
اخترع هللا الزواج

٢٠٢١ سبتمبر ١٢عظة يوم 
24-18: 2 ؛ 25-20: 1تكوين 

في األسبوع الماضي، بدأنا سلسلة عظات جديدة حول الزواج، وقدمت لك الفصول األربعة من قصة هللا الكبيرة.
تستطيع أن ترى هذه الصورة على الشاشة.

سنلقي نظرة هذا األسبوع على الزواج األول الذي حدث في الفصل األول: الخلق.
في األسبوع المقبل، سنلقي نظرة على أول نزاع زواج حدث في الفصل الثاني: السقوط.

إليكم مخططنا لعظة اليوم.
(25-20: 1: خليقة هللا الصالحة )تكوين 1النقطة 
(22-18: 2: هللا يخترع الزواج )تكوين 2النقطة 
(24-23: 2: أن نصبح جسًدا واحًدا )تكوين 3النقطة 

قبل أن نبدأ في النظر إلى كلمة هللا معًا، هل تصلي معي من فضلك؟
أيها الروح القدس، افتح قلوبنا وعقولنا ليسوع الكلمة الحية.

ايها اآلب، نريد أن نكون أبناء وبنات مطيعين وفرحين ومنتجين.
من فضلك استخدم كلمتك، بقوة الروح، لتجعلنا نشبه يسوع.

نصلي باسمه.
آمين.

: خليقة هللا الصالحة1النقطة 
21-20: 1تكوين 

افَاٍت ذَاَت نَْفٍس َحيٍَّة، َوْليَِطْر َطْيٌر فَْوَق األَْرِض َعلَى َوْجِه َجلَِد السََّماِء«.٢٠  َوقَاَل هللاُ: »ِلتَِفِض اْلِميَاهُ َزحَّ
بَّابَِة الَّتِي فَاَضْت بَِها اْلِميَاهُ َكَأَْجنَاِسَها، َوُكلَّ َطاِئٍِر ِذي َجنَاحٍ َكِجْنِسِه. َوَرأَى هللا21ُ  فََخلََق هللاُ التَّنَانِيَن اْلِعَظاَم، َوُكلَّ ذََواِت األَْنفُِس اْلحيَِّة الدَّ

ذِلَك أَنَّهُ َحَسٌن.

أحب بناء األشياء بالخشب.
هذه صورة للخزاِئن التي بنيتها في مطبخي.

هذه بعض أرفف الكتب التي بنيتها في منزلي.
حبي للخلق والبناء يَأتي من هللا.

نفس الشيء ينطبق عليك.

       One Voice Fellowship       1



نعكس صورة هللا عندما نصنع األشياء.

لماذا قمت ببناء هذه األرفف؟
نعم لتخزين الكتب.

سيكون من الغريب أن أبني كل هذه الخزاِئن واألرفف لتكون فارغة.
لقد تم بناؤها لتحمل األشياء، وتمتلئ بالنوع الصحيح من األشياء.

عندما خلق هللا األرض والبحر والسماء، كانوا فارغين.
 كيف مألهم بالنوع الصحيح من الحيوانات.21 و 20ثم نقرأ في اآليتين 

كل نبات وحيوان صممه هللا لبيِئة معينة.
مثلما صنعت بعض األرفف الطويلة للكتب الكبيرة، وبعض األرفف القصيرة للكتب الصغيرة.

23-22: 1تكوين 
 َوبَاَرَكَها هللاُ قَاِئِاًًل: »أَثِْمِري َواْكثُِري َواْمِإِلي اْلِميَاهَ فِي اْلبَِحاِر. َوْليَْكثُِر الطَّْيُر َعلَى األَْرِض«.22
 َوَكاَن َمَساٌء َوَكاَن َصبَاٌح يَْوًما َخاِمًسا.23

أنعم هللا على الحيوانات بالقدرة على صنع المزيد من نفسها.
وهو يبارك الحيوانات واألسماك والطيور ”لتثمر وتتكاثر وتمأل األرض”.

في وقت الحق، سيطلب من آدم وحواء أن يفعاًل نفس الشيء.

كيف تتكاثر الحيوانات؟
وضع هللا في الخلق نمطاً يتطلب من الذكر واألنثى أن ينجبوا أطفاالً.
أنعم هللا على كل شيء في الخليقة بالقدرة على التكاثر جياًلً بعد جيل.
للقيام بذلك، يجب أن يجتمع الذكر واألنثى في عاًلقة شخصية للغاية.

بالنسبة للحيوانات، إنها مجرد عاًلقة جسدية.
ولكن ألن البشر لديهم أرواح، ونحن مخلوقون على صورة هللا، يجب أن تكون العاًلقات البشرية روابط عميقة من القلب والروح

والجسد.

25-24: 1تكوين 
 َوقَاَل هللاُ: »ِلتُْخِرجِ األَْرُض ذََواِت أَْنفٍُس َحيٍَّة َكِجْنِسَها: بََهاِئَِم، َوَدبَّابَاٍت، َوُوُحوَش أَْرٍض َكَأَْجنَاِسَها«.24

َوَكاَن َكذِلَك.
 فَعَِمَل هللاُ ُوُحوَش األَْرِض َكَأَْجنَاِسَها، َواْلبََهاِئَِم َكَأَْجنَاِسَها، َوَجِميَع َدبَّابَاِت األَْرِض َكَأَْجنَاِسَها.25

َوَرأَى هللاُ ذِلَك أَنَّهُ َحَسٌن.

عندما صنع هللا السمك والطيور والحيوانات، صنعها "َكَأَْجنَاِسَها”.
؟25 و 24 و 21هل ترى هذه العبارة في اآليات 

األبقار والخيول أنواع مختلفة من الحيوانات.
الكاًلب نوع من الحيوانات والقطط نوع آخر.

يمكن لكلبين مختلفين أن يصنعوا مزيًجا من أنفسهم، مثل كلبنا روسكو.
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.Poodle ونصف Schnauzerإنه نصف 
.Schnoodleروسكو هو 

لكن الكلب والقط ال يستطيعان إنشاء دات، أليس كذلك؟

ترى أصدقاِئي، هللا مبدع بشكل ال يصدق في نوع المخلوقات التي صنعها.
لقد صنع مجموعة متنوعة من الحيوانات، لكن هللا أيًضا خلق النظام والبنية، مع قواعد لكيفية عمل األشياء.

 أن األشياء التي صنعها كانت َحَسنٌة.25 و 21لهذا السبب قال هللا في اآليات 
خلق هللا عالماً صالحاً، به بيِئات جيدة مليِئة بالطعام الجيد والماء وكل ما تحتاجه الحياة.

قدم هللا حدوًدا جيدة، بقوانين الفيزياء وعلم األحياء واألخاًلق للتحكم في كيفية عمل كل الخلق.
.18ألن كل ما صنعه هللا جيد جًدا، فإننا نتفاجَأ قلياًلً عندما نقرأ اآلية 

: هللا يخترع الزواج2النقطة 
2:18تكوين 

بُّ اِإِللهُ: »لَْيَس َجيًِّدا أَْن يَُكوَن آَدُم َوْحَدهُ، فََأَْصنََع لَهُ ُمِعينًا نَِظيَرهُ«. ١٨  َوقَاَل الرَّ

 شيء ليس جيًدا.18فجَأة في اآلية 
لَْيَس َجيًِّدا أَْن يَُكوَن آَدُم َوْحَدهُ.
المشكلة ليست في عزلة آدم.
المشكلة هي أن آدم لم يكتمل.

ال يستطيع أن يقوم بالمهمة التي كلفه بها هللا.
قال هللا آلدم أن يعتني باألرض وأن يسمي جميع الحيوانات.

أراد هللا أيًضا أن يمأل آدم األرض بعدد أكبر من الناس.
بالتَأكيد ال يستطيع آدم إنجاب األطفال بمفرده!

ليس من الجيد أن يكون آدم وحيًدا ألن هللا لديه أشياء تتطلب وجود شريك.
أعرف أن بعضكم غير متزوج.

ربما تشعر بالوحدة.
أريدك أن تعرف أنني ال أتجاهل ما تشعر به.

يهتم هللا بوحدتك.

لدى هللا أشياء ليفعلها العزاب أيًضا.
جميع أبناِئه موهوبون بطرق خاصة ليباركوا اآلخرين وينّموا مملكته.

من فضلك ال تعتقد أن الزواج سيجلب لك السعادة الكاملة.
من الصعب أن تكون أعزب ألن كل شيء معطل.

والزواج صعب ألن كل شيء معطل.
كل شيء دمره السقوط.

ال شيء على األرض اليوم يمكن أن يجلب لنا الفرح الكامل والرضا عن الحياة.
نحن نعيش بين الجنّة والمدينة.

       One Voice Fellowship       3



يحتاج األزواج المتزوجون الذين ليس لديهم أطفال إلى سماع هذه الرسالة نفسها.
نحن نحزن عليك إذا لم يكن لديك أطفال.

يبارك هللا أحيانًا األزواج الذين يعانون من العقم ولديهم أطفال بالتبني، وهذا أمر جميل وصورة راِئعة لكيفية تبني هللا لنا في بيته.
ومع ذلك، هناك نمط في الخلق نفهمه جميعًا في قلوبنا.

نمط من األزواج يجتمعون في الحب لخلق أطفال كصور ألنفسهم وتسميتهم.
عندما ال يستطيع الزوجان المشاركة في نعمة الخلق، فهذا مؤلم.

بسبب السقوط في الفصل الثاني من قصة هللا الكبرى، لم نعد نعيش في الجنّة.
نحن نعيش بين االجنّة والمدينة.

، لدينا أمل حتى في هذا العالم المكسور.3ولكن بسبب الفصل 
سنتحدث أكثر عن ذلك األسبوع المقبل.

في الوقت الحالي، دعونا نلقي نظرة أكثر على تصميم هللا األصلي والجيد جًدا.

20- 19: 2تكوين 
يَِّة َوُكلَّ ُطيُوِر السََّماِء، فََأَْحَضَرَها إِلَى آَدَم ِليََرى َماذَا يَْدُعوَها، َوُكلُّ َما َدَعا بِِه آَدُم19 بُّ اِإِللهُ ِمَن األَْرِض ُكلَّ َحيََوانَاِت اْلبَّرِ  َوَجبََل الرَّ

ذَاَت نَْفٍس َحيٍَّة فَُهَو اْسُمَها.
ا ِلنَْفِسِه فَلَْم يَِجْد ُمِعينًا نَِظيَرهُ..20 يَِّة. َوأَمَّ  فََدَعا آَدُم بَِأَْسَماٍء َجِميَع اْلبََهاِئِِم َوُطيُوَر السََّماِء َوَجِميَع َحيََوانَاِت اْلبَّرِ

تم منح آدم وظيفة كبيرة هنا.
أحضر هللا كل الحيوانات إلى آدم ويراقب ليرى ما سوف يسميها آدم.

هذه طريقة أخرى تجعل البشر مثل هللا.
صنع هللا لياًل ونهارا واسمهم.

صنع السماء واألرض وسماها.
إذا بدأت شركة جديدة، يمكنك تسميتها.

إذا كتبت كتابًا، فَأنت تعطيه عنوانًا.
وإذا كان لديك أطفال، فَأنت تختار أسماِئهم.
يتقاسم هللا مع آدم مسؤولية الخلق والتسمية.

من المثير لاًلهتمام أن هللا كلف آدم بهذه الوظيفة قبل أن توجد حواء.
أعتقد أن هللا كان لديه سبب وجيه.

في الواقع، لدى هللا داِئًما سبب وجيه لما يفعله، أليس كذلك؟
بالطبع يفعل.

عندما كان آدم يقوم بهذه المهمة، كان عليه أن ينظر إلى كل حيوان ويفكر في أفضل اسم لكل حيوان.
أعتقد أن آدم ربما الحظ شيِئًا عن كل هذه المخلوقات.

جاء كل نوع من المخلوقات في نوعين.
ماذا تاًلحظ بشَأن أزواج الحيوانات هذه؟

يمكنك أن تقول أنهم من نفس النوع، أليس كذلك؟
لكن هل هما متطابقان؟

ال، الذكور واِإلناث مختلفون.
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خلق هللا أنواًعا مختلفة من الحيوانات.
كان لكل ذكر شريكة تناسبه.

.20”ولكن بالنسبة آلدم  فَلَْم يَِجْد ُمِعينًا نَِظيَرهُ” هذا ما تقوله اآلية 
، تذكر أن هللا خلق حواء لتكون أكثر من مجرد ُمِعينًا آلدم.20عندما تقرأ كلمة ”ُمِعينًا” في اآلية 

هي شريك ضروري.
هذه هي الطريقة التي يجب أن نفكر بها في شريك حياتنا كشريك ضروري.

استخدمت الكلمة العبرية ”ُمِعينًا” لوصف هللا ستة عشر مرة في العهد القديم.
هللا ليس ُمساعداً أبًدا، أيها األصدقاء.

هللا هو المنقذ والمعين لشعبه عندما يكونون عاجزين.

20:33نقرأ في مزمور 
”أنفسنا انتظرت الرب. معونتنا وترسنا هو”.

20:2هذه هي نفس الكلمة العبرية التي تعني الُمعين التي نراها في تكوين 
هللا هو الذي يمدنا بما ليس عندنا.

أعطى هللا آدم لحواء ألن آدم لم يكن لديه شريك ليساعده على تحقيق إرسالية هللا للبشر.

22- 21: 2تكوين 
بُّ اِإِللهُ ُسبَاتًا َعلَى آَدَم فَنَاَم، فََأََخذَ َواِحَدةً ِمْن أَْضاًلَِعِه َوَمألَ َمَكانََها لَْحًما.21  فََأَْوقََع الرَّ
ْلَع الَّتِي أََخذََها ِمْن آَدَم اْمَرأَةً َوأَْحَضَرَها إِلَى آَدَم".22 بُّ اِإِللهُ الّضِ  َوبَنَى الرَّ

الحظ أن هللا أحضر حواء إلى آدم.
هللا اآلب يسلم العروس للعريس كما نفعل في أعراس اليوم.

حواء هبة وبركة من هللا آلدم.

أحيانًا في اللغة اِإلنجليزية نطلق على زوجتنا ”نصفنا األفضل”.
وربما تَأتي هذه العبارة من هذا المقطع من الكتاب المقدس.

But I want to say to my single friends, you are not half a person without a spouse .
You do not have to be married to be a complete and healthy person .

 تشير إلى جانب آدم بالكامل، نصف قفصه الصدري.21الكلمة العبرية لـ ”أضاًلع” في اآلية 
تم التضحية بجزء كبير من آدم ليخلق حواء.

كان من الممكن أن يصنع هللا حواء من التراب، كما خلق آدم.
لكن هللا قرر إزالة جزء من آدم واستخدامه لصنع حواء.

هناك الكثير من المعنى وراء هذا.
استمع إلى هذا االقتباس من ماثيو هنري:

المرأة ”ال تصنع من رأسه حتى تعلوه، ال من رجليه لكي يدوس عليها، بل من جنبه لتكون متساوية معه، وتحت ذراعه للحماية،
وقريبة من قلبه لتكون محبوبة ”.
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هذا جميل.
كان هذا هو تصميم هللا للزواج.

ولكن بسبب الخطيِئة، تضررت عاًلقاتنا البشرية.
يتنافس األزواج والزوجات على السلطة والسيطرة.

نشعر أننا كاِئنات فضاِئية نقاتل شخًصا غريبًا جًدا ويصعب العيش معه.
من المفيد في تلك األوقات أن ننظر إلى الوراء في تصميم هللا، والذي يمكن أن نسميه ”زواج الجسد الواحد”.

: زواج الجسد الواحد3النقطة 
23:2تكوين  

 فَقَاَل آَدُم: »هِذِه اآلَن َعْظٌم ِمْن ِعَظاِمي َولَْحٌم ِمْن لَْحِمي. هِذِه تُْدَعى اْمَرأَةً ألَنََّها ِمِن اْمِرٍء أُِخذَْت«..23

عندما كان آدم يسمي األبقار والنسور والتماسيح، كان يفكر على األرجح، ”هذا الحيوان له عظام مختلفة عني.
هذا الحيوان له لحم مختلف عني”.

كان كل حيوان مختلفًا عن آدم.
ولكن بعد ذلك رأى آدم حواء.

قال، ”أخيًرا، هذا لديه عظام مثلي!
لديها لحم مثلي!

لكنها مختلفة في بعض النواحي الراِئعة أيًضا! ”

هذه صورة عندما رأيت نعمي ألول مرة في فستان زفافها.
أبدو سخيفًا نوًعا ما، أليس كذلك؟

لكنني أذهلت بجمالها وقلبها.
شعرت بسعادة غامرة ألن هللا جلب لي هذه المرأة.

ربما كان آلدم وجه مثل هذا عندما رأى حواء، أال تعتقد ذلك؟

أول عمل قيادي آلدم في الزواج هو إعطاء اسم لحواء.
ومع ذلك، لم يسمها مثل الحيوانات.

يكشف اسمها عن عاًلقة الجسد الواحد بين آدم وحواء.
 هي ”إيش”.23الكلمة العبرية لِإلنسان في اآلية 

وكلمة المرأة هي ”اإيشا”.
هذا ما يجعل الزواج من جسد واحد قويًا وجمياًًل.

في هذه الكنيسة، نعمل بجد لبناء عاًلقات حب بين الناس من ثقافات مختلفة جًدا.
قد يكون هذا صعبًا.

لكن الزواج مكان راِئع لتعلم كيفية القيام بخدمة عبر الثقافات.
ألنه، إذا فكرت في األمر، فإن الزواج كان أول عاًلقة بين الثقافات في التاريخ!
خلق هللا الرجال والنساء ”من نفس النوع” لكنه أعطانا اختاًلفات كبيرة وراِئعة.

!”Vive la différenceكما يقول الفرنسيون، “
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أصدقاِئي، أحيانًا الخاًلف في الزواج هو نتيجة الرغبة في أن يكون الشخص اآلخر مثلنا.
لتفكر مثلنا، تصرف مثلنا، عش مثلنا.

لتحميل غسالة الصحون مثل ما أنا أفعل.
لكنك ال تريد حقًا أن تتزوج من نفسك.

لن يتمكن آدم وآدم  من إتمام المهام التي كلفها هللا آلدم.
”إش” بحاجة إلى ”إشا”.

كما تسبب االختاًلفات بين الزوج والزوجة احتكاًكا في زيجاتنا.
لكن هذا االحتكاك يهدف إلى الكشف عن خطايانا وأنانيتنا حتى نتمكن من الشفاء منها.

يمكن أن يستخدم هللا االحتكاك والصراع ليجعلنا أكثر شبهاً بالمسيح عندما نتعلم أن نتوب ونغفر.
يريدنا هللا أن ننمو من أنانيتنا الخاطِئة ونتعلم كيف نخدم اآلخرين  بتضحية، كما خدمنا المسيح.

8-3: 2يقول فيلبي 
ٍب أَْو بِعُْجٍب، بَْل بِتََواُضعٍ، َحاِسبِيَن بَْعُضُكُم اْلبَْعَض أَْفَضَل ِمْن أَْنفُِسِهْم.3  "الَ َشْيِئًا بِتََحزُّ
 الَ تَْنُظُروا ُكلُّ َواِحٍد إِلَى َما ُهَو ِلنَْفِسِه، بَْل ُكلُّ َواِحٍد إِلَى َما ُهَو آلَخِريَن أَْيًضا.4
 فَْليَُكْن فِيُكْم هذَا اْلِفْكُر الَِّذي فِي اْلَمِسيحِ يَُسوَع أَْيًضا:5
 الَِّذي إِْذ َكاَن فِي ُصوَرةِ هللِا، لَْم يَْحِسْب ُخْلَسةً أَْن يَُكوَن ُمعَاِداًل هلِل.6
 لِكنَّهُ أَْخلَى نَْفَسهُ، آِخذًا ُصوَرةَ َعْبٍد، َصاِئًِرا فِي ِشْبِه النَّاِس.7
ِليِب".8  َوإِْذ ُوِجَد فِي اْلَهْيِئَِة َكإِْنَساٍن، َوَضَع نَْفَسهُ َوأََطاَع َحتَّى اْلَمْوَت َمْوَت الصَّ

هذا هو اِإلنجيل يا أصدقاِئي.
أن هللا يخلص الخطاة من خاًلل الحياة الكاملة والموت الفداِئي ليسوع المسيح.

إذا كنت تعتقد أن حقيقة اِإلنجيل هذه من أجلك، وأن تضحية يسوع كانت من أجل خطاياك الشخصية، فستخلص.
ٍب أَْو بِعُْجٍب، بَْل بِتََواُضعٍ، وتلقي هذا الحب الفداِئي من يسوع هو الطريقة الوحيدة التي يمكنك من خاًللها أن تفعل ”ال َشْيِئًا بِتََحزُّ

.3َحاِسبِيَن بَْعُضُكُم اْلبَْعَض أَْفَضَل ِمْن أَْنفُِسِهْمم” كما تقول اآلية 

أصدقاِئي، هل تعلمون أنه يمكننا جعل اِإلنجيل مرِئيًا للعالم؟
نفعل ذلك عندما نتنازل عن حقوقنا وتفضياًلتنا لمن نحبهم.

عندما نقتدي بالحب الذبيحي الذي سكبه المسيح ألجلنا، يمكننا أن نساعد الناس على فهم اِإلنجيل.
لنلِق نظرة اآلن على آياتنا األخيرة لهذا اليوم.

24:2تكوين 
 لذلك يترك الرجل اباه وامه ويلتصق بامرأته فيصيران جسدا واحدا.24

هناك جاذبية مغناطيسية بين الرجال والنساء.
لدينا رغبة في أن نتحد كجسد واحد، ألن هللا خلق المرأة من جسد الرجل.

لكن كوننا جسًدا واحداً ال يتعلق فقط بالعاًلقة الجسدية.
في اللغة اِإلنجليزية، نطلق على الجنس أحيانًا ”ممارسة الحب”.

لكن فعل الجنس ال يمكن أن ”يمارس الحب”.
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أن تصبح جسداً واحداً كزوج وزوجة يجب أن يحدث أوالً في الروح والقلب.
تعني وحدة الروح أنهما يشتركان في نفس اِإليمان ونفس الثقة في المسيح.

لهذا السبب يحذر هللا المسيحيين من الزواج من مسيحيين آخرين فقط.
إذا لم تكن متصاًلً على أعمق مستوى روحي، فمن الصعب جًدا التواصل في القلب والجسد.

تعني وحدة القلب أن نضحي من أجل بعضنا البعض، ونستمع إلى بعضنا البعض، ونتخذ القرارات معًا.
عندما يتحد قلبان بعمق، فإن الوحدة الجسدية تكون النتيجة.

بمعنى آخر، إذا كنت ترغب في الحصول على عاًلقة جسدية صحية في زواجك، فستكون ثمرة وحدة القلب والروح الحقيقية.

الزواج الجيد هو مثلث من العاًلقات.
نرى نفس النمط في الثالوث، مع رابطة محبة بين اآلب واالبن والروح القدس.

يخضع االبن لآلب، ويخضع الروح القدس لآلب واالبن.
كلهم متساوون في القوة والجاًلل واِإلله.

اختاروا االرتباط ببعضهم البعض بهذه الطرق، كنموذج لنا.

في مخطط زواج هللا، يخضع آدم هلل، ويقود آدم زوجته في الحب.
فالزوج الذي ال يقود زوجته بتضحية وبلطف ال يخضع هلل.

ولكن عندما يكون كل من الزوج والزوجة على عاًلقة قوية مع هللا العلّي، يمكن أن يتوبوا ويغفروا ويحبوا بعضهما البعض بالطريقة
التي قصدها هللا.

في زواج الجسد الواحد.

عندما ينجب هذا الزواج أطفااًل، يحصل الوالدان على فرصة لمساعدة أطفالهم على إنشاء مثلثات جديدة بين هللا والزوج والزوجة.

 معادلة من ثاًلث خطوات.24لكي تصبح جسًدا واحًدا، تقدم اآلية 
أ + ب = ج.

أ: يترك الرجل أباه وأمه.

ب: يتحد الرجل بزوجته.
ج: يصبحون جسداً واحداً.

إذا لم ينفصل الرجل عن أبيه وأمه، فاًل يمكنه االرتباط بزوجته.
أعلم أنه في بعض بلدان موطنك، من الطبيعي أن تترك الزوجة عاِئلتها وتذهب للعيش مع عاِئلة زوجها.

أنا ال أقول أن هذه الممارسة الثقافية خاطِئة.
لكني أتساءل عما إذا كان من الصعب على الزوج االنفصال عن والديه والتعلق بزوجته.

هل لي أن أسَأل الرجال هنا سؤال؟
إذا كان هناك خاًلف بين زوجتك وأمك، ماذا تفعل؟

هل تدعم زوجتك أو والدتك؟
من لديه والءك؟
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هناك عالم الهوت أفريقي اسمه أنسيموس نغوندو من زيمبابوي.
إنه يفهم هذه الممارسة الثقافية للعيش مع عاِئلة الزوج.

ويوصي بَأن يساعد والدي الزوج المتزوجين الجدد على االنفصال والتعلق بقول شيء مثل هذا في حفل الزفاف:

”نعلن عاًلنية في حضوركم اعترافنا بعاًلقة ابننا الجديدة بعروسه.
أطلقنا سراحه بفرح للدخول في عاًلقة جديدة بين الزوج والزوجة.

تلك العاًلقة الفريدة والمميزة تتطلب منه ”أن يترك أبيه وأمه ويلتحق بزوجته، ويصبحون جسداً واحداً”.
لذلك، أطلقنا سراحه اآلن عاًلنية.

رغبتنا في عدم التدخل في العاًلقة الزوجية الجديدة لهذين الزوجين كزوج وزوجة ”.

حتى إذا كنت ال تعيش مع عاِئلة زوجك أو زوجتك، أعتقد أن هناك شيِئًا مهًما هنا لكل زواج.
هل انفصلنا عن أي شيء يمنع االرتباط الكامل بزوجنا؟

هل هناك ما يتعارض مع أن نكون جسًدا واحًدا؟
اطلب من الرب أن يوضح لك ما هو، حتى تتمكن من إزالة هذا العاِئق من زواجك.

في األسبوع المقبل سنرى كيف يحاول الشيطان تفكيك مثلث العاًلقات المحبة بين هللا وآدم وحواء.
يفعل ذلك بجعلنا نشك في محبة هللا، والتركيز على أنفسنا بدالً من األشخاص الذين نحبهم.

لذلك نحن بحاجة للصاًلة يا أصدقاِئي!
هل يمكننا فعل ذلك معًا اآلن؟

أيها اآلب، أشكرك على الخطة الجيدة التي وضعتها للبشر.
أعلم أن العديد من أصدقاِئي هنا يشعرون بَأنهم بعيدون عن الجنّة وخطتك الجيدة.

بعض الناس هنا غير متزوجين ويريدون الزواج.
أو يريدون إنجاب أطفال.

أو أنهم في زواج صعب حقًا، وال يرون كيف يمكن أن يتحسن.
شكرا لك يا رب ألنك أبا لليتيم.
أنت تضع الوحدة في العاِئاًلت.

ساعد عاِئلة كنيستنا على أن تكون مصدًرا للساًلم واألمل والنمو لكل واحد منا بينما نعيش معًا في هذا العالم المكسور.
استخدمنا لمجدك في كل ما نفعله، نسَأل باسم يسوع.

آمين.
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