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ض أن يكــون  m!ــه. ومــن المفــ ل ــز�واج أن يكــون ممتعــاً، وليــس أمــراً عليــك تحم� ينَبغــي لل
ام،  h m!ــان بعُضهمــا بعضــاً بمــلِء الشــغف، ا�لــ h يحب� ��h شــخص ��عXقــة نابضــة بالحيــاة بــ
ــة،  ــز�وج والز�وج h ال ��ــ ــُده ب ــذي يري ــاط � ال ــو رب ــان ه ــذا فا��م ــة. ول ــم، والّنعم الفه

ــس ٥: ٢٣- ٣٣) ــة (أفس ــيح للكنيس ــة المس ــدار محب� ــح مق ــتخدمه لتوضي ويس

ــذا  ــة، وه ــخاص للعزل ــل ا��ش ــث يمي ــت حي ــرور الوق ــات بم ــ�X) العXق ــا تت ــاً م غالب
� هــذا الشــأن، ليــس 

hj قــة. فنحــن لدينــا ا�ختيــارXيحــدث فقــط عنــد عــدم مراقبــة الع
ــام. ــه بعــض ا�هتم ــاج ��ن نولَي ــا نحت ــر. فربّم ــو بَضَج ــا أن ينم عــ% زواجن

� بهــا  m¡م لــك الطريقــة الــ هــذا هــو الهــدف مــن بُنــاة البيــوت سلســلة ا��زواج. فهــي تقــد¢
مــة  لســلة هــي دراســة مصم� تــوz� زواجــك ا�هتمــام الــذي يحتاجــه ويســتحقه. هــذه الس¢
س، أعطــى �  � الكتــاب المقــد�

hj س، ��ن� ــة عــ% الكتــاب المقــد� ة مبني� لمجموعــة صغــ!�
h الر�جــل والمــرأة مــن النمــّو ��مــة لتمكــ المخطــط لبنــاِء َزَواٍج ُمحــب¤ وآمــن. وخطتــه ُمصم�
�ــاz� القــدرة عــ% الوصــول لX¦خريــن  � عXقــة متبادلــة مشــَبَعة، فيكــون لديهمــا بالتـ

hj ًمعــا
�ــك  ة تقــود لتفكـ � حــا�ت كثــ!�

hjــة المســيح. وتجاهــل خطــة � قــد تقــود للعزلــة، و بمحب�
البيــت. 

ــXت  ــام ببعــض التعدي ــاج إz القي ــ!� كامــل، أم يحت ــاج إz تغي ســواء أكان زواجــك يحت
ــِة �. مــَع أن� هــذا مكتــوٌب منــذ مــا يقــارب  البســيطة، نشــّجعك عــ% ا�ســتعانة بخط�
اعــات  ألفــي عــام، لكــّن الكتــاب المقــدس مــازال يتكل�ــم بوضــوح وبقــّوة عــن ال�¢

ــاء. ــال والنس ــا الر¢ج � يواجهه m¡ــ ــات ال والتحدي

ــة  ــتفقدان فرص .. س h ��ــ ــا كزوج ــة بمفردكم ــذه الدراس ــان ه ــه تدرس ــذي في ــت ال � الوق
hj

ات بعضكــم البعــض. وســتجد أن� أســئلة  q!ــم مــن خــ ــاء، والتعل التواصــل مــع ا��صدق
ــا  ــة عندم � المجموع

hj ًــا ــكك. وأيض ي (E zــرب إ ــو¤ أق ــدة لنم ــّد مفي ــة ســتكون ج كل¢ جلس
ــن. h وا�¦خري ��ــ َ الز�وَج h ��ــ ــة ب ك � ــّدفء وال() ــن ال تدرســون معــاً ســيخلق هــذا جــواُ م
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قيــادة المجموعــة أســهل بكثــ!� مّمــا تعتقــد، ��ن القائــد ببســاطة هــو منّســق يرشــد 
ــ% ــاعد ا��زواج ع ــن يس ــاّدة لك ــم الم ّ ــد � يَعلـ ــة. فالقائ ــئلة المناقش ــXل أس h خ ��ــارك المش
ــوت هــي أن  ــاة البي ــة بُن ــة لمجموع ــة الخاّص . فالديناميكّي � qsــا ــق الحــّق الكت اكتشــاف وتطبي

ــهم. ــمون أنفَس ّ ا��زواج يعلـ

� تحتاجهــا  m¡رشــادات الــ h يديــك يحتــوي عــ% كل المعلومــات وا�» ��دليــل الدراســة الــذي بــ
ــل.  ــة الّدلي � نهاي

hj ــد ــوت. وســتجد مXحظــات القائ ــاة البي ــادة مجموعــة بُن للمشــاركة أو لقي
www.arabfamilylife.com � موقــع 

hj نــت m!ن ضافيــة ســتجدها عــ% ا�» وللمســاعدات ا�»

ُمعظــم دراســات بُنــاة البيــوت سلســلة ا��زواج مّدتهــا ٦- ٨ أســابيع، موّضحــة بأرقــام 
وع يجــب  � المجموعــة، ومــ()

hj الدليــل. الجلســات مصّممــة لتســتغرق ٦٠ دقيقــة �
hj الجلســات

� تليهــا. m¡الجلســة والــ h ��عــ% ا��زواج إتمامــه بــ

عــ% المجموعــة أن تكــون ممتعــة وتعليمّيــة – و� تحمــل أي تهديــد. ثــ�ث قواعــد أساســي�ة
ة  q!بســيطة ستســاعد عــ% ضمــان شــعور كّل شــخص بالّراحــة والحصــول عــ% أفضــل خــ

ممكنــة:

يكك. (E ء سُيحرج �    ١ - � تشارك بأّي �)

   ٢ - لك الحري�ة بأن � تجاوب ع% سؤال � تريد إجابته.

� تليها. m¡الجلسة وال h ��وع بُناة البيوت ب h إتمام م() ��   ٣ - إذا كان ممكناً، عليكما كَزوَج
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FamilyLife.com � النمــّو. قــم بزيــارة موقــع
hj قائمتنــا لمصــادر الــّزواج والعائلــة تســتمّر

للمزيــد مــن المعلومــات عن:

�ر، المهرب، فّن الز�واج، وأحداث أخرى. عطلة نهاية ا��سبوع للتذكـ

ــد  عي امــج الموز�عــة عــ% الص� q!ــك ال � ذل
hj ذاعــات، بمــا ــّث ا�» �ئحــة بب

ــس  ــع دين ــة م ــف الحقيقي� �ي ــ%� ــوداي، فامي ــف ت �ي ــ%� � فامي h¡ــ الوط
ــف هــذا ا��ســبوع. �ي ــ%� ، وفامي � h¡ــ ري

ة، الكنائــس، وشــبكات  غــ!� ــة للمجموعــات الص� َدة إعXمي� مصــادر متعــد¢
المجتمعــات.

ة،  غــ!� ــة للوالَديــن، ا��زواج، قــادة المجموعــة الص� منتجــات تفاعلي�
ومرشــدين واحــد لواحــد.

هــا عــ% ــط غ!� ــات، ورواب ــات، والمنتدي عــة مــن المدّون مجموعــة متنو¢
ــت. ن m!ن ا�»
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�
hj ــهوران ــان مش ــز، ومضيف ــ% جوائ ــزان ع ــان حائ ــا مؤلف  هم

� تأســيس الخدمــة 
hj ــز�واج. شــاركا ــدة عــن موضــوع ال � مؤتمــراٍت عدي

hj ــمان¢ ذاعــة، ومتكلـ ا�»
ة  q!ة «خــ ــة الفريــدة المدعــو� ــة». مــن خــXل العملي� � العائلــة ا��مريكي� qs ــة «مــدر¢ الوطني�

� m¡ن ا��زواج والكنائــس بالمصــادر وا��حــداث وا��دوات الــXج يؤهــ الــز�واج الر�ائعــة»، روزبــ!�
ــاة. ــدى الحي ة م ــو� ــو بق ــات تنم ــ% زيج ــاظ ع ــا للحف يحتاجونه
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� m¡عات الر�أي تُظهر باستمرار أن التواصل هو المشكلة رقم واحد الXا�ستفتاَءات واستط
. و� تستغرق وقتاً طويXً ح¡m تظهر هذه المشكلة. فبمجرد  h ��h الز�وج ��تعطل العXقة ب

� وقت المواعدة والخطوبة، غالباً ما يستيقظ ا��زواج 
hj ة المفرطة � المشاعر الر�ومانسي� (�Xت

ث سوياً كما كّنا نفعل من قبل! لدينا المزيد من  دراكات الباردة: نحن � نتحد� ع% بعض ا�»
ا توقعنا حدوثه.. و� نعرف كيف نتعامل معها؟! الخXفات أك!) بكث!� مم�

ثون مع بعضكم البعض، كيف  � هذه الدراسة ستتعلـ�م كيف تحّسن تواصلك – كيف تتحد�
hj

اع، والمزيد. وسيكون التعلـّم ممتعاً، ��نك ستتعلم  � ال�¢
hj «تصغي، كيف «تغلق الحلقة

� زيجاِتهم.
hj مع أزواج آخرين يواجهون المشاكَل نفَسها

ج. فهما  ة أفضل من دليل جاري وباربرا روزب!� � أّي دليل لهذه العملي�
hj ر¢ � يمكننا أن نفكـ

َت زواجهما،  � ا أن هذه المبادئ غ!� q!ارسة ناجحة – ��ن�هما اخت � هذه الد¢
hj يعرفان أن المبادئ

� يبتغيها � ل�Xزواج. m¡قة الXا�¦�ف ليحصلوا ع% الع �
hj ورأيُهما يؤثر

� زاوجك.
hj رحلة لن تنتهي أبداً نحو الوحداني�ة �

hj راسة ستطلقك صXتنا أّن هذه الد¢

� h¡دينس وباربرا ري
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� تتداخل. m¡قويّاً، والتواصل القوّي يتطلب فهم ا��مور ال ًXي يتطلب تواص بناء زواج صح¢

h با�»جابة المختَ�َة عن واحد أو جميع ا��سئلة التالية ��عر¢فا عن نفَسيكما كَزوج

¤ أو ُمحرج): � q¡ٍء سل � (تذكـ�ر، � تشارك أي� �)

يكك يمكنكما أن تضَحكا عليه  (E h ��أذكر واحداً من الفروق بينك وب
معاً؟

� سمعتها عن زواج  m¡التواصل ال �
hj ما هي أك!) المواقف السّيَئة طرافة

� فيلم؟
hj ة، أو التلفزيون أو � الحياة الحقيقي�

hj شخص ما

� التواصــل. والتغلــّـب عــ% هــذه الحواجز 
hj قــة ســيواجهان حواجــز مؤثــرةXع �

hj h ��أّي شــخص
ــوا  ــت ليفهم ــذوا الوق ــم يأخ ــن ا��زواج ل ــ!� م ــف، كث ــّزواج. ل�Xس ي ال ــد¢ ــن تح ــزء م ــو ج ه

� يواجهونهــا. m¡الحواجــز الــ

h التواصل. لماذا  ��� زواجهم هو تحس
hj احتياج q!أن أك zون إ � أّي مكان يش!�

hj ١ - ا��زواج   
يُعت!q التواصل  الجي¢د أمراً صعباً؟

ي؟    ٢ - لماذا تعتقد أن� التواصل الجّيد أمر حيوي لزواج صح¢

~

~
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مبدأ بُناة البيوت

� أو يك( زواجك. h¡ُد ما إذا كان سيب كيفية تواصلك تحد¢

� الزواج هي اختXف أساليب التواصل. ما هي بعض 
hj ٣ - واحد من الحواجز الشائعة   

� �sطريقة تواصل الّشخص ا�نطوا �
hj طريقة تواصل الر�جل والمرأة؟ �

hj فات العاّمةXا�خت
والّشخص المنفتح؟ 

غط أحياناً أن     ٤ - حاجز آخر شائع للتواصل هو َضغط أسلوب الحياة. كيف يمكن لهذا الض�
عب التواصل فيما بينكما؟ يجعل من الص�

   ٥ - جميُعنا نتعلم كيفّية التواصل – وكيفّية عدم التواصل – بمXحظة سلوك ا�¦خرين. 
� فعلها  m¡ائبة ال أك!) دروس التواصل المستمر�ة غالباً ما نتعلمها من والَدينا. ما ا��مور الص�

� تواصلهما مع بعضهما البعض؟ وما الذي لم يفعXه جّيداً؟ إذا لم تكن نَشأَت مع 
hj والداك

ن َرب�ياك.  ¢ز فيما تعلـ�مته مم� والَديك، ركـ

يَتها من نموذج والَديك؟ � تبن� m¡٦ - ما هي تحصينات التواصل الجي¢د ال  

� التواصل. اقرأ لوقا ١٠: ٣٨- ٤٢. ما الذي منع مرثا من سماع 
hj حواجز q!يسوع اخت m¡ح - ٧   

رسالة يسوع؟ ماذا كان َحل� يسوع لمشكلة مرثا؟
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يــكك بــه. قبــل  (E أمــر حــدث اليــوم وتريــد إخبــار �
hj ــر¢ يــكك وفكـ (Eقــف وجهــاً لوجــه أنــت و

ة بحيــث � يــرى ك̧ل منكمــا  (Eث، أمســك كتابــك مفتوحــاً وضعــه بينكمــا مبــا أن تبــدأ بالتحــد�
َك الكتــاب بعيــداً.  يــكك بمــا حــدث، مــن غــ!� أن تحــر¢ (E q!وجــَه ا��خــر. خــذ دقيقــة لتخــ
ــّدة  ث لم ــكك يتحــد� ي (E ــا، دع ــاب حاجــزاً بينكم ــازال الكت ث، م � التحــد�

hj ــكك ي (E ا�¦ن دوُر
�ــها حــول  ، فلتتحــاور المجموعــة كلـ h ��دقيقــة عــن أمــر حــدث اليــوم. بعــد انتهــاء الَدقيقتــ

ا��ســئلة التاليــة:

كــة مــع  � كيــف كان شــعوركما بوجــود حاجــز بينمــا أثنــاء تحاُدِثكمــا وال()

بعضكمــا البعــض؟

حــه هــذا التدريــب عــن حاجــز التواصــل الــذي يعيــق  مــا الــذي يوض¢

ــز�واج؟ ال �
hj ــات العXق

h ��٨ - اقــرأ أفســس ٤: ١١- ١٦. مــا الــذي يقولــه هــذا المقطــع عــن العXقــة بــ
التواصــل المناســب والن�ضــوج الر�وحــي؟

� المحب�ة»؟
hj دق ٩ - ما الذي يعنيه أن تتكلـ�م «الص¢

يكك يتطلب الحّق وا�نفتاح. (E التواصل الفّعال مع 
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ــة  ــاء المجموع ــل لق ــاً قب ــوت مع ــاة البي وع بُن ــ() ــتكمال م ــكك �س ي ــك ول() ــاً ل د وقت ــد¢ ح
ٍة أو اســتنارٍة حصلــت عليهــا مــن  q!الجلســة التاليــة لتشــارك عــن خــ �

hj ســيتّم ســؤالك . �zالتــا
وع. المــ()

التاريخ

  -----------------------------------------------

الوقت

----------------------------------------------- 

المكان

-----------------------------------------------

أجب عن ا��سئلة التالية:

لسة؟ � زواجك من هذه الج�
hj اكتسبتها عن التواصل � m¡ة ال    ١ - ما هي البص!�

� التواصل؟
hj يكك (Eتواجُهها أنت و � m¡٢ - ما هي الحواجز ال   

قــم  ة وضعــف تواصلــك بوضــع دائــرة حــول الر� ، قّيــم نقــاط قــو� �z٣ - عــ% المقيــاس التــا   
المناســب:
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أبداً  -  بعض ا!�حيان - غالباً

١التعب!� عن الُحّب لفظياً ٠   ٩   ٨   ٧   ٦   ٥   ٤   ٣   ٢   ١

١ا�»صغاء بجديّة وانتباه ٠   ٩   ٨   ٧   ٦   ٥   ٤   ٣   ٢   ١

اً ١التحّدث كث!� ٠   ٩   ٨   ٧   ٦   ٥   ٤   ٣   ٢   ١

١التحّدث عن المشاكل ١  ٢  ٣  ٤  ٥   ٦  ٧  ٨  ٩  ٠

١  ٢  ٣  ٤  ٥   ٦  ٧  ٨  ٩  ١٠مناقشة المواقف بمنطق

١الُمشاركة بعمق ١  ٢  ٣  ٤  ٥   ٦  ٧  ٨  ٩  ٠

١  ٢  ٣  ٤  ٥   ٦  ٧  ٨  ٩  ١٠مشاركة ا��هداف وا��حXم

١  ٢  ٣  ٤  ٥   ٦  ٧  ٨  ٩  ١٠منح لمسة غ!� جنسّية

١تقديم التشجيع ١  ٢  ٣  ٤  ٥   ٦  ٧  ٨  ٩  ٠

١  ٢  ٣  ٤  ٥   ٦  ٧  ٨  ٩  ١٠تحديد الّ�اع بشكل مناسب

١  ٢  ٣  ٤  ٥   ٦  ٧  ٨  ٩  ١٠تجّنب تحديد ال�اع

١التعب!� عن المشاعر ب�احة ١  ٢  ٣  ٤  ٥   ٦  ٧  ٨  ٩  ٠
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ــا  ــردك. ناقش ــها بمف َ � أجبتـ m¡ــ ــئلة ال ــن ا��س ــات ع ــض ا�»جاب ــا البع ــع بعضكم ــاركا م ش - ١   
ــل. � التواص

hj ــف ــّوة والّضع ــاط الق ــا لنق ــه / تقييمه ــة تقييم ّ ــدى دقـ ــول م ــا ح تصوراِتكم

� تعيق تواصلكما الفّعال؟ لماذا؟ m¡٢ - ما مدى سهولة مواجهة الحواجز ال   

� التواصل؟
hj نقاط القّوة والّضعف �

hj ن بعضكما البعضX    ٣ - بأّي طرق ترى أنك تُكم¢

� تحسينها خXل وقت دراسة بُناة البيوت؟
hj ترغبان � m¡٤ - ما هي المجا�ت ال   

ــب عــ% حاجــز  � ا��ســبوع القــادم للتغل
hj ــه ــام ب ــك القي ــذي يمكن ء ال � � ــ¼) ــا هــو ال    ٥ - م

ــل؟ التواص

ــة أمــاَم ½ بحَســب الحاجــة. أطلبــا  اف بالخطي� m!ة، وا�عــXــ � الص�
hj ً٦ - إقضيــا وقتــا   

ــم  ــوَن عــ% تقدي ــب مــن � الَع h التواصــل. أطل ��ــوة لتحســ ــة، والق رشــاد، الحكم ــه ا�» من
ــل. ــز التواص ــ% حواج ــب ع � � التغلـ

hj ــكك ي ــاعدة ل() المس

لسة التالية. نوي موعَد الج� د ع% تقويِمك الس� ر أن تحد¢ تذك�
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ة، عليك أن تجعل عXقتك الز�وجَية أولوي�ة. لتطوير أنماط تواصل إيجابي�

� الفراغات.
hj يمكن وضُعها � m¡اقرأ الحالة التالية، وناقش ا��فكار ال

ــاوى  ــع ويته � المقل
hj ــوم شــاّق ل بعــد ي h h!ــ ــد للم � فري msــأ ــة ي ــكّل ليل ــا ســئمت جــداً. ف ويلم

أمــام التلفــاز لمشــاهدة بطولــة مصارعــة الــر�وك. وبالــكاد يلفــظ بكلمــة طــوال ا��مســية فيمــا 
تهــا ويلمــا.  � أعد� m¡ع الديناصــور الــXجيــج الــذي يصــدر منــه أثنــاء مضــغ أضــ عــدا بعــض الض�
بيــة. ويلمــا  m!ك ويلمــا لَتحمــَل عنــاَء أعمــال الكهــف وأعمــال ال m!فريــد يتجاهــل الَحَصــاة ويــ
اً � الليــل، وغالبــاً مــا كانــت تنــام قبــل أن يــأوَي فريــد إz الفــراش. أخــ!�

hj ًكانــت متعبــة جــدا
� يــوم ســبٍت واَجَهــت فريــد.

hjويلمــا كانــت عــ% وشــك ا�نفجــار، و
ام�X الفراغات:

قالت ويلما: ____________________________________

رد فريد: ______________________________________

علـ�قْت ويلما: ____________________________________

قال فريد: ______________________________________

ا�¦ن ناقش ا��سئلة التالية:

� عاhs منها فريد وويلما؟ m¡ما هي طبيعة مشاكل التواصل ال

�رَت أولوياتهما ع% تواصلهما؟ وعXقتهما؟ كيف أثـ

h تواصلهما؟ ��كيف يمكنهما تحس

~

~
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لسة السابقة، شارك أمراً واحداً مما تعلـ�مته. وع بُناة البيوت من الج� إذا أكملت م()

�ــجاهل. وللحفــاظ عــ% عXقــة  العXقــة هــي كائــن َحــّي، فهــي تزدهــر با�هتمــام وتذبــل بالتـ
ــم  ــوارد - وقته ــَن الم ــون أثَم ــف ي�ف ــام كي ــوا بانتظ h أن يفحص ��ــ ج و¢ h m!الم ــ% ــة، ع َي صح¢
� كل 

hj مــن ا��زواج يجــدون �دوا مــا إذا كانــوا يتبعــون أولوي�اتهــم. الكثــ! وطاقتهــم – ويحــد¢
� لتقييــم أولوي�اتهــم معــاً. 

hjــكا عيــد زواج الوقــت ال

� m¡منح زاوجك الوقت والطاقة ال �
hj ُل تحّدياً لك¢ � تُشكـ m¡حياتك ال �

hj ١ - ما هي الّضغوط   
َ أقوى؟ يحتاجها لَيص!�

ابط هذه المقاطع مع فكرة جعل زواجك وبيتك أولوي�ة؟ m!٢ - كيف ت   

أفسس ٥: ١٥- ١٦

٢: ١- ٤ � q¡فيل

نشيد ا��نشاد ٧: ١٠ – ١٣

ــن أزواج  � شــاهدتها كنمــوذج م m¡ــ ــدة ال ــة الجي¢ ــا هــي ا��مثل ٣ - م
ــة؟ ــز�واج أولوي� ــة ال جعــل عXق �

hj ــن آخري

راً لجعل عXقتك أولوي�ة؟ � قمَت بها مؤخ� m¡٤ - ما هي ا��شياء ال

يكك كل� يوم؟ (E تواجُهها ��خذ وقت مع � m¡ما هي الحواجز ال - ٥

� جدولك اليومّي العادّي لمنح مساحة أك!q لعXقتك؟
hj ُه ٦ - ما الذي يمكنك تغي!�
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� قضيتماهــا معــاً m¡قــة، والــXكانــت ممتعــة وخ � m¡ــة الــ ٧ - مــا هــي أوقــات المواَعــَدة الغرامي�

جتمــا؟ مــا تأثــ!� ذلــك عــ% عXقتكمــا؟ منــذ تزو�

ُه ع% h الذي تضعه عادة ع% عملك لتنقله وتصب� ك!� m!ض أنك قادر ع% تحويل ال m!٨ - لنف   
عائلتك. كيف سيؤثر هذا ع% عائلتك؟ وع% عملك؟

ُه ع% عائلتك أمراً مستحيXً، ما هي بعض الطرق  hك من عملك وصب�    ٩ - إذا كان نقُل كل¢ ترك!�
ل؟ h h!الم �

hj يمكنك بواسطِتها أن تمَنَح بعض ا�نتباه لحياتك � m¡ال

مبدأ بُناة البيوت
� الز�واج فّعا�ً، 

hj ليكون التواصل 
يكك. وطاقٍة ل() عليك أن تحافظ ع% وقٍت



١٦١٦

 . �zوع بُنــاة البيــوت معــاً قبــل لقــاء المجموعــة التــا يــكك �ســتكمال مــ() د وقتــاً لــك ول() حــد¢
وع. ٍة اكتســبتها مــن المــ() q!ٍة أو خــ لســة التاليــة لتشــارك عــن بصــ!� � الج�

hj ســَيتّم ســؤالك

التاريخ

   ------------------------------------------------

 الوقت

------------------------------------------------ 

المكان

-------------------------------------- 

بمفردك

أجب عن ا��سئلة التالية:

� الز�واج من هذه الجلسة؟
hj اكتسبتها عن التواصل � m¡ة ال    ١ - ما هي البص!�

يكك؟ ��طفالك؟ � توفـ¢رها كل� يوم ل() m¡٢ - ما هو شعورك حيال مقدار الوقت والطاقة ال   

   ٣ - تقييم:
، هــل ســمحت بوجــود يــوم مزدحــم  �

hÁــهر المــا خــXل الش�
 « لدرجــة أنــك بالــكاد كان لديــك وقــت لقــول «صبــاح الخــ!�

يــكك؟ » ل() و «تصبــح عــ% خــ!�

�ــراً – حــ¡m ولــو لدقيقــة  يــكك مؤخـ (E هــل حــدَث وتجاهلــَت
بســبب مشــاهدتك للتلفــاز؟



١٧١٧

ــنة الماضيــة، هــل ســمحَت للعمــل أن يُحــل� خــXل الس�
ــاً؟ ــِه مع ــطتم لقضاِئ � ــذي خطـ ــت ال ــل� الوق َمَح

ـة الماضيــة، هــل تركــَت الخصــام  ـ� ــهور الستـ خــXَل الش�
m¡ــل¤ حــ ــدون َح ــاء، أو أّي أنشــطة ب ــال، ا��صدق ــع ا��طف م

ــم؟ ــXً بينك ــت حائ أصَبَح

هــل ســبَق وســَمْحَت لهوايــٍة أو اهتمــام أن يســتهلكك فشــعَر
همال؟ ــُكَك با�» ي (E

�
hj ــتحُدث � س m¡ــ ــات ال ــي ا�ختXف ــا ه ــك، م ْت أولوي�ات � ــ!� ٤ - إذا غ

ــِكَك؟ ي (E ــع ــك م � تواصل
hjــك و عXقت

¢ــرُها  � يوفـ m¡٥ - مــا هــو شــعورك حيــال مقــدار الوقــت والطاقــة الــ
يكــُـك لــك كل� يــوم؟ ��طفالــك؟ (E

ــرق  ــا الف ــكك، م ي (E ــِة ــِت وطاق ــن وق ــد م ــْيت المزي � ٦ - إذا تلقـ
ــك؟ � حيات

hj ــُدث ــد يح ــذي ق ال

يكك قد جعل زاوجكما أولوية  (E َت فيه أن� q!١ - شارك ع% ا��قّل بمثال واحد عن وقٍت اخت   
لديه.

� أجبتها بمفردك. m¡٢ - شارك إجاباتك عن ا��سئلة ال   
   ٣ - ما هو الوقت المناسب كل� يوم لتخصيص وقٍت للحديث معاً؟ ح¡m لو بدأتما بع()

ما به. h m!دا وقتاً وال دقائق فقط، حد¢

� تحتاج للتغلـ�ب عليها  m¡تحتاج أن تقوَم بها – وما هي العوائق ال � m¡ات ال    ٤ - ما هي التغي!�
– لقضاء وقٍت معاً؟

ما أمام � بجعل زواجكما أولوي�ة أع% لهذا ا��سبوع. h m!يا معاً، ال¢    ٥ - َصلـ

لسة التالية. نوي موعَد الج� د ع% تقويمك الس� �ر أن تحد¢ تذكـ
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� زواجك
hj تعلـ�م استخدام مهارات التواصل ا��ساسي�ة سيعزز التفاهم

» عندمــا  يــِكك «الُمســتقب%� (E �
hj رأيتهــا � m¡مــن ا��مــور الــ h ��أخــ!q المجموعــة عــن واحــٍد أو اثنــ

ــخص الــذي أريــد الــز�واج منه». ¢ــر «هــذا هو الش� كنتمــا تتواعــدان، ا��مــر الــذي جعلــك تفكـ

ا تعلـ�مته. ابقة، شارك أمراً واحداً مم� لسة الس� وع بُناة البيوت من الج� إذا أكملت م()

ــل  ــُدث التواص ــّي. Â� يح ــل حقيق ــدوث تواص ورة ح � hــ� � بال h¡ــ ــات � يع ــق الكلم ــر�د نط مج
ــاوب. ــاء، والتج صغ ، ا�» ــ!� ــاÃ: التعب ــة عن ــود ثXث ــن وج ــد� م ــم، �ب ــع الفه ــوّي م الق

   ١ - اقرأ أمثال ١٦: ١٦ و٢٤: ٣ لماذا تعتقد أن� «الفهم» ها̧م لعXقة الز�واج الجّيدة؟

� أن 
hj خص ما تقوله وتشعر به. ترغب ث مع شخص ما، فأنت تريد أن يفهم الش� عندما تتحد�

ث بانفتاح  يكك، تحد� (E يفهَمك �Â .ًدا اً متَعم� ن تعب!� تكون مفهوماً. التواصل الواضح يتضم�
� الموقف الر�اهن.

hj حول ما تفكُر به، ما تشعُر به، وما تحتاجه

�ر أنك تستخدم أداة قوية جداً – اللسان. اقرأ يعقوب ٣: ٣- ١٢. وفقاً لهذا  تذكـ - ٢    

� m¡المجموعة عن ا�نتقادات أو مقاطعة التعليقات ال q!المقطع، ما هي خطورة اللسان؟ أخ
� زواجك.)

hj ا حدَث نوات الماضية. وكيف أثـ�رَت فيك؟ (� تذكر تعليقاً عم� �رُها من الس� تتذكـ

� اللسان؟ أخ!q المجموعة عن التشجيع 
hj ٣ - وفقاً ليعقوب ٣: ٣- ١٢، ما هي ا��مور الجي¢دة   

نوات الماضية ولم تنَسها أبداً. وكيف أثـ�رَت عليك؟ � الس�
hj يتها� � تلقـ m¡أو المجاملة ال

~

~
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� التكلـ�م»؟ ما الذي 
hj ًا�»صغاء» و «مبطئا �

hj ًم(عا» �
hj اقرأ يعقوب ١: ١٩. ما هو الجي¢د - ٤   

داً؟ �ُبه ا��مر لتكون ُمصغياً جي¢ يتطلـ

� وقتاً
hÄجّيدين تعرفهم. ما هو شعوُرك عندما تق h ��h أو ثXثة مستمع ��� اثن

hj ر¢    ٥ - فكـ
عور؟ معهم؟ ولماذا تشعر بهذا الش�

خص  ا�»صغاُء ليس دائماً َسهXً. غالباً ما نريد القفز لتقديم نصيحة أو إصXح مشكلة الش�
ة. عندما يتحّدث  يكك الحقيقي� (E ا�¦خر. ومع ذلك، فا�»صغاُء بعناية مفتاح لفهم احتياجات

وء». كّل شخص يحتاج الوقت  خص، هو / هي يحتاج ��ن يكون «مسلـ�طاً عليه الض� الش�
خص المستمع غالباً والحري�ة للتعب!� الكامل بدون أّي مقاطعة أو ردود فعل. ل�Xسف، الش�

ة التواصل، عندما يتحارب شخصان  ، تق� دائرة عملي� �zما يريد جذب ا��ضواء إليه، وبالتا
h فقط  �� وء ع% أنفِسِهم، ُمهتم¢ أو أك!) باستمرار لتسليط الض�

بالتعب!� عن أنفِسهم، عندها ينهار التواصل.

يكك، تباد� تسليط ا��ضواء ع% كل¤ منكما.  (E ٦ - مع     

يكك  (E ثاً مع ٢ -٣ دقائق متحد¢ h دوُرك، إقِض ��وعندما يح
عن مشكلة تجتاز فيها خارج عXقة زواجك. يمكن أن تكون 

ل مع طفل، مع جار، أو مع  h h!الم �
hj ،العمل �

hj المشكلة
¢ُر وتشعُر به حول  يكك ما تفكـ (E q!عضو من العائلة. أخ

يكك،  (E هذا الموقف وما تحتاُجه منه / منها. كن حذراً نحو
� ا�»صغاء، � تقاطع

hj دوُرك h ��وعندما يح

ث؟ وما هو شعوُرك       ٧ - ما هو شعوُرك عندما كنت تتحد�
عندما كنَت مصغياً؟

� معظم الُمحادثات، تحتاج إz أن تتجاوَز
hj مرحلٍة ما �

hj
يكك حقيقة. يمكنك فعل ذلك  (E المحادثة وتسعى لفهم ما يقوله zا�»صغاء وتنَضم� إ

بالتجاوب بردود فعل مناسبة.

� بعض ا��حيان و� تُعطي 
hj مها � نقد¢ m¡المناسبة، وال �ثة غ!X٨ - ما هي أنواع التجاوب الث   

فهماً أفضل؟

 : للمزيد من التأث&%
إجمع ما يكفي من 
المصابيح، مصباح 

لكل¢ شخص. أطفئوا 
ضوء الغرفة، وليسلط 

وء ع% كل� واحد الض�
h دوره  ��ا�¦خر عندما يح

� التحّدث. 
hj دورها /

بعدما كان ك̧ل منكما 
وء، ناقشوا  تحت الض�

�
hj �zالسؤال التا

المجموعة.
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� تقود لفهم أفضل؟ كيف يُمكن لردود الفعل  m¡٩ - ما هي أنواع التجاوب المناسبة ال   
� تواصلك؟

hj جواً من ا�نفتاح والثقة َ �
h¡المناسبة أن تب

ٌم نحوه / نحوها. وأنك تريد أن تجعَل عXقتك ناجحة.  h m!يُكك ��ن يعرف أنَك مل (E يحتاج
وتريد ا�»صغاء، وتريد المساعدة. سؤال واحد كرَد¢ فعٍل مساعد سينقُل هذه الرسالة 

ء تحتاجه منـ¢ي ا�¦ن؟» � بإخXص: «ما هو أك!) �)

� أوقاٍت أخرى قد يحتاج هو / 
hjاح َحل¤ لمشكلة. و m!يكك اق (E هناك أوقات قد يطلب منك

هي إz ا�صغاء منك فقط. مسئولي�تك هي ا�هتمام بإخXص وا�ستعداد للتجاوب مع ما 
يكـُك. (E يحتاُجه

�
hj � qsيجا  يمكنك بناء التواصل ا�»

 زواجك عن طريق استخدام مهارات
 ، ة – التعب!�  التواصل ا��ساسي�

ا�»صغاء، والتجاوب.

ة بســيطة، لكــن� إتقانَهــا هــو تَحــد¤ لمــَدى الحيــاة. مثــل  قــد تبــدو عنــاÃ التواصــل ا��ساســي�
ــدأ  ــاّم هــو أن تب ــَر اله ــن� ا��م ــن الممارســة. لك ــ!� م ــر الكث ــب ا��م ــدة، يتطل ــارة جدي أي مه
� تغيــ!� أنمــاط تواصلــك قــد تكــون بعيــدة عــن الكمــال، 

hj zوتســتمّر. محاو�تــك القليلــة ا��و
ليــة. ــة تســتِحق� أّي صعوبــات أو� لكــن ثابــْر عــ% المحاولــة. النتائــج النهائي�



٢١٢١

 . �zوع بُنــاة البيــوت معــاً قبــَل لقــاِء المجموعــِة التــا يــكك �ســتكمال مــ() د وقتــاً لــك ول() حــد¢
وع. ٍة اكتســْبَتها مــن المــ() q!ٍة أو خــ لســة التاليــة لتشــارَك عــن بصــ!� � الج�

hj ســيتم� ســؤالك

التاريخ

------------------------------------------------ 

 الوقت

------------------------------------------------ 

المكان

------------------------------------------------ 

بمفرِدك
أجب عن ا��سئلة التالية:

   ١ - ما هي أك!) ا��مور أهمي�ة أدركَتها من جلسة هذا ا��سبوع؟

ُم نفسك كمتواصل واضح؟ كُمصٍغ    ٢ - ع% مقياس من ١(ضعيف) – ٥ (ممتاز)، كيف تقي¢
مخلص؟ كمتجاوٍب مناسب؟



٢٢٢٢

يكك كُمتواِصل واضح؟ كُمْصٍغ (E ٣ - ع% مقياس من ١(ضعيف) – ٥ (ممتاز)، كيف تقي¢ُم   
مخلص؟ كمتجاوٍب مناسب؟

� المحادثة؟
hj يكك (E ُر مهاراِت    ٤ - كيف تقد¢

� التواصل؟
hj ما يُمكن من مهاراِتك q!أك h ��   ٥ - ما الذي تحتاُجه لتحس

يكك؟ (E تريد مناقشتها مع � m¡زواجك وال �
hj ٦ - ما هي إحدى ا�هتمامات   

رُه بالفعل. يكك عن أمر هو / هي قاله لك وتقد¢ (E q!١ - أخ   

ــاً،  ــاً، لطيف ــن ُمنفتح ــردك، ك ــا بمف ــَت عنه � أجْب m¡ــ ــئلة ا��وz ال ــة ا��س ــا الخمس    ٢ - ناقش
ــة. عب ــور الص� ــة ا��م � معالج

hj ًــا م ومتفه¢

ــؤال رقــم ٦. تعامــل مــع  ا بعُضكمــا بعضــاً عــن المخــاوف الُمدرجــة تحــت الس� q!٣ - أخــ   
� جلســة هــذا 

hj تعلمتهــا � m¡التواصــل الــ Ãالمخــاوف الواحــدة تلــَو ا��خــرى، مســتخدماً عنــا
� ا��وقــات 

hj صغــاء، والتجــاوب فقــط ث، ا�» ــأن� لــك فرصــة للتحــد� ¢ــناً ب ا��ســبوع. كــن متيقـ
ــة.  ــاً بالممارس ــراً عادي ــُيصبح أم ــة، س ــَعرَْت بالغراب ــو ش ــ¡m ول ــوات ح ــع الَخط ــبة. اتب المناس
ــك،  ــح فهم ــ% توضي ــاعد ع ــئلة تس ــرح أس ــات، إط ــم مXحظ ــك لتقدي h وقت ��ــ ــا يح عندم
ــا إذا كنــت قــد فهمــَت بشــكٍل ســليم. قبــل  وتلخيــص مــا تعتقــد أنــك َســِمعته. واســأل عم�
¢ــي  ُء ا��كــ!) حاَجــة إليــِه منـ � � �ــد مــن أن تســأل «مــا هــو الــ¼) تــرك ا��مــر قيــد المناقشــة، تأكـ

ا�¦ن؟»

� زواجــك 
hj ــد ام بممارَســة مهــارات التواصــل الجي¢ h m!ة، ا�لــXــ    ٤ - اختتــام الوقــت معــاً بالص�

خــXل ا��ســابيع القادمــة.

لسِة التالية. نوي موعَد الج� د ع% تقويمك الس� �ر أن تحد¢ تذكـ
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اع يتطلـ�ب اتـ¢خاذ مبادرة �»صXح العXقة. َحّل ال�¢

ــة“»،  ــه «البقــاء عــ% مقرب � كتاب
hj .ًــا يعيــش شــخصان معــا ــه عندم � مفــر� من اع أمــٌر الــ�¢

¢ــُد الُمجــاد�ت  هــا تولـ ة، ولكن� � تبــدو صغــ!� m¡كتــب قائمــة بعــدد مــن ا��مــور الــ � h¡دينــس ريــ
�
hj ًاعــاً مضحــكاÃِ َبْت � ســب� m¡المجموعــة عــن واحــدٍة مــن هــذه ا��مــور الــ ِ q!اعــات. أخــ وال�¢

ُز أمــام عينيــك. q!ث عــن فكــرة مختلفــة تــ زواجــك. أو تحــد�
� وجود إضاَءٍة ليلي�ة.

hj غرفة مظلمة أو �
hj النـ�وم

ترك النوافذ مفتوحة أم مغلقة.
ل؟ h h!أين يتّم وضع منظـ¢م حرارة الم

ة ا��كل. كيفي�
ة تمخـيط ا��نف. كيفي�

أّي نوع من الموسيقى نستمع إليها؟
مدى علو أو انخفاض صوت الموسيقى.

مكان وضع المXبس بعد خلِعها.
ام. طريقة تعليق َوَرق الَحم�
وقت النـ�وم أو ا�ستيقاظ.

هل تم� وضع الغطاء ع% فتَحِة أنبوِب َمعجون ا��سنان؟
هل تم� إغXق خزانة المطبخ؟

ير وكيف؟ َمن الذي يرتـ¢ب ال(�

َمن يغلُق ا��بواب ليXً؟

وع بُناة البيوت من آخر َجلسة. ا تعلـ�مته من م() شارك أمراً واحداً مم�

~

~
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h الر¢جــال  ��اع. ا�ختXفــات وحدهــا بــ � زواج، حتمــاً ســيحدث الــ�¢
hj عندمــا يجتمــع شــخصان

ــ% ــXوة ع ــات. ع ــن الخXف ــ!� م ــداث الكث ــة بإح ــب كفيل ــن الجوان ــد م � العدي
hj ــساء ¢ والنـ

ــات مختلفــة، يســتمتعون بهوايــات واهتمامــات مختلفــة،  � ا��شــخاص مــن خلفي� msــأ ذلــك، ي
� تجاهــل هــذه 

hj ويتواصلــون مــع ا�¦خريــن بطــرق مختلفــة. ومــَع أن� ا��زواج قــد ينجحــون
� نهايــة المطــاف ســتظهر، وحتمــاً ســُيواجهون 

hj د والخطوبــة، لكــن ة التــَود� m!فــ �
hj فــاتXا�خت

اع. الــ�¢

� الز�واج؟
hj اع � َحل¢ ال�¢

hj ماهرين �من ا��زواج غ! �رأيك نجد الكث! �
hj لماذا - ١   

� إعادة بناء 
hj زواج�Xعي لتقديم مساعدة ل � الس�

hjقات المكسورة، وXداد الع m!يبتهج باس �
اعات. ففي كّل مرّة يبدأ  � معظم ال�¢

hj ج أحداث متسلسلة شائعة ُد د. روزب!� العXقات، يحد¢
اع. و»إغXق الحلقة»  الّ�اع، تتكون حلقة، وهذه الحلقة تُغلـَق فقط عندما يتم� حل� ال�¢

ج  � كتاب د. روزب!�
hj هو كّل ما نريد. للمزيد من المعلومات عن هذا المفهوم يمكنك إيجاده

«افعلها بنفسك ُمصلح العXقة».

h يفعل شيئاً مسيئاً ل�Xخر. وعادة ما يتأذى هذا  ��اع المعهود بإساَءة - أحد الزوج يبدأ ال�¢
ساَءة تفتح طريقاً  للغضب. ساءة، وا�» يك بسبب ا�» � ال()

ساَءة   ا�»

 الجرح

   الغضب (اختيارين)

 Ãاع لم تِتّم ُمعالجتـُه «حلقة مفتوحة»
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� وقِت
hj .المدرسة �

hj ثةXاليوم عندما يكون ا��طفال الث �
hj سّت ساعات �zتعمل سو حوا

اعة ٣:٣٠ ثم تتـ�جه لتأخذ ا��طفال لتدريب كرة ال�لة  � الس�
hj ل كالعاَدة h h!الم zٍة تصُل إ ظه!�

ل الساعة ٥:٣٠ قبل وصول َزْوِجها بريان من عمِلِه.  h h!لم zودروس البيانو. ثم� تعود إ

� إعداد العشاء للعائلة. وينظر للمطبخ قائXً لها، «هل 
hj المطبخ، تبدأ �

hj بريان يجد سو
ٍْء أخر؟» � َ (� �

hj �!التـ�فك h ��سنأكُل هذه الكعكة مر�ة أخرى؟ لقد َمللُت منها. أ� تستطيع

َرك ع% � الَمطبخ؟». «لقد َسِئمت تذم�
hj أنا � أراك تعمُل معي ،ًXأجابت سو بغضب، «َمه

� أي¢ وقٍت تريد!»
hj � hsطبخي. سأكون م(ورة أن تأخذ مكا

� مكان سو. ما هو شعورُها عند سماع تعليق بريان؟
hj ٢ - َضع نفَسك   

اع؟ � ال�¢
hj ر الغضب ع% تجاوب الّشخص¢    ٣ - كيف يؤثـ

� قدماً؟ 
hÄاع أم أتركه ونم اع، يتأms اختياٌر ها̧م: هل أعالُج ال�¢ عند هذه النقطة من ال�¢

كها مفتوحة؟ m!هل نغلُق الحلقة أم ن

    ٤ - ما الذي يمكن أن يمنع بريان وسو من أخذ المبادرة لُمعالجة Ãاِعهما؟
ساَءة   ا�»

 الجرح

   الغضب (اختيارين)

     Ãاٌع بX ِعXج «حلقة مفتوحة»اختيار إغXق الحلقة
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اع؟ � عXقة الزواج عندما � تِتّم ُمعالَجة ال�¢
hj ٥ - ما الذي يحدث

اع؟ ٦ - ماذا الذي تقوله ا�¦يات التالية عن إغXق الحلقة َوَحل¢ ال�¢

١٨: ٢١- ٢٢ m¡م

أفسس ٤: ٢٦- ٢٧

اع  يحب� أن تسعى إz ُمعالجة ال�¢

� تتأذى عXقة زواجك. �Â 

                                                                                            

                                                                                    

                                           

                                                                          

     

ساَءة  ا�»

 إعداد القلب

  اختيار إغXق الحلقة

  الجرح 

 الغضب (اختيارين)

Ãاع لم يُعالـَْج «حلقة مفتوحة»
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اع؟ عداد قلبك لَحل¢ ال�¢ مه هذه المقاطع �» رشاد الذي تقد¢ ٧ - ما ا�»

مزمور ١٣٩: ٢٣- ٢٤

١ بطرس ٣: ٨- ٩

اع يتطلب اتـّضاعاً.  ُمعالَجة ال�¢

ساَءة   ا�»

  الجرح

    الغضب (اختيارين) 

 Ãاع لم يُعالـَْج «حلقة مفتوحة»

 اختيار إغXق الَحلقة

إعداد القلب

ة      المواجهة بَمحب�
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ــل  ــاÃ التواص ــتخدام عن ــاّم اس ــن اله ــكك. م ي (E ــع اع م ــ�¢ ــش ال ــوة ناق ــذه الخط � ه
hj

¢ــز عــ% ا�»صغــاء  � الجلســة الســابقة. عــ% ســبيل المثــال، ركـ
hj ــت مناقشــتها � تم� m¡ــد الــ الجي¢

¢ــه بنفســك. إبَحــْث عــن الَحــل¢ الــذي يفيُدكمــا  يــِكَك عــَوَض أن تأخــَذ زمــاَم الحديــث كلـ ل()
اع. ــ�¢ ــِة ال h لمناقَش ��ــار الوقــت والمــكان المناســب ــد مــن اختي معــاً. أيضــاً، تأك

هــا للعمــل  نــة تــُـعت!q أفضــل مــن غ!� � عXقتــك أوقــاٌت معي�
hj ٨ - لمــاذا يوجــد

اع؟ عــ% ُمعالَجــِة الــ�¢

ــِه، ســتكون ُمحــاÃَاً بالَغَضــب، ولــن  � العXقــة. بدوِن
hj الغفــران أمــٌر حَيــوّي لغلــق الَحلقــة

اســان نحــو بعِضهمــا الَبعــض. h اللذيــن - َمــر�ة أخــرى - همــا حس� ��تعــرَف أبــداً ُمصالَحــة القلَبــ

�
hj خريــن كمــا غفــَر � لــك¦Xأن تغفــَر ل h¡٩ -  اقــرأ أفُســس ٤: ٣٢. مــا معــ

َ القيــام بذلــك أمــٌر َصعــب؟ q!المســيح؟ لمــاذا يُعتــ

ساَءة ا�»

 الجرح 

 الغضب (اختيارين) 

Ãاع لم يتّم ِعXُجه «حلقة مفتوحة» 
   اختيار إغXق الحلقة  

إعداد القلب

المواجهة بمحبة

  الغفران
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مبدأ بُناة البيوت

�
hj ّ  الغفران عنٌ� أسا��

اع. ُمعالَجِة ال�¢

ة، بريان يدرك أنه كان قاسياً مع سو بخصوص طبِخها عندما تكون   بعد المواجهة بَمحب�
� أوقات الِعَشاء – 

hj مشغولة مثله. فيطلب منها الغفران ويَعُدها بالُمساعدة بصورٍة أفَضل
َر ع% ما تطبخه. ولن يتذم�

ر َمر�ة أخرى،  �ه لن يتذم� � بريان أنـ
hj ا�¦ن h ��١٠ - إذا كنِت مكاَن سو، هل ستِثق

h ولماذا �؟ ما الذي عليه  ��� تحض!� الِعَشاء؟ لماذا ستِثق
hj وسيقوم بدورِه

عاَدِة بناِء ثقِتها؟ القيام به �»

ساَءة   ا�»

   الجرح

   الغضب (اختيارين)

Ãاع لم يتّم ِعXُجه «حلقة مفتوحة»

 إعادة بناء الثـّقة «إغXق الحلقة»

الغفران 

ة   المواجهة بَمحب�

 إعداد القلب

اختيار إغXق الحلقة
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مبدأ بُناة
� دائماً الِثقة التلقائية h¡يكك � يع (E غفران
عادة بناءها.  به / بها، الِثقة تأخذ وقت �»

ة التالية وأكِمِل التـ�دريب.  : إذا كان لديك الوقت، اقرأ الحالة الدراسي� للمزيد من التأث!�
�ــعامل مــع ا��مــور المادي�ــة لعائلِتهــا بَشــكٍل أثنــاَء ثمــان ســنواٍت مــن الــز�واج، أســاَءْت شــيX التـ
ــة  ــة. ونتيج ــُق بحري� ــت تنف ــاري، وكان ــاب الج � الحس

hj ــد ــجل¤ جي¢ ــظ بِس ــم تحتف ر. ول ــر¢ متك
ء. وتــم� رفض  ¢ ��َ ّ �

hsالّديــون وكان لديهمــا ِســجّل ائِتمــا �
hj لذلــك، هــي وزوجهــا، داريــن، غرقــا

ارٍة جديــدة، فغضــب جــداً داريــن. اِء َســي� قــرٍض لــ()

حــاً مــا يُمكــن أن يُقــال أو  m!هــذه الجلَســة، مق �
hj اتبــع كل� خطــوٍة مــن الخطــوات المطروحــة

كّل خطــوة Â� يتــم� إغــXق الحلقــة. �
hj يحــدُث

       الخطوة ا��وz: إعداد قلبك.

ة.       الخطوة الثانية: المواجهة بَمحب�

      الخطوة الثالثة: تقديم الغفران.

      الخطوة الر�ابعة: إعادة بناء الثـ¢قة.
� تعلمتهــا مــن هــذه الجلســة عــن التعامــل  m¡ــة الــ شــارك مــع المجموعــة ا��مــور ا��كــ!) أهمي�

اع. مــع الــ�¢

 . �zوع بُنــاة البيــوت معــاً قبــل لقــاء المجموعــة التــا يــكك �ســتكمال مــ() د وقتــاً لــك ول() حــد¢
وع. ٍَة اكتســبتها مــن المــ() q!ٍة أو خــ � الجلســة التاليــة لتشــارك عــن بصــ!�

hj ســؤالك ســيتم�
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التاريخ

------------------------------------------------ 

الوقت 

------------------------------------------------ 

المكان

------------------------------------------------ 

� m¡ــ ــية ال ــور ا��ساس ــض ا��م ــي بع ــا ه ــط. م � ــم المخطـ ة قس ــاد� ــع م ١ - راج
�ــمتها خــXل الجلســة؟ تعلـ

ــة  ــة ُمعالَج � عملّي
hj ــة ن ــة معي� � مرحل

hj ًــا ــاً عالق ــك أحيان ــد نفس ــل تج ٢ - ه
ــاذا؟ اع؟ لم ــ�¢ ال

اع؟ ٣ - ما الذي تحتاجه شخصياً لتعمل ع% مهارات َحل¢ ال�¢
؟ �

hÁهر الما � عXقة الز�واج خXل الش�
hj اع الذي كنَت تواجُهُه ٤ - ما ال�¢

� أّي مرحلة من مراحل «إغXق الحلقة» تجد نفسك حالياً؟
hj - ٥

اع؟ يكك) للعمل ع% ُمعالَجِة ال�¢ (E وليس) ٦ - ما الذي تحتاُجه

ــردك،  ــها بمف َ � أجبتـ m¡ــ ــن ال ــة ا��وz م ــئلة الثXث ــ% ا��س ــاً ع ــل مع ١ - العم
وشــارك إجابتــك.

� ا��ســئلة ٤- ٦، َحــّل كل¢ Ãاع (مــن الســؤال ٤) عــ%
hj ً٢ - العمــل معــا

ة، والحكمــة مــن � وأنتما  ¢ــَضاع، البصــ!� ¢ــيا معــاً، اطلبــا ا�تـ حــَدٍة. صلـ
اع. ــ�¢ ــِة ال ــن إغــXق حلق ــداً م ــن متأك ــه. ك ــف تُحXن اع وكي ــ�¢ تناقشــان ال

نوي موعد الجلَسة التالية. د ع% تقويِمَك الس� �ر أن تحد¢ تذكـ
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يكك أثناء أوقات التـ�جربة. (E يمكن ½ أن يستخدمك لتشجيع

ناقش ا��سئلة التالية:

� يواجهها الز�وجان عندما يكونان: m¡اعات أو التـ�جارب ال ما هي ال�¢

جان حديثاً؟ و¢ h m!م

لديهما الطفل ا��ّول؟

دة؟ انّية محد� h يحاو�ن العيش حسب م!�

ينتقXن مئات ا��ميال بعيداً عن موطِنهم؟

� الَبيت؟
hj لديهما مراهٌق

� الُعمر؟
hj يتقّدمان

وع بُناة البيوت من آخر جلسة. ا تعلـ�مته من م() شارك أمراً واحداُ مم�

ــمال  � ش
hj ــُدّو ــة الع � منطق

hj 16 -F ــراز ــن ط ــة م ــرة مقاتل ــقاط طائ ــم� إس ــام ١٩٩٥ ت � ع
hj

ــة  �ــة أيــام، وتــم� إنقــاذ الطَيــار ســكوت أوجــرادي مــن قِبــل فريــق مروحي� البوســنة. بعــد ستـ
َب مــن  (Eات، و َ ــة أوجــرادي – كيــف أكَل الَحــ() h بقص� ��ــون كانــوا مذهولــ ــة. ا��مريكي� البحري�

ة. ــش البوســني� ــَرَق التفتي ــٍة ف ــادى بصعوب ــِه، وتف ــِف عطِش ــاِء الَمطــر لتخفي م

~

~
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اِت الَجوي�ــة. حيث أكَمَل مدرســة  � القــو�
hj بقــاء أوجــرادي عــ% قيــد الحيــاة شــاهٌد عــ% تدريبــه

�ــم فيهــا  ِة ســبعة عــ() يومــاً تعلـ تدريــب عــ% وســائل الن�جــاة والبقــاء عــ% قيــد الحيــاة لمــد�
. عندمــا ذهــب لَمَهمتــه، ارتــدى  ّ � qsإيجــا ¤ �

h¡العيــش عــ% ا��رض والحفــاظ عــ% موقــٍف ذهــ
ر بثمن.  �ــجاة الممتلئــة بــا��دوات. حــ¡m مقعــده، قــُـذَف معــه، حاويــاً أداوت � تـــقد� ة النـ m!ســ

�ــجربة.  كان أوجــرادي مســتعداً لمحنِتــه. عــرف مــا الــذي يجــُب فعلــه عندمــا يواجــه التـ

� يتجــزأ مــن الحيــاة. ســكوت أوجــرادي كان قــادراً عــ% التعامــل مع ســتة أيام  �ــجارب جــزٌء التـ
� المعاديــة. ومــع ذلــك، فهنــاَك القليــل مــن النــاس، الذيــن هــم عــ% اســتعداٍد

hÁا��را �
hj

�ــبها. � يُمكــن تجنـ � m¡للتعامــل مــع عواِصــِف الحيــاة الــ

�ــَجارب،  � التـ ms١ - اقــرأ يعقــوب ١: ٢- ٤، �حــظ مــا يكتُبــه يعقــوب «عندمــا» تــأ
�ــجارب. لمــاذا نجــد عــدداً قليــXً مــن النــاس عــ% وليــس «إذا» أتــت التـ

�ــعامل مــع التجــارب والتحديــات؟ اســتعداد للتـ

بُهم التـ�جارب؟ hقة الز�واج عندما ت�Xع �
hj ٢ - ما الذي يحُدث عادة

٣ - كيف تأثـّرت عXقة زواجك بالتـ�جارب والّضغوط؟

مبدأ بُناة البيوت
� حتماً m¡ين للتـ�جارب ال h يجب أن تكونا مستعد� �� كزوَج

ستحدث أثناء حياتكما معاً.

h ســنة مــن زواجــك.  ��يــن أو ثXثــ ٤ - انظــر ل�Xمــام لع()
� مــن الُمحتمل  m¡غوطــات ال �ــجارب والض� مــا هــي التـ
ــن،  ــة: وفــاة الوالَدي ــٍة مــا (أمثل � مرحل

hj ُــها مواجهتـ
� ا��صهــار)؟

hj ات � تغــ!�

ــ% ــجارب ع � ــذه التـ ــر ه ¢ ــع أن تؤثـ � ــف تتوقـ       ٥ - كي
عXقتــك؟ 

ناقش السؤال ٤، ٥
يكك. عندما  (E مع
تنتهيان، قد ترغبان 
� مشاركة إدراك ما 

hj
أو اكتشاف ما مع 

المجموعة.
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ــماح �  ــَبِب س ــن س ــالية ع � ــع التـ ــن المقاط ــع م ــول كل� مقط ــاذا يق ٦ - م
ــاة. ــجارب والُمعان � بالتـ

رومية ٨: ٢٨

١ بطرس ١: ٣- ٩

١ بطرس ٤: ١٢- ١٤

داً حَدث عندما واَجْهَت تجربة ما؟ ٧ - ِصْف أمراً جي¢

�
hj ــق� ــواهد يتحقـ � هــذه الش�

hj ٨ - اقــرأ المقاطــع التاليــة. كيــف تــرى الَحــق�
ــك؟ حياِت

١ كورنثوس ١٠: ١٣

٢ كورنثوس ١: ٣- ٤

٤: ١٢- ١٣ � q¡فيل

ــة مواجهــة  ٤: ٦- ٧. مــا الــذي يقولــه هــذا المقطــع عــن كيفي� � q¡٩ - اقــرأ فيلــ
� الَحَيــاة؟ ِصــف موقفــاً كنــت تحتــاج فيــه لســXم �.

hj ــجارب� التـ

مبدأ بُناة البيوت

يكك يمكنكما مساعدة بعضكما بعضاً للمثابرة بل و�ختبار (Eأنت و 
 الفرح أثناء التجارب من خXل تشجيع بعضكما، والتوّجه معاً نحَو �. 
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 . �zوع بُنــاة البيــوت معــاً قبــل لقــاء المجموعــة التــا يــكك �ســتكمال مــ() د وقتــاً لــك ول() حــد¢
وع. ٍة اكتســبتها مــن المــ() q!ٍة أو خــ � الجلســة التاليــة لتشــارك عــن بصــ!�

hj ســيتم� ســؤالك

التاريخ 

------------------------------------------------ 

الوقت 

------------------------------------------------ 

المكان

------------------------------------------------ 

� بــرزت أمامــك  m¡لَســة، واكتــب ا��مــور الــ أنظــر مXحظاتــك لهــذه الج�
ــْبتها. واكتَس

ــع  ــل م � التعام
hj ــك ــدى نجاِح ــم م ــف تقي¢ ــك، كي ــر لزواج ــت تنظ وأن

ــلك؟ ــك أو فش ــباب نجاِح ــي أس ــا ه ــ¡m ا�¦ن؟ م ــا ح واجهته � m¡ــ ــارب ال التج

يــكك أن  � تواجُههــا ا�¦ن؟ كيــف يُمكــن ل() m¡مــا هــي التجــارب الــ
يســاعَدك؟ أن  يَقــدُر ½  كيــف  معهــا؟  التعامــل   �

hj يُســاعَدَك 
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عاب، لكن� َقْصد � هو  يِكهم أثناء أوقاِت الص¢ (E نِسحاب منXيميل بعُض الناس ل
اٍم واٍع h m!يحتاجان لُصنع ال h ��� التـ�جارب. كل� َزوج

hj يكان بعضهما البعض � أن يدَعَم ال()
بالتغلب معاً ع% التجارب.

ام، ستساعدك المبادئ ا��ربعة التالية ع% التواصل أثناء التجارب  h m!بمجرد القيام بهذا ا�ل
� زواجك إذا تم� تطبيقها. 

hj بطريقة بناَءٍة لبعضكما البعض. هذه المبادئ يمكنها إحداث ثورة
يكك.  (E تليها مع � m¡اقرأ كل� مبدأ، وأجْب عن ا��سئلة ال

تحديد ما يحتاجه كّل منكما من ا�¦خر. أسهل طريقة لتعلـ�م هذا هو        أن تسأل �
� ا�¦ن؟» h¡بشكل َدوري¤ «ما الذي تحتاجه م

العزم ع% مواجهة المشكلة معاً. غالباً ما نأمل أن يزول ا��لم إذا ركزنا     ع% أمور �
أخرى أو إذا م�Xنا ساعات اليوم بأنشطٍة مختلفة. هذا لن يُجدي نفعاً – �بد� من مواجهة 

ا��لم.

¢يا معاً. اقرآ الكتاب المقدس معاً. � ساعدا بعضكم البعض ع% التوجه إz �. صلـ
(مزمور ٢٣، ٣١، ٣٤ هي اختيارات جيدة). لتحافظ ع% العXقة مع � كابن له، وتساعد 

يكك أن يفعَل ا��مَر نفَسه. (E

h قد تميXن لعزل نفَسيكما عن � ��طلب المساعدة من ا��صدقاء والعائلة. كَزوج
ف باحتياجك،  m!أوقات التجربة. لكن عوضاً عن ذلك، اع �

hj أطفالكما، أصدقاءكما، والعائلة
عَم الكامل لك. َم الد� واسَمْح لجَسِد الَمسيح بأن يقد¢

غط والمعاناة؟ ما الذي � يِكك أثناَء أوقاِت الض� (E %أي¢ مَدى تتكل� ع% � وع zإ  
ن؟ يُمكنك القيام به للتـ�حس�
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. شــاركا معــاً مــا الــذي اكتســبتماه  h ��تمــا فيهــا كَزوجــ h m!جعا تجربــًة اج m!١ -  إســ
�ــمتماه مــن تلــك التجربة. وتعلـ

ــذه  ــق ه ــك تطبي ــف يمكن ــم ٤، كي ــؤال رق ــن الّس ــقاط م ¢ ــر إz النـ ٢ - أنظ
ــXث  ــق ث ــدء تطبي ــا بب م h m!را وال ــر¢ ــك ا�¦ن؟ ق � حيات

hj ــف ــادئ لموق المب
� حياتكمــا خــXل ا��ســبوع القــادم. بلطــف 

hj طــرق مــن هــذه المبــادئ
ام. h m!ــ ــباع ا�ل ¢ تـ ــا البعــض �» � مســاَءلٍة نحــو بعضكم

hj ــا كون

ــاً، اســتخدما  � تجربــة حالي
hj ة. إذا كنتمــا تجتــازانXــ ٣ - اخِتمــا الوقــت بالص�

ــن � أن  ــا م ــXة. اطلب � الص�
hj رشــادكما ــط �» � � ِقســم الُمخطـ

hj ــات ا�¦ي
¢ــيا أن تكونا مصدر تشــجيع  يعطيكمــا الفــَرح أثنــاء هــذه التجــارب، وصلـ

لبعضكمــا بعضــاً. 

ة التالية. نوي موعد الجلِسَ د ع% تقويمك الس� �ر أن تحد¢ تذكـ
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أفضُل وأعمق مستوًى من التـ�واصل يتحقـ�ق عندما تطلبان � معاً.

تموه. q!بون من نهاية هذه الدراسة، فكـ¢روا كمجموعٍة فيما اخت m!وأنتم تق

ْ أحَد ا��سئلة التالية �»جابتها، وشاركها مع المجموعة. m!اخ

داً. راسة هذه؟ كن محد� � لك مجموعة الد¢ h¡ماذا تع
� اكتشفتها؟ m¡ما هي ا��مور ا��ك!) قيَمة ال

ما الذي تريد رؤيته يحُدث لهِذه المجموعة؟

َراسة؟ � هذه الد¢
hj فيك نتيَجة ِلما تعلـ�مته ٌ هل حَدَث تغي!�

وع بُناة البيوت من آخر جلسة. ا تعلـ�مته من م() شارك أمراً واحداُ مم�

� ناقشــناها للوصــول ��فضــل تواصــل داخــل الــز�واج يمكــن تطبيقهــا  m¡مــن المبــادئ الــ �الكثــ!
ــص  h أيضــاً. فليــس عليــك أن تكــون مؤمنــاً بيســوع المســيح Â� تخص¢ ��مــن قَبــل غــ!� المســيحي¢
اع. لكــن  يــكك، أو لحفــظ طاقِتــك عنــد وصوِلــك إz البيــت، أو إغــXق حلقــة الــ�¢ وقتــاً ل()

� الحقيقــة أن� الــز�واَج المســيحي� ســيكون مختلفــاً عــن أي¢ زواج أخــر.
hj

� رأيــك مــا الــذي يجعــل الــز�واَج المســيحي� – والتواصــل داخــل هــذا 
hj

اً؟ h الــز�واج– ممــ!�

~

~
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ــة الر�وحّيــة هــي أحــد مكّونــات الــز�واج المتاحــة فقــط ��ولئــك الذيــن لديهــم عXقــة  الحميمي�
ة مــع � مــن خــXل يســوع المســيح ويحيــون حياتهــم ســعياً لمَ(�ِتــه. عندمــا ينمــو  َشــخصي�
� بينهمــا تميــل ��ن  m¡ــة الــ � عXقِتهــم الر�أســي�ة مــع �، فــإن� العXقــة ا��فقي�

hj الــز�وج والز�وجــة
َواج. � الــز�

hj تنَجــح أيضــاً. وهــذا هــو أفضــل جــزء

اقــرأ أعمــال الرســل ٤: ٣١- ٣٢. كيــف تواصــَل المســيحي�ون مــع بعضهــم 
� رأيــك مــا هــو معــ¡h «قلــب 

hj وا بالــر�وح القــدس؟�Xالبعــض بعدمــا امتــ
واحــد ونفــس واحدة»؟

� ِ
hj ٣: ١٢- ١٧. إذا كنتــم «مختــاري �»، ... ”ْلَيْمِلــْك اقــرأ كولــو��
ــز�واج؟ � ال

hj ــك ــ% عXقت ــذا ع ــر ه ¢ ــف يؤثـ �ِ“، كي ــXَُم ــْم َس ُقُلوِبُك

ــق  ــة أعم ــة روحي� � ســتقود إz حميمي� m¡ــ ات ال ُ q!ــ ــال والخ ــي ا��فع ــا ه م
ــكك؟ ي (E ــع م

مبدأ بُناة البيوت
 التواصل الحميمي الحقيقي يحدث فقط عندما يسعى الز�وجان 

� طلب �، وعندما يسمحان له بربط قلبيهما معاً.
hj ًمعا

ــراَءِة ــXة وق � الص�
hj ًــن الوقــت معــا ــد م h بقضــاء مزي ��ــن ا��زواج المســيحّي ــ!� م يرغــب الكث

�ــهم � يفعلونــه. التعليــق ا�عتيــادي،  كلمــة �. فُهــم يعرفــون مــا يجــب عليهــم ِفعلــه، لكنـ
�ــنا � نفعل  ــة معــاً، وحقــاً أريــد ذلــك، ولكنـ ــعي وراَء الحيــاة الر�وحي� �ــه علينــا الس� «أنــا أعــرف أنـ

ٍء حيــاَل هــذا» � َ أي� �)
� حياِتهــم لقَضــاِء وقــٍت معــاً

hj وببســاطة هنالــك أزواج آخــرون لــم يســعوا لبنــاِء ا�نضبــاط
راســة، فهــذه بدايــة  � هــذه الد¢

hj اســتكمال مشــاريع بُنــاة البيــوت �
hj ًمــع �. إذا كنــت أمينــا

� حياتكمــا.
hj خلــق انضبــاٍط جديــد �

hj فأنتمــا بدأتمــا بالفعــل ــَدة. جي¢

عب جداً جعل الحياة الر�وحي�ة معاً أولوي�ة؟ لماذا من الص�
س معــاً بشــكل  ـيان معــاً وتدرســان الكتــاب المقــد� ـ¢ إذا كنتمــا تصلـ
�ــرق  مســتمّر، كيــف تــرى تأثــ!� هــذا عــ% زواجــك؟ مــا هــي بعــض الطـ

؟ h ��ــ ــاً كَزوج ــّدس مع ــاب المق ــة الكت ــXة ودراس ــة للص� العملي�
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� m¡اقــرأ يعقــوب ١: ٢٢- ٢٥. كيــف يرتبــط هــذا المقطــع مــع ا��فعــال الــ
� زواجنــا؟

hj ــخذتها بشــأن مــا نعــرف أن� � يريدنــا أن نفعَلــه� اتـ

� حياتكمــا عندمــا أكملتمــا مشــاريع 
hj ــنت الحميمّيــة الروحيــة كيــف تحس�

ــاط  ــذا ا�نضب � ه
hj ــتمر�ا ــه لتس ُ ــا فعلـ ــذي عليكم ــا ال ــوت؟ م ــاة البي بُن

ــا؟ � حياتكم
hj ــد الجدي

يــِكك. قــف جنبــاً إz جنــٍب مــع  (E ع، لكــن ابــَق مــع �ــَجم� � مــكاٍن التـ
hj مــكان وا قــْدَر ا�» انتــ()

كا ثــXث خطــواٍت بعيــداً عــن بعضكمــا البعــض.  ¢ــجاه نفَســه، وتحــر� ا�تـ h ��يــكك، مواجهــ (E
ــِة خطــواٍت أماَمكمــا. واســَمْع قائــَدك وهــو يتلــو  ــِد بضَع َضــْع كتابــك عــ% ا��رض عــ% بُع

ة نحــو الكتــاب. �ــالية. وليخــُط ك̧ل منكمــا خطــوة صغــ!� ــة التـ عليكــم العبــارات الَوصفي�

ّ بشــكل منتظــم ومشــاركة  �Äــخ الحفــاظ عــ% وقــت الخلــَوة الش�
يــكك. (E ـمتها مــع ـ� أمورتعلـ

نة عليك. المشاركة معاً عن تأث!� عظٍة معي�
Xة معاً. الص�

� الز�واج.
hjخصي�ة و � حياتك الش�

hj س تطبيق مبادئ الكتاب المقد�
� قراراتك.

hj � طلب إرادة

�الية مع المجموعة: ناقش ا��سئلة التـ

ــر�ك  ــت تتَح ــكك وأن ي (E h ��ــ ــك وب � بين m¡ــ ــافة ال ــَدَث للمس ــذي ح ــا ال م
ــاب؟ ــو الكت نح

�
hj � zاب أكــ!) إ m!ا�قــ �

hj مــاذا يشــبه هــذا ا��مــر عندمــا تســعى
حياتكمــا وزواجكمــا؟

� التواصــل 
hj ــه العبــارات، مــا الفــرق الــذي حــدث إذا فعلــت مــا تقول

ــا؟ زواجكم �
hj

� هــذا 
hj مــن المحتمــل أن تمنــع اســتمرارك � m¡مــا هــي ا��مــور الــ

امــك مــن  h m!ا�نضبــاط؟ ومــا الــذي يمكنــك فعلـُــه للحفــاِظ عــ% ال
ـريق؟ ـ� ــقوط عــ% جانــِب الطـ الس�
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مبدأ بُناة البيوت
ة الر�وحية � الَحميمي�

hj يمكنكما النمّو 
س معاً بشكٍل منتظم. Xة ودراسة الكتاب المقد� � زاوجكما بالص�

hj 

 . �zوع بُنــاة البيــوت معــاً قبــل لقــاء المجموعــة التــا يــكك �ســتكمال مــ() د وقتــاً لــَك ول() حــد¢
وع. ٍة اكتســبتها مــن المــ() q!ٍة أو خــ لَســة التاليــة لتشــارَك عــن بصــ!� � الج�

hj ســيِتم� ســؤالك

التاريخ 

------------------------------------------------ 

الوقت

------------------------------------------------ 

المكان

------------------------------------------------ 
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� أمســَيٍة
hj ًمواصلــِة عــادة التقابــل معــا �

hj وع معــاً. الهــدف هــو ا�ســتمرار أكمــX هــذا المــ()
� مشــاريع بُنــاة البيــوت أثنــاَء

hj ًس معــاً، مثلمــا عِملتمــا معــا كّل أســبوع لدارَســِة الكتــاب المقــد�
راَســة. إذا كنــت تحتــاج مســاعدة للعثــور عــ% مصــادر للمزيــد مــن دارســة الكتــاب  هــذه الد¢

ــيس. ث إz قائــد مجموعتــك أو القس¢ ، تحــد� h ��س كزوجــ المقــد�

ــا يمكنــك  ــا عم� ث ــَة عــِن ا��ســئلة. تحد� مــا ا�»جاب ــّم قد¢ � بالكامــل معــاً، ث � qsــا ــاهد الِكت اقــرآ الش�
�ــمتماه مــن كلمة �،  ــة لتقويــة زواجكمــا وعائلتكمــا مــن خــXل مــا تعلـ � العXقــة اليومي�

hj فعلــه
� تقويــة زواجكمــا.

hj ــيا معــاً أن يســاعَدكما � عــ% ا�ســتمرار¢ صلـ

ــو  ــا ه ــاهد، م ــرأت الش� ــة. إذا ق ــاح الَمحب� ــه بأصح ــار إلي ــا يُش ــاً م ــوس ١٣ غالب     ١ - ١كورنث
يك؟ � عXقِتــَك ك()

hj فــات ــة؟ كيــف تُظهــر هــذه الص¢ شــعوُرك عــن ا��وصــاف المختلفــة للَمحب�

� هذا المقطع؟
hj � m¡٢ - كيف يمكن مقارنة رسائل ثقافتنا عن الَمحب�ة مع تلك ال    

� هــذا المقطــع؟ أّي مــن هــذه المبــادئ تراهــا 
hj عجابــك     ٣ - مــا هــو ا��مــر ا��كــ!) إثــارة �»

يــكك بطريقــة مــا؟  (E �
hj ــدة متجس¢

� ترجمــٍة أخــرى «� تنتهــي أبــداً». مــا الــذي 
hjــة � تســقط أبــداً» و     ٤ - ا�¦يــة ٨ تقــول «الَمحب�

� يريدهــا � لزواجكمــا؟ m¡تســقط الــ � � m¡ــة الــ � عXقتــك لتقويــة الَمحب�
hj تحتــاج أن تفعَلــه

ــة  � تحتــاج للتغيــ!� فيهــا لُتظهــَر َمحب� m¡ــة هــذه، مــا الجوانــب الــ     ٥ - انظــرا ��وصــاف الَمحب�
يــكك. (E الُمكر�َمــة نحــو �
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ــاة البيــوت سلســلة ا��زواج، وأن زواجكمــا  ارســة مــن بُن نأمــل أن�كمــا اســتفدتما مــن هــذه الد¢
ــه.  ــاً لُمخطط ــة وفق ــيح ومبني� ــوع المس ــة ليس ــا خاضع h حياتكم ��ــ كَزوج ــّو � النم

hj ــتمر� سيس
ــة والمجتمــع. هنــاك  � كنيســِتكما المحلي�

hj أيضــاً نأمــل أنكمــا تســعيان لتقويــة أزواٍج آخريــن
ــا. كم ورة لتأث!� hÃ

ــام ١٩٤٠ � ع
hj .ــة ــذه النقط ــح ه ــة توض¢ ــة الثاني ــرب العالمي ــن الح ــَدي� م ــة ل ل ــة ُمفض� قص�

¢ــظام النــازي.  h مــن النـ ��تحــت هجمــة هتلــر. ا��لمــان كانــوا مغلوبــ ّ إنهــار الجيــش الفرنــ¼�
�
hj ــة مينــاء قنــاة َدنِكــرك� � كان محــاÃاً عــ% ضفـ hsيطــا q!البلجيكيــون استســلموا. والجيــش ال

فرنســا.

�َح أنــه محكــوٌم عليهــم بالمــوت،  h ��يطانيــ q!ــباب ال يــن ألفــاً مــن أفضــل الش� مئتــان وع()
كــِة دمــاء. جنــود الفوهــرر، كانــوا عــ% بُعــد أميــال فقــط مــن  q!يــة ل h نجل!� h القنــاة ا�» ��لــ ُمحو¢

تــXل فرنســا، ولــم يدركــوا َمــَدى قربهــم مــن ا�نِتصــار فعليــاً.

ــة – ذوو  يطاني� q!ـة ال � الوقــت المتبقــي. البحريـ�
hj ــة ــ!� مجدي ــاذ بــدت غ نق «Xــة ل أي محاول

ــف  ــاذ ســبعة عــ() أل ــن إنق ــوا م ــادس أنهــم تمكن ــك جــورج الس� ــوا للمل ا�خِتصــاص – قال
عبــة والثقيلــة». جنــدي¤ عــ% أفضــل تقديــر. مجلــس العمــوم حــذَر لXســتعداد «ل�Xنبــاء الص�

ة. وكل� مــا اســتطاع أن يفعلــَـه الُحلفــاء هــو  ، والملــك كان بــX قــو� h ��السياســّيون كانــوا مشــلول
� وشــيك، أســطول غريــب  hsيطــا q!عــن بُعــد. وبــدا أن� مــوت الجيــش ال h ��المراقبــة كمتفر¢جــ
ة مــن القــوارب اجتَمَعــت  يــة – رب�مــا أكــ!q تشــكيلة وحشــي� h نجل!� � ا��فــق عــ% القنــاة ا�»

hj ظَهــَر
ــة، قــوارُب نجــاة، مراكــب نزهــة،  اعي� (E التاريــخ. ســفُن صيــد، قاطــرات، قيعــان، مراكــُب q!عــ
عــون  � لنــدن. ســفٌن يديرهــا متطو¢

hj طفــاء قــوارب صيــد، مراكــب ســاحلي�ة، وحــ¡m أســطول ا�»
فــون. h h!َفة، وأبناِئهــم الذيــن ي h h!نقــاذ بريطانيــا المســت ــوا �» h انضم� نجلــ!� ــون – ا�¦بــاء ا�» مدني�

» أن مــا حــدث عــام ١٩٤٠ عنــد  ــة «ا��ســد ا��خــ!� � روايتــه الملحمي�
hj يكتــب m!ويليــام مانشســ

h ��يطاني¢ q!َدنِكــرك معجــزة. ليــس فقــط ��نــه تــم� إنقــاذ مئــة وثمانيــة عــ() ألــف مــن الجنــود ال
لكــن أيضــاً جنــود حلفــاء آخريــن.

ــن،  ، محاÃي h ��ــ ــرك – مضغوط ــد َدنِك ــود عن اً الجن ــ!� ــبه كث ــيحّي يش ــت المس ــوم، البي الي
 zــبه إ ــد يش ــيحّي ق ــع الَمس ــاعدة. المجتم ــة إz مس ــٍة ماس� � حاج

hjــة و ــم منخفض معنوي�اته
� انتظــار ذوي ا�ختصــاص، ليأخــذوا خطــوة لينقــذوا عائXتهــم. لكــن�

hj ،ا m!إنجلــ �حــد¤ كبــ!
ــها. ــَج بنفِس ُ مــن أن تُعال q!ــ المشــكلة أك
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نقــاذ العائــXت المنهكــة والَمجروحــة.  بحــار» �» «Xنحــن بحاجــة لــكل¢ جهــوِد الر¢جــال والنســاء «ل
ٍة طويلــة، تنــازَل h بإيمــان غــ!� عــادّي بــا½. لمــد� ��ــ ــل ا��زواج العادي¢ نحتــاج لجهــود مــن قِب

ــئولي�ة  ــاز ومس ــن امتي ــدى ع ــة الم ــٍة طويل � خدم
hj ــن ــك الذي ــة ��ولئ ــل الكنيس ا��زواج داخ

ــن. � ا�¦خري
hj �!ــ التأث

نقــاذ. أنــت وأزواج آخريــن  � ا�»
hj حيــاِة ا�¦خريــن، و��ن تنَضــم� �

hj اك ��ن تســتثمَر حياتــك نتحــد�
ــذا،  ــام به ــXت، وبالقي ــات والعائ يج ــاء الز¢ ــ% بن ــاً ع ــاون مع ــم التع ــم يمكنك ــول العال ح

تســتمّر بتقويــة عائلتــك.

� عائXت اليوم:
hj �!ُنك من إحداث التأث¢ إليك بعض الطـ�رق العملي�ة تمكـ

ــاة  ــة بُن ــXل دراس ــم خ ــم بقيادته ــن ٤- ٧ أزواج وق ــة م ــع مجموع إجم
� كنيســتك أو 

hj ى ا�¦خريــن h ا�عتبــار أن تتحــد� ��البيــوت. آخــذاً بعــ
ــوت. ــاة البي ــة لُبن ــة إضافي� ــكيل مجموع ــك لتش مجتمع

� بنــاء زيجــات عــن طريــق تشــكيل مجموعــة 
hj ام با�ســتمرار h m!ا�لــ

� بُنــاة البيــوت سلســلة ا��زواج.
hj دراســة أخــرى

h ا�عتبــار فيلــم يســوع كوســيلة تواصــل. للمزيــد مــن  ��خــذ بعــ
�يــف عــ% رقــم التلفــون أو الموقــع  المعلومــات تواصــل مــع فاميــ%�

ــاه. أدن
h ��ــك، وكَزوجــ ــك لبيت ان ــن ج!� ــXت م ــل عشــاء. اْدُع عائ اســتضافة حف

ــا بالمســيح. شــاركا إيمانكم

ـذكر، مهــرب الــز�واج، ضــع  ـ� �يــف أســبوع للتـ ْت فاميــ%� َ hإذا َحــ�
� تقديــم مشــورة ا��زواج 

hj يســك � ا�عتبــار تقديــم مســاعدة لقس¢
hj

� تلقيتهــا. m¡ة الــ ، مســتخدماً المــاد� h ��ك m!للمشــ

ــة أو مــع  لمزيــد مــن المعلومــات عــن فــرص الخدمــة هــذه، تواصــل مــع كنيســتك المحلي�
�يف ــ%� فامي

ص. بريد ٧١١١
ليتل روك، أركنساس ٧٢٢٢٣

www.arabfamilylife.com
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� الــز�واج – مشــاكل التواصــل، المشــاكل المادي�ــة، 
hj مــع المشــاكل Xأن يتعامــ h ��عــ% كل¢ َزوجــ

�ــم كيفيــة التعامــل مــع هــذه ا��مــور  ــة الجنســي�ة، وأكــ!) مــن ذلــك. تَعلـ � الحميمي�
hj صعوبــات

ــة. أمــر هــاّم لتنميــة عXقــة قوي�ــة أساُســها الَمحب�

� الــز�واج، وهــي مشــكلة أكــ!q مــن أن 
hj ة واحــدة هــي َجوَهــُر أي¢ مشــكلة أخــرى مشــكلة أساســي�

يتعامــل معهــا أّي شــخص بمفــرده / بمفردهــا. المشــكلة هــي ا�نفصــاُل عــن �. إذا كنــت 
ــٍة مــع  مهــا �، فأنــت تحتــاج لعXقــٍة حّي� � صم� m¡ــة الــ � اختبــار الحيــاة والحيــاة الز�وجي�

hj ترغــب
� الــذي خلقــك.

ــة بــأن يصبحوا أشــخاصاً ــة فصلتنــا عــن �. يحــاول البعــض التعامــل مــع الخطي� لكــن� الخطي�
رون التوقــف عــن  � الغضــب، أو قــد يقــر¢

hj ــة التحكــم ــاً عــن كيفي� أفضــل. قــد يقــرُؤون كتب
ــة تــ(ي  �ــنا يعــرف – أن مشــكلة الخطي� � قلوبهــم يعرفــون – وكلـ

hj ائــب، لكــن � hال� �
hj الغــّش

h ��ــب ا��مــر أكــ!) مــن مجــرد تحســ ئة ويتطل ــا أعمــق مــن مجــرد وجــود عــادات ســي¢ بداخلن
ــا  رن ــاه وقر� ــ% �. تجاهلن ــا ع ــن تمر�دن ــع، نح � الواق

hj .ــة ــ% الخطّي ــب ع ــلوكّيات للتغل الس
أن نديــر حياتنــا بأنفســنا كمــا يحلــو لنــا، معتقديــن أن� أفكارنــا وخططنــا أفضــل مــن أفــكاره 

وخطِطــِه.

”ِإِذ اْلَجِميُع أَْخَطأُوا َوأَْعَوزَُهْم َمْجُد �ِ» (رومية ٣: ٢٣)

h بــه كمــا  m!أنــه � يوجــد أّي فــرد فينــا وثــق بــا½ واعــ � h¡أعوزهــم مجــد �»؟ تعــ» � h¡مــاذا يعــ
شــباع أنفســنا بأمــوٍر أخــرى، وتعاملنــا معهــا عــ% أنهــا أكــ!) ينبغــي أن يكــون. فقــد ســعينا �»

س، علينــا دفــع جــزاء خطايانــا.  � طرقنــا. ووفقــاً للكتــاب المقــد�
hj قيمــة مــن �. لقــد ضللنــا

ــاً.  � نختارهــا ونأمــل أن يكــون � راضي m¡ــ ــة ال ــام با��مــور بالطريق ــا ببســاطة القي و� يمكنن
مــار.  � تقودنــا إz الد� m¡ونتبــع خططنــا الــ

نَْساِن ُمْسَتِقيَمًة، َوَعاِقَبُتَها ُطُرُق اْلَمْوِت.“ (أمثال ١٤: ١٢) ِ«Xتُوَجُد َطِريٌق تَْظَهُر ِل”

ِة ِهَي َمْوٌت.“ (رومية ٦: ٢٣) ”أَن� أُْجرََة اْلَخِطي�

ــا  ــا حاولن ــاة. ومهم ــن خط وس، ونح ــد� ــة �. � ق ــن َمحب� ــا ع ــا انفصلن ــة أنن ــَزاُء الخطي� َج
ــة  ــاة صالحــة، أو حــ¡m مجــرّد محاول ــش حي ــل لخطــة، كالعي ــا أن نتوص� يمكنن ــن، � جاهدي

�ــب الِعقــاب. ــه الكتــاب المقــدس، عــ% أمــل تجنـ تتميــم مــا يقول



٤٦٤٦

� شــخص يســوع المســيح. 
hj ًحمــداً ½، لــدى � خطــة لَحــل¢ معضلتنــا. فــا½ أصبــح إنســانا

ليــب  � طاعــة كاملــة لخطــة �. وأيضــاً مــات طوعــاً عــ% الص�
hj ســة عــاش يســوع حيــاة مقد�

ــن  ــه م ــوت بقيامت ــة أو الم ــن الخطّي ــوى م ــه أق ــت أن ــم أثب ــة. ث ــَزاء الخطي� ــن َج ــع ثم ليدف
ة لينقــَض ِعقــاَب خطايانــا. المــوت. وهــو وحــده لديــه القــو�

.“ (يوحنــا  � ِqs ا�¦ِب ِإ�� zَِإ � ِmsَْقــاَل َلــُه يَُســوُع: «أَنـَـا ُهــَو الط�ِريــُق َواْلَحــق� َواْلَحَيــاُة. َلْيــَس أََحــٌد يـَـأ
(١٤: ٦

َتُه َلَنا، ��َن�ُه َونَْحُن بَْعُد ُخَطاٌة َماَت اْلَمِسيُح ��َْجِلَنا.“ (رومية ٥: ٨) َ َمَحب� h � ��”َولِكن� �َ بَ

ــا.“  ــوَع َرب¢َن ــيِح يَُس ــٌة ِباْلَمِس ــاٌة أَبَِدي� ــَي َحَي ــُة �ِ َفِه ــا ِهَب ــْوٌت، َوأَم� ــَي َم ــِة ِه ــرََة اْلَخِطي� ”أَن� أُْج
(روميــة ٦: ٢٣)

� بيننــا  m¡ة الــ تنــا. فهــو صنــع جــ(اً فــوَق الهــو� مــوت وقيامــة يســوع أصلحــت مشــكلة خطي�
� إدارة حياتنــا. ويريدنــا أن نثَق

hj ــَمه خططنــا الُمعيبــة¢ َ إليــه ونسلـ �
msويدعونــا ��ن نــأ .� َ h ��وبــ

� � وخط�ِتــه.
hj

ــا  ــا أفســدنا حياتن ــاك. كلن ف بخطاي m!إذا أدركــت أنــك منفصــل عــن �، فهــو يدعــوك لتعــ
� عنــاٍد، عــ% أفــكاره وخطِطــه. ونتيجــة لذلــك، نســتحق�

hj ،بســبب تفضيلنــا أفكارَنــا وخططــَـنا
فنــا بتمر�ِدنــا عــ% ُخطتــه،  m!ــة � ورعايتــه لنــا. لكــن� � وعــد أننــا إذا اع أن ننقطــع عــن محب�

فهــو يغفــر لنــا ويُصلــح مشــكلة خطايانــا. 

ــِمِه.“  ــوَن ِباْس وا أَْو�ََد �ِ، أَِي اْلُمْؤِمُن ُ ــ!� ــْلَطانًا أَْن يَِص ــْم ُس ــوُه َفأَْعَطاُه ــَن َقِبُل ــا ُكل� ال�ِذي ”َوأَم�
ــا ١: ١٢) (يوحن

ــْن ــَس ِم َلْي ــُة �ِ. ــَو َعِطي� ــْم. ُه ــَس ِمْنُك ــَك َلْي ــاِن، َوذِل يَم ــوَن، ِبا�»ِ ــِة ُمَخل�ُص ْعَم ــْم ِبالن¢ ”��َن�ُك
ــس ٢: ٨- ٩) ــٌد.“ (أفس ــَر أََح ــXَ يَْفَتِخ ــال َكْي أَْعَم

ــا خطــاة،  قــرار بأنن � ا�» h¡ــول المســيح، فهــذا يعــ س عــن قب ــاب المقــد� ث الكت ــا يتحــد� عندم
� h¡َل بعيــداً عــن خطايانــا. ويعــ � أن نتحــو� h¡ح المشــكلة بأنفســنا. بــل يعــXوأننــا � يمكننــا إصــ

� المســيح ليغفــر لنــا خطايانــا ويجعلنــا ا��شــخاص الذيــن يريُدنــا أن نكونهــم. ليــس 
hj أن نثــَق

يمــان،  �ــته لحياتنــا با�» كافيــاً أن نؤمــن عقليــاً بــأن� المســيح ابــن �. علينــا أن نثــَق بــه وبخطـ
كِفعــٍل إرادّي.



٤٧٤٧

�ــته همــا مركــز حياتــك؟ أم ان� حياتــك  h � ســليم، هــل � وخطـ ��هــل الوضــع بينــك وبــ
ــة بحيــث تديرُهــا أنــَت كمــا يحلــو لــَك؟ لهي� ــيطرة ا�» خارجــة عــن الس�

�ــجوء  إذا كنــت تحــاول العيــش بطريقتــك، يمكنــك أن تأخــَذ قــراَر التغيــ!� اليــوم. يمكنــك اللـ
َه بمــا  q!ث معــه وتخــ ــماح لــه بتغيــ!� حياتــك. كل مــا تحتاجــه هــو أن تتحــد� إz المســيح والس�
�ــالية المذكــورة  يُلهــب ذهنــك وقلَبــك. وإذا لــم تفعــل ذلــك مــن قبــل، خــذ الَخطــوات التـ

هنــا:
.� q!؟ أخ� zهل توافق أنـ�ك تحتاج إ

.� q!ة؟ أخ ِتك لخطِطَك الخاص� هل أفَسدت حياتك بسبب تَبعي�
.� q!هل تريد غفراَن �؟  أخ

ــوت  ــن الم ــه م ــب، وقيامت لي ــ% الص� ــوع ع ــوت يس ــن أن م ــل تؤم ه
ــة الحيــاة  أعطــاه القــدرة لُيصلــح مشــكلة خطيتــك، ويضمــن لــك عطي�

.� q!ــ ــة؟ أخ اني ــة الَمج� ا��بدي�

ــك أفضــل مــن أي¢ �ــة � لحيات اف أن خطـ m!عــXهــل أنــت مســتعّد ل
.� q!ــَل إليهــا؟ أخــ �ــٍة يُمكــن أن تتَوص� خطـ

داً عــ% حياِتــك؟  هــل توافــُق أن� � لديــِه الَحــّق بــأن يكــون ربــّـاً وســي¢
.� q!أخــ

”اُْطُلُبوا الر�ب� َما َداَم يُوَجُد. اْدُعوُه َوُهَو َقِريٌب.“ (إشعياء ٥٥: ٦)

ليــب مــن أجــل خطايــاي. أقبلــك  يــا رّب يســوع، أنــا أحتاجــك. أشــكرك ��جــل موتــك عــ% الص�
� h¡حيــاة أبدي�ــة. إجعــل مــ � h¡أشــكرك ��جــل غفرانــك لخطايــاي و��ن�ــك أعطيتــ . �¢ qsور �Äمخّلــ

� أن أكونــه. hsــخص الــذي تريــد الش�

ــ!� ــاه مدفــوٌع بالكامــل. لكــن� تأث ــزاُء خطاي ــع المســيح – المســيحّي – َج ــذي يتب ــخص ال الش�
ــا. طــوال حياتن ــة مســتِمّر الَخطي�

ٌة نُِضل� أَنُْفَسَنا َوَلْيَس اْلَحق� ِفيَنا.“ (١ يوحنا ١: ٨) ”ِإْن ُقْلَنا: ِإن�ُه َلْيَس َلَنا َخِطي�

ــُل.“  ــاُه أَْفَع ــُدُه َفِإي� ــُت أُِري ــِذي َلْس � ال� � ــ() ــِل ال ــُدُه، بَ ــِذي أُِري ــَح ال� اِل ــُل الص� ــُت أَْفَع ¢� َلْس hsَ ��”
(روميــة ٧: ١٩)



٤٨٤٨

ــ% زواج  ــاظ ع ــون للحف ــيحي�ون يصارع ــ¡m المس ــاً. ح ــا أيض ــُل لزواجن ــة تنتق ات الخطي� ــ!� تأث
� نهايــة المطــاف أنهــم � يســتطيعون أن 

hj معظــم ا��زواج يدركــون .� راســخ، يكــر¢ُم
ــجاح.  � ــم النـ ــاعدة �، يمكنه ــن بمس ــهم. لك ــور بأنفِس ــوا ا��م يفعل

عة لهذا المقال ع% الموقع  لتعلـ�م المزيد، اقرأ النـّسخة الموس�
www.arabfamilylife.com
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٤٩٤٩

ــث  ــادة يقــوم بُمغظــم الحدي ¢ــم ع ــماً. المعلـ ¢ ــون معلـ ــه أن تك ــ!) من ــق أك دوُرك هــو منس¢
ــاب  ــه الكت ــا يقول ــاف م ــ!� واكتش ــ% التفك ــاس ع ع الن ــج¢ ــق يش h أن المنس¢ ��ــ � ح

hj ــه والتوجي
ــور  ــل ا��م ــة وَجع ــعروا بالر�اح ــة ليش ــاء المجموع ــاعد أعض ــك أن تس ــت علي س. فأن ــد� المق

ــام. ُ إz ا��م ــ!� تس

ن من الفئات التالية: نعم، كل� جلسة تتكو�

التحضــ&% (٥- ١٠ دقائــق): الهــدف مــن التحضــ!� هــو مســاعدة النــاس عــ% التخلـ�ــص مــن 
يــوم مزدحــم، والتعــرف عــ% بعضهــم البعــض بشــكل أفضــل. عــادة مــا يبــدأ التحضــ!�

مــة عــن موضــوع الجلســة. بتمريــن ممتــع لكــن أيضــاً يوجــد مقد¢

راســة حيــث يجيــب ا��شــخاص عــن ا��ســئلة  الُمخطــط (٤٥- ٥٠ دقيقــة): هــذا هــو َجوَهــر الد¢
راســة، والنظــر إz كلمــة � للحصــول عــ% فهــم. بعــض ا��ســئلة  المتعلقــة بموضــوع الد¢

� الَمجموعــة ككّل.
hj نقــاٍش zا��زواج عــ% حــَدٍة، وأســئلة أخــرى إ h ��� إz نقــاٍش بــ ِ hÄتــُـف

ــه ا��زواج  ــٌد يعمــل في ــٌق فري وع هــو تطبي ــاة البيــوت (٦٠ دقيقــة): هــذا المــ() وع بُن مــ56
: (١) بمفــردك – أســئلة  h ��وع لُبنــاِة البيــوت يحتــوي عــ% قســم h لقــاٍء وآخــر. كّل مــ() ��معــاً بــ

h ��ــ ــة للز�وج ــكك – فرص ي (E ــع ــردّي و (٢) م ــكل ف ــات بش ــم إجاب ــات لَتقدي ــ�Xزواج والز�وج ل
� حياِتهمــا. 

hj للمشــاركة بإجاباتهمــا مــع بعِضهمــا البعــض وتطبيــق ذلــك

ر هــذا».  ــوان «تصــو� ــة تحــت عن ــة، يوجــد أنشــطة َعرَضي� ــِذِه ا��قســام العادي� ــة له ضاف با�»
َدة. ــح نقطــٍة ُمحــد� ــة لتوضي ــد مــن التفاعــل أو طريقــة َمرئي� م المزي هــذه ا��نشــطة تقــد¢

ل. ومــع  h h!المــ �
hj ــاب مقــّدس ة، لدراســة كت راســة كمجموعــٍة صغــ!� ــم هــذه الد¢ ــم� تصمي ت

ــات أخــرى أكــ!) تنظيمــاً، مثــل َصفــوف مــدارس ا��حــد.  ُــها مــع وضعي� ذلــك، يُمكــن تكييفـ
ــة: ــاٍت مختلف � وضعي�

hj راســة احــات �ســتخدام هــذه الد¢ m!بعــض ا�ق �ــ% ــا ي فيم



٥٠٥٠

ــ!� مــن الحــا�ت  � كث
hj .ل h h!المــ �

hj راســة ــام بهــذه الد¢ ــوÁ� بالقي ــح، ن ي مري ــق جــو¤ ود¢ لَخل
ــوُن َ أخــرى يك h ��ــ � أحاي

hjارســة الَمجموعــة، و ــذان يقــودان هــذه الد¢ يســتضيُف الز�وجــان الل
h ا�ختيــاَر ا��فضــل لمجموعِتــك،  ¢ ��ــدًة. عــ h آَخَريــن عــ% الَمجموعــة فكــرًة جي¢ ��وجــوُد َزوجــ

h والَمْوقــع. ��ك m!ــل عــدِد أفــراد المجموعــِة الُمشــ ــار بعــَض العوامــل مث h ا�عتب ��آخــذاً بعــ

خاء  m!ــ ــماح با�س ــة للس� ة ٩٠ دقيق ــد� ــوÁ� بم ــن ن ــة، لك ة ٦٠ دقيق ــد� ــة لم م ــة مصم� كّل جلس
ــة  � المجموع

hj ــة h الهام� ��ــ ــد القوان ــك بأح ــن اهتمام ــد م ــات. تأك ب المرطب (Eــث و � الحدي
hj

 ، h ��ثمــ ـاس  ـ� النـ الوقــت. ��ن وقــت   �
hj تبــدأ وتنتهــي  ــدة  الجي¢ المجموعــات  ة:  غــ!� الص�

ــت. ــك للوق اَم m!ر اح ــقد¢ ُ ــك ستـ ومجموعت

h ��ــ ــا بطريقت ــاج لتكييِفه ــت تحت ، فأن ــف¤ ــة َص � وضعي�
hj ــة راس ــتخدام الد¢ ــد اس ــت تري إذا كن

ــٍة. فهــذا هــو قلــب  � كل¢ جلَس
hj ــط� h عــ% محتــوى قِســم المخطـ كــ!� m!(١) يجــب ال : h ��ــ َت هام�

ــم بــد�ً مــن شــكل  الجلســة. (٢) الكثــ!� مــن صفــوف مــدارس ا��حــد تســتخدم شــكَل المعلت¢
، يجــب تكييــف  ــة َصــف¤ � وضعي�

hj راســة ة. فــإذا تــم� اســتخدام هــذه الد¢ غــ!� المجموعــة الص�
� ع% h¡ــن التفاعــل، والتنســيق المبــ ة. وهــذا يتضم� غــ!� ــة المجموعــة الص� الَصــف¢ عــ% ديناميكي�

ة. المناقشــات، وقــد يتطلــب هــذا تقســيم الَصــّف إz مجموعــاٍت َعديــدة صغــ!�

يــكك). إذا كان هنــاك المزيــد  (Eذلــك أنــت و �
hj ٤- ٧ أزواج (بمــا h ��نــوÁ� بمجموعــة مــا بــ

ــا يمكنــك اســتضافتهم، اطلــب مــن شــخص آخــر قيــادة  h أكــ!) مم� ��ــ مــن ا��شــخاص المهتم¢
ة، ســيكون مــن المفيــد تقســيم المجموعــة  المجموعــة الثانيــة. وإذا كاَن لديــك مجموعــة كبــ!�
� الوقــت 

hj ة � هــذه الحالــة. فهــذا يســاعدك عــ% تغطيــة المــاد�
hj ــة أصغــر لمجموعــات فرعي�

د ويســمح بالتفاعــل ا��مثــل والُمشــاركة داخــل الَمجموعــة. المحــد�

ــن  ــٍة م ــق بيَئ ــ% خل ــاعد ع ــذا يس ــبات، وه ¢ ــم مرطـ ــار تقدي ــات تخت ــن المجموع ــد م العدي
ــة  � الجلس

hj (١) :ــات اح m!ــض ا�ق ــك بع ــات، إلي ــم مرطب ــط لتقدي ــت تخط ــة. إذا كن ك � ال()
ــر�ات  � الم

hj ــة اك المجموع (Eــم إ ــات. ث ــم المرطب ــت تقدي ــك أن ــب علي ــة) يج ا��وz (والثاني
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كــة  � h ا�عتبــار بــدَء المجموعــة بوقــٍت قصــ!� لل() ��المقبلــة بجلــب المرطبــات. (٢) آخــذاً بعــ
ارســة. إذا تأخــر ا��زواج، ســيفقدون وقــت  � قدمــاً بالد¢

hÄوالمرطبــات (١٥- ٢٠ دقيقــة). ثــم المــ
� نهايــة اللقاء 

hj ــبات¢ ¢ــلون المجموعــة. قــد تريــد أيضاً تقديــم المرطـ المرطبــات فقــط و� يعطـ
ام وقــت أعضــاء المجموعــة بإنهــاء  m!ــه عليــك احــ �ــر بأن� كــة. لكــن تذكـ � للتشــجيع عــ% ال()

h ســامحاً بالمغــادرة لمــن يحتــاج. � ��� الوقــت الُمعــ
hj الَجلســة

المجموعــات عــادة تتعامــل مــع هــذا ا��مــر بطــرٍق مختلفــة، بنــاًء عــ% احتياجاِتهــم. إليــك 
h ا�عتبــار: ��� قــد تأخذهــا بعــ m¡بعــض اختيــارات ا��زواج والــ

أطلب من كل¢ شخص أن يكون مسؤو�ً عن ترتيب ذلك بطريقته.

كمجموعــة، اســتأجر َشــخصاً لتقديــم رعايــِة ا��طفــال، ومراقَبــِة جميــع 
� مــكاٍن واحــد.

hj ا��طفــال

ــون  ــاج ��ن تك ــد، تحت ــك، كقائ ــع ذل ة، وم ــ!� غ ــة الص� � المجموع
hj ــاّم ــزٌء ه ــي ج ــXة ه الص�

ــXة أمــام ا�¦خريــن. � تطلــب مــن شــخص  اســاً لمســتوى راحــة ا��شــخاص مــع فكــرة الص� حس�
ــاح لفعــل هــذا. يمكنــك اســتخدام  ــه مرت ¢ــَي بصــوٍت عــاٍل مــا لــم تعــرف أنّ ــة أن يصلـ البت
م كّل شــخص صXتــه  ، أن يقــد¢ h ��عــ ــXة، طلــب متطو¢ طــرٍق خXقــٍة، مثــل تقديــم نمــوذج الص�
ــXة. يجــب عليــك  � المجموعــة هــي قائمــة الص�

hj نــة. أداة مفيــدة � شــكل إكمــال جملــة معي�
hj

ــXة  h آخريــن بخلــق، تحديــث، وتوزيــع قوائــم الص� ��ــXة، لكــن اســمح لَزوجــ قيــادة وقــِت الص�
كخدمــة للمجموعــة. 

ــارة  ــم بزي ــوت ق ــاِة البي ــة بُن ــادة مجموع ــات لقي اح m!ــة، واق ــاعدة إضافي� ــ% مس ــور ع للعث
www.arabfamilylife.com الموقــع 
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. ومــع ذلــك،  راســة بســهولة دون الكثــ!� مــن التحضــ!� � هــذه الد¢
hj لســات يُمكــن قيــادة الج�

ــات  � مXحظ
hj ــودة ــات الموج ــة. الفئ ــَد الحاَج ــاعدِة عن ــد للُمس ــات القائ ــ!� مXحظ ــم� توف ت

: القائــد كمــا يــ%�

� كل¢ جلسة.
hj ا��هداف تركـ¢ز ع% ا��مور سيِتم� عرُضها

لســة. قــد تريــد إنشــاء  احــات عــن الج� m!ــة، مســاعدات، واق هــذا القِســم يقــدم أفــكاراً عام�
� كل¢ جلســة.

hj ــراد إدراجهــا قائمــة با��مــور الُم

�ــط  �ــط. ليــس كل¢ أســئلة المخطـ هــذا القِســم يحتــوي عــ% مXحظــاٍت مرتبطــة بأســئلة المخطـ
ــئلة  ــدد ا��س ــع ع ــُب م ــة يتناس ــات التعليقي� ــدُد المXحظ ــة. ع ــات تعليقي� ــُيواكُبها مXحظ س
ــة  � ِقســم المXحظــات التعليقي�

hj لســة ١، عــدد ٥ المرتبطــة بهــا. (مثــXً، مXحظــات القائــد، الج�

�ــط، الســؤال ٥). لســة ١، المخطـ ¢ــقة بالج� �ــط متعلـ ع% المخطـ
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zلسة ا��و الج�

� m¡مور ال�Xقويّاً، والتواصل القوّي يتطلب فهماً ل ًXبناُء زيجات َصحيَحة يتطلب تواص
تتداخل.

لسة ع% ا��زواج: � هذه الج�
hj

� الز�واج.
hj ًالتواصل حيويّا q!مناقشة لماذا يُعت

فحص حواجز التواصل.

ة للتغلب ع% هذه الحواجز. ولي�
والنـ�ظر لبعض الخطوات ا��

إن لم تكن قد فعلَت هذا بالفعل، ستحتاج لقراَءِة معلومات «حول قيادة مجموعة بُناِة - ١
البيوت»، و «حول مXحظات القائد»، بدءاً من ص ٥٨

�
hj مع المجموعة (انظر ص ١ h ��لسة ا��وz، قد تريد مراجعة بعض القوان ٢ - كجزء من الج�

� بُناِة البيوت)
hj مرحباً بك

ّ ��عضاِء �
hsو m!لك يد ا�» q!ل اجَمِع ا��سماء، أرقام التلفونات، وعناوين ال ¢قاء ا��و� � اللـ

hj - ٣
� ُصنع قائمٍة ونسِخها وتوزيِعها لكل¢ أعضاِء المجموعة.

hj المجموعة. قد ترغب

وع بُناِة ص وقتاً لتخ!q المجموعة عن أهمي�ة م() لسة ا��وz للمجموعة، خص¢ ٤ - ��ن�ها الج�
وع. ذاكراً كمال الم() «� �zا� ¢قاء التـ h ع% تحديد موعد قبل وقت اللـ ��كّل زوج ْع البيوت. شج¢

لسة التالية. � الج�
hj �!وقت التحض �

hj وع أنـ�ك سُتسأُل عن الم()

Xة بَصوٍت عاٍل. ��ن� كث!� ٥ - قد تريد تقديم صXة ختامي�ة بد�ً من الطلب من ا�¦خرين الص�
Xة أمام ا�¦خرين، إ� إذا كنت بالفعل تعرف مجموعتك  من ا��فراد � يرتاحون لفكرة الص�
Xة. بغض¢ النظر عن قرار  دة للص� جي¢داً، قد يكون من الحكمِة المغامرة ببطٍء بطرق متعد¢

الختام، عليك أن تكون نموذجاً.
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� تذكــ!� المجموعــة بأنــه 
hj ٦ - إذا كان هنــاك مــكاٌن واســع لمزيــٍد مــن ا��شــخاص، قــد ترغــب

� البدايــة.
hj راســة مازالــت يمكنهــم دعــوة أزواج آخريــن لينضّمــوا طالمــا أن� الد¢

h بــأن� وجــود الحواجــز هــو أمــر  ��٧ - المفتــاح لدراســة هــذا ا��ســبوع هــو رفــع توعيــة كل¢ زوجــ
�ــب  طبيعــّي، ونحتــاج لتحديــد مــا هــي هــذه الحواجــز ثــم� العَمــل عــ% تطويــر خطــٍة للتغلـ
¢ــقة بهــذه  � الثـ h¡عليهــا. بعــض ا��زواج قــد يشــعرون بعــدم راحــٍة ويتســاَءلون «هــل يمكنــ

ْع كّل شــخص عــ% أنكــم فريــق وتعملــون معــاً عــ% صقــل مهاراتكــم. المجموعــة؟». شــج¢

�ــط كطريقــٍة لتوضيــح حواجــز  � ِقســم المخطـ
hj بعــد ســؤال ٣ �z٨ - اســتخدم النشــاط التــا

ة»،  ّ قُدمــاً، ســأحاول تجربــة صغــ!� �
hÄالتواصــل. قبــل طــرح الســؤال ٤، بقــول، «قبــل المــ

ــوت عاليــاً بمــا فيــه الكفايــة لجعــل  �ــد مــن أن يكــون الص� ¢ــل التلفــاز أو أّي موســيقى. تأكـ شغـ
ــو  ــا ه ــأل: ”م ــم اس ــّي. ث ــكٍل طبيع ــؤال ٤ بش ــة الس� � مناقش

hj ــدأ ــم اب ــة. ث ــة صعب المحادث
¢ــُمنا هــذا  وضــاء؟ مــاذا يعلـ � وجــود هــذه الض�

hj ث مــع ا�¦خــر � محاو�تــك التحــد�
hj شــعورك

عــن التعامــل مــع حواجــز التواصــل؟»

َدة. (مXحظــة: ا��رقــام أدنــاه  �ــط متعــد¢ ــة عــن أســئلة مخطـ ضافي� إليــك بعــض المعلومــات ا�»
تتطابــق مــع أســئلة المخطــط). إذا كنــت تشــارك أي مــن هــذه النقــاط قــْم بذلــك بطريقــة 
ــة. ابــدأ تعليقاتــك بقــول  � تخنــق المناقشــة وتجعلــك ذا ســلطٍة إذ لديــك ا�»جابــات الحقيقي�
هــذا المقطــع ... »أو «أعتقــد أن هنــاَك ســبباً آخــر لهــذا ... » �

hj ًأمــور مثــل، «أ�حــظ أمــرا

العديــد مــن ا��زواج لــم يتلقــّـوا تدريبــاً عــ% التواصــل مــع بعضهمــا البعــض. ورب�مــا 

�ــموا مهــارات التواصــل.  � مرحلــة تنشــئِتهم، ورب�مــا لــم يتعلـ
hj ــد لــم يكــن لهمــا نمــوذج جي¢

h ��ــة بــ يكهــم – أو حــ¡m ا�ختXفــات العام� (E h ��، � يفهمــون ا�ختXفــات بينهــم وبــ �zوبالتــا
ــف  ــا أو كي ــون عنه ث ــف يتحد� ــون كي ــافة و� يعرف ــعرون بالمس ــم يش ــاء. فه ــال والنس الر¢ج

يعالجــون مشــكلتهم.

�ــب  � عXقــة الــز�واج. التواصــل الفّعــال يســاعدنا عــ% تجنـ
hj يــان الحيــاة (E ٢ - التواصــل هــو

� الــز�واج.
hj المشــاكل. فهــو مفتــاح ا�نســجام
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ون عــن مشــاعرهم مثــل اســتعداد النســاء لذلــك. فهــم يميلــون  ¢ q!٣ - عــادة الر¢جــال � يعــ
� المناقشــة بــد�ً مــن 

hj النقطــة الر�ئيســة zلتوصيــل الحقائــق وا�¦راء، ويفّضلــون الوصــول إ
داً، أمــا النســاء فغالبــاً مــا  اً ومحــد� التواصــل عاطفيــاً. تعليــق الر¢جــال عــادة مــا يكــون قصــ!�

ثــن بمزيــد مــن التفصيــل. يتحد�

h الرّجــال  ���ــزة عــ% اختــXف أســاليب التواصــل بــ �ــد مــن إبقــاء المناقشــة مركـ تأكـ
ــن  ــاء مولودي ــال والنس ــا إذا كان الرّج ــة م � مناقش

hj ــض ــب البع ــد يرغ ــاء. ق والنس
ــوع  ــو موض ــذا ه ــس ه ــن لي ــبة، لك ــلوكي�ات مكتَس ــي س ــات أم ه ــذه ا�ختXف به

. ــا�� ــاش ا��س النق

ــة جــداً بعمــل المطلــوب ونســَيْت أن� أعظــم أولوي�ــة لهــا هــي ا�»صغــاء  ٤ - مرثــا كانــت مهتم�
¢ــها.    � غــ!� محلـ

hj تهــا كانــت الخدمــة. أولوي�تهــا كانــت h أن ني� ��� حــ
hj .ليســوع

�ــمَت بالَحــق¢ بــدون  ــة قولــه. إذا تكلـ ¢ــر عــ% كيفي� ــة تؤثـ ٥ -  مــن الهــاّم قــول الَحــّق، لكــن� الَمحب�
¢ــُر أو تــُـحبط ا�¦خريــن بعَدم َحساســي�تك. ــة، عــ% ســبيل المثــال، فقــد تنفـ َمحب�
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لسة الثانية الج�

ة، عليك بجعل عXقة الز�واج أولوي�ة. لتطوير أنماط تواصل إيجابي�

لسة ع% ا��زواج: � هذه الج�
hj

درُْس احتياج وَجعُل العXقة أولوي�ًة عظمى.

تعلـ�م ممارسة طرِق َوضِع ا��ولوي�ات.

� زواجهم.
hj وتطبيُق هذه المبادئ

لســة الثانيــة، عــ% ا��رَجــح ســتجد أعضــاء المجموعة مســتعدين  بمــا أن� هــذه هــي الج� - ١       
، لكــن رب�مــا � يشــعرون بعــد بالحري�ــة الكاملــة  للتحضــ!� مــع بعضهــم البعــض، ب(عــٍة أكــ!)
h فيمــا يخــص� عXقاتهــم. � تفــرض عليهــم هــذا ا��مــر،  ��h تمامــاً وÃيحــ ��ليكونــوا منفتحــ

� تشــجيع ا��زواج عــ% الحضــور واســتكمال مشــاريعهم.
hj لكــن اســتمر�

ســة متاحــة ��ولئــك الذيــن  ــة وكتــب مقد� �ــة دراســة إضافي� � وجــود أدلـ
hj ٢ - قــد ترغــب       
ــوا بــدون كتبهــم. أت

ــص موجــز  م ملخ� � هــذه الجلســة ��ول مــرة، قــد¢
hj ٣ - إذا انضــم� شــخص مــا للمجموعــة       

ــون  ــن � يعرف ــخاص الذي ــف ا��ش ــن تعري ــد م ــاً تأك ــة ١. أيض ة للجلس ــي� ــاط الرئيس ــن النق ع
h يجيبــان عــ% ســؤال التحضــ!� مــن الجلســة ١. ��� جعــل كل¢ َزوجــ

hj بعضهــم. قــد ترغــب

� هذه الجلسة، تأكد من ترتيبها.
hj ٤ - إذا كنت تخطط لوجود مرطبات        

رْت المجموعة استخدام قائمة صXة، تأكد من تغطيتها. إذا قر�

� هــذه الجلســة يأخــذ نظــرة طريفــة عــن مشــاكل التواصــل داخــل 
hj �!التحضــ 

ــيتتب�عون  ــك، س ــون ذل ــم يفعل ــا ه ــا. وفيم ــتمتاع به ــ% ا�س ــخاص ع ْع ا��ش ــج¢ ــز�واج. ش ال
ة. ــخصي� ــن مشــاكِلهم الش� ــدون ا�ضطــرار لكشــف أّي م ــة ب مشــاكل التواصــل الحقيقي�
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لســة ا��وz أنــك ســتطلب منهــم مشــاركة أمــٍر مــا  َْت المجموعــة أثنــاء الج� q!٧ - إذا أخــ       
ــة  �ــد مــن أن تســألهم. فهــذه طريقــة هام� ــاِة البيــوت، تأكـ ل بُن وع ا��و� �ــموه مــن الَمــ() تعلـ

ــاَءلة. ــٍة مــن الُمَس لتأســيس بيئ

� وقــٍت
hj ــق� ــXة. تحقـ لَســة بالص� h لختــام الج� ��ع أو اثنــ � طلــب متطــو¢

hj ٨ -  قــد ترغــب       
ــXة علنــاً. h للص� ��h تعتقــد أنهمــا يكونــان مرتاَحــ ��¢ــر مــع شــخَص مبكـ

   �
hj ــه ْع ــة، و� تضي¢ ــت بحكم ــتخدام الوق �س ــداً ــعى جاه ــس ٥: ١٥- ١٦ ستس         ١  - أفس

ــة. أمــور غــ!� هام�

� اعتبــارك ا�¦خريــن واحتياجاتهــم عندمــا تأخــذ 
hj ٢: ١- ٤ ســتضع � q¡فيلــ

ــة اســتخدام وقتــك. قــرارات عــن كيفي�

�
hj اســتمتعا ببعضكمــا بعضــاً، وارغبــا h ��نشــيد ا��نشــاد ٧: ١٠- ١٣ كَزوجــ

بعِضكمــا بعضــاً، وخــذا وقتــاً خاّصــاً لكمــا فقــط.

: �zاستحضار أمثلة، شارك بالتا �
hj ٢ - إذا كان هناك مشكلة

ــال  ــض ا��طف ٥:٣٠. ويرك �zــوا ــل ح ــن العم � م qsــود أ ــاًء يع ــبوع مس ــام ا��س ــن أي� ــوم م كّل ي
ثــوا؟  ة ســاعة. عــن مــاذا تحد� ث معهــا لمــد� ــي ويتحــد� تــه، ثــم كان يجلــس مــع أم¢ ا��ربعــة لتحي�
، � نريــد  � h¡قــ يــن، وصد¢ العمــل، ا��طفــال، عXقتهمــا. ونحــن ا��طفــال نعــرف أننــا غــ!� مدعو¢
ــن  ــاهُدهما م ــخ وأش � المطب

hj ــس ــُب وأجل ــان أذه ــض ا��حي � بع
hj ــن ــم. لك ــون معه أن نك

ــع مشــاكل  ــون م ــوا يتعامل ــا كان ــة جــداً عندم عب ــات الص� � بعــُض ا��وق hs ُ ُ hالمدخــل. وتحــ�
ــة  ــة العاطفي� ــك أو الحميمي� ح ــن الض� ــرى م ــاً أخ ــر أوقات � ــة. وأتذكـ ــل العائل ــوص َعَم بخص

ــون. ث ــوا يتحد� ــة. لكــن دائمــاً كان الحقيقي

ل نفعلــه كل� يــوم عندمــا نصــل إz البيــت هــو  اليــوم يــا رّب ونحــن نتبــع مثالهــم. ا��مــر ا��و�
�ــع َشــوقاً لهــذا الوقــت معــاً كل� يــوم،  ث. ونتطلـ � غرفــة الّجلــوس والتحــد�

hj ــه للجلــوس التوج�
� ا��مســَية. فهــو وقــت الواحــة وســط يــوم مزَدِحــم.

mjُل مــن المــزاج لبــا حيــث يعــد�
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� كث!� من 
hj � h¡٣ - قــد تكــون هــذه مشــكلة صعبــة لبعــض ا��شــخاص ليواجهوها، ��ن� هــذا يعــ

h بهــا. بالنســبة  ��مــ h m!امــاٍت مل h m!يســتمتعون بهــا، أو ال � m¡الحــا�ت تقليــص بعــض ا��نشــطة الــ
ٍة أو عــدم إحضــار الَعَمــل إz البيــت. و�¦خريــن قــد  � عَمــل ِلســاعاٍت كثــ!� � h¡للبعــض، تعــ
ــعي وراَء ترقيــات، زيــادات، أو فــرَص عمــٍل جديــدة. وللبعــض قــد  � اختيــار عــدم الس� h¡تعــ

� h¡هوايــٍة أو أي نشــاٍط خارجــّي. و�¦خريــن، قــد تعــ �
hj تقليــص الوقــت الــذي يقضيــه � h¡تعــ

� أعمالهــم، 
hj ِتهــم كإبداِعهــمXبــداع مــع عائ بــذل َمجهــوٍد واٍع لُصنــع نفــس المجهــود وا�»

. حــ¡m ولــو لــم يســتطيعوا تقديــم الكثــ!�
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ــة لث لثا ا ــة  لس لج� ا

م داخل َزواِجك. ز التفه� � ستعز¢ m¡تعلـ�م استخدام مهارات التواصل ال

لسة ع% ا��زواج: � هذه الج�
hj

ة للتواصل. مناقشة ثXثة عناÃ أساسي�

� زيجاِتهم.
hj وتطبيق هذه المفاهيم

راســة. حــان وقــت  ــَت لمنتصــف هــذه الد¢ لســة ســتكون وصل ــال هــذه الج� ــاً. بإكم هنيئ - ١
m¡المجموعــة؟ مــا الــذي كان نافعــاً لــك حــ �إجــراء الفحــص: مــا هــو شــعوُرك؟ كيــف تســ!

؟ � hsــصَف الثــا¢ هــا وأنــت تــُـكمل النـ ¢ � قــد تغ!� m¡ا�¦ن؟ مــا هــي ا��مــور الــ

ــد  ــض ا��زواج ق ــبة لبع ــل. بالنس ات التواص ــي� ــض أساس ــر إz بع ــة ننظ لس ــذه الج� � ه
hj - ٢

ــحذ.  ــرة لمهــارات تحتــاج للش� h �¦خريــن ســتكون تذِك ��� حــ
hj ،تكــون هــذه معلومــات قديمــة

ات  � ــع تغــ!� ــاً لصن ــس وقت ــا، ولي ــب يجــب العمــل عليه ــد جوان ببســاطة هــذا وقــت لتحدي
ــة. جذري�

ــتمرار  ــتها باس ــن� ممارس ــية، لك ــدو أساس ــد تب ــادئ ق ــة مب ــة بضع ــذه الجلس ــن ه ٣ - تتضم�
َة، غالبــاً h لديهمــا مشــاكل تواُصــل خطــ!� ��� الــز�واج يمكــن أن تكــون صعَبــة. أّي َزوجــ

hj
ــة. لَس ــذه الج� � ه

hj ــها � سنناقُش m¡ــ ــادئ ال ــع المب ــُيَصارعان م س

� الوقت.
hj ر أهمّية البدء وا�نتهاء� ٤ - تذكـ

¢ــقاء Â� يمكنــك تقييم  ة بعــد اللـ (Eحظــات مبــاX٥ - قــد تجــد أنــه مــن المفيــد أخــذ بعــض الم
َســ!� ا��مــور. اســأل نفســك أســئلة مثــل: هــل شــارك الجميــع؟ هــل هنــاك أّي شــخص يحتاج 

لســة التالية؟ إz مجهــوٍد خــاّص لمتابعتــه قبــل الج�

٦ - كنموذج للمجموعة، عليك إكمال مشاريع بُناِة البيوت.
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�ــة  ــُه الحصــان أو دفـ ة وســلطة مثــل لجــام يوج¢ ¢ــسان. فهــو ذو قــو� ١ - � يمكــن ترويــض اللـ
ــب. � كل¢ الَجوان

hj ــا ُه ُ تأث!� ــ() ــار، ينت ــل ن ــفينة. مث ــوُد الس� تق

ــذي  ــا ال ــة م ــاُء المجموع ــارك أعض ــث يش ــ!� حي ــؤال التحض ــر س � ذك
hj ــب ــد ترغ ٢ - ق

ث عــن  يــِكَك يتحــد� (E يــِك الحيــاة، إســأل: «مــا هــو شــعوُرك عندمــا تســَمُع (E �
hj جذبَُهــم

ــا؟»  ــه أو له ــٍة ل ــور جذاب أم

عــب عليــه عــدُم مقاطعــِة صغــاء. ومــن الص� ث بــد�ً مــن ا�» ــُل التحــد�      ٣ -  الكثــ!� منــا يفض¢
، غــ!� h ���ــت ــة. رب�مــا ننشــغل، نكــون غــ!� صبوريــن، مشتـ الحديــث بتعليــق أو تغذيــٍة مرَجعي�

ــة، فــX نأخــذ وقتــاً h جــداً بأمــور حياِتنــا الخاص� ��. أو قــد نصبــح منشــغل h ��ــ ، أو أناني¢ h ��ــ مهتم¢
ــخص ا�¦خــر. � الش�

hj �!التفكــ �
hj

ــات:  ــل �»جاب � التوص�
hj ــكلة ــا مش ــك لديه ــت مجموعت ــط إذا كان ــ%� فق ــا ي ــر م ٤ -  أذك

�ــه  يــكك، ا�ســتهجان عــ% مــا يقولــه / تقولــه كمــا لــو انـ (E ــخرية عــ% مــا يقولــه الس�
�ــحليل، محاولــة  اُ عــن نفِســك، تصبــح دفاعيــاً، تكــون كثــ!� التـ ث كثــ!� � يُهــّم، التحــد�

ــوع. ــ!� الموض ــة، تغي ــة Eيَع ــاد ُمعالَج إيج

ــل  � التوص�
hj ــا مشــكلة ــك لديه ــت مجموعت ــ%� فقــط إذا كان ــا ي ُح م m!ــ ــر�ة أخــرى، اق     ٥ -  َم

يــكك  ــماح ل() ، الس� h ْ ��ــد بالَعــ يــكك ا�نتبــاه الكامــل، التواصــل الجي¢ (E ــدة: إعطــاء لقائمــٍة جي¢
ــم  ــكك، تقدي ي (E ــة لجــذب بالحديــث دون مقاطعــة، تســأل أســئلة اســتقصائي�ة غــ!� نقدي�

اً. hÃئقــة، إظهــار تعاطــف، أن تكــون متاحــاً وحــاXــمسة ال� اللـ

� عندمــا قلت  h¡ــة مثــل، ”مــاذا كنــت تعــ ردود ا��فعــال تحتــوي عــ% أســئلة توضيحي�
h مــا قلتــُـه للتــّو، مــا هــو ا��مــر  ��... « أيضــاً تلخيــص ا��ســئلة أمــٌر هــاّم: ”مــن بــ

� أن أفهَمــه؟» hsالــذي تريــد
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لسة الر�ابعة الج�

اع يتطلـ�ب أخذ المبادرة �»صXح العXقة.  ُمعالَجة ال�¢

لسة ع% ا��زواج: � هذه الج�
hj

� الز�واج.
hj مفر� منه � �ه أمٌر اع ع% انـ فهُم ال��

اع بمجر�د بدايته. مناقشة احتياجهم لبذل جهد واٍع لُمعالجِة ال�¢

اع. � َحل¢ ال�¢
hj مناقشة الخطوات ا��ربع

� زيجاِتهم.
hj وتطبيق هذه المبادئ

ي لــ�اع. كقائــد مجموعــة، عليــك  � بعــض ا��حيــان تــؤد¢
hj اع ١ - لقــد وجدنــا أن مناقشــة الــ�¢

وري لذلــك. � hالــ� �أن تخلــق جــواً مريحــاً ومقبــو�ً، والتحضــ!

اع. آخــر  � َحــل¢ الــ�¢
hj هــذه الجلســة هــو احتيــاج ا��زواج لبــذل جهــد �

hj �ا��ســا� h كــ!� m!٢ - ال
اع والــذي ندعــوه «إغــXق الَحلقــة».  م نمطــاً كتابيــاً لَحــل¢ الــ�¢ جــزء مــن هــذه الجلســة يقــد¢
�ــن مــن  ــة حــ¡m تتمكـ لَس ــادة هــذه الج� ــل قي لســة ٤ قب � الج�

hj ة ــَك بقــراَءِة هــذه المــاد� ننَصُح
ــة إغــXق الحلقــة بكامِلهــا. فهــم عملي�

� جلَســاِت
hj ق الحلقــةXــة إغــ اع هــو جــزٌْء مــن كل¢ عXقــة. وتــم� تطويــر عملي� ٣ - الــ�¢

ــة  ــِم كيفي� � h لتعلـ ��� دراســتك، المحتاجــ
hj ــن ــك الذي ــل أولئ ــاِت ا��زواج، مث المشــورة مــع مئ

ــة هــي أداة تســاعدك  اع هــذه. أخــ!q أعضــاَء مجموعتــك أن هــذه العملي� اجتيــاز أوقــات الــ�¢
� الحصــول عــ% نســخٍة مــن كتــاب 

hj ْعهم عــ% المحاولــة. قــد ترغــب اع. شــج¢ عــ% َحــل¢ الــ�¢
ــة عمــل  ج افعلهــا بنفســك ُمصلــح العXقــة للحصــول عــ% نظــرٍة أشــمل عــن كيفي� د. رزوبــ!�

ــة. هــذه العملي�
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ــة  ¢ــر ا��زواج بأهمي� ــة إغــXق الحلقــة، ذكـ ــاء عملي� ث عــن إعــداد القلــوب أثن ٤ - بينمــا تتحــد�
ــ!� ــكل كب ــاعد بش س تس ــد� ــاب المق ــة الكت ــXة ودارس ــم. الص� ــط تواصله � وس

hj � ــور حض
ــا. عــ% حــل Ãاعاتن

ث عنــه اليــوم هــو أمــر مفتاحــي¤ لشــفاء الجــروح. خطــة  ٥ - تقديــم الغفــران الــذي ســنتحد�
� زيجاتنــا.

hj هــي اســِتحضار أوقــاُت الغفــران �

�
hj .ــض ــم البع ــع بعضه ــاً م ــ!) ارتياح ــة أك ــاء المجموع ــيكون أعض ــة س ــذه المرحل � ه

hj - ٦
ــXة طالبــاً مــن المجموعــة  � إعطــاء كل¢ شــخص فرصــة للص�

hj نهايــة هــذه الجلســة، قــد ترغــب
اســاً ��ولئــك  إكمــال عبــارة مثــل هــذه: ”يــا رّب، أريــد أن أشــكرك عــ% ---------------». كــن حس�

ــXة علنــاً. الذيــن � يشــعرون بارتيــاح للص�

: عدم وجود  �zح عليهم التا m!طرح ا��فكار، اق �
hj ١ - إذا كانت مجموعتك تواجه مشكلة        

اع، عدم وجود نماذج جي¢دة أثناء  اع، ميل لتجنـ�ب ال�¢ تواصل، وجهات نظر مختلفة لل�¢
عXم. � ا�»

hj النشأة، نماذج َضعيفة

ــن  ــ!� ع ــو كاَن التعب ــ¡m ول ــXم، ح اع بَس ــ�¢ ــة ال ــب ُمعالَج ــع الغَض ــا يمن ــادة م         ٢ - ع

مشــاعر الغضــب بعنــف وألــَـم.   – كِســXح – أو ُدفنــَت َعميقــاً داخــل القلــب، ســامحاً لنمــو¢
ــة إ� بإغــXق الَحلقــة. ــة الحقيقي� الحميمي� َســاَءة. لــن يتــم� أبــداً اختبــار المــرارة وا�»

ــاعر  ــب، المش ــوف، الغض ــل، الخ ــب، الكَس ــاء، الذن ي q!ــي الك ــاÃ ه ــض العن ٣ - بع

�
hj يــاء يمكــن q!اع. عــ% ســبيل المثــال، الك ــة َحــل¢ الــ�� رهــاق، وجهــل كيفي� المجروحة،ا�»

ــخص  اع، بمنطــق أنــه يجــب عــ% الش� ــخَص مــن أخــذ المبــادرة لَحــل¢ الــ�¢ أن يُمنــَع الش�
.ً� �ــِضَع أو� ا�¦خر أن يتـ

ــْمُس َعــَ% َغْيِظُكــْم“، فأنــت تختــار أن تــأوي          ٤ - أفســس ٤: ٢٦- ٢٧ عندمــا ”تَْغــرُب الش�
اع Eيعــاً، وإ� اع. أنــت تحتــاج لَحــل¢ الــ�¢ � قلبــك بــد�ً مــن محاولــة َحــل¢ الــ�¢

hj الغضــب
� قلبــك.

hj ل لمــرارٍَة تأخــذ جذورَهــا فــإن� قْمــَع الغَضــب ســيتحو�
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داد  h m!ــخص ا�¦خــر مخطــئ، ســ اع ســعياً لكســِبِه أو محــاو�ً إثبــات أن الش� ٥ - إذا دخلــَت الــ�¢
� ا�نتقــام.

hj ــة تدعــو للتواضــع وتــرك الر�غبــة ــواهد الكتابي� ا��مــور ســوءاً. هــذه الش�

h خليقتــه مــن خــXل عَمــِل أكــ!q قــدر  ��اع» الــذي كان بينــه وبــ ٦ - كان � مهتمــاً بَحــل¢ «الــ�¢
َم الغفــران. هــذه هــو نــوع الغفــران الــذي علينــا إظهــاره لX¦خريــن،  مــن التضحيــة Â� يقــد¢

يــك الحيــاة. (E ذلــك �
hj بمــا
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لسة الخامسة الج�

يكك أثناء أوقات التجربة. (E يمكن ½ أن يستخدمك لتشجيع

لسة ع% ا��زواج: � هذه الج�
hj

.ًXتجارب اجتازوا فيها قب �
hj �!التفك

ة. مناقشة احتياجهم إz اللـ�جوء إz � للحصول ع% قو�

h التواصل  ��واكتشاف كيف يمكنهم تشجيع بعِضهم البعض وتحس
أثناء التجارب.

� مفر� منه. الكث!� من  قرار بأن� التجارب أمٌر لسة ستساعد ا��زواج ع% ا�» هذه الج� - ١       
� حياِتهم. الب()

hj أو تنهار بسبب عدم قدرة ا��زواج ع% تحّمل التـ�جارب � hsالزيجات تعا
� المشاكل والتـ�جارب، ونتيجة لذلك، الكث!� من ا��زواج يبتعدون عن 

hj �!يحب�ون التفك �
بعِضهم البعض بد�ً من ا�لتصاق لتقوية بعضهما بعضاً.

� هذه الجلسة سيفكرون، «نحن ليس لدينا الكث!� من 
hj ٢ - بعض ا��زواج، أثناء عملهم       

ثون عن مشاكلهم ويفكـ¢رون «هل  المشاكل ... نحن مباركون». وسيسمع آخرون أزواجاً يتحد�
ْع ا��زواج ع% إدراك أن� كل� شخص  � ورطة!» شج¢

hj هذا هو كّل ما يقلقـُهم؟ يا إلهي هل نحن
ُ هاّم. َء منها غ!� ْ � َ لديه احتياجات مختلفة، و� �)

 ، � أوقات الفقد، قد تبدو التجارب أنها غ!� محتـََملة. أثناء أوقات التغي!� الكب!�
hj - ٣       

� مجموعتك أشخاص يعانون من 
hj قد يشعر ا��شخاص أنهم لن يجتازوا ا��مر أبداً. فإذا كان

�حتياجاِتهم وذكـ¢رهم بأن� � سيدعُمهم. اساً ة، كن َحس� تجارب كب!�

� نهاية جلستك، أطلب من ا��زواج مشاركة 
hj ة منتظمX٤ - إذا كان هناك وقت ص       

Xة من أجلهم. فهذا سيساعد ع% � للمجموعة الص� h¡يتس m¡يواجهونها حالياً ح � m¡التجارب ال
ربط المجموعة معاً وإظهار كيف أن� التشجيع يساعد أثناء التجارب.
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ــXة بشــكل خــاص لــكل¢ ة، يمكنــك أن تلعــب دوراً حيويــاُ بالص�       ٥ - كقائــد لمجموعــة صغــ!�
لســة؟ ُ لهــذه الج� ¢ hبينمــا تحــ� �عضــو. لمــاذا � تأخــذ بعــض الوقــت ا�¦ن لتصــ%

حيــح نحــو التجــارب.  � الص� q¡ــه القلــ      ١ - إحــدى المشــاكل أن الكثــ!� منــا ليــس لديــه التوج�
�ــجربة. أيضــاً، الكث!� � ألــَـم التـ

hj ــر¢ ¢ــل أ� نفكـ فنحــن نعــرف أننــا ســنواجه تجــارب، لكننــا نفضـ
. � msمنــا ببســاطة � يعــرف كيــف يتعامــل مــع التجــارب عندمــا تــأ

     ٢ - بعــض ا��زواج، تقودهــم التجــارب نحــو بعضهــم البعــض ونحــو اعتمــاد أكــ!q عــ%
ــود  ــد تق ــة. ق � العXق

hj ًــد التجــارب عليهــم ضغوطــا ــك آخــرون، تزي ــك هنال ــع ذل �. وم
ــن  ــد�ً م ــرِده، ب ــاكل كXً بمف ــع المش ــX م ــة إذا تعام ــز�وج والز�وج h ال ��ــ خ ب َ (E zــارب إ التج

¢ــها. التعــاون معــاً عــ% حلـ

م جــزًء مــن منظــور � عــن تجاربنــا. يســتخدم �       ٣ -  �حــظ أن� كل� مقطــع يقــد¢
ــا لتمجيــد المســيح فيمــا  ــا (روميــة ٨: ٢٨)، فالتجــارب تختــ!q إيماننــا وتقوُدن ن التجــارب لخ!�
كــة (١ بطــرس ٤: ١٢- ١٤).  َ َ q!ــِتنا لــه (بطــرس ١: ٣- ٩)، وهــو يُعطينــا روَحــه ك� نحافــظ عــ% َمَحبـ

ــا  � نحتاُجه m¡ــ ة ال ــو� ــُح الق ــا أن� � يمن ــد لن ¢ ٤: ١٢- ١٣ تؤكـ � q¡ــ ــوس ١٠: ١٣ وفيل كورنث - ٤
ــجن  � الس¢

hj حــظ أن� بولــس كانXهِتَمــام أن نXل �للتعامــل مــع أي¢ موقــف. (مــن المثــ!
ــاءَ التجــارب. ــا أثن ــا أن � يريُحن ¢ــد لن ). ٢كورنثــوس ١: ٣- ٤ تؤكـ � q¡عندمــا كتــب رســالة فيلــ

ــXة تــُـظهُر        ٥ - الفــَرُح بالــر�ب¢ بَغــض¢ النظــر عــن المعانــاة يُظهــُر إيمانــك بســياَدِة �. الص�
� وإيمانـَك بأنـ�ه سَيستجيب. ¢ــكالك ع% اتـ



٦٦٦٦

ادسة لسة الس� الج�

يتحقـ�ق أفضل وأعمق مستوًى من التواصل عندما تطلبان � معاً.

لسة ع% ا��زواج: � هذه الج�
hj

� زواجهما.
hj ًأهمي�ة طلب � معا �

hj النـ�ظر

ة الّروحية. تقييم مستواهم الحاz� للحميمي�

ــاء  ــة أثن ــة الّروحي� ــ% الحميمي� ــل ع � العم
hj ــتمرار ــط لXس ــع خط ووض

ــة. راس ــذه الد¢ ه

h ��ــ ــة ب ــو عXق ــز�واج ه ــواُصل: ال َ ة التـ ــاد� ــكل¢ م ــاً ل م مفتاح ــد¢ ــة تق لس ــذه الج� ه - ١      
ــا ينمــو  ــّل، الطاعــة هــي ½، عندم ــازل ليــس هــو الَح � الواقــع التن

hj . h ��ــ ــة، وليــس اثَن ثXث
� بينهمــا. هذه  m¡ــة الــ ة مــع �، ســتنمو العXقــة ا��فقي� � العXقــة الرأســي�

hj ًالر�جــل والمــرأة معــا
� الــز�واج. ليــس فقــط 

hj ــة القلــب والّذهــن الواحــد ظهــار أهمي� لَســة تســتخدم كلمــة � �» الج�
مــع بعضهمــا البعــض لكــن أيضــاً مــع �.

ــا يعــود  ــوت سلســلة ا��زواج تحمــل قيمــة عظيمــة، عــادة م ــاة البي h أن بُن ��� حــ
hj - ٢         

م  �ــٍة لمواصلــة التقــد� مــوا بخطـ h m!أنمــاط الحيــاة القديمــة، مــا لــم يل zا��شــخاص بالتدريــج إ
دة  ِع ا��زواج عــ% أخــذ خطــوات محــد� ة، شــج¢ ــاء هــذه الجلســة ا��خــ!� ــذي أحــرزوه. أثن ال
� زواجهــم. عــ% ســبيل المثــال، قــد تريــد 

hj ًلســلة للحفــاظ عــ% النمــو¢ معــا بعــد هــذه الس¢
ــة.  ــذه الممارس ــة ه ورة لمواصل ــد� ــذه ال ــاء ه ّ أثن ــ%� ــٍد لي ــادِة موع ــن ع ــم لتكوي اه أن تتحد�
لســلة. � اعتبارهــا إجــراء دارســة أخــرى مــن هــذه الس¢

hj أيضــاً، قــد تريــد أن تأخــذ المجموعــة



٦٧٦٧

س معــاً.  ُع ا��زواَج عــ% دراســة الكتــاب المقــد� ّ لُبنــاِة البيــوت يشــج¢ �
�sوع النهــا المــ() - ٣      

¢ــد عــ% قيمــة هــذا ا��مــر بمســاعَدِتهم عــ% العثــور عــ% مصــادر لمواصلــِة قــد تريــد أن تؤكـ
س. دارســتهم للكتــاب المقد�

ــا يــ%� إذا كانــت مجموعتــك لــم تطــرح أفــكاراً مماثلــًة:  ْح بعضــاً مم� m!١ - إقــ          
. أن نحتمَل q!ــ �ــطف، التواضــع، الوداعة، والص� علينــا أن نــُـلبَس أنفَســنا بالر�أفة، اللـ
ٍء � َ ــة». أن نعمــل كل� �) بعضنــا البعــض ونغفــر لبعضنــا البعــض. أن «نلَبَس الَمحب�

h عXقتنــا  ��هــات القلــب وا��فعــال هــذه ستســاعد عــ% تحســ رضــاء يســوع. توج� «�
وجي�ة. الز�

Xة  � زواجنــا فعلنا هــذا بالص�
hj ًXــَه بعضنــا نحــو � بانتظــام. مثــ ٢ -  مــن الهــاّم أن نوج¢

ِتنــا المســيحي�ة،  q!ــر مــن خ¢ � وقــٍت مبكـ
hj .حياتنــا �

hj � ــا يفعلــه معــاً. وتواصلنــا معــاً عم�

� m¡ــة الــ �ــمته». فهــذا أثــرى المحادثــات الحميمي� � بمــا تعلـ hs q!ــا نســأل بعضنــا، «أخــ� كنـ
تربــط قلوبنــا معــاً.

٣ -  أحــد ا��ســباب هــو أن الكثــ!� مــن ا��زواج يســمحون بازدحــام وقتهــم باهتمامــاٍت
فيــه، إلــخ. وســبٌب معهــوٌد أخــر أيضــاً هــو  m!ــة، ال أخــرى: الهوايــات، ا��نشــطة العائلي�
� هــذا الجانــب. أيضــاً، مــن 

hj أن طرَفــاً مــا ينتظــر الطــرََف ا��خــر ليأخــذ زمــاَم المبــاَدرَة
ــر  ٍء أخ ْ � َ ــن أي¢ �) ــ!) م ــد أك ــيطان يري ــة، والش� ــة روحي� ــذه معرك ــدرَك أن� ه ــاّم أن ن اله

منَعــَك مــن القيــام با��مــر الــذي مــن شــأِنِه تعزيــز عXقتكمــا معــاً.

ــم.  ــاِء زواجه � بن
hj h ��ــ ــاط الز�وج �نضب ــداً h ج ��ــ ــان هام� ــد يكون ــXن ق ــذان الِفع ه  - ٤

ــان مــَن ب m!ــان مــن بعِضهمــا بينمــا يق ب m!قِتهمــا حيــث يقXع �
hj ــورة حيــث ســُيحدثان ث

.�
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� بناء زيجاتهم وعائXتهم؟
hj هل تبحث عن المزيد من الطرق لمساعدة ا��شخاص

� مســاعدة ا��شــخاص عــ% تطويــر زيجاتهــم وعائXتهــم ليســتخدموا 
hj شــكراً لجهــودك

h – عــ% ا�¦خريــن، ونــود� أن  ��المبــادئ الكتابيــة. نحــن نــدرك تأثــ!� شــخص واحــد - أو َزوجــ
ــك. ــف خدمت ــ% تضاع ــاعَدك ع نس

� أشــكال مختلفــة. قــم بزيــارة 
hj يــف تقديــم مجموعــة واســعة مــن المصــادر� يَــُ( فاميــ%�

موقعنــا familyLife.com حيــث ســتجد معلومــات عــن:

�ــر» و «فــّن الــز�واج» متــاح  العطــXت وا��حــداث، يضــم� «أســبوع للتذكـ
� جميــع الو�يــات المتحــدة.

hj مــُدن متعــددٍة �
hj

ة، الكنائــس، وشــبكات  غــ!� ــة للمجموعــات الص� دة إعXمي� مصــادر متعــد¢
المجتمعــات.

ة،  ــة للوالَديــن، ا��زواج، قــادة المجموعــات الصغــ!� منتجــات تفاعلي�
ــد. ــد لواح ــدين واح ومرش

هــا عــ% ــط غ!� ــات، ورواب ــات، والمنتدي ن عــة مــن المدو� مجموعــة متنو¢
ــت. ن m!ن ا�»
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�يف هي منظـ�مة مسيحي�ة غ!� هادفة للّربح تركـ¢ز ع% إرسالي�ة مساعدة كل¢ بيٍت فامي%�

� أك!) من 
hj يف� h أن� العائلة هي أساس المجتمع، تعمل فامي%� ��بيتاً تقياً. مؤمن ليصبَح

مائة دولة حول العالم لبناِء زيجاٍت وعائXت َصحيَحة من خXل مهرب الز�واج وا��حداث، 

رعاية، ملجأ �يف توداي بث إذاعي، أمل ل�Xيتام خدمة ة، وفامي%� غ!� منهاج المجموعة الص�
س والر�ئيس  � هو مؤس¢ h¡دينس ري والعائلة. الز�واج مصادر من واسعة ومجموعة نت، m!ن ا�»

ة الXهوت دا�س. ��ك!) من ٣٥ سنة، كان  �يف . تخر�َج من كلي� التنفيذي لخدمة فامي%�

دة  ف ع% تطوير قوافل متعد¢ (Eثاً وكاتباً عن قضايا الز�واج والعائلة. منذ ١٩٧٦، أ متحد¢

، و»مهرَب الز�واج». وهو أيضاً مضيٌف ه!� � ذلك «أسبوع للتذكـ�ر» الش�
hj يف، بما� لفامي%�

�انة ومؤلفة. كتُبها  �يف توداي. باربرا فنـ � الر�اديو برنامج فامي%�
hj ك m!مش � h¡نامج وط q!يوم̧ي ل

ن: عيد الشكر: وقت للتذكر، دليل باربرا وسوزان للعش¢ الفارغ، عندما أms عيد الميXد.  تتضم�

�ة أو�د والعديد من ا��حفاد. � لديهما ستـ h¡آل ري
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