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  ةـــــدمـــقـم
یقوده روح اهللا لُیعطى طعم من .. ھو عمل إلھى ...  الزواج المسیحى

  .السعادة والفرح والحب اإللھى كمقدمة للفرح والسالم األبدى فى السماء 
یتمرس فیھ الزوجان على ... ھو مدرسة للفضائل ...  الزواج المسیحى

إلحتمال الحب والعطاء والبذل والتضحیة والوفاء واإلخالص وا
  .واإلحترام والتواضع والحكمة 

للتخلص من .. ھو الباب الضیق لملكوت السموات ...  الزواج المسیحى
  .الكبریاء واألنانیة والمادیة والطمع والریاء 

... یختلف تمامًا عن الزواج خارج المسیح ...  الزواج المسیحى
والعروسان ... العروسان فى المسیح یسبحان فى بحر من السعادة والحب 

  .یغرقان فى بحر من القلق والخوف والنكد ... خارج المسیح 
ویتقنونھ ... ویھم األنقیاء فن یتعلمھ األطفال من أب...  الزواج المسیحى

  .ذة على المسیح العریس والكنیسة العروس ملبالت
... الفكر والقلب والحواس واإلرادة والحیاة كلھا .... وكما تجدد التوبة 

الى زواج جدید كما قصده المسیح ... توبة الصادقة یتجدد الزواج بالھكذا 
  .وباركھ بحضوره عرس قانا الجلیل 

... ھدیة السماء لى ... أھدى ھذا الكتاب الى زوجتى الغالیة شیرین 
  .وتعلمنى الحب ... التى تحتملنى فى كل شئ 

یثمر ...  ربنا یسوع المسیح ـ لھ المجد ـ یعطى الكل زواجًا مسیحیًا مفرحًا
  .لكل األجیال  ًاقدیسین وأبرار

إلھنا الطیب یحفظ لنا وعلینا حیاة وقیام أبینا الطوباوى المكرم رئیس 
الكھنة البابا المعظم األنبا شنودة الثالث الذى أنار عیوننا بتعلیمھ وحكمتھ 

  .وأبوتھ 
  ...أذكرونى فى صلواتكم               

  القس داود ملعى 



6 
 

  اج المسیحىاج المسیحىفى الزوفى الزو  ......  أأ
  RReessppeecctt      اإلحتراماإلحترام

 

  عدم اإلحترام بین الزوجین . .من أكثر المشاكل الزوجیة الیوم.  
  إحترام اآلخر ـ شریك الحیاة ـ یظھر فى كل موقف ، ومع كل حوار

 .وقرار فى الحیاة الزوجیة 
 اھكالم. . فى رأیھا) زوجك ( تحترم زوجتك  اإلحترام یعنى أن  ..

أمام الناس ومن وراء ..  اضعفھ حتى. . اغلھش..  اأھلھ..  احریتھ
 .الناس 

 
  اإلحترام یستوجب... 

  اإلستماع الجید  ..أوًال 
..  غلق التلفزیونا. .أترك الجریدة .. تقولھ زوجتك  لما استمع جیدًا

.. سریعًا  ضال تعتر.. ال تقاطع .. إبتسم .. أنظر الى وجھھا .. نتبھ إ
 ..كشر أنیابك ال ُت

  ات یعانون من غضب ن أغلب الزوجعزیزى ـ إیا ھل تدرك ـ
  یستمع لھم ؟ ال شریك الحیاة  داخلى ألن

 طیل الحدیث مع أھلھا أو أختھا أو وجدتھا ُت ذًا لولماذا تنزعج إ
لم تسد  ھا ؟ وإنكنھا تحتاج إلیك أن تسمع؟ ألم تفھم بعد إ صدیقتھا

 !!! حتیاجاتھا ا

ما تقول من مشاكل عملیة ِلالزوجة ال تحتاج الى حلول . .یا حبیبى 
إنما تحتاج الى أذن صاغیة و ید حانیة وحضن دافئ ، وھذا یكفى لحل 

  .كل المشاكل 
  

. .سمع جیدًا و إ.. إسمع شویتین .. أسكت شویة .. ابنى أرجوك یا 
، واإلحترام یعطى األمان ، واألمان  ألن اإلستماع یعنى اإلحترام

  . مصدر السالم
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  أى تقدیر الر ..ثانیًا 
  ن تقدیرك لرأى زوجك یسعده ؟إ. .بنتى اھل تعلمى یا! 
  ُتریحھ وُتسھل لِك الطریق الى " معك حق " إن كلمة . .ھل تدركى

 !؟ قلبھ
  أمام الناس یجرحھا  زوجتك ن عدم إحترامك لتعلیقإ. .ھل تعلم

 !!معاشرتك ؟ یجعلھا غیر راغبة فىو. .جدًا 
  لسخریة منھ یكفى إلثارة وا.. أن تسفیھ رأى اآلخر .. ھل تدركا

 !!الغضب وأحیانًا العند وبالتأكید النكد ؟
  البد أن تتوفر لكال الزوجین .. حریة .. التعبیر عن الرأى. .

وھذا أساس للعالقات السلیمة . .مستقبًال .. ولألطفال والشباب 
 .البناءة 

  إحترام األھل  ..ثالثًا 
  بإحترامك  ا لكنك تكسب زوجتك وتخضعھإ. .ھل تدرك یا صدیقى

 ألھلھا وأخوتھا ومحبتك لھم ؟
  فى حق أھل زوجك ألن ھذا بنتى من أن تخطئى بكلمة اإحذرى یا

 .فى الرأى معھم ویجرح كرامتھ حتى ولو كان مختلف  ..یھینھ 
  ل لقد صار لك" ..  أكرم أباك وأمك" نفیذ لوصیة ت. .إحترام األھل

ولكنھا . .الزواج تضاعفت بعد  فالوصیة. .أم  ٢أب ،  ٢ما منك
 .ستقرارًاتًا وإتزید الزواج ثبا

 تفرحھا وتكسبھا . .عى یا حبیبى لخدمة والدى زوجتك سا. 
  ى والدى زوجك وتسألى علیھم بحب بنتى أن تخدماإجتھدى یا. .

 .یحبك زوجك أكثر ویسعى الى ما یسر قلبك ف

  إحترام الضعف  ..رابعًأ 
 وال تنقدیھ . .منھ  ال تسخرى.. ة إن كان زوجك ضعیف اإلراد

 .أما التشجیع فھو لغة الحب. .، وتذكرى أن النقد أساس النكد  كثیرًا

  كلم فى ھذا األمر أرجوك ال تت. .إن كانت زوجتك قد فقدت رشاقتھا
لكن ال تتكلم . .م محاولتھا المستمرة فى الرجیم إحتر. .إال بالتشجیع 
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قسوة تجرح ألن عدم إحترام الضعف ھو .. بإھانة أو بإحتقار 
 .الحب وقد تقتلھ

 والمحاولة ، وینمو  اإلحترام ُیكتسب مثل كل الفضائل بالجھاد
شخص اآلخر یئة صحیة داخل كل أسرة یحترم فیھا كل طبیعیًا فى ب

واألوالد .. ھ واألم تحترم األب حتى فى غیاب. .األب یحترم األم .. 
ء األطفال وھؤال. .ین یحترمون األوالد والوالد. .یحترمون الكبار 

 البد لھم یومًا أن یحترموا زوجاتھم وأزواجھم ألنھم لم یعرفوا إال
 .اإلحترام كأساس لكل العالقات 

 ) ٦:  ٢٢أم  ( " رب الولد فى طریقھ فمتى شاخ أیضًا ال یحید عنھ "
 ًا دون أن یسمعھا أحد إال اهللا تأمل فى ما قالتھ سارة فى قلبھا یوم

 ) . ١٢:  ١٨تك " (  قد شاخ سیدىو أبعد فنائى یكون لى تنعم "
وم سحق بعد الكبر وجعل نسلھا مثل نجفنظر اهللا الى طاعتھا وأعطاھا ا" 

من وصیة الزوجة فى " (  رالسماء و الرمل الذى على شاطئ البح
 ) .اإلكلیل
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    فى الزواج المسیحىفى الزواج المسیحى  ......  بب
  SSmmiilliinngg    البشاشةالبشاشة 

  

   ...من وصیة العروس 
  

یجب . .قد سمعت ما أوصى بھ زوجك .. لسعیدة وأنِت أیتھا العروس ا" 
 وال تضجرى فى وجھھ وال. .والترحاب  بالبشاشةعلیِك أن تقابلیھ 

  .. " .تضیعى شیئًا من حقوقھ علیكِ  
  

  وھى سمة الوداعة التى ھى سمة .. البشاشة تعنى اإلبتسامة دائمًا
 المسیحى عامًة 

"  فتجدوا راحة لنفوسكم ..  ألنى ودیع ومتواضع القلب .. تعلموا منى "
  )٢٩:  ١١مت (
 

  البشاشة مثل كل الفضائل ُتكتسب بالتدریب والمحاولة. 

 كرامتك أو ن وجھك المكتئب یحفظ لِك ال تظنى إ. .بنتى الغالیة ا
لكن بعد فترة قد یحاول مرة ومرتین و. .حرص زوجك على إرضائك 

 .یِك الكئیب وستفقدین حینئذ إنتمائھ إل سیھرب من ھذا الوجھ

 ن وجھك الغضوب ھو أداة تأدیب زوجتك أو ال تظن إ ..بنى الغالى ا
إنما ھو سر القلق والخوف الذى تزرعھ فى قلوبھم ، بینما .. أوالدك 

تّذكر أن إبتسامتك ھى ھدیة یومیة لزوجتك وأوالدك أغلى من ھدایا 
 .أخرى مكلفة تفقد قیمتھا مع األیام 

  بتسامة أنا أقول لك وبدون كالم بإحین أقابلك .. البشاشة تعبیر حب
أنت .. شئ  مجرد أنت" تسم أقول بدون كالم ، وحین ال أب" أنا أحبك "

 .وھذا بدایة المشاكل أو نھایتھا السیئة.. " أنا ال أطیقك  ..ال شئ 
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  الذى . .صالة والحیاة مع اهللا والقناعة ھى بنت ال) البشاشة ( اإلبتسامة
اإلیمان یغلب كل الظروف والتحدیات وب... ینمو إیمانھ  ..صلى ی

 .وتولد البشاشة على وجھھ وبھا ینقل إیمانھ وسالمھ لكل من حولھ 

 لعل قلیل من الراحة والنوم یرجعان . .ا لم تكن قادرًا على اإلبتسامة إذ
 .إبتسامتك إلیك 

  وحافظ علیھا متحدیًا .. أطبع اإلبتسامة على وجھك كل صباح
 .من طبعك  الظروف حتى تصبح البشاشة

  وكالھما ُیغذى اآلخر .. توأم البشاشة  ) التشجیع( الكالم الحلو ..
 .لكى ُتسعد شریك حیاتك وتسعد معھ . .ك بھما فتمسَّ
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  فى الزواج المسیحى فى الزواج المسیحى   ......  تت
  RRiigghhtteeoouussnneessssتقوى تقوى  

 

 )  ٦:  ٦تى  ١" (  أما التقوى مع القناعة فھى تجارة عظیمة" 

 .الزوجیة ھى أساس السعادة .. التقوى 

سیر فى الطریق ال ..الخوف المقدس  ..تعنى الحیاة فى المسیح .. التقوى 
  .فى المخدع والمذبح مع اهللا العالقة الشخصیة  ..الروحى بإجتھاد 

 

  الجمال باطل أما " قد یتنازل العریس عن صفات كثیرة فى زوجتھ
 .)  ٣٠:  ٣١أم " ( المرأة المتقیة الرب فھى تمدح 

 لن تعیشى سعیدة .. ال تتزوجى رجًال ال یخاف اهللا .. لیة بنتى الغاا ..
ھذه مغامرة أو .. ال تظنى أنِك قادرة بعد الزواج أن تجعلیھ متدین 

 .مقامرة 

  أنِك تقدرین أن تراقبى زوجك فال ینظر .. ھل تظنین أیتھا العروس
   !!؟.. إلمرأة أخرى وال یخونك 

وإن لم یكن تقیًا یعرف .. لن یخاف منك .. إن لم یكن یخاف اهللا 
 .ھ من الخطأ فال تملكین أن تمنعی.. ق التوبة طری

  كن حنونًا علیھا " التقوى فى الرجل تجعلھ قادرًا على وصیة. " 

  كونى خاضعھ لھ " التقوى فى المرأة تجعلھا قادرة على وصیة ..
 " وتتقى اهللا فى سائر أمورك معھ 

 صالة .. ستمرار للنمو واإلنتظم التقوى تحتاج الى قانون روحى م
.. أب إعتراف .. قداس وتناول منتظم .. دراسة اإلنجیل .. مزامیر بال

 .أمانة فى العشور .. جھاد صوم .. إلتزام بخدمة .. إجتماع روحى 

 إبدأ بھذا الحل .. إن كنت تعیسًا فى زواجك .. یفت الوقت بعد  لم ..
 . وإتركھ یحل مشاكلك .. ب الى اهللا تقرَّ
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 ولو بعد حین .. وستلحقك زوجتك .. وإبدأ بنفسك .. بصدق  تب ..
 .ستجدان سعادة جدیدة فى إنتظاركماومتى إرتبطما باهللا إرتباطًا حقیقیًا 

  إال ال تلوم .. زداد فى بیتك إذا وجدت الغضب أو النكد قد إ.. صدیقى
علیك بالعالج .. غالبًا ما تكون حیاتك الروحیة قد فترت .. نفسك 
 .التقوى .. ع السری

  وال یستمر الزواج بدون تسامح .. التقوى ھى مصدر التسامح ..
ألن .. فر وتنسى وتحب مرة أخرى وتغ.. تحتاج الى اهللا لكى تسامح 

 )  ٨:  ١٣كو  ١" (  المحبــة ال تسقـط أبدًا"
  

ُمعلمة إیانا أن ننكر رت نعمة اهللا المخلصة لجمیع الناس ألنھ قد ظھ "
والتقوى فى .. والبر .. ونعیش بالتعقل .. شھوات العالمیة ال و ..الفجور

   ) ١٢ ـ ١١: ٢ تى " (العالم الحاضر
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  فى الزواج المسیحى فى الزواج المسیحى   ......  ثث
 TTrruusstt    ةةــــققــــثث 

  

  ..المشاكل الزوجیة ر من یكثالعنوان .. زمة ثقة ا
  ..تصرفاتھ ..عالقاتھ .. صدقائھ ا.. أنا ال أثق فى حكمتھ : لزوجة ا

  .. عالقاتھا القدیمة .. تأثرھا بمن حولھا .. أشك فى قراراتھا  أنا: الزوج 
  الثقة حجر أساس إلستقرار أى بیت. 

 ما قبل الخطوبة ( الثقة تبدأ من مرحلة اإلختیار  .. أوًال(  

 ھل سألت عن شریك حیاتك قبل الزواج ؟ ماذا سمعت عنھ ؟؟ 

 ماذا یرى فیھ الناس ؟ وماذا یقولون عنھ ؟ 

 لماذا .. ؟ وبة أثناء الخطھل تكرر الكذب ..  ؟ بھھل إكتشفت كذ
 ؟ ذًاأكملت المسیرة إ

 ؟ أى األمور ھل المبالغة فى طبیعة كالمھ ؟ وفى 

  ھل كان یفتخر خطیبك بعالقاتھ الشریرة ـ قبل الزواج ـ كیف
بدون توبة  ـ بعد الزواج ـ  تصورِت أنھ سیتوقف عن ھذه العالقات

 صادقة ؟

  الخطوبة ( فى مرحلة اإلختبار الثقة نمو  ..ثانیًا ( 

  ؟) كالمھا ( مدى أمانتھ وصدقھ فى كالمھ  أختبرِتھل 

  ینبغى أال تقل عن ستة أشھر  (ھل زادت الثقة خالل فترة الخطوبة
 ؟)بأى حال 

  حتى اإلقتراب من و.. ھل ھناك مجھول فى حیاتھ لم ُیكشف بعد
 میعاد اإلكلیل ؟

 ریبة أو أعذار واھیة ؟ھل ھناك شخصیات غامضة أو مواعید م 
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 ھل تستطیع أن تثق فیھا مستقبًال ؟؟ 

 الزواج ( الثقة ثبات فى مرحلة اإلستمرار ..  ثالثًا ( 

  زوجك ( فى شیئًا عن زوجتك وال تخ.. كن أمینًا فى كل كلمة .. (
 ). ١٧:  ٨لو " ( ألنھ لیس خفى ال یظھر وال مكتوم ال ُیعلم ویعلن  "

 غیرة أو شك الطرف اآلخر حترس من أى تصرف یسبب ا ..
 حكماء كالحیاتكونوا " وتذكر أن كل بساطة تحتاج الى حكمة 

 ) . ١٦:  ١٠مت " (  وبسطاء كالحمام

 فتستطیع .. إرتباطًا قویًا یعطیك الثقة فى نفسك .. رتبط بالمسیح إ
 .أن تثق فى زوجتك 

 المنتظم یحمى الطرفان من التدھور وإنعدام .. عتراف وجود سر اإل
 .الثقة 

 اإلستمرار

 ارـبـتـاإلخ

 اإلختیار

 الثقة
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  فى الزواج المسیحىفى الزواج المسیحى... ... ج ج 
 CCoommmmiittmmeenntt    ةةــــدیدیــجج

  

فالجدیة واإللتزام .. حین یأخذه البعض بدون جدیة .. یفشل الزواج أحیانًا 
  ..أساس لنجاح العالقات عامًة والزواج خاصًة 

سیكون زوجًا .. غیر ملتزم بمسئولیاتھ ال.. جاد فى عملھ الشاب الغیر 
غیر ملتزمة فى مظھرھا أو ال.. غیر جادة فى حیاتھا لامتعبًا ، والشابة 

  ..ستكون زوجة متعبة لشریك حیاتھا  .. كالمھا أو سلوكھا أو عملھا
ھل ..یرتاح دائمًا ویرتاح فقط .. ھناك شباب یضحك دائمًا ویضحك فقط 

الرفاھیة والدلع فى التربیة تتسبب فى ضیاع شباب  !! ..یصلح للزواج ؟ 
  .تقبل الزواج بسبب عدم الجدیةكثیر وفشل فى مس

  بنتك لم تدخل المطبخ ولم تعمل إن إ.. تفرحى أیتھا األم الفاضلة ال
 .شیئًا فى خدمة البیت حتى یوم زواجھا 

  إن إبنك لم یعرف التعب وكل طلباتھ .. وال تفرح أیھا الوالد الفاضل
 .ملباة الى أن صار رجًال وتقدم للزواج 

  فى وعوده .. فى كالمھ .. فى عالقاتھ . .إن الشاب الجاد فى عملھ ..
 ھو زوج مریح تثق فیھ زوجتھ 

 )٢٠:  ٢٨أم " ( الرجل األمین كثیر البركات" 

  فى .. فى صلواتھا .. فى خدمتھا .. والشابة الجادة فى دراستھا
.. ھى زوجة مریحة یثق فیھا زوجھا  .. فى مظھرھا .. عالقاتھا 

 ...یقول عنھا سلیمان الحكیم 

  ) ١٣:  ٣١أم " (  تطلب صوفًا وكتانًا وتشتغل بیدین راضیتین"  +
  ) ١٩:  ٣١أم " (  تمد یدیھا الى المغزل وتمسك كفاھا بالفلكة"  +

  ) ٢٧:  ٣١أم " (  تراقب طرق أھل بیتھا وال تأكل خبز الكسل" + 
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  وأساس للتنافر بین الزوجین .. أما التراخى والكسل فھما عدوا النجاح 

لیس  التى ..تأمل طرقھا وكن حكیمًا .. الكسالن  الى النملة أیھاذھب إ" 
وتجمع فى .. ف طعامھا وتعد فى الصی ..لھا قائد أو عریف أو متسلط 

 ..متى تنھض من نومك .. أیھا الكسالن  الى متى تنام ..الحصاد أكلھا 
. .فیأتى فقرك كساع  ..وطى الیدین قلیًال للرقود  سنعا قلیل نوم بعد قلیل

  )  ١١ـ  ٦:  ٦أم  " (وعوزك كغاز 
  ،رأیت شبابًا بعد زواجھم یسھرون كل لیلة لیلعبوا ویضحكوا ویشربوا

.. ویذھبوا ألعمالھم متأخرین .. وال یعتنون بزوجاتھم أو أوالدھم 
 .. بسبب عدم الجدیة .. وبعد سنین الحقھم الفشل فى كل مجال 

  إنما ھى .. و السخف ھى التجھم أ.. الجدیة لیست كما یظن البعض
 .عالمة الطموح والحماس والثقة 

  كن جادًا فى وعدك 

  كن جادًا فى عملك 

  كن جادًا فى صالتك 

 كن جادًا فى زواجك 

 كن جادًا فى تربیة أوالدك 

  
  الرخاوة ال تمسك صیدًا "

  نسان الكریمةأما ثروة اإل
  " فھى اإلجتھاد

  )٢٧ : ١٢أم  (
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  فى الزواج المسیحى... ح 

  CCoommmmuunniiccaattiioonn  واروارــــحح
 

  فى حوار دائم .. أیقونة الزواج المسیحى .. المسیح والكنیسة. 

 والخلوة حوار .. واإلنجیل حوار مع الكنیسة ..  حوار مع اهللا الصالة
 .مع النفس 

   حواروالمسیحیة كلھا .. والخدمة حوار حب .. التسبیح حوار حب 
 .حب 

 وینمو .. یبدأ قبل الخطوبة .. اج ثنین ُیقبالن على الزوالحوار یبدأ بین ا
 .ویستمر الى األبد .. فیھا وینضج فى الزواج 

  .الزوجین  وھذا حال" .. تكلم لكى أراك .." ومًا قال فیلسوف ی
  وھنیئًا لھ من .. الحوار فن یتعلمھ اإلنسان من طفولتھ ویصقلھ ویتقنھ

 .صار محاورًا جیدًا 

 الحوار بین الزوجین  

 وإحترام الرأى اآلخر .. جید یبدأ باإلصغاء ال .. 

  ونظرة إعجاب حتى فى سن .. كما یبدأ بإبتسامة ولمسة حب
 .الثمانین 

  یحتاج الى صراحة وحریة التعبیر عما فى الداخل.. 

  ھو متعة ال تنتھى ، تحتاج الى تكریس وقت. 

  التجاھل وال الھروب وال السخریة ال یحتمل المقاطعة وال الحدة وال
 .وال الغضب 

  فى المطبخ .. فى السیارة .. ال یعرف حدود المكان وال الزمان ..
 .فى المرض .. فى السفر .. عبر التلیفون 
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  الكمبیوتر .. المشغولیة الزائدة ـ الیوم ـ ھى العدو األول للحوار
أما العدو الثالث ھو األصدقاء .. والتلیفزیون ھما العدو الثانى 

 .والمجامالت والتلیفون 

 .ضاع الزواج .. ولو غاب الحب .. غاب الحب .. لحوار لو غاب ا

 أن یكون لك وقت للحوار نصف ساعة على األقل .. بنى احرص یا ا
 .مع زوجتك وحدكما .. ونصف یوم على األقل أسبوعیًا .. یومیًا 

 أن ُیختصر الحوار الى لحظات اللقاء الجسدى مع .. بنى احذر یا ا
بصغر النفس والقلق وأحیانًا  فذلك یصیب بعض الزوجات.. زوجتك 
 .اإلكتئاب 

 أن تجدى رفیقًا آخر ـ حتى ولو صدیقتك ـ بدیًال عن .. بنتى احذرى یا ا
 ..ال تیأسى من المحاولة .. زوجك فى الحوار 

  ...سمع ا... اسمع ... اسمع ...حكى ا... احكى ... احكى 
  وال تستسلم .. ر حتى بالكتابة عبَّ.. لو عجزت عن الحوار.. 

  تكلم و باألكثر فیما یھم زوجتك .. ال تتكلم فقط فیما یھمك.. 

  وتفھمھ .. الحوار الناجح یجعلك تسمع حتى ما ال یقولھ اآلخر.. 

  ال تكف عن الحوار مع اهللا لیفتح لك الرب بابًا .. لو عجزت تمامًا
 .للكالم مع شریك الحیاة 

  
  لیكن كالمكم كل حین بنعمة مصلحًا بملح " 

  " كیف یجب أن تجاوبوا كل واحد لتعلموا 
 ) ٦:  ٤كو ( 
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  فى الزواج المسیحىفى الزواج المسیحى  ......  خخ
 iissssiioonnSSuubbmm  وعوعــضضــخخ

  

البعض یظنھا ضعفًا .. الخضوع كلمة ثقیلة على أذن الكثیر من الشباب 
  . والكثیرون یظنوھا قیدًا.. سجنًا  والبعض یظنھا.. 

كذلك  كما تخضع الكنیسة للمسیح" لكن الخضوع فى المسیحیة ھو حب 
  ) . ٢٤:  ٥أف " ( النساء لرجالھن فى كل شئ 

  ربنا یسوع المسیح ـ لھ المجد ـ أظھر الخضوع لآلب
  )  ٣١:  ١٤یو " ( نى أحب اآلب وكما أوصانى اآلب ھكذا أفعل ا"  
  ) ٥:  ٥بط  ١" ( ..كونوا جمیعًأ خاضعین بعضكم لبعض "  
  مشیئتھ قبل .. ألنى أقدم اآلخر على نفسى .. الخضوع قمة الحب

 .رغبتھ قبل رغبتى .. مشیئتى 

 صغیرى النفوس یمیلون الى  ألن..  یقدر علیھ إال األقویاء الخضوع ال
مثل األطفال الصغار الذین یصرخون حین ال .. العند إلثبات الذات 

 .ُتجاب طلباتھم 

  فتحطم الكثیر من " أل " أما كلمة .. تنقذ بیوتًا كثیرة .. كلمة حاضر
 .العالقات 

  أوًال الخضوع .. رجاًال ونساًء وأطفاًال .. الخضوع مطلوب من الكل
 .ثالثًا الخضوع لبعضنا البعض .. ثانیًا الخضوع للقوانین .. هللا 

  ألن الرجل رأس المرأة كما أن " .. الخضوع یناسب المرأة باألكثر
 ) ٢٣:  ٥أف " (  رأس الكنیسة أیضًا المسیح

 ؟؟" حاضر " ریح زوجتك بقولك لكن ھل یعیبك أیھا الرجل أن ت! 

 أن تخضعى لزوجك بكلمة  .. ھل یقلل من شأنك أیتھا الزوجة "
 !؟؟" حاضر 
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  الشاب الذى أعتاد  ..الخضوع یبدأ بالتربیة الروحیة والتربیة األسریة
كرامًا وإعتاد أن یخضع لوالدیھ إ.. رسیھ مدللكنیسة وأن یخضع هللا ول

رضاءًا لزوجتھ فى كثیر من إ" حاضر " ما أسھل أن یقول .. ما لھ
أن تخضع هللا والكنیسة وتخضع  عتادتوالشابة التى إ.. ر األمو

 .بعد كل حوار .. ما أسھل أن تخضع لزوجھا .. ألبویھا بفرح ورضا 

  ألن المتواضع ال یتعبھ .. الخضوع یحتاج الى تواضع حقیقى
 .الخضوع 

  یوسف خاضعًأ  وكان.. خاضعة لیوسف النجار .. كانت أمنا العذراء
وكان المسیح خاضعًا لیوسف ..  وكان الكل خاضعًا هللا.. للمالك 

 .مھ العذراء القدیسة مریم وأل

  بسھولة " حاضر " تبادلوا كلمة .. أوالدى األحباء. 

 وأنت ال تسمع ألحد .. بنى أن الكل یخضع لك ال تفرح یا ا. 

  ھو العند ھذا .. بنتى أنِك تنفذین ما تصرین علیھ اال تفرحى یا
 .وھو یخرب البیوت .. وھو عكس الخضوع .. بعینھ 

  
كذلك أیتھا النساء كن خاضعات لرجالكن حتى وإن كان البعض ال یطیعون " 

الكلمة یربحون بسیرة النساء بدون كلمة ، مالحظین سیرتكم الطاھرة 
  ) ٢- ١:  ٣بط  ١" ( بخوف

صرتن أوالدھا  كما كانت سارة تطیع إبراھیم داعیة إیاه سیدھا التى" 
  ) ٦:  ٣بط  ١" (  صانعات خیرًا وغیر خائفات خوفًا البتھ
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  فى الزواج المسیحىفى الزواج المسیحى  ......  دد
 MMaannaaggeemmeenntt  ررــــــــــدبدب 

  

یقصد بھا القانون الروحى .. كلمة تقال فى الروحیات .. التدبیر 
  ) .الُمدبر ( والخضوع ألب اإلعتراف 

صد بھ تنظیم الحیاة والمصاریف فیق.. فى الحیاة اإلجتماعیة .. أما التدبیر 
  .. یب األولویات وترت

   ) ١:  ١٤أم " (تھدمھ بیدھا حكمة المرأة تبنى بیتھا والحماقة " 
  .أو اإلسراف .. التدبیر عكس التبذیر 

  ولیس فى الزوجة فقط .. التدبیر صفة مطلوبة فى الزوجین. 

  ن فى یعرف كیف یقود بیتھ كسفینة الى بر األما.. الرجل المدبر
 .األبدیة

  وتحفظ بیتھا فى خوف .. تعرف كیف تربى أوالدھا .. المرأة المدبرة
 .اهللا 

  التدبیر یحتاج ـ على األقل ـ الى: 

  األھداف ... تحدید 

  األولویات ... ترتیب 

  المسئولیات ... تنظیم 

  فى الروحیات ... تلمذة 

  األھداف ... تحدید  

أطلبوا أوًال " لكوت السموات ھو م.. للزواج المسیحى  الھدف األول
، نحن نتزوج )  ٣٣:  ٦مت " ( ملكوت اهللا وبره وھذه كلھا تزاد لكم 

یعیننا على .. معینًا نظیرًا .. فى المسیح لیصیر لنا شریكًا روحیًا 
  . طریق الملكوت 
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فھو كل ما ال یتعارض مع الھدف األول من ..  أما الھدف الثانى
  .السعادة .. التفوق .. النجاح .. األوالد .. طموحات ، مثل اإلستقرار 

 مراجعتھا كل فى الزوجین فى تحدید األھداف ویشترك ن یجب أ
فى رأس السنة واألعیاد الكبیرة أو عید .. وباألخص .. فترة 

 . وجلسات سر اإلعتراف .. الزواج 

 .. جدیدة من الحیاة لكل مرحلة.. وقد تكون ھناك أھداف مرحلیة 
إرتباط الشباب .. جامعات ال.. دخول المدارس  ..مثل األوالد 

  ..بالزواج 
  كلما .. كلما كانت الطموحات مشتركة والحماس للملكوت واضح

البیت والثروة میراث من اآلباء ، أما الزوجة " كان التدبیر سھًال 
  ) ١٤:  ١٩أم " ( المتعقلة فمن عند الرب 

  األولویات ... ترتیب  
الزوجین بسبب عدم إتفاقھما على ترتیب قد تنشأ مشاكل كثیرة بین 

  .وھذا ینتج عن عدم وضوح األھداف أو غیاب الحوار الجید.. األولویات 
  ؟... أم الریاضة أم زیارة األھل أوًال ھل المذاكرة لألوالد  +
  الیوم ؟.. ھل الخدمة أم الفسحة  +
  أم اإلدخار لمستقبل األوالد ؟.. ھل شراء سیارة جدیدة  +

  .الرجوع الى الحوار الجید والتفاھم المستمر  وھنا یجب
  المسئولیات ... تنظیم 

البد أن یتفق .. ا واألولویات متفق علیھ.. ذا كانت األھداف واضحة إ
  .یع المسئولیات بینھما زوالزوجین على ت

ھل ! .. أن یقع عبء البیت كلھ على الزوجة .. ال یمكن فى ھذا الزمان 
وتربى .. وتطبخ .. تشرف على نظافة بیتھاو.. تقدر الزوجة أن تعمل

  وترضى زوجھا ؟.. أوالدھا 
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البد أن توزع المسئولیات والمشاویر والطلبات واإللتزامات بإتفاق 
الطرفین ، والبد أن یشارك األوالد تدریجیًا فى تحّمل بعض المسئولیات 

  .مثل العنایة بحاجاتھم الخاصة وترتیب غرفھم واإلھتمام بمذاكرتھم  
 الروحیة ... لتلمذة ا 

من المھم جدًا أن ینتظم الزوجین فى سر التوبة واإلعتراف ویستمرا 
 .فى إعادة ترتیب أولویاتھم وتنظیم حیاتھم مع مدبرھم الروحى 

التلمذة على الكنیسة واإلنجیل والعظات وأب اإلعتراف وسیر القدیسین 
  .تحفظ التدبیر مستقرًا وتحفظ البیت سالمًا 

  

  ) ١٣:  ٥٤أش " ( ِك كثیرًا م بنیتالمیذ الرب وسال كل بنیِك" 
  "لیتك أصغیت لوصایاى فكان كنھر سالمك وبرك كلجج البحر" 

  ) ١٨ : ٤٨أش  (
  

 مإحترا... أ 

 بشاشة...  ب

 تقـــوى...  ت

 حـــــــوار...  ح

 خـضـــــوع ... خ

 دبـــــــــر...  د

  .....ر ــــذكـــت
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  فى الزواج المسیحى فى الزواج المسیحى   ......  ذذ
 TTeennddeerrnneessss  ذوقذوق 

  

یجعل الزواج المسیحى لھ مذاق .. ومنھا التذوق والمذاق ... الذوق 
  .مختلف 
  الذوق فى الكالم  

حلو .. الكالم الحسن شھد عسل .. " ھو نوع من الذوق .. الكالم الحلو 
  ) ٢٤:  ١٦أم " ( للنفس وشفاء للعظام 

ن الكالم الناعم الرقیق ینتھى فى الخطوبة ، لكن ج یظنون إبعض األزوا
الحقیقة أن الكالم الذوق البد أن یستمر ویتضاعف مع مشقات الحیاة 

  .وصعوباتھا فى الزواج 
  

كثیر من األزواج ھى كلمات التقدیر والتشجیع ،  دكون لغة الحب عنقد ت
ینتظرونھا من زوجاتھم ، ولألسف تعجز الزوجة أن تشبع ھذا اإلحتیاج 

  .بسبب عدم تركیزھا فى ھذه الفضیلة 
 تذكرى أن زوجك یحتاج الى كلمة حلوة تشجعھ كما .. بنتى الغالیة ا

 .یحتاج الى أكلھ حلوة تشبعھ 

 ال تظن أن أمرأتك التى أجتھدت فى تحضیر الغذاء .. لى بنى الغاا
األكل حلو " .. " ربنا یخلیِك لى " لك ال یسعدھا أن تسمع منك 

 .. الحیاة أسھل جدًا تجعل.. شویة ذوق من فضلك ..  "قوى 

  ) ١٨:  ١٢أم "(طعن السیف أما لسان الحكماء فشفاءیوجد من یھذر مثل "
 

  الذوق فى التصرف  
  أن من الذوق أال تأخذى میعادًا .. أیتھا الزوجة األمینة ھل تدركى

 ھامًا دون الرجوع الى زوجك ؟
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  وجتك ن تتقدمك زأأن من الذوق .. ھل تدرك أیھا الزوج المحب
 . ةحفلفى الدخول الى أى زیارة أو 

  نتظار زوجك حین أن من الذوق أن تحاولى إ.. بنتى اتذكرى یا
والبیت .. أكلھ المحبوب جاھزًا  ویكون.. یعود من العمل متعبًا 

عتقدت أن ھذا مستحیل ما تستطعین ؟ وإن ا رمرتب ھادئًا على قد
قد تكونى فى حاجة .. بسبب مذاكرة األوالد وتنظیف البیت وخالفھ 

 .الى مراجعة فكرة ترتیب األولویات 

  ن زوجتك حین تتزین للخروج معك إ.. أال تعرف یا ابنى العزیز
لشكلھا وشعرھا .. وق فیھا مجاملة ومدیح تنتظر منك كلمة ذ

 ... ولبسھا 

  لألسف رجال كثیرون یظنون أن ھذا كالم فارغ ال لزوم لھ وسط
 .فیحطمون زوجاتھم ببطء ویتحطمون معھم بغشم .. مشاغل الحیاة 

  

  )١:  ١٥أم ("  الجواب اللین یصرف الغضب والكالم الموجع یھیج السخط "
  )١١:  ٢٥أم " (فضة كلمة مقولة فى محلھاتفاح من ذھب فى مصوغ من  "
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  فى الزواج المسیحى فى الزواج المسیحى   ......ر ر 
 aarriieess""  NNoo""oouunnddBB    رفضرفض

  

  قاموس الزواج المسیحى ؟ وماذا نرفض ؟ فى وھل للرفض مكان
فى  لم یسلكطوبى للرجل الذى " األول لكى نفھم الرفض نرجع للمزمور 

لم ھزئین وفى مجلس المست لم یقفمشورة األشرار وفى طریق الخطاة 
  )١:  ١مز " (  یجلس
  ال یستقیم إال بنوع من الحدود أو الرفض الواضح .. الزواج المسیحى

وأیضًا رفض كل انسان لطباعة .. لكثیر من مغریات العالم وشھواتھ 
 .وعاداتھ الخاطئھ 

  ستلطاف من أن ترفضى كل مجاملة زائدة أو ا.. بنتى الغالیة اتعلمى یا
 .ت األسباب رجل لیس زوجك مھما كان

 أن تقاوم النظرة الردیة أو الفكرة البطالة فى أى .. بنى الغالى تعلم یا ا
 .كن عفیفًا فى زواجك .. إمرأة 

  یشغلك عن زوجتك وأوالدك قد .. ضافى عمل إ.. ابنى أرفض یا
 .ویشغلك باألولى عن خالص نفسك طالما ھناك الكفاف والكفایة 

  على .. أو .. شراء بیت جدید أو ل.. طموح زائد .. بنتى اأرفضى یا
 .وترتیب أولویاتك .. حساب سالمك مع زوجك 

 ھ شباب الیوم من د ما یصنعیتقل .. أیھا العروسین السعیدین ..  أرفضا
كلیل إلرضاء الناس والتباھى بالمظاھر على حساب حفالت ما بعد اإل

 .وصیة اهللا 

  غیر روحیین حمیمة مع أصدقاء عالقات .. أیھا الزوجین .. أرفضا ..
 .ذبونكما الى تیار غریب من التنازالت والخطایا یج

  متالك زوجتك وتقیید حریتھا بحجة شھوة إ.. أرفض یا صدیقى
 .كرامتك كزوج 
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  تدخل والدیك فى شئونك الخاصة مع زوجك وال.. بنتى اأرفضى یا 
 .یخرج سر بیتك ألحد مھما حدث  یجب أن

 وتذكر  ..رب إلیك من زوجتك أن تظل والدتك أق.. بنى أرفض یا ا
مت " (  یترك الرجل أباه وامھ ویلتصق بإمرأتھ" كالم الكتاب المقدس 

٥:  ١٩  ( 

  بنتى ـ بإصرار ـ الحاح والدیك على قضاء وقت أطول اأرفضى یا
معھما على حساب بیتك وزوجك وأوالدك ، وتذكرى كالم الكتاب 

 .المقدس 

  )١١ـ  ١٠:  ٤٥مز " (ك حسنك، فیشتھى الملنسى شعبك وبیت أبیك إ "

  ھو أیضًا " حاضر " كما أن البیت المسیحى یحتاج لكثیر من كلمة ،
 .للخطأ " ال " یحتاج لكثیر من شعار 

  
  ) ٣١:  ٢٣أم " (  ال تنظر الى الخمر إذا أحمرت" 

  ) ٤:  ٢٦أم " ( ال تجاوب الجاھل حسب حماقتھ لئال تعدلھ أنت " 
  
  

NO 
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  یحى یحى فى الزواج المسفى الزواج المس  ......  زز
  Beauty ةةــــــننــزیزی 

  

ال تكن زینتكن الزینة الخارجیة من ضفر الشعر والتحلى بالذھب ولبس " 
الثیاب ، بل إنسان القلب الخفى فى العدیمة الفساد زینة الروح الودیع الھادئ 

  )  ٤ـ  ٣:  ٣ا بط " ( الذى ھو قدام اهللا كثیر الثمن 
  

ى وجمال داخلى ال یفنى علمنا الكتاب المقدس أن ھناك جمال خارجى یفن
  )  ١٦:  ٤كو  ٢" ( فالداخل یتجدد یومًا فیومًاإن كان إنساننا الخارج یفنى " 
 ال ینظر الى الزینة الخارجیة وُیخدع  ..بسیده  ى یتشبھلھذا العریس الذ

من یجدھا  إمرأة فاضلة" فى الشكل والمكیاج واللبس ولكنھ یبحث عن 
  )  ١٠:  ٣١أم " (  ثمنھا یفوق الآللئ

  

 ـالتى قیل فیھا  العروس بال زواج ـ" أمھ العذراء  یبحث عن زوجھ مثل
مزینة  ، مشتملة بأطراف موشاة بالذھب ، الملك من داخل كل مجد ابنة" 

  ) باألجبیة ٤٤مزمور (  "كثیرة  بأشكال
  

  ھو یلبس جیدًا ویظھر .. حتى الزوج المسیحى ال یشغلھ مظھره كثیرًا
ألنھ یعرف أن كنزه فى قلبھ ..  دائمًا ھو قلبھ جیدًا ولكن ما یشغلھ

كنزاوا لكم كنوزًا فى السماء حیث ال یفسد سوس وال صدأ وحیث ال ا"
" ینقب سارقون وال یسرقون ، وحیث یكون كنزك ھناك یكون قلبك أیضًا

  )٢١ـ  ٢٠:  ٦مت (
  المسیح حینئذ یختار.. لیت كل العرائس یصرن أوًال عرائس للمسیح 

  .الده من یستحقھم لھن من أو
 كل عریس  جَدلَو.. حقیقى بالفضائل لت كل نفس لعریسھا الملو تج

 .مرأة فاضلة ولوجدت كل عروس زوج فاضل إ
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  لھینا عن ومرآة الجسد ت.. الزینة الخارجیة تشغلنا عن الزینة الداخلیة
  .مرآة النفس التى ھى اإلنجیل 

 ماذا نركب .. ماذا نلبس .. ماذا نأكل .. ة التى ظللت حیاتنا ن السطحیإ
  ولھذا صار الزواج المسیحى مھددًا .. قد جعلتنا بال زینة روحیة .. 

  ) ٤٠:  ١١لو " ( غبیاء ألیس الذى صنع الخارج صنع الداخل أیضًا یا أ "

 مإحترا... أ 

 بشاشة...  ب

 تقـــوى...  ت

 ثــقـــة...  ث

 جــــدیـــة...  ج

 ـــــوارحــ...  ح

 خـضـــــوع ... خ

 دبـــــــــر...  د

 ذوق...  ذ

 رفـــــــــض...  ر

 زیـــنــــــة...  ز

  .....ر ــــذكـــت
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  فى الزواج المسیحىفى الزواج المسیحى  ......  سس
 GGeenneerroossiittyy  اءاءــــخخــسس 

  

ال یقتصر على المال وھو . .د أھم المشاكل المتعلقة بالزواج أح ... البخل
وبخل فى والھدایا ، ولكن ھناك بخل فى المشاعر وبخل فى الكالم 

  .. اإلھتمام وبخل فى الوقت 
  

  )  ٨:  ١٢رو " (  المعطى فبسخاء" والكتاب المقدس یعملنا 
.. الزوج .. والعطاء بسخاء ال یبدأ بالفقراء ، ولكنھ یبدأ بأقرب الناس 

  .واألقارب .. األوالد .. الزوجة 
  

 والمدیح والتشجیع .. على زوجتك فى كالم الحب .. بنى ال تبخل یا ا
كن كریمًا .. التى تحتاجھ  الوقتو.. الھدایا التى تحبھا و.. والحوار .. 

 .تحبك بال حدود معھا ف

 ال توفرى .. فى األعمال التى یحبھا على زوجك .. بنتى التبخلى یا ا
 .أو مشاعرك .. جھدك 

 لیتكما .. أن یقدم كل طرف لآلخر فقط بقدر ما یقدم اآلخر . .حذروا ا
 .تتنافسان فى العطاء والسخاء لبعضكما البعض 

  لو كانت مطیعة لكنت غمرتھا بالھدایا والحب .. ال تقل فى قلبك. 

  لو كان كریمًا معى لما منعت نفسى عنھ .. ال تقولى فى سرك. 
  

مغبوط ھو " ألن المسیح علمنا .. ھذا األسلوب ال یصلح للزواج المسیحى 
  ) ٣٥:  ٢٠أع " (  العطاء أكثر من األخذ

  

 وال .. وعمل وتشجیع  كن سعیدًا وأنت تعطى كالم وھدایا ووقت
 . تنتظر الكثیر
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  وال تنتظرى شیئًا .. كونى سعیدة أنِك تعطى زوجك ما یحتاجھ. 

  كى ل.. ستحقاق دون ا.. بدون حدود .. اهللا بسخاء أنظرا كم یعطینا
 .دون إنتظار .. بسخاء .. نعطى نحن أیضًا 

 ال مانع من العتاب .. ت لحظة عن اإلستمرار فى العطاء وإن عجز
 والتفاھم لكى یستمر الكرم والعطاء بسخاء 

  ) . ٢٥:  ١١أم " (  النفس السخیة تسمن" 
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  فى الزواج المسیحىفى الزواج المسیحى  ......ش ش 
 SShhaarriinngg  ةةــركركــشش 

  

  .مفھوم الشركة  أكثر ما یسعد األزواج فى زواجھم ھو
وعالم من .. رغم وجود اهللا نفسھ معھ .. فوجده وحیدًا .. آدم .. نظر اهللا 

قال الرب اإللھ " .. ولكن رآه وحیدًا یحتاج الى شریك .. الكائنات حولھ 
  )١٨:  ٢تك  " ( لیس جیدًا أن یكون آدم وحده فأصنع لھ معینًا نظیره

حین .. ا صنعھ المسیح معنا مالشركة فى المسیحیة تأخذ قوتھا وعمقھا م
  .وشاركنا حیاتنا تجسد وتأنس 

فى اللحم والدم أشترك ھو أیضًا ) البشر ( فإذا قد تشارك األوالد " 
كذلك فیھما لكى یبید بالموت ذاك الذى لھ سلطان الموت أى )  المسیح(

  ) ١٤:  ٢عب " ( أبلیس 
  

.. ألم معنا وعنا ت.. المسیح شاركنا فى كل شئ بسبب محبتھ الفائقة لنا 
 اركنا األكل والشرب والعمل والحزنش.. صام عنا .. ل آثامنا تحمَّ

  .حتى األلم والموت و.. والضیق 
نعمة ربنا یسوع المسیح " وأخیرًا ترك لنا روحھ القدوس شریكًا لنا 

  )  ١٤:  ١٣كو  ٢" (   ومحبة اهللا وشركة الروح القدس مع جمیعكم آمین
 .الشركة فى الزواج  مع ھذا المثال نتعلم

  یعنى أنھا قد صارت شریكة فى كل .. حین تصبح زوجتى شریكتى
شریكة الفرح والنجاح .. شریكة األلم والحزن .. شریكة القرار .. شئ 
شریكة الفقر والغنى .. شریكة المرض والصحة .. شریكة المصیر .. 
 .شریكة فى كل شئ .. 

 لیس للمرأة " ى جسدك تذكرى أن زوجك شریك ف.. بنتى العزیزة ا
 )  ٤:  ٧كو  ١" ( تسلط على جسدھا بل للرجل 
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 تذكر أن زوجتك شریك فى مالك وطموحك ووقتك .. بنى الغالى ا
 .وجسدك

  ولكنھا ثالثیة كعھد.. ھذه الشركة لیست ثنائیھ كعقد 

ھى قرینتك " لھذا قیل عنھا .. ألن روح اهللا ھو الطرف الثالث فى العھد " 
 ) . ١٤:  ٢مل (  " وإمرأة عھدك

إن لم تستطع أن . لھذا أى نقض لھذه الشركة ھو نقض للشركة مع اهللا 
ال تقل أن لك .. تشارك إمرأتك فى تفكیرك وأسرارك وطموحاتك 

 .شركة حقیقیة مع اهللا 

ما صرتما جسدًا ألنك.. ھذه الشركة تبدأ وال تنتھى إنما تنمو مع األیام 
  .معھ اهللا ال یفرقھ إنسان وما ج.. ثنین واحدًا ولیس بعد ا

 أن تشرك زوجتك فى أخبار شغلك وطموحاتك .. بنى تعلم یا ا
 .وتدبیرك المالى وال تخفى عنھا شیئًا 

 ومزاجھ وما .. أن تشاركى زوجك فى طموحاتھ .. بنتى تعلمى یا ا
   .زوجتھ  صدیقتھ كما أنِك ىكون.. یعملھ ألن ھذا یسعده كثیرًا 



34 
 

  سیحى سیحى فى الزواج المفى الزواج الم  ......  صص
 TTrraannssppaarreennccyy  دقدقــــالصالص 

  

  ) ٢٥:  ٢تك " (  كان كالھما عریانین آدم وإمرأتھ وھما ال یخجالن" 
لكن لیس فى أعین شریك ..  فى أعین الكل.. تجمل یا صدیقى قد ت

  .حیاتك
  

ویجب أیضًا أن تكون مكشوفًا .. أنت عریان ومكشوف فى عین اهللا 
  .صادقًا وصریحًا مع شریك حیاتك 

البد أن ینھى ھذه العالقة الزوجیة .. فیروس قاتل .. ین الزوجین الكذب ب
  .سریعًا لو لم یأخذ عالج سریع من التوبة الصادقة 

  

 لن .. شخص یكذب بسھولة ال ترتبطى من البدایة ب.. الشابة بنتى ا
ال تخدعى نفسك وتقولى لعلى أجعلھ یتوقف .. تشعرى معھ باألمان 

 .ید الكذب ویصل الى خیانة من یدرى ربما یز.. عن الكذب 

" عمالھ م اإلنسان العتیق مع أـخلعت عض أذب ىم علـذبوا بعضكـال تك" 
 ) . ٩:  ٣كو (

 نسان العتیق الذى مات بالمعمودیة إذًا الكذب من عالمات اإل
  .ویموت بالتوبة 

  الذى یتقدم للزواج كسر .. الصدق عالمة اإلنسان الحر الروحانى
 .ة یحتاج الى توبة صادق

  األفضل أن أخفى عنھا ھذه المكاسب .. زوجتى مبذرة .. ال تقل. 

  األفضل أن أخفى عنھ ھذه الزیارة أو ھذا .. زوجى شكاك .. ال تقولى
 .إنھا بدایة الدخول فى ظلمة الكذب والخوف المدمر .. التلیفون 
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  ربما كان من الحكمة إال تعترفى لخطیبك بما قبل الخطوبة من أخطاء
لم یعد ھناك مجال .. ولكن من لحظة أرتباطكما.. اربھ الشك لئال ُیح

 .لألخطاء وعدم الصدق 

  فى حبك .. فى عملك .. فى كالمك .. كن صادقًا فى مشاعرك ..
.. وتذكر أن الخطیة وحدھا جعلت آدم وحواء یخجالن من عریھما 

 .ویختبئا من أحدھما اآلخر ومن وجھ اهللا 

 )١٠:  ٣تك " ( نى عریان فأختبأت سمعت صوتك فى الجنھ فخشیت أل" 

  والشركة أساس .. والثقة أساس الشركة .. الصدق ھو أساس الثقة
 .اإلستمرار واإلستقرار 

 سحق ـ وشجعت إبنھا یعقوب على الكذب حین أخطأت رفقة ـ زوجة ا
 .دخل الى أبیھ العجوز متخفیًا فى زى عیسو لیسرق البركة 

.. یعقوب ھرب الى خالھ .. ا خسرت كلیھم.. وكان الثمن فادحًا 
  .وفسادًا  ًازداد عصیانًا وحقدوعیسو ا

كذب علیھ  ماالى أن دفع ثمنًا فادحًا حین.. وشرب یعقوب عنھا الكذب 
وان ردئ بإدعاء أن یوسف مات وأكلھ حی.. أوالده بعد سنوات طویلة 

وكان یوسف .. حتى فقد بصره  وبكى علیھ یعقوب سنوات طویلة.. 
  .حیًا
 من الكذب واإلخفاء  حذرإ .. 

  

  " فرح بإمرأة شبابكوا.. لیكن ینبوعك مباركًا " 
 ) ١٨:  ٥أم ( 
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  فى الزواج المسیحىفى الزواج المسیحى... ...   ضض
 SSeellff  CCoonnttrrooll    ضبط النفسضبط النفس

  

  . ) ٢٥:  ٩ا كو ( "  كل من یجاھد یضبط نفسھ فى كل شئ" 
مثل زھرة تحتاج الى ماء یسقیھا .. الزواج یحتاج الى جھاد مستمر 

  .م بإنتظا
  )  ٣٢:  ١٦أم " ( مالك روحھ خیر ممن یأخذ مدینة " 

فى .. یتعلم كیف یضبط نفسھ فى الكالم .. الحكیم .. اإلنسان الناضج 
  .الشھوات فى .. اإلنفعال 

  

  ثم ضبط .. یبدأ بضبط البطن .. الصوم مجال خصب لضبط النفس
 .ثم ضبط الفكر والحواس .. اللسان 

 

 تتعلم ضبط النفس  ىلك...  
 

  بمشكلتك.. واجھ نفسك أوًال 

  إعترف أمام نفسك إنك عصبى+ 
  .وإن ھذا یدمر سعادتك وبیتك ..  

  إعترف أنك ضعیف أمام الصور+ 
  .ھذا یدمر فكرك وقلبكإن و..الردیئة  

وأمام أب إعترافك أنِك تحبین .. وأمام اهللا .. إعترفى أمام نفسك + 
 .أو أنِك تریدین فصلھ تمامًا عن أھلھ .. إستفزاز زوجك 

  آمن بالتغییر 

  .. مش ممكن ھا تغیر .. ال تصدق مشاعرك حین تقول + 
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  . أنا حاوت كتیر و ما فیش فایدة .. ال تصدق نفسك حین تقول + 
  .وإال لن تتعلم ضبط النفس ..  ال تلوم اآلخرین+ 
  اهللاتمسَّك بكلمة 

أو )  ٢٧:  ١٠مر " ( كل شئ مستطاع عند اهللا " تمسَّك بوعد + 
  ) . ١٣:  ٤فى " ( استطیع كل شئ فى المسیح الذى یقوینى "

.. الكالم المندفع .. الغضب .. تمسَّك باآلیات الخاصة بمشكلتك + 
 .الشھوات الشریرة .. الغیرة المرة 

 ال تكف عن طلب المعونة 

كل ما یأتى بثمر ینقیھ لیأتى " .. تأكد أن ربنا یرید تغییرك لألفضل + 
  )  ٢:  ١٥یو " ( بثمر أكثر 

"  ن یطلب یجد ومن یقرع یفتح لھكل من یسأل یأخذ وم"  .. صدق+ 
 ) ١٠:  ١١لو (

 درَّب نفسك على ضبط النفس 

ب المشكلة وال تیأس تداریب تناسب تدرَّب.. لمدة شھور على األقل 
  ..سریعًا 

  

  " فى كل شئ وفى جمیع األشیاء قد تدربت " 
 ) ١٢:  ٤فى ( 
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  فى الزواج المسیحى فى الزواج المسیحى   ......  طط
 cceePPaattiieenn    اةاةــول أنول أنــطط

  

.. وال تنتفخ .. المحبة ال تتفاخر .. المحبة ال تحسد .. المحبة تتأنى وترفق " 
وال تفرح ..  تظن السوء وال.. وال تحتد .. وال تطلب ما لنفسھا .. وال تقبح 

وترجو كل .. وتصدق كل شئ .. وتحتمل كل شئ  .. باألثم بل تفرح بالحق 
  ) ٧ـ  ٤:  ١٣كو  ١" (  وتصبر على كل شئ.. شئ 

حتى أن طول أناتھ یدعو للتعجب .. من محبة اهللا لنا أن ُیطیل أناتھ علینا 
رؤوف ورحیم بطئ  ألنى علمت إنك إلھ" شتكى یونان قائًال اكما .. أحیانًا 

  )  ٣:  ٤یو " (  الغضب وكثیر الرحمة ونادم على الشر
  

  .یظھر علیھ طول األناة .. وكل من إمتأل بمحبة اهللا 
فصل بین وحین أراد أن ی.. كان عنیفًا سریع اإلنفعال ..  موسى النبى
  ).  ١٥ـ  ١١:  ٢خر (  وھرب ـالمصرى  قتل واحدًا ـ.. متخاصمین 

صار أكثر الناس ُحلمًا ..... من الخلوة وبعد لقاء مع اهللا ولكن بعد سنوات 
  )  ٣خر ( وطول أناة 

  أما الغضب .. الصبر وطول األناة من مفاتیح السعادة الزوجیة
 .وسرعة اإلنفعال فمن أكثر أسباب عدم اإلستقرار األسرى 

 رى أمرًا مستفزًا ال حین ت.. ة یحتاج الى تدریب مستمر طول األنا
طلب نعمة أ.. دقائق لحاول أن تصلى فى سرك ولو .. الم تتعجل الك

 .ماذا تقول وماذا تفعل .. وحكمة من اهللا 

 " ستماع مبطئًا فى التكلم مبطئًا فى الغضبمسرعًا فى اإلنسان الیكن كل  "
 )١٩: ١یع(

  لكن حاول أنت أن تتغیر .. أن یتغیر شریك حیاتك سریعًا ال تنتظر
 .لتتكیف معھ 
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 أضاعوا عمرھم فى إحباط مستمر .. ا تغییر اآلخر الذین حاولو
أما الذین بطول األناة تحملوا ضعفات من معھم .. وغضب بال حدود 

 .عبروا أیامھم بسالم وھدوء وبأقل مشاكل ممكنة .. 

 البد لك أن تتدرب على .. ال ذا كنت غضوبًا أو عنیفًا أو سریع اإلنفعإ
من الجبار ومالك روحھ خیر البطئ الغضب خیر  "فى الغضب ألن  البطء

 ) . ٣٢:  ١٦أم " ( ممن یأخذ مدینة 

  لماذا " .. أنا قلت لھا أكثر من مرة عما أرید  .. "قد یشكو الزوج قائًال
 !!ومرات بھدوء ؟ بل .. ال تقل مرة أخرى 

  ھا یفضل غیر منظم .. مافیش فایدة " وقد تشكو الزوجة قائلة .. "
ول الى شخص منظم وتتعاملى مع قلة لیتِك تكفى عن إنتظار أن یتح

 !! النظام بھدوء لعل األیام تصنع المعجزة ؟ 

  عنھ  قد ُكِتبلیتك تذكر دائمًا أن عریس النفوس ربنا یسوع... 
  

ال یخاصم وال یصیح وال یسمع أحد فى الشوارع صوتھ ، قصبة " + 
مرضوضة ال یقصف وفتیلة مدخنة ال یطفئ حتى یخرج الحق الى 

 )  ٢٠ـ  ١٩:  ١٢مت  " (ةالنصر

ناء النسائى كونوا ساكنین بحسب الفطنة مع اإل كذلك أیھا الرجال" + 
.. معطین ایاھن كرامة كالوارثات أیضًا معكم نعمة الحیاة .. كاألضعف 

  ) ٧:  ٣بط  ١" (  لكى ال تعاق صلواتكم
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  فى الزواج المسیحى فى الزواج المسیحى   ......ظ ظ 
 lleessssDDoouubbtt  ننــن حسن حســظظ 

  

  )  ٥:  ١٣كو  ا" (  ءالمحبة ال تظن السو" 
حرب تدفع كثیر من المتزوجین الى المشاكل وأحیانًا .. سوء الظن 

  .اإلفتراق 
  

 ظنت .. ھرًا س الى بیت والدیھ ورجع مكشرًا مكفكلما ذھب العری
وقد یكون ببساطة .. شتكت منھا شئ أوإن حماتھا قالت عنھا زوجتھ أ

  ! ھقًا من كثرة العمل أو من قیادة السیارةمر
 ما تكرھھ ظن الزوج أنھا إ... عن شخص معین  كلما سألت الزوجةو

 ! أو ترید منھ شیئًا تعلقت بھ  ھاأنأو 
  

 الظن بشریك الحیاة ؟؟ سيءلماذا ُن 
 

 لسوء التواصل .. أوًال  

  ..قد یكون عدم الدقة فى التعبیر 
  . فھم اآلخر أو یظن فیھ ظنونًا غیر حقیقیة  تجعل الشخص یسيء

  .وقت الحوار ھو سبب سوء الظن  وقد یكون قلة
  

 الثقة بالنفس وباآلخر  .. ثانیًا 

فیظن أن من حولھ .. یأتى من شك الشخص فى نفسھ .. سوء الظن 
أو .. أو یكرھونھ .. یتكلمون علیھ بالسوء أو یتآمرون علیھ 

  .حتى أقرب الناس إلیھ .. یتجاھلونھ بقصد 
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  عدم التسامح  ..ثالثًا 

ستفسر كل ما یحدث مرتبطًا بھذا الخطأ .. تك ن لم تنس خطأ زوجإ
  . وستعذب نفسك وتعذبھا بدون داعى 

متى سامحنا  ألنناالتسامح بین الزوجین یحتاج الى جھاد وصالة 
  . ننسى تمامًا ما حدث  ، اآلخر

  

  عذار البد أن نتعلم أن نتلمس األ.. ظن نتصر على سوء التلكى
.. ترى وتتوقع كل ما ھو جمیل ونجاھد فى إتجاه العین البسیطة التى 

سراج الجسد ھو العین ، فمتى كانت عینك " .. التى قال عنھا المسیح 
بسیطة فجسدك كلھ یكون نیرًا ، ومتى كانت عینك شریرة فجسدك كلھ 

 ) ٣٤:  ١١لو " ( یكون مظلمًا 

 دى " ى یوسوس لك یضًا توقف عن اإلستماع لصوت الشیطان الذوأ
وتكتشف أنك صنعت .. "  لت كذا وھتعملدى عمو.. تقصد وتقصد 

 . لنفسك قصة من الخیال كادت تحطم حیاتك الزوجیة 

د أن تشغل عقلك بصالة تعوَّ.. سكت ھذا الصوت المؤذى ولكى ُت
تمر فى عمل اهللا وكالمھ فال یسوع أو صالة المزامیر أو التأمل المس

 ) . ٢٧:  ٤أف " (  ال تعطوا ابلیس مكانًا" بلیس مكانًا یجد إ

  لیعطیك اآلخر تفسیرًا لما .. تستفسر أو تتسائل بھدوء  كیفلیتك تتعلم
 .بدًال من إسقاط التھم والتعجل فى الحكم .. حدث 

  

  "لكن أحكموا حكمًا عادًال .. ال تحكموا حسب الظاھر " 
  ) ٢٤:  ٧یو ( 
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  فى الزواج المسیحىفى الزواج المسیحى  ......  عع
 RRaattiioonnaalliizzaattiioonn  عقلعقل 

  

 متعقالتكن محبات لرجالھن ویحببن أوالدھن ، لكى ینصحن الحدثات أن ی" 
  ) ٥ـ  ٤:  ٢تى (  " عفیفات مالزمات بیوتھن صالحات خاضعات لرجالھن

فأرید أن یصلى الرجال فى كل مكان رافعین آیادى طاھرة بدون غضب وال " 
ال  وتعقلجدال، وكذلك إن النساء ُیزین ذواتھم بلباس الحشمة مع ورع 

  )  ٩ـ  ٨:  ٢تى  ١" (  أو مالبس كثیرة الثمن بضفائر أو ذھب أو آللئ
  

  لكن كثیرًا ما یھملھا ویعیش كمن ال عقل .. العقل نعمة تمیز اإلنسان
وقد یسھل التأثیر .. وقد یؤذى نفسھ ومن حولھ .. تجده مندفعًا .. لھ 

وقد یتجاھل كل كالم المشورة واإلرشاد أو یعمیھ الغضب .. علیھ 
 . فیثور كحیوان ھائج 

  )١١:  ١٩أم " ( الصفح عن معصیة اإلنسان یبطئ غضبھ وفخره تعقل "
  ھى مزیج من اإلعتدال والتوازن والتروى والحكمة .. التعقل فضیلة

  .والتفكیر الھادئ والتسامى 
  .. اإلنسان العاقل قال عنھ المسیح

بنى بیتھ على  عاقلكل من یسمع أقوالى ھذه ویعمل بھا أشبھ برجل  "
  )  ٢٤:  ٧مت " (  الصخر

  )  ١٣:  ١٠أم " ( توجد حكمة  العاقلفى شفتى " 
 إن كان الزوجین متعقلین .. بیت على صخر ..  ىالزواج المسیح ..

 .یجعالن أساس إرتباطھما وصیة ربنا 

  یحفظون ـ أثناء فترة الخطوبة ـ عن ظھر قلب .. رأیت مخطوبین
بنى بیتھما كواجب وإلتزام لی)  ٧،  ٦،  ٥مت ( الموعظة على الجبل 

ن بھ ویتدربان بل یعمال.. ال یحفظان الكالم فقط على الصخر ، و
 .علیھ
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  لنتفادى كثیر من المشاكل والھموم .. ما أحوجنا الیوم الى التعقل. 

  وال یرى من .. یندفع لیصرف ببذخ فى أمور تافھھ .. نرى شباب
 .بال تعقل  .. حولھ من فقراء ومعدمین 

  بال  ..اتھ فى إدمانھ مخدرات أو جنس أو قمار یھین حی.. ونرى شبابًا
 . تعقل

  ختالف اتھ لمجرد إیندفع بعنف لیعتدى على شریك حی.. ونرى شبابًا
 .وال یحسب حساب النفقة كم یكلفھ ھذا التصرف .. بسیط 

  ونرى زوجات مسیحیات یأخذن اإلرشاد من نساء لم یعرفن معنى
 .ال تعقل ب ..ة والحب المقدس الزواج المسیحى والعف

  یتعجلن فى الكالم وتخرج كلمات كطعن .. ونرى أزواج وزوجات
 .السیف لتترك جروحًا قد ال تلتئم 

"  بھمن الرجاء  أكثرأرأیت إنسانًا عجوًال فى كالمة الرجاء بالجاھل " + 
  )  ٢٠:  ٢٩أم ( 

 "غیر متعقلة  ...مرأة مخاصمة خیر من أالسطح  السكنى فى زاویة" + 
  )  ٢٤:  ٢٥أم ( 
  وتتفاقم المشاكل .. أسرارھن للصدیقات واألھل  زوجات یفشینونرى

ما أكثر ..بال تعقل .. وتتخبط اآلراء وتتعقد األمور بسبب القیل والقال 
 .ما قیل عن الجاھل ـ غیر المتعقل ـ فى أسفار الحكمة 

"  طریق الجاھل مستقیم فى عینیھ أما سامع المشورة فھو حكیم "+ 
  ) ١٥: ١٢أم(

تعوزه حكمة فلیطلب من اهللا الذى یعطى الجمیع إن كان أحد " وأخیرًا + 
  )  ٥:  ١یع " (  فسیعطى لھ وال یعیر بسخاء

إنما نھایة كل شئ قد أقتربت فتعقلوا وأصحوا للصلوات ، ولكن قبل " + 
كل شئ لتكن محبتكم بعضكم لبعض شدیدة ألن المحبة تستر كثرة من 

  ) ٨ ـ ٧:  ٤بط  ١" (  الخطایا
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  فى الزواج المسیحى فى الزواج المسیحى   ......  غغ
  ZZeeaalloouussnneessss    رةرةــــییــغغ

  

" كل حین  ولیس حین حضورى عندكم فقط حسنة ھى الغیرة فى الحسنى " 
  ) ١٨:  ٤غل ( 

  

  ..ھناك نوعان من الغیرة 
لمزید من  عملھ بمعنى الحماس اإلیجابى الذى یدفع اإلنسان .. األولى+ 

.. علمھ .. دراستھ .. روحیاتھ  ..اإلجتھاد والتفوق والنجاح فى كل شئ 
  .بیتھ 

ومنھا أیضًا الغیرة من شخص محبوب لتتعلم منھ صفة جمیلة كالصالة 
  .واألمانھ والخلوة والخدمة والبذل والھدوء 

حیث الغیرة " رة التى ذكرھا معلمنا یعقوب فھى الغیرة الُم .. الثانیةأما + 
مثل غیرة شاول )  ١٦:  ٣یع " ( والتحزب ھناك التشویش وكل أمر ردئ 

  )  ١٨صم  ١( حاول قتلھ  إنھ من داود حتى
زوج یغیر على زوجتھ فیمنعھا من الخروج أو  مثل.. ومنھا الشك 

والغضب بال  والھواجس القلقمع اآلخرین ، ویقع فى الخدمة أو التعامل 
  .نھایة 

 

  أى نغیر على .. نحتاج فى الزواج المسیحى الى الغیرة الحسنة
.. یا لیت كل زوج یغیر على خالص زوجتھ وبیتھ .. نا خالص نفوس

وقراءة الكتاب المقدس واإلعتراف فیشجعھم على حضور القداس 
 .المنتظم 

 التى تأتى باكیة على زوجھا ألنھ إبتعد عن الكنیسة  .. ما أعظم الزوجة
وإنما بغیرة مقدسة تطلب خالصھ .. وھى ال ترید راحتھا وال كرامتھا 

 .ف عن الصالة ألجلھ وتوبتھ وال تك
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  الزواج المسیحى یحاول الطرفان بغیرة حسنة أن یدفعا بعضھما فى
 .فى طریق الملكوت 

ین بعضكم بعضًا بمزامیر وتسابیح وأغانى روحیة مترنمین ملمك" 
  ) ١٩:  ٥أف " (  ومرتلین فى قلوبكم للرب

أرید أن یصلى الرجال فى كل مكان رافعین أیادى طاھرة بدون غضب " 
  )  ٨:  ٢تى  ١" (  ال جدالو
 فیھ یتنافسالذى .. مسیحى المفتوح لخدمة الملكوت ما أجمل البیت ال 

 .والد اهللا ألالتعب المقدم هللا وفى الزوجان 

  عاتبھا زوجھا بغیرة مقدسة .. حین أخطأت زوجة أیوب وتذمرت ..
شر ال أالخیر نقبل من اهللا وال.. تتكلمین كالمًا كإحدى الجاھالت " ..قائًال
"  فلیكن أسم الرب مباركًاالرب أخذ والرب أعطى ")  ١٠:  ٢ي أ(  "نقبل

 ) ٢١:  ١أى ( 

 زوجھاطوبیا ل سارة وفى قصة طوبیا تظھر الغیرة الحسنة فى تشجیع 
 ) ٨طو ( على الصوم والصالة 

  الریاضة أو الدراسة  فىما أتعس ھذا األب الذى یفرح بأن إبنھ تفوق
ج ازونوع من األ أى ترى.. ن الكنیسة والعبادة وینسى أنھ قد إبتعد ع

 ؟؟ سیكون فى المستقبل

  تشعر إال ال.. ب الكثیرون بزوجھا ِجالتى وإن أُع.. ما أسعد الزوجة 
ألنھا ..  منھ أو علیھ وال تشعر بأى غیرة..  بفخر وشكر وعرفان هللا

 .تثق فیھ وفى نفسھا 

  ة المرة طریقًا الى ال تعرف الغیر.. الغیور على خالص نفسھ وبنیھ
 .قلبھ ألنھ یفرح لفرح الناس ویتمنى الخیر للجمیع 

ألنى خطبتكم لرجل واحد ألقدم عذراء عفیفة .. أغار علیكم غیرة اهللا نى إ" 
  )  ٢:  ١١كو  ٢" ( للمسیح 
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  فى الزواج المسیحىفى الزواج المسیحى  ......  فف
  WWeeaanniinngg    امامــططــفف

  

ال یحتاج .. طفولتھ یقال عن إنتقال الطفل الى مرحلة جدیدة من .. الفطام 
  .بل ینطلق لیأكل كما یأكل الكبار .. فیھا الى لبن أمھ 

وحین یدخل .. فى بدایتھا ولكنھا تؤلم بعض الشئ .. حریة .. والفطام 
ثم .. الطفل حضانة ألول مرة قد یبكى ألنھ ال یرید أن یبتعد عن بیتھ 

  .وُیفطم مرة أخرى .. یحب الحضانة 
تتحرك نفس آآلم الفطام لكنھا .. لكلیة أو العمل وحین یدخل المدرسة أو ا

  .دعوة الى النضج والنمو ومرحلة أفضل من ذى قبل 
  قد یؤلم قلیًال ولكنھ .. ھو فطام من نوع جدید .. ھكذا الزواج المسیحى

بالمسئولیة واإلستقاللیة یدفع الزوجین الى مزید من اإلحساس 
  .والعطاء

طام األطفال ألن األمھات قد یستمروا قد یتأخر ِف..  فى مجتمعنا الشرقى
وھذا قد یؤثر على نفسیة الطفل فینمو .. فى الرضاعة أكثر من سنتین 

  .مسئولة وغیر منضبطة غیر.. نموًا بطیئًا ویظل دائمًا شخصیة إعتمادیة 
سلبًا  ألن ھذا یؤثر.. إن تأخر ِفطام العروسین عن أھلیھما .. واألخطر 

  .نتمائھما لبعض وكیانھما الجدید المستقل إ وقد یحطم.. على الطرفین 
 بنتھا الى بیتھا الجدید ولكنھا البد أن تفھم أنھا قد تبكى األم وھى تودع ا

والكتاب المقدس .. ثم ثانیًا إبنتھا .. أوًال زوجة فالن .. صارت 
.. لزوجھا والعرف البشرى ینسب الشابة ألبیھا ومتى تزوجت ینسبھا 

  . لتكون األولویة واضحة
  عما یحدث كثیرًا بدافع القلق واإلطمئنان أن یسأالوقد یحاول الوالدان

من تدخل أحیانًا  وال یخلو ھذا.. فى حیاة أوالدھما حدیثى الزواج 
 .. وضغط نفسى 
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لألسف سرعان .. ـ الزوج أو الزوجة ـ اإلعتراض  شبابذا حاول الوإ
فین إكرام  " .. "خالص نسیتوا أھلكم " سمع كلمات الذعة مثل ما ی

  .!!! " أنتم لسھ صغیرین ومحتاجین توجیھ مستمر " .. " الوالدین 
  أن تجد زوجھا یعتمد فى الصرف المادى .. ما أصعب على الزوجة

 .على دخل والده وعملھ 

  وإذا .. وما أقسى علیھا أن تكتشف أن رأى والدتھ أھم من رأیھا
 .األفضل أن تلجأ الى أمھ فمن أرادت اقناعھ بشئ 

 كلمة یقولھا أو قرار  من لیس ھنما أصعب على الزوج أن یكتشف إ
ناقش فى عقلھ إال وُت أو حتى فكرة. تھ یأخذه إال وتعرفھ وتراجعھ حما

قد یلجأ ھذا الزوج الى اإلبتعاد النفسى واإلخفاء أحیانًا .. فى بیت حماه 
 .س المر بالتدخل وعدم اإلستقاللیة تجنبًا لھذا اإلحسا.. عن زوجتھ 

  والكتاب المقدس واضح .. ضرورة إلستقرار البیت الجدید .. الفطام.. 

  )  ٧:  ١٠مر " (  یترك الرجل أباه وأمھ ویلتصق بإمرأتھ" قال للزوج 
  )  ١٠:  ٤٥مز " ( أنسى شعبك وبیت أبیِك " وقال للزوجة 

 األفضل إن الطرف فمن .. ار التدخل بسالمة نیة ذا حاول أحد الكبا
لیضع أساسًا .. ھو الذى یصده بأدب ) بنتھ أو ا ابنھ(األقرب 

 .لإلستقاللیة ولكى ال یكون ھناك إحراج للطرف اآلخر 

  یتمتعوا بحیاتھما لأرجوكم أتركوا فرصة لألزواج .. أیھا الكبار
 .یحددا سویًا الحدود لكل شئ لیقررا سویًا ما یناسبھما ولو.. الجدیدة 

نتبرع نحن  أن من.. المشورة  األجدى واألفضل أن یأتیا ھما طالبین
بالنصح واإلرشاد ونصاب وقتھا بإحباط شدید حین یتجاھال النصیحة 

 .وال یأخذان بھا

 ضرورى للنضج والنمو  فلنتذكر جمیعًا أن الفطام مؤلم قلیًال ولكنھ
  .واإلستقرار 
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  فى الزواج المسیحىفى الزواج المسیحى  ......  قق
  PPrrooggrraamm  rriittuuaalliippSS  ىىقانون روحقانون روح

  

فلیست .. واآلن نكملھ بالقانون الروحى .. بالتقوى . .فى باب التاء  ابدأن
  .ھناك تقوى حقیقیة بدون قانون روحى أو تدبیر روحى منتظم 

  

یعنى وجود نظام أو برنامج محدد لكل ما ھو روحى فى  القانون الروحى
إن كان أحد یجاھد ال "  ..و لنتذكر ..بنود  ٨ویشمل على األقل .. حیاتنا 

  )  ٥:  ٢تى  ٢" (  انونیًاقیكلل إن لم یجاھد 
 

  الصالة .. أوًال 

البیت الذى ترفع فیھ صلوات منتظمة قویة ال یمكن أن یدخلھ الشیطان 
  .وال یمكن أن یتزعزع أبدًا 

/ صالة باكر ( األفضل أن یكون للزوجین جزء مشترك من األجبیة 
من األجبیة ـ  أجزاء أخرى.. ( وجزء شخصى لكل منھما ) النوم 

  ) ـ ترانیم التسبحة
والصالة .. أى الصالة المشتركة لھا بركتھا .. فالمذبح العائلى 

  .الشخصیة والسھر الروحى الخاص بكل فرد لھ قیمتھ 
  اإلنجیل .. ثانیًا 

ذا أحب الزوجان الكتاب المقدس وكان لھما مرجعًا ومرشدًا وصدیقًا إ
  .ال یمكن إال أن یعیشا فى سالم وإستقرار وقداسة .. 

ضل أن یشتركا فى قراءه معینھ كل یوم أو كل أسبوع على واألف
تھ الخاصة یومیًا فى المیعاد اقراء على أن یكون لكل منھما.. األكثر 

باإلستماع الى  قیادة السیارةستغالل وقت ویمكن إ.. الذى یناسبھ 
  .اإلنجیل المقروء أو العظات الروحیة أو تفسیر الكتاب 
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ربع الى نصف .. محدد ومیعاد ثابت  واألفضل أیضًا اإللتزام بوقت
  .یومیًا.. ساعة 
  التوبة واإلعتراف .. ثالثًا 

والزوجة التى تراجع .. الزوج الذى یحاسب نفسھ فى ضوء كلمة اهللا 
  .. ینتصران على كل مشكلة ویتخطان أى أزمة .. ضمیرھا أوًال بأول 

الى والتائب الصادق یسرع .. طرف أب إعتراف   أن یكون لكل البد 
  . ھ فى كل مشكلة ال على شریك حیاتھأب إعترافھ ویقع باللوم على نفس

وإن حدث أى خالف بینھما ما أسھل أن یكون أب اإلعتراف حكمًا 
  .ومرجعًا وسالمًا 

  القداس والتناول .. رابعًا 

یتقدمان .. البد للزوجین أن یكون لھما عشرة قویة مع المذبح اإللھى 
ویربیا أوالدھا .. لینمیا فى الحب اإللھى .. ألقل للتناول أسبوعیًا على ا

  .فى خوف اهللا من البدایة 
  إجتماع روحى .. خامسًا 

وال تكفى العظات .. من الضرورى اإلنتظام فى إجتماع داخل الكنیسة 
ألن اإلجتماع یحقق شركة للمؤمنین فى .. المرئیة أو المسموعة 

أنشطة تزید إنتمائھما  وفیھ.. الصالة والتعارف والتقارب والمحبة 
  .للكنیسة ونموھما الروحى 

  العشور .. سادسًا 

البد أن یحرص الزوجین ـ كحد أدنى ـ على تقدیم العشور والبكور من 
 .مالھما الخاص قبل اإلدخار وقبل الصرف فى أى إتجاه

  الصوم .. سابعًأ 

حین یشارك الزوجین أصوام الكنیسة یتمتعا بعضویة حقیقیة فى جسد 
سیح الواحد ویأخذا قوة الصوم والصالة لغلبة كل الشیاطین وحیلھم الم

  .وینتصرا على كل المشاكل والتحدیات 
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  الخدمة .. ثامنًا 

حبذا لو وجد الزوجان مجاًال للخدمة فى الكنیسة تتناسب مع مواھبھما 
ونتذكر قول المسیح ـ لھ .. وظروفھما حیث أن الخادم یبنى وُیبنى 

  ) ٣٠:  ١٢مت " (  یجمع معى فھو یفرقمن ال " المجد ـ 
ھذه البنود الثمانیة ھى نوافذ لنعمة اهللا تحفظ البیت المسیحى فى سالم 

  .وتعطى نموًا وعمقًا وسالمًا لكل أفراد األسرة 
وقد یضاف بنود أخرى مثل الخلوة وقراءة الكتب الروحیة وسھرات 

  .الزوجین  حسبما یسمح وقت وظروف.. التسبیح والمؤتمرات الروحیة 

 مإحترا... أ 

 بشاشة...  ب

 تقـــوى...  ت

 ثــقـــة...  ث

 جــــدیـــة...  ج

 دبـــــــــر...  د

 ذوق ... ذ

 رفـــــــــض...  ر

 زیــنـــــــة...  ز

 ســـخــــاء...  س

 ـــةشـــرك...  ش

  ..... ىرــــذكـــت

 نفسضبط ال...ض

 طول أناة ... ط

 دبـــــــــر...  ظ

 عـــقــــل...  ع

 غـــیـــرة...  غ

 صـــــدق...  ص

 حــــــوار...  ح

 خـضــــوع...  خ

 فــــطـــام...  ف

 قانون روحى...ق
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   فى الزواج المسیحى فى الزواج المسیحى   ......  كك
 SSwweeeett  wwoorrddss  كالم حلوكالم حلو 

  

 )  ٢٤:  ١٦أم " (  الكالم الحسن شھد عسل حلو للنفس وشفاء للعظام" 

.. أن أزواجھن یتوقفن عن الكالم الحلو بعد الزواج  تشكو أغلب الزوجات
 .بینما یكثرن منھ فى الخطوبة 

 .یقولوا لم نتعلم أن نقول كالم حب وبعض  األزواج 

 .دم  وبعض الزوجات ُیخرجن الكالم الحلو كمن یسحب عینة

  ربنا ـ لھ المجد ـ  مع حتى.. ضرورة ألى عالقة حب .. الكالم الحلو
 . ) ٢:  ١٤ھو " (  خذوا معكم كالمًا وأرجعوا الى الرب "یقول 

 وھذا ما یسمیھ الكتاب .. ھدیة وكان الكالم أحیانًا أھم من الذبیحة أو ال
 ) ١٥:  ١٣عب " (  سمھحة التسبیح أى ثمر شفاة معترفھ بإذبی" 

 

 الكالم الحلو بین الزوجین ؟؟  ما ھو شكل 

  كلمة الشكر والتقدیر .. أوًال 

لزوجتك كلمة شكر حین تتعب  قلت إذا.. ماذا ستخسر یا عزیزى 
لم تصنعھ  ھل ألنك أفترضت أنھ واجبھا الطبیعى ؟ وماذا لو.. معك 

  .ألن تلومھا؟ أما كان باألحرى أن تقدرھا وتشكرھا .. 
سقى زھرة الحب الزوجى كى ال ماء ی كلمات الشكر والتقدیر ھى

 .تذبل

  كلمة التشجیع والمدیح.. ثانیًا 

كالھما یحتاج للتشجیع مھما كبر بھما العمر وكثرت .. الرجل والمرأة 
  جیع لیس فینا من ال یحتاج للتش.. اإلنجازات 

  ) ١٤:  ٥اتس " ( شجعوا صغار النفوس  "
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كلمات التشجیع والمدیح ھى وقود مستمر لسیارة الزواج فال تتوقف 
 .أبدًا 

  كالم الحب .. ثالثًا 

أو یخجل من أن یقول .. البعض یعتبره عیبًا .. وھنا تأتى المشكلة 
  .أو یدعى أنھ لم یعتاد ھذا الكالم .. تعبیرات الحب 
.. ادة تأصلت كعبمحاولة ثم ممارسة وإستمرار حتى كل عادة بدأت 

إنك فخور .. لماذا ال تحاول أن تذكر إلمرأتك كل حین إنك تحبھا جدًا 
 نھا جمیلة فى عینیك ؟إ.. أنك تثق فیھا .. بھا 

  كالم الدعاء .. رابعًا 

ماذا لو قلت لشریك .. إن الدعاء البسیط نوع من الصالة السریعة 
ربنا .. ربنا یحافظ علیِك .. ربنا یفرح قلبك .. ِك لىَّ ربنا یخلی "حیاتك 

 .... " یدیِك أكثر وأكثر 

  كالم اإلعتذار .. خامسًا 

ما أجمل أن .. ما أجمل كلمة اإلعتذار حین تقال فى وقتھا وبإتضاع 
ھأحاول  ..أنا عارف أنى ضایقتك .. حقك علىَّ .. أخطأت .. تقول 

 .. ان ماتزعلیش یھ علشأعمل إ.. معملش كده تانى 

  كالم العتاب .. سادسًا 

وكالم .. بالعكس فالعتاب كالم حب .. ال تظن أن العتاب كالم ھدام 
  ..حلو

.. ُتبادر أوًال باإلعتذار .. یحتاج الى حكمة وإتضاع .. لكن العتاب فن 
وثالثًا تدخل فى الموضوع بأدب شدید .. وثانیًا بتلمس اإلعذار 

  .ھادئ  وصوت.. وإبتسامة رقیقة 
  .وتربح شریك حیاتك .. تكسب الجولة .. فى الغالب 
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  كالم الرسائل.. سابعًا 

أن كل رسالة .. أن كل الزوجات یحببن الرسائل والكروت لم تعھل 
  .لشریك حیاتكقصیرة حتى على التلیفون المحمول تحمل معنى جمیل 

  .وكل رسالة معبرة وباألخص فى المناسبات تحمل ذكرى عطرة قویة 
 .وال تجعل رسائلك توقف كالمك .. ل فى رسائلك فال تبخ

  كالم اإلشتیاق واإلحتیاج .. ثامنًا 

أن یصارحوا بإحتیاجاتھم أو یترفع البعض فى عالقاتھم الزوجیة 
  .إشتیاقاتھم وكأنھا إھانة لكرامتھم 

حین .. والبعض یعتبرھا مضیعة للرومانسیة حیت تكشف إحتیاجك 
أنت " أحتاج أن تشاركنى .. أحتاج أن تسمعنى .. أنا أحتاج لك  "تقول 

  .تعطى قیمة لآلخر 
  ..الذى قال .. ما بالكم بالمسیح 
  ! ؟ )  ٧:  ٤یو " (  عطینى ألشربا" للمرأة السامریة  

  !؟ )  ١٥:  ٢١یو " (  أتحبنى أكثر من ھؤالء" وسأل بطرس بإتضاع 
  
 من كالم .. حذر یا عزیزى فى النھایة إ .. 

  ....اللوم .... السخریة .... النقد 
  التعالى.... التجریح .... اإلھانة 

  الحدة.... المقارنة .... 
  وتذكر ...  
  )١١:  ٢٥أم " ( تفاح من ذھب فى مصوغ من فضة كلمة مقولة فى محلھا"
)                    ١١:  ٤نش "(یا عروس تقطران شھدًا تحت لسانك عسل ولبن شفتاِك"
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  واج المسیحى واج المسیحى فى الزفى الز  ......  لل
 eessTToouucchh  لمسات لمسات  

  

ربنا یسوع  ـ لھ )  ١٦:  ١٠مر " (  حتضنھم ووضع یدیھ علیھم فإ" 
  . المجد ـ یعرف قیمة اللمسات النقیة 

لمة لكنھ مد یده وأمسك یدھا إبنھ یایرس بككان المسیح قادرًا أن یقیم 
ا صبیة وأمسك بید الصبیة وقال لھا طلیثا قومى الذى تفسیره ی" ..  وأقامھا

   ) ٤١:  ٥مر " (  لك أقول قومى
بأمره ولكنھ مد یده لیلمسھ حتى لو تعرض وكان یمكن أن یشفى األبرص 

فتحنن " ..  ـ فى نظر الناس ـ للنجاسة أو العدوى ولكنھ یحتاج لمسھ حب
  ) ٤١:  ١مر (  " یسوع ومد یده ولمسھ 

 الرقیقة تحمل إنما اللمسات .. ن الكالم وحده یكفى إ.. بنى ال تظن یا ا
 .ومعانى عمیقة قد ال ینقلھا الكالم .. كالمًا ال ُیقال 

  أیھا الزوج ال تقّبل زوجتك فقط فى المخدع وفى بدایة عالقتكما
مع عروس النشید  تنھدوأسمعھا ت.. فى كل وقت لھا لكن قّب.. المقدسة 

 )  ٢:  ١نش " (  لیقبلنى بقبالت فمھ ألن ُحبك أطیب من الخمر" 

  فأن .. ن لمسات رقیقة ال تعنى شیئًا لزوجك إال تظنى .. الزوجة أیتھا
محاولتك إرضائھ فى كل ركن من أركان بیتك وفى تنظیم وریقاتھ 

 .ومواعیده ھو تعبیر حب یرصده جیدًا 

 ن لمسات رقیقة على شعر زوجتك ومسك یدیھا مثل األیام أیھا الزوج إ
 .یسعدھا .. األولى 

 قل لتكون لغة الحب األولى لألطفال فى ھذا ھذه اللمسات الدافئة تنت
شمالھ تحت رأسى ویمینھ "   . البیت السعید الذى تلمسھ ید اهللا كل حین

  . ) ٦:  ٢نش " (  تعانقنى
  ھى أیضًا .. النظرات الحانیة .. اإلبتسامة الرقیقة .. الزھور الجمیلة

  .طول العمر .. لمسات ھامة 
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  فى الزواج المسیحىفى الزواج المسیحى  ......  مم
  HHuummbbllee  hheeaarrtt    ع القلبع القلبمتواضمتواض  

  

  )٢٩:١١مت("فتجدوا راحة لنفوسكم ومتواضع القلبمنى ألنى ودیع  تعلموا"

تواضع .. غالبًا ألننا نفتقر الى ھذه الفضیلة .. لماذا ال نجد راحة نفسیة 
یفرح بكل . .راضى ومریح .. المتواضع فى قلبھ شاكر دائمًا .. القلب 

  .ئ ببساطة یقبل كل ش.. وأصغر األشیاء .. شئ 
  المتواضع فى قلبھ... 

  ال یرى إال كل شئ حسن. 

  فال یلوم أحد وال ُیدین أحد .. یعرف ضعفھ وُیدرك عیوبھ جیدًا. 

  ویبتسم للكل .. ویفرح بالكل .. ویمدح الكل .. یخدم الكل. 

 أو زوجة  إن كان لزوج.. كشریك حیاة ..  ھو ھدیة من اهللا. 

  أو أوامر أو نقد  كثیرة زوجھا بطلباتال ُتثقل .. الزوجة المتواضعة ..
 .إنما دائمًا تشكره وتشجعھ وتمدحھ على فضائلھ 

  ویریحھا فى كل ما .. یقبل كل أكل تعده زوجتھ .. الزوج المتواضع
 .وُیسرع الى ما یسر قلبھا .. تتمناه 

  إنما .. ال تقارن نفسھا بغیرھا وال زوجھا بغیره .. الزوجة المتواضعة
 .اهللا والتسبیح الدائم  تنشغل بشكر

 

  سر الراحة الحقیقیة ؟.. من أین لنا بتواضع القلب 
  .نصل الى تواضع القلب  لكىحتاجھم تداریب ـ ن ٣على األقل ـ 

كلما أعتاد الزوجین أن یشكرا على كل شئ ،  :ـ تدریب الشكر  ١
 أنعم علیھم اهللا بتواضع.. ویقبال من اهللا كل شئ .. ویقاوما روح التذمر 

  .القلب وراحة حقیقیة وراحة أبدیة 
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صلوا بال انقطاع ، أشكروا فى كل شئ ألن ھذه ھى ، أفرحوا كل حین " 
  ) ١٨ـ  ١٦:  ٥ا تس " (  مشیئة اهللا فى المسیح یسوع من جھتكم

كلما تأمل الزوجان كل منھما أخطاءه  : ـ تدریب فحص النفس ٢
ناال فضیلة .. دة المسیح فى صالة حارة وتوبة جاوطرحھما تحت قدمى 

  .التواضع الحقیقى 
تحول الى قلب نقى متواضع .. سى كلما صھرت الدموع القلب القاو
  ) . ٥٠مز ( "  القلب المنكسر والمتواضع ال یرزلھ اهللا"
بعضھما حین یجاھد الزوجان فى فضیلة الخضوع  :ـ تدریب الطاعة  ٣

  .یناال نعمة التواضع وبركاتھ ... لبعض 
  وكم أفسدت من .. أم الشرور  ھىالكبریاء  خطیة نأل.. فلنحذر

أنا " تسمعھا واضحة على لسان الزوج أو الزوجة المتكبرة .. زیجات 
انتم مش .. أنا دایمًا صح .. أنا عملت كل اللى علىَّ ..  مش بأغلطما 

 ." فاھمین حاجة 

 الغضب واإلھانة والعنف اإلدانة و.. بنات الكبریاء  ھیكم عننا ..
"  رجًال حكیمًا فى عینى نفسھ  الرجاء بالجاھل أكثر من الرجاء بھ أرأیت"
 .)  ١٢:  ٢٦أم ( 

  التى تأتى .. عالج لكل ھذا الكبریاء إال بنعمة القلب المتواضع ال
وقد تأتى أخیرًا بالضیقات والتجارب .. والجھاد والتداریب  بالمحاولة
  .والتأدیب 

 الطاعة التوبة الشكر

 تواضع القلب

  الراحة النفسیة

  الراحة األبدیة
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  فى الزواج المسیحى فى الزواج المسیحى   ......  نن
   cceeGGrraa    ةةــممــععــنن 

  

  ) ٢٢:  ١٨أم " ( من یجد زوجھ یجد خیرًا وینال رضا من الرب " 
  ن الزواج المسیحى ھو نعمة ؟ھل تصدق أ

  

أال تعرف أن كل سر من أسرار الكنیسة ھو نعمة عظیمة غیر منظورة 
  .منظورة  أشكال فى

  .الماء المقدس  شكلفى .. نعمة الوالدة الجدیدة .. فالمعمودیة 
  .الزیت المقدس  شكلفى نعمة حلول الروح القدس .. میرون وال

  . العروسین المتقدمین  شكلفى .. اإلتحاد  ةنعم.. والزواج 
دًا واحدًا ویخرجان من الكنیسة جس.. ثنین كیف یدخل الخطیبین الكنیسة كإ

  !!! ھذا السر عظیم.. 
  

  لفرح فالزواج نعمة فیھا ا.. والزواج مثل كل نعمة تحتاج الى جھاد
.. والسعادة والوحدة والحب واإلستقرار وعربون الملكوت األبدى 

 .ولكنھا تحتاج لجھاد لتحافظ على كل ھذا 

  وتحتاج الى جھاد التوبة لتظل تتمتع بالحیاة .... المعمودیة نعمة
 .. الجدیدة 

 ى تمتلئ من الروح القدس كل وتحتاج الى جھاد لك .... المیرون نعمة
 .حین 

 وتحتاج الى توبة مستمرة لكى تتمتع بالغفران  .... نعمة سر اإلعتراف
 . والقداسة

 وتحتاج الى توبة لكى تتمتع بالثبات فى المسیح  .... التناول نعمة. 
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 تحتاج الى تعب ومثابرة لكى تستمر الوحدة كما  .... ھكذا الزواج نعمة
 .أرادھا المسیح 

من " ( بھا علینا  أنعم.. بیوت بركة .. طھارة بیوت  .. بیوت صالة" 
  ) .أوشیة اإلجتماعات 

 الشھوات الباطلة نسان من تحمى اإل.. عطیة من اهللا .. زواج نعمة ال
الناس  و بھ الى خدمةموتس.. كما تحمیھ من الكبت والتحرق 

 .والمجتمع

 ٣٤:  ٣أم " (  ُیعطى نعمة لللمتواضعین"  إنھ تذَّكر القاعدة اإللھیة . ( 

  ..نعمة فوق نعمة تنال و.. بالنعمة  كن متواضعًا لكى تتمتع
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  فى الزواج المسیحىفى الزواج المسیحى  ......  ھـھـ
 GGiiffttss    ااــدایدایــھھ 

  

أجمل ھدیھ یقدمھا الزوج لزوجتھ أن تجده دائمًا كما تتمناه فیكون ھو 
  .مستعدًا أن یسمعھا وُیریحھا مھما كانت الظروف . نفسھ ھدیة دائمھ لھا 

  .من شخص الى آخر ھاتختلف فى نوعھا وقیمتوالھدیة تعبیر حب ولكنھا 
  .. والسیدات واألطفال یتكلمن لغة الھدایا أكثر من الرجال 

الى أغلى الھدایا مثل الماس .. والھدایا تتراوح من وردة صغیرة جمیلة 
  .ولكن تظل الھدیة أغلى فى معناھا من قیمتھا .. واأللماظ 

    ..ولكن الھدیة یجب أن ُتختار بعنایة 
  خر ؟ـ ماذا یحبھ الشخص اآل

  الشخص اآلخر ؟ ـ ماذا یسعد
  ـ ماذا یحتاجھ الشخص اآلخر ؟

  ـ ماذا یتمنى فى عید میالده ؟
  )  ٧:  ١٨أم " (  الھدیة حجر كریم فى عینى قابلھا حیثما تتوجھ تفلح" 

ولكنھا أذا جاءت موفقة فقد أصابت .. فھى تحتاج الى تفكیر وتدبیر 
  .والتجاذب والنجاح الزوجى الھدف وحققت المزید من التفاھم والتقارب 

  أما فى غیر .. أن الھدیة فى المناسبات ضروریة .. تذكر یا عزیزى
 .المناسبات فھى أجمل وأكثر تأثیرًا 

  ألن .. أال ترھقى زوجك فى قیمة الھدیة مادیًا .. تذكرى یا عزیزتى
تكن بخیًال فى وأنت یا حبیبى ال .. ھذا لن یحقق التجاذب المطلوب 

 .وربنا یعوضك .. ع زوجتك الھدایا م

 التعبیرات األخرى أن تكتفى بالھدایا لزوجتك متجاھًال .. بنى حذر یا اا
والحضن .. الكالم الحلو و.. مثل الحوار الھادئ .. عن الحب الزوجى 

  .والمشاركة فى كل شئ .. الدافئ 
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  فى الزواج المسیحى فى الزواج المسیحى   ......  وو
 TTiimmee  تتــــوقوق 

  

أنظروا كیف تسلكون " ضیق الوقت .. من مشاكل ھذه األیام األخیرة 
  ) . ١٦ـ  ١٥:  ٥أف " (  بالتدقیق ال كجھالء بل كحكماء مفتدین الوقت

ولكن إمتأل وأتخم بمشغولیات .. ساعة  ٢٤مازال .. إن الیوم لم ُیختصر 
  .بال حدود 

  وقد تذاكر ألوالدھا وترعى شئون بیتھا .. الزوجة تعمل خارج البیت
  .التى ال تنتھى الت والخروجات المجامباإلضافة الى .. 
  لألسف أغلب الرجال كرسوا حیاتھم .. الشغل للزوج ال آخر لھ

" ماذا ینتفع اإلنسان لو ربح العالم كلھ وخسر نفسھ .. "  ألشغالھم ونسوا
  ) . ٣٦:  ٨مر ( 

  

   ... سنجد تساؤالت كثیرة.. نبحث عن الوقت الضائع  لكى
  ب الكمبیوتر ؟ یفزیون ؟ أو ألعاماذا یمثل التل +

  ؟   Chatting؟ وماذا عن الـ  Facebookوماذا عن الـ + 
ال قیمة لھا  والمظاھر التىماذا عن المجامالت التى بال حدود ؟ + 

  أحیانًا ؟ 
  ؟.. القراءة .. الخلوة .. اإلنجیل .. أین وقت الصالة 
  ؟ئةوالتمشیة والفسحة الھاد.. جین والصداقة بین الزو.. أین وقت الحوار 

  مش القیة وقت لنفسى وال " إن زوجات كثیرات یصرخن فى قلوبھن
  " القیة حد یسمعنى 

  لیسمعھا ؟؟... والخطر كل الخطر أن تجد أحدًا غیر مناسب 
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  ربما .. الزوج الذى یعود من عملھ لیالى كثیرة فال یجد من ینتظره
 ویقضى معھا وقتًا.. یجد متعھ جدیدة أن یحكى مع زمیلتھ فى العمل 

 .. والنھایة معروفة لألسف .. أطول مما یقضیھ مع زوجتھ 

  إن تنظیم الوقتTime Management إلنسان ضرورة ل ھو
 . جدوى حى الذى یخاف أن یسرقھ العمر بالالمسی

 األھم  ولكن نوعیة الوقت ھى... وقت ھى القصد لیس كمیة ال
Quality of Time  

  ى حوار جمیل زوج ساعة مع زوجتھ فالأن یقضى .. األھم ..
ویتبادلون .. ویسمعون أخبار بعض .. ویأكلون سویًا مع أوالدھم 

 .. ربون ویقررون جدول األسبوع المقبلویتقا.. اآلراء 

  وال یرید أن یسمع  ..وینقد قد یقضى الرجل ساعات فى البیت یصرخ
 ..ویتمنى الكل لو كان مشغوًال خارج البیت .. صوت أحد 

 فع زوجتك أو أوالدك یومًا أن یكرھوا رجوعك لیتك یا صدیقى ال تد
لیتھم ینتظروك بفرح حین تدخل علیھم بالقبالت .. الى البیت 

فتكون دقائق منك .. واألحضان واإلبتسامات والكالم الحلو والھدایا 
  .ن سنین أغلى م
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  فى الزواج المسیحى فى الزواج المسیحى   ......  ىى
 AAcccceeppttaannccee  یقبل كل شئیقبل كل شئ 

  

  ) ٧:  ١٥رو " (  لمسیح أیضًا قبلنا لمجد اهللاقبلوا بعضكم بعضًا كما إن اإ" 
 تفوقوا علیك مادیًا أو من أن تقارن نفسك بمن .. بنى الغالى حذر یا اا

نك ستقضى عمرك إ.. ا قبلك أو عندھم ما لیس عندكأو تزوجو..مھنیًا 
 .تعلم أن تقبل الواقع بشكر .. وأنت مازلت تقارن  ونكدفى تعاسة 

  عت التى فى بیتك طالما وق تملكھ والبركات الذى لن تشعر بالغنىإنك
 . فى فخ المقارنة المستمرة 

 واكتشف فیھ رسالتك وخالصك  فرح بھواما أعطاك اهللا .. بنىاقبل یا ا
  ) ١٠:  ٥جا " (  من یحب الثروة ال یشبع من دخل ھذا أیضًا باطل" 
  ولو كان ھناك خیر أفضل لكنت اآلن .. أن اهللا یعمل الكل لك .. ثق

 .ھ دون أن تسأل فی

  كل األشیاء تعمل معًا للخیر الذین یحبون " تحتاج أن تؤمن وأن تثق أن
 ) ٢٨:   ٨رو " (  اهللا

  وتقبل زوجھا .. وتشكر كل حین .. الزوجة القنوعة تقبل كل شئ
وال .. شغل بھا نوال ت.. بعیوبھ وال تحكى عن عیوبھ وال تنظر إلیھا 

 .تفكر إال فى فضائلھ 

 یقبل متاعب إمرأتھ أو مرضھا .. وع یقبل كل شئ الزوج القن ..
 .ویفرح فرح أبدى .. ویفرح بھا ویفرح بھ .. ویعتبره صلیب لھ إكلیل 

  فى جمیع األشیاء قد تدربت أن أشبع وأن .. " تعوَّد أن تكتفى بما عندك
، أستطیع كل شئ فى المسیح الذى  أجوع وأن أستفضل وأن أنقص

 )  ١٢:  ٤فى " (  یقوینى

  تكونوا ولكم  ىاهللا قادر أن یزیدكم كل نعمة لك"قل مع الكتاب والكنیسة
  ) ٨: ٩كو ٢"(كل إكتفاء كل حین فى كل شئ تزدادون فى كل عمل صالح
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  .. ابنتى الغالیة .. ابنى الغالى ... فى النھایة 
  .. مبروك إرتباطكما المقدس فى المسیح .. 
  .. وزواج أسعد.. ولكن تمسكا بحیاة أفضل .. 

  

 مإحترا... أ 

 بشاشة...  ب

 تقـــوى...  ت

 ثــقـــة...  ث

 جــــدیـــة...  ج

 حـــــــوار...  ح

 خـضـــــوع ... خ

 دبـــــــــر...  د

 ذوق...  ذ

 رفـــــــــض...  ر

 ــةزیـــنــــ...  ز

 شـــركـــة...  ش

 صــــدق...  ص

 ضبط نفس...  ض

 طول أناة ... ط

 ظـن حسن...  ظ

 عــقـــل... ع 

 غـیـــــرة...  غ

 فـــطـــام...  ف

 قانون روحى... ق

 كالم حلو...  ك

 لمســـات.. . ل

 متواضع القلب...م

 نـــعـــمــة...  ن

 ھـــدایـــا...  ھـ

 وقـــــــت...  و

 یقبل كل شئ ...ى

 ســــخـــاء...  س
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