الدرس السادس

 * 10- 4أيار (مايو)

أُنْشُ ودة ال ُحب ال ُملوكية

السبت بعد الظهر

المراجــع األســبوعية :نشــيد األنشــاد؛ تكويــن 7 :2؛ 1كورنثــوس 5-3 :7؛ يوحنــا :17
3؛  1يوحنــا 9 :1؛ روميــة 27-24 :1؛ غالطيــة .24 :5
آيـة الحفـظ« :اِ ْج َعلْ ِنـي كَخَاتِ ٍـم َعلَـى َقلْبِـكَ  ،كَخَاتِ ٍـم َعلَـى َسـا ِع ِدكَ  .ألَنَّ الْ َم َح َّبـ َة َق ِو َّي ٌة
ِيـب نَـا ِر لَظَى ال َّر ِّب» (نشـيد األنشـاد )6 :8
كَالْ َمـ ْو ِت .الْ َغ ْيـ َر ُة َق ِاسـ َي ٌة كَالْ َها ِويَـ ِة .لَهِي ُب َهـا لَه ُ
مــن بيــن مواســم الحيــاة ،وواحـ ٌد مــن أكبــر المواســم هــو الــزواج .كمــا ذكرنــا ،ال يحظــى
الجميــع بالــزواج ،ولكــن بالنســبة ألولئــك
ـات خاصــة ،وكذلــك بـ ٍ
الذيــن يتزوجــون ،يجلــب الــزواج لهــم تحديـ ٍ
ـركات خاصــة .ومــن
بيــن تلــك البــركات هبــة العالقــة الحميمــة الرائعــة .كــم تصبــح هــذه الهبــة تعبيـ ًرا قويًــا عــن
المحبــة إذا مورســت فــي الوقــت الســليم والمــكان الســليم!
علــى عكــس الــرأي الشــائع ،الكتــاب المقــدس ليــس ضــد العالقــة الحميمــة ،بــل هــو ضــد
إســاءة اســتخدام هــذه الهبــة الرائعــة المعطــاة مــن الخالــق للبشــر.
فــي الواقــع ،نشــيد األنشــاد ،أحــد أصغــر أســفار الكتــاب المقــدس وقــد يكــون األقل قـراءةً،
يصــف العالقــة بيــن عــروس شــابة ،شــولَ ِّميث ،وحبيبهــا الــذي يقــال أنــه الملك ســليمان نفســه.
يكشــف الســفر أسـرار العالقــة الحميمــة البشــرية و َم َسـ َّرات المحبــة وال ِعشــرة الزوجيــة .مــع
أنــه لطالمــا تعاملنــا مـرا ًرا مــع ســفر نشــيد األنشــاد مجازيًــا علــى أنــه رمـ ٌز للعالقــة بيــن هللا
أول شــع ٌر عــن المحبــة المتجليــة فــي العالقــة
وشــعبه أو للعالقــة بيــن المســيح والكنيســة ،هــو ً
الحقيقيــة بيــن الرجــل والمــرأة.
هذا األسبوع سنلقي نظرة على الزواج كما هو مصو ٌر في هذا السفر من العهد القديم.
*نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعدا ًدا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق  11أيار (مايو).
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 5أيار (مايو)

حياة ال تتجزأ


اســتنا ًدا إلــى النصــوص التاليــة ،كيــف تصــف رأي الكتــاب المقــدس فــي الجســد البشــري؟
تكويــن 7 :2؛ مزمــور 1 :63؛ 2 :84؛ 1كورنثــوس 20 ،19 :6؛ 1تســالونيكي .23 :5

تؤمــن بعــض األديــان باالزدواجيــة ،فلســفة تــرى الجســد البشــري علــى أنــه معضلــة لحيــاة
الــروح .أي أن الجســد يعتبــر طالــح بينمــا «الــروح» يعتبــر صالــح .ولكــن فــي الكتــاب المقــدس
يُعت َبــر الجســد البشــري ،بمــا فــي ذلــك صفاتــه الجنســية ،جــز ًءا ال يتجــزء مــن الكيــان ككل.
فالحيــاة هــي «جســد» و «روح» (انظــر تكويــن .)7 :2
كمــا يقــدم كاتــب المزاميــر ذاتــه بمجملهــا فــي العبــادة هلل (مزمــور 1 :63؛  .)2 :84فــا بــد
مــن أن يُقـ َدس الشــخص كلــه ويُفـ َرز مــن أجــل الغــرض المقــدس الــذي قصــده هللا.

يعكــس نشــيد األنشــاد فكــر ًة إيجابي ـ ًة عــن الجســد البشــري فيمــا يتعلــق بالعالقــات
الجنســية .كيــف تكشــف هــذه النصــوص هــذا اإلتجــاه؟ نشــيد األنشــاد 13 ،2 :1؛ 2:6؛
16-10 :5؛ .9-1 :7



يُ ْعرِب هذا النص المقدس عن اإلعجاب بالجسد البشري.
فالنواحــي الجســدية للمحبــة الزوجيــة ال تدعــو إلــى الخجــل .وتُ َقـ َّدم مجموعــة كاملــة مــن
المشــاعر بصراحة.
عــاد ًة مــا توجــد محظــورات جنســية فــي ثقافـ ٍ
ـات عديــد ٍة .ولذلــك يعســر علــى األزواج
أحيانًــا التواصــل بطــرق صحيــة فيمــا يتعلــق بحياتهــم الحميمــة .وبالمثــل ،غالبًــا مــا يُح ـ َرم
األطفــال مــن الفرصــة للتعلــم عــن الجنــس فــي نطــاق البيــت المســيحي حيــث يمكــن دمــج
القيــم الصالحــة مــع المعلومــات الدقيقــة .صراحــة الكتــاب المقــدس فــي موضــوع الجنــس
تدعــو شــعبه إلــى مســتوى أعظــم مــن الراحــة تجــاه هــذه الموضــوع ،كــي ت ُعامــل هــذه
الناحيــة الحيويــة مــن الحيــاة باالحتـرام والكرامــة الواجب ْيــن تجــاه هبـ ٍة عظيمـ ٍة مــن الخالــق.

كيــف يمكننــا حمايــة أنفســنا مــن القــوى الثقافيــة واألخالقيــة التــي إمــا ال تجعــل
مــن العالقــة الجنســية إال إنفعــال حيوانــي متدنــي ،أو تحولهــا إلــى شــي ٍء مخــزي ال
ـئ؟
يجــب التكلــم عنــه أبــدً ا؟ كيــف يبيــن لنــا الكتــاب المقــدس أن ِكال الطرفيــن خاطـ ٌ
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 6أيار (مايو)

أشكال المحبة في أنشودة المحبة
ِصــف نــواح مختلفــة مــن المحبــة المعروضــة فــي نشــيد األنشــاد .نشــيد األنشــاد ،2 :1
13؛ 16 ،13-10 :2؛ 11 :3؛ 7-1 :4؛ 16 :5؛ 6 :6؛ 9-1 :7؛ .7 ،6 :8





يبيِّــن نشــيد األنشــاد كيــف يقضــي األصدقــاء وقتًــا م ًعــا ،وكيــف يتواصلــون بصراحــ ٍة،
ويعتنــون ببعضهــم البعــض .وفــي نشــيد األنشــاد صديقــان ُمق َّربــان أصبحــا شــريكين فــي
الحيــاة .حيــث تعلــن الزوجــة« :هــذا خليلــي» (نشــيد األنشــاد  .)16 :5وتعبــر كلمــة «خليــل»
الصحبــة والصداقــة الخاليــة مــن تلميحــات الش ـراكة الجنســية .ســعي ٌد هــو الــزوج (أو
عــن ُ
الزوجــة) الــذي شــريكة حياتــه صديق ـ ٌة عزيــز ٌة لــه.
اإلطـراءات الحميمــة واإليمــاءات ال ُم ِحبــة طــوال الســفر تعكــس اإلنجــذاب القوي وال َم َســرة
الجســدية والعاطفيــة اللذيــن يجداهمــا الذكــر واألنثــى فــي أحدهما
اآلخــر .والعالقــات الحميمــة الطبيعيــة وليــدة المحبــة الرومانســية هــي هبــة مــن الخالــق
لمســاعدة الشــريكين علــى اإلرتبــاط أحدهمــا باآلخــر ب ُربــط الــزواج الوثيقــة .ومــا دام
الشــريكان منفتحــان لعمــل المحبــة اإللهيــة فــي قلبيهمــا« ،تُ َنقــح وت ُ َنقــى وتســمو وترتفــع»
محبتهمــا البشــرية (.)Ellen G. White, The Adventist Home, p. 99
كمــا تعكــس هــذه األعــداد أســمى األفــكار عــن المحبــة .إال أن المحبــة الحقيقيــة ال تســكن
قلــب البشــر بطبيعتهــا؛ فهــي عطيــة الــروح القــدس (روميــة  .)5 :5وهــذه المحبــة تربــط
الــزوج والزوجــة فــي ربـ ٍ
ـاط دائـ ٍـم .وهــي المحبــة ال ُم َك َرســة المطلوبــة بشــدة فــي العالقــة بيــن
األب واالبــن بغــرض بنــاء شــعور الثقــة فــي ِ
الص َغــر .إنهــا المحبــة الباذلــة لنفســها التــي تربــط
المؤمنيــن م ًعــا فــي جســد المســيح .يدعونــا نشــيد األنشــاد ألن نجعــل هــذه المحبــة قــو ًة
عاملـ ًة فــي عالقاتنــا مــع أزواجنــا وزوجاتنــا.

كيــف يعكــس هــذا النــوع مــن العالقــة الحميميــة ،بطريقتــه الخاصــة ،نــوع العالقــة
الحميميــة التــي تجمعنــا بــاهلل؟ مــا هــي بعــض أوجــه الشــبه التــي يمكــن اســتخالصها
(علــى ســبيل المثــال :قضــاء الوقــت ،وتقديــم ذواتنــا بالكامــل ،إلــخ)؟ مــا هــي أوجــه
الشــبه األخــرى؟
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 7أيار(مايو)

معرفة ُم ِح َبة

رأى العدي��د فكـ�رة «الع��ودة إل��ى َع�� َدن» ف��ي نش��يد األنشــاد .مــع أن الزوجيــن الموصوفيــن
ليســا الرجــل والمــرأة األوالن ،يدعــو ِ
الشـ ْعر إلــى تذكــر الجنــة األولــى.
حيــث ت َُصــ َّور خطــة هللا ألن يكونــا «جســد واحــد» (تكويــن  )24 :2عبــر الســفر فــي
ٍ
تشــبيهات ورمــو ٍز دقيقــ ٍة.



تكريســا متبـ ً
ـادل فــي الحيــاة الحميمــة للزوجيــن؟ نشــيد
كيــف يقــدم نشــيد األنشــاد
ً
األنشــاد  .1 :5-7 :4كيــف يُشْ ـبِه ذلــك تعليــم بولــس فــي 1كورنثــوس 5-3 :7؟

يدعوهــا ســليمانَ « :هلُّ ِمــي معــي» (نشــيد األنشــاد  .)8 :4فتجيــب عروســه .ثــم تدعــوه
الح ًقــا« :لِ َي ـأْ ِت َحبِي ِبــي إِلَــى َج َّن ِت ـ ِه» (نشــيد األنشــاد  .)16 :4فيجيــب (نشــيد األنشــاد .)1 :5
هنــا يعلِّــم الكتــاب المقــدس أنــه ال مجــال للقــوة أو االســتغالل فــي هــذا اإلطــار الحميــم.
فيدخــل كال الشــريكان فــي هــذه العالقــة بحريــة ومحبــة« .جنتــي» هــي «جنتــه».
اســم مشــتق مــن كلمــة «شــالوم» العبريــة
ويشــترك «ســليمان» و»شــلوميث» فــي ٍ
«الكمــال» .وإعجابهــم مشــترك (نشــيد األنشــاد 5-1 :4؛  .)16-10 :5ويتجلــى التــوازن فــي
عالقتهمــا حتــى فــي النســق الشــعري فــي األبيــات واألعــداد المزدوجــة .وقــول العهــد « َحبِي ِبــي
لِــي َوأَنَــا لَـ ُه» (نشــيد األنشــاد  )16 :2هــو صــدى للغــة عــدن «هـ ِـذ ِه اآل َن َعظْـ ٌم ِمـ ْن ِعظَا ِمــي
َولَ ْح ـ ٌم ِم ـ ْن لَ ْح ِمــي» (تكويــن .)23 :2

كيــف يُغ ِنــي وصــف الشــركة الزوجيــة علــى أنهــا «معرفــة» فهمنــا عــن عالقتنــا مــع هللا؟
تكويــن 25 ،1 :4؛ 1صموئيــل 19 :1؛ لوقــا 34 :1؛ يوحنــا 3 :17؛ 1كورنثــوس .3 :8



يســتخدم الكتــاب المقــدس كلمــة «عــرِف» لإلشــارة إلــى اإلتحــاد الحميــم بيــن الــزوج
والزوجــة .وفــي هــذه «المعرفــة» ال ُم ِحبــة تُ َق ـ َّدم خفايــا أعمــاق كيانهمــا ألحدهمــا اآلخــر.
ليــس جســدان وحســب ،بــل قلبــان أيضً ــا متحــدان فــي «جسـ ٍـد واحـ ٍـد» .كمــا توصــف « َعـر َِف»
العالقــة بيــن األفـراد وهللا .فبالنســبة للمســيحي الف َِطــن ،المعرفــة الزوجيــة الفريــدة والعطوفة،
بمــا فيهــا مــن ُص ْح َبــة وتَكريــس و َم َس ـ َّرة غيــر محــدودة ،تُق ـ ِّدم فه ًمــا عمي ًقــا عــن أكثــر ســر
روع ـ ًة وقداس ـ ًة قــط :االتحــاد بيــن المســيح والكنيســة.
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المحبة في الوقت المناسب
اقرأ نشيد األنشاد .1 :5 - 8 :4
إن نشــيد األنشــاد  17 :4و 1 :5يشــكالن مركــز هــذا الســفر ،ويصفــان ذروتــه ،بطريقــة مــا،
عندمــا يتحقــق الــزواج بيــن ســليمان وشــولميث.


إال َم يشير سليمان في النصوص التالية؟ نشيد األنشاد 16 ،12 :4؛ 1 :5؛ .10-8 :8

نجــد فــي نشــيد األنشــاد بعضً ــا مــن أكثــر الدالئــل الكتابيــة اآلســرة عــن خطــة هللا ألن يظــل
النــاس أبــكا ًرا عفيفيــن حتــى الــزواج .ويشــير واحــد مــن أقواهــا إلــى طفولــة شــولميث ،عندمــا
تســاءل أخوتهــا ســواء ســتكون «ســو ًرا» أم «بابًــا» (نشــيد األنشــاد  .)9 ،8 :8وبمعنــى آخــر،
هــل ســتظل عــذراء عفيفــة حتــى الــزواج (ســو ًرا) ،أم ســيكون لهــا عالقــات جنســية عديــدة
(بابًــا) .ولكنهــا ،بصفتهــا امــرأة بالغــة ،تؤكــد أنهــا صانــت عذريتهــا وتأتــي لزوجهــا طاهــرةً« :أَنَــا
ُســو ٌر» (نشــيد األنشــاد  .)10 :8فــي الواقــع ،فهــو يؤكــد أنهــا ال تـزال عــذراء حتــى ليلــة ال ُعــرس
بقــول أنهــا « َج َّنـ ٌة ُم ْغلَ َقـ ٌة َ . . .عيْـ ٌن ُم ْق َفلَـةٌ ،يَ ْنبُــو ٌع َم ْختُــو ٌم» (نشــيد األنشــاد  .)12 :4ومــن خبرتها
الخاصــة يمكنهــا أن تنصــح صديقاتهــا كــي يخطيــن خطــى الحــب والــزواج بحــذر كامــل .ثــاث
مـرات فــي نشــيد األنشــاد تخاطــب شــولميث مجموعــة مــن النســاء يشــار إليهــا باســم «بنــات
أورشــليم» لتنصحهــن بعــدم إيقــاظ ال َولَــع الشــديد للحــب حتــى يأتــي الوقــت المناســب (نشــيد
األنشــاد 7 :2؛ 5 :3؛  ،)4 :8أي حتــى يجــدن أنفســهن آمنــات فــي عهــد الــزواج األليــف ،مثلهــا.
للمــرة الثانيــة فــي ِ
الشـ ْعر يدعــو المحبــوب عروســه لتخــرج معــه (نشــيد األنشــاد 10 :2؛ .)8 :4
فلــم تســتطع أن تقبــل دعوتــه قبــل ال ُعــرس ،أمــا اآلن فهي التــي تدعوه لجنتها (نشــيد األنشــاد ،)16 :4
فيقبــل بســرور (نشــيد األنشــاد  .)1 :5فهــو غيــر منجــذب لجمالها فحســب ،بل هي َسـبَ ْت قلبــه أيضً ا
(نشــيد األنشــاد  ،)9 :4وهــو مخمــو ٌر بحبهــا (نشــيد األنشــاد  ،)10 :4وهــو متهلــل ألنهــا ملكه
ـي َعزِي َزتِــي َو َع ُر ِ
وســي ،بَســتا ٌن ُمق َفـ ٌـل
وليســت آلخــر ،اآلن وإلــى األبــد« :بُســتا ٌن ُمق َفـ ٌـل ِهـ َ
َويَن ُبــو ٌع َمختُــو ٌم» (نشــيد األنشــاد  ،12 :4الترجمةــ العربيـ�ة ال ُم َبســطة) .وفــي اتحــاده بهــذه
الم��رأة الكاملـ�ة يعتب��ر ذات��ه أن�هـ يبل��غ أرض الموعــد« :شَ ـ َفتَ ِ
وس ت َ ْقطُ ـ َرانِ شَ ـ ْه ًدا.
اك يَــا َع ـ ُر ُ
ـت لِ َســانِ ِك َع َسـ ٌـل َولَ َب ـ ٌن» (نشــيد األنشــاد  ،11 :4الترجمــة العربيــة ال ُم َبســطة).
ت َ ْحـ َ

أي أخبــار ســارة موجــودة هنــاك مــن أجــل األفـراد الذيــن يندمــون علــى اختياراتهــم
الخاطئــة فيمــا يتعلــق بالتعبيــر عــن مشــاعرهم الجنســية؟  1يوحنــا 9 :1؛ قــارن مــع
المزاميــر 12 :103؛ إشــعياء 7 :55؛ يوحنــا .11 :8
46

الخميس



 9أيار (مايو)

حراسة هبة الخالق
هلل هـ ٌ
ـدف خــاص وراء خلــق البشــر ذكــو ًرا وإناثًــا (تكويــن  .)28-26 :1فــي حيــن أن كليهمــا
يحمــل صورتــه ،إتحــاد الجنســان المختلفــان فــي «جســد واحــد» مــن خــال الــزواج يعكــس
بطريقــة خاصــة الوحــدة بيــن األقانيــم اإللهيــة .كمــا يُقـ ِّدم اإلتحــاد بيــن الذكــر واألنثــى الفرصة
إلنجــاب حيــاة جديــدة  -تعبيــر بشــري أصلــي عــن الصــورة اإللهيــة.

مــا الموقــف الــذي يتخــذه الكتــاب المقــدس تجــاه الممارســات الجنســية التــي ال
تتوافــق مــع خطــة الخالــق؟ الوييــن 21-7 :20؛ روميــة 27-24 :1؛ 1كورنثــوس .20-9 :6



يرفــض الكتــاب المقــدس كل مــا يغيــر أو يدمــر صــورة هللا فــي الجنــس البشــري .فمــن
خــال حظــر بعــض الممارســات الجنســية يقــود هللا شــعبه نحــو األهــداف الصحيحــة للعالقــة
الجنســية .ولكــن عندمــا ت ُقــا َرن التجربــة البشــرية بمبــادئ هللا األدبيــة ،تُــدان النفــس بالتعــدي.

أي إرشــاد ُمقــد ٌم للمؤمنيــن المســيحيين يســاعدهم علــى فهــم حياتهــم الجنســية
وحيــاة اآلخريــن الجنســية فــي عالـ ٍـم سـ ٍ
ـاقط؟ روميــة 14-1 :8؛ 1كورنثــوس 20-15 :6؛
2كورنثــوس 5 :10؛ غالطيــة 24 :5؛ كولوســي 10-3 :3؛ 1تســالونيكي .24 ،23 :5



ينتظــر المســيحيون ال ِعتْــق مــن فســاد الخطيــة عنــد مجــيء المســيح .فهــم ينتظــرون
بإيمــانٍ  ،معتبــرون أنفســهم أمــوات للخطيــة مــن خــال مــوت المســيح علــى الصليــب وأحيــاء
فيــه مــن خــال قيامتــه .ومــن خــال الصــاة المســتمرة ،والترقــب ،وقــوة الــروح ،يعاملــون
طبيعتهــم الخاطئــة وكأنهــا مصلوبــة ويســعون لطاعــة المســيح فــي أفكارهــم .وهــم يق ـ ُّرون
ب ِملْكيــة هللا ألجســادهم وحياتهــم الجنســية ويســتعملوهما وف ًقــا لخطتــه اإللهيــة .يســامح
هللا أولئــك الذيــن يتوبــون عــن الخطيــة ( 1يوحنــا .)9 :1
كمــا يســمح اإلنجيــل لألفــراد الذيــن تورطــوا فــي عالقــات وأنشــطة جنســية خاطئــة
بــأن يكونــوا جــز ًءا مــن شــركة المؤمنيــن .وبســبب الحــد الــذي غيــرت الخطيــة إليــه الحيــاة
الجنســية البشــرية ،قــد ال يقــدر البعــض علــى إدراك التجديــد الكامــل فــي هــذا النحــو مــن
ـدل مــن االنخـراط
التجربــة البشــرية .فعلــى ســبيل المثــال قــد يختــار البعــض حيــاة البتوليــة بـ ً
فــي أي عالقــة جنســية تحرمهــا كلمــة هللا.
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كيــف يجــب أن ننظــر بصفتنــا كنيسـ ًة إلــى ،مثـ ًـا ،الشــواذ جنسـ ًيا؟ وكيــف يجــب أن
يؤثــر موقفهــم الخــاص نحــو اتجاههــم الجنســي علــى اســتجابتنا؟
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لمزيد من الدرس« :نال الزواج بركة المسيح ،وهو يُ َع ُّد شركة مقدسة .والديانة الحقة ال
تعاكس خطط الرب .حيث أمر الرب بأنه يجب على الرجل والمرأة اإلتحاد في زواج مقدس لينشئوا
عائالت ،متوج ًة بالكرامة ،ستكون رموزًا للعائلة في السماء .وفي بداية خدمته الجهارية أغدق المسيح
ببركته األكيدة على الشركة التي بوركت في عدن .وهكذا أعلن للجميع أنه لن يرفض حضوره في
مناسبات الزواج ،وأن الزواج ،عندما يتحد بالطهارة والقداسة والحق والبر ،هو أحد أعظم البركات
المعطاة قط للعائلة البشرية» (.)Ellen G. White, Daughters of God, pp. 180, 181
كمــا وضــح نشــيد األنشــاد ،المحبــة فــي العالقــة الجنســية أنهــا شــي ٌء رائ ٌع فــي الــزواج .ولكن
العالقــة الدائمــة ال يمكــن أن تعتمــد ببســاطة علــى الجمــال الخارجــي والمس ـرات الجســدية.
حيــث أن أجســادنا تشــيخ وتتفانــى ،وليــس هنــاك أي كميــة مــن الحميــات الغذائيــة ،أو التمارين
الرياضيــة ،أو عمليــات التجميــل تقــدر أن تحفــظ مظهرنــا الشــبابي إلــى األبــد .زواج
ســليمان وشــولميث هــو عالقــة مكرســة طيلــة العمــر .ثــاث مـرات يؤكــدان أنهمــا ألحدهمــا
اآلخــر (نشــيد األنشــاد 16 :2؛  .)10 :7 ،3 :6فــي المــرة األولــى اعتـر ٌاف بالملكيــة المشــتركة (قــارن
مــع أفســس  .)33 ،21 :5وفــي المــرة الثانيــة تعكــس هــي الترتيــب اعترافًــا بخضوعها (أيضً ا أفســس
 .)23 ،22 :5وتعبــر المــرة الثالثــة عــن رغبتــه فيهــا (أفســس  .)32-24 :5محبــة مثــل هــذه ال يُمكــن
غمرهــا (نشــيد األنشــاد  ،)7 :8وهــي مثــل الخاتــم ال يمكــن كســره (نشــيد األنشــاد .)6 :8

أسئلة للنقاش:
 .1مــا وجــه المقارنــة بيــن وصــف ســليمان لزوجتــه بأنهــا كاملــة (نشــيد األنشــاد

5-1 :4؛ 8 :6؛  )9-1 :7وتعبيــر آدم عندمــا رأى حــواء ألول مــرة؟ (تكويــن ،23 :2
الترجمــة العربيــة ال ُم َبســطة) .كيــف ،إ ًذا ،يتوجــب علــى األزواج معاملــة زوجاتهــم؟
(أفســس .)29 ،28 :5
 .2يــرى البعــض فــي ســفر نشــيد األنشــاد قصــة رمزيــة عــن العالقــة الكائنــة بيــن
هللا وشــعبه أو بيــن يســوع وكنيســته .فــي حيــن أنــه البــد مــن االحتـراس كيــا نبالغ
فــي الرمــز ،أي ســمات تميــز العالقــة بيــن هاذيــن الشــخصين يمكــن مقارنتهــا مــع
عالقتنــا مــع هللا؟ أيضً ــا قــارن إشــعياء 5 ،4 :54؛ إرميــا 14 :3؛ 2كورنثــوس .2 :11
 .3اقــرأ أمثــال  ،26 :31ونشــيد األنشــاد  ،16 :5وأمثــال  .11 :25مــا أهميــة كلماتنــا
فــي هــدم شــريك حياتنــا أو بنائــه وإضعــاف زواجنــا أو تقويتــه؟ اســتخدم النصــوص
التاليــة لمزيــد مــن التوضيــح :يعقــوب 26 :1؛ .11-5 :3
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