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 ينْشُئ عالقةً سليمةً مع الجِنْسِ اآلخَر التلميذُ
____________________________________________________________ 

 ات يعلِّمه الكتاب المقدس عنِ العالق مع ما نا وتقاليد نا وعاداتُ نا تتعارض ثَقافاتُ ما كثيراً
 أن نَعرِفَ ما الذي تَقولُه – كمؤمنين اختبرنا نعمةَ الخالصِ – لهذا،َ يجِب علينا . بين الجِنْسينِ

،العالقات هذه الجِنْسِ اآلخَرِ كلمةُ اِهللا عن عة مليمس القاتُئ عفَ نُنْشكَيو و ، فَ نَخْتاري ر شَ كَي ك 
 . حياتنا

ُأ الرئيسيدبةُ المسيحيةُ المبحالم وه القاتميعِ العِلج . إنْجيِل يوحنَّا فنحن نم لَّم١٥ نَتَع : 
 وما من شَك أن هذا يشْمُل البحثَ . أن المؤمنين ال يستَطيعون أن يفْعلوا شَيَئاً بِدونِ المسيح ٥ – ٤

شَريك ننا عياتح . نم لَّماألولى كَما نَتَع كورنثوس ةَ ٨ – ١ : ١٣ رِسالَةقيقيةَ الحسيحيةَ المبحالم أن 
 فَالمحبةُ المسيحيةُ هي محبةٌ باذلَةٌ . تَخْتَلفُ اخْتالفَاً شاسعاً عن جميعِ أنْواعِ المحبة األخْرى

 أنَّه ينْبغي علينا كَمؤمنين أن نَبتَعد ٨ – ١ : ٤ الونيكي األولى كَما أنَّنا نَتَعلَّم من رِسالَة تس . ومضحيةٌ
 . عنِ كُلِّ أشكاِل الخَطية الجِنْسية، وأن نُمارِس العفَّةَ وضبطَ النَّفْسِ حين نَتَعامُل مع الجِنْسِ اآلخَرِ

سيحالم سوعي نٍ بالربؤملى كُلِّ مع جِبكَذا، يهذَكَراً أو أنْثى ( و كَان واءجِ ) سفَ يرِفَ كَيعي د أن 
 ال بِهوى الشَّهوة كَما يفْعُل غَير المؤمنين؛ بْل بِطَريقَة مقَدسة ومرضية – شَريك الحياة المناسبِ

 . عنْد اِهللا

 لمناسب في هذا العالَمِ ِليكون شَريك حياته؟ لكن كَيفَ يمكن للمؤمنِ أن يعرِفَ الشَّخص ا

ناكه أن سقدالم تابنا الكخْبِري ةهام ةَ قَراراتعبس نم كَننَتَم لينا اتِّخاذُها ِلكَيغي عنْبي 
 مع ( هذه القَرارات السبعة تُدون ِلذَِلك، أرجو أن . معرِفَة مشيَئة اِهللا فيما يتَعلَّقُ بِشَريك حياتنا

ةتابيالك دفَظَ ) الشَّواهتَح أنرِ قَلْبٍ وظَه نها ع . جِبي ،كياتح شَريك نع ثحَأ في البدتَب َل أنفقَب 
ةعبالس القَرارات هذذَ هتَتَّخ أن كلَيع . هذذْ هتَتَّخ ا إذا لَمنُها أملقاِئقَ التي تُعلْتَ الحتَجاهو القَرارات



نم الكَثير تُواجِهس أنَّكاِهللا، و اً أماميضرم كوني لَن كواجز حِ أنجرالم نفَم ،ةُ اِهللا لَكمكَل 
ال المشك بِ فيه تتاعالمو . 

 . المؤقَّتة أوِ الدائمةِ ة بي ِلحياة العزو اُهللا يدعو بعض األشخاصِ : القَرار األوُل
 غَير الْمتَزوجِ . فَُأرِيد َأن تَكُونُوا بِالَ هم " : ٣٥ – ٣٢ : ٧ نَقْرُأ في رِسالَة كورنثوس األولى

 ِإن . لْعالَمِ كَيفَ يرضي امرَأتَه يهتَم في ما ِللرب كَيفَ يرضي الرب، وَأما الْمتَزوج فَيهتَم في ما ِل
 وَأما . غَير الْمتَزوجة تَهتَم في ما ِللرب ِلتَكُون مقَدسةً جسدا وروحا : بين الزوجة والْعذْراء فَرقًا

جي رضفَ تُرالَمِ كَيا ِللْعي مف تَمةُ فَتَهجوتَزا الْملَه . كُملَيع يُألْق ِلكَي سلَي ،رِكُمِلخَي هذَا َأقُولُه 
اكبتونِ ارد نم بِللر ةرثَابالْمو اقَةِل اللِّيْل َألجقًا، بهو " . 

الرب ةمدغُ لخالتفر أال وهي زوبةالع دةً لحياةنا فائدةً واحه سوُل بولُسالر نبيي . نفما م 
لقاةالم ةالعديد اتهداً كبيرينِ بسببِ المسؤولينَّا وقتاً وجم ةَ والعائليةَ تتطلَّبالحياةَ الزوجي أن شَك 

 ِلهذا، إذا كُنْتَ غَير متَزوجٍ فَهذا . على عاتق الزوجينِ أحدهما تجاه اآلخَرِ وتجاه األبناء أيضاً
 في ن ك لَ . ووقتك من كُلِّ قَلْبِك وطاقَتك وتفرغك سيكون ستَطيع أن تَتَفَرغَ ِلخدمة الرب يعني أنَّك تَ

 . هارة األخالقية طَّ عفَّة وال في مجاِل ال هذه الحالة، سوفَ يتَعين عليك أن تَضبط نَفْسك بصورة أكْبر

جداً أن هِمالم نم نلك نم َئةاِهللا لف نةٌ موةٌ خاصعهي د زوبةحياةَ الع أن رِكنُد 
 لهذا، يجِب أن تتأكَّد تماماً ما هي مشيئةُ اِهللا لحياتك فيما . األشخاصِ وليستْ ِلجميعِ المؤمنين

اً أ إذا و . واجِ يتعلَّقُ بموضوعِ الزواجِ كُليدمِ الزبِع اتََّخذْتَ قَرارك غَ للدراسةما لكي تتفر و لفترة 
سولي كْرِككُلِّ قلبِك وف نم تفْعُل ذِلك أنَّك رِكتُد أن فينبغي عليك ،ةالمسيحي مةدأوِ الخ ةالالهوتي 

 رة مؤقتة إذاً، القرار األوُل يتعلَّقُ بما إذا كُنتَ ستتزوج أم أنَّك ستَبقى عازِباً بصو . عنِ اضطرارٍ
ةمدِل الخألج أو دائمة . 

 . ينْبغي على المؤمنِ أن يختار شَريك حياة مؤمنٍ أيضاً : القَرار الثَّاني
 كَما . " الَ تَكُونُوا تَحتَ نيرٍ مع غَيرِ الْمْؤمنين " : ١٤ : ٦ نَقْرُأ في رِسالَة كورنثوس الثانيةَ

 أنَّه بِإمكانِ المرء أن يتَزوج بِمن يشاء على أن ٣٩ : ٧ سالَة كورنثوس األولى رِ نرى من خالِل
. يكون شَريك الحياة مؤمنَاً بالرب يسوع المسيح أيضاً



 الَّ من فَتاة لَن أتَزوج إ : " يجِب على كُلِّ رجٍل مسيحي أن يتَّخذَ القَرار الهام التالي لهذا،
نَةؤمم ةسيحيم ." األخرى بِأنَّها لَن يها هذَ قَرارتَتَّخ أن مؤمنَة ةمسيحي لى كُلِّ فتاةأيضاً ع جِبيو 

 يدعونا للتَشديد على هذا القَرارِ هو وأوُل سببٍ . تَتَزوج إالَّ من شاب مؤمنٍ بالرب يسوع المسيح
في ثالثَة بِذَِلك رأماَهللا ي أن عواضسِ مقدتابِ الملى األقَلِّ في الكا . عالثَّاني أم ببالس تِّمحالذي ي 

 أن يتَزوج من شَريك حياة مؤمنٍ فَهو أن كُلَّ زواجٍ – سواء كَان رجالً أو فَتاةً – على المِؤمنِ
 في أفَسس ورد حسب ما [ ب أن يعكس وأن يعلن العالقَةَ القاِئمةَ بين المسيحِ والكَنيسة مسيحي يجِ

 السبب أما . فَبِدونِ وِحدة روحية، سوفَ يكون العنْصر األهم في الزواجِ مفقوداً ]. ٣٣ – ٢٢ : ٥
 لمؤمنِ أن ال يتَزوج إالَّ من شَريك حياة مؤمنٍ فَهو أن شَريك الحياة غَير الذي يحتِّم على ا الثاِلثُ

 حسب ما [ المؤمنِ يمكن أن يقود شَريكَه المؤمن بعيداً عنِ الرب يسوعَ المسيح ِلعبادة آِلهة أخرى
ةيفْرِ التَثنفي س اء٤ – ٣ : ٧ ج .[ 

 يجِب على الزوجينِ المستَقْبليينِ أن يكونا شَريكَينِ : رار الثاِلثُ القَ
ياةالح في أهداف ةمدأيضاً والخ . 

 وهكَذا، يجِب على " هْل يسير اثْنَانِ معا ِإن لَم يتَواعدا؟ " : ٣ : ٣ نَقْرُأ في سفْرِ عاموس
تَّخي نٍ أنالتالي كُلِّ مؤم شارِكُ : " ذَ القَراري ياةح شَريك نإالَّ م جوأتَز لَن ياةني أهدافي في الح ." 

 كَما يقوُل . " اطْلُبوا َأوالً ملَكُوتَ اِهللا وبِره " : ٣٣ : ٦ يقوُل الرب يسوع في إنجيِل متَّى
 فَرحي حتَّى تَفْتَكروا فكْرا واحدا ولَكُم محبةٌ فَتَمموا " : ٢ : ٢ فيلبي رسالة الرسوُل بولُس في

 ِلهذا، احرِص على أن تَكون أهدافُ شَريك حياتك . " واحدةٌ بِنَفْسٍ واحدة، مفْتَكرِين شَيًئا واحدا
ياةأنْتَ في الح كدافأه عقَةً متوافم . 

ابعالر القَرار : نْبي ةالطَّهارو فَّةبالع تمتَّعي قَّعِ أنتَوالم ياةالح لى شَريكغي ع . 
 َأن . قَداستُكُم : َألن هذه هي ِإرادةُ اِهللا " : ٤ - ٣ : ٤ نَقْرُأ في رِسالَة تَسالونيكي األولى

ي َأن نْكُمم داحرِفَ كُلُّ وعي نَا، َأننِ الزوا ععتَنتَم ةوى شَهوي هالَ ف ،ةامكَرو ةاسبِقَد هِإنَاء يقْتَن 
 سوفَ : " ِلهذا، ينْبغي على كُلِّ مؤمنٍ أن يتَّخذَ القَرار الهام التالي . " كَاُألممِ الَّذين الَ يعرِفُون اَهللا

اِهللا – أقوم عونَةأسعى ل – بِمأهوائي، ودي وسج طبصوِل إلى قَلْبِ الطَّ بِضنِ لوؤماآلخَرِ الم فر 
ديَئةر ةوكُلِّ شَه ناً ععيدب ةطَهارو ةبِكُلِّ قَداس ."



 وَأما الْعاهرون والزنَاةُ "... : التَحذير التالي ٤ : ١٣ نَقْرُأ في رِسالَة العبرانيين كما
 عني أن اَهللا سيدين كُلَّ خَطية جِنْسية يقْتَرِفُها الرجُل أوِ المرأةُ سواء قَبَل وهذا ي . " فَسيدينُهم اُهللا

هدعواجِ أو بالز . 

نيب َئةالخاط ةيالجِنْس ساتمارللم قَةرافمِ الماللَّوالذَّنْبِ و رشاعم أن لَمتَع أن كليغي عنْبيو 
 أو ضبطَ ( ِلهذا فإن التَعفُّفَ . بعد الزواجِ مشْكالت عويصة ي شَخْصينِ يمكن أن تُؤدي إلى أ

 والتي ينْبغي على كُلِّ ٢٣ – ٢٢ : ٥ هو أحد ثمارِ الروحِ القُدسِ الوارِدة في رِسالَة غَالطية ) النَّفْسِ
 . أن يتَحلَّى بِها – سواء كان رجالً أو امرأةً – القُدسِ شَخْصٍ مملوء بالروحِ

سالخام تَّعا : القَرارتَمي نِ أنلَيتَمحالم ياةالح لى شَريكَيع جِبي 
عكانِ ماإلم رقَد ةليمسو ةجِمنْسم القةذَويهِما بِع . 

 َألنِّي َأنَا الرب ِإلهك ِإله غَيور، َأفْتَقد ذُنُوب اآلباء . ".. : ٦ – ٥ : ٢٠ خُروج سفْرِ ال نَقْرُأ في
حو يبحم نم انًا ِإلَى ُألُوفسِإح نَعَأصو ،يضغبم نابعِ مالرو ي الْجِيِل الثَّاِلثف نَاءي اَألبي فظاف 

ايايصو " . 

 الراغبينِ في الزواجِ أن يدرِكا أن الخالفاتَ المعلَّقَةَ بينَهما يجِب على المؤمنَينِ لهذا،
 فَالزوج يميُل ِلمعاملَة زوجته كَما كَان يعامُل . وبين واِلديهِما ستَتْرك آثاراً سلبيةً على زواجِهِما

هُأم . عامةَ تَميُل ِلموجالز ُل أباها كَما أنجِها كَما كَانَتْ تُعاموز لَة . اً أنِل جِدتَمحالم نم كَذَِلك 
 ِلذَِلك، ينْبغي على . يعاملُكُما أبناُؤكُما في المستَقْبِل بِذات الطَريقَة التي كُنْتُما فيها تُعامالنِ أبويكُما

 . ما بِواِلديهِما بأفْضِل صورة ممكنَة شَريكَي الحياة أن يحافظا على عالقَتهِ

سادالس را تَوقيتَ اِهللا : القَرارنْتَظي ينِ أنستَقبليالم ياةالح لى شَريكيغي عنْبي . 
ةعفْرِ الجامُأ في س٦ – ٥ : ٨ نَقْر : َ ..." كْمالْحقْتَ ورِفُ الْوعيمِ يكالْح رٍ . قَلْبِلكُلِّ َأم َألن 

 . وهكَذا، ينْبغي على المؤمنَينِ الراغبينِ في الزواجِ أن يقَررا انْتظار تَوقيتَ اِهللا . .." . وقْتًا وحكْما
الشاب نيب القَةغوطٌ أخرى تُضافُ إلى العض ناكنِ فَهؤمالم حين نَةؤمالم ةالشَّابجا قبل ويتزو 

 . روحياً أو مادياً يصبِحا جاهزينِ يرفُضا االنْتظار إلى أن ، أو حين ة لجامعي إنهاِئهِما لدراستهما ا
لى حعجِ ومِ النُّضدلى عةٌ عالمع ورِ هبالص مدع القَوُل بِأن نكميةَ وسيحيةَ المحبالم ألن الذَّات ب 

. الحقيقيةَ يمكن أن تَنْتَظر ِلكَي تُعطي



ابِعالس رِفا : القَرارعي ينِ أنستَقبليالم ياةالح لى شَريكيغي عنْبي 
 . أحدهما اآلخَر بِصورة جيدة قَبَل الزواجِ

 كَما يعكس الماء صورةَ الوجه، كَذَِلك يعكس قَلْب " : ٢٣ و ١٩ : ٢٧ نَقْرُأ في أمثال
هرهواإلنْسانِ ج ... . كلى قُطْعانصِ عركُلَّ الح رِصاحو ،كواِل غَنَمأح رِفَةعفي م تَهِداج " . 

 دات الطَرف اآلخَرِ، وقَناعاته، وقيمه، ِلهذا، يجِب على كُلِّ طَرف أن يقَرر معرِفَةَ معتَقَ
بحالتي ي األشياءو ،قاِئهوِبِأصد هبِعاِئلَت هعالقاتو ،ةماعيتاالجو ةالروحي هياتحو ،هعاداتو ها أو 

ضغبي هالتزاماتو ،هياتح أهدافا . ها، و فلى الطَرفْتَ عرَل فَكُلَّما تَعأفْض ةتْ ، آلخَرِ بِصورزاد 
رقُد تُك لى اتِّخاذال قَرار ال ع س واجِكليم بِشَأنِ ز . 

اتخاذُها فيما يتعلَّقُ باختيارِ شَريك ةُ التي ينبغي عليكبعةُ الهامالقراراتُ الس يه هإذاً، هذ 
ياةاُهللا ولنعيدها مرةً اخرى أوالً : الح ر ما إذا كانتبقى عازِباً ، قَر أن أو جتتزو أن كريدي 

أو مؤقتة دائمة مةَ الخالصِ ثانياً . بصورةعن قد اختبر تَقَبرالم كحيات شريك ما إذا كان رقَر ، . 
 رر ما إذا قَ ، رابعاً . والخدمة ، قَرر ما إذا كان شريك حياتك المرتَقَب يشارِكُك أهدافَ الحياة ثالثاً

 ، قَرر ما إذا كان شَريك حياتك يتمتَّع امساً خ . يتمتّع بالعفَّة والطَّهارة كان شريك حياتك المرتقب
واآلخَرين هلمع أه طيبة وقبل األخير سادساً . بعالقة أم ناسباً لالرتباطالوقتُ م ر ما إذا كانقَر ، 

 . ما إذا كانَتْ فترةُ التَّعارف بينَكُما مشَجعةً على االرتباط أم ال ، قَرر وأخيراً سابعاً . ال

هواً أال وسؤاالً هام الشاب حطْرنا، قد يفي ماذا : " وهرَل في حال تَعأفْع أن نْبغي عليي 
 " شاب ما؟ عرفي على ينبغي علي أن أفعَل في حال ت ماذا : " أو قد تسأُل الفتاةُ " فَتاة ما؟ على

 لهذا، . يجِب على كُلِّ شاب وفتاة أن يعلَما أن قَرار الزواجِ هو قرار مصيري لحياتهِما
جِ ي ب ي اإلمكانِ أن راً قَدترويدروساً ومم هذا القرار لى . كونع هذا الزواج قومي أن كما يجِب 

سٍ واضحةجب أن تكون وهذه األسس ي ُأس اِهللا ومشيئته على كلمة قائمة .



 ولكي يتمكَّن الشَّاب أوِ الفتاةُ منِ اتخاذ مثِل هذا القرارِ الهام، يجب أن يسمحا لنفسيهِما
التالية ِل الثالثراحرورِ في المالً : بالمف : أواً ؛ التَّعاريد : ثاندثاِلثَاً . التَو : ةاآل . الخُطوبتَعاَل و ،ن 

 : بِنا، نُلْقي نَظرةً سريعةً على كُلِّ مرحلَة من هذه المراحِل الثَالث

 . فَتْرةُ التَعارف : المرحلَةُ األولى
 والهدفُ من . التي لَم تَبلُغْ بعد مرحلَةَ الحب العاديةُ العالقَةُ هو التَعارفُ ما نَعنيه ب

 . على اآلخَرِ بِصورة جيدة قَبَل أن يبدءا بِعالقَة التَودد والحب طَرف عارف هو أن يتَعرفَ كُلُّ التَ
جينالنَّاض نينؤمالم نم اإلرشادو حالنُّص اطْلُب ،نَةؤمم وِ فَتاةنَح نتَ باالنْجِذابِ مرذا، إذا شَعِله 

ل الذينأفض ةليها بِصورع فرفي التَع كتغْبالفَتاةَ بِر صارِح ثُم ،قُ بِهِمتَث . نم أنَّه شَك نما مو 
ذَِلك فُضتَر أن َل أوتَقْب أن قِّ الفَتاةح . 

نم ةِلفَتْر ةيمسرِ رغَي ةللقاِئها بِصور تِّبها، روافَقَتاِل مفي ح قْتةً كُلَّ ( الورتُقابِلَها م كَأن 
تَّةأو س ثالثَة ةدشْ أ أسبوعٍ ِلم لى اآلخَرِ وذلك ) رٍ هكُما عدَل أحأفْض ةفا بِصورتَتَعر لي . ِلكَيفيما يو 

لَةحرالم هذِله ةيلمالنَّصاِئحِ الع ضعالً : بأو : القَةع لى إنشاءرِصا عاح طَريق ننَكُما عيب ةوحير 
 تَالمسٍ احرِصا على عدمِ حدوث أي : ثانياً . كُلٍّ منْكُما على عالقَة الطَرف اآلخَرِ باِهللا اطِّالعِ

 ال : ثاِلثَاً . اخلية جسدي بينَكُما ألنَّه ينْبغي علَيكُما أن تُحافظا على حريتكُما في تَعزيزِ قَناعاتكُما الد
 فَأنْتُما . أحدكُما لآلخَرِ وال تَجعال العالقَةَ ملْزِمةً ألي منْكُما بِأي شَكٍْل من األشْكاِل وعود أي تَقْطَعا

 كُما لآلخَرِ في ِلهذا، ال تَتَحدثا عن مشاعرِكُما أو عن حب أحد . ما تَزاالنِ أخَاً وُأخْتَاً في المسيحِ
 أما نهايةُ هذه . هذه المرحلَة ألن هذا قَد يؤدي إلى عقْد آماٍل تُعيقُ نُمو عالقَة روحية سليمة بينَكُما
 و حين تُقررانِ المرحلَة فَتَتَقَرر حين يشْعر أحدكُما أو كالكُما بِضرورة التَوقُّف عنِ اللِّقاء، أ

ةيالثان لَةحرقاِل بِها إلى الماالنْتو القَةفي الع رارمتاالس . 

 . فَتْرةُ التَودد : المرحلَةُ الثانيةُ
الم ةهايواجِ في نالز فدزِ بِقَلْبِ اآلخَرِ بِهنْكُما ِللْفَوم دسعى كُلُّ واحي أن وه ددالتَو طاف . 

هلَيتُقيما ع نُكُما أنكمي تينم أساس ناكه ا إذا كانشافُ ماكْت وه لَةحرالم هذه نفُ مدالهو 
 أخبِرا أحدكُما اآلخَر واآلخَرين أيضاً أنَّكُما . عالقَتَكُما الزوجيةَ التي ستَستَمر طيلَةَ حياتكُما

اسمحا لعالقَتكُما . كُما تَتَقابالنِ ِلمعرِفَة ما إذا كان اُهللا يريدكُما أن تَتَزوجا أم ال متَحابينِ وأنَّ



اآلخَرين تَنْمو أمام ةَ أن؛ الخاص هذثِْل هها اُهللا ِلمعضالتي و دودزا الحتَتجاو أن وند نلَك 
العالقات . 

 ارسما حدوداً لعالقَتكُما فيما يتَعلَّقُ : أوالً : اِئحِ العملية ِلهذه المرحلَة وفيما يلي بعض النَّص
 فَفيما يتعلَّقُ بزمانِ . بزمانِ ومكانِ اللِّقاء، والتالمسِ الجسدي، واألنْشطَة التي ستقومانِ بِها معاً

 تَقيان في األسبوعِ أوِ الشَّهرِ، وكَم سيدوم كُلُّ ِلقاء، ومتى سيرجِع كُلٌّ اللِّقاء، حددا معاً كَم مرةً ستَلْ
 ال وفيما يتَعلَّقُ بِمكانِ اللِّقاء، حددا معاً أين ستَلْتَقيانِ، وما هي األماكن التي . منكُما إلى بيته لَيالً

 تَعلَّقُ بالتالمسِ الجسدي، قَررا معاً أنَّكُما لَن تَسمحا بأي تَالمسٍ وفيما ي . يجوز أن تَلتقيا فيها
 تَحدثا معاً بِشَأنِ نَوعِ المالمسة الجسدية المقبولَة في نَظَرِ اِهللا، وفي نَظَرِ المجتَمعِ، . جسدي بينَكُما

في بِناء هِمتُس أن نكمالتي يلآلخَرِ و دالتي . الواح عاً األشياءدا مدح ،طَةلَّقُ باألنْشتَعفيما يو 
 شَجعا أحدكُما اآلخَر على : ثانياً . يمكنُكُما القيام بِها معاً واألشياء التي ال يمكنُكُما القيام بِها معاً

 ال : ثالثاً . أيضاً ِهللا معاً، وإنشاء صداقات مع آخَرين النُمو الروحي، وبِناء الشخصية، وخدمة ا
نِ ِلهيدتَعستُما محبأص رانِ أنَّكُما قَدتَشْع حين ةالفَتْر هذه ةهايواجِ إالَّ في نالز وضوعشا متُناق هذ 

ةما تَتَشَكَُّل لَديكُما آماٌل . الخُطْوبر ،ذَِلك الفال فَبِخ عودقَطْعِ وو ي إلى تَوتُّرِ العالقَةتَوقَّعاتٌ تُؤدو 
 أما فيما يتَعلَّقُ بانتهاء هذه المرحلَة، فَهي تَنْتَهي حين يشْعر أحدكُما أو . يمكنُكُما الوفاء بِها الحقاً

 . كُما بأن اَهللا يريدكما أن تُصبِحا زوجينِ كالكُما بِضرورة قَطْعِ العالقَة أو حين تَتَأكَّدا كال

 . فَتْرةُ الخُطوبة : المرحلَةُ الثاِلثَةُ
 حددا . أما الهدفُ من هذه الفَتْرة فَهو أن تَستَعدا للزواجِ . الخطْبةُ هي وعد مبدئي بالزواجِ

 عادةً ما ينْصح بِأن تَكون فَتْرةُ الخُطوبة قَصيرةً وذَِلك من أجِل الحفاظ على و . متى سيتم زواجكُما
 . العفَّة والطَّهارة الجسدية بين الخَطيبينِ

لَةحرالم هذِله ةيلماألمورِ الع ضعلي بفيما يالً : وأو ع فاظا في الحراستَم ، دودلى الح 
العالقَة هذثِْل هها اُهللا ِلمعضالتي و ةالنَّفسِ . الجسدي طبض نم زيدتاجانِ ِلمتَحأنَّكُما س شَك نما مو 

 انبِ ، ناقشا معاً آمالَكُما في جميعِ الجو ثانياً . وااللْتزامِ من أجِل الحفاظ على طَهارة العالقَة بينَكُما
دجعاً ِلمتقومانِ بِها مةُ التي سمدالخ يما هواجِكُما، وز دعبانِ بتَذْهس ةكَنيس ثَْل إلى أيم ةالهام 

 ناقشا أيضاً أمور العمِل، واألمور الماديةَ، واألبناء المستَقْبليين، وأيةَ أمورٍ أخرى هامةً في . َ اِهللا
تَنْتَهي هذه . ن على زواجِكُما ي من المفَضِل أن يكون األهُل وقادةُ الكَنيسة موافق : ثاِلثَاً . كُما نَظَرِ



 المرحلَةُ حين يشْعر أحدكُما أو كالكُما بِضرورة قَطْعِ العالقَة أو حين تَتَكَلَُّل عالقَتُكُما بالزواجِ
 . اسِ أمام اِهللا والنَّ

ومِ والتفكيرِ قبَل أنوالص الةيأخُذا وقتاً كافياً في الص فينِ أنعلى الطَّر جِبوهكذا، ي 
 . " أما أنا وبيتي فنَعبد الرب " : لكي تقوَل بمْلء فَمك يتَّخذا قَراراً نهائياً بالزواجِ أو عدمِ الزواج

في درسٍ جديد نَلقاكُم وإلى أن نم جـات " تلمذة " برناموالتحي اُألمنيـات نَّا أطيبم لكُم ، . 
. آمين . ركُم في المسيحِ يسوع وسالم اِهللا الذي يفوقُ كُلَّ عقٍْل يحفَظُ قُلوبكُم وأفكا


