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مقدمة

ــاب  ــا الكت ــي يعلنه ــواعت ال ــم املوض ــن أعظ ــوة" م "األب
املقــدس. والغريــب يف األمــر أنــه مــن أكــر املوضــواعت 
الكثــر مــن األوســاط  الــي تعرضــت لإلهمــال يف 

ــيحية. املس

ــوع  ــرد موض ــت جم ــوة ليس ــخصياً إن األب ــا ش ــول أن وأق
لدلراســة يف الكتــاب املقــدس، ولكــي اختربتــه شــخصياً. 
لقــد كّونــت أنــا وزوجــي األوىل يلديــا اعئلــة مــن تســعة 
أفــراد. وبعــد وفاتهــا أضافــت زوجــي اثلانيــة روث ثالثــة 
ــا أقــف موقــف  ــة. وهكــذا فأن ــن إىل العائل أطفــال آخري
األب أمــام اثــي عــر شــخصاً بالضبــط، معظمهــم 

ــم. ــة به ــالت خاص ــم اعئ ــون، واآلن دليه بالغ



الفصل األول

أبوة اهلل

أنــا ال أريــد أن أبــدأ حديــي عــن األبــوة البريــة، 
بــل أريــد أن أشــارك أواًل، وقبــل لك يشء، عــن أبــوة اهلل، 
ــو  ــد أب ه ــون. يوج ــى وراء الك ــة العظ ــي يه احلقيق ال
إهلنــا، اذلي هــو أيضــاً احلقيقــة وراء لك احلقائــق األخــرى. 
ــه  هــو األب اذلي خلــق الكــون، واذلي تــرك بصمــة أبوت

ىلع لك جانــب مــن جوانــب الكــون لكــه.

يصــي بولــس يف )أفســس 3: 14-15( إحــدى صلواته 
العظيمــة والرائعــة فيقول: 

َربَِّنــا  ِب 
َ
أ ى  َ لَ َبــَيَّ 

ْ
ُرك ْحــِي 

َ
أ هــَذا  "بَِســَبِب 

ِي ِمْنــُه تَُســىَّ ُكُّ َعِشــَرٍة ِف 
َّ

َمِســيِح، ال
ْ
يَُســوَع ال

" ْرِض. 
َ
األ  

َ
َوَع ــَماَواِت  السَّ

اللكمــة املرتمجــة "َعِشــَرٍة" هنــا، يه يف ايلونانيــة 
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تســى" Patria". ويه لكمــة مشــتقة مــن اللكمــة ايلونانيــة 
الــي تعــي " أب"، وباتلــايل فــإن الرتمجــة احلرفيــة املبارشة 

ــوة".  ــة "Patria"،  يه "أب لللكم

ــي  ــة، ف ــة خمتلف ــات حديث ــده ترمج ــا تؤي ــذا م وه
الرتمجــة العربيــة اجلديــدة )املشــرتكة( تقــول: 

َرِض." 
َ ْ
َماءِ َواأل ٍة ِف السَّ بُوَّ

ُ
ِمْنُه ُكُّ أ

َ
 "ف

ويف الرتمجة اتلفسرية )كتاب احلياة( تقول: 

 
َ

ــَماَواِت َوَع ٍة ِف السَّ بُــوَّ
ُ
ْصــُل ُكِّ أ

َ
ِي ُهــَو أ

َّ
 "ال

ْرِض."
َ
األ

ــود  ــون تع ــوة يف الك ــل أب ــة! ف ــة رائع ــذه حقيق ه
ــل  ــدأ ىلع األرض ب ــم تب ــوة ل ــوة اهلل. إن األب ــاًل إىل أب أص
ــن  ــدأ بزم ــم تب ــع اهلل. ل ــة م ــماء. يه أبدي ــدأت يف الس ب
أو مــع تاريــخ البــر، بــل بــدأت منــذ األزل. واهلل منــذ 
األزل هــو أبــو ربنــا يســوع املســيح كمــا يصفــه الكتــاب 

ــرة.  ــزاء كث ــدس يف أج املق
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كما قال يوحنا يف )يوحنا 1:1(:
ــَد اهللِ،  ــُة َكَن ِعْن َكَِم

ْ
ــُة، َوال َكَِم

ْ
ــْدءِ َكَن ال َ "ِف الْ

َكَِمــُة اهلَل. "
ْ
َوَكَن ال

ــد أن  ــة تؤك ــة اإلهلي ــة. إذاً فاللكم ــل اخلليق ــك قب وذل
ــع اهلل اآلب.  ــن اهلل األزيل، اكن م اب

ويقول الكتاب املقدس أيضاً يف )يوحنا 1: 18(:
ِي ُهــَو 

َّ
وَِحيــُد ال

ْ
. ااَلْبــُن ال ــطُّ

َ
َحــٌد ق

َ
ــْم يـَـرَهُ أ

َ
"اهلَُل ل

 ". َ ِف ِحْضــِن اآلِب ُهــَو َخــرَّ

ــخصية  ــة الش ــن اآلب. إن العالق ــه اكن يف حض إن
ــدء  ــل ب ــة قب ــن اكئن ــن اهلل اآلب واهلل االب ــة ب احلميم
اخلليقــة. وهــذه احلقيقــة تمــز اإلعــالن املســييح عــن 
ســواه تميــزاً ال مثيــل هل، وجتعــل املســيحية خمتلفــة لك 
االختــالف عــن أي شــل مــن أشــال اإليمــان ادليــي 
اذلي رأيتــه يف العالــم. فــي تعلــن شــيئاً فريــداً وخاصــاً 
حــول طبيعــة اهلل. فاألبــوة إذاً قائمــة يف اهلل منــذ األزل، 

ــن . ــن اآلب واالب ــة ب ــك العالق وكذل
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عندمــا جــاء يســوع إىل األرض، اكن هدفــه الرئيــي 
أن يُرجــع اتلائبــن إىل اآلب. هــذا مــا جنــده يف عــدة 

ــة اهلل. ــن لكم ــع م مواض

في )1بطرس 3 :18( يقول:

ــْن  ــَدةً ِم ةً َواِح ــرَّ ــَم َم
َّ
ل
َ
 تَأ

ً
ــا يْض

َ
ــيَح أ َمِس

ْ
ــإِنَّ ال

َ
"ف

ــَيْ  ِ ــِة، ل َثَم
َ
ــِل األ ْج

َ
ــْن أ ــارُّ ِم َ ــا، الْ ََطايَ ــِل الْ ْج

َ
أ

اهللِ،..."  
َ

إِل َبَنــا  ُيَقرِّ

ــوع  ــا إىل اهلل. فيس ــي يقربن ــوع؟ ل ــات يس ــاذا م مل
ــال يســوع عــن  ــق. ق ــل هــو الطري ــة، ب ليــس هــو انلهاي

ــد: ــوح للتأكي ــكل وض ــا 14: 6( ب ــه يف )يوحن نفس

َحــٌد 
َ
يْــَس أ

َ
ََيــاةُ. ل ــقُّ َوالْ َ ِريــُق َوالْ نَــا ُهــَو الطَّ

َ
"...أ

 ِب. "
َّ
 اآلِب إاِل

َ
ِت إِل

ْ
ــأ يَ

فيســوع هــو الطريــق، لكــن اآلب هــو اغيــة 
الرحلــة.  وأعتقــد أنــه مــرات عديــدة يف إيماننــا املســييح 
نفقــد قصــد اهلل. فنحــن نتحــدث بقــدر كبــر عــن الــرب 
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ــع  ــه رائ ــذا لك ــيطنا، وه ــفيعنا ووس ــا وش ــوع خملصن يس
لكنــه يقــر يف إدراك قصــد اهلل. إن غــرض اهلل ليــس أن 
نــأيت إىل االبــن فحســب، بــل أن نــأيت إىل اآلب أيضــاً مــن 

ــن. خــالل االب

مــا أروع اللغــة الــي يســتخدمها يســوع يف صالتــه 
ــا 17(! فيقــول: املشــهورة يف )يوحن

ــَماءِ  ْــَو السَّ
َ

ــَم يَُســوُع بِهــَذا َوَرَفــَع َعْينَْيــِه ن
َّ
"تََكل

يَُّها اآلُب«..."
َ
ـاَل:»أ

َ
َوق

ــرر  ــم تتك ــا اآلُب" ث َه يُّ
َ
ــارة "أ ــا بالعب ــو يفتتحه فه

لكمــة اآلب ســت مــرات يف تلــك الصــالة. وفيهــا يشــر 
ــذه. ــم اآلب تلالمي ــر اس ــه أظه ــوع إىل أن ــرب يس ال

نقرأ يف )يوحنا 17: 6(:

ــِي  ْعَطْيتَ
َ
ــَن أ ِي

َّ
ــاِس ال ــَمَك لِلنَّ ــْرُت اْس ْظَه

َ
ــا أ نَ

َ
"أ

ــِم... "
َ
َعال

ْ
ــَن ال ِم
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ويقول يف )يوحنا 17: 11(:

وُس، اْحَفْظُهــْم ِف اْســِمَك  ُقــدُّ
ْ
يَُّهــا اآلُب ال

َ
"...أ

ْعَطْيتَــِي،..."
َ
ِيــَن أ

َّ
ال

ويف ختام صالته يقول ثانية يف )يوحنا 26:17(:

ــُم  ــوَن فِيِه
ُ
َعرُِّفُهْم، يِلَك

ُ
ــأ ــَمَك َوَس ــُم اْس ُتُه

ْ
"َوَعرَّف

ــْم."  ــا فِيِه نَ
َ
ــوَن أ

ُ
ك

َ
ــِه، وَأ ِ ــِي ب ْحَببَْت

َ
ِي أ

َّ
ــبُّ ال ُ الْ

أي اســم هــذا اذلي جــاء يســوع خصيصــاً لــي 
يظهــره تلالميــذه؟ 

ــود  ــوه" ألن ايله ــدس "يه ــم املق ــو االس ــن ه ــم يك ل
ــل مــيء املســيح خبمســة عــر  ــوا هــذا االســم قب عرف
ــدف  ــد، واهل ــاص اجلدي ــالن اخل ــاذا اكن اإلع ــاً. فم قرن
العظيــم، مــا هــو االســم اذلي أراد يســوع اتلالميــذ 
ــق أو  ــم اهلل املطل ــو اس ــذا ه ــه "اآلب". ه ــوه؟ إن أن يعرف
ــة  ــخصيته األبدي ــة اهلل يف ش ــف طبيع ــو يص ــايئ، وه انله

ــر. ــات الب ــا لغ ــرى عرفته ــة أخ ــة لكم ــن أي ــر م أك
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ــو  ــد ه ــد اجلدي ــن اهلل يف العه ــى ع ــالن األس فاإلع
إعــالن أن اهلل أب. واهلــدف األســى للعهــد اجلديــد 
ــا إىل اهلل.  ــأيت بن ــو أن ي ــوع، ه ــيء يس ــن م ــد م والقص
فــإذا لــم نــدرك هــذا اإلعــالن اإللــي، ال نــدرك انلتيجــة 

ــداء. ــرض الف ــن غ ــودة م ــة املقص انلهائي

ــه إىل  ــالن، ومن ــذا اإلع ــلء ه ــا إىل م ــا إذا دخلن أم
ــا  ــر نل ــك يوف ــإن ذل ــع اهلل  كأب، ف ــارشة م ــة مب عالق
أمــوراً ال جندهــا مطلقــاً يف أي  اختبــار اعطــي ربمــا هــو 

ــا.  ــاس يف ثقافتن ــن انل ــن م ــار الكثري اختب

وهنـاك ثالثـة أمور تُسـتنتج مـن هذا اإلعـالن، ومن 
هـذه العالقـة  يه: اهلوية وتقدير اذلات والشـعور باألمان.

أوالً، اهلوية: 

اهلويــة يه مشــلكة حقيقيــة لإلنســان املعــارص. ومــن 
اتلوضيحــات املثــرة الــي تلــي الضــوء ىلع هــذه احلاجــة 
اإلنســانية مــا وجدتــه يف جنــاح الكتــاب واملسلســل 
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اتلليفزيــوين "اجلــذور" )ROOTS(. وجوهــر تلــك القصــة، 
ــاء  ــي ج ــذور ال ــان أو اجل ــن امل ــث ع ــل يبح ــو رج ه
منهــا. واإلنســانية لكهــا مرتبكــة يف مثــل هــذا ابلحــث. 
رجــال ونســاء يريــدون أن يعرفــوا مــن أيــن أتــوا ومــن أىت 

بهــم، وكيــف بــدأ األمــر ومــن هــم باحلقيقــة.

والواقــع أن الكتــاب املقــدس وعلــم انلفــس يتفقــان 
ىلع أن اإلنســان ال جييــب عــن الســؤال "مــن أنــا؟" إال إذا 

عــرف مــن هــو أبــوه.

ــاء  ــن اآلب ــانية ب ــات اإلنس ــرض العالق ــوم، تتع وايل
ــن  ــأت ع ــى نش ــر، ح ــل كب ــارات بش ــاء إىل انهي واألبن
ذلــك "أزمــة اهلويــة". واحلــل املســييح ألزمــة اهلويــة هــو 
ــارشة  ــخصية مب ــة ش ــاء إىل عالق ــال والنس ــأيت الرج أن ي
مــع اهلل اآلب مــن خــالل يســوع املســيح االبــن. واذليــن 
ــا بعــد مــن  ــون فيم ــاً كأب هلــم، ال يعان ــون اهلل حق يعرف
ــم أوالد  ــون مــن هــم؛ إنه ــل هــم يعرف ــة، ب مشــلكة اهلوي

اهلل. خلــق أبوهــم الكــون وهــو حيبهــم ويعتــي بهــم. 
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، تقدير الات:
ً
ثانيا

ــا  ــي يوفره ــة ال ــرورة اثلاني ــا إىل ال ــذا يقودن وه
ــر اذلات.  ــرورة إىل تقدي ــا ال ــا، إنه ــالن اهلل اآلب نل إع
وليــس بمقــدوري أن أحــي عــدد اذليــن تعاملــت 
معهــم خــالل خدمــي، واكنــت مشــلكتهم العظــى أنهــم 
ــن  ــوا ع ــد كّون ــر. لق ــق اتلقدي ــهم ح ــّدرون أنفس ال يق
ــة ســببت هلــم الكثــر  أنفســهم صــورة وضيعــة أو متدني

ــة.  ــة والعاطفي ــن اآلالم الروحي م

يف )1يوحنا 3: 1-2( يقول:

ــْدَع  ــىَّ نُ ــا اآلُب َح ْعَطانَ
َ
ــٍة أ ــَة َمَبَّ يَّ

َ
ــُروا أ "اُْنُظ

ــُم، 
َ
َعال

ْ
ْجــِل هــَذا الَ َيْعرُِفَنــا ال

َ
ْوالََد اهللِ! ِمــْن أ

َ
أ

ْوالَُد 
َ
ــُن أ ْ ــاُء، اآلَن نَ ِحبَّ

َ
ــا األ َه يُّ

َ
ــُه. أ

ُ
ــُه الَ َيْعرِف نَّ

َ
أل

اهللِ،..."

وبمجــرد أن نفهــم حقــاً أننــا أوالد اهلل، وأن اهلل حيبنــا 
حبــاً شــخصياً ومحيمــاً، وهــو مهتــم بنــا وال ينشــغل عنــا  
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ــا،  ــة مبــارشة وشــخصية معن ــه يرغــب يف عالق ــداً، وأن أب
ــت  ــد رأي ــر  اذلات. لق ــعوراً بتقدي ــا ش ــذا يعطين ــإن ه ف

هــذا حيــدث مــراراً وتكــراراً يف حيــاة انلــاس.

كنـت ذاهبـاً إىل أحـد االجتمـااعت وأنـا أركـض يف 
طريـي إىل القاعـة حيـث سـأعظ بعـد دقائـق. وعندمـا 
مـن  مرسعـة  جـاءت  الـي  السـيدة  بتلـك  اصطدمـت 
االجتـاه املقابل، قالت ويه تلتقط أنفاسـها: "سـيد برنس، 
كنـت أصـي أن جيعلنـا اهلل نتقابـل، إن اكنـت إرادته أن 
أحتـدث معك." فقلت: "حسـنا، وها حنـن تقابلنا! ولكن 
ليـس ميع سـوى دقيقتن ألحتـدث معـك، فموعد عظي 
قـد حـان." فبـدأت تقص عـّي مشـلكتها، فقاطعتهـا بعد 
حلظـات، وقلـت: "أنـا آسـف، ليـس أمـايم سـوى دقيقة 
واحـدة وأعتقـد أنـي أعرف مشـلكتك، هـل يمكن أن 
تـرددي ورايئ هـذه الصـالة." ثـم قدتهـا يف صالة تشـكر 
فيهـا اهلل ألنـه أبوها وألنهـا ابنته الـي أحبهـا واهتم بها، 
وألنهـا ممـزة وتنتـي إىل أفضـل اعئلـة يف الكـون. بعـد 

ذلـك قلت: "وداعــاً ينبـي أن أذهب"، وغــادرت. 
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ــك  ــن تل ــالة م ــي رس ــهر، وصلت ــوايل ش ــد ح وبع
الســيدة قالــت فيهــا: "أريــد أن أخــربك بــأن تلــك 
ــي  ــالة ال ــك الص ــا، وتل ــا فيه ــي حتدثن ــات ال اللحظ
ــاة.  ــاه احلي ــاً جت ــي تمام ــرت موق ــد غ ــك ق ــا مع صليته

ــي." ــة نف ــاً بقيم ــعر حق ــا أش ــرة أن ألول م

، الشعور باألمان:
ً
ثاثلا

إن الــرورة اإلنســانية اثلاثلــة الــي يُوفرهــا اهلل مــن 
ــف  ــان. فخل ــعور باألم ــوة، يه الش ــالن األب ــالل إع خ
هــذا الكــون ليــس جمــرد قــوة علميــة أو "انفجــار كبــر" 

بــل أب حيبنــا.

ــدى  ــدة، ويف إح ــعر بالوح ــق يل اكن يش ــاك صدي هن
الليــايل وهــو يمــي يف شــوارع املدينــة املهجــورة وســط 
الريــاح، ومشــاعر الوحــدة واالنقبــاض يســيطران عليــه، 
لــم يكــن يعــرف إن اكن ممكنــاً أن جيتــاز حمنتــه. وبينمــا 
هــو واقــف ىلع إحــدى زوايــا الطريــق بــدأ يقول مكــرراً: 
"أيب أيب... أيهــا اآلب... أيب"، ويف مــا هــو يقــول ذلــك حــل 
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ــه  عليــه شــعور باألمــان. لقــد أدرك – رغــم مــا حييــط ب
مــن الــربودة والكآبــة –أنــه ابــن هلل يف هــذا الكــون اذلي 

خلقــه اهلل ألبنائــه.



 الفصل الثاني 

األبوة البشرية

وبمــا أن األبــوة يه طبيعــة اهلل، وشــخصيته األبديــة 
تعلــن أنــه أب، فإنــه يرتتــب ىلع ذلــك أن لك أب بطريقــة 
ــول إن  ــا أن نق ــان يمكنن ــض األحي ــل اهلل. يف بع ــا يمث م
هــذا األب هــو أب جيــد، وهــذا هــو أقــرب مــا يكــون 
إىل صــورة اهلل. تذكــر أن هــذا اإلجنــاز يمكنــك أن حتققــه 

كرجــل.

ــن  ــتمرار م ــافراً باس ــت مس ــا كن ــرة عندم ــر م أتذك
اجتمــاع إىل اجتمــاع ومــن مؤتمــر إىل مؤتمــر، أعــظ إىل 
ــعب.  ــن الش ــر م ــاوب كب ــاك جت ــرة واكن هن ــود كب حش
ــر  ــل اخلب ــذا: "إن الرج ــول ه ــاًل يق ــمعت رج ــي س لك
ــذا  ــة." ه ــه حقيب ــزهل ومع ــن م ــد ع ــل ابلعي ــو الرج ه
الــكالم اخــرتق قلــي اكلســهم. فكــرت يف نفــي، هــذا 
حقــاً يصفــي. أنــا رجــل بعيــد عــن املــزل مــع حقيبــة. 
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ــي،  ــع الفع ــن يف الواق ــر، ولك ــربوين كخب ــع يعت اجلمي
ــي؟ ــدث يف بي ــاذا حي م

ــه  ــاً، إن ــدة تمام ــة جدي ــداين بطريق ــن اهلل حت لك
ــل  ــزوج وكأب قب ــل أي يشء ك ــح أواًل، وقب ــب أن أجن جي

ــر.  ــال آخ ــاح يف أي جم ــن انلج ــن م أن أتمك

إذا جنحــت يف جمــاالت أخــرى، لكنــك فشــلت كأب، 
فســتكون يف نظــر اهلل كأنــك قــد فشــلت يف الــل.

وأعتقــد أن هــذا انلمــوذج هــو حقيــي يف كثــر مــن 
ــن  ــر م ــون يف كث ــم ينجح ــوم. ه ــا ايل ــال يف ثقافتن الرج
املجــاالت مثــل: لعــب اجلولــف، رئيــس بنــك، مؤلــف، 
ــر، لكنهــم  ــل، وربمــا يصــل أحدهــم إىل منصــب وزي ممث

ــم. يفشــلون يف بيوته

وأود أن أقول لك هذه احلقيقة: 

"إن فشــلك يف املــزل كأب هــو الفشــل احلقيــي، وال 
جنــاح آخــر يمكــن أن يعــوض عــن ذلــك الفشــل."
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يف )1 كورنثــوس 11: 3( يتحــدث بولــس عــن وجــود 
عالقــة بــن اهلل واملــزل فيقــول:

َس ُكِّ رَُجــل )أي 
ْ
نَّ َرأ

َ
ُمــوا أ

َ
ْن َتْعل

َ
رِيــُد أ

ُ
"َولِكــْن أ

ــَو  ةِ َفُه
َ
ــْرأ َم

ْ
ُس ال

ْ
ــا َرأ مَّ

َ
ــيُح، وَأ َمِس

ْ
ــَو ال ــزوج( ُه ال

ــَو اهلُل )اآلب(." ــيِح ُه َمِس
ْ
ُس ال

ْ
ــُل، َوَرأ الرَُّج

ذللــك فاملســيح هــو رأس الــزوج والــزوج بــدوره هــو 
ــزوج  ــه. وباتلــايل فــإن الرجــل )أي ال رأس زوجتــه وأرست
ــة  ــه نفــس العالق ــه، ودلي ــل املســيح يف اعئلت واألب( يمث

ــه. ــة املســيح ب ــه مثــل عالق بأرست

ــيح، ويه  ــية للمس ــايلات رئيس ــالث إرس ــاك ث وهن
ــيح: ــوع املس ــرب يس ــد بال ــط إىل األب ترتب

1- إنه الاهن 
2- إنه انلي

3- إنه امللك



20   األبوة

اسمحوا يل أن أرشح باختصار ما يتضمنه  لك منهم:

• مسئويلة األب كاكهن، أن يُمثل اعئلته أمام اهلل.

• مسئويلة األب كنيب، أن يُمثل اهلل أمام اعئلته.

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



 الفصل الثالث

مسئولية األب ككاهن

ــام  ــه أم ــل اعئلت ــو يمث ــه. فه ــن يف بيت ــو اكه األب ه
اهلل بالتشــفع والصــالة. إن جنــاح األب يف خدمتــه كنــي 
ــإذا  ــن. ف ــفيع واكه ــه كش ــداً بنجاح ــط ج ــك مرتب ومل
ــا  ــك. أم ــي ومل ــاً كن ــح أيض ــا ينج ــفيع، ربم ــح كش جن
ــفيع  ــئويلته كش ــارس مس ــف يم ــم األب كي ــم يفه إذا ل
ــاً أو  ــه أن يكــون نبي ــه، فمــن الصعــب جــداً علي لعائلت

ــه.   يف اعئلت
ً
ــا مل

ويف الكتــاب املقــدس هنــاك بعــض األمثلــة اجلميلــة 
جــداً، آلبــاء مارســوا خدمــة التشــفع. فــي بدايــة ســفر 
ــام اهلل.  ــتقيماً أم ــاًل ومس ــوب اكن اكم ــرأ أن أي ــوب نق أي
واكن هل ســبعة بنــن وثــالث بنــات. ويف يــوم واحــد مــن 
ــون ويلمــة يف  ــة ويعمل ــون كعائل ــوا  يذهب لك أســبوع اكن
بيــت لك واحــد منهــم يلأكلــوا ويربــوا معــاً. ونقــرأ أن 
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ــة لك أســبوع، اكن ينهــض مبكــراً ويقــدم  أيــوب، يف نهاي
ــح عــن أوالده، فــي )أيــوب 1: 5( يقــول:  ذبائ

ــوا 
ُ
ف ــِيَّ وََجدَّ  بَ

َ
ــأ ْخَط

َ
ــا أ ــاَل: »ُربََّم

َ
ــوَب ق يُّ

َ
نَّ أ

َ
"...أل

يُّــوُب َيْفَعــُل ُكَّ 
َ
ــَذا َكَن أ

َ
وبِِهــْم«. هك

ُ
ل
ُ
 اهللِ ِف ق

َ
َع

ــاِم." يَّ
َ
األ

وتشــبه اذلبائــح الــي قدمهــا أيــوب يف قامــوس العهــد 
القديــم، خدمــة الصلــوات التشــفعية، الــي نرفعهــا مــن 
ــوع.  ــيح يس ــد يف املس ــد اجلدي ــت العه ــا حت ــل أوالدن أج

ولك أب مدعــو يلكــون شــفيعاً ألوالده.  

ــا إىل تاريــخ شــعب إرسائيــل، وجدناهــم  فــإذا إنتقلن
ــن اهلل  ــر. لك ــم والقه ــت الظل ــر حت ــتعبدين يف م مس
ــروف  ــة خ ــالل ذبيح ــن خ ــة م ــاً للحري ــم طريق ــر هل وف
ــر  ــن م ــمة ب ــال احلاس ــة االنفص ــت نقط ــح، واكن الفص
ــر  ــاً تلحري ــح باب ــح. واكن الفص ــد الفص ــل يف عي وإرسائي
ــوت  ــة، إذ جــاء املــالك املهلــك إىل بي ــة إرسائيلي لك اعئل
ــبب دم  ــن بس ــم. لك ــع أبكاره ــاًل مجي ــن قات املري
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خــروف الفصــح لــم يكــن مســموحاً للمــالك أن يدخــل 
ــن.  ــوت اإلرسائيلي ــيئاً يف بي ــر ش أو يدم

كيف وُضع ادلم؟ ومن وضعه؟ 

يف )خروج 12: 3( يقول:

ــاِشِ  َع
ْ
: ِف ال ــْنِ

َ
ائِل

َ
ــَل ق ائِي ــِة إِْسَ ــا ُكَّ َجَاَع َم

ِّ
"َك

ــاةً  ــْم ُكُّ َواِحــٍد َش ُه
َ
ُخــُذوَن ل

ْ
ــْهِر يَأ ــْن هــَذا الشَّ ِم

ــِت." َبْي
ْ
ــاةً لِل ــاءِ، َش ــوِت اآلبَ ــِب ُبُي ِبََس

من اكن مسئواًل عن اختيار الشاة؟  األب يف لك بيت. 
من اكن مسئواًل عن ذبح الشاة؟  األب. 

مــن اكن مســئواًل عــن رش دم الشــاة بالزوفــا ىلع قوائم 
ابلــاب والعتبة العليــا؟  األب.

بعبــارة أخــرى، أن األب اكن يمــارس خدمــة الاهــن 
املعــن مــن اهلل بانليابــة عــن اعئلتــه، واكنــت مســئويلته 
ــرة  ــن دائ ــيكون ضم ــاص س ــه اخل ــن أن بيت ــد م أن يتأك
رمحــة اهلل املخلصــة. وكمــا أفهــم هــذا اإلعــالن املكتــوب، 
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لــم يكــن بوســع أي شــخص آخــر أن يقــوم بعمــل األب 
لُــص 

َ
نيابــة عنــه. فــإذا تمــم عملــه كاهــن ورش ادلم، ت

اعئلتــه. وإذا لــم يفعــل، فليــس هنــاك أحــد آخــر يأخــذ 
مانــه ويوفــر احلمايــة لعائلتــه.

ــالن  ــذا اإلع ــرف ه ــا أن نع ــد أن اهلل أراد نل وأعتق
ألنــه مــا زال قابــاًل للتطبيــق ايلــوم. فــاألب يســتطيع أن 
يعمــل لعائلتــه أمــوراً يف انلطــاق الــرويح، وال يمكنــه أن 

ينتــدب شــخصاً آخــر للقيــام بهــا.

يســتطيع األب أن خيــدم خدمــة الكهنــوت عــن 
ــس  ــن اهلل لي ــذه. لك ــه ه ــرتف اهلل خبدمت ــه، ويع بيت
ــخص  ــا ش ــام به ــة إذا ق ــذه اخلدم ــرتاف به ــاً باالع ُملَزم
آخــر ســوى األب. إنهــا مســئويلة األب أن يوفــر احلمايــة 

ــه.  ــة بليت اإلهلي

ــا  ــة يعلنه ــة مذهل ــر إىل حقيق ــت انلظ وأود أن ألف
العهــد اجلديــد حــول خدمــة الــرب يســوع. ويه حقيقــة 
ــث  ــاً. حي ــخصية أيض ــربة الش ــق اخل ــن طري ــا ع تعلمته
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يــأيت انلــاس إيّل بطفــل ألصــي مــن أجلــه وقــد تعلمــت 
ــه  ــا أم ــل أنتم ــل؟ ه ــا وادلا الطف ــل أنتم ــأل: "ه أن أس
وأبــوه؟" ويكــون اجلــواب أحيانــاً "ال، حنــن جرانــه، األب 

ــيء."  ــا امل واألم رفض

ــدم  ــاالت، ع ــك احل ــل تل ــر اهلل يل يف مث ــد أظه وق
وجــود أســاس كتــايب يســمح يل بالصــالة مــن أجــل ذلــك 
الطفــل. ولــو درســنا خدمــة الــرب يســوع، جنــد أنــه لــم 
ــه أو  ــد وادلي ــان أح ــاس إيم ــل إال ىلع أس ــع طف ــلِّ م يُص
ــربِّ أحــد الوادليــن عــن  لكيهمــا. اكن دائمــا يطلــب أن ُيَع

ــة عــن الطفــل.  ــه نياب إيمان

ــدأ واضــح جــداً يف قصــة الصــي املصــاب  هــذا املب
بالــرع املذكــورة يف )مرقــس 9(. نــزل يســوع عــن جبــل 
اتلجــي لــرى مشــهد تالميــذه وقــد فشــلوا يف طــرد روح 
الــرع األخــرس مــن الصــي. فبــدأ يســوع يكلــم وادله 
ــاَل  ــَذا؟« َفَق ــُه ه َصابَ

َ
ــُذ أ ــاِن ُمْن َم ــَن الزَّ ــْم ِم ــأهل: »َك ويس

«. وتابــع قائــاًل يف )مرقــس 9: 23-22(: األب: »ُمْنــُذ ِصَبــاهُ
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ــُه. 
َ
ــاءِ يِلُْهلِك َم

ْ
ــارِ َوِف ال ــاهُ ِف انلَّ َق

ْ
ل
َ
ــا أ ــراً َم ثِ

َ
»َوك

ْيَنــا 
َ
ْ َعل  َفَتَحــنَّ

ً
ْنــَت تَْســَتِطيُع َشــيْئا

ُ
لِكــْن إِْن ك

ْن 
َ
ْنــَت تَْســَتِطيُع أ

ُ
ُ يَُســوُع: »إِْن ك

َ
ــا«. َفَقــاَل ل ِعنَّ

َ
وَأ

ــِن«. ُمْؤِم
ْ
ــَتَطاٌع لِل ٍء ُمْس ــَن. ُكُّ َشْ تُْؤِم

ــرب  ــوع اعت ــة، أن يس ــوم حقيق ــّي ذات ي ــيطرت ع س
األب مســئواًل عــن اإليمــان نيابــة عــن ابنــه، وأن االبــن 
ــع  ــتطيع بالطب ــن يس ــم يك ــة ل ــه الصحي ــبب حاتل بس
ــوع - ىلع  ــن يس ــه. لك ــاص ب ــان خ ــن إيم ــرب ع أن يع
أيــة حــال - لــم يطلــب مــن الصــي أن يعــرب عــن 
إيمانــه، بــل طلــب مــن األب أن يؤمــن نيابــة عــن ابنــه.                      
ــن يه ممارســة اإليمــان،  ــا أعتقــد أن مســئويلة الوادلي وأن
عــرب الصلــوات التشــفعية مــن أجــل أوالدهــم مقدمــن    
ــن     ــث ع ــيح. احب ــوع املس ــالل يس ــن خ ــم إىل اهلل م إياه
مــا ورد يف الكتــاب املقــدس، ولــن جتــد أن يســوع صــى 
ــن  ــل ع ــن ىلع األق ــد الوادلي ــربِّ أح ــم ُيَع ــل إن ل ــع طف م
 
ً
ــدأ ــض مب ــن يناق ــوع ل ــل. فيس ــن الطف ــة ع ــه نياب إيمان

ــخاً.  ــاً وراس ــاً عميق إهلي
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ــة  ــد قص ــث جن ــال 16( حي ــر يف )أعم ــراً، انظ أخ
ــا  ــجن عندم ــيال يف الس ــس وس ــي. اكن بول ــجان فيل س
تدخــل اهلل بزلزلــة عظيمــة وفتــح أبــواب الســجن 
ــال 16: 30( أن  ــرأ يف )أعم ــجناء. ونق ــود الس ــت قي وانفك

ــك:  ــد ذل ــجان رصخ بع الس

َعــَل لـِـَيْ 
ْ
ف
َ
ْن أ

َ
، َمــاَذا يَنَْبــِي أ ــاَل: »يـَـا َســيَِّديَّ

َ
...َوق

» َص؟
ُ
ْخل

َ
أ

ويف )أعمال 16: 31( جاءت اإلجابة:

ــَص 
ُ
ــيِح َفَتْخل َمِس

ْ
ــوَع ال ــرَّبِّ يَُس ــْن بِال ــاالَ: »آِم َفَق

ــَك«.  ــُل بَيْتِ ْه
َ
ــَت وَأ نْ

َ
أ

عطــيَّ امتيــازاً 
ُ
نالحــظ أن الســجان كأب يف بيتــه، أ

إهليــاً يســمح هل بإقراراإليمــان خلــالص أهــل بيتــه 
مجيعــاً. ولألســف كثــراً مــا نقتبــس هــذا العــدد مــن 
الكتــاب املقــدس وحنــن نميــل إىل حــذف املقطــع 

ْهــُل بَيْتِــَك".
َ
األخر"...وَأ
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الفصل الرابع

مسئولية األب كنيب

ــألب، يه أن يكــون  ــة ل املســئويلة الرئيســية اثلاني
ــه.  ــه أي يمثــل اهلل أمــام اعئلت كنــي لعائلت

     وأول مــا حنتــاج إىل معرفتــه، هــو حتميــة أن 
األب هــو اذلي يمثــل اهلل أمــام العائلــة. قــد يريــد األب 
ذلــك، وقــد يمارســه بطريقــة جيــدة أو ســيئة، لكــن ال 
حمالــة مــن قيامــه بهــذه املســئويلة. إن األطبــاء انلفســين 
ــون  ــاً يتفق ــل تقريب ــدام اإلجني ــاع وخ ــاء االجتم وعلم
مجيعــاً ىلع أن الطفــل اعدة مــا يشــل انطباعــه األول عــن 
اهلل مــن خــالل وادله. وأعتقــد أن ذلــك مقصــود مــن اهلل. 
ومــا مــن مســئويلة أكــر هيبــة وجــالاًل، مــن إعطــاء اهلل 

ــن.  ــه أمــام آخري أي إنســان أن يمثل

إن نوعيــة األب اذلي اعش معــه أي ابــن، يؤثــر كثــراً 
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ىلع اتلجــاوب األول اذلي يشــعر بــه ذلــك االبــن مــن حنــو 
ــب  ــئ القل ــامح، داف ــوف، متس ــن اكن هل أب عط اهلل. فم
ــاهلل  ــر ب ــد اتلفك ــيع أن جي ــن الطبي ــل، م ــهل اتلواص وس

واتلعامــل معــه ســهاًل.

أمــا إن اكن لشــخص أب قــاس، كثر االنتقــاد، جاف 
ومطابلــه غــر املنطقيــة كثــرة، فإننــا جنــد ذلك الشــخص 
ــة نفســها، فســرى اهلل ذا  ــل للتفكــر يف اهلل بالطريق يمي
مطالــب كثــرة ال يســتطيع أحــد مــن البــر أن يطبقهــا، 
وســراه غــر واقــيع وقاســياً، وحرفيــاً يف أحامــه. وإذا اكن 
لطفــل أب قــاس جــداً وفاســد - وهــذا كثــر - فغابلــاً مــا 
ينقــل الطفــل دون ويع هــذه الصفــات مــن أبيــه الطبيــيع 
إىل اهلل. وباتلــايل فــإن ذلــك الطفــل يُكــوِّن موقفــاً ســلبياً 

مــن اهلل غــر مبــي ىلع أي أســاس ســوى ســلوك وادله. 

كيــف يســتطيع األب كنــي أن يمثــل اهلل أمــام 
اعئلتــه، فيكــون نبيــاً للخــر ال للــر؟ 
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يكتب بولس يف )أفسس 6: 4( إىل اآلباء فيقول:

ــْل  ــْم، بَ ْوالََدُك
َ
ــوا أ ــاُء، الَ تُِغيُظ ــا اآلبَ َه يُّ

َ
ــْم أ ْنُت

َ
"وَأ

ــَذارِهِ. " ــرَّبِّ َوإِنْ ــِب ال ِدي
ْ
ــْم بَِتأ َربُّوُه

ويف )كولويس 3: 21( يقول أيضاً:

 
َّ
ِلَــا ْوالََدُكــْم 

َ
أ تُِغيُظــوا  يَُّهــا اآلبَــاُء، الَ 

َ
"أ

وا."
ُ
َيْفَشــل

ــم، يضــع  ــل العهــد القدي ــد تمامــاً مث والعهــد اجلدي
مســئويلة اتلعليــم الــرويح واإلرشــاد لألطفــال ىلع اعتــق 
ــراً  ــارش. ومــن الواضــح أن لألمهــات تأث األب بشــل مب
ــراً يف  ــهاماً كب ــاهمن إس ــن يس ــال، وه ــاً ىلع األطف عظيم

نمــو األطفــال روحيــاً.

ــم  ــر اتلعلي ــئويلة توف ــام األول، مس ــن يف املق لك
ــم األب  ــم يق ــئويلات األب. وإذا ل ــن مس ــرويح يه م ال
بــدوره هــذا، ال يوجــد أحــد آخــر يمكــن أن يأخــذ هــذه 

ــه. ــئويلة مان املس
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أغلبيــة اآلبــاء يف الواليــات املتحــدة مثــاًل، يميلــون 
ــا  ــون وجوده ــوا يدرك ــئويلة – إن اكن ــذه املس ــل ه إىل نق
ــد  ــرايع وقائ أصــاًل – إىل مــدارس األحــد والكنيســة وال
ــي إىل  ــو ينت ــم، وه ــد أوالده ــرف أح ــبيبة. وإذا احن الش
كنيســة مــا أو إىل جمموعــة شــبيبة، فإنهــم يســارعون 
ــة. وال  ــة أو املجموع ــك الكنيس ــوم ىلع تل ــاء الل إىل إلق
يســتطيع األب أبــداً أن يتخــى عــن مســئويلته األساســية 
ــا  ــذاره. إنه ــرب وإن ــب ال ــاهل بتأدي ــة أطف ــة برتبي املتعلق

ــر.  ــا ىلع آخ ــن إلقاؤه ــة ال يمك ــئويلة مقدس مس

هــذه  يتحمــل  إذ  األب،  أن  إىل  بولــس  ويشــر 
ــن: ــن متقابل ــن خطري ــرتس م ــه أن حي ــئويلة، علي املس

ــد أن  ــل، ال ب ــد الطف ــرد عن ــر اتلم ــو خط أواًل، ه
ــب  ــه للتأدي ــرد، بمرااعت ــن اتلم ــه م ــظ األب ىلع ابن حياف
بــأن يصبحــوا اغضبــن  يســمح ألوالده  احلــازم، وال 
وعديــي املســئويلة، وال يســمح هلــم باملجادلــة بــل يتوقــع 
ــدوء  ــة وه ــم برسع ــب منه ــا يُطل ــوا بم ــم أن يقوم منه
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وطاعــة. واألطفــال اذليــن تتــم تربيتهــم بهــذه الطريقــة، 
ــداً. ــهاًل ج ــم س ــب هل ــم املناس ــم اتلعلي ــون تقدي يك

مواجهــة  ىلع  أيضــاً  حيــرص  أن  األب  ىلع  ثانيــاً، 
الطــرف املقابــل مــن املعادلــة وهــو الفشــل، فــإذا 
ــدد  ــاد، ومتع ــر االنتق ــربر كث ــال م ــياً، ب اكن األب قاس
املطالــب، قــد تكــون انلتيجــة يه فشــل الطفــل واتــاذ 
املوقــف اتلــايل: "حســناً، ال فائــدة! ال يشء مهمــا اكن 
يــريض وادلي، فــال أكلــف نفــي عنــاء املحاولــة!" 
تُِغيُظــوا  "...الَ  بولــس يه  الــي قدمهــا  واتلحذيــرات 

ْوالََدُكــْم" أي ال تثــروا غيظهــم وســخطهم. 
َ
أ

لقـد تعاملـت مـع كثرين مـن انلاس اذليـن دليهم 
مشـالك اعطفيـة خطرة وطلبوا مسـاعديت. ومـا أكر ما 
اكتشـفت من أن مواقفهم السـلبية كعـدم تقدير اذلات 
والشـعور بالفشـل واإلحبـاط، إنمـا تعـود إىل طفوتلهـم 
حيـث تعرضـوا ملعاملة سـيئة مثـل انلقد واتلوبيـخ أمام 
اآلخريـن بـال مـربر. وقد تركت تلـك املعاملـة جرحاً يف 
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نفوسـهم لم يُشـَف رغـم مرور عريـن أو ثالثـن اعماً. 

نعــم، ىلع اآلبــاء أن حيرصــوا ىلع اتلأديــب مــن جهــة، 
ــوا  ــوا ويغيظ ــم أال حيبط ــة أخرى،عليه ــن جه ــن، م لك

أوالدهــم بمطالــب غــر اعدلــة وكثــرة.

ــه أن  ــه، علي ــاه اعئلت ــئويلات األب جت ــاز مس وإلجن
ــتمر  ــم واملس ــل املنتظ ــاج إىل اتلواص ــاً االحتي ــدرك دائم ي
مــع أوالده. فــإذا لــم حيافــظ ىلع مثــل هــذا اتلواصــل، لــن 
يتمكــن مــن تتميــم مســئويلته. ويكــون اتلواصــل بــن 
ــات  ــالل جلس ــب خ ــة يف األغل ــر فعايل ــه أك األب وابن
ــن  ــات األب، يف ذه ــت تعليم ــإذا ارتبط ــة. ف ــر ديني غ
ــة  ــل يف انلهاي ــة، يمي ــة جاف ــمية ديني ــور رس ــل، بأم الطف
إىل رفــض ادليــن واتلعليمــات معــاً. وأنــا أتذكــر حــاالت 
ــذه  ــل ه ــالكهم إىل مث ــود مش ــخاص تع ــداً ألش ــرة ج كث

ــباب. األس

ــس  ــال لي ــع األطف ــل م ــرورى يف اتلواص ــن ال وم
ــدث  ــم باتلح ــماح هل ــن الس ــم ولك ــدث هل ــرد اتلح جم
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إيلــك. معظــم انلــاس اذليــن تعاملــوا مــع أطفــال 
ــكوى  ــاك ش ــون ىلع أن هن ــن يتفق ــن أو منحرف متمردي
مشــرتكة عنــد أوئلــك األطفــال يه : "آباؤنــا وأمهاتنــا ال 
ــاء.  ــك ىلع اإلصغ ــي قدرت ــك أن تن ــا". فعلي ــمعون نل يس
ــالكه  ــرح بمش ــه ي ــه، ودع ــن نفس ــم ع ــك يتلك دع ابن

ــي.  ــع دي ــو أو طاب ــك يف ج ــون ذل دون أن يك

وجنــد هــذا املبــدأ يف انلامــوس، حيــث قــدم مــوىس 
للشــعب تعليمــات عمليــة وواضحــة حــول تربيــة 

أوالدهــم، فقــال يف )تثنيــة 11: 21-18(:

وبُِكــْم َوُنُفوِســُكْم، 
ُ
ل
ُ
 ق

َ
َضُعــوا َكَِمــاِت هــِذهِ َع

َ
"ف

َُكــْن 
ْ

َول يِْديُكــْم، 
َ
أ  

َ
َع َعاََمــًة  َواْرُبُطوَهــا 

ــْم،  ْوالََدُك
َ
ــا أ ُموَه

ِّ
ــْنَ ُعُيونُِكْم،َوَعل ــَب َب ِ َعَصائ

ْلُِســوَن ِف ُبُيوتُِكــْم،  ِمــَن بَِهــا ِحــَن تَ
ِّ
ُمَتَك

ــوَن،  ــَن َتَناُم ــِق، وَِح ِري ــوَن ِف الطَّ ــَن َتْمُش وَِح
بْــَواِب 

َ
َوائِــِم أ

َ
 ق

َ
ُتْبَهــا َع

ْ
وَِحــَن َتُقوُمــوَن. َواك

ــاُم  يَّ
َ
ــَك وَأ يَّاُم

َ
ــُرَ أ ِــَيْ تَْك ِــَك، ل بَْواب

َ
 أ

َ
ــَك َوَع بَيْتِ
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ْن 
َ
َســَم الــرَّبُّ آلبَائـِـَك أ

ْ
ق
َ
ــِي أ

َّ
ْرِض ال

َ
 األ

َ
ْوالَِدَك َع

َ
أ

ْرِض. "
َ
 األ

َ
ــَماءِ َع ــاِم السَّ يَّ

َ
أ
َ
ــا، ك ــْم إِيَّاَه ُيْعِطَيُه

ــاِم  يَّ
َ
أ
َ
ــارة "...ك ــأن العب ــفت ب ــت إذ اكتش ــد ُذهل لق

ــف  ــا تص ــة، وأنه ــارة كتابي ْرِض" يه عب
َ
 األ

َ
ــَماءِ َع السَّ

ــويل إىل  ــرت ح ــعبه. نظ ــالت ش ــن اعئ ــه اهلل م ــا يتوقع م
ــة  ــم اعئل ــي: "ك ــت يف نف ــارصة وقل ــا املع حضارتن
ــماء ىلع األرض؟"  ــا الس ــف بأنه ــن أن تُوص ــوم يمك ايل

ــداً. ــة ج ــبة قليل ــا نس ــة إنه ــول براح وأق

أحــد األســباب األساســية ذللــك هــو أن اآلبــاء 
ــوىس  ــال م ــم. ق ــوىس منه ــه م ــا طلب ــق م ــلوا يف تطبي فش
هلــم: "جيــب تعليــم لكمــة اهلل وحقائــق اإليمــان ألوالدهــم 
وأن يتلكمــوا بهــا حــن جيلســون، وحــن يمشــون، وحــن 

ــون."  ــن يقوم ــون، وح ينام

وبعبــارة أخــرى، اســمح للكمــة اهلل أن تكــون 
املحــور األســايس حليــاة أفــراد أرستــك. فــال تــرتك 
ــد أو  ــدارس األح ــة أو م ــة اهلل للكنيس ــم بكلم اتلعلي
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جمموعــة الشــبيبة، بــل تلأخــذ لكمــة اهلل مانهــا الطبيــيع 
ــن  ــك، وتلك ــع اعئلت ــل م ــة وللتواص ــك ايلومي يف حيات
لكمــة اهلل  شــيئاً طبيعيــاً وعمليــاً، تلــدع األطفــال 
خيتــربون كيــف تعمــل لكمــة اهلل يف مواقــف احليــاة 

ــة. العملي

ــد   ــور "ريمون ــل ادلكت ــهادة الراح ــس ش وأود أن أقتب
رئيســاً  اكن  اذلي   )Dr. Raymond Edman( إدمــن" 
ــت  ــي ربي ــة ال ــر إىل الطريق ــال: "أنظ ــون، ق ــة إيت للكي
ــن  ــك م ــوم بذل ــّي أن أق ــو اكن ع ــول ل ــا أوالدي، وأق به
جديــد، فإنــي ســأرصف معهــم وقتــاً أكــرب ىف عمــل أمــور 
ــا أجــد نفــي مضطــراً لقــول  ــة." وأن بســيطة غــر ديني
"آمــن". فلــو أتيــح يل أن أعيــش شــيئاً مــن الوقــت اذلي 
ــاً.  ــا ســأفعله تمام ــك م ــة، فذل ــايل ثاني ــه مــع أطف أمضيت
لقــد اكتشــف ادلكتــور "إدمــن" أن مــا يتذكــره األطفــال 
ــمية  ــر الرس ــات غ ــك األوق ــو تل ــن لك يشء ه ــر م أك

ــاً.  ــا مع ــوا فيه الــي اكن
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إن اتلواصــل احلقيــي مــع الطفــل ال يتحقــق يف 
ــياء  ــر األش ــال أك ــا تق ــاً م ــن اغبل ــق، لك ــس دقائ مخ
ــات  ــة، ويف أوق ــة  ارجتايل ــة عرضي ــل بطريق ــة للطف أهمي
غــر متوقعــة؛ يف رحلــة مثــاًل أو أثنــاء العمــل يف احلديقــة 
ــل  ــاف عط ــة اكتش ــاء حماول ــراج أو أثن ــف اجل أو تنظي
ــة  ــر فرص ــي توف ــذه يه ال ــل ه ــف مث ــيارة. مواق يف الس
للتواصــل بــن اآلبــاء واألبنــاء، ويف هــذه املواقــف ينبــي 
أن يكــون األب قــادراً ىلع تقديــم مبــادئ لكمــة اهلل 
ــي  ــي" فقــط ال ي ــح اعئ ــة ألوالده. إن وجــود "مذب العميق
ــة  ــاء العائل ــة قض ــد ىلع كيفي ــر يعتم ــرض، فالكث بالغ

ــي.  ــت املتب للوق



الفصل اخلامس

مسئولية األب كملك

رأينـا أن لـل أب ثالث مسـئويلات رئيسـية يف بيته: 
مسـئويلته كاهن، ومسئويلته كني، ومسـئويلته كملك. 

ــث  ــو ثال ــم، وه ــو  احلك ــع ه ــك بالطب ــل املل وعم
ــة  ــات لكم ــض املجتمع ــه. يف بع ــألب يف بيت ــئويلة ل مس
ــرب  ــرر ع ــا تتك ــع أنه ــة، م ــاً مقبول ــت دائم ــك" ليس "مل
ــك"  ــة "مل ــه لكم ــن ال تعجب ــه. وم ــدس لك ــاب املق الكت
يمكــن هل أن يســتبدهلا بكلمــة "حاكــم" مثــاًل أو 
"مدبــر". ىلع أيــة حــال، عمــل األب هــو حكــم أو إدارة 

ــن اهلل.  ــة ع ــه نياب بيت

إىل  األوىل  رســاتله  يف  بولــس  الرســول  يتحــدث 
تيموثــاوس، عــن مؤهــالت الرجــل اذلي يريــد أن يشــغل 
ــة  ــات خمتلف ــتخدم لكم ــقف. تس ــيخ أو األس ــز الش مرك
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لكنهــا مجيعــاً تشــر إىل رجــل يقــود أو حيكــم شــعب اهلل.  
ــذا  ــت ه ــة بي ــو حال ــب ه ــذا املنص ــالت هل ــم املؤه وأه
الرجــل. مــاذا يفعــل يف بيتــه؟  هــذا مــا يقــوهل بولــس يف 

)1تيموثــاوس 3: 5-4(: 

ُُضــوِع بـِـُكلِّ  ْوالٌَد ِف الْ
َ
ُ أ

َ
، ل

ً
"يَُدبِّــُر بَيَْتــُه َحَســنا

ــَر  ْن يَُدبِّ
َ
 أ

ُ
ــرِف ــٌد الَ َيْع َح

َ
ــا إِْن َكَن أ َم ــاٍر. َوإِنَّ

َ
َوق

ــِة اهللِ؟" ــِي بَِكنِيَس ــَف َيْعَت ْي
َ
ك

َ
ــُه، ف بَيَْت

..." تعــي يف  ـَر  "يَُدبِـّ واللكمــة املرتمجــة يف انلــص 
ايلونانيــة حرفيــاً "يتقــدم" أو "يــرأس". ويف اللكمــة معــان 
ــا ويه: أن  ــاً منه ــم بعض ــي بتقدي ــة، أكت ــرة مرتابط كث
"حتكــم"، أن "تقــود"، أن "تقــف يف املقدمــة"، أن "حتــي"، 
أن "تســيطر". وبالــرورة يه تعــي أن األب هــو رأس بيته، 
ــه  ــدوة ويقــف بــن اعئلت يقــف يف املقدمــة، ويكــون ق
ــه رجــل  ــاة. وتعــي أن ــن لك أخطــار وضغوطــات احلي وب
ــجاعة.  ــه بش ــه أن يتحمل ــب علي ــا جي ــل م ــاً، يتحم حق
فــأن تكــون رجــاًل وأبــاً يتطلــب منــك شــجاعة كبــرة.
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ويتابــع بولــس مبيّنــاً أن القيــادة انلاجحــة يف ابليــت 
رضوريــة للقيــادة يف الكنيســة. وهنــاك ســبب قــوي ذللــك 
هــو أن ابليــت هــو صــورة مصغــرة للكنيســة أو نمــوذج 

مصغــر منهــا. 

ــا:  ــية منه ــارص أساس ــة عن ــاك ثالث ــة هن يف الكنيس
ــاء أو  ــاعد، واألعض ــماس أو املس ــرايع، الش ــس أو ال الق

ــة.  الرعي

وهذه تقابل العنارص اثلالثة يف ابليت: 

األب: وعليه مسئويلة اكلقس أو  الرايع. 
الزوجــة: وقــد خلقهــا اهلل حســب اللكمة املقدســة 
تلكــون "معينــاً" للــزوج، وهــو عمــل الشــماس أو 

املســاعد. 
األوالد: هم األعضاء أو الرعية. 

لقــد وضــع اهلل يف العائلــة لك األســس الــي تصلــح 
إلنشــاء كنيســة العهــد اجلديــد. 
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ثم يقول اهلل لألب يف العائلة: 

ــم  ــك، ث ــي يه بيت ــرة ال ــتك الصغ ــح ىف كنيس "اجن
ــة اهلل." ــاح يف كنيس ــاًل للنج ــون مؤه تك

وجتربــي  مالحظــي  مــن  شــيئاً  أقــول  أن  وأود 
: لشــخصية ا

ــن  ــاء كثري ــة ذات أعض ــي كنيس ــتطيع أن تب "تس
ــر – يف  ــعب الكب ــذا الش ــن ه ــور، لك ــن باحلض ملزتم
نهايــة املطــاف – لــن يكــون أقــوى بنيانــاً مــن العائلــة 
ــال  ــب، ف ــال ترتي ــالت ب ــت العائ ــا. إن اكن ــي تبنيه ال

ــاً." ــك أيض ــون كذل ــة إال أن تك ــن للكنيس يمك

وكمثــال ىلع األب اذلي قبــل مســئويلته وأجنزهــا 
كملــك حاكــم ىلع بيتــه، أريــد أن ننتقــل اآلن إىل 
ــن 18(  ــداً يف )تكوي ــم ج ــع مه ــاك مقط ــم. وهن إبراهي
ــاره  ــاذا اخت ــاً مل ــم معلن ــن إبراهي ــرب ع ــه ال ــدث في يتح
ــا يف  ــن خالهل ــي م ــدة ال ــة اجلدي ــاً لألم ــون رأس يلك

ــع. ــم أمج ــداء للعال ــيكون الف ــة س انلهاي
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 ال أدرى إن كنــت تســاءلت يومــاً ملــاذا اختــار 
ــن  ــات اآلالف م ــاك مئ ــك اكن هن ــال ش ــم.  ب اهلل إبراهي
الرجــال املعارصيــن إلبراهيــم ىلع وجــه املســكونة، ومــن 
ــار اهلل رجــاًل واحــداً.  ــن اآلالف اخت ــات م ــك املئ لك تل
ــع  ــن؟ بالطب ــر معل ــم رس غ ــار اهلل إلبراهي ــل اختي فه
ــبب  ــر الس ــه يذك ــك، ألن اهلل نفس ــو كذل ــس ه ال، لي
ــة  ــاً ألم ــون رأس ــم، يلك ــل، إبراهي ــذا الرج ــار ه يف اختي

ــا.  ــعوب لكه ــالص الش ــا خ ــد عليه ــدة يعتم جدي

نقرأ يف )تكوين 18: 19-17(:

ــا  نَ
َ
ــا أ ْخــِي َعــْن إِبَْراِهيــَم َم

ُ
: »َهــْل أ ــاَل الــرَّبُّ َفَق

ــًة،  ِويَّ
َ
ــَرةً َوق بِ

َ
ــًة ك مَّ

ُ
ــوُن أ ــُم يَُك ــُه، َوإِبَْراِهي

ُ
اِعل

َ
ف

ــُه  ُت
ْ
 َعَرف

ِّ
ن

َ
ْرِض؟ أل

َ
ــِم األ َم

ُ
ــُع أ ــِه َجِي ِ ــاَرُك ب َويَتََب

ْن حَيَْفُظــوا 
َ
ــِدهِ أ ــْن َبْع ــُه ِم ــِه َوَبيَْت ــوِصَ بَنِي لـِـَيْ يُ

ِتَ 
ْ
ــأ ــَيْ يَ ِ ــْدالً، ل ــّراً َوَع ِ ــوا ب

ُ
، يِلَْعَمل ــرَّبِّ ــَق ال َطِري

ــِه.« ِ ــَم ب
َّ
ــا تََكل ــَم بَِم ــرَّبُّ إِلبَْراِهي ال

أوالً، انظــر إىل معــى اســم إبراهيــم. اكن اســمه 
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ــم  ــتوى". ث ــع املس ــي "األب رفي ــو يع ــرام" وه ــاًل "أب أص
ملــا قطــع اهلل معــه عهــداً وباركــه ووعــده بنســل عظيــم، 
ــر".  ــور كث ــاه "أب جلمه ــم" ومعن ــمه إىل "إبراهي ــر اس غ
ونالحــظ يف احلاتلــن أن أول حقيقــة تتعلــق باســمه أنــه 
ــد  ــة. لق ــن األهمي ــر م ــدر كب ــة ىلع ق ــذه احلقيق أب. وه

ــم كأب. ــار اهلل إبراهي اخت

، إن األبــوة إذا الزتمــت بواجباتهــا فإنهــا تُنشــئ 
ً
ثانيــا

ــَرةً  بِ
َ
ــًة ك مَّ

ُ
ــم: يَُكــوُن أ ــال اهلل عــن إبراهي ــة. ق أمــة قوي

ــم  ــه يف تتمي ــاد علي ــن االعتم ــه يمك ــاذا؟ ألن ــًة. مل ِويَّ
َ
َوق

ــه كأب. الزتامات

، ملــاذا اختــار اهلل إبراهيــم؟ أجــاب الــرب نفســه 
ً
ثاثلــا

ــِدهِ  ــْن َبْع ــُه ِم ــِه َوَبيَْت ــوِصَ بَنِي ِــَيْ يُ ــُه ل ُت
ْ
 َعَرف

ِّ
ن

َ
ــاًل: "أل قائ

ِتَ 
ْ
ــوا بـِـّراً َوَعــْدالً، لـِـَيْ يَــأ

ُ
، يِلَْعَمل ْن حَيَْفُظــوا َطِريــَق الــرَّبِّ

َ
أ

ــَم بـِـِه."
َّ
الــرَّبُّ إِلبَْراِهيــَم بَِمــا تََكل

ــد رأى  ــاره؟ لق ــم  فاخت ــا اذلي رآه اهلل يف إبراهي فم
أنــه ســيويص بنيــه وأهــل بيتــه مــن بعــده، بــأن حيفظــوا 
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طريــق الــرب. ونتيجــة ذللــك، يمكــن هلل أن يعتمــد ىلع 
ــه. ــم يف اعئلت ــه كحاك ــم يف أداء واجبات إبراهي

والواقــع أن لكمــة "يــويص" هنــا يه لكمــة قويــة، فــي 
أقــرب إىل املصطلحــات العســكرية )كلكمــة "يأمــر"، 
ــل  ــات: "ه ــات أو الزوج ــض األمه ــول بع ــد تق ــاًل(. ق مث
تقصــد أن يكــون ديكتاتوريــاً؟" بالطبــع ال، لكــي 
ــاك  ــئويلته. وهن ــزه ومس ــرف مرك ــل يع ــن رج ــدث ع أحت
مواقــف يكــون الرجــل فيهــا، حتــت ســلطان اهلل، 
مســئواًل عــن إصــدار األوامــر ألهــل بيتــه. فقــد يقــول: 
" لــي نــريض اهلل وحنظــى بربكتــه، ســنقوم بكــذا وكــذا 

ــذا." ــذا وك ــوم بك ــن نق ول

ــية  ــد األساس ــض القواع ــد بع ــق يف حتدي ــألب احل ل
للعائلــة مثــل وقــت االجتمــاع للطعــام، املوعــد األقــى 
لوجــود الصغــار خــارج ابليــت، نوعيــة أســايلب الرتفيــه 
ــوس  ــه للجل ــموح ب ــت املس ــدار الوق ــا، مق ــموح به املس
املســموح  الربامــج  ونوعيــة  بــل  اتلليفزيــون،  أمــام 



46   األبوة

ــل  ــب، ب ــاز فحس ــك األب االمتي ــاهدتها. وال يمتل بمش
ــق  ــا يتعل ــه فيم ــراد اعئلت ــر أف ــه أن يأم ــن واجب ــذا م ه
ــم لك  ــأحقق إلبراهي ــول اهلل: "س ــور.  يق ــذه األم ــل ه بمث
ــك  ــيقوم بتل ــه س ــق بأن ــا ألين أث ــه به ــي  لكمت ــود ال الوع

ــي."  ــن أج ــور م األم

، يف بقيــة نصــوص اللكمــة املقدســة، جنــد 
ً
رابعــا

إبراهيــم يقــف مثــااًل جلميــع املؤمنــن مــن بعــده.  
يف الواقــع، يقــول العهــد اجلديــد إننــا أوالد إبراهيــم 
ــا  ــان أبين ــوات إيم ــلك يف خط ــا أن نس ــان، وعلين باإليم
إبراهيــم. وأن نســر وفــق خطــوات إيمــان إبراهيــم، وهــذا 
ــو يف  ــرف ه ــا اكن يت ــا كم ــرف يف بيوتن ــي أن نت يع

ــه. بيت

مــع نهايــة هــذا القســم دعــوين أشــر إىل هــذه 
ــاً  ــم زمن ــق إبراهي ــر راف ــل آخ ــاك رج ــة. اكن هن املقارن
طويــاًل، وعــرف الكثــر مــن األمــور الــي عرفهــا إبراهيم 
ورأى الكثــر ممــا عملــه اهلل إلبراهيــم؛ إنــه لــوط. لكــن 
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جــاء وقــت انفصاهلمــا، إذ تكاثــر قطعانهمــا، حــى صــار 
بقاؤهمــا معــاً مســتحياًل. أمــا إبراهيــم فقــد قــال للــوط 

ــن 13: 9-8(: ــرتام يف )تكوي ــكل اح ب

ــِي  ــٌة بَيْ ــْن ُمَاَصَم ــوٍط: »الَ تَُك
ُ
ــَراُم لِل بْ

َ
ــاَل أ َفَق

ْــُن 
َ

نََّنــا ن
َ
َوَبيَْنــَك، َوَبــْنَ ُراَعِت َوُراَعتِــَك، أل

 
ْ

َماَمــَك؟ اْعــَزِل
َ
ْرِض أ

َ
يَْســْت ُكُّ األ

َ
ل
َ
َخــَواِن. أ

َ
أ

 
ً
ــا، َوإِْن يَِمينــا ــا يَِميًن نَ

َ
أ
َ
ــَت ِشــَماالً ف . إِْن َذَهْب َعــيِّ

ــَماالً.« ــا ِش نَ
َ
أ
َ
ف

الغارقــة يف  إىل ســدوم  يذهــب  أن  لــوط  اختــار 
اخلطايــا.

ــوط، اكن  ــن ل ــا ع ــرأ فيه ــي نق ــة ال ــرة اتلايل يف امل
ــة اهلل ىلع  ــت دينون ــدوم، واكن ــل س ــه داخ ــل بيت ــو وأه ه
وشــك أن تــأيت ىلع املدينــة. حــاول لــوط يائســاً أن خُيــرج 
ــن  ــه م ــراد اعئلت ــن أف ــن م ــدد ممك ــرب ع ــاره وأك أصه
املدينــة ففشــل. فهــرب بنفســه وعــدد قليــل معــه، ونظــره 
للــوراء ىلع أنقــاض ســدوم املشــتعلة، اكن جيــب أن يــدرك 
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أن الكثريــن مــن أهلــه وأقاربــه هلكــوا يف ذلــك ادلمــار، 
وأنــه  اكن مســئواًل عــن أخذهــم هنــاك. 

ــدوم،  ــم إىل س ــم أوالدك ــا قدت ــاء، ربم ــا اآلب أيه
لكنكــم تســتطيعون إخراجهــم ثانيــًة. نعــم، يــا هلــا مــن 
مســئويلة  خميفــة، تلــك الــي اكنــت ىلع اعتق لــوط كأب! 
لقــد قــاد أوالده إىل مــان اخلطيــة وادلينونــة احلتميــة ولــم 

يتمكــن مــن إخراجهــم مجيعــاً.
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عندما يفشل اآلباء

ــدث  ــاذا حي ــل. فم ــد فش ــا ق ــاً م ــرتض أن أب فلنف
لعائلتــه؟ أو نلفــرتض أن اآلبــاء يف أمــة مــن األمــم 
فشــلوا، فمــاذا حيــدث تللــك األمــة؟ لقــد عــرف اهلل أن 
إبراهيــم ســيتمم واجباتــه كأب، فوعــده بــأن يصــر أمــة 
ــا  ــم فيه ــم يتم ــة ل ــن أم ــاذا ع ــن م ــة. لك ــة وعظيم قوي

ــم؟  ــاء واجباته اآلب

ــمل  ــة تش ــة طويل ــوىس قائم ــرسد م ــة 28( ي يف )تثني
ــن: جانب

أوالً: الرباكت الي سيتمتع بها شعب اهلل إذا أطاعوه.
: اللعنات الي تأيت عليهم إذا لم يطيعوا اهلل.

ً
ثانيا

ــن 15  ــرباكت، وم ــن ال ــداد الـــ 14 األوىل تتضم األع
إىل 68 تتضمــن اللعنــات، الــي حتــل ىلع غــر الطائعــن 
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ــه.  ــون رشيعت ــق اهلل وال حيفظ ــرون يف طري ــن ال يس اذلي

واللعنـات املذكـورة هائلة وكثرة، لكي أريد أن أشـر 
إىل واحـدة منهـا فقـط نقرأ عنهـا يف )تثنيـة 28: 41( حيث 

يقـول موىس:

 
َ

ُهــْم إِل نَّ
َ
ــَك، أل

َ
"بَنـِـَن َوَبَنــاٍت تـَـِدُ َوالَ يَُكونـُـوَن ل

ــيْبِ يَْذَهُبوَن." السَّ

واللغــة الــي يســتخدمها مــوىس تــأيت بصيغــة 
ــاً إىل  ــة أساس ــات موجه ــرى يه لكم ــارة أخ ــر، بعب املذك
" تشــر أساســاً إىل دور األب يف  اآلبــاء. واللكمــة "تَــدِلُ
إجنــاب األطفــال. إذاً، اللكمــات موجهــة أساســاً - وليــس 

ــة:  ــول اآلي ــاء. تق ــر – إىل اآلب ــبيل احل ىلع س

ــَك،..." 
َ
ل يَُكونُــوَن  َوالَ  تَــِدُ  َوَبَنــاٍت  "بَنِــَن 

ــض  ــا بع ــا تضعه ــم" كم ــع به ــك "ال تتمت )أي أن
وغرهــا(. اإلجنلزييــة  الرتجــات 

“…But thou shalt not enjoy them…” (KJV)
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وقــد ُصدمــت يومــاً عندمــا أدركــت أن عــدم اتلمتــع 
بأطفانلــا هــو لعنــة. وبــدأت أتســاءل: "كــم مــن اآلبــاء 
واألمهــات األمريكيــن مثــاًل، يتمتعــون بأوالدهــم حقــاً 
ــه  ــت دلي ــاً يل اكن ــاً وصديق ــام؟" فتذكــرت راعي هــذه األي
اعئلــة كبــرة فيهــا العديــد مــن األطفــال، وتذكــرت أنــي 
ســمعته يومــاً يصــي فيقــول: "يــا رب ســاعدنا أن نتذكــر 
أن األطفــال نعمــة وليــس عبئــاً". ولــم أشــعر بشــل مــا - 
أنــه اكن يصــي بإيمــان قــوي. وأعتقــد أن أغلبيــة اآلبــاء 
ــم.  ــاً بأوالده ــون حق ــن ال يتمتع ــات األمريكي واألمه

ملــاذا؟ مــا هــو الســبب؟ إنهــا لعنــة العصيــان. 

أعطــى اهلل األطفــال باعتبارهــم أعظــم بركــة يمنحها 
ــاء واألمهــات،  للرجــال والنســاء. وعندمــا ال يســلك اآلب
ــة  ــذه الربك ــود ه ــرب، ال تع ــق ال ــاء، يف طري ــة اآلب وخاص
بركــة فيمــا بعــد. هكــذا حيــذر مــوىس آبــاء إرسائيــل إن 
لــم حيفظــوا طريــق الــرب ولــم يســلكوا فيهــا، فحينئــذ ال 

يتمتعــون بأوالدهــم بــل إىل الســي يذهبــون.
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األطفــال  ماليــن  رأينــا  األخــرة  العقــود  يف 
ــي  ــن الس ــرة م ــال كث ــون إىل أش ــن يذهب األمريكي
الشــيطاين. فهــم أرسى للمخــدرات واملمارســات اجلنســية 
ــواع  ــة. وأن ــة والســحر وأشــال الشــعوذة املختلف املنحرف
خمتلفــة مــن الطوائــف. هــذا هــو الســي تمامــاً كمــا لــو 
ــباب  ــك الش ــل أوئل ــاً ومح ــاء اغزي ــاً ج ــاً معادي أن جيش
وابلنــات إىل األرس. فلمــاذا يذهــب أوئلــك املاليــن 
ــدس، ألن  ــاب املق ــودة يف الكت ــة موج ــي؟ اإلجاب إىل الس
آباءهــم فشــلوا يف مســئويلاتهم. وأود أن أؤكــد جمــدداً أن 
املســئويلة األوىل فيمــا يتعلــق بالوضــع يف أمريــكا تقــع 

ــن. ــاء األمريكي ــق اآلب ىلع اعت

"األحــداث  يســمونه  مــا  عــن  كثــراً  نســمع 
املنحرفــن"،  وال يوجــد أحــداث منحرفــون، مــا لــم يوجد 
ــداث  ــود األح ــار. إن وج ــون أو كب ــون بالغ أواًل منحرف

املنحرفــن، إنمــا حيتــاج إىل احنــراف للكبــار أواًل.

وقـد أرشت يف وقت سـابق، إىل أن إحدى مسـئويلات 
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األب مـن  حنـو اعئلته أن يكون اكهنـاً. ويف )ماليخ 2: 7( 
حيـدد الـرب ما هـو مطلوب مـن الاهن:

ِمــِه 
َ
ــًة، َوِمــْن ف

َ
َْفَظــاِن َمْعرِف اَكِهــِن تَ

ْ
نَّ َشــَفَيِ ال

َ
"أل

ُُنــوِد." نَّــُه َرُســوُل َربِّ الْ
َ
يَعــَة، أل ِ

ُبــوَن الرشَّ
ُ
َيْطل

وأن  الـرب  رشيعـة  يعـرف  أن  الاهـن  فمسـئويلة 
يفرسهـا لشـعب الـرب. فالاهـن هـو رسـول أو بكلمة 
أفضـل "ممثـل" للـرب أمـام شـعبه. وهـذا ينطبـق، كمـا 
رأينـا بالفعـل، ىلع األب كاهن. شـفتاه حتفظان معرفة، 
اهلل  ممثـل  فهـو  فمـه،  مـن  الريعـة  يطلبـون  واعئلتـه 
أمامهـم. مـاذا حيـدث إذا فشـل الاهـن يف عملـه هذا؟ 

يف )هوشــع 4: 6( يعلــن اهلل عــن مــا ســيفعله بعائلــة 
أو أمــة أو حضــارة عندمــا يفشــل كهنتهــا:

نَْت 
َ
َك أ نَـّ

َ
ِة. أل

َ
َمْعرِف

ْ
ـَك َشـْعيِب ِمـْن َعـَدِم ال

َ
ـْد َهل

َ
"ق

نَا َحـىَّ الَ تَْكَهَن ِل. 
َ
ُضـَك أ

ُ
ْرف

َ
ـَة أ

َ
َمْعرِف

ْ
ْضـَت ال

َ
َرف

 بَنِيَك."
ً
يْضا

َ
نَا أ

َ
َس أ

ْ
ن
َ
يَعَة إِلِهَك أ نََّك نَِسـيَت َشِ

َ
َوأل
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ــد  ــول اهلل: "لق ــاء، يق ــداً لآلب ــوي ج ــالن ق ــذا إع ه
توقعــت منــك أن تكــون اكهنــاً لعائلتــك، لكــن 
ــا،  ــك  إيله ــاج اعئلت ــي حتت ــة ال ــت املعرف ــك رفض ألن
ــاً. وعندمــا ال يعــود  ــا أرفضــك وال أعــود أقبلــك اكهن أن
كهنوتــك مــن جهــة أوالدك مقبــواًل عنــدي، فأنــا أنــى 
نـَـا 

َ
ــَس أ

ْ
ن
َ
يَعــَة إِلِهــَك أ نَّــَك نَِســيَت َشِ

َ
أوالدك  أيضــاً. "...َوأل

ــَك."  بَنِي
ً
ــا يْض

َ
أ

هــذا خميــف! جمــرد أن أفكــر كأب بــأن اهلل يقــول يل: 
"لقــد فشــلت يف مســئويلاتك حــى أنــي ســأنى أوالدك، 
ســأعتربهم غــر موجوديــن، وأشــطب أســماءهم!" وأقــول 
إن حضارتنــا هــذه، وشــعوبنا مليئــة ببنــن وبنــات نســيهم 

اهلل. ملــاذا؟ ألن آباءهــم لــم حيفظــوا رشيعــة الــرب.

وبكلمات أخـرى، األب اذلي يرفض معرفة رشيعة 
الـرب يفقـد حقـه بـأن يكـون اكهنـاً لعائلتـه. وعندما 
تنتـي خدمـة األب الكهنوتيـة، يقـول اهلل: "أنـى أنـا 
أيضـاً بنيـك". هذه فكـرة تبعـث املهابة إىل أبعـد احلدود. 
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وبينمــا نصــل إىل نهايــة هــذه الرســالة، أود أن ننتقــل 
ــت  ــم. وال أدرى إن كن ــد القدي ــن يف العه ــر آيت إىل آخ
تأملــت حبقيقــة أن آخــر لكمــة يف العهــد القديــم )حســب 

أغلــب الرتمجــات الشــائعة( يه لكمــة "لعــن" أو "لعنــة".

ــم يعــد  هــذه فكــرة مهيبــة للغايــة أنــه إذا اكن اهلل ل
ــت  ــم، لان ــد القدي ــد العه ــان بع ــوهل لإلنس ــا يق ــه م دلي
ــه األخــرة يه "لعــن". لكــن شــكراً هلل مــن أجــل  لكمت
العهــد اجلديــد اذلى يُعلــن طريقــة للخــروج مــن اللعنــة.

وهذا ما يقوهل اهلل يف سفر )ماليخ 4: 6-5(:

ــَل َمــِيءِ  ْب
َ
ــيِبَّ ق ــا انلَّ ُْكــْم إِيلِيَّ ْرِســُل إيِلَ

ُ
ــَذا أ نَ

َ
"هأ

َمُخــوِف، َفــَرُدُّ 
ْ
َعِظيــِم َوال

ْ
َــْوِم ال

ْ
، ايل يَــْوِم الــرَّبِّ

 
َ

ــاءِ َع ْبَن
َ
ــَب األ

ْ
ل
َ
ــاءِ، َوق ْبَن

َ
 األ

َ
ــاءِ َع ــَب اآلبَ

ْ
ل
َ
ق

ْعــٍن."
َ
ْرَض بِل

َ
ْضَِب األ

َ
 آِتَ وَأ

َّ
آبَائِِهــْم. ِلَــا

مــن املذهــل أن تــرى هــذه ابلصــرة انلبويــة اهلائلــة 
ــرى  ــذ أكــر مــن ألــي اعم، ي الــي جعلــت مــاليخ، من
ــا  ــوم، وأكره ــة ايل ــالكنا االجتماعي ــم مش ــبقاً أعظ مس
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ــوت  ــلكة ابلي ــا مش ــلكة؟ إنه ــذه املش ــا يه ه ــاً. م إحلاح
املنقســمة الــي مزقتهــا الــزااعت، والعالقــات املقطوعــة 
ــر  ــاء غ ــردون واآلب ــاء متم ــاء. األبن ــاء واألبن ــن اآلب ب

ــن.  مهتم

ــن  ــال م ــذا احل ــتمرار ه ــن أن اس ــي م ــا انل وحيذرن
ــواء اكن  ــا، س ــة ىلع أصحابه ــيجلب اللعن ــات، س العالق

ــارة.  ــة أو حض ــة أو أم ــك يف اعئل ذل

ــق  ــا يتعل ــن فيم ــا اختياري ــة اهلل أمامن ــع لكم وتض
ــوم: ــائدة ايل ــا الس بأوضاعن

• إما أن نُرجع عالقاتنا العائلية إىل طبيعتها فننجو. 
• أو أن نسمح هلذه العالقات بأن تتدهور أكر وتنجرف يف 

الطريق  الي سلكتها يف العقود األخرة. 

 إذا فعلنــا هــذا األمــر األخــر ســنَهلك حتــت لعنــة 
اهلل. هــذان اختيــاران ال ثالــث هلمــا.

فمــن األهميــة أن نــدرك أن املصــر ســيحدده اآلبــاء، 
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ــق  فهــم املســئولون أمــام اهلل. عندمــا اســتطاع اهلل أن يث
ــوُن  ــُم يَُك ــال: "َوإِبَْراِهي ــه، ق ــب قلب ــم كأب حس بإبراهي
ــاً،  ــح  أيض ــس صحي ــن العك ــًة…" لك ِويَّ

َ
ــَرةً َوق بِ

َ
ــًة ك مَّ

ُ
أ

ــئويلاتهم، ال  ــن ملس ــر املتمم ــاء غ ــل اآلب ــا يفش فعندم
ــو  ــذا ه ــد أن ه ــد. وأعتق ــا بع ــة فيم ــة عظيم ــود األم تع

ــوم.  ــا ايل ــه حضارتن ــي تواج ــة ال ــر األزم جوه

ــئويلاتهم  ــن مس ــاء إىل اهلل متحمل ــع اآلب ــل يرج فه
جتــاه اعئالتهــم يف نظــر اهلل؟ أم أن هــذا اتلدهــور األخاليق 
ــا،  ــل ىلع تدمره ــة ويعم ــدأ يف العائل ــايع اذلي ب واالجتم
سيســتمر حــى يصــل إىل نتيجتــه املحتومــة، ويه اللعنــة؟ 

ــاء، وقرارهــم هــو اذلي حيــدد مصــر  ــرار اآلب ــه ق إن
األمــة. ليــس أبناؤهــم فقــط. 

ــو  ــاء، وه ــَرد إىل األبن ــاء يُ ــب اآلب ــب أن قل اهلل يطل
ــم.  ــم إىل آبائه ــُرد قلبه ــأن يَ ــاء ب ــُد األبن يَِع
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ـن.  ُودل ديريــك برنــس يف اهلنــد ألبويــن بريطانيَـّ
ــهر  ــن أش ــن م ــة يف اثن ــة والالتيني ــد درس ايلوناني لق
اجلامعــات اتلعليميــة، جامعــة إيتــون وجامعــة كمربيــدج. 
مــن 1940 إىل 1949 حصــل ىلع الزمالــة يف جامعــة امللــك 
ــة.  بكمربيــدج وتصــص يف الفلســفة القديمــة واحلديث
ــة  ــن جامع ــاً يف لك م ــة أيض ــة واآلرامي ــد درس العربي لق
كمربيــدج واجلامعــة العربيــة يف القــدس. وباإلضافــة إىل 

ــات املعــارصة. ــك عــدداً مــن اللغ ــك يتحــدث ديري ذل

يف أوائــل ســنن احلــرب العامليــة اثلانيــة، بينمــا اكن 
خيــدم مــع اجليــش الربيطــاين كمــرف مستشــى، اختــرب 
ديريــك برنــس  لقــاًء مغــراً للحيــاة مــع يســوع املســيح. 

عن هذا اللقاء كتب ديريك برنس: 

ــل مــا  ــم أقاب مــن هــذا اللقــاء خرجــت بنتيجتــن ل
جيعلــي أتغــر مــن جهتهمــا.
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األوىل يه أن يسوع املسيح يح. 
واثلانية يه أن الكتاب املقدس صادق، عمي وعري.

هاتــان انلتيجتــان غرتــا مســار حيــايت جذريــاً وبــال 
. رجعة

ــك  ــل ديري ــة، ظ ــة اثلاني ــرب العاملي ــة احل  يف نهاي
برنــس - حيــث أرســله اجليــش الربيطــاين - يف القــدس. 
يف زواجــه مــن زوجتــه األوىل يلديــا، أصبــح أبــاً باتلبــي 
ــا لألطفــال. شــهدت  ثلمــاين فتيــات كــن يف بيــت يلدي
العائلــة معــاً إاعدة قيــام دولــة إرسائيــل يف 1948. وبينمــا 
ــا  ــْن، تبني ــا يعمــالن كمعلَم ــا يف كيني اكن ديريــك ويلدي
ابنتهمــا اتلاســعة – طفلــة إفريقيــة. توفيــت يلديــا يف اعم 
1975، ويف اعم 1978 تــزوج ديريــك روث بيكــر. ملــدة 
ــق  ــان احل ــم يعلم ــاء العال ــاً يف لك أحن ــافرا مع ــنة س 20 س
ــداث  ــة يف أح ــة انلبوي ــاراكن الرؤي ــن، ويش ــايب املعل الكت
املقــدس. توفيــت روث يف  الكتــاب  العالــم يف ضــوء 

ــمرب 1998. ديس
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اجتــاه ديريــك املتجــرد مــن الطائفيــة واتلحــز فتــح 
أبوابــاً لســماع تعايلمــه عنــد أنــاس مــن خلفيــات عرقية 
ودينيــة خمتلفــة، وهــو معــروف دويلــاً كأحــد قــادة تفســر 
الكتــاب املعارصيــن. يصــل برناجمــه اإلذايع ايلــويم، 
ــة  ــم يف 13 لغ ــف العال ــة إىل نص ــاة انلاجح ــح احلي مفاتي

ــبانية. ــة واألس ــية والعربي ــة والروس ــن الصيني تتضم

بعــض الكتــب اخلمســن الــي كتبهــا ديريــك برنــس 
قــد تُرمجــت إىل 60 لغــة خمتلفــة. منــذ 1989 يوجــد تركــز 
ىلع رشق أوربــا ودول االحتــاد املســتقلة )الكومنولــث 
ــر  ــد أك ــابقاً(، ويوج ــوفيي س ــاد الس ــة باالحت واملعروف
مــن مليــون نســخة متداولــة بلغــات هــذه ادلول. مدرســة 
الكتــاب املقــدس املســجلة ىلع الفيديــو دليريــك برنــس 
تشــل أساســاً لعــرات مــن مــدارس الكتــاب اجلديــدة 
يف هــذا اجلــزء مــن العالــم اذلي لــم يكــن خمدومــاً مــن 

قبــل.

ــت  ــي، وزع ــرازي العال ــج الك ــالل الربنام ــن خ م
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ــب  ــن الكت ــوف م ــات األل ــس مئ ــك برن ــة ديري خدم
وأرشطــة الاســيت للــراعة والقــادة يف أكــر مــن 120 
ــول ىلع  ــيلة للحص ــم وس ــن دليه ــم يك ــن ل ــة – لذلي دول
ــدرة  ــم املق ــن دليه ــم يك ــاب أو ل ــة للكت ــادة تعليمي م

ــا. ــة لرائه املادي

يوجــد املركــز الرئيــي ادلويل خلدمــة ديريــك برنــس 
يف شــارلوت بواليــة شــمال اكرويلنــا، ويوجــد فــروع 
ــدا  ــا وهونل ــا وأملاني ــدا وفرنس ــرتايلا وكن ــة يف أس للخدم
واململكــة  إفريقيــا  وجنــوب  وســنغافورة  ونيوزيلنــدا 

املتحــدة ويوجــد موزعــون يف دول كثــرة أخــرى.
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