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املقدمة
تتط ّلب أكرث املهن الها ّمة تدري ًبا م ّكث ًفا .فإننا لن نسمح مثال لشخص ما أن يزاول مهنة
يتسجل أوال يف كلية الطب ويكمل فرتة التخصص حيث يتلقى
الطب من دون أن
ّ
متخصصا.
تدري ًبا طب ًيا
ً
لكن هل تدركان أن أكرثية الناس ال يتلقون تدري ًبا كاف ًيا يف كيفية تأدية إحدى أهم
املسؤوليات يف الحياة؟ عندما يتز ّوج رجل بامرأة ،يقفان أمام غرفة مليئة بالشهود
ويعلنان التزامهام بعمر طويل من الحب ...من دون أن يدركا يف أغلب األحيان كيف
يفيان بوعود الزواج تلك .وعندما ُينجبان حياة جديدة اىل الوجود ،ميتلئان بالفخر
والفرح ،ولكنهام قد ال ميتلكان املعرفة الكافية لرتبية هذا املولود الجديد حتى يصبح
وناضجا.
إنسا ًنا راشدًا
ً
تلبية للحاجة التي نراها يف عائالتنا اليوم ،طورت حياة العائلة سلسلة من الدراسات
ضمن مجموعات صغرية تدعى سلسلة بناؤو البيت للمتزوجني .تؤ ّمن هذه الدراسات
ميجد الله.
مساعدة كتابية لبناء زواج ّ
مع أنك قد تكمل هذه الدراسة مع رشيك حياتك فقط ،فإننا نشجعكام بشدة إ ّما
لتشكيل مجموعة مع متزوجني آخرين لدراسة هذه املادة نفسها أو لالنضامم اىل
مجموعة سبق وتش ّكلت لهذه الغاية .ستجدان أن االسئلة يف كل دراسة تساعدكام يف
خلق ج ّو مميز يغمره الدفء والتشجيع والرشكة ،فمن املمتع أن تلتقيا مع اآلخرين
وتتعلام كيفية بناء البيت الذي تتمنيانه .أغنت املشاركة يف مجموعة بناؤو البيت حياة
ماليني األشخاص حول العامل .وقد ّمتت ترجمة واحدة أو أكرث من دراسات سلسلة بناؤو
البيت هذه اىل ثالثني لغة مختلفة.
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الكتاب املقدس :اخملطط الكتابي لبناء عائلتكما
ستالحظان وأنتام تتقدمان يف هذه الدراسة أن الكتاب املقدس
يستخدم يف بعض األحيان كمرجع يف قضايا الحياة كالزواج
وتربية األوالد .بالرغم من أن هذا الكتاب ُكتب منذ آالف
السنني ،فهو ما زال يتكلم بوضوح وقوة عن الرصاع الذي
نواجهه يف عائالتنا.

القواعد األساسية
لقد ُص ّممت كل جلسة ليك تكون ممتعة ومفيدة وال ُتشعر املشرتك بأي تهديد.
ستساعدكم القواعد األربع األساسية البسيطة التالية عىل أن يشعر جميع املشرتكني
بالراحة ويحصلون عىل أكرث خربة ممكنة.
 .1ال تشارك املجموعة بأيّ أمر قد ُيحرج رشيك حياتك أو ُيفقد ثقة عائلتك.
رسا.
 .2ابق ما يخربك به اآلخرون ً
 .3ميكنك أن ال تر ّد عىل أيّ سؤال ال ترغب باإلجابة عنه.
 .4إذا كان ذلك ممكنًا ،أكمال قسم التأمالت كزوجني ما بني جلسات املجموعة.

املقدمـــة



اجللسة األولى

ملاذا نتزوج؟
استكشف

 30دقـيـقـة

يجب عىل ّ
كل زوجني من املجموعة أن:
 .1يع ّرفا عن نفسيهام.

 .2يصف ّ
كل منهام بشكل موجز كيف تع ّرف عىل رشيك حياته .أخربا املجموعة عن
الفكرة التي أخذها ّ
كل منكام عن اآلخر يف اللقاء األول( .تذ ّكر أن ال تقول أم ًرا قد
يحرج رشيك حياتك).

ُ .3يشاركا مع املجموعة أم ًرا مضح ًكا حدث يف السنة األوىل لزواجهام.



البنـــــاء معــــاً للمتزوجني

اكتشف

 60دقـيـقـة

عام  ،1940قام كاتب فرنيس يدعى اندريه موروا بترصيح هام عن الزواج .كتب قائال:
"إن الزواج الناجح هو مبنى يجب إعادة بنائه ّ
كل يوم".
إن عالقتك برشيك حياتك تختلف عن عالقة أصدقائك وأقربائك برشكاء حياتهم .كل
زوجني هام عند ّ
محطة مختلفة من عالقتهام الزوجية ،فعالقة البعض مزدهرة والبعض
اآلخر متدهورة والبعض األخري مستقرة نسب ًيا .لكن هناك أمر واحد صحيح يف ّ
كل
ناجحا يعمالن كل
زواج :ميكن أن يكون أفضل مام هو عليه اليوم! من كان زواجهام ً
يوم لبناء "مبنى" أكرث ثبا ًتا.
إذا أردمتا أن تعمال عىل تحسني عالقتكام ،إليكام نقاش املجموعة هذا!

 .1خالل العصور ،انتقد العديد من الناس مؤسسة الزواج .كتب الناقد النمساوي كارل
كراوس قائال" :الزواج هو اتحاد األنانية مع العذاب ".وكتب الكاتب املرسحي االيرلندي
جورج فاركوهار الذي عاش منذ ثالمثئة سنة قائلاً " :عندما يقود األعمى أعمى آخر ،ال
عجب أن يقع االثنان – يف الزواج" .ويف إحدى كتاباته الحديثة ،قال سزا سزا غابور "إن
الرجل الواقع يف الحب ال يصبح كاملاً حتى يتزوج ،ثم ينتهي أمره".
ومع ذلك ،فالواقع هو التايل :كان الزواج ومل يزل َحجر الزاوية األسايس يف املجتمع .ما
هي برأيك بعض األسباب الرئيسية التي ال تزال تدفع بالناس اىل الزواج اليوم؟
 .2ماذا يتوقع الناس برأيك من العالقة الزوجية؟
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 .3ماذا يحصل يف الزواج الذي ال تتحقق فيه التوقعات؟

 .4تبدأ معظم العالقات بتوقعات عظيمة .يخترب املتزوجون ح ًبا ورفقة ميكن أن
نصفهام بكلمة "م ًعا" .لكن مع الوقت ،يفقد العديد من املتزوجني هذه امليزة التي
اختربوها يف البداية .قد يفرتقان أو يستمران بالعيش يف األرسة ذاتها من دون اختبار
هذه امليزة .مل برأيك يفقد املتزوجون صفة املع ّية (أن يكونا معا)؟

 .5كتب امللك الحكيم سليامن قائلاً " :اثنان خري من واحد ألن لهام أجرة لتعبهام
صالحة ،ألنه إن وقع أحدهام يقيمه رفيقه .وويل ملن هو وحده إن وقع إذ ليس ثان
ليقيمه .أيضا إن اضطجع اثنان يكون لهام دفء ،أما الواحد فكيف يدفأ" (الجامعة :4
 .)11-10-9كيف يصف هذا القول كون االزواج م ًعا يف الزواج؟

 .6قال دنيس ريني وهو كاتب امرييك مشهور" :إذا مل يعمل الزوجان عىل البقاء م ًعا،
فال شك أن يفرتقا عن بعضهام ".هل توافقه الرأي أم تخالفه؟ ملاذا؟

 .7ما هي برأيك بعض األمور التي يحتاج أن يفهمها ويعملها املتزوجون ليك يتجنبوا
االبتعاد عن بعضهم البعض؟

مبدأ ليك نقتدي به:
معا" هو توقع أسايس
اختبار الحب والرفقة او "كون الزوجان ً
ملعظم العالقات .عىل الزوجني أن يعمال للمحافظة
معا.
عىل ميزة كونهام ً
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اخلالصة
إذا ألقيت نظرة عىل مجتمع أو ثقافة اليوم ،أي عىل الكتب ،واألغاين،
والربامج التلفزيونية واألفالم ،فسيتّضح لك أمر واحد :يبحث الناس
عن الحب والرفقة .يريدون أن يحبوا اآلخرين وأن اآلخرين يحبونهم.
والزواج بالنسبة ألغلب الناسُ ،يقدم الفرصة األفضل الختبار ما
يرغبون به بشدة .املشكلة هي أن الكثري من الناس يدخلون يف العالقة
الزوجية وهم ال ميلكون سوى فكرة ضئيلة عن كيفية املحافظة عىل
ميزة كونهام م ًعا.

تأمالت (حوايل  30دقيقة – يكمل ّ
كل زوجني هذا القسم)
اجتمع مع رشيك حياتك وأجيبا م ًعا عن األسئلة التالية:
 .1أذكر أمرين جذباك اىل رشيك حياتك قبل ان تتزوجا.

 .2أذكر أمرين يعجبانك يف رشيك حياتك اآلن.

 .3ما هو االمر الذي ميكن أن تفعاله كزوجني لتكونا م ًعا أكرث من قبل (أمر ميكن أن
تفعاله م ًعا وليس تغي ًريا محددًا يف ترصف رشيك الحياة)؟
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اجللسة الثانية

مقاربتان للزواج
استكشف

 30دقـيـقـة

املقاربات اخملتلفة للحياة
هل تعرفان بعضكام البعض مبا فيه الكفاية؟ د ّونا إجاباتكام عن االسئلة التالية (ال تدع
رشيك حياتك يرى إجاباتك) .ثم شاركا إجاباتكام بصوت عال مع املجموعة.
أنت

رشيك حياتك

الطعام املفضل
الربنامج التلفزيوين املفضل
النشاط الرتفيهي املفضل
الكتاب املفضل
الوقت األفضل للنوم
الكاتب املفضل
(تذ ّكر أن ال تشارك أم ًرا قد يحرج رشيك حياتك)
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اكتشف

 60دقـيـقـة

تحدثنا خالل الجلسة األخرية عن حاجة الزوجني يف العالقة ليكونا م ًعا وعن الحاجة
ليك يصال اىل ذلك الهدف .متا ًما كام تحتاج أ ّية محاولة ليك تكون فعالة اىل خطة ،كذلك
نحن نحتاج اىل خطة لنعمل عىل أن نكون م ًعا.

اخلطة الطبيعية
 .1لنقل أن لديك ابنًا أو ابنة يف الرابعة والعرشين من العمر يفكر أو تف ّكر جد ًيا يف
ناجحا؟" .ماذا تقول؟ (ليس
زواجا ً
الزواج .يقرتب أو تقرتب منك ويسألك" ،كيف تصنع ً
ماّ
لهذا السؤال إجابات صحيحة أو خاطئة .أخرب املجموعة فقط ع يخطر يف بالك).
إذا سألت أحدًا ما عن كيفية بناء زواج ثابت ،ستكون اإلجابة عىل األرجح :التواصل،
فهم رشيك حياتكّ ،
حل الخالف وتحسني حياتك العاطفية .مع أنك قد تجمع العديد
من اآلراء املختلفة ،فأساس هذه االجابات هو االميان بأن الزواج هو ترتيب عىل
أساس النصف بالنصف (أي تقاسم املسؤوليات بالتساوي) .لننظر عن كثب اىل هذه
املقاربة.

حالة للدراسة
فؤاد وندى متزوجان منذ سنة تقري ًبا وقد قضيا نها ًرا عىل الشاطئ مع رفيقيهام سليامن
وسناء .لنستمع اىل ّ
كل من فؤاد وندى يف حديث منفصل.
ندى ،يف حديثها اىل فؤاد" :لقد سئمت من محاولة دفع فؤاد إ ّيل القيام بدوره .من
املفرتض أن يكون زواجنا عىل أساس النصف بالنصف لكنني أشعر بأن  80باملئة ع ّ
يل
و 20باملئة عليه.
الجلســــة الثانيـــــة • مقاربتـــان للـــزواج
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"لقد ظننت أننا سنو ّزع ّ
كل مسؤوليات األرسة بالتساوي ،لكن يبدو يل أنه يتوقع مني
القيام ّ
بكل ذلك .كالنا يعمل ،وعندما نصل اىل املنزل ،يغضب إذا مل أطهو الطعام
ّ
وأنظف املطبخ .ينتقدين كيف أن البيت غري مرتب كام لو كان من واجبي أنا أن
أحافظ عىل نظافته مبفردي.
صباح أيام السبت ،أستيقظ باك ًرا وأحاول أن أر ّتب املنزل .أما هو فينام حتى الساعة
صباحا ّ
وكل ما يفعله هو االستلقاء كل النهار ومشاهدة األلعاب الرياضية عىل
العارشة ً
التلفاز .أيام اآلحاد ،يلعب كرة القدم مع رفاقه ويرتكني هنا مبفردي.
"نو ّزع فواتري املنزل بني ماله ومايل .وعندما يفيض القليل من املال من حسابه ،يقرر
أنه يريد رشاء يشء لنفسه .ال يقوم حتى بسؤايل!
"اننا نتحدث عن انجاب األوالد ،لكنني أتساءل يف بعض األحيان عماّ إذا كان هذا ما
يجب أن نفعله ح ًقا ،ألنني ال أرى نفيس إال وأنا أقوم بكل العمل بينام يجلس هو
ويشاهد األلعاب الرياضية".
فؤاد يف حديثه اىل ندى" :سئمت من التجادل مع ندى عن املوضوع نفسه :من يعمل
أكرث .تردد دامئًا أن زواجنا هو زواج  50عىل 50وأنني ال أقوم بواجبي.
"من يوازن دفرت الشيكات ويدفع الفواتري؟ من يحافظ عىل سيارتنا؟ من ميأل تقارير
الرضائب؟ من يقوم بالتصليحات يف املنزل؟ من يقوم بكل األعامل يف فناء املنزل؟ من
بنى الرفوف يف املرآب الشهر املنرصم؟ إنه أنا.
"برأيها ،إذا كانت تقوم هي بالطهو يف أغلب األحيان ،فنحن ال نوزع املسؤوليات
بالتساوي .تظنّ أن هذا متييز جنيس؟ فأقول لها" :أتودين فعال أن تأكيل مام أطهو؟"
فتجيب" :أنت ال تفهم قصدي".
"حسنًا ،أظن أنها هي ً
أيضا ال تفهم قصدي".
 .2ما رأيك مبقاربة فؤاد وندى من الزواج (أي :أنت تقوم بدورك ،وانا أقوم بدوري)؟
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 .3كيف اختربت بعض املشاكل التي يعاين منها فؤاد وندى؟

 .4ما هي بعض األسباب التي تجعل من الصعب العيش ح ًقا بحسب مقاربة النصف
بالنصف؟

 .5اليك بعض األسباب التي نقرتحها والتي تظهر أن مصري مقاربة الـ  50عىل  50هو
الفشل:

• عدم قدريت عىل تحقيق توقعات غري واقعية.
• استحالة املعرفة بأن رشييك قد سبق ووصل اىل نصف الطريق.
• ميويل اىل الرتكيز عىل ضعف رشييك.
• خيبة أميل يف رشييك ،األمر الذي ّ
يشل أدايئ.
• رغبتي باالنتقام عندما يظلمني رشييك.
هل تجد إحدى هذه األسباب دقيقة؟ ما االقرتاحات التي تقدمها لتخطي هذه
األسباب؟

الجلســــة الثانيـــــة • مقاربتـــان للـــزواج
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مقاربة مختلفة
أعطانا الرب يسوع ما َنص ُفه بالقاعدة الذهبية :عامل اآلخرين كام تريدهم أن
يعاملوك.
 .6كيف نستطيع تطبيق هذه القاعدة يف الزواج؟

 .7ما هي النتائج التي نتوقعها؟

 .8يف الزواج ،نط ّبق القاعدة الذهبية كام ييل :عامل رشيك حياتك كام يريدك أن
تعامله .عىل سبيل املثال ،قد يرغب الزوج برشاء بطاقات لحضور حدث ريايض معينّ ،
فيخرج ويشرتي البطاقات لزوجته ،ألنه يود أن تعامله زوجته بهذه الطريقة .لكنها قد
ال تكون مهتمة باأللعاب الرياضية .يف الزواج ،يجب أن يراعي الزوج الطريقة التي تود
زوجته أن يعاملها بها .وإذا كانت تستمتع باالفالم اكرث من االلعاب الرياضية ،عليه أن
يشرتي لها بطاقات ملشاهدة االفالم.

اذكر بعض األمثلة األخرى التي ُتظهر كيف ميكن لالزواج والزوجات أن يعاملوا بعضهم
ً
بعضا بحسب القاعدة الذهبية.

14

البنـــــاء معــــاً للمتزوجني

 .9بأية طريقة محدّدة تط ّبق القاعدة الذهبية يف زواجك؟ إذا بدأت بتطبيق ذلك،
كيف ستؤثر هذه الطريقة برأيك عىل عالقتك مع رشيك حياتك؟

مبدأ ليك نقتدي به:
غال ًبا ما تفشل خطة النصف بالنصف يف الزواج .ينجح الزوجان يف أن
معا عندما يأخذان بعني االعتبار الطريقة التي يود رشيك الحياة
يكونا ً
أن ُيعامل عىل أساسها.

اخلالصة
يولد يوم الزواج يشء مميز" .أنا" و"أنا" أخرى تجتمعان م ًعا وتتعهدان
أن تصبحا "نحن" .يعمل الله من خالل الزواج ملساعدة فردين أنانيني
حتى يصبحا "نحن" غري أنانية ورغبته هي أن يدوم الزواج ملدى
العمر.
يدخل معظمنا الزواج مع هذه الرغبة لكن شيئًا ما يحصل للعديد
من االزواج يف الطريق .نعلم ما يجب أن نفعله وما ال يجب أن
نفعله .كام لو أننا نحاول اتباع حمية غذائية .تعلم أنك ستشعر
بعافية أكرب إذا تناولت الطعام عىل نحو صحيح وأنك ستفقد الوزن الزائد ،لكن من
الصعب جدًا اتباع هذه الحمية.
سنناقش يف الجلسة املقبلة أحد األسباب الرئيسية وراء وقوع األزواج يف مشكلة عند
اختبار نوع الزواج الذي يريدونه.

الجلســــة الثانيـــــة • مقاربتـــان للـــزواج
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تأمالت (حوايل  30دقيقة – يكمل ّ
كل زوجني هذا القسم)
اجتمع مع رشيك حياتك وأجيبا م ًعا عن االسئلة التالية:
 .1بأية طرق عكس زواجك خطة النصف بالنصف؟

 .2كيف تريد أن يعاملك رشيكك؟

 .3كيف نستطيع أن نق ّوي التزامنا مبعاملة بعضنا البعض وفق وسائل تجعلنا ننجح يف
أن نكون م ًعا أفضل مام كنا يف السابق؟
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اجللسة الثالثة

قلب النزاع
استكشف

 30دقـيـقـة

كيف أنتما مختلفان عن بعضكما البعض؟
لكل من الفئات التالية ،ضع إشارة أمام الوصف الذي يالمئك وعالمة أمام الوصف
الذي يالئم رشيك حياتك .إذا ظننت أن ا ًيا منهام ال يالمئكام ،انتقل اىل املجموعة
التالية من الوصف .عندما ينهي الجميع هذا التمرين ،شارك إجاباتك مع املجموعة.
يحب إضاءة األنوار يف املنزل ___
ّ
يحب أن يسهر ___
ّ
يتحرر من الضغط بواسطة:
القيام بنشاط جسدي ___
قضاء الوقت برفقة الناس ___
يتناول فطو ًرا متواز ًنا ___
يقرأ كث ًريا ___
يحب األفالم:
البوليسية ___

الرومنسية ___

ييضء األنوار فقط عند الحاجة ___
يحب أن يصحو باكرا ___
ّ
قضاء الوقت مبفرده ___
يتناول شيئًا رسي ًعا قبل املغادرة ___
ناد ًرا ما يقرأ ___
الفكاهية ___

أفالم اإلثارة ___

يبقي أشياءه:
الجلســــة الثالثـــــة • قلـــب النـــزاع
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ّ
منظمة ومرتبة ___
يحب الخرضوات ___
ّ
يحب ألعاب املنافسة ___
ّ

غري منظمة ___
ال يحب الخرضوات ___
يكره ألعاب املنافسة ___

عندما يقود:
ال ّ
يتخطى الحد األقىص للرسعة ___

يجد صعوبة يف البقاء ضمن حدود الرسعة ___

تحدثنا يف الجلسة األخرية عن مقاربتني مختلفتني للزواج:

اكتشف

 60دقـيـقـة

• مقاربة النصف بالنصف التي تر ّكز عىل" :قم أنت بدورك وأقوم أنا بدوري".

• مقاربة مبنية عىل معاملة رشيك حياتك كام يريدك أن تعامله.

مواقف خالف مضحكة
18
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 .1شارك مع املجموعة بعض الطرق التي تظهر اختالفك عن رشيك حياتك .ما هي
بعض األوضاع املضحكة التي تنشأ بسبب هذه االختالفات؟
 .2كيف ينشأ الخالف من هذه االختالفات؟

السبب األساسي للخالف
مع أن معظم الصعوبات يف ال��زواج تتأثر بأنواع املحن التي نختربها كاملرض،
والجروحات ،والصعوبات املالية ،الخ ،...فإن العدد الكبري من هذه الصعوبات يعود
اىل أسباب داخلية.
 .3يف الكتاب املقدس ،نقرأ يف سفر إشعياء " ،6 :53كلنا كغنم ضللنا ملنا كل واحد اىل
طريقه "...كيف ينطبق هذا القول عىل العالقة الزوجية؟
 .4بأية طرق تقع يف تجربة " امليل اىل طريقك الخاص" يف زواجك...
_____ بشكل عام؟
_____ خالل ساعات املساء؟
_____ يف عطل نهاية االسبوع؟
 .5األنانية هي طريقة أخرى للتعبري عن "امليل اىل طريقك الخاص" .ملاذا يفشل
كثريون منا يف تو ّقع ظهور األنانية حني نبدأ بإقامة العالقة؟
 .6هل من املمكن برأيك القضاء عىل األنانية يف عالقتك مع رشيك حياتك؟ ارشح
إجابتك؟

نصيحة ّ
حلل اخلالف
الجلســــة الثالثـــــة • قلـــب النـــزاع
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"...تحب قريبك كنفسك ".إن قريبك يف الزواج
 .7يقول الرب يسوع يف متى ،39 :22
ّ
هو رشيك حياتك .ماذا يعني برأيك ان تحب رشيك حياتك كنفسك؟ كيف تطبق هذه
اآلية يف خضم الخالف؟

بتوسع يف الرسالة اىل أهل فيلبي .4-3 :2
 .8يعرض الكتاب املقدس هذا املوضوع ّ
"ال شيئا بتحزّب أو بعجب بل بتواضع حاسبني بعضكم البعض افضل من أنفسهم.
ال تنظروا كل واحد اىل ما هو لنفسه بل كل واحد اىل ما هو آلخرين أيضا".
اذكر وسيلة او وسيلتني ملعاملة اآلخرين أفضل من أنفسنا.

 .9كيف ميكنك أن تعرف اهتاممات رشيك حياتك وتفهمها؟ مل ُيعترب التواصل مهماً
ّ
لحل الخالف؟

 .10اىل أية درجة تعترب املغفرة مهمة يف العالقة الزوجية وما الدور الذي تلعبه يف
ّ
حل الخالف؟

مبدأ ليك نقتدي به:
ّ
إن ّ
حل الخالف يبدأ باعرتافنا بأنانيتنا .املفتاح لحل الخالف والحفاظ
معا هو يف تحقيق اهتاممات رشيك الحياة.
عىل بقائكام ً

20
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اخلالصة
مع أن ّ
كل منا يرغب ببناء عالقة زوجية تدوم مدى الحياة ،يستحيل
أن نتفادى األنانية التي هي من طبيعة البرش .يف النهاية ،يعود سبب
النزاع يف الزواج اىل أنانية أحد الزوجني أو الزوجني م ًعا .يقول الكتاب
املقدس إن كل انسان يقع تحت تأثري تركيزه عىل ذاته .التعامل مع
أنانيتك هي الخطوة األوىل نحو ّ
حل الخالف يف أي عالقة كانت.

تأمالت (حوايل  30دقيقة – يك ّمل ّ
كل زوجني هذا القسم)
 .1اذكر بعض الطرق التي ظهرت أنانيتك من خاللها.

 .2كيف أ ّثر ذلك عىل زواجك؟

 .3شارك مع رشيك حياتك ،طريقة واحدة عىل األقل ميكن ان تستخدمها (أنت وليس
رشيك حياتك) لتصبح أقل أنانية.

الجلســــة الثالثـــــة • قلـــب النـــزاع
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اجللسة الرابعة

أساس كل عالقة
استكشف

 30دقـيـقـة

يف الجلسات الثالث األوىل ،تحدثنا عن حاجتنا يف الزواج لبناء وجودنا م ًعا .يف نهاية
الجلسة الثالثة ،أدركنا أن أنانيتنا الطبيعية متنعنا من العطاء ومن اختبار وجودنا
م ًعا عىل أساس دائم .وليك نق ّوي وجودنا م ًعا والحب الذي بيننا ،نحتاج أن نكتشف
املصدر.
 .1ما هي بعض املصادر التي يحتاج الناس اىل العودة اليها عندما يتعاملون مع األنانية
ويحاولون تقوية وجودهم م ًعا والحب الذي بينهم؟

 .2يؤمن العديد من الناس بأن الله هو مصدر القوة يف التعامل مع األنانية للمحافظة
عىل الحب .هل تالحظ كيف أن إقامة عالقة مع الله قد تساعد عىل تقوية عالقتنا مع
اآلخرين؟ ارشح اجابتك.
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اكتشف

 60دقـيـقـة

تتطرق العديد من وجهات النظر اليوم اىل كيفية بناء اإلنسان لعالقته مع الله .ويف
هذا القسم ،دعونا ننظر اىل ما يقوله الكتاب املقدس .يصارع العديد من األزواج
ناجحا ألنهم مل يختربوا خطة الله
والزوجات ليلتزموا بخطة الله حتى يكون زواجهم ً
لهم كأفراد .ال ميكن للزوج والزوجة أن يقبال بكل ما يهبه الله لهم كزوجني حتى يختربا
هذه الخطة.

خطة اهلل للزوج والزوجة كفردين
يعلمنا الكتاب املقدس أن الله يحب كل انسان ويقدم له خطة رائعة لحياته .يقدّم
الله لنا ً
أيضا وعدًا بالحياة األبدية معه .تعترب خطة الله لألفراد أساس الزواج اإللهي.
وتتضمن هذه الخطة أربعة مبادئ أساسية:

املبدأ األول:
الله يحبك ولديه خطة رائعة
لحياتك.

محبة الله

ألنه هكذا أحب الله العامل حتى بذل ابنه
الوحيد ليك ال يهلك كل من يؤمن به بل
تكون له الحياة األبدية .يوحنا 16 :3

 .1مل ال يخترب معظم األشخاص هذه خطة الله
املحبة وهذا املعنى يف حياتهم؟
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(املسيح يتكلم) " وأما أنا ،فقد أتيت لتكون
لهم الحياة وليكون لهم أفضل" (أي أن
تكون كاملة ولها معنى) .يوحنا 10 :10
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املبدأ الثاني:
االنسان خاطئ ومنفصل عن الله ،اإلنسان خاطئ

لذلك ال ميكنه أن يعرف ويخترب
محبة الله وخطته لحياته.

"إذ الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله".
رومية 23 :3

 .2كيف أثرت الخطيئة عىل العالقات اإلنسان منفصل

الزوجية؟

"ألن أجرة الخطيئة هي موت"
(االنفصال الروحي عن الله) رومية 23 :6

يرشح املبدأ التايل الطريقة التي تقودك اىل معرفة واختبار محبة الله
وخطته لحياتك (ولزواجك)

املبدأ الثالث:
يسوع املسيح هو ّ
حل الله الوحيد مات بدال عنا

لخطيئة االنسان .ميكنك من خالله
أن تعرف وتخترب محبة الله وخطته
لحياتك.

"الله بينّ محبته لنا ألنه ونحن بعد خطاة
مات املسيح ألجلنا ".رومية 8 :5

قام من بني األموات

"ان املسيح مات من اجل خطايانا ...وأنه
دفن وأنه قام يف اليوم الثالث".
1كورنثوس 6-3 :15

 .3ماذا تخربنا اآلية يف رومية  8 :5هو الطريق الوحيد اىل الله
عن محبة الله لنا؟

24

قال يسوع له" ،أنا هو الطريق والحق
والحياة ،ال أحد يأيت اىل اآلب إال يب".
يوحنا 6 :14
البنـــــاء معــــاً للمتزوجني

املبدأ الرابع:
عليناّ ،
كل عىل انفراد ،أن نقبل يسوع يجب أن نقبل املسيح

املسيح مخ ّل ًصا ور ًّب��ا .بعدئذ ميكننا
أن نعرف ونخترب محبة الله وخطته
لحياتنا.

"وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطا ًنا أن
يصريوا أوالد الله أي املؤمنون باسمه".
يوحنا 12 :1

ميكن ان ن ّوضح عالقتنا مع املسيح من نقبل املسيح باإلميان

خالل متطلبات العالقة الزوجية .عىل
سبيل املثال قد يكون رجل ما مقتن ًعا
بأن املرأة التي ستصبح زوجته هي
املرأة "املناسبة" له .قد يكون ملتز ًما
عاطف ًيا ويحبها ّ
بكل جوارحه .لكن
الزواج يتط ّلب أكرث من ذلك .يتط ّلب
ً
ايضا اتخاذ قرار والعمل عليهُ .يصبح
الرجل واملرأة زوجا وزوجة فقط عندما
يتخذان القرار ويلتزمان ببعضهام
البعض أمام رجل دين (أو أمام أي
سلطة آخرى) .كلمة "نعم" هي التي
تصنع ّ
كل الفرق.

"ألنكم بالنعمة مخ ّلصون باالميان وذلك
ليس منكم ،هو عطية الله .ليس من أعامل
كيال يفتخر أحد ”.أفسس 9-8 :2

إ ًذا ،إن الحل هو يف عالقتنا بالرب
يسوع املسيح .ال يكفي أن نعرف
عن يسوع ونخترب اختبا ًرا روح ًيا أو
حتى أن نحاول خدمته .مع أن هذه
األمور كلها صحيحة ،ال يصبح االنسان
مسيح ًيا إال حني يقرر أنه بحاجة اىل
مغفرة الله ويقبل املسيح ،باميان ،يف
حياته مخ ّل ًصا ور ًّبا.
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نقبل املسيح من خالل الصالة ،والصالة هي التحدث مع الله .إذا أردت ح ًقا بناء عالقة
مع الله بقبول يسوع املسيح ،ميكنك أن تفعل ذلك بتالوة صالة كهذه:

أيها الرب يسوع ،أعلم أين أخطأت وأنا أحتاج اليك .أشكرك ألنك ّ
مت
عنّ ي عىل الصليب عقابا عىل خطاياي .أنا أفتح باب حيايت وأقبلك مخ ّل ًصا
ور ًبا .أشكرك ألنك غفرت خطاياي وألنك أعطيتني الحياة األبديةْ .أملك
عىل حيايت واجعلني أن أكون الشخص الذي تريده أنت .آمني.
عندما يضع شخص ما اميانه بيسوع املسيح ،يقول الكتاب املقدس إن الروح القدس
يأيت ليسكن فيه ويقوده ليك يعيش حياة مختلفة.
"ستنالون قوة متى ّ
حل الروح القدس عليكم وتكونون يل شهودً ا "...أعامل الرسل 8 :1
"وأما مثر الروح فهو :محبة ،فرح ،سالم ،طول أناة ،لطف ،صالح ،اميان ،وداعة،
تعفف "....غالطية 23-22 :5
 .4إن شئت أن تط ّور إحدى الثامر املذكورة يف اآلية السابقة يف حياتك ،فأي واحدة
تختار منها؟ ما الفرق الذي س َينتُج عن وجود هذه الثمرة يف عالقتك الزوجية؟

مبدأ ليك نقتدي به:
حني نخترب محبة الله ،وغفرانه وقوته ،نصبح قادرين عىل
تخطي األنانية يف حياتنا الخاصة ومسامحة بعضنا ً
بعضا
معا يف الزواج.
واختبار وجودنا ً
26
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اخلالصة
إذا أدركنا ذلك أم مل ندركهّ ،
كل منا هو يف مسرية روحية يف حياته.
عند محطة معينةّ ،
كل منا سوف يقرر كيف يستجيب ملا قاله الله يف
الكتاب املقدس .إن كنت ال تزال يف حرية بأن تصبح يف عالقة شخصية
مع املسيح أو ال ،فف ّكر يف السؤال التايل:
ما هو العائق الذي مينعك من االلتزام بعالقة شخصية باملسيح؟

تأمالت (حوايل  30دقيقة – يكمل ّ
كل زوجني هذا القسم)
 .1ف ّكر بالسؤال التايل :مبا أن الله قد غفر لك خطاياك ،هل
تستطيع أن تسامح رشيك حياتك عىل امل ّرات التي ظلمك
فيها؟

 .2د ّون بعض األشياء الخاطئة التي تشعر بأن رشيك حياتك قد ارتكبها ضدك .اسأل
الله بواسطة الصالة أن يساعدك ليك تسامحه .مزّق اآلن الالئحة وانس ّ
كل هذه
األشياء.

 .3اذكر بعض املرات التي تعلم أنك ظلمت رشيك حياتك فيها .أخربه أين أخطأت
واسأله أن يسامحك كام سامحه الله.
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اجللسة اخلامسة

الحب يف العالقة
ّ
استكشف

 30دقـيـقـة

 .1ما هو فيلمك الغرامي ّ
املفضل؟
 .2ما هي الصورة التي تتبادر اىل ذهنك عندما تسمع "يحبها" أو "تحبه"؟
 .3كيف تعرف أن أحدًا ما يحبك؟
 .4كيف تعبرّ عن حبك للشخص آخر؟

اكتشف

 60دقـيـقـة

يف الجلسة األخرية ،تحدثنا عن قبول حب الله وغفرانه لنا كأفراد .فالقيام بذلك يحررنا
ليك نحب ونسامح رشيك حياتنا متا ًما كام يحبنا الله ويسامحنا .أنها نقطة البداية لبناء
عالقة قوية يف الزواج عىل أساس وجودنا م ًعا.
28
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 .1يقول الكتاب املقدس إن الله مح ّبة .لرنى كيف يربهن الله عن محبته لنا.
أحب الله العامل حتى بذل ابنه الوحيد ليك ال يهلك كل من يؤمن به بل
"ألنه هكذا ّ
تكون له الحياة األبدية" يوحنا 16 :3

"ولكن الله بينّ محبته لنا ألنه ونحن بعد خطاة مات املسيح ألجلنا ".رومية 8 :5

ماذا تخربك كل من هذه اآليات عن محبة الله لنا؟ كيف تختلف هذه املحبة عن
الرؤية العادية للحب؟

 .2يعطي املقطع التايل من الكتاب املقدس وص ًفا ملحبة الله.
"املحبة تتأىن وترفق .املحبة ال تحسد .املحبة ال تتفاخر وال تنتفخ وال تق ّبح وال تطلب
ما لنفسها وال تحت ّد وال تظنّ السوء وال تفرح باالثم بل تفرح بالحق وتحتمل كل يشء
وتصدّق كل يشء وترجو كل يشء وتصرب عىل كل يشء1 ”.كورنثوس 7-4 :13
صف بتعابريك الخاصة معنى إحدى مميزات الحب التي سبق وذكرت يف الرسالة
األوىل اىل أهل كورنثوس.
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تحس به .ماذا
 .3الحظ أن وصف الحب جاء كوصف يشء تقوم به وليس كشعور ّ
يع ّلمنا هذا عن حقيقة الحب؟

 .4كيف يؤثر نوع الحب هذا عىل وجود الزوجني م ًعا يف العالقة الزوجية؟

تحب رشيك حياتك
 .5ما نوع التغيريات التي ميكن أن تتوقعها يف زواجك إذا بدأت ّ
بهذا النوع من الحب؟

تحب رشيك حياتك بهذه الطريقة؟
 .6هل تظن أن الله ميكنه أن يساعدك حتى ّ
إذا كان جوابك نعم ،كيف تظنّ أنه يستطيع مساعدتك؟ كيف تستطيع أن تطلب
مساعدته؟

 .7ما الدور الذي تلعبه املشاعر يف العالقة الزوجية؟ هل تكون مشاعر الحب دامئًا
"طبيعية" و"ثابتة" أم ّأن علينا القيام ببعض األشياء ملساعدة مشاعرنا نحو بعضنا
البعض حتى تصبح أقوى من ذي قبل؟ ماذا ميكننا أن نفعل لنساعد هذه املشاعر عىل
النمو او لنرضمها من جديد؟

مبدأ ليك نقتدي به:
أفضل طريقة لبناء االنسجام يف الزواج هي يف
أن تسأل الله أن يقويك ليك تحب رشيكك باألفعال وليس باالعتامد
عىل مشاعر متقلبة.
30
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اخلالصة
ال ميكننا أن نحب رشيك حياتنا متا ًما بهذه الطريقة مبفردنا .إذا سبق
وقبلت يسوع املسيح ،فهو سيمنحك القوة ليك تحب رشيكك بهذه
الطريقة .اسأل الله باميان أن يجعلك قاد ًرا عىل أن تربهن نوع الحب
هذا لرشيك حياتك .ثم ارسع اىل مامرسة هذا الحب باألفعال .ال
تنتظر أن تشعر بيشء معينّ  .فالشعور يتبع األفعال يف تطبيق قدرة
نحب اآلخرين.
الله التي تجعلنا ّ
"والرجاء ال يخزى ألن محبة الله قد انسكبت يف قلوبنا بالروح القدس ا ُملعطى لنا".
رومية 5 :5

تأمالت (حوايل  30دقيقة – يكمل ّ
كل زوجني هذا القسم)
 .1بعد قراءة مميزات الحب السابقة ،اذكر جانبني او ثالثة
تود تحسينها يف زواجك.

 .2شارك هذه النواحي مع رشيك حياتك.

تحب رشيك
 .3طابق كل من هذه املميزات مع موقف من املواقف حيث تحتاج أن ّ
حياتك بحسب وصف الله للحب.

 .4نقرتح أن تصليا مع بعضكام البعض ليك يساعدكام الله يف هذه املواقف.
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سلسلة بناؤو البيت للمتزوجني

سلسلة بناؤو البيت لرتبية األوالد

هذه الكتب متوفرة يف موقعنا عىل االنرتنت
www.arabfamilylife.com

سلسلة بناؤو البيت للمتزوجين®
دراسة ضمن مجموعة صغيرة

البناء معاً للمتزوجني

ُيبنى البيت الورع عىل معرفة وتطبيق خطة الله للزواج .حني تشارك يف أحد
مؤمترات حياة العائلة أو أي نشاط آخر تابع لهذه الخدمة فإنك بذلك تؤ ّكد
أنك مهتم بعائلتك.

البناء معا للمتزوجني هو وسيلة تغيرّ الحياة ،وهو يف الوقت نفسه سهل
االستخدام وعم ّ
يل جدا .يتضمن هذا الكتاب كل ما تحتاج إليه ليك تقود
دراسة ضمن مجموعة صغرية .ستجد أن الجلسات التالية مليئة باألفكار
الجديدة واملنعشة ،كام ميكن ألي زوجني أن يحرضا هذه الجلسات مهام كانت
انشغاالتهم اليومية.

الجلسة األوىل :ملاذا نتزوج؟
الجلسة الثانية :مقاربتان للزواج
الجلسة الثالثة :قلب النزاع
الجلسة الرابعة :أساس كل عالقة
الجلسة الخامسة :الحب يف العالقة

السلسلة الكاملة لبناؤو البيت للمتزوجني®

دليل القائد
كيف تبني زواجك
املحافظة عىل عهدك
ّ
حل النزاع يف زواجك
إدارة املال يف زواجك
البناء معا للمتزوجني
بناء العمل الجامعي يف زواجك
بناء ثقة رشيك حياتك بنفسه
النم ّو معا يف املسيح
تحسني التواصل يف زواجل
التغلب عىل الضغوطات يف زواجك
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لقد ُص ّممت سلسلة بناؤو البيت
للمتزوجني® لتقوية الزيجات وإقامة
عالقات مع متزوجني آخرين لدعمهم
وتقويتهم .إن كنت متزوجا من فرتة
طويلة أو إن كنت متزوجا من فرتة
قصرية ،فإن هذه السلسلة ستساعدك
وتساعد رشيك حياتك يف اكتشاف
مبادئ خالدة من كلمة الله لتطبيقها
يف زواجكام .ال يوجد طريقة أفضل
لبناء زواج��ك من أن تكون ضمن
مجموعة صغرية ممتعة ولطيفة
لدراسة الكتاب املقدس.

