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تعبير عن شكري وامتناين

أناًسا  أعطاني  الكتاب. وبعدها  اكتب هذا  أن  الرغبة في  أعطاني  الرب  أن  أؤمن 
لتساعدني. أحد هؤالء هو زوجي، سانفورد. ظللت أتحدث عن كتابة كتاب لفترة. طلب 
مني زوجي أن أتوقف عن الحديث عن األمر، وأن أضع أولويات لحياتي، وأكتب 
الكتاب! وبما أنه لم يطلب مني أن أرتكب خطية، فكان علّي أن أفعل هذا. لم يطلب 
مني سانفرود أن أكتب الكتاب فقط، ولكنه ساعدني. هو رجل الكمبيوتر وهو راحتي 
عندما أحبط. هو يحبني وآمن من البداية أن الرب أراد مني أن أثابر في هذا المشروع. 

كان رائًعا خالل هذه العملية.

الذي   Howard Dial لهما. األول هو  أدين  السابقين،  الرعاة  إثنان من  لدينا  كان 
الرب.  داخلي  زرعها  التي  للكلمة  محبتي  ونمىَّ  وغذىَّ  المقّدس  الكتاب  عّلمني 
بكثير  هذا  وبعد  يسوع.  للرب  لقيادتي  أداة   Ed كان   .Ed Sherwood هو   والثاني 
من الوقت، عندما كنت أفكر في أن أبدأ في كتابة الكتاب، نصحني Ed كثيًرا وبعدها 
عرض المساعدة. لمدة سنة، قابلني أسبوعًيا وساعدني في ترتيب المادة. وفي نفس 
 Ed الوقت، بدأ يعّلمني كيف أكتب. أنا ممتنة للرب على الوقت الذي عملنا فيه أنا و 

الفصول  أرسلنا   عندما  جًدا  مثيًرا  كان  األمر  اهلل.  قلب  بحسب  زوجة  كتاب   في 
رغبتي  أتحدث عن  اآلن  إلى  األرجح  على  لكنت   ،  Ed لوال  العينات!  و   المقترحة 

في كتابة كتاب يوًما ما.

. Lou أعطاني الرب ،Ed و Howard باإلضافة إلى

 Lou Priolo  هو المدير السابق لمركز أتالنتا للمشورة الكتابية.عّلمني كيف أقدم 
المشورة كتابًيا، وساعدني أن أبدأ. هذه المادة بها الكثير مما عّلمني Lou، أنا مدينة 
يحذف  بكل سرور   Lou كان ما صنع.  أبدأ ألشكره على  أين  من  أعرف  فلست  له 
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 وينقح كل كلمة ويسير معي في هذه العملية! باإلضافة إلى مساعدتي في هذا الكتاب،  
 Lou كان له تأثير هائل على نموي كمؤمنة. سأظل ممتنة إلى األبد للرب ألنه أحضر

إلى حياتي.

إنه مؤلف كتاب زوج  Stuart Scott هو صديق عزيز علّي ومشير كتابي. كما 

حسب قلب اهلل. ساهم Stuart بشدة في هذا الكتاب من خالل اقتراحاته وشارك مادته 
وأفكاره معي بحرية.

إبنتنا Anna كانت بمثابة كشاف من نوع خاص منير ومضيء لي في هذه العملية. 
إختارت بفرح ورضا أن تقرأ وتنقح الفصول قبل أن أرسلها للناشر. فعلت كل هذا بينما 
كانت ترعى زوجها وأطفالها الثالثة الصغار جًدا. فهي مثلها مثل Ed كانت تعّلمني 

كيف أكتب وشجعتني. ثابرت في عملية تصحيح كل مراجعي الكثيرة  المبهمة!

Mort Patterson صديقنا، رسم لنا كل الرسومات التوضيحية األصلية في الكتاب. 

ساعدني بصبر أن أفكر في أفكار جديدة عندما كان عقلي يتوقف تماًما عن العمل. 
شجعني بشدة على أن أستمر في هذه العملية ألنه كان يخبرني ببعض ما كانت والدته 
تمر به عندما كانت تكتب كتاًبا مسيحًيا منذ سنوات مضت. كان ممتليء حماسة بشأن 

هذا المشروع وكان مهتًما بأن يعرف ما حدث بعد ذلك.

John Crotts راعينا الجديد، ساهم معي في الكتاب عندما قارب نهايته. أنا واثقة 

من أنه لم يتخيل ما كان على وشك أن يفعل عندما وافق أن يقرأ المخطوطة ويضع 
تعليقاته عليها! كان John بمثابة الُمعلِّق والمدقق في األخطاء الموجودة في المحتوى، 
لي.  محددة  نقاط  شرح  أعاد  و  بوداعة  شرح  الكاملة.  والصورة  المادة،   لوضوح 
في مدة أسابيع قالئل، عّلمني الكثير، وأنا أشتاق إلى أن أعمل مع  John تحت رعايته 

في المستقبل.
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لدينا العديد من األصدقاء اآلخرين الذين كانوا مهتمين بهذا المشروع وصّلوا ألجلي 
وبعضهم كان يغيظني بشدة! بعًضا منهم كان 

 Maribeth Standring, Franklin and Jane Lawrence, Cindy Waddell,
باقي أعضاء كنيستنا. أحبهم كثيًرا وأشكر  Cindy Carson, Mike Robinson، و 

الرب ألجلهم كثيًرا.

 كما أني أود أن أذكر المسئولين في دار نشر Focus وإال كنت سُأتهم باإلهمال.
Winters and Stan Haley Don كالهما أعطياني فرصة. كان Don يغيظني بشأن 

إتجاهي الجنوبي )مصطلح أمريكاني يتحدث عن سلوكيات أهل الجنوب وهم األكثر 
ومشقة  تعب  معي  تحمال   Jan Haley and Barb Smith الكتاب.  هذا  في  تحفًظا( 
 الطباعة. كانا ممتلئان حماسة شديدة للمادة و كانا يريان أن هناك احتياج شديد لها. 

لقد استمتعت بالعمل معهم كلهم.

كما أني أريد أن أشكر Jay Adams على قراءة المخطوطة وعلى تعليقاته الُمِعينة 
 .NANC لي. أنا مسرورة جًدا أن ارافقه في زمالة الهيئة القومية للمشيرين النوثيتيكيين

خدمته ساعدت خدمتي كثيًرا.

ليعّلموني،  ليساعدوني،  أرسلهم  اللذين  هؤالء  كل  أجل  من  للرب  ممتنة  أنا 
وليشجعوني. أشعر بنفس شعور الرسول بولس عندما كتب لكنيسة فيلبي قائاًل:

ًما  ُمَقدِّ َأْدِعَيِتي،  ُكلِّ  ِفي  َداِئًما  اُكْم  ِإيَّ ِذْكِري  ُكلِّ  ِعْنَد  ِإلِهي  َأْشُكُر   «
ِل  يِل ِمْن َأوَّ ْلَبَة أَلْجِل َجِميِعُكْم ِبَفَرٍح ِلَسَبِب ُمَشاَرَكِتُكْم ِفي اإِلْنِ الطَّ

َيْوٍم ِإَلى اآلَن.«

فيلّبي1: 5-3





 إن إعادة طباعة هذا الكتاب عند االحتفال العاشر بطباعته، أثارت بداخلي فيض 
فصل  كل  كان  مضت.  سنة  عشر  ثالثة  من  المشروع  هذا  بدأ  لقد  الذكريات.   من 
في البداية عبارة عن محاضرة كتبتها لفصل كنت أعّلمه في جامعة Carver لدراسة 
)كمخطط  مختصر  بشكل  باليد  مكتوبة  المحاضرات  كانت  بأتالنتا.  المقّدس  الكتاب 
هذا  في  كنيستي  راعي  الكمبيوتر. ساعدني  على  مكتوًبا  منها  أًيا  يكن  ولم  تمهيدي( 
الوقت، الراعي Ed Sherwood، أن أرتب هذه المادة وعّلمني كيف أكتب. في الحقيقة 
كان Ed يقابلني كل يوم ثالثاء بعد الظهر لمدة ساعتين لمدة سنة. وخالل هذه السنة 
إنه  إذ  النهاية  إلى  طريقي  اكملت  وبعدها  فصول.  وخمسة  المحتويات  جدول  كتبنا 
عندما قرأ العديد من الرعاة والمشيرين الكتابيين الكتاب نقدوه. أخذ األمر مني سنتان 

أخريتان ألنهي الكتاب وألجد له ناشًرا.

شركة   Focus النشر  دار  وكانت  معروفة  غير  مؤلفة  كنت  سنوات  عشر  منذ 
جديدة جًدا. كنا مثل »أعمى يقود أعمى.« أتذكر عندما اتصل بي Jan Haley رئيس 
مفتاح،  أي  لدي  يكن  لم  الكتاب.  أريد على غالف  ماذا  وسألني  للنشر.   Focus  دار 
ولم يكن لدى دار النشر أيًضا أية فكرة عن كيف سيكون شكل الغالف.ولكن عندما 
خرج الكتاب، اتصل بي Jan وهو ممتلىء بالحماسة النهم تلقوا طلًبا بإرسال خمسة 
بالكامل  وأنا   Jan الحين ويعي كاًل من  ذلك  منذ  بيع  الكتب  الكثير من   كتب! حسًنا، 

أنه الرب هو الذي بارك هذا المجهود واستخدمه لمجده.

مقدمة كتبت عند االحتفال 
بإعادة طباعة هذا الكتاب
السابع عشر من يونيو، 2005 

مدينة بيشتري، جورجيا
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ألساعد  كان  األول  األسباب.  هذه  تتغير  ولم  رئيسيان  لسببان  الكتاب  هذا  كتبت 
السيدات المتزوجات زيجات صعبة وكان السبب اآلخر هو أن أقدم بمشيئة اهلل وجهة 
نظر صحيحة كتابية عن الخضوع. ما جعل هذا الكتاب ممكًنا هي نعمة اهلل ومراحمه 

كما أن صلواتي كانت وستظل أن يستخدم الرب هذا الكتاب ليباركك لمجد إسمه.

                                                                       بنعمة ربنا العجيبة،

                                                                    كتبت  لكم أنا 

                                                                  مارثا



المقدمة
بدأت في كتاب زوجة حسب قلب اهلل من تسع سنوات مضت وكان على »شكل 
بذرة« إذ أنني كنت أعّلم السيدات في فصول أيام اآلحاد. وبعد ذلك، عندما بدأت أقّدم 
المشورة لسيدات في معهد أتالنتا للمشورة الكتابية، رأيت أن هناك حاجة لمادة بها 
واجبات لتكمل محاضرات المشورة التي اقدمها. لذا، طورت كتاب العمل والحلقات 
المسجلة. و منذ سنتان مضت، بدأ كل من Lou Priolo )مدير مركز أتالنتا للمشورة 
الكتابية(، و Sanford Peace )زوجي(، وEd Sherwood )صديقنا وراعينا األسبق( 

في تشجيعي على جمع هذه المادة في كتاب.

كتبت هذا الكتاب ليكون مصدًرا شاماًل للرعاة، والمشيرين، والمعلمين، والمرسلين، 
الحقيقي  المعنى  عن  آخرين  ليعّلموا  أو  ألنفسهم  ليستخدموها  المسيحيات  والسيدات 
بشهادة شخصية  األول  الفصل  كتابة  في  بدأت  اهلل.  قلب  بحسب  التي  الزوجة   وراء 
بيده عليَّ مذهٌل جًدا والبد أن يعطى ألي شخص  الرب  نقشه  الذي  التغيير  لي ألن 

يسمعه الرجاء!

الرب،  األساسية عن  الحقائق  أناقش  السادس  الفصل  إلى  الثاني  الفصل  بدًءا من 
مسئوليات  على  الكتاب  تركيز  يبدأ  السابع،  الفصل  من  بداية  والزواج.  والخطية، 
زوجها،  تحب  أن  )وهي  زوجها  وتجاه  بيتها،  في  المسيح،  تجاه  الشخصية   الزوجة 

وأن تحترمه، وأن تستجيب له بطريقة جنسية(.

الفصل الثالث عشر وحتى الفصل الخامس عشر هم قلب هذا الكتاب - وهو خضوع 
التغّلب  على  الزوجة  يساعدا  عشر  السابع  والفصل  عشر  السادس  الفصل   الزوجة. 

على أي تواصل غير كتابي أو لتحل الصراعات بخصوص العادات التي قد تكون 
الغضب،  مثل  محددة  خطايا  ومشاكل  خاصة  اهتمامات  يخاطب  جزء  آخر  لديها. 

والخوف، والشعور بالوحدة، والحزن.
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سواء كانت المادة فسيحة أم محدودة، فكل فصل يعتبر جزًءا من الصورة الكاملة 
والمرأة  المثالية  الزوجة  اهلل،  قلب  بحسب  التي  الزوجة  عليها  تكون  أن  يلزم  التي 

الفاضلة.



كلمة للمترجم
قبل ترجمتي لهذا الكتاب كانت أقصى أمنية لي هي أن أترجم 

كتابًا ذو قيمة،

حلمت بهذا الحلم، وما أن رأيت هذا الكتاب أدركت أنني أوشكت 
على تحقيقه.

عندما بدأت ترجمة هذا الكتاب كنت في أمسّ الحاجة لملجأ، 
ولمكان راحة، ولكلمات مُعزية تُطيِّب القلب، وليس لكلمات صعبة 
وحادة. ولم أكن في حاجة لتعليم »بحسب فكري الشخصي« بل 

كنت أطلب تعليمًا مشجعًا.

وما أن بدأت ترجمة هذا الكتاب وجدت نفسي ساجدة ، وباكية، 
أني  إذ  ألتغيّر،  الرب  من  المعونة  طالبة  ومصلّية،  وتائبة،  ونادمة، 
اكتشفت أن هناك الكثير من التغييرات التي يريد الرب أن يجريها 

في حياتي ومنذ حينها وأنا فوق دوالب الفخاري ...

كان هذا الكتاب لي بمثابة مصباح في طريق مظلم، مرآة في 
أرض مشوشة، ال أعرف فيها إلى أين عليّ أن أذهب أو ماذا 

على أن افعل. كنت أستيقظ ألجلس أمامه ألتغير بحسب الحق، 
ألرى ما بي من عيوب تحتاج إلى تغيير ألكون إمرأة بحسب قلب 

هللا.

أنني  على  يشهد  إنه  كما  الكتاب  هذا  بللت صفحات  دموعي 
كنت أتشاجر معه متمنيةً أن أقابل مارثا بيس ألصيح في وجهها 
ما هذا؟، ما الذي تقوليه؟، تمنيت أن أرى كتاب »رجل حسب قلب 

هللا« ألشمت فيهم، كان لدي دوافع كثيرة خاطئة.
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وبقرب نهاية هذا الكتاب وجدتني منطرحة أمام الرب، إذ أن مارثا 
بيس في آخر صفحات كتابها كانت تتحدث عن زوجة الرجل غير 
المؤمن وكيف أنه على الزوجة أن تكون له كالشمس في األرض 
المظلمة التي يحيا بها - القبول، والمحبة، واالحترام الدائم، والرقة 
، والتحنن، وكل هذه الصفات التي يندر أن نجدها اليوم في عصر 
المناداة بالحرية والتوكيد على الحقوق، العصر الذي اختفى فيه 
التعليم عن الحياة بحسب الحق الكتابي ومشابهة المسيح في 
مسيرته. لقد كنت ابكي ألني لم أرى في حياتي قط هذا النموذج 
من المحبة الخالصة، ولست أتحدث فقط عن محبة الزوجة لزوجها بل 
أيضًا محبة المؤمنين لغيرهم من غير المؤمنين وقبولهم واحتوائهم 
واحترام حقوقهم دون ترهيب أو تهديد أو تشويه لسمعتهم مدّعين 

أنهم ال يسلكون كما يليق.

أحببت هذا الكتاب لذلك رغبت أن أكتب لكم أنني بكل قلبي تائبة 
عن كل لحظات تقصير، وعدم احترام، ونظرات احتقار، ومحاوالت 
تغيير من حولي وأن أجعلهم يتممون رغباتي، ومحاوالت إشباع ذاتي 
وحقوقي. أود أن يمتلئ قلبي بالمحبة المسيحية الكتابية الخالصة، 
 المحبة التي أحبّنا بها المسيح، القبول الذي قدمه لنا الرب، أود 

ان أكون إمرأة بحسب قلب هللا.

ماريان فايز


