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 الزواج والعائلَة
 

 )اجلزُء الثاين(
 
 
 
  

 بقلَم القس الدكتور دك وودورد
 
 

وليس بهدف بيعها أو المتاجرة بها   فقط يمكنك أن تحتفظ بالكتب أو المقاالت لالستخدام الشخصي
  .باألسبا طريقة كانت ومهما كانت بأي

   اإلتصال بالخدمة العربية لكرازة باإلنجيلللمزيد من المعلومات الرجاء 
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  احملتويات
  

    الرابط السباعي للزواج  مقدمة

    رابط التفاهم  الفصل األول

    بوصلة روحية  الفصل الثاين

    دةجة التعبري عن الوح  الفصل الثالث

العجائب الروحية السبع     الفصل الرابع
  يف الدنيا
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 مقدمة
   السباعي للزواجالرابِطُ

  
  )األساس( الروحي الرابِطُ
  )األداة( اإلتصال رابِطُ
  )البرهان( اإلنسجام رابِطُ
  )الديناميكية( احلُب رابِطُ
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  )النمو( التفاهم رابِطُ
  )جةُ التعبري ( اجلنسرابِطُ
  )األساس( الروحي الرابِطُ

   هعتمبا مس كذكِّرالثاين من املُالحظات اليت ست بالكُتي لك مقدن
إن مل يكُن لديك . يف برناجمنا اإلذاعي حولَ موضوعِ الزواج والعائلة

نسخة عن الكُتيب األول حولَ هذا املَوضوع، حاوِلْ أن حتصلَ على 
ر قيمةَ هذا الكُتيب فسوف تقْد. قرأَ هذا الكُتيبسخة منه قبلَ أن تن

  . بعد أن تقرأَ الكُتيب األولبكثريالثاين أكثر 
ولكَي تفهم بِشكلٍ أفضل برامجنا اإلذاعية، وهذين الكُتيبني،   

أساساً هلذه الد ربناهعلى إيضاحٍ إعت كعطلغي أن نهذا . راساتينبل
يتوجب علي أن أُعيد وصفي لإليضاح الذي ذكرته يف الكُتيب 

بعد تكرارِ هذا اإليضاح، سوف نتابِع من حيثُ إنتهينا يف . السابِق
  .الكُتيب األول
قام أحد ظهِررمزٍ مجيل ي حتاألتقياء بن نياإلفريقي املُؤمنني 

ُهللا عندما خلق الشريكَني الزوجِيني األولَني،  اأرادهاالعالقة اليت 
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عندما حنت هذا املُؤمن املَوهوب منحوتته . واحداًوأعلنهما جسداً 
 سبع طُرقٍ من خاللها يستطيع الزوج يوضحاخلشبية هذه، كانَ 

 .والزوجةُ أن يكونا واحداً
 يتصالن ،ذه هي عن رجلٍ وإمرأةاجلميلة هاخلَشبية  منحوتته إن
إن هذه .  البعض بِِسلِسلة مؤلَّفَة من مخسِ حلقَات مزدوِجةببعضهما
 جتمع بني هذين الزوجني معاً، تتصلُ من كُلِّ طرف حبلقَة اليتالسلِسلة 

إن كُالً من هذه احللقات تشري إىل بعد .  من الزوجنيكُلٍّعلى رأسِ 
إنَّ .  أراد اُهللا أن يتمتع بِها الزوج والزوجةاليتبعاد الوحدة من أ
 على رأسيهما تشري إىل العالقة الروحية اليت يتمتعان ا املُثبتةلقات احل

 وطَةً . اهللامعني بِوكونُ كُل احللقات اُألخرى مربإىل نيلقَتاحلَهات شريي 
كونوحيهما الرعالقت  ة هي أساس هماكُلِّ أبعادتوحد.  

شرياألداة اليت حلقَةُ ت وصال، الذي هالربط اُألوىل إىل اإلت 
حلقَةُ الربط التالية هي . صيانة وحدتهِماتغذية و منتمكِّن الزوجني 

احللقةُ الوسطى يف هذه .  الوِحدةبرهانُ، الذي هو التالؤماإلنسجام أو 
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وتتبع . حدتهما ديناميكيةُ وِهي اخلمس تشري إىل احملبة، اليت احللقات
 شريم، الذي ية حلقَةُ التفاههماإىلحلقةَ احملبتوحد ومن  . حلقات روآخ
 جسداً واحداً، هي اجلنس، منهماالربط املُزدوِجة هذه، واليت جتعلُ 
  . الذي هو جةُ التعبري عن وحدتهما

ط هذه مزدوِجةً تشري إىل ب كون كُلّ حلقات الرحقيقَةَإن 
 هذه الوِحدة متبادلة، أو أنها تتطلَّب العطاَء أبعادحقيقَة كون كُلِّ 

ةواألخذ بنيعندما .  الزوجِ والزوجضيفهذه احللقات اخلمس إىل ت 
ىل العالقة الروحية اليت  واليت تشري إحلقات الربط املُثبتة على رأسيهما،
  . السبع للوحدةالروابِط ترى ينبغي أن تكونَ لكُلٍّ منهما مع اهللا،

 اإلذاعية حولَ الزواج والعائلة مبنِيةٌ على أبعاد برامجنا إن
 املُشار إليها بالروابِط السبع اليت جتعلُ من هذا الرجل السبعة،الزواج 

 ملا ملخصاًكُتيبني،  هذين الأُقدم لكُم يفو. احداً وجسداًوهذه املرأة 
 . الربامج اإلذاعية حولَ قانون الزواج والعائلةهذهمسعتموه يف 
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 الفصلُ األول
  رابِطُ التفاهم

خاللَ جلسات اإلرشاد اليت كُنت أقوم ا للمتزوجني خاللَ   
أمس ة، كُنتي الرعويالتايلسنوات خدمت رر التذمتكربشكلٍ م ع" : هإن

يبدو أنَّ هذا التقصري يف التفاهم ." إنها ال تفهمين"أو، " ال يفهمين،
شكَّلَ أزمةً كافيةً لكَي تدفع الكثري من األزواج املُضطرِبني إىل طلبِ 

أحد تعريفات التفاهم هو، . اإلرشاد الزوجي من راعي كنيستهم
تفهم "تعريف آخر هو، ." فُق املُتبادل الذي جيد حالً لإلختالفاتالتوا"

  ." األفكار والنوايا املُتبادلَة، الذي يؤدي إىل التمييز واإلنِسجام
يعلِّم الرسول بطُرس األزواج أن ميكُثُوا مع زوجاتهم مبعرِفة أو   
م هلُنس ١. (تفهها الزو). ٧: ٣بطرك؟ أيتزوج تعرِف دح ج، إىل أي

فإذا تعرضت حلادث سيارة، ودعاك األطباُء إىل املُستشفى، فإذا طرحوا 
عليك أسئلةً، هل بإمكانِك أن تعطيهم تاريخ زوجتك الطبي الكامل؟ 

مرِشدين وإذا تعرضت إليارٍ عصبِي عاطفي، هل بإمكانِك أن تقدم لل
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الصحيني تارخيَها اإلجتماعي الكامل؟ ومن العدلِ أن نسألَ الزوجات 
يالَ أزواجِهِنها حاألسئلةَ نفس . ؟ وإىل أيكزوج نيتعرِف حد فإىل أي

  حد تعرِفان بعضكُما بعضاً؟ وهل تفهمان بعضكُما بعضاً؟
  ةأمهِّي قدارم ويف ماه مالزواج؟  التفاه ةأمهِّي قدارم ووما ه
للوِحدة بني شخصني؟ ال أَظن أنه بإمكانِنا أن نشدد أكثر من التفاهمِ 

الالزِم على أمهِّية الوِحدة بني شخصني مجعهما اُهللا معاً، ويريدان أن 
 الشريكَان  إن كانَ.زواجِهماخيتبِرا ما أعده اُهللا وخطَّطَ له يف إطارِ 

الزوجِيان، منفَرِدان ومتحدان، لديهِما عالقَةٌ مع اهللا؛ وإن كانا يف 
عالقتهما مع بعضهما البعض يعبران بِفرحٍ عن اإلتصالِ واإلنسجامِ 

الفَرق هذه ةشكِّلُ روابِطُ الوِحدها ستم، عندة والتفاهواحملبأن  بني 
 زوجِية عالقةرد مشروع حياة مشتركة، وبني مج يكونَ لديهما

حقيقية كما خطَّطَ هلا اُهللا عندما صنع الرجلَ واملَرأةَ ليكُونا جسداً 
  .واحداً
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 يف العملِ بني  التبشرييةلقد قضيت الكثري من سنِي خدمتي  
 وهذا ما كُنت أقولُه .هم الذين كانوا عامليني علمانِيني يف قيمالرجال
فإن كُنت أصالً ثرياً جداً، .  فكِّر بكُلِّ ما تفعلُه زوجتك من أجلك:هلم

ل، نـزلربما كانَ بإمكانِك أن تشتري كُلَّ ما تفعله لك، مثل تدبري امل
وإعداد الطعام، وحتى من ينجِب لك أوالداً بدالً عنها، ومربيةً تربي 

ولكن ما ال تستطيع أن . دك، وبالطبعِ يمكنك شراء حىت اجلنسأوال
  . اليت خطَّطَ هلا اُهللا للرجلِ وزوجتهتشتريه هو العالقة

 وأما حنن ني إىل مفهومٍ روحي فإذ ننظُركأشخاصٍ روحي
كون اِهللا خطَّطَ ب ال يسعنا إال اإلعترافملوضوع الزواج والعائلة، 

وبينما نعملُ معاً على بنيان هذه .  حقيقيةنَ عالقة أن يكوللزواج
العالقَة، فإن تفهم كُلٍّ منا لآلخر ينبغي أن يشكِّلَ أحد حجارة الزاوِية 

إن عالقَتنا الفَردية مع اهللا، وطريقَةَ تأثريها على زواجِنا، . يف هذا البِناء
 نغذِّي ونصونُليت بِها االتصالُ هو األداةُ اف .هي أساس وحدتنا

هو و ب اإلهلي مث احلُ. هو برهانُ الوِحدة أو التالؤماالنسجامو. وِحدتنا
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إن ف .وِحدتنا نمو يوفِّر التفاهم و. اليت تحرك الوِحدةالديناميكيةالقُوة 
  .مونبنِي عالقَتنا ونراها تنكُنا نفهم بعضنا بعضاً، يمكننا أن 

منذُ بضعة عقود من السنني، قام أحد األطباء النفسيني 
السويسريني، وكانَ رجالً مؤمناً تقياً، قام بتأليف كُتيبٍ رائعٍ بعنوان، 

يف عناوينِ كُتيبِه الرائع، يخبِرنا الدكتور ." لكي نفهم بعضنا بعضاً"
Paul Tournierنا لكي نفهمبِفهمِ  أن نا بعضاً علينا أن نرغَببعض 

بعضنا بعضاً؛ ينبغي أن نتحلَّى بالشجاعة لكَي نتواصلَ بالفعل؛ وعلينا 
أن نفهم اإلختالفات بني اجلنسني؛ وعلينا أن نفهم أمهِّيةَ املاضي؛ 

   .وينبغي أن يكونَ لدينا بعد روحي يف زواجِنا
تتفشى عدوى الطالق . بعضكُما البعضتفهم  فكِّر خبطر عدم

  احلضارات وكثريٍ منففي كثريٍ من. اليوم يف مناطق كثرية من العامل
لزوجة ل ، بينما تبقىلَ ليذهب للعملنـزالعائالت، يترك الزوج امل

أما الزوج فيكونُ أنيق املظهر، يف . ل مع األوالدنـزمسؤولياتها يف امل
بيى اجلاذهنتلمحيثُ يعم بِهفهو يكونُ يف أحسنِ شكلٍ . ة يف مكت
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عندما يذهب للعمل، ويعملُ طوالَ النهار مع أشخاصٍ من اجلنس 
 يف  يتحادثُ الرجلوأحياناً. اآلخر اللوايت يكُن أيضاً يف منتهى األناقة

هلعم منها رائحةُ العطر يف املكتب مكان السكريترية اليت تفوح مع 
زوج على لوهكذا يصبِح ا. لنـزثر مما يتحادثُ مع زوجته يف املأك

بالسكريترية، ويتكلَّم معها أكثر، ويقضى معها املزيد من معرِفة أعمق 
 املكانةَ األوىل يف السكريترية فليس من العجبِ عندها أن حتتلَّ .الوقت
ياةل،  هذاحللطال الرج هزواج ضعرا يقمم.  

 خيرج فيها كُلٌّ من الزوجِ هناك املاليني من الزحيات اليت  
 لَنيِفإن كانَ هذان الزوجان مشغو. ل كُلَّ صباحنـزوالزوجة من امل
ن معها أن يعمالً على حتصنيِ عالقَتهما وهكذا ال الدرجة ال يقدر

لفراغ يفهمان بعضهما، سوف يأتي شخص عاجالً أم آجالً وميُأل هذا ا
أُخرى سوف يلتقي بامرأة  فهذا الرجل. يف قلبِ الرجل أو املرأة

هذه هي الطبيعةُ اإلنسانيةُ . ، أو تلتقي الزوجةُ برجلٍ آخر يفهمهاتفهمه
  . ماليفهمهم أحدعميقَةٌ الناس لديهم حاجةٌ ف. بكُلِّ بساطَة
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ة من حياة عرفت رجالً جاَء إىل اإلميان بعد سنوات طويل  
اخلطية، وكُنت ألتقي به ثالث مرات أُسبوعياً ملُدة ثالث سنوات، لكي 

وبينما بدأت أتعرف عليه، صرت أعرِف أُموراً أكثر عن . أُتلمذَه
كانت لديه سمعةٌ رديئة بأنه فقبلَ أن يتوب ويؤمن باملسيح،. حياته

، بإستثناِء ات اللواتي يستطيع الوصولَ إليهِنكانَ يزنِي مع كُلِّ الزوج
الً مجيالً وجذَّاباً. هزوجتلقد كانَ رج . عي بالطبعِ أن الكثريوكان يد

من النساء كُنهقْنالحو  يدنَ لهة، . يتودمر وقالَ يل ذات" إن مجيع
مجرد اجلنس، بل ل تكُن حاجتهن معهن، مل كُنت أزنِيالنساء اللوايت 

نمعه من يتكلَّم حيتجن العالقات.كُن لتلك الباب فكُلُّ .  هذا ما فتح
 فأزواجهن مل يكونوا .ما كُن يبحثن عنه هو شخص يتكلَّمن إليه

نيتكلَّمونَ معهنهنهلذا .، ومل يفهم نهمين أفهأن نيي ظانمع تكلَّمن."   
فالرجل .  هذا األمر أيضاً من اجلهة األخرى نسمعبعوبالط

 هتزوج هةالذي ال تفهمزوجِي ةيانط يف خضاً للتورعرم صبِحمن .  قد ي
يف أنواعٍ كثرية من . نتجاهلَ حاجةَ شريك حياتنا لنتفهمهاخلطر أن 
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عٍ لكَي ال خنسر وأفضلُ دفا. الرياضة، أفضلُ دفاعٍ هو هجوم قَوي
شريك أو شريكَة حياتنا لمنافسٍ آخر هو أن نعملَ على تنمية وِحدتنا 

إن البعد املُهم يف هذا النمو يأيت عندما نبذُلُ قُصارى جهدنا . كزوجني
  .لكَي نفهم بعضنا بعضاً

  اإلحتفالُ بالفُروقات

  مِ زوجتللبدِء بتفه لُ مكانو اإلدراك أنَّأفَضه كأو زوج ك 
فهناك اختالفات بِيولوجية طبيعية، . هناك فرق بني الرجل واملرأة

 يوجد فرق بني . بني الرجلِ واملرأةجسدية، عقلية، عاطفية، وروحية
طريقَة تفكريِ الرجال والنساء، وكذلك يف طريقَة تصرفهم وشعورِهم 

الرجالِ وجتاو بني فرق ناكبادة هالع ع، وحىت يف طريقَةالواق بِهم مع
   .والنساء
. كانَ لدي إيضاح أستعملُه منذُ عدة سنوات، ولن أنساه أبداً  

 وتقية جداً، ونشيطة يف كانت امرأةً طيبةً. جاءتين مرةً زوجةُ طبيبٍ
ولقد . ة وخدمات أُخرى اجتماعات الصالوال سيما يفكنيستها، 
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ولقد كانَ زوجها طبيباً . حتادثت معها حولَ بعضِ اخلدمات الكَنِسية
أنا مضطربةٌ ألنَّ "جراحاً مشهوراً وناجِحاً، ورغم ذلك كلَّمتنِي باكيةً، 

دعينا نتكلَّم عن "فقُلت هلا، ." زوجي غري روحي، إنه غري روحي أبداً
  ." اُهللا يستطيع أن جيعلَ منه روحياً، ألن وحدههذا

وبعد حوايل ثالثة أشهرٍ كانت هناك امرأةُ أُخرى يف الكنيسة 
وكانَ . اليت أرعاها، وكانت لديها مشكلة كبرية يف املَرارة ويف القلب

على األطباء أن يستأصلوا هذه املرارة، ولكن العملية كانت خطرة 
فذهبت . ب، وإن مل يستأصلوا املرارة فسوف تنفَجِر املُتعقلبِهابسبب 

وبعد أن حتادثنا . إىل املُستشفَى ألقف بِجانِبِ زوجِ هذه املرأة املريضة
 الذي تكلَّمنا "غري الروحي "حولَ السرير ملُدة، سألين الطبيب اجلراح

انِباً وقالَ، فأخذين ج. عنه سابِقاً، إن كانَ بإمكانِه رؤيتي يف اخلارِج
قاعةُ هناك . أنا أحتاج أن أستأصلَ هذه املرارة، ولكن العملية خطرة"

فهل تسمح أيها القسيس بأن .  صغريةٌ يف أسفلِ املُستشفَىصالة
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لَ وتصلِّي لنا هناك حتى أُرسلَ لك ممرضةً تخبِرك بأننا اجتزنا نـزت
  ." إنَّ هذا من دواعي سرورِي"فقُلت، " املرحلة الصعبة؟

ويف الساعة . لت إىل قاعة الصالة وصلَّيت بِحرارةنـزوهكذا   
 أنَّ اَهللا  خاللَ الصالةختربت روحياًإِ ، ذلك الصباحاحلادية عشر من

لت املُمرضة ووقفت على نـزوبعد حوايل الربع ساعة، . شيئاًعملَ 
يقولُ الطبيب أنَّ كُلَّ شيٍء على ما يرام "ت، بابِ قاعة الصالة وقال

  ."لقد اجتزنا املرحلة الصعبة. اآلن
 همةً لزوجِ املرأة، توجكَل ة، وقبلَ أن يقولَ الطبيبالعملي بعد

لقد . شكراً جزيالً على صالتك"هذا الطبيب حنوي وصافَحين وقال، 
  ."اجتزنا هذه الصعوبة مبعجِزة إهلية

. ذا هو الرجل الذي قالت عنه زوجته أنه غري روحيه
فعاودت االتصالَ ا، ورتبت هلا موعداً، وعندما جاءت قُلت هلا أنَّ ما 

وأخربتها بأنَّ . تظنه عن زوجِها بأنه غري روحي هو غري صحيحٍ بتاتاً
. ستشفَىزوجها هو طبيب روحي جداً، وقُلت هلا ما حدثَ يف املُ
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 يعبر عن مل يكُنلقد كانَ زوجها روحياً ولكنه . فصارت تبكي
، مما جعلها تقرر أنه غري روحي، ألنه زوجتهتعبر كانت روحانِيته كما 

 لقد أظهر هذا أيضاً أنها مل تعرِف أو تفهم .ال يعبر كما تعبر املرأة
ها جيداًزوج.   

 أن نتفهم الشريك اآلخر الذي نعيش معه، علينا بتفهمِ إذا أردنا  
 لقد خطَّطَ هلُما اُهللا. االختالفات بني اجلنسني، ألنهما مختلفان متاماً

يكُونا مختلفَني، ألنَّ هذه االختالفات هي اليت جتذب اجلنس اآلخر ل
 املرأة تجذَب حنو الرجل بسبب وأنا أعتقد أنَّ. لك وجتذبك لآلخر

هذه االختالفات . والرجل يجذَب حنو املرأة بسبب أُنوثَتها. رجولته
 بأنه عليها أن أن يقالَ للمرأة فمن املأساوِي .ينبغي أن حنتفلَ ونفرح ا

. تعملَ ما يعملُه الرجل لكي تحافظَ على قيمتها وتربهن جدارتها
فدور وعملُ . فليس هذا ما مينح املرأةَ قيمتها، بل عكس ذلك متاماً

رأة،املرأةل كمها قيمتها اليت تستحقُّها يف عيين الرجمينح  . وهذا يصح
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 فالرجالُ جيدونَ قيمتهم احلقيقية اليت يستحقُّونها .باملعنى املُعاكس أيضاً
  .رِجاليف إمتامِ أدوارِهم ومهماتهم ك

   غري صبِحا سيمن دتطابِقَنيِ متاماً، واحا ممن إن كانَ إثنان
لقد صنعنا اُهللا مختلفني، كما تعلَّمنا من حادثَة اخللقِ يف . ضروري

سفرِ التكوين، ألنَّ إختالفاتنا تكملُ وتوفِّق بيننا حنن اإلثنني، لتجعلَ منا 
لقد دعاهم اهللا آدم بِصيغة املُفرد، وليس . ( كامالًآدم أو إنساناً واحداً
إنَّ خطَّة اهللا كانت وال تزال، ). ١: ٥تكوين . آدميني بِصيغة اجلمع

ليس إما الرجل أو املرأة، بل كالهما معاً ليجعلَ منهما اُهللا جسداً 
  .واحداً

  أمهِّية املاضي

فقبلَ أن .  خاللِ إختباراتنا يف احلياةتصاغُ شخصياتنا مجيعاً من  
 نك تشكَّالزوجتو كُنت أنت ،سنني طويلةب تلتقي أنت وزوجتك

الشخصني اللذَينِ سيلتقيان  ا لتصبِح العائليةبِواسطَة الظروف والتأثريات
ما بعضكُما بعضاً، عليكُما أن تفه ا أن تفهمتماهلذا إذا أرد. يوماً ما
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دعونِي أُقدم لكُم . أمهِّيةَ التأثريات املاضية اليت شكَّلت شخصياتكما
   شخصياً واحداًإيضاحاً

.  مريضةً جداً زوجيت جيينيف أواخر الستينات كانت   
يعرِفُونين أنا وزوجيت، والذين يأتونَ كانوا الناس الذين وباحلقيقة، 

 نا اليوم، بعدتزيارة الثنيثلدي هي املُقعتونَ أن تكونَ زوجسنةً، يتوقَّع 
  جيينةُكانت حرار،  يومٍذاتل نـز إىل املعدتعندما ف. يف الكُرسي

. فأصبحت أنا غاضباً ومكتئباً. كانت مفاصلُها أيضاً متورمةومرتفعة، 
ولكن . وسرت أرفُس السرير، ومل أكُن بتاتاً ذلك الزوج املُشجع هلا

 رى سبب تصرفينرجِع إىل املاضي للنهذا ساعدنا يف النهاية، خاصةً 
  .مع مرضها ذه الطريقة وجتاويب

وكُنا حنن . ألننِي عندما كُنت طفالً مرِضت أُمي مرضاً شديداً
أوالدها أحد عشر ولداً، وعندما كانت حبلَى بالولد احلادي عشر، 

 محلها يف السرير، وبعد أن ولد الطفلُ احلادي عشر بوقت قضت فترةَ
وكانَ مرضها تورماً سرطانِياً خبيثاً يف . قصري، أصبحت مريضةً للغاية
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وبعد عملية جِراحية كبرية وسنتني إضافيتني، أخذها الرب . القُولون
ذي كانَ لديه وكطفلٍ صغري، كُنت أُراقب والدي ال. إىل حضرته

، وكان يعملُ يف  حتتاج للعنايةلٌ مآلنٌ باألوالد وزوجته مريضةنـزم
فطوالَ النهارِ كانَ يعملُ ساعي بريد، وطوالَ الليل كانَ . وظيفتني

  .سائق تاكسي، لكي يستطيع أن يوفِّر احتياجات العائلة
ت اليت كانوهكذا طورت يف عقلي الالواعي تلك الفكرة 

رساء : "تتخمإنَّ الن كنويتر نتومي ضنمن ازأمير فرقة مع نوجه
 فعندما مرِضت زوجيت كانَ لدينا مخسةُ أوالد، إثنان منهم ".األوالد

ل نـز رجعت إىل املفعندما .كانا ال يزاالن رضيعني، وثالثة يدبدبونَ
عة، جعلَتين تلك الساعات  لدرجة املُنازألجد زوجيت مريضةًذات يومٍ 

الطِّوال اليت راقبت خاللَها أُمي وهي متوت ووالدي يصارِع، جعلتين 
 وعندما تدبرنا .أجتاوب مع مرضِ زوجيت بالطريقة اليت وصفتها لكم

  .عرِف ملاذا أصبحت أنا غاضباً ومكتئباًنأُمورنا قليالً، مل يكُن صعباً أن 
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فلو مل . بالنسبة لزوجيت أن تفهم ماضيجداً املُهِم  كان من لقد
يفكِّر بِماضالطالق،ت ن أن تطلُبمككان ي . ،ها بدلَ ذلكولكن 

 علي ويف النهاية. أخذَت وقتها لتفهم من أين كانَ يأيت غضيب وإكتئايب
الدتك، فهذه ليست و. قف على رِجلَيك يا رجل"، أقولَ لنفِسيأن 

 لقد مرت أوقات عديدة ."بل زوجتك، وهي حتتاج ملُساعدتك
ساعدين فيها فهمي للتأثريات املاضية اليت شكَّلت شخصيةَ زوجيت كما 

عليك ، شريك حياتك الذي تعيش معهأن تفهم فإذا أردت  .هي اآلن
  .أن تدرِك أمهِّيةَ املاضي

  قُدسيةُ الفردية

فهو . هو أن نكونَ مختلفني فريدين لكُلِّ واحد مناصد اِهللا ق  
موصوفةٌ يف " ذات"فكلمة . خيلُق كُلَّ واحد منا، ويكِسر القالب

فرادة أو فردانية شخصٍ معين اليت جتعلُه مميزاً عن كُلِّ "القاموس 
عي كنيسة،  لقد الحظت عرب السنني اليت قضيتها كَرا."شخصٍ آخر

ِ السعادة يكُمن يف حقيقَة عدم كون  أنَّ أحد أهم التفسريات إلنعدام
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 .األشخاص غري السعداء من وماذا وأين خطَّطَ اُهللا هلُم أن يكُونوا
 ضرفتيأن ي ةبالزوجِ والزوجدهما بعضاً  اساعبعض على اكتشاف

  ).٢، ١: ١٢ رومية(. الفرادة املُعطَاة هلما من قبلِ اهللا
إن هذا هو عاملٌ مفتاحي عندما ننظُر إىل أمهِّية التفاهمِ يف 

االتفاقات املُتبادلة على حلِّ ": عرف أحدهم التفاهم بكَونِه. الزواج
؟ يقولُ تعريف آخر  مجيالً للتفاهمِأليس هذا التعريف." االختالفات

 ،هم أنل "للتفاهتبادم مإىل التمييزِ تفه وايا اليت تقودلألفكارِ والن
فلكَي تفهم شريكَةَ حياتك، عليك أن تفهم الفَرق بني ." والتعاطُف
  .عليك أن تفهم أمهِّيةَ املاضي. األجناس

 لكي تفهمكتوجهازبفهم عليك أن تتحلَّى بالرغبة ، . ناكه
 يصرفُوا الوقت والطاقَةَ يريدونَ أنالكثريونَ من املُتزوجني الذي ال 

 بفهمِ هل ترغبماذا عنك؟ . يفهموا بعضهم بعضاًاملَطلُوبة ل العاطفية
 إن كنت ترغب بفهمِ زوجتك أو زوجك، فإليك شريكَة حياتك؟
  .بعض النصائح
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عليك بتطبيقِ القاعدة لكَي تفهم شريكَةَ حياتك،  ،أوالً
فكُلُّ ما تريدونَ أن يفعلَ الناس بكُم إفعلوا "قالَ يسوع، . الذهبِية

). ١٢: ٧مىت " (هكذا أنتم أيضاً بِهِم، ألنَّ هذا هو الناموس واألنبِياء
ولتطبيقِ . هذا أهم عدد يف الكتاب املقدس حولَ العالقات اإلنسانية

نهأنفُس أن"، هذا التعليم، على الزوجات أن يسألن الزوج، الو كُنت 
 وعلى األزواج أن يسألُوا أنفُسهم،" ماذا كُنت أَود أن تفعلَ زوجيت؟

 قد يبدو هذا "لو كُنت أنا الزوجة، ماذا كُنت أود أن يفعلَ زوجِي؟"
نا ، ولكن إذا طلبمناقضاً لطبيعتنا البشرية اليت تحب خدمةَ نفِسها

ساعدةَ اِهللا، فسوفعطيماحلياة يف مركزِ  نعمةًنا ي شريك لنضع 
إهتماماتنا، ولنطبق القاعدة الذهبية اليت علَّمنا إياها يسوع، ونحاوِل أن 

  .نفهم بعضنا بعضاً
هناك الكثري و ،فاالستماع هو فن.  استمع للشريك اآلخر،ثانِياً  

من الواضح يكونُ . مل نتعلَّمهه عن االستماع، معظمنا ميمكن تعلُّ
فعندما يظنان أنهما . زوجني ال يستمعان لبعضهما البعضأنَّ أحياناً 
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أنا أُفكِّر مبا سأقولَه "يستمعان لبعضهما البعض، ما يعنيه هذا هو، 
كفم نيلقفع"قالَ يسوع، ." عندما تللسمعِ فليسم أُذنان مىت  (."من له

 فهل تستمع لزوجتك وهل تستمعني لزوجِك عندما ).١٥: ١١
  تتحدثا؟تحاوِالن أن 

مرأة إ فريسي، وإذا بلَنـز ميزور، كانَ يسوع ٤٤: ٧يف لوقا   
 مما يعين أنَّ هذا . ألنَّ الفريِسي مل يغِسل قدمي يسوعوتبكي،تدخلُ 

 دموعها  املرأةُوهكذا جعلت .الفريسي مل يرحب بيسوع بِشكلٍ الئق
وإذا بالفريِسي يقولُ . تنهمر على قدمي يسوع، مث مسحتهما بِشعرِها

يف نفِسه، لو كانَ يعلم أي نوعٍ من النساء هي هذه املرأة، ملا قبِلَ أن 
  ".تغِسلَ قدميه بِشعرِها

 سأله يسوعولكن، بينما كانَ الفريسي يفكِّر ذه األفكار، 
هناك الكثري من  " يا سمعان، هل ترى هذه املرأة؟"فقال، . مهِماًسؤاالً 

هل "وهنا كان املقصود، " رأى"الكلمات اليونانية اليت تشري إىل فعل 
فعالً ترى هذه املرأة؟ وماذا ترى عندما تنظُر إىل هذه املرأة؟ أعتقد أنَّ 
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 اليت ل ترى هذه املرأةه. هذا سؤالٌ عظيم يطرح على األزواج
زوجتك عندما تحاوِلُ أن ؟ وهل تستمع فعالً إىل تزوجت منها
  ؟تتحادثَ معك

. أحد الشخصيات البطُولية لديإنَّ فرنسيس األسيزِي هو   
 ذهب فرنسيس إىل كُلِّية الالهوت، كانَ هذا حدثاً عظيماً ألنه عندما

وبعد أن أكملَ تدريبه يف كُلِّية . ن عائلة عريقَةفذَّة ومكانَ شخصيةً 
 ةل بكيسٍ من اخلَيش ملُدام التسواألي الالهوت، الذي كانَ يف تلك
سنتني لكي تربهن أنك فعالً ختلَّيت عنِ العامل واجلسد والشيطان؛ 

لرسامة فعندما حانَ وقت الرسامةَ، كانت العادة أن يقوم املُرشح ل
وعندما حانَ الوقت ليعظَ فرنسيس األسيزي، كانت . بالوعظ

الكاتدرائيةُ تعج باحلُضور، ألنه كانَ شخصاً مشهوراً قبلَ أن ينضم إىل 
وعندما وقف ليعظ ما ظنه الناس سيكونُ أعظم عظة . تلك الرهبنة

فدعونا . للوعظ بل للعملاُهللا مل يدعنِي "تلقَى على اإلطالق، قال، 
  . ثُم صلَّى هذه الصالة." نصلِّي
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"كسالماجعلين أداةً ل ،دعين . يا رب ،غضالب وحيثُ يسود
أُظهِر احلُب؛ وحيث األذَى، دعين أُظهِر املُسامحة؛ وحيثُ 
الشك، اإلميان؛ وحيثُ اليأس، الرجاء؛ وحيث الظُلمة، النور؛ 

ها املُعلِّم اإلهلي، أعطنِي أن ال أطلُب أي. حوحيثُ احلُزن، الفر
أن أتعزى بقدرِ ما أطلُب أن أُعزي، وال أن أُفهم بقدرِ ما 

ذُ، أتفهنا بالعطاِء نأخألن ،ببقدرِ ما أُح بم، وال أن أُح
  ."وباملُساحمة يغفَر لنا، وباملوت نولَد للحياة األبدية

وموقف رائع حنتاج أن نطبقَه كأزواج  مدهشة إنَّ هذه لصالةٌ
ساعدنِي أن ال أطلُب أن أُفهم بقدر ". نحاوِلُ فهم شركائنا يف الزواج

مإن ." ما أتفهفتاحه هو أن ممع الشريك اآلخر الذي تعيش متفه 
تقرأَ بني "فَلكَي تفهم زوجتك، عليك أن . جتعلَ منه مركَز اهتماماتك

لتعرِف ما هي حاجات " تسمع ما بني الكَلمات،"وأن " السطُور،
  .زوجتك
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متاماً كما كانَ تعليم يسوع، فإنَّ صالةَ األسيزي تشري إىل 
عندما  يحدثُ ثورةً ولكن هذا املفهوم البسيط قد. مفهومٍ بسيط نِسبياً

 ضع الشريك اآلخر قيقَةُ هي، هذه احل.تطبق هذه احلقيقة على زواجِك
فالقضيةُ اليت . يف املركز، وال تقلق عما إذا تفهمك الشريك اآلخر أم ال

 أنت بل إن كُنت ،كمتفه كتت إذا كانت زوجليس كُم غي أنينب
، بل هل هااحلُب حتصلُ عليه من ليست القضية كم منو. تفهمها

  ؟بمتنحها أنت احلُ

  العمق يف اإلتصال

فهناك . لكي تفهم زوجتك، عليك أن تتصلَ معها بِعمق  
ناك مستوى عدم ه أوالً، . يف الزواجمستويات مختلفَة من االتصال

 أي املُستوى السطحي الذي ال يتكلُّم فيه الزوجان عن أي االتصال،
 املُستوى التايل من اإلتصال، حيثُ تتشارك أنت ثُم يأيت. أمرٍ له أمهَّيته

 ثُم نصلُ إىل املُستوى األعمق، عندما تبدأُ. وزوجتك مبا تعرِفانِه
شاركةمب به روما تشع ،به فكِّرو .ما تقصال هو أعموى لالتستم 
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أنت وأين ،وما أنت عن من أنت عندما تتكلَّمكب يف حيات ، مع املُقارنة
  .من وماذا وأين تظُن أنك ينبغي أن تكون

 كد قولجروًى عميق، فهذا ال يعنِي مستل على مصأن تت
 ،كحيات ين اململحة،"لشريكةأعط ها "مثالً، أو " من فضلكيبدو أن

عندما تتصلُ على مستوًى عميق، تضع قلبك يف يد ." ستمطر اليوم
أن يعصره، أو . الشريك اآلخر ليصبِح بإمكانِه أن يفعلَ به ما يشاء

  . أن يتجاهلَهبسوأ ولربما قد يفعلُ األيلقيه أرضاً ويدوس عليه، 
   شريكل شخص أن يقولَه نمكعما ي هعتأن أسوأَ ما مس أعتقد

 ضخماًكانَ الرجل . حياته، مسعته يف جلسة إرشاد منذُ ثالثني سنةً
، فاستمرت زوجته تسألُه طوالَ حلقة اإلرشاد عما يفكِّر عنها. وخشناً
أنت تتملَّقني " ويف النهاية، نظر إليها وقال، "ماذا تظن عني؟"قائلةً، 

نَّ نقيض فكما ترى، إ." فأنا ال أُفكِّر بك مطلَقاً. نفسك أيتها املرأة
باالةاحلُبغض، بل الالمالب هو ليس . هتلُ زوجعامهذا الزوج كانَ ي 

   .بِنقيضِ احلُب أي الالمباالة
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 .، قد تتعرض لألذَىفإذا وضعت قلبك يف يد الشريك اآلخر  
تعرض تحرِز أي تفاهمٍ بينك وبني زوجتك بدون أن ولكنك لن 

 كيف  تتعلَّمأن  يعنِي على مستوًى أعمقتصالُفاإل. نفسك هلذا اخلَطَر
ألنك عندما تصلُ إىل مستوى االتصال العميق، لن . تتعاملُ مع الصراع

 ريدما ت اآلخر دائماًيقولَ الطرف همساع . اآلخر فإن كانَ الشريك
 تظنك زوجةً صالحةً ومهتمةً بنموك وازدهارِك، فسوف تقولُ ما

هذا ما تكلَّم عنه . حتتاج أن تسمعه، ولكن قد ال ترغب أنت بِسماعه
الشجاعةُ " يف فصلٍ يف كتابه، بعنوان Paul Tournier الدكتور 
عندها، سوف تنسحب مثل السلحفاة إىل داخلِ حجرتك ." لإلتصال

 الناتجة عن اعاتنـزمع ال إذا تعلَّمت كيف تتعاملُ العظمية، إال
  .اإلتصالِ العميق

  التعاملُ مع الغضب

 إذا كانَ زوجان يتعامالن على مستوًى عميق من اإلتصال،  
النيتعام الذين . مع الغضبعليهما أيضاً أن يتعلَّما كيف فاألشخاص 
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الغضب هو و .نحبهم باألكثر، لديهم أكبر قُدرة على إثارة غضبِنا
 مؤمنٍ يف حياةأتساَءلُ ماذا تفكِّر عن الغضب . انفعالٌ مثري لالهتمام

 فهل تؤمن أنَّ اَهللا يسمح يف كلمته للمؤمن اململوء بالروح أن ؟باملسيح
  مقبول لشخصٍ مؤمنٍ باملسيح؟ جيدشعورهو يغضب؟ وهل الغضب 

  :ا بولُس عن الغضب يف حياة املُؤمننيأصغِ إىل هذه الكلمات اليت كتبه
وال . ال تغرب الشمس على غيظكُم. إغضبوا وال تخطئوا"

وال تحزِنوا روح اهللا القُدوس الذي به ختمتم … تعطُوا إبليس مكاناً
ليرفَع من بينِكُم كُلَّ مرارة وسخط وغضبٍ وصياح . ليومِ الفداء

كُلِّ خ س (." بثوجتديف مععطينا ). ٣١-٣٠، و٢٧-٢٦: ٤أفسوي
ألن غضب اإلنسان ال يصنع بر "يعقُوب مالحظةً وديعةً عندما قالَ، 

  ).٢٠: ١يعقوب ." (اهللا

  وجهة نظَر شخصية

كُنت ولكني  ، عندما تزوجنا أنا وزوجيتلقد كُنت مؤمناً
ما ولكن كانَ علي أن أتعلَّم . ضاً أيحينئذ شاباً مملوءاً بالغضبِ والغيظ
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 سحقت جهاز راديو صغري مرةوذات .  عن الغضبتقولُه كلمةُ اِهللا
. بقبضتي، فأحدثت فجوةً كبريةً يف جهاز الراديو وكأنَّ قُنبلةً أصابته

وعندما انتقلنا بعد أن حدثَ هذا بسنتني إىل وِالية فلوريدا، أخذت 
 سريرِنا الذي كان حيتوى فوقولقد وضعته . ديو معنازوجيت هذا الرا

ولقد حاولت . لكي تذكِّرين، على مكتبة صغرية من جهة أريكة الرأس
أن أشرح هلا عندما كُنا نحاوِلُ أن نتفهم بعضنا بعضاً، أنين مل أكُن 

ملصرِف بل كُنت غاضباً من ذلك املُوظَّف يف ا. غاضباً منها شخصياً
 مأتقد ين كُنتي للمال، ألنترين على االعتراف بسوِء إدارالذي أجب

ولقد غَضبت كثرياً حيالَ سوِء إداريت للمال، . بِطَلَبٍ لقرضٍ مصرِيف
 يفسحقتتالراديو بقبض .  

ملاذا . دائماً خبصوصِ غَضبِكهناك أسئلة ينبغي عليك طرحها 
نت غاضب؟ وما هو مصدر غضبِك؟ وما هو أنت غاضب؟ وممن أ

موضوع غضبِك احلقيقي؟ سوف تالحظُ أنه نادراً ما سيكونُ هو 
فأنت عادةً غاضب من . الشخص الذي تصب جام غضبِك عليه
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فقد تكونُ مثالً غاضباً من رئيِسك يف . نفِسك، كما كانت احلالُ معي
تضرب قبضتك فَ ،ه بقبضتك على وجهِهالعمل، وال تستطيع أن تضرِب

فحتى ولو بدا وكأنك . لنـزعلى شيٍء آخر عندما تصلُ إىل امل
 وقد ال تكونُ .هاولكنك لن تكونَ غاضباً منغاضب من زوجتك، 

. بل ستكونُ غاضباً من نفِسك. غاضباً وال حتى من رئيِسك يف العمل
ول جداً لك بِكمن املُهمغض رمصد مأن تفه كحيات شريكَة.   

يف املقطع الذي إقتبسناه أعاله عن أعتقد أنه من الواضح متاماً 
.  أنَّ اَهللا ال يسمح للمؤمن باملسيح واململوء بالروحِ أن يغضبالغضب

أفسس " (إغضبوا وال تخطئوا"بعض ترمجات الكتابِ املقدس تقول، 
.  ذريعةً وشعاراً لحياتهمالكَلمة األوىلكثريونَ يتخذُونَ من . )٢٦: ٤
عندما  "تقول،  املُقدسلكتابِترمجات أفضل ل ولكن ".إغضبوا"

فاُهللا واقعي مبا فيه الكفاية لكي يعرِف أننا ."  ال تخطئواتغضبوا،
بسنغض .ة، وال تدللخطي كالشمس ولكن ال تدع الغضب يقود ع
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كب على غيظهو ما. تغر يقولُواملُهِم رفَع من بينِكُم كُلَّ " النص، هلي
  ).٢٧ -٢٦: ٤أفسس (" …مرارة وسخط وغضب

عندما أدركت أنَّ اَهللا يخبِرين يف كَلمته أنه ينبغي علي أن ال 
 ،جانِباً، تساَءلت الغضب حبل أن أطر ،بذ"أغض ؟ولكن كيفلك "

 الذي ليس فقط منحين تكوين،فقادين سؤايل إىل إصحاحٍ يف سفرِ ال
وأنا أنصحك ذا . أجوبةً على سؤايل، بل وحررين من الغضبِ أيضاً

من أعظم قصص الكتاب إنه  . اإلصحاح عندما تتعاملُ مع الغضب
  : املقدس

ن أمثارِ األرضِ قُرباناً وحدثَ من بعد أيامٍ أنَّ قايني قدم م"
مانِها. للربن سوم ههابيلُ أيضاً من أبكارِ غنم موقد . فنظر

إىل هابيل وقُربانِه الرب .مل ينظُر ولكن إىل قايني وقُربانِه .
هاً وسقطَ وجهجِد فاغتاظَ قايني) . يبأُص هوهذا يعنِي أن

ماذا اغتظت وملاذا سقطَ فقالَ الرب لقايني ل." باالكتئاب
كوجه .أفال رفع البابِ . إن أحسنت حِسن فعندوإن مل ت
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وكلَّم قايني . خطيةٌ رابِضةٌ وإليك اشتياقُها وانت تسود عليها
وحدثَ إذا كانا يف احلقلِ أنَّ قايني قام على هابيل . هابيلَ أخاه
. فقالَ ال أعلم.  أخوكفقالَ الرب لقايني أين هابيل. أخيه وقتله

-٣: ٤تكوين (" ماذا فعلت؟] اُهللا[فقالَ . أحارِس أنا ألخي
١٠.(  

لديك . يف هذه الدراما الصغرية، يوجد تعليم عظيم عن الغضب  
لقد . كالهما قدما تقدمات هللا. رجالن، السيد مقبول والسيد مرفوض

ر ابيل وتقدمته، أما بقايني واآلن، اُهللا س. كانت الفكرةُ فكرةَ قايني
رسفلم ي هتمما هو الشيء الذي مل . وتقد نا نعلَمأن دبصراحة أنا ال أعتق

لقد كانَ مزارِعاً، وال بد أنه قدم من ثمارِ . يقبله اُهللا يف تقدمة قايني
  .والقصةُ ال تقولُ أنه مل يأت بأفضلِ نِتاجِه. األرض

كثريونَ قالوا . أما هابيلُ فكانَ راعي غنم، فقدم ذبيحةً حيوانِية
أنَّ القضية كانت أن أحد التقدمتني كانت ذبيحةً دموية أما اُألخرى 

ولكن مل يكُن هناك حتى هذه املرحلة أي تعليمٍ بعد يف الكتابِ . فال
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، أكثر الرجلَني التشديد هو على أعتقد أنَّ. املقدس عن الذبائح الدموية
. فواحد منهما مقبولٌ، هلذا قبِلَ اُهللا تقدمته. الذبيحتنيمما هو على 

  .واآلخر غري مقبول، فلم يقبل اُهللا تقدمته
جتاز مقابِلَ السيد غري مقبول، إفالسيد مقبول . وتستمر الدراما

مث جاَء اُهللا إىل . لقد ضربه حتى املوت. تلهوإذا بالسيد غري مقبول يق
قايني وسألَه، " ؟ إذا أحسنتك؟ وملاذا سقطَ وجهملاذا اغتظت

التصرف، ألن تصبِح مقبوالً؟ ولكن إن مل تحسن التصرف، فإنَّ سوَء 
  ".تصرفك سوف يدمرك ويقضي عليك

  حتطيمِ ف. بلقد كانَ هذا درساً عظيماً عنِ الغض ةفي قص
 نفِسيبل كُنت غاضباً من .  مل أكُن غاضباً من زوجيتجِهازِ الراديو،

كانَ ينبغي أن يسألين . ألني كُنت غري مقبول بسببِ سوِء إداريت للمال
مثَّ الدرس " ملاذا أنت غاضب؟ وملاذا سحقت جِهاز الراديو؟"اُهللا، 

تعلَّم أن تدير أموالَك . صحح أُمورك مع اهللا"، الرئيسي بالنسبة يل كان
 اهللا وال عند وال عند نفِسك ولٍ عندمقب وهكذا لن تكونَ غري
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سوف تستمر يف فولكن إن مل تعملْ على تقوميِ مسارِك، . اآلخرين
حياتك بسحقِ أجهزة راديو يف موجات غضبِك، أو يف ضربِ هابيل، 

 وهذا سوفكردمي".  
سوف جند مقطَعاً آخر يف الكتابِ املقدس يتكلَّم عنِ الغضب،   

الذي يحب زوجته يحب "هو يف أفسس، حيثُ يقولُ الرسولُ بولُس، 
 فلو أنين أحببت نفِسي يف تلك املرحلة ).٢٨: ٥أفسس  (."نفسه
نت لدي القُدرة أن أُحب ، لكا اليت حطَّمت فيها جهاز الراديوالعابِرة
ولكن كونِي مل أُحب نفسي، أصبحت ناقداً لنفِسي، وهكذا . زوجيت

  . أصبحت أُعبر عن السخط والغضب تجاهها
ولكنين فكَّرت وأنا أُحاوِلُ السيطَرة على مشكلة غضبِي، أننِي 

اً عن حبي لزوجيت ولكنين مل أُعبر دائم. أُحب زوجيت وأوالدي
فعندما كُنت أُصبِح . وألوالدي، خاصةً عندما مل أكُن أُحب نفِسي

إنتقادياً ضد نفِسي، ألي سببٍ كان، إختفَت قُدريت على التعبريِ عن 
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 فما كُنت أحتاج أن أفعلَه هو أن أسترجِع إحترامي لنفسي. حبي هلم
   . اُهللاوأن أرى نفِسي كما يراين

يا معلِّم، أيةُ وصية " ، سألَ محامٍ يسوع سؤاالً،  إجنيلِ مىتيف
تحب "فقالَ يسوع، ). ٣٦: ٢٢متى (" ؟هي العظمى يف الناموس
من كُلِّ قلبِك إهلك الربومن كُلِّ فكرِك هي .  ومن كُلِّ نفِسك هذه
اتنيِ .  تحب قريبك كنفِسك.هاوالثانية مثلُ. الوصيةُ األوىل والعظمى

  ).٤٠-٣٧: ٢٢مىت  (."الوصيتني يتعلَّق الناموس كُلُّه واألنبياء
يف هذا املقطَع، ما كانَ يسوعهو أن يقولُه  علينا أن ننظُر ه

سعداء ومستقري كونَ ن أن ان إذا أرد مختلفَةثالثةَ اتجاهاتب
 وأن نصحح عالقَتنا مع اهللا؛ وعلينا نظُر إىل فوقن  أنناعلي. الشخصية
أن ننظُرلإىل داخ  أنفُِسنا، وعلينا أن ننظُر نا مععالقت حصحإىل نا وأن ن
 يلخص يسوع هذه .لنا وأن نصحح عالقتنا مع اآلخرينما حو

. حب اهللا متاماًأنظُر إىل فَوق وأَ: الوجهات النظر الثالث بِتعليمنا التايل
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وأنظُر إىل حولك . أنظُر إىل داخلك وأحب نفسك بِشكلٍ سليم
  .وأحب قريبك واآلخرين بدون شروط

فمحبةُ النفس ال تعنِي أنك كُلَّما مررت أمام مرآة، تقف لبرهة   
من الناس أن هذا هو يظن الكثريونَ . ذاتكل  وعبادةوتقوم بفترة تأملٍ

  على املشروبات الروحيةكانَ مدمناً لدي صديق. املقصود مبحبة النفس
.  يلخص هذا كالتايل وهوإدمانِه،ولكنه إنتصر على لعدة سنوات 

أن يحب اَهللا بالتمام، وأن يحب نفسه بطريقة سليمة، على اإلنسان "
 عندما استطاع صديقي أن ينجح ".خرين بِدون شروطوأن يحب اآل

على هذه الصعد الثالثة، عندها تغلَّب على اإلدمان على الكُحول 
، وأصبح رئيس جلنة الشيوخ يف وامتنع عنها منذُ عشرة سنوات

  .كَنيستنا
يفتح " الذي يحب زوجته يحب نفسه،"عندما يقول بولُس،   

فإن كنت ال تحب عندما تنظُر إىل الداخل، .  داخليسرنا الباب على ل
ك، وإن كاننفس هإذاً تكر لة احتقار الذات تفأنتشكم لديك 
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، فهذا يعين أنك التدمري الذايت، إىل درجة نفِسكلدرجة الغضب على 
   . زوجتك، خاصةً معلن تنجح يف تدبرِ أُمورِك مع اآلخرين

.  أن تفهمه عليك،شريك آخرتشارِك حياتك مع ا كُنت سإذ  
تفهمنا لبعضنا البعض عن تواصلنا مع بعضنا من املُستحيل فصل و

  .البعض ومع اهللا

  كيف يمكننا أن نفهم بعضنا بعضاً؟

ف سأفهم هي أنين إن كُنت ال أفهم ذاتي، فكيالنَّ احلقيقةَ 
القلب أخدع من كُلِّ شيٍء، وهو جنس من "قالَ إرميا، . زوجيت
أنا " يف العدد التايل، يجيب اُهللا على سؤاله ثُم ).٩: ١٧إرميا  ("يعرِفه؟

 هذا صحيح، مبا أنَّ ).١٠عدد .." (.الرب فاحص القَلبِ مختبِر الكُلَى
إىل فوق مثل داو قليب"د ونقول، علينا أن ننظُر بِرين يا اهللا واعرِفاخت .

إنَّ هذا النوع من ). ٢٣: ١٣٩مزمور (." امتحني واعرِف أفكارِي
لكَي نبدأ الوحيدة اليت نستطيع ا فهم نفوسنا، اإلنفتاح هللا هو الطريقَة 

 فإن كانَ واحد من.  يف العالقَة الزوجِيةنحاوِل أن نفهم بعضنا بعضاً
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الزوجني ال يتمتع بعالقة اتصالٍ مع اهللا، فسوف يتعطَّلُ االتصالُ 
بني مسواءوالتفاه دني على حالزوج .  
وإنما إن كانَ أحد تعوِزه حكمةٌ فَليطلُب من  " يعقوب،يقولُ

عطَى لهر فسييعخاء وال يبِس ي اجلميععط٥: ١يعقُوب ." (اهللا الذي ي( 
 .بكَلمات أُخرى، قد ال تستطيع أن تفهم زوجتك، ولكن اَهللا يستطيع

عندما تدرِك أنك حتتاج للمساعدة لكي تفهم األمور اليت ال تعرِفها، و
 . أن مينحك احلكمةَ اليت حتتاجهاأُطلُب من اهللا

 
 
 
  

  الفصلُ الثَّانِي

  بوصلةٌ روحية
وهذا ما تعنيه كلمة . و سفر البداياتإن سفر التكوين ه

من اُألمور، ألنه ففي تكوين، يخبِرنا اُهللا عن بدايات الكثري . تكوين
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فأولُ حوارٍ مسجل بني . يريدنا أن نفهمها كما قصد هلا اهللا أن تكون
اِهللا واإلنسان جنده يف اإلصحاحِ الثالث من سفرِ التكوين، ويأيت 

رباشاليت م هما من الشجرةة، بأكلاء يف اخلطيم وحوآد قوطس ةً بعد
فبِعصيانِهِما إكتسب آدم وحواء معرِفَةَ اخلريِ . منعهما اهللا من أكلِ مثرِها

  .والشر، فخبأا نفسيهِما بسبب عارِ عصيانِهما
 اجلَنة، وعندما هنا نقرأُ أنَّ اَهللا جاَء باحثاً عن خليقَته املُتمردة يف

وعندما يسألُ اخلالق خليقَته  .وجدهما، طرح عليهِما ثالثَةَ أسئلة
إنَّ قصد اِهللا يف طَرحِ األسئلة هو . سؤاالً، ليس ألنه ال يعرِف اجلواب

لقد وجدت أنَّ أسئلةَ اهللا هذه هي بِمثابة . أن جيعلَ اإلنسانَ يفكِّر
 ومبا أنَّ ستراتيجيةَ الكتاب لنا يف عملنا على حتسنيِ ."بوصلة روحية"

زواجِنا تبدأُ مع الشريكَني الزوجِيني، أود أن أُشارِك معكُم مثانِية أسئلة 
طرحها اُهللا علينا يف الكتابِ املقدس، تستطيع أن تساعدنا حنن الشركاَء 

  .لبعضالزوجِيني على فهم أنفُسهما وبعضهم ا
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إن أولىكلمات اِهللا لإلنسان الساقط يف الكتابِ املقدس هي 
" هذا يعين،  ).٩: ٣تكوين ("أين أنت؟"هو،   األولُ اِهللاسؤالُو. أسئلة

" أين أنت؟ف. يفترض بك أن تكونَ يف مكان ما وأنت لست فيه اآلن
الذي أنت فيه اآلن، ألنك فكِّر باملكان "كانَ جوهر السؤالِ هو التايل،
  ".لست حيثُ ينبغي أن تكون

مسعت صوتك يف اجلَنة، فخشيت ألني عريانٌ "أجاب آدم، 
بأتأُخرى، ). ١٠" (فاخت خيفُين"بكَلماتي كصوت ععندما أمس . هألن

  ." وأنا ال أُريد أن أُفضح. سيفضح عريِي
د صفو وة، كما كانت وكما إن هذا هشريالب ةللطبيع قيق

فهل لديك اإلقتناع أحياناً أنك ينبغي أن تكونَ يف . هي عليه اليوم
مكان ما، ولكنك لست فيه؟ فكِّر بإمكانِية أن تكونَ قناعتك أن 

أزمة "هل من املُمكن أن يكونَ ما نسميه " أين أنت؟"يسألَك اهللا، 
يف تكوين هوي رنا اُهللا عنهن أنَّ اَهللا ٣ة، هو ما أخب؟ وهل من املُمك
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يريدنا أن نفهم املُعجزة أن اَهللا يالحقُنا اليوم، كما كانَ يفعلُ يف 
  املاضي، بأسئلة عن أين حنن، ألننا لسنا حيثُ يريدنا هو أن نكُون؟ 

من قالَ "، هوسان السؤالُ الثاين الذي يطرحه اُهللا على اإلن
يعين النص ). ١١عدد " (من قالَ لك أنك عريان؟"، وحتديداً، "لك؟

هذا يشري إىل أكلِ آدم " من جعلك تعرِف أنك عريان؟"العرباين ، 
انفتحت "فعندما أكال من الشجرة املمنوعة، . وحواء من الشجرة

طا أوراق تنيٍ وصنعا ألنفُِسهما فخا. أعينهما وعلما أنهما عريانان
٧عدد ." (مآزِر.(  

عندما عرفت أنك عريان، من جعلَك تعرِف "اُهللا يسألُ هنا، 
اجلواب هو أن اَهللا املُحب نفسه هو الذي جعلَهما " أنك عريان؟

ه اُهللا مع إن هذا احلوار الذي أقام. يعرِفان أنهما عريانان ألنه يحبهما
 اهللا، كما كانت، وكما هي عليه ةمجيلٌ حملب صفو واء هآدم وحو

اُهللا هو الذي فتح أعينهما، ألنه أراد أن يفهم اإلنسانُ ما عملَه . اليوم
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بسقُوطه، لكَي يعملَ شيئاً كونه ليس موجوداً حيثُ يفترض به أن 
  .بر لنا اُهللا اليوم عن حمبتهذه الطريقة يع. يكون

. يقودنا إىل نوعٍ من االعترافالذي طرحه اُهللا  الثالثسؤالُ ال  
" من الشجرة أن ال تأكُلَ منهاهل أكلت كيت١١عدد " (؟اليت أوص.( 

ال أقصد أنَّ هذا . ية جمازاألشجار يف سفرِ التكوين هيأنا أعتقد أنَّ 
أُسطُورة أو وىهممعن بدون  . ،ذُ فيها الناسخةٌ يتهو قص ازفا

فهل .  معنى أعمق، عادةً ما تكونُ هلا داللةٌ روحية واألشياُءاألمكنةُ
 ورأيت لك شجرة معرِفَة؟ أو شجرة حياة؟ وهل سبق ورأيت لك سبق

ولكن ما هي . أو مسعت صوتاً ميشي؟ ال بد أنَّ هذه لُغةٌ جمازِيةٌ رمزِية
  احلقيقة اليت تعلِّمها؟

لقد " :األشجار، هو بِبساطَة التايل ةفكرما يقولُه اُهللا من خاللِِ 
وضعتكُم يف هذا العامل، وأنا أعرِف ما هي حاجاتكُم أكثَر مما تعرِفُونَ، 
وأستطيع أن أسد احتياجاتكُم من خاللِ هذه الشجرات إذا 

  ".توجيهاتيسبِ استخدمتموها حب
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، أنَّ اَهللا خلق الشجرات لإلنسان ٩-٨: ٢نقرأُ يف تكوين 
الشجرات أشبعت حاجةَ عيونِهم، أي عقُولهم أوالً، . بترتيبِ أولويات

إن جوهر ما . حبسبِ لُغة الكتابِ املقدس، أو كيفيةَ رؤيتهم لُألمور
نك نقيةً، فجسدك كُلُّه يكونُ ألنه إن كانت عي"قالَه لنا يسوع هو، 

نيراً، وإن كانت عينك، أي الطريقة اليت ا ترى اُألمور، شريرةً، 
 إنَّ كيفيةَ رؤيتك )٢٣، ٢٢: ٦مىت " (.فجسدك كُلُّه يكونُ مظلماً

 بالنسبة ليسوع، الطريقَةُ اليت نرى ا . يف غاية األمهِّيةيلألمور ه
هنا يف . تصنع الفرق بني جسد مملوٍء بالنور وآخر مملوء بالظُلمةاُألمور 

أعظَم حاجة لديكُم هي أن أُظهِر "تكوين، يقولُ اُهللا بطريقَة جمازِية، 
  ."لكُم كيف ينبغي أن تروا اُألمور

.  للطعامتهماألشجار يف اجلنة سوف تشبِع حاجقالَ اُهللا أنَّ 
 فهذا . الكائنات البشريةتاجها وتريدهاحت اُألمور اليت هذا يعنِي كُلَّ

ليس باخلُبزِ وحده حييا : "يقولُ جمازِياً ما قالَه يسوع بعد التكوين بِقُرون
فكما ترون،  ).٤:٤مىت " (اإلنسان، بل بكُلِّ كَلمة خترج من فمِ اهللا
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 أن نرى اُألمور، سوف يتبع إذا مسحنا أوالً ِهللا أن يرينا كيف ينبغي
  .ذلك إشباع حاجاتنا الباقية من خاللِ ما تمثِّلُه هذه األشجار

عندما سقطَ آدم وحواء، قلبا أولويات الشجرات رأساً على   
فلقد أكال من الشجرة املَحظُورة، أوالً ألنها كانت جيدة . عقب

 هذا اإلنتهاك ).٦: ٣تكوين  (كانت جةً للنظرألنها لألكل، مث 
فإن رفضنا أن . لترتيب أولويات اهللا أدى بالنهاية إىل طردهما من اجلَنة

تسود علينا وتقودنا  كلمةُ اهللا اليت ترينا كيف نعيش معاً يف عالقاتنا، 
فإن إنتهاك هذه األولويات اليوم ممكن أن يؤدي إىل إستخدام 

ة النووية، وحتى إىل تدهورِ األوضاع لنصلَ إىل حربٍ نووية األسلح
  .شاملة قد تؤدي إىل طَردنا من هذا الكَوكَب

 اإلنسانَ ت وضعلقد"، ازِي يف هذا املقطع العميق وايقولُ اهللا
، وهذا ي كلمتيهعطَأُستركه وحده يف الظُلمة، بل أيف هذا العامل، ومل 

، ألنها تفضح عريهها  خيتبِئ منوسوف. لُه يشعر بعدمِ االرتياحسيجع
فسوف خيتبئُ طُولَ فإن مل يطبق كَلمتي على حاجته، .  حاجتهأي
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هل أكلت من الشجرة "سؤالُ اِهللا هو، " . مني ومن حق كَلميتعمرِه
شفتأن ال تأكُلَ منها؟ أي هل ت كيف اليت أخربت كألسئلت عن أجوِبة 

  "املكان اخلطأ؟
هذا ينطَبِق مباشرةً على " ما عالقةُ هذا بالزواج؟"قد تتساَءل، 

هل تذكُر أنين يف بِداية هذا الدراسة عن . حديثنا عن الزواج املسيحي
الزواج والعائلة، قدمت مالحظات حولَ أربع مناطق للمشاكل يف 

  :الزواج هي
  قةُ اُألوىل للمشاكل هي الزوج؛املنطَ

  املنطَقةُ الثانية للمشاكل هي الزوجة؛
  املنطَقَة الثالثة للمشاكل هي الزوج والزوجةُ؛

  .واملنطَقَة الرابِعة للمشاكل هي األوالد
ولقد تكلَّمت أيضاً عن أن املنطَقَة اليت ينبغي علينا أن نبدأَ 

زواج هي مع الشريكَني الزوجِيني اللذَينِ يقوم العملَ فيها على حتسنيِ ال



Arabic Bible Outreach Ministry       www.arabicbible.com    اخلدمة العربية للكرازة باإلجنيل 

  ٧ُآَتيِّب َرقم  "في ِظالِل الَكِلَمة"
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  ٥٠

 ،يالَهلَ شيئاً حعمأن ت يعطستةً الشخص الذي تعليهما الزواج، خاص
كبِذات أنت وأال وه ،مسؤوالً عنه أنت ربعتوالذي ت.  

األجوِبة الصحيحة على هذه األسئلة جتعلُ من هذه األسئلة 
"وحيلَةً روصالزوج والزوجة أن يكونوا حيثُ " ةًب دساعأن ت نمكي

يفترض م أن يكُونوا، مما سيضيف من الصحة والقُوة واإلستقرار على 
  .عالقَة الشريكَني الزوجِيني

قبلَ أن نبدأَ ببحث السؤال التايل، لدي سؤالٌ جانِيب أود أن 
هل أخذت التعليم الصحيح . "اجِك وعائلتكأطرحه عليك حيالَ زو

هل "بكَلمات أُخرى،  " من احلضارة أم من كلمة اهللا؟زواجِكعن 
 خاللَ تفتيشك عن تأكُل من الشجرة الصحيحة أم من الشجرة اخلطأ

إن كُنت تستقي "وهناك سؤالٌ آخر أطرحه عليك هو، ." خطَّة الزواج
 احلضارة، فإىل أي مدى تعتبِر زواجك وعائلتك خطَّةَ زواجِك من
  "ناجِحنيِ وسليمني؟
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 ملا يسميه الكتاب املقدس بالرجل فاً تعريجنديف املزمور األول، 
 وأحد أولِ األشياء اليت نخبر ."سعيد"تعين " مبارك" إنَّ كَلمة .املُبارك

 يف مشورة لكال يس"ي أنه مبارك ألنه بِها عنِ الرجلِ املُبارك ه
 عندما تقع  مثالً،هل تسلُك يف مشورة األشرار؟ف ).١عدد " (األشرار

 يوخ الكنيسة أو أييس أو أحد شقس ؤيةلَة، هل تذهب لرشكيف م
شخصٍ تقي آخر يعرِف الكتاب املقدس ويحاوِلُ أن يكتشف نصيحةَ 

  ؟ وال خياف اهللام أنك تذهب إىل خبريٍ نفِسي مؤهل وملحد اِهللا لك؟ أ
عندما ذهبت ألدرس يف كُلِّية الالهوت، كانَ علينا دائماً   

وكانت توجد الفتةٌ على املكتب . كطُالبِ الهوت أن نستدين املال
ت إن كُن"حيثُ كُنا نستدين املال، وعلى هذه الالفتة سؤال يقول، 

 نظُن طُالَّب الهوت كُناوك" ذكياً إىل هذه الدرجة، فلماذا لست غَنِياً؟
 نعرِف الكثري، ولكن ملاذا كُنا فُقَراء إىل هذه الدرجة إن كُنا أذكياء أننا

  إىل هذه الدرجة؟
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إن ف:  يومياًللتأملِ ذا السؤال حيتاج ا منكُلَّ واحدأعتقد أنَّ 
وملاذا ليس لديك  "نت ذكياً إىل هذه الدرجة، فلماذا لست سعيداً؟كُ

لَربما حنن ال نفهم الكتاب املُقدس ؟ لٌ أكثر سعادةًنـززواج أو م
كلٍ كافلة منوذَجية سعيدة، . بِشعداء وإن كانَ لدينا عائا سفإن كُن

ني، ويكونُ لدينا زواج وعائلة فبِنِعمة اهللا نكونُ زوجاً وزوجةً مباركَ
وإن مل يكُن هذا إختبارنا، فعندها علينا أن نقترِب من كَلمة . مباركني

اهللا بِشكلٍ فَردي، وأن ندع اَهللا يطرح علينا هذه األسئلة اليت 
  .نستطلعها

 نسلُك يف لربما يكونُ زواجنا وعائلتنا غري مباركَني ألننا
 إىل خطة ومبادئ  نرجِعيف حني كانَ ينبغي أن األشرارِ، رةمشو

فإذا إستمرينا . الزواج والعائلة كما يقدمها اُهللا يف الكتابِ املقدس
باألكلِ من الشجرة اخلطأ، لن يتبارك زواجنا وال عائلتنا أبداً من قبلِ 

  .اهللا
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الرابِع الذي لسؤالُ اولكَي نرجِع إىل هذه األسئلة العظيمة،   
طرحه اُهللا، والذي أوضح اإلعتراف الذي إنتزعه اُهللا من آدم وحواء 

إن ). ١٣: ٣تكوين (" ماذا فعلت؟"، من خاللِ سؤاله الثالث، كانَ
، وحتتوي على كلمة اعتراف يف الكتاب املقدس هي كلمةٌ مركَّبة

أن نقولَ نفس ما يقولُه اُهللا عن خطيتنا، " قول املُماثل، وتعين: كَلمتني
ماذا "هذا ما عملَه اهللا عندما سألَ آدم وحواء، ." أو املُوافَقة مع اهللا

هو يعرِف متاماً ما فعال، ولكنه أراد أن يسمعهما يقوالن ما " فعلتما؟
 بل لصالحِ آدم وبالطبعِ مل يكُن يعمل هذا لصالحه. يعرِفُه هو سابِقاً

  .وحواء
  خبطايانا هللا، ال نقولُ ِهللا شيئاً ال يعرِفُه رِفرافُنا . عندما نعتفإعت

ليس أحد كامالً، وال يوجد . بِخطايانا ليس ملصلحة اهللا، بل لخالصنا
حنتاج على الصعيدين الفردي واجلماعي كشركاء . زواج كامل

ومن ثَم أن نقولَ " ماذا فعلت؟"سألُنا السؤال، زوجِيني أن ندع اَهللا ي
ا فعلناهاهللا عم رفنا بِخطايانا، . نفس ما يقولُهنا إن إعتاهللا أن لدينا وعد
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. فهو أمني لكَلمته وسيغفر لنا ما عملناه، وما مل نعمله يف زجياتنا
  ).٩: ١يوحنا ١(

  ساً عميقاً يف سفرِ جندؤاالً خامس مالك عبتالتكوين، عندما ت 
  فسألَها مالك الرب،.الرب هاجر اجلارِية اهلارِبة من إبراهيم وساراي

  ). ٨: ١٦تكوين  ("من أين أتيت وإىل أين متضي؟"
،  وزواجِكمبشيئة اِهللا حلياتككَثرياً  أعرِف إن كُنت تفكِّر ال

هذا هو . رحه عليك من وقت آلخرهذا سؤالٌ نافع تدع اهللا يطولكن 
 . اجلديدةةالسنجيِب أن ندع اَهللا يسألُنا إياها عشيةَ نوع األسئلة اليت 

 نا معحادثتاللَ مخ لَ فيهنتأمداً لهذا سؤاالً جي ربعتففي إطارِ زواجِنا، ي
  .اهللا يف ذكرى عيد زواجِنا

جنتز يف إختبارِ تغيري، فسوف إن جوهر السؤال هو أنه إن مل 
لُ إىل املكان الذي إنطَلقنا منهمن الروتني إال . نص املزيد بِرخنت وسوف

هل سبق ووصلت يف حياتك إىل مرحلة . إذا حدثَ إختبار تغيريٍ معنا
  مل تعد حتتمل فيها أن تبقى يف نفسِ الروتني الذي تعيشه؟



Arabic Bible Outreach Ministry       www.arabicbible.com    اخلدمة العربية للكرازة باإلجنيل 

  ٧ُآَتيِّب َرقم  "في ِظالِل الَكِلَمة"
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  ٥٥

بل يطلُب . ال يطلُب منا أبداً أن نغير نفُوسناالكتاب املقدس 
. منا الكتاب املقدس أن نستويف بعض الشروط ومن مثَّ ندع اهللا يغيرنا

ولكن ). ٥-٣: ٣يوحنا (ويخبِرنا يسوع أنه علينا أن نولَد من جديد 
فالوالدةُ هي إختبار .  ألنفُِسناالكتاب ال يعلِّمنا أن مننح الوالدةَ اجلديدةَ

. فنحن نولَد يف يومٍ معين وسنة معينة، وهذا األمر حيدثُ لنا. سلبِي
فنحن نولَد من جديد، ونتغير . واألمر ذاته يصح على الوِالدة الروحية

  ).٢، ١: ١٢رومية . (بتجديد أذهانِنا
املسيح املُتجد رونَ، إن أتباعوا، ويتغيرقد تغي م أناسدين ه

: ٥كُورنثُوس ٢. (ويتجِهونَ حنم األبدية حيثُ سيتغيرونَ إىل األبد
وبِما أننا ممكن أن نتغير يعين ). ٥١: ١٥كُورنثُوس ١؛ ١٨: ٣؛ ١٧

. ناأنه ليس علينا أن نذهب إىل املكان الذي إنطلقنا منه يف حياتنا وإميانِ
وال جيِب أن . فماضينا ال جيِب أن جيعلَ حاضرنا ومستقبلنا قَدراً حتمياً
فإن كُنت ال . نرضى بأن نعيش نفس نوع احلياة سنةً بعد اُألخرى

حتتمل فكرة أن تعيش السنوات العشر القادمة يف حياتك كما كانت 
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ر اهللا ذا واطلُب منه سنواتك العشر السابِقة يف زواجِك وحياتك، أخبِ
أن يحدثَ التغيِريات الالزِمة اليت ستمُأل حاضرك ومستقبلَك بالرجاِء 

  . والتفاؤل الذي ال يقهر
 جيبأن ن يف سفرِ التكوين، حنتاج عميق سؤالٌ سادس ناكه

"  أنت؟من"وهذا السؤالُ هو، . عليه أمام اهللا فردياً وكَشريكَنيِ زوجِين
لقد طُرِح هذا السؤالُ جمازِياً على كُلٍّ من ). ٣٢، ١٨: ٢٧تكوين (

ويعقُوب كذَب وعيسو بكَى مبرارة عندما طُرِح . يعقُوب وعيسو
  " من أنت؟"السؤالُ على كُلٍّ منهما، 

يف اإلصحاح . لقد طُرِح هذا السؤالُ مراراً يف الكتابِ املقدس
، الذي  يوحنا، طُرِح هذا السؤال على يوحنا املعمداناألول من إجنيلِ

 من أنت"، فسألَه الناس. جاَء ليمهد الطريق للمسيح على هذه األرض
: ١يوحنا  ("لنعطي جواباً للذين أرسلُونا؟ ماذا تقولُ عن نفِسك؟

٢٢.(  
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وت أنا ص"،  بكَلمات إشعياء النيبأجاب يوحنا املعمدان
الرب وا طريقدة، أعيلقد كانَ جواباً ). ٢٣عدد " (.صارِخٍ يف الرب

هذا من أنا وما أنا وحيثُ "كان بِمقدورِه أن يضيف، . بسيطاً ومباشراً
وال أفُكِّر أن أكونَ أقلَّ .  ومن املُستحيل أن أكونَ أكثر من ذلك.أنا

ون وحيثُ يفترض يب أن  فأنا هو من يفترض يب أن أك.من ذلك
  " .أكون

 عاش على إنسانقالَ يسوع أنَّ يوحنا املعمدان هو أعظم   
فأين يكمن سر عظَمته؟ أنه عرف من كانَ . اإلطالق حتى ذلك احلني

لقد قبِلَ املسؤوليةَ املُعطاة له من قبلِ . هو نفسه، وعرف من مل يكُن
 .ولكنه أيضاً قبِلَ حمدوديته. املُعطاة له بِحسبِ خطَّة اهللامته اهللا، قبِلَ مه

  " ؟من أنت "لقد عرف اجلواب الصحيح عندما سئلَ،
 ريدفهل تعرِف من أنت؟ وماذا تقولُ عن نفِسك؟ فعندما ي
شخصان لديهما زواج يف نظرِ اهللا، أن يبنِيا ويعززا زواجهما، عليهِما 

وسوف يكونُ زواجهما سعيداً وكامالً بِمقدارِ . ن يبدأا بنفسيهِماأ
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فعندما يستطيع كُلُّ شخصٍ أن . سعادتهما وكاملَنيِ كأفراد أمام اهللا
يقولَ ما قالَه يوحنا املعمدان عن من هم، يكونُ الشريكان قد حصال 

  .على أساسٍ متني لزواجٍ ناجحٍ وسعيد
رعانَ ما تكتلَةً، سأسئ هأن يسأَلَ شعب بحأنَّ اَهللا ي فش

لقد طَرح يسوع ثالثاً . ستجِده يفعلُ ذلك عرب العهدين القدمي واجلَديد
وبينما تنمو يف مسريِتك الفردية مع اهللا، . ومثانِني سؤاالً يف إجنيلِ متى

  .كتاب املقدسدع اهللا يطرح عليك هذه األسئلة بينما تقرأُ ال
متضمن يف هو سؤالٌ و" ما أنت،"السؤالُ السابِع العميق هو، 

: ١٥كورنثوس ١" (.بنعمة اهللا أنا ما أنا"، كَلمات بولُس الرسول
أي شيٍء لديكُم مل تأخذُوه؟ وإن "يقولُ للكورنثُوسيني، كتب  و).١٠

لكُم بأن تفت حق من اهللا، فأي وهمكُم مل أخذتروا وكأنخ
  مبؤهالتك ومبواهبِكيتعلَّق فما هو أنت ).٧: ٤كورنثُوس١"(تأخذوا؟

 لكَي يؤهلَنا أن نكونَ من  من اهللاوكُلُّ هذا عطيةٌ. وبدعوتك الروحية
  .وما وحيثُ يريدنا أن نكون
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ما العهد أ" أين أنت؟"لقد بدأَ العهد القَدمي مع اهللا وهو يسألُ، 
يبدأُ إجنيلُ يوحنا ). ٢: ٢مىت " (أين هو؟"اجلديد فيبدأُ بِسؤالٍ حكيم، 

ماذا "، أو" ماذا تريدون؟ "بسؤالٍ ثامنٍ عميق طرحه يسوع، وهو،
عندما سألَ يسوع هذا السؤال الثامن، كانَ  )٣٧: ١يوحنا  ("تطلُبون؟

فهل نريد أن : حد منا اإلجابةَ عليهِمايطرح سؤالَني حيتاج كُلُّ وا
نكونَ من وأين وما خطَّطَ لنا اُهللا أن نكونه؟ وإىل أي حد نرغَب فعالً 

  بأجوبة على هذه األسئلة؟

  هاجِس عظيم

 ةروحي نا إىل حقيقَةاهللا تقود ةملة الثمانِية من كَلإنَّ هذه األسئ
وهناك . ا يف احلياة يفترض بنا أن نكونَ فيهفهناك مكانٌ م. مطلَقة

هبنا أن نكون ضرفتما ي شخص . هبنا أن نكون ضرفتشيٌء ما ي ناكوه
فعندما يدخلُ املسيح املُقام حياتنا، كما . وأن نعملَه يف هذا العامل

جله حدثَ مع بولُس الرسول، سيكونُ هاجِسنا أن ندرِك الذي أل
يا رب ماذا تريد "وينبغي أن يكون سؤالُنا له يومياً، . أدركَنا املسيح
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املكانُ الوحيد الذي سنجِد فيه السعادةَ هو يف ما " مني أن أفعل؟
). ٢: ١٢رومية " (إرادة اهللا الصالحة، املرضية، والكاملَة"يسميه بولُس 

  .ة سوف جند مكاننا، هويتنا، ودعوتنا الفريدةففي إرادة اهللا الكامل

  البوصلة الروحية

   بِروصلة، أعتقاط على البة نمثانِي ناكهذه األسئلة مبا أنَّ ه
هلذا أنا أنظُر إليها . روحيةال يتلص بوبِمثابةالثمانِية اليت استعرضناها 

ألنه توجد .  تتغير كُلَّ يومفاألسئلة ال تتغير، ولكن األجوبة. غالباً
 ال أنت وال ولن تشعر بالسعادة. أجوبةٌ صحيحةٌ على هذه األسئلة

شريكة حياتك اليت تعيش معها إالَّ عندما حتصلُ على األجوبة 
 مع زوجتك، ناقش هذه األسئلة. الصحيحة على هذه األسئلة
، على  على هذه األسئلةجوِبةاأل حيالَ وتشاركا معاً عن شعورِكُما

   . الصعيد الفردي كُمؤمنني، وعلى صعيد الزواجِ والعائلة
بعد قضائي حوايل النصف قرن يف تقدميِ اإلرشاد لألزواجِ   

املُؤمنني، الحظت أنه إن كانَ زوج أو زوجةٌ غري سعيدين، ستكونُ 
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إلنعدامِ السعادة بني السبب الوحيد واألهم . شراكَتهما غري سعيدة
املُؤمنني هو أن ال يكونَ لديهما األجوبة الصحيحة على هذه األسئلة 

   .اليت يطرحها عليهم اُهللا واآلخرونَ أمثالَهم
 حتدياً كزوجني، لكي تكونا على مستوًى اأود أن أضع أمامكُم  

رحاا على ، فتطعميق من االتصال، وذلك بأخذ هذه األسئلة الثمانية
أنا . إىل أجوِبة اآلخر باهتمام كُلٌّ منكُماستمع ليو. بعضكُما البعض

  .أعتقد أنكُما إذا فعلتما هذا، ستتعجبان مما قد يعمله اُهللا يف حياتكُما
 بدون أن همحياتاألزواج املُؤمنونَ عيش ي أن املأساوي من 

ذه اُألموروافكِّري ًنني باملسيح يعيشونَ حياةً  ك. أبدامن املُؤم ثري
فإن مل تكُن راضياً بنوعية . مسيحيةً مهزومةً بدون أن يدرِكوا ذلك

 كُلَّ واحد لة، وكأنَّ اَهللا يطَرحاألسئ اً بِهذهيجد ة، فكِّروحيالر كحيات
دية ممكن أن تقلُب إنَّ التأملَ ذه األسئلة بِج. منها عليك شخصياً

زوجٍ أو زوجة مؤمنني، عندما حيدثُ هذا مع . حياتك رأساً على عقب
 .يمكن مللئهما يف املسيح أن يغيرمها ويبثَّ احلياةَ يف زواجِهما
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  الفصلُ الثالث

  بهجةُ التعبري عنِ الوِحدة
 مـا   كُلِّإىل   نظر قرأُ يف سفرِ التكوين أنَّ اهللاَ      ن  سجلِّ اخللق،  يف

ليس "ولكنه سرعانَ ما يرى شيئاً يقولُ عنه        " . حسن إنه" ،خلقَه وقالَ 
) ١٨: ٢تكوين  " (. وحده  آدم ليس حسناً أن يبقَى   " يقول،   ثُم ."حسناً

  ."فخلق اُهللا معيناً آلدم، وأصبح اإلثنان جسداً واحداً
 عندما نتأملُ يف سجلِّ اخللـقِ       نالحظَها األمور اليت ينبغي أن      أولِد  أح

 قـصد بـاجلنس      اهللاَ أنَّ عندما خلق اُهللا اجلنس، هو       البدايةونرجِع إىل   
: ١هكذا قالَ اُهللا آلدم وحواء يف تكـوين         " أمثروا واكثُروا، ". التكاثُر
٢٨ .    ورأينا أنَّ الزواج لقد سبق   وه        طَّـةُ اهللا لكـي ميـَأل األرضخ

 بـأي كـان، بـل       األرضفاُهللا ال يريد أن ميَأل      . بالسكَّان الصالحني 
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 أنولكي ينجح هذا األمر، على األهـل        . بأشخاصٍ صالحني مالئمني  
وينبغي أن تكونَ عالقتهما قوِية، وعندها      . يكونوا صارِمني وناضجني  

 من  ا والدينِ قوِيني وينتجان أوالداً أقوياء      أن يكون  باستطاعتهمايكونُ  
أنَّ اَهللا قصد من اجلنس أن يـتم        يتضح إذاً   . خاللِ زواجِهما وعائلتهما  

  .، وأنَّ اَهللا قصد به التكاثُروالعائلةاختباره فقط يف إطارِ الزواجِ 
 وسيلة  من اجلنس أن يكونَد اُهللاص قَباإلضافَة إىل التكاثُر،   

 األزواج مشاكل يف يكونُ لدىعندما . تعبريٍ للشريكَني املُتزوجني
عليهم ، ية اجلنسمشاكلهم يركِّزوا علىعالقتهم اجلنِسية، قبلَ أن 

موضوعِ ينبغي أن يفكِّروا بِثُم .  يف زواجِهم الوِحدة الروحيةتفحص
 احلقيقي املُتشبه  احلُببِميزات فكِّرواجيِب أن يثُم . االتصال واالنسجام

 بني بعضهم تفاهممبحبة املسيح، وأن يفكِّروا بالقضايا املُتعلِّقة بال
  . ية اجلنسمشاكلهم بإمكانِهم مواجهة، عندها فقط. البعض

ليس سراً أن اجلنس، الذي خطَّطَ له اُهللا يكونَ جةَ التعبري عن   
ناوِحدتةً لوحدعقب صبِحأن ي نا، بإمكانِهاجلسدي . ت فإن كان التعبري



Arabic Bible Outreach Ministry       www.arabicbible.com    اخلدمة العربية للكرازة باإلجنيل 

  ٧ُآَتيِّب َرقم  "في ِظالِل الَكِلَمة"
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  ٦٥

عن وحدتنا هي كما خطَّطَ هلا اُهللا أن تكون، فسوف حتتلُّ حيزاً 
ولكن إن مل تكُن العالقة اجلسدية كما . يشكِّلُ عشرة باملائة من العالقة

لَّ حين أن حتتطِّطَ هلا أن تكون، من املُمكخ سعنيشكِّلُ تزاً كبرياً ي
فالزجيات تتفسخ بِسببِ اجلنس، ألنه عندما ال . باملائة من املُشكلة

يتمتع شريكُنا اآلخر باإلشباع، ستكونُ القَضيةُ قضيةَ وقت فقط قبلَ 
  .أن جيِد هذا الشريك شخصاً ثالثاً يوفِّر هذا اإلشباع

خرِيو للسا يدعاُهللا ليكونَ وسيلة التعبري ومم ة هو أنَّ ما خطَّطَ له
إبليس وحده . عن الوِحدة، ممكن أن يصبِح أعظَم عقَبة للوِحدة

يستطيع أن يأخذَ ما خطَّطَ له اُهللا ليكونَ جةَ التعبري عن الوِحدة، 
  .ليجعلَ منه أكبر عقبة يف وجه وحدتنا كشركاء زوجِيني

 حيتلُّ اجلنس تسعني باملائة من املُشكلة بني الزوجِ عندما
عما يعبران عندما يمارِسان : والزوجة، يصبِح إهتمامهما األول هو

اجلنس؟ فإن مل يكُن هناك ال وِحدةٌ روحية، وال إتصال، وال حمبة، وال 
ن هلما أي من هذه املُستويات تفاهم، فعما يكنهما أن يعبرا؟ وإن مل يكُ
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العميقة يف العالقة، كيف يمكن لعالقتهما اجلنسية أن تكونَ كما 
خطَّطَ هلا اُهللا أن تكون؟ وإن مل يكُن لديهما وحدةٌ يعبرا عنها، فإنَّ 

  .عالقتهما تكونُ كاملُجامعة احليوانية
 ملتزِماً بإشباعِ عندما تندمج يف إتحاد جِنِسي، هل تكونُ

 نس كما قصدلُ من اجلزام الذي جيعاإللت اآلخر؟ هذا هو نوع الشريك
" رابِط احلُب"بكَلمات أُخرى، بِدون التعبريِ عن . له اُهللا أن يكون

الذي خطَّطَ له اُهللا لزواجِهِما، لن يكونَ لديهِما العالقةَ اجلنسية اليت 
بكالمٍ آخر، إن درجة وحدتهما الروحية ."  جِداًحسن"قالَ عنها اهللا 

  .ستحدد نوعية وحدتهما اجلسدية اليت يتمتعان ا يف زواجِهما
 باجلنس التكاثُر؛ وقصد اُهللا باجلنس أن يكونَ أداةً قصد اُهللا  

هناك .  أيضاً اللذَّةَنسِولكن قَصد اِهللا من اجلللتعبريِ بني الزوجني؛ 
. الكثريونَ من الذين ال يوافقُوننِي الرأي حولَ هذه النقطَة األخرية

 قَوِيمن التأثري الت الكثري ناكفه كتورِيا، املسيحيكة فمن عصرِ املل
ملكَة بريطانِيا، ولست أدري أين بدأَ هذا التأثري بالتحديد، ولكن منذُ 
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طويل يبدو وكأنَّ هذه الف نس هو شيء غري وقتكرة تقولُ أنَّ اجل
  . له أية عالقة به صالح، وأنَّ اَهللا ليست

 واملُناقضة للكتابِ املقدس إنَّ التخلُّص من هذه الفكرة املغلوطَة
أمر وةهاألمهِّي يف غاية  . دلٌ أو إمرأةٌفعندما يعتقالالواعي رج هيف عقل 

 إنَّ اجلنس .قد يصبِح عاجِزاً أو بارِداً جِنِسياًأنَّ اجلنس هو أمر رديء، 
مقدس، وال ينبغي أن نعطي أوالدنا أيةَ فكرة غري هذه عن اجلنس يف 

فإذا أردت أن تبقَى بناتك عذارى وأبناؤك . هنا يظهر التحدي. الزواج
علِّمهم عن من الصعبِ أن ت إىل مرحلة الزواج، اكذلك حتى يصلو

سلبِياً عنِ  إنطباعاً بدون أن تعطيهم اإلمتناع عن أية عالقة جِنسية،
  اجلنس؟
   ساملقد تابخبِرنا الكاخللقِ يف سفرِ التكوين، ي بدءاً من حدث

، على سبيلِ  نشيد األنشاد لسليمانسفرو. أنَّ اجلنس حسن جداً
برأيِي، إنَّ القصد . األسفار يف الكتاب املقدس أروعِأحد املثال، هو 

 هو أن  القانونية الكتابِ املقدس الئحةمن وجود سفر نشيد األنشاد يف
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واُهللا خلقَه ،مجيلٌ، ورائع نسلنا أنَّ اجل ظهِرألمر رائع أن تكونَ . ي هوإن
ولكن أنا . يد سليمان كتلك املوصوفة يف نشجلنسية يف الزواجعالقاتنا ا

فهو يصور . أُؤمن أيضاً أنَّ هناك الكثري من اازِ والرمز يف هذا السفر
هذا هو التطبيق لكن حمبةَ املسيح للكنيسة، وحمبة يهوه إلسرائيل، و

  . فهو أن يرينا أنَّ اجلنس صالحأما التطبيق األولُ له. الثانِي للسفر
 ولقد خطَّطَ له اُهللا أن يكونَ مقدساً، حسناً، .س مجيلفاجلن  

وكُلُّ مفهومٍ للجِنس يف . وتعبرياً بهيجاً عن احلُب بني الزوجِ وزوجته
إطارِ الزواج، إذا مل يتحلَّ بِهذه األوصاف للمحبة اجلنسية، فهو ال يأيت 

   .من اهللا ولكن من إبليس
 كوما هو توقُّعاتة يف اوما هي ماجلسدي ةمن الوِحد فُكق

، أُعطي الناموس الذي يقولُ أنه عندما يتزوج ٥: ٢٤ تثنِية  يفالزواج؟
إذا إتخذَ : "الرجل، كانَ يعطَى سنةً فُرصةً ليفرح بامرأته ويفرِحها

أمر لُ عليهحموال ي يف اجلُند جةً فال خيريدلٌ امرأَةً جداً .  مارجرح
  ."يكونُ يف بيته سنةً واحدةً ويِسر امرأته اليت أخذَها
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 هو "ويِسر امرأته"تعنيه عبارة معظَم علماء اللغة يقولونَ أن ما 
دعا بكلمات أُخرى، .  اجلنسيةأن يفرِحها جِنِسياً، وأن مينحها اللذَّة

 فهل تظُن أن هذا يعبر بِشكلٍ . العسل شهرِ كاملة منسنةالناموس إلى
  كاف عن طريقة شعور اهللا حيالَ اجلنس؟

   ةقُدسي ةمايياً لتكرميِ الزواج وححتد داجلديد، جن يف العهد
ليكُنِ الزواج مكرماً عند ". العالقة اجلنسية احلميمة بني الزوجِ والزوجة

عواملَضج دسكُلِّ واحجن م .  غريهناة فسيدينرونَ والزا العاهوأم
هنا يعطي اُهللا حتذيراً ضد اجلنس خارج الزواج ). ٤: ١٣عربانِيني ("اهللا

ويصر على كون الزواج مكرماً والعالقة اجلنسية الزوجية أمراً طاهراً 
  .مقدساً

  أيضاً من دراسة عفتنت ٥ أمثال و٧-١ :٧كورنثُوس ١ سوف :
حاوِل أن تفكِّر بتمعنٍ ذه املقاطع  .، وسفر نشيد األنشاد٢٣-١٥

الكتابية، ثُم إسألْ نفسك ماذا ينبغي أن تكونَ مواقفُك وتوقُّعاتك من 
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ولقد . فاملوقف هام جِداً وبِشكلٍ حيوي يف العالقَة اجلنسية .اجلنس
  .  العضو األكثر أمهِّيةَ يف اجلنس هو العقلالحظَ البعض أنَّ

بإمكانِك أن تطبق على العالقة اجلنسية مجاز األشجار يف 
. اإلصحاحِ الثالث من سفرِ التكوين، الذي وصفته يف الفصلِ السابِق

لقد خلقَك اُهللا وزودك بدافعٍ جِنسي، ولكن حاجتك األكبر هي أن 
 ومكانَ تطلُب قصد لك ظهِرأو أن ي ،حاجةَ عينِك شبِعمن اهللا أن ي

إذا وضعت هذه احلاجة أوالً، لن تفوت على نفِسك ما . ومهِمةَ اجلنس
قصده اُهللا عندما أعطاك أنت وزوجتك وسائلَ جة التعبري عن 

 اُهللا، سوف وإن قُمتما بذلك كما يريد. حمبتكُما لبعضكُم البعض
ولكن إذا . حتصالن على كُلِّ اإلشباع الذي يمكن إجياده يف اجلنس

وضعتما إشباع رغبتكُما اجلنسية أوالً، ولربما خارِج إطارِ الزواج، 
  .فسوف تدفعان مثناً باهظاً جداً لعواقبِ هذا التصرف

 يف ينبغي أن نرىك الكتابِ املقدس يرينا اُهللا من خاللِ 
 فإن كُنا سنسمح لكلمة اِهللا أن ترينا ماذا ينبغي أن تكونَ .ُألمورا
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مواقفُنا وتوقُّعاتنا حولَ اجلنس، سوف نكتشف أنَّ اَهللا خطَّطَ ليعبر عن 
  .اجلنس يف إطارِ املُؤسسة اليت باركها، أي الزواج والعائلة

تأيت مبعلُومات لُ عليها من من أينحتص نس؟ إن كُنتعن اجل ك
احلضارة، لن حتصلَ على معلومات تساعدك يف خلقِ زواجٍ سعيد 

فمن أين إذاً ينبغي أن حتصلَ على معلُوماتك عن . وعائلة مسيحية
اجلنس؟ من املدرسة؟ من الطبيب؟ من احلُكُومة؟ يقولُ البعض أنَّ 

ولكن من يعلِّم . ي فيه ينبغي أن يعرف اجلنسلَ هو املكانُ الذنـزامل
هؤالء األشخاص الذي يشكِّلونَ هذه املنازِل؟ ومن أين يستقي 

  الشركاُء الزوجِيونَ تعليم اِهللا عن اجلنس؟
لقد توصلت إىل اإلستنتاج أنه إن مل تقُمِ الكنيسةُ بتعليمِ 

ينبغي أن يقوم أحد آخر ذه األزواج عن هذا املوضوع، فلن وال 
فأين تستطيع أن تتعلَّم عن مكانة وغاية اجلنس احلقيقية إن مل . املُهِمة

 ساملقد تابالك فكرةُ اهللا، ويتكلَّم هو هذا يف الكنيسة؟ فالزواج تتعلَّم
مثل عندما تقرأُ أسفاراً . واألمر نفسه يصح على اجلنس. عنه بإسهاب
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سفر نشيد األنشاد لسليمان، تدرِك أنَّ اَهللا مل يكُن صامتاً حيالَه، وال 
اظُ حيالَهعالو تغي أن يصمينب.  

لقد قُلت دائماً أنه قبلَ أن يعلِّم واعظٌ عن هذا املوضوع، ينبغي 
هقد عال رأس كانَ . أن يكونَ الشيب ،وتاله بطال عندما كُنت

نسهوع اجلوضنا عن معلِّمجاَء لي لٌ شيخرج ه . ناكتملكَل هإلقائ وبعد
 ،هدة، سألتليئةً باملَعلُومات املُساعاليت كانت م" نسياجل عأُ الدافمىت يبد

فإبتسم إبتسامةً عريضةً وقال، " بالزوال؟ ومىت ختفُت شعلَةُ اجلنس؟
ولقد كانَ يف الثانِية والثمانني من ." عن اجلَوابليس لدي أدنى فكرة "

فكما ترون، ليس التمتع ببهجة التعبري عن الوحدة قصراً على . عمرِه
  . األجيالِ الشابة

 اإلشباع لِ اِهللا لتمنحبت من قضعةَ قد ونسيإن العالقةَ اجل
 الكثري من ولكن حبسبِ اإلحصاءات، هناك. اجلنسي للزوجِ والزوجة

أعتقد أنَّ السببني الرئيسيني هلذا . النساء مل خيتبِرنَ أبداً هذا اإلشباع
ةُ أزواجِهِنالنقص يف إشباعِ الزوجات هو جهلُ وأنانِي.  



Arabic Bible Outreach Ministry       www.arabicbible.com    اخلدمة العربية للكرازة باإلجنيل 

  ٧ُآَتيِّب َرقم  "في ِظالِل الَكِلَمة"
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  ٧٣

كورنثُوس ١إن الفضائلَ اخلمس عشرة للمحبة، اليت جندها يف 
هذين الكُتيبني عن ، واليت حتدثت عنها يف الكُتيب األول من ١٣

هلا "إن كَلمة غَريية تعين . الزواج والعائلة، هي مجيعها غريبةٌ غَريية
ومبا أننا مجيعنا خطاة، فمركَز حياتنا قبلَ أن ." مركَز آخر غري ذاتها

ولكن عندما نولَد ثانِيةً، يصبِح مركَز . نقبِلَ لإلميان هو نفوسنا، أو األنا
 نا من ذلكقي بِهِم يف حياتالذي نلت ومن مث كُلّ أُولئك ،نا املسيححيات

وعندما نتزوج، أهم شخصٍ آخر يصبِح لدينا هو . الوقت فصاعداً
ولكَي يتم إختبار اإلشباعِ اجلنسي بني الرجلِ واملرأة، . شريكُنا الزوجِي

وجته مركز إهتمامه، لكي يكونَ على الزوج أن يكونَ غريياً جاعالً ز
  .محباً كما يريده اُهللا أن يكون

 هم حولَ الشريكحيات راألشخاص الذين تتمحو فقط أولئك
هذا يعين أنه . اآلخر هم الذين سيتمتعونَ باإلشباعِ الذي قصده اُهللا هلُم

يظُن الرجلُ أنَّ ما فقد . على الزوجِ والزوجة أن يتحادثا ويتواصال
 بسبقد يكُونُ ي هالق، ولكناإلشباع واإلنط هزوجت حمني يفعلُه
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لهذا على الزوجة أن تكلِّم زوجها، وأن تخبِره عن . العكس متاماً
لدى الكثري من الناس إختبارات جِنسية سلبية يف ماضيهم، . حاجتها

 من الصعبِ عليهم أن خيتبِروا اإلشباع يف ويمكن هلذا أن جيعلَ
إنَّ هذه اُألمور ينبغي أن تبحثَ يف العلَن، لكي . إتحادهم اجلنسي

 .يتحقَّق الشفاُء الداخلي، وعندها يمكن أن يتحقَّق اإلشباع اجلنسي
 من أفضلِ   اً واحد يعتبر اإلصحاح السابِع من كُورنثُوس اُألوىل،       

عـن   بولُس   تكلَّم. قاطع حولَ موضوعِ القضايا احلَميمة يف الزواج      امل
 عندما أجاب على سـؤالٍِ طرحـه عليـه املُؤمنـونَ            هذا املَوضوع 

عندما تقوم بدراسة معمقَة هلذه األجوبـة،       . الكُورنثُوسيونَ يف رسالة  
  . تستطيع أن تستخلص منها األسئلة اليت طُرِحت أصالً

فأظُن أنَّ هـذا حـسن      "،  ٢٦ :٧كُورنثُوس  ١قالَ بولُس يف    
فمـاذا  ." لسببِ الضيقِ احلاضر أنه حسن لإلنسان أن يكونَ هكـذا         

لقـد  . كانت تلك الضيقةُ احلاضرة آنذاك؟ يبدو أنها كانت االضطِّهاد        
القرون عاش املسيحيونَ األوائل حتت ديد االضطِّهاد معظم الوقت يف          
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            دضطَّها ندرِك أننا إذا كُنمن التفكري لن األوىل، وال يلزمنا الكثري الثالثة
. ونرمى طعاماً لُألسود، فمن األفضلِ أن ال يكونَ لنا زوجات وأوالد          

ففي الكثريِ من األجيالِ واحلضارات، أرجأت أجيالُ املُؤمنني الـشابة          
  .احلربمشاريع الزواجِ إىل أنت تنتهي 

 ونَ لقد طرحولُس أسئلةً مثل،       الكُورنثُوسيغي أن   " على بهل ينب
." كال"يتزوج شبابنا كما يف األوقات العادية املُزدهرة؟ فأجاب بولُس،    

من األفضل أن يبقَـى اإلنـسانُ       "فهو يقولُ مراراً يف هذا اإلصحاح،       
إذا قـرر   "دما يطرحونَ السؤال،    ثُم عن ." عازِباً يف ظلِّ الضيق احلاضر    

             احتكـاك أن يكونَ عنـدهم أي انُ أن يبقُوا عازِبِني، فهل جيوزبالش
فإن مل يكونوا سوف يتزوجون، وإن      . كال"فأجاب بولُس،   " جسدي؟

مل يكونوا سوف يحرِقُونَ الطاقةَ اجلنسيةَ يف الزواج، فال حاجةَ هلُم أن            
قُوا بتغذالشهوةيتحر ةي".  

ولكنه يقولُ أنه من األفضل، ويف ظلِّ الضيقِ احلاضـر، أن ال            
 .وإذا مل يتزوجوا، أن ال يكونَ بينهم أية عالقات جِنسية بتاتاً          . يتزوجوا
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يا هلذه  . هذا يفسر تصرحيه اإلفتتاحي أنه حسن للرجل أن ال ميس إمرأة          
ويقولُ بولُس أنه إن مل يكُن      . ِء إصحاحٍ يتكلَّم عن الزواج    الطريقة لبد 

بإمكانِهم السيطَرة على الشهوة، عليهم أن يتزوجوا، ألنَّ الزواج أفضل          
  .من التحرق

؟ هل ينبغي أن تكونَ هنـاك        أصالً  ماذا عن املُتزوجني   ولكن 
وأمـامن جِهـة    "  بولُس،   عالقةٌ جِنسيةٌ طبيعيةٌ بني الزوجني؟ فيقولُ     

ولكـن  . األمور اليت كتبتم يل عنها فحسن للرجل أن ال ميس امـرأة           
ليوف . لسببِ الزنا ليكُن لكُلِّ واحد امرأته وليكُن لكُلِّ واحدة رجلها         

ليس للمرأة تـسلُّطٌ    . الرجل املرأةَ حقَّها الواجِب وكذلك املرأةُ الرجل      
وكذلك الرجل أيضاً ليس له تـسلُّطٌ علـى         . دها بل للرجل  على جس 

ال يسلُب أحدكُم اآلخر إىل أن يكونَ على موافَقَة         . جسده بل للمرأة  
إىل حنيٍ لكي تتفرغُوا للصومِ والصالة مثَّ جتتمعوا أيضاً معاً لكَـي ال             

 أقولُ هذا على سبيلِ     ولكن. اهتكُمنـزيجربكُم الشيطانُ لسببِ عدمِ     
  ).٦-١: ٧كُورنثُوس ١." (اإلذن ال على سبيلِ األمر
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 لُ معرائع يف اإلرشاد الزوجي الذي يتعام إنَّ هذا مقطَع
إليكُم بعض املُالحظات . االتحاد اجلسدي بني زوجني مسيحيني

ة يف املُختصرة حولَ ما كتبه بولُس الرسول عن دة التعبري عن الوِحد
  :عالقة زوجِية يف نظرِ اهللا

 بوعيست هجة أنرلد قوي الزواج ةٌ، ولكنةُ قوينسياجل عالدواف
هذه الدوافع اجلارِفة ويوفِّر هلا حياةً جِنسيةً متوازِنةً ومشبِعة، حتمي 
اج الزوجني من التجارِب يف حضارة منحلَّة كانَ يعيش فيها األزو

  .الكُورنثُوسيونَ املُؤمنون
كانَ تشديد بولُس أنه على الزوجِ أن يسعى إلرضاِء زوجته، 

بكَلمات أُخرى، على الزوجِ أن . وعلى الزوجة أن ترضي زوجها
يركِّز إهتمامه على الزوجة، وعلى الزوجة أن تركِّز إهتمامها على 

  .الزوج
اجلنس مسموح به للمتزوجني، ولكن فقط فاإلمتناع عن 

 اللِ الصالةخاللَها إلىاهللا من خ انالزوج رِبة يقتؤقَّتم لةملرح
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ولكن ال حيق لألزواجِ أن يتحججوا بأعذارٍ واهية لكي . والصوم
ما املبدأُ اهلام هنا هو أنَّ عالقته. حيرموا شركاَءهم من العالقة السليمة
حتى ولو كانا يتشاركان ذه . مع اهللا ينبغي أن تبقى فرديةً ومنفَصلة

العالقة على أكثَرِ من وجه، ورغم كون عالقتهما هذه مع اهللا هي 
أساس وحدتهما، ولكنهما ال ينصحان بطلبِ اإلقترابِ من اهللا معاً 

  . كَزوجني
عادةً سؤالٌ  يطرح.  التبادل.ألمهِّيةإن فكرةَ التبادل هي بالغةُ ا

حولَ القضايا احلَميمة يف الزواج من قبلِ يف جلَسات اإلرشاد 
هل هناك أي شيٍء من اخلطأ ممارسته؟ " .املُتزوجِني منذُ وقت طويل
 ما هو  هو أنه ال يوجد اجلوابأعتقد أنَّ" وهل هناك ما يعتبر منحرِفاً؟

 .خطأٌ بني الزوجِ والزوجة طالَما كانَ متبادالً، ويرضي الشريكَني
 ،ليس ب؟"فالسؤالُ املُناسوابص ول؟"بل " ما هتباديتساَءلُ "ما هو م 

الناس عن مقدار تكرار العالقات اجلسدية، وعن املُعدلِ الوسطي هلا، 
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مالقولَ أن الكل ري أُكرل ولكنعدم لة، وليسنا هي املُبادة هية األساس
  .تكرار العالقة أو ما هو الصواب واخلطأُ فيها

 قرار هاإن.  أنها عالقةٌ طوعية أنَّ بولُس يقولُالحظوا أيضاً
فعندما تلتزِم بأن . أن خندمه وأاآلخر للشريك  مننح اللَّذَةَنتخذُه أن 

ولقد . العالقة اجلسديةبفأنت تقوم بالقرار وبااللتزام  ما، تحب شخصاً
فإن كانَ كُلٌّ من .  مشروط وغرياً إراديمتبادالًخطَّطَ اُهللا هلذا ليكونَ 

 فتاحواإلشباعِ لآلخر، يكونُ لديهما م زِماً مبنحِ اللذةلتريكَني مالش
  .إجناح عالقتهما اجلنسية
 دين، يقولُ األزواجرشةً للمبتاتاً "عاد ةمهتم يت غريإن زوج

وعادةً يسمع " ماذا أستطيع أن أعملَ ُألثري إهتمامها؟. باجلنس
إن ." إنَّ زوجِي غري مهتم باجلنس: "اإلحتجاج ذاته من الطرف اآلخر

ركيز على إنعدام اإلهتمام باجلنس غالباً ما يكونُ نتيجةَ إنعدامِ الت
  .الشريك اآلخر من قبلِ أحد الشريكَني أو كالهما
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لقد الحظت دائماً أنه من املُهم خاصةً للرجل أن يركِّز على 
إن كُنت كَرجلٍ تعانِي من عدم إهتمام . شريكَة حياته يف إطارِ الزواج

. مورٍ مختصة باجلنسزوجتك باجلنس، تأكَّد من أن تقرأَ وتطَّلع على أُ
 نس وعن طبيعةعن اجل لونَ الكثريجيه من الرجال الذين الكثري ناكفه

رثَى لهاإلشباعِ خاللَ . املرأة بشكلٍ ي لَةرحإىل م كتلُ زوجفهل تص
وحدتكُما اجلسدية؟ إن مل تكُن ختتبِر هذا إال نادراً أو أبداً، أود أن 

إن مل ختتبِر أنت النشوةَ أبداً، كيف سيؤثِّر هذا : يك سؤاالًأطرح عل
على موقفك حيالَ الوحدة اجلسدية مع زوجتك؟ أعتقد أن هذا سؤالٌ 

  .عادلٌ ويف محلِّه
كُلُّ ما تريدونَ . "تنطَبِق القاعدةُ الذهبيةُ على هذا الوضعِ متاماً

إن ). ١٢: ٧مىت ." (م إفعلُوا هكذا أنتم أيضاً بِهمأن يفعلَ الناس بكُ
فإن . حتدي القاعدة الذهبية هو أن تضع نفسك مكانَ الشخصِ اآلخر

كُنت أنت الشريك غري املُهتم بالعالقة اجلسدية، ماذا تريد أن يعملَ 
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،لْ بهعلى هذا السؤال، إعم اجلواب داآلخر؟ عندما جت ألنَّ الشريك 
  .هذه هي القاعدة الذهبية لبهجة التعبري عن الوِحدة

يقولونَ أن النموذَج املُعطَى عن الزواج يف رسائل بطرس 
فاملقصود منه هو شرِكَة كاملة بني . وبولُس، هو املسيح والكنيسة

راً يف الشركة ما بنيصوم ستقلَّتني، وهذا ما نراهلتني مني كامتيشخص 
 وهكذا .إنَّ هذه العالقة هي وِحدةٌ روحية. الكنيسةعروسه املسيح و

يمكننا القول أنَّ هذه الوِحدة اجلسدية هي إرادية متبادلة غري مشروطَة 
 إن النوعيةَ الروحية هلذه .وينبغي أن تكونَ روحيةً، إذا أردتها أن تنجح

األنانية اليت تركِّز على اآلخر، حمبة املسيح املُقام العالقة هي احملبة غري 
احلَي .  
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  الفصل الرابع
  العجائب الروحية السبع يف الدنيا

فأخبرين أنَّ . منذُ عدة سنوات، كنت أتناولُ الطعام مع رجلٍ
هل تستطيع أن "ثُم قال، . كنيسته جعلته رئيس جملس مشامسة الكنيسة

  ."صور أنين لست حتى مسيحياً مؤمناًتت
لو كُنت يف "فقالَ له رجلٌ آخر كانَ يشارِكُنا مائدةَ الغداء، 

ملا كانَ بإمكانِك بتاتاً أن تصبِح قائداً بدونَ أن هذا القسيس  ةكنيس
إذاً أنت هو الرجل الذي أحبثُ عنه " عندها، فأجاب ".تكونَ مؤمناً

  "؟ ماذا يعنِي أن يكن املرُء مسيحياًأسألَكأود أن . سنواتمنذُ 
هذا "وبعد أن تكلَّمت ملُدة مخسِ دقائق، نظر إىل ساعته وقالَ،

. يكفي، لقد سألتك عن الوقت، وها أنت تشرح يل كيف نصنع ساعةً
  "  بساطَة؟أال تستطيع أن تعطيين جواباً لسؤايل بأكثَرِ وضوح وأَقَلِّ

لقد إستخدم الرب هذا الرجل ليظهِر يل أنين أحتاج أن أكونَ 
فكتبت نبذةًَ صغريةً عن . أكثَر إستعداداً ُألجيب على هذا السؤال
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كانَ هدفي أن " .العجائب الروحية السبع يف العامل"، يتهامس أاملوضوع
 اً ماذا عليهلمانِيشخصاً ع كَي خيلُصأُخبِرل لأن يعرِف وأن يعم.  

إذ شاركَت معك وجهةَ النظَر الكتابِية هذه حولَ الزواج،   
راودتين فكرةٌ أن كُلَّ ما شاركته معك سيكُونُ مستحيالً عليك إن مل 

أخبرنا يسوع قائالً أننا لن نكونَ . تكُن تلميذاً متجدداً بيسوع املسيح
ولقد ) ١١-٣: ١٩مىت . (َء مالئمني بدون مساعدة اهللاأبداً شركا

أخبرنا سليمانُ أننا لن نكونَ والدين مالئمني بدون مساعدة اهللا 
ورسالَةُ الكتابِ املقدس بكامله، واليت يركِّز عليها ). ١٢٧مزمور (

الئلن يكونَ بإمكانِنا أن نكونَ أشخاصاً م ههي أن ،يسوع مني بدون
ال يسعين أن أختم هذه الدراسة ). ٧، ٦: ٣يوحنا ١(مساعدة اهللا 

 ولَدكَي تلَ لأن تعم وماذا حتتاج أن تعرِف ماذا حتتاج كأن أُخبِر بدون
  ."العجائب الروحية السبع يف الدنيا"لهذا أختم مع . من جديد
اخلُطَّة األعظم يف   "  ما أُمسيه  يا هي العجيبةُ الروحية األوىل يف الدن      
 ما أقصده ذا هو أنَّ الذين يراقبونَ هـذا العـامل بواسـطة              ".العامل



Arabic Bible Outreach Ministry       www.arabicbible.com    اخلدمة العربية للكرازة باإلجنيل 

  ٧ُآَتيِّب َرقم  "في ِظالِل الَكِلَمة"
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  ٨٤

التليسكوب أو امليكروسكوب حيتارونَ من اخلُطَّة العجيبـة والنظـام          
ولكن من كُلِّ اخلُطَّةُ والنظام اللـذين نراهمـا يف          . املُدهش يف عاملنا  

لكبرية والصغرية يف هذا العامل، فاخلطةُ األمجلَ الـيت أظُنهـا           اُألمور ا 
         كُلُّ إنسان ولَدها اُهللا عندما يت هي اخلُطَّةُ اليت يضععضيف هذا العامل    و 

  ).١٦: ١٣٩؛ مزمور ٢، ١: ١٢رومية (
ألـيس مـن   . إن كُلَّ شخصٍ خلقَه اُهللا ليكونَ فريداً وفرديـاً        

  ناكش أنَّ هاملُده           قة يف هذا العامل، وال تتطابصمليون بني بتأكثر من س 
فباإلمكان اآلن متييز هويتك تقَنِياً من خاللِ       وال حىت إثنتان منها معاً؟      

. صوتك، ألنَّ خامةَ صوت كُلّ كائن بشري مميزة وختتلف عنِ اآلخر          
      ويواحلمض الن ةقنياللِ تومن خDNA  مـةَ      ، يمتميـز اهليكَلي نك

اجلسدية لكُلِّ كائنٍ بشري على األرض، ويمكن حتديـد هويتـه يف            
فإن كانت معجِزةُ فرديتنا الفريدة قابِلة للبرهان   . احملاكم عرب العامل أمجع   

بوضوح، فهل من الصعبِ أن نصدق أن اَهللا الذي خلقَنا كأشـخاصٍ            
 ا؟ حبسبِ الكتابِ          فريدين جسديمن كُلِّ واحد حياةة لطَّة فريدخ اً، لديه
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املقدس، لدى اهللا مثلُ هذه اخلطة اليت هي واحدةٌ من عجائب الـدنيا             
  .السبع الروحية

إن كانَ لدى اهللا خطَّة حلياة كُـلِّ كـائنٍ          "قد تكونُ تتساَءلُ،  
حلَد، وملـاذا عاملُنـا ملـيٌء       بشري، ملاذا الناس غري سعداء إىل هذا ا       

بالثورات واحلُروب واملشاكل اإلجتماعية؟ اجلواب على سؤالك هـذا         
الطالق األعظم يف   "هي ما أُمسيه    و ،العجيبةُ الروحيةُ الثانية يف الدنيا    هو  
 ما  هو األعظم يف العامل      فعدوى الطالق متفَشية، ولكن الطالق     ".العامل
اإلنـسانَ  يخبِرنا الكتاب املقدس أنَّ اَهللا خلق         .  واإلنسانبني اِهللا

 ةَ االختيار  ةً خليقَ وجعلَ منهرح  .       ةَ بأن تنظُـرياحلُر هي خليقَتعطوهو ي
ولكنين ال أُريد أن    أنت خلقتين ذه اخلطة العظيمة،      "خلالقها وتقول،   
يقولُ لنا الكتـاب    ."  على هواي  بل أُريد أن أعيش   . أكونَ جزءاً منها  

هذا مـا يـسميه     .  يقولونَ ِهللا هذا الكالم بِحذافريه     اجلميعاملقدس أنَّ   
ـ   ومن خاللِ متردهم  اخلاطئ،     وهكذا. الكتاب املقدس باخلطية   ق  يطلِّ

كُهم يفعلون      الناسم عنِ اِهللا، وهو يترهأنفُس  .    فهذا الطالق هو السبب
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 فكونُ اِهللا خيلُقُنا مـع      .باشر لكُلِّ هذه الفوضى يف هذا العامل الساقط       املُ
إمكانِية أن نفصلَ أو نطَلِّق نفُوسنا عنه هي عجيبةٌ روحيةٌ أُخرى مـن             

  .عجائب الدنيا السبع
." باملُعضلة األعظـم يف العـامل     "العجيبةُ الروحيةُ الثالثة أُمسيها       

القِ األعظَمِ يف العامل، واجه اُهللا املُعـضلَةَ نفـسها الـيت            ونتيجةً للط 
فكأهلٍ حنن نحب أوالدنا، ولدينا بعض األمور       . نواجِهها حنن كَوالدين  

وأسوأُ اُألمور هو أنهم يعملـونَ مـا        . اليت نريد أن نراها يف حياتهم     
ما حيدثُ هذا، ما ستفعل؟     وعند. فيكِسرونَ قُلوبنا مبا يعملونه   . يغيظُنا

فأنت تريد أن تعبر عن حمبتك ولكنك لن تقبلَ بكُلِّ هذه األمور الـيت              
كُلُّ أهلٍ يعانونَ مـن     . يفعلوا واليت تكِسر قلبك، ولن تتغاضى عنها      

  . هكذا معضلة
 يواجِـه   ليس أنه (اُهللا نفسه كان عنده هذه املُعضلة مبعنًى معين         

فهو يرى خليقته تطلِّق نفسها عن اخلالق، وتعملُ        ). معضلَةً بدون حلّ  
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فاملُعـضلةُ األعظـم يف     . أُموراً بشعة مل يقصد اُهللا بتاتاً هلم أن يعملوها        
  .العامل هي اليت يواجِهها اُهللا كُلَّ يومٍ ولَيلَة مع العائلة البشرية

األعظَم يف العامل جتد حلَّها فيمـا نـسمعه يف          إن هذه املُعضلة      
فـاإلعالنُ  ." اإلعالنُ األعظَم يف العـامل     "–العجيبة الروحية الرابِعة    

بل اإلعالنُ األعظم يف العـامل      . األعظَم يف العامل ليس وثيقَةً حكُومية     
وهذا . السارويدعى هذا اإلعالنُ باإلجنيل، اخلرب      . موجود يف كلمة اهللا   

أرسلَ اُهللا إبنه الوحيد إىل العـالَم ليمـوت علـى           : اإلعالنُ هو التايل  
   ـلَ كُـلَّ          . الصليب، لكي تتصاحلَ معهوهذا اإلعالنُ هو أنَّ اَهللا قد عم

عنـدما  . شيء ضرورِي لكي حيلَّ هذه املُعضلَة ويصالح هذا الطـالق         
رِك أن صليب يسوع املسيح     تفهم اإلعالن األعظم يف العامل، سوف تد      

  .هو أحد عجائبِ الدنيا السبع الروحية
وأنا أُمسيها بـالقرارِ    . هذا يقودنا إىل املُعجِزة الروحية اخلامسة       

فعندما كانَ يسوع هنا، بقي طوالَ الليلِ مع معلِّـمٍ          . األعظَمِ يف العامل  
قال له مـا معنـاه،      ). ٢١-١: ٣يوحنا  . (للناموس امسه نيقودميوس  
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وأنا حلُّ اِهللا الوحيد وأنا     . سأمضي إىل الصليب ألني إبن اِهللا الوحيد      "
ولكن إن مل   . إن آمنت ذا لن تدان    . املُخلِّص الوحيد الذي أرسله اهللاُ    

  ."تؤمن فسوف تدان، ليس على خطيتك، بل ألنك مل تؤمن يب
    الص   وكأنَّ اَهللا قدلخللعامل عقداً ل م،    . مبالد يسوع هولقد وقَّع

هذا جيعلُ قرار اإلميان    . ولكن هناك مكانٌ يل ولكُم لكي نوقِّعه باإلميان       
مبا قالَه يسوع عن نفِسه هو أعظم قرارٍ يف العالَم، وأحد عجائب الدنيا             

يمكـن أن يـصنع     إن كونَ هذا القرار الذي إتخذناه       . السبع الروحية 
الفرق بني احلياة األبدية والدينونة جيعلُ هذا القرار واحداً من العجائبِ           

  .الروحية السبع يف الدنيا
            كـصريم دحدالقرار الذي ي خذتتعرِف مىت ات ولكن كيف

لية األبدي؟ من املُثريِ لالهتمامِ يف كلمة اهللا، إذا رجعت إىل اللغة األص           
سوف يتضح لك أن هذا ال يعنِي مجرد املُوافقة         " آمن،"اليونانِية لكَلمة   

سـمعت  ." أنا أُؤمن ـذا   "وليس أن حتنِي رأسك وتقول،      . الفكرية
. نصب رجلٌ حبالً فوق شالَّالت هـادرة      : توضيحاً عن هذا كالتايل   
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      اجةً على هذا احلبل من جهةدر اباً    وقادإىل أُخرى، ذهاباً وإي  .  فـصفَّق
كم واحـد   "،  ا سألَهم فبعد أن فعلوا هذ   . وهلَّلَ له مجهور املُشاهدين   

منكُم يؤمنونَ أنين قادر أن أعملَ هذا ثانِيةً ولكن هذه املرة مع رجـلٍ              
فرفع البعض منهم يـده، فأشـار       " آخر جالس أمامي على الدراجة؟    

تعـالَ  "وانُ إىل أحد الرجال الذي كانت يده مرفوعةً، وقالَ له،           البهل
فقالَ ." ليس أنا "فأجاب ذلك الرجل،    ." واجلس أمامي على الدراجة   

  ."إذاً أنت ال تؤمن حقاً"البهلوان، 
نقبلَ بـاجلُلوس علـى     "ما تعنيه كلمة يؤمن باليونانية هو أن        

لك، فـإذا   نـزنت مقعداً، وشبت النريانُ يف م     فإن كُ ." دراجة البهلَوان 
جاَء أحدهم إىل غُرفة نومك وعرض عليك أن حيملَـك إىل خـارج             

لك الذي تتآكَلُه النريان، سيكونُ عليك أن تلقـي كُـلَّ ثقـلِ             نـزم
عبر هكذا ت . جسدك على املُنقذ، وأن تثق به ليخرِجك من داخل النار         
 من إجنيلَ   ١٦إحدى ترمجات العهد اجلديد عن كلمة إميان، يف العدد          

كُلُّ من يلقي بكاملِ ثقله على يسوع لـن         : "يوحنا اإلصحاح الثالث  
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أنت تؤمن عندما تثق بِخالصـك      ." يهلك، بل تكونُ له احلياةُ األبدية     
      هأن يسوع عن نفِسه على أساسِ تصرحيات      اهللا الوحيد واملُخلِّـص إبن 

  .الوحيد
ولكن كيف تعلَم أنك تؤمن بالفعل؟ العجيبةُ الروحيةُ السادسة           

    يهجاه األعظم يف العامل   "هي ما أُمساإلت ".      ةيف األناجيل، نقرأُ أنَّ كُلَّ مر
ـ      " أُؤمن بِك، "قالَ فيها أحد ليسوع،      كَلمـةً واح يسوع دة، قالَ له

عندما كانوا يسمعونَ هذه الكلمة، كانوا يدرِكُونَ أنهم لكَي         ." إتبعين"
ومعظَمهـم مل يرغَبـوا     . يتبعوه، كانَ عليهم أن يغيروا طريقَةَ حياتهم      

  ." فاكتشفُوا أنهم ال يؤمنونَ به. بذلك، وهكذا مل يتبعوا يسوع
 ملتزِمة من الناس الذين آمنوا بيـسوع        ولكن كانت هناك أقلِّيةٌ     
بِعوهجاه األعظم يف          . وتباعِ يسوع كانَ اإلتإت جاههؤالء أنَّ إت شفإكت
" هلُم ورائي، فـأجعلُكُم   "لقد أقام معهم عهداً، كانَ جوهره،       . العامل

عونه، وعندما إتخذوا اإللتزام بإتباعِ املسيح، وبدأوا يتب      ). ١٩: ٤مىت  (
وبعد ستني سنةً، وجه أحد تالميذ      . جعلَ منهم ما أراد هلُم أن يكونوا      
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للذي "املسيح آخر سفرٍ من الكتابِ املقدس ليسوع بالكلمات التالية،        
بالنسبة للرسولِ يوحنا كـانَ إتجـاه       ..." أحبنا وجعلنا ملوكاً وكهنةً   
  .أُخرى يف الدنياإتباعِ يسوع عجيبةً روحيةً 

العجيبةُ الروحيةُ السابِعةُ يف الدنيا هي ما أُمسيه أعظَم ديناميكية          
ال أعتقد أننا نفهم ذلك متاماً، ولكن يسوع علَّم، أنك عندما           . يف العامل 

          دتلو كاً وكأنيكيغيرياً دينامت بِرباعِ يسوع، ستختات ذُ قرارخمـن  تت
هكذا خنتبِر  . وسوف يسكُن الروح القُدس يف جسدك مبعجِزة      . جديد

إنَّ هذه الوالدة اجلديـدة، أي أن حييـا         . الديناميكية األعظَم يف العامل   
  . املسيح فينا، تعطينا القُوةَ الالزِمة إلتباعِ املسيح

خلُطَّةُ ا. ذا أخبرتكُم عن العجائب الروحية السبع يف العامل  
األعظم يف العامل، الطالق األعظم يف العامل، املُعضلة األعظَم يف العامل، 
اإلعالنُ األعظَم يف العامل، القرار األعظَم يف العامل، واالتجاه األعظَم يف 

العجائب الروحية "وأنا أُمسيها، . العامل، والديناميكيةُ األعظَم يف العامل
نياالسبع يف الد".  
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بإمكانِك أن تتخذَ القرار بأن تبدأ بالتحرك بإتجاه إتباع يسوع   
إنَّ . املسيح، وأن تقبلَ من املسيح املُقام ديناميكية الوِالدة اجلديدة

فهل تحب أن تتخذَ . معجِزةَ الوِالدة اجلديد تبدأُ مع قرار اإلميان الفعلي
  هذا القرار اآلن؟

اإلميانَ ذه العجائب الروحية السبع سيعطيك األساس إنَّ   
الروحي الذي يمكن أن جيعلَ من الزواجِ السعيد بنظرِ اهللا أمراً ممكناً 

لك ةةَ ونعمة املسيح املُخلِّصة، أي . بالنسباً حمبشخصي بِرأن ختت عليك
حياتك مبحبة املسيح اليت أنت كَفَرد، قبلَ أن تستطيع أن تعاملَ شريكَةَ 

فبِدون هذا األساس الروحي، لن يكونَ . وصفتها يف هذا الكُتيب
  . زواجك أبداً كما خطَّطَ اُهللا له أن يكون

صاليت ورغبيت هي أن يساعدك اُهللا على تطبيقِ هذه املبادئ   
ية الشخصية على زواجِك وعائلتك، بدءاً بِخالصك وعالقتك الروح

  .مع اهللا


