يضــع عالمــة تقــول: 
ــاك،  ــد نــى خطاي ــر ق ــإن اكن اهلل القدي ــد«. ف غــر مســموح بالصي

فلمــاذا جيــب عليــك أن تتذكرهــا؟ 

نعمة للمستقبل 

بمجــرد أن تتعامــل مــع ماضيــك يمكنــك أن تنظر إىل مســتقبلك 
ــك  ــام دعوت ــح يف إتم ــي تنج ــا ل ــي حتتاجه ــة ال ــل ىلع انلعم تلحص
ــه  ــول علي ــا احلص ــر ال يمكنن ــة أم ــل الرمح ــا مث ــة مثله كأب، فانلعم

ــا ولكننــا حنصــل ىلع انلعمــة باإليمــان.  بمجهودن

 ألنــاس 
ً
تعــرف انلعمــة بأنهــا رضــا اهلل الاكمــل الي يهبــه جمانــا

ــن  ــه م ــك ب ــبب عالقت ــة بس ــك بانلعم ــر اهلل ل ــتحقونه، ينظ ال يس
ــك،  ــل ل ــد األفض ــك، ويري ــتمتع ب ــو يس ــيح، فه ــوع املس ــالل يس خ
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ــة كأب.  ــة خاص ــروف وبصف ــح يف لك الظ ــدك أن تنج ــو يري وه

ــدة، ويف  ــوط عدي ــية وضغ ــارب قاس ــس جت ــول بول ــل الرس حتّم
ــه: »تَْكِفيــَك  ــة مــا رصخ هلل ألجــل اإلنقــاذ ولكــن اهلل أجاب مرحل
نِْعَمــِي« )2كورنثــوس 12: 9(، وســتكون هــذه انلعمــة اكفيــة لــك أيضاً، 
ربمــا لــن جتتــاز نفــس االختبــارات واتلجــارب الــي مــر بهــا بولــس 
ــازه  ــار اذلي جتت ــه أو االختب ــر ب ــف اذلي تم ــا اكن املوق ــن مهم ولك
فرســالة اهلل بلولــس ال تــزال رســالة لــك ايلــوم: »تَْكِفيــَك نِْعَمــِي« . 

ــب  ــا تنض ــة، فعندم ــا الطبيعي ــا وراء قدراتن ــة فيم ــرك انلعم تتح
ــا أن ننظــر إىل اهلل مــن أجــل نعمتــه فهــو يســاعدنا  ــا يمكنن مصادرن

ــا.  ــى قدراتن ــث تنت ــة حي ــدأ انلعم ــة، تب ــة للطبيع ــة خارق بطريق

ينطبــق هــذا عليــك كأب، فســتأيت أوقــات تشــعر فيهــا بأنــك غر 
قــادر ىلع حتمــل مســئويلاتك، وعندهــا ســتحتاج إىل اتلمســك بنعمــة 
اهلل، اعــرتف بــكل رصاحــة هل بأنــه قــد نضــب معينــك، وأخــربه: »يــا 
رب إين أعتمــد عليــك لــي تفعــل لك مــا هــو مســتحيل بالنســبة يل«. 

ــل  ــا تص ــه عندم ــس أن ــفه بول ــا اكتش ــتصل إىل م ــا س عنده
ــا،  ــة اهلل وفاعليته ــى نعم ــدى غ ــتخترب م ــك فسـ ــة إماكنيات إىل نهاي
ــا  نَ

َ
ــٍذ أ ِحينَئِ

َ
ــٌف ف ــا َضِعي نَ

َ
ــا أ  ِحيَنَم

ِّ
ين

َ
ــوهل: »أِل وســـرتدد مــع بولـــس ق

« )2كورنثــوس 12: 10(.  ــوِيٌّ
َ
ق
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3. إدرس مهامك كأب

ربمــا حتتــاج إىل قــراءة لكٍّ مــن الفصــل اثلامــن واتلاســع والعــارش 
مــرة أخــرى، والــي تتنــاول مســئويلة األب كاكهــن ونــيب وملــك يف 
ــلِّ  ــا ص ــك، وعنده ــاط ضعف ــن نق ــك ع ــب مالحظات ــه، تلكت اعئلت
واطلــب مــن الــرب أن يظهــر لــك كيــف يمكنــك أن تكــون أفضــل. 

ــرارك  ــرور بق ــو م ــك، وه ــف إىل جانب ــر أن اهلل يق ــن تذك لك
ــا  ــه عندم ــاً أن ــر أيض ــك، وتذك ــرأس لعائلت ــئويلتك ك ــول مس بقب

ــة!  ــل ثق ــل ل ــاًل أّه ــه فع ــف أن ــه سنكتش ــل علي ــد بالاكم تعتم

 ملهمتك
ً
 اكفيا

ً
4. كرس وقتا

ــب  ــداً يف ترتي ــم ج ــب مه ــيمه جان ــت وتقس ــب الوق إن ترتي
ــد  ــو أح ــا ه ــع أطفانل ــه م ــت اذلي نقضي ــدار الوق ــات، ومق األولوي
ــا،  ــبة نل ــم بالنس ــدى أهميته ــال م ــا األطف ــدد به ــي حي ــر ال املعاي
ــدة،  ــوط مزتاي ــت ضغ ــنا حت ــد أنفس ــارص جن ــريب املع ــع الغ يف املجتم
ــؤدي بهــا املهــام  ــا بمقــدار الرعــة الــي ن فنميــل إىل قيــاس جناحن
املطلوبــة منــا، ولكــن هــذه ليســت طريقــة دقيقــة لقيــاس انلجــاح 
يف العالقــات الشــخصية ىلع األقــل فيمــا يتعلــق بعالقاتنــا بأطفانلــا. 

قــرأت عــن زوجــن يتمتــع لكٌّ منهمــا بقــدر وافــر مــن انلجــاح يف 
عملــه، ونلفــرتض أن الزوجــة تعمــل حماميــة والــزوج يف أحــد مــاالت 
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العمــل احلــر، واكنــا مثــل كثــر مــن اآلبــاء يف هــذه األيــام يرغبــان يف 
اقتطــاع جــزء صغــر مــن وقتهمــا وجعلــه »وقتــاً خاصــاً« ألطفاهلمــا، 
واكنــا يؤكــدان ىلع أن لك اهتمامهمــا وتركزيهمــا ســيكون منصبــاً ىلع 

أطفاهلمــا أثنــاء ذلــك »الوقــت اخلــاص«.

لـم أفهـم تماماً ما سـوف يفعالنـه مـع أطفاهلما يف تلـك األوقات 
اخلاصـة ولكـن تعليـيق هـو: لو أنـين أحد أطفاهلـم فما كنت ألشـعر 
بالشـبع واإلكتفـاء جبـزء مصـص ممـا يطلـق عليـه وقتـاً خاصـاً، فما 
كنـت سـأريده فعـاًل وما أعتقـد أن لك طفـل يرغب فيه هو أن يشـعر 

أن أبويـه موجـودان ألجلـه وأنهمـا موجودان مـى احتاجهما. 

ــف  ــهم كي ــاء أنفس ــة اآلب ــا وخاص ــض من ــأل ابلع ــب أن يس جي
ــه  ــا الســماوي قــد خصــص قــدراً حمــدداً مــن وقت ــو أن أبان سنشــعر ل
يلتواجــد معنــا، ولكــن األمــر املبهــج أن اهلل أبانــا ليــس هكــذا، فهــو 

ــو:  ــده ه ــاعة ووع ــدار الس ــاً ىلع م ــود دائم موج

ُمــوَن 
َّ
ِجيــُب، َوفِيَمــا ُهــْم َيَتلَك

ُ
نـَـا أ

َ
َمــا يَْدُعــوَن أ

َ
ْبل

َ
 ق

ِّ
ين

َ
» َويَُكــوُن أ

ْســَمُع.« )أشــعياء 65: 24(. 
َ
نـَـا أ

َ
َبْعــُد أ

ال يمكــن إنــكار أن لك اآلبــاء يعانــون مــن املحدوديــة، ســواء 
ــد ىلع أن  ــب أن نؤك ــن جي ــي، لك ــدي أو انلف ــتوى اجلس ىلع املس
األمــر ال حتســمه الســااعت الــي نقضيهــا لك يوم مــع أوالدنــا، ولكن 
املهــم أن يشــعروا أننــا موجــودون ألجلهــم، وأننــا نصــى هلــم باهتمــام 
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حــن يتحدثــون إيلنــا. هــل يمكنــك أن تؤكــد هلــم كمــا يؤكد نلــا اهلل: 
»وفيمــا هــم يتلكمــون بعــد أنــا أســمع« 

منـذ عـدة سـنوات عندما اكن يعيـش أطفانلـا معنا أنـا ويلديا يف 
املـزل كنا جنلـس كعائلة حول املائدة نلتناول طعام العشـاء ونتشـارك 
بشـل ودي يف كثـر مـن أمـور اهلل. واكنـت واحـدة مـن بنـايت وىه يف 
العـارشة تقريبـاً جتلـس ىلع ركبـي، وبـال مقدمـات وبـدون أن يصيل 
أحـد ألجلهـا حصلـت ىلع زيـارة خارقـة للطبيعـة من الـروح القدس 
وبـدأت تعبـد الرب بلغـة جديـدة أعطاها الروح نفسـه أن تنطـق بها. 

فيمــا بعــد ســألت نفــي، ملــاذا انفتحــت ىلع الــروح القــدس يف 
ــداً  ــه يف تلــك اللحظــة حتدي ــاذلات؟ وَخلُصــت إىل أن تلــك اللحظــة ب
ــة،  ــاً وآمن ــة تمام ــا مقبول ــعرت بأنه ــي ش ــها ىلع ركب ــاء جلوس وأثن

ــدس.  ــروح الق ــام ال ــز أم ــر لك حاج فانك

ــو  ــزيل ج ــو يف م ــل اجل ــه: ه ــأل نفس ــا أن يس ــاج لك أب من حيت
قبــول وشــعور باألمــان؟ ســيحتاج األمــر إىل أكــرث مــن مــرد فــرتات 
متــرة مــن الوقــت املخصــص لــي ختلــق مثــل هــذا اجلــو يف مزلــك، 
وربمــا يتطلــب بعــض اتلضحيــة مــن جانبــك، وربمــا يكــون عليــك 
ــة،  ــك املحبب ــك أو رياضت ــن هوايت ــل ع ــاً ىلع األق ــى مؤقت أن تتخ
ولكــن عندمــا تفعــل هــذا ســتتواصل مــع ابنــك بلغــة ال يعــرب عنهــا 
باللكمــات، وســتقول: »إىل هــذا احلــد أعتقــد أنــك هــام بالنســبة يل«. 
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ــَوِر  ــرث الصُّ ــو أك ــيق ه ــن أن األب احلقي ــل اثلام ــرت يف الفص ذك
ــانية، ألن  ــات اإلنس ــار العالق ــن إط ــن اهلل ضم ــر ع ــااًل يف اتلعب اكتم
ــد يزعــج ابلعــض مــن  ــوة ىه إعــالن واضــح عــن اهلل نفســه، ق األب
هــذا الــكالم قائلــن: »ولكــين لســت مزتوجــاً« وقــد يقــول آخــر: »أنــا 
ــه ال يمكنــين  مــزتوج ولكــن ليــس دلي أطفــال هــل هــذا يعــين أن

ــاًل؟«  ــورة اهلل فع ــس ص ــداً أن أعك أب

نشــكر اهلل ألن اإلجابــة عــن هــذا الســؤال يه ال، ربمــا ال تكــون 
أبــاً بالطريقــة الطبيعيــة املعروفــة، ولكــن تظــل هنــاك صــورة أخــرى 
لألبــوة مفتوحــة أمامــك أال ويه األبــوة الروحيــة، أعــين ذلــك الشــل 
ــذا  ــدية، وه ــة ال اجلس ــة الروحي ــة للعالق ــأيت نتيج ــوة اذلي ي ــن األب م
انلــوع مــن األبــوة ال يعــد أقــل مرتبــة مــن األبــوة الطبيعيــة بــأي حال 
ــة  ــن ادلرج ــة م ــه عالق ــه ىلع أن ــر إيل ــي انلظ ــوال، وال ينب ــن األح م
ــرة  ــة املؤث ــخصيات الكتابي ــن الش ــر م ــد كث ــع جتس ــة. يف الواق اثلاني

تلــك األبــوة الروحيــة. 

يعــد إبراهيــم أول وأكــرث األمثلــة املؤثــرة يف هــذا اإلطــار، بالطبع 
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اكن أبــاً ألوالد طبيعيــن مــن هاجــر وســارة وقطــورة أيضــاً، ولكــن 
الكتــاب املقــدس يضــع إبراهيــم أمامنــا كنمــوذج لألبــوة الروحيــة. 

خيربنا بولس يف )رومية 4: 13(:

ْن 
َ
ْو لِنَْســلِِه أ

َ
َوْعــُد إِلبَْراِهيــَم أ

ْ
يْــَس بِانلَّاُمــوِس اَكَن ال

َ
ـُه ل إِنَـّ

َ
»ف

ــاِن.« ــِبِّ اإِليَم ِ ــْل ب ــِم، بَ
َ
َعال

ْ
 لِل

ً
ــا ــوَن َوارِث يَُك

ويستمر قائاًل: 

ــوَن 
ُ
ــِة، ِلَك  َســبِيِل انلِّْعَم

َ
ــاِن، َكْ يَُكــوَن َع ــَن اإِليَم »هِلــَذا ُهــَو ِم

يْــَس لَِمــْن ُهــَو ِمــَن انلَّاُمــوِس َفَقــْط، 
َ
َوْعــُد َوِطيــداً ِلَِميــِع النَّْســِل. ل

ْ
ال

َمــا 
َ
ٌب ِلَِميِعَنــا. ك

َ
ِي ُهــَو أ

َّ
 لَِمــْن ُهــَو ِمــْن إِيَمــاِن إِبَْراِهيــَم، ال

ً
يْضــا

َ
بـَـْل أ

ِي 
َّ

ــاَم اهللِ ال َم
َ
ــَرٍة«. أ ثِ

َ
ــٍم ك َم

ُ
 أل

ً
ــا ب

َ
ــَك أ ُت

ْ
ــْد َجَعل

َ
 ق

ِّ
ــوٌب:»إيِن ُت

ْ
ــَو َمك ُه

َهــا  نَّ
َ
أ
َ
َموُْجــوَدةِ ك

ْ
ْشــَياَء َغــْرَ ال

َ
، َويَْدُعــو األ

َ
َمــْوىت

ْ
ِي ُيْــِي ال

َّ
آَمــَن بـِـِه، ال

 
ً
بــا

َ
 الرََّجــاءِ، لـِـَيْ يَِصــَر أ

َ
 ِخــالَِف الرََّجــاءِ، آَمــَن َع

َ
َموُْجــوَدٌة. َفُهــَو َع

َك« )روميــة 4: 16ـ  18(. 
ُ
ــَذا يَُكــوُن نَْســل

َ
َمــا قِيَل:»هك

َ
ثـِـَرٍة، ك

َ
َمــٍم ك

ُ
أل

ــاً ألمــم عديــدة، ىلع  مــن انلاحيــة الروحيــة، أصبــح إبراهيــم أب
أي أســاس ُمنــح إبراهيــم هــذا االمتيــاز؟ ىلع أســاس إيمانــه اثلابــت 
ــرب  ــب، وع ــن لك القل ــه م ــه بطاعت ــرّب عن ــزع واذلي ع اذلي ال يزتع
إبراهيــم عــن هــذا األمــر تمامــاً يف رده ىلع طلــب اهلل بتقديــم ابنــه 

اســحق ذبيحــة هلل. 
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بهــذا أعــد إبراهيــم طريقــاً لــل املؤمنــن اذليــن تبعــوه، وقــد 
أكــد بولــس يف )روميــة 4: 20( ىلع ثبــات إيمــان إبراهيــم: 

ــاِن  ــوَّى بِاإِليَم ــْل َتَق ــِد اهللِ، بَ ــاَب يِف َوْع ــاٍن اْرتَ ــَدِم إِيَم »َوالَ بَِع
ــداً ِهللِ.«  جَمْ

ً
ــا ُمْعِطي

نموذج بولس 

كمــا يعــد الرســول بولــس نموذجــاً رائعــاً لألبــوة الروحيــة، فقــد 
كتــب يف )1كورنثــوس 4: 14ـ  16( للمؤمنــن قائــاًل: 

ــاءِ  ِحبَّ
َ
ْوالَِدي األ

َ
أ
َ
ــْل ك ــَذا، بَ ــُب بِه ُت

ْ
ك

َ
ــْم أ ُك

َ
ل َخجِّ

ُ
ــَيْ أ ِ ــَس ل يْ

َ
»ل

َمِســيِح، 
ْ
ُمْرِشــِديَن يِف ال

ْ
ُكــْم َرَبــَواٌت ِمــَن ال

َ
نَّــُه َوإِْن اَكَن ل

َ
نِْذُرُكــْم. أل

ُ
أ

ــوَع  َمِســيِح يَُس
ْ
تُُكــْم يِف ال ْ ــا َودلَ نَ

َ
 أ

ِّ
ين

َ
ــُروَن. أل ثِ

َ
ــاٌء ك ــَس آبَ يْ

َ
لِكــْن ل

ــنَي ِب«  ــوا ُمَتَمثِّلِ ْن تَُكونُ
َ
ُْكــْم أ ــُب إِلَ

ُ
ْطل

َ
أ
َ
ــِل. ف ِي

ْ
بِاإِلجن

يف كورنثــوس اكن بولــس أبــاً جلمــوع غفــرة مــن املؤمنــن اذليــن 
ــذا  ــم، وهك ــا يف قلوبه ــي زرعه ــل ال ــذار اإلجني ــالل ب ــن خ وا م ُودِلُ
ــرب اذلي يكــرز بكلمــة اهلل يمكــن أن حيصــل  جنــد أن خــادم ال

ىلع الكثــر مــن األطفــال الروحيــن. 

ــة  ــه اهلل يف بداي ــا ب ــدأ اذلي أخربن لكــن جيــب أن نتذكــر املب
ــن 1: 29(:  ــة يف )تكوي اخلليق
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 وَْجــِه لُكِّ 
َ

ْعَطْيُتُكــْم لُكَّ َبْقــل ُيــْزُِر بـِـْزراً َع
َ
ــْد أ

َ
 ق

ِّ
ــاَل اهلُل: »إيِن

َ
»َوق

».
ً
ُكــْم يَُكــوُن َطَعامــا

َ
ْرِض، َوُكَّ َشــَجٍر فِيــِه َثَمــُر َشــَجٍر ُيــْزُِر بـِـْزراً ل

َ
األ

إن الشــجرة احليــة يه القــادرة ىلع إعطــاء ثمــٍر يــزر بــزراً، هلــذا 
فــإن العظــة اخلارجــة مــن حيــاة بــال ثمــر ال حتــوي بــزراً يمكــن أن 
ينتــج حيــاة يف اآلخريــن، وهــذا هــو الســبب وراء وجــود الكثــر مــن 
الوعــظ اذلي ال ينتــج عنــه ســوى رد فعــل اعطــي مؤقــت ولكنــه ال 

حيمــل ثمــراً دائمــاً. 

أوضــح بولــس يف )فيلــيب 2: 20 ـ 22( شــكاًل آخــر مــن أشــاكل 
األبــوة الروحيــة، فقــد قــال لريكــه يف العمــل تيموثــاوس: 

ْحَوالُِكــْم 
َ
َحــٌد آَخــُر نَِظــُر َنْفــِي َيْهَتــمُّ بِأ

َ
يْــَس يِل أ

َ
ْن ل

َ
»أل

ْنُفِســِهْم الَ َمــا ُهــَو لِيَُســوَع 
َ
ُبــوَن َمــا ُهــَو أل

ُ
َِميــُع َيْطل بِإِْخــالٍَص، إِِذ الْ

ــَدَم  ٍب َخ
َ
ــَع أ ٍ َم

َ
ــَودل

َ
ــُه ك نَّ

َ
ــوَن أ

ُ
ــْم َتْعرِف ْنُت

َ
أ
َ
ــاُرهُ ف ــا اْختَِب مَّ

َ
ــيِح. وَأ َمِس

ْ
ال

ــِل.« ِي
ْ

ــِل اإِلجن ْج
َ
ــِي أل َم

ــه  ــن رحلت ــس ع ــا بول ــي حيكيه ــة ال ــن القص ــزء م ــر ج يش
اتلبشــرية اثلانيــة املذكــورة يف )أعمــال الرســل 16: 1 ـ3( أنــه عندمــا 
تقابــل بولــس ألول مــرة مــع تيموثــاوس يف منطقــة دربــة ولســرته، اكن 
تيموثــاوس مؤمنــاً بالفعــل وذلــك بشــهادة القــادة يف الكنيســة املحلية، 
وقــد داعه بولــس يلصاحبــه يف العديــد مــن رحالتــه ألنــه رأى يف هــذا 
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اً روحيــاً، ومــن ذلــك الوقــت أصبــح تيموثــاوس رشيــك  الشــاب تمــزيُّ
العمــل اذلي يثــق فيــه بولــس وقــد توطــدت عالقتهمــا واســتمرت إىل 

أن انتقــل بولــس. 

يف هــذه احلالــة أصبــح بولــس أبــاً لـ»تيموثــاوس« ال ألنــه رحبــه 
للمســيح عــن طريــق الكــرازة باإلجنيــل ولكن مــن خــالل العالقة 
ــك  ــاوس كري ــع تيموث ــس م ــا بول ــل فيه ــي دخ ــخصية ال الش
موثــوق بــه يف العمــل، وهكــذا لــم حيصــل تيموثــاوس ىلع إرشــادات 
روحيــة فقــط مــن بولــس ولكنــه تبعــه يف متلــف مراحــل خدمتــه، 
واكن يــرى كيــف يعيــش بولــس تعايلمــه يف حياتــه ايلوميــة حتــت 

أشــاكل متلفــة ومتعــددة مــن الضغــوط. 

كتب بولس تليموثاوس قرب نهاية حياته يقول: 

ْصــِدي، َوإِيَمــايِن، 
َ
نـْـَت َفَقــْد تَبِْعــَت َتْعلِيــِي، َوِســَرِت، َوق

َ
ــا أ مَّ

َ
»وَأ

َصابَــِي 
َ
ــِي، َوَصــْبِي، َواْضِطَهــاَدايِت، َوآاليَِم، ِمْثــَل َمــا أ نَــايِت، َوَمَبَّ

َ
وَأ

ــُت! َوِمــَن 
ْ
ــاَداٍت اْحَتَمل ــَة اْضِطَه يَّ

َ
َة. أ ــَة َولِْســِرَ ــَة َوإِيُقونِيَّ ْنَطاكَِي

َ
يِف أ

ْن يَِعيُشــوا بِاتلَّْقــَوى 
َ
ِيــَن يُِريــُدوَن أ

َّ
. وََجِيــُع ال ْنَقــَذيِن الــرَّبُّ

َ
َِميــِع أ الْ

َمِســيِح يَُســوَع يُْضَطَهــُدوَن.« )2تيموثــاوس 3: 10 ـ 12(. 
ْ
يِف ال

ــذ  ــم تأخ ــس ل ــن بول ــاوس م ــا تيموث ــي قبله ــات ال إن اتلوجيه
شــل دروس يف قاعــة للمحــارضات ولكنهــا توجيهــات مســتمدة مــن 
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احتــاكك بولــس بــكل مصاعــب احليــاة املليئــة بالضغــوط، فلــم يســمع 
تيموثــاوس لوعــظ بولــس وحســب، ولكــن األهــم هــو أنــه رأى كيــف 
ــة  ــذه املصاحب ــالل ه ــن خ ــه، وم ــظ ب ــا وع  م

ً
ــا ــس فعلي ــارس بول م

ــاوس.   تليموث
ً
ــا ــس أب ــح بول ــة أصب ــخصية العميق الش

ــباب  ــن الش ــدد م ــع ع ــة م ــول يف عالق ــس بادلخ ــتمتع بول اس
ــتملت  ــد اش ــداً، وق ــزية ج ــت متم ــاوس اكن ــه بتيموث ــن عالقت ولك
رَْســرَتُْخُس 

َ
قائمــة هــؤالء الشــباب ىلع تيطــس وُســوَباتَُرُس مــن بريــِه أ

ِســيَّا: ِتيِخيُكــُس 
َ
ْهــِل أ

َ
ْريِبُّ َوِتيُموثـَـاوُُس َوِمــْن أ وََســُكونُْدُس واََغيـُـوُس ادلَّ

ــُس.  َوتُُروِفيُم

هنــاك حاجــة ماســة يف الكنيســة املعــارصة لرجــال يلعبــون ادلور 
ــل إىل  ــد أشت بالفع ــاوس، وق ــاة تيموث ــس يف حي ــه بول ــام ب الي ق
ــاج  ــني، واحتي ــاء حقيقي ــة آلب ــة ماس ــة يف حاج ــا احلال أن جمتمعاتن
الكنيســة ليــس أقــل مــن احتيــاج املجتمــع، فدلينــا رجــال يمكــن 
أن يلعبــوا دوراً يف عمليــة اتلنظيــم وإلقــاء العظــات وخيدمــون 
ــدد  ــم ع ــن ك ــة، ولك ــف الروحي ــواع الوظائ ــكل أن ــون ب ويقوم
ــم  ــاركونهم أفراحه ــر ويش ــباب األصغ ــهم للش ــون أنفس ــن يقدم اذلي
وأحزانهــم يف احليــاة املســيحية اجلافــة واملتقلبــة؟ كــم عــدد اذليــن 

ــد؟  ــلهم إن وج ــم وفش ــات ضعفه ــاركة بلحظ ــدون املش يري

قــدم بولــس يف )1تســالونيي( مــا قــد ندعــوه »اجليــل اثلالــث« 
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ــاوس  ــيال وتيموث ــن س ــة ع ــدث نياب ــة، فتح ــوة الروحي ــن األب م
ــه:  ــن نفس ــك ع وكذل

ِدهِ، 
َ

ْوال
َ
ِب أِل

َ ْ
نَّا نَِعــُظ لُكَّ َواِحــٍد ِمْنُكــْم اَك•أل

ُ
ْيــَف ك

َ
ُمــوَن ك

َ
َمــا َتْعل

َ
»ك

ِي َداَعُكــْم 
َّ

َمــا َيِــقُّ هلِلِ •ل
َ
وا ك

ُ
ك

ُ
ُعُكْم،  َونُْشــِهُدُكْم لـِـَيْ تَْســل َونَُشــجِّ

وتـِـِه َوجَمْــِدهِ.« )1تســالونيي 2: 11 ـ 12(. 
ُ
ك

َ
 َمل

َ
إىِل

ســاعد بولــس هنــا كاًل مــن تيموثــاوس وســيال يف القيــام بــدور 
األب الــرويح يف العالقــة باملؤمنــن مــن أهــل تســالونيي، وهكــذا 
فــإن االبــن الــرويح بلولــس نــراه اآلن أبــاً روحيــاً ألهــل تســالونيي، 
وهكــذا نــرى أمامنــا ثالثــة أجيــال روحيــة، بولــس كأب تليموثاوس 
ــذه  ــح ه ــا أن نوض ــالونيي، ويمكنن ــل تس ــاً أله ــدوره أب اذلي اكن ب

العالقــة كمــا يــيل: 

بولس 

تيموثاوس 

أهل تسالونيي 
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حياة اإليمان والطاعة 

أرشت يف الفصــل الســابع إىل أن يســوع لــم يعلــن اآلب تلالميذه 
كمفهــوم الهــويت، فكمــا قــال يف )يوحنــا 17: 6( فهــو: »أظهــر« اســم 
اآلب هلــم مــن خــالل الطريقــة الــي اعش بهــا حياتــه أمامهــم، فقــد 
ــه  ــل علي ــكال الاكم ــاآلب، واالت ــم ب ــال ادلائ ــاة االتص ــت حي اكن

حلظــة بلحظــة والطاعــة ادلائمــة إلرادتــه. 

ــة  ــرد عالق ــا جم ــة ع أنه ــوة الروحي ــف األب ــن وص وال يمك
ــاة  ــالل حي ــن خ ــا م ــر عنه ــن اتلعب ــد م ــال ب ــوت، ف ــوم اله أو مفه

ــرون.  ــه اآلخ  يتبع
ً
ــا ــون نموذج ــة تلك ــان والطاع اإليم

جيــب ىلع األب الــرويح أن يكــون قــادراً ىلع أن يقــدم نفــس 
الوصيــة الــي قدمهــا يســوع تلالميــذه: »اتبعــين« أو كمــا قــال بولس 

للمؤمنــن يف كورنثــوس: 

َمِسـيِح.«)1كورنثوس 11: 1(. 
ْ
 بِال

ً
يْضـا

َ
نَـا أ

َ
َمـا أ

َ
ونُـوا ُمَتَمـثِّلنَِي بِـي ك

ُ
»ك

ــال  ــة، ف ــوش احلديث ــد اجلي ــة يف أح ــدة اتلايل ــت القاع تأسس
ــق  ــول: »ورايئ!« ينطب ــه يق ــوا« ولكن ــه: »تقدم ــد لقوات ــول القائ يق

ــرب.  ــش ال ــر ىلع جي ــس األم نف

فيمــا يتعلــق بنطــاق الشــخصية فالــرب خيضــع تالميــذه 
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ــا ىه  ــأل م ــد أن نس ــة، فالب ــارات رصام ــرث االختب ــه ألك وخدام
ــب  ــل اذلي يرغ ــخصية الرج ــا يف ش ــب توافره ــي جي ــات ال املتطلب
ــا  ــؤال ربم ــذا الس ــن ه ــة ع ــرويح، لإلجاب ــدور األب ال ــام ب يف القي
ــن  ــال اذلي ــية للرج ــخصية الرئيس ــمات الش ــار الس ــص باختص نلخ

ــن.  ــاء الروحي ــدور اآلب ــوا ب قام

إبراهـــيم 

ــه  مــن أهــم الســمات الــي مــزت شــخصية إبراهيــم هــو إيمان
اثلابــت وطاعتــه الاكملــة والفوريــة للــرب كمــا ســبق وذكــرت، وقــد 
ظهــر هــذا بوضــوح عندمــا طلــب منــه اهلل أن يقــدم اســحق ابنــه 

كذبيحــة. 

بــدون شــك اكن اســحق أىلغ مــا يف حيــاة إبراهيــم، واكن اســحق 
ــرباكت  ــم ىلع لك ال ــا إبراهي ــن خالهل ــيحصل م ــي س ــاة ال ــو القن ه
ــن،  ــالة العرباني ــب يف رس ــر الاكت ــا يش ــا كم ــده اهلل به ــي وع ال
ولكــن إبراهيــم لــم يــرتدد، ولــم يطــع فقــط ولكنــه أطــاع بثبــات 

ــردد:  ودون ت

ــْن  ــنْيِ ِم نَ
ْ
ــَذ اث َخ

َ
ــارِهِ، وَأ  ِحَ

َ
ــدَّ َع  َوَش

ً
ــا ــُم َصَباح ــَر إِبَْراِهي

َّ
»َفَبك

ــاَم َوَذَهــَب 
َ
ــٍة، َوق

َ
 لُِمْحَرق

ً
َق َحَطبــا َمانـِـِه َمَعــُه َوإِْســَحاَق اْبَنــُه َوَشــقَّ

ْ
ِغل

ــن 22: 3(.  ُ اهلُل. « )تكوي
َ

ــاَل هل
َ
ِي ق

َّ
ــِع ال َمْوِض

ْ
 ال

َ
إىِل
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بولـــــس 

ــن  ــوس م ــن يف كورنث ــن املؤمن ــر م ــاً لكث ــس أب ــح بول أصب
ــببن : ــك لس ــل وذل ــالة اإلجني ــالل رس خ

أوالً: يف كرازتــه لــم يقــدم بولــس إجابــة بســيطة وســهلة 
ــد  ــوم، فق ــواعظ ايل ــض ال ــل بع ــا يفع ــاة كم ــكالت احلي ــن مش ع
ــس يف  ــد بول ــب، وأك ــوس ىلع الصلي ــل كورنث ــاتله أله ــزت رس رك

)1كورنثــوس 2: 1 ـ 2( ىلع هــذا: 

ــُموِّ  ــَس بُِس يْ
َ
ــُت ل َتْي

َ
ــَوةُ أ ــا اإِلْخ َه يُّ

َ
ــْم أ ُْك ــُت إِلَ َتْي

َ
ــا أ مَّ

َ
ــا ل نَ

َ
» وَأ

ْن 
َ
ــزِْم أ ْع

َ
ــْم أ

َ
 ل

ِّ
ين

َ
ــَهاَدةِ اهللِ، أل ــْم بَِش ُك

َ
 ل

ً
ــا ــِة ُمَناِدي َم

ْ
ِك

ْ
وِ احل

َ
الَِم أ

َ
ــك

ْ
ال

 ».
ً
ــا وب

ُ
ــاهُ َمْصل ــيَح َوإِيَّ َمِس

ْ
ــوَع ال  يَُس

َّ
ــْم إاِل  بَيَْنُك

ً
ــيْئا  َش

َ
ــرِف ْع

َ
أ

: لــم يكــن الصليــب حمــور تركــزي بولــس يف عظاته وحســب، 
ً
ثانيــا

ــه اخلاصــة كمــا  وإنمــا اكن الصليــب حقيقــًة اختربهــا بولــس يف حيات
كتــب يف )غالطيــة 6: 14(: 

ــا  َن ــِب َربِّ  بَِصلِي
َّ
ــَر إاِل َتِخ

ْ
ف
َ
ْن أ

َ
ــا يِل أ َحاَش

َ
ــِي، ف ــْن ِجَه ــا ِم مَّ

َ
» وَأ

ــِم.«
َ
َعال

ْ
ــا لِل نَ

َ
ــُم يِل وَأ

َ
َعال

ْ
ــَب ال ــْد ُصلِ

َ
ــِه ق ِ ِي ب

َّ
ــيِح، ال َمِس

ْ
ــوَع ال يَُس

ــوس ألن رســاتله ركــزت  ــس أوالداً روحيــن يف كورنث أجنــب بول
ــث أخضــع طموحــه  ــه، حي ــع يف حيات ــب مل ىلع الصليــب وألن الصلي

ــذلات.  ــه إىل عمليــة صلــٍب ل الشــخيص وذات
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إن رســالًة ال ترتكــز ىلع الصليــب، وواعظــاً لــم خيتــرب صلــب 
اذلات، ال يمكنهمــا بــأي حــال مــن األحــوال إجنــاب أطفــال روحين 

اكذليــن ودلهــم بولــس يف كورنثــوس. 

بولس وسيال وتيموثاوس 

قدمــت )1تســالونيي( بولــس وســيال وتيموثــاوس كآبــاء 
روحيــن، فقــد كتــب بولــس ألهــل تســالويني: 

نَّــا بَيَْنُكْم 
ُ
ــْوٍم ك

َ
ْيــَف بَِطَهــاَرٍة َوبـِـِبٍّ َوبـِـالَ ل

َ
ْنُتــْم ُشــُهوٌد، َواهلُل، ك

َ
» أ

ــا نَِعــُظ لُكَّ َواِحــٍد ِمْنُكــْم  نَّ
ُ
ْيــَف ك

َ
ُمــوَن ك

َ
َمــا َتْعل

َ
ُمْؤِمنِــنَي. ك

ْ
ْنُتــُم ال

َ
أ

َمــا َيـِـقُّ هللِ 
َ
وا ك

ُ
ك

ُ
ُعُكْم، َونُْشــِهُدُكْم لـِـَيْ تَْســل ْوالَِدهِ، َونَُشــجِّ

َ
ِب أل

َ
اَكأل

وتـِـِه َوجَمْــِدهِ. « )1تســالونيي 2: 10 ـ 12(. 
ُ
ك

َ
 َمل

َ
ِي َداَعُكــْم إىِل

َّ
ال

ــة  ــن اثلالث ــلوك لكٍّ م ــين يف س ــن أساس ــس ىلع جانب ــد بول أك
رجــال، األول مثايلتهــم، فحياتهــم الشــخصية اكنــت بــال لــوم، وثانيــاً 
اكن هلــم قلــب األب جتــاه أهــل كورنثــوس، فقــد وضعــوا أمامهــم أىلع 
ــذا  ــق ه ــم ىلع حتقي ــون تالميذه ــدون وحيث ــتمروا يتح ــر، واس املعاي
ــاً  ــذا أيض ــاح أوالده هك ــي بنج ــر األب الطبي ــا يفتخ ــار، فكم املعي
ــون  ــم يتقدم ــة تالميذه ــغوفن برؤي ــال ش ــة رج ــؤالء اثلالث اكن ه

ــن.  ــن وناجح ــن مثمري كمؤمن
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ما ىه الصفات؟ 

إن كنــا ســنلخص الســمات األساســية لشــخصيات الرجــال اذليــن 
ذكرناهــم ســابقاً، فســنصل إىل قائمــة كهــذه: 

.• إيمان غر مزتعزع
.• طاعة فورية اكملة 

.• رسالة ركزت ىلع الصليب 
.• الصليب يف حياتهم 

.• سلوك مسييح بال عيب 
.• اعطفة أبوية حنو املؤمنن 

.• محاس واهتمام بنجاحهم احلقييق 
.• أبوة عملية: َتَنٍّ 

ــة  ــوة الطبيعي ــن األب ــوة يقــع مــا ب ــوع آخــر مــن األب ــاك ن هن
اجلســدية  واألبــوة الروحيــة، أعــين بــه اتلبــين الفعــيل ســواء 
ــوين أو الواقــي ألطفــال آباؤهــم ال يســتطيعون االهتمــام بهــم  القان

ــم.  ــوا به ــن يهتم أو ل
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ــُر نفــي باســتمرار باتلعريــف اذلي يقدمه  َذكِّ
ُ
يف هــذا املجــال أ

يعقــوب عــن نوعيــة ادليانة الــي يقبلهــا اهلل: 

تَِقــاُد 
ْ
اِهــَرةُ انلَِّقيَّــُة ِعْنــَد اهللِ اآلِب ِهَ َهــِذهِ: اف يَانَــُة الطَّ »ادَلِّ

َســاِن َنْفَســُه بـِـالَ َدنـَـٍس 
ْ
ــْم، وَِحْفــُظ اإِلن َراِمــِل يِف ِضيَقتِِه

َ
ــاَم َواأل ََت الْ

ــوب 1: 27(.  ــِم. « )يعق
َ
َعال

ْ
ــَن ال ِم

الحــظ اتلفرقــة مــا بــني ادليانــة واخلــالص، فاخلــالص هــو مــا 
ــان هلل،  ــه اإلنس ــا يفعل ــة ىه م ــان، وادليان ــل اإلنس ــه اهلل ألج فعل

ــالص اهلل.  ــتجابة خل ــا ىه اس فديانتن

ــة  ــك اآلي ــتمرار تلل ــوع باس ــاود الرج ــين يع ــدت ذه ــراً وج مؤخ
ــدس  ــاب املق ــن بالكت ــن املؤمن ــعر أن مالي ــوب، وأش ــالة يعق يف رس
ــي  ــة، ف ــك اآلي ــوب يف تل ــوهل يعق ــا يق ــداً م ــمعوا أب ــم يس ــم ل كأنه
ــايب  ــب إجي ــدأ جبان ــريض اهلل يب ــين اذلي ي ــاط ادلي ــذا النش ــه هل وصف
ــا  ــأول م ــا، ف ــا أن نفعله ــع اهلل مّن ــي يتوق ــور ال ــتمل ىلع األم يش
يتحــدث عنــه يعقــوب هــو زيــارة األرامــل واأليتــام أي االهتمــام بهــم 
وتلبيــة طلباتهــم، ويف انلهايــة ينتقــل إىل اجلانــب الســليب اذلي حيــث 

ــم«.  ــن العال ــس م ــال دن ــه ب ــان نفس ــظ اإلنس ــّراءه ىلع »حف ــه قُ في

اســتمعت إىل عظــات مــن خــدام كثريــن ملــا يزيــد عــن مخســن 
ــة إىل أن  ــادي باحلاج ــي تن ــائل ال ــن الرس ــد م ــمعت العدي ــاً، وس اعم
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حيفــظ اإلنســان نفســه بــال دنــس مــن العالــم، وال أتذكــر أين ســمعت 
عظــة عــن رضورة راعيــة األرامــل واأليتــام. 

ــدس ىلع  ــاب املق ــتمر يف لك الكت ــد مس ــاك تأكي ــك فهن ــع ذل م
ــم  ــد القدي ــن العه ــل يف لك م ــام واألرام ــة األيت ــئويلتنا يف راعي مس
ــت  ــم توصل ــد القدي ــاء العه ــالة أنبي ــت رس ــا حلل ــد، وعندم واجلدي
ــادة  ــج اهلل، األوىل ىه عب ــية تزع ــا أساس ــالث خطاي ــاك ث إىل أن هن
األوثــان، واثلانيــة خطيــة الزنــا، واثلاثلــة الفشــل يف االهتمــام باأليتــام 

ــتوى.  ــس املس ــاً يف نف ــا مجيع ــدو يل أن اهلل يضعه ــل، ويب واألرام

ــة  ــال واخلطي ــق باألفع ــا تتعل ــا خطاي ــن هم ــاً إن أول خطيت حق
ــورة،  ــل خط ــا أق ــذا ال جيعله ــن ه ــال ولك ــة إهم ــة يه خطي اثلاثل
ــاً  ــا تمام ــم نفعله ــي ل ــة ال ــياء الصاحل ــبب األش ــون بس ــن ُمذنب فنح

ــا.  ــي فعلناه ــيئة ال ــياء الس ــن األش ــن ع ــرب مذنب ــا نُعت مثلم

باتلأكيــد لــم نفشــل يف االهتمــام باألرامــل واأليتــام لعــدم وجــود 
ــم،  ــول العال ــف ح ــام تتضاع ــل واأليت ــداد األرام ــة، ألن أع الفرص
ــام  ــن األيت ــن م ــدة مالي ــاك ع ــاب هن ــذا الكت ــر ه ــت ن ــي وق ف
ــبياً يف  ــرة نس ــة صغ ــا، وىه دول ــدا وحده ــدز يف أوغن ــن باإلي املصاب
قــارة أفريقيــا الواســعة، وعندمــا ينتــر وبــاء اإليــدز يف شــبه القــارة 

ــا.  ــه يف أفريقي ــاً من ــة فســيكون اخلطــر أكــرث رعب اهلندي
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ربمــا يتبــى بعــض املؤمنــن الغربيــن اجتــاه: »هــذه مشــلكة األمــم 
املتخلفــة غــر املتحــرة، ولســنا مســئولن عنها«.

ــون  ــا اكن ل ــارس أليخ مهم ــين ح ــد أن ــذا، فأعتق ــق ىلع ه ال أواف
ــلكة  ــإن مش ــذا ف ــع ه ــن م ــا، ولك ــا فيه ــي حيي ــة ال ــدله أو ادلول ج
ــلكة  ــايم، فاملش ــم انل ــارصة ىلع دول العال ــت ق ــام ليس ــل واأليت األرام
ــاين  ــل اثل ــة. أرشت يف الفص ــف يف ادلول الغربي ــل متل ــرة بش خط
عــر إىل أننــا نواجــه ماليــن مزتايــدة مــن الشــباب اذليــن بــال آبــاء، 
أطفــال دخلــوا يف الســيب ألن آباءهــم فشــلوا يف القيــام بمســئويلاتهم، 
ــا هــم ليســوا  ــال فربم ومــن خــالل تعريــف القامــوس هلــؤالء األطف

ــام.  ــاً باملعــى احلــريف ولكــن هلــم نفــس احتياجــات األيت أيتام

إن االنهيــار املزتايــد لــألرسة يف الغــرب ينتــج عنــه املزيــد واملزيــد 
مــن األمهــات واآلبــاء اذليــن يتولــون مســئويلة أوالدهــم بمفردهــم دون 
ــئويلة ىلع  ــذه املس ــع ه ــوال تق ــم األح ــر، ويف معظ ــرف اآلخ ــود الط وج
األمهــات ال اآلبــاء. فــي بعــض األحيــان يعتقــد انلــاس أن املصاعــب 
ــم  ــال ت ــض األطف ــح فبع ــذا صحي ــئ، وه ــلوكهم اخلاط ــة لس ىه نتيج
احلمــل بهــم خــارج إطــار الــزواج، ولكــن يف أي موضــع مــن اإلجنيــل 
ــذا  ــن ه ــرث م ــاة؟ واألك ــة للخط ــر الرمح ــن أن نظه ــوع م ــا يس يمنعن
ــن  ــم م ــاء، وه ــال آب ــن ب ــال اذلي ــم األطف ــرث ه ــون أك ــن يعان ــإن م ف
ــم خيطئــوا، باإلضافــة إىل هــذا فــإن مجــوع غفــرة مــن النســاء هــن  ل
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أمهــات يقمــن براعيــة أطفاهلــن دون وجــود اآلبــاء وهــن لــم يرتكــن 
ــن  ــة وحيمل ــة القانوني ــن انلاحي ــات م ــن مزتوج ــهن، فه ــأ بأنفس خط

ــم يهجرهــن أزواجهــن دون ســبب.  ــاًل أو أكــرث ألزواجهــن ث طف

مــع ذلــك ال تهتــم الكنيســة املعــارصة إال قليــاًل بالعــدد الكبر 
مــن هــؤالء األمهــات الــاليئ يربــن أطفاهلــن بمفردهــن دون وجــود 
الريــك اآلخــر، أعتقــد أن اهلل ســيقول نلــا مثلمــا قــال إلرسائيــل 

يف أيــام إشــعياء: 

 . َمــاِم َعْيــَيَّ
َ
َعالُِكــْم ِمــْن أ

ْ
ف
َ
ــوا َشَّ أ

ُ
ــوا. اْعِزل وا. َتَنقُّ

ُ
تَِســل

ْ
»اِغ

. انِْصُفــوا  ــقَّ َ ُبــوا احلْ
ُ
ــْرِ. اْطل َ ُمــوا فِْعــَل اخلْ

َّ
. َتَعل ِّ ــوا َعــْن فِْعــِل الــرشَّ فُّ

ُ
ك

ــِة.« )إشــعياء 1: 16 ـ 17(. 
َ
ْرَمل

َ
َيتِيــِم. َحاُمــوا َعــِن األ

ْ
ُضــوا لِل

ْ
ــوَم. اق

ُ
َمْظل

ْ
ال

قــد ال يوافــق بعــض املؤمنــن املعارصيــن ىلع أن تلــك اللكمــات 
تنطبــق عليهــم ولكــن كمــا قلــت فإننــا مذنبــون بســبب األشــياء 
اجليــدة الــي لــم نفعلهــا تمامــاً مثلمــا حنــن مذنبون بســبب األشــياء 
الريــرة الــي فعلناهــا، فيجــب أن نتذكــر أيضــاً أن الشــعب اذليــن 

خياطبهــم إشــعياء شــعب متديــن جــداً وأن اهلل قــد قــال هلــم تلــوه: 

ُس 
ْ
ُرَهــٌة يِل. َرأ

ْ
َُخوُر ُهــَو َمك ــٍة. ابلْ

َ
تـُـوَن بَِتْقِدَمــٍة بَاِطل

ْ
»الَ َتُعــوُدوا تَأ

 ».
َ

ــَم َواالِْعتاَِكف
ْ
ِطيــُق اإِلث

ُ
ْســُت أ

َ
َمْحَفــِل. ل

ْ
ــْبُت َونـِـَداُء ال ــْهِر َوالسَّ الشَّ

)إشعياء 1: 13(. 
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ينطــق يســوع يف )لوقــا 6: 46( بتهمــة مماثلــة ضــد املتدينــن يف 
أيامــه، فلــم يوخبهــم ىلع مــا يفعلونــه ولكــن ىلع مــا لــم يفعلونــه: 

ــا  ــوَن َم
ُ
 َتْفَعل

َ
ــْم ال ْنُت

َ
، وَأ ــاَربُّ ، يَ ــاَربُّ ــِي: يَ ــاَذا تَْدُعونَ » َولَِم

ُ؟«  ــوهلُ
ُ
ق
َ
أ

ــث  ــيحية حي ــوم املس ــريب ايل ــا الغ ــرون يف متمعن ــد كث ينتق
يعتربونهــا أمــوراً ورثناهــا عــن أجيــال ســابقة وال تمــت بصلــة هلــذا 
اجليــل، ويشــعرون أنــه ال يوجــد مــا تقدمــه املســيحية مــن حلــول 
ــاس  ــؤالء انل ــل ه ــر مث ــوم، وال يتأث ــا ايل ــي نواجهه ــكالت ال للمش
بالعظــات ولكنهــم يريــدون أن يــروا اإلجنيــل يثمــر نتائــج إجيابيــة 

ــة.  وعملي

ــن أن  ــي يمك ــة ال ــة واملرئي ــاهمات املوضوعي ــن املس ــن ب م
تقدمهــا الكنيســة ايلــوم ىه اإلظهــار العمــيل لألبــوة يف هذه األشــاكل 
ــا  ــباب يف متمعن ــن الش ــر م ــدرك الكث ــا، ي ــي ذكرته ــة ال املختلف
ــه يف  ــون عن ــم، ويبحث ــود يف حياته ــا مفق ــيئاً م ــاك ش ــوم أن هن ايل
أماكــن متلفــة مثــل الكحــول واملخــدرات، والعصابــات والســحر 

ــة.  ــر العنيف ــاب الكمبيوت ــات ويف ألع ــفات وادليان والفلس

ولكنهــم يبحثــون فعليــاً عــن أب ىلع الرغــم مــن أنهــم ال 
ــذا.  ــون ه يدرك
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يف آخـر عقديـن مـن القرن العريـن، قام مبران مشـهوران ىلع 
مسـتوى العالـم بعمل دراسـة إسـتطالعية ىلع من جتاوب مـع وعظهما 
يف املؤتمـرات الضخمـة الـي عقداهـا، وتم تسـجيلهم ىلع أسـاس أنهم 
عرفـوا املسـيح، احتـاج األمـر لكثر مـن املسـاعدين ومبالـغ ضخمة 
مـن املـال يف ادلاعيـة ويف تنظيم محالت اتلبشـر ومتابعة هـؤالء اذلين 
عرفـوا املسـيح حديثـاً، ويمكـن أن يقـال أن األمـر انطـوى ىلع كثر 
مـن اجلهـد واملـال، ومـع ذلـك اكنـت حتليالتهـم مقتصـدة، اسـتنتج 
أحـد هذيـن املبريـن أن مخسـة باملائـة ممن عرفـوا املسـيح من خالل 
محالتـه اتلبشـرية هـم ُمؤمنون ُمكرسـون واملبـر اآلخر اكنت نسـبة 

املكرسـن بـن َمـن عرفوا املسـيح مـن خالهل ثالثـة باملائـة فقط. 

ــن  ــا م ــل إيله ــم اتلوص ــم يت ــج ل ــذه انلتائ ــد ىلع أن ه ــين أؤك دع
خــالل واكلــة علمانيــة يمكــن أن نتهمهــا باإلحنيــاز ضــد الكــرازة، 
فــي كال احلاتلــن تمــت عمليــات املســح مــن خــالل منظمــة املبــر، 
ــم  ــن، فه ــاً مــن املبري ــد أي ــين ال انتق ــد أيضــاً ىلع أن وجيــب أن أؤك

رجــال ذو اســتقامة اعيلــة ممــن اعتربهــم إخــويت يف الــرب. 
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ــم  ــل يف العال ــيكون رد الفع ــاذا س ــاءل: م ــب أن نتس ــن جي لك
 جتاريــاً لــم حيقــق اعئــداً ســوى مخســة باملائــة 

ً
العلمــاين لــو أن مــرواع

أو أقــل مــن إمجــايل رأس املــال اذلي اســتثمر فيــه؟ باتلأكيــد ســيكون 
ــة  ــن العدال ــيكون م ــل س ــالس، ه ــو اإلف ــروع ه ــذا امل ــر ه مص
ــاءات  ــك اإلحص ــا تل ــا تمثله ــارصة كم ــة املع ــتنتاج أن الكنيس اس

ــاً؟  مفلســة روحي

ال يمكــن أن تعــزى تلــك انلتائــج ألي عيــب يف رســالة الكــرازة 
اتلبشــرية، ألن تلــك الرســالة تؤكــد ىلع أهميــة الــوالدة اجلديــدة وقــد 
انطــوت ىلع عــرض واضــح تمامــاً للخــالص، ربمــا اكنــت هنــاك نقطــة 
واحــدة يف العهــد اجلديــد لــم تعطهــا هــذه الرســالة حقهــا مــن الرتكــزي  
وىه موقــف اهلل الصــارم مــن اخلطيــة، ولكــن هــذا يف حد ذاتــه ليس 

الســبب الرئيــي وراء االفتقــار إىل اثلمــار الــي تــدوم. 

أعتقــد أن الســبب الرئيــي وراء تلــك انلتائــج املحبطــة 
ــرات  ــدى امل ــي إح ــارصة كل، ف ــة املع ــة الكنيس ــن يف حال يكم
ــن  ــد رويح للمؤمن ــجييل كمرش ــم تس ــراٍع ت ــا ك ــت فيه ــي خدم ال
ــا  ــش فيه ــي أعي ــة ال ــرة يف املنطق ــة كب ــة كرازي ــدد يف محل اجل
والــي اكنــت قــد أعلنــت أنهــا حققــت نتائــج مذهلــة، لــم تكــن 
مســئويلتنا كمرشــدين ىه مــرد احلديــث مــع هــؤالء اذليــن دليهــم 
ــال  ــاظ ىلع  االتص ــت احلف ــن اكن ــااعت ولك ــاؤالت يف االجتم تس
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ــات  ــالل املاكمل ــن خ ــورة م ــا هل مش ــخص قدمن ــكل ش ــارش ب املب
ــا.  ــاكن م ــه يف م ــوة ملقابلت ــات أو دع ــة أو اخلطاب اتلليفوني

ــد  ــخصاً وق ــن ش ــن وعري ــورة الثن ــت املش ــيب قدم ــن جان م
ــة وبعــد اســتخدام لك وســيلة  ــة، ويف انلهاي ســجلت أســماءهم بعناي
ممكنــة للمتابعــة توصلــت إىل أن شــخصن فقــط قــد أصبحــا مؤمنن 
ــدم  ــا تق ــي، وكالهم ــواً يف كنيس ــا عض ــح لك منهم ــن، وأصب مكرس

ــاً.  ــاً مثمــراً ثابت يلكــون مؤمن

ــس  ــد لي ــخصن؟ باتلأكي ــن الش ــاح هذي ــبب وراء جن ــا الس م
ألنــين أرىع رعيــة كبــرة وضخمــة، فعــدد األعضــاء يف ذلــك الوقت 
لــم يتعــد اخلمســن شــخصاً! حتمــاً توصلــت إىل أن العامــل احلاســم 

 مــا مــن األبــوة الروحيــة. 
ً
هــو أين قدمــت لــلٍّ منهمــا نــواع

فيمــا يتعلــق بالعريــن اآلخريــن اذليــن قدمــت هلــم املشــورة، 
ــدم  ــبب ع ــن بس ــن مكرس ــوا مؤمن ــم يصبح ــم ل ــت إىل أنه توصل
ــم  ــدم هل ــم تق ــة ل ــم بكنيس ــة أو ارتباطه ــأي كنيس ــم ب ارتباطه
األبــوة الروحيــة، وقــد علــق أحدهــم ىلع مثــل هــذا املوقــف قائــاًل: 
ــة.  ــاً حتــت دجاجــة ميت ــاً حي ليــس مــن املنطــيق أن تضــع كتكوت

املسيحية أم الكنيسة؟ 

مــى عــرون قرنــاً منــذ أن أعطــى املســيح للرســل األوائــل 
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ــل  ــرُّ هائ ــدث تغ ــك ح ــاء ذل ــلهم، ويف أثن ــى وأرس ــوة العظ ادلع
يف العالــم املســييح، وهــو تغــر مــى دون أن يلحظــه أحــد، 
ــاًء  ــج أعض ــة تنت ــيحية، فالكنيس ــة باملس ــتبدنلا الكنيس ــد اس فق
ــب  ــة تتطل ــذ، والكنيس ــج تالمي ــيحية فتنت ــا املس ــة، أم يف الكنيس
ــة العظــى مــن   واملســيحية تتطلــب تكريســاً، إن الغابلي

ً
خضــواع

ــيل  ــوذج األص ــن انلم ــدوا ع ــم ابتع ــون أنه ــوم ال يدرك ــن ايل املؤمن
واملعيــار اذلي رســمه اإلجنيــل، فقــد شــلكوا مفهومهــم عن املســيحية 

ــارصة.  ــة املع ــا رأوه يف الكنيس ــالل م ــن خ م

ــم  ــه هل ــت توجيهات ــل، اكن ــله األوائ ــوع رس ــل يس ــا أرس عندم
ــوح:  ــكل وض ب

َمِم« )مى 28: 19(. 
ُ
ِمُذوا َجِيَع األ

ْ
َهُبوا َوتَل

ْ
اذ

َ
» ف

اكن قــد أعطاهــم تعريفــاً واضحــاً عــن مــا ينطــوي عليــه كونهــم 
ــذه:  تالمي

ــْم: »إِْن  ُه
َ
ــاَل ل

َ
ــَت َوق ََف

ْ
اتل

َ
ــُه، ف ــائِِريَن َمَع ــَرٌة َس ثِ

َ
ــوٌع ك »َوَكَن ُجُ

ْوالََدهُ َوإِْخَوتـَـُه 
َ
تـَـُه وَأ

َ
ــُه َواْمرَأ مَّ

ُ
بـَـاهُ وَأ

َ
َّ َوالَ ُيْبِغــُض أ يِت إيِلَ

ْ
َحــٌد يـَـأ

َ
اَكَن أ

ــذاً.  ِمي
ْ
ــوَن يِل تِل ْن يَُك

َ
ــِدُر أ ــالَ َيْق

َ
، ف

ً
ــا يْض

َ
ــُه أ ــتَّ َنْفَس ــِه، َح ِ َخَوات

َ
وَأ

ــوَن يِل  ْن يَُك
َ
ــِدُر أ ــالَ َيْق

َ
يِت َوَراِئ ف

ْ
ــأ ــُه َويَ ــُل َصلِيَب ــْن الَ َيِْم َوَم

ــا 14: 25 ـ 27(. ــذاً.« )لوق ِمي
ْ
تِل
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تعمــد هــذه اآليــة إىل املقارنــة بــن نوعــن مــن البــر، اجلمــوع 
ــن  ــوه م ــن تبع ــراد اذلي ــة واألف ــن ناحي ــه م ــاروا مع ــن س ــرة اذلي الغف
ــي  ــرة ال ــوع الغف ــاه الم ــا جت ــة بالرض ــعر الكنيس ــرى. تش ــة أخ ناحي
ــام األول ع لك  ــيحية يف املق ــز املس ــن ترك ــوع، ولك ــر وراء يس تس
ــني   مكرس

ً
ــااع ــرج أتب

ُ
ــأن ت ــم ب ــى تهت ــوع، ف ــوا يس ــن تبع ــخص مم ش

ــر.  ــاكن آلخ ــن م ــوع م ــون يس ــاس يتبع ــرد أن ــوع ال جم ليس

مــن خــالل خــربيت يف مــال املشــورة والــي رشحتهــا كمــا ســبق، 
وكذلــك مــن خــالل ظــروف كثــرة مشــابهة وجــدت نفــي مقتنعــاً 
ــي حتــول املؤمنــني الــدد إىل  ــة ل ــوة روحي ــاج إىل أب ــأن األمــر يت ب
ــم  ــادر ال تت ــول انل ــن اتلح ــة م ــك انلوعي ــني، إن تل ــني مكرس مؤمن
ــيق إىل مســتوى رويح أىلع مــن  ــي ترت ــة يســوع املســيح ال  بمعرف

َّ
إال

تلــك الكنيســة الــي يذهــب أو تذهــب إيلهــا، فحيثمــا ال توجــد أبــوة 
ــن  ــاً ول ــاً روحي ــن اجلــدد أيتام ــة، ســيظل أغلــب املؤمن ــة فعال روحي

ــوا أعضــاء مثمريــن وناضجــن يف اعئلــة اهلل.  يكون

ــل  ــا يفش ــوان »عندم ــل عن ــر اذلي حيم ــاين ع ــل اثل يف الفص
ــدوا  ــم جي ــباب اذلي ل ــن الش ــائدة ب ــوال الس ــت األح ــاء« تناول اآلب
أبــوة ســليمة، واذليــن حيتاجــون إىل اتلأديــب، وحيتاجــون إىل الرتكــزي، 
ــيطاين، ويف رأيي أن  ــواء الش ــداع واإلغ ــواع اخل ــل أن ــن ل واملعرض
ــم،  ــي يف العال ــك ال ــع تل ــوازى م ــارصة تت ــة املع ــوال يف الكنيس األح
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ــم نفــس  ــوا ىلع اخلــالص دليه ــون أنهــم حصل ــن يقول فالشــباب اذلي
االحتيــاج إىل الرتكــزي مثــل نظرائهــم يف العالــم، فهــم مدفوعــون خلف 
لك صيحــة للموضــة يف احلديــث واملالبــس والرتفيــه حــى يف العبــادة، 
فــرى هــؤالء الشــباب أن العبــادة ىه أحــد أشــاكل اتلعبــر عــن اذلات 
بطريقــة دينيــة، ونــادراً مــا يرونهــا ىلع أنهــا مقابلــة شــخصية مــع اهلل 
القــدوس املهــوب، فهــم يفتقــدون أمريــن همــا: االســتقرار، واهلــدف 
املحــدد اذلي يســعون إىل حتقيقــه، وهنــاك ثــالث ســمات جتمــع بن لك 

شــباب هــذا اجليــل ســواء مــن املؤمنــن أو غــر املؤمنــن.

خيبة األمل: 

ــب  ــة كوك ــع وحال ــع املجتم ــاه وض ــاط جت ــون باإلحب ــم مصاب ه
األرض واحلاجــة إىل العدالــة االجتماعيــة ودعــم األعضــاء األضعــف 
يف املجتمــع، فيشــعرون أن األجيــال الســابقة قــد أحبطتهــم، وأورثتهــم 

مشــكالت ال جيــدون هلــا حلــول. 

بصفــي واحــداً ممــن ينتمــون إىل اجليــل الســابق جيــب أن أعــرتف 
أن الشــباب حمقــون، فقــد أورثناهــم ثقافــة ومتمعــاً هــو نتــاج 
خلطايانــا املختلفــة، مثــل الطمــع واألنانيــة وعــدم املبــاالة بالضعفــاء 
ــا  ــون إال أنن ــا مؤمن ــا أنن ــن إداعئن ــم م ــل. ىلع الرغ ــال اعئ ــن ب واذلي
فشــلنا يف إتمــام أول واجباتنــا »ادليانــة الطاهــرة انلقيــة« يف االهتمــام 
ــادئ  ــن مب ــة ع ــال القادم ــا إىل األجي ــام، إذا حتدثن ــل واأليت باألرام
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اإليمــان املســيح فســيجيبون قائلــني: »مارســوا أوالً مــا تعظــون بــه، 
ــه«. ــا تقولون ــتمع مل وسنس

ابلحث عن الهب انلق 

الصفــة اثلانيــة الــي تمــزي شــباب ايلــوم ىه أنهــم يبحثــون عمــا 
ــن  ــكيناً حماول ــيأخذون س ــاً فس ــم ذهب ــا هل ــإن قدمن ــيق، ف ــو حقي ه
خــدش اذلهــب لرؤيــة مــا حتــت الســطح هــل هــو ذهــب خالــص؟ أم 

ــن اذلهــب.  ــن املعــدن مغطــاة بقــرة م أن األمــر مــرد ســبيكة م

تعــد كنيســة الودكيــة املذكــورة يف ســفر الرؤيــا اإلصحاحــن اثلاين 
واثلالــث ىه األقــرب للكنيســة املعــارصة، فنســمع صــوت يســوع يقــول 
ــارِ  َ ــَى بِانلْ  ُمَص

ً
ــا ــِي َذَهب ــَرِي ِم ْن تَْش

َ
ــَك أ ي

َ
ــُر َعل ِش

ُ
ــة: »أ ــذه الكنيس هل

لـِـَي تَْســَتْغِى« )رؤيــا 3: 18(، هنــاك ذهــب كثــر يف الكنيســة املعــارصة 
لــم تمتحنــه انلــار، فكثــراً مــا نُلــيق العظــات املنمقــة ولكــن عندمــا 

تأتـي انليـــران عليها ال يثبت الـــذهب أمـام االختبـار. 

استجابة جذرية 

ــم  ــى أنه ــوم ف ــباب ايل ــزي الش ــي تم ــة ال ــة اثلاثل ــا العالم أم
ــات ســهلة وســطحية، وال  ــون عــن إجاب راديكايلــون، فهــم ال يبحث
ــد،  ــذ زمــن بعي ينبهــرون بانلظــام املوضــوع أو اتلقايلــد املوجــودة من
فبالنســبة هلــم ال يوجــد يشء مقــدس حُيــرم االقــرتاب منــه، فلــو أن 
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الشــجرة تــؤيت ثمــراً فاســداً أو ال حتمــل ثمــراً فببســاطة ســيصيحون 
ــا  ــوا يف عــر يوحن قائلــن: »اقطعوهــا«. هــؤالء انلــاس اذليــن إذا اكن
املعمــدان لاكنــوا قــد اســتجابوا نلدائــه. فحاهلــم عبــارة عــن رصخــة 

ــاً ملموســاً.  ــوة واقع ــرى األب ــة متشــوقة أن ت مكتوم

قوة يف الضعف

عنــد هــذه املرحلــة يمكنــين أن أســمع أحدهــم يقــول: »ولكن 
ــامية  ــر س ــن ىه معاي ــاء الروحي ــن اآلب ــا ع ــي عرضته ــر ال املعاي

للغايــة، فــال يمكنــين أن أكــون إبراهيــم أو بولــس«. 

حقــاً إن معايــر اهلل ســامية، وهــو ال يقلــل منهــا أبــداً، ولكــن 
ــل  ــاً، فل ــة دائم ــة اهلل اكفي ــو أن نعم ــيق، ه ــر حقي ــاك يشء آخ هن

ــي ننجزهــا.  ــة ل ــة الالزم ــا انلعم مهمــة حيددهــا اهلل نلــا يعطين

ــر  ــس ال كمعاي ــم وبول ــن إبراهي ــدس كاًل م ــاب املق ــر الكت ذك
فــي                نتبعهــا،  أن  علينــا  كقــدوة  ولكــن  حنققهــا  أن  علينــا 
)روميــة 4: 12( قــال بولــس أننــا ســنكون أوالد إبراهيــم حــن »نســلك 
ــان  ــق اإليم ــم يف طري ــا إبراهي ــر خط ــى آخ ــان«. بمع ــوات إيم يف خط

ــق.  ــس الطري ــر يف نف ــوون للس ــن مدع ولك املؤمن

ــنَي ِب  ــوا ُمَتَمثِلِ ونُ
ُ
ــس »ك ــجيع بول ــل تش ــا بالفع ــد الحظن وق

ـــَمِسيِح« )1كورنثــوس 11: 1(، إن اكنــت نعمــة اهلل 
ْ
 بِال

ً
يْضــا

َ
نَّــا أ

َ
َمــا أ

َ
ك
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قــد غــرت شــاول اذلي اكن يضطهــد املســيحين مــن قبــل، حــى 
أصبــح متمثــاًل باملســيح إذن فنعمــة اهلل أيضــاً يمكنهــا أن جتعلــك 
ــاوس 1: 16( أن  ــس يف )1تيموث ــول بول ــر الرس ــس، ذك ــاًل ببول متمث

ــص:  ــه خل ــايس اذلي ألجل ــرض األس ــو الغ ــذا ه ه

الً لُكَّ  وَّ
َ
ــا أ نَ

َ
ــيُح ِفَّ أ َمِس

ْ
ــوُع ال ــَر يَُس ــُت: ِلُْظِه ــَذا رُِحْ ــِي هِل »لِكنَّ

ــِة«  بَِديَّ
َ
ــاةِ األ َحَي

ْ
ــِه لِل ِ ــوا ب ْن يُْؤِمُن

َ
ــَن أ َعتِيِدي

ْ
ــاالً لِل ــاٍة، ِمَث نَ

َ
أ

يمكننــا أن نعــرب عــن هــذا بكلمــات بســيطة للغايــة فبولــس 
يريــد أن يقــول: »إن اكن اهلل قــد غــرين، فيمكنه أن يغر أي شــخص 

آخر« 

ــات  ــم حلظ ــس وإبراهي ــن بول ــل م ــه اكن ل ــاً أن ــر أيض تذك
ــة  ــي مرحل ــيمة، ف ــاء جس ــم أخط ــب إبراهي ــد ارتك ــف، وق ضع
مــا يــأس مــن أن يكــون هل ابــن ووارث مــن زوجتــه ســارة فحــاول 
أن يــأيت بابــن مــن جاريــة ســارة، وفيمــا بعــد أراد أن حيــي حياتــه 
فأخــرب أبيمالــك ملــك جــرار أن ســارة أختــه وســمح هل أن يأخذهــا 
مــع نســائه، ولكــن تدخــل اهلل بشــل خــارق للطبيعــة وأنقــذ ســارة 

ــن 20(.  ــر تكوي ــك )أنظ ــات أبيمال ــدى زوج ــون إح ــن أن تك م

مــع ذلــك لــم ييــأس اهلل أبــداً مــن إبراهيــم، وبنعمــة اهلل وصــل 
إبراهيــم إىل الصــورة الــي اكن اهلل يريدهــا. 
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اكن بلولــس أيضــاً حلظــات ضعــف عظيمــة، فقــد قــال بولــس 
عــن نفســه وعــن رفاقــه يف )2كورنثــوس 1: 8 ـ 9(:

ــِي 
َّ
َهــا اإِلْخــَوةُ ِمــْن ِجَهــِة ِضيَقتَِنــا ال يُّ

َ
ــوا أ

ُ
َْهل ْن جتَ

َ
َنــا الَ نُِريــُد أ إِنَّ

َ
»ف

يِْســَنا ِمــَن 
َ
ــِة، َحــتَّ أ

َ
اق ــْوَق الطَّ

َ
ا ف َنــا ِجــدًّ

ْ
ل َنــا َتَثقَّ نَّ

َ
ِســيَّا، أ

َ
َصابَتَْنــا يِف أ

َ
أ

ــَيْ الَ  ِ ــْوِت، ل َم
ْ
ــُم ال ــَنا ُحْك ْنُفِس

َ
ــا يِف أ َ ــْن اَكَن نلَ . لِك

ً
ــا يْض

َ
ــاةِ أ ََي احلْ

ــَواَت«  ْم
َ
ــُم األ ِي يُِقي

َّ
 اهللِ ال

َ
ــْل َع ــَنا بَ ْنُفِس

َ
 أ

َ
ــنَي َع ــوَن ُمتَّلِكِ نَُك

ــل  ــف الاكم ــن الضع ــة م ــل إىل مرحل ــس أن يص ــمح اهلل بلول س
ــن يف اهلل اذلي  ــه، ولك ــق يف نفس ــادراً ىلع أن يث ــد ق ــم يع ــث ل حي

ــوت.  ــن امل ــم م ــدر أن يقي يق

فيمــا بعــد يف نفــس الرســالة حــىك بولــس كيــف تعلــم أن قــوة 
اهلل جتعلنــا اكملــن يف ضعفنــا، وأخــراً توصــل إىل تلــك اخلالصــة: 

.« )2كورنثوس 12: 10(.  وِيٌّ
َ
نَا ق

َ
ِحينَئٍِذ أ

َ
نَا َضِعيٌف ف

َ
 ِحيَنَما أ

ِّ
ين

َ
»أل

حقــاً إن كال مــن إبراهيــم وبولــس همــا مثــاالن لآلبــاء 
ــاء روحيــن إال بعــد وصوهلمــا  ــم يصبحــا آب الروحيــن، ولكنهمــا ل
إىل نهايــة قدراتهمــا ومــن ثــم اعتمــدا ىلع نعمــة اهلل الفائقــة 
ــال  ــيء، ف ــس ال ــوم نف ــل ايل ــا أن نفع ــا زال يمكنن ــة، وم للطبيع
يمكــن أن يصبــح الرجــال آبــاء روحيــني إال عندمــا يتجاوبــون مــع 
تلــك الرغبــة الــي يضعهــا اهلل بنفســه يف قلوبهــم وعندمــا يدركــون 
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ــم يعتمــدون بالاكمــل ع مســاندة  أنهــم اســتنفذوا لك مصادرهــم ث
ــم.  اهلل هل

ــمَّ َوَراِئ 
ُ
ــى 4: 19( » َهل ــدراوس يف )م ــرس وأن ــوع بلط ــال يس ق

ــوم،  ــح ايل ــدأ صحي ــذا املب ــس ه ــاِس«، ونف ــاَدِي انلَّ ــا َصيَّ َم
ُ
ك

ُ
ْجَعل

َ
أ
َ
ف

ــوع أن  ــن ليس ــا يمك ــن م ــا ولك ــس حاتلن ــا لي ــم يف حياتن فامله
ــاه.  ــا إن اتّبعن ــه بن يصنع

هــل تــرى شــباباً مــن حولــك حييــون حيــاة غــر مســتقرة وبــال 
هــدف ويرخــون بصــوت مكتــوم طلبــاً للمســاعدة؟ هــل أدركــت 
أنهــم حيتاجــون إىل أب رويح؟ هــل تشــتاق ملســاعدتهم؟ عليــك أن 
ــة يف قلبــك، فهــو  تفهــم أن اهلل نفســه هــو اذلي وضــع تلــك الرغب

يريــدك أن تكــون أبــاً روحيــاً. 

بمجــرد أن تــدرك أن هــذه ىه خطــة اهلل لــك، لــن تهتــم بانلظــر 
إىل نفســك وحاتلــك، ولكــن املهــم هــو مــا يمكــن هلل أن يصنعــه 
بــك، وبمجــرد أن تســلم نفســك باتلمــام هل، يمكنــك أن تعلــن هلل 
ــيكمل لك  ــو س ــع هل، وه ــك ختض ــاص أن ــلوبك اخل ــاطة وبأس ببس

يشء! 
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كلمة لأليتام

كمــا قــرأت يف الفصــول الســابقة ربمــا تكــون قــد أدركــت أنــك 
ــك  ــر كذل ــو اكن األم ــمتها، ل ــي رس ــورة ال ــك الص ــاً بتل ــرف أب ــم تع ل

فدعــين أؤكــد لــك أن هنــاك ماليــن مثلــك. 

ــاة،  ــويج بالطبــع وهــو املصــدر الطبيــي للحي ــا أب بيول فلــل مّن
ولكــن هــذا ال يعــين بــأي شــل مــن األشــاكل أن نلــا أبــاً بمثــل تلــك 
ــي ســعيت  ــل ال ــاب املقــدس أو كمث ــي يرســمها نلــا الكت الصــورة ال
أن أرســمها يف هــذا الكتــاب، فــي الواقــع نــادراً مــا جنــد آبــاء ينطبــق 

عليهــم هــذا الوصــف يف اعلــم ايلــوم.

إن  لــم يكــن لــك مثــل هــذا األب فهنــاك جــزء خــاٍل يف 
ــد  ــة وق ــاً للغاي ــون عميق ــا يك ــؤه يشء، ربم ــراغ ال يمل ــك، ف أعماق
يكــون موجــوداً منــذ فــرتة طويلــة، وربمــا ال تشــعر بوجــوده، ولكــن 

ــال.  ــعر باالكتم ــت ال تش ــك أن ــة ذلل ــود ونتيج ــراغ موج ــذا الف ه

ال أقـول إنـك بالـرورة جيـب أن يكـون لـك أب اكمـل، فـي 
احلقيقـة ال يوجـد سـوى أب اكمـل واحـد وهـو اهلل اآلب يف السـماء، 
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ولكن األب األريض اذلي يتبع الكتاب املقدس قــد يسـد يف داخلك 
هـذا الفـراغ رغـم كونه إنسـاناً غر اكمـل بالطبع، ونتيجة هلـذا فأنت 
لسـت يتيماً إذ تعلم من خـالل خربتك الشـخصية معى وجـود األب. 

ولكن كما قلت هناك مالين ال يعرفون. 

ــل أي  ــخيص؟ أيب مث ــاري الش ــرف اختب ــاعدك أن تع ــل سيس ه
رجــل آخــر عرفتــه، اكن ضابطــاً يف اجليــش الربيطــاين، اكن إنســاناً أميناً 
وىلع خلــق ويــؤدي واجباتــه كضابــٍط ناجــح، وقــد ودلت يف اهلنــد ألن 
أيب اكن خيــدم يف اجليــش الربيطــاين يف اهلنــد وودلت يف مدينــة باجنالــور. 

عندمــا ُودلت قــال الطبيــب أليم، أن عليهــا أال تتوقــع مزيــداً مــن 
األطفــال، وهــذا معنــاه أين ســأحيا دون إخــوة أو أخــوات، وباتلــايل رأى 
أبــواي أن أفضــل طريقــة تلعويــض هــذا انلقص هــو أن يتعامــل أيب مي 
كأخ أكــرب أكــرث مــن كونــه أبــاً، فمــن الواضــح أنهمــا اعتقــدا أن األهــم 
بالنســبة يل أن يكــون يل أخ عــن أن يكــون يل أب، واكنــت انلتيجــة 
ناديــه أبــداً ببابــا أو دادي، ولكــن كنــت أناديــه باســمه األول 

ُ
أين لــم أ

ــم يظهــر يل أي عواطــف دافئــة،  بيــرت، ال أشــك يف حمبتــه يل، ولكنــه ل
وال أتذكــر أنــه محلــين ىلع ركبتيــه أو دللــين. 

أثنــاء احلــرب العامليــة اثلانيــة وعندمــا كنــت يف اخلامســة 
والعريــن مــن عمــري تقابلــت مقابلــة شــخصية مــع يســوع املســيح 
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ــذا  ــة هل ــاين، ونتيج ــش الربيط ــكرات اجلي ــد معس ــي يف أح يف غرف
ــار  ــذا االختب ــف يل ه ــد كش ــرب، وق ــاً لل ــاً مكرس ــت مؤمن أصبح
ــل.  ــن قب ــداً م ــا أب ــن أدركه ــم أك ــي ل ــة ال ــوى الروحي ــة الق حقيقي

قــد أدركــت بصفــة خاصــة أن اهلنــد وىه حمــل ميــالدي عبــارة 
ــدي  ــرة، واكن عن ــة الري ــة القوي ــوى الروحي ــن الق ــة م ــن دوام ع
انطبــاع بــأن القــوى الروحيــة الــي مــن اهلنــد ظلــت تتبعــين طــوال 
حيــايت تريــد أن تتســلط عــيل، ولكنهــا لــم تنجــح أبــداً ومــع ذلــك لــم 
أشــعر بأنــين حــر تمامــاً مــن تأثرهــا، فقبلمــا أصبــح مؤمنــاً مكرســاً 

كنــت فعليــاً أتأمــل يف ايلوجــا. 

عرفــت بعدمــا درســت الكتــاب املقــدس كمؤمــن أنــه مــن خــالل 
ــلة  ــد سلس ــا بع ــت فيم ــد قدم ــح اهلل أيب، وق ــدة أصب ــوالدة اجلدي ال
عظــات مكونــة مــن ثــالث رســائل ىلع رشائط اكســيت بعنــوان »اعرف 
اهلل كأب«، وقــد أخــربين كثــرون أن تلــك الرســائل قــد ســاعدتهم، ومع 
ذلــك ورغــم أنــين لــم أكــن أعــرف ذلــك إال أنهــا اكنــت مــرد عظــات 
نظريــة، فقــد فهمــت هــذا اتلعليــم بوضــوح، ومــع ذلــك لــم أعــرف اهلل 
كأب فعــاًل ولــم أدرك هــذا األمــر اذلي كنــت افتقــده بشــدة يف حيــايت. 

إعالن شخص 

يف اعم 1996 بعدمــا احتفلــت بالعــام اخلمســن ىلع تفــريغ للخدمة 
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ــت وروث ىلع  ــام جلس ــد األي ــاح أح ــي صب ــايت، ف ــل اهلل يف حي تدخ
الريــر، وصلينــا معــاً كمــا نفعــل دائمــاً وعندهــا ملســتين قــوة خارقــة 
ــن  ــن روحيت ــن قوت ــة ب ــاحة ملعرك ــي س ــدت نف ــة، ووج للطبيع

ــن.  متضادت

ــل  ــيئاً مث ــل ش ــي حتم ــدودة خل ــة مم ــر مرئي  غ
ً
ــدت ذرااع وج

قبعــة تســى أن تضغــط بهــا ىلع رأيس لــي أرتديهــا، ويف ذات الوقت 
حتركــت قــوة الــروح القــدس يف جســدي وبــدأت مــن قــديم منتقلة 
إىل أىلع جســدي، واهــزت جســدي بشــدة، وأخربتــين روث فيمــا بعــد 
أن جــدل وجــى حتــول إىل اللــون األمحــر، واكن دلي انطبــاع أن هناك 
قوتــن روحيتــن تتصــاراعن مــع بعضهمــا ابلعــض، فقــد اكنــت قــوة 
ــي  ــد اذلراع ال ــل ض ــيل ألىلع تلعم ــل يف داخ ــدس تنتق ــروح الق ال

اكنــت فــويق حماولــة أن تضــع تلــك القبعــة فــوق رأيس. 

ــك  ــي تمس ــك اذلراع ال ــع تل ــد دف ــدس، فق ــروح الق ــح ال جن
بالقبعــة بعيــداً فاختفــت، ويف ذات الوقــت اســتحوذ الــروح القــدس 
ىلع جســدي بالاكمــل، وانتابــين شــعور عجيــب بالراحــة والســالم. 

فجــأة وبــدون أي تدخــل ملمــوس وحمســوس للعقــل واملنطــق 
ــع اهلل  ــارشة م ــة املب ــة احلميم ــايت العالق ــرة يف حي ــت ألول م أدرك
ــيل  ــار فع ــه اختب ــة ولكن ــرد نظري ــر م ــذا األم ــد ه ــم يع كأب ول

ــخصية.  ــة الش للعالق
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فيمــا أتأمــل يف هــذا االختبــار، اســتنتجت أن تلــك اذلراع الــي 
اكنــت ممســكة بالقبعــة اكنــت إظهــاراً لشــيفا أحــد آهلــة اهلنــدوس 
األساســية )والــي ىه باتلأكيــد ليســت آهلــة ولكنهــا قــوى شــيطانية 

رشيــرة يف الســماويات(. 

ــنتن  ــالل الس ــة خ ــة ملحوظ ــذا اإلدراك بطريق ــد يل ه تأك
اتلايلتــن عندمــا وقــع يف يــدي بالصدفــة وصــف لآلهلــة 
الرئيســية يف ادليانــة اهلندوســية، وقــد رســمت شــيفا كقــوة روحيــة 
تــأيت ىلع الشــخص وتغلــق رأســه عــن احلقائــق املوجــودة يف اعلــم 
ــاول  ــدودة حت ــت اذلراع املم ــا اكن ــد م ــذا باتلأكي ــماويات، وه الس
ــروح  ــه يف وقــت املشــلكة أىت ال ــا ممــن ألن أن تفعلــه يب، كــم أن
ــى  ــت تس ــي اكن ــرة ال ــوة الري ــرد الق ــين ويط ــدس يلعين الق
للســيطرة ىلّع. منــذ هــذا االختبــار يف اعم 1996 أصبحــت عالقــي 

ــق.  ــوى وأعم ــاهلل كأب أق ب

عالقة جديدة 

اكن تللـك العالقـة اجلديـدة أثـر مسـتمر وعميـق ىلع حيايت، 
فقـد خدمـت املسـيح بأقـى طاقـي ألكـرث مـن مخسـن اعمـاً 
ومنحـين اهلل خالهلا املزيـد من اثلمر يف خدمـي، ولكن بادلخول 
يف تلـك العالقـة اجلديـدة مـع اهلل كأب اختـربت العالقـة احلميمة 

مـع اهلل ودرجـة مـن الشـعور باألمـان لـم اختربهما مـن قبل. 
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ــم تعفــين تلــك العالقــة اجلديــدة مــن اتلجــارب الــي أتــت  ل
ــك  ــع تل ــل م ــن اتلعام ــين م ــا مكنت ــيحية ولكنه ــايت املس ىلع حي
ــرث  ــة، واألك ــة ادلاخلي ــوة واثلق ــن الق ــم م ــدار أعظ ــارب بمق اتلج
ــا  ــن اهلل ولكنه ــين وب ــاًلً بي ــف حائ ــم تق ــاريب ل ــذا أن جت ــن ه م

ــرث.  ــه أك ــين من تقرب

وبعــد مــيض ثــالث ســنوات ىلع هــذا االختبــار اذلي وصفتــه 
ــيض  ــد م ــة، فبع ــايت الروحي ــاً يف حي ــارات أمل ــرث االختب ــت أك حتمل
أكــرث مــن شــهر يف العنايــة املركــزة أخــذ اهلل زوجــي الغايلــة روث 
تلكــون معــه يف الســماء، وال يمكنــين أن أصــف شــعوري باخلســارة، 
ومــع ذلــك فــي وســط لك هــذا لــم أفقــد للحظــة إدرايك حلضــور اهلل 

املحــب مــي. 

يف أثنــاء خدمــة ادلفــن وفيمــا أنظــر إىل اتلابــوت اذلي حيــوي 
ــوت  ــي بص ــي أبك ــوع ل ــأين مدف ــعرت ب ــرب، ش ــة روث يف الق جث
ــك  ــكرك ألن ــك، وأش ــق في ــن: »أيب أث ــور لك املعزي ــع يف حض مرتف
كنــت عطوفــاً وحمبــاً واعداًل وأنــت ال ختطــئ أبــداً، فمــا تفعلــه هــو 

األفضــل دائمــاً« 

ــذا  ــق به ــن انلط ــاهلل كأب م ــة ب ــي احلميم ــين معرف مكنت
ــا  ــربوين فيم ــن أخ ــور اذلي ــن احلض ــر م ــاك كث ــرتاف، اكن هن االع

ــم.  ــوٌي عليه ــٌر ق ــك تأث ــف اكن ذلل ــد كي بع
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ــة  ــرف اهلل بطريق ــي تع ــه ل ــور أن ــدك أن تتص ــين ال أري ولك
ــل  ــاهلل يتعام ــار، ف ــس االختب ــر بنف ــب أن تم ــخصية كأب جي ش
معنــا مجيعــاً كأفــراد، وال توجــد خطــوات حمــددة جيــب أن نتبعهــا، 
ولكــن هنــاك مبــادئ كتابيــة جيــب أن تطبــق ىلع حيــاة اجلميــع. 

وضــع يســوع يف )مــى 11: 27( املبــادئ الــي جيــب أن نطبقهــا 
أواًل لــي نعرفــه اكبــن اهلل ثــم نعرفــه اكهلل كأب هل: 

 
َّ
 ااِلْبــَن إاِل

ُ
َحــٌد َيْعــرِف

َ
ــَس أ يْ

َ
ِب، َول

َ
َّ ِمــْن أ ــْد ُدفـِـَع إيِلَ

َ
ٍء ق » لُكُّ يَشْ

 ».ُ
َ

ْن ُيْعلَِن هل
َ
َراَد ااِلْبــُن أ

َ
 ااِلْبــُن َوَمــْن أ

َّ
 اآلَب إاِل

ُ
َحــٌد َيْعــرِف

َ
اآلُب، َوالَ أ

يعمــل اآلب واالبــن معــاً يف جتانــس، أواًل يعلــن اآلب االبــن، هــذه 
ــرف  ــا أن نع ــط يمكنن ــن فق ــالل االب ــن خ ــه م ــوة األوىل ألن يه اخلط
ــقُّ  َ ــُق َواحلْ ِري ــَو الطَّ ــا ُه نَ

َ
ــوع: » أ ــول يس ــا 14: 6( يق اآلب، ويف )يوحن

 ِب.« وبعــد هــذا تــأيت اخلطــوة 
َّ
 اآلِب إاِل

َ
يِت إىِل

ْ
َحــٌد يَــأ

َ
ــَس أ يْ

َ
ََيــاةُ. ل َواحلْ

ــه  ــزي إرادات ــاء ىلع تمي ــن بن ــوع اآلب ولك ــن يس ــا يعل ــة عندم اثلاني
ــى إال  ــالن اآلب ال يُعط ــوع ىلع أن إع ــد يس ــادرة ىلع لك يشء. يؤك الق
 ااِلْبــَن 

ُ
َحــٌد َيْعــرِف

َ
ــَس أ يْ

َ
ِب، َول

َ
َّ ِمــْن أ ــْد ُدفـِـَع إيِلَ

َ
ٍء ق هلــؤالء » لُكُّ يَشْ

ْن ُيْعلَِن 
َ
َراَد ااِلْبــُن أ

َ
 ااِلْبــُن َوَمــْن أ

َّ
 اآلَب إاِل

ُ
َحــٌد َيْعــرِف

َ
 اآلُب، َوالَ أ

َّ
إاِل

ــى 11: 27(:  ُ.« )م
َ

هل

ــه،  ــا عــن إعــالن ال يمكــن لســواه أن يعطي يتحــدث يســوع هن
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ومــن املهــم أن نلحــظ الفــرق بــن معرفــة الكتــاب املقــدس كتعليــم 
ــاً  ــن اعم ــن مخس ــرث م ــالن، فألك ــق اإلع ــن طري ــه ع ــن معرفت وب
ــاً  ــر اكن متلف ــن األم ــم أن اهلل أيب، ولك ــة تعلي ــكل أمان ــت ب قبل

ــارش.  ــخيص مب ــالن ش ــه كإع ــا قبلت ــاً عندم تمام

اآلب من خالل االبن 

ربمــا تكــون قــد أدركــت بعــد قراءتــك هلــذا الكتــاب أنــك يتيــم 
ــك  ــد يف داخل ــة، واآلن يوج ــوة احلقيقي ــط باألب ــع ق ــم تتمت األب، فل

ــك أب.  ــاج حقيــيق ألن يكــون ل اشــتياق واحتي

ــون  ــن أن يك ــت م ــك، ُحرم ــروف ماضي ــالل ظ ــن خ ــا م ربم
ــكر اهلل اآلب  ــق أن تش ــك لك احل ــذا فل ــك، وهل ــاً ل ــاً حقيقي ــاك أب هن
الســماوي اذلي يمكنــك أن تــأيت لــي تعرفــه، ولكــن عليــك أواَل أن 
ــاة  ــة احلي ــالهل عطي ــن خ ــل م ــخيص، تقب ــص ش ــوع كمخل ــرف يس تع

ــة.  األبدي

1. إقبل يسوع كمخلص 

إن لـــم يكــن دليـــك هــذا اتلأكيد الكتابـــي فهـــذه أول خطـــوة 
ــه  ــا ب ــا خيربن ــذا م ــك، وه ــخيص ل ــص ش ــوع كمخل ــل يس ــي تقب ل

ــوح.  ــكل وض ــا 1: 11 ـ 13( ب )يوحن
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ــوهُ 
ُ
بِل

َ
ــَن ق ِي

َّ
ــا لُكُّ ال مَّ

َ
ــُه. وَأ

ْ
ــْم َتْقَبل

َ
ــُه ل ُت ــاَء، وََخاصَّ ــِه َج تِ  َخاصَّ

َ
» إىِل

ِيــَن 
َّ

ُمْؤِمُنــوَن بِاْســِمِه، اَل
ْ
ِي ال

َ
ْوالََد اهللِ، أ

َ
ْن يَِصــُروا أ

َ
 أ
ً
َطانا

ْ
ْعَطاُهــْم ُســل

َ
أ
َ
ف

ــٍل،  ــْن َمِشــيَئِة رَُج ــْن َمِشــيَئِة َجَســٍد، َوالَ ِم ــْن َدٍم، َوالَ ِم ــَس ِم يْ
َ
وا ل ُودِلُ

ــْل ِمــَن اهللِ.«  بَ

ــيطة  ــالة بس ــيل ص ــك إن أردت أن تص ــة يمكن ــذه املرحل ــد ه عن
ــل هــذه:  مث

ــت  ــك أن ــن اهلل، وبأن ــك اب ــرف بأن ــيح اع ــوع املس ــا رب يس »ي
هــو الطـــريق الوحــيد هلل، وأؤمــــن أنــك مــت ع الصـــليب لــي تدفــع 
عقوبــة خطـــاياي وأنــك قمـــت مــن بــني األموات، وأطـــلب منــك اآلن 
ــل  ، ادخ

ً
ــيا  شخصـ

ً
ــا ــان خملص ــك باإليم ــاي، وأقبل ــر لك خطاي أن تغفـ

ــني« ــة. آم ــاة األبدي ــة احلي ــي عطي ــيب وأعط قل

ــوف  ــإن اهلل س ــيط ف ــان بس ــالة بإيم ــذه الص ــيل ه ــا تص عندم
ــول  ــا الرس ــن هل، خيربن ــك اكب ــه قبل ــيل ىلع أن ــد ادلاخ ــك اتلأكي يعطي
ــَدهُ  ِعْن

َ
ــِن اهللِ ف ــُن بِابْ ــْن يُْؤِم ــا األوىل 5: 10( » َم ــالة )يوحن ــا يف رس يوحن

ــْم 
َ
ــُه ل نَّ

َ
، أل

ً
ــا ــُه اَكِذب

َ
ــْد َجَعل ُق اهلَل َفَق ــدِّ ــْن الَ يَُص ــِه. َم ــَهاَدةُ يِف َنْفِس الشَّ

ــرى  ــرة أخ ــِه. «، وم ــِن ابْنِ ــا اهلُل َع ــِهَد بَِه ــْد َش
َ
ــِي ق

َّ
ــَهاَدةِ ال ــْن بِالشَّ يُْؤِم

ــا  ْرَواِحَن
َ
 يَْشــَهُد أل

ً
يْضــا

َ
وُح َنْفُســُه أ ــرُّ خيربنــا بولــس يف روميــة 8: 16 »اَل

ْوالَُد اهللِ.« 
َ
نََّنــا أ

َ
أ



 214

أزواج وآباء

ــه،  ــت ابن ــك أصبح ــك وأن ــه قَِبل ــان ىلع أن ــكر اهلل باإليم اش
ولكمــا شــكرت اهلل أصبــح األمــر حقيقيــاً أكــرث بالنســبة لــك أنــك 

ــروح القــدس لروحــك بهــذا.  ــن هلل، فسيشــهد ال اب

2. اقرب من اهلل كأب

اآلن أصبـح يسـوع هـو ابلـاب اذلي مـن خـالهل يمكنـك بكل 
جـرأة أن تقـرتب مـن اهلل، فأنت منفتح لـي تقبل إعالناً شـخصياً عن 

اهلل كأبيـك السـماوي واذلي يمكـن ليسـوع فقط أن يعطيـك إياه. 

ــرث  ــة ألك ــود ثاني ــن مول ــت كمؤم ــد عش ــأين ق ــاركت ب ــد ش لق
مــن مخســن اعمــاً قبلمــا أدخــل يف عالقــة شــخصية مــع اهلل بوصفــه 
ــأي حــال مــن األحــوال أن أي مؤمــن آخــر  أيب، ولكــين ال أقصــد ب
عليــه أن ينتظــر لك هــذه الفــرتة الطويلــة، فاهلــدف األســايس مــن 
ــول  ــن ىلع ادلخ ــاعدة املؤمن ــو مس ــاب ه ــذا الكت ــدادي هل وراء إع

أرسع يف أعمــاق هــذا اإلعــالن. 

إال أننــا مجيعــاً جيــب أن نعتمــد بالاكمــل ىلع يســوع لــي يمنحنا 
هــذا اإلعــالن. فقــد قــال مؤكداً: 

 
َّ
ــَن إاِل  ااِلْب

ُ
ــرِف ــٌد َيْع َح

َ
ــَس أ يْ

َ
ِب، َول

َ
ــْن أ َّ ِم ــَع إيِلَ ــْد ُدفِ

َ
ٍء ق » لُكُّ يَشْ

    ».ُ
َ

ــَن هل ْن ُيْعلِ
َ
ــُن أ َراَد ااِلْب

َ
ــْن أ ــُن َوَم  ااِلْب

َّ
 اآلَب إاِل

ُ
َحــٌد َيْعــرِف

َ
اآلُب، َوالَ أ

)مى 11: 27(. 
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ــث  ــة حي ــذه املاكن ــأيت هل ــا أن ي ــد من ــل واح ــح ل ــر ص ــه أم أن
نعــرف باتكانلــا الاكمــل ع اهلل. 

تصــور بعــض اتلفســرات املعــارصة للكتــاب املقــدس اهلل كمــا 
ــة  ــاكت بطريق ــرثوة واملمتل ــاء ال ــماوي القتن ــدر س ــرد مص ــو اكن م ل
ســحرية، فعندمــا تضــع العمــالت املناســبة ثــم تضغــط الــزر الصحيح 
ــو  ــاهلل ه ــذا، ف ــس هك ــن اهلل لي ــال، ولك ــه يف احل ــا تطلب ــرج م خي
األب اذلي يهــذب أوالده ويضــع معايــر حمــددة لســلوكهم، ومــن بــن 

الســلوكيات الــي يتطلبهــا هــو أن نضــع أنفســنا أمامــه: 

 
ً
ــا ــوا َجِيع ونُ

ُ
ــُيوِخ، َوك ــوا لِلشُّ ــَداُث اْخَضُع ْح

َ
ــا األ َه يُّ

َ
ــَك أ ِ َذل

َ
»ك

ــاوُِم  نَّ اهلَل ُيَق
َ
ــوا بِاتلََّواُضــِع، أل

ُ
َبل ــٍض، َوتََرْ ــنَي َبْعُضُكــْم بِلَْع َخاِضِع

ُمَتَواِضُعــوَن َفُيْعِطيِهــْم نِْعَمــًة.« )1بطــرس 5: 5(. 
ْ
ــا ال مَّ

َ
ِبِيَن، وَأ

ْ
ُمْســَتك

ْ
ال

ــرب،  ــر ال ــو أن ننتظ ــه أال وه ــا أن نتعلم ــر علين ــاك درس آخ وهن
فالوقــت املناســب نلــا ليــس بالــرورة هــو الوقــت الُمّعــنَي مــن قِبــل اهلل. 

ْجنَِحًة اَكلنُُّســورِ. 
َ
ةً. يَْرَفُعــوَن أ ــوَّ

ُ
ُدوَن ق ــا ُمْنَتِظــُرو الــرَّبِّ َفُيَجــدِّ مَّ

َ
» وَأ

ُضــوَن َوالَ َيْتَعُبــوَن، َيْمُشــوَن َوالَ ُيْعُيوَن.« )إشــعياء 40: 31(. 
ُ
يَْرك

أكــرث مــن مــرة جلســت لــي أحــيص لك املواعيــد الــي يقدمها 
الكتــاب املقــدس هلــؤالء اذليــن يرغبــون يف انتظــار اهلل، ولكــن لــم 

أجنــح أبــداً، فــي كثرة جــداً! 
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بالنســبة يل أعتقــد أن اهلل حجــب عــي اإلعــالن حــت أصبحــت 
مســتعداً أن أقبلــه، وباتلأكيــد عندمــا منحــه يل قبلتــه ككــز يســتحق 

االنتظــار. 

أسأل، أطلب، أقرع 

ــخصية  ــة الش ــك املعرف ــل تل ــت بالفع ــد قبل ــون ق ــا تك ربم
ــبيل  ــن س ــس يل م ــوع، ولي ــا إال يس ــي ال يعطيه ــة هلل كأب وال احلميم
ــق  ــت تث ــي، فأن ــك كحال ــون حاتل ــد تك ــك، وق ــرف حاتل ــي أع ل
أنــك مولــود ثانيــة، وأنــت ختــدم الــرب بــكل أمانــة بقــدر معرفتــك 
ــق يف  ــيء أعم ــك ل ــوع يف داخل ــاك ج ــك فهن ــع ذل ــك، وم وقدرت
ــع اهلل كأب.  ــة م ــة وثابت ــة محيم ــة عميق ــايل، أي لعالق ــار احل االختب

ــره  ــا يذخ ــول ىلع لك م ــام للحص ــدم لألم ــجعك أن تتق أود أن أش
ــواق  ــه لك األش ــف أمام ــوع، اكش ــر يس ــاً يف حم ــض وقت ــك، اق اهلل ل
العميقــة الــي يف داخــل قلبــك، وكــن مســتعداً لــي يقــودك يف طــرق 

ــدون أي حتفظــات هل.  ــر فيهــا مــن قبــل، وســلم نفســك ب ــم ت ل

ــا  ــورة يف داخلن ــاكر املحف ــك األف ــّى بتل ــت ال تتس ويف ذات الوق
ــوة اهلل  ــالن أب ــي اكن إع ــي حال ــك، ف ــيتقابل اهلل مع ــف س ــن كي ع
ــد  ــن اهلل ق ــة، ولك ــارق للطبيع ــوي خ ــار ق ــالل اختب ــن خ ــد أىت م ق
يتعامــل معــك بطريقــة متلفــة تمامــاً، وربمــا تكــون مثــل إيليــا ىلع 
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جبــل حوريــب منتظــراً أن تســمع مــن اهلل )انظــر 1ملــوك 19: 11 ـ 18(. 

ــة أال  ــة للطبيع ــوى خارق ــارات لق ــة إظه ــاك ثالث أواًل اكن هن
ــا،  ــن يف أي منه ــم يك ــن اهلل ل ــار، ولك ــزال وانل ــح والزل وىه الري
ــَد  ــارِ. َوَبْع ــرَّبُّ يِف انلَّ ــْم يَُكــِن ال

َ
ــاٌر، َول ــِة نَ

َ
َزل

ْ
ل ــَد الزَّ ــم تبعهــا »َوَبْع ث

ــة  ــة ادلويل ــا الرتمج ــٌف.« )12(. وترتمجه ــٌض َخِفي ــْوٌت ُمْنَخِف ــارِ َص انلَّ
ــة  ــة الوديع ــة اهلادئ ــذه الطريق ــق«، فبه ــس رقي ــا »هم ــة بأنه احلديث
ــا غطــى  ــك فعندمــا ســمعه إيلي ــا، ومــع ذل أظهــر اهلل نفســه إليلي

ــة.  وجهــه بغطــاء مــن الرهب

هنــاك مزيــد مــن القــوة يف همــس اهلل أكــرث مــن تلــك الريــح 
القويــة أو الزلــزال أو انلــران، قــد تكــون هــذه يه الطريقــة الــي 

يتعامــل بهــا اهلل معــك. 

ــة حــال دعــين أشــجعك بكلمــة مشــورة مــن يســوع،  ىلع أي
ــه  ــر إىل أن ــتخدمه يش ــل اذلي يس ــل الفع ــف اكن ش ــي لك موق ف

يتحــدث عــن فعــل مســتمر أو متكــرر 

ُكْم.« )مى 7: 7( 
َ
َرُعوا ُيْفَتْح ل

ْ
ُِدوا. اق

َ
ُبوا جت

ُ
وا ُتْعَطْوا. اْطل

ُ
ل
َ
»اِْسأ

تذكر أنه سيعطى لك، وأنك ستجد، وأنه سيفتح لك. 

ثم يضيف يسوع يف اآلية اتلايلة لكمًة للتأكيد والتشجيع: 
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ــَرُع  ــْن َيْق ــُد، َوَم ــُب َيِ
ُ
ــْن َيْطل ــُذ، َوَم ُخ

ْ
ُل يَأ

َ
ــأ ــْن يَْس نَّ لُكَّ َم

َ
»أل

 » .ُ
َ

ــُح هل ُيْفَت

تلك اللكمة ىه للل وىه لك أنت أيضاً. 

ــه  ــار موضوع ــتعرض باختص ــاب سأس ــذا الكت ــم ه ــا أخت قبلم
ــايس  األس

إن أكــر اإلعالنــات إكتمــاالً عــن اهلل بــني البــرش تــأيت مــن خالل 
مؤسســة األرسة، فتعكــس املحبــة بــني الــزوج والزوجــة العالقــة بــني 
ــو لك  ــة اهلل حن ــس مب ــه تعك ــة األب لعائلت ــته، فمحب ــوع وكنيس يس
اخلليقــة، وهــذه ىه خطــة اهلل لــألرسة، أن تكــون أفضــل مــا يتيحــه 
ــل  ــألرسة يص ــة اهلل ل ــض خط ــالل رف ــن خ ــن م ــان، ولك اهلل لإلنس

ابلــؤس اإلنســاين إىل أقصــاه 

ــتتعامل  ــف س ــارصة كي ــا املع ــدد ثقافتن ــب أن حت ــة جي ــذه قضي ه
ــتتجاوب  ــف س ــرد كي ــرر كف ــب أن تق ــألة جي ــاً مس ــا، ويه أيض معه

معهــا. 
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ــة  ــن. درس ايلوناني ــن بريطانيَّ ــد ألبوي ــس يف اهلن ــك برن ُودل ديري
ــون  ــة إيت ــة، جامع ــد اتلعليمي ــهر املعاه ــن أش ــن م ــة يف إثن والالتيني
وجامعــة كمربيــدج مــن 1940 إىل 1949. حصــل ىلع الزمالــة مــن جامعــة 
ــة  ــة. درس العربي ــة واحلديث ــفة القديم ــص يف الفلس ــدج وختص llll كمربي
ــة يف  ــة العربي ــدج واجلامع ــة كمربي ــن جامع ــاً يف لك م ــة أيض واآلرامي
ــات  ــن اللغ ــدداً م ــك ع ــدث ديري ــك يتح ــة إىل ذل ــدس. وباإلضاف الق

ــارصة. املع

ــع  ــدم م ــا اكن خي ــة، بينم ــة اثلاني ــرب العاملي ــنن احل ــل س يف أوائ
ــاء  ــس لق ــك برن ــرب ديري ــى، إخت ــرف مستش ــاين كم ــش الربيط اجلي

ــيح.  ــوع املس ــع يس ــاة م ــر للحي مغ

عن هذا اللقاء كتب ديريك برنس: 

مــن هــذا اللقــاء خرجــت بنتيجتــن لــم أقابــل مــا جيعلــين أتغــر 
مــن جهتهمــا:

 . األوىل ىه أن يسوع املسيح يَحّ
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واثلانية ىه أن الكتاب املقدس صادق، عميل وعري.

هاتان انلتيجتان غرتا مسار حيايت جذرياً وبال رجعة.

ــث  ــس )حي ــك برن ــل ديري ــة، ظ ــة اثلاني ــرب العاملي ــة احل  يف نهاي
ــه األوىل  ــن زوجت ــزوج م ــدس. وت ــاين ( يف الق ــش الربيط ــله اجلي أرس
يلديــا، أصبــح أبــاً باتلبــين ثلمــاين فتيــات. شــهدت العائلــة معــاً إاعدة 
ــا  ــا يف كيني ــك ويلدي ــا اكن ديري ــل يف 1948. وبينم ــة إرسائي ــام دول قي
ــت  ــة. توفي ــة أفريقي ــا اتلاســعة l طفل ــا إبنتهم يعمــالن كمعلمــن، تبني
يلديــا يف اعم 1975. ويف اعم 1978 تــزوج ديريــك مــن روث بيكــر ملــدة 
20 ســنة . ســافرا معــاً اىل لك أحنــاء العالــم يعلمــان احلــق الكتــايب املعلــن 
ويشــاراكن الرؤيــة انلبويــة يف أحــداث العالــم يف ضــوء الكتــاب املقدس. 

ــمرب 1998. ــت روث يف ديس توفي

إجتــاه ديريــك املتجــرد مــن الطائفيــة واتلحــزي فتــح أبوابــاً لســماع 
ــو  ــة، وه ــة متلف ــة وديني ــات عرقي ــن خلفي ــاس م ــد أن ــه عن تعايلم
معــروف دويلــاً كأحــد قــادة تفســر الكتــاب املعارصيــن. يصــل 
برنامــه اإلذايع ايلــويم، »مفاتيــح احليــاة انلاجحــة« إىل نصــف العالــم 

ــبانية. ــة واألس ــية والعربي ــة والروس ــن الصيني ــة تتضم يف 13 لغ

بعــض الكتــب اخلمســن الــي كتبهــا ديريــك برنــس قــد تُرمجــت 
ــا ودول  ــزي ىلع رشق أورب ــد ترك ــذ 1989 يوج ــة. من ــة متلف إىل 60 لغ
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اإلحتــاد املســتقلة )الكومنولــث واملعروفــة باإلحتــاد الســوفيي ســابقاً( 
ويوجــد أكــرث مــن مليــون نســخة متداولــة بلغــات هــذه ادلول. مدرســة 
الكتــاب املقــدس املســجلة ىلع الفيديــو دليريــك برنــس تشــل أساســاً 
ــم  ــدة يف هــذا اجلــزء مــن العال ــاب اجلدي لعــرات مــن مــدارس الكت

اذلي لــم يكــن مدومــاً مــن قبــل.

مــن خــالل الربنامــج الكــرازي العالــي، وزعــت خدمــة ديريــك 
برنــس مئــات األلــوف مــن الكتــب وأرشطــة الاكســيت للــراعة والقــادة 
يف أكــرث مــن 120 دولــة l لذليــن لــم يكــن دليهــم وســيلة للحصــول ىلع 
مــادة تعليميــة للكتــاب أو لــم يكــن دليهــم املقــدرة املاديــة لرائهــا.

يوجــد املركــز الرئيــي ادلويل خلدمــة ديريــك برنــس يف شــارلوت 
بواليــة شــمال اكرويلنــا، ويوجــد فــروع للخدمــة يف اململكــة املتحــدة 
ــنغافورة  ــدا وس ــدا ونيوزيالن ــا وهونل ــا وأملاني ــدا وفرنس ــرتايلا وكن و أس

وجنــوب أفريقيــا ويوجــد موزعــون يف دول كثــرة أخــرى.
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