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  )الدعوة للطاعةمقاالت قتبس لقارئ م(

 أن ني یریدارس للزوجین الذین ھم بشكل جدً عداء أن یكون ھذا العٌ نحن سٌ 
. ن یمتلكا كل ما یرید هللا لھما أن یمتلكاأهللا لھما أن یكونا، وأراد یكونا كل ما 

نعترف  إذا كان لنا أن. في الواقع ھذه ھي الطریقة التي ینبغي أن نكون علیھا
ونجاھر بالرب یسوع في الكنیسة ولیس علي صفحات الفیس بوك وأماكن 

ً أن نظھر ذلك دون تردد   . أخرى، علینا جمیعا

للوراء إلى الیوم  اآلن دعوني بمناسبة ھذا المحفل المقدس، أن أخذكم 
ي في لحظات سامیة في ب السماوقرر اآل! سیس أول زواجأالذي فیھ تم ت

. روسلي عإقدس أن الرب یسوع محتاج ب یسوع والروح البن الراألبدیة واإل
ً وقالوا في إوفي فورة من الحماس  نسجام تام بصوت ملء الكون إندفعوا جمیعا

َى ُصوَرتَِنا َكَشَبِھَنا«:" كلھ ُ اإلِْنَساَن َعل الغرض ) ٢٦:١سفر التكوین "(َنْعَمل
ذا وضع هللا ل. بنھون عند هللا ھو حصولھ علي عروس إلالوحید من ھذا الك

خذ هللا ھؤالء أوفي نھایة الزمان سی) متحنھإ(ختبره إسان على األرض واإلن
روع حفلة أنھ في أخر وبذین عاشوا حیاة القداسة ویضمھم إلالرجال والنساء ال

شرار تدمیر وخراب ھذا الكون وسیطرح األوسیتم . زفاف من أي وقت مضى
ء وأرض جدیدة والتي یسكن فیھا سما األبدیة وسیخلق هللا  الفجار في الظلمة

  .البر

دث ھنا لدت فكرة الزواج أصالً في السماء، ولكن تم أول حفل زفاف وحوُ 
. مرأةإمرأة وإمرأة، ولیس بین رجل ورجل، وال إكان بین رجل و. علي االرض



آدم وحواء : كان ھناك ثالثة أشخاص حاضرین في ھذا الحفل الزفافي األول
تصبح كلمة هللا ھي المعیار . طراف ولیس ثنائيألالثي ارس ثیعتبر كل عٌ . وهللا

ُھ ": زفاف ھيوالكلمات المقدسة لكل . المقیاسو مَّ ُ َباهُ َوأ َ ُ أ ُجل لَِذلَِك َیْتُرُك الرَّ
ً ) أي یلتحم وینضم( َوَیْلَتِصُق  ً َواِحدا تِِھ َوَیُكوَناِن َجَسدا َ اْمَرأ ِ یعلن ) ٢٤:٢تك. "(ب
ً "كلمة ن لكلمة هللا أن ولنا الدارس ً َواِحدا ھذا ھو . ھنا تعني شخص واحد "َجَسدا

ً یقوم بإتحاد سر إل ً . ھ هللاثنین معا ُ " یقول الرب یسوع ھنا أیضا َِّذي َجَمَعُھ هللاَّ َفال
َ یُ  ْنَساٌن ال ِ ْقُھ إ  الإلم یجعل هللا مخرج من الزواج  منذ البدایة )٩:١٠مر" (َفرِّ

الزواج فانت تنسحب من سحب من علیك أن تعرف أنھ في كل مرة تن. بالموت
ً أ. الثالثیة  حدأمع هللا، قال  نت لیس فقط تكسر العھد مع زوجك، لكنك أیضا

عندما یترك الرجل  زوجتھ األولى، فحتى  المذبح یبكي : الحاخامات  ذات مرة
  .علي ذلك

ً لعالقة الحب بین      ً أولیا دعونا نستمر من ھنا، كل زواج عبارة عن نموذجا
: لھذه العالقة أل بولس في كتاباتھ علي ھذا المبدینص الرسو. نیستھالمسیح وك

" ُ َجال َھا الرِّ یُّ َ ََم َنْفَسُھ أ َْسل ً اْلَكنِیَسَة َوأ ْیضا َ ََحبَّ اْلَمِسیُح أ ِحبُّوا نَِساَءُكْم َكَما أ َ ، أ
ْجلَِھا َ كما : ن قید أو شرطكیف أحب المسیح الكنیسة؟ دو) ٢٥:٥أفسس " (أل

حب زوجتك كما ھي، ولیس كما تریدھا أن تكون أو كما .....  خأكذلك، یا ! ھي
ً . تعتقد ما یجب أن تكون  إذا كان شعرھا في فوضى .كما ھي أظھر حب لھا دائما

مزاج؛ كما ھي، حتى عندما كما ھي، عندما تكون متقلبة ال. أو جمیل )منكوش( 
لھا وحفظتھ ستكون مثل الرب یسوع ذا واصلت ھذا األمر إ. خرهأتكون مت

ً  وستتحول ھي ً بالربلتكون  أیضا ً  أكثر تمثال یقول الرسول بولس . أیضا
َساءُ "  :للزوجات یَُّھا النِّ َ ِة  أ َ َ ُھَو َرأُْس اْلَمْرأ ُجل َنَّ الرَّ ، أل بِّ اْخَضْعَن لِِرَجالُِكنَّ َكَما لِلرَّ

ُِّص اْلجَ  ً َرأُْس اْلَكنِیَسِة، َوُھَو ُمَخل ْیضا َ َنَّ اْلَمِسیَح أ َِكْن َكَما َتْخَضُع . َسدِ َكَما أ َول
ِّ َشْيءٍ  َساُء لِِرَجالِِھنَّ فِي ُكل في كل ). ٢٤-٢٢:٥أف."(اْلَكنِیَسُة لِْلَمِسیِح، َكَذلَِك النِّ

كذلك  ءع لسلطان وسیادة المسیح في كل شيكما أن الكنیسة تخض! شيء؟ نعم
أن  تاجتح..... خت وھذا یعني أن األ. یخضعن لرجالھن یجب على النساء أن 



انھ حب المسیح ، فأكما ..... خبطبیعة الحال، إذا أحب األ...... ختحترم وتكرم األ
من خالل ھذا  حتیاجات والرغبات الخاصة بكِ لن یفعل أي شيء دون توجیھ اإل

  .كما فعل المسیح للكنیسة وسیبذل نفسھ لكِ . الشيء

قاعدتین  عطیكم أس.  ة النظرھذهھوت الالزم لوجھالاآلن لقد منحتكم ال  
ً . للزواج السعید، مبدأ لكل واحد منكما) ئینمبد( بعض لي إ لكننا بحاجة أیضا

سمحوا لي أن أقدم لكم القلیل من الحكمة المتراكمة إ. النصائح العملیة والحیاتیة
ً عام ٥٠من خالل خبرة أكثر من  لديً    .من الزواج ا

أة عن ما حو المریختلف ما یجذب الرجل ن. تعلم كیف تستمتع بالفارق  .١
ً في الواقع  نعتقد أن الف. الرجل هیجذب المرأة تجا رق بین الجنسین كبیر جدا

ً ألدرجة  ً كم  ننا نسمیھ ونطلق علیھ الجنس اآلخر، ولكن نحن تقریبا نجھل تماما
سقف واحد مع الشریك  تحت لي أن نعیشإختالف في الحقیقة حجم ھذا اإل

 قد وضع فینا الصبغیات  نتذكر فجأة أن هللا. الجسد الواحد فياآلخر 
ً ) الكروموسومات( لى إ الجنسیة في كل خلیة من أجسامنا من شعر رأسنا وصوال

أن تأتي تحت وطأة كل ھذا "  حدجسد وا"نبدأ اآلن كـــــ! أخمص أقدامنا
ً بعد أیام قلیلة . ختالفاإل من الزواج بأننا لسنا فقط من یصبح معظمنا مقتنعا

ً ین مختلفیجنس ، بغض النظر عن  ن ذكر وانثي، ولكننا نوعان مختلفان تماما
آه : " لرب قائلینلي اإختالفات فنصرخ تطغي الفروق واإل. تراضات العلماءعإ

الرجال "  عنيأختالف فائق، ساعدني وختالف، ولكن ھذا اإلیا رب، أردت اإل
تیاجات حإھم والنساء یفكرون بطریقة مختلفة، أنھم یشعرون بشكل مختلف، لدی

ختالف والتمتع بھ  ستیعاب اإلإا أن نتعلم مإعلینا . لفة، ولھم تطلعات مختلفةمخت
 ً ً  أو نسمح لھ أن یكون مصدرا والھیاج والمالحظات الجارحة بقیة   للسخط دائما

ات في الطرف ، ال تحلم بتغییر بعض الكروموسوم...أختي.... أخي . أیام زواجنا
ً إھذا لن یحدث . اآلخر عل هللا كل واحد بھذه الطریقة عن قصد لیكمل ج. طالقا
قت أم لم تصدق، وبمجرد تمتعكما بعضكما البعض فإنكما تصبحان صدً . األخر



سمح لزوجتك إخي ،أ. ح والكنیسة وماھیة ھذه العالقةأفضل ممثل لعالقة  المسی
سمحي لزوجك أن یكون إأختي ،. فضلكل النساء ، ستحصل علي األ أن تكون

  .ستكونین راضیة أكثركل الرجال ، 

٢.  ً ً محقا ً إال تكذب . كن صادقا و أال تمزح . لغ أو تقلل من شأن ما تبا ال. طالقا
كل ھذه األشیاء لھا وبھا ). ٤:٥أفسس (تھرج او تنكت، وال تتحدث بحماقة 

الكذب . وفیھا كذب وعدم حقیقة وتعرقل وتعیق العالقات العمیقة والقویة
یخرج من الصدق ) ٦:١٤یوحنا (أنا ھو الحق : قال الرب یسوع. والخداع مدمر

إذا كان ھناك كذب في الفیزیاء والكیمیاء . والحق كل شيء جید وصالح
قل ما تعنیھ وأعني . دقالحقیقة والصبزم تلإ. والریاضیات فستنھار ھذه العلوم

نھ إ. ویشید ویقیم و یبني المصداقیة .نھ یجنبك الكثیر من سوء الفھمإ. ما تقول
لتزمت إلقدس عن  الكنوز الثمینة كلما  سیعلن ویكشف لك الروح ا.بیكرم الر

  .رشادك السبیل والطریقإالحقیقة والصدق وسیبدأ الروح في ب

ً أل. م نفسكب ونظً ب وأدً درً  .٣ ً ظً نھ كان منكان یسوع منتصرا ً ظً كان من. ما  ما
ً ظً كان من. ء غیر إرادة ومشیئة هللافي تركیزه بأن ال یفعل أي شي  ھأندرجة ل ما

ً عن نھجھ مح  للضغوط األسریة أو الضغوط اإلال یس جتماعیة تدفعھ بعیدا
خالصنا، لنضباط في حد ذاتھ لیس اإل. المنتصرون ھم فقط المنضبتون . وسعیھ

ً من یضأغیب الطاعة ولكن كلما كان غائبا لدیك وغیر موجود في حیاتك، ست ا
قال . ب نفسكدرً . ةضیق الطریق المؤدي للحیاأقال الرب  یسوع ما . حیاتك

ھذا یعني ال ) ١٩:٦كو  ١(الرسول بولس أن جسدك ھو ھیكل للروح القدس 
ً .  تعاملھ على أنھ سلة للمھمالت وسیلة رئیسیة من وسائل  یعتبر جسدك أیضا

ن كنت تفعل إعضاءنا، ولكن أرھاق ال إل. ال للوجبة الدسمة. النقل الخاص بك
 ً كن . في لمنع التباطؤب بما یكن وتدرً تمرً . ما ذلك فسینتقم جسدك منك یوما

ً في  أنت ال . ألشیاء ال تجلب السعادةال تنفق أكثر مما لدیك وال . الكموأمنضبطا
كان لدینا في وقت مبكر من زواجنا أربعة أطفال وكنا . تحتاج ما یملكھ اآلخرون



ً إلى مراتب للفراش ً في متجر  ١٠٠وجدت واحدة مقابل . بحاجة فعال جنیھا
ً  .مشھور شبھ أكنت ). سیارتي(ا علي سقف عربیتي وقمت بربطھ دفعت نقدا

 ً ً  المجنون لكنني كنت حكیما ثا الزواج یمكنكما أن  یكون كزوجان حدی. وعاقال
ً  ثمنھا فعجنیة دُ ١٠٠لى فراش ومرتبة بــــلدیكما وقت أفضل ع ، أكثرمن نقدا

  ).بالتقسیط(ئتمان اإلشتریتھا عن طریق إ ١٠٠٠٠فراش بــــــ 
لتصق بھ عندما إ. فیھنت ألتصق بما إنت ھنا وأتشف لماذا إك. ال تساوم.  ٤

ب تغلً . ال تھرب من الصعوبات والملمات الصعبة. تحلي بالصبر. خرونیبتعد األ
 .ذا واصلتم في نقل  شجرة وزرعھا فإنھا لن تؤتي بثمارھاإ! علي صعابك

س یوم حفظ وقدً إ )١(: منھا ھا ھنا ثالثة. دات دعم الحیاةي عاور ونمً طً  .٥
أنت . حفظ السبت ھو أن یكون محور لكل منطوق یتحرك في حیاتك. السبت

ً . لست للبیع ألي شركة ترید شراء یوم األحد منك أو دمیة ألي  فلن تصبح عبدا
یجب أن "حري قل بل باأل" حدال بد لي من العمل یوم األ: "تقولال . شخص

لتزم وتعھد بلیلة إ) ٢(". بدیة في األ د للنظراأكون في بیت الرب في أیام األح
حافظ على . ال تخطي). سرتكأو(أسبوع لتكون مع زوجتك وعائلتك واحدة كل 

. عشة ومتجددةتنمالترابط مع بعضكما البعض؛ حافظ علي أن تكون عالقتكما 
 ً ُ ) ٣(. حافظ علي المتعة معا ً صل إذا كنت تفعل ھذه األمور الثالثة، . نتظامإب وا معا

  .خر والتي تستمر طول عمر الحیاةمع اآل ي عالقة  سعیدة  كالً سوف تبن

٦ . ً ً وتمكن متضعا ُ «"یقول الكتاب المقدس . كن كالخادم. اضعا ُیَقاِوُم هللاَّ
ا  مَّ َ ِریَن، َوأ ِ ستنال كل شيء ) ٦:٤یع"(»َفُیْعِطیِھْم نِْعَمةً  اْلُمَتَواِضُعونَ اْلُمْسَتْكب

ً یملكھ هللا ویحفظھ لك إذا كنت متض ً أو متواضعا ً إلى أسفل . عا یتدفق الماء دائما
حتي یكون  ءحاول أن تكون ال شي. تكون شخص ماال تحاول أن . نحو القاع

  .هللا كل شيء في حیاتك

 ً ُ سمحوا لي أن إ. لقد تكلمت بما فیھ الكفایة حسنا   :تیةنھي بالسطور القلیلة اآلا



   ً   .في عطایاك للكنیسة وللفقراء كن كریما

  ً ً  كن قاسیا   .ذو نعمة  تجاه اآلخرین علي نفسك ولكن كریما

  الذین یسیرون ویسلكون مع  ز أولئكلھ، لكن میً إال تجعل من أي شخص
ً لك وقدوةتَ إهللا،   . خذھم مثاال
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