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 أنا وأنت على الطريق
 اعتبارات الزواج

 
مع إلى هذا التقرير الهام في موضوع الزواج. يقول: عن الزواج؟ تعالي نست، ال تعرفينها من قبل هناك أمورا   هل تعلمين سيدتي أن  

ياة المرأة، وهي مرحلة جميلة. لكن الزواج ليس مجرد أيام جميلة وشهر عسل، فهناك العديد من األعباء الزواج مرحلة ضرورية في ح
 االقتصادية واالجتماعية التي تترتب على الزواج . ومن أهم االعتبارات التي تترتب على الزواج هي: 

أمر طبيعي. ستعيشين مزيجا هو واج هو أن مثل هذا الشعور في الز  أحد أهم األمور التي ال تقال لك   : إن  التناقض في المشاعرأوال: 
  بالوقت. رك ستتذكرين أن الحب ال يتغي  لين الهروب ولكن  من األوقات المدهشة أما في أوقات أخرى فقد تغضبين من زوجك. وقد تفض  

أثناء النوم. ولكن عليك أن تبقي في رأسك فكرة  ل مثل الشخير: قد تكون لدى الزوج عادات صعبة التحم  لينهاوثانيا : عادات ال تتحم  
أيضا، ولكنه ال يقول لك شيئا حفاظا على مشاعرك. ولكن عليكما التأقلم مع الوضع وسيصبح الوضع أسهل بعد  أنت   ربما تفعلين أنك  

 وقت قليل وستعتادان األمر. 
الزواج ويفهماه قبل المبادرة إلى اتخاذ خطوة مصيرية  ال بواقعالرجل على حد سواء أن يقب: على المرأة و وثالثا: القبول بواقع الزواج

بات التي قد ال تستطيع المرأة أن تفهمها كلها. لذلك فعليكما أنتما االثنان الرجل أحيانا قد يحتاج إلى الكثير من المتطل   كاالقتران. إن  
 ل أحدكما اآلخر. أن يتقب  

عي أن تحلم المرأة بشخص يفعل كل شيء رومانسي لها ويفاجئها دائما. ولكن عليها أال من الطبي الرومانسية ليست دائمة:ورابعا :
 تتوقع ذلك دائما بعد الزواج. فالكثير من األمور تتغير لكثرة المسؤوليات. 

ي مع زوجك لى الطرفين أن يعرفا في أي األوقات يختاران إنجاب األطفال وأن يستعدا لذلك ، وعليك أن تتناقشع :وخامسا: األطفال
 المستقبلي في هذه األمور قبل الدخول إلى القفص الزوجي، ساعديه أنت أيضا ليفهم مسؤولياته. إلى هنا ينتهي التقرير. 

 
ه مرة أحد األزواج عن زوجته بينما كنت أتأمل بهذا التقرير يا سيدتي عن األمور التي لم تعرفيها من قبل عن الزواج، تذكرت ما قال

في اليوم التالي لزواجهما. قال أفقت صباحا فوجدت عروستي تبكي في السرير، فقلت لها ما بالك يا حبيبتي؟ هل آذيتك بشيء؟ قالت: 
ستي الحلوة. وأنت نائم. لذلك لم أستطع النوم البتة. قلت لها: أنا متأسف يا حبيبتي يا زوجتي يا عرو كال، لكنني لم أعلم أنك تشخر 

. استطعنا أن نتفق فرحين بزواجنا معامتزوجين و  ربعين سنةوأ مدة فاقت خمسا  واآلن كما قال، صار لنا نسيت أن أخبرك بذلك... 
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ي العقبات أو العادات أليس يا سيدتي بالتفاهم يقدر الزوجان على تخط  نعم نا. على الحل حتى ال يبقى الشخير عائقا في زواجنا وحب  
ف الخطيب بخطيبته ويفهم فكرها وتفهم هي فكره، وما يفر حهما ويبهُجهما، وما هي تطل عاتهما للمستقبل، فإن  كليهما فحين يتعر   كذلك؟

ساعتئذ يكونان مستعد ين للتعامل مع األمور أو العادات التي لم يعرفاها بعد الزواج . إذن ما يبنيانه معا وهما بعد خطيبين وما 
   قبل الطرفين بعد الزواج.حتى ولو ظهرت عادات أو أمور غير محببة من  في زواجهما ر إيجابا  البد أن يثم يؤسسانه معا  

 
بل إن الكثيرين  تقصير في طباعها أو عاداتها ال هل تعلمين سيدتي أن  مجتمعاتنا تقوم بإصدار حكم جائر في الزوجة إذا ظهر أي  

المجتمع  جعون على معاقبة المرأة وربما هجرها أو حتى طالقها. لكن إذا ظهر أي تقصير في الزوج أو أية عادة غير محببة فإن  يش
للشرائع  ولة التغيير بل تمنحه الحق في أن يستمر في خطئه تبعا  ه على محاأو التقاليد المتبعة في بالدنا العربية ويا لألسف ال تحث  

ضربها. هل يا ترى هذا ما يريده اهلل الخالق العظيم من الزوجين؟  ى هجر المرأة وتركها ومعاقبتها وحتىضه علر  الدينية التي تح
 ؟ متساويين  في الحقوق والواجبات الخالق الذي خلق اإلنسان بشقيه على صورته هو ومثاله هو

 
شاء أن يكون الزوجان ومنذ بداية الخليقة أي حين اهلل  ألن   إن تعليم اهلل في الكتاب المقدس يا سيدتي هو على عكس ذلك تماما،

حين ن ألنهما قد أصبحا جسدا واحدا في الزواج المقدس. وهذا ما أك ده أيضا الرب يسوع المسيح وضع مؤسسة الزواج ملتصقين متحدي  
قرأتم أن الذي خلق من البدء خلقهما هل يحل للرجل أن يطلق امرأته لكل سبب؟ قال لهم: أما قال للفريسيين الذين سألوه قائلين : 

ذكرا وأنثى؟ وقال: من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ، ويكون االثنان جسدا واحدا. إذا ليسا بعد اثنين بل جسد 
ء لم يكن هكذا واحد. فالذي جمعه اهلل ال يفرقه إنسان. إن موسى من أجل قساوة قلوبكم إذن لكم أن تطلقوا نساءكم ولكن من البد

، يبقيان معا ويحافظان معا على زواجهما وبيتهما. ( إذن19. )متى وتزوج بأخرى يزني وأقول لكم: إن من طلق امرأته إال بسب الزنا
ما على بقاء زواجهما قائ عليهما أن يتفاهما عليها ويحرصا هماكتشف والعادات التي تتبع من قبلهما ، فإن  أي مهما كانت األمور التي تُ 

وا نساءكم ها الرجال أحب  أي  : م الرسول بولس بوحي الروح القدس قائال  ومستمرا. ليس للعقوبة والهجر مكان في الزواج المسيحي. لقد عل  
. إذن  يجب على الرجال أن يحبوا نساءهم كأجسادهم. من يحب امرأته يحب نفسه. وأيها النساء اخضعن لرجالكن كما للربو .. 
ذا بُ  ة على االحترامقة القائمالعال على  البيتُ  ني  والمحبة هي التي تستمر وتثمر في زواج صالح ضمن تعليم اهلل في الكتاب المقدس. وا 

 ه البد أن يدوم ويستمر ويثبت. فهل فعلت سيدتي؟ تعليم الرب يسوع المسيح فإن  
 


