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مقدمة
الرابِ ُ
ي للزواج
ط ال ُّ
سبا ِع ُّ

الرا ِب ُ
وحي (األساس)
الر ِ
ط ُّ
را ِب ُ
ط اإل ِت ّصال (األداة)
رابِ ُ
ط اإلنسجام (البُرهان)
رابِ ُ
ط الحُبُّ (الديناميكيَّة)
را ِب ُ
ط التفا ُهم (النُ ُم ّو)
را ِب ُ
الجنس (به َجةُ التعبير)
ط ِ
الرابِ ُ
ط الروحي (األساس)

سمعتَهُ في برنامجنا اإلذاعي
نُق ِ ّد ُم َ
ب الثاني من ال ُمالحظات التي ستُذ ِ ّك ُر َك بما ِ
لك ال ُكت ِيّ ُ
األول حو َل هذا
ضوعِ الزواج والعائِلة .إن لم ي ُكن ل َد َ
حو َل مو ُ
يك نسخة عن ال ُكت ِيّب َّ
فسوف ت َ ْق ّد ُر قي َمةَ هذا
ص َل على نسخ ٍة منهُ قب َل أن تقرأ َ هذا ال ُكت ِيّب.
ال َمو ُ
ضوع ،حا ِو ْل أن تح َ
َ
األول.
ال ُكت ِيّب الثاني أكثر بكثير بع َد أن تقرأ َ ال ُكت ِيّب َّ
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برام َجنا اإلذا ِعيَّة ،وهذين ال ُكت ِيّ َبين ،ين َبغي أن نُط ِل َع َك على
ضل
ِ
و ِل َكي تف َه َم ِبشك ٍل أف َ
ي أن أُعي َد َوصفي لإليضاح الذي
إيضاحٍ إعتَبرناهُ أساسا ً لهذه ال ّدِراساتِ .لهذا يتو َّج ُ
ب عل َّ
ُ
حيث إنتَهينا في ال ُكت ِيّب
سوف نُتا ِب ُع من
تكرار هذا اإليضاح،
ذكرتُهُ في ال ُكت ِيّب السابِق .بع َد
ِ
َ
األول.
َّ
رمز جميل يُظ ِه ُر العالقة التي أرا َدها اللهُ عندما
قام أح ُد ال ُمؤمنينَ اإلفريق ِيّينَ األتقياء بنَح ِ
ت ٍ
َ
خلقَ الشري َكين َّ
وب
واحدا ً .عندما
َ
ؤم ُن ال َمو ُه ُ
نحت هذا ال ُم ِ
األولَين ،وأعل َن ُهما جسدا ً ِ
الز ِ
وجيَّين َّ
ُوض ُح سب َع ُ
ق من ِخال ِلها يستطي ُع الزو ُج والزو َجةُ أن يكونا
من ُحوتَتَهُ الخشبيَّة هذه ،كانَ ي ِ
ط ُر ٍ
واحداً.
ِ
ببعضهما البعض بِ ِسل ِسلة
الن
ِ
إن من ُحوتَتَهُ الخَشبيَّة الجميلة هذ ِه هي عن َر ُج ٍل وإمرأة ،يت َّ ِ
ص ِ
خمس حلقَات ُمز َد ِوجة .إن هذه السل ِسلة التي تج َم ُع بينَ هذين َّ
الزو َجين معاً،
ُمؤلَّفَة من
ِ
شير إلى
رأس ُك ٍّل من الزو َجين .إن ُكالً من هذه الحلقات ت ُ ُ
ص ُل من ُك ِّل طرفٍ بحلقَ ٍة على ِ
تت َّ ِ
الزو ُج َّ
بُع ٍد من أبعا ِد الوحدة التي أرا َد اللهُ أن يتمت َّ َع ِبها َّ
والزو َجةَّ .
ت ال ُمثبَّتَة على
إن الحلقا ِ
ُ
وكون ُكل الحلقات األُخرى
عان بها م َع الله.
سيهما ت ُ ُ
رأ َ
شير إلى العالق ِة الروحية التي يتمت َّ ِ
مربُو َ
أساس ُك ِّل أبعا ِد وح َدتِهما.
الروحيَّة هي
ُشير إلى
كون عالقتِهما ُّ
طةً ِبهاتَين ال َحل َقتين ي ُ
ُ
ِ
شير حلقَةُ الربط األُولى إلى اإل ِت ّصال ،الذي ُه َو األداة التي ت ُم ِ ّك ُن َّ
الزو َجين من تغ ِذ َي ِة
تُ ُ
ُ
ُرهان ال ِوحدة.
صيانَ ِة وح َد ِت ِهما .حلقَةُ الربط التالية هي اإلنسجام أو التالؤُم ،الذي هو ب
و ِ
شير إلى المحبَّة ،التي هي ديناميكيَّةُ ِوح َد ِتهما.
الوسطى في هذه الحلقات الخمس ت ُ ُ
الحلقةُ ُ
ت الربط
وآخ ُر حلقا ِ
ُشير إلى نُ ُم ّ ِو وح َد ِتهماِ .
وتتب ُع حلقةَ المحبَّة حلقَةُ التفا ُهم ،الذي ي ُ
ال ُمز َد ِوجة هذهِ ،والتي تج َع ُل من ُهما جسدا ً واحداً ،هي الجنس ،الذي ُه َو به َجةُ التعبير عن
وح َدتِهما.
كون ُك ِّل أبعا ِد هذه ال ِوحدة
شير إلى حقيقَ ِة
إن حقيقَةَ كون ُك ّل حلقات َّ
الر ْبط هذه ُمز َد ِو َجةً ت ُ ُ
ِ
الزوج والزو َجة .عندما ت ُ
ضيف هذه الحلقات
ب العطا َء واألخذ بينَ
ُمتبا َدلة ،أو أنَّها تتطلَّ ُ
ُ
ِ
شير إلى العالق ِة الروحيَّة التي ين َبغي
الخمس إلى حلقا ِ
سيهما ،والتي ت ُ ُ
ت الربط ال ُمثبَّتَة على رأ َ
أن تكونَ ل ُك ٍّل من ُهما م َع الله ،ترى الروابِط السبع للوحدة.
شار إليها
إن َب ِ
رام َجنا اإلذا ِعيَّة حو َل الزواج والعائِلة َمب ِنيَّةٌ على أبعا ِد الزواج السبعة ،ال ُم ُ
بالروا ِب ِط السبع التي تج َع ُل من هذا الر ُجل وهذه المرأة جسدا ً واحداً .وأُق ِ ّد ُم ل ُكم في هذين
ون الزواج والعائلة.
ال ُكت َ ِيّ َبينُ ،مل َّخصا ً لما سمعت ُ ُموهُ في هذه
ِ
البرامج اإلذاعيَّة حو َل قانُ ِ
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األول
الفص ُل َّ
رابِ ُ
ط التفا ُهم
تزوجين خال َل سنوات خدم ِتي الرعويَّة،
ِخال َل جلسا ِ
ت اإلرشاد التي ُكنتُ أقو ُم بها لل ُم ّ ِ
تكرر التذ ُّم َر التالي" :إنَّهُ ال يف َه ُمني "،أو" ،إنَّها ال تفه ُمني ".يبدو َّ
أن هذا
ُكنتُ أس َم ُع بشك ٍل ُم َّ
ب
التقصير في التفا ُهم ش َّك َل أز َمةً كافِيَةً ل َكي تدف َع الكثير من األزواج ال ُم
ضطربين إلى طل ِ
ِ
اإلرشا ِد الزوجي من راعي كنيستِهم .أح ُد تعريفات التفا ُهم هو" ،التوافُ ُق ال ُمتَبا َدل الذي يج ُد
تعريف آخر ُه َو" ،تف ُّه ُم األفكار والنَّوايا ال ُمتَبا َدلَة ،الذي يُؤ ّدِي إلى التمييز
َحالً لإلختِالفات".
ٌ
واإلن ِسجام".
ُعلّ ُم الرسول ب ُ
عرفة أو تف ُّهم ل ُه َّن.
ي ِ
ط ُرس األزواج أن يم ُكثُوا م َع زوجاتِهم ب َم ِ
ض ْ
َّارة،
ت لحا ِد ِ
(ُ 1
ف زو َجتَك؟ فإذا ت َ َع َّر َ
تعر ُ
ث سي َ
ي ِ َح ٍ ّد ِ
بطرس  .)7 :3أيُّها الزوج ،إلى أ ّ
عليك أسئلةً ،هل بإمكا ِن َك أن تُعط َي ُهم تاري َخ
ودعاك األطبَّا ُء إلى ال ُمستَشفى ،فإذا طرحوا
َ
َ
ض ْ
عاطفي ،هل بإمكانِ َك أن تُق ّد َِم
ت
زو َجتِ َك الط ِبّي
يٍ ِ
ِ
الكامل؟ وإذا تَعَ َّر َ
ٍ
إلنهيار عصبِ ّ
الكامل؟ ومن العد ِل أن نسأ َل الزوجات األسئلةَ
لل ُم ِرشدين الص ِ ّح ِيّين تاريخَها اإلج ِتماعي
ِ
ض ُكما بعضاً؟
فان بع ُ
سها ِحيا َل أ ِ
نف َ
ي ِ ح ٍ ّد ِ
ي ِ ح ٍ ّد ِ
تعرفِينَ زو َج ِك؟ وإلى أ ّ
زواج ِه َّن .فإلى أ ّ
تعر ِ
ض ُكما بعضاً؟
مان بع ُ
وهل تف َه ِ
قدار أه ِ ّميَّ ِة التفا ُه ِم لل ِوح َدةِ بينَ
قدار أه ِ ّميَّ ِة التفا ُه ُم في الزواج؟ وما ُه َو ِم ُ
ما ُه َو ِم ُ
صين؟ ال أ َ ُّ
صين
أكثر من
الالزم على أه ِ ّميَّ ِة ال ِوح َدة بينَ شخ َ
ظن أنَّهُ بإمكا ِننا أن نُش ِ ّد َد َ
شخ َ
ِ
َّ
وخط َ
ُريدان أن يخت َ ِبرا ما أع َّدهُ الله ُ
إطار
ط لهُ في
جمعهما اللهُ معاً ،وي
زواجهما .إن كانَ
ِ
ِ
ِ
ان و ُمت َّ ِحدان ،ل َدي ِهما عالقَةٌ م َع الله؛ وإن كانَا في عالقتِهما م َع
الشري َكان
ِ
الزوجيَّانُ ،من َف ِر َد ِ
واإلنسجام والمحبَّة والتفا ُهم ،عن َدها ستُش ِ ّك ُل
فرحٍ عن اإل ِت ّصا ِل
ِ
ِ
ران ِب َ
بعضهما البعض يُع ِبّ ِ
روا ِب ُ
جر َد مشروع حياةٍ ُمشت َ َركة ،وبينَ عالق ٍة
ط ال ِوح َد ِة هذ ِه الفَرقَ بينَ أن يكونَ لديهما ُم َّ
وجيَّ ٍة حقيقيَّ ٍة كما َّ
خط َ
ط لها اللهُ عندما صنَ َع الر ُج َل وال َمرأة َ لي ُكونا جسدا ً واحداً.
زَ ِ
لقد قضيتُ
الرجال الذينَ كانُوا
الكثير من س ِني ِخ َدم ِتي التبشيريَّة في العم ِل بينَ ِ ّ
َ
عالم ِيّينَ ِعلمانِ ِيّينَ في قِ َي ِمهم .وهذا ما ُكنتُ أقولُهُ لهم :ف ِ ّك ْر ب ُك ِّل ما تفعلُهُ زو َجتُك من أج ِلك.
ِ
لك ،مثل تدبير
نت أصالً ثريَّا ً جدا ً ،لربَّما كانَ بإمكا ِن َك أن تشتَري ُك َّل ما تفعلهُ َ
فإن ُك َ
لك أوالدا ً بدالً عنها ،و ُمر ِبّيةً تُر ِبّي أوال َدك،
ُنجب َ
المنـزل ،وإعداد الطعام ،وحتَّى من ي ِ
الجنس .ولكن ما ال تستطي ُع أن تشتري ِه هو العالقة التي َّ
خط َ
ط
وبالطبعِ يُم ِكنُ َك شراء حتى ِ
لها اللهُ للر ُج ِل وزوج ِته.
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نحن فإذ نن ُ
وأما ُ
مفهوم روحي لموضوع الزواج والعائلة ،ال
كأشخاص روح ِيّين إلى
ظ ُر
ٍ
ٍ
كون الل ِه َّ
خط َ
ط للزواج أن يكونَ عالقة حقيقيَّة .وبينما نَعم ُل معا ً على
يسعُنا إال اإلع ِتراف ب ِ
ُنيان هذه العالقَة ،فإن تف ُّه َم ُك ٍّل منَّا لآلخر ينبَغي أن يُش ِ ّك َل أح َد حجارةِ الزا ِويَة في هذا
ب ِ
أساس وح َد ِتنا.
زواجنا ،هي
ال ِبناء .إن عالقَتَنا الفَرديَّة م َع الله ،وطريقَةَ تأثيرها على
ُ
ِ
ُ
ص ُ
ُرهان
ون ِوح َدتَنا .واالنسجا ُم أو التالؤ ُم هو ب
فاالتصا ُل هو األداة ُ التي ِبها نُغذِّي ونَ ُ
مو
ي وهو القُ َّوة الديناميكيَّة التي ت ُ ِ ّ
حركُ ال ِوحدة .والتفا ُه ُم يُو ِفّ ُر نُ ُّ
ال ِوح َدة .ثم ال ُحبُّ اإلله ُّ
ي عالقَتنا ونراها تن ُمو.
ِوح َدتِنا .فإن ُكنا نفه ُم بع ُ
ضنا بعضاً ،يُم ِكنُنا أن نبنِ َ
ؤمنا ً ت ِقيَّاً،
قام أح ُد األطبَّاء النفس ِيّين السويسر ِيّين ،وكانَ ر ُجالً ُم ِ
منذُ بضع ِة ُ
عقو ٍد من السنينَ ،
عناوين ُكت ِيّ ِب ِه الرائِع ،يُخبِ ُرنا
ضنا بعضاً ".في
ب رائِعٍ بُعُنوان" ،لكي نف َه َم بع ُ
قام بتأ ِل ِ
يف ُكت ِيّ ٍ
ِ
َ
بعضنا بعضاً؛
نفهم بع ُ
فهم ِ
ضنا بعضا ً علينا أن نرغ َ
َب ِب ِ
الدكتُور  Paul Tournierأنّنا لكي َ
ينبَغي أن نتحلَّى بال َّ
سين؛
نفهم اإلخ ِتالفات بينَ ِ
شجا َ
الجن َ
عة ل َكي نتوا َ
ص َل بال ِفعل؛ وعلينا أن َ
زواجنا.
ي في
ِ
وعلينا أن نف َه َم أه ِ ّميَّةَ الماضي؛ وينبغي أن يكونَ لدينا بُع ٌد روح ٌّ
ف ِ ّك ْر بخطر عدم تف ُّهم بعض ُكما البعض .تتف َّ
مناطق كثيرة من
شى عدوى الطالق اليوم في
ِ
ليذهب للعمل،
يتركُ الزو ُج المنـز َل
كثير من الحضارات
وكثير من العائالتُ ،
َ
ٍ
العالم .ففي ٍ
ُ
فيكون أنيقَ المظ َهر ،في
بينما تبقى للزوجة مسؤوليَّاتُها في المنـزل م َع األوالد .أما الزوج
ُ
ُ
يذهب للعمل ،ويعم ُل
أحسن شك ٍل عندما
يكون في
حيث يع َمل .فهو
ُمنت َ َهى الجاذِبيَّة في مكتَبِ ِه
ُ
ِ
الجنس اآلخر اللواتي ي ُك َّن أيضا ً في ُمنتَهى األناقة .وأحيانا ً
ِطوا َل النهار م َع
ٍ
أشخاص من ِ
ُ
مكان ع َم ِل ِه م َع السكريتيرة التي تفو ُح منها رائحةُ العطر في المكتب
يتحادث الر ُجل في
ِ
أكثر مما يتحا َد ُ
معرف ٍة أعمق
ث م َع زو َج ِت ِه في المنـزل .وهكذا يُص ِب ُح الزو ُج على ِ
ب عندها أن
يرة ،ويتكلَّ ُم معها أكثر ،ويقضى معها المزيد من الوقت.
فليس من العَ َج ِ
بالسكري ِت َ
َ
ض زوا َجهُ للطالق.
ُعر ُ
تحت َ َّل السكريتيرة المكانَةَ األولى في َحياةِ هذا الر ُجل ،م َّما ي ِ ّ
ُ
يخر ُج فيها ُك ٌّل من الزوجِ والزوج ِة من المنـزل ُك َّل
ناك
ُه َ
الماليين من الزيحات التي ُ
تحصين
هذان الزوجان مشغولَي ِن لدرج ٍة ال يقدِران معها أن يع َمالً على
صباح .فإن كانَ
ِ
ِ
شخص عاجالً أم آجالً ويمأل ُ هذا الفراغ في
سوف يأتِي
ضهما،
عالقَتِهما وهكذا ال
ٌ
يفهمان بع َ
َ
ِ
سوف يلت َ ِقي بامرأةٍ أُخرى تفه ُمه ،أو تلتَقي الزو َجةُ بر ُج ٍل
ب الر ُجل أو المرأة .فهذا الر ُجل
قل ِ
َ
آخر يفه ُمها .هذه هي الطبي َعةُ اإلنسانيَّةُ ب ُك ِّل بسا َ
طة .فالناس لديهم حاجةٌ عميقَةٌ ليفه َم ُهم أح ٌد
ما.
عرفتُ ر ُجالً جا َء إلى اإليمان بع َد سنوا ٍ
ت طويلة من حياةِ الخطيَّة ،و ُكنتُ ألتقي ب ِه
ف علي ِه ،صرتُ
تلم َذه .وبينما بدأتُ
مرات أُسبُو ِعيَّا ً ل ُم َّد ِة ثال ِ
ث سنوات ،لكي أ ُ ِ
َّ
ثالث َّ
أتعر ُ
سمعةٌ رديئة بأنَّهُ
ف أُمورا ً أكثر عن حياتِه .فقب َل أن
يتوب وي ِ
ُؤمنَ بالمسيح،كانت لدي ِه ُ
أعر ُ
َ
ِ
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بإستثناء زوجتِه .لقد كانَ ر ُجالً
صو َل إلي ِه َّن،
ِ
كانَ يزنِي م َع ُك ِّل الزوجات اللواتِي يستطي ُع الو ُ
ُالح ْقنَهُ ويتو َّددنَ لهُ .وقا َل لي
جميالً وجذَّاباً .وكان يدَّعي بالطبعِ أن
الكثير من النساء ُك َّن ي ِ
َ
جرد الجنس ،بل
َ
مرة" ،إن جمي َع النساء اللواتي ُكنتُ أز ِني مع ُه َّن ،لم ت ُك ْن حا َجت ُ ُه َّن ِل ُم َّ
ذات َّ
لتلك العالقات .ف ُك ُّل ما ُك َّن يب َحثنَ عنهُ هو
ُك َّن يحتجنَ من يتكلَّ ُم مع ُه َّن .هذا ما فت َح
الباب َ
َ
شخص يتكلَّمنَ إليه .فأزوا ُج َّ
يفهم َن ُه َّن .لهذا تكلَّمنَ م ِعي
ٌ
هن لم يكونوا يتكلَّمونَ مع ُه َّن ،ولم ْ
ظانِّينَ أنَّني أف َه ُم ُه َّن".
وبالطبع نس َم ُع هذا األمر أيضا ً من الجهة األخرى .فالر ُجل الذي ال تفه ُمهُ زو َجتُهُ قد يُصبِ ُح
زوجيَّة .من الخطر أن نتجا َه َل حا َجةَ
شريك حياتِنا لنتف َّه َمهُ .في
عرضا ً للتو ُّرط في ِخيا َن ٍة
ِ
ُم َّ
ِ
شريك
س َر
َ
ض ُل دِفاعٍ هو ُهجو ٌم قَوي .وأف َ
ضة ،أف َ
أنواعٍ كثيرةٍ من الريا َ
ض ُل دِفاعٍ ِل َكي ال نخ َ
تنميَ ِة ِوح َد ِتنا كزَ وجين .إن البُع َد ال ُمهم في
أو شري َكة حياتِنا ِل ُمنافِ ٍس آخر هو أن نع َم َل على ِ
ضنا بعضاً.
صارى ُجهدِنا ل َكي نف َه َم بع ُ
هذا النُّ ُمو يأتي عندما نبذُ ُل قُ َ
اإلح ِتفا ُل بالفُ ُروقات
ٌ
للبدء بتف ُّه ِم زوجتِ َك أو زو َج ِك ُهو اإلدراك َّ
فرق بينَ الر ُجل
ناك
مكان
ض ُل
أن ُه َ
ِ
أفَ َ
ٍ
عاطفيَّة ،وروحيَّة بينَ الر ُج ِل
ناك اختالفات بِيولوجيَّة طبيعيَّة ،جسديَّة ،عقليَّة،
والمرأة .ف ُه َ
ِ
ٌ
تصرفِهم
وكذلك في طريقَ ِة
تفكير الرجال وال ِنّساء،
فرق بينَ طريقَ ِة
والمرأة .يُوج ُد
َ
ُّ
ِ
ٌ
و ُ
فرق بينَ الرجا ِل وال ِنّساء.
ناك
عورهم
وتجاو ِبهم م َع الواقِع ،وحتى في طريقَ ِة ال ِعبادة ُه َ
ُ
ش ِ
مرة ً زوجةُ
ي إيضا ٌح أست ِ
عملُهُ منذُ عدةِ سنوات ،ولن أنساهُ أبداً .جاءتني َّ
كانَ لد َّ
ب .كانت امرأة ً ط ِيّبةً وتقيَّة ج َّداً ،ونشيطة في كنيس ِتها ،وال سيَّما في اجتماعات الصالة
طبي ٍ
بعض الخدمات ال َكنَ ِسيَّة .ولقد كانَ زو ُجها طبيبا ً
خرى .ولقد تحادثتُ معها حو َل
ِ
وخدمات أ ُ َ
جراحا ً مشهورا ً
ذلك كلَّمتنِي با ِكيةً" ،أنا ُمضطربةٌ َّ
غير روحي،
غم َ
َّ
ألن زوجي ُ
وناجحاًُ ،
ِ
ور َ
غير روحي أبداً ".فقُلتُ لها" ،دعينا نتكلَّ ُم عن هذا ،ألن وح َدهُ اللهُ يستَطي ُع أن يج َع َل منهُ
إنَّهُ ُ
ُروحيَّا ً".
ناك امرأة ُ أُخرى في الكنيسة التي أرعاها ،وكانت لديها
وبعد حوالي ثالثة أش ُه ٍر كانت ُه َ
يستأصلوا هذه المرارة ،ولكن
رارة وفي القلب .وكانَ على األطبَّاء أن
ِ
ُمش ِكلة كبيرة في ال َم َ
فسوف تن َف ِجر .فذهبتُ
يستأصلوا المرارة
خطرة بسبب قل ِبها ال ُمت َعب ،وإن لم
العمليَّة كانت ِ
ِ
َ
ب زوجِ هذه المرأة المريضة .وبع َد أن تحادثنا حو َل السرير ل ُمدَّة،
إلى ال ُمستشفَى
ألقف ِبجا ِن ِ
َ
ي" الذي تكلَّمنا عنهُ سابِقاً ،إن كانَ بإمكانِ ِه ُرؤيتِي في
الجراح "غير
الطبيب
سألني
ِ
ُ
َّ
الروح ّ
خط َرة.
الخارج .فأخذني جانِبا ً وقا َل" ،أنا أحتا ُج أن
أستأص َل هذه المرارة ،ولكن العمليَّة ِ
ِ
ِ
ي
عةُ صالة صغيرة ٌ في أسف ِل ال ُمستشفَى .فهل تس َمح أيَّها الق ِ ّ
ُه َ
سيس بأن تنـز َل وت ُ ِ
ناك قا َ
صلّ َ
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ضةً تُخ ِب ُر َك بأننا اجتزنا المرحلة الصعبة؟" فقُلتُ َّ ،
"إن هذا من
لنا ُهناك حتَّى أُر ِس َل َ
لك ُم َم ِ ّر َ
روري".
دوا ِعي ُ
س ِ
ذلك
ع ِة الحا ِديَ ِة عشر من َ
وهكذا نـزلتُ إلى قاع ِة الصالةِ وصلَّيتُ ِبحرارة .وفي السا َ
الصباحِ ،إختبرتُ روحيَّا ً ِخال َل الصالة َّ
الربع ساعة ،نـزلت
أن اللهَ ِ
عم َل شيئا ً .وبع َد حوالي ُّ
الطبيب َّ
أن ُك َّل شيءٍ على ما يُرام
ب قاع ِة الصالة وقالت" ،يقو ُل
ُ
ال ُم ِ ّ
مرضة ووقفت على با ِ
اآلن .لقد اجتزنا المرحلة الصعبة".
الطبيب نحوي وصافَحني
الطبيب َك ِلمةً لزوجِ المرأة ،تو َّجهُ هذا
بع َد العمليَّة ،وقب َل أن يقو َل
ُ
ُ
وقالُ " ،
عجزة إلهيَّة".
شكرا ً جزيالً على صالتِك .لقد اجتزنا هذه ال ُّ
صعُو َبة ب ُم ِ
غير روحي .فعاودتُ االتصا َل بها ،ورتَّبتُ لها
هذا هو الر ُجل الذي
َ
قالت عنهُ زوجتُهُ أنّهُ ُ
مو ِعداً ،وعندما جاءت قُلتُ لها َّ
غير
أن ما تظنُّهُ عن
ِ
روحي هو ُ
زوجها بأنَّهُ ُ
ِ
غير صحيحٍ
بتاتاً .وأخبرتُها َّ
َ
حدث في ال ُمستشفَى.
ي جداً ،وقُلتُ لها ما
بأن زوجها هو
ٌ
طبيب روح ٌّ
فصارت تب ِكي .لقد كانَ زو ُجها روحيَّا ً ولكنَّهُ لم ي ُك ْن يُع ِبّ ُر عن ُروحا ِنيَّ ِت ِه كما كانت ت ُع ِبّ ُر
ي ،ألنَّهُ ال يُع ِبّ ُر كما تُع ِبّ ُر المرأة .لقد أظ َه َر هذا أيضا ً
غير
ِ
زو َجتُه ،مما جعلها ت ُ ِ ّ
قر ُر أنَّهُ ُ
روح ّ
تعرف أو تف َهم زو َجها ج ِيّداً.
أنَّها لم ِ
نعيش معهُ ،علينا بتف ُّه ِم االختالفات بين
الشريك اآلخر الذي
إذا أردنا أن نتف َّه َم
َ
ُ
ختلفان تماماً .لقد َّ
خط َ
ط ل ُهما اللهُ لي ُكونا ُمخت َ ِل َفينَّ ،
ألن هذه االختالفات هي
الجنسين ،ألنَّهما ُم
ِ
ِ
لك وتج ِذب َُك لآلخر .وأنا أعت ِق ُد َّ
نحو الر ُجل بسبب
ِب
الجنس اآلخر َ
أن المرأة تُج َذ ُ
التي تجذ ُ
َ
ب َ
نحو المرأة بسبب أُنوثَ ِتها .هذه االختالفات ين َبغي أن نحت ِف َل ونفر َح
ُر ُجولتِه .والر ُجل يُج َذ ُ
ب َ
ي أن يُقا َل للمرأ ِة بأنَّهُ عليها أن تعم َل ما يعملُهُ الر ُجل لكي تُحا ِف َ
ظ على
بهاِ .
فمنَ المأسا ِو ّ
فدور وعم ُل
ذلك تماماً.
قِيم ِتها وتُبرهِنَ جدارتَها.
فليس هذا ما يمن ُح المرأة َ قيمتها ،بل عكس َ
ُ
َ
المرأةِ ك َمرأة ،يمن ُحها قيمتها التي تستحقُّها في عيني الر ُجل .وهذا يص ُّح بالمعنَى ال ُمعا ِكس
كرجال.
إتمام
أيضاً .فالرجا ُل يجدونَ قيمتَهم الحقيقيَّة التي يست َ ِحقُّونَها في
ِ
أدوارهم و ُمه َّما ِتهم ِ
ِ
ضروري .لقد صنعنا اللهُ
إن كانَ
ين تماماًِ ،
غير َ
واح ٌد منَّا سيُصبِ ُح َ
إثنان منَّا ُمتطابِ َق ِ
ِ
سفر التكوينَّ ،
ألن إختِالفاتِنا تُك ِ ّم ُل وتُو ِفّ ُق بينَّنا
ق في ِ
ُمخت َ ِلفين ،كما تعلَّمنا من حا ِدث َ ِة الخل ِ
ُ
فرد،
واحدا ً ِ
نحن اإلثنين ،لت َجع َل منا آدم أو إنسانا ً ِ
كامالً( .لقد دعاهم الله آدم ِب ِ
صيغ ِة ال ُم َ
إن ُخ َّ
وليس آ َدم ِّيين ِبصيغَ ِة الجمع .تكوين َّ .)1 :5
ليس إ َّما الر ُجل
طة الله كانت وال تزالَ ،
َ
واحداً.
أو المرأة ،بل ِكال ُهما معا ً ليج َع َل من ُهما اللهُ جسدا ً ِ
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الماضي
أهميَّة
ِ
ِ
تُصاغُ
أنت وزوجتُك
ي َ
ِ
شخصيَّاتُنا جميعا ً من ِخال ِل إخ ِتبارا ِتنا في الحياة .فقب َل أن تلت َ ِق َ
أنت وزوجت ُ َك تُش َّكال ِن ِبوا ِس َ
ط ِة الظروف والتأثيرات العائِليَّة لتُص ِب َحا
نت َ
بسنين طويلةُ ،ك َ
ض ُكما بعضاً ،علي ُكما أن
يان يوما ً ما .لهذا إذا أردتُما أن تفه َما بع ُ
الشخ َ
ين سيلت َ ِق ِ
صين الل َذ ِ
الماض َية التي ش َّكلت شخصيَّا ِتكما .دعو ِني أُق ِ ّد ُم ل ُكم إيضاحا ً شخصيَّا ً
تف َهما أه ِ ّميَّةَ التأ ِثيرات
ِ
احدا ً
و ِ
الناس الذين كانوا
أواخر الس ِت ّينات كانت زَ و َجتي جيني مريضةً جداً .وبالحقيقة،
في ِ
ُ
زيارتِنا اليوم ،بع َد ثالثين سنةً ،يتوقَّعُونَ أن تكونَ
يعرفُونَني أنا وزو َجتي ،والذين يأتُونَ ِل َ
ِ
يوم ،كانت حرارة ُ جيني
زو َجتِي هي ال ُمقعَ َدة في ال ُكر ِسي .فعندما عدتُ إلى المنـزل َ
ذات ٍ
س
تورمة .فأصبحتُ أنا
ُمرت ِفعة ،وكانت
مفاصلُها أيضا ً ُم ِ ّ
غاضبا ً و ُمكتَئباً .وسرتُ أرفُ ُ
ِ
ِ
َّ
رج َع
ذلك الزوج ال ُمش ِ ّجع لها.
السرير ،ولم أ ُكن بتاتا ً َ
ولكن هذا ساعدنا في النهاية ،خا َّ
صةً لنَ ِ
مرضها.
وتجاوبي بهذه الطريقة م َع
تصر ِفي
الماضي لنَ َرى سبب
إلى
ُّ
ِ
ِ
ُ
ضت أ ُ ِ ّمي مرضا ً شديداً .و ُكنا ُ
عشر ولداً،
نحن أوالدها أحد
ألنَّنِي عندما ُكنتُ ِطفالً َم ِر َ
َ
وعندما كانت ُحبلَى بالول ِد الحادِي عشر ،قضت فترة َ ح َم ِلها في السرير ،وبع َد أن ُو ِل َد الطف ُل
تورما ً سرطانِيَّا ً خبيثا ً
الحادي عشر بوق ٍ
ت قصير ،أصبحت مريضةً للغاية .وكانَ مر ُ
ضها ُّ
في القُولون .وبع َد عمليَّ ٍة ِجراحيَّ ٍة كبيرة وسنتين إضافيَّتَين ،أخذها الربُّ إلى حضرتِه.
ٌ
مآلن باألوالد وزوجتهُ مريضة
ب وا ِلدِي الذي كانَ لدي ِه منـز ٌل
وكطف ٍل صغيرُ ،كنتُ أُراقِ ُ
وطوا َل الليل
لنهار كانَ يع َم ُل ساعي بريدِ ،
تحتا ُج لل ِعنايَة ،وكان يع َم ُل في وظيفتين .فطوا َل ا ِ
كانَ سائقَ تاكسي ،لكي يستطي َع أن يُو ِفّ َر احتياجات العائلة.
تلك ال ِفكرة التي كانت تتخ َّم ُرَّ :
يمرضنَ وي ُمتنَ
طورتُ في عقلي الالواعي َ
وهكذا َّ
"إن ال ِنّساء َ
مرضت زو َجتي كانَ لدينا خمسةُ أوالد،
ُ
ويتركنَ أزاوج ُه َّن م َع فرق ٍة من األوالد ".فعندما ِ
يوم
إثنان منهم كانا ال
يزاالن رضي َعين ،وثالثة يُدب ِدبُونَ  .فعندما رجعتُ إلى المنـزل َ
ذات ٍ
ِ
لك الساعات ِ ّ
الطوال التي راقبتُ ِخاللَها
عة ،جعلَتني ِت َ
ألج َد زوجتي مريضةً لدر َج ِة ال ُمنازَ َ
مرض زو َجتي بالطريق ِة التي
ب م َع
جاو ُ
ِ
أ ُ ِ ّمي وهي تموت ووا ِلدي ي ِ
ُصارعُ ،جعلتني أت َ
غاضبا ً
ف لماذا أصبحتُ أنا
ِ
وصفتُها لكم .وعندما تدبَّرنا أ ُ َ
مورنا قليالً ،لم ي ُكن صعبا ً أن ن ِ
عر َ
و ُمكتَئباً.
ي ،كان يُم ِكن أن
ي .فلو لم تُف ِ ّكر بِ ِ
تفهم ِ
ماض َّ
ماض َّ
لقد كان من ال ُم ِهم جدا ً بالنسب ِة ِلزو َجتي أن َ
لتفهم من أينَ كانَ يأتي غضبي وإك ِتئابي .وفي
ذلك ،أخ َذت وقتَها
ب الطالق .ولكنَّها بد َل َ
تطلُ َ
َ
يك يا ر ُجل .فهذه ليست والدت ُ َك ،بل زوجتُك،
ف على ِرجلَ َ
ي أن أقو َل لنَف ِسيِ " ،ق ْ
ال ِنّها َية عل َّ
الماضية التي
مرت أوقاتٌ عديدة ساعدني فيها فهمي للتأثيرات
وهي تحتا ُج ل ُمساعدتِك ".لقد َّ
ِ
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تعيش معهُ،
شريك حياتِ َك الذي
تفهم
ش َّكلت شخصيَّةَ زَ و َجتي كما هي اآلن .فإذا
َ
َ
ُ
أردت أن َ
در َك أه ِ ّميَّةَ الماضي.
َ
عليك أن ت ُ ِ
سيَّةُ الفر ِديَّة
قُد ِ
واح ٍد منا،
واح ٍد منَّا هو أن نكونَ ُمختَل ِفين فريدين .فهو يخلُ ُق ُك َّل ِ
قص ُد الل ِه ل ُك ِّل ِ
شخص ُمعيَّن التي
ويك ِس ُر القا ِلب .فكلمة "ذات" موصوفةٌ في القا ُموس "فرادة أو فردانيَّة
ٍ
شخص آخر ".لقد الحظتُ
عبر السنين التي قضيتُها َكراعي كنيسة،
تجعلُهُ ُم َميَّزا ً عن ُك ِّل
ٍ
َ
َّ
أن أحد أهم التفسيرات إلنعدام ِالسعادة ي ُك ُ
سعداء
من في حقيقَ ِة عدم كون األشخاص غير ال ُّ
من وماذا وأينَ َّ
خط َ
ضهما
ط اللهُ ل ُهم أن ي ُكونوا .يُفت َ َر ُ
ض بالزوجِ والزو َج ِة أن يُسا ِع َدا بع َ
اكتشاف الفرا َدة ال ُمع َ
طاة لهما من قِ َب ِل الله( .رومية .)1 ،1 :11
بعضا ً على
ِ
ي عندما نن ُ
التفاهم
ف أح ُدهم
عام ٌل ِم ِ
إن هذا هو ِ
ظ ُر إلى أه ِ ّميَّ ِة التفا ُه ِم في الزواجَّ .
عر َ
فتاح ٌّ
َ
التعريف للتفا ُه ِم جميالً؟ يقو ُل
أليس هذا
ب َكونِ ِه" :االتفاقات ال ُمتبا َدلة على ح ِّل االختالفات".
ُ
َ
التمييز والتعا ُ
طف".
لألفكار والنَّوايا التي تقو ُد إلى
تعريف آخر للتفا ُهم أنَّهُ" ،تف ُّه ٌم ُمتبا َدل
ٌ
ِ
ِ
عليك أن تف َه َم أه ِ ّميَّةَ
الماضي.
عليك أن تف َه َم الفَرق بينَ األجناس.
تفهم شَري َكةَ حياتِ َك،
َ
َ
ِ
ف ِل َكي َ
تزوجين الذي ال
بفهمهاُ .ه َ
تفهم زَ و َجت َ َك ،عليك أن تتحلَّى بالرغب ِة ِ
ناك الكثيرونَ من ال ُم ّ ِ
لكي َ
الوقت والطاقَةَ
العاطفيَّة ال َمطلُوبة ِليفهموا بعضهم بعضا ً .ماذا عنك؟
يصرفُوا
َ
ِ
يُريدونَ أن ِ
فإليك بعض
بفهم زو َجتِ َك أو زو َج ِك،
ت
هل
َ
بفهم شري َك ِة حيا ِت َك؟ إن كنُ َ
ُ
ُ
ترغب ِ
ترغب ِ
النصائح.
َّأوالً ،ل َكي تف َه َم شري َكةَ حياتِ َك،
ق القاعدة الذه ِبيَّة .قا َل يسوع" ،ف ُك ُّل ما تُريدُونَ
َ
عليك بتطبي ِ
الناس ب ُكم إف َعلوا هكذا أنتُم أيضا ً ِب ِهمَّ ،
وس واألن ِبياء" (متى :7
أن يف َع َل
ألن هذا ُه َو النَّا ُم ُ
ُ
ق هذا التعليم ،على
 .)11هذا أه ُّم عد ٍد في الكتاب المقدَّس حو َل العالقات اإلنسانيَّة .ولتطبي ِ
س ُه َّن" ،لو ُكنتُ أنا الزوج ،ماذا ُكنتُ أَو ُّد أن تفع َل زو َجتي؟" وعلى
الزوجات أن يسألنَ أنفُ َ
زوجي؟" قد يبدو
س ُهم" ،لو ُكنتُ أنا الزوجة ،ماذا ُكنتُ أو ُّد أن يفع َل
ِ
األزواج أن يسألُوا أنفُ َ
فسوف
هذا ُمناقِضا ً لطبيعتِنا البشريَّة التي ت ُ ِحبُّ خد َمةَ نف ِسها ،ولكن إذا طلبنا ُمساعدة َ الل ِه،
َ
مركز إهتِماماتِنا ،ولنُط ِبّقَ القا ِعدة الذهبيَّة التي علَّمنا
شريك الحياة في
يُعطينا نعمةً لنض َع
َ
ِ
ضنا بعضاً.
إيَّاها يسوع ،ونُحا ِول أن نف َه َم بع ُ
للشريك اآلخر .فاالستماعُ هو ٌّ
الكثير يُم ِك ُن تعلُّ ُمهُ عن
ناك
ثا ِنياً ،استَ ِمع
فن ،و ُه َ
ِ
ُ
الواضح أحيانا ً َّ
ُ
عضهما
يكون من
االستماعُ ،معظ ُمنا لم نتعلَّمه.
عان ِلبَ ِ
ِ
أن زو َجين ال يستَ ِم ِ
بعضهما البعض ،ما يعني ِه هذا هو" ،أنا أُف ِ ّك ُر بما
ان أنَّهما
يستمعان ِل ِ
ِ
البعض .فعندما يظنَّ ِ
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ذنان للسمعِ فليس َمع( ".متى  .)15 :11فهل
سأقولَهُ عندما تُق ِفلِينَ ف َم ِك ".قا َل يسوع" ،من لهُ أ ُ ِ
الن أن تتحدَّثا؟
تستمع ِلزو َج ِتك وهل
ِ
ِ
تستمعِينَ ِل ِ
زوج ِك عندما تُحا ِو ِ
ي ،وإذا بإمرأة تد ُخ ُل وتب ِكيَّ ،
ألن
في لوقا  ،44 :7كانَ يسوعُ
يزور منـز َل ِ ّ
ُ
فريس ّ
ي لم يغ ِسل ق َد َمي يسوع .م َّما يعني َّ
الفريسي لم يُر ِ ّحب بيسوع ِبشك ٍل الئق.
أن هذا ِ ّ
ِّ
الفري ِس ّ
ي
شعرها .وإذا
عها ِ
ِّ
وهكذا جعلت المرأة ُ دُمو َ
تنهم ُر على قدمي يسوع ،ثم مسحت ُهما ِب ِ
بالفري ِس ّ
يقو ُل في نف ِس ِه ،لو كانَ يعل ُم أي نوعٍ من النساء هي هذه المرأة ،لما قبِ َل أن تغ ِس َل قدمي ِه
شعرها".
بِ ِ
سؤاالً ُم ِه َّما ً .فقال" ،يا ِسمعان ،هل
ي يُف ِ ّك ُر بهذه األفكار ،سألهُ يسوعُ ُ
ولكن ،بينما كانَ ِ ّ
الفريس ُّ
شير إلى فعل "رأى" و ُهنا كان
ناك
ترى هذه المرأة؟" ُه َ
الكثير من الكلمات اليونانية التي ت ُ ُ
ُ
المقصود" ،هل فِعالً ترى هذه المرأة؟ وماذا ترى عندما تن ُ
ظ ُر إلى هذه المرأة؟ أعتق ُد َّ
أن هذا
جت منها؟ وهل تست َ ِمع ِفعالً
تزو َ
ُطر ُح على األزواج .هل ترى هذه المرأة التي َّ
سؤا ٌل عظي ٌم ي َ
إلى زو َج ِت َك عندما تُحا ِو ُل أن تتحا َد َ
ث م َعك؟
األسيزي هو أحد الشخصيَّات البُ ُ
َّ
ذهب فرنسيس إلى
ي .عندما
إن فرنسيس
َ
ِ
طوليَّة لد َّ
ُك ِلّيَّ ِة الالهوت ،كانَ هذا حدثا ً عظيما ً ألنَّهُ كانَ شخصيَّةً فذَّة ومن عائِل ٍة عريقَة .وبع َد أن
التسول
تلك األيَّام
أكم َل تدري َبهُ في ُك ِلّيَّ ِة الالهوت ،الذي كانَ في َ
بكيس من الخَيش ل ُم َّدةِ
ٍ
ُّ
عن العالم والجسد والشيطان؛ فعندما حانَ وقتُ
سنتين لكي تُبرهِنَ أنَّ َك ِفعالً تخلَّ َ
يت ِ
بالوعظ .وعندما حانَ الوقتُ ليَع َ
يقوم ال ُمر َّ
ظ فرنسيس
الرسامةَ ،كانت العادة أن
ش ُح للرسام ِة َ
َ
تلك
األسيزي ،كانت الكاتدرائيَّةُ تع ُّج بال ُحضور ،ألنَّهُ كانَ شخصا ً مشهورا ً قب َل أن ينض َّم إلى َ
ُ
وقف ِل َي ِعظ ما ظنَّهُ
أعظم ِعظ ٍة تُلقَى على اإلطالق ،قال،
سيكون
الناس
الره َبنَة .وعندما
ُ
َ
َ
صلّي ".ث ُ َّم صلَّى هذه الصالة.
عنِي
للوعظ بل للعَ َمل .فدعونا نُ ِ
ِ
"اللهُ لم يد ُ
ُ
ُغض ،دعني أُظ ِه ُر ال ُحب؛ وحيث األ َذى،
سالم َك.
"يا ربّ  ،اجعلني أداة ً ِل ِ
وحيث يسو ُد الب ُ
وحيث اليأس ،الرجاء؛ وحيث ال ُ
ُ
ُ
ظل َمة،
وحيث الشك ،اإليمان؛
دعني أُظ ِه ُر ال ُمسا َم َحة؛
ُ
ب أن َّ
بقدر ما
النور؛
علّ ُم اإللهيِ ،
وحيث ال ُحزن ،الفرح .أيُّها ال ُم ِ
أعطنِي أن ال أطلُ َ
أتعزى ِ
ب أن أ ُ ِ ّ
بالعطاء نأ ُخذُ،
بقدر ما أ ُ ِحبّ  ،ألنَّنا
بقدر ما أتف َّهم ،وال أن أ ُ َحبَّ
ِ
أطلُ ُ
ِ
عزي ،وال أن أُفه َم ِ
ت نُولَ ُد للحياةِ األبديَّة".
وبال ُمسامح ِة يُغفَ ُر لنا ،وبالمو ِ
َّ
فهم ُ
شركائنا في
إن هذه لصالة ٌ ُمد ِهشَة و َمو ِق ٌ
ف را ِئع نحتا ُج أن نُط ِبّقَهُ كأزواج نُحا ِو ُل َ
ب أن أُف َه َم بقدر ما أتف َّه ُم ".إن ِمفتا َح تف ُّه َم الشريك اآلخر الذي
الزواج" .سا ِعدنِي أن ال أطلُ ُ
تعيش معُه هو أن تجع َل منهُ مر َكز اهتماماتِك .فَ ِل َكي تف َه َم زو َجتَك،
عليك أن "تقرأ َ بينَ
َ
ُ
الس ُ
ف ما هي حاجاتُ زو َجتك.
طور "،وأن "تس َم َع ما بينَ ال َكلمات "،لت َ ِ
عر َ
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َّ
تماما ً كما كانَ تعلي ُم يسوعَّ ،
ولكن هذا
مفهوم بسيطٍ نِسبيَّاً.
شير إلى
ٍ
فإن صالة َ األسيزي ت ُ ُ
المفهوم البسيط قد يُحد ُ
زواجك .هذه الحقيقَةُ هي،
ِث ثورة ً عندما تُط ِبّ ُق هذه الحقيقة على
ِ
الشريك اآلخر في المركز ،وال تقلق ع َّما إذا تف َّه َم َك الشريكُ
اآلخر أم ال .فالقضيَّةُ التي
ضع
َ
ُ
أنت تفه ُمها .وليست القضيَّة كم
نت َ
ست إذا كانت زو َجت ُ َك تف َه ُم َك ،بل إن ُك َ
ينبَغي أن ت ُه َّم َك لي َ
أنت ال ُحب؟
من الحُبّ ِ تحص ُل علي ِه منها ،بل هل تمنَ ُحها َ
ق في اإلتِصال
العُم ُ
ناك ُمستويات ُمخت َ ِلفَة من االتصال
تفهم زو َجت َ َك،
ص َل معها ِبعُمق .ف ُه َ
َ
عليك أن تت َّ ِ
لكي َ
ي الذي ال يتكلُّ ُم في ِه
ناك ُمستوى عدم اال ِت ّصال ،أي ال ُمستَوى
في الزواجَّ .أوالًُ ،ه َ
ِ
السطح ّ
ُ
أنت
أمر لهُ أه َّميَّتُه .ث ُ َّم يأتي ال ُمستَوى التالي من اإل ِت ّصال،
شاركُ َ
يِ ٍ
حيث تت َ َ
الزو َجان عن أ ّ
َص ُل إلى ال ُمست َوى األع َمق ،عندما تبدأ ُ ب ُمشاركة ما تُف ِ ّك ُر ب ِه ،وما
تعرفانِه .ث ُ َّم ن ِ
وزوجت ُ َك بما ِ
أنت في
أنت ،وأينَ َ
أنت وما َ
تشعُ ُر ب ِه .وأع َم ُق ُمستَوى لال ِت ّصال هو عندما تتكلَّ ُم عن من َ
حيا ِت َك ،بال ُمقارن ِة م َع من وماذا وأينَ ت ُ
ظ ُّن أنُّ َك ين َبغي أن تكون.
فضلك
جرد قو ِل َك لشريك ِة حيا ِت َك" ،من
ِ
ى عميق ،فهذا ال يع ِني ُم َّ
أن تت َّ ِ
صل على ُمستَو ً
ى عميق،
أعطني المملحة "،مثالً ،أو "يبدو أنَّها ست ُ ِ
ِ
مط ُر اليوم ".عندما تت َّ ِ
ص ُل على ُمستَو ً
يعص َرهُ ،أو يُل ِقي ِه
تض ُع قل َب َك في ي ِد
ِ
الشريك اآلخر ليُص ِب َح بإمكانِ ِه أن يفع َل ب ِه ما يشاء .أن ِ
أرضا ً
ويدوس عليه ،ولربَّما قد يفعَ ُل األسوأ بأن يتجاهلَهُ.
َ
سمعتُهُ عما يُم ِك ُن أن يقولَهُ
شريك حياتِه ،سمعتُهُ في جلس ِة
شخص ِل
ِ
أعتق ُد أن أسوأ َ ما ِ
ٌ
فاستمرت زوجتُهُ تسألُهُ ِطوا َل حلقة
إرشاد منذُ ثالثينَ سنةً .كانَ الر ُجل ضخما ً و َخ ِشناً.
َّ
ُّ
ت
اإلرشاد ع َّما يُف ِ ّك ُر عنها ،قا ِئلةً" ،ماذا
نظر إليها وقال" ،أن ِ
تظن ع ِنّي؟" وفي النهايةَ ،
ليس
بك ُمطلَقاً ".فكما ترى ،إ َّن
س َك أيَّتُها المرأة .فأنا ال أُف ِ ّك ُر ِ
تتملَّقِينَ نف َ
َ
نقيض الحُبّ ِ هو َ
َقيض الحُبّ أي الال ُمباالة.
البُغض ،بل الال ُمباالة .هذا الزوج كانَ ي ِ
ُعام ُل زو َجتَهُ بِن ِ
ي
الشريك اآلخر ،قد
وضعت قل َب َك في ي ِد
فإذا
َ
ِ
تتعر ُ
َّ
ض لأل َذى .ولكنَّ َك لن ت ُ ِ
حر ُز أ َّ
س َك لهذا ال َخ َ
ى أع َمق
تفا ُه ٍم بين ََك وبينَ زوجتِ َك
بدون أن ت ُ ِ ّ
ض نف َ
عر َ
طر .فاإل ِت ّصا ُل على ُمستَو ً
ِ
صراع .ألنَّ َك عندما تص ُل إلى ُمستوى اال ِت ّصال العميق ،لن
يَعنِي أن تتعلَّ َم
كيف تتعا َم ُل م َع ال ِ ّ
َ
اآلخر زوجةً صا ِلحةً و ُمهت َّمةً
عهُ دائما ً .فإن كانَ الشريكُ
الطرف
يقو َل
اآلخر ما تُري ُد سما ُ
ُ
ُ
ُ
أنت
فسوف تقو ُل ما تظنُّ َك تحتا ُج أن تس َم َعهُ ،ولكن قد ال
وازدهارك،
مو َك
ترغب َ
ُ
ِ
َ
بن ُ ّ ِ
بِسما ِعه .هذا ما تكلَّ َم عنهُ الدكتُور  Paul Tournierفي فص ٍل في ِكتابَ ِه ،بعُنوان
العظميَّة ،إال
داخ ِل ُحجر ِت َك
عةُ لإل ِت ّصال ".عندها،
ِ
سل ُحفاةِ إلى ِ
س ِح ُ
ب مثل ال ُ
"الشجا َ
سوف تن َ
َ
كيف تتعام ُل م َع النـزاعات النا ِت َجة عن اإل ِت ّصا ِل العميق.
مت
إذا تعلَّ َ
َ
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التعا ُم ُل م َع الغَ َ
ضب
ى عميق منَ اإل ِت ّصال ،عليهما أيضا ً أن يتعلَّما
إذا كانَ
الن على ُمستَو ً
زوجان يتعا َم ِ
ِ
الن مع الغضب.
إثارةِ
ُ
درة على َ
فاألشخاص الذين نُحبُّ ُهم باألكثر ،لديهم أكبَر قُ َ
َ
كيف يتعا َم ِ
ؤم ٍن
ض ِبنا .و
ثير لالهتمام .أتسا َء ُل ماذا تُف ِ ّك ُر عن الغضب في َحياةِ ُم ِ
ُ
الغضب هو انفعا ٌل ُم ٌ
غ َ
ؤم ُن َّ
ضب؟ وهل
أن اللهَ يسم ُح في كلم ِت ِه لل ُم ِ
بالمسيح؟ فهل ت ُ ِ
ؤمن المملوء بالروح أن يغ َ
ؤم ٍن بالمسيح؟ أصغِ إلى هذه الكلمات التي كتبَها
شعور َج ِيّ ٌد مقبُول
الغضب هو
لشخص ُم ِ
ٍ
ٌ
ؤمنين:
ضب في حياةِ ال ُم ِ
بُولُس عن الغ َ
غيظ ُكم .وال تُع ُ
إبليس مكانا ً… وال
طوا
الشمس على
تغرب
ِ
ضبوا وال ت ُ ِ
خطئوا .ال ُ
ُ
"إغ َ
َ
يوم ال ِفداءِ .ليُرفَ ْع من بي ِن ُكم ُك َّل مرارةٍ وسخط
حزنوا رو َح الله القُدُّوس الذي ب ِه ُختِمتُم ِل ِ
تُ ِ
سس  ،17-12 :4و .)31-33ويُعطينا يعقُوب
وصياح وتجديف م َع ُك ِّل ُخبث( ".أف ُ
وغض ٍ
ب ِ
بر الله( ".يعقوب .)13 :1
ُمالحظةً َودي َعةً عندما قا َل" ،ألن
غضب اإلنسان ال يصنَ ُع َّ
َ
ُوج َهة نَ َ
ظر شخصيَّة
ب والغيظ
لقد ُكنتُ ُم ِ
تزوجنا أنا وزو َجتي ،ولك ِنّي ُكنتُ حينئ ٍذ شابَّا ً مملوءا ً بالغَض ِ
ؤمنا ً عندما َّ
مرةٍ سحقتُ جهازَ
ضب.
َ
وذات َّ
ي أن أتعلَّ َم ما تقولُهُ كلمةُ الل ِه عن الغَ َ
أيضا ً .ولكن كانَ عل َّ
َّ
وكأن قُنبُلةً أصابته .وعندما
ضتِي ،فأحدثتُ فجوة ً كبيرة ً في جهاز الراديو
رادِيو صغير بقب َ
َ
حدث هذا بسنتين إلى ِوالي ٍة فلوريدا ،أخذت زو َجتي هذا الراديو معنا .ولقد
انتقلنا بع َد أن
سريرنا الذي كان يحتوى على مكتب ٍة صغيرةٍ من جه ِة أريك ِة الرأس ،لكي
وضعتهُ فوقَ
ِ
ضنا بعضاً ،أنَّني لم أ ُكن
تُذ ِ ّك َرني .ولقد حاولتُ أن أشر َح لها عندما ُكنَّا نُحا ِو ُل أن نتف َّه َم بع ُ
ذلك ال ُم َّ
غاضبا ً منها شخصيَّاً .بل ُكنتُ
المصرف الذي أج َبرني على
وظف في
غاضبا ً من َ
ِ
ِ
ِ
َضبتُ كثيرا ً
إدارتِي للمال ،ألنَّني ُكنتُ أتق َّد ُم ِب َ
لقرض
ب
االعتراف
ِ
ٍ
طلَ ٍ
مصرفي .ولقد غ ِ
بسوء َ
ِ
ض ِتي.
ِحيا َل
ِ
إدارتي للمال ،فسحقتُ الراديو بقب َ
سوء َ
وص َ
أنت
أنت
هناك أسئلة ينبغي
ب؟ وم َّمن َ
غاض ٌ
ض ِبك .لماذا َ
َ
َ
عليك طرحها دائما ً ب ُخ ُ
ص ِ
غ َ
ِ
الح ُ
ظ أنَّه
ضوعُ غضبِ َك الحقيقي؟
ب؟ وما هو مص َد ُر غضبِك؟ وما هو مو ُ
غاض ٌ
سوف ت ُ ِ
ِ
َ
فأنت عادة ً
ُ
ب من نف ِسك،
جام غضبِ َك عليه.
سيكون هو
نادرا ً ما
غاض ٌ
َ
ُ
ِ
الشخص الذي تصبُّ َ
تكون مثالً
ُ
تضربهُ
غاضبا ً من رئي ِس َك في العمل ،وال تستطي ُع أن
كما كانت الحا ُل م ِعي .فقد
ِ
ِ
ضت َ َك على شيءٍ آخر عندما تص ُل إلى المنـزل .فحتَّى ولو
ض ِتك على وج ِههَ ،ف
ُ
تضرب قب َ
بقب َ
ُ
غاضبا ً وال حتَّى
تكون
غاضبا ً منها .وقد ال
بدا وكأنَّ َك
ب من زو َجتِك ،ولكنَّ َك لن تكونَ
غاض ٌ
ِ
ِ
ِ
ُ
لك و ِلشري َك ِة حياتِ َك أن
ستكون
من رئي ِس َك في العمل .بل
غاضبا ً من نف ِس َك .من ال ُمه ِ ّم جدا ً َ
ِ
ض ِبك.
تف َه َم مص َد َر غ َ
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ضب َّ
أن اللهَ ال يسم ُح
أعت ِق ُد أنَّهُ من
الواضح تماما ً في المقطع الذي إقتَبسناهُ أعاله عن الغَ َ
ِ
ب المقدَّس تقول،
ضب.
بعض ترجما ِ
ِ
ُ
ت ال ِكتا ِ
للمؤمن بالمسيح والمملوء بالروحِ أن يغ َ
سس  .)12 :4كثيرونَ يت َّ ِخذُونَ من ال َك ِل َم ِة األولى ذريعةً وشعارا ً
ضبُوا وال ت ُ ِ
خطئوا" (أف ُ
"إغ َ
ضبُوا ،ال
ضل للكتا ِ
ب ال ُمقدَّس تقول" ،عندما تغ َ
ِلحيا ِتهم" .إغضبوا ".ولكن ترجماتٌ أف َ
ب .ولكن ال تدع الغضب يقود َُك
ض ُ
تُ ِ
ف أنّنا سنغ َ
ي بما في ِه ال ِكفاية لكي ِ
يعر َ
خطئوا ".فاللهُ وا ِق ِع ٌّ
للخطيَّة ،وال ت َد ْ
غيظ َك .وال ُم ِه ُّم هو ما يقولُهُ النص" ،ليُرفَع من بينِ ُكم
تغرب على
ِ
ع الشمس ُ
سس .)17 -12 :4
ُك َّل مرارةٍ وسخطٍ وغضب…" (أف ُ
أدركتُ َّ
أطر َح
ي أن ال أغ َ
ض َ
ب ،بل أن َ
عندما َ
أن اللهَ يُخ ِب ُرني في َكلمتِ ِه أنَّهَ ين َبغي عل َّ
سفر التكوين،
الغضب جانِباً ،تسا َءلتُ " ،ولكن
كيف َ
ذلك؟" فقا َدني ُ
َ
سؤالي إلى إصحاحٍ في ِ
َ
ص ُح َك
سؤالي ،بل
ليس فقط من َحني أجوبَةً على ُ
َّ
ض ِ
وحر َرني من الغَ َ
ب أيضاً .وأنا أن َ
الذي َ
ضب .إنَّهُ من أعظم قصص الكتاب المقدَّس:
بهذا اإلصحاح عندما تتعا َم ُل م َع الغ َ
"وحدث من بع ِد أي ٍَّام َّ
َ
األرض قُربانا ً للربّ ِ .وقد ََّم هابي ُل أيضا ً من
أثمار
أن قايين قد ََّم من
ِ
ِ
فنظر الربُّ إلى هابيل وقُربانِ ِه .ولكن إلى قايين وقُربانِ ِه لم ين ُ
ظ ْر.
ومن ِسمانِها.
غنم ِه ِ
أبكار ِ
َ
ِ
قايين ِج َّدا ً وسق َ
فاغتا َ
ُ
يب باالكتئاب ".فقا َل الربُّ ِلقايين ِلماذا
ظ
ص َ
ط وج ُههُ( .وهذا يع ِني أنَّهُ أ ُ ِ
ب خطيَّةٌ را ِبضةٌ
اغتظت ولماذا سق َ
ط وج ُه َك .إن
َ
َ
أحسنت أفال رف ٌع .وإن لم تُح ِسن فعن َد البا ِ
وحدث إذا كانا في الحق ِل َّ
َ
ُ
أن قايين
قايين هابي َل أخاه.
وانت تسو ُد عليها .وكلَّ َم
يك اشتياقُها
َ
وإل َ
س أنا
قام على هابيل أخي ِه وقتله .فقا َل الربُّ ِلقايين أينَ هابيل أخوك .فقا َل ال أعلم.
أحار ٌ
ِ
َ
فعلت؟" (تكوين .)13-3 :4
ألخي .فقا َل [اللهُ] ماذا
َ
لديك ر ُجالن ،السيد مقبُول
في هذه الدراما الصغيرة ،يُوج ُد تعلي ٌم عظي ٌم عن الغضب.
َ
والس ِيّد مرفوضِ .كال ُهما قدَّما تقدما ٍ
س َّر
ت لله .لقد كانت ال ِفكرة ُ فكرة َ قايين .واآلن ،اللهُ ُ
س ّر .بصراحة أنا ال أعت ِق ُد أنَّنا نعلَ ُم ما هو الشيء
بهابيل وتقدِمتِ ِه ،أما بقايين وتق ِد َمتِ ِه فلم يُ َ
مار األرض.
زارعاً ،وال بُ َّد أنَّهُ قد ََّم من ِث ِ
الذي لم يقبلهُ اللهُ في تقدِم ِة قايين .لقد كانَ ُم ِ
تاجه.
صةُ ال تقو ُل أنَّهُ لم يأ ِ
والق َّ
ض ِل ِن ِ
ت بأف َ
أ َّما هابي ُل فكانَ را ِعي غنم ،فقد ََّم ذبيحةً حيوا ِنيَّة .كثيرونَ قالوا َّ
القضيَّة كانت أن أح ِد
أن
ِ
ي
التقدِمتين كانت ذبيحةً دمويَّة أما األُخرى فال .ولكن لم ي ُكن ُه َ
ناك حتَّى هذه المرحلة أ ُّ
ب المقدَّس عن الذبائح الدمويَّة .أعتق ُد َّ
أن التشديد هو على الر ُج َلين ،أكثر
ٍ
تعليم بعد في الكتا ِ
غير مقبُول ،فلم
م َّما هو على الذبي َحتَين.
ِ
فواح ٌد من ُهما مقبُولٌ ،لهذا قبِ َل اللهُ تق ِد َمتَهُ .واآلخر ُ
يق َبل اللهُ تق ِد َمتَه.
وتستم ُّر الدراما .فالس ِيّد مقبُول إجتازَ ُمقا ِب َل الس ِيّد غير مقبُول ،وإذا بالس ِيّد غير مقبُول يقتُله.
ِ
اغتظت؟ ولماذا سق َ
ط وج ُه َك؟
لقد ضربَهُ حتَّى الموت .ثم جا َء اللهُ إلى قايين وسألَهُ" ،لماذا
َ
13

info@arabicbible.com

All rights reserved © 2008-2018

P.O. Box 486, Dracut, MA 01826 – USA

الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل

www.arabicbible.com

التصرفَّ ،
تصرفِ َك
فإن سو َء
ف ،ألن تُص ِب َح مقبُوالً؟ ولكن إن لم ت ُ ِحسن
أحسنت
إذا
َ
ُّ
ُّ
ُّ
التصر َ
ويقضي عليك".
سوف يُد ِ ّم ُرك
ِ
َ
هاز الراديو ،لم أ ُكن
ص ِة
ضب .ففي ق َّ
عن الغ َ
ِ
تحطيم ِج ِ
لقد كانَ هذا درسا ً عظيما ً ِ
غاضبا ً من نف ِسي أل ِنّي ُكنتُ
غاضبا ً من زو َجتي .بل ُكنتُ
إدارتي
ب
ِ
غير مقبُول بسب ِ
ِ
ِ
سوء َ
َ
سحقت ِجهازَ الرادِيو؟" ث َّم
ب؟ ولماذا
أنت
َ
غاض ٌ
للمال .كانَ ين َبغي أن يسألني اللهُ" ،لماذا َ
ِ
دير أموالَ َك وهكذا لن
ور َك م َع الله .تعلَّ ْم أن ت ُ َ
ي بالنسب ِة لي كان" ،ص ِ ّح ْح أ ُ ُم َ
الدرس الرئيس ّ
تقويم
غير مقبُو ٍل عن َد نف ِس َك وال عن َد الله وال عن َد اآلخرين .ولكن إن لم تع َم ْل على
تكونَ
ِ
َ
ب
ق أجهزة راديو في موجا ِ
ت غض ِبك ،أو في ضر ِ
ِ
مسار َك ،فسوف تستَ ِم ُّر في حياتِ َك بسح ِ
سوف يُد ِ ّم ُر َك".
هابيل ،وهذا
َ
سوف نج ُد مق َ
ُ
حيث
سس،
عن الغضب ،هو في أف ُ
طعا ً آخر في الكتا ِ
َ
ب المقدَّس يتكلَّ ُم ِ
سس  .)12 :5فلو أنَّني أح َببتُ
سه( ".أف ُ
يقو ُل الرسو ُل بُولُس" ،الذي ي ُِحبُّ زو َجتَهُ ي ُِحبُّ نف َ
تلك المرحلة العا ِبرة التي َّ
درة أن أ ُ ِحبَّ
نف ِسي في َ
ي القُ َ
حطمتُ فيها جهازَ الراديو ،لكانَت لد َّ
زو َجتي .ولكن كو ِني لم أ ُ ِحب نفسي ،أصبحتُ ناقِدا ً ِلنَف ِسي ،وهكذا أصبحتُ أُع ِبّ ُر عن
السخط والغضب ِتجاهَها.
ِ
ولك َّنني ف َّكرتُ وأنا أُحا ِو ُل السي َ
طرة على ُمش ِكل ِة غض ِبي ،أنَّ ِني أ ُ ِحبُّ زو َجتي وأوالدِي.
صةً عندما لم أ ُكن أ ُ ِحبُّ نف ِسي .فعندما
ولكنَّني لم أُع ِبّر دائما ً عن ُح ِبّي لزو َجتي وألوالدي ،خا َّ
التعبير عن ُح ِبّي لهم.
درتي على
ي ِ سب ٍ
ب كان ،إختفَت قُ َ
ِ
ُكنتُ أُصبِ ُح إنتقا ِديَّا ً ض َّد نف ِسي ،أل ّ
إحترامي ِلنفسي وأن أرى نف ِسي كما يَراني اللهُ.
أسترج َع
فما ُكنتُ أحتا ُج أن أفعلَهُ هو أن
ِ
ِ
وصيَّ ٍة هي العُظ َمى في النا ُموس؟"
سؤاالً" ،يا ُم ِ
ع ُ
حام يسو َ
في إنجي ِل متى  ،سأ َل ُم ٍ
علّم ،أيَّةُ ِ
إلهك من ُك ِّل قلبِ َك ومن ُك ِّل نف ِس َك ومن ُك ِّل
(متَّى  .)32 :11فقا َل يسوع" ،ت ُ ِحبُّ الربَّ
َ
ين
ِ
فكر َك .هذ ِه هي الوصيَّةُ األولى والعُظ َمى .والثانية مثلُها .ت ُ ِحبُّ قريبَ َك كنَف ِسك .بهاتَ ِ
ُّ
َّ
وس ُكلهُ واألنبياء( ".متى .)43-37 :11
الوصيَّتين يتعل ُق النا ُم ُ
ع يقولُهُ هو أنَّهُ علينا أن نن ُ
في هذا المق َ
ظ َر بثالثةَ ا ِت ّجاهات ُمخت َ ِلفَة إذا أردنَا
طع ،ما كانَ يسو ُ
قري الشخصية .علينا أن نن ُ
ظ َر إلى فوق وأن نُص َّح َح عالقَتنا م َع الله؛
أن نكونَ ُ
سعَداء و ُمست َ ِ ّ
داخ ِلنا وأن نُص ِ ّح َح عالق ِتنا م َع أنفُ ِسنا ،وعلينا أن نن ُ
وعلينا أن نن ُ
ظ َر إلى ما حولنا
ظ َر إلى ِ
عليمنا التالي:
الوجهات النظر الثالث ِبتَ ِ
وأن نُص ِ ّح َح عالقتنا م َع اآلخرين .يُل ِ ّخ ُ
ص يسوعُ هذه ُ
سليم .وأن ُ
ظر إلى فَوق وأ َ ِحبَّ الله تماماً .أن ُ
أن ُ
ظ َر إلى
داخ َ
ظ ْر إلى ِ
سك بِشك ٍل َ
لك وأحبَّ نف َ
بدون ُ
شروط.
وأحبَّ قريبَ َك واآلخرينَ
حو ِل َك ِ
ِ
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ف ِلبُرهَة وتقو ُم بفترةٍ تأ ُّم ٍل
مر َ
أمام ِمرآة ،ت ِق ُ
فمحبَّةُ النفس ال تع ِني أنَّ َك ُكلَّما َ
رت َ
ٌ
ُّ
ي
و ِعبا َد ٍة ِلذا ِتك.
صديق كانَ
يظن الكثيرونَ من الناس أن هذا هو المق ُ
صود بمحبَّ ِة النفس .لد َّ
ص هذا
دمنا ً على المشروبا ِ
ُم ِ
وهو يُل ِ ّخ ُ
ت الروحيَّة لع َّدةِ سنوات ولكنَّهُ إنت َ َ
ص َر على إدمانِ ِهَ ،
سهُ بطريق ٍة سليمة ،وأن ي ُِحبَّ
كالتالي" .على اإلنسان أن ي ُِحبَّ اللهَ بالتمام ،وأن ي ُِحبَّ نف َ
دون ُ
صعُد الثالثة ،عندها
ع صديقي أن ين َج َح على هذه ال ُّ
شروط ".عندما استطا َ
اآلخرين ِب ِ
رئيس لجنة
ب على اإلدما ِن على ال ُك ُحول وامتن َع عنها منذُ عشرةِ سنوات ،وأصبَ َح
تغلَّ َ
َ
ال ُّ
شيوخ في َكنيس ِتنا.
ي.
سهُ "،يفت ُح لنا الباب على ِس ٍ ّر ِ
عندما يقول بُولُس" ،الذي ي ُِحبُّ زو َجتَهُ ي ُِحبُّ نف َ
داخل ّ
كنت ال ت ُ ِحبُّ عندما تن ُ
لديك ُمش ِكلة
سك ،وإن كا َنت
الداخل،
ظ ُر إلى
َ
َ
فإن َ
ِ
تكرهُ نف َ
فأنت إذا ً َ
احتقار الذات لدرج ِة الغضب على نف ِس َك ،إلى درج ِة التدمير الذاتي ،فهذا يعني أنَّ َك لن تنج َح
صةً م َع زو َجتِك.
مورك م َع اآلخرين ،خا َّ
في تدب ُِّر أ ُ ِ
عليك أن تف َه َمهُ .ومن ال ُمستَ ِحيل فصل
شاركُ حيات َ َك م َع شَريكٍ آخَر،
َ
إذا ُك َ
نت ست ُ ِ
بعضنا البعض وم َع الله.
عضنا البعض عن توا ُ
ص ِلنا م َع ِ
تف ُّه ِمنا ِل َب ِ
ضنا بعضاً؟
كيف ي ُِمكنُنا أن نف َه َم بع ُ
َ
َّ
فكيف سأف َه ُم زو َجتي .قا َل إرميا،
الن الحقيقةَ هي أنَّني إن ُكنتُ ال أف َه ُم ذاتِي،
"القلب أخ َدعُ
ُ
َ
سؤا ِل ِه في العد ِد
من ُك ِّل شيءٍ  ،وهو
يعرفه؟" (إرميا  .)9 :17ث ُ َّم ي ُ
ُجيب اللهُ على ُ
ٌ
نجس من ِ
ب ُمخت َ ِب ُر ال ُكلَى( "...عدد  .)13بما َّ
أن هذا صحيح ،علينا أن
التالي" ،أنا الربُّ ِ
فاح ُ
ص القَل ِ
نن ُ
أفكاري".
ف
ف قلبي .امتَ ِح ِنّي
داود ونقول" ،اختَ ِبرني يا الله
واعر ْ
واعر ْ
ظ َر إلى فوق مثل ُ
ِ
ِ
ِ
(مزمور َّ .)13 :139
إن هذا النوع من اإلن ِفتاح لله هو الطريقَة الوحيدة التي نستطي ُع بها
واح ٌد من
ضنا بعضا ً في العالقَ ِة
الزوجيَّة .فإن كانَ ِ
ِ
نفهم بع َ
فهم نُفو ِسنا ،ل َكي نبدأ نُحا ِول أن َ
َ
َّ
فسوف يتعط ُل اال ِت ّصا ُل والتفا ُه ُم بينَ الزو َجين
الزو َجين ال يتمت َّ ُع بعالق ِة ا ِت ّصا ٍل م َع الله،
َ
على َح ٍ ّد سواء.
سخاء
يقو ُل يعقوب" ،وإنَّما إن كانَ أح ٌد تُع ِو ُزهُ ِحك َمةٌ فَليطلُب منَ الله الذي ي ِ
ُعطي الجمي َع بِ َ
وال يُ َع ِيّر فسيُع َ
طى لهُ( ".يعقُوب  )5 :1ب َك ِلما ٍ
ت أُخرى ،قد ال تستطي ُع أن تف َه َم زو َجت َ َك،
َّ
تعرفها،
تفهم األمور التي ال ِ
ولكن اللهَ يستَطيع .وعندما ت ُ ِ
دركُ أنَّ َك تحتا ُج لل ُمساعدة لكي َ
الحك َمةَ التي تحتا ُجها.
أُطلُبْ من الله أن يم َن َح َك ِ
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الفص ُل الثَّانِي
وحيَّة
بُوصلةٌ ُر ِ
سفر البدايات .وهذا ما تعني ِه كلمة تكوين .ففي تكوين ،يُخ ِبرنا اللهُ عن
سفر التكوين هو ُ
إن َ
وار
بدايا ِ
ت الكثير من األُمور ،ألنَّهُ يُريدُنا أن نف َهمها كما قص َد لها الله أن تكونَّ .
فأو ُل ِح ٍ
سفر التكوين ،ويأتي ُمباش ََرة ً بع َد
ُمس َّجل بينَ الل ِه واإلنسان نج ُدهُ في اإلصحاحِ الثا ِلث من ِ
ثمرها.
قوط آ َدم
س ِ
ُ
َّ
وحواء في الخطيَّة ،بأك ِلهما من الشجر ِة التي منع ُهما الله من أك ِل ِ
معرفَةَ
عار عصيانِهما.
الخير
ب آدم
ّ
س َ
والشر ،فخبَّأا نف َ
َّ
ف ِب ِعصيا ِن ِهما إكت َ
سي ِهما بسبب ِ
ِ
وحواء ِ
ُهنا نقرأ ُ َّ
تمر َدة في ال َجنَّة ،وعندما وج َد ُهما ،طر َح علي ِهما
أن اللهَ جا َء ِ
باحثا ً عن خليقَتِ ِه ال ُم ِ ّ
ف الجوابَّ .
إن قص َد الل ِه
ثالثَةَ أسئِلة .وعندما يسأ ُل الخا ِل ُق خلي َقتَهُ ُ
يعر ُ
ليس ألنَّهُ ال ِ
سؤاالًَ ،
في َ
طرحِ األسئِلة هو أن يج َع َل اإلنسانَ يُف ِ ّكر .لقد وجدتُ َّ
أن أسئلةَ الله هذه هي ِبمثابَة
صلة ُروحيَّة ".وبما َّ
زواجنا تبدأ ُ م َع
تحسين
أن ستراتيجيَّةَ ال ِكتاب لنا في عم ِلنا على
"بُو ُ
ِ
ِ
ب
الشري َكين
شار َك معَ ُكم ثما ِنيَة أسئِلة طر َحها اللهُ علينا في ال ِكتا ِ
ِ
الزوجيَّين ،أو ُّد أن أ ُ ِ
نحن ال ُّ
المقدَّس ،تستطي ُع أن تُسا ِع َدنا ُ
وبعضهم البعض.
الزوج ِيّين على فهم أنفُسهما
شركا َء
ِ
ِ
األو ُل هو،
ت الل ِه
إن أولىكلما ِ
لإلنسان الساقِط في الكتا ِ
ب المقدَّس هي أسئلة .وسؤا ُل الل ِه َّ
ِ
لست في ِه
وأنت
مكان ما
بك أن تكونَ في
َ
َ
ض َ
"أينَ أنت؟" (تكوين .)9 :3هذا يعني " ،يُفتَ َر ُ
ٍ
أنت في ِه اآلن ،ألنَّ َك
سؤا ِل ُه َو التالي"،ف ِ ّك ْر
بالمكان الذي َ
اآلن .فأينَ أنت؟" كانَ جوه َُر ال ُّ
ِ
ُ
حيث ين َبغي أن تكون".
لست
َ
ع ٌ
ريان فاخت َبأتُ " ( .)13ب َكلما ٍ
ت
"سمعتُ صوتَ َك في ال َجنَّ ِة ،فخَشيتُ أل ِنّي ُ
أجاب آ َدمِ ،
َ
ضح".
ض ُح ُ
عريِي .وأنا ال أُري ُد أن أُف َ
أُخرى" ،عندما أس َم ُع صوت َ َك يُخيفُني .ألنَّهُ سيف َ
صف َد ٌ
يك اإلق ِتناع
قيق للطبي َع ِة البَشريَّة ،كما كانت وكما هي علي ِه اليوم .فهل ل َد َ
إن هذا ُه َو َو ٌ
لست في ِه؟ ف ِ ّكر بإمكانِيَّة أن تكونَ قنا َعت ُ َك أن
مكان ما ،ولكنَّ َك
أحيانا ً أنَّ َك ين َبغي أن تكونَ في
َ
ٍ
يسألَ َك الله" ،أينَ أنت؟" هل من ال ُمم ِكن أن يكونَ ما نُس ِ ّمي ِه "أزمة هويَّة ،هو ما أخبَرنا اللهُ
عنهُ في تكوين 3؟ وهل من ال ُمم ِكن َّ
ُالحقُنا اليوم،
أن اللهَ يُريدُنا أن نف َه َم ال ُمعجزة أن اللهَ ي ِ
ُ
ُ
حيث يُريدُنا ُه َو أن َن ُكون؟
نحن ،ألنَّنا لسنا
كما كانَ يفع ُل في الماضي ،بأسئل ٍة عن أينَ
لك
لك؟" ،وتحديداً" ،من قا َل َ
السؤا ُل الثاني الذي يطر ُحهُ اللهُ على اإلنسان هو" ،من قا َل َ
ُشير
عريان؟" (عدد  .)11يَعني النَّص ال ِعبراني " ،من
َ
تعرف أنَّ َك ُ
أنَّ َك ُ
عريان؟" هذا ي ُ
جعلك ِ
وحواء من الشجرة .ف ِعن َدما أكال من الشجرةِ الممنُوعة" ،انفتحت أعيُنُهما وع ِلما
إلى أك ِل آدم
َّ
مآز َر( ".عدد .)7
أنَّ ُهما ُ
ين و َ
عريانان .فخاطا أوراقَ ِت ٍ
صنعا ألنفُ ِسهما ِ
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الجواب هو أن
عريان؟"
اللهُ يسأ ُل هنا" ،عندما
َ
ُ
تعرف أنَّ َك ُ
عرفت أنَّ َك ُ
عريان ،من َج َعلَ َك ِ
الحوار الذي
عريانَان ألنَّهُ يُحبُّ ُهما .إن هذا ِ
فان أنَّ ُهما ُ
اللهَ ال ُم ِحبَّ نف َ
سهُ هو الذي جعلَهما ِ
يعر ِ
صف جمي ٌل لمحبَّ ِة الله ،كما كانت ،وكما هي علي ِه اليوم .اللهُ
أقا َمهُ اللهُ م َع آدم
وحواء ُه َو َو ٌ
َّ
ُ
وط ِه ،ل َكي يع َم َل شيئا ً كونَهُ
هو الذي فت َح أعيُ َن ُهما ،ألنَّهُ أرا َد أن يف َه َم
اإلنسان ما عملَهُ بسقُ ِ
ليس موجودا ً
ُ
ض ب ِه أن يكون .بهذه الطريقة يُع ِبّ ُر لنا اللهُ اليوم عن محبَّ ِته.
حيث يُفت َ َر ُ
َ
أكلت من
طر َحهُ اللهُ يقودُنا إلى نوعٍ من االعتراف" .هل
َ
السؤا ُل الثا ِلث الذي َ
صيت ُ َك أن ال تأ ُك َل منها؟" (عدد  .)11أنا أعت ِق ُد َّ
سفر التكوين
أن
َ
الشجرةِ التي أو َ
األشجار في ِ
أن هذا أُس ُ
ُ
هي مجازيَّة .ال أقص ُد َّ
صةٌ يت َّ ِخذُ فيها
بدون معنَى.
طورة أو َوه ٌم
فالمجاز هو ق َّ
ِ
ُ
ورأيت
لك
الناس ،األمكنةُ واألشيا ُء معنَى أع َمق ،عادة ً ما
َ
تكون لها داللةٌ روحيَّة .فهل سبقَ َ
ُ
عت صوتا ً يمشي؟ ال بُ َّد َّ
أن هذه
لك
سم َ
َ
معرفَة؟ أو شجرة حياة؟ وهل سبقَ َ
ورأيت أو ِ
شجرة ِ
لُغةٌ
علّ ُمها؟
رمزيَّة .ولكن ما هي الحقيقة التي ت ُ ِ
مجازيَّةٌ ِ
ِ
فكر ِة األشجار ،هو ِب َبسا َ
ط ٍة التالي" :لقد وضعت ُ ُكم في هذا العالم ،وأنا
ما يقولُهُ اللهُ من ِخال ِل ِ َ
س َّد احتياجاتِ ُكم من خال ِل هذه
تعرفُونَ  ،وأستطي ُع أن أ ُ
أعر ُ
ف ما هي حاجات ُ ُكم أكثَر مما ِ
ِ
ب توجيهاتِي".
الشجرات إذا استخ َدمت ُ ُموها بحس ِ
نقرأ ُ في تكوين َّ ،9-2 :1
ب أولويَّاتَّ .أوالً ،الشجرات
أن اللهَ خلقَ الشجرات لإلنسان بترتي ِ
ب المقدَّس ،أو كيفيَّةَ ُرؤيتِهم لألُمور .إن
عيُو ِنهم ،أي ُ
أشبعت حاجةَ ُ
ب لُغ ِة الكتا ِ
عقُو ِلهم بحس ِ
ُ
جوه ََر ما قالَهُ لنا يسوعُ هو" ،ألنَّهُ إن كانت عينُ َك نقيَّةً ،فجسد َُك ُكلُّهُ
يكون ن ِيّراً ،وإن كانت
ُ
شريرة ً ،فجسد َُك ُكلُّهُ
يكون ُمظ ِلماً( ".متى :2
عينُ َك ،أي الطريقة التي بها ترى األُمورّ ِ ،
َّ )13 ،11
إن كيفيَّةَ ُرؤي ِت َك لألمور هي في غاي ِة األه ِ ّميَّة .بالنسب ِة ليسوع ،الطريقَةُ التي نرى
بها األُمور تصنَ ُع الفرقَ بينَ جس ٍد مملوءٍ بالنُّور وآخر مملوء بال ُ
ظلمةُ .هنا في تكوين ،يقو ُل
مجازيَّة" ،أع َ
كيف ين َبغي أن تروا األ ُ ُمور".
ظم حاجة لدي ُكم هي أن أُظ ِه َر ل ُكم
اللهُ بطريقَ ٍة
ِ
َ
قا َل اللهُ َّ
سوف تُش ِب ُع حا َجتَهم للطعام .هذا يع ِني ُك َّل األُمور التي
أن األشجار في الجنَّة
َ
مجازيَّا ً ما قالَهُ يسوعُ بع َد التكوين بِقُرون:
تحتا ُجها وتُريدُها الكائناتُ البشريَّة .فهذا يقو ُل
ِ
تخر ُج من ِفم الله" (متى  .)4:4فكما ترون،
بز وح َدهُ يحيا اإلنسان ،بل ب ُك ِّل َك ِل َم ٍة ُ
"ليس بال ُخ ِ
َ
ع حاجاتِنا
كيف ين َبغي أن نرى األُمور،
إذا سمحنا َّأوالً لل ِه أن يُرينا
سوف يت َب ُع َ
ذلك إشبا َ
َ
َ
البا ِقية من ِخال ِل ما تُم ِث ّلُهُ هذه األشجار.
عندما سق َ
وحواء ،قلبا أولويَّات الشجرات رأسا ً على ع ِقب .فلقد أكال من
ط آدم
َّ
الشجرةِ ال َمح ُ
ظورةَّ ،أوالً ألنَّها كانت ج ِيّ َدة لألكل ،ثم ألنَّها كانت بهجةً للنظر (تكوين .)2 :3
هذا اإلن ِتهاك ِلترتيب أولويَّات الله أدَّى بال ِنّهاية إلى طر ِد ِهما من ال َجنَّة .فإن رفضنا أن تسو َد
هاك هذه األولويَّات
كيف
علينا وتقو َدنا كلمةُ الله التي تُرينا
نعيش معا ً في عالقاتِنا ،فإن إنتِ َ
ُ
َ
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ور األوضاع لنص َل إلى
اليوم ُم ِمكن أن يُؤ ّدِي إلى إستِخدام األس ِلحة النَّ َوويَّة ،وحتَّى إلى تد ُه ِ
شاملة قد تُؤ ّدِي إلى َ
طردِنا من هذا ال َكو َكب.
ب نَوويَّ ٍة ِ
حر ٍ
تركهُ
ي" ،لقد وضعتُ اإلنسانَ في هذا العالم ،ولم أ ُ
يقو ُل الله في هذا المقطع العميق وال ِ
مجاز ّ
وح َدهُ في ال ُ
ظل َمة ،بل سأ ُع َ
وسوف يختَ ِبئ
طي ِه كلمتِي ،وهذا سيجعلُهُ يشعُ ُر بع َد ِم االرتياح.
َ
ئ ُ
طو َل
عر َيهُ ،أي حا َجتَهُ .فإن لم يُط ِبّق َك ِلم ِتي على حا َج ِته،
ض ُح ُ
فسوف يخ ِتب ُ
منها ألنَّها تف َ
َ
أكلت من الشجرة التي أخبرت ُ َك أن ال
سؤا ُل الل ِه هو" ،هل
َ
حق َك ِلمتيُ ".
ِ
عمره م ِنّي ومن ّ ِ
المكان الخطأ؟"
ش عن أج ِوب ٍة ألسئلتِ َك في
تأ ُك َل منها؟ أي هل تُف ِت ّ ُ
ِ
قد تتسا َءل" ،ما عالقةُ هذا بالزواج؟" هذا ين َ
ط ِب ُق ُمباشرة ً على حدي ِثنا عن الزواج المسيحي.
هل تذ ُك ُر أنَّني في بِدايَ ِة هذا الدراسة عن الزواج والعائِلة ،قدَّمتُ ُمالحظا ٍ
ت حو َل أربع
مناطق للمشاكل في الزواج هي:
ِ
المن َ
طقةُ األُولى للمشا ِكل هي الزوج؛
المن َ
طقةُ الثانية للمشا ِكل هي َّ
الزو َجة؛
المن َ
طقَة الثا ِلثة للمشا ِكل هي الزوج والزو َجةُ؛
ِ
والمن َ
طقَة الرابِعة للمشا ِكل هي األوالد.
ِ
ولقد تكلَّمتُ أيضا ً عن أن المن َ
تحسين الزواج
طقَة التي ينبغي علينا أن نبدأ َ العم َل فيها على
ِ
صةً الشخص الذي تَست َ ِطي ُع أن
هي م َع الشري َكين
ين يقو ُم عليهما الزواج ،خا َّ
ِ
الزوجيَّين الل َذ ِ
أنت بِذاتِ َك.
أنت مسؤوالً عنهُ ،أال و ُه َو َ
تَع َم َل شيئا ً ِحيالَهُ ،والذي تُعتَبَ ُر َ
صلَةً ُروحيَّةً" يُم ِك ُن أن تُسا ِع َد
األج ِوبَة الصحيحة على هذه األسئِلة تج َع ُل من هذه األسئِلة "بُو َ
ُ
ص َّح ِة والقُ َّو ِة
الزوج والزوجة أن يكونوا
يف من ال ِ ّ
حيث يُفت َ َر ُ
ُض ُ
ض بهم أن ي ُكونُوا ،م َّما سي ِ
الزوجيَّين.
واإلستِقرار على عالقَ ِة الشري َكين
ِ
سؤا ٌل جا ِنبي أو ُّد أن أطر َحهُ
زواج َك
عليك ِحيا َل
قب َل أن نبدأ َ ببح ِ
َ
ي ُ
ِ
ث السؤال التالي ،ل َد َّ
زواج َك من الحضارة أم من كلم ِة الله؟" ب َكلما ٍ
ت
التعليم الصحيح عن
أخذت
وعائلتِك" .هل
َ
ِ
َ
أُخرى" ،هل تأ ُكل من الشجرةِ الصحيحة أم من الشجرةِ الخطأ ِخال َل تفتي ِش َك عن ُخ َّ
طة
نت تستَقي ُخ َّ
طة َ
سؤا ٌل آخر أطر ُحهُ
زواج َك من
عليك ُهو" ،إن ُك َ
َ
الزواج ".و ُه َ
ناك ُ
ِ
ين وسلي َمين؟"
ي ِ مدى تعت َ ِب ُر زوا َج َك وعائِلت َ َك ِ
َ
الحضارة ،فإلى أ ّ
ناج َح ِ
باركَّ .
إن َك ِل َمة
األول ،نج ُد تعريفا ً لما يُس ِ ّمي ِه
ُ
في المزمور َّ
الكتاب المقدَّس بالر ُجل ال ُم َ
باركٌ
بارك هي أنَّهُ ُم َ
عن الر ُج ِل ال ُم َ
" ُمبَ َ
ارك" تعني "سعيد ".وأح ُد َّأو ِل األشياء التي نُخبَ ُر ِبها ِ
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ألنَّهُ "ال يسلكُ في مشورةِ األشرار" (عدد  .)1فهل تسلُكُ في مشورةِ األشرار؟ مثالً ،عندما
سيس أو أحد ُ
ي آخر
ي
لرؤي ِة ق ِ ّ
ٍ
تق ُع في ُمش ِكلَة ،هل تذهب ُ
شيوخ الكنيسة أو أ َّ
شخص تق ّ
تذهب إلى
لك؟ أم أنَّ َك
ف
ف نصيحةَ الل ِه َ
ُ
يعر ُ
َ
ٍ
ِ
الكتاب المقدَّس ويُحا ِو ُل أن يكت َ ِش َ
يٍ
خبير نف ِس ّ
يخاف الله؟
لحد وال
ُمؤ َّهل و ُم ِ
ُ
س في ُك ِلّيَّ ِة الالهوت ،كانَ علينا دائما ً ك ُ
عندما ذهبتُ
ب الهوت أن نستدينَ
ُ
طال ِ
ألدر َ
ُ
ُ
سؤال
حيث ُكنَّا
المال .وكانت تُوج ُد الفِتَةٌ على المكتب
نستدين المال ،وعلى هذه الالفتة ُ
ب الهوت ُكنَّا ن ُ
غنِيَّاً؟" وك ُ
لست َ
ظ ُّن أنَّنا
نت ذ ِكيَّا ً إلى هذه الدرجة ،فلماذا
َ
يقول" ،إن ُك َ
طالَّ َ
ف الكثير ،ولكن لماذا ُكنَّا فُقَراء إلى هذه الدرجة إن ُكنَّا أذ ِكياء إلى هذه الدرجة؟
نعر ُ
ِ
أعتق ُد َّ
نت ذكيَّا ً إلى هذه الدرجة،
واح ٍد منَّا يحتا ُج للتأ ُّم ِل بهذا السؤال يوميَّاً :فإن ُك َ
أن ُك َّل ِ
يك زوا ٌج أو منـز ٌل أكثر سعا َدة ً؟ لَ ُربَّما ُ
نحن ال نف َه ُم
فلماذا
ليس ل َد َ
َ
لست سعيداً؟" ولماذا َ
سعداء وإن كانَ لدينا عائِلة نمو َذجية سعيدة ،ف ِبنِع َم ِة الله
تاب ال ُمقدَّس ِبشَك ٍل كافٍ  .فإن ُكنَّا ُ
ال ِك َ
ُ
ُ
باركين .وإن لم ي ُكن هذا
بار َكين،
ويكون لدينا زوا ٌج وعائلة ُم َ
نكون زوجا ً وزو َجةً ُم َ
يطر ُح علينا هذه
يٍ ،وأن ن َد َ
إختِ ُ
بارنا ،فعندها علينا أن نقت َ ِر َ
ع اللهَ َ
ب من َك ِلم ِة الله ِبشك ٍل فَر ِد ّ
األسئلة التي نستَط ِلعُها.
ُ
لربَّما
األشرار ،في حين كانَ
بار َكين ألنَّنا نسلُكُ في مشورةِ
ُ
يكون زوا ُجنا وعا ِئلتُنا غير ُم َ
ِ
ب المقدّس .فإذا
نرج َع إلى خطة ومبادئ الزواج والعائلة كما يُق ِ ّد ُمها اللهُ في الكتا ِ
ينبَغي أن ِ
يتبار َك زوا ُجنا وال عائِلتُنا أبدا ً من قِبَ ِل الله.
مرينا باألك ِل من الشجرةِ الخطأ ،لن
إست َ َّ
َ
نرج َع إلى هذه األسئِلة العظيمة ،السؤا ُل الرا ِبع الذي طر َحهُ اللهُ ،والذي
و ِل َكي ِ
سؤا ِل ِه الثا ِلث ،كانَ " ،ماذا
عهُ اللهُ من آ َدم
وحواء من ِخال ِل ُ
أو َ
ض َح اإلع ِتراف الذي إنت َزَ َ
َّ
فعلت؟" (تكوين  .)13 :3إن كلمة اعتراف في الكتاب المقدَّس هي كلمةٌ ُمر َّكبة ،وتحتَوي
َ
على َكل َمتَين :قول ال ُم َما ِثل ،وتعني "أن نقو َل نفس ما يقولُهُ اللهُ عن خطيَّ ِتنا ،أو ال ُموافَقة م َع
ف تماما ً ما فعال،
عملَهُ الله عندما سأ َل آدم
الله ".هذا ما ِ
يعر ُ
َّ
وحواء" ،ماذا فعلتُما؟" هو ِ
يعرفُهُ ُه َو سابِقاً .وبالطبعِ لم ي ُك ْن يعَ َمل هذا لصا ِل ِح ِه بل
ولكنَّهُ أرا َد أن يس َم َع ُهما
يقوالن ما ِ
ِ
وحواء.
ِلصا ِلحِ آدم
َّ
ليس
عندما نعت َ ِر ُ
ف بخطايانا لله ،ال نقو ُل لل ِه شيئا ً ال ِ
يعرفُهُ .فإعتِرافُنا ِبخطايانا َ
كامل .نحتا ُج على الصعي َدين
لمصلحة الله ،بل ِل
كامالً ،وال يُوجد زوا ٌج ِ
ليس أح ٌد ِ
ِ
خالصناَ .
الفردي والجماعي ك ُ
فعلت؟" ومن ث َ َّم أن
ع اللهَ يسألُنا السؤال" ،ماذا
شركاء
َ
زوج ِيّين أن ند َ
ِ
نقو َل نفس ما يقولُهُ الله ع َّما فعلناهُ .لدينا وع ُد الله أنَّنا إن إعتَرفنا ِبخطايانا ،ف ُه َو أمينَ ل َكلمتِ ِه
عملناه ،وما لم نع َملهُ في زيجا ِتنا1( .يوحنَّا .)9 :1
وسيغ ِفر لنا ما ِ
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الجار َية
سفر التكوين ،عندما تَتَبَّ َع مالكُ الربّ ِ هاجر
سؤاالً ِ
نج ُد ُ
ِ
خامسا ً عميقا ً في ِ
تمضي؟" (تكوين
الهار َبة من إبراهيم وساراي .فسألَها مالكُ الربّ ِ" ،من أينَ أتيت وإلى أينَ
ِ
ِ
.)2 :12
سؤا ٌل نافِ ٌع تدع الله
ت تُف ِ ّك ُر َكثيرا ً بمشيئ ِة الل ِه لحياتِ َك
ف إن ُكن َ
وزواج َك ،ولكن هذا ُ
ِ
أعر ُ
ال ِ
ع اللهَ يسألُنا إيَّاها عشيَّةَ
عليك من وق ٍ
يطر ُحهُ
َ
يجب أن ند َ
ت آلخر .هذا هو نوعُ األسئلة التي ِ
زواجنا ،يُعتَبَ ُر هذا سؤاالً ج ِيّدا ً ِلنتأ َّم َل في ِه ِخال َل ُمحادثتِنا م َع الله
إطار
السن ِة الجديدة .ففي
ِ
ِ
زواجنا.
في ذكرى عي ِد
ِ
نص ُل إلى المكان الذي
بار تغيير،
فسوف ِ
إن جوه ََر السؤال هو أنَّهُ إن لم نجت َ ْز في إخ ِت ِ
َ
إن َ
وسوف نخت َ ِب ُر المزي َد من الروتين إال إذا ح َد َ
بار
طلقنا منهُ.
تغيير معنا .هل سبقَ
ث إختِ ُ
ٍ
َ
الروتين الذي تعي ُ
شهُ؟
َ
نفس ُّ
ووصلت في حيا ِت َك إلى مرحل ٍة لم تعُ ْد تحت َ ِمل فيها أن تبقى في ِ
الكتاب المقدَّس أن نستَوفي
ب منَّا
ُ
سنا .بل يطلُ ُ
تاب المقدَّس ال يطلُ ُ
ال ِك ُ
ب منَّا أبدا ً أن نُغ ِيّ َر نُفُو َ
الشروط ومن ث َّم ندع الله يُغ ِيّ ُرنا .ويُخ ِب ُرنا يسوع أنَّهُ علينا أن نُولَ َد من َجديد (يوحنَّا
بعض
ُ
َ
َّ
بار
.)5-3 :3
ولكن ال ِكتاب ال ي ِ
ُعلّ ُمنا أن نم َن َح الوال َدةَ الجديدة َ ألنفُ ِسنا .فا ِلوال َدة ُ هي إخ ِت ٌ
يوم ُمعيَّن وسن ٍة ُمعيَّنة ،وهذا األمر يحد ُ
ُ
ص ُّح على
ُث لنا.
سلبِي.
واألمر ذاتُهُ يَ ُ
ُ
فنحن نُولَ ُد في ٍ
َ
ُ
(رومية .)1 ،1 :11
ال ِوال َدةِ الروحيَّة.
فنحن نُولَ ُد من جديد ،ونتغي َُّر بتجدي ِد أذها ِنناُ .
ُ
حيث
نحم األبديَّ ِة
ع المسيح ال ُمتج ّدِدين ُهم
إن أتبا َ
ٌ
أناس قد تغي َُّروا ،ويتغيَّرونَ  ،ويت َّ ِجهونَ َ
سيتغيَّرونَ إلى األبدُ 1( .كورنثُوس 17 :5؛ 12 :3؛ ُ 1كورنثُوس  .)51 :15وبِما أنَّنا ُم ِمكن
َب إلى المكان الذي إنطلقنا منهُ في حيا ِتنا وإيما ِننا.
ليس علينا أن نذه َ
أن نتغيَّر يعني أنَّهُ َ
نعيش
يجب أن نرضى بأن
يجب أن يج َع َل
حاض َرنا و ُمستَقبلنا قَدرا ً ِ
حتميَّاً .وال ِ
فماضينا ال ِ
ِ
َ
تعيش السنوات العشر
نت ال تحتَ ِمل فكرة أن
نفس نوع الحياة سنةً بع َد األُخرى .فإن ُك َ
َ
زواج َك وحيا ِت َك ،أخبِر الله بهذا
القادِمة في حياتِ َك كما كانت سنوات ُ َك العشر السابِقة في
ِ
الالزمة التي ستمأل ُ
واطلُب منهُ أن يُحد َ
بالرجاء والتفاؤُل
حاض َر َك و ُمستَق َبلَ َك
ِث التغ ِييرات
ِ
ِ
ِ
الذي ال يُق َهر.
ٌ
ين
ِس
ُه َ
ناك ُ
سؤا ٌل ساد ٌ
سفر التكوين ،نحتا ُج أن نُ َ
عميق في ِ
أمام الله فرديا ً و َكشَري َك ِ
جيب علي ِه َ
أنت؟" (تكوين  .)31 ،12 :17لقد ُ
ط ِر َح هذا السؤا ُل
زوجيَّن .وهذا السؤا ُل ُهو" ،من َ
ِ
رارة عندما ُ
ط ِر َح
مجازيَّا ً على ُك ٍّل من يعقُوب و ِعيسو .ويعقُ ُ
ب وعي ُ
وب ك َذ َ
سو ب َكى ب َم َ
ِ
أنت؟"
السؤا ُل على ُك ٍّل من ُهما" ،من َ
لقد ُ
األول من إنجي ِل يُوحنَّا،
ط ِر َح هذا السؤا ُل ِمرارا ً في الكتا ِ
ب المقدَّس .في اإلصحاح َّ
ُ
ط ِر َح هذا السؤال على يُوحنَّا المع َم َدان ،الذي جا َء ليُم ِ ّه َد الطريقَ للمسيح على هذه األرض.
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فسألَهُ
ي جوابا ً للذينَ أرسلُونا؟ ماذا تقو ُل عن نف ِس َك؟" (يوحنَّا :1
الناس" ،من أنت لنُ ِ
ُ
عط َ
.)11
أجاب يُوحنَّا المع َم َدان ب َكلمات إشعياء النبي" ،أنا صوتُ
البريَّة ،أ ِعدُّوا طريقَ
صارخٍ في ِ ّ
َ
ِ
ُور ِه أن يُضيف" ،هذا من أنا
الربّ ( ".عدد  .)13لقد كانَ جوابا ً بسيطا ً و ُمباشَراً .كان ِب َمقد ِ
ُ
أكثر من ذلك .وال أفُ ِ ّك ُر أن أكونَ أق َّل من ذلك.
وما أنا
وحيث أنا .ومن ال ُمست َ ِحيل أن أكونَ
َ
ُ
ض بي أن أكون".
ض بي أن أكون
وحيث يُفت َ َر ُ
فأنا هو من يُفت َ َر ُ
قا َل يسوع َّ
ذلك الحين.
إنسان
أن يُوحنَّا المعمدان هو أعظم
عاش على اإلطالق حتَّى َ
ٍ
َ
وعرف من لم ي ُكن .لقد ق ِب َل المسؤوليَّةَ
فأينَ يك ُم ُن ِس ُّر ع َ
ظ َمتِه؟ أنَّهُ
سهُ،
عرف من كانَ هو نف ُ
َ
َ
ب ُخ َّ
ط ِة الله .ولكنَّهُ أيضا ً قبِ َل محدُو ِديَّته.
س ِ
ال ُمعطاة لهُ من قِبَ ِل الله ،قبِ َل ُمه َّمتَهُ ال ُمعطاة لهُ بِ َح َ
سئِ َل" ،من أنت؟"
عرف
لقد
الجواب الصحيح عندما ُ
َ
َ
نظر
تعرف من أنت؟ وماذا تقو ُل عن نف ِسك؟ فعندما يُري ُد
شخصان لديهما زوا ٌج في ِ
فهل ِ
ِ
يكون زوا ُج ُهما سعيدا ً
الله ،أن يب ِنيا وي ِ ّ
ُ
وسوف
سي ِهما.
ُعززا زوا َج ُهما ،علي ِهما أن يبدأا بنف َ
َ
شخص أن يقو َل ما
أمام الله .فعندما يستطي ُع ُك ُّل
قدار سعادتِهما
ِ
ِ
ٍ
وكامالً ِب ِم ِ
وكاملَ ِ
ين كأفرا ٍد َ
ُ
الشريكان قد حصال على
يكون
قالَهُ يُوحنَّا المعمدان عن من ُهم،
ٍ
ِ
أساس متين لزواجٍ ناجحٍ
وسعيد.
ف َّ
عبر العهدين القديم
أن اللهَ ي ُِحبُّ أن يسأ َ َل شعبَهُ أسئِلَةً ،ست َ ِج ُدهُ يف َع ُل َ
ُ
سرعانَ ما تكت َ ِش ُ
ذلك َ
وال َجديد .لقد َ
مسيرتِ َك
سؤاالً في إنجي ِل متَّى .وبينما تن ُمو في
ط َر َح يسو ُ
ع ثالثا ً وثمانِينَ ُ
ِ
عليك هذه األسئِلة بينما تقرأ ُ
الكتاب المقدَّس.
يطرح
َ
َ
الفرديَّة مع اللهَ ،دع الله َ
ُ
ت بُولُس الرسول،
السؤا ُل السا ِب ُع
العميق هو" ،ما أنت "،وهو سؤا ٌل ُمتَض َّم ٌن في َك ِلما ِ
ي شيءٍ لدي ُكم
"بنعم ِة الله أنا ما أنا1( ".كورنثوس  .)13 :15و َ
كتب يقو ُل للكورنثُو ِس ِيّين" ،أ ُّ
حق ل ُكم بأن تفتَ ِخروا وكأنَّ ُكم لم
ي ٍّ
لم تأ ُخذُوه؟ وإن أخذت ُ ُموهُ من الله ،فأ ُّ
أنت يتعلَّ ُق ب ُمؤ ِ ّهالتِ َك وبموا ِه ِبك وب َدعوتِ َك الروحيَّة.
تأ ُخذوا؟"(1كورنثُوس .)7 :4فما هو َ
ُ
وحيث يُريدُنا أن نكون.
عطيَّةٌ من الله ل َكي يُؤ ِ ّهلَنا أن نكونَ من وما
و ُك ُّل هذا ِ
سؤا ٍل حكيم" ،أينَ
لقد بدأ َ العه ُد القَدي ُم م َع الله وهو يسألُ" ،أينَ أنت؟" أ َّما العه ُد الجدي ُد فيبدأ ُ ِب ُ
طر َحهُ يسوع ،و ُهو" ،ماذا
سؤا ٍل ِ
ُه َو؟" (متى  .)1 :1يبدأ ُ إنجي ُل يُوحنَّا ب ُ
ثام ٍن عميق َ
الثامن ،كانَ
تُريدون؟" أو" ،ماذا تطلُبُون؟" (يُوحنَّا  )37 :1عندما سأ َل يسوعُ هذا السؤال ِ
واح ٍد منَّا اإلجابَةَ علي ِهما :فهل نُري ُد أن نكونَ من وأين وما َّ
خط َ
ط
سؤالَين يحتا ُج ُك ُّل ِ
يطر ُح ُ
َ
َب فِعالً بأجو َب ٍة على هذه األسئلة؟
ي ِ َح ٍد نرغ ُ
لنا اللهُ أن نكونَهُ؟ وإلى أ ّ
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س عظيم
هاج ٌ
ِ
َّ
ٌ
مكان ما في
ناك
إن هذه األس ِئلة الثما ِنية من َك ِل َم ِة الله تقودُنا إلى حقيقَ ٍة روحيَّ ٍة ُمطلَقة .ف ُه َ
ناك شي ٌء ما
ناك
ض بنا أن نكونَهُ .و ُه َ
ض بنا أن نكونَ فيه .و ُه َ
ٌ
شخص ما يُفت َ َر ُ
الحياة يُفت َ َر ُ
ض بنا أن نكونَهُ وأن نع َملَهُ في هذا العالم .فعن َدما يد ُخ ُل المسي ُح ال ُمقا ُم حياتَنا ،كما ح َد َ
ث
يُفت َ َر ُ
ُ
أدر َكنا المسيح .وين َبغي أن يكون
سول،
هاج ُ
م َع بُولُس الر ُ
سيكون ِ
در َك الذي ألج ِل ِه َ
سنا أن نُ ِ
ُ
المكان الوحيد الذي سن َِج ُد في ِه السعا َدة َ هو
يوميَّاً" ،يا َربّ ماذا تُري ُد م ِنّي أن أفعَل؟"
سؤالُنا لهُ ِ
ُ
المرضيَّة،
في ما يُس ِ ّمي ِه بُولُس "إرادة الله الصا ِل َحة،
ِ
والكاملَة" (رومية  .)1 :11ففي إرا َدةِ
ِ
سوف نج ُد مكانَناُ ،هويَّتَنا ،ودعوتَنا الفريدة.
الكاملة
الله
ِ
َ
البُوصلة الروحيَّة
بما َّ
ناك ثما ِنيَة نُقاط على البُوصلة ،أعت َ ِب ُر هذه األسئلة الثمانِية التي استعرضناها
أن ُه َ
ِبمثابَ ِة بُوصلتي الروحيَّة .لهذا أنا أن ُ
ظ ُر إليها غا ِلباً .فاألسئلة ال تتغيَّر ،ولكن األجوبة تتغي َُّر
أنت وال شريكة
ُك َّل يوم .ألنَّهُ تُو َج ُد أجو َبةٌ صحيحةٌ على هذه األسئلة .ولن تشعُ َر بالسعا َدة ال َ
تعيش معها إالَّ عندما تحص ُل على األجوبة الصحيحة على هذه األسئلة .ناقِش
حيا ِت َك التي
ُ
وتشاركا معا ً عن ُ
عور ُكما ِحيا َل األج ِوبَة على هذه األسئلة ،على
هذه األسئِلة م َع زوج ِتك،
َ
ش ِ
مؤمنين ،وعلى صعي ِد الزواجِ والعائِلة.
الصعي ِد الفردي ُك ِ
ؤمنين ،الحظتُ أنَّهُ
بع َد قضائي حوالي النصف قرن في
تقديم اإلرشاد لألزواجِ ال ُم ِ
ِ
ُ
السبب الوحي ُد واألهم
غير سعيدة.
إن كانَ زو ٌج أو زو َجةٌ غير سعي َدين،
ُ
ستكون شرا َكت ُ ُهما ُ
ؤمنين هو أن ال يكونَ لديهما األجوبَة الصحيحة على هذه األسئلة
دام السعادة بينَ ال ُم ِ
إلن ِع ِ
التي يطر ُحها عليهم اللهُ واآلخرونَ أمثالَ ُهم.
ى عميق من اال ِت ّصال،
أو ُّد أن أض َع أما َم ُكما تح ّدِيا ً كزوجين ،لكي تكونا على ُمستَو ً
ستم ْع ُك ٌّل من ُكما
وذلك بأخ ِذ هذه األسئلة الثمانية ،فتطرحانها على بعض ُكما البعض .ولي ِ
بان مما قد يعملهُ اللهُ في
باهتمام إلى أج ِو َب ِة اآلخر .أنا أعت ِق ُد أنَّ ُكما إذا فعلتُما هذا ،ستَتَع َّج ِ
حيا ِت ُكما.
كثير
بدون أن يُف ِ ّكروا أبدا ً بهذه األُمور.
ؤمنُونَ حياتَ ُهم
عيش األزوا ُج ال ُم ِ
ٌ
من المأساوي أن ي َ
ِ
مهزو َمةً
ؤمنين بالمسيح يعيشونَ حياة ً مسيحيَّةً ُ
ُدركوا ذلك .فإن لم ت ُكن
من ال ُم ِ
بدون أن ي ِ
ِ
وكأن اللهَ ي َ
َّ
طر ُح ُك َّل واح ٍد منها
الروحيَّة ،ف ِ ّك ْر ج ِ ّديَّا ً ِبهذ ِه األس ِئلة،
راضيا ً بنَو ِعيَّ ِة حيا ِت َك ُّ
ِ
عليك شخصيَّاًَّ .
ع ِقب .عندما
َ
ب حيات َ َك رأسا ً على َ
إن التأ ُّم َل بهذه األسئِلة ِب َج ِ ّديَّة ُمم ِكن أن تقلُ َ
ؤمنَين ،يُم ِك ُن ِلمل ِئهما في المسيح أن يُغي ََّرهما ويب َّ
يحد ُ
ُث الحياة َ
ُث هذا م َع زوجٍ أو زو َج ٍة ُم ِ
زواجهما.
في
ِ
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الفص ُل الثا ِلث
عن ال ِوح َدة
بَه َجةُ التعبير ِ
سفر التكوين َّ
ٌ
نظر إلى ُك ِّل ما خلقَهُ وقا َل" ،إنَّهُ
حسن".
أن اللهَ َ
في ِسج ِّل الخلق ،نقرأ ُ في ِ
سرعانَ ما يرى شيئا ً يقو ُل عنهُ
ليس حسنا ً أن يبقَى آ َدم
ولكنَّهُ ُ
"ليس حسناً ".ث ُ َّم يقولَ " ،
َ
واحداً".
وح َدهُ( ".تَكوين  )12 :1فخلقَ اللهُ ُمعينا ً آلدم ،وأصب َح
اإلثنان جسدا ً ِ
ِ
نالح َ
ونرج َع إلى البداية
ق
أح ُد َّأو ِل األمور التي ين َبغي أن ِ
ِ
ظها عندما نتأ َّم ُل في ِسج ِّل الخل ِ
الجنس ،هو َّ
"أثمروا واكثُروا "،هكذا قا َل اللهُ
بالجنس التكاثُرِ .
ص َد ِ
عندما خلقَ اللهُ ِ
أن اللهَ ق َ
أن الزوا َج ُه َو ُخ َّ
طةُ الله لكي يمأل َ
وحواء في تكوين  .12 :1لقد سبقَ ورأينا َّ
األرض
آلدم
َّ
َ
س َّكان الصا ِلحين .فالله ُ ال يُري ُد أن يمأل َ
بأشخاص صا ِلحين ُمالئمين.
ي ٍ كان ،بل
بال ُّ
ٍ
َ
األرض بأ ّ
صارمين
ولكي ينج َح هذا األمر ،على األهل أن يكونوا
وناضجين .وين َبغي أن تكونَ
ِ
ِ
ُ
جان أوالدا ً أقوياء من
عالقت ُ ُهما ق ِويَّة ،وعندها
ين ق ِويَّين وين ِت ِ
يكون باستطاع ِتهما أن يكونا وا ِل َد ِ
ض ُح إذا ً َّ
إطار
اختبارهُ فقط في
الجنس أن يت َّم
ِخال ِل
ُ
أن اللهَ قص َد من ِ
ِ
زواجهما وعائِل ِتهما .يت َّ ِ
ِ
الزواجِ والعائلةَّ ،
وأن اللهَ قص َد ب ِه التكاثُر.
تعبير للشري َكين
ص َد اللهُ من الجنس أن يكونَ وسيلة
ٍ
باإلضا َف ِة إلى التكاثُرَ ،ق َ
ُ
الجن ِسيَّة ،قب َل أن يُر ِ ّكزوا على
تزو َجين .عندما
يكون لدى األزواج مشا ِكل في عالقتِهم ِ
ال ُم ّ ِ
زواجهم .ث ُ َّم ين َبغي أن يُف ِ ّكروا
الروحيَّة في
الجنسيَّة ،عليهم تف ُّحص ال ِوح َدة
ِ
ِ
مشا ِك ِلهم ِ
ت الحُبّ ِ الحقيقي ال ُمتش ِبّه بمحبَّ ِة
يجب أن يُف ِ ّكروا ِبميزا ِ
ِبمو ُ
ضوعِ اال ِت ّصال واالنسجام .ث ُ َّم ِ
بعضهم البعض .عن َدها فقط ،بإمكا ِنهم
تعلّقة بالتفا ُهم بينَ
المسيح ،وأن يُف ِ ّكروا بالقضايا ال ُم ِ
ِ
الجنسيَّة.
ُموا َج َهة مشا ِك ِلهم ِ
الجنس ،الذي َّ
خط َ
ط لهُ اللهُ يكونَ به َجةَ التعبير عن ِوح َد ِتنا ،بإمكانِ ِه أن
ليس ِس َّرا ً أن ِ
َ
َّ
التعبير الجسدي عن وح َد ِتنا هي كما خط َ
ط لها اللهُ أن تكون،
يُص ِب َح عق َبةً لوح َد ِتنا .فإن كان
ُ
فسوف تحتَ ُّل َح ِيّزا ً يُش ِ ّك ُل عشرة بالمائة من العالقة .ولكن إن لم ت ُكن العالقة الجسديَّة كما
َ
ُخ ِ ّ
ط َ
ط لها أن تكون ،من ال ُمم ِكن أن تحت َ َّل ح ِيّزا ً كبيرا ً يُش ِ ّك ُل تِسعينَ بالمائة من ال ُمش ِكلة.
ضيَّةُ
ُ
ب الجنس ،ألنَّهُ عندما ال يتمت َّ ُع شري ُكنا اآلخر باإلشباع،
فالزيجاتُ تتف َّ
س ُخ ِبسب ِ
ستكون القَ ِ
قضيَّةَ وق ٍ
يج َد هذا الشريكُ شخصا ً ثا ِلثا ً يُو ِفّ ُر هذا اإلشباع.
ت فقط قب َل أن ِ
أن ما َّ
خط َ
خريَة هو َّ
ط لهُ اللهُ ليكونَ وسيلة التعبير عن ال ِوحدةُ ،مم ِكن أن
عو لل ُّ
وم َّما يد ُ
س ِ
إبليس وح ُدهُ يستطي ُع أن يأ ُخ َذ ما َّ
ط لهُ اللهُ ليكونَ بهجةَ
خط َ
يُص ِب َح أع َ
ظ َم عقَبَ ٍة لل ِوح َدة.
ُ
التعبير عن ال ِوحدة ،ليج َع َل منهُ أك َبر عقبة في وج ِه وح َد ِتنا ك ُ
زوج ِيّين.
شركاء
ِ
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األول
عندما يحت َ ُّل ِ
الجنس تِسعين بالمائة من ال ُمش ِكلة بينَ الزوجِ والزوجة ،يُص ِب ُح إهتِما ُمهما َّ
سان الجنس؟ فإن لم ي ُك ْن ُهناك ال ِوح َدة ٌ ُروحيَّة ،وال إ ِت ّصال،
هوَ :
ران عندما ي ِ
ُمار ِ
ع َّما يُع ِبّ ِ
ي من هذه ال ُمستويات العميقة
وال محبَّة ،وال تفا ُهم ،فع َّما يُ ِكنُهما أن يُع ِبّرا؟ وإن لم ي ُك ْن لهما أ ٌّ
الجنسيَّة أن تكونَ كما َّ
خط َ
ط لها اللهُ أن تكون؟ وإن لم ي ُكن
في العالقة،
كيف يُم ِك ُن لعالقتِهما ِ
َ
لديهما وح َدة ٌ يُع ِبّرا عنهاَّ ،
ُ
تكون كال ُمجامعة الحيوانيَّة.
فإن عالقت َ ُهما
ُ
ع
ي ،هل
الشريك اآلخر؟ هذا هو نو ُ
ِ
عندما تن َد ِم ُج في إ ِت ّحا ٍد ِجن ِس ّ
تكون ُملت َ ِزما ً بإشباعِ
الجنس كما قص َد لهُ اللهُ أن يكون .ب َك ِلما ٍ
التعبير عن
دون
اإللتِزام الذي يج َع ُل من ِ
ِ
ت أُخرى ،بِ ِ
"را ِب ِط الحُبّ " الذي َّ
خط َ
زواج ِهما ،لن يكونَ لدي ِهما العالقةَ الجنسيَّة التي قا َل عنها
ط لهُ اللهُ ِل ِ
ٌ
الروحيَّة ستُح ِ ّد ُد نو ِعيَّة وح َد ِتهما الجسدية
"حسن ِجداً".
الله
بكالم آخر ،إن درجة وح َدتِهما ُّ
ٍ
زواجهما.
عان بها في
ِ
التي يتمت َّ ِ
بالجنس أن يكونَ أداة ً للتعبي ِر بينَ الزو َجين؛
بالجنس التكاثُر؛ وقص َد اللهُ ِ
قص َد اللهُ ِ
َّ
ناك الكثيرونَ من الذين ال يُوا ِفقُونَ ِني الرأي حو َل
نس اللذَّة َ أيضا ًُ .ه َ
ولكن قَص َد الل ِه من ال ِج ِ
هذه النُّق َ
كتوريا،
ي من
ناك
طة األخيرة .ف ُه َ
ُ
عصر الم ِلكة فِ ِ
ِ
الكثير من التأثير التَّقَ ِو ّ
ي المسيح ّ
َّ
التأثير بالتحديد ،ولكن منذُ وق ٍ
وكأن
ت طويل يبدو
َم ِل َكة بريطانِيا ،ولستُ أدري أينَ بدأ َ هذا
ُ
الجنس هو شيء غير صا ِلحَّ ،
هذه ال ِفكرة تقو ُل َّ
وأن اللهَ ليست لهُ أيَّة عالقة به.
أن ِ
ص من هذه ال ِفكرة المغلو َ
َّ
أمر في غاي ِة األه ِ ّميَّة.
ب المقدَّس ُه َو ٌ
طة وال ُمناقِضة للكتا ِ
إن التخلُّ َ
عاجزا ً
فعندما يعت ِق ُد ر ُج ٌل أو إمرأة ٌ في عق ِل ِه الالواعي َّ
نس هو ٌ
أمر رديء ،قد يُصبِ ُح ِ
أن ِ
الج َ
باردا ً ِجن ِسيَّا ًَّ .
غير هذه عن
َّس ،وال ين َبغي أن نُ ِ
نس ُمقد ٌ
إن ِ
عطي أوال َدنا أيَّةَ ِفكرةٍ َ
أو ِ
الج َ
وأبناؤك كذلك حتَّى
أردت أن تبقَى بنات ُ َك عذا َرى
الجنس في الزواجُ .هنا يظ َه ُر التح ّدِي .فإذا
َ
َ
ِ
بدون
علّ َم ُهم عن اإلمتِناع عن أيَّة عالقة ِجنسيَّة،
ب أن ت ُ ِ
يصلوا إلى مرحل ِة الزواج ،من الصع ِ
ِ
الجنس؟
عط َي ُهم ِ
أن ت ُ ِ
عن ِ
إنطباعا ً َ
سلبِيَّا ً ِ
َّس َّ
ٌ
حسن جداً.
نس
بدءا ً من حد ِ
سفر التكوين ،يُخ ِبرنا ال ِك ُ
أن ِ
تاب المقد ُ
ق في ِ
الج َ
ث الخل ِ
المثال ،هو أح ُد أروعِ األسفار في الكتاب المقدَّس.
سليمان ،على سبي ِل ِ
سفر نشي ِد األنشاد ِل ُ
و ُ
برأيِيَّ ،
ب المقدَّس القانُونيَّة هو أن
إن القص َد من ُو ُجو ِد سفر نشيد األنشاد في الئحة الكتا ِ
يُظ ِه َر لنا َّ
لجنسيَّة
نس جميلٌ ،ورائ ٌع ،واللهُ خلقَهُ .وإنَّهُ ألمر رائع أن تكونَ عالقاتُنا ا ِ
أن ِ
الج َ
ؤم ُن أيضا ً َّ
ناك الكثير من
أن ُه َ
في الزواج ك ِت َ
سليمان .ولكن أنا أ ُ ِ
صوفة في نشي ِد ُ
لك المو ُ
ُصو ُر محبَّةَ المسيح للكنيسة ،ومحبَّة يهوه إلسرائيل،
ِ
المجاز والرمز في هذا السفر .فهو ي ّ ِ
األو ُل لهُ فهو أن يُر َينا َّ
و َّ
ُ
ُ
نس صا ِل ٌح.
التطبيق الثانِي للسفر .أ َّما ا
لكن هذا هو
أن ِ
لتطبيق َّ
الج َ
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نس جميل .ولقد َّ
خط َ
ط له اللهُ أن يكونَ ُمقدَّساً ،حسناً ،وتعبيرا ً َبهيجا ً عن ال ُحب
فالج ُ
ِ
إطار الزواج ،إذا لم يتح َّل ِبهذه األوصاف
للجنس في
بينَ الزوجِ وزوج ِته .و ُك ُّل
ٍ
مفهوم ِ
ِ
الجنسيَّة ،ف ُه َو ال يأتي من الله ولكن من إبليس.
للمحبَّ ِة ِ
ي
ما هو توقُّعات ُ َك وما هي َمواقِفُ َك من ال ِوح َدةِ الجسديَّة في الزواج؟ في تثنِية  ،5 :14أ ُ ِ
عط َ
يتزو ُج الر ُجل ،كانَ يُع َ
ليفر َح بامرأ ِت ِه
وس الذي يقو ُل أنَّهُ عندما
النا ُم ُ
َّ
صة ً َ
طى سنةً فُر َ
أمر ماُ .ح َّرا ً
يخرجْ في ال ُجن ِد وال يُح َم ُل علي ِه ٌ
ُفر َحها" :إذا إت َّ َخ َذ ر ُج ٌل امرأَة ً جدِي َدة ً فال ُ
وي ِ
ُ
واح َدة ً ويُ ِس ُّر امرأتَهُ التي أخ َذها".
يكون في بيتِ ِه سنةً ِ
ُمع َ
ُفر َحها ِجن ِسيَّاً ،وأن
ظ ُم ُ
ي ِِ ُّ
علماء اللغة يقولونَ أن ما تعني ِه ِع َ
سر امرأتَهُ" هو أن ي ِ
بارة "و ُ
شهر العسل .فهل ت ُ
الجنسيَّة .بكلما ٍ
ظ ُّن
وس إلىسنة ِ
خرى ،دعا النا ُم ُ
يمن َحها اللذَّة ِ
ت أُ َ
كاملة من ِ
أن هذا يع ِبّ ُر بِشك ٍل كافٍ عن طريقة ُ
الجنس؟
شعور الله ِحيا َل ِ
نج ُد تح ّدِيا ً
الجنسيَّ ِة الحميمة
لتكريم الزواج ِ
وحما َي ِة قُدسيَّ ِة العالق ِة ِ
في العه ِد الجديدِ ،
ِ
نجس .وأ َّما
كرما ً عن َد ُك ِّل ِ
بينَ الزوجِ والزوجةِ " .ل َي ُك ِن الزوا ُج ُم َّ
غير ِ
واح ٍد وال َمض َج ُع َ
ُّ
ض َّد الجنس
العاهِرونَ
والزناة فسيدينُ ُهم الله"(عبرا ِنيين ُ .)4 :13هنا يُعطي اللهُ تحذيرا ً ِ
كرما ً والعالقة الجنسيَّة الزوجيَّة أمرا ً طا ِهرا ً
ُص ُّر على
كون الزواج ُم َّ
خارج الزواج وي ِ
ِ
ُمقدَّساً.
سوف تنت َ ِف ُع أيضا ً من دراس ِة 1كورنثُوس  7-1 :7وأمثال  ،13-15 :5وسفر نشيد
َ
ْ
المقاطع ال ِكتابيَّة ،ث ُ َّم
األنشاد .حا ِول أن تُف ِ ّك َر بت َ َمعُّ ٍن بهذه
س َك ماذا ين َبغي أن تكونَ
ِ
إسأل نف َ
الجنسيَّة .ولقد
ي ٍ في العال َق ِة ِ
مواقِفُ َك وتوقُّعات ُ َك من الجنس .فالموقِ ُ
ف ها ٌّم ِجدا ً و ِبشك ٍل َح َيو ّ
الح َ
البعض َّ
األكثر أه ِ ّميَّةَ في الجنس هو العقل.
ضو
ظ
ُ
َ
أن العُ َ
سفر
بإمكا ِن َك أن تُطبَّقَ على العالق ِة ِ
الجنسيَّة َمجاز األشجار في اإلصحاحِ الثا ِلث من ِ
َّ
ولكن حاجت َ َك
ي،
التكوين ،الذي وصفتُهُ في الفص ِل السابِق .لقد خلقَ َك اللهُ َّ
وزو َد َك بدافِعٍ ِجنس ّ
لك قص َد ومكانَ و ُم ِه َّمةَ
ب من الله أن يُش ِب َع حاجةَ عي ِن َك ،أو أن يُظ ِه َر َ
األك َبر هي أن تطلُ َ
أنت
ت على نف ِس َك ما قص َدهُ اللهُ عندما
الجنس .إذا
أعطاك َ
َ
فو َ
َ
ِ
وضعت هذه الحاجة َّأوالً ،لن ت ُ ّ ِ
بذلك كما يُري ُد اللهُ،
لبعض ُكم البعض .وإن قُمتُما
وزوجتك وسا ِئ َل بهجة التعبير عن محبَّ ِت ُكما
َ
َ
ِ
ع
الجنس .ولكن إذا وضعتُما إشبا َ
الن على ُك ِّل اإلشباع الذي يُم ِك ُن إيجا ُدهُ في ِ
سوف تح َ
َ
ص ِ
ب
فسوف
إطار الزواج،
خار َج
تدفعان ثمنَا ً با ِهظا ً جدا ً لعوا ِق ِ
ِ
رغب ِت ُكما الجنسيَّة َّأوالً ،ولربَّما ِ
َ
ِ
التصرف.
هذا
ُّ
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كيف ين َبغي أن نَرى األُمور .فإن ُكنَّا سنس َم ُح لكلم ِة الل ِه
ب المقدَّس
يُرينا اللهُ من ِخال ِل الكتا ِ
َ
أن اللهَ َّ
خط َ
ف َّ
ط
الجنس،
سوف نكت َ ِش ُ
أن تُر َينا ماذا ينبغي أن تكونَ موا ِقفُنا وتوقُّعا ِتنا حو َل ِ
َ
س ِة التي باركها ،أي الزواج والعائلة.
الجنس في
إطار ال ُمؤ َّ
ليُعب ََّر عن ِ
س َ
ِ
ص ُل عليها من الحضارة ،لن تحص َل على
الجنس؟ إن ُك َ
من أينَ تأتي بمعلُوماتِ َك عن ِ
نت تح َ
معلوما ٍ
ق زواجٍ سعيد وعا ِئل ٍة مسيحيَّة .فمن أينَ إذا ً ين َبغي أن تحص َل على
ت تُسا ِعد َُك في خل ِ
البعض َّ
أن المنـز َل
المدرسة؟ من الطبيب؟ من ال ُح ُكومة؟ يقو ُل
الجنس؟ من
ُ
معلُوماتِ َك عن ِ
َ
ُ
ف
هو
ُعلّ ُم هؤالء األشخاص الذي يُش ّكِلونَ
الجنس .ولكن من ي ِ
المكان الذي في ِه ين َبغي أن ي َّ
ُ
ُعر َ
المنازل؟ ومن أينَ يستَقي ال ُّ
الجنس؟
شركا ُء
هذه
الزوجيُّونَ
تعليم الل ِه عن ِ
ِ
ِ
َ
صلتُ إلى اإلستِنتاج أنَّهُ إن لم تقُ ِم الكنيسةُ
ضوع ،فلن وال
بتعليم األزواج عن هذا المو ُ
لقد تو َّ
ِ
يقوم أح ٌد آخر بهذه ال ُم ِه َّمة .فأينَ تستطي ُع أن تتعلَّ َم عن مكانَ ِة وغا َي ِة الجنس
ينبَغي أن
َ
َّس عنهُ
هو فكرة ُ الله ،ويتكلَّ ُم ال ِك ُ
تاب المقد ُ
الحقيقيَّة إن لم تتعلَّ ْم هذا في الكنيسة؟ فالزوا ُج َ
الجنس .عندما تقرأ ُ أسفارا ً مثل سفر نشيد األنشاد
بإسهاب.
واألمر نف ُ
سه ُ ي ُ
ُ
ص ُّح على ِ
الوعَّا ُ
دركُ َّ
ظ حيالَهُ.
أن اللهَ لم ي ُك ْن
صامتا ً ِحيالَهُ ،وال ينبَغي أن يص ُم َ
ِ
ل ُ
ت ُ
سليمان ،ت ُ ِ
ُعلّ َم وا ِع ٌ
الشيب قد عال
ضوع ،ين َبغي أن يكونَ
ظ عن هذا المو ُ
ُ
لقد قُلتُ دائما ً أنَّهُ قب َل أن ي ِ
الجنس.
ُعلّ َمنا عن َمو ُ
ب ال ُهوتٍ ،كانَ ُه َ
ناك ر ُج ٌل شي ٌخ جا َء لي ِ
ضوع ِ
سهُ .عندما ُكنتُ طا ِل َ
رأ َ
ي
وبع َد إلقائِ ِه ل َك ِل َمتِه التي كانت َمليئةً بال َمعلُومات ال ُمسا ِعدة ،سألتُهُ" ،متى يب َدأ ُ الدافِ ُع ِ
الجنس ُّ
بالزوال؟ ومتى تخفُتُ ُ
ي أدنَى فِكرة
ضةً وقال،
شعلَةُ ال ِجنس؟"
فإبتسم إبتِسا َمةً عري َ
"ليس لد َّ
َ
َ
ليس التمت ُّ ُع ببهج ِة
عن ال َجواب ".ولقد كانَ في الثانِية والثمانين من ُ
ع ِ
مره .فكما ترونَ ،
التعبير عن الوحدة قصرا ً على األجيا ِل الشابَّة.
للزوج والزوجة .ولكن
ع الجنسي
الجنسيَّةَ قد ُوضعَت من قِ َب ِل الل ِه لتمن َح اإلشبا َ
إن العالقةَ ِ
ِ
الكثير من ال ِنّساء لم يختَبِرنَ أبدا ً هذا اإلشباع .أعتَق ُد َّ
أن السببَين
ناك
ب اإلحصاءاتُ ،ه َ
ُ
س ِ
ب َح َ
الرئيس ِيّين لهذا النقص في إشباع الزوجات هو جه ُل وأنا ِنيَّةُ
أزواج ِه َّن.
ِ
ِ
إن الفضائِ َل الخمس عشرة للمحبَّة ،التي نج ُدها في 1كورنثُوس  ،13والتي تحدَّثتُ عنها في
األول من هذين ال ُكت ِيّبَين عن الزواج والعائِلة ،هي جميعُها غريبَةٌ غَيريَّة .إن َك ِلمة
ال ُكت ِيّب َّ
غير ذاتِها ".وبما أنَّنا جميعُنا ُخطاة ،فمر َك ُز حياتِنا قب َل أن نُق ِب َل
غَيريَّة تعني "لها مر َك ٌز آخر َ
سنا ،أو األنا .ولكن عندما نُولَ ُد ثا ِن َيةً ،يُص ِب ُح مر َك ُز حيا ِتنا المسي ُح ،ومن ثم
لإليمان هو نُفو ُ
شخص
نتزو ُج ،أه ُّم
ذلك الوقت فصا ِعداً .وعندما
ولئك الذي نلتَقي بِ ِهم في حياتِنا من َ
ُك ّل أ ُ َ
ٍ
َّ
آخر يُص ِب ُح لدينا هو شري ُكنا َّ
الجنسي بينَ الر ُج ِل والمرأة،
وجي .و ِل َكي يت َّم إخ ِت ُ
بار اإلشباعِ ِ
الز ِ
مام ِه ،لكي يكونَ ُم ِحبَّا ً كما يُري ُدهُ اللهُ
على الزوج أن يكونَ غيريَّا ً جا ِعالً زوجتَهُ مركزَ إه ِت ِ
أن يكون.
26

info@arabicbible.com

All rights reserved © 2008-2018

P.O. Box 486, Dracut, MA 01826 – USA

الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل

www.arabicbible.com

تتمحو ُر حيا ِتهم حو َل
أولئك األشخاص الذين
فقط
الشريك اآلخر ُهم الذينَ سيتمتَّعُونَ
َ
َ
َ
صال .فقد
باإلشباعِ الذي قص َدهُ الله ُ ل ُهم .هذا يعني أنَّهُ على الزوجِ والزو َج ِة أن يتحا َدثا ويتوا َ
ي ُ
ظ ُّن الر ُج ُل َّ
واإلنطالق ،ولكنَّهُ قد ي ُك ُ
العكس
ب
أن ما يفعلُهُ يَمنَ ُح زوجتَهُ اإلشباع
ون يُس ِبّ ُ
ِ
َ
كلّ َم زو َجها ،وأن تُخ ِب َرهُ عن حا َجتِها .لدى الكثير من النَّاس
تماماًِ .لهذا على الزوجة أن ت ُ ِ
ب عليهم أن يخت َ ِبروا
ماضيهم ،ويُم ِك ُن لهذا أن يجع َل من الصع ِ
إخ ِتبارات ِجنسيَّة سلبيَّة في ِ
الجنسيَّ .
إن هذه األ ُ ُمور ين َبغي أن تُب َح َ
ث في العَلَن ،لكي يتحقَّقَ الشفا ُء
اإلشبا َ
ع في إ ِت ّحادِهم ِ
الجنسي.
ِ
الداخلي ،وعندها يُم ِك ُن أن يتحقَّقَ اإلشباعُ ِ
المقاطع حو َل
واحدا ً من أفض ِل
ِ
يُعت َ َب ُر اإلصحا ُح السا ِبع من ُكورنثُوس األُولىِ ،
أجاب على
ضوع عندما
ضوعِ القضايا ال َح ِمي َمة في الزواج .تكلَّ َم بُولُس عن هذا ال َمو ُ
مو ُ
َ
ؤمنُونَ ال ُكورنثُو ِسيُّونَ في رسالة .عندما تقو ُم بدراس ٍة ُمع َّمقَ ٍة لهذه
سؤا ِل ٍِ طر َحهُ علي ِه ال ُم ِ
ُ
ص منها األسئلة التي ُ
ط ِر َحت أصالً.
األجوبة ،تستطي ُع أن تستخ ِل َ
قا َل بُولُس في ُ 1كورنثُوس " ،12 :7فأ ُ
ظ ُّن َّ
ٌ
ٌ
الحاضر أنَّهُ
حسن
ق
أن هذا
حسن لسب ِ
ِ
ب الضي ِ
تلك الضيقةُ
الحاضرة آنذاك؟ يبدو أنَّها كانت
لإلنسان أن يكونَ هكذا ".فماذا كانت َ
ِ
ِّ
ِّ
القرون
عظم الوقت في
تحت تهدي ِد
المسيحيُّونَ األوائل
ش
َ
ِ
االضطهاد .لقد عا َ
ِ
االضطهاد ُم َ
درك أننا إذا ُكنَّا نُ َّ
ضط َه ُد ونُر َمى طعاما ً
الثالث ِة األولى ،وال يلزمنا
ُ
الكثير من التفكير لنُ ِ
الكثير من األجيا ِل والحضارات،
لألُسود ،فمن األفض ِل أن ال يكونَ لنا زوجاتٌ وأوالد .ففي
ِ
الحرب.
ؤمنين الشابَّة مشاري َع الزواجِ إلى أنت تنتَهي
ُ
أرجأت أجيا ُل ال ُم ِ
يتزو َج شبَابُنا كما في
لقد طر َح ال ُكورنثُوسيُّونَ على بُولُس أسئلةً مثل" ،هل ين َبغي أن
َّ
فأجاب بُولُس" ،كال ".فهو يقو ُل مرارا ً في هذا اإلصحاح" ،من
ت العا ِديَّة ال ُمز َد ِهرة؟
األوقا ِ
َ
ُ
الحاضر ".ث ُ َّم عندما يطر ُحونَ السؤال" ،إذا
عازبا ً في ِظ ِّل الضيق
ضل أن يب َقى
األف َ
ِ
اإلنسان ِ
ُ
قر َر ال ُّ
شب ُ
فأجاب
ي؟"
عازبِين ،فهل
َّ
َ
َّان أن يبقُوا ِ
ي احتكاكٍ جسد ّ
يجوز أن يكونَ عندهم أ ُّ
الجنسيَّةَ
يتزوجون ،وإن لم يكونوا
سوف
بُولُس" ،كال .فإن لم يكونوا
ُحرقُونَ الطاقةَ ِ
َّ
سوف ي ِ
َ
َ
يتحرقُوا بتغ ِذيَ ِة الشهوة".
في الزواج ،فال حاجةَ ل ُهم أن
َّ
يتزوجوا،
يتزوجوا .وإذا لم
الحاضر ،أن ال
ق
ولكنَّهُ يقو ُل أنَّهُ من األف َ
ِ
َّ
َّ
ضل ،وفي ِظ ِّل الضي ِ
ٌ
احي أنَّهُ
أن ال يكونَ بينَ ُهم أيَّة عالقا ٍ
حسن للر ُجل
ت ِجنسيَّ ٍة بتاتاً .هذا يُف ِ ّ
س ُر تصري َحهُ اإلف ِتت َ ِ
لبدء إصحاحٍ يتكلَّ ُم عن الزواج .ويقو ُل بُولُس أنَّهُ إن لم
س إمرأة .يا لهذه الطريقة ِ
أن ال ي َم َّ
ي ُك ْن بإمكانِهم السي َ
يتزوجواَّ ،
التحرق.
ضل من
ط َرة على الشهوة ،عليهم أن
ُّ
ألن الزواج أف َ
َّ
تزوجينَ أصالً؟ هل ينبَ ِغي أن تكونَ ُهناك عالقةٌ ِجنسيَّةٌ طبيعيَّةٌ بينَ
ولكن ماذا عن ال ُم ّ ِ
س ٌن للر ُجل أن ال
الزو َجين؟ فيقو ُل بُولُس " ،وأ َّمامن ِج َه ِة األ ُمور التي كتبتُم لي عنها ف َح َ
ُوف الر ُجل
واح َدةٍ ر ُجلها .لي ِ
ب الزنا ليَ ُكن ل ُك ِّل واح ٍد امرأتَهُ ول َي ُكن ل ُك ِّل ِ
ي َم َّ
س امرأة .ولكن ِلسب ِ
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ليس للمرأةِ تسلُّ ٌ
وكذلك
ط على جسدِها بل للر ُجل.
الواجب
المرأة َ حقَّها
َ
َ
ِ
وكذلك المرأة ُ الر ُجلَ .
سلُّ ٌ
س ِد ِه بل للمرأة .ال يسلُبْ أح ُد ُكم اآلخر إلى أن يكونَ على
ط على َج َ
ليس لهُ ت َ َ
الر ُجل أيضا ً َ
تتفر ُ
ُجربَ ُكم
غوا
للصوم والصالة ث َّم تجت َ ِمعُوا أيضا ً معا ً ِل َكي ال ي ِ ّ
حين لكي َّ
ِ
ُموافَقَة إلى ٍ
ُ
ب ع َد ِم نـزا َهتِ ُكم .ولكن أقو ُل هذا على سبي ِل اإلذن ال على سبي ِل األمر".
الشيطان ِلسب ِ
(ُ 1كورنثُوس .)2-1 :7
إن هذا مق َ
َّ
ط ٌع رائع في اإلرشاد الزوجي الذي يتعا َم ُل م َع اال ِت ّحاد الجسدِي بينَ زو َجين
صرة حو َل ما كتبَهُ بُولُس الرسول عن بهدة التعبير
مسيح ِيّين .إلي ُكم
ُ
بعض ال ُمالحظات ال ُمخت َ َ
نظر الله:
عن ال ِوحدة في عالق ٍة
ِ
زوجيَّ ٍة في ِ
َّ
الجارفة ويُوفِّ ُر
ب هذه الدوافِع
الجنسيَّةُ قويَّةٌ،
ي ل َد َرجة أنَّهُ يستَو ِع ُ
الدوافِ ُع ِ
ِ
ولكن الزوا َج قو ٌّ
التجارب في
توازنَةً و ُمش ِبعة ،تحمي الزو َجين من
حضارةٍ ُمن َحلَّ ٍة كانَ
َ
ِ
لها حياة ً ِجنسيَّةً ُم ِ
ؤمنون.
يعيش فيها األزوا ُج ال ُكورنثُوسيُّونَ ال ُم ِ
ُ
ي
كانَ تشدي ُد بُولُس أنَّهُ على الزوجِ أن يسعى
ِ
إلرضاء زوج ِته ،وعلى الزو َج ِة أن ت ُ ِ
رض َ
زو َجها .ب َك ِلما ٍ
ت أُخرى ،على الزوجِ أن يُر ِ ّكزَ إه ِتما َمهُ على الزو َج ِة ،وعلى الزو َج ِة أن
تُر ِ ّكزَ إهتِما َمها على الزوج.
ان
زوجين ،ولكن فقط لمر َحل ٍة ُمؤقَّتَة يقتَ ِر ُ
فاإلمتِناعُ عن ِ
ب الزو َج ِ
الجنس مس ُمو ٌح ب ِه لل ُمت َ ّ ِ
بأعذار وا ِهيَة
يح ُّق لألزواجِ أن يتح َّججوا
خاللَها إلىالله من ِخال ِل الصالةِ والصوم .ولكن ال ِ
ٍ
شركا َءهم من العالق ِة السليمة .المبدأ ُ الها ُّم ُهنا هو َّ
يحرموا ُ
أن عالقت َ ُهما م َع الله ين َبغي
لكي ُ
غم
صلة .حتَّى ولو كانا
كان بهذه العالقة على أكث َ ِر من وجهُ ،
أن تبقى فرديَّةً و ُمنفَ ِ
َ
يتشار ِ
ور َ
ب من
كون عالق ِتهما هذه م َع الله هي
ب اإلق ِترا ِ
حان بطل ِ
ُ
أساس وح َد ِتهما ،ولكنَّ ُهما ال يُن َ
ص ِ
ِ
الله معا ً َكزو َجين.
ت اإلرشاد حو َل
سؤا ٌل عا َدة ً في َجلَسا ِ
ُطر ُح ُّ
إن فكرة َ التبادُل هي با ِلغةُ األه ِ ّميَّة .التبادُل .ي َ
تزو ِجين منذُ وق ٍ
ي شيءٍ من
ت طويل" .هل ُه َ
ناك أ ُّ
القضايا ال َح ِمي َمة في الزواج من قِ َب ِل ال ُم ّ ِ
نحرفاً؟" أعت َ ِق ُد َّ
الجواب هو أنَّهُ ال يُوج ُد ما هو
أن
الخطأ ُممارستُه؟ وهل ُه َ
َ
ناك ما يُعتَبَ ُر ُم ِ
ليس،
ُرضي الشري َكين .فالسؤا ُل ال ُمنا ِس ُ
خطأ ٌ بينَ الزوجِ والزوج ِة طالَما كانَ ُمتبا َدالً ،وي ِ
ب َ
الناس عن مقدار تكرار العالقات الجس ِديَّة،
واب؟" بل "ما هو ُمتبا َدل؟" يتسا َء ُل
ص ٌ
ُ
"ما ُه َو َ
وليس
كر ُر القو َل أن الك ِل َمة األسا ِسيَّة ُهنا هي ال ُمبا َدلة،
س ِطي لها ،ولك ِنّي أ ُ ِ ّ
وعن ال ُمع َّد ِل الو َ
َ
الصواب والخطأ ُ فيها.
ُمعدَّل تكرار العالقة أو ما هو
ُ
الحظوا أيضا ً َّ
قرار نت َّ ِخذُهُ أن نمنَ َح اللَّذَة َ
للشريك
أن بُولُس يقو ُل أنَّها عالقةٌ طو ِعيَّة .إنَّها
َ
ِ
ٌ
فأنت تقو ُم بالقرار وبااللتزام
اآلخر أو أن نخ ِد َمهُ .فعن َدما تلت َ ِزم بأن ت ُ ِحبَّ شخصا ً ما،
َ
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بالعالقة الجسديَّة .ولقد َّ
ط اللهُ لهذا ليكونَ ُمتبادالً إرا ِديَّا ً
خط َ
وغير مشروط .فإن كانَ ُك ٌّل من
َ
ال َّ
ُ
الجنسيَّة.
شري َكين ُملت َ ِزما ً بمنحِ اللذ ِة واإلشباعِ لآلخر،
يكون لديهما ِمفتا َح إنجاح عالق ِتهما ِ
بالجنس .ماذا أستطي ُع أن أعم َل
يقو ُل األزوا ُج عا َدة ً لل ُمر ِشدين" ،إن زو َجتي ُ
غير ُمهت َ َّم ٍة بتاتا ً ِ
الطرف اآلخرَّ :
غير ُمهت َ ٍ ّم
"إن
ثير إه ِتما َمها؟" وعا َدة ً يُس َم ُع اإلحتِجا ُج ذاتُهُ من
ِ
زوجي ُ
ِ
أل ُ َ
يكون نتي َجةَ
ُ
الشريك
إنعدام التركيز على
بالجنس غا ِلبا ً ما
ِ
بالجنس ".إن إنعدام اإله ِتمام ِ
ِ
ِ
اآلخر من قِبَ ِل أح ِد الشري َكين أو ِكال ُهما.
إطار الزواج.
للر ُجل أن يُر ِ ّكزَ على شري َك ِة حياتِ ِه في
صةً َّ
لقد الحظتُ دائما ً أنَّهُ من ال ُمه ِ ّم خا َّ
ِ
نت َك َر ُج ٍل تُعا ِني من عدم إهتِمام زوجتِ َك بالجنس ،تأ َّكد من أن تقرأ َ َّ
مور
إن ُك َ
وتط ِل َع على أ ُ ٍ
الجنس وعن طبيع ِة
ناك
الكثير من الرجال الذينَ يج َهلونَ
بالجنس .ف ُه َ
ُمخت َ َّ
ُ
الكثير عن ِ
ص ٍة ِ
َ
تص ُل زو َجت ُ َك إلى َمر َحلَ ِة اإلشباعِ خال َل وح َد ِت ُكما الجسديَّة؟ إن
المرأة بشك ٍل يُرثَى لهُ .فهل ِ
أنت النشوة َ أبداً،
أطر َح
سؤاالً :إن لم تختَ ِبر َ
َ
عليك ُ
لم ت ُك ْن تخت َ ِب ُر هذا إال نادِرا ً أو أبداً ،أو ُّد أن َ
سؤا ٌل عا ِد ٌل
كيف سيُؤ ِث ّ ُر هذا على مو ِق ِف َك ِحيا َل الوح َد ِة الجسديَّة م َع زو َج ِتك؟ أعت َ ِق ُد أن هذا ُ
َ
وفي َم َح ِلّه.
تن َ
الناس ب ُكم إف َعلُوا
ط ِب ُق القا ِع َدة ُ الذهبيَّةُ على هذا الوضعِ تماماًُ " .ك ُّل ما تُريدُونَ أن يف َع َل
ُ
س َك مكانَ
هكذا أنتُم أيضا ً ِبهم( ".متى  .)11 :7إن تح ّدِي القا ِعدة الذهبيَّة هو أن تض َع نف َ
أنت الشريك غير ال ُمهت َ ّم بالعالق ِة الجسديَّة ،ماذا تُري ُد أن يع َم َل
نت َ
الشخص اآلخر .فإن ُك َ
ِ
الجواب على هذا السؤال ،إع َم ْل ب ِهَّ ،
ألن هذه هي القا ِعدة الذهبيَّة
تج ُد
الشريكُ اآلخر؟ عندما ِ
َ
لبه َج ِة التعبير عن ال ِوح َدة.
يقولونَ أن النمو َذج ال ُمع َ
ُطرس وبُولُس ،هو المسي ُح والكنيسة.
طى عن الزواج في رسائل ب ُ
صورا ً في
كاملة بينَ
شخصيَّ ِتين ِ
شر َكة ِ
ِ
كاملتين ُمستقلَّتين ،وهذا ما نراهُ ُم َّ
فالمقصو ُد منه هو ِ
عرو ِس ِه الكنيسةَّ .
إن هذه العالقة هي ِوح َدة ٌ ُروحيَّة .وهكذا يُم ِكنُنا
الشركة ما بينَ المسيح و َ
أن هذه ال ِوح َدة الجسديَّة هي إرا ِديَّة ُمتبا َدلة غير مشرو َ
القول َّ
روحيّةً،
طة وينبغي أن تكونَ
ِ
إذا أردتَها أن تن َجح .إن النَّو ِعيَّةَ الروحيَّة لهذه العالقة هي المحبَّة غير األنانية التي تُر ِ ّك ُز
ي.
على اآلخر ،محبَّة المسيح ال ُمقام ال َح ّ
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الفص ُل الرابع
وحيَّة السبع في الدُّنيا
العجائِ ُ
الر ِ
ب ُّ
الطعام م َع ر ُج ٍل .فأخبَ َرني َّ
أن كنيستَهَ جعلتهُ رئيس مج ِلس
منذُ عدةِ سنوات ،كنتُ أتناو ُل
َ
ؤمناً".
سة الكنيسة .ث ُ َّم قال" ،هل تستطي ُع أن
تتصو َر أنَّني لستُ حتَّى مسيحيّا ً ُم ِ
ِ
َّ
شمام َ
سيس لما كانَ
نت في كنيس ِة هذا الق ِ ّ
ُشار ُكنا مائدة َ الغداء" ،لو ُك َ
فقا َل لهُ ر ُج ٌل آخر كانَ ي ِ
أنت هو الر ُجل
ؤمناً".
فأجاب عندها" ،إذا ً َ
بإمكا ِن َك بتاتا ً أن تُصبِ َح قائدا ً بدونَ أن تكونَ ُم ِ
َ
الذي أب َح ُ
ث عنهُ منذُ سنوات .أو ُّد أن أسألَ َك ماذا يع ِني أن يكنَ المر ُء مسيحيَّا ً؟"
نظر إلى ساعتِ ِه وقا َل"،هذا يكفي ،لقد سألت ُ َك عن الوقت،
وبع َد أن تكلَّمتُ ل ُم َّدةِ
ِ
خمس دقائقَ ،
سؤالي بأكثَ ِر ُوضوح
تشر ُح لي
وها َ
كيف نصنَ ُع ساعةً .أال تستطي ُع أن ت ُ ِ
عط َيني جوابا ً ل ُ
أنت َ
َ
وأَقَ ِّل بَسا َ
طةٍ؟"
جيب على هذا
لقد إستَخ َد َم الربُّ هذا الر ُجل ليُظ ِه َر لي أ َّنني أحتا ُج أن أكونَ أكث َ َر إس ِتعدادا ً أل ُ َ
السؤال .فكتبتُ نبذة ًَِ صغيرة ً عن الموضوع أس َميتُها" ،العجائب الروحيَّة السبع في العالم".
يعرف وأن يع َمل ِل َكي يخلُص.
كانَ ه َدفِي أن أُخبِ َر شخصا ً ِعلمانِيَّا ً ماذا علي ِه أن ِ
معك ُوج َهةَ النَّ َ
إذ شاركَتُ
فكرة ٌ أن ُك َّل ما
َ
ظر ال ِكتا ِبيَّة هذه حو َل الزواج ،راو َدتني َ
ون ُمستَحيالً
معك سي ُك ُ
شاركتُهُ
عليك إن لم ت ُكن تِلميذا ً ُمتج ّدِدا ً بيسوع المسيح .أخبَرنا يسوع
َ
َ
َ
قائالً أنَّنا لن نكونَ أبدا ً ُ
بدون ُمساعدةِ الله( .متى  )11-3 :19ولقد أخبَ َرنا
شركا َء ُمالئِمين
ِ
س ُ
ب
ليمان أنَّنا لن نكونَ وا ِل َدين ُمالئِمين
ُ
بدون ُمساعدة الله (مز ُمور  .)117ورسالَةُ الكتا ِ
ِ
بكام ِله ،والتي يُر ِ ّك ُز عليها يسوعُ ،هي أنَّهُ لن يكونَ بإمكا ِننا أن نكونَ أشخاصا ً
المقدَّس ِ
بدون أن
بدون ُمساعدةِ الله (1يُوحنَّا  .)7 ،2 :3ال يسعُني أن أخت ُ َم هذه ال ّدِراسة
ُمال ِئمين
ِ
ِ
ف وماذا تحتا ُج أن تع َم َل ِل َكي تُولَ َد من َجديدِ .لهذا أخت ُم م َع
أُخ ِب َر َك ماذا تحتا ُج أن ِ
تعر َ
"العجائب الروحيَّة السبع في الدُّنيا".
العجيبةُ الروحية األولى في الدُّنيا هي ما أُس ِ ّمي ِه "ال ُخ َّ
طة األعظم في العالم ".ما
أقص ُدهُ بهذا هو َّ
أن الذين يُراقِبُونَ هذا العالم بواسطة التليسكوب أو الميكروسكوب
يحتارونَ
ُ
المنا .ولكن من ُك ِّل ال ُخ َّ
من ال ُخ َّ
طةُ وال ِنّظام اللذين نرا ُهما
طة العجي َبة وال ِنّظام ال ُمد ِهش في ع ِ
ض َعت هي ال ُخ َّ
طة ُ
في األُمور الكبيرة والصغيرة في هذا العالم ،فالخطةُ األجم َل التي أ ُ
ظنُّها ُو ِ
إنسان في هذا العالم (رومية 1 ،1 :11؛ مزمور :139
التي يضعُها اللهُ عندما يُولَ ُد ُك ُّل
ٍ
.)12
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أليس من ال ُمد ِهش َّ
ناك أكثر من ِس ِت ّين
شخص خلقَهُ اللهُ ِل َيكونَ فريدا ً وفرديَّاً.
إن ُك َّل
أن ُه َ
ٍ
َ
فباإلمكان اآلن تمييز
إثنتان منها معاً؟
َبليون َبص َمة في هذا العالم ،وال تتطا َب ُق وال حتى
ِ
ِ
هويَّتِ َك تِقَ ِنيَّا ً من خال ِل صوتِ َكَّ ،
عن
ألن خامةَ صو ِ
ت ُك ّل كائن بشري ُم َميزة وتخت َ ِل ُ
ف ِ
كائن
ي  ، DNAيُم ِك ُن تمميز الهي َكليَّةَ الجسديَّة ِل ُك ِّل
ٍ
اآلخر .ومن ِخال ِل تِقنيَّ ِة الحمض النَّ َوو ّ
عجزَ ة ُ
عبر العالم أجمع .فإن كانَت ُم ِ
ي على األرض ،ويُم ِك ُن تحدي ُد ُهويَّ ِت ِه في المحا ِكم َ
َبشر ّ
ب أن نُص ّدِقَ أن اللهَ الذي خلقَنا
فر ِديَّ ِتنا الفريدة قابِلة للب
بو ُ
ضوح ،فهل ِمن الصع ِ
ُرهان ُ
ِ
كأشخاص فريدين جسديَّاً ،لدي ِه ُخ َّ
ب المقدَّس ،لدى
ٍ
ب الكتا ِ
طة فري َدة ِلحياةِ ُك ِّل واح ٍد منَّا؟ بحس ِ
الله مث ُل هذه الخطة التي هي واح َدة ٌ من عجائب الدُنيا السبع الروحيَّة.
تكون تتسا َءلُ"،إن كانَ لدى الله ُخ َّ
ُ
سعداء إلى
ي ،لماذا
طة لحياةِ ُك ِّل
قد
غير ُ
الناس ُ
ُ
ٍ
كائن بَشَر ّ
الجواب على
ت وال ُحروب والمشا ِكل اإلج ِتماعيَّة؟
هذا ال َحدّ ،ولماذا عال ُمنا َملي ٌء بالثورا ِ
ُ
سؤا ِل َك هذا هو العجيبةُ الروحيَّةُ الثانية في الدُنيا ،وهي ما أُس ِ ّمي ِه "الطالق األعظم في
ُ
العالم ".فعدوى الطالق ُمتَفَ ِ ّ
ش َية ،ولكن الطالقَ األعظ ُم في العالم هو ما بينَ الل ِه واإلنسان.
الكتاب المقدَّس َّ
أن اللهَ خلقَ اإلنسانَ وجع َل منهُ خليقَةً ُح َّرة َ االختيار .وهو
يُخبِ ُرنا
ُ
ُعطي خلي َقتَهُ ال ُح ِ ّريَةَ بأن تن ُ
أنت خلقتَني بهذه الخطة العظيمة ،ولكنَّني
ظ َر لخا ِل ِقها وتقولَ " ،
ي ِ
الكتاب المقدَّس َّ
أن
أعيش على هَواي ".يقو ُل لنا
ال أُري ُد أن أكونَ جزءا ً منها .بل أُري ُد أن
ُ
َ
الكتاب المقدَّس بالخطيَّة .وهكذا ومن
الجمي َع يقولونَ لل ِه هذا الكالم ِبحذافِيره .هذا ما يُس ِ ّمي ِه
ُ
يتر ُكهم يفعلون .فهذا الطالق هو
ُطلّ ُق
تمردِهم
الخاطئ ،ي ِ
ِ
ِخال ِل ُّ
عن الل ِه ،وهو ُ
ُ
الناس أنفُ َ
س ُهم ِ
ُ
فكون الل ِه يخلُقُنا م َع إمكا ِنيَّ ِة أن
ضى في هذا العالم الساقِط.
ُ
السبب ال ُمباشَر ل ُك ِّل هذه الفو َ
نفص َل أو نُ َ
سنا عنهُ هي عجي َبةٌ روحيَّةٌ أُخرى من عجائب الدُنيا السبع.
ِ
ط ِلّقَ نُفُو َ
ق
العجيبةُ الروحيَّةُ الثا ِلثة أُس ِ ّميها "بال ُم ِ
عضلة األعظم في العالم ".ونتيجةً للطال ِ
األع َ
نحن َك َوا ِلدين .فكأه ٍل ُ
واج ُهها ُ
نحن نُ ِحبُّ
سها التي نُ ِ
ظ ِم في العالم ،وا َجهَ اللهُ ال ُم ِ
عضلَةَ نف َ
أوال َدنا ،ولدينا
بعض األمور التي نُري ُد أن نراها في حياتِهم .وأسوأ ُ األُمور هو أنَّهم يعملونَ
ُ
ما يُغي ُ
ظنا .فيكسِرونَ قُلوبَنا بما يع َملونَه .وعندما يحد ُ
فأنت تُري ُد أن تُع ِبّ َر
ُث هذا ،ما ستفعل؟
َ
ضى
عن محبَّتِ َك ولكنَّ َك لن تقب َل ب ُك ِّل هذه األمور التي يفعلونها والتي تك ِس ُر قلبَك ،ولن تتغا َ
عضلة.
عنهاُ .ك ُّل أه ٍل يُعانُونَ من هكذا ُم ِ
عضلَةً
بدون َح ّل) .ف ُه َو
َى ُمعيَّن
اللهُ نف ُ
(ليس أنَّهُ ي ِ
ُواجه ُم ِ
سهُ كان عندهُ هذه ال ُم ِ
َ
ِ
عضلة ب َمعن ً
يقص ُد اللهُ بتاتا ً لهم أن يع َملوها.
يرى خليقتَهُ ت ُ ِ
سها عن الخا ِلق ،وتع َم ُل أُمورا ً بش ِعة لم ِ
طلّ ُق نف َ
وم ولَيلَ ٍة مع العائلة البشريَّة.
ُواج ُهها الله ُ ُك َّل يَ ٍ
عضلةُ األعظم في العالم هي التي ي ِ
فال ُم ِ
عضلة األع َ
ظم في العالم تج ُد حلَّها فيما نس َمعُهُ في العجي َب ِة الروحيَّ ِة الرا ِبعة
إن هذه ال ُم ِ
فاإلعالن األع َ
"اإلعالن األع َ
ُ
ُ
ُ
اإلعالن
ليس وثيقَةً ُح ُكوميَّة .بل
ظ ُم في العالم".
–
ظ ُم في العالم َ
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ُ
السار .وهذا
اإلعالن باإلنجيل ،الخبر
األعظ ُم في العالم َمو ُجو ٌد في ك ِلم ِة الله .ويُد َعى هذا
ّ
ُ
ليموت على الصليب ،لكي تتصال َح
س َل اللهُ إبنَهُ الوحيد إلى العالَم
َ
اإلعالن هو التالي :أر َ
اإلعالن هو َّ
ُ
عضلَة ويُصا ِل َح
عم َل ُك َّل شيء
معهُ .وهذا
أن اللهَ قد ِ
ضروري لكي ي ُح َّل هذه ال ُم ِ
ِ
صليب يسوع المسيح
دركُ أن
هذا الطالق .عندما تفهم اإلعالن األعظم في العالم،
َ
سوف ت ُ ِ
َ
ب الدُنيا السبع الروحيَّة.
هو أح ُد عجائ ِ
بالقرار األع َ
ظ ِم في العالم.
الخامسة .وأنا أُس ِ ّميها
عجزة الروحيَّة
ِ
هذا يقودُنا إلى ال ُم ِ
ِ
علّ ٍم للنا ُموس اس ُمهُ نيقوديموس( .يُو َحنَّا -1 :3
بقي ِطوا َل اللي ِل م َع ُم ِ
فعندما كانَ يسوعُ ُهناَ ،
ي إلى الصليب أل ِنّي ُ
إبن الل ِه الوحيد .وأنا ح ُّل الل ِه الوحيد
 .)11قال لهُ ما معناهُ،
ِ
"سأمض َ
فسوف
ؤمن
سلهُ اللهُ .إن
َ
آمنت بهذا لن تُدان .ولكن إن لم ت ُ ِ
وأنا ال ُم ِ
خلّ ُ
ص الوحيد الذي أر َ
َ
ؤم ْن بي".
ليس على خطيَّتِ َك ،بل ألنَّ َك لم ت ُ ِ
تُدانَ ،
َّ
ٌ
مكان لي
ناك
وكأن اللهَ قد ََّم للعالم عقدا ً ِللخَالص .ولقد وقَّ َعهُ يسوعُ بالدَّم ،ولكن ُه َ
قرار
قرار اإليمان بما قالَهُ يسوعُ عن نف ِس ِه هو أعظ ُم
ول ُكم لكي نُ َو ِقّ َعهُ باإليمان .هذا يجع ُل
ٍ
َ
في العالَم ،وأح ُد عجائب الدُنيا السبع الروحية .إن كونَ هذا القرار الذي إتَّخذناهُ يُم ِكن أن
ب الروحيَّة
يصنَ َع الفرق بينَ الحياة األبديَّة والدينُونَة يج َع ُل هذا القرار ِ
واحدا ً من العجائِ ِ
السبع في الدُّنيا.
ثير
ولكن
تعرف متى ات َّ َ
خذت القرار الذي يُح ِ ّد ُد َم َ
صير َك األبدي؟ من ال ُم ِ
كيف ِ
َ
لك
"آمن"،
لالهتمام في ك ِلم ِة الله ،إذا
ض ُح َ
َ
رجعت إلى اللغ ِة األصليَّة اليونانِيَّة ل َك ِلمة ِ
سوف يت َّ ِ
ِ
َ
ؤم ُن بهذا".
جر َد ال ُموافقة الفكريَّة.
س َك وتقول" ،أنا أ ُ ِ
أن هذا ال يعنِي ُم َّ
وليس أن تحنِي رأ َ
َ
س ِمعتُ
نصب ر ُج ٌل حبالً فوقَ شالَّال ٍ
دراجةً على
توضيحا ً عن هذا كالتالي:
ت هادِرة .وقا َد َّ
َ
ِ
َ
هذا الحبل من جه ٍة إلى أُخرى ،ذهابا ً وإيَّاباً .فصفَّقَ وهلَّ َل لهُ جمهور ال ُمشا ِهدين .فبع َد أن
المرة م َع
واح ٍد من ُكم ي ِ
فعلوا هذا سألَ ُهم" ،كم ِ
ُؤمنونَ أنَّني قاد ٌِر أن أعم َل هذا ثا ِنيةً ولكن هذه َّ
ُ
البهلوان إلى أح ِد
فأشار
البعض من ُهم يدهُ،
الدراجة؟" فرف َع
ُ
ر ُج ٍل آخر جا ِلس أمامي على َّ
َ
ذلك
الدراجة".
فأجاب َ
الرجال الذي كانت ي ُدهُ مرفوعةً ،وقا َل لهُ" ،تعا َل واج ِلس ِ
أمامي على َّ
َ
ؤم ُن حقاً".
الر ُجل،
"ليس أنا ".فقا َل البهلوان" ،إذا ً َ
أنت ال ت ُ ِ
َ
نت ُمق َعداً،
دراجة البهلَوان ".فإن ُك َ
ما تعني ِه كلمة يُ ِ
ؤمن باليونانية هو أن "نق َب َل بال ُجلوس على َّ
يران في منـز ِل َك ،فإذا جا َء أح ُد ُهم إلى ُ
ت ال ِنّ ُ
يحملَ َك إلى
وعرض
نوم َك
وشبَّ ِ
َ
عليك أن ِ
غرف ِة ِ
َ
ُ
ِك على ال ُمن ِقذ ،وأن
سيكون
خارج منـز ِل َك الذي تتآ َكلُهُ النيران،
ي ُك َّل ثِق ِل جسد َ
َ
عليك أن تُل ِق َ
داخل النَّار .هكذا تُع ِبّ ُر إحدى ترجمات العه ِد الجديد عن كلمة إيمان،
ُخر َج َك من ِ
ت َ ِثقَ ب ِه لي ِ
بكام ِل ثق ِل ِه على يسوع لن
في العدد  12من إنجي َل يُوحنا اإلصحاح الثا ِلثُ " :ك ُّل من يُل ِقي ِ
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ُ
ت
خالص َك على
ؤم ُن عندما ت َ ِث ُق ِب
يه ِل َك ،بل
أساس تصريحا ِ
تكون لهُ الحياة ُ األبديَّةَ ".
أنت ت ُ ِ
ِ
ِ
يسوع عن نف ِس ِه أنَّهُ ُ
ص الوحيد.
إبن الله الوحيد وال ُم ِ
خلّ ُ
ؤم ُن بال ِفعل؟ العجيبةُ الروحيَّةُ السادِسة هي ما أُس ِ ّمي ِه "اإل ِت ّجاه
ولكن
كيف تعلَ ُم أنَّ َك ت ُ ِ
َ
األعظم في العالم ".في األناجيل ،نقرأ ُ َّ
ؤم ُن ِب َك "،قا َل لهُ
مرةٍ قا َل فيها أح ٌد ِليسوع" ،أ ُ ِ
أن ُك َّل َّ
ُدر ُكونَ أنَّهم ل َكي
يسو ُ
ع َكلمةً ِ
واحدة" ،إت َبعني ".عندما كانُوا يس َمعُونَ هذه الكلمة ،كانُوا ي ِ
يتبَعُوهُ ،كانَ عليهم أن يُغ ِيّ ُروا طريقَةَ حياتِهم .و ُمع َ
بذلك ،وهكذا لم يتبَعوا
ظ ُم ُهم لم ير َغبُوا
َ
ُؤمنونَ ب ِه".
يسوع .فاكت َ َ
شفُوا أنَّ ُهم ال ي ِ
شف هؤالء
ولكن كانت ُه َ
ناك ِ
أقلّيَّةٌ ُملت َ ِزمة من الناس الذين آمنوا بيسوع وتَ ِبعوهُ .إكت َ َ
َّ
أقام مع ُهم عهداً ،كانَ جوه َُرهُ" ،هلُ َّم
أن إ ِت ّجاهَ إ ِت ّباعِ يسوع كانَ اإل ِت ّجاه األعظم في العالم .لقد َ
ورائي ،فأجعَلُ ُكم" (متى  .)19 :4وعندما إتَّخذوا اإللتِزام بإ ِت ّباعِ المسيح ،وبدأوا يتبَعُونَهُ،
سفر من
آخر ٍ
جع َل من ُهم ما أرا َد ل ُهم أن يكونوا .وبع َد ِستِّينَ سنةً ،و َّجهَ أح ُد تالمي ِذ المسيح َ
ب المقدَّس ليسوع بالكلمات التالية"،للذي أحبَّنا وجعلنا ُملوكا ً وكهنةً "...بالنسب ِة للرسو ِل
الكتا ِ
يُوحنَّا كانَ إ ِت ّجاهُ إتباعِ يسوع عجيبَةً روحيَّةً أُخرى في الدُّنيا.
العجيبةُ الروحيَّةُ السابِعةُ في الدُنيا هي ما أُس ِ ّمي ِه أع َ
ديناميكيَّة في العالم .ال أعت ِق ُد أنَّنا نفه ُم
ظم
ِ
ديناميكيَّا ً
ار ا ِت ّباعِ يسوع ،ستخت َ ِب ُر تَغييرا ً
َّ
ذلك تماماً،
ِ
ولكن يسو َ
ع علَّ َم ،أنَّ َك عندما تت َّ ِخذُ قر َ
عجزة .هكذا نختَبِ ُر
دت من جديد.
وسوف يس ُك ُن الرو ُح القُدُس في جسد َ
وكأنَّ َك ُو ِل َ
ِك ب ُم ِ
َ
الديناميكيَّة األع َ
ظم في العالمَّ .
إن هذه الوالدة الجديدة ،أي أن يحيا المسي ُح فينا ،تُعطينا القُوة َ
ِ
الالزمة إل ِت ّباعِ المسيح.
ِ
بهذا أخ َبرت ُ ُكم عن العجائب الروحيَّة السبع في العالم .ال ُخ َّ
طةُ األعظم في العالم،
اإلعالن األع َ
عضلة األع َ
ُ
ُ
القرار
ظ ُم في العالم،
ظم في العالم،
ُ
الطالق األعظم في العالم ،ال ُم ِ
والديناميكيَّةُ األع َ
ظ ُم في العالم ،واال ِت ّجاهُ األع َ
األع َ
ظ ُم في العالم .وأنا أُس ِ ّميها،
ظ ُم في العالم،
ِ
"العجائب الروحيَّة السبع في الدُنيا".
ُ
بالتحرك بإ ِت ّجاه إ ِت ّباع يسوع المسيح ،وأن تقب َل من
القرار بأن تبدأ
تتخ َذ
بإمكا ِن َك أن ِ
ُّ
َ
المسيح ال ُمقام ديناميكيَّة ال ِوالدة الجديدةَّ .
عجزَ ة َ ال ِوال َدةِ الجديد تب َدأ ُ م َع قرار اإليمان
إن ُم ِ
ال ِفعلي .فهل ت ُ ِحبُّ أن تت َّ ِخ َذ هذا القرار اآلن؟
َّ
األساس الروحي الذي يُم ِك ُن أن
ُعطيك
إن اإليمانَ بهذه العجائب الروحيَّة السبع سي
َ
َ
عليك أن تخت َ ِب َر شخصيَّا ً محبَّةَ
لك.
يجعَ َل من الزواجِ السعيد
َ
بنظر الله أمرا ً ُمم ِكنا ً بالنسبَ ِة َ
ِ
عام َل شري َكةَ حيا ِت َك بمحبَّ ِة
خلّصة ،أي َ
أنت َكفَرد ،قب َل أن تستطي َع أن ت ُ ِ
ونعمة المسيح ال ُم ِ
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وحي ،لن يكونَ زوا ُج َك أبدا ً
الر ِ
دون هذا األساس ُّ
المسيح التي وصفتُها في هذا ال ُكت ِيّب .ف ِب ِ
كما َّ
خط َ
ط اللهُ لهُ أن يكون.
زواج َك
ق هذه المبادِئ على
ِ
صالتي ورغ َبتي هي أن يُسا ِع َد َك اللهُ على تطبي ِ
خالص َك وعالقتِ َك الروحيَّة الشخصيَّة م َع الله.
وعائِلتِ َك ،بدءا ً ِب
ِ

الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل هي هيئة إرسالية شغفها نشر كلمة الله في العالم العربي
عبر اإلنترنت وعبر وسائل إلكترونية أخرى .وتقوم بتوزيع الكتاب المقدس مجانا ً للجالية
العربية في أميركا الشمالية والقطر العربي وبلدان العالم .باإلضافة إلى مجموعة من
األقراص المضغوطة التي تحتوي على كتب روحية ،عظات ،تراتيل والكتاب المقدس.
لمزيد من المعلومات الرجاء اإلتصال بنا.
يحفظكم الله ويمأل حياتكم بالصحة والسعادة والسالم.

أسرة الخدمة العربية للكرزة باإلنجيل
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