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قبول النظام اإللهي

إن واحداً من األمور التي تجعل الزواج ناجحاً هو قبول النظام 
اإللهي. فإّما أن يكون هناك نظام أو ال يكون. وإذا كان هناك 
نظام وانتهاك للنظام، فستكون النتيجة هي الفوىض – فوىض 
عىل أعمق مستوى للشخصّية. أنا أؤمن بوجود نظام ُأّسس عند 
خلق العامل وأن الكثري من االضطراب والتشويش اللذين يتميَّز 
مجتمعنا بهام هام نتيجة انتهاك التصميم اإللهي. لقد فقدنا 
اُملخّطط األصيل والجميع ُيقدمون مجرد تكهنات عن الشكل 

الذي ُيفرتَض أن يكون البناء عليه.
أبولو-سويوز  الفضائيتني  املركبتني  مهّمة  انتهت  لقد 
كان  الفضاء.  يف  والروس  األمريكيني  بني  اللقاء  وتم  البارحة، 
تناغم  أن تعمل وتتناسب وتسري يف  ال بد ألمور معقدة جداً 
كامل ملدة عرشة أيام حتى تتحد املركبتان ثم تنفصالن لتوضعا 
الباسفييك  املحيط  ويف  روسيا  فوق  املحّددين  مكانيهام  يف 
املركبة  توقيت  يف  اختالف  هناك  (كان  املحّددة.  الدقائق  يف 
األمريكية بفرتة أربع وعرشين ثانية خالل عرشة أيام.)  لكن 

٣٣
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كان هناك تصميم محّدد، وكان كل يشء يسري بحسب نظام 
وخطة. وقد سارت كل األمور وفقاً لتلك الخطة وشعر الجميع 

باالرتياح بسبب ذلك.
تصميم  بوجود  معرفتنا  عند  بها  نحظى  التي  للراحة  يا 
املثال  هو  ويسوع  الطأمنينة،  رس  هي  املعرفة  فهذه  إلهي! 
الكامل لحياة برشّية عاشت يف طأمنينة وطاعة إلرادة اآلب. 
كان يسوع يسري خالل أحداث حياته دون تذمر أو عجلة وكان 
يقول: «ألين  أن  باستطاعته  كان  والنساء.  للرجال  نعمة  ُيظهر 
أّنه فعل  بد  (يوحنا ٢٩:٨)، وال  يرضيه»  ما  أفعل  يف كل حني 
وقته  نهاية  يف  ثانية.  وعرشين  بأربع  توقيت  فرق  دون  ذلك 
مع التالميذ، وبينام كان يجلس معهم يف العشاء األخري، وعىل 
أن معرفته  لهم  الرغم من معرفته مبا سيحدث، أظهر يسوع 
ألصله ومصريه أعطته قوة لعمل أمور كان تالميذه يعتقدون 
أّنها أمور ال يتصورها عقل. «يسوع، وهو عامل أّن اآلب قد دفع 
كل يشء إىل يديه، وأّنه من عند الله خرج، وإىل الله مييض، قام 
 .(٣:١٣-٤ (يوحنا  منشفة...»  وأخذ  ثيابه،  وخلع  العشاء،  عن 
موته،  وجه  ويف  قادمة،  أنها  يعلم  كان  التي  الخيانة  وجه  يف 
التالميذ. كان باستطاعته عمل  اتخذ مكان عبد وغسل أرجل 
ذلك ألّنه كان يعرف من هو وملن هو. كان باستطاعته أيضاً 
أن يواجه أحداث تلك الليلة واليوم التايل. مل يكن الضعف هو 
ما جعل باستطاعة يسوع أن يكون خادماً. مل يكن االستسالم 
واختار  قبل  لقد  الجلجثة.  إىل  أخذه  ما  هو  واملحتوم  للقَدر 

إرادة اآلب.
نستطيع أن نكون راسختني ونحصل عىل التوجيه والحامية 
من خالل معرفتنا من أين أتينا وألين نحن ذاهبتان. إن معرفة 
أن العامل ككل يتحرك بانسجام مع أمر الله هو أمر يبعث عىل 
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قبول النظام اإللهي

الثبات ومينح االستقرار عىل نحو رائع.
إن مصدر فكرة الرتاتبية هو الكتاب املقّدس، إذ أن أصل 
وليس  املوقع  أو  للمرتبة  يشري  و«أدىن»  «أسمى»  الكلامت 
االستاد  أعىل  يف  يجلس  الذي  فالشخص  الجوهرّية.  للقيمة 
سيكون أسمى – أعىل – من شخص يجلس يف الصف األمامي. 
املالئكة،  رؤساء  من  منزلة  أعىل  والرسافيم  الكروبيم  ُيعتَرب 
قليًال  «وضعته  واإلنسان  املالئكة،  من  أعىل  املالئكة  ورؤساء 
ومخلوقاتها  األرض  ُكونت  لقد   .(٧:٢ (عربانيني  املالئكة»  عن 
غري  الله  مقياس  يف  اإلنسان  مرتبة  ُتعترب  لذلك  اإلنسان،  قبل 
مرتبطة بالرضورة بالرتتيب الزمني للخليقة، ألن ذلك االفرتاض 
يضع الحيوانات مبكانة أسمى من اإلنسان. لقد أُعطيت مرتبة 
اإلنسان له عندما أُعطي له األمر بأن ُيخضع األرض ويسيطر 
يدب  يشء  كل  وعىل  السامء  طيور  وعىل  البحر  سمك  عىل 
عىل وجه األرض. قال كاتب املزمور: «جعلت كل يشء تحت 

قدميه» (مزمور ٦:٨).
عىل  وسيطرته  الله  سلطة  عن  بتعبريات  املزامري  متتلئ 
املقاييس واُملحددات والتوجيهات. فعىل سبيل املثال، يتحّدت 
مزمور ١٠٤ عن: «املؤّسس األرض عىل قواعدها فال تتزعزع إىل 
الدهر واألبد... تصعد إىل الجبال. تنزل إىل البقاع، إىل املوضع 
القمر  صنع  تتعّداه...  ال  تخاًم  لها  وضعت  لها.  أّسسته  الذي 

للمواقيت. الشمس تعرف مغربها... ترسل روحك فتخلق.»
والحدود  واملقاييس  الخّطة  كامل  أيوب  سفر  يصف 
واالنسجام: «أين كنت حني أّسست األرض؟ أخرب إن كان عندك 
فهم. من وضع قياسها؟ ألّنك تعلم! أو من مّد عليها مطامراً؟ 
عىل أي يشء قرّت قواعدها؟ أو من وضع حجر زاويتها، عندما 
(أيوب  الله؟»  بني  معاً، وهتف جميع  الصبح  كواكب  ترمّنت 
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٤:٣٨-٧). ويستخدم األصحاح نفسه تعبريات مثل «من حجز 
البحر مبصاريع،» «جزمت عليه حّدي،» «أمرت الصبح،»«عرّفت 
الفجر موضعه،» «أبواب املوت،» «أبواب ظل املوت،» «خزائن 
الثلج،» «حيث يسكن النور،» «طريقاً للصواعق.» هناك مكان 
انسحق  رجًال  أيوب  كان  لقد  مكانه.  يف  وكل يشء  لكل يشء 
له  قّدم  الله  لكن  املادّية،  الجسدّية وخسائره  معاناته  بسبب 
الله فأدرك أن كل يشء  معرفة جديدة وعميقة عن شخصية 

يخضع ألمره.
حدودها.  عىل  والبحار  مسارها  عىل  النجوم  حافظت 
يغرب القمر وترشق الشمس وتنحرس وتفيض البحار. تتجاوب 
الحيوانات مع صفاتها الطبيعّية وتنمو النباتات الخرضاء وُتخِرُج 

أزهاراً ومثاراً يف مواسمها املعّينة.
يف تباين مفاجئ، تشري رسالة يهوذا إىل مالئكة «مل يحفظوا 
أخرى  ترجمة  ويف   (٦ (يهوذا  مسكنهم»  تركوا  بل  رياستهم، 
«تركوا مواقعهم.» ولذلك كان ال بّد من «حفظهم إىل دينونة 

اليوم العظيم بقيود أبدّية تحت الظالم.»
عىل قدر معرفتنا، ُتعَترب املخلوقات الوحيدة التي أذنبت 
كتب  والبرش.  املالئكة  هي  املعيّنة  مكانتها  يف  البقاء  برفض 
الياممة  ميعاده،  يعرف  الساموات  اللقلق يف  «بل  قائًال:  إرميا 
والسنونة املزقزقة حفظتا وقت مجيئهام. أّما شعبي فلم يعرف 

قضاء الرب!» (إرميا ٧:٨).
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اإلخالص

الهيكل  لقبول  باإلضافة  الزواج،  ُينجح  الذي  الثالث  األمر 
إن  اإلخالص.  هو  للجنس،  الصحيح  واالستخدام  التنظيمي 
الذي  االفتخار  الجيد من  النوع  االفتخار،  مبني عىل  اإلخالص 
الذي  الشخص  أو  املكان  أو  للدولة  الجوهرّية  القيمة  ميّيز 

ينبغي أن ُيخَلص له.
رأينا نساًء كّن بوضوح غري مخلصات ألزواجهن. ال أقصد 
بقويل هذا أنهن كن خائنات، بل أقصد أنهن مل يكن فخورات 
يحتقرنهم،  لكونهن  أحياناً  السبب  يعود  زوجاتهم.  بكونهن 
صديقة  تذمرت  الطراز.  عتيقة  للغرية  السبب  يعود  وأحياناً 
يل بأنها كانت متعبة من كونها نكرة. لقد كانت ُتعرف بأنها 
«زوجة ميك». كان ميك شخصاً مرموقاً يف دوائر معينة، وكان 
ستكتفني  النساء  من  الكثري  كانت  جداً.  وناجحاً  جذاباً  رجًال 
بكونهن «زوجة ميك» فقط، إال أن ليزا كانت تريد أن تكون 
مليك  مناسبة  ُتعترب  وكانت  ومحبوبة  جميلة  ليزا  كانت  ليزا. 
ولكن ذلك مل يكن كافياً بالنسبة لها. يبدو يل أنه ينبغي للمرأة 

٤٧
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أن تكون مستعدة للمجازفة يف هذا األمر. عندما يرتبط اسم 
املرأة باسم زوجها، ينبغي أن تكتفي بأْن ُتعرَف بكونها زوجة 
له. مل يرسين يشٌء أكرث من كوين أُعرَف بكوين مرتبطًة برجل ما. 
مل أبال أن يعتربين اآلخرون زوجته، بل أحببت ذلك. مل أشعر 
قط بأن شخصيتي قد «ُطمست». لقد كنت فخورة بشخصيته 
وكنت أعلم أن شخصية جديدة، شخصية الزواج نفسه، ُتخلق 

عندما يتزوج اثنان.
ما  بشخص  ترتبطي  أن  ينبغي  الهوية.  يتضّمن  االفتخار 
حتى تكوين فخورة به. نحن نفتخر باإلنجازات األمريكية فقط 
ونقول  املحّيل  القدم  كرة  بفريق  نفتخر  نحن  أمريكان.  ألننا 

«لقد فزنا.»
وجدت عىل مكتبك وعىل الورق املوجود بجانب الهاتف 
وبأشكال  مرات  عدة  الجديد  اسمك  فيها  كتبت  خربشات 
مزخرفة مختلفة. أنت ال تطيقني انتظار اكتساب هذه الهوية 
بأّنه ميتلكك وتريدين أن  بالتفكري  لقد بدأت فعلياً  الجديدة. 

يعرف العامل كله ذلك.
أن  مّني  طلبت  لقد  املعاناة.  اإلخالص  هذا  لك  سيجلب 
أكون محّددة عندما تحّدثت إليك عن املعاناة التي تنتج عن 
ومخلصة  برجلك  فخورة  كنت  إن  منها.  واحدة  إليك  الحب. 
منصب  له  يستطيع رجل  ال  انتقاده.  يتم  عندما  له، ستعانني 
بجانبه عندما  أن تقفي  لِك  االنتقاد، وينبغي  يتجّنب  أن  عام 
يتم انتقاده. ستدركني أحياناً أن االنتقاد هو انتقاد عادل وألنك 
الرجل، سيتم  بهذا  ارتباطك  بسبب  أكرث.  له ستعانني  مخلصة 

شملك يف االنتقاد.
ولكن  بفشله،  فخورة  تكوين  أن  ميكن  ال  يفشل،  عندما 
ميكنك أن تكوين مخلصة. ميكنك أن تحافظي عىل ذلك اإلميان 
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اإلخالص

الله عندما خلقه، وميكنك  التي كانت لدى  الفكرة  من خالل 
أن تواسيه وتدعميه وتقدمي له حبك العميق والحافز الذي 

سيبثه دامئاً افتخارك به.
«إذ عندما ُخلقت كل األشياء، مل يخلق أفضل من هذا: أن 
إنساٍن وحيد، صديقة رجل حزين، مصدر دفء  رفيق  تكوين 

رجل بارد... ال يوجد دواء مثل هذا تحت مظلة السامء.»
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الحب يعني صليب

قد  زواجك  يكون  عندما  أو  بعد،  متزوجة  تكونني  ال  عندما 
شك  بال  يكون  بشوق،  املاضية  السنوات  إىل  وتنظرين  انتهى 
واحداً  أمراً  هناك  أن  إال  مثالّياً.  يبدو  تجعليه  أن  جداً  ممكناً 
يشّكل فارقاً يف كل أمور الحياة، أمراً واحداً يحفظنا من جعل 
أفضل ما يف الحياة يبدو مثالّياً ويجعل أسوأ ما يف الحياة أمراً 
ميكن تحّمله، وهو الصليب. ينبغي أن يلعب الصليب دوراً يف 

الزواج. «من يحب يعاين أيضاً.»
التي تدركني فيها  اللحظة  الحسبان يف  الصليب يف  يدخل 
أن العالقة هي عطّية. يستطيع معطي تلك العطّية أن يأخذها 
يف أية لحظة، ومعرفتك بذلك تجعلك شاكرة ملا ُقّدم لك. إن 
رغبتك بعمل إرادة الله أكرث من أي يشء آخر هي التي تجعلك 
م كعبادة  تقّدمني له باملقابل أعظم عطّية أرضّية كقربان، ُتقدَّ

وتسبيح، وإميان بأن يف تقدميها ستتحّول ملنفعة اآلخرين.
هذا هو معنى التضحية. لهذا السبب «يقف صليب املسيح 
شاهقاً فوق خراب األزمنة.» إن املحبة مضحّية  والتضحية هي 

٤٩
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عطاء وُقْربان، ومعنى التضحية يف الكتاب املقّدس هو تقديم 
الحياة آلخر.

ما، كزوجني، حبكام لله  أنا أؤمن بأنكام معاً ميكن أن تقدِّ
. ميكنك أن تقرأي املعنى الخاص لكلامت  من أجل عمله اُملغريِّ

بولس ألهل رومية:

فأطلب إليكم أيها اإلخوة برأفة الله أن تقّدموا 
أجسادكم ذبيحة حّية مقّدسة مرضية عند الله، 
عبادتكم العقلية. وال تشاكلوا هذا الدهر، بل 
تغرّيوا عن شكلكم بتجديد أذهانكم لتختربوا 
الكاملة  املرضية  الصالحة  الله  إرادة  هي  ما 

(رومية ١:١٢-٢).

تتمّيز  الذات.  بتقديم  الرغبة  خالل  من  النضوج  يبدأ 
الطفولة بالتمحُور حول الذات. يستطيع فقط أولئك الناضجون 
أولئك  اآلخرين،  أجل  من  حياتهم  يقّدموا  أن  وروحياً  عاطفياً 

الذين هم «سادة أنفسهم حتى يكونوا خّداماً لآلخرين.»
ملبدأ  خاللها  من  ميكن  التي  املحّددة  الطرق  عن  ُعربِّ 
كامل  بشكل  اليومّية  الحياة  يف  يعمل  أن  العظيم  الصليب 
املقّدس، ١ كورنثوس ١٣. هناك  الكتاب  املحبة يف  يف أصحاح 
نجد برهاناً عىل شخصّية املحبة الواضحة واملضحّية ال املحبة 

العاطفّية فقط.
إن املحبة املسيحية هي عمل. إنها ُسداة وُلحمة الزواج، 
وألن الزواج نفسه هو عمل يستغرق مدى الحياة، تعمل هذه 
املحبة يف كل أيام وسنوات الزواج، فتنمو كلام متَّت مامرستها 
وتتعّمق كلام تتعّمق وتزداد االهتاممات واملسؤوليات، وتحّول 
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يف الوقت نفسه تلك االهتاممات واملسؤوليات (وحتى العمل 
الشاق) إىل فرح أعمق.

قال بولس إّن ما يهم هو ليس الفصاحة وال موهبة النبوة 
أو العلم أو حتى معرفة أرسار الله، وال اإلميان املطلق، بل هو 
بني  املحبة. إن كنت أعرف ما يف قلبك، فأنا أعرف أّنك ال ُتجرَّ
بالتفكري بنفسك عىل أنك متتلكني أية واحدة من هذه املواهب 
النبيلة واملحسودة. لكنك تحبني. أنت متأكدة من ذلك متاماً. 
هل ستدوم املحبة؟ نعم ستدوم إن كانت من ذلك النوع من 

املحبة التي يتحّدث عنها بولس.
عن  تبحث  إنَّها   .(٤:١٣ كورنثوس   ١) وترفق  تتأىن  املحّبة 
وسيلة لتكون بنَّاءة. كتبت يل فتاة يف العام املايض تسألني عن 
نصيحة تتعّلق بترصفاتها تجاه خطيبها. كانت يف ذلك الوقت 
تتساءل عن كيفية توبيخه. لقد أعطيتها تلك اآلية. ال ميكنك 
لكن حني  إن مل تدريك وجود ضعف.  بّناءة  أن تكوين  بالطبع 
أن  التعزيز ميكنك  أو  البناء  القليل من  يتطّلب  تجدين جانباً 
تبدأي بالبناء والتشجيع والتقوية. ال تفقدي صربك. يحتاج البناء 
لوقت طويل وعليك أن تتحّميل الكثري من التأخري واملعطالت 

والكثري من األنقاض كذلك خالل تلك العملّية.
املحبة ال تحسد (١ كورنثوس ٤:١٣). إن كان الله هو من 
أعطاكام أحدكام لآلخر ليكون كل واحد لآلخر ويحفظ اآلخر، 
فكيف ال ميكن أن تكوين متمّلكة؟ من خالل تذّكرك أوالً أّنها 
عطّية وثانياً من خالل تذّكرك محددات العطّية. لقد قّدم الله 
أحدكام لآلخر بطريقة معّينة لوقت معنّي. ال يزال هو سيِّد كلِّ 
واحد منكام، وأنتام مسؤوالن أمامه أوالً. هناك نوع من التمّلك 
الذي ُيعتَرب طمعاً وشهوة متمّلكة ومتمّسكة تسحق وتستبد. ال 
يوجد إميان يف موقف التملُّك هذا وال شكر وال توقري للشخص 
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املخلوق عىل صورة الله. بل ُيعامل عىل أنه يشء مستملك يتم 
الخسارة  املالك. هناك خوف من  إرادة  منه بحسب  التخّلص 
بالله  ثقتك  منك. ضعي  ُيؤَخذ  أو  الشخص  هذا  يهرب  قد   –

الذي أعطاك إياه، وآمني بأنه سيحافظ عىل كليكام.
املحبة ال تتفاخر وال تنتفخ (١ كونثوس ٤:١٣). ال تحتاج 
وإعجابه  اهتاممه  أثرت  لقد  أيضاً.  شيئاً  تفعل  ألن  املحبة 
أصًال. أنت غاية يف األهمية بالنسبة له وال يوجد شك يف هذا 
املوضوع. اقبيل هذه الحقيقة وكوين مرتاحة معه. كوين وديعة 

ومعرتفة بوجود جوانب يف حياته يكون فيها مبعزل عنك.
املحّبة ال تقّبح وال تطلب ما لنفسها (١ كورنثوس ٥:١٣). 
لقد تم تعريف اللباقة عىل أنها «تضحيات صغرية كثرية.» إن 
زوجته  تدخل  عندما  للحظة  املريح  مقعده  برتك  الرجل  قيام 
للغرفة، أو خروجه مرسعاً من السيارة تحت املطر حتى يفتح 
لها الباب، أو مساعدتها يف الجلوس عىل الطاولة، ال ُيظِهر بهذه 
ملساعدة  وبحاجة  عاجزة  أنها  القليل)  تكّلفه  (والتي  اللفتات 
بدنية، إمنا ُتظهر اهتاممه بها. إنها ُترس أن ُتعطى هذا االعتبار 
بهذه الطرق الخاصة، وهو ُيّرس ألنها ُتّرس بذلك. ُيعتَرب ذلك مثناً 
زهيداً ُيدفع مقابل الشعور الدافئ الذي ينتج عنها، ألن ذلك 

مُيّثل شداً بسيطاً للخيوط التي تربط االثنني معاً.
املحبة ال تحّتد (١ كورنثوس ٥:١٣). إن املحبة تتأّثر – أي 
أنها حساسة جداً ملشاعر اآلخرين، فتحزن عندما يحزن وتتأمل 
شديدة  ليست  املحبة  لكّن  يفرح.  عندما  وتفرح  يتأمل  عندما 
الحساسّية. تشري الحساسّية إىل رد الفعل ملعاملة اآلخر. عندما 
املحبة  أن  افرتاض  يعمالن عىل  فإنهام  اثنان يف محبة،  يعيش 
هي أساس كل تعامل بينهام. إن هذا يستبعد الكثري من اآلالم 
ما  كل  ألن  تحبني  من  إيذاء  األسهل  من  أّنه  املمكنة. صحيح 
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فعل  رد  صدور  أن  إال  كبري،  بشكل  يهّمه  وتقولينه  تفعلينه 
يدل عىل األمل يشري إىل فرط الحساسّية. املحبة ليست شديدة 
الظن  الظن. وحتى إن استمر  الحساسّية، بل املحبة ال تيسء 
والشك، ينبغي أن يكون رد فعلك هو املحبة. ال تجازي الرش 

بالرش.
املحبة ال تظن السوء، وال تفرح باإلثم بل تفرح بالحق 
وحني  الصالحني  بكلِّ  تفرح  فاملحبة   .(٥:١٣-٦ كورنثوس   ١)
يسود الحق. ارفيض متاماً جمع قامئة ذنوب تستطيعني أن تلقي 
بها نحو زوجك يف يوم من األيام عندما يتذمر عىل أمر قمت 
بالطبع  هذا  يعني  ال  بيضاء.  بصفحة  تحتفظ  املحبة  بعمله. 
أّنه ميكن نسيان كل ذنب. «إن املغفرة هي سمة برشّية، أّما 
عندما  له  للمغفرة  تضطرين  قد  إلهّية.»  سمة  فهي  النسيان 
تتذّكرين  مرة  كل  ويف  ثانية،  مرة  له  تغفرين  ثم  إليك  ييسء 
فيها إساءته، حتى وإن كنت تتذّكرين إساءته أربعامئة وتسعني 
مرة، ستجدين أن املغفرة هي ليست عمًال بدوام كامل مثل 

االستياء.
املحبة تحتمل كل يشء وتصّدق كل يشء وترجو كل يشء 
األمر  واملحبة هي   .(٧:١٣ كورنثوس   ١) كل يشء  وتصرب عىل 

الوحيد الذي يبقى صامداً حني ينهار كلُّ يشٍء آخر.
اليشء  ذاك  يعمل  هكذا  األساسّية.  القوانني  هي  هذه 

املدعو محبة – يف الزواج ويف العامل.
مني نفسك باستمرار وبفرح.  يف حميمّية الزواج، أنِت تقدِّ
عندما تقّدمني نفسك لزوجك، أنت بالحقيقة تقّدمني له حياة. 
أنت تسبغني معنى عىل حياته مل يكن موجوداً من قبل، وسواء 
أردت أم مل تريدي (وهذه ُتعتَرب واحدة من أكرث الحقائق املثرية 
التهرّب  ال ميكن  التي  الحقائق  من ضمن  والجميلة  للتعّجب 
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التضحية.  هذه  بسبب  أنت  حياتك  يف  معنى  تجدين  منها) 
عندما يحبك زوجك مثلام أحب املسيح الكنيسة، أي من خالل 
قيامه بوضع حياته من أجلك، يعطيك حياة ويسبغ معنى عىل 
ل مبدأ روحي راسخ. ليس ما  حياته هو. يف هذه الحالة، ُيفعَّ
يشغل أفكارك هو وضع الحياة من أجل اآلخر بل الفرح. عندما 

تحّمل املسيح الصليب، كان يعرف الفرح املوضوع أمامه.
ال ميكنك أن تتحديث عن فكرة املساواة وعن فكرة العطاء 
إال  الرشاكة،  تتحديث عن  أن  وِبنَفٍس واحٍد. ميكنك  الذايت معاً 
أّنها كرشاكة الرقص. إذا وافق اثنان عىل الرقص معاً، يوافقان 
عىل األخذ والعطاء، وعىل قيام شخص بالقيادة واآلخر باتِّباعه. 
هذا هو الرقص. إن إرصار الطرفني عىل القيادة يعني أّنه لن 
يكون هناك رقص. إن انصياع املرأة برسور لقيادة الرجل هو 
هو  القيادة  دور  التخاذ  الرجل  واستعداد  الحرّية،  يعطيه  ما 
ما يعطيها حريتها، وقبولهام لدوريهام يحّرر كليهام ويجعلهام 

يلتفان يف فرح.
إذا كان باستطاعتك أن تفهمي نسويتك يا فالريي يف هذا 
املفهوم، فستختربين ملء الحياة. اسمعي دعوة الله لك لتكوين 
للخدمة. سواء  الدعوة. حّويل كل طاقاتك  تلك  أطيعي  امرأة. 
كانت خدمتك موجهة نحو زوج ومن خالله ومن خالل العائلة 
أو  العامل،  خدمة  أجل  من  إياهم  الله  مينحك  الذين  والبيت 
العامل دون سلوان  الله، حتى تخدمي  ببقاءك عزباء يف عناية 
زوج وبيت وعائلة، ستختربين ملء الحياة وملء الحرّية، كام 

ستختربين (وأنا أعلم عاّم أتحّدث) ملء الفرح.


	BK0706-LMBAW 151.pdf
	BK0706-LMBAW 152.pdf
	BK0706-LMBAW 153.pdf
	BK0706-LMBAW 154.pdf
	SCHFD_Lt_M_B_Wmn.pdf


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




