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 ٤٠من  ٣ صفحة
 

 Respect حتراما  -  أ
 
 

 .بين الزوجين االحترامعدم ... اليوم من أكثر المشاكل الزوجية
 .موقف، ومع كل حوار وقرار في الحياة الزوجية يظھر في كل -شريك الحياة-اآلخر  ماحترا
ومن  أمام الناس... ضعفھا حتى... شغلھا... أھلھا... حريتھا... كالمھا... في رأيھا )زوجك( يعني أن تحترم زوجتك حتراماال

 .وراء الناس
 
 ...يستوجب حتراماال
 

 الجيد ستماعاال.. أوالً 
 

ً  ال.. بتسما.. أنظر إلي وجھھا.. نتبها.. أغلق التليفزيون.. أترك الجريدة.. زوجتك اً لما تقولهاستمع جيد ال ُتكّشر ..تعترض سريعا
 ..أنيابك

 داخلي ألن شريك الحياة ال يستمع لھم؟ إن الزوجات يعانون من غضب - يا عزيزي-ھل تدرك 
 
وأنت لم تسد  نھا تحتاج إليك أن تسمعھا؟أو أختھا أو صديقتھا؟ ألم تفھم بعد الحديث مع أھلھا أ لماذا تنزعج إذاً إذ وجدتھا ُتطيل +

 !!!احتياجاتھا
 

تقول من مشاكل إنما تحتاج إلي أذن صاغية ويد حانية وحضن دافئ، وھذا  الزوجة ال تحتاج إلي حلول عملية لما.. يا حبيبي
 .المشاكل يكفي لحل كل
يعطي األمان، واألمان  حترام، واالحترامستماع يعني االاال ألن.. سمع جيداً او.. تينسمع شويا.. أسكت شوية... أرجوك يا ابني

 .السالم مصدر
 

 ً  الرأي تقدير.. ثانيا
 
 .!!رأي زوجك يسعده؟تقديرك ل إن.. ھل تعلمي يا ابنتي +
 .!الطريق إلي قلبه؟ ُتريحه وُتسھل لكِ " معك حق"ن كلمة أ.. ھل تدركي +
 .!!ويسد نفسھا عن معاشرتك؟.. جداً  ك لتعليق زوجتك أمام الناس يجرحھاراماحتإن عدم .. ھل تعلم +
 .!!منه يكفي إلثارة الغضب وأحياناً العند وبالتأكيد النكد؟ والسخرية.. إن تسفيه رأي اآلخر.. ھل تدركا +
 .للعالقات السليمة البناءة ھذا أساسو.. مستقبالً .. ولألطفال والشباب..البد أن تتوفر لكال الزوجين.. حرية ..التعبير عن الرأي +
 

 ً  األھل احترام.. ثالثا
 
 ك ألھلھا وأخوتھا ومحبتك لھم؟احترامتكسب زوجتك وتخضعھا لك ب إنك.. ھل تدرك يا صديقي +
معھم في  ولو كان مختلف ىويجرح كرامته حت.. أن تخطئي بكلمة في حق أھل زوجك ألن ھذا يھينه حذري يا ابنتي منا +

 .الرأي
ولكنھا تزيد .. فالوصية تضاعفت بعد الزواج.. أم ٢أب،  ٢لقد صار لكما ".. أكرم أباك وأمك"تنفيذ لوصية .. األھل احترام +

 ً  .ستقراراً او الزواج ثباتا
 .تفرحھا وتكسبھا.. يا حبيبي لخدمة والدي زوجتك اسعَ  +
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 ٤٠من  ٤ صفحة
 

 .قلبك أكثر ويسعي إلي ما يسر يحبك زوجك.. يا ابنتي أن تخدمي والدي زوجك وتسألي عليھم بحب جتھديا +
 

 ً  الضعف احترام.. رابعا
 
 .التشجيع فھو لغة الحبأما .. وتذكري أن النقد أساس النكد وال تنقديه كثيراً،.. ال تسخري منه.. اإلرادة إن كان زوجك ضعيف +
لكن .. اولتھا المستمرة في الرجيمحترم محا.. األمر إال بالتشجيع أرجوك ال تتكلم في ھذا.. إن كانت زوجتك قد فقدت رشاقتھا +

 .الضعف ھو قسوة تجرح الحب وقد تقتله احترامألن عدم .. حتقاراب ال تتكلم بإھانة أو
فيھا كل شخص  مثل كل الفضائل بالجھاد والمحاولة، وينمو طبيعياً في بيئة صحية داخل كل أسرة يحترم ُيكتسب حتراماال +

وھؤالء .. والوالدين يحترمون األوالد.. يحترمون الكبار واألوالد.. في غيابه رم األب حتىواألم تحت.. حترم األماألب ي.. اآلخر
 .العالقات كأساس لكل حتراميحترموا زوجاتھم وأزواجھم ألنھم لم يعرفوا إال اال األطفال البد لھم يوماً أن

 )٦:٢٢أم " (فمتي شاخ أيضاً ال يحيد عنه رب الولد في طريقه""
 
 
  .)١٢:١٨تك " (قد شاخ وسيدي أبعد فنائي يكون لي تنعم"قالته ساره في قلبھا يوماً دون أن يسمعھا أحد إال هللا  ما تأمل في+ 
من وصية " (شاطئ البحر إلي طاعتھا وأعطاھا اسحق بعد الكبر وجعل نسلھا مثل نجوم السماء والرمل الذي علي فنظر هللا"

  .)الزوجة في اإلكليل
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 ٤٠من  ٥ صفحة
 

 Smiling بشاشة  - ب
 

 ...العروس يةمن وص
 
 وال تضجرى في.. والترحاب بالبشاشة يجب عليِك أن تقابليه.. قد سمعِت ما أوصي به زوجك.. السعيدة وأنِت أيتھا العروس"

 "...شيئاً من حقوقه عليكِ  يوجھه وال تضيع
 
ً تعني اال البشاشة + .. ألني وديع ومتواضع القلب. .مني تعلموا... "وھي سمة الوداعة التي ھي سمة المسيحي عامة.. بتسامة دائما

 )29:11 مت" (فتجدوا راحة لنفوسكم
 
 .ُتكتسب بالتدريب والمحاولة البشاشة مثل كل الفضائل +
 
ولكن  قد يحاول مّرة ومرتين.. إن وجھك المكتئب يحفظ لِك كرامتك أو حرص زوجك علي إرضائك ال تظني.. ابنتي الغالية +

 .إليكِ  ب وستفقدين حينئذ انتمائهبعد فترة سيھرب من ھذا الوجه الكئي
 
في  إنما ھو سر القلق والخوف الذي تزرعه.. وجھك الغضوب ھو أداة تأديب زوجتك أو أوالدك نأال تظن .. ابني الغالي +

 .أخري مكلفة تفقد قيمتھا مع األيام قلوبھم، بينما تّذكر أن ابتسامتك ھي ھدية يومية لزوجتك وأوالدك أغلي من ھدايا
 
أنت مجرد "ال أبتسم أقول بدون كالم  ، وحين"أنا أحبك"بتسامة أنا أقول لك وبدون كالم احين أقابلك ب.. شاشة تعبير حبالب +

 .المشاكل أو نھايتھا السيئة وھذا بداية".. أنا ال أطيقك.. أنت ال شيء.. شيء
 
كل الظروف  وباإليمان يغلب.. ينمو إيمانه.. الذي يصلي.. بنت الصالة والحياة مع هللا والقناعة ھي )البشاشة(بتسامة اال +

 .حوله والتحديات وتولد البشاشة علي وجھه وبھا ينقل إيمانه وسالمه لكل من
 
 .إليك بتسامتكالعل قليل من الراحة والنوم يرجعان .. بتسامةاال إذا لم تكن قادراً علي +
 
 .طبعك تصبح البشاشة من ىظروف حتوحافظ عليھا متحدياً ال.. كل صباح بتسامة علي وجھكأطبع اال +
 
 .معه لكي ُتسعد شريك حياتك وتسعد.. فتمّسك بھما.. وكالھما ُيغذي اآلخر.. توأم البشاشة )التشجيع(الكالم الحلو  +
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 ٤٠من  ٦ صفحة
 

 Righteousness تقوى   - ت
  
 )٦:٦تي١" (تجارة عظيمة يالقناعة فھ أما التقوى مع"
 

 .ھى أساس السعادة الزوجية ..ىالتقو
 العالقة الشخصية مع هللا في المخدع.. جتھاداالسير في الطريق الروحي ب ..الخوف المقدس.. تعني الحياة في المسيح ..التقوى
 .والمذبح

 
 .)٣٠:٣١أم " (المتقية الرب فھي تمدح الجمال باطل أما المرأة" كثيرة في زوجته قد يتنازل العريس عن صفات +
 
ھذه .. بعد الزواج أن تجعليه متدين  ال تظني أنِك قادرة.. لن تعيشي سعيدة .. يخاف هللا ال تتزوجي رجالً ال .. الغالية ابنتي +

 .مقامرة أو ةمغامر
 
  !!؟.. أنِك تقدرين أن تراقبي زوجك فال ينظر إلمرأة أخرى وال يخونك ..ھل تظنين أيتھا العروس +

 .تمنعيه من الخطأ فال تملكين أن.. التوبة وإن لم يكن تقياً يعرف طريق.. لن يخاف منك.. يخاف هللا أن لم يكن
 
ً "  قادراً على وصية التقوى في الرجل تجعله +  "عليھا كن حنونا
 
 "في سائر أمورك معه وتتقي هللا.. له ةكوني خاضع" قادرة على وصية التقوى في المرأة تجعلھا +
 
أب .. منتظم قداس وتناول.. دراسة اإلنجيل.. اميرصالة بالمز.. ستمرارمنتظم للنمو واال روحي قانونالتقوى تحتاج إلى  +
 .العشور أمانة في.. جھاد صوم.. إلتزام بخدمة.. جتماع روحيا.. عترافا

 
ب إلى هللا.. بدأ بھذا الحلا.. كنت تعيساً في زواجك إن.. لم يفلت الوقت بعد +  .مشاكلك تركه يحلاو.. تقرَّ
 
جديدة في  رتباطاً حقيقياً ستجدان سعادةارتبطما با ومتى ا.. بعد حين ولو ..وستلحقك زوجتك ..بدأ بنفسكاو.. تب بصدق +
 .نتظاركماا

 
عليك .. فترت غالباً ما تكون حياتك الروحية قد.. ال تلوم إال نفسك.. زداد في بيتكاالنكد قد  إذا وجدت الغضب أو.. صديقي +

 .التقوى.. بالعالج السريع
 
.. وتنسى وتحب مرة أخرى  وتغفر.. تحتاج إلى هللا لكي تسامح..  يستمر الزواج بدون تسامحوال.. ھي مصدر التسامح التقوى +
 )8:13 كو١" (المحبة ال تسقط أبداً " ألن
 
.. والبر.. ونعيش بالتعقل.. العالمية والشھوات.. نعمة هللا المخلِّصة لجميع الناس ُمعلمة إّيانا أن ننكر الفجور ألنه قد ظھرت"

 .)١٢- ١١:٢تي" (لعالم الحاضروالتقوى في ا
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 ٤٠من  ٧ صفحة
 

 Trustثقــــة   - ث
 

 ..المشاكل الزوجية عنوان كثير من... أزمة ثقة
 

 .."تصرفاته ..عالقاته.. أصدقائه.. أنا ال أثق في حكمته: "الزوجة
 

 ..."القديمة عالقاتھا.. تأثُّرھا بمن حولھا.. أنا أشك في قراراتھا: "الزوج

 .ستقرار أي بيتال أساس رالثقة حج
 
 
 )ماقبل الخطوبة(مرحلة اإلختيار  الثقة تبدأ من.. أوالً ..
 
 عن شريك حياتك قبل الزواج؟ ماذا سمعت عنه؟؟ ھل سألت +
 عنه؟ ماذا يري فيه الناس؟ وماذا يقولون +
 إذاً؟؟ لماذا أكملِت المسيرة.. ھل تكرر الكذب أثناء الخطوبة؟.. كتشفِت كذبه؟اھل  +
 مه؟ وفي أي األمور؟ھل المبالغة في طبيعة كال +
بدون توبة  -بعد الزواج-كيف تصورِت إنه سيتوقف عن ھذه العالقات  -قبل الزواج- بعالقاته الشريرة  ھل كان يفتخر خطيبك +

 صادقة؟
 
.. ً  )الخطوبة(مرحلة اإلختبار  الثقة نمو في.. ثانيا
 
 ؟)كالمھا(أختبرِت مدي أمانته وصدقه في كالمه  ھل +
 ؟)ينبغي أال تقل عن سته أشھر بأي حال) ل فترة الخطوبةھل زادت الثقة خال +
 حتي اإلقتراب من ميعاد اإلكليل؟ ..ھل ھناك مجھول في حياته لم ُيكشف بعد +
 أعذار واھية؟ ھل ھناك شخصيات غامضة أو مواعيد مريبة أو +
 مستقبالً؟ ھل تستطيع أن تثق فيھا +
 
.. ً  )الزواج(مرحلة اإلستمرار  الثقة ثبات في.. ثالثا
 
لو " (مكتوم ال ُيعلم ويعلن ألنه ليس خفي ال يظھر وال": ..)زوجك(وال تخفي شيئاً عن زوجتك .. أمينا في كل كلمة كن +

١٧:٨(. 
 
كونوا حكماء كالحيات " من أي تصرف يسبب غيرة أو شك الطرف اآلخر وتذكر أن كل بساطة تحتاج إلي حكمة احترس +

 .)١٦:١٠مت " (كالحمام وبسطاء
 
ً ا.. رتبط بالمسيحا +  .زوجتك فتستطيع أن تثق في.. قوياً يعطيك الثقة في نفسك رتباطا
 
 .نعدام الثقةان من التدھور ويالمنتظم يحمي الطرف ..عترافوجود سر اال +
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 ٤٠من  ٨ صفحة
 

 Commitment  جديّــــــــة  -  ج
 

 .خاصةً اح العالقات عامةً والزواجلتزام أساس لنجفالجدّية واال.. البعض بدون جدّيةيأخذه  حين.. يفشل الزواج أحياناً
 

وغير الملتزمة .. ُمتعباً، والشابة غير الجادة في حياتها سيكون زوجاً.. غير الملتزم بمسئولياته.. الشاب الغير الجاد في عمله

 .سلوكها أو عملها ستكون زوجة متعبة لشريك حياتها في مظهرها أو كالمها أو
 

التربية تتسبب  الرفاهية والدلع في!!.. هل يصلح للزواج؟.. يرتاح دائماً ويرتاح فقط. .ويضحك فقط هناك شباب يضحك دائماً

 .الجدّية في ضياع شباب كثير وفشل في مستقبل الزواج بسبب عدم
 
 .زواجها بنتك لم تدخل المطبخ ولم تعمل شيئاً في خدمة البيت حتياإن .. الفاضلة ال تفرحي أيتها األم -
 
 .ملباه إلي أن صار رجالً وتقدم للزواج بنك لم يعرف التعب وكل طلباتهاإن .. والد الفاضلوال تفرح أيها ال -
 
الرجل األمين كثير " زوجته هو زوج مريح تثق فيه.. في وعوده.. في كالمه.. في عالقاته.. الشاب الجاد في عمله إن -

 )٢٠:٢٨أم ) "البركات
 
 ..فيها زوجها هي زوجة مريحة يثق.. في مظهرها.. في عالقاتها.. ي صلواتهاف.. في خدمتها.. دراستها والشابة الجادة في -

 ..الحكيم يقول عنها سليمان
 

 )١٣:٣١أم " (وكتاناً وتشتغل بيدين راضيتين تطلب صوفاً" +

 )١٩:٣١أم " (بالفلكة تمد يديها إلي المغزل وتمسك كفاها" +

 )27:31 أم" (تراقب طرق أهل بيتها وال تأكل خبز الكسل" +
 
 
تأمل طرقها وكن .. النملة أيها الكسالن ذهب إليا" ..وأساس للتنافر بين الزوجين.. عدوا النجاح أما التراخي والكسل فهما -

 لي متي تنام أيهاإ.. وتجمع في الحصاد أكلها.. امهاوتعد في الصيف طع.. متسلط التي ليس لها قائد أو عريف أو.. حكيماً

أم " (وعوزك كغاز.. فيأتي فقرك كساع ..قليل نوم بعد قليل نعام وطي اليدين قليالً للرقود.. ومكتنهض من ن ىمت.. الكسالن

١١-٦:٦(. 
 
ويذهبوا ألعمالهم .. أوالدهم شباباً بعد زواجهم يسهرون كل ليلة ليلعبوا ويضحكوا ويشربوا، وال يعتنون بزوجاتهم أو رأيت -

 ..عدم الجدية بسبب.. الوبعد سنين الحقهم الفشل في كل مج.. متأخرين
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 ٤٠من  ٩ صفحة
 

 
 .والثقة إنما هي عالمة الطموح والحماس.. هي التجهم أو السخف.. البعض الجدية ليست كما يظن -
 
 كن جاداً في وعدك +

 جاداً في عملك كن +

 كن جاداً في صالتك +

 كن جاداً في زواجك +

 تربية أوالدك كن جاداً في +

 )27:12 أم" (ن الكريمة فهي اإلجتهادصيداً أما ثروة اإلنسا الرخاوة ال تمسك"
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 ٤٠من  ١٠ صفحة
 

 Communication حــــوار   -  ح
 
 .في حوار دائم.. الزواج المسيحي أيقونة.. المسيح والكنيسة +
 .والخلوة حوار مع النفس.. الكنيسة واإلنجيل حوار مع.. الصالة حوار مع هللا +
 .والمسيحية كلھا حوار حب ..والخدمة حوار حب.. التسبيح حوار حب +
 .األبد ويستمر إلي.. وينمو فيھا وينضج في الزواج.. الخطوبة يبدأ قبل.. ثنين ُيقبالن علي الزواجاالحوار يبدأ بين  +

 ً  .وھذا حال الزوجين".. تكلم لكي أراك" ..قال فيلسوف يوما
 
 
 .جيداً  وھنيئاً له من صار محاوراً .. فن يتعلمه اإلنسان من طفولته ويصقله ويتقنه الحوار +
 
 الزوجين لحوار بينا

 
 .الرأي اآلخر احترامو ..يبدأ باإلصغاء الجيد +
 .الثمانين ونظرة إعجاب حتي في سن.. كما يبدأ بإبتسامة ولمسة حب +
 .يحتاج إلي صراحة وحرية التعبير عما في الداخل +
 .تنتھي، تحتاج إلي تكريس وقت ھو متعة ال +
 .الھروب وال السخرية وال الغضب وال ال يحتمل المقاطعة وال الحدة وال التجاھل +
 .في المرض.. في السفر.. عبر التليفون.. في المطبخ ..في السيارة.. ال يعرف حدود المكان وال الزمان +
الثالث ھو األصدقاء  أما العدو.. الكمبيوتر والتليفزيون ھما العدو الثاني.. ھو العدو األول للحوار -اليوم-المشغولية الزائدة  +
 .مجامالت والتليفونوال

 .ولو غاب الحب ضاع الزواج.. الحب غاب.. لو غاب الحوار
 
 
ً .. ابني احرص يا + ً  ونصف يوم علي األقل.. أن يكون لك وقت للحوار نصف ساعة علي األقل يوميا مع زوجتك .. أسبوعيا

 .وحدكما
لك يصيب بعض الزوجات بصغر النفس والقلق فذ.. الجسدي مع زوجتك احذر يا ابني أن ُيختصر الحوار إلي لحظات اللقاء +

 ً  .اإلكتئاب وأحيانا
 .ال تيأسي من المحاولة.. في الحوار بديالً عن زوجك -حتي ولو صديقتك-أن تجدي رفيقاً .. احذري يا ابنتي +

 اسمع... اسمع... اسمع... احكي ...احكي... احكي
 
 .وال تستسلم.. عبَّر حتي بالكتابة.. عن الحوار لو عجزت +
 .وباألكثر فيما يھم زوجتك تكلم.. ال تتكلم فقط فيما يھمك +
 .وتفھمه ..الحوار الناجح يجعلك تسمع حتي ما ال يقوله اآلخر +
+  ً ً .. لو عجزت تماما  .للكالم مع شريك الحياة ال تكف عن الحوار مع هللا ليفتح لك الرب بابا
  
 ٦:٤كو  "واحد يجب أن تجاوبوا كللتعلموا كيف  كل حين بنعمة مصلّحاً بملح ليكن كالمكم"
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 ٤٠من  ١١ صفحة
 

 Submission  خضــــــوع  -  خ
 
 

ً .. الشباب الخضوع كلمة ثقيلة علي أُذن ً .. البعض يظنھا ضعفا  .والكثيرون يظنوھا قيداً .. والبعض يظنھا سجنا
 .)٢٤:٥أف " (كذلك النساء لرجالھن في كل شيء كما تخضع الكنيسة للمسيح" الخضوع في المسيحية ھو حب لكن
 
 أظھر الخضوع لآلب - له المجد-المسيح  بنا يسوعر
 
 )٣١:١٤يو " (أوصاني اآلب ھكذا أفعل أني أحب اآلب وكما"
 )5:5 بط١" (كونوا جميعاً خاضعين بعضكم لبعض"
 
 
الذين  مثل األطفال الصغار.. ألن صغيري النفوس يميلون إلي العند إلثبات الذات.. األقوياء الخضوع ال يقدر عليه إال +

 .يصرخون حين ال ُتجاب طلباتھم
 
 .فتحطم الكثير من العالقات )ال(كلمة  أما.. تنقذ بيوناً كثيرة.. كلمة حاضر +
 
لبعضنا  ثالثاً الخضوع.. ثانياً الخضوع للقوانين.. أوالً الخضوع .. ونساًء وأطفاالً  رجاالً .. الخضوع مطلوب من الكل +

 .البعض
 
 )٢٣:٥أف " (أن المسيح أيضاً رأس الكنيسة ألن الرجل رأس المرأة كما" ...رالخضوع يناسب المرأة باألكث +
 
 !؟؟)حاضر(يعيبك أيھا الرجل أن تربح زوجتك بقولك  لكن ھل +
 
 .!؟؟)حاضر(أن تخضعي لزوجك بكلمة .. الزوجية ھل يقلل من شأنك أيتھا +
 
يخضع  وإعتداد أن.. أعتاد أن يخضع  والكنيسة ومدرسيهالشاب الذي .. والتربية األسرية الخضوع يبدأ بالتربية الروحية +

والشابة التي أعتادت أن تخضع  .. األمور إرضاءاً لزوجته في كثير من )حاضر(ما أسھل أن يقول .. لوالديه إكراماً لھما
 .بعد كل حوار.. أسھل أن تخضع لزوجھا ما.. والكنيسة وتخضع ألبويھا بفرح ورضا

 
 .المتواضع ال يتعبه الخضوع ألن.. لي تواضع حقيقيالخضوع يحتاج إ +
 
وكان المسيح خاضعاً .. وكان الكل خاضعاً .. يوسف خاضعاً للمالك وكان.. خاضعة ليوسف النجار.. كانت أمنا العذراء +

 .العذراء القديسة مريم ليوسف مع أمه
 
 .بسھولة تبادلوا كلمة حاضر.. أوالدي األحباء +
 .وأنت ال تسمع ألحد.. يخضع لك ي أن الكلال تفرح يا ابن -
 .البيوت وھو يخرب.. وھو عكس الخضوع.. ھذا ھو العند بعينه ..ال تفرحي يا ابنتي أنِك تنفذين ما تصرين عليه -
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 ٤٠من  ١٢ صفحة
 

مالحظين  خاضعات لرجالكن حتي وإن كان البعض ال يطيعون الكلمة يربحون بسيرة النساء بدون كلمة، كذلك أيتھا النساء كن"
 .)٢-١:٣بط ١" (سيرتكم الطاھرة بخوف

 
 )٦:٣بط ١" (خيراً وغير خائفات البتهداعية إّياه سيدھا التي صرتن أوالدھا صانعات  كما كانت سارة تطيع إبراھيم"
 
 



لمعي داود أبونا -  بجدية في الزواج المسيحياأل  

 

 ٤٠من  ١٣ صفحة
 

ّ   - د  Management  )تدبير( ـــردبـــ
 
 .)ّبردالمُ (بھا القانون الروحي والخضوع ألب اإلعتراف  ديقص.. الروحيات في كلمة ُتقال.. بيردالت

 .بھا تنظيم الحياة والمصاريف وترتيب األولويات دقصفي ..الحياة اإلجتماعية في ..بيردأما الت

 )1:14 أم" ( بيتھا والحماقة تھدمه بيدھا حكمة المرأة تبني"
 
 
 .اإلسراف أو.. بير عكس التبذيردالت
 
 .الزوجة فقط في وليس.. الزوجين في بير صفة مطلوبةدالت +
 .يةداألب في نة إلي بّر األمانفيبيته كس ديعرف كيف يقو.. ّبردُ المالرجل  +
 .خوف هللا في ھا وتحفظ بيتھادتعرف كيف تربي أوال.. برةدالمرأة الم +
 :إلي -علي األقل-بير يحتاج دالت +
 افداألھ ....ديدتح -
 األولويات... ترتيب -
 المسئوليات ... تنظيم -
  الروحيات في ... تلمذة -
 
 افداألھ ... ديدتح
 
نحن  ،) 33:6مت" (لكم وبّره وھذه كلھا تزاد أطلبوا أوالً ملكوت هللا "ھو ملكوت السموات ..المسيحي ف األول للزواجدالھ

ً  في نتزوج   يعيننا علي طريق.. معيناً نظيراً  ..المسيح ليصير لنا شريكاً روحيا
 .الملكوت

... التفوق... النجاح ...داألوال... مثل اإلستقرار ف األول من طموحات،دھيتعارض مع ال فھو كل ما ال ..ف الثانيدالھ أما
  .ةدالسعا

 ..الزواج دالكبيرة أوعي درأس السنة واألعيا في وباألخص ..اف ومراجعتھا كل فترةداألھ ديدتح في يجب إن الزوجين يشتركا +
 .وجلسات سر اإلعتراف

إرتباط الشباب .. الجامعات.. ارسدخول المد ..دمثل األوال.. من الحياة ةديدلكل مرحلة ج.. اف مرحليةدتكون ھناك أھ دوق
 .الزواجب

والميراث من اآلباء أم  البيت والثروة" سھالً  بيردكلما كان الت.. للملكوت واضح كلما كانت الطموحات مشتركة والحماس +
  )١٤:١٩أم " (الرب الزوجة المتعقلة فمن عند

 
 األولويات .... ترتيب

 
اف أو غياب دم وضوح األھدوھذا ينتج عن ع ..م إتفاقھما علي ترتيب األولوياتدتنشأ مشاكل كثيرة بين الزوجين بسبب ع دق

 .دالحوار الجي
 أم زيارة األھل؟ أوالً أم الرياضة دالمذاكرة لألوال ھل +
 اليوم؟.. الفسحة مة أمدھل الخ +
 ؟دخار لمستقبل األوالدأم اإل ..ةديدھل شراء سيارة ج +
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 ٤٠من  ١٤ صفحة
 

 .المستمر والتفاھم دالرجوع إلي الحوار الجي وھنا يجب
 

 المسئوليات ...تنظيم
 

 .المسئوليات بينھما أن يتفق الزوجين علي توزيع دالب ..واألولويات متفق عليھا.. اف واضحةداذا كانت األھ
 ..وتطبخ.. تشرف علي نظافة بيتھاو.. ر الزوجة أن تعملدھل تق!.. أن يقع عبء البيت كله الزوجة.. ھذا الزمان في ال يمكن

 زوجھا؟ وترضي.. ھادوتربي أوال
تحّمل بعض المسئوليات  في دأن يشارك األوال دن، والبفيوالمشاوير والطلبات واإللتزامات بإتفاق الطر أن توزع المسئوليات دالب

 .بمذاكرتھم مثل العناية بحاجاتھم الخاصة وترتيب غرفتھم واإلھتمام
 

 وحيةالر ...التلمذة
 

 برھمدة ترتيب أولوياتھم وتنظيم حياتھم مع مدإعا في سر التوبة واإلعتراف ويستمرا في اً أن ينتظم الزوجيندمن المھم ج
 .الروحي

 
ً  بير مستقراً وتحفظ البيتديسين تحفظ التدواإلنجيل والعظات وأب اإلعتراف وسير الق التلمذة علي الكنيسة  سالما

 .)١٣:٥٤أش " (م بيتك كثيراً وسال كل بنيِك تالميذ الرب"
 
 .)١٨:٤٨أش " (كلجج البحر ليتك أصغيت لوصاياى فكان كنھر سالمك وبّرك"
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 ٤٠من  ١٥ صفحة
 

 Tenderness ذوق   - ذ
 

 مختلف يجعل الزواج المسيحي له مذاق.. والمذاق ومنھا التذوق... الذوق
 

 الكالم الذوق في
 

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

الذوق البد ألن يستمر ويتضاعف مع  لكن الحقيقة أن الكالم, األزواج يظنون إن الكالم الناعم الرقيق ينتھي في الخطوبة بعض
  .مشقات الحياة وصعوباتھا في الزواج

 
أن ُتشِبع  ولألسف تعجز الزوجة, رونھا من زوجاتھمينتظ, من األزواج ھي كلمات التقدير والتشجيع قد تكون لغة الحب عند كثير

 .الفضيلة ھذا االحتياج بسبب عدم تركيزھا في ھذه
 
 .زوجك يحتاج إلى كلمة حلوة تشجعه كما يحتاج إلى أكله حلوة تشبعه تذكري أن.. ابنتي الغالية +
 
األكل حلو ".. "ربنا يخليك لي" ا أن تسمع منكال تظن أن امرأتك التي أجتھدت في تحضير الغذاء لك ال يسعدھ.. الغالي ابني +
 .جداً  تصبح الحياة أسھل.. شوية ذوق من فضلك".. قوى

 )18:12 أم" (الطعن السيف أما لسان الحكماء فشفاء يوجد من يھذر مثل"
 
 

  التصرف الذوق في
 
 زوجك؟ ع إلىأن من الذوق أال تأخذي ميعاداً ھاماً دون الرجو.. األمينة ھل تدركي أيتھا الزوجة +
 
 .محفل أن من الذوق أن تتقدمك زوجتك في الدخول إلى أي زيارة أو.. المحب ھل تدرك أيھا الزوج +
 
والبيت  ..ويكون أكله المحبوب جاھزا.. الذوق أن تحاولي أنتظار زوجك حين يعود من العمل متعبا أن من.. تذكري يا ابنتي +

قد تكوني في .. األوالد وتنظيف البيت وخالفه ت أن ھذا مستحيل بسبب مذاكرةمرتب ھادئا على قدر ما تستطعين؟ وإن اعتقد
 .األولويات حاجة إلى مراجعة فكرة ترتيب

 
وشعرھا  لشكلھا.. إن زوجتك حين تتزين للخروج معك تنتظر منك كلمة ذوق فيھا مجاملة ومديح ..أال تعرف يا ابني العزيز +

 ...ولبسھا
 
معھم  فيحطمون زوجاتھم ببطء ويتحطمون.. أن ھذا كالم فارغ ال لزوم له وسط مشاغل الحياة لألسف رجال كثيرون يظنون +

 .بُغشم
 
 .)١:١٥أم" (والكالم الموجع يھيج السخط الجواب اللين يصرف الغضب""
 .)١١:٢٥أم"(في محلھا تفاح من الذھب في مصوغ من فضة كلمة مقولة"
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 ٤٠من  ١٦ صفحة
 

  Boundaries  رفــــــــــض  - ر
""NO 

  
 قاموس الزواج المسيحي وماذا نرفض؟؟ ض مكان فيوھل للرف

 
 

وفي مجلس  لم يقف في مشورة األشرار وفي طريق الخطاة لم يسلك طوبي للرجل الذي "الرفض نرجع للمزمور األول لكي نفھم
 .)١:١مز ) "يجلس لم المستھزئين

 
وأيضاً رفض كل  ..ن مغريات العالم وشھواتهيستقيم إال بنوع من الحدود أو الرفض الواضح لكثير م ال.. الزواج المسيحي +

 .إنسان لطباعة وعاداته الخاطئه
 
 .األسباب أن ترفضي كل مجاملة زائدة أو استلطاف من رجل ليس زوجك مھما كانت.. يا ابنتي الغالية تعلمي +
 
  .اً في زواجككن عفيف.. تقاوم النظرة الردية أو الفكرة البطالة في أي إمرأة أن.. تعلم يا ابني الغالي +
 
 .والكفاية يشغلك عن زوجتك وأوالدك ويشغلك باألولي عن خالص نفسك طالما ھناك الكفاف.. إضافي عمل.. ارفض يا ابني +
 
 .أولوياتك وترتيب.. علي حساب سالمك مع زوجك... أو... لشراء بيت جديد أو.. زائد طموح.. ارفضي يا ابنتي +
 
والتباھي  أن تقلدا ما يصنعه شباب اليوم من حفالت ما بعد اإلكليل إلرضاء الناس.. نالسعيدي أيھا العروسين.. أرفضا +

 .بالمظاھر علي حساب وصية هللا
 
 .التنازالت والخطايا يجذبونكما إلي تيار غريب من.. عالقات حميمة مع أصدقاء غير روحيين.. أيھا الزوجين ..أرفضا +
 
 .قييد حريتھا بحجة كرامتك كزوجأمتالك زوجتك وت شھوة.. أرفض يا صديقي +
 
 .حدث تدخل والديك في شئونك الخاصة مع زوجك وال يخرج سّر بيتك ألحد مھما.. يا ابنتي أرفضي +
 
الرجل أباه وامه ويلتصق  يترك" وتذكر كالم الكتاب المقدس.. والدتك أقرب إليك من زوجتك أن تظل.. أرفض يا ابني +

 .)٥:١٩مت " (بإمرأته
 
وأوالدك، وتذكري كالم  إلحاح والديك علي قضاء وقت أطول معھما علي حساب بيتك وزوجك -بإصرار-ا ابنتي ي أرفضي +

 )١١-١٠:٤٥مز " (فيشتھي الملك حسنك إنسي شعبك وبيت أبيك،" الكتاب المقدس
 
 .للخطأ "ال"، ھو أيضاً يحتاج لكثير من شعار "حاضر"البيت المسيحي يحتاج لكثير من كلمة  كما أن +



لمعي داود أبونا -  بجدية في الزواج المسيحياأل  

 

 ٤٠من  ١٧ صفحة
 

 )٣١:٢٣أم " (إذا أحمرت ال تنظر إلي الخمر"
 
 .)٤:٢٦أم " (أنت -مثله تصير-ال تجاوب الجاھل حسب حماقته لئال ُتَعدلُه "
  
 



لمعي داود أبونا -  بجدية في الزواج المسيحياأل  

 

 ٤٠من  ١٨ صفحة
 

 Beauty زينـــــــــــــة   - ز
 

نة العديمة الفساد زي الخارجية من ضفر الشعر والتحلي بالذھب ولبس الثياب، بل إنسان القلب الخفي في ال تكن زينتكن الزينة"
 )4-3:3 بط١" (الروح الوديع الھادي الذي ھو قدام هللا كثير الثمن

 
 

ً  إن كان" ھناك جمال خارجي يفني وجمال داخلي ال يفني علّمنا الكتاب المقدس أن " إنساننا الخارج يفني فالداخل يتجدد يوماً فيوما
  .(16:4 كو٢(

 
إمرأة " عن لخارجية وُيخدع في الشكل والمكياج واللبس ولكنه يبحثال ينظر إلي الزينة ا... بسيده لھذا العريس الذي يتشبه +

  )١٠:٣١أم " (يفوق الآللئ فاضلة من يجدھا ثمنھا
مشتملة بأطراف موشاة بالذھب، مزينة بأشكال  كل مجد ابنة الملك من داخل،"  العذراء والتي قيل فيھا يبحث عن زوجه مثل أمه

  "كثيرة
 
ألنه يعرف أن كنزه  ..ھو يلبس جيداً ويظھر جيداً ولكن ما يشغله دائماً ھو قلبه.. له مظھره كثيراً يشغ حتي الزوج المسيحي ال +

 السماء حيث ال يفسد سوس وال صدأ وحيث ال ينقب سارقون وال يسرقون، وحيث يكون كنزك أكنزوا لكم كنوزاًُ◌ في" في قلبه
 ً   .)٢١-٢٠:٦مت " (ھناك يكون قلبك أيضا

 
 .يستحقھم حينئذ يختار المسيح لھن من أوالده من.. يصرن أوالً عرائس للمسيح العرائس ليت كل +
 
  .لوجد كل عريس إمرأة فاضلة ولوجدت كل عروس زوج فاضل.. الحقيقي بالفضائل لو تجملّت كل نفس لعريسھا +
 
  .اإلنجيل يومرآة الجسد تلھينا عن مرآه النفس التي ھ.. الزينة الداخلية الزينة الخارجية تشغلنا عن +
 
صار الزواج المسيحي  ولھذا.. قد جعلتنا بال زينة روحية.. ماذا نركب.. ماذا نلبس.. ماذا نأكل.. حياتنا إن السطحية التي ظللت +

 .مھدداً 

ً  يا أغبياء "  )٤٠:١١لو " (أليس الذي صنع الخارج صنع الداخل أيضا

  
 



لمعي داود أبونا -  بجدية في الزواج المسيحياأل  

 

 ٤٠من  ١٩ صفحة
 

 Generosity سخـــــــاء   - س
 
 

وبخل في الكالم  ولكن ھناك بخل في المشاعر, وھو ال يقتصر على المال والھدايا.. المتعلقة بالزواج أحد أھم المشاكل... البخل
 ..الوقت وبخل في االھتمام وبخل في

 )٨:١٢رو" (فبسخاء يالمعط" والكتاب المقدس يعلمنا
 
 

 .واألقارب ..األوالد.. الزوجة.. الزوج.. ولكنه يبدأ بأقرب الناس, بسخاء ال يبدأ بالفقراء والعطاء
 
كن .. التي تحتاجه الوقت.. الھدايا التي تحبھا.. والحوار.. والمديح والتشجيع.. زوجتك في كالم الحب على.. ال تبخل يا أبني +

  .كريما معھا ستحبك بال حدود
 
 .مشاعرك أو.. ال توفري جھدك.. على زوجك في األعمال التي يحبھا.. يا ابنتي ال تبخلي +
 
 .البعض ليتكما تتنافسان في العطاء والسخاء لبعضكما.. لآلخر فقط بقدر ما يقدم اآلخر ن يقدم كل طرفأ.. أحذروا +
 
 .مطيعة لكنت غمرتھا بالھدايا والحب لو كانت.. ال تقل في قلبك +
 
 .لو كان كريما معي لما منعت نفسي عنه.. في سرك ال تقولي +
 
 )٣٥:٢٠أع" (األخذ مغبوط ھو العطاء أكثر من" ن المسيح علمناأل.. األسلوب ال يصلح في الزواج المسيحي ھذا
 
 .وال تنتظر كثيرا.. وھدايا ووقت وعمل وتشجيع كن سعيدا وأنت تعطي كالم +
 
ً  وال تنتظري.. سعيدة انِك تعطي زوجك ما يحتاجه كوني +  .شيئا
 
 .انتظار دون.. بسخاء.. أيضا لكي نعطي نحن.. دون أستحقاق.. بدون حدود.. بسخاء أنظرا كم يعطينا هللا +
 
 ال مانع من العتاب.. االستمرار في العطاء وإن عجزت لحظة عن +

 .)٢٥:١١أم) "النفس السخية تسمن"
  
 



لمعي داود أبونا -  بجدية في الزواج المسيحياأل  

 

 ٤٠من  ٢٠ صفحة
 

 Sharing شركــــــة   - ش
 
 

 .زواجھم ھو مفھوم الشركة أكثر ما يسعد األزواج في
 

قال " ..شريك ولكن رآه وحيداً يحتاج إلي.. من الكائنات حولهوعالم .. نفسه معه رغم وجود هللا.. فوجده وحيداً .. آدم.. نظر هللا
 )18:2 تك" (أن يكون آدم وحده فأصنع له معيناً نظيره الرب اإلله ليس جيداً 

 
 .حياتنا حين تجسد وتأنس وشاركنا.. قوتھا وعمقھا مما صنعه المسيح معنا الشركة في المسيحية تأخذ

بالموت ذاك الذي له سلطان  كذلك فيھما لكي يبيد )المسيح(لحم والدم أشترك ھو أيضاً في ال )البشر(تشارك األوالد  فإذا قد"
 )14:2 عب" (الموت أي إبليس

 
 

والشرب والعمل  شاركنا األكل.. صام عنا.. تحّمل آثامنا.. تألم معنا وعّنا.. بسبب محبته الفائقة لنا المسيح شاركنا في كل شيء
 .وتحتي األلم والم.. والحزن والضيق

 كو٢" (ومحبة هللا وشركة الروح القدس مع جميعكم آمين نعمة ربنا يسوع المسيح" شريكاً لنا وأخيراً ترك لنا روحه القدوس
14:13). 

 .في الزواج مع ھذا المثال نتعلم الشركة
 
 شريكة.. زنشريكة األلم والح.. شريكة القرار.. يعني أنھا قد صارت شريكة في كل شيء ..حين تصبح زوجتي شريكتي +

 .في كل شيء شريكة.. شريكة الفقر والغني.. شريكة المرض والصحة.. شريكة المصير.. الفرح والنجاح
 
 )٤:٧كو ١" (بل للرجل ليس للمرأة تسلط علي جسدھا" زوجك شريك في جسدك تذكري أن.. ابنتي العزيزة +
 
 .زوجتك شريك في مالك وطموحك ووقتك وجسدك تذكر أن.. ابني الغالي +
 
 ولكنھا ثالثية كعھد.. الشركة ليست ثنائيه كعقد ھذه +
 .)١٤:٢مل " (قرينتك وامرأة عھدك ھي" لھذا قيل عنھا.. هللا ھو الطرف الثالث في العھد ألن روح"

ال تقل .. تفكيرك وأسرارك وطموحاتك إن لم تستطع أن تشارك إمرأتك في. نقض للشركة مع هللا لھذا أي نقض لھذه الشركة ھو
 .هللا ن لك شركة حقيقية معأ

  إنسان وما جمعه هللا ال يفرقه.. ألنكما صرتما جسداً واحداً وليس بعد اثنين ..ھذه الشركة تبدأ وال تنتھي إنما تنمو مع األيام
 
ً  زوجتك في أخبار شغلك وطموحاتك وتدبيرك المالي وال ُتخفي عنھا أن تشرك.. تعلم يا ابني +  .شيئا
 
 .أنِك زوجته كوني صديقته كما.. ومزاجه وما يعمله ألن ھذا يسعده كثيراً .. تشاركي زوجك في طموحاته أن. .تعلمي يا ابنتي +
 



لمعي داود أبونا -  بجدية في الزواج المسيحياأل  

 

 ٤٠من  ٢١ صفحة
 

 Transparency  الصـــــدق  -  ص
  
 )25:2 تك" (مرأته وھما ال يخجالناآدم و كان كالھما عريانين"
 
 .أعين شريك حياتك في لكن ليس.. أعين الكل في ..يقيدتتجمل يا ص دق

 .حياتك قاً وصريحاً مع شريكدمكشوفاً صا ويجب أيضاً أن تكون.. عين هللا في ان ومكشوفأنت عري
 .قةدسريع من التوبة الصا أن ينھي ھذه العالقة الزوجية سريعاً لو لم يأخذ عالج دالب.. روس قاتلفي ..الكذب بين الزوجين

 
عي نفسك وتقولي لعلي أجعله دال تخ.. شعري معه باألمانلن ت.. بشخص يكذب بسھولة ايةدال ترتبطي من الب.. الشابة أبنتي +

 .للخيانة الكذب ويصل دري ربما يزيدمن ي.. يتوقف عن الكذب

 )٩:٣كو " (أعماله خلعتم اإلنسان العتيق من بعض إذ قد ال تكذبوا بعضكم علي "
 
 .ية ويموت بالتوبةداإلنسان العتيق الذي مات بالمعمو إذاً الكذب من عالمات -
 .قةدتوبة صا م للزواج كسر يحتاج إليدالذي يتق ..ق عالمة اإلنسان الحر الروحانيدالص -
 
 .المكاسب عنھا ھذه فياألفضل أن أُخ... زوجتي مبذرة.. تقل ال +
 
  ايةدإنھا ب.. أو ھذا التليفون عنه ھذه الزيارة فياألفضل أن أُخ ..زوجي شكاك.. ال تقولي +

  .مردالمظلمة الكذب والخوف  في خولدال
 
 دلم يع.. ولكن من لحظة أرتباطكما.. بما قبل الخطوبة من أخطاء لئال ُيحاربه الشك لخطيبك فيكان من الحكمة أال تعتر ربما +

 .قدم الصدھناك مجال لألخطاء وع
 
ً دكن صا + .. ن عريھمام وحواء يخجالن مدھا جعلت آدوتذكر أن الخطية وح.. حبك في ..عملك في ..كالمك في ..مشاعرك في قا

 .هللا ھما اآلخر ومن وجهدويختبئا من أح

 .)١٠:٣ك ت( "ختبأتافخشيت ألني عريان ف ةالجن في سمعت صوتك"
 
 .اإلستمرار واإلستقرار والشركة أساس.. والثقة أساس الشركة.. ق ھو أساس الثقةدالص +
 
ً فيخل إلي أبيه العجوز متخد وشجعت إبنھا يعقوب علي الكذب حين -زوجة اسحق-أخطأت رفقة  + زي عيسو ليسرق  في ا

 .البركة
ً دوكان الثمن فا  .اً داً وفسادعصياناً وحق دادوعيسو از.. خاله يعقوب ھرب إلي.. خسرت كليھما.. حا

وأكله  عاء أن يوسف ماتدبإ.. سنوات طويلة ده بعدحاً حينما كذب عليه أوالدفع ثمناً فاد إلي أن.. وشرب يعقوب عنھا الكذب
ً  وكان.. بصره دسنوات طويلة حتي فق وبكي عليه يعقوب.. ئدحيوان ر  .يوسف حيا

  واإلخفاء إحذر من الكذب +
ً  ليكن ينبوعك"  )١٨:٥أم " (بإمرأة شبابك وأفرح.. مباركا
 
 



لمعي داود أبونا -  بجدية في الزواج المسيحياأل  

 

 ٤٠من  ٢٢ صفحة
 

 Self Control النفــــــس  ضبـــط  -  ض
 
 .(25:9 كو١" (كل شيء في يضبط نفسه كل من يجاھد"

 بإنتظام مثل زھرة تحتاج إلي ماء يسقيھا.. مستمر ديحتاج إلي جھا الزواج

 .(32:16 أم" (خير ممن يأخذ مدينة مالك روحه"
 
 

  الشھوات.. اإلنفعال ..الكالم في يتعلم كيف يضبط نفسه ..الحكيم.. اإلنسان الناضج
 
 .ثم ضبط الفكر والحواس.. اللسان ثم ضبط.. أ بضبط البطنديب.. النفس الصوم مجال خصب لضبط +
 
 ...تتعلم ضبط النفس لكي +
 
 بمشكلتك ...واجه نفسك أوالً  -
 .تك وبيتكدمر سعادوإن ھذا ي.. عصبي إعترف أمام نفسك إنك +
 .مر فكرك وقلبكدوھذا ي.. يئةدالصور الر إعترف أنك ضعيف أمام +
  .ين فصله تماماً عن أھلهدتري أو أنكِ .. إعترافك أنِك تحبين إستفزاز زوجك وأمام أب.. وأمام هللا.. أمام نفسك فيإعتر +
 
 بالتغيير آمن -
 .مش ممكن ھاتغير.. ق مشاعرك حين تقولدال تص +
 .ةدش فايفيوما أنا حاولت كتير.. ق نفسك حين تقولدال تص +
 .النفس وإال لن تتعلم ضبط.. ال تلوم اآلخرين +
 
 هللا تمسَّك بكلمة -
 .(13:4 في) "المسيح الذي يقويني في أستطيع كل شيء" أو (27:10 مر" (هللا مستطاع عند كل شيء" دتمّسك بوع +
ك باآليات الخاصة +  .الشريرة الشھوات.. الغيّرة المّرة.. فعدالكالم المن.. الغضب.. بمشكلتك تمسَّ
 
 المعونة ال تكف عن طلب -
 .)٢:١٥يو " (بثمر ينقيه ليأتي بثمر أكثر كل ما يأتي" ..تغييرك لألفضل دأن ربنا يري دتأك +
 .)١٠:١١لو " (ُيفتَّح له ومن يقرع يأخذ ومن يطلب يجد كل من يسأل" ..قدص +
 
ب نفسك علي ضبط -  النفس درَّ

ب تداريب تناسب المشكلة وال تيأس.. لمدة شھور علي األقل ً  تدرَّ  .سريعا

 )12:4 في( "تدربت جميع األشياء قد كل شيء وفي في"



لمعي داود أبونا -  بجدية في الزواج المسيحياأل  

 

 ٤٠من  ٢٣ صفحة
 

 Patience أنـــــاة  طـــــول  -  ط
 
وال  ...وال تحتد... وال تطلب ما لنفسھا... وال تقبح... وال تنتفخ... ال تتفاخر المحبة ...المحبة ال تحسد... وترفق محبة تتأنىال "

وتصبر على كل ... وترجو كل شيء... وتصدق كل شيء... وتحتمل كل شيء... باالثم بل تفرح بالحق وال تفرح... تظن السوء
 )7-4:13كو١" (شيء

 
ً دحتي أن طول أناته ي.. أناته علينا ة هللا لنا أن ُيطيلمن محب ألني علمت إنك إله " قائالً  كما أشتكي يونان.. عو للتعجب أحيانا
 )3:4يون" (ورحيم بطئ الغضب وكثير الرحمة ونادم علي الشر رؤوف

 
 .يظھر عليه طول األناة ...وكل من إمتأل بمحبة هللا

 )15-11:2خر(وھرب  -المصري- قتل واحداً  ..أن يفصل بين متخاصمين وحين أراد ..نفعالكان عنيفاً سريع اال النبي موسي
 .)٣خر (أكثر الناس ُحلماً وطول أناة  صار... لقاء مع هللا الخلوة وبعد سنوات من ولكن بعد

 
 .ىاألسر ستقرارعدم االنفعال فمن أكثر أسباب أما الغضب وسرعة اال... الزوجية وطول األناة من مفاتيح السعادة الصبر +
 
... قائقد سّرك ولو في حاول أن تصلي... ال تتعجل الكالم حين تري أمراً مستفزاً ... ريب مستمردطول األناة يحتاج إلي ت +

 .تفعل ماذا تقول وماذا... أطلب نعمة وحكمة من هللا

ً  ليكن كل" ً  في إنسان مسرعا ً  في اإلستماع مبطئا  )19:1يع" (الغضب في التكلم مبطئا
 
ً  ال تنتظر أن يتغير شريك +  .معه لكن حاول أنت أن تتغير لتتكيف... حياتك سريعا
 
ضعفات َمن  أما الذين بطول األناة تحملّوا ...مستمر وغضب بال حدود إحباط في أضاعوا عمرھم... اآلخر الذين حاولوا تغيير +

 عبروا أيامھم بسالم وھدوء وبأقل مشاكل ممكنة... معھم
 
+  ً الجبار  البطيء الغضب خير من" ألن الغضب في تتدرب علي البطئ لك أن البد... أو سريع اإلنفعال إذا كنت غضوباً أو عنيفا

 .)٣٢:١٦أم " (ومالك روحه خير ممن يأخذ مدينة
 
 !!بھدوء؟ومّرات ... ال تقل مّرة أخري لماذا ..."أكثر من مّرة عما أريد أنا قلت لھا... "يشكو الزوج قائالً  قد +
 
وتتعاملي  نتظار أن يتحول إلي شخص منظماعن  ليتِك تكُّفي"... ھا يفضل غير منظم... مافيش فايدة"تشكو الزوجة قائلة  وقد +

  !!!!.األيام تصنع المعجزة مع قلة النظام بھدوء لعل
 
 ...عنه ُكِتب دائماً أن عريس النفوس ربنا يسوع قد ليتك تذكر +

الشوارع صوته، قصبة مرضوضة ال يقصف وفتيلة مدخنة ال ُيطفئ حتي يخرج الحق  في يسمع أحد والاليخاصم وال يصيح " +
 .)٢٠-١٩:١٢مت " (النصرة إلي
 

معطين إياھن كرامة كالوارثات أيضاً معكم ... اإلناء النسائي كاألضعف كذلك أيھا الرجال كونوا ساكنين بحسب الفطنة مع" +
 .)٧:٣بط ١" (واتكملكي ال تعاق صل ...نعمة الحياة

 



لمعي داود أبونا -  بجدية في الزواج المسيحياأل  

 

 ٤٠من  ٢٤ صفحة
 

 Doubtless ظــــن حســـــن   -  ظ
  

 )٥:١٣كو ١" (تظن السوء المحبة ال"

 .وأحياناً اإلفتراق ير من المتزوجين إلي المشاكلفع كدحرب ت.. سوء الظن
 
يكون  دوق... زوجته أن حماتھا قالت عنھا وأشتكت منھا ظنت... يه ورجع مكشراً مكفھراً دوال كلما ذھب العريس إلي بيت +

 !!السواقة ببساطة مرھقاً من كثرة العمل أو من
 
ً  دظن الزوج أنھا إما تكرھه أو إنھا تعلّقت به أو تري... معين وكلما سألت الزوجة عن شخص +  !!!منه شيئا
 
 ُنسئ الظن بشريك الحياة؟؟؟ لماذا +
 
 التواصل لسوء... أوالً  
 .ھم اآلخر أو يظن ظنوناً غير حقيقيةتجعل الشخص يسئ ف... التعبير في قةدم الديكون ع دق
 .الظن يكون قلة وقت الحوار ھو سبب سوء دوق
 

 ً  وباآلخر الثقة بالنفس... ثانيا
أو .. أو يكرھونه.. أو يتآمرون عليه ظن أن من حوله يتكلمون عليه بالسوءفي ..نفسه في الشخص يأتي من شك... سوء الظن

 .إليه حتي أقرب الناس ..ديتجاھلونه بقص
 

 ً  التسامح مدع... ثالثا
 .اعيد وندالخطأ وستعذب نفسك وتعذبھا ب ث مرتبطاً بھذادستفسر كل ما يح ...إن لم تنِس خطأ زوجتك

 .ثداآلخر ننسي تماماً ما ح وصالة حتي متي سامحنا دإلي جھا التسامح بين الزوجين يحتاج
 
وتتوقع كل ما ھو  إتجاه العين البسيطة التي تري في دجاھنتعلم أن نتلمس األعذار ون أن دالب.. ننتصر علي سوء الظن لكي +

كانت  بسيطة فجسدك كله يكون نيراً، ومتي ھو العين، فمتي كانت عينك الجسد سراج" ..المسيح دالتي قال عنھا السي.. جميل
ً  عينك شريرة فجسدك كله يكون   .)٣٤:١١لو " (مظلما

 
وتكتشف إنك صنعت ..." فعلت وتفعل دوق ...دوتقص دتقص يد" يوسوس لكلصوت الشيطان الذي  وأيضاً توقف عن اإلستماع +

 .ت تحطم حياتك الزوجيةدكا لنفسك قصة من الخيال
عمل هللا وكالمه  في أن تشغل عقلك بصالة يسوع أو صالة المزامير أو التأمل المستمر دتعوّ ... ُتِسكت ھذا الصوت المؤذي ولكي
ً  دفال يج ً إب ال تعطوا" إبليس مكانا   )٢٧:٤أف " (ليس مكانا

 
 .الحكم في الً من إسقاط التھم والتعجلدب... ثدتفسيراً لما ح ليعطيك اآلخر... وءدتتسائل بھ ليتك تتعلم أن تستفسر أو +

 )٢٤:٧يو " (لكن احكموا حكماً عادالً ... حسب الظاھر ال تحكموا"



لمعي داود أبونا -  بجدية في الزواج المسيحياأل  

 

 ٤٠من  ٢٥ صفحة
 

 Rationalization عقـــــــل   - ع
 
 عفيفات مالزمات بيوتھن صالحات خاضعات متعقالت .اوالدھن بات لرجالھن ويحببنلكي ينصحن الحدثات ان يكن مح"

 )٥-٤:٢تي " (لرجالھن
 
وكذلك ان النساء يزين ذواتھن بلباس . كل مكان رافعين ايادي طاھرة بدون غضب وال جدال في ان يصلي الرجال فاريد"

 )9-8:2 تي١". (ة الثمنال بضفائر او ذھب او اللئ او مالبس كثير وتعقل الحشمة مع ورع
 
 
ً ده مندتج... لكن كثيراً ما يھملھا ويعيش كمن ال عقل له... اإلنسان العقل نعمة تمّيز +  دوق.. يؤذي نفسه ومن حوله دوق.. فعا

 .ھائج ثور كحيوانفي أو يعميه الغضب ديتجاھل كل كالم المشورة واإلرشا دوق.. يسھل التأثير عليه

 )11:19 أم" (وفخره الصفح عن معصيةاإلنسان يبطئ غضبه  تعقل"
 
  .والتسامي ئدوالحكمة والتفكير الھا ال والتوازن والتروىدمن اإلعت ھي مزيج... التعقل فضيلة +
 

 ..المسيح دالسي اإلنسان العاقل قال عنه
 )24:7 مت" (بني بيته علي الصخر عاقل ھذه ويعمل بھا أشبه برجل كل من يسمع أقوالي"
 

 )13:10 أم" (حكمة توجد اقلالع شفتي في"
 
 
  .يجعالن أساس إرتباطھما وصية ربنا ..إن كان الزوجين متعقلين... بيت علي صخر ...المسيحي الزواج +
 
كواجب وإلتزام لُيبنَّى  )٧، ٦، ٥مت (عن ظھر قلب الموعظة علي الجبل  -أثناء فترة الخطوبة-يحفظون ... مخطوبين رأيت +

  .عليه رباندويت بل يعمالن به.. يحفظان الكالم فقطبيتھما علي الصخر، وال 
 
  .والھموم ي كثير من المشاكلدلنتفا.. التعّقل ما أحوجنا اليوم إلي +
 
ً شباب ىنر +   .بال تعقّل.. ميندُ وال يري من حوله من فقراء وَمع.. ةأمور تافھ في فع ليصرف ببذخدين.. ا
 
ً  ىونر +  .تعّقل بال... ت أو جنس أو قماررادمانه مخدإ في يھين حياته... شبابا
 
ً  ىونر +  .التصرف وال يحسب حساب النفقة كم يكلفة ھذا... إختالف بسيط دي علي شريك حياته لمجردفع ليعتدين... شبابا
 
  بال تعّقل.. سدوالعّفة والحب المق المسيحي الزواج من نساء لم يعرفن معني داإلرشا ونري زوجات مسيحيات يأخذن +
 
 .ال تلتئم دوتخرج كلمات كطعن السيف لتترك جروحاً ق الكالم في يتعجلن.. أزواج وزوجات ونري +



لمعي داود أبونا -  بجدية في الزواج المسيحياأل  

 

 ٤٠من  ٢٦ صفحة
 

 )٢٠:٢٩أم " (بالجاھل أكثر من الرجاء به كالمه، الرجاء في إنساناً عجوالً  أرأيت" -
 

 )٢٤:٢٥أم " (غير متعقلة ..زاوية السطح خير من إمرأة مخاصمة في السكنى" -
 
بال .. األمور بسبب القيل والقال دوتتفاقم المشاكل وتتخبط اآلراء وتتعق... واألھل يقاتدرھن للصزوجات يفشين أسرا ونري +

 .أسفار الحكمة في -غير المتعقل- قيل عن الجاھل  ما أكثر ما.. تعّقل

 )١٥:١٢أم " (المشورة فھو حكيم عينيه أما سامع في الجاھل مستقيم طريق" -
 
 )5:1 يع" (هللا الذي ُيعطي الجميع بسخاء وال يعير فسيعطي له كمة فليطلب منتعّوزه ح إن كان أحد" وأخيراً  -

ألن المحبة  ولكن قبل كل شيء لتكن محبتكم بعضكم لبعض شديدة صحوا للصلوات،اقتربت فتعقلوا وا إنما نھاية كل شيء قد" -
 )٨-٧:٤بط ١" (تستر كثرة من الخطايا

  



لمعي داود أبونا -  بجدية في الزواج المسيحياأل  

 

 ٤٠من  ٢٧ صفحة
 

 Passion  غيــــــرة  - غ
  
 )18:4 غل" (الحسني كل حين وليس حين حضوري عندكم فقط في حسنة ھي الغيرة"
 

 ...الغيرة ھناك نوعان من
 

 ...روحياته... كل شيء في والتفوق والنجاح دمن اإلجتھا دفع اإلنسان عمله لمزيدي بمعني الحماس اإليجابي الذي ...األولي +
 .بيته ...عمله... راستهد

 .وءدمة والبذل والھدمنه صفة جميلة كالصالة واألمانة والخلوة والخ محبوب لتتعلم ومنھا أيضاً الغيرة من شخص
 

 )16:3 يع" (التشويش وكل أمر ردئ حيث الغيرة والتحزب ھناك" ذكرھا معلمنا يعقوب فھي الغيرة الُمّرة التي ...الثانية أما +
 .(18 صم١(حتي حاول قتله  داود مثل غيرة شاول من

 
القلق والھواجس  في ويقع مة أو التعامل مع اآلخرين،دالخ منعھا من الخروج أوفي لي زوجتهع مثل زوج يغير... ومنھا الشك
 .نھاية والغضب بال

 
يا ليت كل زوج يغير علي خالص زوجته ... نفوسنا أي نغير علي خالص... إلي الغيرة الحسنة المسيحي الزواج في نحتاج +

  .س واإلعتراف المنتظمدالمقاس وقراءة الكتاب دشجعھم علي حضور القفي ..وبيته
 
سة دوإنما بغيرة مق.. كرامتھا راحتھا وال دعن الكنيسة وھي ال تري دتأتي باكية علي زوجھا ألنه إبتع التي.. ما أعظم الزوجة +

  .خالصه وتوبته وال تكف عن الصالة ألجله تطلب
 
  .الملكوت طريق في فعا بعضھماديحاول الطرفان بغيرة حسنة أن ي المسيحي الزواج +
 )١٩:٥أف " (قلوبكم للرب في بعضكم بعضاً بمزامير وتسابيح وأغاني روحية مترنمين ومرتلين مكملين"
 )8:2 تي١" (كل مكان رافعين أيادي طاھرة بدون غضب وال جدال في أن يصلي الرجال أريد"
 
 .هللا دم  وأوالدالمق التعب في ويتنافس الزوجان... مة الملكوتدالمفتوح لخ المسيحي ما أجمل البيت +
 
نقبل من هللا  أالخير.. كالماً كإحدي الجاھالت تتكلمين" ..سة قائالً دعاتبھا زوجھا بغيرة مق.. أخطأت زوجة أيوب وتذمرت حين +

ً  الرب أعطي والرب أخذ فليكن اسم الرب"، )١٠:٢أي " (والشر ال نقبل   .)٢١:١أي " (مباركا
 
  .(8 طو(تشجيع سارة لطوبيا زوجھا علي الصوم والصالة  في الحسنةقصة طوبيا تظھر الغيرة  فيو +
 
ُتري أي زوج .. ةدعن الكنيسة والعبا دإبتع دراسة وينسي أنه قدال الرياضة أو في يفرح بأن إبنه تفوق ما أتعس ھذا األب الذي +

  المستقبل؟؟ في سيكون
 وال تشعر بأي غيرة منه أو... تشعر إال بفخر وشكر وعرفان  ال... الكثيرون بزوجھا التي وإن أُعجب.. الزوجة دأسع ما +
  .نفسھا فيه وفي ألنھا تثق.. عليه

  .الخير للجميع ال تعرف الغيرة الُمّرة طريقاً إلي قلبه ألنه يفرح لفرح الناس ويتمني... وبنيه الغيور علي خالص نفسه +

 )٢:١١كو ٢" (ألقدم عذراء عفيفة للمسيح ألني خطبتكم لرجل واحد... عليكم غيرة هللا إني أغار"



لمعي داود أبونا -  بجدية في الزواج المسيحياأل  

 

 ٤٠من  ٢٨ صفحة
 

 Weaning فطـــــام   - ف
 
 

 .كما يأكل الكبار بل ينطلق ليأكل... ال يحتاج فيھا إلي لبن أمه... الطفل إلي مرحلة جديدة من طفولته ُيقال عن إنتقال.. الفطام
 

نة ألول مّرة قد يبكي ألنه ال يريد أن يبتعد وحين يدخل الطفل حضا ...ولكنھا تؤلم بعض الشيء في بدايتھا... حرية... والفطام
 .وُيفطم مّرة أخري... الحضانة ثم يحب... عن بيته

 
  .تتحرك نفس آالم الفطام لكنھا دعوة إلي النضج والنمو ومرحلة أفضل من ذي قبل ...وحين يدخل المدرسة أو الكلية أو العمل

 
بالمسئولية  يؤلم قليالً ولكنه يدفع الزوجين إلي مزيد من اإلحساس قد... فطام من نوع جديد ھو... ھكذا الزواج المسيحي +

 .واإلستقاللية والعطاء
وھذا قد يؤثر علي نفسية .. ألن األمھات قد يستمروا في الرضاعة أكثر من سنتين قد يتأخر ِفطام األطفال... في مجتمعنا الشرقي

 .منضبطة غير مسئولة وغير.. فينمو نمواً بطيئاً ويظل دائماً شخصية إعتمادية الطفل
 

ً .. إن تأخر ِفطام العروسين عن أھليھما... واألخطر وقد يحطم إنتمائھما لبعض وكيانھما الجديد .. علي الطرفين ألن ھذا يؤثر سلبا
  .المستقل

 
والكتاب .. ثانياً إبنتھا ثم... أوالً زوجة فالن... ابنتھا إلي بيتھا الجديد ولكنھا البد أن تفھم إنھا صارت قد تبكي األم وھي تودع +

  .لتكون األولوية واضحة... ينسبھا لزوجھا تزوجت ىالمقدس والُعرف البشري ينسب الشابة ألبيھا ومت
 
وال يخلو ھذا من ... حديثي الزواج يحاول الوالدان بدافع القلق واإلطمئنان أن يسأال كثيراً عما يحدث في حياة أوالدھما وقد +

 ...نفسيتدخل أحياناً وضغط 
أو "... أھلكم خالص نسيتوا"لألسف سرعان ما يسمع كلمات الذعة مثل ... اإلعتراض -الزوج أو الزوجة- وإذا حاول الشباب

  .!!!!!"مستمر أنتم لسه صغيرين ومحتاجين توجيه"أو "... فين إكرام الوالدين"
 
  .والده وعمله تجد زوجھا يعتمد في الصرف المادي علي دخل أن.. ما أصعب علي الزوجة +
 
  .أمه وإذا أرادت اقناعه بشيء فاألفضل أن تلجأ إلي... أن رأي والدته أھم من رأيھا وما أقسي عليھا أن تكتشف +
 
في عقله إال  أو حتي فكره. إال وتعرفه وتراجعه حماته... يكتشف أن ليس كلمة يقولھا أو قرار يأخذه ما أصعب علي الزوج أن +

تجنباً لھذا اإلحساس الُمّر بالتدخل ... واإلختفاء أحياناً عن زوجته قد يلجأ ھذا الزوج إلي اإلبتعاد النفسي... وُتناقش في بيت حماه
 .اإلستقاللية وعدم

 
مر " (أباه وأمه ويلتصق بإمرأته يترك الرجل" ..قال للزوج.. والكتاب واضح.. البيت الجديد ضرورة إلستقرار... الفطام +

 )10:45مز" (أنسي شعبك وبيت أبيكِ " ..للزوجة وقال .)٧:١٠
 
ليضع أساساً  ...ھو الذي يصده بأدب )ابنه أو أبنته(األفضل إن الطرف األقرب .. التدخل بسالمة نّية إذا حاول أحد الكبار +

  .اآلخر لإلستقاللية ولكي ال يكون ھناك إحراج للطرف
 
سوياً الحدود لكل  ويقررا سوياً ما يناسبھما ويحددا.. بحياتھما الجديدةأتركوا فرصة لألزواج يتمتعوا  أرجوكم... أيھا الكبار +



لمعي داود أبونا -  بجدية في الزواج المسيحياأل  

 

 ٤٠من  ٢٩ صفحة
 

  .شيء
يتجاھال  من أن نتبرع نحن بالنصح واإلرشاد وُنصاب وقتھا بإحباط شديد حين.. طالبين المشورة واألفضل أن يأتيا ھما ىاألجد

 .النصيحة وال يأخذان بھا
 
 .واإلستقرار نه ضروري للنضج والنموجميعاً أن الفطام مؤلم قليالً ولك فلنتذكر +
 



لمعي داود أبونا -  بجدية في الزواج المسيحياأل  

 

 ٤٠من  ٣٠ صفحة
 

 Spiritual Program  روحــــي قانـــون  -  ق
 
  

بدون قانون روحي أو تدبير روحي  فليست ھناك تقوي حقيقية... واآلن نكمله بالقانون الروحي... بالتقوي... باب التاء بدأنا في
 .منتظم

 
إن كان " ...ولنتذكر ..بنود ٨ويشمل علي األقل .. وحي في حياتنامحدد لكل ما ھو ر يعني وجود نظام أو برنامج الروحي القانون

ً  إن لم يجاھد أحد يجاھد ال يكلل   )٥:٢تي  2) "قانونيا
 

 الصالة... أوالً  +
  .أبداً  منتظمة قوية ال يمكن أن يدخله الشيطان وال يمكن أن يتزعزع البيت الذي ترتفع فيه صلوات

األجبية  أجزاء أخري من.. (وجزء شخصي لكل منھما )النوم - صالة باكر (ن األجبية مشترك م األفضل أن يكون للزوجين جزء
 .)ترانيم -التسبحة  -

 .قيمته والصالة الشخصية والسھر الروحي الخاص بكل فرد له.. الصالة المشتركة لھا بركتھا أي... فالمذبح العائلي
 

+  ً  اإلنجيل ...ثانيا
ً  المقدس وكان إذا أحب الزوجان الكتاب  .وقداسة ال يمكن إال أن يعيشا في سالم وإستقرار... لھما مرجعاً ومرشداً وصديقا

أن يكون لكل منھما قراءته الخاصة يومياً في  علي.. واألفضل أن يشتركا في قراءة معينه كل يوم أو كل أسبوع علي األكثر
 ع إلي اإلنجيل المقروء أو العظات الروحية أو تفسيروقت السواقة في العربية باإلستما ويمكن إستغالل.. الميعاد الذي يناسبه

 .الكتاب
ً  ..ربع إلي نصف ساعة.. واألفضل أيضاً اإللتزام بوقت محدد وميعاد ثابت  .يوميا

 
+  ً  واإلعتراف التوبة... ثالثا

ويتخطان  ل مشكلةينتصران علي ك... والزوجة التي تراجع ضميرھا أوالً بأول... ضوء كلمة هللا الزوج الذي يحاسب نفسه في
 .أي أزمة

أب إعترافه ويقع باللوم علي نفسه في كل مشكلة ال علي  والتائب الصادق ُيسرع إلي... البد أن يكون لكل طرف أب إعتراف
 .شريك حياته
ً  وإن حدث أي   .خالف بينھما ما أسھل أن يكون أب اإلعتراف حكماً ومرجعاً وسالما

 
+  ً  والتناول القداس... رابعا

ويربيا .. الحب اإللھي لينميا في.. يتقدمان للتناول أسبوعياً علي األقل.. ِعشرة قوية مع المذبح اإللھي للزوجين أن يكون لھماالبد 
  أوالدھا في خوف هللا من البداية

 
+  ً  روحي اجتماع... خامسا

شركة للمؤمنين  ألن اإلجتماع يحقق.. وال تكفي العظات المرئية أو المسموعة.. إجتماع داخل الكنيسة من الضروري اإلنتظام في
 .للكنيسة ونموھما الروحي وفيه أنشطة تزيد إنتمائھما.. في الصالة والتعارف والتقارب والمحبة

 
+  ً  العشـــور ...سادسا

  .إتجاه علي تقديم العشور والبكور من مالھما الخاص قبل اإلدخار وقبل الصرف في أي- أدني  البد أن يحرص الزوجين كحد
 



لمعي داود أبونا -  بجدية في الزواج المسيحياأل  

 

 ٤٠من  ٣١ صفحة
 

+  ً  الصــــوم ...سابعا
كل  الكنيسة يتمتعا بعضوية حقيقية في جسد المسيح الواحد ويأخذا قوة الصوم والصالة لغلبة حين يشارك الزوجين أصوام

 والتحديات الشياطين وحيلھم وينتصرا علي كل المشاكل
 

+  ً  الخدمــــة ...ثامنا
قول  ونتذكر.. ع مواھبھما وظروفھما حيث أن الخادم يبني وُيبنيللخدمة في الكنيسة تتناسب م حبذا لو وجد الزوجان مجاالً 

 .)٣٠:١٢مت ) "من ال يجمع معي فھو يفرق" -له المجد-المسيح 
 

 .األسرة نوافذ لنعمة هللا تحفظ البيت المسيحي في سالم وتعطي نمواً وعمقاً وسالماً لكل أفراد ھذه البنود الثمانية ھي
حسبما يسمح وقت وظروف .. والمؤتمرات الروحية ة وقراءة الكتب الروحية وسھرات التسبيحوقد يضاف بنود أخري مثل الخلو

 .الزوجين
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 ٤٠من  ٣٢ صفحة
 

  Sweet Words حلـــــو  كــــالم  - ك
  
 )٢٤:١٦أم " (حلو للنفس وشفاء للعظام الكالم الحسن شھد عسل"
 

 .الخطوبة ن منه فيبينما يكثر.. الزوجات أن أزواجھن يتوقفن عن الكالم الحلو بعد الزواج تشكو أغلب
 .وبعض األزواج يقولوا لم نتعلم أن نقول كالم حب

  .الكالم الحلو كمن يسحب عينة دم وبعض الزوجات ُيخرجن
 
  )٢:١٤ھو " (معكم كالماً وأرجعوا إلي الرب خذوا" يقول -له المجد-حتي مع ربنا .. ضرورة ألي عالقة حب.. الحلو الكالم +
 
عب " (سمهاب ةمعترف ذبيحة التسبيح أي ثمر شفاة" الكتاب وھذا ما يسميه.. من الذبيحة أو الھدية الكالم أحياناً أھم وكان +

١٥:١٣(.  
 
 بين الزوجين؟؟ ما ھو شكل الكالم الحلو +
 
  والتقدير كلمة الشكر... أوالً  -

لم  ھا الطبيعي؟ وماذا لوھل ألنك أفترضت أنه واجب.. تقول لزوجتك كلمة شكر حين تتعب معك أن.. ماذا ستخسر يا عزيزي
 .ألن تلومھا؟ أما كان باألحرى أن تقدرھا وتشكرھا... تصنعه

 .تذبل والتقدير ھو ماء يسقي زھرة الحب الزوجي كي ال كلمات الشكر
 
-  ً  والمديح كلمة التشجيع... ثانيا

شجعوا صغار " للتشجيع نا من ال يحتاجليس في.. يحتاج للتشجيع مھما كبربھما العمر وكثرت اإلنجازات كالھما.. الرجل والمرأة
 )14:5 تس١" (النفوس

  .وقود مستمر لسيارة الزواج فال تتوقف أبداً  كلمات التشجيع والمديح ھي
 
-  ً  كالم الحب... ثالثا

ً  البعض... وھنا تأتي المشكلة  .الكالم أو يدعي أنه لم يعتاد ھذا.. أو يخجل من أن يقول تعبيرات الحب.. يعتبره عيبا
.. تحاول أن تذكر إلمرأتك كل حين إنك تحبھا جداً  لماذا ال.. عادة بدأت بمحاولة ثم ممارسة وإستمرار حتي تأصلت كعادة كل

 جميلة في عينيك؟ إنھا.. إنك تثق فيھا.. إنك فخور بھا
 
-  ً  الدعاء كالم... رابعا

... ربنا يحافظ عليكِ  ...ربنا يفرح قلبك... ا يخليِك ليَّ ربن"ماذا لو قلت لشريك حياتك .. الصالة السريعة إن الدعاء البسيط نوع من
  "...ربنا يديِك أكثر وأكثر

 
-  ً  اإلعتذار كالم... خامسا

... ضايقتك أنا عارف أني... حقك عليَّ .. أخطأت.. ما أجمل أن تقول.. تقال في وقتھا وبإتضاع ما أجمل كلمة اإلعتذار حين
 .ماتزعليش لشانأعمل إيه ع... ھأحاول معملش كده تاني

 
-  ً  العتاب كالم... سادسا

 .وكالم حلو.. بالعكس فالعتاب كالم حب... ھّدام ال تظن أن العتاب كالم
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 ٤٠من  ٣٣ صفحة
 

الموضوع بأدب شديد  وثالثاً تدخل في.. وثانياً بتلمس األعذار.. ُتَباِدر أوالً باإلعتذار... وإتضاع يحتاج إلي حكمة.. لكن العتاب فن
 .ئبتسامة رقيقة وصوت ھاداو

  .شريك حياتك تكسب الجولة وتربح... في الغالب
 
-  ً  الرسائل كالم... سابعا

لشريك  أن كل رسالة قصيرة حتي علي التليفون المحمول تحمل معني جميل.. الرسائل والكروت ھل تعلم أن كل الزوجات يحببن
وال تجعل رسائلك توقف .. في رسائلك لفال تبخ. وكل رسالة معبّرة وباألخص في المناسبات تحمل ذكرى عطرة قوية. حياتك
 .كالمك

 
-  ً  كالم اإلشتياق واإلحتياج... ثامنا

َفع  .لكرامتھم أو إشتياقاتھم وكأنھا إھانة.. البعض في عالقاتھم الزوجية أن يصارحوا بإحتياجاتھم يترَّ
" أحتاج أن تشاركني.. ج أن تسمعنيأحتا.. أحتاج لك أنا"حين تقول .. والبعض يعتبرھا مضيعة للرومانسية حين تكشف إحتياجك

 .أنت تعطى قيمة لآلخر
 يو" (أتحبني أكثر من ھؤالء" تضاعاب وسأل بطرس .!؟)7:4 يو" (أعطيني ألشرب" بالمسيح الذي قال للمرأة السامرية ما بالكم
  !؟)15:21

 
  .الِحّدة... المقارنة ...التعالي... لتجريحا... اإلھانة... اللوم... السخرية... من كالم النقد... عزيزي حذر ياافي النھاية  +
 
 )١١:٢٥أم " (كلمة مقولة في محلھا تفاح من ذھب في مصوغ من فضة" ..وتذكر +
 )١١:٤نش " (ولبن شفتاِك يا عروس تقطران شھداً تحت لسانك عسل"
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 ٤٠من  ٣٤ صفحة
 

 Touches لمســــــات   - ل
 
 )16:10 مر" (ووضع يديه عليھم حتضنھمفا"
 

 .النقّية يعرف قيمة اللمسات -دله المج- ربنا يسوع 
 

الصبية وقال لھا طليثا قومي  وأمسك بيد" ...ھا وأقامھاده وأمسك يدي دراً أن يقيم إبنه يايرس بكلمة لكنه مدالمسيح قا دكان السي
 .)٤١:٥مر " (تفسيره يا صبية لك أقول قومي الذي

 
وى ولكنه يحتاج لمسه دللنجاسة أو الع - نظر الناس في- رضه ليلمسه حتي لو تعدي داألبرص بأمره ولكنه م فيأن يش وكان يمكن

  )٤١:١مر " (يده ولمسه فتحنن يسوع ومد" ...حب
 
 .الكالم ال ينقلھا دومعاني عميقة ق ..إنما اللمسات الرقيقة تحمل كالماً ال ُيقال ...فيه يكدالكالم وح إن... ال تظن يا ابني +
 
مع عروس  دوأسمعھا تتنھ.. كل وقت في لكن قّبلھا.. سةداية عالقتكما المقدب فيع ودلمخا في فقط أيھا الزوج ال تقّبل زوجتك +

 .)٢:١نش " (ُحبك أطيب من الخمر ليقبلني بقبالت فمه ألن" دالنشي
 
 تنظيم فيكل ركن من أركان بيتك و في فإن محاولتك إرضائه.. ال تظني إن لمسات رقيقة ال تعني شيئاً لزوجك.. الزوجة أيتھا +

  اً ده جيده ھو تعبير حب يرصدوريقاته ومواعي
 
  ھاديسع... يھا مثل األيام األوليدالزوج إن لمسات رقيقة علي شعر زوجتك ومسك ي أيھا +
 
شماله تحت " .حين هللا كل دالذي تلمسه ي دالسعي ھذا البيت في الحب األولي لألطفال افئة تنتقل لتكون لغةداللمسات ال ھذه +

  )٦:٢نش " (عانقنيت رأسي ويمينه
 
 .العمر طول... ھي أيضاً لمسات ھامة... النظرات الحانية... اإلبتسامة الرقيقة ...الزھور الجميلة +
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 Humble Heart ـع القلـبمتواض  -  م
 

 )٢٩:١١مت " (فتجدوا راحة لنفوسكم ومتواضع القلب مني ألني وديع تعلموا

 
ً ... اذا ال نجد راحة نفسيةمل ً مقلبه شاكر دائ في تواضعمال... تواضع القلب... تقر إلي ھذه الفضيلةألننا نف غالبا راضي ... ا
 .ببساطة يقبل كل شيء... وأصغر األشياء... يفرح بكل شيء... ريحمو
 
 ...قلبه في تواضعمال +
 .إال كل شيء حسن ال يري -
 .أحد وال ُيدين أحد مفال يلو... يعرف ضعفه وُيدرك عيوبه جيداً  -
 .للكل مويبتس... ويفرح بالكل... دح الكلموي... كلال ميخد -
 .زوجة إن كان لزوج أو... كشريك حياة... ن هللام ھو ھدية -
 
 .دحه علي فضائلهماً تشكره وتشجعه وتما دائمإن... ر أو نقدمكثيرة أو أوا ال ُتثقل زوجھا بطلبات... تواضعةمالزوجة ال +
 
  .ا يسّر قلبھام وُيسرع إلي... ناهما تتم كل في ويريحھا... زوجته يقبل كل أكل تعده... تواضعمال الزوج +
 
 .متنشغل بشكر هللا والتسبيح الدائ امإن... بغيرھا وال زوجھا بغيره ال تقارن نفسھا... تواضعةمال الزوجة +

 سّر الراحة الحقيقية؟... ن أين لنا بتواضع القلبم
 
 

 .القلب تواضعلكي نصل إلي  منحتاجھ -تداريب ٣- علي األقل 
 
هللا  معليھ مأنع... ن هللا كل شيءم ويقبال... رما روح التذما أعتاد الزوجين أن يشكرا علي كل شيء، ويقاومكل :الشكر تدريب - ١

 .أبدية بتواضع القلب وراحة حقيقية وراحة
-16:5 تس1) "من جھتكم وعالمسيح يس في مشيئة هللا كل شيء ألن ھذه ھي في حين، صلوا بال انقطاع، أشكروا أفرحوا كل"

18( 
 
 
ناال ... صالة حارة وتوبة جادة في سيحمي الما تحت قدمأخطاءه وطرحھ امنھم ل الزوجان كلما تأمكل :النفس فحص تدريب - ٢

 .الحقيقي فضيلة التواضع
 )٥٠مز ) "القلب المنكسر والمتواضع ال يرزله هللا" تواضعم تحول إلي قلب نقي... وع القلب القاسيما صھرت الدموكل
 
 .وبركاته ة التواضعميناال نع... ا لبعضمفضيلة الخضوع بعضھ في حين يجاھد الزوجان :تدريب الطاعة  - ٣
 
عھا واضحة علي لسان الزوج أو الزوجة متس... ن زيجاتم أفسدت موك... الشرور مالكبرياء ھي أ ألن خطية... فلنحذر +
 ."حاجه ينمفاھ شم مأنت... اً صحمأنا داي... ي عليّ لت كل اللمأنا ع... ا أغلطشم أنا"تكبرة مال
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 ٤٠من  ٣٦ صفحة
 

ً " ...والعنف اإلدانة والغضب واإلھانة... عن بنات الكبرياء مناھيك + من  عيني نفسه الرجاء بالجاھل أكثر في أرأيت رجالً حكيما
 )12:26 أم" (الرجاء به

 
أخيراً بالضيقات  وقد تأتي... حاولة والجھاد والتداريبمبال التي تأتي... تواضعمال ة القلبملكل ھذا الكبرياء إال بنع ال عالج +

  والتجارب والتأديب
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 ٤٠من  ٣٧ صفحة
 

 Grace    نعمـــــة  - ن
 
 )22:18 أم" (خيراً وينال رضا من الرب زوجة يجد من يجد"

 نعمة؟؟؟ ھو المسيحي الزواج ھل تصدق أن
 

 .ل منظورةأشكا في الكنيسة ھو نعمة عظيمة غير منظورة أال تعرف أن كل سّر من أسرار
 .شكل الماء المقدس في ...نعمة الوالدة الجديدة... فالمعمودية 
 .شكل الزيت المقدس في نعمة حلول الروح القدس... والميرون 
 .شكل العروسين المتقدمين في ... نعمة اإلتحاد ...والزواج

 !!!عظيم السرّ ھذا  ...جسداً واحداً  ويخرجان من الكنيسة... كيف يدخل الخطيبين الكنيسة كإثنين
 
فيھا الفرح والسعادة والوحدة والحب واإلستقرار وعربون الملكوت  نعمة فالزواج ...مثل كل نعمة تحتاج إلي جھاد الزواجو +

  .ھذا لتحافظ علي كل ولكنھا تحتاج لجھاد.. األبدي
 
  .ةديدالتوبة لتظل تتمتع بالحياة الج دوتحتاج إلي جھا... ية نعمةدالمعمو +
 
  .حين س كلدمن الروح الق لكي تمتلئ دوتحتاج إلي جھا... نعمة رونالمي +
 
  .اسةدوتحتاج إلي توبة مستمرة لكي تتمتع بالغفران والق ...سر اإلعتراف نعمة +
 
  المسيح في وتحتاج إلي توبة لكي تتمتع بالثبات... نعمة التناول +
 
 .المسيح ھادأرا ة كمادالوح ومثابرة لكي تستمر تحتاج إلي تعب... نعمة الزواج ھكذا +

 )اإلجتماعات من أوشية" (بھا علينا أنعم ...بيوت بركة... طھارة بيوت... بيوت صالة"
 
 
مة دوتسمو به إلي خ... الباطلة كما تحميه من الكبت والتحّرق تحمي اإلنسان من الشھوات... عطية من هللا .... الزواج نعمة +

 .عوالمجتم الناس
 
 )34:3 أم" (ُيعطي نعمة للمتواضعين" اإللھية إنه تذّكر القاعدة +

 ً  .وتنال نعمة فوق نعمة... لكي تتمتع بالنعمة كن متواضعا
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 ٤٠من  ٣٨ صفحة
 

  Gifts ھدايـــــــا  - ه
 

مستعداً أن يسمعھا وُيريحھا مھما . دائمه لھا فيكون ھو نفسه ھدية دائماً كما تتمناه أجمل ھديه يقدمھا الزوج لزوجته أن تجده
 .كانت الظروف

 .آخر نوعھا وقيمتھا من شخص إلي في لھدية تعبير حب ولكنھا تختلفوا
 ..الرجال لغة الھدايا أكثر من والسيدات واألطفال يتكلمن

 معناھا من في ولكن تظل الھدية أغلي ...الھدايا مثل الماس واأللماظ إلي أغلي... وردة صغيرة جميلة والھدايا تتراوح من
 .قيمتھا

 
 ...بعناية ختارولكن الھدية يجب أن تُ 

 
 اآلخر؟ ماذا يحبه الشخص -
 اآلخر؟ الشخص ماذا يسعد -
 ماذا يحتاجه الشخص اآلخر؟ -
 ميالده؟ عيد في ماذا يتمني -

 )7:18 أم" (عيني قابلھا حيثما تتوجه تفلح في الھدية حجر كريم"
 
 

 من التفاھم والتقارب والتجاذب والنجاح ت المزيدأصابت الھدف وحقق ولكنھا إذا جاءت موفقة فقد... فھي تحتاج إلي تفكير وتدبير
 .الزوجي

 
 .تأثيراً  غير المناسبات فھي أجمل وأكثر في أما... المناسبات ضرورية في أن الھدية... تذكر يا عزيزي +
 
ً  في ترھقي زوجك أال... تذكري يا عزيزتي + حبيبي ال تكن  وأنت يا... ألن ھذا لن يحقق التجاذب المطلوب.. قيمة الھدية ماديا

  .يعوضك وربنا... الھدايا مع زوجتك في بخيالً 
 
والكالم  ...مثل الحوار الھادئ... الزوجي بالھدايا لزوجتك متجاھالً التعبيرات األخري عن الحب أن تكتفي... احذر يا ابني +

  .شيء كل في والمشاركة ...والحضن الدافئ... الحلو
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 ٤٠من  ٣٩ صفحة
 

 Timeوقــــــت   - و
 
 

 )١٥:٥أف " (أنظروا كيف تسلكون بالتدقيق ال كجهالء بل كحكماء مفتدين الوقت" ضيق الوقت... األخيرة اممن مشاكل هذه األي

 .دودولكن إمتأل وأتخم بمشغوليات بال ح.. ساعة 24 مازال... إن اليوم لم ُيختصر

 

 .تنتهي المجامالت والخروجات التي الباإلضافة إلي  ..ها وترعي شئون بيتهادألوال تذاكر دوق... تعمل خارج البيت الزوجة +

 

 )36:8 مر" (اإلنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه ماذا ينتفع" ...لألسف أغلب الرجال كّرسوا حياتهم ألشغالهم ونسوا ...الشغل للزوج ال آخر له +

 

 ...كثيرة تساؤالت دسنج ...لكي نبحث عن الوقت الضائع

 

 ب الكمبيوتر؟ألعا ماذا يمثل التليفزيون؟ أو -

 ؟ Chatting ؟ وماذا عن الـ Facebook وماذا عن الـ -

 ؟ ؟ والمظاهر التي ال قيمة لها أحياناًدودعن المجامالت التي بال ح ماذا -

 

 القراءة؟... الخلوة... اإلنجيل ...أين وقت الصالة

  ئة؟دوالتمشية والفُسحة الها... اقة بين الزوجيندوالص... أين وقت الحوار

 

 ."يسمعني دالقيه ح مش القية وقت لنفسي وال"قلوبهن  في إن زوجات كثيرات يصرخن +

 ليسمعها؟؟ ...اً غير مناسبدأح دالخطر أن تج والخطر كل

 

ل مما ويقضي معها وقتاً أطو ...العمل في أن يحكي مع زميلته ةديدمتعه ج دربما يج... من ينتظره دمن عمله ليالي كثيرة فال يج دالزوج الذي يعو +

 .لألسف والنهاية معروفة... يقضيه مع زوجته

 

 .ويدالذي يخاف أن يسرقة الُعمر بال ج المسيحي هو ضرورة لإلنسان Time Management إن تنظيم الوقت +

 

 Quality Time الوقت هو األهم ولكن نوعية دكمية الوقت هي القص ليس +

 

... لون اآلراءدويتبا... ويسمعون أخبار بعض.. همدويأكلون سوياً مع أوال... جميلحوار  في أن يقضي الزوج ساعة مع زوجته... األهم +

  .ول األسبوع المقبلدويتقاربون ويقررون ج

 

 .البيت ويتمني الكل لو كان مشغوالً خارج ...دأن يسمع صوت أح دوال يري ...دالبيت يصرخ وينق في يقضي الرجل ساعات دق +

 

واألحضان  بفرح حين تدخل عليهم بالقبالت ليتهم ينتظروك... جتك أو أوالدك يوماً أن يكرهوا رجوعك إلي البيتليتك يا صديقي ال تدفع زو +

  .دقائق منك أغلي من سنين فتكون... واإلبتسامات والكالم الحلو والهدايا
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 ٤٠من  ٤٠ صفحة
 

 Acceptance شـئ  يقبـل كـل  -  ي
 

 )7:15 رو" (اهللا بعضاً كما إن المسيح أيضاً قبلنا لمجد إقبلوا بعضكم"

 

 إنك ستقضي عمرك.. كدهم ما ليس عندأو تزوجوا قبلك أو عن.. ياً أو مهنياًدأن تقارن نفسك بمن تفوقوا عليك ما من... احذر يا ابني الغالي +

 .بشكر تعلّم أن تقبل الواقع.. وأنت مازلت تقارن دتعاسة ونك في

 

 .المستمرة فخ المقارنة في وقعت المابيتك ط في تملكه والبركات التي إنك لن تشعر بالغني الذي +

 

 )10:5 جا" (ذا أيضاً باطلدخل ه من يحب الثروة ال يشبع من" وخالصك ه رسالتكفي اهللا وافرح به وأكتشف ما أعطاك.. إقبل يا إبني +
 

  .ون أن تسألد هفي ولو كان هناك خير أفضل لكنت اآلن... لك إن اهللا يعمل الكل.. ثق +

 

  .)٢٨:٨رو " (للخير للذين يحبون اهللا كل األشياء تعمل معاً" وأن تثق أن أن تؤمن تحتاج +

 

 وال تفكر إال... وال تنشغل بها... تنظر إليها وتقبل زوجها بعيوبه وال تحكي عن عيوبه وال... وتشكر كل حين.. القنوعة تقبل كل شيء الزوجة +

  .فضائله في

 

  .يدويفرح فرح أب... ويفرح بها ويفرح به ...ويعتبره صليب له إكليل... إمرأته أو مرضها يقبل متاعب... القنوع يقبل كل شيء الزوج +

 

المسيح الذي  في شيء تدربت أن أشبع وأن أجوع وأن أستفضل وأن أنقص، أستطيع كل جميع األشياء قد في" ... كدبما عن فيأن تكت دتعّو +

 )12:4 في) "يقويني

 

 )8:9كو٢" (كل عمل صالح في كل شيء تزدادون في قادر أن يزيدكم كل نعمة لكي تكونوا ولكم كل إكتفاء كل حين اهللا" والكنيسة قل مع الكتاب +

  

 ...الغالية ابنتي... ابني الغالي... النهاية في

 ... المسيح في مبروك ارتباطكما المقدس

 ...وزواج أسعد... ولكن تمسكا بحياة أفضل

 )لمعي داود القس(


