
 

 طريق االرتباط  نوار كتابية فيأ

 أعضاء العائلة المسيحية  أخي وأختي  

كيف  أ  رأينا ، و (2من خالل )تكوين  للزواج لهيالعددين السابقين عن التصميم اإل منا فيتكل     
 بينمفا ،دمآلحسفناا  كف  يفيء بنفسه كي  صنعو ، سسه بعد الخلقأول بيت  أهللا رسم بنفسه صورة  

ا ترتيبا  رتبةا رسمها الروح القدس م   في الخطوات التي وتأملنا . طالقعلى اإل ءي ييأهو لم يفع  
سترفعار فكفر الفر  وأهميفة ا ،ا لينبهنا ويحذرنا مفن خطفورة اسنسفياق وراء مرفاعرنا ورنباتنفاواضحا 

 .حتى الزواج ك  خطوة من خطوات اسرتباط رادته فيإو 

طففول أ) 24 أصففحاحهففو سفففر التكففوين  ،آخففر مففن كلمففة هللا هففذا المقففال سففنتناول فصففالا  وفففي   
مما يؤكد أهمية األمر من الجانب  برفقة  اقسحارتباط إ  م عنيتكل    الذي  ،سفر التكوين أصحاح في

هففذا الفصفف  و ، الحيففاة بعففد الخففالف ومعرفففة الففر  يسففو  هففم موضففو  فففيالزواج هففو أ ففف . (اإللهففي
األمفور ومن هفذ   . اسرتباط لررو  فيا قب  امور التى يجب أ  نفهمها جيدا يوضح الكثير من األ

 :ما يلي

، ومفا بفراييمبيفه إألفى اق بف  إسفحنظارنفا لفيإ إلفى إأبدايفة الفصف  يوجفه الفروح القفدس   في .1
نحفن نعلفم مفن و  . لعبد  كبير بيتفه هاعلنوكي  أ   ،ق ابنهاسحإ  بخصوف زواج  أفكار   هي

ة ترفير إلففى اسبفن ورفقف لففىإبفراييم يرففير إلفى هللا اآل  وإسفحق يرفير إأ  الناحيفة الرمزيفة 
وهفو الرخصفية المحوريفة ففى هفذا  ،مفا العبفد المسفيح.  أارتباطها بالر  يسفو    الكنيسة في

  للفففروح أإلفففى يفففارة واضفففحة إوهفففذ   . لفففى الفففروح القفففدس، فهفففو يرفففير إاسصفففحاح الطويففف 
تففدر  علففى هميففة الأ لففى   أيففير إأريففد أو  . خطففوات اسرتبففاط ا فففيجففدا  اكبيففرا  القففدس عمففالا 

  تك عامة بصفة مستمرة حتى تسفتطيع أحياك  جوانب   لروح القدس فيما  همسات اس
أ  تعتمففد علففى فعليففك  . الحيففاة لموضففو  المصففيري فففيهففذا ا فففي فكففر الففر  ز ميفف   لففتقو وت  ت
حاسيسفك ومرفاعر  أوس تعتمفد علفى  ،طريفق ارتباطفك الروح القدس لك ففيرياد وتوجيه إ

 .واستحساناتك



لفى   يتقفدم العبفد ليريفد  إففي هللا الفذي يسفتطيع كف  يفيء، ويسفتطيع أة وإيما  إبراييم ثق .2
 إلففه الففر  : »7عففدد  فففيبالثقففة  اسففتمع إلففى كففالم إبففراييم الملففيء  .قاسففحنففة إلعي  الفتففاة الم  

: قفائالا  لي أقسم والذي كلمني والذي ميالدي أرض  ومن أبي بيت  من أخذني  الذي  السماء
لقفد   .«هنفا  مفن سبنفي زوجفة فتأخفذ   أمامك  كهمال  يرس   هو  ،األرض   هذ   أعطي  لنسلك
بمعجفزة، ق اسحعطا  إأ ثم  ،بائهمن أرض آخرجه أ هللا القدير الذي ابراييم دائما مام إأكا   

يففديدة فففي إلففه سففيد  ثقففة ب فتصففرو وصففلى بعففد  لففك ،العبففد بالتبةيففة ثففرت فففيأهففذ  الثقففة و 
 وقفففدرة هللاوحكمفففة محبفففة  ثقفففة ففففي وكلفففكهففف  تفففدخ  موضفففو  اسرتبفففاط وأنفففت ..   .بفففراييمإ

 .يعم  الك  حسناا في وقته  القدير الذي

ليه من خالل هفذا الفصف  هفو خطفورة النيفر نظارنا إأ  يوجه  أيريد هللا    الذي  مر الثالث األ .3
مفر فقفد كفرر هميفة هفذا األأ ا لخطفورة و ونظفرا   ،)ارتبفاط المفؤمن مفع  يفر المفؤمن(  المتخالف

قفد اسفتحلف ف . (8&  6&  3 هفذا الفصف  )  هذا التحفذير ففيثالث مرات الروح القدس 
لففى هنففا  بنففه إاوحففذر  مففن الرجفو  ب ،ينييأخففذ زوجفة مففن بنففات الكنعفان س  أبفراييم العبففد إ

 فال ما ابنيأ: »ارددا كد نفإ الفكر م  أثم عاد و   ،احترز  :بالقول)أور الكلدانيين أو حارا (  
 عفدد المفرات الكثيفرة التفيأ   أ هفذا المقفال القصفير وس أسفتطيع ففي    ترجع به إلفى هنفا «.

مفن مثلفين  كفر ألكفن فقفو  ،حذرنا فيها الكتا  بعهديه القفديم والجديفد مفن النيفر المتخفالف
 . سفرائي  وهفو يمرفو  مفن قضفاة إ أقفو  قفاض   فع  النير المتخالف ففي ما ا  :العهد القديم

: بويهأنصيحة ل صغ  ولم ي  واحتقر عينيه  لف فين الغ  يحسنت بنت من بنات الفلسطيني  لقد 
 الفلسطينيين من امرأة  لتأخذ   اهب  أنك حتى امرأة   يعبي ك  وفي إخوتك  بنات  في  أليإ»

.  (3:14قفف  )« عينففي فففي حسففنت  ألنهففا لففي خففذ  إياهففا»: ألبيففه يمرففو   فقففال . «لففف الغ  
  ربففا  تقورهففا أمهففا إطاعففة والمحتقففرة بأبيهففا المسففتهزئة العففين» :تففم هيففه كففالم الكتففا  لقففد 

سنسفياقه وراء  نتيجفة سفرائي قد تحول قاضي إل  .(17:30أم) «النسر فراخ  وتأكلها  الوادي
يقففود  لففى مففن ، يحتففاج إقيففد ومقلففو  العينففينلففى م  مففن مخلففش للرففعب إ ،استحسففا  عينيففه

 . نحفاس بسالسف  وأوثقفو   فزة إلفى بفه  ونزلوا  عينيه  وقلعوا  الفلسطينيو    فأخذ .  »يخلصهو 
 ا ا كانفت نتيجفة النيفر المتخفالف ففيومف (. 21:  16قف  )  السجن«  بيت   في  يطحن  وكا 

العظفيم مفن سفاجد ي، يهفو   لقفد تحفول الملفك  سفليما   :ايضفا حكفم ملفو  إسفرائي  أأ نى و أ 



ا بعفرض الحفائو ضفاربا كثيفرة  ريبة  حب نساءا ألقد   !للعار  ياو   ،لى ساجد للبع الحقيقي، إ
 «آلهفتهم وراء قلفوبكم يميلفو   نهمأل إليكم، يدخلو   س  وهم  إليهم  تدخلو    س»  :وصايا الر  

 فففيكففا  » أنففه: رةوكانففت النتيجففة المفف    .بالمحبففة بهففؤسء سففليما  فالتصففق . (2:11مفف 1)
 مففع كففامالا  قلبففه يكففن ولففم أخففر ، آلهففة وراء قلبففه أملففن نسففاء  أ  سففليما  يففيخوخة زمففا 
احففذر  سرتبففاطا مففن تفكففر فففي يففا ختففيأ خففيأ . (4:11مفف 1) «أبيففه داود  كقلففب  إلهففه الففر  

 قفف س :تصرخ بأعلى صوت  من اسرتباط بغير المؤمنين.  إنها إيارة مرور إلهية حمراء
 تحفت  تكونفوا س: »العهفد الجديفد  الفروح القفدس ففي تحفذير  هف  تتفذكر    .تتقدم خطوة واحفدة

 يأو  ،الظلمففة مففع للنففور يففركة يففةأو ، ثففمواإل للبففر خلطففة يففةأ نففهأل .المففؤمنين  يففر مففع نيففر
 هللا لهيكفف  موافقففة يففةأو  ،المففؤمن  يففر مففع للمففؤمن نصففيب  يأو ، بليعففال مففع للمسففيح اتفففاق

 بيففنهم سففيرأو  فففيهم سأسففكن نففيإ :هللا قففال كمففا ،الحففي هللا ييكفف  نففتمأ نكم  ففف وثففا األ مففع
 وس الفر   يقفول واعتزلفوا وسفطهم مفن اخرجفوا لفذلك  .ايةبا  لي يكونو    وهم  لهاإ  لهم  كو  أو 

  يحفذر برفدة الرفبا  أ  الفروح القفدس يريفد إ . (17-14: 6كفو2) «قبلكمفأ انجسا   تمسوا
الحيففاة العمليفففة لرففبا  ويفففابات  مثلففة كثيفففرة فففيفاأل يطاني،هففذا الفففش الرففف الوقففو  ففففيمففن 

ن ك  هفذ  ولك ،ج  الر  التاعبة المضحية ألالخادمة  و المكرسة    لهم الحياة الراهدة  ت كان
مفن يفريك  يفر بفالزواج   كفالفسفاد إفلقد نجح الريطا  ففى  .  مور ضاعت بعد الزواجاأل

حتففى ولففو  هففذا الرففريكرضففاء إل يففة الجميلففة وراء السففعيهففداو الروحوضففاعت األمففؤمن، 
 .يرضى عنها الر   بأمور س

هميفففة تفففدر  أ  هففف  .. الرفففابة   وعزيزتفففيالرفففا عزيفففزي   .الصفففالة :هفففو الهفففامالرابفففع مفففر األ .4
 «ايفي ا  تفعلفوا أ  و  تقفدر  س بفدوني ألنكفمقفال الفر : » لقفد   موضفو  اسرتبفاط  ففي  الصالة

ا   اسرتباطمصير  كفكم باألحر  فى موضو       (.5:15)يو   نفعف  نسفتطيع أ سإننفا حقفا
وأستطيع أ   ي ييء.  ألغة العاجز عن فع    بدو  اسستناد عليه بالصالة التي هي  ايي ا 

هفذا اتخفا   ، والعوامف  المفؤثرة ففيا سفهالا ؤكد للرفبا  أ  موضفو  اسرتبفاط لفيإ موضفوعا أ
اسستحسففففا  الرخصفففففي حسففففب النظفففففرة منهفففففا  :ومترففففابكة كثيفففففرة داخلنفففففا وخارجنففففا لقففففرارا

وهفذا مفا  ،ا مفا تكفو  متضفاربةكثيفرا  التيخوة راء المقربين واألصدقاء واإلتأثير آ  ،نسانيةاإل
ا إلففى الصففالة   نخطففو خطففوة أقبفف   ز فكففر الففر  يفف   أ  ن محتففى يمكننففا  يجعلنففا أكثففر احتياجففا



 سفففيدي إلففه الفففر   أيهففاقففائالا: » ة العبففد وهفففو يطلففب وجففه الفففر  لفففى صففالإاسففتمع  . واحففدة
 .(12:24)تك «إبراييم سيدي إلى الطفا  واصنع اليوم لي يسر إبراييم

لهففك ثففق فففي إ ،  تخطففو خطففوة اسرتبففاط: احففذر مففن اسرتبففاط مففن  يففر المففؤمنيففا مففن تفكففر أ   
ريفاد وييفادة الفروح إا علفى ومسفتندا  اصفليا وتقفدم م   ،مور  بحكمته العاليةأنه سيرتب  أالقدير المحب  

 .لتأكيد سيقود الر  خطواتك إلى ما يحقق مجد  وخير  مد  الحياةوبا ،القدس

 .العدد القادم بمري ة الر   ولحديثنا بقية في

   على البريد اسلكتروني:ال يمكنك مراسلتنا  سؤ  إ ا كا  لديك أي استفسار أو

seldabaa@gmail.com 
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