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 الفصل األول
 نوع من األصدقاء أ�؟ أيّ 

فرًحا عظيًما يف حياتك، كما ميكن هلا الختبارك  مؤاتًيا إطارًالعالقاتك ابآلخرين أن تشكِّل ميكن 
ك. بينما نبدأ بدراسة هذا املوضوع، نريد أن ترى كيف يف قلبأن تكون مصدرًا للجروح األكثر عمًقا 

 ميكن للعالقات أن تصبح جزًءا إجيابيًّا من حياتك. 

 بعالقاتك ابآلخرين. تتأثَّر إىل حد كبري  وإخفاقاتكيف املستقبل، ستظل جناحاتك 
تختارهم ليكونوا أصدقاءك يف املستقبل سيكون هلم أتثري كبري على كل �حية سفاألشخاص الذين 
 من نواحي حياتك.

 إالَّ إذا كانت لك عالقات إجيابيَّة ابآلخرين. ن تكون �جًحا يف مسريتك احلياتيَّةال ميكن أو 

 اتريخ عالقاتك الشخصيَّة .أ
 لدينا مجيًعا اتريخ من العالقات الشخصيَّة وال ميكن أن يكون لشخصني التاريخ نفسه. 

فما أنت عليه اليوم ومستوى سعادتك أتثَّرا إىل حد كبري ابلعالقات الشخصيَّة اليت تربطك أبفراد 
 يف النجاحات واإلخفاقات يف حياتك.فلقد لعب هؤالء دورًا العائلة واألصدقاء. 

 فاحصة على كيفيَّة على كيفيَّة أتثري عالقات املاضي على حياتك.فلنلِق نظرة 
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 العالقات العائليَّة .1

منذ يوم والدتك، وحىتَّ قبل أن تتمكَّن من الكالم أو القيام أبي أمر آخر، بدأت ببناء عالقات 
 لتك منذ اليوم األوَّل.ابآلخرين. وقد أتثَّرت بعالقتك أبفراد عائ

طفولتك وصوًال إىل اليوم احلاضر. واسأل نفسك  رجوع ابلذاكرة إىل بدايةلل لذا، خصِّص دقيقة
 ’’عائليت حول موضوع العالقات الشخصيَّة؟ ما هي الدروس اليت تعلَّمُتها من‘‘السؤال اآليت: 

 اخللل املوجود يف عائلتك؟ ما مدى .أ

م ابحملبِّة أم ؟ هل ترعرعت يف جو مفعصحية ال توجد عائلة مثاليَّة. لكن هل نشأت يف عائلة
عائلتك أم إنَّك  أفرادكنت تشعر أبنَّك قريب من   هلكانت عائلتك مليئة ابلنزاعات والفوضى؟ 

 عشت وحيًدا؟ هل كان لديك أب حمُِّب وأّم حمُِبَّة منذ الطفولة؟

تنعكس على حياهتم اليوميَّة؟ حمبَّتهم هلل ت هل كان والداك مؤمَنني؟ هل كا� حيبَّان هللا؟ هل كان
الطريقة اليت جيب أن يعامل هبا  الكتاب املقدَّس حول تعاليمَ عمليَّة وحمُِبَّة  هل عكست حياهُتم بصورة

 ن أبناءهم؟ االوالد

ا حت ال تزال بيوت كثرية تعاين من  والدين مؤمَنني.  ت رعايةخلل وظيفي ابلرغم من أ�َّ
س تلقائيًّا سفمجرَّد كون املرء مؤمًنا ال يعين أنَّه  هل كان بيتك مكاً� آمًنا؟ هل عائلة سليمة. يؤسِّ

 تعلَّمت أن تبين عالقات حمبَّة أبشخاص آخرين؟

، عائالت أوا يف عائالت تعاين من خلل وظيفيمن املؤسف القول إنَّ الكثري من األشخاص نش
 تلَّة؟ مليئة ابملشاكل مل تؤمِّن هلم جوًّا سليًما. إًذا، كيف تعلم ما إذا كانت عائلتك سليمة أو خم

 لتحدِّد ما إذا كنت قد نشأت يف عائلة سليمة؟ املقياس الذي ميكنك االستناد إليه ما هو

 هذا السؤال. عن لتتمكَّن من إعطاء إجابة دقيقة  ليك أن تقوم بعمليَّة تقييم دقيقةجيب ع
ت شخصيَّة وحبلول �اية هذا الدرس، جيب أن تكون قد كوَّنت فهًما أفضل ملا يعنيه التمتُّع بعالقا

سليمة مع اآلخرين. عندئٍذ، جتد بني يديك بعض األدوات اليت ميكنك االستعانة هبا لتقييم عالقاتك 
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وهي ستساعدك يف املستقبل لتتمكَّن من بناء عالقات إجيابيَّة سليمة أبفراد عائلتك يف املاضي.  
 وأصدقائك.

ء عالقات إجيابيَّة لبقيَّة أن يساعدك على بنا يستطيع هللاومهما عانت عائلتك من خلل، 
رة علىتاريخ عائلتك إذا كانت لحياتك. وحىتَّ  حياتك، هللا قادر أن يساعدك على تغيري  آاثر مدمِّ

معاملة الغري ابلطريقة مستقبلك لئال تكون أسري هذا التاريخ الذي ميكن أن يدفعك تلقائيًّا إىل 
 نفسها اليت عاملك هبا اآلخرون يف املاضي. 

الحظ أنَّ البعض يقاوم بشدَّة مواجهة احلقيقة وال يعرتف أبن عائلته دمَّرت حياته. ومن امل
إذا كانت هذه حالك، فنحن نريد أن تعلم أنَّنا ال حناول هدم احملبَّة اليت ’’. أ� أحّبهم فعًال ‘‘: ونيقول

لى استقاء تكنُّها ألفراد عائلتك. فهذا الدرس خمصَّص ملساعدتك على مواجهة حقيقة ماضيك، وع
دروس إجيابيَّة وسلبيَّة من ماضيك، ومن مثَّ مواجهة املستقبل واثًقا أبن هللا قادر أن يساعدك على بناء 

 عالقات إجيابيَّة ابآلخرين.

 عائليتأمَّنت يل  إىل أي مدى‘‘: ابستمرار بينما تتابع هذا الدرس، اسأل نفسك السؤال اآليت
 ’’قدَّمت يل ابستمرار مثاًال للعالقة اإلهليَّة اآلمنة؟ ؟ هلجوًّا سليًما وصحيًّا ألكرب فيه

 اإلساءة جزًءا من اتريخ عائلتك؟ هل احتلَّت .ب

 ت جزًءا من اتريخ عائلتك؟ هل تشعر أبنَّ اإلساءة احتلَّ ماضيك،  ترجع ابلذاكرة إىلبينما 
 هل تعرَّضت العتداءات جنسيَّة؟ اعتداءات جسديَّة؟ إساءات عاطفيَّة؟  إساءات لفظيَّة؟ 

رة على  إذا كنت تعرَّضت إلساءات واعتداءات يف املاضي، فال بّد أنَّه كان هلذه االختبارات آاثر مدمِّ
اتك ابآلخرين يف عالقاتك ابآلخرين. ومن املؤكَّد أنَّه سيكون إلساءات املاضي أتثري كبري على عالق

 السنوات املقبلة.

مدَّعًيا تتسبَّب اإلساءات أبذيَّة ال ميكن جتاهلها. وال تعتقد أنَّه ميكنك املضي قدًما يف حياتك 
 إذا أردت النمو وجتاوز هذه األذيَّة، . بكّل بساطة أنَّك خبري عرب جتاهلك هذا اجلزء من ماضيك

 حياتك.  ة اإلساءة اليت تعرَّضت هلا وآاثرها يفجيب عليك أن جتد املساعدة املناسبة ملعاجل
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كنك ز�رة موقع هذا املوضوع، كما مي ا سايل كولربيث حولكتبته  هنا، ميكنك االستعانة ابملقالة اليت
 .www.iteenchallenge.orgاإللكرتوين  Teen Challengeخدمة 

القات الشخصيَّة. فلقد كانت لإلساءة الذين أساءوا إليك مثاًال سيًئا للع لقد كان األشخاص
ا ولَّدت فيك مشاعر غضب وخوف وعدم ثقة إىل رة عليك أل�َّ  جانب مشاعر أخرى، آاثر مدمِّ

 ة ابآلخرين.وهي كّلها حتول دون بنائك عالقات صحيَّ 

. لكن ماذا عن أفراد ي أذيَّة أو إساءةمل تتعرَّض أل بينما تسرتجع اتريخ العائلة، قد تكتشف أنَّك
هل تعرَّضوا لالعتداء يف سّن الطفولة أو املراهقة أو البلوغ؟ ؟ ؟ هل تعرَّضوا ألي أذية أو إساءةعائلتك

 إذا كان األمر كذلك، فهم تضرَّروا بشدَّة، األمر الذي منعهم من بناء عالقة سليمة بك. 

 جمرَّد  يست هذهت صداقة مرضية ابآلخرين. وليصعب على الكثري من األشخاص بناء عالقا
بينهم مل يتعلَّموا يوًما كيفية التواصل مع  فكثريونمشكلة بسيطة لألشخاص الذين تعرَّضوا لألذيَّة. 

من حياهتم غارقني يف الشعور ابلوحدة. فعندما ميتنع الوالدان  مرحلة كبريةالغري بطريقة جمدية، وعاشوا 
 هذا األمر أبنفسهم.  فهمناء عالقات سليمة يصعب على هؤالء عن تعليم أطفاهلم أسس ب

 املتعلقة ابلعالقات؟ما هي تقاليد عائلتك  .ت

عنهم  انسبائك، ما هي التقاليد اليت ورثتهأفراد عائلتك، يف والديك وجدَّيك وأعندما تفكر يف 
لتعبري عن يف ا يف ما خيّص العالقات؟ هل كان أفراد عائلتك على وفاق اتم؟ هل كانوا يستفيضون

 لفظيًّا وأبي طرق أخرى؟حمبَّتهم واحدهم لآلخر، سواء كان 

 سواء أعجبك األمر أو مل يعجبك، أنت تلقَّيت "تدريًبا" من عائلتك يف جمال العالقات، 
 وورثت عنها خرباهتا يف التعاطي مع الناس. 

حملبة والصداقة اإلجيابية املستوحاة مبنيًّا على أساس مبادئ ا العائليَّة قد يكون بعض هذه التقاليد
 ابخللل. من السهل القول:  فيما قد يكون البعض اآلخر منها مشوابً الكتاب املقدس،  من

األسباب لتربير سلوكياتك عندما يشري وجتد نفسك تتذرَّع هبذه حال عائلتنا!"  "لطاملا كانت هذه
ا نقاط ضعف. إليها   آخرون على أ�َّ

http://www.iteenchallenge.org/
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ّرَطني يف سلوكيَّات إدمانيَّة مثل اإلدمان على الكحول أو املخدِّرات أو إذا إذا كان والداك متو 
على حياهتم، فلقد أثَّر ذلك على قدرهتما على  اسيطرهت أحكمت كانوا يعانون من مشاكل أخرى

 التعاطي معك. وتؤثِّر هذه املشاكل دائًما على صداقتك ابلغري.

 ن أن تكون قد ورثتها عن عائلتك ليست إجيابيَّة. يعلن هللا بوضوح أن بعض األمور اليت ميكو 

 الرتمجة العربية املبسطة للكتاب املقدَّس 18: 1بطرس  1

 ’’.َلَقْد ُدِفَع َمثَُن َحتريرُِكْم ِمْن ُأسُلوِب َحَياِتُكُم الَعِقيِم الَِّذي َورِثُتُموُه َعْن آاَبِئُكمْ ‘‘

 كانت تتوافقورثتها عن عائلتك لتحدِّد ما إذا  اليت من املهم أن ختصِّص وقًتا لتقييم هذه التقاليد 
إذا أردت التحرُّر من التقاليد العائلية غري السليمة، . بطرق إجيابيَّة مع اآلخرين مع معايري هللا للتعامل

أن تبذل ما تعلَّمته منذ أن كنت طفًال صغريًا قابل للتغيري، لكن عليك فقد جتد هذه املهمَّة صعبة. 
 للقيام هبذه التغيريات.فعليًّا جمهوًدا 

 أصدقاؤك .2
 طفولتك، اقات اليت بنيتها على مّر السنني، خارج إطار عائلتك، منذ بداية كان للصد

 أتثري كبري عليك. وقد تعاظم هذا التاثري عندما بلغت سّن املراهقة.

 هل كان ألصدقائك أتثري إجيايب أم سليب عليك؟ .أ

ال بّد أنَّه كان هلم أتثري إجيايب أو سليب عليك. ل من األصدقاء، سواء كان لديك الكثري أو القلي
ميكن أن يكون يف الواقع، وعندما تلقي نظرة فاحصة على هذه الصداقات، يزداد األمر تعقيًدا. 

قد يكون له أتثري سليب  ، يف الوقت نفسه،ألحد األصدقاء أتثريات إجيابيَّة عدَّة يف عالقته بك، لكن
مع  عات أو الغضب، أو أسلوب التعاطيحمدَّدة، مثل أسلوب التعامل مع النزا عليك يف �حية

 الوالدين. 

. فنحن منيل مجيًعا إىل رؤية التأثريات صراحةً ة يف التحدُّث عن أتثري أصدقائك قد جتد صعوب
يف إحدى أفضل الطرق لتقييم الصداقات تمثَّل ، تالسلبية منها يف حياتنا. من هنااإلجيابية وجتاهل 
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معايري هللا للصداقة الناجحة. سنتحدث عن هذه املعايري يف وقت الحق من على ابالعتماد حياتك 
 هذا الدرس.

 يب على حياتك؟ لكن يف الوقت احلايل، هل ميكنك إعطاء أمثلة عن أتثري أصدقائك اإلجيا
سنستكشف هذا هل ميكنك أيًضا حتديد النواحي اليت تسبَّب فيها أصدقاؤك ابملشاكل يف حياتك؟ 

األمر يف املشروعني األوَّل والثاين من دليل الدراسة. ليس أيٌّ من أصدقائك كامًال. ويتمثَّل التحّدي 
الذي نواجهه اليوم بفهم التأثريات اإلجيابيَّة والسلبيَّة ألصدقائنا علينا ومن مث حتديد الطريقة اليت يريد 

 هللا أن نتَّبعها للتعامل مع هذه العالقات.

 سبق أن تورَّطت يف عالقات سامَّة؟ هل .ب

عندما كانت كريسيت يف سنَّ املراهقة، دخلت يف عالقة مع شاب بدا للوهلة األوىل صديًقا رائًعا. 
ذت العالقة منحى سيًئا، وبدًال  أنَّه ابلرغم من  متسَّكت هبامن أن تضع هلا حدًّا  لكن سرعان ما اختَّ

قطعت عالقتها به، لكنَّها سرعان ما تورَّطت يف عالقة أخرى  أصبح أكثر عدائيَّة معها. يف النهاية،
ا  أسوأ من األوىل. ومل تستطع أن تنجو من هذه األزمة إال مبعجزة من هللا. ويف األشهر التالية، تبنيِّ أ�َّ

 طلبت املساعدة وسلَّمت حياهتا هلل.

 Teen فانضمَّت  إىل مركز خدمة ،وهي كانت قد أصبحت مدمنة على املخدِّرات

Challenge  .لكن يف األشهر التالية، تورَّطت يف وخترَّجت فيه بعد استكمال الرب�مج التأهيلي
عالقة مع رجل فائق اخلطورة والوحشيَّة. ومل تستطع إالَّ مبساعدة بعض األصدقاء أن ترى أّن الصداقة 

 اليت تربطها به هي صداقة سامَّة، فقرَّرت أن تضع هلا حدًّا.  

 ثري من األشخاص حذو كريسيت، ويتورَّطون يف عالقات سامَّة مليئة ابألذيَّة. حيذو الك
جيدون صعوبة كبرية يف التخلُّص منها. وجتدر اإلشارة إىل أن األشخاص الذين جيدون أنفسهم و 

جزًءا كبريًا من املشكلة. فمشاكلهم ولَّدت  هم أنفسهم متوّرطني يف هذه العالقات السامَّة يشكِّلون
 العالقات السامَّة. الوقوع يف فخّ سهَّلت عليهم حاضنة  بيئة
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 ما هي املشاكل اليت واجهتها يف صداقاتك؟ .ت

عندما تفكِّر يف أصدقائك احلاليني أو السابقني، ما هي املشاكل اليت واجهتها يف عالقتك هبم؟ 
 وقد اخترب� مجيًعا بعض املشاكل يف صداقاتنا.  ،ليس لدى أحد أصدقاء مثاليُّون

 بناء عالقات متينة ومرضية ابآلخرين. يف ميكنك أن تعّد قائمة ابملشاكل اليت واجهتها 
 قد يكون بعض هذه املشاكل مرتبطًا ابألصدقاء الذين اخرتهتم أو كامًنا يف داخلك. 

ا   أو أ�نيتك. انتقاداتكخسرت صداقاتك بسبب غضبك أو ورمبَّ

 تك؟هل ولَّدت صداقاتك املزيد من املشاكل يف حيا

هل هذا نوع الصداقات الذي ‘‘الوقت للتفكري يف صداقاتك واسأل نفسك: خصِّص بعض 
 ’’حيايت؟ بقيَّةأريده 

 اخليايلّ  يف العامل عالقات .3

لدمى أو وحببٌّ للعب واللهو، سواء كان ابيتمتَّع األطفال الصغار مبعظمهم مبخيِّلة واسعة 
سّن الطفولة، هل وجدت صعوبة يف بناء عالقات إجيابيَّة  بعد أن جتاوزتالديناصورات أو األحصنة. 

أبشخاص يف العامل الواقعي؟ هل كان من األسهل واألكثر أماً� ابلنسبة إليك أن تبين عالقات يف 
العامل اخليايل؟ إذا أتذَّيت بشدَّة جرَّاء عالقتك أبشخاص آخرين، فقد تشعر أبن االنسحاب من العامل 

 عالقات يف العامل اخليايل أمر أقّل إيالًما. الواقعي واللجوء إىل

لبناء عالقات يف العامل اخليايل من خالل األفالم والروا�ت الرومنسيَّة  ا متزايدةتوفِّر ثقافتنا فرصً 
واأللعاب اإللكرتونيَّة واإلنرتنت واملوسيقى. ففي هذا النوع من العالقات، تكون أنت املمسك بزمام 

تبنيها يف ذهنك، وال تكون العالقات اليت  يف أللعاب اإللكرتونيَّة أو ببساطةا واء كان يفاألمور، س
عرضة خلطر التعرُّض للهجر أو الرتك. لكن العالقات يف العامل اخليايل لن ُتشعرك أبًدا ابلرضى ألنَّ هللا 

 خلقك ووضع يف داخلك حاجة إىل بناء عالقات حقيقية مع أشخاص يف العامل الواقعي.
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 من األصدقاء أنت؟ أّي نوع .ب
لقد مارس أفراد عائلتك وأصدقاؤك أتثريًا كبريًا عليك. لكن اآلن، فلنتأمَّل يف اجلانب اآلخر من 

 هذه العالقات، وهو أنت. أّي نوع من األصدقاء أنت يف حياة اآلخرين؟

 ؟آمنهل أنت صديق  .1

 حياهتم؟ أتثري إجيايب يف هل يسعى اآلخرون إىل أن يكونوا أصدقاءك؟ هل يرون أنَّه قد يكون لك
يقول هللا عنك؟ إذا أراد تقييمك، فماذا قد يقول عنك؟ هل سيقول إنَّك قد  واألهم من ذلك، ماذا

 صديق جّيد؟

صديًقا اليت ميكن أن جتعل منك   آمًنا لآلخرين؟ ما هي صفاتكما الذي قد جيعلك صديًقا 
 ؟إجيابيًّا ومفيًدا للغري

إىل املساومة  ؟ هل دفعتهمجنَّبتهم املشاكل؟أم إنَّك  ؟ل لآلخرينهل سبق أن تسبَّبت ابملشاك
 على مبادئهم أم إنَّك ساعدهتم على االرتقاء هبا إىل مستوى أعلى؟

 هل أنت حمّط ثقة هلل؟هل أنت حمّط ثقة للغري؟ 

 ك؟هم لتصنيف راد عائلتك تقييمك، فكيف ميكن أن �يتإذا أراد أصدقاؤك وأف

 العالقات؟مدمن على هل أنت  .2

كانت كورتين سيدة مجيلة كثرية األصدقاء. لكن املشكلة هي أنَّ أ�ًّ من صداقاهتا مل تدم طويًال. 
اللتني املعاملة. ومل حتَظ يوًما ابحملبَّة واحلماية  كبري يف  فهي كانت قد نشأت يف بيت تعرَّضت فيه لسوء

 . ب أن يؤمنهما هلا والداهاجي

ت تبحث عن احملبَّة يف عالقات أخرى. وقد ساعدها مظهرها وخالل سنوات املراهقة، بدأ
اجلميل وشخصيَّتها على اجتذاب األصدقاء. فكانت تتسرَّع يف بناء عالقة جديدة ليصبح الشخص 

وكانت حتاول االستفادة من اآلخر قدر اإلمكان، وتسارع إىل إبعاده ’’. أعّز صديق هلا‘‘ فورًا اآلخر
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ابلطريقة اليت تريد، لكي تبدأ ابلبحث عن شخص آخر يستطيع أن حيبَّها عندما يتوقَّف عن إرضائها 
 ’’.كنت مدمنة على العالقات‘‘بشكل أفضل. وهي قالت عن نفسها: 

ويف �اية املطاف، وجدت نفسها مشرَّدة يف الشارع فيما زوجها يقبع يف السجن. وبعد أن 
استنزفت أصدقاءها مجيًعا، مل جتد شخًصا تلجأ إليه. ومن موقع اليأس هذا، جلأت إىل هللا طلًبا 

لبناء للمساعدة، فكانت هذه بداية مسرية التغيري الطويلة يف حياهتا. عندئٍذ، تعلَّمت طريقة هللا 
 عالقات إجيابيَّة سليمة ابآلخرين، وهو أمر مل تعهده أبًدا يف السابق. 

 ؟مساعد إجياّيب أم سليبّ هل أنت  .3

ا تدفع واحد� إىل مساعدة  إحدى الصفات اإلجيابية للصداقات السليمة  اآلخر. هي أ�َّ
ن الطرفني يلعب دور هي أن  واحًدا ملكن إحدى املشاكل الشائعة اليت تكمن يف العالقات اليوم 

ىل النمو لكي يصبح إنساً� إصديقه  دفع النوع اخلطأ من املساعدة. فبدًال من ، فيقدِّم املساعد
 أفضل، تساهم املساعدة اليت يقدِّمها يف تفاقم املشكلة يف حياة اآلخر.

خطأ  لكي يسرتيف ما يلي بعض األمثلة على املساعدات اليت ميكن أن يقدِّمها املساعد. يكذب 
ارتكبه صديقه. ينقذه عندما خيفق يف اختاذ القرارات بسبب أسلوب عيشه غري املسؤول. ينكر 

أن يدعه خيترب خطورة املشكلة وخيتلق األعذار. يغذي مشاكل اآلخر عرب تقدمي املال له بدًال من 
 له. العواقب الوخيمة ألفعا

يقدِّم هذا النوع من املساعدة أنَّه يقدِّم هو اعتقاد الشخص الذي ما جيعل املساعدة حتدًِّ� صعًبا 
 خدمة لصديقه. وابلتايل، من الصعب جدًّا أن يتوصَّل إىل مرحلة االعرتاف أبنَّه جزء من املشكلة.

؟ هل قدَّمت النوع اخلطأ سلبيًّا هل جتد أنَّك كنت مساعًداعندما تتأمَّل يف عالقاتك ابآلخرين، 
 من ساعدةاحلصول على املمن املساعدة؟ غالًبا ما يصعب عليك تقييم هذه الناحية. وقد حتتاج إىل 

وقد ّمت هذه املشكلة يف حياتك.  كشفشخص آخر يستطيع أن يكون أكثر موضوعيَّة يف  
 Present Day Miracles at Teen‘‘استكشاف هذه املشكلة بشكل أكثر عمًقا يف كتاب 

Challenge ’’ احلاضر يف خدمة  اليوم معجزات‘‘، ما ترمجتهTeen Challenge ’’ وهو من ،
 ’’.املساعدة السلبيَّة‘‘أتليف دايفيد ابيت ويتضمَّن فصًال عن 
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عائلتك وأصدقائك أتثري كبري يف فراد إًذا، أي نوع من األصدقاء أنت؟ حنن نعلم أنَّه كان أل
 خبيارات كثرية حدَّدت نوعية صداقتك ابآلخرين. حياتك. لكنَّك قمت أيًضا

 ما مدى فهمك لنظرة هللا للعالقات السليمة؟ .ت
كان فلنلِق نظرة على ما يقوله هللا عن العالقات. وانطالقًا من هذه النظرة، سنرى ما إذا  واآلن، 
تغيريات جذرية يف يؤثرون علينا ابلطريقة اليت يريدها هللا أو ما إذا كان جيدر بنا القيام بأصدقاؤ� 

طريقة تواصلنا مع اآلخرين. الكتاب املقدَّس غين ابلتعاليم واألمثلة املتعلقة بكيفية بناء عالقات 
 ابآلخرين، سواء كانوا أفراد عائلتنا أو أصدقاؤ�.

 العالقات اليت جيب أن تشكِّل أولوية يف حياتك يف نظر هللا .1

حول موضوع الوصيتان العظميان يف الكتاب املقدَّس   أمهية كربى للعالقات. وتتمحوريويل هللا
 هي عالقتك ابهلل.  هللا بوضوح أن أهمَّ عالقة ميكن أن تبنيها يف حياتك  العالقات. ويعلن

 ويشدِّد أيًضا على ضرورة أن تكون احملبَّة أساس هذه العالقة الشخصيَّة.

 ترمجة مسيث وفاندايك  31-29: 12مرقس 

 ِإنَّ َأوََّل ُكلِّ اْلَوَصاَ� ِهَي: اْمسَْع َ� ِإْسَرائِيُل. الرَّبُّ ِإَهلَُنا َربٌّ َواِحٌد.«َيُسوُع: فََأَجابَُه 
 َوحتُِبُّ الرَّبَّ ِإَهلََك ِمْن ُكلِّ قـَْلِبَك َوِمْن ُكلِّ نـَْفِسَك َوِمْن ُكلِّ ِفْكِرَك َوِمْن ُكلِّ ُقْدرَِتَك.    

َواَثنَِيٌة ِمثْـُلَها ِهَي: حتُِبُّ َقرِيَبَك َكنَـْفِسَك. لَْيَس َوِصيٌَّة ُأْخَرى َأْعَظَم  وَىل.َهِذِه ِهَي اْلَوِصيَُّة األُ 
  ».ِمْن َهاَتْنيِ 

أن هللا  جليًّا تتعلَّق الوصية العظمى الثانية يف الكتاب املقدَّس بعالقاتنا ابآلخرين. من الواضح
كون معزوًال عن اآلخرين. لكنَّه يريد أن تبين هذه يريد أن تبين عالقات ابلغري. فهو ال يريد أن ت

ها يف الكتاب املقدس.  العالقات متَّبًعا اإلرشادات اليت أعطاك إ�َّ
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 العالقات حولخطَّة هللا للدروس األوىل  .2

عائلة مع  النشوء ضمنهي  إنسان خطَّة هللا لك ولكلّ يبنيِّ الكتاب املقدَّس بوضوح شديد أن 
كيفيَّة   تعلَّم يف هذه العائلة املؤسَّسة على احملبَّةأن ت. فاهلل شاء يكنَّان حمبَّة عظيمة لك ولهني أبوين حمبَّ 

واحدمها لآلخر وهلل. فهو أراد أن تتعلَّم األسس  ،بناء عالقات ابآلخرين عرب االقتداء مبحبَّة والديك
 أصدقائك. اليت جيب عليك اتِّباعها لكي تكون صديًقا صاحلًا ولكي حتسن اختيار 

لقد كانت خطَّة هللا منذ البداية أن تستفيد من الدروس اليت تعلَّمتها يف بيتك لكي تستعّد 
 أشخاص خارج العائلة.تواجهها لبناء عالقات شخصيَّة مع للتحد�ت اليت قد 

ا يف بيئة مليئة ابألذيَّة. وبدًال من  لكن الواقع احملزن هو أنَّنا مبعظمنا مل نرتعرع يف بيت مماثل وإمنَّ
االستفادة من الدروس اليت أراد هللا أن نستقيها، تعلَّمنا مبعظمنا دروًسا سلبيَّة جلبت املزيد من الضرر 

 إىل حياتنا.

 نظرة العامل مقابل نظرة هللا للعالقات .3

هللا عن ما يقوله العامل اليوم وما يقوله  يتمثَّل أحد أكرب التحدِّ�ت اليت تواجهها ابلفصل بني 
الصداقة. فمجتمع اليوم ميارس ضغطًا كبريًا على األطفال واملراهقني لكي يشاكلوا معتقداته املتعلقة 

د صورة للعالقات. بكيفية بناء عالقات ابآلخرين.  وميكنك أن تتأثَّر بسهولة  فاألفالم مبعظمها جتسِّ
 ابألمثلة الواردة فيها.

اجملتمع أن ميارسوا ضغطًا عليك لكي تنضم وميكن بسهولة ألصدقائك يف املدرسة أو العمل أو 
 ’’.  أنت أيًضا هذا األمر، فال أبس يف أن تفعلهالكّل يفعل ‘‘إىل أنشطتهم متذّرِعني ابحلجة اآلتية: 

لكن جتدر اإلشارة إىل أن معايري هللا املرتبطة ابلعالقات السليمة ال تتغريَّ لتتماشى مع جمتمعنا 
 بتعاليم حمدَّدة حول العالقات واألمور الالئقة وغري الالئقة.  اليوم. فالكتاب املقدَّس مليء

 العامل عن األصدقاء والصداقات.  بضع دقائق إلجراء مقارنة بني ما يقوله هللا وما يقولهخصِّص 
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 نظرة هللا للعالقات                   نظرة العامل للعالقات                      
  ______________________  احملبَّة  ______________________ 
  ______________________  الثقة   ______________________ 
  ______________________  سراراأل  ______________________ 
  ______________________  نساجل  ______________________ 
  ______________________  لتزاماال  ______________________ 
  ______________________  اجلمال  ______________________ 

لكن هذه القائمة تتضمَّن متهيًدا ن يوجد الكثري من املواضيع األخرى املرتبطة ابلعالقات ابآلخري
تندرج  ضمن أي قائمة‘‘لبعض املواضيع املهمَّة. بعد أن متأل الفراغات أعاله، اسأل نفسك: 

 ’’؟للعالقات نظرة هللا للعالقات؟ أم نظرة العامل وفق معتقدايت؟ هل أ� أعيش

 األمثال حلياتك اليومسفر حكمة  .4
سفر األمثال مليء بكالم حكمة حول العالقات، سواء كانت عالقات ضمن العائلة أو مع 

جيب أن تقوم هبا يف حياتك وعلى الصفات تطلعك هذه التعاليم على التغيريات اليت و األصدقاء. 
. خصِّص وقًتا لقراءة هذا السفر وأعّد قائمة ابلتعاليم صاحل يف صديق اتبحث عنهجيب أن  اليت

 ما يقوله هللا عن العالقات ابآلخرين.املتعلِّقة ابلصداقات. فسيساعدك ذلك على فهم 

 جتد يف ما يلي مثلني:

 ترمجة مسيث وفاندايك  20: 13أمثال 

.اَْلُمَساِيُر اْحلَُكَماَء َيِصُري َحِكيماً َورَ    ِفيُق اْجلُهَّاِل ُيَضرُّ

  ترمجة مسيث وفاندايك 25: 11أمثال 

  النـَّْفُس السَِّخيَُّة ُتَسمَُّن َواْلُمْرِوي ُهَو أَْيضاً يـُْرَوى.

تتمثَّل إحدى الطرق الرئيسيَّة لبناء صداقات إجيابيَّة متينة حبفظ هاتني اآليتني وتطبيقهما يف 
حياتك اليوميَّة. وكلَّما واظبت على فعل ذلك، صرت صديًقا عظيًما لآلخرين، وحظيت بصداقات 

 إجيابيَّة يف حياتك. 
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 استخلص الدروس من شخصيات الكتاب املقدَّس .5

التكوين وحىتَّ آخر سفر يف الكتاب املقدَّس، جتد أمثلة واضحة عن الصداقات منذ بداية سفر 
اجليِّدة والسيِّئة. وهي تزوِّدك بكّم وافر من املعلومات حول بناء عالقات إجيابيَّة وما جيب فعله لتجنُّب 

رة للصداقات غري البنَّاءة.  اآلاثر املدمِّ

جدًّا عن الغرية والغضب، ما دفعه إىل قتل هذا أخيه ا مثًال سلبيًّ  أبخيه هابيل قاينيعالقة شكِّل ت
 ).12-1: 4(تكوين  هابيل

حني غفر إلخوته األفعال الشريرة اليت ارتكبوها أمَّا يوسف، فهو يشكِّل مثاًال إجيابيًّا للغفران، 
 املرتبة ضدَّه، فحقدوا عليه وابعوه لتجَّار الرّق. وابلرغم من ذلك، مل يتوقَّف يوًما عن وضع هللا يف

 ).39األوىل يف حياته حىتَّ عندما حاولت زوجة فوطيفار إغراءه (تكوين 

تشكِّل هذه الصداقة مثًال مؤثِّرًا ابلنسبة إليك، كان داود ويو�اثن صديقني مقرََّبني جدًّا. 
خصوًصا إذا نشأت يف عائلة يشوهبا اخللل. فلقد كان يو�اثن إبن امللك شاول الذي أمهل عالقته 

اذ اب هلل وحاول قتل داود بسبب غريته. وابلرغم من ترعرع يو�اثن يف أسرة مدمَّرة، حرص على اختِّ
قرارات سليمة يف حياته. ورفض أن يصبح مثل أبيه. وابلتايل، ميكنك أنت أيًضا أن ترفض التأثريات 

 ).20صموئيل  1( السلبية لعائلتك وأن ختتار اتِّباع تعاليم هللا حول العالقات الشخصيَّة ابآلخرين

إىل بلد آخر والعيش يف حتَّم عليها االنتقال اختارت راعوث أن تالزم محاهتا ابلرغم من أن قرارها 
وأن تعتين  اختارت أن تكون وفيَّة هلاالفقر. كان إبمكا�ا أن ترتك محاهتا وأن ترجع إىل عائلتها لكنَّها 

ا اختارت تطبيق مبادئ هللا حول العالقات قرارات مسؤولة. فأاتح هللا هلا فرصة  هبا متَّخذةً  الزواج أل�َّ
 ).2، 1ابآلخرين (راعوث 

يف  شعب هللاحياة   حياهتا، فناشدت امللك أن ينقذأن تعطي األولوية هلل يفواختارت أستري 
 وشعب هللا بكامله تكرم هللا وعائلتها  بلدهم. فهي فضَّلت املخاطرة عرب إكرام عالقتها بنسيبها لكي

 ).5، 4تري (أس

 ونرى أن دانيال وأصدقاءه الثالثة أِخذوا يف السيب من أرضهم إىل بالد �ئية حيث ّمت الضغط
. فاختار دانيال وأصدقاؤه أالَّ خيالفوا قوانني هللا مع أنَّه كان عليهم ليطيعوا قوانني قادة تلك البالد
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زة اليت كانوا ينتمون إليها. املدرسة املميَّ ّله إىل طردهم من ميكن لقرارهم أن يؤدي إىل قتلهم أو أق
أعطاهم هللا حظوة وملَّا رفضوا املساومة، صداقتهم بقادهتم.  وفضَّلوها على لكنَّهم مثَّنوا عالقتهم ابهلل 
 ).1يف عيون قادهتم (دانيال 

 الكتاب املقّدس مليء أبمثلة أخرى عن شخصيَّات بنت عالقات إجيابيَّة وسلبيَّة ابآلخرين. 
ما هي الدروس اليت ميكن أن أتعلَّمها من ‘‘تقرأ هذه القصص إسأل نفسك السؤال اآليت: بينما 

 ’’ساعدين يف حيايت اليوم؟واليت ميكن أن ت اختباراهتم مع هؤالء األشخاص

 كيف كانت عالقة يسوع ابألشخاص اآلخرين؟ .6

ومثاًال  يشكِّل قدوةفهو  أعظم معلِّم عن الصداقة والعالقات الشخصيَّة ابآلخرين هو يسوع.
العهد  ما تقرأ األسفار األربعة األوىل منللطريقة السليمة للتعاطي مع اآلخرين. عند ُحيتذى به

 عدَّة وخمتلفة للتعلُّم من يسوع.اجلديد، تكتشف طرقًا 

 فتعاليم يسوع تزوِّد� حبقائق أساسيَّة حول كيفيَّة بناء عالقات ابآلخرين.

د و   تالميذ االثين عشر بشكل عملّي كيفيَّة التعاطي مع األشخاص املقرَّبني إليك.عالقته ابلجتسِّ

على كيفية بناء يسوع عالقة أبفراد عائلته، بوالديه وإخوته ويتضمَّن الكتاب املقدَّس أمثلة عدَّة 
 وأخواته.

واألقو�ء لتعاطي مع األشخاص اآلخرين، ابتداًء من األغنياء به ل يسوع مثاًال ُحيتذىويشكِّل 
حنن نرى أن يسوع عامل هؤالء مجيًعا ابحرتام وحمبَّة لني والربص والعمي والزانيات. وصوًال إىل املتسوِّ 

 ولطف.

آلخرين، ك يف جمال العالقات الشخصيَّة ابإذا أردت أن تعرف ما يريد هللا أن يتحقَّق يف حيات
 أنظر إىل حياة يسوع. فهو أفضل مثال ميكنك االقتداء به.
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 الفصل الثاين
 أربعة أنواع من الصداقة

ل بعض األشخاص على غريهم وعلى األرجح ال أبس يف ذلك. ميكن أن يكون  .حنن نفضِّ
فكار حول وأن تبين أنواًعا خمتلفة من الصداقات. يف ما يلي بعض األ ،لديك الكثري من األصدقاء

 إحدى هذه اجملموعات.  عظمهم ضمنيندرج كلٌّ من أصدقائك مب. وميكن أن أربعة أنواع من الصداقة

. فلقد ّمت وصف كّل نوع منها إبجياز ةفلنلِق نظرة فاحصة على هذه األنواع األربعة من الصداق
مع تفسري أنواع احلر�ت اليت ميكن أن نتمتَّع هبا يف كل مستوى من مستو�ت الصداقة، يليه وصف 

 جتمعكما.قة اليت الصدا نوعملسؤوليَّاتك جتاه كل صديق اعتماًدا على 

ل بعض لتحمُّ  تبدي استعداًدانعم، إذا أردت أن تكون صديًقا جيًِّدا لآلخرين، جيب أن 
 ر�ت، توجد أيًضا مسؤوليَّات حمدَّدة منوطة هبا.املسؤوليَّات. فحيث احل

لقد ّمت اقتباس معظم األفكار الواردة يف هذا اجلزء من مالحظات مؤمتر معهد مبادئ احلياة 
 يَّة، نظرًا للتأثري الكبري هلذا املؤمتر على األشخاص الذين كتبوا هذا الفصل.األساس

 املعارف .أ
وتتطلَّب العالقة ضمن هذه  قد تضّم هذه اجملموعة العدد األكرب واألكثر تنوًُّعا من األشخاص.

 الفئة قدرًا قليًال من االلتزام. 
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 الوصف .1
 امسها.تلتقي الشخص اآلخر أحياً�. وتعرف امسه أو 

 حر�تك .2

 ، ’’ما امسك؟‘‘حتصل من خالهلا على معلومات عامة، ومنها  عامَّة أنت حّر لطرح أسئلة
 ’’ما اسم مدرستك؟‘‘، ’’أين تعمل؟‘‘، ’’أين تقيم؟‘‘

 مسؤوليَّاتك .3

لقد وضعت أمامي هدفًا، وهو أن أكون قيمة أحب أن ألتقي أ�ًسا جدًدا. : ‘‘’’تيم‘‘يقول 
 ’’.ألتقيه ألكثر من عشر دقائق مضافة ألي شخص

مسؤوليَّة التأثري بشكل إجيايبَّ على كل شخص جديد يتعرَّف إليه. ليس هدفه  ’’تيم‘‘لقد حتمَّل 
، فهذا أمر غري عملّي. لكنَّه اأو محيمً  مقرَّابً  اصديقً  ليصبح  شخص يتعرَّف إليه كلّ تطوير عالقته ب

كامل انتباهك، ء اآلخر  إعطايقتصر األمر ببساطة على  التأثري فيه بصورة إجيابيَّة.وقديسعى إىل 
 وإظهار اهتمام حقيقي بلقائه والتعرُّف إليه.والنظر يف عينيه 

اختبار مجيل إذا أدركت خر إىل ك ابآلؤ لقاتحوَّل قد ي’’. فرصة إهليَّة‘‘ لقاءك بكل إنساناعترب 
له. لكن هذا ال يعين أنَّ كلَّ صداقة أنَّه ميكن أن يكون هللا قد أرسله إىل حياتك لكي تكون بركة 

 . فقد حياول بعض األشخاص إبعادك عن هللا.وسليمة هي صداقة بنَّاءة

. لكن قبل طلب مشورة هللا فيهاوميكنك أن حتمي نفسك يف هذا النوع من العالقات من خالل 
 أن تسعى إىل تعميق هذه الصداقة، احرص على أن تكون دوافعك سليمة.

معارفك.  أحد أحاديثك مع قائمة تتضمَّن أسئلة عامة تطرحها يف سياقجيب عليك وضع 
متجنًِّبا طلب معرفة تفاصيل محيمة متعلِّقة  هذه األسئلة مصدر هتديد له،واحرص على أالَّ تكون 

 حبياته اخلاصَّة.
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قد تكون دائرة معارفك اجملموعة اليت تتضمَّن العدد األكرب من أصدقائك. وقد يصل عددهم إىل 
 يف ما يلي الطريقة الصائبة للتعاطي مع أي شخص تلتقيه للمرَّة األوىل:مئة أو أكثر. 

 أبِد اهتماًما به •

 اقبله كما هو •

ًنا صداقتكما •  أظِهر من خالل أعمال وكالمك أنَّك تعتربه مهمًّا مثمِّ

 ل أن ترى ما يصنعه هللا يف حياتهُكن مستمًعا جيًِّدا وحاو  •

 أصدقاء عاديُّون .ب
أعمق بقليل من عالقتك مبعارفك العابرين. فبعد أن تتعرَّف  أبصدقائك العادينيتك عالقتكون 

 بشكل أفضل واالرتقاء بصداقتكما إىل مستوى أعلى.  معرفتهاآلخر، تقّرِر  الشخص إىل
 يستلزم هذا األمر أرضيَّة مشرتكة لكي تبين عليها هذا املستوى من الصداقة.

 الوصف  .1

ممارسة  الصداقة على أساس االهتمامات واألنشطة املشرتكة بينكما، مثليُبىن هذا النوع من 
الكما يف ا يعمل كرمبَّ وغريها من األنشطة. و  كرة السلَّة أو كرة املضرب أو امتطاء األحصنة  ر�ضة

اهلوا�ت نفسها. أنتما تتقامسان بعض االهتمامات املشرتكة اليت تسهِّل  اجملال نفسه أو تتشاركان
 ناء صداقة عاديَّة.ب اعليكم

 حر�تك .2

 تعلقة برأي اآلخر مبوضوع معنيَّ أو أبهدافه املسئلة األأنت حّر لطرح أسئلة حمدَّدة، مثل 
 يف احلياة.

 



 21  العالقات الشخصيَّة ابآلخرين

 مسؤوليَّاتك .3

جيب أن تبحث عن حسنات الشخص اآلخر. ما هي الصفات أو اخلصائص اإلجيابيَّة اليت تراها 
 .9-8: 4يف حياته؟ اقرأ رسالة فيلّيب 

جيب أن تتعلَّم كيفيَّة طرح أسئلة حمدَّدة وبنَّاءة. أصِغ جيًِّدا إىل الشخص اآلخر واطرح عليه أسئلة 
 مرتبطة ابهتماماته.

اسم املشرتك الق اديني. ويف حاالت عدَّة، قد يتمثَّلقد يكون لديك الكثري من األصدقاء الع
 بناء صداقة عاديَّة.هذا سبب كاٍف لفميانكما ابملسيح. بينك وبني اآلخر إب

 أصدقاء مقرَّبون .ت
يتطلَّب األصدقاء املقرَّبون التزاًما. وابلتايل، إذا أردت بناء هذا النوع من الصداقة، جيب أن تعريها 
ا تستلزم االرتقاء إىل مستوى أعلى من الصداقة العادية. وميكن أن يكون األصدقاء  اهتماًما كبريًا أل�َّ

 ي.املقرَّبون مصدر فرح حقيق

أثرًا إجيابيًّا يف حياتك، جيب أن تتوخَّى  فعًال  إذا أردت أن يكون لديك أصدقاء مقرَّبون يرتكون
أن يقودوك يف طريق يبعدك عن  تلفة متاًما عن قيمك، ميكناحلذر يف اختيارهم. فإذا كانت قيمهم خم

 هللا.

لشخص اآلخر ملتزم يف اختيار أصدقائك املقرَّبني. هل امن هنا، جيب أن تطلب مشورة هللا 
متاًما ابلسلوك مع يسوع؟ وإن مل تكن واثًقا مباهيَّة عالقته ابهلل، فمن احلكمة أن تبقي صداقتك به 

 على املستوى العادي إىل أن تتمكَّن من معرفة املزيد عنه وعن حمبَّته هلل.

 وصفال .1

كون عدد أصدقائك تعتمد هذه الصداقة على اعتماد أهداف حياتيَّة متشاهبة. وابلتايل، سي
 املقرَّبني قليًال. وقد يقتصر على مخسة أو عشرة أصدقاء، أو قد يصل إىل مخسة عشر صديًقا. 
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 حر�تك .2

 وهو أمر تتفقان عليه أنتما االثنان. أنت حّر للتخطيط ألنشطة تعود ابملنفعة عليكما. 
 .2: 6إقرأ رسالة غالطية ال تكن كثري اإلحلاح يف حماولة إسداء النصائح. 

. ال ميكنك ة هذه العالقةيرتبط عمق صداقتكما ارتباطًا مباشرًا مبدى استعداد اآلخر لتنمي
فيما يعتربك اآلخر جمرَّد معرفة. إذا أردت بناء صداقة متينة، جيب أن ’’ إنَّه صديق مقرَّب يل‘‘القول: 

 يرى الطرفان العالقة من املنظور نفسه.

 مسؤوليَّاتك .3

صداقة حقيقيَّة  بناء عالقتك ابألصدقاء املقرَّبني استثمارًا للوقت من جانبك، إذا أردت تتطلَّب
 هذه الصداقات مستوًى عالًيا من الصدق واألصالة. م لفرتة طويلة من الوقت.  وتستلزمتدو 

ع اآلخر. إقرأ سفر األمثال   .25: 12شجِّ

 خطِّط للقيام أبنشطة تساعدكما أنتما االثنني.

ا لديها عمق. وجيب أن تصمد يف السرَّاء والضرَّاء. الصداقة   املتينة ال تبدأ اليوم وتنتهي غًدا. وإمنَّ

 أصدقاء محيمون .ث
بل بعمق لصداقة احلميمة إىل العالقة اجلنسيَّة. فاحلميميَّة احلقيقيَّة ال تتعلَّق ابجلنس ابال ُيشار 

 الواقع، ميكن أن تكون لك صداقة مرأة. يفابصداقة محيمة برجل أو  العالقة. وميكن أن تربطك
 قرابة ابلعائلة. صلة محيمة بوالدتك أو والدك أو أختك أو أخيك أو أبي شخص تربطه

خصِّص دقيقة للتأمُّل يف ما يقوله هللا لذا، . نفسه وأفضل صديق محيم ميكن أن تنعم به هو هللا
 ليت يريد هللا أن جتمعه بكّل واحد منَّا.خصَّ العالقة الشخصيَّة النا يف رسالة كورنثوس الثانية يف ما 
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 ترمجة مسيث وفاندايك 14: 13كورنثوس   2

يِعُكْم.   نِْعَمُة رَبَِّنا َيُسوَع اْلَمِسيِح، َوَحمَبَُّة ِهللا، َوَشرَِكُة الرُّوِح اْلُقُدِس َمَع مجَِ

 الرتمجة العربية املبسَّطة للكتاب املقدَّس 14: 13كورنثوس   2

يًعا. آِمنيلَِتُكْن   .نِْعَمُة الرَّبِّ َيُسوَع املَِسيِح، َوَحمَبَُّة ِهللا، َوَشرَِكُة الرُّوِح الُقُدِس َمَعُكْم مجَِ

نعم، يريد هللا أن تكون لك عالقة ابآلخرين. لكن تتمثَّل أفضل طريقة للتعلُّم عن الصداقة ببناء 
 صداقة محيمة ابهلل. فعالقتك ابهلل هي العالقة األكثر أماً� اليت ميكن أن تنعم هبا يوًما. 

 الوصف .1

 القات.لوصف هذا النوع من الع’’ صديقان مفضَّالن‘‘أحياً�، يتم استخدام مصطلح 

 تتطلَّب الصداقة احلميمة التزاًما على مستوى أعمق بكثري من عالقتك أبصدقائك املقرَّبني. 
بصقل شخصيَّة اآلخر. يفتقر الكثري من األشخاص إىل وتُبىن هذه الصداقة على أساس االلتزام 

 م واحد أواألصدقاء احلميمني. فهذا النوع من الصداقات مميَّز جدًّا. وقد يكون لديك صديق محي
 صديقان محيمان يف الوقت نفسه.

 يف عالقتهما.  من العمق تتطلَّب الصداقة احلميمة أن يرغب الطرفان يف بلوغ هذا املستوى
يف الواقع، إذا أردت أن يكون أحدهم صديًقا محيًما لك، ال ميكن أن تنجح يف بناء هذا النوع من 

 . تربطه صداقة محيمة بكأن إال إذا كان هو أيًضا يتوق إىل  به العالقات

 حر�تك .2

أنتما تتمتَّعان ابحلريَّة لتصحيح (وليس انتقاد) واحدكما اآلخر. من السهل إساءة استخدام هذه 
 التصحيح على  رية بعناية. واحرص على أن يرتكَّزاحلرية. لذا، جيب عليك استخدام هذه احل

 يت ال يالحظ وجودها يف حياته.املشاكل ال على يف حياة اآلخر، أي’’ النقاط العمياء‘‘
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 مسؤوليَّاتك .3

جيب أن تكون صادقًا . القات مستوى عالًيا من الشعور مع اآلخرستلزم هذا النوع من العي
ََحبَّةِ تَـ ‘‘وأن وصرًحيا 

الرتمجة العربية املبسَّطة للكتاب  15: 4رسالة أفسس ’’. َتَكلََّم اِبحلَقِّ ِيف امل
 املقدَّس.

. وُكن منفتًحا على تقبُّل النصائح 26: 12أعِط نصائح إجيابيَّة وال تنتقد. إقرأ سفر األمثال 
 والتصحيح. 

من واجبك احلفاظ على االستقامة والنزاهة يف هذه العالقة. يف الفصل التايل، سنتكلَّم عن 
 احلفاظ عليها.إجيابيَّة سليمة ابآلخرين و احلدود وعن أمهيتها يف مساعدتك على بناء عالقات 

جيب أن تستثمر وقًتا يف هذا النوع من العالقات. والتواصل ضروري لبناء صداقة محيمة واحلفاظ 
 عليها. فالصداقة احلميمة ال تولد بصورة أوتوماتيكيَّة وال تتطور بصورة فوريَّة.

ك على بناء صداقة ابلشخص الذي تربط تكإذا كنت متزوًِّجا، من واجبك مساعدة شريكة حيا
 به صداقة محيمة. وإذا مل تتمكَّن زوجتك من بناء أي نوع من الصداقات مع هذا األخري، 

 فقد يتسبَّب ذلك مبشاكل يف عالقتك الزوجيَّة.

ا حتتاج إىل التزام على صعيد  ال تدوم الصداقات احلميمة مدى احلياة بصورة تلقائيَّة. بل إ�َّ
الفصل الثالث، سنتحدَّث عن بعض مفاتيح بناء الوقت واجملهود للغوص فيها بشكل أعمق. يف 

صداقات سليمة. فمن الصعب جدًّا أن تتمكَّن من بناء صداقة محيمة بشخص ال جييد بناء 
 !أيًضا صداقات سليمة ابآلخرين، مبن فيهم أنت

هذا النوع  املتأتِّية عن، تتمكَّن من اختبار الفوائد عندما تبين صداقة محيمة بشخص إجياّيب وبنَّاء
 فهي تفوق إىل حد كبري تلك املتأتية عن أي صداقة عادية أو خياليَّة.من الصداقات. 
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 اخلالصة
داقات تغين يشكِّل بناء الصداقات الشخصيَّة جزًءا مهمًّا جدًّا من حياتك. فاهلل يريد أن تبين ص

ية من حياتك، فهو سيضع يف دربك . وإذا مسحت هلل مبساعدتك يف هذه الناححياتك وجتذبك إليه
 وآمنني وسليمني يضفون غىن على حياتك. قادرين أن يكونوا أصدقاء حقيقيِّني اأشخاصً 

مستوى من مستو�ت  لكن يف كلّ عليك أن تبذل جمهوًدا قليًال جدًّا الكتساب املعارف. 
 يدة إذا أردت النجاح يف مسؤوليَّات متزاسترتتَّب عليك تحد�ت و ستكثر الالتالية  الصداقة الثالثة

 تنميته. يف الفصل التايل، سنتحدَّث عن كيفيَّة بناء صداقات عظيمة.
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 الفصل الثالث
 ؟عظيمة ميكنين بناء صداقاتكيف 

ة، إذا أردت بناء صداقات عظيمهل أنت من األشخاص الذين يسعون إىل األخذ أو العطاء؟ 
جيًِّدا لآلخرين. وال يقتصر األمر على ذلك، بل جيب عليك أن جيب أن تتعلَّم أن تكون صديًقا 

األشخاص الذين يعانون من خلل يف  كثريون هميف الواقع،  تتعلَّم كيفيَّة اختيار أصدقائك أيًضا. 
عاملنا اليوم، ويبدو عدد كبري منهم حسن املظهر وصاحب شخصيَّة ساحرة. لكن ال يكفي أن تتمتَّع 

 احرة لتكون صديًقا عظيًما. مبظهر حسن وشخصيَّة س

 رتى شخصيَّته وقيمه.لَّم أن تنظر إىل قلب اإلنسان فتغوص يف العمق لتتعجيب أن 

 وجيب عليك أيًضا أن تضع حدوًدا لكي حتتمي من األشخاص القادرين على أذيَّتك.

 ؟ إبدأ بنفسك.بدأ لبناء صداقات عظيمةأين جيب أن تمن إًذا، 

 إبدأ بنفسك .أ
لآلخرين.  عظيًما، جيب أن تتمتَّع ابلقدرة على أن تكون صديًقا عظيمةصداقات  أردت بناءإذا 

لتكون  مؤهًَّال فأنت لست ’’ ال ميكن أن أشعر ابلسعادة إال إذا أصبح فالً� صديقي‘‘وإذا قلت: 
 تعرف كيفيَّة أنجيب و  ن إنساً� سعيًدا وآمًنا و�ضًجا.جيب عليك أن تكو  يف الواقع،. صديًقا عظيًما

 الفرح يف حياتك لكي تتمكَّن من مشاركته مع اآلخرين.إجياد 
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 ما هو الشفاء الذي حتتاج إليه يف حياتك؟ .1

ا تسبَّبت العالقات  أبضرار كبرية يف مسريتك احلياتيَّة.  يف حياتك اليت بنيتها حىتَّ هذه اللحظةرمبَّ
ا و   أنت تعاين اليوم من اجلروح اليت ولَّدها يف داخلك أفراد عائلتك الذين أساءوا معاملتك. رمبَّ

ا أنت نشأت يف بيت عانيت فيه من اإلمهال ومل ختترب احملبَّ  رى األخ ة والرأفة واملقوِّمات األساسيَّةأو رمبَّ
 الالزمة لبناء عالقات سليمة ابآلخرين. 

شفاء املشاعر ‘‘، ما ترمجته ’’Healing for Damaged Emotions‘‘يقدِّم كتاب 
 مشورة عمليَّة حول كيفيَّة التعايف من آالم املاضي.  ،’’ندزدايفيد سيم‘‘، ل’’اجلرحية

  توميكنك االستعانة أيًضا بدفرت التطبيق اخلاص هبذا الكتاب ملعاجلة جروح املاضي اليت تسبَّب
 .يف حياتك هبا العالقات

نوع من أنواع اإلدمان، أو من مشاكل أخرى مسيطرة على  ا إىل الشفاء منأنت حتتاج أيضً ورمبَّا 
أو الكآبة،  أو الغضب،أو اضطراابت األكل، أو اإلدمان على املخدِّرات، املقامرة،  مثل  حياتك

غريها من املشاكل اليت تسيطر على حياتك وقد أثَّرت على قدرتك على بناء  وأاالعتماد املتبادل 
م حياتك.عالقات شخصيَّ   ة سليمة ابآلخرين اليوم وابقي أ�َّ

قد ال يكون بعض هذه األضرار واضًحا جليًّا أمامك، لكنَّه حقيقي وسيستمّر يف التسبُّب 
تاج إىل طلب املساعدة من حت سب حلّل هذه املشاكل. وقدابألذيَّة يف حياتك إىل أن جتد العون املنا

أو أي شخص يستطيع أن يساعدك على رؤية مرشد خاص أو معلِّم شخصّي أو صديق �ضج 
 النواحي اليت تعكس جروح املاضي يف حياتك وهي حتتاج إىل شفاء.

هي وإذا مل تعاجل جروح املاضي فلن جيعلك جمرَّد جتاهلك للماضي صديًقا رائًعا لآلخرين. و 
ستظل تعيث فساًدا يف عالقاتك املستقبليَّة. وقد ال تكون معاجلة جروح املاضي مهمَّة ممتعة لكنَّها 

ليس عليك أن تراعي جروح املاضي يف قلبك ضروريَّة لكي تصبح اإلنسان الذي يريد هللا أن تكونه. 
م حياتك. فاهلل قادر أن يشفي كل �حية من نواحي حياتك وميكنك أن ت تعلَّم طرقًا جديدة ابقي أ�َّ

لسمها ويشفيك لكي من جروح املاضي وهللا قادر أن ي لالستجابة. يف الواقع، ابستطاعتك أن تتحرَّر
 لآلخرين. عظيًمايؤهِّلك لتصبح صديًقا 
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 ما مدى التزامك بيسوع؟ .2

عالقة شخصيَّة بدايًة هو بناء ة يف حياتك، فما عليك فعله إذا أردت أن تنعم بصداقات عظيم
بيسوع. فإذا كنت قد طلبت من يسوع أن يكون قائد حياتك، دعه يقودك يف اختيار أصدقائك. 

 ’’.اخَرت فالً� صديًقا لك‘‘وال يعين هذا أنَّك ستسمع صواًت مدوًِّ� من السماء قائًال: 

 املساعدة من هللا واسأله أن يرشدك يفما عليك فعله هو رفع هذا األمر إىل هللا يف الصالة. أطلب 
 . ، ال تسَع إىل تعزيز عالقتك بهاختيار أصدقائك. وإذا مل حيَظ أحد أصدقائك احلاليني ابستحسانه

ا القول:   ’’ أ� أعرف ما هو األفضل يل. وسأختار أصدقائي بنفسي!‘‘من السهل جدًّ
 لكن هل تعرف جيًِّدا هذا الشخص الذي تريد أن يصبح صديقك؟ من الذي يعرفه جيًِّدا؟ يسوع! 

  شيء خيفى عنه. هو على دراية بكّل كلمة تفوَّه هبا هذا الشخص وبكّل فكرة خطرت يف ابله. فال
ميكنك أن تثق بيسوع! فهو يعرف . يكشف مكنو�ت قلبهوأن  وهو يستطيع أن يرى ما يف داخله

 كل شيء وهو قادر على مساعدتك على اختاذ أفضل القرارات عندما حتاول اختيار أصدقائك.

فعًال هو من يستطيع أن يساعدك على االقرتاب إىل هللا وليس من  ع، الصديق العظيميف الواق
تك، جيب أن تطلب من يسوع  يف إذا كان االقرتاب إىل هللا يف أعلى درجةو يبعدك عنه.  سلَّم أولو�َّ

 مساعدتك يف اختيار أصدقائك.

 ما مدى نضوجك؟ .3

تصادفه لدى مجيع الناس مهما ميكن أن و . ةأحد ألّد أعداء الصداقات العظيم عدم النضوج هو
إًذا، كيف ميكن أن تعرف ما إذا كنت إنساً� �ضًجا؟ ال يتعلَّق األمر مبدى براعتك يف كان عمرهم. 

 سرت عدم نضوجك. 

 ، ’’The Life Model: Living from the Heart Jesus Gave You‘‘يف كتاب 
ه يسوعمنوذج حيايتّ ‘‘ما ترمجته  ، حدَّد املؤلِّفون ’’: العيش من فائض القلب الذي منحك إ�َّ

خطوات رئيسيَّة عدَّة للنمو جيب عليك إتقا�ا يف كّل مرحلة من مراحل حياتك. عندما تتقن هذه 
املهارات، تكون يف طريقك حنو النضوج. أمَّا إذا فشلت يف إتقان هذه اخلطوات يف كّل مرحلة، 
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الناجتة عن عدم النضوج. وستخترب جمموعة متنوِّعة من العواقب السلبيَّة يف حياتك، فستتكبَّد األضرار 
 وسيتَّضح أثرها جليًّا عندما حتاول بناء عالقات شخصيَّة ابآلخرين.

أن يتقن مهارات من حياته األوىل  12فعلى سبيل املثال، جيب على الطفل خالل السنوات ال
العتناء بنفسه وتسديد احتياجاته اخلاصَّة. وبعد أن يتقن هذه عدَّة تساعده على تعلُّم كيفيَّة ا

 اخلطوات، يصبح جاهزًا لالنتقال إىل املستوى التايل وتعلُّم كيفيَّة االعتناء ابآلخرين. 

وضعك على الدرب الصحيح إتقان مهارات جديدة من شأ�ا  يف هذا املستوى، جيب عليك
 ،ن إذا مل تتمكَّن من إتقان مهارة االعتناء بنفسكحنو بناء صداقات �جحة أبشخاص آخرين. لك

 تكرب بيولوجيًّا،  وابلرغم من أنَّك فال ميكن أن تتقن املهارات الالزمة يف املستوى التايل. 
 ستظل تعاين من عدم النضوج داخليًّا، ألنَّك مل تتقن مهارات االعتناء بنفسك.

ك، فأنت لست مرشًَّحا جيًِّدا للصداقات إذا كنت تعاين ابستمرار جراء عدم تلبية احتياجات
اإلجيابيَّة. وستكون ممَّن �خذون وال يعطون. وستكون العالقات املرضية بشكل متبادل خياًال وليس 

 واقًعا يف حياتك.

لكن هللا يعطي اسرتاتيجيَّة واضحة جدًّا تقودك لتصبح إنساً� �ضًجا وقد يفاجئك ما ستقرأه. 
 نظر هللا.  يف

 ترمجة مسيث وفاندايك 4-2: 1يعقوب 

َعاِلِمَني َأنَّ اْمِتَحاَن ِإميَاِنُكْم  ِاْحِسُبوُه ُكلَّ فـََرٍح َ� ِإْخَوِيت ِحيَنَما تـََقُعوَن ِيف َجتَاِرَب ُمتَـنَِّوَعٍة،
َني وََكامِ  يـُْنِشُئ َصْربًا. ِلَني َغْريَ َ�ِقِصَني ِيف َوَأمَّا الصَّْربُ فـَْلَيُكْن َلُه َعَمٌل اَتمٌّ، ِلَكْي َتُكونُوا اَتمِّ

  َشْيٍء.

 عندما تواجه املشاكل اليت تظهر يف حياتك وتتعلَّم كيفيَّة التعامل معها بصورة إجيابيَّة، 
 هللا أبن تصبح  دُ عِ ، يَ اثبرت على ذلك. وإذا هللا وقوَّته، فإنَّك تتعلَّم الصرب مستعيًنا حبكمة

 ’’. اتمًّا وكامًال غري �قص يف شيء‘‘

، عندئٍذ، تصبح مؤهًَّال لتكون 4-2: 1وإذا تعلَّمت أن تسلك يف احلق الوارد يف رسالة يعقوب 
 صديًقا رائًعا لآلخرين. فكلَّما كنت ملتزًما ابلسلوك وراء يسوع، صرت صديًقا أفضل لآلخرين.
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 تعلَّم كيفيَّة االعتناء ابآلخرين بصدق .4

 تعلُّم كيفيَّة االعتناء ابآلخرين بصدق. فهو  يوجد مفتاح واحد للصداقات العظيمة،إذا كان 
داقة �جحة. حنن ال نتكلَّم عن كيف ميكنك أن تتعلَّم القيام بذلك؟ احملبَّة هي أساس كّل ص

 .13الرومنسيَّة هنا، بل عن نوع احملبَّة الوارد يف رسالة كورنثوس األوىل 

 ترمجة مسيث وفاندايك 7-4: 13كورنثوس   1

َتِفخُ اْلَمَحبَُّة تـَتَ  َوالَ تـَُقبُِّح َوالَ َتْطُلُب   َأىنَّ َوتـَْرُفُق. اْلَمَحبَُّة الَ َحتِْسُد. اْلَمَحبَُّة الَ تـَتَـَفاَخُر َوالَ تـَنـْ
. َما لِنَـْفِسَها َوالَ َحتَْتدُّ َوالَ َتُظنُّ السُّؤَ   َوَحتَْتِمُل ُكلَّ َشْيءٍ  َوالَ تـَْفَرُح اِبِإلمثِْ َبْل تـَْفَرُح اِبْحلَقِّ

  َوُتَصدُِّق ُكلَّ َشْيٍء َوتـَْرُجو ُكلَّ َشْيٍء َوَتْصِربُ َعَلى ُكلِّ َشْيٍء.

كان يسوع مثاًال . لقد  طلب ما لنفسك جيب أن تكون قادرًا على النظر إىل ما هو أبعد من
أو فهو أبدى اهتماًما صادقًا ابآلخرين، بصرف النظر عمَّا إذا كانوا فقراء يُقتدى به يف هذا اجملال. 

هو عامل اجلميع ابحرتام وأبدى حمبَّة صادقة و عمًيا أو منبوذين من اجملتمع. متسّوِلني أو برًصا أ
ماذا ميكنين أن أقدِّم ‘‘بدًال من ذلك، قال: ’’ كيف ميكنين االستفادة منهم؟‘‘جتاههم. هو مل يقل: 

 ’’ لكم؟ كيف ميكنين مساعدتكم؟

 ايت؟ما هي احلدود اليت جيب أن أضعها يف عالق .ب
هل وجدت نفسك غارقًا يف املشاكل ألنَّك أخفقت يف اختيار أصدقائك أو استسلمت 

 لضغوطات رفاقك؟ كيف ميكنك أن حتظى بعالقات سليمة وآمنة وإجيابيَّة؟ 

يد أن فلنتأمَّل يف هذين النوعني من األشخاص لكي تتمكَّن من حتديد نوع األشخاص الذين تر 
 .تربطك عالقة هبم

 األوَّل: شخص يتمتَّع حبّس املسؤوليَّة، وضبط النفس، واحلرية، واحملبَّة.اخليار 

 اخليار الثاين: شخص غري مسؤول، ومتالعب، ومتحكِّم ابآلخرين، وخارج عن السيطرة. 

 ؟ القرار سهل، أليس كذلك؟إًذا، َمن الذي تريد أن يصبح صديقك
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 ما الذي يصنع الفرق بني هذين النوعني من األصدقاء؟

 حلدود.ا

 وجعلوها جزًءا مهمًّا من حياهتم.األشخاص الذين ينتمون إىل اخليار األوَّل تعلَّموا عن احلدود 

 أمَّا األشخاص الذين ينتمون إىل اخليار الثاين، فهم يعيشون بدون حدود سليمة.

 ملعرفة املزيد عن موضوع احلدود

حول موضوع الكتب املمتازة  الكثري منالدكتور هنري كالود والدكتور جون اتونساند كتب 
 زوندرفان. هي صادرة كّلها عن دار نشر . و ةبيقيَّ . وتنطوي مبعظهما على دفاتر تطاحلدود

’’ When to Say Yes, How to Say No to Take Control of Your Life‘‘احلدود: 

 (مىت جيب أن تقول نعم وكيف جيب أن تقول ال، لكي تتحكَّم يف حياتك). 

Boundaries in Marriage (احلدود يف الزواج) 

Boundaries in Dating (احلدود يف املواعدة) 

Boundaries with Kids (احلدود مع األطفال) 

Boundaries Face to Face: How to have that Difficult 
Conversation You’ve Been Avoiding ) احلدود وجًها لوجه: كيف ختوض ذلك

 تتجنَّبه؟)احلديث الصعب الذي كنت 

Changes that Heal: How to Understand Your Past to Ensure 
a Healthier Future, by Dr. Henry Cloud   التغيري الذي يشفي: كيف تفهم)
  ماضيك لكي تضمن مستقبًال أفضل، بقلم الدكتور هنري كالود)
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 ما هي احلدود؟ .1

وميكن أن حيدِّد آخرون احلدود . النفسك لكي تلتزم هب اتضعه ايريأو مع احلدود عبارة عن قواعد
 ه القواعد مدى األمان الذي تنعم به والذي تعكسه للغري.تبنيِّ استجابتك هلذيف حياتك. و 

ا أنت مسعت شاابًّ   عندما تقول ال، ‘‘يقول عن إحدى الفتيات اليت يواعدها: أعزاًب رمبَّ
ا موافقة ة واضحة على قلَّة احرتامه هلا وعلى عدم متكُّنه من هذه دالل’’. فهي تقصد بذلك أ�َّ

 السيطرة على نفسه، وابلتايل هو يفتقر إىل احلدود السليمة.

 .ها يف حياتك إىل أربع فئات عامةم احلدود اليت تضعقسَ تُ 

 جسديةحدود  .أ

الذين ستسمح هلم بلمسك، وطريقة القيام بذلك. وميكن و حتدِّد األشخاص الذي ستلمسهم و 
ت‘‘حلدود ابلقول: ثَّل هذه اأن تتم  ، ’’لن أنظر إىل مشاهد إابحيَّة‘‘، ’’إابحيَّة لن أشرتي جمالَّ

 ’’.إىل أن أتزوَّجسأحافظ على عذرييت ‘‘، ’’اجر مع اآلخرينلن أتش‘‘

خسر شاب زوجته يف حادث سري مأساوي. وبعد مرور عامني، بدأ يواعد شابة أخرى هبدف 
لكن مبا أنَّه كان متزوًِّجا سابًقا، وكان حريًصا على التعبري ه هبا ابلزواج. فانتهت عالقتالزواج اثنيَّة. 

عن حبِّه جسد�ًّ بصورة مناسبة والئقة يف خالل زواجه األوَّل، وضع لنفسه حدوًدا اتَّبعها طيلة فرتة 
خطيبته إىل أن تزوَّجها. فامتنع عن حيدث أي تالمس جسدي بينه وبني أال خطوبته. واختار 

 إىل أن أصبحت زوجته.  اهل يلها والتعبري جسد�ًّ عن حبَّهنقتها وتقبمعا

لكن كانت هذه طريقته لوضع حدود حيافظ هل ينهيه الكتاب املقدَّس عن ذلك؟ ابلطبع ال. 
من خالهلا على صداقته اجلديدة. وهي كانت أيًضا طريقة مؤثِّرة ليثبت لزوجته العتيدة أنَّه يتمتَّع مبيزة 

 ضبط النفس.
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 حدود ذهنيَّة .ب

وهي حتمي من جمموعة متنوِّعة من التجارب احلدود الذهنيَّة ابألفكار اليت ختطر يف ابلك.  ترتبط
، أو ميكنك القول ’’لن أمعن يف التفكري يف ما ليس من احلق‘‘واملشاكل. ميكنك أن تقول مثًال: 

 ’’. نتقام من الشخص الذي أساء إيللن أخطِّط لال‘‘، ’’لن أفكِّر إال يف ما هو حق‘‘بصيغة إجيابيَّة 

ال أبس يف أن ‘‘للحدود الذهنيَّة أتثري كبري على ما تقوله وتفعله. يتَّبع البعض املبدأ احلياّيت اآليت: 
لكن هذا الرأي يتعارض مع ما يدعو� هللا إىل فعله. ’’. تفكِّر يف األمر ما دمت ال تبادر إىل تنفيذه

 التفكري يف اخلطيَّة يف ذهنك هو مبثابة ارتكابك هذه اخلطيَّة.  هو يقول إّن جمرَّد إمعانك يف

لذا، جيب أن تضع حدوًدا ذهنيَّة لكي تتمكَّن من جتاوز االختبارات العمليَّة املذكورة يف رسالة 
 .8: 4فيليب 

 ترمجة مسيث وفاندايك  8: 4رسالة فيليب 

 لُّ َما ُهَو َجِليٌل، ُكلُّ َما ُهَو َعاِدٌل، ُكلُّ َما ُهَو طَاِهٌر، َأِخرياً أَيـَُّها اِإلْخَوُة ُكلُّ َما ُهَو َحقٌّ، كُ 
ِإْن َكاَنْت َفِضيَلٌة َوِإْن َكاَن َمْدٌح، َفِفي َهِذِه  -ُكلُّ َما ُهَو ُمِسرٌّ، ُكلُّ َما ِصيُتُه َحَسٌن 

َتِكُروا.   افـْ

ر على أن تكون صديًقا آمًنا وأنَّك قاد ت مهارة ضبط النفستبنيِّ احلدود الذهنيَّة أنَّك اكتسب
 لآلخرين.

 حدود عاطفية .ت

فأنت تقصد ’’ أنت تثري غضيب!‘‘أنت مسؤول دائًما عن مشاعرك. عندما تقول ألحدهم: 
وعندما تلقي اللوم ’’. ولن أحتمَّل مسؤوليَّة انفعااليت أ� عاجز عن السيطرة على نفسي‘‘: بكالمك

مجوحك  بذلك أنَّك ال تتحمَّل مسؤوليَّة أنت تبنيِّ على اآلخرين بسبب انفعاالتك العاطفيَّة، ف
 العاطفي.
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يشكِّل الفشل يف وضع حدود عاطفيَّة سليمة أحد أكرب نقاط الضعف يف حياة الكثري من أبناء 
م مل يشعروا ابحملبَّة والتقدير ضمن عائلتهم بل تعرَّضوا  الشبيبة. ولقد ُمين البعض منهم ابلفشل أل�َّ

 إىل احملبة.   يف اختيار أصدقائهم جراء تعطُّشهمية املطاف، أخفق كثريون بينهم لإلمهال. ويف �ا

احلدود اليت ُحتَّب أبن يدفعك إىل هدم و من هنا، من املهم جدًّا أالَّ تسمح لتوقك إىل أن حتُِب 
 األماكنحبثت عن احلب يف ‘‘الكثري من األشخاص: وضعتها وإىل السعي إىل بناء عالقة. لقد قال 

 فالعالقات اليت جتعلك تتجاوز احلدود اليت وضعها هللا تؤدي إىل خيبة األمل والضياع.’’. اخلطأ

بدًال من ذلك، عليك أن تعتمد تعتمد على مشاعرك لوضعها.   التعين احلدود العاطفيَّة اآلمنة أ
 على حّق هللا لتضعها وأن تفحص مشاعرك دائًما على ضوئها.

ا للحدود العاطفيَّة، تصبح حريًصا على عدم حتمُّل مسؤوليَّة حيحً وعندما تكوِّن فهًما ص
انفعاالت اآلخرين العاطفيَّة. وعندما يلقون اللوم عليك بسبب حالتهم العاطفيَّة، جيب أن تعاجل 

فمن شأن حسن فهمك للحدود أن حيميك حىتَّ إذا كان الشخص لومهم عرب إبداء رّد فعل سليم. 
 دود املناسبة يف حياته.اآلخر قد امتنع عن وضع احل

إذا عربَّ الشخص اآلخر عن غضبه جتاهك، ففي هذه اللحظة ابلذات، أنت أمام خيار من 
اثنني. ماذا سيكون رّد فعلك العاطفي؟ ميكنك إمَّا أن تقوم برد فعل غاضب أو أن تلتزم ابحلدود اليت 

 وضعتها لعواطفك متفاعًال ابلطريقة اليت يريدها هللا.

 ةيَّ ححدود رو  .ث

تتمحور حول مشيئة هللا حلياتك مقابل من هللا، وهي  تضعها بقيادةاحلدود الروحيَّة هي حدود 
دعوة ي شكل من أشكال احلدود الروحيَّة، كما أن ووصا� هللا يف الكتاب املقدَّس ه’’. مشيئيت أ�‘‘

 احلدود الروحيَّة.هي مثل آخر عن  دة حلياتك يف ما خيّص مهنتكهللا احملدَّ 

أمهلوا اهتمامهم مبا يريد هللا منهم فعله. وبدًال من ذلك، إّن بعض األشخاص املؤسف القول من 
أفضل ما  ار لكالم هللا. ونتيجة ذلك، خسرواسعوا وراء صداقة بشخص آخر بدون إعطاء أي اعتب

 أعدَّه هللا حلياهتم.
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 ’’. سأفعل كّل ما يريد هللا مّين فعله يف حيايت‘‘ 

اليت ميكن للمرء أن يضعها يف حياته. وهذه داللة على أنَّه يعترب عالقته ابهلل  هذا مثل عن احلدود
 أهّم من أي صداقة.

يعيش يف بيئة مليئة ابإلدمان على املخدِّرات ويتسكَّع مع أصدقاء متوّرِطني يف ’’ لويس‘‘كان 
، أخرب كيف أّن هللا مل يسمح له ملدَّة Teen Challengeمنط احلياة هذا. وبعد أن خترَّج يف خدمة 

كانت هذه احلدود الروحيَّة طريقة هللا حلمايته من عشر سنوات ابلعودة إىل احلّي الذي نشأ فيه.  
 اخلطر.

إذا أدركت مفهوم احلدود وفق فكر هللا، فبهذه الطريقة تبنيِّ أنَّك تتمتَّع حبّس املسؤوليَّة وضبط 
 النفس واحلرية واحملبَّة.

 كيف ميكنين استخدام احلدود يف حيايت؟ .2

 ما هي احلدود اليت أحتاج إليها يف حيايت؟ .أ

هذا السؤال عندما تتأمَّل يف النواحي  نما هي احلدود اليت حتتاج إليها يف حياتك؟ جتد اإلجابة ع
اليت تكمن فيها نقاط ضعفك والتحد�ت يف حياتك. هنا، تكون احلدود مبثابة قوانني تضعها 

 إلبقائك على املسار الذي يريد هللا أن تلتزم به.لنفسك 

وميكن هلذه احلدود أن تصف السلوكيَّات السلبية اليت جيب أن تبتعد عنها، أو السلوكيات 
 اإلجيابيَّة اليت جيب أن تعيشها كلَّ يوم.

ا حتتاج إىل وضع  لناحية يف هذه ا حدود صارمةإذا كان الغضب مبثابة قوَّة مدمِّرة يف حياتك، فرمبَّ
تكن تعاين فعليًّا من الغرية، فرمبا يكفي أن تضع حدوًدا بسيطة يف هذه الناحية من حياتك. وإذا مل 

 من حياتك.
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 ماذا لو ظللت أخفق؟ .ب

اذهاأي إجراءات حتتاج إىل  مبثابة اعترب تلك احلدود ي الدرب على درب األمان، ألكي تبقى  اختِّ
فسك واقًفا على طريق ضيِّق عند سفح اجلبل. تنظر من حولك ختيَّل ن .اليت يريد هللا أن تسلك فيها

بينك وبني املنحدر فهل عن يسارك. إذا كان يوجد حاجز  اشاهقً  اوترى اجلبل عن ميينك ومنحدرً 
 ؟ ال، فهو موجود حلمايتك من تدمري نفسك.كنت لتشعر ابالمتعاض بسبب وجوده

ا حتميك من الدمار القادر أن  هذا ما تفعله احلواجز املوضوعة يف املكان املناسب يف حياتك. إ�َّ
 يسلب منك دعوة هللا حلياتك. 

متجنِّبة النظر يف عيّين. فهي تعاين من مشكلة الكذب وأراد ، جلست سارة أمام مكتيب متوترة
الذي كنت أ� مسؤوًال عنه. فهي خرقت مرَّات  Teen Challengeفريق العمل فصلها عن بر�مج 

 ’’.سأقول احلقيقة يف مجيع األوقات‘‘عدَّة احلدود اليت عنوا�ا 

 Teenسارة ما إذا كانت تعاين من مشكلة الكذب قبل االنضمام إىل بر�مج  سألتُ 

Challenge :كنت أكذب طوال الوقت‘‘، فأجابت.’’ 

 ’’م؟كم مرَّة تكذبني اليو ‘‘مثَّ سألتها: 

 ’’% من األوقات10 بنسبة اآلن أ� أكذب‘‘فأجابت: 

. %10% إىل 100فلقد تراجعت نسبة الكذب لديها من تقدًُّما عظيًما!  سارة تلقد أحرزَ 
 .اهذا تقدُّم ملحوظ إال إذا كنت أنت من يعاين دوًما من نتائج كذهب

وابلتايل، حىتَّ إذا وضعت حدوًدا واضحة يف حياتك، ال يعين هذا أنَّك لن تعود ختفق أبًدا يف 
ا أنت تتوق إىل الغلُّب على خطيَّة معيَّنة، فقطعت على نفسك  ا عهدً هذه الناحية من حياتك. رمبَّ

ًدا‘‘قائًال:  ًدا‘‘، أو ’’لن أفعل هذا األمر جمدَّ م أو و ’’. لن أهلج هبذا الفكر جمدَّ ما هي إالَّ بضعة أ�َّ
ًدا.  أسابيع حىتَّ جتد نفسك عالًقا يف املشكلة نفسها جمدَّ
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إًذا، علينا أن نضع حدوًدا عاملني أنَّنا سنحتاج إىل معونة هللا لنجعل من السلوك اجلديد جزًءا ال 
ر يتجزأ من منط حياتنا. وعندما ختفق وتفشل، جيب أن تعرتف إبخفاقك وأن ترجع إىل املسا

 الصحيح ملتزًما ابحلدود اليت وضعتها ومتابًعا التقدُّم إىل األمام.

 من أين يريد هللا أن أبدأ؟ .ت

إذا أراد هللا إطالعك على احلدود الرئيسّية الثالثة اليت يريد أن تركِّز عليها اليوم، فما هي احلدود 
 اليت ميكن أن يدرجها ضمن القائمة؟

، لكن بينما تصلِّي طالًبا مشورة هللا، هو يريك الطريق اليت لن يكون اجلواب واحًدا جلميع الناس
يريد أن تسلك فيها. إًذا، ما هي التحد�ت الكربى اليت تواجهها؟ ما هي املشاكل اليت تسبِّب لك 
الصراع األكرب يف حياتك؟ اكتِشف ما يقوله هللا عن هذه املشكلة أو الصفات اليت تساعدك على 

 لتلك املشكلة. االستجابة بطريقة جديدة

 أطلب املساعدة من هللا. فهو وعد إبعطائك كّل ما حتتاج إليه، خصوًصا إذا كنت ضعيًفا. 
 .10-9: 12إقرأ رسالة كورنثوس الثانية 

 من أين جيب أن أبدأ؟ .3

تؤثِّر احلدود على كّل �حية من نواحي حياتك. من أين جيب أن تبدأ؟ ال ميكن ألحد أن جييب 
ابلنيابة عنك. عليك مواكبة هذه العمليَّة ابلصالة. يف ما يلي بعض األسئلة اليت هذا السؤال ن ع

 منها. ك االنطالقالرئيسية اليت ميكن حتديد النواحيميكن أن تساعدك على 

 ما هي احلدود اليت جتعلين إنساً� آمًنا لآلخرين؟

 ؟فيها إىل حس املسؤوليَّةهي النواحي اليت أفتقر ما 

الفكرية اليت حتتاج إىل حتسني يف حيايت؟ هل أ� أنتقد اآلخرين؟ ما هي التجارب ما هي النواحي 
 القويَّة اليت أتعرَّض هلا؟

 ما هي االنفعاالت العاطفية اليت أحتاج إىل احتوائها؟
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 ما هي النواحي اليت يصعب علّي اخلضوع فيها هلل؟

 ما هي السلوكيَّات اليت أحتاج إىل تغيريها؟

 ليت أعمد فيها إىل التالعب؟ما هي النواحي ا

 خرين؟يف اآلحاول التحكُّم اليت أعتمدها أل طرقما هي ال

 ما هي النواحي اخلارجة عن السيطرة يف حيايت؟

إذا كنت حمتارًا جدًّا يف حتديد النواحي اليت جيب أن تبدأ فيها بوضع حدود عمليَّة، ميكنك أن 
تطلب مشورته الصادقة. أطلب مساعدته للبّت تستعني بصديق موثوق أو أبحد أفراد عائلتك لكي 

 يف هذه املسائل.

لكن ابلرغم من ذلك، جيب أن تتحمَّل مسؤوليَّة هذه القرارات املتعلِّقة ابحلدود اليت جيب أن 
تضعها يف حياتك. ميكنك تدوين احلدود اليت حتتاج إىل الرتكيز عليها يف خالل األسابيع القليلة 

 فيد أيًضا أن تدوِّ�ا بصيغة سلبيَّة أو إجيابيَّة كاآليت:املقبلة. وقد يكون من امل

 ’’. سأكون صادقًا يف كالمي وسأتكلَّم ابحلق يف احملبَّة‘‘ ،’’لن أكذب‘‘

ال يتم وضع احلدود لتفادي املشاكل أو السلوكيَّات السيئة فحسب، بل اهلدف منها أيًضا هو 
 .يف حياتك يسوع إجيابيَّة تبنيِّ أنَّك تتبعاعتماد سلوكيَّات 

اءلة. هنا، ميكنك أن تطلب مساعدة أحد األصدقاء أو أفراد العائلة ليكون شريًكا لك يف املس
يش ضمن احلدود اليت وضعُتها يف هذه الناحية من حيايت. هل ميكنك أن أ� أسعى إىل الع‘‘ُقل له: 

يف الواقع، من شأن عالقة ’. ’تقوم مبساءليت؟ وإذا رأيت أنَّين أجتاوز هذه احلدود، من فضلك أنذرين
 املساءلة أن تكون حافزًا قو�ًّ ملساعدتك على مواصلة السلوك يف االجتاه الصحيح. 

الذي يقدِّر اآلخرون  منحدود سليمة يف حياتك، تصبح ذلك الشخص اآلوبينما تقوم بوضع 
 بصورة مناسبة. صداقته، الشخص املسؤول الذي يضبط نفسه ويعيش حبرية ويعربِّ عن حمبَّة صادقة
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 ليكونوا أصدقائي؟ آمننيكيف أختار أشخاًصا  .ت
شغوفًا إزاء اختيار أشخاص آمنني ليكونوا أصدقاءك. بينما تفكِّر يف ماضيك،  جيب أن تكون

قد جتد الكثري من الذكر�ت األليمة املتعلِّقة أبضرار تكبَّدهتا يف عالقات املاضي. كيف ميكن أن 
اذ  يكون مستقبلك خمتلًفا عن ماضيك؟ أحد أهم أن يكون  أصدقاء لكك  أشخاص آمننيميكن الختِّ

    للسعادة املستقبليَّة.   املفاتيح

، ’’Safe People‘‘يشكِّل كتاب الدكتور هنري كالود والدكتور جون اتونساند حتت عنوان 
ويتضمن هذا الكتاب العنوان   مصدرًا ممتازًا للغوص يف هذا املوضوع. ’’ أشخاص آمنون‘‘ما ترمجته 

ميكنك أيًضا ’’ املسيئة إىل حياتك؟كيف جتد عالقات مفيدة حلياتك وتتجنَّب تلك ‘‘الفرعي اآليت: 
االستعانة ابلدفرت التطبيقي اخلاص هبذا الكتاب يف أوقات الدراسة الشخصيَّة أو كدليل نقاش ضمن 

 اجملموعة الصغرية.

 ما هي مفاتيح اختيار أشخاص آمنني؟

 دِّد الشخص غري اآلمن يف الصداقة؟كيف حت .1

يف كثري من األحيان، نتَّخذ شخًصا ما ة به؟ كيف تعرف ما إذا أحدهم غري آمن لتبين صداق
ابة. لكن ال عالقة للمظهر اخلارجي أو  صديًقا لنا استناًدا إىل مظهره اجلميل وشخصيَّته اجلذَّ

أحدهم آمًنا لتتَّخذه صديًقا لك، لكن األمر الشخصيَّة ابالمتحان الفعلي الذي حيدِّد ما إذا كان 
 يتمتَّع هبا املرء. يتوقَّف على الصفات املصقولة اليت 

كيفيَّة  تقييم شخصيَّة اآلخر. وابلتايل، حنن نكتفي ابمتحان   ناعظمنا أن تعلَّملنا مب مل يسبق
غافلني عن املشاكل املتعلِّقة بصورة عمياء ونكوِّن صداقة جديدة ’’ املظهر اخلارجي اجلميل‘‘

 ابلشخصيَّة. 
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 ؟يف العالقةحتديد الشخص غري اآلمن  ميكنككيف 

 يف ما يلي بعض صفات الشخص غري اآلمن.

 .إنَّه جذَّاب لكن غري مسؤول •

 .إنَّه متباٍه ومتعاٍل وهو كثريًا ما يعترب نفسه أفضل من اآلخرين •

 نك بسهولة إذا مل تلبِّ توّقعاته.هو يغضب ملديه مشكلة غضب.  •

 النزاع.ضطر أنت إىل حّل ي هو اللوم عليك، وفعندما ينشب نزاع يف عالقتكما، يلق •

 .كنَّه يتوقَّع أن تفي أنت بوعودكميتنع عن الوفاء بوعوده ل •

 .ين ألنه يطلب الكمال واملثاليَّةاآلخر  من جهتك ومن جهةتوقعات غري واقعية  لديه •

يصغي وفق شروطه ويتوقَّع أن تصغي إليه لكنَّه يف معظم األحيان ال جيد الوقت لإلصغاء  •
 ما. وخصوًصا إذا كنت تواجه مشكلة إليك،

 .إنَّه غري جدير ابلثقة لكنَّه يريد أن تكون خملًصا له بدون أن تطرح أي أسئلة •

 .يبدي اهتماًما أكرب بنفسه ممَّا بك أنت •

اإلنسان غري اآلمن ال يتعامل معك على قدم املساواة. وقد يوحي لك أبنَّك ال ترتقي  •
ح إخفاقه.إىل مستواه، أو قد يقوم بتصرفات طفوليَّة متوقًِّعا منك أنت أ  ن تصحِّ

 قد يقوم ابستغاللك مث �تيك اببتسامة ساحرة طالًبا منك أن تغفر وتنسى. •

يتَّسم اإلنسان غري اآلمن خبصائص أخرى كثرية. وال تنطبق هذه اخلصائص كلُّها ابلضرورة كل 
 لكن عندما تلحظ وجودها يف شخص ما، اعتربها مبثابة عالمة إنذار.على إنسان غري آمن. 

وإذا قبلت أي صداقة دت كشف األشخاص غري اآلمنني، احبث عن هذه اخلصائص فيهم. إذا أر 
بذلك تعرِّض نفسك ملزيد  معتربًا اآلخر صديًقا رائًعا جملرَّد كونك أحببته، فأنت  بصورة عمياءجديدة 

 من األذى.
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خاص جيب أن تلتزم ابختيار أشخاص آمنني ليكونوا أصدقاء لك، مبتعًدا عن العالقات ابألش
بصداقة غري آمنة هو توقك إىل أن  أحد األسباب اليت قد جتعلك ترضى غري اآلمنني. وُيشار إىل أن

 صديق. لكن هذه الصيغة ستؤدي إىل الدمار ال حمالة. يكن هذا اليكون لديك صديق، أ�ًّ 

 ملاذا أجذب أشخاًصا غري آمنني؟ .2

استغاليل قدرما  ميكنك‘: فيههل يوجد وشم على جبيين ُكتب ‘‘سألت إحدى السيدات: 
 ’’وهو وشم ال يراه إال األشخاص غري اآلمنني؟’ !تشاء

تتوقَّف بعض األشخاص أنفسهم متورطني ابلعالقات السيئة، الواحدة تلو األخرى؟  ملاذا جيد
هذه املسألة على عاملني. يتعلَّق العامل األول مباهية األشخاص الذين تسمح هلم ابلدخول إىل 

اذك صديًقا هلم. ويرتبط العامل الثاين حياتك.  فقد �يت األشخاص غري اآلمنني ساعني إىل اختِّ
 بكونك جتد نفسك منجذاًب إىل أشخاص غري آمنني.

ا ألنَّه جيد أنَّك تبعث إبشارات  أ� أحبث عن ‘‘تقول: ملاذا ينجذب اإلنسان غري اآلمن إليك؟ رمبَّ
بَّة. وابلتايل، ميكن هلذين لوحدة وتتوق إىل الشعور ابحملتعاين من ا ، ألنَّك على األرجح’’أصدقاء

ألشخاص غري اآلمنني. فاإلنسان غري اآلمن يبحث عن لني أن جيعالك بسهولة حمط أنظار لالعام
 شخص يريد أن يكون اآلخرون يف حاجة إليه، لكي يستغلَّه لتلبية احتياجاته.

 شخص جيد مطلبه عنده. وإذا مل حتظَ أبي  عندما يتوق أحدهم إىل احملبَّة، من السهل أن يرضى
 فقد يبدو كل هذا احلديث عن األصدقاء اآلمنني أشبه ابخليال.يوًما بصداقات آمنة، 

واجلدير ابلذكر هو أنَّه ليس عليك أن تقبل صداقة األشخاص غري اآلمنني. فلقد أعدَّ لك هللا 
أبشخاص يؤثِّرون يف حياتك بصورة إجيابيَّة.  خطَّة مليئة ابلرجاء، وهو يريد أن تنشئ صداقات إجيابيَّة

وعندما تصدِّق أن هللا أعدَّ لك مستقبًال مفعًما ابلرجاء، ومليًئا ابلصداقات اآلمنة، عندئٍذ، تستطيع 
 أن تواجه كّل يوم بثقة.
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، وعندما تتعلَّم كيفيَّة تقييم اآلخرين، متجاوزًا مظهرهم اخلارجي ومركِّزًا على صفاهتم الداخليَّة
فأنت بذلك تعّد نفسك للنجاح. لذا، تعلَّم أن ترفض صداقة األشخاص غري اآلمنني، مهما بدوا 

 لك جذَّابني.

دعاية تلفزيونية ملاركة معينة من الشامبو، يظهر فيها شاب وسيم  اشتهرتمنذ بضع سنوات، 
ا. الرسالة اليت ّمت لكنَّه سرعان ما يبتعد عنها حني يرى القشرة على كتفيهيتَّجه حنو شابة مجيلة، 

سيديت، لديك مشكلة، أنِت ال تستعملني الشامبو ‘‘إيصاهلا من خالل هذه الدعاية هي اآلتية: 
 ’’.املناسب

كفى! مهًال! إذا رفض هذا الشاب صداقتِك جملرد ‘‘: قائًال  لكنَّين أريد أن أصرخ بصوت عالٍ 
الشاب ليس صديًقا آمًنا! وإذا قّرر أن ! هذا كتفيك، عدِّدي الربكات اليت خسرهارؤيته القشرة على  

 ’’ يهجرِك بسبب القشرة، هل ميكنِك أن تتخيَّلي ما قد يفعله عندما تواجهني مشكلة فعليَّة؟

ا استند إىل احلقائق وتعلَّم أن  ال تعتمد على مشاعرك لتقّرِر ما إذا كان الشخص اآلخر آمًنا، وإمنَّ
للصداقات غري اآلمنة، فهذا أفضل أمر ’’ ال‘‘. ُقل تنظر إىل الشخص اآلخر كما ينظر إليه هللا

ااًب.  ميكنك فعله مهما بدا الشخص اآلخر جذَّ

 كيف ميكنين اختيار أصدقاء آمنني؟ .3

يتم وصف العالقة ابآلمنة إذا  ،’’أشخاص آمنون‘‘، ما ترمجته ’’Safe People‘‘يف كتاب 
 :تتَّسم بثالث ميزات كانت

 تقرِّبك إىل هللا •

 إىل اآلخرينتقرَّبك  •

 تساعدك لتصبح الشخص الذي يريد هللا أن تكونه •

الثالث لتقييم عالقاتك، سواء كانت تربطك أبفراد العائلة أو  االستناد إىل هذه امليزات كميكن
 بصديق عزيز أو بزوجة حمتملة.
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 لسلوك معابحيّب هللا. وكلَّما  كان صديقك ملتزًما  هو أيًضا يقرِّبك الصديق اآلمن إىل هللا ألنَّه
رغبته يف أن تكون أنت أيًضا أقرب إىل يسوع. واألشخاص اآلمنون ملتزمون ابتِّباع  ازدادتيسوع، 

 .يكرمون هللا من خالهلا يسوع يف كل �حية من نواحي حياهتم وبتنمية الصفات اليت

اذ اليت مينعك مالتحذير األوىل  إشاراتإىل اآلخرين. وإحدى  اآلمنأيًضا، يقرِّبك الصديق  ن اختِّ
هي رغبته يف أن تربطه بك صداقة حصرية. فهو ال يريد أن تتقرَّب من أي شخص ما صديًقا لك 

 شخص آخر ألنَّه يعترب هذه اخلطوة خيانة له.

ع الصديق اآلمنيقدِّر  ك على التقرُّب من اآلخرين بدون أن يغار قيمة العالقات املتعدِّدة ويشجِّ
الواقع، لدى الشخص اآلمن أكثر من صديق واحد وتربطه  من أي صداقات أخرى يف حياتك. يف
 عادًة صداقات أبشخاص آمنني آخرين.

أمَّا امليزة الثالثة اليت تتَّسم هبا الصداقات اآلمنة فهي مساعدتك لتصبح الشخص الذي يريد هللا 
بتعزيز  ال يسعى إىل االستفادة منك بل إنَّه يريد أن تساهم عالقتكماالصديق اآلمن أن تكونه. ف

وميكنك أن تكون صادقًا معه بدون أن تشعر فهو إنسان صادق، . لقيمة اإلنسان الصادقفهمك 
 حتقيق مشيئة هللا حلياتك جبوانبها كافة.على وهو يساعدك أبي قلق. 

 ترمجة مسبث وفاندايك 10: 2أفسس 

اٍل َصاِحلٍَة، َقْد َسَبَق هللاُ فََأَعدََّها ِلَكْي ألَنـََّنا َحنُْن َعَمُلُه، َخمُْلوِقَني ِيف اْلَمِسيِح َيُسوَع َألْعمَ   
  َنْسُلَك ِفيَها.

وُيَسرُّون حني تتعلَّم استخدامها إلكرام هللا يف  ،يعّزِر األصدقاء اآلمنون مهاراتك ومواهبك
األمر  حياتك. وهم يفرحون فرًحا عظيًما عندما تسلك يف الدرب اليت أعدَّها هللا لك، حىتَّ لو استلزم

 هللا يف حياتك.بعمل أن تنتقل للعيش يف مدينة أخرى. هم حيتفلون 

بينما تسعى إىل اكتساب أصدقاء آمنني، أتكَّد أنَّك ستحظى مبساعدة هللا. وعندما حتاول 
، احرص على أن يكونوا أشخاًصا تقّرهبم إليك لكي تربطك هبم عالقة محيمةاكتساب أصدقاء 

 آمنني.
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ويشكِّل كتاب الدكتور هنري كالود وخصِّص وقًتا لتصبح خبريًا يف اختيار أصدقاء آمنني. 
 ’’ أشخاص آمنون‘‘، ما ترمجته ’’Safe People‘‘والدكتور جون اتونساند حتت عنوان 

 مصدرًا ممتازًا تستعني به يف هذا اجملال. وال ترَض مبا هو أقّل من األفضل الذي أعدَّه هللا حلياتك.

 ماذا حيب أن أفعل إذا كنت على عالقة بشخص غري آمن؟ .4

 ’’. أشعر أبنَّين عالق يف شرك هذه العالقة’’: ‘‘براد‘‘قال 

يف احلرم  مقيًما إبن الثمانية عشر عاًما والطالب يف السنة األوىل يف اجلامعة ’’ براد‘‘كان 
 وكانت هي أيًضا يف السنة’ ’برندا‘‘اجلامعي. ويف خالل إقامته هناك، تعرَّف إىل طالبة تدعى 

األوىل. وسرعان ما تطوَّرت عالقتهما من جمّرد معرفة إىل صداقة عادية ومنها إىل صداقة  اجلامعيَّة
 على رغبتها يف الزواج.’’ براد’’ ‘‘برندا‘‘وثيقة. وبعد مرور أسابيع، أطلعت 

فهي كانت ’’. برندا‘‘خماوف فعليَّة من تلك العالقة بسبب مزاجيَّة ’’ براد‘‘لكن كانت لدى 
م اليت تشعر فيها ابالمشئزازتقول له يف  ’’.ألنَّك ال حتبين حمبَّة كافية أ� أشعر ابالمشئزاز‘‘:  األ�َّ

االنسحاب من هذه العالقة لكنَّه مل يشأ أن جيرح مشاعرها. فهو كان خيشى أن ’’ براد‘‘وأراد 
 تشعر ابإلهانة إذا قطع عالقته هبا.

ما هي النصيحة اليت إذا كنت صديقه املقرَّب؟ ’’ براد‘‘ماذا ميكن أن تقول ليف هذه احلالة، 
ها يف ما خيّص عالقته ب  ؟’’برندا‘‘ميكن أن تسديه إ�َّ

لكي اخليارات املطروحة أمامه  ة أشخاص استطاعوا أن يساعدوه على رؤيةمشور ’’ براد‘‘طلب 
وإنَّ شعورها ابالمشئزاز ال يعود إىل كونه ال شاعرها يتَّخذ قرارًا حكيًما. قالوا له إنَّه غري مسؤول عن م

حيبُّها بشكل كاٍف، وإنَّه غري مسؤول عن مشاعرها إذا اختار أن يقطع عالقته هبا. وساعدوه لريى أنَّ 
ليست شخًصا آمًنا ابلرغم من حمبَّتها هلل. وابلتايل هي ليست مرشحة جيِّدة للزواج. وإذا ’’ برندا‘‘

فهو بذلك ال يكون صادقًا معها، ألن السبب الرئيسي الذي مينعه من تركها  ،هباأبقى على عالقته 
 هو حرصه على عدم اإلساءة إليها.
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، فتعرَّفت إىل شاب آخر وتزوِّجته بعد بضعة ’’برندا‘‘عالقته ب’’ براد‘‘ويف �اية املطاف، قطع 
 أشهر.

 ُكن صادقًا مع نفسك .أ

لصدق يف العالقات. عتماد اابأحد أكرب التحد�ت اليت يواجهها الكثري من األشخاص يتمثَّل 
م  فنحن نسمح ملشاعر� أبن متلي علينا قراراتنا املتعلِّقة أبصدقائنا. فإذا استمتعنا برفقتهم حنتِّم أ�َّ

 أصدقائنا.  ممتنعني عن مواجهة حقيقة شخصيَّةأصدقاء آمنون. من السهل جدًّا أن نعيش يف النكران 

لذا، جيب عليك أن تفكِّر بصدق يف النتائج اليت ميكن أن حتصدها يف حياتك إذا سعيت وراء 
م حياتك.  هذه العالقة خالل السنوات اخلمس املقبلة أو بقيَّة أ�َّ

 هل تريد العيش مع شخص مل يكرِّس حياته ابلكامل ليسوع؟ •

 بؤ مبا قد يفعله؟ ال ميكن التنهل تريد العيش مع شخص غيور؟ مزاجي؟  •

هل تريد العيش مع شخص غري �ضج، أكثر اهتماًما ابحتياجاته اخلاصَّة ممَّا  •
 ابحتياجاتك؟

هل تريد العيش مع شخص يلومك على كل املشاكل يف عالقتك به؟ شخص ال يتحمَّل  •
 مسؤوليَّة مشاكله؟ شخص خيتلق األعذار؟

. لكن جيب أن تتعلَّم تقييم العالقات قوَّة ان كامل ولدينا مجيًعا نقاط ضعف ونقاطال يوجد إنس
الشخص اآلخر آمًنا لتنشئ عالقة به. وعندما جتد نفسك متوّرِطًا بعالقة مع شخص لتحدِّد ما إذا 

 غري آمن، أطلب املساعدة من هللا.

 قطع عالقتك ابآلخر .ب

عالقة غري آمنة يتمثَّل احلّل األكثر عمليَّة الذي ميكنك اعتماده عندما تكتشف أنَّك متوّرِط ب
لَِيُكْن َكَالُمُكْم: ‘‘وال مثيل للصدق يف هذه احلالة. فيسوع قال: بقطع عالقتك ابلشخص اآلخر. 
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، فيما أنت تقول ’’نعم، أريد أن أكون صديقك‘‘: لآلخر ). ال تُقل37: 5(مىتَّ ’’ نـََعْم نـََعْم الَ الَ 
 ’’.أريد إ�اء هذه العالقة‘‘طة: له ببساُقل ’’. أريد قطع هذه العالقة بل ال،‘‘يف قلبك: 

عندما تقّرِر إ�اء عالقتك بشخص ما، ال تشعر أبنَّك مرغم على إعطاء تفسري مفصَّل لكّل 
سبب يدفعك إىل قطع عالقتك به. فالكثري من األشخاص اآلمنني ابرعون يف الكالم وسيختلقون 

لعالقة. بل جيب أن تكون مقتنًعا لذا، ال ترتك هلم قرار االنسحاب من اعذرًا لكل سبب تقدِّمه. 
وقبل أن تتحدَّث إليه أبنَّك تريد قطع هذه العالقة وأن تتمسَّك بقرارك مهما قال الشخص اآلخر. 

 رأيك مهما قدَّم لك من أعذار. أعقد العزم على عدم تغيري

مسبًقا  طلئالَّ تسمح له ابلتحكُّم ابملوقف، وخطَّ ومن املستحسن أن تتحدَّث إليه يف مكان عام 
ال ملا ستفعله بعد اللقاء. واحرص على أن تتدبَّر أمر عودتك إىل البيت أو إىل أي مكان آخر لئ

 .تعتمد عليه ليقلَّك إىل املكان الذي تقصده

 ماذا بعد قطع عالقة غري آمنة؟ .ت

ال تتفاجأ إذا انفطر قلب الشخص اآلخر أو غضب منك. فاهلل الذي ختدمه قادر أن يساعده 
 يف إصالحه، فلدى هللا طرق كثرية ملساعدته.على ختطي هذه القطيعة. وال حيتاج هللا إىل أن تساعد 

ا  ذت القرار الصائب. وإمنَّ متسَّك وال تتفاجأ إذا ظلَّت الشكوك تراودك بشأن ما إذا كنت قد اختَّ
بقرارك بصرف النظر عن مشاعرك. وتذكَّر أنَّه ال ميكنك أن تسمح ملشاعرك أبن متلي عليك القرارات 

 املهمَّة يف حياتك. 

وعليك أن تلتزم أيًضا بعدم الرجوع إىل هذه العالقة. فاإلنسان غري اآلمن مل يرتكب خطأ بسيطًا 
ا لديه صفات تش كِّل خطورة عليك. وال ميكن حّل املشاكل مرَّة واحدة فقطعت عالقتك به، وإمنَّ

 .املتعلِّقة ابلشخصيَّة يف يوم واحد أو أسبوع واحد
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 ماذا لو كان الشخص غري اآلمن أحد أقاربك؟ .ث

قد يكون الشخص غري اآلمن أحد أقاربك أو أفراد عائلتك. هل يعين هذا أنَّه ال جيدر بك أن 
يوجد جواب بسيط هلذا السؤال. ويتوقَّف جزء من اجلواب  تكلِّمه أبًدا أن أو تقرتب إليه جمدًَّدا؟ ال

 على مدى خطورة هذا الشخص. هل هو إنسان عنيف؟ هل استغلك أنت أو اآلخرين يف املاضي؟

اذ  حدِّد ما ستفعله لكي تكون يف أمان. وإذا كنت ال تزال يف دائرة اخلطر أو األذيَّة، ابدر إىل اختِّ
 لدائرة.خطوات جذريَّة للخروج من هذه ا

وإذا كان الشخص غري اآلمن زميلك يف العمل أو جارك، حدِّد اخلطوات اليت جيب عليك 
اذها حلماية نفسك من اخلطر. وال تسمح أبن تضع نفسك يف موقف يتيح لآلخرين إمكانيَّة  اختِّ

 التحكُّم فيك، بل اطلب مساعدة الغري لتحديد الطريقة املثلى للتعامل مع هذه العالقة.

عن األشخاص الذين كانوا أصدقائي قبل أن أؤمن ماذا  .ج
 ابملسيح؟

ا ال يزال لديك الكثري من األصدقاء غري املؤمنني. ماذا عن هؤالء؟  إذا كنت حديث اإلميان، فرمبَّ
ميكن أن يندرجوا ضمن الفئات األربع للصداقة اليت ّمت تناوهلا يف الفصل الثاين من هذا الدرس، وهي: 

 لعاديون، األصدقاء املقرَّبون، األصدقاء احلميمون. املعارف، األصدقاء ا

إمكانيَّة أتثريهم عليك. ويتمثَّل أحد أهمَّ  اء، ازدادتوكلَّما كانت عالقتك وثيقة هبؤالء األصدق
اذها يف ما خيّص هذه الصداقات القدمية برفعها كلِّها إىل يسوع يف الصالة  القرارات اليت ميكنك اختِّ

وإذا تركت هذا القرار ’’ ماذا تريد مّين أن أفعل بكّل واحد من هؤالء األصدقاء؟ � يسوع،‘‘قائًال: 
 األفضل لك.  أنَّه سيصنع ليسوع، أتكَّد

وفضًال عن السماح هلل ابختيار أصدقائك، جيب أن تتَّخذ قرارًا واضًحا ابالبتعاد عن أصدقائك 
قائك القدامى، أخربهم بوضوح أبنَّك املقرَّبني الذين يرفضون يسوع. وإذا كنت على تواصل مع أصد

 سلَّمت حياتك ليسوع وأبنَّك لن تشارك بعد اليوم يف أنشطة آمثة.
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خطر السعي وراء الصداقات  إلميان أن امتنعوا عن أخذلكثري من األشخاص احلديثي احدث ل
م أداروا ظهورهم هلل. القدمية ال ختدع نفسك معتقًدا أنَّك  على حممل اجلّد، فبدأوا يساومون، حىتَّ إ�َّ

 تعرف ما هو األفضل لك، بل سلِّم هذه العالقات ليسوع وامسح له بتوجيه خطواتك.

وأدار ظهره حلياة اإلدمان على  Teen Challengeابملسيح يف خدمة ’’ جوزيه‘‘آمن 
جوع إىل احلّي املخدِّرات اليت كان يعيشها سابًقا. وبينما كان يصّلي، شعر أبن هللا يقوده لعدم الر 

ومل يسمح  القدمي الذي كان يعيش فيه، وأبنَّه يدعوه إلنشاء صداقات جديدة مع أشخاص مؤمنني. 
 له هللا ابلعودة إىل احلّي القدمي إال بعد فرتة عشر سنوات.

سلك بقيادة من هللا، بعد أن صلَّى وشعر أبن هللا يقوده ’’ جوزيه‘‘قد جتد األمر سخيًفا. لكن 
سنة على إميانه  20مرور  ظل خيدم هللا بعد’’ جوزيه‘‘ك اخلطوات. واخلرب السار هو أن للقيام بتل

يف ما خيّص عالقاتك الشخصيَّة أبصدقائك القدامى، ابملسيح، وخيرب عن هذا اجلزء من ماضيه. إًذا، 
أمر أفضل ما ميكنك فعله هو السلوك وفق قيادة هللا. لذا، ِثق ابهلل وُكن على استعداد لفعل أي 

 يطلب منك القيام به.

 خالصة
وحىتَّ إذا انفطر يف حياتك هي عالقتك بيسوع.  كثر أماً� اليت ميكنك أن تنشئهاالعالقة األ

ا غري . إىل حياتك آمنني اأشخاصً  آمنة، متسَّك بوعد هللا أبن يرسل  قلبك بسبب صداقة تبنيَّ لك أ�َّ
 ميمني واحرص على أن يكونوا آمنني. توخَّ احلذر لدى اختيار أصدقائك املقرَّبني واحل

 واستمّر يف السعي لكي تصبح الشخص الذي يريد هللا أن تكونه، فتصبح صديًقا آمًنا لآلخرين.
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 الفصل الرابع
 اجلنس واحلياة املسيحيَّة

هذا السؤال يف اجلزء املتبقي من هذا  حياة املؤمن؟ سنحاول اإلجابة عن  يف ما هو دور اجلنس
م القليلة املقبلة.اليت الدرس. يف ما يلي بعض األسئلة   ميكنك التفكري فيها خالل األ�َّ

 األعزب؟ ما هي خطَّة هللا للشخص •

 ماذا جيب أن تفعل إذا كنت مغرًما بشخص غري مؤمن؟ •

 ماذا لو كنت أعزاًب �شطًا جنسيًّا؟ •

 ة قبل الزواج على حياتك الزوجيَّة؟حياتك اجلنسيَّ ثري أتما  •

 ما الذي يُنجح موعدك مع احلبيب؟ •

 ماذا عن مواعدة أشخاص غري مؤمنني؟ •

 ؟شريكة احلياةكيف جتد  •

 ما الذي جيعل الزواج بني شخَصني مؤمَنني مميـَّزًا؟ •

 ؟كيف ميكنك ترميم عالقتك الزوجيَّة •

 العريف؟ حسب القانون ماذا عن الزواج •
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ا لديك املزيد هلذا الفصل مبثابة خطوة  من األسئلة حول هذا املوضوع. �مل أن تكون دراستنا رمبَّ
عالقات أبشخاص من اجلنس  أعدَّ لك حياة أفضل، حياة تتخلَّلهاتساعدك أن تدرك أن هللا بسيطة 

 اآلخر. لكن أّي نوع من العالقات؟

ائلتك؟ أصدقاؤك؟ يف هذه الناحية من حياتك؟ ع ملعتقدات اليت ستسلك فيهايحدِّد اسومن 
 ثقافتك؟ أساتذة املدرسة؟ جنوم األفالم؟ هللا؟

أتكَّد أنَّه جاهز ملساعدتك على لب من يسوع أن يصبح قائد حياتك، إذا كنت قد قرَّرت أن تط
 حّل كّل مشكلة تواجهها يف هذه الناحية من حياتك.على اإلجابة عن كل سؤال و 

 اجلنس والعزوبيَّة .أ
عظمنا أو مب ينا يف بداية حياتنا. وقض قد كنا مجيًعا عزَّاابً ل. عزوبيَّةوالاجلنس وضوع فلنبدأ مب

ا يف سن يف حياة العزوبية، أو رمبا أكثر بكثري. وسيتزوج البعض منَّ من عمر� سنة  18قضي نس
 أصغر.

 حياة العزوبية خالل تؤثِّر كيفيَّة تعاملك مع أفكارك املتعلقة ابجلنس وعالقاتك ابجلنس اآلخر يف
 أتثريًا كبريًا على بقية حياتك.

عن هذه الناحية من حياتك. وبصرف النظر عمَّا تعتقده، إنَّ أفكاره املتعلقة  يقول هللا الكثري 
هو كان يعرف جيًِّدا ما هو ابجلنس وكيفيَّة االستمتاع به تسمو فوق أفكارك. فهو خلق اجلنس! و 

 فاعله!

أداة رئيسيَّة يستخدمها الشيطان ليحاول  أيًضا  تشكِّللكنَّ هذه العطيَّة الثمينة اليت خلقها هللا
 حياتك من خالل اجلنس. فاجلنس ال يكون أن يسلب منك الربكة املميزة اليت يريد هللا أن جيلبها إىل

إمثًا إذا متَّ استخدامه ضمن احلدود اليت وضعها هللا. وسيبذل الشيطان كل ما يف وسعه ليجعلك 
يف درب بعيدة كل البعد عن خطَّة أن يغويك لكي تسلك  اجلنس. وهو يريد تتجاهل كالم هللا عن  

 هللا حلياتك.

 إًذا، من الذي أثَّر على معتقداتك املتعلِّقة ابجلنس حىتَّ اآلن؟ هللا؟ عائلتك؟ أصدقاؤك؟ ثقافتك؟
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 ماذا تقول ثقافتك عن اجلنس؟ .1

ددًّا من الثقافة. وجتيف معظم دول العامل اليوم، يشكِّل اجلنس جزًءا كبريًا ج مشاهد فالم األ سِّ
لكن األفالم، وابلرغم من تصنيفها، متاحة ملعظم األطفال. ويتعلَّم معظم بصورة علنيَّة.  جنسيَّة

 األشخاص عن اجلنس من خالل األفالم اليت يشاهدو�ا.

من سنِّنا  لكن نظرتنا الثقافية للجنس ال تتأثَّر ابألفالم فحسب. فألصدقائنا ولألشخاص الذين
 أتثري كبري على وجهات نظر�  املتعلقة ابجلنس.

وغالًبا ما ال تبدو عليهن عالمات الندم.  ،تباهى الكثري من املراهقات بشأن فقدا�ن عذريتهني
هذا هو املنطق ’’. ين أ� أيًضا أن أحذو حذو األخر�تالكلَّ يفعل ذلك، وابلتايل ميكن‘‘فهن يقلن: 

 الكثري من املراهقات اليوم ومعتقداهتن. الذي يسود على أفكار

 اليت تنقلها إليها ثقافتك عن اجلنس؟برأيك، ما هي بعض الرسائل الرئيسيَّة  •

 ما هو أتثري ثقافتك على معتقداتك املتعلِّقة ابجلنس والشخص األعزب؟ •

 ما هو الفرق بني نظرة ثقافتك ونظرة هللا للجنس. •

 ما يقوله هللا عن نظرة ثقافتك للجنس؟ هل سبق أن خصصت وقًتا لرتاقب عن كثب  •

، تطغى نظرة الثقافة على اجملتمع مكتسحًة أي وجهة نظر أخرى. اليوم دول عدَّة حول العامليف 
ا غالًبا ما تتناقض مع املعتقدات  لكن إذا ألقيت نظرة فاحصة على نظرة هللا للجنس، فإنَّك جتد أ�َّ

 السائدة يف اجملتمع. إًذا، من هو احملق؟

 ثقافتنا. اطر االنصياع وراء ما متليه عليناخمهللا رسالة واضحة جدًّا حول  يعطينا

 الرتمجة العربية املبسطة للكتاب املقدس 2-1: 12رومية 

ُموا َحَياَتُكْم َذبِيَحًة َحيًَّة ُمَقدَّ  َسًة َوِهلََذا فَإِينّ أْرُجوُكْم أيـَُّها اإلْخَوُة، ِيف َضْوِء َرَمحِة ِهللا، أْن تـَُقدِّ
ئَِقُة ِبهِ  .ُمرِضَيًة هللِ  نَيا. . فـََهِذِه ِهَي ِعَباَدُتُكُم الرُّوِحيَُّة الالَّ َفَال تـََتَشبـَُّهوا ِفيَما بـَْعُد أِبْهِل َهِذِه الدُّ

َد ِفكرَُكْم، ِلَكي َتْكَتِشُفوا َما ِهَي إرَاَدُة ِهللا، أْي َما ُهَو َصالِ  ٌح َوُمْرٍض َبْل لِيـَُغريُِّْكُم هللاُ فـَُيَجدِّ
 .وََكاِملٌ 
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 ، أي كتاب الرسالة، للكتاب املقدَّس. The Message كتاب  يف ما يلي ترمجة

نومكم ومأكلكم  -هذا ما أريد منكم أن تفعلوه بفضل معونة هللا: قدِّموا حياتكم اليوميَّة‘‘ 
ألجلكم هو ذبيحة حيَّة مقدَّسة مرضيَّة هلل. فقبول ما يصنعه هللا  -واهتماماتكم اليومية

أفضل ما ميكنكم فعله أمامه. وال تتشبَّهوا بثقافتكم وجمتمعكم بدون تفكري، بل ثبِّتوا 
ون من الداخل فينعكس ذلك يف سلوكيَّاتكم. اكتشفوا دوًما ما  أنظاركم على هللا. وستتغريَّ

يريد منكم أن تفعلوه وسارعوا إىل االستجابة. وخالفًا جملتمعكم الذي جيعلكم تنحدرون 
دائًما إىل مستوى عدم النضوج، يعمل هللا على إظهار أفضل ما فيكم ويساعدكم على 

  ’’.النضوج

كم فتنسجموا معه بدون تفكري. هذا هو اخلطر هللا لنا واضحة جدًّا: ال تشاكلوا جمتمعرسالة 
تمع نظرة معيَّنة االعتقاد أبنَّه إذا تبىنَّ اجمل  جمتمعنا. فمن السهل أن ننصاع وراءاألكرب الذي نواجهه يف

ا نظرة صائبة. لكن   لك.فضل األما يعتقده اآلخرون لتحديد  هللا ال يعتمد علىللجنس، فال بدَّ أ�َّ

وهذا ما يريد جمتمعكم ’’. ال تدعوا العامل يقحمكم داخل قالبه‘‘جاء يف ترمجة أخرى هلذه اآلية: 
قداته املتعلِّقة ابجلنس. ففي �اية أن تفعلوه. يريد أن تسمحوا للعامل إبقحامكم داخل قالب معت

  ’’. الكّل يفعل ذلك‘‘املطاف 

جيعلك تنحدر دائًما إىل مستوى ديد األفضل لك، يقول هللا إنَّه لكن عندما تسمح جملتمعك بتح
 عدم النضوج. إًذا، َمن هو احملّق؟ اجملتمع أم هللا؟ ال ميكن أن يكون االثنان على حق؟ 

، يقدِّم هللا أفضل وجهة نظر عزَّابعك رسالة صارخة عن اجلنس للعلى الرغم من إعطاء جمتم
حول هذا املوضوع. ففي النهاية، إنَّه هو َمن خلق اجلنس وهو يعرف الطريقة املثلى الختبار ملء 

 الرضى واالكتفاء يف هذا اجملال يف حياتك.
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 ما هو اتريخ عائلتك يف جمال العالقات اجلنسيَّة؟ .2

وجهات نظرك املتعلقة ابلعالقات اجلنسيَّة. كيف كانت التأثري األوَّل على  لقد كان لعائلتك
عالقة والديك؟ هل كا� مقيمني مًعا وشكَّال مثاًال إجيابيًّا للمحبَّة والتواصل واالنسجام؟ هل كا� 

 مثاًال واضًحا للعالقة الزوجية السليمة والناضجة؟

بني والدين مطلََّقني؟ هل كان أحد والديك  هل عشت طفولتكمثاًال سيًئا؟  كان والداكهل  
 غائًبا متاًما عن حياتك؟ هل كان والداك غائبني متاًما عن حياتك؟

حىتَّ إذا كان والداك مثاًال إجيابيًّا للعالقة الزوجية الصاحلة والسليمة، ال يعين هذا تلقائيًّا أنَّك 
على خطامها. ولألسف، يفشل الكثري من اآلابء يف تعليم أوالدهم الدروس املهمَّة حكًما ستسري 

املتعلِّقة ابجلنس اليت ميكن أن حتميهم من أتثري جمتمعهم وأصدقائهم الذين يتَّبعون أسلوب حياة 
 خمتلف متاًما. 

ا مثاًال استوحيت من أسلوب حياهتم؟ هل كانو ماذا عن أجدادك وأقاربك؟ أّي نوع من الرسائل 
 إجيابيًّا لوجهات النظر الصاحلة املتعلقة ابجلنس؟ أم العكس؟

وماذا عن إخوتك وأخواتك وأنسبائك؟ أي مثال كانوا لك يف ما يتعلَّق ابجلنس وحياة العزوبيَّة؟ 
م هل كانت معتقداهتم وأعماهلم منوذًجا واضًحا ملا يقوله هللا عن اجلنس يف الكتاب املقدَّس؟ أم أ�َّ 

 حول اجلنس؟ هوا متاًما برأي الثقافةتشبَّ 

يف سّن الطفولة  أّم عزابء أو أعزب أشخاص نشأوا مع أب من ترى ر من حولك، كمعندما تنظ
يف الواقع، إن جزًءا كبريًا من تقاليد العائالت اليت يعاودون الكرَّة وينجبون طفًال خارج رابط الزواج؟ 

 نس، فينتقل الضرر من جيل إىل آخر.حول اجل شوهبا خلل يعزز وجهة نظر الثقافةي

د نسي على يد أحد أفران أبناء الشبيبة تعرَّضوا لالستغالل اجلومن احملزن القول إن الكثري م
فتسبَّب هذا االستغالل بتدمري نظرهتم للجنس، وستتفاقم وطأة األذيَّة . العائلة أو صديق مقرَّب هلا

 مع تقدُّمهم يف السّن ليبلغوا سّن النضوج.
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 أتثَّرت مبعتقدات أفراد عائلتك وممارساهتم املتعلِّقة ابجلنس.  تكن خلفيَّتك العائليَّة، ال بّد أنَّك�ًّ أ
أن ختتار االقتداء  إمَّا . ميكنكاخليار بني يديك وسواء كانت هذه التأثريات إجيابيَّة أو سلبيَّة،

اجلنس الواردة يف الكتاب املقدَّس على التقيُّد بتعاليم هللا حول  أو أن تضعبوالديك وأفراد عائلتك 
تك.   رأس أولو�َّ

 ما هي احلرية اجلنسيَّة؟ .3

أنت حّر لتختار ما ‘‘إحدى الرسائل األكثر شيوًعا اليت تنقلها ثقافتنا إىل شبيبة اليوم هي اآلتية: 
عن اجلنس عندما يتعلَّق األمر مبعتقداتك املرتبطة ابجلنس. وتوحي لك األحاديث ’’ تريده حلياتك

 صوات األخرى اليت تصلك من ثقافتكواحلرية اجلنسية أبنَّه يكفي أن تستمع إىل صوت قلبك واأل
 لكي تتَّخذ القرار الصائب يف هذا اجملال. 

ويف كثري من األحيان، يسارع املتحدِّثون عن احلرية اجلنسيَّة إىل دعوتك إىل عدم التقيُّد 
 نَّاها والداك. ابملعتقدات القدمية الطراز اليت يتب

 تعريف متوافق مع معايري هللا .أ

إًذا، ما هي احلرية اجلنسية؟ هل تعين احلرية اجلنسيَّة أنَّك حّر لتعتقد ما تشاء وتفعل ما تريده يف 
 حياتك اجلنسيَّة؟ ففي �اية املطاف، هذا جسمك أنت.

 فق معايري هللا.يف ما يلي تعريف لن تسمعه يف األفالم. إنَّه تعريف احلرية اجلنسيَّة و 

احلرية اجلنسية: ال تعين حرية فعل ما تشاء مع صديقتك أو زوجتك، أو حرية فعل ما 
تشائني مع صديقِك أو زوجِك. احلرية اجلنسية هي القدرة على فعل الصواب مع صديقتك أو 
زوجتك، أو حرية فعل الصواب مع صديقِك أو زوجِك. وأنت تستمّد هذه القوَّة وهذا الفهم 

 الكتاب املقدَّس. من هللا وكلمته، أيمن 

 متَّ اقتباس هذا التعريف للحرية اجلنسيَّة من معهد مبادئ احلياة األساسيَّة. 
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فلنلِق نظرة على األفكار الرئيسيَّة يف هذا التعريف للحرية اجلنسيَّة. ال تعين احلرية عدم وجود 
 هلا.  حدود. فاحلرية الفعليَّة تعمل ضمن نطاق احلدود املوضوعة

من أين لى فعل الصواب يف عالقاته كافة. ومَّن يتمتَّع ابحلرية اجلنسية هو من ميلك القدرة ع
يستمّد هذه القوَّة؟ من هللا. ال يعين هذا أنَّه أقوى من الشخص اآلخر بل أنَّه يتمتَّع مبيزة ضبط 

 دود اليت وضعها هللا له.النفس، وابلقدرة على التحكُّم يف أفكاره ومشاعره وتصرُّفاته وحصرها ابحل

 وتشمل احلرية اجلنسيَّة الفعليَّة أيًضا إدراك الصواب الذي جيب تطبيقه يف كّل عالقة. 
وما هو األساس الذي جيب أن تستند إليه هذه األفكار والقرارات؟ إنَّه الكتاب املقدَّس، حّق هللا. 

ب اتِّباعه يف كّل عالقة. وهنا جتد فالكتاب املقدَّس يشكِّل أفضل مصدر لتحديد الصواب الذي جي
 نفسك يف صراع مع ما متليه عليك ثقافتك بشأن احلرية اجلنسيَّة.

ال تسمح ألحد أبن ميلي عليك ما ستفعله. أنت حّر الختاذ قراراتك ‘‘فثقافتك تقول: 
الذي تتحدَّث ’’ مستوى عدم النضوج‘‘لكن ليست هذه حرية جنسيَّة فعليَّة، بل هذا ’’. بنفسك

فهو بذلك يُظهر ’’ ميكنين أن أفعل ما حيلو يل!‘‘. عندما يصرخ املراهق: 2: 12عنه رسالة رومية 
 مستوى عدم النضوج يف داخله.

يف الواقع، إذا أردت أن تقيم عالقة جنسيَّة جتعلك تشعر ابحلّب الفعلي واملتعة الفعليَّة بدون ندم، 
فهي ستجعلك تنحدر إىل اتَّبعت نظرة الثقافة للحرية اجلنسية اتَّبع نظرة هللا للحرية اجلنسيَّة. أمَّا إذا 

 مستوى أدىن من األفضل الذي أعدَّه هللا لك، ولن تتمكَّن أبًدا من حتقيق مشيئة هللا حلياتك.

 ماذا عن هوييت اجلنسيَّة؟ .ب

جيع يف السنوات األخرية، برز قبول متزايد الختبار الشبيبة تعدُّد الشركاء اجلنسيِّني. ويتم تش
املراهقني أكثر فأكثر على اعتبار العالقة بني شخصني من جنس واحد عالقة طبيعيَّة. والرسالة اليت 

ويواجه الكثري من املراهقني ضغوطًا شديدة لالنسجام ’’. إفعل ما تشاء‘‘يتم الرتويج هلا هي اآلتية: 
 مع الثقافة.
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ا يف هذا اجملال؟ هل مارست تواجههبينما تتأمَّل يف حياتك، ما هي التحد�ت الشخصيَّة اليت 
 أصوات الثقافة ضغطًا عليك لكي تقوم ابختبارات جنسيَّة؟ 

 إًذا، ماذا يقول هللا عن هويتك اجلنسيَّة؟ الكتاب املقدَّس واضح جدًّا يف هذا اجملال.

 ترمجة مسيث وفاندايك 27: 1تكوين 

 ُصورَِة ِهللا َخَلَقُه. ذََكرا َوانـَْثى َخَلَقُهْم.َفَخَلَق هللاُ االْنَساَن َعَلى ُصورَتِِه. َعَلى 

. وال يرتكب هللا األخطاء. ويبنيِّ العدد التايل كيفيَّة خلق إمَّا ذكرًا أو أنثىلقد خلق هللا اإلنسان 
ك.  هللا إ�َّ

  14-13: 139مزمور 

تَـنَـْيَت ُكْلَيَيتَّ. َنَسْجَتِين ِيف َبْطِن أُمِّي.   ألَنََّك أَْنَت اقـْ

  ْمحَُدَك ِمْن َأْجِل َأّينِ َقِد اْمتَـْزُت َعَجباً. َعِجيَبٌة ِهَي َأْعَماُلَك َونـَْفِسي تـَْعِرُف َذِلَك يَِقيناً.أَ 

ا تقول لك ثقافتك إنَّك ولدت عن طريق الصدفة أنَّه مهتم كل ، لكنَّ هللا يعلن بوضوح رمبَّ
 بتفاصيل حياتك حىتَّ قبل والدتك. االهتمام

م ولدوا ليكونوا مثليني. لكن ه ويُقال للكثري ذا الكالم خمالف متاًما من أبناء الشبيبة اليوم إ�َّ
 هللا يف الكتاب املقدَّس. لكالم

هل ينجذب بعض أبناء الشبيبة وراء العالقات املثليَّة؟ نعم. ملاذا؟ تساعدك حقيقة بسيطة واحدة 
قها هللا، ويسعى إىل تزويرها وزرع على فهم اجلواب. يريد الشيطان أن يسلب كل عطيَّة صاحلة خل

 التشويش يف حياتك لكي ترفض حق هللا وتصدِّق أكاذيب الشيطان.

ما جيوز فعله. لذا، جيب أن ختتار أن ُختضع أفكارك حلّق هللا. فليست مشاعرك هي اليت حتدِّد 
وية اجلنسية اليت فحق هللا صادق سواء قبلناه أو مل نقبله. وجيب أن تقّرِر أن تقبل حق هللا بشأن اهل

ه.تتمتَّع هبا منذ الوالدة  . وال يعتمد األمر على مشاعرك بل على اجلسد الذي منحك إ�َّ
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هذا النوع من املتوّرِط أبنشطة مثليَّة مشاعر قويَّة جتاه لشخص ال تزال لدى ا ونتكوقد 
 العالقات. لكن هللا يريد من اجلميع أن يقبلوا حقَّه. 

 هللا هو من خلقين. وهللا ال يرتكب األخطاء. ‘‘جيب أن تنظر يف املرآة وتقول لنفسك: 
 ’’.اهلوية اجلنسية اليت أمتتَّع هبا منذ الوالدةأ� أختار أن أقبل حّق هللا من جهة 

جاهز ملساعدتك قد تواجه الكثري من التجارب يف ما يتعلَّق هبويتك اجلنسيَّة. لكن أتكَّد أن هللا 
 فهم حقِّه والسلوك فيه يوميًّا. على

 ؟معايري هللا املتعلِّقة ابلعزَّابما هي  .4
يف داخلك الرغبة والقدرة على إقامة عالقات   رجًال أو خلقِك امرأة. ووضعلقد خلقك هللا

جنسيَّة. لكن اجلنس عطيَّة من هللا وليس احتياًجا. أنت حتتاج إىل اهلواء والطعام واملياه لكي تعيش 
وتعيش حياة �ا متوت حتًما، لكنَّ العالقات اجلنسيَّة ليست ضروريَّة لكي تستمّر على قيد احلياة وبدو 

 سعيدة.

 يَّةاجلنس عالقتك جيب أن حتصرو لدى هللا معيار بسيط جدًّا  يف ما خيّص العالقات اجلنسيَّة. 
 فحسب. الزواجوأن متارسه ضمن إطار  -أو زوجكِ  زوجتكَ  -بشخص واحد

 شخص غري متزّوِج واضح جدًّا: ال تنخرط يف أي عالقة جنسيَّة.  هللا لكلّ  إن معيار

فالرجل املتزوج يرتكب الزىن عندما ويف الوصا� العشر، ينهينا هللا بكل وضوح عن ارتكاب الزىن. 
ميارس اجلنس مع امرأة غري زوجته. وينطبق املعيار نفسه على املرأة اليت متارس اجلنس مع رجل غري 

 .زوجها

حد أبعد من ذلك يف وصف هذا املعيار عندما �ا� عن ممارسة اجلنس يف وذهب يسوع إىل 
 أذهاننا مع شخص آخر.

 ترمجة مسيث وفاندايك 28-27: 5مىت 

ْعُتْم أَنَُّه ِقيَل لِْلُقَدَماِء: الَ تـَْزِن.‘‘  اْمَرَأٍة َوَأمَّا َأَ� فََأُقوُل َلُكْم: ِإنَّ ُكلَّ َمْن يـَْنظُُر ِإَىل  َقْد مسَِ
ْلِبهِ    ’’.لَِيْشَتِهيَـَها فـََقْد َزَىن هِبَا ِيف قـَ
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يف البداية، حتدَّث يسوع عن العمل اجلسدي الوارد يف الوصا� العشر، مثَّ أوضح أن ممارسة هذا 
 حتسب خطيَّة أيًضا.الفعل يف أذهاننا 

التغلُّب  تتعلَّم كيفيَّةقد تشكِّل مقاومة التجارب يف ذهنك معركة كبرية يف حياتك. لذا، جيب أن 
لقد متَّ تناول هذا املوضوع بشكل أكثر تفصيًال ن هللا جاهز ملساعدتك. أبثًقا على هذه التجارب، وا
 ’’.حلياة جديدةاجملموعة دراسات ‘‘ضمن  ’’التجربة‘‘يف درس حتت عنوان 

كيف ميكنك أن تبقى طاهرًا جنسيًّا إىل أن تتزوَّج؟ يتطلَّب األمر التزاًما فعليًّا من جانبك.   
اذه هو صون هذا اجلزء من حياتك لشخص واحد، وهي املرأة اليت  والقرار املهم الذي جيدر بّك اختِّ

رأة أيًضا أن حتصر ستتزوَّجها، على أن حتصر عالقتك اجلنسيَّة هبا ضمن رابط الزواج. وينبغي على امل
 عالقتها اجلنسيَّة برجل واحد، وهو زوجها، ضمن رابط الزواج. 

 ماذا عن األعزب املتوّرِط بعالقات جنسيَّة؟ 

 التزم بعيش حياة جنسيَّة طاهرة .5

أن اليوم ابتداًء من ال ميكنك الرجوع إىل املاضي وتغيريه. إذا كنت �شطًا جنسيًّا يف املاضي، قّرِر 
حياة خمتلفة. وميكنك أن ختتار عيش حياة جنسيَّة طاهرة بقيَّة حياتك. وما هي الطهارة تعيش 

ا العيش وفق املعيار الذي وضعه هللا للعالقات اجلنسيَّة.  اجلنسيَّة؟ إ�َّ

، بل إنَّه حيبُّك وهو مستعّد أن يغفر لك إذا ةاتلف إليك هللا على أنَّك فاشل أو سلعة ال ينظر
 ا خبطا�ك، مهما ارتكبت من خطا�.جئت إليه معرتفً 

ا أُمسكت وهي تزين.  م، أحضرت جمموعة من الرجال امرأة إىل يسوع قائلني إ�َّ يف أحد األ�َّ
قالوا هذا ليجرِّبوه. قالوا إن �موس العهد ’’ هل نرمجها أم نطلق سراحها؟‘‘وطرحوا عليه سؤاًال: 

 كنَّهم كانوا يعيشون يف ظّل القانون الروماين يف زمنالقدمي أوصاهم إن مثل هذه تُرَجم حىت املوت. ل
 يسوع، ومل يكن هذا القانون حيكم ابملوت على من يرتكب الزىن.

وسرعان ما خرج الرجال ’’. ِمَها َأوَّالً ِحبََجٍر!َمْن َكاَن ِمْنُكْم ِبالَ َخِطيٍَّة فـَْلريَْ ‘‘فأجاهبم يسوع قائًال: 
 رأة.مجيًعا وراح يسوع يتحدَّث مع امل
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 ترمجة مسيث وفاندايك 11-10: 8يوحنا 

َتَصَب َيُسوُع َوَملْ يـَْنظُْر َأَحداً ِسَوى اْلَمْرَأِة قَاَل َهلَا:  َ� اْمَرَأُة أَْيَن ُهْم ُأولَِئَك اْلُمْشَتُكوَن «فـََلمَّا انـْ
والَ َأَ� َأِديُنِك. «ا َيُسوُع: فـََقاَل هلََ ». الَ َأَحَد َ� َسيِّدُ «فـََقاَلْت:  »َعَلْيِك؟ َأَما َداَنِك َأَحٌد؟
  ».اْذَهِيب َوالَ ُختِْطِئي أَْيضاً 

الذين كانوا �شطني األشخاص مسألتني ختّصان يتناول اجلواب الذي أعطاه يسوع هلذه املرأة 
 أوًَّال، ال يريد يسوع أن يدينك بل إنَّه مستعدٌّ ملساحمتك. معايري هللا.   بذلك منتهكني ،جنسيًّا
ذه دعوة إىل التغيري واختيار حياة الطهارة ه’’. اْذَهِيب َوالَ ُختِْطِئي أَْيضاً ‘‘رأة: قال يسوع للم اثنًيا،

  اجلنسيَّة. 

سواء كنت متوّرِطًا يف العالقات اجلنسيَّة أو مل تكن، التحدِّي املوضوع أمامك اليوم هو إًذا، 
؟ أتكَّد أن هللا سيساعدك، وأنَّه أعدَّ اآليت: هل ستختار العيش يف طهارة جنسيَّة من اآلن فصاعًدا

 خطَّة حلياتك مليئة أبفضل األصدقاء. 

 مواعدة/اختيار الشخص الذي سأتزوَّجه .ب
سنة، سيقولون لك  28و 18إذا أجريت استطالع رأي للعزَّاب الذين ترتاوح أعمارهم بني 

م يودُّون الزواج يوًما ما! وقد وضع البعض منهم خطَّة يف  هذا اجملال. يقولون:  مبعظمهم إ�َّ
لكن علي أن أجد  يف الزواج أ� مستعد وراغب‘‘، أو ’’أ�ي دراسيت اجلامعيَّة أوًَّال  أن أريد‘‘

 كيف تعلم ما إذا كنت مغرًما فعًال؟ ‘‘طرح السؤال اآليت:  مثَّ يتمّ ’’. الشخص املناسب
 ’’هل سيالزمك هذا احلّب طوال عمرك وأنت متزوَّج من هذا الشخص؟

ف جتد الشخص املناسب للزواج؟ ختتلف هذه العمليَّة من بلد إىل آخر وحىتَّ من عائلة إىل كي
 أخرى. ويف بعض العائالت يقوم األهل بتدبري زواج أوالدهم. ويف حالتك، قد خيتلف الوضع متاًما.

تتزوَّجه أحد أهم القرارات يف بيئتك، يشكل اختيار الشخص الذي ستَّبع املنهج كن اللكن أ�ًّ ي
تتخذها يف حياتك. ويتمثَّل أحد مفاتيح الزواج السعيد بتعلُّم كيفيَّة بناء صداقات صحيَّة مع اليت 

 اجلنس اآلخر.
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بشكل أكثر تفصيًال يف دروس أخرى.  شريكة احلياةسيتم تناول موضوع املواعدة واختيار 
ع وسنعطي حملة عامة أساسيَّة عن بعض املسائل وسنحصر هذا الدرس أبربعة أسئلة حول هذا املوضو 

 املرتبطة ابملواعدة.

 ما اهلدف من املواعدة؟ .1

ك تدوين آرائملاذا يتواعد الناس؟ يوجد أكثر من جواب واحد صحيح عن هذا السؤال. ميكنك 
 . ’’املواعدة‘‘من دليل الدراسة حتت عنوان  حول هذا املوضوع يف السؤال األول من املشروع الرابع

 ما يلي أجوبة البعض عن هذا السؤال. يف 

 لكي أمتكُّن من معرفة أصدقائي بشكل أفضل •

 وأصبح �ضًجا اجتماعيًّالكي أمنو  •

 لكي أكوِّن فكرة عن طريقة تفكري الشاابت (الشبان) •

 لكي أشاركه/ا مشاعري •

 لكي أستعّد للزواج •

 لكي أتعلَّم أن أشعر ابالرتياح مع أشخاص من اجلنس اآلخر •

ا لديك أسباب أخرى وال أبس يف ذلك.   لكن من أين جاءت أفكارك املتعلِّقة ابملواعدة؟ رمبَّ
ا جمرَّد أفكار استقيتها من ثقافتك؟الكتاب املقدَّس؟ مبنيَّة على أساس حّق هل هي   أم إ�َّ

يف يسوع إذا كنت مؤمًنا ملتزًما ابلسلوك مع ما هي األسباب اليت جيب أن تدفعك إىل املواعدة 
األسباب الواردة أعاله. وإذا طلبت من  القائمة كل �حية من نواحي حياتك؟ وميكن أن تشمل

يسوع أن يزوِّدك بقائمة األسباب اليت جيب أن تدفعك إىل املواعدة، فربأيك ما هي األسباب اليت قد 
 تتضمَّنها القائمة؟
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 يف ما يلي مسألتان جيب أن توليهما أمهية يف املواعدة.

 كيفيَّة تبادل احملبَّة، وخصوًصا احملبَّة أغايب أي حمبَّة هللا.  تعلُّم .أ

 اعتبار املواعدة فرصة القرتاب الطرفني إىل هللا. .ب

دراسات اجملموعة ‘‘ضمن  ’’احملبَّة وقبويل لذايت‘‘اتبعت درًسا حتت عنوان إذا سبق لك أن 
تتضمَّن اللغة ة الواردة يف الكتاب املقدَّس. فال بّد أنَّك اطّلعت على أنواع احملبَّة األربع ،’’حلياة جديدة

هي احملبَّة اليت ُيشار هبا إىل حمبَّة هللا لنا. ’’ أغايب‘‘اليو�نية أربع كلمات تشري إىل احملبَّة. واحملبَّة 
 فهو حيّبنا حمبَّة عميقة ال عالقة هلا ابملشاعر الرومنسيَّة.

ا تصرب.  13يف رسالة كورنثوس األوىل ’’ أغايب‘‘ورد أفضل وصف للمحبَّة  اليت تصف احملبَّة أب�َّ
ََحبَُّة ُتشِفقُ ‘‘أين الرومنسيَّة يف الصرب؟ مثَّ تقول اآلية 

، وتعدِّد الحًقا أساليب أكثر عمليَّة للتعبري ’’امل
سيًّا جدًّا بل إنَّه يتعلَّق ابحملبَّة عن احملبَّة ضمن عالقة سليمة. لكن ليس أي أسلوب منها رومن

 احلقيقيَّة.

أعاله أنَّنا إذا أرد� مواعدة شخص ما، جيب أن تكون هذه فرصة للطرفني  )ب(توضح النقطة 
 لالقرتاب إىل هللا.

إذا مل يكن هذان املقوِّمان موجودين يف املواعدة، تكون قد خسرت بعض اجلوانب األكثر متعة 
ا يشكِّالن العاملني األصعب لنجاح أي مواعدة. لكنَّ يف املواعدة.  هما رمبَّ

 ممارسة اجلنس.  اكتساب خربة يف جمال هتدف املواعدة إىل بناء صداقة حقيقيَّة، وليس إىل
إذا كنت أعزاًب ومهتمًّا ابملواعدة، احرص على فعل ذلك بقلب منفتح أمام هللا واطلب منه توجيه 

. اليت ختوضها العالقة  خطواتك يف
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 واعدة؟بدء ابملمىت يكون املرء جاهًزا لل .2

واعدة؟ ال يوجد جواب بسيط بدء ابملما هو جوابك عن هذا السؤال؟ مىت يكون املرء جاهزًا لل
. لقد جعل هللا كّل واحد منَّا خمتلًفا قليًال عن اآلخر. إذا كنت أعزاًب، الناس واحد ينطبق على مجيع

’’ � رب، هل تعتقد أنَّين جاهز للبدء ابملواعدة؟‘‘فأهّم سؤال ميكنك طرحه هو اآليت: 

 يف ما يلي مخسة عوامل تساعدك لتحدِّد ما إذا كنت جاهزًا للبدء ابملواعدة.

 وخماطرها.عندما تدرك فوائد املواعدة  .أ

 جمموعة من املعايري اخلاصَّة بك (قواعد املواعدة) شخصيًّا عندما تكون قد وضعت .ب

تساوم، عندما تكون قد اتفقت مع هللا على عدم املساومة على معايريك. فعندما  .ت
تتفاقم جتارب الشيطان، وتزداد أنت ضعًفا، وسرعان ما جتد نفسك عالًقا يف فخ 

 األفكار واألعمال اآلمثة.

دما جتيد بناء صداقة مستنًدا إىل أسس أخرى غري االجنذاب اجلنسي. عن .ث

عندما تتمتَّع بصفات شخصيَّة آمنة وتكون ملتزًما مبمارسة ضبط النفس يف عالقتك  .ج
 أي عندما تكون صديًقا آمًنا. -ابلشخص الذي تنوي مواعدته

نظرة على النقطة ب  ن هذه العوامل بشكل أكثر تفصيًال. لكن فلنلقِ كل عامل م  ةميكن مناقش
 ’’. عندما تكون قد وضعت شخصيًّا جمموعة من املعايري اخلاصَّة بك للمواعدة‘‘حتت عنوان 

لمواعدة. يف الفصل الثالث، حتدَّثنا عن احلدود. هذا هو بيت هذه هي القواعد اخلاصَّة بك ل
 يف هذه الناحية مناملرتبة األوىل  القصيد. وستعيش أفضل مستقبل عندما ختتار أن تضع هللا يف

 حياتك وأن تضع حدوًدا تكرمه من خالهلا.
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 ما هي بعض فوائد املواعدة؟ .3

 ميكنك اإلجابة عن هذا السؤال يف السؤال الثالث من املشروع الرابع من دليل الدراسة. 
إذا كنت أعزاًب، قد يكون من املفيد لك أن تتحدَّث مع أشخاص أكرب سنًّا مضت سنوات عدَّة أو 

 هذا السؤال. نأكثر على زواجهم ملعرفة أجوبتهم ع

ال متهيًدا يشكِّ ميكن للتعرُّف إىل شخص آخر والبدء ابحللم إبمكانيَّة متضية حياتك معه أن 
 ذلك يف حياتك؟ ألمجل قصَّة حّب. إًذا، ما هي أفضل طريقة لتحقيق

ة سليمة مع أشخاص من اجلنس يبنيِّ هذا الرسم البياين منط الكتاب املقدَّس لبناء عالقات حمبَّ 
 .اآلخر

ويبنيِّ لبناء عالقة وثيقة ابلشخص اآلخر أن يقرتب كلٌّ منكما إىل هللا.  املثلى وتستلزم الطريقة
كما، تقرتابن أكثر فأكثر ما بينما تضعان أنتما االثنان هللا يف املرتبة األوىل يف حياتالرسم البياين أنَّك

، وواحدكما إىل اآلخر. إليه
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ا أنت تقول: ’’ ال‘‘أو ’’ نعم‘‘إًذا، هل ستسمح ليسوع أبن يقول لصداقتك بشخص آخر؟ رمبَّ
ذ ‘‘ أفضل حتقيق أردت فعًال  حقًّا؟ إذا’’ هذا القرار بنفسي!أ� أعرف َمن هو األفضل يل. سأختَّ

مستقبل على اإلطالق يف هذه الناحية من حياتك، أعِط األولويَّة هلل يف هذه القرارات. 

 خماطر املواعدة؟ ما هي بعض .4

ا أنت متلك األجوبة الصحيحة كافة عن هذا السؤال. هل يعود األمر إىل خربتك الشخصيَّة  رمبَّ
؟ هنا، ميكن إخبار الكثري من القصص احملزنة كثري من األشخاص غري املناسبني لكومواعدتك ال

م قاموا ر أ�َّ  املواعدة.ات سيئة يف خبيار  املتعلِّقة برجال ونساء اكتشفوا يف وقت متأخِّ

، فهو وقت املواعدة. وخي احلذر يف اختيار أصدقائكوإذا كان هناك وقت حتتاج فيه إىل ت
؟ تنذر مبشاكل مستقبليَّةما هي بعض العالمات اليت 

الشخص اآلخر مؤمًنا، أو إذا مل يكن تبنيِّ هذه الرسوم البيانية ما ميكن أن حيدث إذا مل يكن 
ا أنت تقرتب إمهتمًّا  ، ىل هللا، لكن إذا مل تكن هذه حال الشخص اآلخرابالقرتاب إىل هللا. رمبَّ

 عن الشخص اآلخر.، وجدت نفسك تبتعد إىل هللا أنت فكلَّما اقرتبت

أنت  وإذا قرَّرت تعميق العالقة ابلشخص اآلخر الذي ال يسعى إىل االقرتاب إىل هللا، ستضطر
ا: إن مل تقرتاب أنتما ). يوضح هذا الرمسان البيانيَّان مبدأ بسيطً 2#(بدورك إىل االبتعاد عن هللا 

 هللا، فستوقعكما عالقتكما يف كثري من املشاكل واملتاعب. االثنان إىل
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حلياتك. لذا، ال ختدع نفسك  لب منك اخلطَّة اليت أعدَّهاعالقة تبعدك عن هللا تس أيُّ  الواقع، يف
 كّل ما سيقدِّمه لك هللا لألبدية.معتقًدا أن هذه العالقة أفضل من  

ويتمثَّل اخلطر اآلخر املرتبط ابملواعدة ابلوقوع يف جتربة ممارسة اجلنس قبل الزواج. ولن جيعل 
وإذا كنت قد سلَّمت ’’. اجلنس اآلمن‘‘استخدام الواقي الذكري اجلنَس آمًنا. فال وجود ملا ُيسّمى 

 نسيَّة، فهي ستأيت دوًما خبيبة األمل والندم إىل حياتك. حياتك ليسوع، مثَّ اخرتت طريق اخلطيَّة اجل

 
كّل من يتورَّط يف عالقة جنسيَّة قبل الزواج (سواء كان من خالل ممارسة اجلنس أو أي تالمس 

جسدي غري الئق) يعيق عالقته ابهلل إىل حدٍّ كبري. ويرتفع جدار من الشعور ابلذنب بني 
بسبب  لوحدة وعدم الرضىيف ما بينهما. ويبدأان ابلشعور اب الشخصني. فيتعذَّر عليهما التواصل

 إعاقة عالقتهما ابهلل، وواحدمها ابآلخر.

 فاحملبَّة، وليس العالقة اجلنسيَّة، تساهم يف متتني عالقة احلّب وتوثيقها. 
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 ترمجة مسيث وفاندايك 14: 3كولوسي 

يِع َهِذِه اْلَبُسوا اْلَمَحبََّة الَِّيت هِ    َي ِراَبُط اْلَكَماِل.َوَعَلى مجَِ

إذا سألت األشخاص األكرب سنًّا عن أكثر ما يندمون عليه يف خالل املواعدة، فلن يقول أي 
بدًال من ذلك، سيقول لك الصادق ’’. ليتين مارست اجلنس أكثر يف خالل فرتة املواعدة‘‘منهم: 
 ود اليت وضعها هللا يف ما خيصّ ليتين توخَّيت احلذر وكنت أكثر حرًصا على االلتزام ابحلد‘‘بينهم: 

 ’’.  . ليتين تريَّثت يف ممارسة اجلنسالعالقة اجلنسيَّة والعزوبيَّة

�ج الكتاب املقدَّس لبناء عالقات عرب يف ما يلي رسم بياين آخر يساعدك على تفسري 
 االستعانة هبذا اهلرم.

 
 عد على منّو العالقة. لكن نظرةيرتكز �ج الكتاب املقدَّس لبناء العالقات على أساس متني يسا

 العامل مناقضة متاًما كو�ا ترتكز على جمرَّد نقطة تعيق االستقرار وجتعل العالقة تتداعى بسهولة.

ال تدع العامل يقحمك داخل قالبه. بدًال من ذلك، ثبِّت عينيك على يسوع واجعل االلتزام 
سُيدخل إىل حياتَك الصديقة  اآلمنة واملسؤولة اليت ابلسلوك وراءه األولويَّة األوىل يف حياتك. وهو 

على الشاابت أيًضا يف  مام واللطف والتقوى. وينطبق هذا املبدأتتمتَّع بصفات ضبط النفس واالهت
 اختيار شريك احلياة.
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 الزواج .ت
 من بني العالقات الشخصيَّة كافة اليت تبنيها يف حياتك، يتوق هللا إىل أن تكون عالقتك الزوجيَّة

العالقة األكثر متيـُّزًا وإىل أن أتيت مباشرة بعد عالقتك به من حيث ترتيب األولو�َّت. إليك صيغة 
 بسيطة للتمتُّع أبفضل زواج على اإلطالق.

 أعِط األولويَّة األوىل هلل يف حياتك •

 دعي هللا خيتار شريك حياتكِ  /حياتك هللا خيتار شريكة دَع •

خالل فرتة يف الصداقة األفضل يف حياتك، ليس  من كل قلبك إىل أن تكون هذه اسعَ  •
 املواعدة فحسب بل لبقيَّة حياتك.

خلق آدم وحواء، أوَّل إنسانني على وجه األرض  جزًءا من خطَّة هللا حلياتنا. فاهللواج يشكِّل الز 
أمثلة الكتاب املقدس مليء بقصص زواج أشخاص آخرين. وتشكِّل هذه القصص و وزوَّجهما. 

 يَّة أو سلبيَّة عن الزواج.واضحة إجياب

 ال تدع العامل أو األفالم أو الناس يقودونك يف طريق خمتلفة. فاهلل يعرف ما هو أفضل لك. 
 وهو حيبُّك أكثر من أي شخص آخر ويريد األفضل لك. 

 ترمجة مسيث وفاندايك 11: 29إرميا 

َعْنُكْم يـَُقوُل الرَّبُّ َأْفَكاَر َسَالٍم الَ َشرٍّ ُألْعِطَيُكْم آِخَرًة َألّينِ َعَرْفُت اَألْفَكاَر الَِّيت َأَ� ُمْفَتِكٌر هِبَا 
 َورََجاًء.

يوجد الكثري من الكتب املمتازة حول الزواج وتربية األطفال. ال يغطي هذا اجلزء البسيط من 
ًجا، الدرس التفاصيل كافة اليت جيب أن تعرفها لكي تنعم بزواج �جح. سواء كنت أعزاًب أو متزوِّ 

 أفضل ما ميكنك فعله هو االستمرار يف استثمار الوقت لتحقيق ملء مشيئة هللا حلياتك. 
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 كيف ميكنك أن تستعد لزواج �جح؟ .1

إذا كنت أعزاًب، فأحد أهم القرارات اليت ميكن أن تتخذها هو اختيار الشخص  الذي ستتزوَّجه. 
، جيب أن تسعى أيًضا إىل أن ةياة املناسباحل ةلكن وبدًال من تكريس وقتك كلِّه للبحث عن شريك

تصبح الشخص الذي يريد هللا أن تكونه لكي تكون بدورك شريك حياة مناسب للشخص الذي 
 سيختاره لك هللا. 

هللا ما إذا كنت متزوًِّجا من الشخص املناسب.  سائًال ن تصّلي فال داعي ألوإذا كنت متزوًِّجا، 
ذته يف املاضي، وهو جاهز ملساعدتك ليصبح زواجك أفضل من أي وقت  فاهلل يكرم القرار الذي اختَّ

 ما يف وسعك كلّ   بذلابستطاعتك أن تقرر  ، لكنمضى. ال ميكنك الرجوع إىل الوراء وتغيري املاضي
 من اآلن فصاعًدا إلجناح زواجك.

 يف ما يلي بعض األفكار املتعلقة أبمور خمتلفة ميكنك القيام هبا لالستعداد لزواج �جح. 
اذ هذه اخلطوات املهمَّة حنو النمو.  سواء كنت أعزاًب أو متزوًجا، ميكنك اختِّ

 جيب أن تتمتَّع بعالقة شخصيَّة متنامية بيسوع. .أ

 جيب أن تتعلَّم أن تقبل نفسك. .ب

 طيًعا للسلطات كافة.جيب أن تتعلَّم أن تكون م .ت

 جيب أن يكون لديك ضمري طاهر. .ث

لتعبري عن غضبك وأن تسلِّم حقوقك يف ا جيب أن تتَّبع معايري الكتاب املقدَّس .ج
 الشخصيَّة هلل.

 اتك اجلنسيَّة.جيب أن تنّمي ميزة ضبط النفس يف داخلك وخصوًصا يف سلوكيَّ  .ح

تاح والصدق يف تواصلك مع جيب أن تنّمي مهارات تواصل جيِّدة وأن تتعلَّم االنف .خ
 احلياة. ةشريك

 جيب أن حتدِّد أهدافك احلياتيَّة، ومنها الوظيفة اليت ستختارها. .د

 للرجال: جيب أن تكون قادرًا على إعالة أسرتك ماد�ًّ وأن تتخلَّص من ديونك الكبرية. .ذ
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لتحديد ما يف املزيد من األفكار ضأن نلتمأل صحفات عدَّة كما ميكن وميكن أن تطول القائمة 
جيب علينا فعله يف حياتنا لتحقيق ملء مشيئة هللا حلياتنا. ليس عليك أن تكون كامًال لكي تنعم 

ا عليك مواجهة التحدِّ�ت بكّل جدِّيَّة.  بزواج �جح وإمنَّ

حتتاج إىل عندما تفكِّر يف الزجيات اليت تنتهي ابلطالق ويف تلك اليت تعرتيها مشاكل كربى، 
 لكي تنعم بزواج �جح. لكن عليك أن تسعى أيًضا إىل حتقيق النمو الشخصي هللا من ساعدةامل

 لكي تكون أفضل شريك حياة للشخص الذي ستتزوَّجه.

 ما هي معايري هللا للزواج الناجح؟ .2

حتتاج نواٍح كثرية يف حياتك إىل اهتمام إذا أردت أن تنعم بزواج �جح. فلنلِق نظرة على مفاتيح 
 كما أوضحها هللا يف الكتاب املقدَّس.الزواج الناجح  

م، حاول بعض رجال الدين أن جيرِّبوا يسوع فسألوه عن الطالق. فأوضح يسوع يف  يف أحد األ�َّ
 جوابه مشيئة هللا لكّل زواج.

 ترمجة مسيث وفاندايك  6-3: 19مىتَّ 

  » حيَِلُّ لِلرَُّجِل َأْن ُيطَلَِّق اْمَرأََتُه ِلُكلِّ َسَبٍب؟َهلْ «َوَجاَء ِإلَْيِه اْلَفّرِيِسيُّوَن لُِيَجّرِبُوُه قَائِِلَني َلُه: 
َرْأُمتْ َأنَّ الَِّذي َخَلَق ِمَن اْلَبْدِء َخَلَقُهَما ذََكراً َوأُنـَْثى؟«فََأَجاَب:  ِمْن َأْجِل َهَذا «َوقَاَل:  »َأَما قـَ

َناِن َجَسداً َواِحداً.َيْرتُُك الرَُّجُل َأاَبُه َوأُمَُّه َويـَْلَتِصُق اِبْمَرأَتِِه وَ  ِإذاً لَْيَسا بـَْعُد اثْـَنْنيِ َبْل  َيُكوُن اِالثـْ
ُ الَ يـَُفّرِقُُه ِإْنَسانٌ    ».َجَسٌد َواِحٌد. فَالَِّذي َمجََعُه اهللَّ

هللا خطَّته للزواج.  صفحات األوىل من سفر التكوين، حني أعلناقتبس يسوع هذا الكالم من ال
 التوجيهيَّة الثالثة للتمتُّع بزواج �جح. فلنتأمَّل يف هذه املبادئ

 الرتك .أ

؟ يكون املرء جاهزًا للزواج عندما يصبح إبمكانه ’’يرتك أابه وأمَّه‘‘ما الذي قصده يسوع بقوله 
 العيش مبفرده.
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احلياة. وجيب  ةيعين هذا أن يرتك نوع العالقة اليت تربطه بوالديه وأن يبدأ عالقة جديدة مع شريك
 بدايًة يف إقامة حفل زواج قانوين، وهو عبارة عن إفادة علنية إبنشاء عائلة جديدة. أن يتجّلى ذلك

 الرتك اجلسدي .1

يشمل هذا النوع من الرتك التمكُّن من العيش يف بيتك أو منزلك اخلاص. جرت العادة يف بلدان 
تلقائيًّا ملشيئة هللا، كثرية حول العامل أن يقيم الزوجان يف منزل الوالدين. ليست هذه اخلطوة منافية 

 لكن ميكن أن متهِّد ملشاكل كثرية يف العالقة الزوجيَّة اجلديدة.

 ترك والديك عاطفيًّا .2

تعلُّم كيفيَّة االنفصال العاطفي اجلسدي عن الوالدين بعد الزواج هو  هم من االنفصالاألمر األ
 ف عن التواصل معهما.أو أن تتوقَّ  بينكم عنهما. ال يعين هذا أن تقطع عالقة املودَّة

والديك عاطفيًّا لكي تتزوَّج، يعين هذا أن حتصل على موافقتهما ومباركتهما.  عندما تنفصل عن
ا يف الوقت نفسه أن والديك يباركان 

ً
نتيجة ذلك، تشعر حبرية عاطفيَّة للسعي وراء إجناح زواجك عامل

 لك يف زواجك. فعليّ تشجيع مبثابة هذه العالقة اجلديدة. فيكون دعمهما العاطفي 

 يف التفكري ’’العزوبيَّة‘‘ترك أسلوب  .3

يف التفكري ’’ العزوبيَّة‘‘الذي حتتاج إىل فهمه وقبوله برتك أسلوب ’’ ترك‘‘يتمثَّل جانب آخر لل
 يف العالقات، وخصوًصا العالقات ابجلنس اآلخر.

هل أود فعًال ‘‘القول لنفسك للنظر إىل آخرين و تتمتَّع ابحلرية الكاملة عندما كنت أعزاًب، كنت 
لكن اآلن، وبعد ، وكنت تتمتَّع ابحلرية خلوض عالقات أبشخاص آخرين. ’’أن أتزوَّج هذا الشخص؟

 أن صرت متزوًِّجا، جيب أن تضع حدوًدا جديدة يف حياتك، سواء كان يف أعمالك أو أفكارك.

، عندما تنظر إىل شخص آخر ابعتبار أنَّه ’’ابتعد‘‘عليك أن تضع حدوًدا يف ذهنك تقول: 
 شريك حياة حمتمل. عليك أن تقوم ابلتزام شخصي ابالبتعاد عن هذا النوع من التفكري. 

 كان هذا الفكر مناسًبا عندما كنت أعزاًب، لكنَّه مل يعد الئًقا بعد أن صرت متزوًِّجا.
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جيب أن تضبط نفسك ينطبق األمر نفسه على نظرتَك لنساء أخر�ت أو نظرتِك لرجال آخرين. 
احلياة فحسب. ومتنعك هذه احلدود أيًضا من النظر إىل مشاهد وأفالم  ةوأن تلتزم ابلنظر إىل شريك

 إابحيَّة.

 ةكميكنك أن تبين صداقات أبشخاص من اجلنس اآلخر، شرط أن يتم ذلك ابالشرتاك مع شري
.فالزواج ال يستلزم ابلضرورة أن تتخلى  عن أصدقائك كافة لكنَّه ااحلياة وبعد احلصول على موافقته

 احلياة يف هذه الصداقات. ةيتطلب أن تتعلَّم كيفيَّة إشراك شريك

 االلتصاق بزوجتَك أو بزوجكِ  .ب

صق ابمرأتك أو أن يقول هللا إنَّه جيب عليك بدايًة أن ترتك أابك وأمَّك، ومن مثَّ عليك أن تلت
 هي كلمة مناسبة لوصف هذا اجلزء من الزواج الناجح. ’’ التصاق‘‘وكلمة تلتصقي بزوجِك. 

 وهو يتطلَّب التزاًما اتمًّا.

يف كثري من حفالت الزفاف، يعد الزوجان أبن يبقيا مًعا إىل أن يفرِّقهما املوت. يعين هذا بصورة 
كن ال يقتصر األمر على العيش يف بيت واحد، بل إنَّه يشمل أساسيَّة أن يعيش الزوج والزوجة مًعا. ل

 الرغبة يف االلتصاق العاطفي أيًضا.

 تربط بني شخصني.’’ مادة الصقة‘‘فاحملبَّة هي أهم 

 ترمجة مسيث وفاندايك 14: 3كولوسي 

يِع َهِذِه اْلَبُسوا اْلَمَحبََّة الَِّيت ِهَي ِراَبُط اْلَكَماِل.   َوَعَلى مجَِ

ن ألي زواج �جح. فاهلل حيبّ  العالقات. وكلَّما أحببت هللا  احملبَّة واإلخالص شرطان ضرور�ًّ
 احلياة.  ةكان من األسهل عليك أن تكون على عالقة وثيقة بشريك  ،ومتتَّعت بعالقة وثيقة به

 ويعطي هللا الزوج تعليمات حمدَّدة جدًّا حول الطريقة اليت جيب أن حيّب هبا زوجته.
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 ترمجة مسيث وفاندايك  28-25: 5فسس أ

 أَيـَُّها الّرَِجاُل، َأِحبُّوا ِنَساءَُكْم َكَما َأَحبَّ اْلَمِسيُح أَْيضاً اْلَكِنيَسَة َوَأْسَلَم نـَْفَسُه َألْجِلَها،
َها ِبَغْسِل اْلَماِء اِبْلَكِلَمِة،   راً ِإ�َّ َسَها، ُمَطهِّ  ِسِه َكِنيَسًة جمَِيَدًة، ِلَكْي ُحيِْضَرَها لِنَـفْ  ِلَكْي يـَُقدِّ

 الَ َدَنَس ِفيَها َوالَ َغْضَن َأْو َشْيٌء ِمْن ِمْثِل َذِلَك، َبْل َتُكوُن ُمَقدََّسًة َوِبالَ َعْيٍب.
  َكَذِلَك جيَُِب َعَلى الّرَِجاِل َأْن حيُِبُّوا ِنَساَءُهْم َكَأْجَساِدِهْم. َمْن حيُِبُّ اْمَرأََتُه حيُِبُّ نـَْفَسُه. 

هذا معيار مع توقعات عالية ول هللا إنَّه جيب على الزوج أن حيّب زوجته كما حيبُّنا املسيح. يق
وهذا هو نوع احملبَّة الذي يريد هللا أن يكنَّه الرجل لزوجته. وعندما حيب الزوج زوجته هبذه لكل رجل! 

 الطريقة، يصبح من السهل عليها أن حتبَّه من كلِّ قلبها. 

ا. ’’أحب شريكة حياتك كما يفعل جنوم األفالم‘‘ال يقول هللا:  يتمتَّع هؤالء أبجسام مجيلة،  فرمبَّ
م ينعمون بزواج �جح. فاحملبة احلقيقية، احملبة اليت يتحدَّث هللا عنها، هي مفتاح  لكن هذا ال يعين أ�َّ

 الزواج الناجح.

 االحتاد .ت

ريا جسًدا واحًدا. قال أحدهم: خطَّة هللا لزواجك هي أن تتعلَّم أنت وشريكة حياتك أن تص
 ’’.نعم، لكن اخلالف الفعلي هو حول اجلسد الذي سيختارانه‘‘

 سحها شخصيَّة اآلخر. تفالصريورة جسًدا واحًدا ال تعين أن خيسر واحد منكما هويته وأن تك

ا تعين الصريورة جسًدا واحًدا أن تصريا واحًدا جسد�ًّ وعاطفيًّا وروحيًّا. فهذه خطَّ  ة هللا لكما، وإمنَّ
 وابلتايل ميكن أن تتحقَّق. ولن يطلب هللا منكما القيام أبمر ال يستطيع أحد سواه أن يقوم به.

 االحتاد جسد�ًّ  .1

فالعالقة اجلنسية تعين أن تصري  .، جيب االنتظار حىت يتّم الزواج ملممارسة اجلنسخطَّة هللا وفق
م نفسه، ال يريد هللا أن نصري واحًدا مع زانية أو مع واحًدا مع الشخص اآلخر. واعتماًدا على املفهو 

 أي شخص خارج رابط الزواج. 
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أََلْسُتْم تـَْعَلُموَن َأنَّ َأْجَسادَُكْم ِهَي َأْعَضاُء اْلَمِسيِح؟ َأَفآُخُذ َأْعَضاَء اْلَمِسيِح َوَأْجَعُلَها َأْعَضاَء 
 َأْم َلْسُتْم تـَْعَلُموَن َأنَّ َمِن اْلَتَصَق ِبَزانَِيٍة ُهَو َجَسٌد َواِحٌد ألَنَُّه يـَُقوُل:  ا!زَانَِيٍة؟ َحاشَ 

َناِن َجَسداً َواِحداً «  َوَأمَّا َمِن اْلَتَصَق اِبلرَّبِّ فـَُهَو ُروٌح َواِحٌد. ».َيُكوُن اِالثـْ

مع ’’ تصري واحًدا‘‘اجلنسية تعين أن  يناهض هذا املقطع الكتايب الزىن عرب اإلشارة إىل أن العالقة
 الشخص اآلخر. ويقول هللا إنَّه جيب االنتظار حىتَّ يتم الزواج ملمارسة اجلنس.

يوضح أيًضا أن الصريورة واحًدا ال تقتصر  هيقول الكتاب املقدس املزيد عن هذا املوضوع لكنَّ 
 على التعبري اجلسدي عن احلب من خالل العالقة اجلنسية.

اد عاطفيًّااال .2  حتِّ

يعين االحتاد العاطفي أن نتعلَّم أن نتشارك احلياة مع اآلخر. فنحن حنافظ على كياننا لكنَّنا 
أن نعيش نشارك اآلخر أفراحنا وآمالنا وأحالمنا واهتماماتنا وآالمنا وأحزاننا واحتياجاتنا. حنن نتعلَّم 

آلخر، ليس جسد�ًّ فحسب، بل عاطفيًّا مًعا يف انسجام، ونبذل كل ما يف وسعنا ليهتم واحد� اب
 أيًضا.

نستبق احتياجاته أن و  نستمع إليه ابنفتاحفالصريورة واحًدا تعين أن نشارك قلبنا مع اآلخر وأن 
 ما يف وسعنا للوقوف إىل جانبه. كلَّ   ابذلني

طريقة احلياة، فإنَّكما تتشاركان القيم نفسها. ويتحقَّق ذلك ابل ةتصبح واحًدا مع شريكعندما 
 املثلى عندما تكو�ن أنتما االثنان ملتزمني متاًما ابتِّباع يسوع يف جماالت حياتكما كافة. 

 االحتاد روحيًّا .3

احلياة أن تتعلَّما أن  ةإذا أردت أن يتحقَّق ملء مشيئة هللا يف زواجك، جيب عليك أنت وشريك
لكن األهم هو أن تتشاركا األهداف  يبدأ ذلك ابلتزامكما ابلعيش ليسوع.تصريا واحًدا روحيًّا.  

 الروحيَّة حلياتكما.
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احلياة عالقتكما ابهلل على رأس أولو�تكما، على أن تليها عالقة ة أنت وشريك عندما تضع
لقد رفع يسوع قلبه يف الصالة على الطريق الصحيح املؤدي إىل النجاح.  تكو�نواحدكما ابآلخر، 

ه أن نصري واحًدا كما أنَّه هو واآلب واحد.  أمام هللا اآلب، قبل ساعات من صلبه، سائًال إ�َّ
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َتِين لَِيكُ  تـُُهُم اْلَمْجَد الَِّذي َأْعطَيـْ َأَ� ِفيِهْم َوأَْنَت  ونُوا َواِحداً َكَما أَنـََّنا َحنُْن َواِحٌد.َوَأَ� َقْد َأْعطَيـْ
َتِين  تَـُهْم َكَما َأْحبَـبـْ   .ِيفَّ لَِيُكونُوا ُمَكمَِّلَني ِإَىل َواِحٍد َولِيَـْعَلَم اْلَعاَملُ أَنََّك َأْرَسْلَتِين َوَأْحبَـبـْ

هبا عالقة هللا اآلب ويسوع والروح  يتوق هللا إىل أن ختترب يف زواجك الوحدة نفسها اليت تتَّسم
 القدس، واحدهم ابآلخر. فهو يريد األفضل لك.

متّر كل عالقة زوجيَّة يف حتد�ت. إذا كنت متزوًِّجا، فاهلل جاهز ملساعدتك جلعل زواجك أفضل 
ك واطلب منه أن يرشد بني يدي هللا، مستقبلك َضع، عليه يف املاضي. وإذا كنت أعزابً  بكثري ممَّا كان

 يف كّل خطوة يف الطريق. فال يوجد قائد أفضل منه حلياتك.

 خالصة
 يف حياتك.  آلخرين أحد األجزاء األكثر إفادةً يشكِّل بناء عالقات شخصيَّة إجيابيَّة اب

لعالقاتك الشخصيَّة ابآلخرين أن تكون أيًضا أحد األجزاء األكثر فوضويًَّة وتدمريًا يف  وميكن
ا تُبىن تدرجيّيا عرب اتِّباعنا تعاليم هللا يف هذه  حياتك. فالصداقات العظيمة ال تتحقَّق صدفًة، بل إ�َّ

 الناحية من حياتنا.

ومشاركة حياتك مع اآلخرين.  والشرِكةتوقًا وحاجًة إىل احملبة  لقد خلقك هللا وجعل يف داخلك
بناء صداقات كثرية تُغين حياتك وجتعلها حنو  وبينما تركِّز على بناء عالقة وثيقة بيسوع، هو يقودك

 كاملة. 
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