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  الروابط
  البشارة والزواج:الجزء الثاني  
  ديفيد بالت. د
  

خلونـا  .5إصـحاح  أفسسرسالة ، أدعوك تفتح معايا )وأتمنى إنه يكون معاك(لو كان معاك كتاب مقدس 
فـي الحلقـات . هـا نشـوف فـي حلقـة النهـاردة البشـارة والـزواج .، عن البشـارة وعائالتنـا"الروابط" نكمل سلسة

  .بشارة واألبوة واألمومة، البشارة والعزوبية، البشارة والرجولةالجاية ها نشوف ال
  

  . في العهد الجديد عن العالقة بين األزواج والزوجات فقرة بتضم أطول 5أفسس 
  

مــش هــدفي النهــاردة إننــا . لمــا نــبص علــى مجتمعنــا دلــوقتي، هــا نالقــي إن أساســات الــزواج ابتــدت تتآكــل
إنمـا هـدفي هـو إننـا نشـوف األساسـات المتآكلـة للجـواز فـي . مجتمعنـا نرثي األساسات المتآكلة للجواز فـي

  . الكنيسة
  

اتجاهلنـا وأهملنـا توقعـات . اتجاهلنا مقـاييس اهللا للجـواز فـي الكنيسـة اليومين دول أنا مقتنع إننا.. بصراحة
تعلمنــا عــن  والنتيجــة إننــا بقينــا فــي أمــس الحاجــة للرجــوع لكلمــة اهللا علشــان. اهللا مــن الجــواز فــي الكنيســة

  . الجواز
  

يـة، متمحـورة حـوالين ثقافة أنان.. فة رومانية يونانيةالفقرة اللي ها نتعمق فيها النهاردة اتكتبت في سياق ثقا
والكالم اللي في الفقرة كان بيمثل نقيض صارخ للثقافة . وغير أخالقية فيما يتعلق بالجواز والجنسالذات، 

  .المحيطة بالكنيسة في الوقت ده
  

الكالم اللي ها نقراه دلوقتي بيمثل برضه نقيض صـارخ للثقافـة المحيطـة بينـا فـي القـرن .. وني أحذركموخل
  .الواحد وعشرين، فيما يتعلق بالجواز
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هـل هـا .. والتناقض ده بين الحق والعالم يخلينا نطرح على نفوسنا سؤال، قبل حتـى مـا نتعمـق فـي الكلمـة
؟ وال هـا نعـيش حياتنـا وزيجاتنـا حسـب ِضع زيجاتنا لكلمـة المسـيحهل ها نخنخِضع حياتنا لكلمة المسيح؟ 

  .طرق العالم؟ السؤال ده مهم جًدا، ألنه بيحدد الطريقة اللي ها ننظر بيها للفقرة دي
  

وال هــا نتقــدم للــنص ". احنــا بنخضــع لكلمتــك. يــا رب، ورينــا نعمــل إيــه: "للــنص واحنــا بنقــولهــل هــا نتقــدم 
محتـــاجين ". بـــس نشـــوف الفقـــرة دي بتقـــول إيـــه، بعـــدين نفكـــر فـــي الموضـــوع خلينـــا: "واحنـــا بنقـــول بغـــرور

  .خلونا نشوف الحق زي ما هو .نحترس من الفكر األخير ده
  

الطريقـة . ليه ده مهم؟ زي ما قلنا الحلقة اللي فاتـت، ألن الموضـوع ده مـرتبط بتقـديم بشـارة اإلنجيـل لألمـم
الطريقــة اللــي . ر علــى قــدرتنا علــى إعــالن البشــارة لألمــماللــي بنتعامــل بيهــا مــع الجــواز ليهــا تــأثير مباشــ
ده اللــي عــايز . اشــتراكنا فــي اإلرســالية العظمــى أو عدمــهبنتعامــل بيهــا مــع الجــواز ليهــا عالقــة مباشــرة ب

  .أوريهولكم في فقرة النهاردة
  

. الجــوازأنــا مـش بـادعي إنـي خبيـر فـي . بـس قبـل مـا نبتـدي خلـوني أفكــركم  بـاللي قلتـه فـي حلقـة األنوثـة
عنـده كـل اإلجابـات، أو علـى األقـل فـاكر إن عنـده  Dr. Philمـش بـادعي إنـي شخصـية زي دكتـور فيـل 

  .سنين 9مش بادعي إني اختبرت كل اللي ممكن الجواز يمر بيه في جوازي اللي عمره . كل اإلجابات
  

. يتعلـــق بـــالجواز أنـــا مـــدرك إن فـــي عـــدد ال نهـــائي مـــن المواقـــف والظـــروف والســـيناريوهات المختلفـــة فيمـــا
باصــلي إن اهللا ياخــد الحــق ذو الســلطان لكلمتــه وبقــوة الــروح القــدس يطبقــه فــي كــل المواقــف اللــي بتمــروا 

: 5خلونـا نشـوف أفسـس . يقدر يورينـا إزاي نطبـق كلمتـه فـي حياتنـا.. الروح القدس يقدر يعمل كده.. بيها
22،  
  
، َأيَهـــا النَســـاُء اْخَضـــْعَن ِلِرَجـــاِلُكن َكَمـــ" باْلَمِســـيَح َأْيًضـــا َرْأُس 23ا ِللـــر ُجـــَل ُهـــَو َرْأُس اْلَمـــْرَأِة َكَمـــا َأنالر َألن

. َولِكْن َكَما َتْخَضُع اْلَكِنيَسُة ِلْلَمِسيِح، َكذِلَك النَساُء ِلِرَجاِلِهن ِفـي ُكـل َشـْيءٍ 24. اْلَكِنيَسِة، َوُهَو ُمَخلُص اْلَجَسدِ 
ِلَكـْي ُيَقدَسـَها، ُمَطهـًرا 26اُل، َأِحبوا ِنَساَءُكْم َكَما َأَحب اْلَمِسيُح َأْيًضا اْلَكِنيَسَة َوَأْسَلَم َنْفَسـُه َألْجِلَهـا، َأيَها الرجَ 25

َال َغْضــَن َأْو َشــْيٌء ِمــْن ِلَكــْي ُيْحِضــَرَها ِلَنْفِســِه َكِنيَســًة َمِجيــَدًة، َال َدَنــَس ِفيَهــا وَ 27ِإياَهــا ِبَغْســِل اْلَمــاِء ِباْلَكِلَمــِة، 
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َمْن ُيِحب . َكذِلَك َيِجُب َعَلى الرَجاِل َأْن ُيِحبوا ِنَساَءُهْم َكَأْجَساِدِهمْ 28. ِمْثِل ذِلَك، َبْل َتُكوُن ُمَقدَسًة َوِبَال َعْيبٍ 
َألنَنـا 30. َيُقوتُـُه َوُيَربيـِه، َكَمـا الـرب َأْيًضـا ِلْلَكِنيَسـةِ  َفِإنُه َلْم ُيـْبِغْض َأَحـٌد َجَسـَدُه َقـط، َبـلْ 29. اْمَرَأَتُه ُيِحب َنْفَسهُ 

ـُه َوَيْلَتِصـُق ِباْمَرَأِتـِه، َوَيُكـوُن «31. َأْعَضاُء ِجْسِمِه، ِمْن َلْحِمِه َوِمْن ِعَظاِمهِ  ُجُل َأَبـاُه َوُأمِمْن َأْجِل هَذا َيْتُرُك الر
َوَأما َأْنُتُم األَْفـَراُد، 33. َذا السر َعِظيٌم، َولِكنِني َأَنا َأُقوُل ِمْن َنْحِو اْلَمِسيِح َواْلَكِنيَسةِ ه32. »االْثَناِن َجَسًدا َواِحًدا

  ".َفْلُيِحب ُكل َواِحٍد اْمَرَأَتُه هَكَذا َكَنْفِسِه، َوَأما اْلَمْرَأُة َفْلَتَهْب َرُجَلَها
  

. ، والجواز في فكر الكتاب5فهم أفسس لبعض األسس المحورية  نشوف ها. أجزاء 3ها نقسم النص ده لـ
وبعــدها هــا نخــتم بتأمــل فــي كيفيــة تطبيــق . بعــدها هــا نشــوف بعــض التوجيهــات المبنيــة علــى األســس دي

  .مش ها ينفع نبدأ بالتوجيهات من غير ما نشوف األسس.. ها نبدأ باألسس. الكالم ده
  

  األسس

بتدور حوالين مجـد  5كل حاجة في أفسس . واجز طلق من اللهدف الممجد اهللا هو ا: األساس األول -1
بيرجــع ".. َأيَهــا النَســاُء اْخَضــْعَن ِلِرَجــاِلُكن َكَمــا ِللــرب : "يقــول 22عــدد . خاصــة مجــد اهللا فــي المســيح. .اهللا

َحـب اْلَمِسـيُح َأْيًضـا اْلَكِنيَسـَة َوَأْسـَلَم َأيَها الرَجاُل، َأِحبوا ِنَساَءُكْم َكَمـا أَ : "يقول 25وفي عدد . الموضوع للرب
  ". َفِإنُه َلْم ُيْبِغْض َأَحٌد َجَسَدُه َقط، َبْل َيُقوُتُه َوُيَربيِه، َكَما الرب َأْيًضا ِلْلَكِنيَسةِ : "29وعدد ". َنْفَسُه َألْجِلَها

  
التشـــبه .. لمســـيح، لمجـــد المســـيحكـــل حاجـــة بترجـــع ل. الفكـــر ده بيتخلـــل كـــل جوانـــب الـــنص الكتـــابي ده

مجــد اهللا هــو الهــدف . لمجــد اهللا والمســيح.. نقــوم بأدوارنــا فــي الجــواز كمــا للــرب. بالمســيح، طاعــة المســيح
  . المطلق في الجواز

  
لــألزواج والزوجــات اللــي بيســمعوني، . بتعبيــر تــاني، الجــواز موجــود علشــان اهللا أكثــر منــه موجــود علشــانك

فــي . فكــروا ليــه ده موضــوع مهــمفكــروا فيهــا، .  أكثــر مــا هــو موجــود علشــانكمالجــواز موجــود علشــان اهللا
.. كتـب، بـرامج، مـؤتمرات، محاضـرات.. مكتباتنا المسيحية، في وفرة فـي المـوارد المتعلقـة بـالجواز والعيلـة

  . كلها بتتكلم عن إزاي تحصلوا على جواز أفضل
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عـدل الجـواز فـي اضـمحالل ومعـدل الطـالق فـي المثير في األمر إنه على الرغم من كـل الحاجـات دي، م
  يعني إيه الكالم ده؟.. ده يخلينا نتسائل. صورة الجواز في الكنيسة بتضمحل ويقل قيمتها. تزايد

  
لكــن الســؤال اللــي . فــي الواقــع، الكــالم ده بيوضــح إننــا بنســعى ورا طــرق علشــان نكــون ســعداء فــي زيجاتنــا

المكـان الغلـط؟ مـاذا لـو كنـا بنلجـأ لكتـب ومـؤتمرات ومحاضـرات ماذا لو كنا بندور في : حابب أطرحه هنا
وخبــراء فــي ده وده علشــان يســاعدونا فــي زيجاتنــا، وفــي الطريــق بنتخطــى الخبيــر اللــي إدانــا كلمتــه عــن 

  الجواز؟
  

لكن فكرة إننـا نتخطـى الكلمـة ونـدور . المشيرين في حد ذاتهم وحشينمش باقول إن الكتب والمؤتمرات أو 
مفقـودة فـي حاجـة تانية تقدم لنا مساعدة ألن واضح إن الكلمة مـش كفايـة لينـا، فــ بنـدور علـى على موارد 

ده في حد ذاته دليل على وجـود مـرض . ده مش دليل على صحة الكنيسة.. كتاب أو مؤتمر أو مجموعة
  .في الكنيسة فيما يتعلق بالجواز

  
هـو . اهللا هـو رب الجـواز.. لكـن أحـب أفكـركم. زبنسعى دايًما ألكثر من اللي الكلمة بتعلنه لينا عـن الجـوا

اهللا يعــرف . مجتمعــين مــع بعــض Dr. Philفيــل . اللــي خلــق الجــواز، ويعرفــه أحســن مــن كــل أمثــال د
وكلمتـــه .. منحنـــا اللـــي احنـــا محتاجينـــه. الجـــواز، ومنحنـــا فـــي كلمتـــه اللـــي محتاجينـــه فيمـــا يتعلـــق بـــالجواز

  .صالحة، كلمته كافية
  

ألنه هـا .. أوعى يفوتكوا السؤال ده. لميل الخطير لتخطي أهم سؤال يتعلق بالجوازمحتاجين نحترس من ا
هــل اهللا هــو الــرب والســيد لحياتــك؟ هــل اهللا هــو الســيد علــى حياتــك؟ لكــل زوج ولكــل . يحــدد حالــة جــوازكم

هـل حيـاتكم خاضـعة لكـل حاجـة .. دي شيء محوري جًداهل حياتكم خاضعة لسيادته؟ .. زوجة سامعيني
  ا؟ بيقوله

  
لـو هـا نبتـدي حواراتنـا عـن الجـواز مـن . اهللا خلق الجواز، هو رب الجـواز، والجـواز موجـود أساًسـا علشـانه

  . ناحية إيه األحسن لي، يبقى احنا في بداية غلط للمسيحية من األساس
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اتك سواء كنت زوج أو زوجة، فلو بداية تفكيرك في الجواز النهاردة هو إيه األحسن ليك، يبقى أنت كده ف
ده السـؤال هـو إيـه األحسـن هللا فـي جـوازي؟ .. السـؤال مـش إيـه األحسـن لـي . الهدف من المسـيحية بالتمـام

  . سؤال مختلف تماًما عن أي سؤال العالم ممكن يطرحه أو يشجعك تطرحه
  

، وكـل حاجـة فـي حيـاتي  إيه األحسن هللا في جوازي؟ ألنه هو ربي وسيدي، هو شغفي، هو كـل حاجـة لـي
لحد ما نوصل المرحلة دي، أًيـا كـان عـدد الخبـراء اللـي بـنكلمهم . يقوله ها أعمله يادته، وكل اللتحت سي

الكـل فـي النهايـة يرجـع . أو عدد الكتب اللي بنقراها، فعمرنا ما هـا نختبـر اللـي اهللا قصـده لينـا فـي الجـواز
الهــدف المطلــق هللا هــو مجــد ا. الــزواج موجــود هللا أكثــر منــه موجــود ليــك. لســيادة المســيح، ده أهــم شــيء

  .واجز لل
  
اهللا . دي أخبـار سـارة. زواجنعمـة اهللا هـي الرجـاء المطلـق للـ.. بناء على كده نشوف األساس الثاني -2

. زي مــا قصــده الــزواج، واللــي هــو ســيد علــى الزيجــات، بيوعــدكوا يــديكوا نعمــة تختبــروا الــزواج اللــي صــمم
  . زي ما قصده الزواجشان تختبروا نعمة اهللا، موارد السما اإللهية متاحة ليكم عل

  
لو رجعتوا للكتب، ها تالقوا مختلف أشكال " لو كده، ليه بنواجه صراعات كثير في زيجاتنا؟: "ناس بتسأل

البعض ها يقولوا المشكلة مشكلة تواصل، البعض هـا يقولـوا المشـكلة مشـكلة توافـق، أو مشـكلة . اإلجابات
شـاكل مـع حاضـرك، مشـاكل مـع ل مـع ماضـي اآلخـر، ماختالف شخصيات، مشـاكل مـع ماضـيك، مشـاك

  .كل أنواع المشاكل.. مستقبلك، مشاكل مادية، مشاكل جنسية
  

بس في جـوهر الكتـاب فـي مشـكلة واحـدة كبيـرة فـي كـل .. أنا مش عايز أبان ببالغ في تبسيط الصورة هنا
كـل زوج وكـل زوجـة . ةالمشـكلة األساسـية فـي كـل جـوازة هـي الخطيـ. المشكلة دي اسمها الخطيـة.. جواز

  .كلنا خطاة. مافيش داعي الستات تقول آمين وتوافقني أوي. بيسمعوني دلوقتي هم خطاة
  

كام واحدة بتميل علـى جوزهـا فـي شـهر . األمر ده على الرغم من وضوحه، لكننا بنميل إننا نتغاضى عنه
مش رومانسية أوي زي ما أنتوا "!! أنا خاطية كبيرة، وأنا ليك طول العمر: "العسل وتهمس بحنيه في ودنه

  .شايفين
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وتطبقــه علــى الجــواز، هــا تالقــي إن الجــواز هــو اجتمــاع راجــل وســت  20 -9: 3لكــن لمــا تاخــد روميــة 

. َوَمــَراَرةً  َوَفُمُهــْم َمْمُلــوٌء َلْعَنــةً 14. ِســم اَألْصــَالِل َتْحــَت ِشــَفاِهِهمْ . ِبَأْلِســَنِتِهْم َقــْد َمَكــُروا. َحْنَجــَرُتُهْم َقْبــٌر َمْفتُــوحٌ "
ــى َســْفِك الــدمِ 15 ــْم َســِريَعٌة ِإَل ــي ُطــُرِقِهِم اْغِتَصــاٌب َوُســْحقٌ 16. َأْرُجُلُه ــوهُ 17. ِف ــْم َيْعِرُف ــَالِم َل ــْيَس 18. َوَطِريــُق الس َل

إيه رأيكـم؟ حاجـة مشـجعة؟ أنـا عمـري مـا سـمعت أغنيـة فـرح مبنيـة علـى األعـداد ". َخْوُف اِهللا ُقداَم ُعُيوِنِهمْ 
  .وال أحسن مغني أو مغنية في العالم يقدر يخلي كلمات زي دي وقعها كويس في أغنية. دي
  

احنــا يمكــن . مــا بيحصــلش". خلونــا نتأمــل فــي الطبيعــة الخاطيــة للراجــل والســت: "ماحــدش فــي فــرح بيقــول
لكتـــب ألن طــول مـــا احنـــا بنرجـــع . مهـــم ألقصـــى درجـــة.. نهــزر فـــي الموضـــوع، لكنـــه فعـــًال موضــوع مهـــم

ات ومحاضــرات وخبــراء علشــان يســاعدونا نتعامــل مــع حاجــات خارجيــة فــي جوازنــا، ومــش بنتواجــه ومــؤتمر 
على ضلوع " بلستر"يبقى احنا كده عاملين زي اللي بيحط .. مع مشكلة الخطية اللي في جوهر قلوبنا كلنا

  .مكسورة
  

كـان نحـب نـدور فيـه ألن لمـا الموضـوع يتعلـق بجوازنـا، آخـر م. احنا مش بنفكر في الخطيـة؟ عـارفين ليـه
. نقـدر نالقـي نـاس كثيـر جـًدا جـًدا يقولـوا لنـا إن مشـاكلنا فـي زيجاتنـا مالهـاش عالقـة بينـا. هو جوه نفوسنا

  . إنما ليها عالقة بعوامل خارجية بره نطاق تحكمنا
  

لكـن مـن الواضـح إن لمـا راجـل وسـت يجتمعـوا فـي عالقـة زوجيـة .. مش باقول أصل المشـكلة كـذا أو كـذا
لحـد مـا المشـاكل . .تنين خاطيين، وفي لسـه خطيـة فاضـلة فـي حيـاتهم، أكيـد ده هـا يسـبب مشـاكلوهم اال

بنــتكلم عــن الجــواز، فالموضــوع .. أنــا عــارف إن الموضــوع شــكله كئيــب. دي حاجــة كويســة. دي تتواجــه
  ..لكن خلوا بالكم.. يتحول للخطية

  
الخطيـة .. نـا، حتـى واحنـا بنتبـع المسـيحفـي حيات الباقيـةالواقع اللي ال يمكن إنكاره للخطيـة لما نتواجه مع 

لمــا . بتعــارض اللـي يقـدم أقصــى مجـد هللا.. الخطيـة اللــي بتعـارض اتحادنـا مــع بعـض.. الباقيـة فـي حياتنــا
لما تدرك إن فيك خطية، لما أدرك إن في خطية، وقتها ها يبقى قدامنا مكان واحد .. نتواجه مع الواقع ده

ماذا لو ما كانش . المقصود من الجواز إنه يقودنا للمسيح .هدف من الصورة ديوده ال. المسيح: نروح له



 2الروابط 

7 

ده اللــي الجــواز مقصــود . ، لكــن قداســتنا؟ هدفــه يقودنــا للمســيحالهــدف األساســي مــن الجــواز هــو ســعادتنا
  .يعمله

  
ن علشــان كــده محتــاجي. والحــل األكبــر ألي جــواز هــو المخلــص. المشــكلة األكبــر فــي الجــواز هــي الخطيــة

نصـلي صـالة ونكمـل فـي حياتنـا .. مش محتاجين بـس البشـارة علشـان ننـال الخـالص. البشارة في زيجاتنا
علشــان تقوينــا، تمكننــا، علشــان نــدرك إن البشــارة هــي رجائنــا  احنــا محتــاجين البشــارة كــل يــوم.. أل. عــادي

باصــلي إن الــرب يســاعدنا  .هــو العــالج الوحيــد. نعمــة اهللا هــي الرجــاء الوحيــد لجوازنــا. الوحيــد فــي جوازنــا
فــي حــين إن المســيح هــو الوحيــد الكــافي .. يــا رب ســامحنا إننــا جرينــا ورا حاجــات غيــر كلمتــك. نشــوف ده

  .لزيجاتنا
  

لـو مـا لجأنـاش لنعمـة .. مش باحاول أبالغ في تبسيط األمور، لكن اللي باقوله هـو. المسيح كافي لزيجاتنا
  .اختبار اللي اهللا قصده لينا في الجواز المسيح في زيجاتنا، يبقى مالناش رجاء في

  
ولـو مـا شخصـناش المشـكلة صـح، .. الخطية هي المشـكلة. نعمة المسيح أساسية في الصورة دي بالكامل

. المسيح فيه الكفاية. المسيح فيه الكفاية. هو فيه الكفاية.. والحل هو المسيح.. عمرنا ما ها نشوف الحل
المســيح فيــه الكفايــة . المســيح فيــه الكفايــة لحياتنــا.. أقــدر أقولهــا كفايــةعمــري مــا هــا . المســيح فيــه الكفايــة

  .لزيجاتنا
  
نعمـة اهللا هـي : ثـاني أسـاس. زواجمجد اهللا هو الهدف المطلق لل: أول أساس. ده يقودنا لثالث أساس -3

لمطلقـــة بشـــارة اهللا هـــي الصـــورة ا. األســـاس ده بيتخلــل فقرتنـــا النهـــاردة بالكامـــل. للـــزواجالرجــاء المطلـــق 

فـــي رابـــط واضـــح بـــين عالقـــة الـــزوج بزوجتـــه وعالقـــة المســـيح . 5ده التعلـــيم فـــي جـــوهر أفســـس . زواجللـــ
  .5وده شيء نشوفه في كل أفسس . بالكنيسة

  
،  َكَمـاَأيَهـا النَسـاُء اْخَضـْعَن ِلِرَجـاِلُكن ". "كمـا"الحـظ كلمـات المقارنـة  22عدد  بُجـَل ُهـَو َرأْ 23ِللـرالر ُس َألن
َتْخَضــُع اْلَكِنيَســُة ِلْلَمِســيِح،  َكَمــاَولِكــْن 24. َأن اْلَمِســيَح َأْيًضــا َرْأُس اْلَكِنيَســِة، َوُهــَو ُمَخلــُص اْلَجَســدِ  َكَمــا اْلَمــْرَأةِ 
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اْلَمِسيُح َأْيًضـا اْلَكِنيَسـَة َوَأْسـَلَم  َأَحب  َكَما َأيَها الرَجاُل، َأِحبوا ِنَساَءُكمْ 25. َكذِلَك النَساُء ِلِرَجاِلِهن ِفي ُكل َشْيءٍ 
  ".َنْفَسُه َألْجِلَها

  
ــِه، «31: "2يقتــبس مــن ســفر التكــوين  31وفــي عــدد  ــُه َوَيْلَتِصــُق ِباْمَرَأِت ــاُه َوُأم ــُرُك الرُجــُل َأَب ِمــْن َأْجــِل هــَذا َيْت

  ".يٌم، َولِكنِني َأَنا َأُقوُل ِمْن َنْحِو اْلَمِسيِح َواْلَكِنيَسةِ هَذا السر َعظِ 32" :ويكمل" .»َوَيُكوُن االْثَناِن َجَسًدا َواِحًدا
  

طـب دلـوقتي : "، ما كانش بيجـرب، مـا كـانش بيفكـر2بيقول إن اهللا لما خلق الجواز في تكوين  هنا بولس
إنمـا اهللا صـمم الجـواز عـن قصــد " عنـدي راجـل وسـت، أعمـل بــيهم إيـه؟ شـكل عالقـتهم يبقـى عامــل إزاي؟

  .بدايةمن ال
  

الســر فــي كــون موســى وشــعب العهــد القــديم مــا أدركــوش مــلء المعنــى فــي اللــي . بــولس يقــول عليــه ســر
بولس بيقول إن خطة اهللا من البداية كانت إنه يدينا فـي الجـواز مثـال للطريقـة اللـي المسـيح . بيحصل هنا

  .بيحب بيها شعبه
  

: بيقــول للعــالم. شــوفوا: اهللا بيقــول للعــالم .كــون صــورةقــة الجــواز مــن بدايــة الــزمن علشــان ياهللا صــمم عال
  .بصوا للجواز ها تشوفوا صورة البشارة. عايزين تعرفوا ابني بيحب شعبه أد إيه؟ بصوا للجواز

  
  .أتمنى تتأملوا في األمر ده، وتسمحوا له ينغرس جواكم

ا صــورة عــن زوجــات، قــدمو يــا . بتعلمــه 5ده اللــي أفســس . للعــالم الكنيســةزوجــات، قــدموا صــورة عــن يــا 
  . للعالم المسيحويا أزواج، قدموا صورة عن . الكنيسة للعالم

  
بمعنـى إننـا مـش . لعالم صورة عن عالقة المسيح بينا، والصورة دي ما ينفعش نهرب منهاجوازاتنا بتوري ا

م السـؤال مـش احنـا بنقـد. جوازي، وجواز كل واحد فيكم بيقدم صورة للعالم. بنختار نقدم الصورة دي وال أل
  . السؤال إيه نوع الصورة اللي بنقدمها. صورة وال أل
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لــو زوجــة خانــت جوزهــا، فهــي بكــده بتقــول للعــالم إن . تحــدي، لكنــه مشــجع فــي نفــس الوقــت هالحــق ده فيــ
لو زوجة ما احترمتش جوزها، فهي بكده بتـوري العـالم إن الكنيسـة مـش بتحتـرم . المسيح مش بيشبع شعبه

  .جوزها، يبقى بتقول للعالم إن المسيح ما يستحقش نتبعهلو زوجة ما تبعتش . المسيح
  

لو اتجاهلـت مراتـك، يبقـى بتـوري العـالم . ولو زوج هجر مراته، يبقى بيقول للعالم إن المسيح بيهجر شعبه
  .إن اهللا مش مهتم بشعبه

  
مــع مجــد المســيح وعهــده . علشــان كــده األســاس األول ده مهــم جــًدامــدركين األمــور اللــي فــي خطــر هنــا؟ 

لكــن لألســف فــي مجتمعنــا، وحتــى فــي الكنيســة بقينــا بنســيء ألمانــة . شــعبه هــو أهــم مــا فــي صــورة الجــواز
  .يا رب سامحنا. المسيح بطريقة تعاملنا مع الجواز علشان ننغمس في كام لحظة من لذة دنيوية

  
ا ماشـي مـع مش علشان دايًمـ. مش علشان الموضوع سهل. هو ده السبب اللي يخليكوا تكملوا في جوازكم

إنما بتفضلوا مع بعـض فـي جـوازكم علشـان عهـد المسـيح فـي خطـر قـدام عـالم ضـال محتضـر . مشاعركم
وده يرفـع الجـواز لمكانـة ." عـايزين تشـوفوا البشـارة؟ بصـوا للجـواز: "اهللا قـال. محتاج يشـوف محبـة المسـيح

  .مختلفة محتاجين ندركها في الكنيسة
  

عـايز تعـرف إزاي تحـب مراتـك؟ عـايز تعـرف إزاي . فـي الموضـوعإن في خبير المشجع في األمر ده هو 
حياتـه بالكامـل هـي صـورة . هو بيقول لنا إزاي. عمل كدهنإزاي  هو بيورينا. ب عروستك؟ بص للمسيحتح

. ماحــدش محتــاج يكــون رائــد بيستكشــف فــي األمــر ده. علشــان كــده، بصــوا عليــه.. تورينــا إزاي نعمــل كــده
  .ومن خالل عالقته بشعبه بنشوف الجواز المفروض يكون شكله إيه. قبلناعندنا اللي خاض الطريق ده 

  
إن اهللا زي مــا صــمم شــبع الكنيســة فــي زوج اســمه المســيح، كمــان صــمم . يشــوفوا دهالزوجــات محتــاجين 
مـش ده . بس مش ده اللي حاصل فـي حيـاتي دلـوقتي: "عارف بعضكم ممكن يفكر. استمتاع وشبع ليكي
  "أعمل إيه؟. ياللي باختبره في جواز 
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كثير بتواجه زيجاتنا، وزوجات كثير ما شـافوش الصـورة دي فـي  أنا مدرك إن في مواقف كثير وصراعات
األول أشـجعكم إنكـم تبصـوا .. طـب تقـدروا تعملـوا إيـه؟ أقـول لكـم. ماضيهم، وما فيش حاجة تنفع تغيـر ده

نعمــة اهللا بتغطــي . طــي ماضــيكمبصــوا لماضــيكم فــي نــور نعمــة اهللا اللــي بتغ. لماضــيكم بشــكل ُمخلــص
  . نعمته بتغطي ماضينا. شكًرا للرب. ماضينا

  
. مجـد اهللا متصـل بعهـد الجـواز.. افتكـروا. ومش بس نعمته بتغطـي ماضـينا، لكـن كمـان بتعضـد حاضـرنا

ده معنــاه إن اهللا . نعمـة اهللا وعـدت تمكـن عهــد الجـواز، وبشـارة اهللا بتســتعلن للعـالم مـن خــالل عهـد الجـواز
  . تثمر كثير في عهد جوازكاس
  

حــط مــوارده اإللهيــة فــي الســما تحــت . اهللا عــايز يــديك كــل حاجــة أنــت محتاجهــا علشــان األمــر ده يــنجح
تصــرفك علشــان لمجــده وبنعمتــه، تقــدر أنــت ومراتــك، أو أنــِت وجــوزك، إنكــم تتحــدوا وتعلنــوا البشــارة للعــالم 

وده شـيء  .هي دي خطـة اهللا للجـواز. م سهلةبطريقة محبتكم لبعض، حتى لو ما كانتش الظروف حواليك
  .أساسي جًدا

  
لقلوبنا هو مجـد اهللا والبشـارة بنعمـة  صايا الكتاب، لحد ما يبقى الُمحركاحنا مش ها نقدر أبًدا ننفذ باقي و 

في الواقع، لو سيادة المسيح واألسس دي مش موجودين في حياتـك، ييبقـى بـدون شـك بعـد مـا تسـمع . اهللا
  ".الحل ده دقة قديمة. مش ده الحل. أنا مش مصدق الكالم ده: "ها تقول 5وأفسس  حلقة النهاردة

  
سـيادة المسـيح . السبب إنك مش مصدق في األمر ده هو إنك مش مصدق في سـيادة المسـيح فـي حياتـك

هـا أديـك اللـي أنـت محتاجـه علشـان تخلـي . أدي مجدي، أدي نعمتـي، متـاحين ليـك، وأدي البشـارة: بتقول
  .واقعالبشارة 

  
بنــاء علــى األســس الثالثــة اللــي . التوجيهــاتهنــا نــدخل علــى جــزء طــب الكــالم ده شــكله إيــه فــي الواقــع؟ 

عنــــدنا دور . بتعمــــل 5هـــا نقســــمهم ألدوار ومســــئوليات زي مـــا أفســــس . شـــفناها، نشــــوف التوجيهــــات دي
  .األزواج، دور الزوجات، مسئوليات األزواج، مسئوليات الزوجات
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مـا كـانش . افتكـروا واحنـا بنـتكلم علـى األدوار إن اهللا مـا صـممش الجـواز عشـوائي. دواراألي بـ دخلونا نبت
  .كل حاجة اهللا صممها كانت مقصودة. تصميم اعتباطي

  
  :األدوار

الرُجــَل ُهــَو َرْأُس اْلَمــْرَأِة : "يقــول 23عــدد . علـى مثــال عالقــة المســيح بالكنيســة، الــزوج هـو رأس زوجتــه -1
. دلـوقتي محتـاج أقـدم لكـم حصـة نحـو صـغيرة علشـان أوضـح حاجـة". ِسيَح َأْيًضا َرْأُس اْلَكِنيَسـةِ َكَما َأن اْلمَ 

شــكلها بســيطة، بــس بــنخلط فيهــا . فــي الكتــاب المقــدس والجمــل الدالليــةأحياًنــا بــنخلط بــين الجمــل الخبريــة 
  .كثير

  
النــاس قاعــدين . اســياألوضــة دي فيهــا كر . عــن حــال حاجــة.. هــي جمــل بتعبــر عــن واقــع الجمــل الخبريــة
األوضــة المفــروض يكــون فيهــا كراســي، وال إن النــاس المفــروض يقعــدوا علــى مــش بــاقول . علــى كراســي

  .أل، ده الواقع. كراسي
  

  .هي وصايا.. الجمل الداللية بتقول المفروض إيه يحصل
  

يش وصية وال مافبندرك إن  5السبب في توضيحي الفرق بين الجمل الخبرية والداللية هو إننا في أفسس 
مـــا فـــيش وصـــية فـــي الفقـــرة دي بتقـــول .. أكـــرر. متهارأس زوجـــ وايكونـــ مج إنهـــازو جملـــة دالليـــة بتقـــول لـــأل

  .لألزواج يكونوا رأس زوجاتهم
  

الرجـل هـو : "الكتـاب بيقـول. إنمـا هـي جملـة خبريـة. دي مـش وصـية. ُكن رأس زوجتك: مش بتقول للزوج
  .اهللا صممهم عليهادي الطريقة اللي .. ده واقع". رأس المرأة

  
أنـــا مـــدرك إنـــي مجـــرد مـــا ابتـــدي أتكلـــم عـــن حكايـــة الـــرأس دي، . 3: 11هنـــا أفكـــركم بكورنثـــوس األولـــى 

: 5خلونا نفتكر إنه لحد أفسـس . إيه رأس؟ خلوني أقول لكم الرأس مش إيهيعني . االعتراضات ها تبتدي
بالتــالي الفقـرة دي مــش . رأسـنا كلنـاالمسـيح هــو . فـي مـرتين اتــذكر فـيهم إن المسـيح هــو رأس الكنيسـة 23

  .مش ده اللي الفقرة بتقوله. بتقول إن الزوج بياخد مكان المسيح في حياة زوجته
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وم عـــن الخطيـــة زي المســـيح وال كامـــل زي المســـيح وال فـــائق زي الفقـــرة دي مـــش بتقـــول إن الرجـــل معصـــ

د المســـيح هـــو رأس الزوجـــات بالتأكيـــ. الفقـــرة دي مـــش بتقـــول إن المســـيح مـــش رأس علـــى المـــرأة. المســـيح
  .الزوج رأس زوجته.. لعالقة بين الزوج والزوجةلهو رأسنا كلنا، لكن الصورة هنا هي . واألزواج

  
ـا َرْأُس اْلَمـْرَأِة َفهُـَو الرُجـُل، َوَرْأُس اْلَمِســيِح : "تقـول 3: 11كورنثـوس األولـى  َرُجـل ُهـَو اْلَمِسـيُح، َوَأم َرْأَس ُكـل

  . رأس المسيح هو اهللا. "ُهَو اهللاُ 
  

صــورة الــرأس مــش . علشــان أوضــح إن الموضــوع مــش موضــوع قيمــة 3: 11أنــا قريــت كورنثــوس األولــى 
، توضـح إننـا كلنـا واحـد فـي المسـيح 28: 3غالطيـة . مش بتتكلم عن القيمـة. صورة حد فائق وحد متدني

  .كلنا مساويين لبعض في المسيح
  

. واحنــا عــارفين إن المســيح هــو اهللا بالكامــل.. هــو رأس المســيح بتوضــح إن اهللا 3: 11كورنثــوس األولــى 
  .في نفس الوقت، نشوف إن اآلب هو رأس المسيح. هو عمره ما انفصل عن اآلب

  
علشان أكـده، لـو جـواك أو جـواكي أي قلـق أو صـراع مـع صـورة الراجـل كـرأس للمـرأة، أفكـركم إن المسـيح 

المســيح تجــاوب مــع قيــادة . أس فــي العالقــة مــع اآلبماكــانش جــواه أي صــراع أو قلــق مــع كونــه مــش الــر 
لكـن خلونـا فـاكرين إن عالقـة المسـيح بالكنيسـة هـي كعالقــة  .هـا نييجـي لألمـر ده حـاالً . اآلب الُمِحبـة ليـه

  . الزوج بزوجته
  
عـارف . الزوجة هي المعين لزوجها. تاني حاجة، عالقة الكنيسة بالمسيح هي كعالقة الزوجة بزوجها -2

  .لبداية الكتاب.. خلونا نرجع لسفر التكوين. ه ها يثير اعتراض البعضالكالم د
  

صـورة الجـواز . 5فـي أفسـس  2بولس بيقتبس من تكوين . ، خلونا نشوف الصورة دي من البداية2تكوين 
أســاس . أنــا باوضــح األمــر ده ألن العهــد الجديــد مــا جــابش حاجــة جديــدة هنــا. 3و 2بتبتــدي مــن تكــوين 
  . البدايةالجواز واضح من 
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وف نشـ 2فـي تكـوين . اهللا بيصمم صورة الجواز، وفيها الزوج هو الـرأس، والزوجـة معـين ليـه 2في تكوين 

إنمـا خلـق الرجـل . لكنـه مـا عملـش كـده.. لق الرجل والمرأة فـي وقـت واحـدكان يقدر يخ. اهللا بيخلق الرجل
مـا تـاكلش : "واهللا أوصـى الرجـل. الخليقـةالمسـئولية تجـاه رعايـة الخليقـة وطاعـة .. األول، وٕاداله المسئولية

الرجـل اتعـين قائـد للصـورة مـن . الرجل كان مسئول عن رعايـة الجنـة، وطاعـة خليقـة اهللا". من الشجرة دي
  . البداية

  
يةِ َفَدَعا آَدُم ِبَأْسَماٍء َجِميَع اْلَبَهاِئِم َوُطُيوَر السَماِء َوَجِميَع َحَيَوا20: "يقول الكتاب 20: 2في تكوين  َناِت اْلَبر .

َفَأْوَقَع الرب اِإللُه ُسَباتًا َعَلـى آَدَم َفَنـاَم، َفَأَخـَذ َواِحـَدًة ِمـْن َأْضـَالِعِه َوَمـَأل 21. َوَأما ِلَنْفِسِه َفَلْم َيِجْد ُمِعيًنا َنِظيَرهُ 
ْلَع الِتي َأَخـَذَها ِمـ22. َمَكاَنَها َلْحًما اِإللُه الض بهـِذِه «: َفَقـاَل آَدمُ 23. ْن آَدَم اْمـَرَأًة َوَأْحَضـَرَها ِإَلـى آَدمَ َوَبَنى الر

وهنا يقتبس بولس مـن " .»هِذِه ُتْدَعى اْمَرَأًة َألنَها ِمِن اْمِرٍء ُأِخَذتْ . اآلَن َعْظٌم ِمْن ِعَظاِمي َوَلْحٌم ِمْن َلْحِمي
  ".ْلَتِصُق ِباْمَرَأِتِه َوَيُكوَناِن َجَسًدا َواِحًداِلذِلَك َيْتُرُك الرُجُل َأَباُه َوُأمُه َويَ 24": تكوين

  
. الرجــل رأس، المــرأة معــين.. شــايفين الصــورة دي. اهللا خلــق المــرأة.. آدم مــا وجــدش لنفســه معــين نظيــره

الرجـل والمـرأة متحـدين فـي . االتنـين بيعملـوا فـي انسـجام مـع بعـض.. ، دي حاجـة كـويس2وحسب تكوين 
ده ". َوَكاَنــا ِكَالُهَمــا ُعْرَيــاَنْيِن، آَدُم َواْمَرَأتُــُه، َوُهَمــا َال َيْخَجــَالنِ 25: "النهايــة يقــولوفــي . محبــة مشــبعة لــبعض

  .التعبير العبري لكون األمور ماشية كأحسن ما يكون
  

لمـا الخطيـة . الخطيـة بتشـوه الصـورة دي 3، نشـوف فـي تكـوين 2لكن بعد ما شفنا تصميم اهللا في تكـوين 
مـش معنـى كـده إن المـرأة . المسئول عن طاعة الخليقة.. يه أول رد فعل هللا؟ بيروح للرجلبتدخل العالم، إ

ما كانتش مسئولة عن خطيتها، لكن في النهاية المسئولية بترجـع للقائـد فـي الصـورة اللـي تـم ائتمانـه علـى 
  .هنا نشوف اهللا بيواجه االتنين في خطيتهم. المسئولية دي

  
َوإَِلـى َرُجِلـِك َيُكـوُن اْشـِتَياُقِك . َتْكِثيـًرا ُأَكثـُر َأْتَعـاَب َحَبِلـِك، ِبـاْلَوَجِع َتِلـِديَن َأْوَالًدا: "يقول للمـرأةاهللا  16في عدد 

نتيجـة .. كثيـر بياخـدوا العـدد ده ويقولـوا إن حكايـة الـرأس والخضـوع دي نتيجـة للسـقوط". َوُهَو َيُسـوُد َعَلْيـكِ 
  .بتعلمه لنا 16: 3ن لكن مش ده اللي تكوي. الخطية في العالم
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 3لكـن اللـي بنشـوفه فـي تكـوين . 2والخضـوع، الـرأس والمعـين فـي تكـوين  القيـادةاحنا شـفنا بالفعـل صـورة 
أكيــد الخطيــة كــان ليهــا نتيجــة مهولــة علــى عالقــتهم بــاهللا، لكــن كمــان كــان ليهــا . هــو عالقــة الرجــل بــالمرأة

  .2خطة اهللا في تكوين ل إساءةهو  3اللي في تكوين . تأثير على عالقتهم ببعض
  

وا علـى تسـلطبقـى الرجـال هـا ي 3فـي تكـوين . كانـت صـورة كويسـة.. كانت الصورة لرأس ومعـين 2تكوين 
المغاالة في الرجولـة ونظريـة المسـاواة بـين . ا ترفض وتقاوم قيادة أزواجهم في حياتهمهزوجاتهم، والستات 

دول . 3إنمــا كــانوا موجــودين مــن تكــوين . الجنســين دول مــش حاجــات جديــدة فــي القــرن الواحــد وعشــرين
  .اإلساءة لخطة اهللا األصلية للزواج

  
المـدعوين ِقَبـل مـن .. مافيش شك إن خطة اهللا األصلية للرأس والمعين تم اإلساءة ليها، حتى فـي الكنيسـة

لكن اللي عايزكم تشوفوه هـو إن الكتـاب بيقـول إن الخطيـة مـش هـي اللـي خلقـت . أزواج وزوجات مؤمنين
تقصـد إيـه؟ إيـه الخيـر فـي كـده؟ : "حـد يسـأل. وخلقها للخير.. اهللا هو اللي خلقها. صورة القيادة والخضوع

  "إيه الرائع في كده؟
  

اهللا وضـع التصـميم . أتمنى ما ترفضوش األمر وتعتبروه دقة قديمـة. المسئولياتهنا محتاجين نتعمق في 
خليكم معايا هنا، ألن هنا ها نشـوف جمـال . ببووضع التصميم ده لس.. 2ده من زمان جًدا، من تكوين 

  .صورة الرأس والمعين.. صورة العهد الجديد للجواز
  

المثيـر لالهتمـام إن فـي نقـاش كثيـر بيـدور . الكتـاب دايًمـا بيبتـدي بالزوجـات. مسـئولية الزوجـاتنبتدي بـ 
  .ول وأصعب بكثير، في حين إن اللي اتقال للرجال كان أط5حوالين اللي اتقال للزوجات في أفسس 

  
  للي الكتاب بيقول إنه مسئوليتك؟إيه ا.. الزوجات

تـــوقري المســـيح مـــن خـــالل خضـــوعك . مســـئوليتك إنـــك تـــوقري المســـيح مـــن خـــالل خضـــوعك لجـــوزك -1
واضــح إن كلمــة الخضــوع ممكــن ُيســاء اســتخدامها، لكــن أتمنــى ده يتغيــر النهــاردة واحنــا بنشــوف . لجــوزك

  .الجديد معنى الكلمة دي إيه من العهد
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كلهــــم بيقولــــوا للنســــاء يخضــــعوا  22: 5، أفســــس 4: 2، تــــيطس 1: 3، بطــــرس األولــــى 18: 3كولوســــي 

. األمــر ده مقصــود جــًدا.. أل. يعنــي ده مــا كــانش فكــر شــارد لبــولس مــا كــانش يقصــد يقولــه أوي. لرجــالهم
  . الروح القدس بيدينا الصورة دي في كل أنحاء العهد الجديد

  
َخاِضــِعيَن َبْعُضــُكْم ِلــَبْعٍض ِفــي َخــْوِف 21"، 21: 5ي نفســها المســتخدمة فــي أفســس وكلمــة الخضــوع هنــا هــ

مـش بتقـول  5أفسـس . خلوا بالكم هنـا مـن السـياق. الكلمة بتعني الخضوع للقيادة الُمحبة لشخص ما" .اهللاِ 
  . مرأة تخضع لرجلهاال.. السياق هنا محدد. ل الرجالةإن على كل ست إنها تخضع لك

  
وده يرجعنـا للـي قلنـاه . اتبعـي جـوزك.. اخضـعي لقيـادة جـوزك.. بتقول لـك ثقـي فـي جـوزك 22 :5أفسس 

نشوف في األناجيل يسوع بيقـول إن اللـي اآلب . المسيح أخضع نفسه إلرادة اآلب طول الوقت. من شوية
  .دي كانت مكانة المسيح ذاته. اللي اآلب ها يقول له يقوله، ها يقوله. يقوله، هو ها ينفذه

  
خضـــوع . ثقـــة اختياريـــة. ده خضـــوع اختيـــاري. دي مـــش دونيـــة، وال عـــدم مســـاواة، وال هـــي مســـألة إجبـــار

  .توقري المسيح بخضوعك لزوجك كما للرب. دي حاجة كويسة. وٕاخالص لشخص تاني
  
ـا اْلَمـْرَأُة َفْلَتَهـْب َرُجَلَهـاَوَأما َأْنُتُم األَْفَراُد، َفْلُيِحـب ُكـل َواِحـٍد اْمَرَأتَـُه هَكـَذا َكَنفْ 33: "يقول 33عدد  -2 ِسـِه، َوَأم ."

  . احترميه.. هابي جوزك
  

لــو الحظــتم، مــافيش وصــية للســتات إنهــم يحبــوا أجــوازهم . جــًدا إنمــا بتكشــف حكمــة اهللا ةهنــا حاجــة مثيــر 
  .إنما المهابة لألزواج والمحبة للزوجات. بطريقة مباشرة هنا

  
األزواج يحبوا زوجاتهم، الزوجات يحترموا ". ُه هَكَذا َكَنْفِسِه، َوَأما اْلَمْرَأُة َفْلَتَهْب َرُجَلَهاَفْلُيِحب ُكل َواِحٍد اْمَرَأتَ "

. الصورة هنا هللا اللي خلق الرجـال جـواهم احتيـاج لالحتـرام، وخلـق السـتات جـواهم احتيـاج للحـب. أجوازهم
  . اهللا وضع ده جواهم، وبيقول إزاي ده يتحس
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جة إنها و أعتقد إن أحياًنا سهل على الز . صرحاء، ها نعترف إننا كثير بنصارع مع األمر دهأعتقد إننا لو 
ممكـن الزوجـة تقعـد مـع صـحباتها وتـتكلم عـن جوزهـا بعـدم احتـرام، وتعبـر . تحب جوزهـا عـن إنهـا تحترمـه

  هل بتحترمه؟: لكن السؤال. عن إحباطاتها من ناحيته، وترجع البيت تعتني بيه ألنها بتحبه
  

بتقولوا ألزواجكم إنكم بتحترموهم؟ احنا بنميل إننا نقدم لآلخر اللـي احنـا الزوجات، هل بتحترموا أزواجكم؟ 
  .ها نييجي لده حاالً .. والرجال كمان بيعملوا كده. محتاجينه، مش اللي هم محتاجينه

  
أزواجكـم . أزواجهـمفي حالة الخالفات الزوجية، الكتـاب بيشـجع الرجـال يحبـوا زوجـاتهم، والسـتات يحترمـوا 

دي طريقــة تبنــوا بيهــا أزواجكــم فــي صــورة الجــواز .. فــاحترموا أزواجكــم.. محتــاجين يحســوا بــاحترامكم لــيهم
وده واضـح . 2أنـِت المعـين فـي تكـوين . ارفعيه، ابنيه، استغلي كل فرصـة قـدامك إنـك ترفعـي جـوزك. دي

  .وقري المسيح بخضوعك لجوزك.. جًدا هنا
  

  . زواجاأل دلوقتي، مسئوليات 
َأيَهـا الرَجـاُل، 25"، 25: 5أفسـس . زوجتك من أجلالمسيح من خالل تضحيتك  تعكسإنك مسئوليتك  -1

  .أسلم نفسه ألجلها". َأِحبوا ِنَساَءُكْم َكَما َأَحب اْلَمِسيُح َأْيًضا اْلَكِنيَسَة َوَأْسَلَم َنْفَسُه َألْجِلَها
  

شرب كأس غضـب اهللا علشـان احنـا . رة، المسيح وضع ذاته ألجلنااحنا لما استحقينا غضب اهللا كلي القد
احنــا مــا كنــاش هــا نبقــى هنــا لــو مــا كــانش المســيح أســلم نفســه . كــل المجــد للمســيح. مــا نضــطرش نشــربه

  .ألجلنا
  

رأس مـش الرجـل  القيادة مش فرصة، كون. حبوا زوجاتكم بالطريقة دي.. علشان كده يقول بولس لألزواج
إننــا . ن أنــت وأنـا نمــوت علشـان زوجاتنــامسـئولية إ. دي مســئولية. زوجاتنــا نســود علـى فرصـة لينــا علشـان

  . نموت بشكل يومي، نضحي بأنفسنا
  

مـي دافـع عـن نفسـك، عضـد وضـعك، ابنـي نفسـك، اح.. الثقافة الغالبة في المجتمع بتقول لك خليك راجل
  .وصية ليكدي ال. ك، ضحي بنفسك علشان زوجتكالكتاب بيقول موت عن نفس. نفسك
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الوصـية دي . يـا أزواج، حبـوا زوجـاتكم. اعكس المسيح بتضحيتك من أجـل زوجتـك. المحبة الباذلة للذات

هـي .. احتـرام أنـت محتـاج. ، حـب زوجتـك، حـب زوجتـكحـب زوجتـك. أعداد مختلفة 8مرات في  6جت 
  .محتاجة منك محبة. محتاجة محبة

  
سـاعتين لوحـدي بـس مـع . بـدل المحبـة، وغالًبـا ده أسـهل لنـا هنا تاني أوضح إننا بنميل إننا نقدم االحتـرام

االحترام أسهل بكثيـر بالنسـبة لنـا . احترام لشخصها وللي بتقوم بيه. األوالد وبقى جوايا احترام كبير لمراتي
  لكن هل باحبها؟. احنا الرجالة

  
  إزاي أحب زوجتي؟ الكتاب بيقول أنا محتاج أحب زوجتي إزاي؟ : حد يسأل

دي محبـــة باذلـــة . ، زي مـــا المســـيح حبهــا بـــدون أنانيـــةدون أنانيـــةبــحبهـــا بتقـــول  5أفســـس اجــة، أول ح* 
لـــألزواج .. دي حاجـــة كبيـــرة جـــًدا. تنالـــه فـــي المقابـــلأنـــت للـــذات، محبـــة مـــش مبنيـــة علـــى إيـــه اللـــي هـــا 

  .والزوجات على حد سواء
  

بـس أنـا جـوزي مـا "ا فـي سـاعتها لمـا قلـت للزوجـات احترمـوا أزواجكـم، غالًبـا فكرتـو . نفس الشيء للزوجات
مـا تمشــيش . احترسـي مـن إنـك تمشـي بفلسـفة العــالم فـي طريقـة تعاملـك مـع الجـواز". يسـتحقش أي احتـرام

مش ده االحترام والمحبة .. بالفكر اللي بيقول أنا ها أعامل جوزي على حسب اللي بيقدمه لي وبيعمله لي
  . الكتابيين

  
يــا زوجــات، احترمــوا . أدائهــم معــاكممــش بنــاء علــى .. جهــم ويحترمــوهمالكتــاب بيقــول للزوجــات يهــابوا أزوا

" احترمــوا أزواجكــم: "قــولالكتــاب مــش بي. بنــاء علــى المســيح فــيكم.. أزواجكــم بنــاء علــى أداء المســيح فــيكم
  . مش ده اللي الكتاب بيقوله ...".إال إذا: "الصفحة ملحوظة وفي نهاية

  
المشـكلة إن لـو واحـدة . حب زوجتـك للصـفات اإليجابيـة اللـي فيهـاالعالم بيقول لك .. نفس الشيء لألزواج

فــي حــين إن محبتــي لزوجتــي . مــن الصــفات اإليجابيــة دي بطلــت تعجبــك كــزوج، محبتــك هــا تبتــدي تخبــو
إنما محبتي ليها . ، أو على اللي زوجتي تستحقهحسب الكتاب ما ينفعش تبقى مبنية على صفات إيجابية
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 مــش معتمـدة علــى اللـي هــي بتقدمــه.. المحبـة دي عمرهــا مــا بتبطـل. ليهــا مبنيـة علــى محبـة المســيح فـي .
لـو عايزينـه يحبنـا علـى . لينا مـش مبنيـة علـى اللـي بنقدمـه ليـهاهللا  محبة أعزائي الرجال، حاجة تفرحنا إن

  .أساس اللي احنا اكتسبناه، يبقى فاتنا جوهر المسيحية
  

ــا بنــاء علــى نعمتــه  طالمــافــي الواقــع،  ــا، يبقــى المفــروض نحــب زوجاتنــا بــنفس الطريقــةاهللا حبن حــب . فين
الكتـاب بــيعلم إن لمــا الصـفات اإليجابيــة اللــي عجبتـك فــي وقــت مـن األوقــات تبتــدي . زوجتـك بــدون أنانيــة

  .حب زوجتك بدون أنانية. ها المفروض محبتك تبقى أعمق، وقتتخبو
  

ل للكنيســة إيــه علشــان يخليهــا هنــا بــولس بيوصــف المســيح عمــ. بشــكل فعــالثـاني حاجــة، حــب زوجتــك * 
ِلَكْي ُيْحِضَرَها ِلَنْفِسِه َكِنيَسًة َمِجيَدًة، َال 27ِلَكْي ُيَقدَسَها، ُمَطهًرا ِإياَها ِبَغْسِل اْلَماِء ِباْلَكِلَمِة، 26: "26عدد . إيه

ده اللــي المســيح بيعملــه فــي  ."َوِبــَال َعْيــبٍ  َدَنــَس ِفيَهــا َوَال َغْضــَن َأْو َشــْيٌء ِمــْن ِمْثــِل ذِلــَك، َبــْل َتُكــوُن ُمَقدَســةً 
  .ده عمل المسيح فيها. بيحضرها كنيسة جميلة مجيدة. محبته لعروسه الكنيسة

  
احنــا مــش بنمــوت عــن . بــين اللــي بنعملــه كــأزواج واللــي المســيح بيعملــهفــي اخــتالف هنــا مــن الواضــح إن 

وفــي نفـس الوقــت، الكتـاب بيورينــا هنــا إن . دسخطايـا زوجاتنــا، ومـا لنــاش القـوة التطهيريــة اللـي للــروح القـ
وبالمثــل، محبــة األزواج لزوجــاتهم المفــروض يكــون ليهــا تــأثير . محبــة المســيح لعروســته ليهــا تــأثير عظــيم

  .عظيم
  

حــب . يــا أزواج، حبــوا زوجــاتكم بطريقــة تــزود مــن جمــالهم، تــزود نمــوهم فــي المســيح وجمــال المســيح فــيهم
ده اللي . بزوجتك ها تكون ظاهرة في الطريقة اللي بتسعى بيها ورا المسيحعالقتك . زوجتك بطريقة مؤثرة

  . بضعفاتنا وصراعاتنا في زيجاتنا وحياتنا بنتواجه فيهامن األوقات اللي  ودي. الكتاب بيعلمه هنا
  

أنــا مقتنــع إن تعلــيم الكتــاب . للــرأس والمســئولية 5وأفســس  2لكــن دي الصــورة اللــي بنشــوفها فــي تكــوين 
  .ده جزء من دورك كرأس. إن األزواج عليهم مسئولية تجاه جمال وقداسة زوجاتهم.. جًداواضح 
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المسئولية قدام اهللا معناها إن لما يكون في مشـاكل فـي زيجاتنـا، فهـي فـي النهايـة بترجـع لنـا كرجالـة مهمـا 
زوجتك زنـت أو باقول إن لو مش . لكن تابعوه معايا. ريء شويةأنا عارف ده تعبير ج. كان نوع المشاكل

  .هي أكيد مذنبة.. ده واضح في الكتاب. وقعت في أي خطية، فهي مش مذنبة قدام اهللا على خطيتها
  

أنــت مســئول عــن جمــال وقداســة زوجتــك قــدام  بالتــالي.. فــي نفــس الوقــت، أنــت رأس زوجتــك، رأس عيلتــك
  .ون جميلة ومقدسةأنت ها ُتسائل قدام اهللا على الطريقة اللي قدت بيها زوجتك علشان تك. اهللا
  

متمرد قاد السفينة في ُنص الليـل وخالهـا صغير وبحار . تخيلوا سفينة حربية. خلوني أوضح بمثال عملي
هـل البحـار الصـغير مـذنب ". نباطشـيته"في الوقت اللي كان قبطـان السـفينة نـايم وقـت . خبطت في الشط

ن مسـئول؟ أكيـد مسـئول عـن كـون طـب هـل القبطـا. في كونه خلى السفينة خبطت في الشـط؟ أكيـد مـذنب
أعزائـــي الرجـــال، أنـــتم  .دي الصـــورة اللـــي الكتـــاب بيقـــدمها لنـــا عـــن القيـــادة. الســـفينة خبطـــت فـــي الشـــط

  . نتقدم وناخد زمام األمور ناوده معناه إن لما تظهر مشاكل في زيجاتنا، المفروض إن.. مسئولين
  

مـش . مش بالتسـلط علـيهمي الجمال والقداسة؟ ف اطب إزاي نغير زوجاتنا؟ إزاي نساعدهم ينمو : حد يسأل
لـو مـش . حنـا مـدعوين نعملـهده اللـي ا. نضحي بحياتنـا علشـانهم لكن بإننا". هناأنا المسئول : "بإننا نقول

في النباطشية اللي اهللا ائتمنك ما تنامش ". نباطشيتك"بتختبر مشاكل في جوازك دلوقتي، أوعى تنام وقت 
  . واألهم، عن زوجتكون فيها مسئول عن بيتك، تك
  

بــدل مــا نهــزر عــن كوننــا .. ده الوقــت اللــي الرجالــة ينهضــوا فيــه ويتولــوا المســئولية اللــي اهللا ائتمننــا عليهــا
  .صورة القيادة والرأس دي تخلي أي راجل يقف مرعوب قدام اهللا وزوجته. الرأس لزوجاتنا

  
قيــادة زوج بيعمــل األمــور دي؟ مــين دلــوقتي الصــورة منطقيــة، مــش كــده؟ مــين الســت اللــي مــا تحــبش تتبــع 
  .حب زوجتك بشكل فعال... الست اللي ما تحبش تتكل على حد بيضع حياته علشانها كل يوم؟ 

  
َكـذِلَك َيِجـُب َعَلـى 28: "يقـول 29و 28عـدد . النقطـة دي غريبـة شـوية. بعنايةثالث حاجة، حب زوجتك * 

تحـــس إن الموضـــوع ده بيخاطـــب " .َمـــْن ُيِحـــب اْمَرَأَتـــُه ُيِحـــب َنْفَســـهُ . مْ الرَجـــاِل َأْن ُيِحبـــوا ِنَســـاَءُهْم َكَأْجَســـاِدهِ 
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عارف إزاي بتحب نفسك؟ حب زوجتك بنفس الطريقة، وكـل : "كما لو كان بيقول. الطبيعة األنانية للراجل
  ".حاجة ها تبقى كويسة

  
  ك بعناية؟إزاي تحب زوجت. التعبير ده في اللغة األصلية للعهد الجديد بيحمل معنيين

  .التعبير اليوناني هنا مليان مشاعر. تغذيها -1
خلـيكم لطـاف . يـا أزواج، مـا تبقـوش عنفـاء مـع زوجـاتكم. معاهـا ، خليك لطيـفطمنهاها، اعتني بيها، ز عِ  -2

 . طمن زوجتك، عزها. معاهم
  

ــاء لمــا األمــر يتعلــق بصــورة الــرأس كــده  علشــان. اهللا عــارف إن الرجالــة فــيهم نزعــة طبيعيــة للتســلط بكبري
قــدها . مــا تقودهــاش بطريقــة تحقــر مــن شــأنها. اعتنــي بزوجتــك، ارعاهــا، طمنهــا، عزهــا: الكتــاب يقــول لنــا
غــذيها، . قــدها بطريقــة تحسســها إنــك بتخــدمها. قــدها بطريقــة مــا تحسســهاش إنهــا مهانــة. بطريقــة تكرمهــا

  .عزها
  

. صـورة الجسـد الواحـد. .24: 2دي الصورة اللي نشوفها في تكوين . بالكاملحب زوجتك آخر حاجة، * 
هــي .. دي حياتــك دلــوقتي. الجــواز تــرك عــالمين، علشــان عــالم جديــد يتكــون.. الجـواز مــش اتحــاد عــالمين

دي ذروة الوصـية . حبهـا بالكامـل. الكتاب بيقول لـك اتحـد معاهـا كجسـد واحـد. هي بمثابة جسدك. حياتك
 يد .حبهـــا بالكامـــل. بتحـــب نفســـك حبهـــا زي مـــا. هـــي أقـــرب قريـــب ليـــك. تحـــب قريبـــك كنفســـك.. الثانيـــة

  . 5لصورة اللي بنشوفها في أفسس ا
  

واحد لألزواج، واحد . أفكار 3إزاي نطبق التعليم ده؟ أحب أحط قدامكم . طب، إيه اللي ناخده من كل ده
  . للزوجات، وواحد لالتنين

  
. تخـدم زوجتـك بزيـادةاعزم النهاردة بنعمة المسـيح إنـك . خالصة عملية لألزواج، اخدم زوجتك بزيادة -1

لمــا . مــش إيــه األحســن ليــك، إنمــا إيــه األحســن ليهــا. دي دعــوة اهللا العظيمــة لحياتــك. دي وصــية اهللا ليــك
هيزر، إزاي أقدر أخـدمك : "وسألتها Heatherت ورحت لمراتي هيزر موصلت الجزء ده في تحضيري، ق

ن عنـدي كـام فكـرة كويسـة إزاي أخـدمها كـا. اللي قالته ما كانش هو اللي متوقـع إنهـا تقولـه" بشكل أحسن؟
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. لــوقتي أنــا مضــطر أعمــل اللــي الكتــاب بيقــول لــي أعملــهد. بأحســن طريقــة، لكنهــا قالــت حاجــة مختلفــة
خلـــي " إزاي أقـــدر أخـــدمك بشـــكل أحســـن؟: "علشـــان كـــده أشـــجع األزواج كـــل واحـــد يـــروح لزوجتـــه ويســـألها

دي إرادة اهللا لحياتــــك ". يـــادة النهــــاردةيـــا رب، ســــاعدني أخـــدم زوجتــــي بز : "الصـــالة دي جــــزء مـــن يومــــك
  .ولجوازك

  
مــا هــي دي : "أنــا مــدرك إن غالًبــا ســتات كثيــر بتفكــر. كصــة عمليــة للزوجــات، اتبعــي قيــادة زوجــخال -2

  . هنا محتاج أقدم ِلك تذِكرة وتحذير". أنا مش شايفة جوزي بيقود كما ينبغي. المشكلة
  

افتكــري إن احترامــك لجــوزك، محبتــك ليــه، خــدمتك ليــه، . يةبنــاء علــى اللــي اتكلمنــا عنــه مــن شــو  التــذِكرة
  .إنما مبنية على المسيح فيكِ .. مساعدتك ليه، مش مبنيه على اللي هو بيقدمه

  
وتروحــي تقعــدي مــع جــوزك، تحطــي  5أحــب أحــذرك عزيزتــي إنــك مــا تخــرجيش مــن أفســس .. والتحــذير

". ن تعمــل كــذا وكــذاآن األوا. ســئولياتكآن األوان تبقــى علــى أد مســتوى م: "صــباعك فــي وشــه وتقــولي لــه
متطلبـة بالشـكل ده فيمـا يتعلـق بقيـادة هـو إنـك تكـوني  4حابب أحذرك من إن يكون رد فعلك على أفسس 

  .جوزك
  

طء عـن ، فأنـت بكـدة بتبعـدي بـبالسبب ورا التحذير ده هو إنك فـي اللحظـة اللـي تبتـدي تبقـي فيهـا متطلبـة
غالًبـا تطلبـك مـن جـوزك إنـه يقـود هـا يخمـد جـواه أي . كـن أحياًنـا بسـرعةالدور اللي اهللا قصده ليـِك، أو يم

رغبـة فــي القيــادة، ألنــه لــو ابتــدى يقـود دلــوقتي، مــش هــا يبقــى بيقــود ألنـه بيقــود، إنمــا هــا يبقــى بيقــود ألنــه 
  . بينصاع ألوامرك

  
يقــود صــلي بصــدق ألن فــي الواقــع جــوزك مــش هــا يقــدر .. تلجــأي للمســيح وتصــليعلشــان كــده أشــجِعك 

ده معنــاه إنــك . مــش هــا يقــدر يقــود إال لــو المســيح اشــتغل جــواه. بالشــكل ده إال لــو المســيح اشــتغل جــواه
  .معتمدة بالكامل على المسيح ومستنياه إنه يعمل ده جواه
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لكن احرصي إنـك تخلـي تركيـز األمـور دي . صلي لفرص تتكلمي فيها معاه عن أمور معينة. لي لهفـ ص
وحــاولي تــدوري علــى الجوانــب الصــغيرة اللــي هــو بيقــود فيهــا .. ى أســاس المســيحعلــى رجــاء المســيح، علــ
  .وساعديه يقود بالطريقة دي. ابنيه في الجوانب دي. وشجعيه في األمور دي

  
أجمـــل مـــا فـــي الصـــورة دي هـــو إن . خلـــوا المســـيح يخـــدمكم.. آخـــر كلمـــة تشـــجع لـــألزواج والزوجـــات -3

وٕاال يبقـى فـاتكوا القصـد مـن وقتنـا  5تحسوش بالعجز قدام أفسـس  األزواج، ما. المسيح وعد يمنحنا نعمته
أتمنـــى تكونـــوا . والزوجـــات، لـــو بتســألوا إزاي ده ممكـــن يـــتم .هـــو إنهـــا تقودنــا للمســـيح 5هــدف أفســـس . ده

  . أدركتوا إن القصد من الصورة دي هو إنها تقودكم للمسيح
  

ض كـل حاجـة تبقـى تمـام، فــ يـالال ننقـل مش باقول إن كده خالص غطينا كل حاجة فـي الجـواز، والمفـرو 
نركـز  لحـد مـا.. األمـور ده مهولـة. بتقـدم لنـا أسـس جوهريـة 5اللي باقوله إن أفسـس . للموضوع اللي بعده

احنـا . ا، ونخلي الحق ده يقودنـا للمسـيح، مالنـاش رجـاء نختبـر شـبع اهللا فـي زيجاتنـاعليها، ونصلي خالله
   .محتاجين األسس دي، محتاجين الحق ده

  
صممه لمجده من خالل البشـارة، وعـايزه يكـون . هو عارف المفروض يكون عامل إزاي. اهللا صمم الجواز

عــايز يمــنحكم القــوة فــي الصــورة .. أتمنــى تــدركوا إن المســيح عــايز يخــدمكم. واقــع فــي حيــاة كــل واحــد فينــا
  .دي
  

 اتمنــى انــهســمعوا مــع بعــض، لــو أنــت وزوجتـك، أو أنــِت وجــوزك بت. نلجــأ للمســيح.. ده اللـي عايزنــا نعملــه
أدعــوك تاخــد إيــد زوجتــك أو إيــد زوجــك وتصــلوا مــع . 5تاخــدوا وقــت تصــلوا مــع بعــض فــي ضــوء أفســس 

  .لو زوجتك أو زوجك مش موجودين، أدعوكم تصلوا ألجلهم. بعض
  

لشـريكة حياتـك، أو شـريك .. لو أنت أعزب، صلي للمتجوزين اللـي تعـرفهم، وصـلي لخطـة اهللا فـي حياتـك
يــا رب، ســاعدنا نركــز علــى . صــلي لنفســك وللــي اهللا بيعــده لــك. لــو خطــة اهللا لحياتــك هــي الجــواز حياِتــك
  .كلمتك
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  . أشجع األطفال والطلبة إنكم تصلوا ألبهاتكم وأمهاتكم إن اهللا ينسجهم في بعض بشكل أعمق
  

محتــاجين نعمتــك  .األزواج والزوجــات، أدعــوكم تركعــوا قــدام اهللا وتقولــوا لــه احنــا عــايزين نثبــت فــي كلمتــك
. محتاجينـك: دي فرصـة إنكـم تصـرخوا للمسـيح.. يمكن يكون في وقـت صـراع. تخلي ده حقيقة في حياتنا

. يمكــن األمــور ماشــية كــويس، وكالمنــا النهــاردة فكــركم باحتيــاجكم للمســيح علشــان األمــور تكمــل كــويس
  .أدعوكم تستجيبوا هللا زي ما يقودكم

  
راجـل يكـون زوج، ونشـوف  الـرب يسـوع مثـال لينـا إزاي كـل نعمـة نشـوفأبونا السماوي، بنصلي إنك تدينا 

اصلي لنعمتك الفياضة يا رب ب. نصلي إنك ترد جمال البشارة في زيجاتنا.. الكنيسة مثال لعروس المسيح
عزي، تشجع، وتقوي المتجوزين والعزاب واحنا بنخضع لك في صالتنا المبنيـة علـى حقـك فـي إنها تغير، ت

  .5أفسس 


