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حتذير

يعد هذ� �لكتا  مستند� ��ي� ”ملعهد تد(يب �لقا&% بالشر� �أل�سط“ ! يقتصر 

تد�يس هذ� �لكتا  على مد�سني معتمدين بو�سطة ”معهد تد�يب �لقا'� بالشر$ 

�أل!سط“ !ليس مسموح� بالنقل <! �القتبا; منه 9ال بتصريح كتا5.

   Cقم �إليد��

�لطبعة �أل�# - يونيو (حزير��) ٢٠٠٧



احلب واجلنس

والعالقات الدائمة
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�لنقا�% �جلنسية G عاE مشبَّع باجلنس.                      ٤٣
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�ستيقظ 8يها �لعاE! توجد طريقة 8فضل إلقامة �لعالقا(.  ٥٥

٦٧   �خلامتـة               

مرحبR بالثو(%                      ٦٩
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 كل 9نسا$ يتطلع 9  �حلب، !�جلنس !�لعالقة �لد�ئمة يتم �حلديث عن 

د ( �ألفال'، كما <نه �ملوضوC �ألكثر شيوع�  1لك ( �لتليفزيو$، !ُيَجسَّ
�ل4 تد!� حوله �ملوسيقى !�ألغا2.

لكن �لسؤ�" هو: لو كا$ كل تركيزنا هو �لوصو7 للحب �حلقيقي !�جلنس 

�لر�ئع !�لعالقا� ��1 �ملع�، فلما�1 جند <نفسنا ننجر� بعيد� عنها؟

 9$ �أل$ا# تش" بوضو! 9  <$ �حلب !�لعائلة !ح  �جلنس هم <كثر �ألمو� �ل4 نر�!� 
فيها. ففي صحو� جيل �حلب �حلر <صبح �لطال$ !باً) !نتيجة لذلك هنا& <جيا7 !<جيا7 
من �ألطفا7 فقد� �لكث"، !من ّ- فهم غ" قا'�ين على +�C ما فقد!* ( عائالִדم. لذلك 
فإ$ �جلوC �جلنسي <صبح موضوع� �ئيسي� ( �لكتب !بر�مج �حلو����. !مع كل هذ� 
�الضطر� ، فإ$ �لعالقا� �ل4 تكو$ 2ا فرصة لالستمر��، تقل تد�1ي� !�لسبب ( 1لك 
هو تشو* �لفاهيم. !بد!$ 9'��& فإننا نكو$ قد �نقدنا 9  طريقة للحب ال جتد3 نفع�.

لكن �ألمر ال 1ب <$ يستمر على هذ� �حلا7! ففي موضوC �حلب !�جلنس !�لعالقا� 

 Cلد�ئمة سو� نعلن عن !صفة �هللا الختبا� �حلب �حلقيقي !حتقيق <قصى حد من �إلشبا�

9عا'�   ) ترغب  كنت  فإ�1  �حليا�.  تستمر مد;  �ل4  �لد�ئمة  �لعالقا�  !�ختبا�  �جلنسي 

باجلنس   Cالستمتا�! حياتك،  حب  الكتشا�  طريقك    ) تكو$  فرمبا  عاملك  فحص 
$سب قصد �هللا، !�ختبا� عالقة <كثر 9شباع� من كل ما <يلته. 'عونا نفحص �ألمر مع�. 

�ستمر!� ( �لتقّد' 9  �ألما'.
تشيب �جنر�7

(ئيس هيئة جولة خال" �لكتا� �ملقد#

املقــــدمة
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�لد(# �أل�": 

pb”˝»€@ÊbuàÏπ 

Ú�j �́Î@Ú‡ˆaÜ@

مقـدمة
�جلميع يبتغو$ �حلب. !( �لو�قع، ُيعت� $ثنا عن �حلب �ملوضوC �أل!7 

�نتشا��. !1لك ليس <مر� جديد�.  �ألكثر  لألفال'، !�ملوسيقى !�أل'  

فكما هو ُموثَّق ( �أل'  �ليونا2 �لقدمي، !�لعهد �لقدمي، !كتابا� !يليا' 
ل  شكسب"، كا$ �حلب '�ئم� جز)� �ئيسي� من �لتجربة �لبشرية. فهو يشغل قلوبنا !يشكِّ
مساعي حياتنا. فقد ُخلقنا، على <عمق �ملستويا�، لكي نتو�صل مع شخص  خر �!حي�، 

<! عاطفي�، <! ح  جسدي�.

لذلك فإ$ �لسؤ�7 هو. لو كا$ هذ� هو حالنا منذ !قت طويل، فلما�1 #ن سيئو$ للغاية 
( هذ� �ألمر؟ ملا�1 تد!� معظم تلك �ألغا2 �لعاطفية عن �النفصا7، !�أل%، !�لعالقا� 
�ملختلة !ظيفي�، !�ألحال' غ" �ُملحققة؟ لو <$ �هللا خلقنا من <جل �حلب، فلما�1 يصعب 

جد� 19ا'*؟

ُيعت� فهمنا �ُملشوَّ* للحب <حد <ك� �أل!بئة ( ثقافتنا �ليو'. فنحن ال نعر� كيف #ب 
ألننا ال نفهم، جزئي�، كيف نقع ( �حلب. كيف 1ب <$ ننطلق لتكوين عالقة '�ئمة؟ 
��نا عا% �لسينما !�لر!�يا�، من ناحية، عن كيفية �لقيا' بذلك. غ" <$ طريقة �هللا �تلفة 
متام�. لذلك يتطّلب �ألمر <$ تكو$ لدينا صو�� عما يعنيه �لوقوC ( �حلب، ح  <$ <غلبية 
�ملسيحيني ليس لديهم فكر� عن �ألمر. نتيجة لذلك فإننا ننجر� خلف مشاعرنا ُمؤِملني 

<$ #صل على <فضل �لنتائج.
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�حلب ��جلنس ��لعالقا( �لد�ئمة

لكن �هللا ال يريد <$ تتعّر�  مالنا �ملستقبلية عن �لز!�� ملثل هذ* �حل"�. فكما <نه خلق 

�حلب، !�جلنس، !�لعالقا� �لد�ئمة، !ضع �هللا <يض� �موعة من �ملبا'� ميكنها <$ ترشدنا 

بيقني !#ن نز�C هذ* �لنو�حي �2امة ( حياتنا. 

 Cسو� نر;، ( هذ� �لد�;، كيف <خذ عا% �لسينما !�ألفال' ( �لو�قع طريقة �هللا للوقو

 ) للحميمية  �خلمسة  �ملستويا�  نكتشف  سو�  عقب.  على  �<س�  !قلبها  �حلب   )
�لعالقا� �لعاطفية، !�لنظا' �لذ3 قصد �هللا لنا <$ نتنا!2ا فيه. عند �النتها) من 1لك، سو� 

تتمكن من حتديد ما حتتا� �لقيا' به للبد) ( �لبحث عن �حلب ( �ألماكن �لصحيحة. 

سو� نفحص، ( هذ� �لد�;، طريقتني للبحث عن �حلب. �لو�حد� تقو' 9  �لسر!� 

هذ�  عند  اية  تتمّكن،  !سو�  !�لدما�.  �لقلب  �نكسا�    9 تقو'  !�لثانية   ،Cإلشبا�!

�لد�;، من معرفة <3ٍ من هاتني �لطريقتني يتم تصويرها <كثر ( ثقافتنا �ليو'. !سو� 

تفهم نقا" �لضعف �ل4 توقعنا ( �إلحبا". لكن <فضل شي) هو <نك سو� تتعّلم خطة 
�هللا من <جل �ختبا� �حلب، !�جلنس، !�لعالقة �لد�ئمة �ل4 كنت تتطّلع 9ليها '�ئم�.

!كيف  �حلقيقي،  للحب  �لثال#  �خلو�#  على  نتعّر�  كيف  نكتشف  سو�  !<خ"� 
ميكنك <$ تعر� 9$ كنت حتب حق�.

هنا� نوعا� من �حلب ��لعالقا( �لد�ئمة :
�8ًال: عاE �لسينما ��لر��يا( للعالقا( �لد�ئمة:

8- هنا� ٤ خطو�( مّتبعة: 

١ . ـــــــــــــــ  عن �لشخص �ملناسب.

٢. ــــــــــــــــ   و �حلب.
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�لد(# �أل�": 

٣. ــــــــــــ  مالك �8حالمك لإلشبا� �ملستقبلي على -لك �لشخص. 

٤. لو حد# ــــــــــــــــ، كر( �خلطو�( ١، ٢ �٣.

� - منو-$ عاE �لسينما ��لر��يا(:

 

$- �لنتـائج

• معد7 �لنجا!

• �آلال' ، �لسقو"  !�لفشل

” َفْوَ$ ُكلِّ َتَحفٍُّظ �ْحَفْظ َقْلَبَك َأل$َّ ِمْنُه َمَخاِ�َ� �ْلَحَياِ�..“            (<مثا7 ٤: ٢٣)

ثانيR:  �صفة �هللا للعالقا( �لد�ئمة

َنْفَسه  َ!َ<ْسَلَم  <َْيض�  �ْلَمِسيُح  َ<َحبََّنا  َكَما  �ْلَمَحبَِّة  ِفي  َ!�ْسُلُكو�  َ<ِحبَّاَ)،  َكَأْ!َالٍ'  ِبَاِهللا  ُمَتَمثِِّلَني  ”َفُكوُنو� 

ألْجِلَنا، ُقْرَبان� َ!1َِبيَحًة ِهللاَِّ َ��ِئَحًة َطيَِّبًة.“          (<فسس ٥: ١-٢)

8- هنا� 8(بع خطو�( �ب �ّتباعها:

١. ـــــــــــــــ �لشخص �ملناسب. 



@QP

�حلب ��جلنس ��لعالقا( �لد�ئمة

للمر8% (<مثا٣١7 : ١٠) – للرجل (مزمو� ١) ”�القتد�� باهللا“

 ” �حلب.   G ـــــــــــــ     .٢

كو�نثو;  باحلب“(  ممتلئة  حيا%  �حيا 

�أل!  ١٣: ٤-٧)

�هللا،  على  (جا��  ـــــــــــ    .٣

عالقتك.  خال"  من  �(ضائه   #� ��سَع 

 ( ٢٤ :١٥Cيشو)

”�ملسيح 8حبنا �بذ" نفسه ألجلنا“

٤- لو حد# ــــــــــــــــ، كر( �خلطو�( ١ ، ٢ ، ٣ 

�- منو-$ �هللا 

كثيراً  يختص  ال  ^الــزواج 
مناسب  شخص  بإيجاد 
الشخص  أنت  بكونك  بل 

املناسب^

@LáÓí@�€äbìm

NÂÌäb◊@∂g@›ˆb�ä@Âfl
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�لد(# �أل�": 

١. �سأ": هل هذ� �لشخص ـــــــــــــــ مكرَّ#؟

٢. الحظ هذ� �لشخص ــــــــــــــــــــــــ.

٣. حا�ال ـــــــــــــــــــ 8حدكما على �آلخر.

٤. �جعال مشاعركما خلف قيا&% ـــــــــــــــــ.

٥. �حتد� معR ــــــــــــــــــــــــــــــــ.

$- �لنتـائج

• معد7 �لنجا!

• �ملجا+�� – �مل"�# - �ل�كا� . 

ÊbÓóÉì€a@·ÓÓ‘n€aÎ@›Ó‹zn€a
ما هو �ملثلث �لذ3 ميثل طريقتك ( بنا) عالقا� '�ئمة؟

<3 منو�1 تو' <$ تبد! عليه عالقاتك �حلالية ! / <! �ملستقبلية؟

ما هي �خلطو�� �ملحد'� �ل4 حتتا� <$ تتخذها للبد) ( تنفيذ منو�1 �هللا 
من <جل عالقة '�ئمة؟
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�حلب ��جلنس ��لعالقا( �لد�ئمة

_kyc@b„c@›Á
_ÚÓ–†b»€a@ŸmbÓy@äÏ�m@—Ó◊

ثال# خو�� كتابية:
١-  ــــــــــــــــــ  هو حب ــــــــــــــــــ. 

!هو يستند على �الجنذ�  !�إلشباC �جلسديني. هذ� �حلب ضر!�3 لكي ينجح �لز!��؛ 

!مع 1لك، فإ$ �لز!�� ال ميكن <$ يستمر بو�سطة 
�إلير!; !حد*. 

َال  ِبْئِرَ&.  ِمْن  َجاِ�َيًة  َ!ِمَياه�  ُجبَِّك  ِمْن  ِمَياه�  ِ�ْشَرْ  

 .Cِ�َِو� َتِفْض َيَناِبيُعَك 9َِلى �ْلَخاِ�ِ� َسَو�ِقَي ِمَياٍ* ِفي �لشَّ

لَِتُكْن َلَك َ!ْحَدَ& َ!لَْيَس َألَجاِنَب َمَعَك. لَِيُكْن َيْنُبوُعَك 

ْبَيِة �ْلَمْحُبوَبِة َ!�ْلَوْعَلِة  ُمَباَ�ك� َ!�ْفَرْ! ِباْمَرَ<ِ� َشَباِبَك �لظَّ

�ْسَكْر  َ!ِبَمَحبَِّتَها  َ!ْقٍت  ُكلِّ  ِفي  َثْدَياَها  لُِيْرِ!َ&  �لزَِّهيَِّة. 

َ'�ِئم�.“                  (<مثا7 ٥: ١٥-١٩)

٢-  ــــــــــــــــــ  هو حب ــــــــــــــــــ. 

حب  �لز!جية.  �لعالقة  لشكل  !صفه   ) كث"�  �لكلمة  هذ*  �ملقد;  �لكتا   يستخد' 

�لصد�قة يستند على �ملشا�كة �ملتبا'لة للوقت، !�ألنشطة، !�لبيت، !�2و�يا�، !�أللعا ، 

!مو�ضيع �إلعجا  �ملشتركة. 

في  يجيء  احلقيقي  ”احلب 
أضواء  أو  أعالم  بدون  هدوء 
المعة. فلو سمعت أجراساً، 

افحص أذنيك“ 

fibvÓ�@ŸÌäg @
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�لد(# �أل�": 

َ ِباْلَخْيِر َ!�'ِّيَن َبْعُضُكْم َبْعض� ِباْلَمَحبَِّة �َألَخِويَِّة  رَّ ُمْلَتِصِقني ”�َْلَمَحبَُّة َفْلَتُكْن ِبَال ِ�َياٍ). ُكوُنو� َكاِ�ِهَني �لشَّ
 َ ِمَني َبْعُضُكْم َبْعض� ِفي �ْلَكَر�َمِة َغْيَر ُمَتَكاِسِلَني ِفي �ِالْجِتَهاِ' َحا�ِّيَن ِفي �لرُّ!ِ! َعاِبِديَن �لرَّ َّ َفِرِحني ُمَقدِّ
َ َعاِكِفَني َعَلى  يِسني َ ِفي �ْحِتَياَجاِ� �ْلِقدِّ َالِ� ُمْشَتِرِكني َ َعَلى �لصَّ ْيِق ُمو�ِظِبني ِفي �لرََّجاِ) َصاِبِريَن ِفي �لضَِّ

9َِضاَفِة �ْلُغَرَباِ).“           (�!مية ١٢: ٩-١٣)

٣-  ــــــــــــــــــ  هو حب ــــــــــــــــــ. 

9نه �حلب �ملانح !قد يكو$ من طر� !�حد. !فيه �ب �لشخص ح  عندما ال يستجيب 
�لطر� �آلخر.

ُحب �ألغا5 هو <$ تعطي نفسك لتسد' �الحتياجا� �حلقيقة لآلخر ֲדد� <$ تساعد هذ� 
�لشخص <$ �يا حيا� <فضل !<$ يكو$ <كثر نضج�.

ُحب �ألغا5 يأخذ �ملبا'�� !يعطي �لطاقة لنوعي �حلب �آلخرين. 
خصائص ُحب �ألغا5 جندها ( �سالة بولس �لرسو7 �أل!  9  <هل كو�نثو;.

”�ْلَمَحبَُّة َتَتَأنَّى َ!َتْرُفُق. �ْلَمَحبَُّة َال َتْحِسُد. �ْلَمَحبَُّة َال َتَتَفاَخُر َ!َال َتْنَتِفُخ َ!َال ُتَقبُِّح َ!َال َتْطُلُب َما لَِنْفِسَها 
ُ$ ُكلَّ َشْيٍ)  . َ!َتْحَتِمُل ُكلَّ َشْيٍ) َ!ُتَصدِّ َؤ َ!َال َتْفَرُ! ِباِإلْثِم َبْل َتْفَرُ! ِباْلَحقِّ َ!َال َتْحَتدُّ َ!َال َتُظنُّ �لسُّ

َ!�َألْلِسَنُة  َفَسُتْبَطُل  �لنُُّبوَّ�ُ�  َ!َ<مَّا  <ََبد�.  َتْسُقُط  َال  �َْلَمَحبَُّة  َشْيٍ).  ُكلِّ  َعَلى  َ!َتْصِبُر  َشْيٍ)  ُكلَّ  َ!َتْرُجو 
(كو�نثو; �أل!  ١٣: ٤-٨) َفَسَتْنَتِهي َ!�ْلِعْلُم َفَسُيْبَطُل...“            

@kz‹€@ÒäÏñ

     

k®a



@QT

�حلب ��جلنس ��لعالقا( �لد�ئمة

Úì”b‰‡‹€@Ú‹˜�c

١. �1كر بعض �ألمثلة لألفال'، !�ملوسيقي، !�لتليفزيو$، !�ملجال�، ��. �ملشهو�� 
�ل4  �ألشيا)  لت  شكَّ كيف  '�ئمة.  لعالقا�  �لسينما  عا%  منو�1  تقّد'  �ل4 

�حلب !�جلنس؟ بأية  تؤمن به بشأ$  تشاهدها، !تقر<ها، !تستمع 9ليها، ما 

طر$ �نصعت لنمو�1 عا% �ألفال' لتكوين عالقا� '�ئمة؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( سعيك #و �لعالقة �لد�ئمة، هل !ضعت كل تركيز& على 19ا' �لشخص �ملناسب <'   .٢
على <$ تصبح <نت �لشخص �ملناسب؟ !كيف كانت �لنتيجة؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

<يهما �ألسهل: <$ تتمّثل باهللا <' تتمّثل بأحد منا�1 �ألفال' �لر!مانسية؟ �شر!.  .٣
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ل4 تبحث عنها ( شريك حياتك، <3ٍ منها تعتقد < ا سو� تكو$  �لصفا�  من كل   .٤
�ألهم بالنسبة لك على �ملد; �لطويل؟ هل متتلك <نت هذ* �لصفا�؟ لو % يكن �ألمر كذلك، 

ما�1 ستفعل هذ� �ألسبوC ( سعيك لكي تصبح ”�لشخص �ملناسب“؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



@QU

�لد(# �أل�": 

٥. 9  <3 مد; كانت طريقتك �حلالية ناجحة ( 9قامة !'عم عالقا� صحية طويلة �ملد; 
تشمل كل نو�حي �حلميمية - �لر!حية، !�لعاطفية، !�جلسدية؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٦.  ما هو �لفر$ بني ”�لوقو� G �حلب“ !”�لسلو� G �حلب“؟ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عندما يتعلق �ألمر بعالقة مع شخص  خر، ما �لذ3 يعنيه <$ ”ُتثبِّت �جا)& على �هللا“ بدًال   .٧
من <$ ُتثبِّته على �آلخر؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٨. ما هو <صعب جز) عندما تريد <$ تقوِّ' عالقة بد<� بشكل غ" صحيح؟ ما هي �خلطو�� 
�ل4 سيتوجب عليك <$ تتخذها لكي ُتقوِّ' حياتك؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٩. ( �لشكل �2رمي ألنو�C �حلب �لثالثة، ما هو نوC �حلب �ألهم  ( �لز!�� ( �عتقا'&؟ 

�شر!. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



@QV

�حلب ��جلنس ��لعالقا( �لد�ئمة

fiÎ˛a@ëäá‹€@ÚÓ�Óˆã€a@¬b‘‰€a

• �لثقافة �لشائعة تقو" لنا: ”�$ث عن �لشخص �ملناسب - <حببه“.

• �هللا يقو" لنا: ”حتو7َّ <نت 9  �لشخص �ملناسب - �سلك ( �حلب“.  

 - <!ًال،  !�لعاطفي  �جلسد3  �ال�تبا"  على  تشد&  �ملجتمع  (سالة   •
�لر!حي <خ"�.

• يشد& �هللا على �ملكوِّ$ �لر!حي <!ًال !بعد 1لك �ملكوِّ$ �جلسد3 باعتبا�* �حتفاًال يتو� 
�لعالقة �حلميمة.

• توجد ثال# خو�# للحب �لكتا5 �ألصيل.

• �ألنو�C �لثالثة للحب 1ب <$ تتو�+$ للحصو7 على عالقة '�ئمة. 

›‡»€a@paÏ�Ç

لت  من �ملهم <$ تعيد �لنظر مر� <خر; ( حياتك !تفكر ( �لتأث"�� �ملختلفة �ل4 شكَّ

�لطريقة �ل4 تنظر ֲדا 9  �حلب. هل كانت فكرتك عن ”�حلب“ متأثر� ب�نا�ك �لتليفزيو2 

ل، <' فيلمك �ملفضل، <' �موعة من �ألصدقا)؟ عندما تتوقف !تفكر ( �ألمر سو�  �ملفضَّ
جتد <$ كث"� من <فكا�نا عن �حليا� تنبع من بعض �ملصا'� �لشا�1 !غ" �ملألوفة. !لو % نتوَ� 
�حلذ�، ميكن <$ ينتهي بنا �حلا7 9  تصديق �ألشيا) '!$ فحص �حلقيقة �ل4 تكمن خلفها.



@QW

�لد(# �أل�": 

ل <كثر �لعو�مل تأث"� ( تكوين فهمك للحب. -  ح فيما يلي، سجِّ ١- ( �ملخطط �ملوضَّ
' ”بيان� �تصر� لإلميا$“ تصف فيه ما ُعلِّمت <$ تؤمن به كنتيجة لتعرضك لكل تأث"  قدِّ

من هذ* �لتأث"��.

حق �هللا�حليا%تأث� عاE �لسينما

�ل��مج �لتليفزيونية
�ألصدقا)

�جلنس  بأ$  <عتقد   $> عّلمت  
هو جز) طبيعي من �ملو�عد�.

طبيعي  جز)  هو  �جلنس 
!صحي من عالقة �لز!��.

٢- ضع '�ئر� حو7 ُمَكوِّنا� �لعالقة �ملكتوبة بأسفل �ل4 لعبت '!�� ( عالقتك �حلالية.

�جتماعي          عاطفي    (�حي              نفسي              جسد� 

<3ّ مكّو$ من �ملكونا� �ملكتوبة بأعلى كا$ �جلز) �لذ3 له �ألبر+ ( عالقتك؟   •

ضع �قم� (١-٥) 9  جانب كل مكوِّ$ مكتو  بأعلى لكي ترتبهم $سب <�يتهم. قم 
بتقييم �لترتيب. هل �تا� هذ� �لترتيب 9  تغي"؟

�قِض بعض �لوقت على �نفر�' مع �هللا ( �لصال� - <جب بأمانة على �ألسئلة �لثالثة   •

�ملوجو'� ( �لتحليل !�لتقييم �لشخصيني.  

    ُثّم، لو كنت عا�بR، �تِّب بعض �لوقت مع شريكك ( �ملحاسبية !خلِّص له �خلطو�� 
�ل4 تتم� <$ تتخذها لكي تصبح ”�لشخص �ملناسب“.

صا بعض �لوقت مع� لكي تناقشا بأمانة �لنمو�1 �لذ3 كنتما    لو كنت تو�عد 8حد�، خصِّ
تتبعانه - ضعا <هد�ف� للكيفية �ل4 تو'�$ <$ تتغّير� ֲדا.

طا بعض �لطر$ �ل4 ميكنكما <$ تبد     لو كنت متز�جR، �جلس مع شريك حياتك !خطِّ
ֲדا ( عر� منو�1 لوصفة �هللا ( عالقتكما. 



@QX

�حلب ��جلنس ��لعالقا( �لد�ئمة

fi�‰æa@¿
• لقد خلق �هللا �حلب !�جلنس، !من ّ- فإنه <فضل مصد� ميكنه <$ يرشدنا 
9  كيفية �حلصو7 على عالقة '�ئمة. !كما تعّلمنا ( هذ� �لد�;، فإ$ 
ل، ( �لفر��  �خلطو� �أل!  لتبنِّي منهج �هللا للحب هي <$ نتمّثل به. سجِّ
فيما يلي، خطوتني <! ثال# ميكنك <$ تتخذها هذ� �ألسبوC لكي تصبح 
متمثًال باهللا !1لك ح  تكو$ مستعد� عندما يأ� بشريك 9  حياتك. 
• �مبا يكو$ من �لصعب علينا مو�جهة حقيقة <$ عالقاتنا ليست متفقة متام� مع خطة �هللا. 
لكن �هللا هو 9له ��ة !حب، !هو <مني !ال يريد شقا)نا. عندما نرغب ( �<ا1 خطو� 
!�حد� #و*، فسو� نندهش من �لطريقة �ل4 يبد< ֲדا �لعمل ( حياتنا. على قد� ما قد 
يبد! صعبا جد� <$ جتّد' عالقتك مع شخص  خر ها'، �ستخد' �لفر�� بأسفل لوصف 
خطو� حتتا� <$ تتخذها هذ� �ألسبوC للبد) ( جعل حياتك �لعاطفية تتو�فق مع خطة �هللا. 
 Cلو كنت عا+ب�، ِصف تعهد� !�حد� حتتا� <$ تتخذ* مع نفسك لكي حتر# على �تبا

طريقة �هللا للوقوC ( �حلب. 

≈–®a@ÚÌe
يُح َأْيضًا 

ِ
 َكَما َأَحبََّنا اْلَمس

ِ
ي اْلَمَحبَّة

ِ
بَّاَء، َواْسُلُكوا ف

ِ
 َكَأْوَالٍد َأح

ِ
َاهللا

ِ
يَن ب

ِ
”فكوُنوا ُمَتَمثِّل

َوَأْسَلَم َنْفَسُه َألْجِلَنا، ُقْرَبانًا َوَذِبيَحًة ِهللاَِّ َراِئَحًة َطيَِّبًة...“
(أفسس ٥: ١-٢)

≈–®a@ÚÌe
“...

ِ
َج اْلَحَياة

ِ
ْنُه َمَخار

ِ
”َفْوَق ُكلِّ َتَحفٍُّظ اْحَفْظ َقْلَبَك َألنَّ م

 (أمثال ٤: ٢٣)



_Êbn�nœa@‚c@ky

مقـدمة
�الفتتا$  فيكو$  !'�فئة.  عة  مشجِّ �بتسامة  تليها  سريعة،  نظر�  تتبا'ال$ 
(�الجنذ�  !�النبها� �لشديد بشخص لوقت) فجأً�. تتسا�C 'قا� قلبك 
قليًال. !يبد< 9حسا; ��ئع !ֲדيج يغمر كل جسد&، فيبد< من صد�& 
- يتحر& خا�جي� 9  �قبتك، !�<سك، - ألسفل 9  معدتك. !تبد< ( �إلحسا; بأ$ 
�كبتيك ضعيفتا$ بشكل غريب. ميكنك <$ تتخّيل <نك حضنته �حلضن �أل!7. 9نك �آل$ 

مأسو�.

هل هذ� هو �حلب؟ �مبا. لكنه على �أل�جح ظاهر� <خر; يصفها �لكتا  �ملقد;. �غم 

< ا تشتر& ( بعض �ملالمح �لشبيهة باحلب، 9ال <ننا ال 1ب <$ �لط بينهما <بد�. ففي 

�حلقيقة، ميكننا <$ نتجنب معظم ”<ثقا7 �حلب“ - !جع �لقلب !�آلال' - ( ثقافتنا �ليو' 

لو <ننا فهمنا ببساطة �لفر$ بني �حلب !�لظاهر� �ألخر; من كلمة �هللا.

غالب� ما ُيسا) فهم �الفتتا$ على <نه �حلب. لكنهما ليسا نفس �لشي). فاالفتتا$ هو �جنذ�  
�ملنقا'�  �لثابتة  �ملو'�  فهو  �حلب  <ما  �جلسدية.  !�خلصائص  باملشاعر  <ساس�  ينقا'  مؤقت 

باالختيا� �لر!حي �لناضج لكي تكو$ 9ناً)، يشا�& �بة �هللا مع شخص  خر. 

�لغر�مية  �لعالقا�   ) شيوع�  �لفخا�  <كثر  <حد  عن  �لد�;،  هذ�   ) نتحد#،  سو� 
�ليو'. سو� نستكشف تفاصيل <عمق عن �جلو�نب �ملختلفة للحب �حلقيقي. !( هذ� 
عالقة  <جل  <$ يكو$ موجو'� من  1ب  �لذ3  �2ا'  �لتو�+$  نكتشف  �ملوضوC، سو� 

�لد(# �لثا0: 

@QY



@RP

�حلب ��جلنس ��لعالقا( �لد�ئمة

'�ئمة بني �جل !�مر<�. فإ$ �حلب لديه 9مكانية خللق �لكث" من �ألحاسيس. لكن �حلب 
يكو$، ( <!قا� كث"�، �ختيا��. ! جًال <' عاجًال، سو� نو�جه �يع� مو�قف ُندَعى 
فيها أل$ نقّد' �حلب ح  لو % يكن �لشخص يستحقه. !عند  اية هذ� �لد�;، سو� 
تعر� �لفر$ بني �ألشيا) �ملزيفة !�لشي) �حلقيقي. !سو� تر; ملا�1 ُيعزِّ+ �حلب �حلقيقي 

عالقة ��ئعة فائقة �لوصف. 

ميكن  ال  القوة،  فائقة  غامضة  بعواطف  محكوم  وكأنه  احلب  يبدو 
تفسيرها.

إن اليونانيني القدامى وصفوا الوقوع في احلب بأنه جنون.

احلب يؤدي بالذهن املنطقي  والصافي للضالل وتدمير الذات، فأنت 

تفقد ذاتك، وال تكون لديك قوة للسيطرة على نفسك، وال ميكن أن 
تفكر تفكيراً سليماً

HÔÿÌãflc@—€˚flI@î„ãœ@µ‹Ìäbfl

احلب هو احلالة التي بها يرى اإلنسان األشياء مختلفة عما هي عليه.
ÈìnÓ„

بالطبع، فإن البدايات امللتهبة لن تسمح لظهور أفضل ما لدينا من 
أفكار، والعواطف اجلياشة غالباً ما تعمي أذهاننا عن أن تكون لدينا 
نواعده  الذي  الشخص  وعن  أنفسنا  عن  فاحصة  موضوعية  نظرة 

وأيضا عن العالقة التي نكونها.
pÎäbi@Ô€�Ó€Î@�Ó€@NÜ



من  تعر�   �8 تستطيع  �ختبا(�  عشر  �ثنا  هنا� 

  :R78 �فتتان Rحقيق Rخال�م �� كا� حب

�الختبا( # ١-: ــــــــــــــــــــــــ 

�حلب ينمو، !كل منو يتطلب !قت�.

 <ما �الفتتا$ فقد يظهر بشكل مفاجئ. 

مثا": يعقو� �(�حيل (تكوين ٢٩)

�الختبا( # ٢-:  ـــــــــــــــــــــــ

�حلب ينمو نتيجة لتقدير كل �لصفا� �ملعر!فة لد; �آلخر. 

<ما �الفتتا$ فقد ينشأ من معرفة صفة !�حد� <! بعض �لصفا�.

مثا":  &7 �حو�� (تكوين ٤: ١) 

مثا": &��& �بثشبع (صموئيل �لثا0 ١١ :٢-٤)

�الختبا( # ٣-: ــــــــــــــــــــــــ

�حلب يتمركز حو7 �آلخر. فهو متدفق، !يؤ'3 9  �ملشا�كة. 

<ما �الفتتا$ فهو يتمركز حو7 �لذ��. (كو(نثو# �أل�# ١٣: ٤)

مثا": 8منو� �ثاما( (صموئيل �لثا0 ١٣ :١-٢, ١٤-١٧)

�لد(# �لثا0: 

@RQ



@RR

�حلب ��جلنس ��لعالقا( �لد�ئمة

�الختبا( # ٤-:  ـــــــــــــــــــــــ

�حلب �ألصيل يتمركز حو7 شخص !�حد فقط. 

لكن �لشخص �ملُفَتنت قد يكو$ !�قع� ”( حب“ شخصني <! <كثر ( !قت !�حد. 

(كو(نثو# �أل�# ٧: ٢-٥)

�الختبا( # ٥-:  ـــــــــــــــــــــــ

هو  ما  كل  '��سة  بعد  �لثقة   ! �ألما$  من  شعوٍ�  �متال&    9 مييل  �ب  �لذ3  �لشخص 

ُمتضمن ( عالقته مع �آلخر. 

<ما �لشخص �ملُفتنت فإنه مييل 9  �متال& حس <عمى من �ألما$ يستند على �لتم  بدًال من 

�لد��سة �حلذ��، <! �مبا يكو$ لديه حس من عد' �ألما$ يظهر <حيان� ( صو�� غ"�. 

مثا": �شو� �&ليلة (قضا% ١٦ : ١٣)

�الختبا( # ٦-: ـــــــــــــــــــــــ

�لشخص �لذ3 �ب يعمل من <جل �آلخر <! من <جل �ملنفعة �ملتبا'لة. فرمبا يد�; لكي 1عل 

�آلخر فخو�� به. كما <$ طموحاته ُتستثا� !هو �طط !يدخر للمستقبل. �مبا يستغر$ ( 

<حال' �ليقظة، غ" <$ <حالمه سهلة �ملنا7 أل$ �حلب �حلقيقي �فز* لتحقيقها. 

<ّما �لشخص �ملفتنت قد يفقد طموحه، !شهيته، !�هتمامه بالشؤ!$ �ليومية. !هو يفكر ( 
بؤسه �خلا#. كما <نه غالب� ما يستغر$ ( <حال' �ليقظة، غ" <$ <حالمه ( <حيا$ كث"� 
للو�قع  �ألحال' بديًال  تصبح  �ألحيا$  �لعنا$. !( بعض  ُيطلق 2ا  يسهل حتقيقها ألنه  ال 

!يعيش ( عا% من �ألحال'. 

مثا": يعقو� (تكوين٢٩: ١٩- ٢٩)



�الختبا( # ٧-: ـــــــــــــــــــــــ

�لشخصا$ �ملتحابا$ يو�جها$ �ملشاكل بصر�حة !�ا!ال$ حلها. !لو كانت هنا& بعض 
�لعقبا� ( سبيل +!�جهما، يتم �لتعامل معها بذكا) !يعمال$ على 9+�لتها <! <طيها. 

<ما ( �الفتتا$، فهنا& ميل 9  �9ا7 �ملشاكل <! �لتغاضي عنها. 

(8فسس ٤: ٣ ـ صموئيل �أل�" ١: ٨)

�الختبا( # ٨-: ـــــــــــــــــــــــ 

�حلب مييل 9  <$ يكو$ ثابت�. 

�الفتتا$ غالب� ما يتفا!� مع !جو' مسافة بني �لشخصني. 

�الختبا( # ٩-:  ـــــــــــــــــــــــ 

ُيعت� �الجنذ�  �جلسد3 جز)� <صغر نسبي� من ُمجمل �لعالقة عندما يكو$ �الثنا$ متحابني، 
بينما تكو$ له <�ية <ك� عندما يكونا$ ُمفتتنني. عندما يكو$ �لشخصا$ متحابني، فإ$ 
<3 �تصا7 جسد3 �مل مع� كما <نه ُيعت� جتربة ممتعة ( حد �1ته. فهو مييل 9  �لتعب" 

عما يشعر�$ به <حد�ا #و �آلخر. 

<ما ( �الفتتا$، فإ$ �التصا7 �جلسد3 يكو$ غاية ( حد �1ته. !هو ال ميثل سو; جتربة 
ممتعة خالية من �ملع�. 

مثا": يوسف ���جة فوطيفا( (تكوين ٣٩ : ١١- ١٢)

�الختبا( # ١٠ - : ـــــــــــــــــــــــ

( �حلب، يأ� �لتعب" عن �ملو'� ( !قت متأخر نسبي� ( عالقة �لشخصني. 

<ما ( �الفتتا$، فإنه قد يأ� ( !قت مبّكر، !<حيان� منذ �لبد�ية. 

�لد(# �لثا0: 

@RS



@RT

�حلب ��جلنس ��لعالقا( �لد�ئمة

�الختبا( # ١١ -:  ـــــــــــــــــــــــ 

�حلب مييل 9  �لتحّمل. 

�الفتتا$ قد يتغ" فجأ� !بشكل غ" متوقع. 

مثا": 8منو� �ثاما((صموئيل �لثا0 ١٣ : ١-٢ ,١٤- ١٧)

(تكوين ٢٣ : ٢،١ / كو(نثو# �أل�" ١٣ : ٨)

�الختبا( # ١٢ -:  ـــــــــــــــــــــــ 

ال  !�ا  +فافهما،  تأجيل  على  �ملترتبة  لآلثا�  بالنسبة  سلبيني  ليسا  �ملتحابا$  �لشخصا$ 

يطيال$ فتر� �خلطوبة ما % 1د� <نه من �حلكمة �النتظا� لفتر� معقولة؛ !�ا ال يشعر�$ 

بد�فع ال ُيقا!' لالستعجا7. 

�لتأجيل <مر� غ"  !ُيعت�  �لز!��.  يشعر�$ برغبة ملحة (  �ملفتتنا$ فإ ما  �لشخصا$  <ما 

�تمل بالنسبة 2ما !�ا يفسر�نه باعتبا�* حرمان� بدًال من كونه �ستعد�'�. 

مثا": بوعز �(�عو# ((�عو# ٣: ١٨)

كلمة للعز�� ��ألشخا� �ملتو(طني...
�جعل تو(طك ــــــــ � ـــــــــ خلف �نقيا&� هللا ��لتز�مك  و �آلخر. 

كلما  �نتظر� ! توقعت <$ �ملو�عد� (�لصحوبية) ستسد' �حتياجا�  قلبك  ستبقى ( 

هذ* �لد�ئر�:



لقد جعل �هللا  �حلب !�لعاطفة بركة عظيمة للحيا� لكننا نعّر� مشاعر قلوبنا للخطر عندما 
ننظر 9  �لعاطفة �لبشرية على < ا 9شباC لذ�!تنا. 9$ قبولنا غ" �ملشر!" للمسيح ميكن <$ 
يكّمل نقائصنا. فعندما تقبل حب �ملسيح !تدعه َيفيض ( عالقة مع �جلنس �ألخر فإنه قد 

َتحد# حينئذ '�ئر� جديد�: 

 G� ١- 8نت لست  كامًال
�حتيا$ للشعو( بالقبو".

٢- لذلك 8نت تو�عد 
لتجد شخصR  �علك 

سعيد�.

هو  تو�عد ،  من   -٣
 G� كامًال  ليس   R8يض
�حتيا$ شديد للقبو".

٥-�حباطك يسبب صر�عا( 

منكما  كل  مشاكل �(فض   �
لآلخر.

�(ضا�  حتــا�ال�    –  ٤
لكنكما  �آلخر  8حدكما 
8حدكما   �#طئا�  تفشال� 

G حق �آلخر.

�لرفض  حالة   $�  -٦
تبد8  �ملشاكل،  �تصاعد 
شخص  خر  عن  تبحث 

يسعد�.

�لد�ئر%  تبد8   �  -٧
من جديد.

من  &�ئر%  تنشأ   �  -٧
�تنمو��  ��لقر�  �ملو&% 

معG R �لتصا�.

١- 8نت لست  كامًال 
لكنك ممتلئ من حب �ملسيح.

 R٢- � عندما تو�عد  شخص
من �جلنس �آلخر ال تعمل على 

�8 تسر  بالتما7.

�لشخص  يصبح  لذلك   -٣
نفسه  يكو�   �8 حر�  �ملو�عد 

(�8 شخصيته �حلقيقية).

�آلخر  �لطر�  8خطأ   �-�  -٥

غفر  كما  له  تغفر   �8 ميكن 
�لر�  لك .

جتعلكما  �لطريقة  هذ    –٤
لبعضكما  بالر�حة  تشعر�� 

�لبعض.

تصاعد  حالة   G�  -٦
 G تبد �  ��لرفض  �ملشاكل 

�لبحث عن حلو" جذ(ية.

�لد(# �لثا0: 

@RU



@RV

�حلب ��جلنس ��لعالقا( �لد�ئمة

كلمة للمتز�جني...

ــــــــــ،  ــــــــــ،  �لثالثة:  �حلب  ألنو��  �تفعيًال   Rنعاش� يتطلب  �حلب 

ــــــــــ.

�حلب يتطلب تغذية 8نو�� �حلب �لثالثة. �فحص �8 نو� �تا$ �ليه ــــــــــ، 

باألكثر ��ختر �8 تقدمه له �(ضا�� هللا.. 

Úì”b‰‡‹€@Ú‹˜�c

١. هل شعر� باالفتتا$ من قبل؟ صف 1لك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢. كيف تصف �لفر$ بني �ملفهو' �لكتا5 لالفتتا$ !�ملفهو' �لكتا5 للحب؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٣. قيل 9$ ”�حلب هو �ختيا�“. فهل ُيعت� �الفتتا$ �ختيا��؟ �شر!.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بُعد املسافة يُضعف احلب الصغير ولكنه يشعل احلب الكبير، 
كما تطفئ الريح الشمعة لكنها تضرم املشعل 

ÜÏ◊Ï–íÎä@˝ÌÜ@⁄ÎÜ@aÏ�„Îãœ@



٤ .9  <3 '�جة يترّكز �هتمامك على ما تتلقا* من عالقاتك �2امة جد�، !9  <3 '�جة يترّكز 
�هتمامك على تسديد �حتياجا� �آلخر؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٥. من خال7 �ختبا��� �حلب !�الفتتا$، ما �لذ3 تعّلمته بشأ$ عالقتك �لسابقة <! �حلالية؟ لو 
كنت قد ميَّز� عالقتك باعتبا�ها �فتتان�، فأ3 �ملعاي" <فا'تك <كثر؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٦. 1ب <$ تكو$ <نو�C �حلب �لثالثة ( تو�+$ من <جل عالقة صحية !'�ئمة. هل كا$ هنا& 
نوC من �حلب غ" متو�+$ ( عالقتك �لسابقة <! �حلالية؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٧. ملا�1 من �ملهم متييز نوC �حلب �لذ3 �تاجه �آلخر؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Ô„br€a@ëäá‹€@ÚÓ�Óˆã€a@¬b‘‰€a
• �تلف �حلب عن �الفتتا$. 

• �حلب �حلقيقي يتميز عن �الفتتا$ من ناحية �لوقت، !�ملعرفة، !�لتركيز، !�لتفر'، !�ألما$، 
!�لعمل، !حل �ملشاكل، !�ملسافة، !�الجنذ� ، !�لتو�" �جلسد3، !�لعاطفة، !�الستقر��، 

!�إل�ضا) �ملتأخر. 
• ال 1ب <$ تتجا!+ عالقتك �جلسدية !�لعاطفية �حلد!' �ل4 يضعها �هللا للعالقة. 

�لد(# �لثا0: 

@RW



@RX

�حلب ��جلنس ��لعالقا( �لد�ئمة

›‡»€a@paÏ�Ç

• من �ملهم للغاية، بالنسبة لكل من ينو3 <$ يتو�" عاطفي�، <$ يفهم �لفر$ بني �حلب 

يصبح  قد  تفك"&   $> لد�جة  قوية  مشاعر  على  يشتمل   $> ميكن  فكال�ا  !�الفتتا$. 
بعض  �لتالية،  �ألسطر   ) ِصف،  حياتك؟   ) بينهما  تفرِّ$   $> ميكنك  كيف  مشوش�. 

�لصفا� �ألساسية �ل4 ميكنك <$ تستخدمها للتمييز بني �حلب !�الفتتا$ ( �ملستقبل. 

لو كنت <عز ، ِصف باختصا� خطتك ملنع عالقاتك �جلسدية !�لعاطفية من جتا!+   •

�ملحاسبية ميكنك <$ تضعه  ' شكًال من  �هللا. عندما تضع خطة، حدِّ �حلد!' �ل4 يضعها 

موضع �لتطبيق ح  تكو$ خطتك ناجحة. 

' فيما يلي <ي� من <نو�C �حلب �لثالثة �تاجه شريك حياتك  لو كنت متز!ج�، حدِّ  •

بتقييم  قم   .Cألسبو� هذ�  �حلب  1لك  لتقدمي  خططك  ِصف  �لوقت.  هذ�   ) <كثر  منك 
جناحك (  اية �ألسبوC. - �قِض !قت� ( �ملناقشة مع شريك حياتك حو7 كيفية جعل 

1لك تغي"� '�ئم� ( عالقتك. 

fi�‰æa@¿
• كما يبني <مثا7 ٥: ١٩، فمن �ملمكن <$ تشعر باالفتتا$ !�حلب. !مع 1لك، فإ$ �الفتتا$ 
1عل من �لعس" <$ #كم 9$ كا$ �حلب هو �لشي) �حلقيقي. لقد قلنا 9$ �حلب �حلقيقي 
ُيميَّز بو�سطة �لوقت، !�ملعرفة، !�لتركيز، !�لتفر'. فيما يلي، ما هي معاي"& �خلاصة �ل4 

1ب <$ تتوفر عندما ي�+ �لشي) �حلقيقي؟. 



مقاييسي �خلاصة �:

�لوقت

�ملعرفة

�لتركيز

�لتفر& 

�قر<  صموئيل �لثا2  ١٣: ١-١٥.  •

( �آلية ١٥، كيف تصف �لتغي" �ملفاجئ ملشاعر <منو$ جتا* ثاما�؟

ما هو نوC �حلب �لذ3 شعر به <منو$ جتاهها؟

≈–®a@ÚÌe
“.

ِ
ه
ِ
بَّائ

ِ
 َأح

ِ
ْن َهَذا َأْن َيَضَع َأَحٌد َنْفَسُه َألْجل

ِ
“َلْيَس َألَحٍد ُحبٌّ َأْعَظُم م

 (يوحنا ١٥: ١٣)

≈–®a@ÚÌe
 .

ِ
يَّة

ِ
ه  الزَّ

ِ
 َواْلَوْعَلة

ِ
 اْلَمْحُبوَبة

ِ
ْبَية َك الظَّ

ِ
 َشَباب

ِ
اْمَرَأة

ِ
َيُكْن َيْنُبوُعَك ُمَباَركًا َواْفَرْح ب

ِ
”ل

يٍَّة 
ِ
َأْجَنب

ِ
ي ب

ِ
َماَذا ُتْفَتُن َيا اْبن

ِ
مًا. َفل

ِ
َها اْسَكْر َدائ

ِ
َمَحبَّت

ِ
ي ُكلِّ َوْقٍت َوب

ِ
َك َثْدَياَها ف ِ

ُيْرو
ِ
ل

“.
ِ
ه
ِ
ُن ُكلَّ ُسُبل

ِ
بِّ َوُهَو َيز  َأَماَم َعْيَنِي الرَّ

ِ
ْنَسان

ِ
يَبًة َألنَّ ُطُرَق اإل

ِ
ُن َغر

ِ
َوَتْحَتض

(أمثال ٥: ١٨-٢٠)

�لد(# �لثا0: 

@RY



القداسة الشخصية

فــي 

وقت التجربة

9ننا نعيش ( عصر �ملعلوما�، فيمكننا �آل$ �لوصو7 ألشيا) 
كا$ من �ملستحيل <$ يتخيلها <جد�'نا. فالقنو�� �إلخبا�ية 

�ل4  �للحظة  نفس   ) �حلد#  !سط   ) تضعك  �لتلفزيزنية 
على  !�حد�  بضغطة  كذلك  �د#.  <ينما  فيها  �د# 

�لكومبيوتر ميكن للمستهلك <$ يشتر; ما يريد. كما ميكنه 

<$ �صل على <; معلوما� يريدها !هو ( بيته.

!مع هذ� �لتطو� �لتكنولوجي �ملذهل فإ$ �خلطية <صبحت قريبة !متاحة <كثر من 31 قبل. 
يو'، فالتلفزيو$ !�جلر�ئد !�ملجال� !�إلنترنت كلها  يوم� بعد  تز'�' صعوبة  �ألمو�   $9
تشكل ضغوط� مستمر� على �ملؤمن ح  يتخلى عن مبا'ئه !يستسلم <ما' �لتجربة فيفقد 

طها�ته.

( هذ* �لد!�� سيعر� �لد��سو$ <$ هنا& '!�� هللا ( قد�ستنا كذلك فإ$ علينا #ن <يض� 
'!��. فمسئولية �ملؤمن <$ يهر  من �لتجربة، !يتعّلم كيف �يا حيا� �لنصر�.

دورة تدريبية أخرى من



@@�‰ßaÎ@k®a@@µi@÷ã–€a

مقـدمة
ُيعت� عد' �لرضا �جلنسي هو �ألسرC �نتشا�� فيما بني �ملتز!جني �ليو'. 

!على �لرغم من كل <حالمهم عن �جلنس �لر�ئع خال7 سنو�� +!�جهم، 

كب"�.  <مل  �يبة  �جلنسية  حياִדم    9 ينظر!$  �أل+!��  من  كث"�  فإ$ 
�لبعض يلقو$ باللو' على نقص �خل��، <! �لعجز �جلسد3، <! قلة �الهتما'. لكن بالنسبة 

ألغلبية <!لئك �ألشخا#، ميكننا <$ نعز! 9حباطهم �جلنسي 9  سو) فهم <ساسي للعالقة 
بني �حلب !�جلنس. 

يتم �لنظر 9  �حلب !�جلنس، على #و متز�يد �ليو'، فالعا% يقو7 لك 9نك �19 كنت حتب 

فالبد <$ متا�; �جلنس <يض�. !�غم �جلهد �لذ3 يبذله �لكث"!$ الختبا� �حلب، فإ م مع 
1لك يدّمر!$ �ملع� �لر�ئع �لذ3 ُقصد به. لو <ننا فهمنا حق� �لفر$ بني �حلب !�جلنس، فإ$ 

1لك سو� يغّير كل منظو�نا عن �ملو�عد� !�لز!��. 

هنا& صلة مباشر� بني �ألسلو  �حلا� حلياتك �جلنسية !ما ستتمتع به ( �ملستقبل. سو�) 

كنت <عز  <! متز!ج�، فإ$ �لقر���� �ل4 تتخذها �ليو' سو� يكو$ 2ا تأث" مباشر على 
نوعية خ��تك �جلنسية ( �لشهو� !�لسنو�� �آلتية. فالبعض سو� يعانو$ من عو�قب 

�ختيا��ִדم !�آلخر!$ سو� يستمتعو$. 

هنا& تناقض ظاهر3 عميق ( موضوC �جلنس. فقد !جد لكي يكو$ تعب"� '�ئم� عن 

�حلب !لكنه لو ُ<سي) �ستخد�مه فسو� يكو$ تعب"� '�ئم� عن عد' �الحتر�' !�ألنانية 

�لد(# �لثالث: 

@SQ



@SR

�حلب ��جلنس ��لعالقا( �لد�ئمة

!�ملهانة. 9$ �جلنس ( �1ته هو شكل من <شكا7 �لتو�صل �لر!حي �لعميق. !يقو' '�ئم� 
بتوصيل !�حد� من �سالتني �تلفتني. !�ألمر كله يعتمد على �لعالقة �ل4 يتم من خال2ا.

!بني  بينك  �جلنس  ينقلها  �ل4  للرسالة  فهمك  على  يستند  جنسي  ككائن  9شباعك   $9
شريكك. هل سيكو$ �جلنس تعب"� عميق� عن �لوال) !�اللتز�' �ملتبا'لني؟ <' <نه �غم �ملتعة 

�حلاصلة - ستصل �سالة لشريكك بأنه ليس ֲדذ* �أل�ية على �إلطال$؟

( هذ� �لد�;، سو� نتعّلم ملا�1 معرفة �لفر$ بني �حلب !�جلنس تصنع كل �الختال�. 
سنتعّلم كيف منيز �حلب عن �جلنس !سنر; ملا�1 ( بعض �ألحيا$ تكو$ <فضل طريقة 
للتعب" عن �حلب هي عن طريق مما�سة �جلنس، !( <حيا$  خر3 تكو$ باالمتناC عن 
مما�سة �جلنس !سو� نناقش <يض� <$ �إلشباC �جلنسي ملجر' �ملتعة خا�� 9طا� �لز!�� 

سيقّلل قد�تك على �لقو7 ”<نا <حبك“ ح  �ألعما$.

من  كل   G فشًال  سنخت�  ��جلنس،  �حلب  بني  �لفر�  معرفة   G نفشل  عندما 
ــــــــــــــــ �8يضR ــــــــــــــــ .

�8ًال: �ألكا-يب � �حلقائق G موضو� �حلب � �جلنس قبل �لز��$.

8- �لكذبة: (يقو" �لبعض )
يعت� �جلنس ــــــــــــــــ  لإلبقا� على �لعالقة �لنامية.

�حلق: ( �هللا)

ما �8 يدخل �جلنس عالقة ما، فإ�ا ــــــــــــــــ بدًال من �8 تتحسن.

 (صموئيل �لثا0 ١٣)



�- �لكذبة: (يقو" �لبعض )

لو كنا حقR  ب بعضنا بعضR، فإ� �جلنس يكو� ـــــــــــ.

�حلق: (�هللا)

�جلنس ــــــــــــ  فقط &�خل �حتا& ــــــــــــــــ. 

(ع��نيني ١٣ : ٤ / كو(نثو# �أل�# ٧ : ١- ٣ �٤-٧)

$- �لكذبة: (يقو" �لبعض )

ُتعت� مما(سة �جلنس طقسR ـــــــــــــــــــــــــــ.

�حلق: (�هللا)

�نك ــــــــــــــــ �إلمكانية ��لقد(% على �ختبا( �حلميمية �حلقيقية مع كل 
لقا� جنسي قبل �لز��$ . 

إذا كانت املسيحية تستغرق اإلنسان كله، فإن اجلنس يلعب

 دوراً هاماً في حياتي املسيحية.

وتكمن املشكلة في أننا قد تركنا موضوع اجلنس خارج الصورة، 
من مناقشته في إطار ما  وتهّرب كثيرون من اخلوض فيه، بدالً 
قاله اهللا عن هذا املوضوع في الكتاب املقدس. ونتيجة لهذا، فقد 
رعاية ومهمالً.  بال  البشري  احليوي للجنس  املوضوع  هذا  جعلنا 

◊ãqäc@b@وكانت النتائج مروعة.

�لد(# �لثالث: 

@SS
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�حلب ��جلنس ��لعالقا( �لد�ئمة

ــــــــــ  بني �حلب ��جلنس.(8فسس ٤ :٣ -٥)  �خليط �ملشتر�: ��م E يفهمو�ـ 

xaÎ�€axaÎ�€a@äb†g@¿@�‰ßaÚÓ�‰ßa@ÚÓybi�a
��د�

- ــــــــــــــــ

(تكوين ١٨:٢)

- ــــــــــــــــ

(تكوين ١: ٢٨)

- جتنب ــــــــــــ

(كو(نثو# �أل�  ٢:٧)

��د�
- ــــــــــــــــ 

(تكوين ١: ٢٨)

- ــــــــــــــــ

(8مثا" ٥: ١٨ -١٩ )
-ــــــــــــــــ

 (تكوين ٢)

��د�
- ــــــــــــــــ   

�جلنس  (مما�سة  عها��   -
خا�� 9طا� �لز!��)

ــني٤:١٣،  ــي ــ��ن (ع

مالخي٢٠ :١٠)
- مما�سة �جلنس مع  �ملحا�'
- ــــــــــــــــ

- مما�سة �جلنس  مع �حليو�نا�
(ال�يني٢٠: ١٠- ٢٤ )

�ملبا&�

�لذين  �ملر%8   � للرجل 
8سرهم   �8 8هلهم  يتركو� 

.Rتمعو� جنسي��

ــــــــــــــــــ  

ــــــــــــــــــ 

م�   ,٢٤  :٢ (تكـوين 

(١٩: ٦

كيف ميكن �صفه
ــــــــــــــــــ

(ع��نيني ١٣: ٤)

كيف ميكن �صفها
- �#ر��
- كر�هية

- جناسة / فسا'
- خز3 / عا�

-ــــــــــــــــ
- عد' �حتر�' 

(ال�يني٢٠ : ١٠-٢٤)
-ـــــــــــــــــ

(كو(نثو# �أل�  ١٨:٦)



�لوصية
ــز��$  �ل يكو�   �8
ـــــــــــ من �جلميع 

(يعقو� ١٣: ٤)
�لز�جة   � �لز�$  على 
ـــــــــــ كل منهما 

لآلخر
(كو(نثو# �أل�# ٤:٧)

ـــــــــــ على جسد 

�آلخر

(كو(نثو# �أل�#٧: ٤)

�لوصية
ــــــــ  ليكن �ملضجعـ 

(يعقو� ١٣:٤)
ـــــــــــــــــــ

�تفقا   �-� �ّال   - �آلخر  عن 
لوقت للصال%    

(كو(نثو# �أل�# ٥:٧)

�لوصية
�هربو� من ـــــــــــ

(كو(نثو# �أل�# ٦: ١٨)

ثانيR: كلمة من �هللا عن �حلب ��جلنس
�لسلبيا� ! �إل1ابيا� ( �حلب ! �جلنس ( <فسس ٥ :١- ٥)

8- ــــــــــــ �هللا بكل 8نو�� عالقاتنا.

َ!َسَخٍط  َمَر�َ�ٍ�  ُكلُّ  َبْيِنُكْم  ِمْن  لُِيْرَفْع  �ْلِفَد�ِ).  لَِيْوِ'  ُخِتْمُتْم  ِبِه  �لَِّذ3   ;َ! �ْلُقدُّ �ِهللا   !َ!�ُ ُتْحِزُنو�  ”َ!َال 

ُلَطَفاَ) َبْعُضُكْم َنْحَو َبْعٍض، َشُفوِقَني ُمَتَساِمِحَني  َ!َغَضٍب َ!ِصَياٍ! َ!َتْجِديٍف َمَع ُكلِّ ُخْبٍث. َ!ُكوُنو� 
( <فسس ٤: ٣٠-٣٢) َكَما َساَمَحُكُم �ُهللا <َْيض� ِفي �ْلَمِسيِح.“           

ما يُدعى عموماً حباً، يعني الرغبة في إشبـاع شهيـة شـرهة 

بكمية معينة من اللحم األبيض البشرى.
@w„á‹Óœ@Ùã‰Á

�لد(# �لثالث: 

@SU



@SV

�حلب ��جلنس ��لعالقا( �لد�ئمة

�لوصية
�سلكو� ( �ملحبة!

كيف

�_ ��ابيR:  ــــــــــــ، �مهتمني، �ُمضحني، �غ� 8نانيني جتا  �آلخرين. 

َنْفَسُه  َ!َ<ْسَلَم  <َْيض�  �ْلَمِسيُح  َ<َحبََّنا  َكَما  �ْلَمَحبَِّة  ِفي  َ!�ْسُلُكو�  َ<ِحبَّاَ)،  َكَأْ!َالٍ'  ِبَاِهللا  ُمَتَمثِِّلَني  ”َفُكوُنو� 

َألْجِلَنا، ُقْرَبان� َ!1َِبيَحًة ِهللاَِّ َ��ِئَحًة َطيَِّبًة.“                         ( <فسس ٥: ١-٢)

 �8 ُتغشو�،   �8 صو�،  ُترخِّ  �8 ُتستغلو�،   �8 ــــــــــــ،  �(فضو�    :Rسلبي  -$

تستبدلو� �حلب �لصا&� ��حلميمية �ألصيلة بالنشا� �جلنسي. 

َفاَهِة  يِسنيَ، َ!َال �ْلَقَباَحُة، َ!َال َكَالُ' �لسَّ ”َ!َ<مَّا �لزَِّنا َ!ُكلُّ َنَجاَسٍة َ<ْ! َطَمٍع َفَال ُيَسمَّ َبْيَنُكْم َكَما َيِليُق ِبِقدِّ
ْكُر.“           (<فسس٥ : ٣-٤) َ!�ْلَهْز7ُ �لَِّتي َال َتِليُق، َبْل ِباْلَحِر3ِّ �لشُّ

�لسبب 
�جلنس ��لعالقا( هي ملنفعتنا أل� ــــــــــــ  يدمر  للحب �  �هللا  توجيها(   

�لعالقا(. (ع��نيني ١٣ :٤)

ــــــــ، �لَِّذ� ُهَو َعاِبٌد  ـــــــ 8َْ�ـ  ـــــــ 8َْ�ـ  ـ  ”َفِإنَُّكْم َتْعَلُموَ� َهَذ� �8ََّ ُكلَّ
ِلَألْ�َثاِ� َلْيَس َلُه ِمَ��ٌ# ِفي َمَلُكوِ( �ْلَمِسيِح َ��ِهللا. َال ـــــــــ 8ََحٌد ِبَكَال7ٍ َباِطٍل، 

( 8فسس ٥: ٥-٦) َألنَُّه ِبَسَبِب ـــــــــ َيْأِتي َغَضُب �ِهللا َعَلى 8َْبَناِ� �ْلَمْعِصَيِة.“ 



ثالثR: هنا� ١٠ 8سبا� لتجنب �لعالقة �جلنسية خا($ 
�طا( �لز��$:

١- �إلباحية �جلنسية خطية، ��هللا له �حلق G �8 يؤ&بنا عليها بأساليب 
شديد% قد تصل �# ـــــــــــــــ.

 ((�مية  ٦ :٢٣ / ع��نيني ١٣ : ٤ / كو(نثو# �أل�# ١٠ :٨ ، ١١ : ٣٠)

هو  ”ال“  بكلمة  ��لرفض  �لشهو%  من  ،��ر��  �إلنتظا(  يطيعه.  من  يبا(�  �هللا    -٢

ـــــــــــــــــ.  

٣- يضمن جتّنب �حلمل �8 �8 تصبح 8بR / 8مR ألطفا" � 8نت ــــــــــــــــ 

لالعتنا� ֲדم �8 تقدمي �حلب �م.

�لعاطفية  �ملشاكل  من  �لعديد  �جلنسية لديهم  �إلباحية  ميا(سو�  �لذين  ٤- �ألشخا� 

�يعانو� من ــــــــــــــــــ.

�ملستقبل   G حلا  �8 لشريك حياتك� �جلنسية لشريك حياتك  ٥- �خليانة ��إلباحية 

تؤ&� �# عد7 �لثقة بينكما كما تؤ&� �#  ـــــــــ �لعالقة.

ـــــــــــــ  ٦- �لعالقة �جلنسية G �طا( �لز��$ هي عطية �يلة من �لر� �لكنهاـ 
بو�سطة �خلطية.

جتنب  �ل�  فقط  هي �حدها  ـــــــــــــــــــــــــــ  �ستر�جتية   �� -٧
�إلصابة بف��# مر! �إليد� بد(جة ١٠٠٪.

ــــــــــــ لضما�  جتنب �ألمر�! �ل� تنتقل عن طريق �لعالقة �جلنسية. ٨- ��اـ 

�لد(# �لثالث: 

@SW



@SX

�حلب ��جلنس ��لعالقا( �لد�ئمة

٩- �� كنت شخصR مؤمنR فأنت ـــــــــــــ �(��  �هللا ساكن فيك لتمجد 
�هللا. (كو(نثو# �أل�# ٦ : ١٩-٢٠).

ـــــــــــــــــ  �جلنسية � ميكنك �8  �لتجربة  تستطيع مقا�مة �غر��   -١٠
(�لتعفف). (كو(نثو# �أل�# ١٠ :١٣ / يعقو� ١٢ : ١٥)

pb‘Ój�n€a

( ــــــــــــ للسعي �(�� �لنقا�%. ١- للعز�� ـــــــــ G عالقا(: طوِّ

( ـــــــــــــــ لتبّني مقاييس �لنقا�%. ٢- للعز�� ــــــــــــــ: طوِّ

هنا� ٣ ال��(        •

ال ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.   •

ال ــــــــــــــــــــــــــ G �لطر� �آلخر.  •

”َعْهد� َقَطْعُت ِلَعْيَنيَّ َفَكْيَف <ََتَطلَُّع ِفي َعْذَ��َ)!“            (<يو  ٣١ : ١)

ليس هناك ما مياثل اجلنس اخملتلط املبّكر في تبديد توقعات 
ÖÎÜãfl@�ÌãÌcاحلياة الغامضة الالمعة.        

لست أعرف شيئاً عن اجلنس اإلباحي، ألنني كنت متزوجاً على الدوام.
äÏibu@b√@b√



ال لكلما( ــــــــــــــــــــــــــ �خلاصة.  •

٣- لألشخا� �لذين G ــــــــ: �حصل على ـــــــ.

٤- لألشخا� ـــــــــــ: ـــــــــــ بشأ� �ألمر.

٥- للجميع: ”هلم ـــــــــــ، يقو" �لر�. �� كانت خطاياكم كالقرمز تبّيض 

كالثلج. ��� كانت �ر�� كالد�&� تص� كالصو�“. ( �شعيا� ١: ١٨ )

Úì”b‰‡‹€@Ú‹˜�c

١. ما هي بعض �ألكا1يب �ل4 يؤمن ֲדا �لنا; بشأ$ �جلنس؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�قتنعت بالكذبة،  لو كنت قد  تصدقها؟  �ملوصوفة هنا، <3 منها كنت  �ألكا1يب  ٢.من كل 
كيف <ثر� على حياتك؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كيف ميكن للحميمية �جلسدية خا�� �لز!�� <$ تبد! جذ�بة للغاية ( حلظة ما - تتسبب   .٣
( مثل هذ� �أل% فيما بعد؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�لد(# �لثالث: 

@SY



@TP

�حلب ��جلنس ��لعالقا( �لد�ئمة

��نا �لكتا  �ملقد; <$ �جلنس بعيد� عن �اللتز�' �لكامل (�لز!��) يتسبب ( �النفصا7   .٤
�لر!حي. ما �ملقصو' بذلك؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٥.  كيف تبد! طاعة �هللا !�لوثو$ به �صو# �حلب !�جلنس ( حياتك؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٦.كيف تعرِّ� �لزنا؟ ملا�1 يستحيل <$ تنمو ( عالقتك مع �ملسيح لو كنت +�ني�؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مر للعالقا�؟   ٧. ملا�1 ُيعت� �جلنس خا�� حد!' �هللا غ" ُمحبب !مدِّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ملا�1 ُتعت� �لنقا!� �جلنسية ( غاية �أل�ية بالنسبة هللا؟  .٨
ما هي �خلطو�� �ل4 ستتخذها �صو# �لنقا!� �جلنسية هذ� �ألسبوC؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�قر< 9شعيا) ١: ١٨. ما�1 يقو7 بشأ$ �بة �هللا !خططه لنا؟   .٩

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



s€br€a@ëäá‹€@ÚÓ�Óˆã€a@¬b‘‰€a

• �لتفك" �ملشوَّ* عا'ً� ما يبد! ”صائب�“ قبل <$ 1عل �ألشيا) تس" على #و خاطئ. 

� لنا <$ نفشل ( عالقاتنا !<يض�  • عندما �فق ( فهم �لفر$ بني �حلب !�جلنس، فمن �ملقدَّ
نشاطنا �جلنسي. 

ل �حلب، <! ميكنه �$ يوصل عد' �الحتر�'، !�ألنانية، !�ملهانة. • ميكن للجنس <$ يوصِّ

�لزنا يدمر �لعالقا�.   •

�لزنا هو عبا'� !ثن �لذ��، !ليس �هللا.   •

›‡»€a@paÏ�Ç

• من �ملهم <$ تعر� ما هو موقفك ( قضايا هامة كاحلب !�جلنس. 
فإ$ �لقر���� �حلا�ة ( �حليا� ال ُتتخذ <بد� !سط ن"�$ �ملعركة. �1كر 
فيما يلي معتقد�تك بشأ$ �حلب !�جلنس، مبا فيها �ملقاييس �ل4 تنو3 <$ 

تدعمها ( حياتك. 

• ما هي نقا" �لتطبيق �ملحد'� �ل4 تنطبق <كثر على موقفك؟ ِصف باختصا�، فيما يلي، 
 .Cكيف ستتخذ �خلطو� �لعملية �ل4 1كرناها هذ� �ألسبو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�لد(# �لثالث: 

@TQ



@TR

�حلب ��جلنس ��لعالقا( �لد�ئمة

@fi�‰æa@¿
١. �نتبه، هذ� �ألسبوC، للرسائل �ملحيطة بك – ( �لتليفزيو$، !�لر�'يو، !( �ألفال'، !( 
�ملحا'ثا� بالعمل <! مع �ألصدقا). هل تسمع <! تر; �#ر�فا� <! تشويها� تتكر� <! 
يتم تدعيمها ؟ <ية تشويها� تتكر� <! ُتعزَّ+؟ ِصف باختصا�، فيما يلي، بعض �الجتاها� 

!�ملعتقد�� �ل4 يتم تصويرها ( عاملك. كن مستعد� ملشا�كة �كتشافاتك مع �موعتك 
�لصغ"�. 

ر �جلنس للز!�� (  ( بعض �ألحيا$ يكو$ من �لصعب تصديق <$ �هللا سو� يدخِّ  .٢
حني <نه ال يو�فق عليه بالنسبة لألشخا# غ" �ملتز!جني �لذين �بو$ بعضهم بعض� بشكل 
حقيقي. هل يعت� 1لك حق� هام� 9  هذ* �لد�جة؟ هل هنا& شي) سحر3 ( �حتفا7 
�لز!�� ... <' �خصة �لز!��؟ �قر< هذ� �ألسبوC <فسس ٥: ١-٦ مر� <خر; مبفر'&. - 

�كتب فيما يلي تفس"& �خلا# للكيفية �ل4 1ب <$ يتعلق �جلنس ֲדا باحلب !�لز!��. 

≈–®a@ÚÌe
ي 

ِ
نَّ الَّذ

ِ
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ِ
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ِ
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ِ
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ِ
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ِ
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ِ
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ِ
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!
ِ
َلى َجَسد

ِ
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ِ
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ِ
َيْزن

ُكْم؟ ” 
ِ
 َوَأنَُّكْم َلْسُتْم َألْنُفس

ِ
َن اهللا

ِ
ي َلُكْم م

ِ
يُكُم الَّذ

ِ
ي ف

ِ
الَّذ

(كورنثوس األولى  ٦: ١٨-١٩)

≈–®a@ÚÌe
يَن،”

ِ
دِّيس

ِ
ق
ِ
يُق ب

ِ
َنا َوُكلُّ َنَجاَسٍة َأْو َطَمٍع َفَال ُيَسمَّ َبْيَنُكْم َكَما َيل ا الزِّ ”َوَأمَّ

( أفسس ٥: ٣)



�لد(# �لر�بع: 

@TS

�‰ßbi@…�jìfl@�b«@¿@ÚÓ�‰ßa@ÒÎb‘‰€a

مقــدمة
9$ 9غر�) �جلنس هو <حد <ع  �لقو; ( �لعا%. !تش" �إلحصائيا�، ( 

�لو�قع، 9  <$ �لزنا موجو' بني �ملجموعا� �ل4 ترتا' �لكنائس !تلك 
�ل4 ال تذهب 9  �لكنيسة. فعلى �لرغم من < م يؤمنو$ <نه خاطئ، 9ال 

<$ كث"ين ممن يعت�!$ <نفسهم مؤمنني هم ضعفا) عندما يتعلق �ألمر مبقا!مة قو� �جلنس 

�ُملسكر�. 

نفس �ألمر يصح بالنسبة لك. ح  لو كانت لديك �غبة ( �لسعي !��) �لنقا!� �جلنسية 
( حياتك، فإ$ 1لك ال يكفي. فعلى �لرغم من نو�يا& !9خالصك، 9ال <نك حتتا� 9  

شي) <كثر لو <�'� <$ يصبح 1لك حقيقي�. 

لكن ال تيأ;. ميكنك <$ حتصل على مستو; �لنقا!� �جلنسية �ل4 ترضي �هللا !تضمن <فضل 

بركاته على عالقاتك ( �ملستقبل. يعطينا �لكتا  �ملقد; تعليما� !�ضحة عن �جلنس 
– سو�) كنت <عز  <! متز!ج�. سو� نكتشف ( هذ� �لد�; ملا�1 تتطلب �لعالقا� 

�ُملحّبة �لنقا!� �جلنسية. 

يبد! <$ هنا& شيئ� بشأ$ �لقو�نني يقضي على �لفر! (  كل شي). فمنذ +من  '' !حو�)، 

!�جه �لرجا7 !�لنسا) صعوبة ( قبو7 �لقو�نني '!$ <$ �ت�!ها <!ًال. فعندما يتعد; شي) 

حد!'*، يصبح بطريقٍة ما <كثر جا1بية للر!! �لبشرية. 

!�غم 1لك، فإ$ �لقو�نني تعت� ( �ألسا; مهمة للغاية من <جل سعا'تنا، !<ماننا، !بقائنا. 



@TT

�حلب ��جلنس ��لعالقا( �لد�ئمة

فالقو�نني ( �ملبا�يا� �لرياضية متكننا من �الستمتاC باملنافسة، ( حني <$ قو�نني �لطريق 
تقينا من كو��# معينة. !سو�) ُ<عجبت ֲדا <' ال، فإ$ �لقو�نني ُيقصد ֲדا +يا'� متعتنا على 

�ملد; �لطويل. 

بل  لتعاستنا،  ليس  �جلنس،  بشأ$  قو�نني  �هللا  !ضع  لقد  �تلفة.  ليست  �جلنس  !قو�نني 
ملصلحتنا. سو� نفحص ( هذ� �لد�; برهان� �د'� لفو�ئد 9تباC هذ* �لقو�نني.. !عو�قب 
كسرها. !سو� نر; <نه بالرغم من <ننا قد ال نفهم �لر�بطة ( �لبد�ية، 9ال <$ 9تباC قو�نني 

�هللا للجنس تزيد '�ئم� لذتنا 9  �حلد �ألقصى على �ملد; �لطويل. سو� نكتشف ( هذ� 

�لد�; 9ستر�تيجية لكي نقو7 ”نعم“ للحب !“ال“ للجنس �لرخيص. 

@�‰ßa@Êdìi@’ˆb‘y@�Ω
ــــــــــ  ١. �لذين ميتنعو� عن �لعالقة �جلنسية قبل �لز��$ يبلغو�ـ 

مستويا( �إلشبا� �جلنسي G �لز��$. 

٢. �لذين يعيشو� معR قبل �لز��$ لديهم �مكانية 8على بنسبة ٥٠٪ 
 .Rلـ ـــــــــــــ من �لذين ال يعيشو� مع

مستويا(  8على  يبلغو�  �لز��$  قبل  �جلنسية  �ملما(سة  عن  ميتنعو�  �لذين   .٣
ـــــــــــــــــــــــ  G �لز��$. 

�� �&خا" �لعالقة �جلنسية G عالقة �ملو�عد% ُيبشر &�ئمR ـــــــــــ �لعالقة.   .٤

ــــــــــــ  �ألمر�! �ل� تنتقل جنسيR، مبا فيها مر! �إليد�، ميكن �8 تظلـ   .٥
ملد% ِعْقد �8 8كثر لكن ميكنها �8 تنتقل �# �آلخرين 8ثنا� -لك �لوقت. 



كيف تقو" ”نعم“ للحب �“ال“ للجنس �لرخيص
�8ًال: �لعالقا( �ُملحّبة تتطلب ـــــــــــــ �جلنسية.

8- �لوصية ”�سلكو� G �ملحبة“

ـــــــــــــ عن �لزنا. 

َ!�ْسُلُكو� ِفي �ْلَمَحبَِّة َكَما َ<َحبََّنا �ْلَمِسيُح <َْيض� َ!َ<ْسَلَم َنْفَسُه َألْجِلَنا، ُقْرَبان� َ!1َِبيَحًة ِهللاَِّ َ��ِئَحًة َطيَِّبًة. َ!َ<مَّا 

َفاَهِة َ!�ْلَهْز7ُ  يِسنيَ، َ!َال �ْلَقَباَحُة، َ!َال َكَالُ' �لسَّ �لزَِّنا َ!ُكلُّ َنَجاَسٍة َ<ْ! َطَمٍع َفَال ُيَسمَّ َبْيَنُكْم َكَما َيِليُق ِبِقدِّ
ْكُر.                                      (<فسس ٥: ٢-٤) �لَِّتي َال َتِليُق، َبْل ِباْلَحِر3ِّ �لشُّ

�- �لسبب ”�ختبا( حب �هللا“

�هللا ــــــــــــــ 8نت. 

ِفي  ِمَ"�ٌ#  َلُه  لَْيَس  ِلَألْ!َثاِ$  َعاِبٌد  ُهَو  �لَِّذ3   ،Cٍا َطمَّ  !ْ>َ َنِجٍس   !ْ>َ  $ٍ�+َ ُكلَّ   َّ$>َ َهَذ�  َتْعَلُموَ$  َفِإنَُّكْم 
َمَلُكوِ� �ْلَمِسيِح َ!�ِهللا. َال َيُغرَُّكْم َ<َحٌد ِبَكَالٍ' َباِطٍل، َألنَُّه ِبَسَبِب َهِذِ* �ُألُموِ� َيْأِتي َغَضُب �ِهللا َعَلى <َْبَناِ) 

�ْلَمْعِصَيِة.                                                             ( <فسس ٥: ٥-٦)

$- �لتطبيق ”�ْسُلُكو� َكَأْ�َالِ& ُنوٍ(“
ال ـــــــــــــ G �خلطية، ألنكم خليقة جديد% G �ملسيح.

. �ْسُلُكو� َكَأْ!َالِ' ُنوٍ�. َأل$َّ  فَفَال َتُكوُنو� ُشَرَكاَ�ُهْم. َألنَُّكْم ُكْنُتْم َقْبًال ُظْلَمًة َ!َ<مَّا �آلَ$ َفُنوٌ� ِفي �لرَّ ِّ

 . . ُمْخَتِبِريَن َما ُهَو َمْرِضيٌّ ِعْنَد �لرَّ ِّ َثَمَر �لرُّ!ِ! ُهَو ِفي ُكلِّ َصَالٍ� َ�ِبرٍّ َ�َحقٍّ

(<فسس ٥: ٧-١٠)

�لد(# �لر�بع: 

@TU



@TV

�حلب ��جلنس ��لعالقا( �لد�ئمة

ثانيُا: �لنقا�% �جلنسية تتطّلب ــــــــــــــــــــــــ. 

( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.  طوِّ  - 8

�لنقا!� تتطلب �لتز�م� شخصي� باحلق. (<فسس ٥: ٢-٤)

١- �هللا يوجهك لتتعًلم كيف ــــــــــــــــ جسد�.

- �هللا يعّلمك �8 متتنع � �8 ִדر� من خطية ــــــــ.

٢-  �هللا يريد� �8 تتعّلم كيف تضبط ـــــــــــــــ.

- �ضبط جسد� باتبا� ــــــــــــــــــــــ.

- �ضبط جسد� من خال" ـــــــــــــــــــ. 

Rهللا �ذ( من سلب �آلخر جنسي� -

�- �هللا �ذ( من سؤ �ستخد�7 �آلخرين إلشبا� ـــــــــ.

 ١- ماهى سياسا( ضبط �لنفس لديك؟

٢- �لتعفف هو من �ر �لر�� �لقد#

”كل من كان في عجلة من أمره، يُظهر 

جداً  كبير  إليه  يسعى  الذي  الشيء  أن 
عليه“.

á‹Óœ��Óìm@ÜäÏ‹€a



$- �هللا �ذ( ضد ــــــــــــــــــــــــ.
١- من خال" ـــــــــــــــــــــــــ.

٢- من خال" ـــــــــــــــــــــــــ.

٣- من خال" ـــــــــــ �8 ـــــــــــ.

٤- من خال" ــــــــــــــــــــــــ.

ر مليG R ـــــــــــــــــــــــــ. &-  فكِّ

ميكن للخو� <$ يكو$ حافز� شرعي� !صحي� إل�جا) �لعالقة !�النتظا�. (<فسس ٥: ٥-٦)

ُيمكن �8 #تا( �8 تعصى �صايا �هللا لكنك ال ُيمكن �8 #تا( ـــــــــــ.

١- �هللا يريد� �8 تتخذ ــــــــــــ جنسية.

٢- �هللا سيدين تو(طك ــــــــــــــــــ.

”َ<ْ$ َال َيَتَطاَ!7َ َ<َحٌد َ!َيْطَمَع َعَلى َ<ِخيِه ِفي َهَذ� �َألْمِر، َأل$َّ �لرَّ َّ ُمْنَتِقٌم ِلَهِذِ* ُكلَِّها َكَما ُقْلَنا َلُكْم َقْبًال 

َ!َشِهْدَنا“                (تسالونيكى �أل!  ٦:٤)

 ٣- �هللا �ذ( من ــــــــــــــــــــــــــ �لشديد.

٤- �هللا يريد� �8 تتوقف � ــــــــــ ��ّال �ضطر لتأ&يبك.

هـ- �#ذ ـــــــــــــــــــــــــــــــ .

    ُيعت� �<ا1 �لقر�� مسبق� ضر!�� حتمية للنقا!� �جلنسية. (<فسس ٥: ٧-٩)

َالَ' َمَع �لَِّذيَن َيْدُعوَ$ �لرَّ َّ ِمْن  َباِبيَُّة َفاْهُرْ  ِمْنَها، َ!�ْتَبِع �ْلِبرَّ َ!�ِإلميَاَ$ َ!�ْلَمَحبََّة َ!�لسَّ َهَو�ُ� �لشَّ ”َ<مَّا �لشَّ
.“                                                               (تيموثا!; �لثانية ٢: ٢٢) َقْلٍب َنِقيٍّ

�لد(# �لر�بع: 

@TW



@TX

�حلب ��جلنس ��لعالقا( �لد�ئمة

@t˝r€a@�a@pb–ñaÏfl@ÔÁ@bfl
_Òá«aÏ‡‹€

- جتنب ـــــــــــ.   

-عامل �آلخرين ـــــــــــ �8 ـــــــــــ بطها(% كاملة.    

(عد7 �لتالمس �جلنسي، عد7 �الستغال" �جلنسي، عد7 �لنجاسة).

  - لك �حلق G جسد �لشخص �آلخر فقط G �طا( ـــــــــــــــــــ.

�- �حصل على ـــــــــــ.

من  نك  ميكِّ �هللا سو�  #و  بالتز�ماتك  �إليفا)  على  يساعد!&  لكي  �آلخرين  9$ سؤ�7 

�لسلو& !فق� ملا هو ”مرضي عند �لر “. (<فسس ٥: ١٠)

اِلَحُة  ْهَر َبْل َتَغيَُّر!� َعْن َشْكِلُكْم ِبَتْجِديِد َ<1َْهاِنُكْم لَِتْخَتِبُر!� َما ِهَي 9َِ��َ'ُ� �ِهللا �لصَّ َ!َال ُتَشاِكُلو� َهَذ� �لدَّ

�ْلَمْرِضيَُّة �ْلَكاِمَلُة.                       ( �!مية ١٢: ٢)

�- تذّكر 8نك عندما حتا�" �8 تضبط سلوكك �جلنسي عن طريق �ّتبا� قو�عد للتدين 

ــــــــــــــ ((�مية ٧: ٧). فإ� -لك قد يزيد من �حتمالية سقوطك Gـ 

ثالثR: ُتعت� مكافأ% �لنقا�% �جلنسية (�ئعة!

8 ـ  طريقة �هللا هي ـــــــــــ !

- �المتناC �لكامل ح  �لز!��.



� ـ E يفت ــــــــــــــــــــــ!

١. ــــــــــــــــــ �ألشخا� �لذين �ب �8 تغفر �م.

٢. ـــــــــــ 8ما7 �هللا بالتحديد كل جر� من كل شخص.

٣. ـــــــــــــ للر� بعد7 �لقد(% على �لغفر�� � �ملر�(%.

٤. ـــــــــــــــــــــــ كل مر�(% �جر� G قلبك.

٥. ــــــــــــــــــــــــــــ �8 تغفر بالتما7 �آل�.

٦. ـــــــــــــــــــ ��صنع خ�� لكل من 8سا� �ليك.

$ ـ كلمة للعذ�(�: 8نتم لستم ـــــــــــ، 8نتم حكما�!

كونو� <منا) ـ �سعو� <$ <ت�!� �إلشباC �جلنسي ( +!�جكم !ليس ( <3 مكا$  خر. 

ليس  اإلنسان  به  يتمّسك  الذي  املبدأ  ”إن 
هو املهم ما يهم، بل األهم هو إلى أي مدى 

يتمسك بهذا املبدأ“.
á„Îbi@aä�«

�لد(# �لر�بع: 

@TY



@UP

�حلب ��جلنس ��لعالقا( �لد�ئمة

Úì”b‰æa@Ú‹˜�c

�لز!��  <! خا��  �لز!��  قبل  متام�  �ظو��  �جلنس  كو$   $> حقيقة  ١.هل 
1عله <كثر جا1بية؟ ملا�1 نعم؟  !ملا�1 ال؟

ــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــ

٢. <1كر <مثلة لقو�نني تسعد لوجو'ها؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 $!' �ألشخا#  بعض  حتّفز  للز!��  �جلنسي   Cالستمتا� �9جا)  فكر�  ملا�1  �عتقا'&،    )  .٣

غ"هم؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٤. 9  <3 مد; يًُسمح بالتجا!+�� خا�� 9طا� �لز!��؟ ملا�1؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٥. <3 من قو�نني �هللا بشأ$ �جلنس يبد! <كثر تقييد� بالنسبة لك؟ ملا�1؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ



٦. ( �<يك، ما هو �لفر$ بني �ملعتقد !�لقناعة؟ ( <3 ناحية من نو�حي حياتك حتتا� 9  

حتويل قناعاتك 9  معتقد��؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٧. كيف ميكن خلوفك <$ يكو$ حافز� صحي� !شرعي� للنقا!� �جلنسية؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٨. كيف تتغ" نظرتك لشخص ما بعد <$ تعر� <نه <! < ا بتو7؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٩. ما هي �لقر���� �ملسبقة �ملحد'� �ل4 ستتخذها لكي تساعد& على كسب معركتك للنقا!�   
�جلنسية؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١٠. من هو �لشخص �لذ3 ميكنه <$ يساعد& على تطوير خطة عمل !�عتبا�& مسئوًال ( 
�لتز�مك #و �هللا؟ ما �لذ3 حتتا� <$ تتضمنه خطة عملك؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�لد(# �لر�بع: 

@UQ



@UR

�حلب ��جلنس ��لعالقا( �لد�ئمة

…iaã€a@ëäá‹€@ÚÓ�Óˆã€a@¬b‘‰€a

كل عطية تنبع بد�فع �حلب تكو$ '�ئم� مصحوبة بقو�نني.   •

9$ قو�نني �هللا بشأ$ �جلنس تزيد '�ئم� من متعتنا على �ملد; �لبعيد.   •

�لعالقا� �ُملحّبة تتطّلب �لنقا!� �جلنسية.   •

�لنقا!� �جلنسية تتطّلب خطة عمل.   •

�ختر مرشد� ملحاسبتك!   •

% يفت �أل!�$ لكي تصبح نقي� جنسي�.  •

›‡»€a@paÏ�Ç
�لنص، 9  <3 مد; 1ب <$  �قر< <فسس ٥: ٧-١٢. !فق� 2ذ�   -١
تذهب لكي تضمن <نك لست ”شريك�“ ( �لزنا؟ كيف سيبد! 1لك ( 

حياتك؟ بعد قر�)� كلمة �هللا !�لتفك" ملي� ( �ألسئلة، �قِض بعض �لوقت 

( �لصال�. �طلب من �هللا <$ ُيظهر لك �حلد!' �ملالئمة لعالقاتك (�حلالية <! �ملستقبلية). 
كن مستعد� ملشا�كة حد!'& مع صديق موثو$ فيه <! شريك ( �ملحاسبية. 

٢-  �قِض !قت� منفر'� مع �هللا هذ� �ألسبوC. �لتِمس �9شا'* !<نت حتد' قناعاتك �لشخصية 
للبقا) نقي� جنسي�. - خذ 'قيقة للتفك" ملي� ( �لعو�قب. !<خ"�، ضع قائمة بقر���تك 

�ملسبقة. 



fi�‰æa@¿
١- 9$ �لقصد من قو�نني �هللا بشأ$ �جلنس هو +يا'� عالقاتك 9  �حلد �ألعلى ( �ملستقبل. 
�قر< �!مية ١٢: ٢. ما هو �لشي) �لذ3 ميكنك <$ تفعله �آل$ لكي تتخذ خطو� #و نقا!� 

<ك� !+يا'� عالقاتك 9  �حلد �ألعلى؟ 

٢- �مبا ُتعت� �ملحاسبية <هم مفتا! للنجا! ( مو�جهة �لتجربة. !ميكنها <يض� <$ تكو$ 
ر هذ� �ألسبوC بر!! �لصال� ( مشا�كة  <حد <كثر �ألشيا) ִדديد� ( �ستمر��يتها. فكِّ
بد�  لو  ح   بالثقة.  �جلديرين  �ملؤمنني  من  �ثنني   !> !�حد  مع  �ملسبقة  قر���تك  قائمة 

�ا!التك للوصو7 صعبة، لكن �ملكافآ� ال ُتقّد� بثمن!

≈–®a@ÚÌe
 . بِّ ي الرَّ

ِ
ا اآلَن َفُنوٌر ف  ”فَال َتُكوُنوا ُشَرَكاَءُهْم. َألنَُّكْم ُكْنُتْم َقْبًال ُظْلَمًة َوَأمَّ

يَن 
ِ
ر
ِ
. ُمْخَتب رٍّ َوَحقٍّ

ِ
ي ُكلِّ َصَالٍح َوب

ِ
 ُهَو ف

ِ
وح  ُنوٍر. َألنَّ َثَمَر الرُّ

ِ
اْسُلُكوا َكَأْوَالد

“. بِّ ْنَد الرَّ
ِ
يٌّ ع

ِ
َما ُهَو َمْرض

(أفسس ٥: ٧-١٠)

≈–®a@ÚÌe
َالَم يَماَن َواْلَمَحبََّة َوالسَّ

ِ
رَّ َواإل

ِ
 اْلب

ِ
ْنَها، َواْتَبع

ِ
يَُّة َفاْهُرْب م

ِ
َباب َهَواُت الشَّ ا الشَّ ”َأمَّ

” . يٍّ
ِ
ْن َقْلٍب َنق

ِ
بَّ م يَن َيْدُعوَن الرَّ

ِ
َمَع الَّذ

( تيموثاوس الثانية  ٢: ٢٢)

�لد(# �لر�بع: 

@US



الصورة الكتابية للزواج

عن  بصد$  تع�  لوحة  ترسم   $> <حدهم  منك  طلب  لو 

!�حلموين  !�أل!ال'  �حليا�  شريك  مع  �لز!جية  عالقاتك 
...��. فما�1 سيكو$ شكل هذ* �للوحة؟ 

بالتأكيد لن تصو� �للوحة فقط حد�ئق غنا) ، مر�C خضر�)، 

منا+7 '�فئة،  !لكنها ستشتمل <يض� على حر!  !قلو  
مناظر  حتم�  فيها  !سنر;  �طمة.  تكو$  قد  بل  �ر!حة 

تعكس �إلحبا" !�مللل !عد' �إلكتر�# ...

9$ �لكتا  �ملقد; قد' لنا <�!C !<كمل لوحة عن �لز!��، 

!من ّ- فإ$ هذ* �لد!�� �خلاصة ”بالصو(% �لكتابية عن �لز��$“ تكتسب <�ية خاصة، 
�لز!��،  من  �هللا  قصدها  �ل   �لر�ئعة  �لكتابية  �لصو��  �سم  على  تساعد&  سو�  فهى 
!ستفتح <عني �لز!جني على مناطق مهملة ( عالقاִדما، !تكشف عن �ألسبا  �حلقيقية 

للمشاكل �ل  قد حتد# !كيفية عالجها .

9$ هذ* �لد��سة تتعر� لنو�حى متعد'� تؤثر على كيا$ �ألسر�، فيتعر� �لز!جا$ على 
'!� كل منهما '�خل �ألسر�  !عالقتهما مع �حلموين ، !تأث" �ملا7 !�جلنس على حياִדما، 

!<�ية �خلضوC !�حلب !�للمسا� �لرقيقة ( 9ضفا) �لسعا'� على �حليا� �لز!جية ...

9$ �لصو�� �لكتابية للز!��  ليست �ر' '!�� '��سية، !لكنها حيا� ينبغي <$ #ياها. 

دورة تدريبية أخرى من



@�b»€a@bËÌc@≈‘Ón�a
pb”˝»€a@Úflb”�@›õœc@Ú‘Ìã†@áuÏm

مقــدمة
يذكر لنا عا% �لسينما !�لر!�يا� <$ �لعالقا� �لناجحة ُتب� على 19ا' 
�لشخص �ملناسب، !�لوقوC ( �حلب، !تثبيت  مالك !<حالمك على 

تنجح،  ال  �لعالقا�   $> غ"   .Cإلشبا� على  للحصو7  �لشخص  1لك 
!�لز1ا� تفشل، !ُنتر& !#ن نتسا)7 ( ح"� ”ملا�1؟“

يبد! <$ هنا& شيئ� مفقو'�. شيئ� خاطئ�. <ين 19$ ميكننا <$ جند 9جابا� على هذ* �لقضية 
�ملعقد�؟

9$ �هللا لديه خطة. !قد قّد' لنا طريقة ثو�ية لبنا) عالقا� مع �جلنس �آلخر – طريقة ُتكر' 
�آلخر، طريقة ُتب� على �حلب !ليس �لشهو�، طريقة تؤ'3 9  �يمية <عمق !�لتز�' طويل 

�ملد;. 

ميكن لألفكا� �لعظيمة <$ تنتشر كاحلريق �2ائل. كل ما يتطّلبه �ألمر إلطالقها هو �ر' 
شر��� من �لنو�. ( �لو�قع يشر! �لكتا  �ملقد; <$ <فكا� �هللا تنتشر بنفس �لطريقة �ل4 

ينبعث ֲדا �لنو� من مصد�* – �ترق� �لظلمة !جاعًال كل �ألشيا) المعة. 

9$ <فكا� �هللا عن �جلنس هي <فكا� عظيمة. عندما تعتنقها ( حياتك، تصبح <نت بد!�&، 

�لد(# �خلامس: 

@UU



@UV

�حلب ��جلنس ��لعالقا( �لد�ئمة

مصد�� للنو� لكي تنقلها 9   خرين. هل باستطاعتك <$ تتخيل عامل� يهيمن عليه �حلق 

�جلنس  يشوهو$  !�ألفال'  !�ملوسيقى،  �لتليفزيو$،  يعد   % لو  ما�1  باجلنس؟  يتعلق  فيما 
!�لعالقا�؟ ما�1 لو بد<!� ( 9ظها� نظر� �هللا بدًال من 1لك؟ 

1لك ممكن. !كما سنر; ( هذ� �لد�; �ألخ"، <$ كل ما يتطّلبه 1لك هو �موعة من 
�ألشخا# �ملخلصني يكونو$ جا'ين بشأ$ �لتعامل مع �جلنس !فق� لطريقة �هللا. 9 ا ليست 
مسألة 9'�نة للخطا� �آلخرين <! �حلكم عليهم. 1لك يع  فحسب <$ تكو$ شجاع� مبا فيه 

�لكفاية لكي تأخذ موقف� ضد �لوضع �لر�هن !تعيش معتقد�تك بطريقة تسبح ضد �لتيا� 

– <3 تتخذ موقف� ثو�ي� بشأ$ �حلب، !�جلنس، !�لعالقا� �لد�ئمة.

تعالو� ( هذ� �لد�; �ألخ" نتعّلم ملا�1 يريد �هللا <$ يعطيكم <فضل ما لديه ( عالقاتكم! 

طر� �هللا
١ـ ”يضع �هللا ـــــــــــــــــ ألنه يريد �8 يعطيك 8فضل ما لديه“.

َ َكْيَف َال َيَهُبَنا <َْيض� َمَعُه ُكلَّ َشْيٍ)؟“ (�!مية ٨: ٣٢) ”�َلَِّذ3 َلْم ُيْشِفْق َعَلى �ْبِنِه َبْل َبَذَلُه َألْجِلَنا َ<ْجَمِعني

”سو� <عيش �حليا� !فق� لطريقة �هللا“.

٢- جتاهل هذ� �ألمر يأ� ـــــــــــــــــ.   

”ُتوَجُد َطِريٌق َتْظَهُر ِلِإلْنَساِ$ ُمْسَتِقيَمًة َ!َعاِقَبُتَها ُطُرُ$ �ْلَمْوِ�.“          (<مثا7 ١٤ :١٢) 

”َأل$َّ َمْن َيْزCُ�َ ِلَجَسِدِ* َفِمَن �ْلَجَسِد َيْحُصُد َفَسا'�،...“           (غالطية ٨:٦ <)



ملا-� ُيعت� �جلنس شأنR خط�� بالنسبة هللا؟
8فسس ٥: ١١-١٤

ـــــــــــــــــــ �هللا 

ْلَمِة َغْيِر �ْلُمْثِمَرِ� َبْل ِباْلَحِر3ِّ َ!بُِّخوَها“ (�آلية ١١) ”َ!َال َتْشَتِرُكو� ِفي َ<ْعَما7ِ �لظُّ

ـــــــــــــــــ �إل�ية 

”َأل$َّ �ُألُموَ� �ْلَحاِ'َثَة ِمْنُهْم ِسّر� 1ِْكُرَها <َْيض� َقِبيٌح“ (�آلية ١٢)

ـــــــــــــــــ �إل�ي

”َ!َلِكنَّ �ْلُكلَّ �1َ9ِ َتَوبََّخ ُيْظَهُر ِبالنُّوِ�. َأل$َّ ُكلَّ َما ُ<ْظِهَر َفُهَو ُنوٌ�“ (�آلية ١٣)

ـــــــــــــــــ �إل�ية

”ِلَذِلَك َيُقو7ُ: «�ْسَتْيِقْظ <َيَُّها �لنَّاِئُم َ!ُقْم ِمَن �َألْمَو�ِ� َفُيِضيَ) َلَك �ْلَمِسيُح»“ (�آلية ١٤)

““النفس ال تفّكر مطلقاً بدون تخيل صورة”

Ï��äc 

�لد(# �خلامس: 

@UW



@UX

�حلب ��جلنس ��لعالقا( �لد�ئمة

ÚÓ„br€a@ÚÓ�‰ßa@ÒäÏr€a

ـــــــ بشأ� �لنشا� �جلنسي �لبشر�. ١- طريقة ثو(يةـ 

8 - �جلنس ـــــــــــــ. 

�ْلَعاِهُر!َ$  َ!َ<مَّا  َنِجٍس.  َغْيَر  َ!�ْلَمْضَجُع  َ!�ِحٍد،  ُكلِّ  ِعْنَد  ُمَكرَّم�  �لزَِّ!�ُ�  ِ“لَيُكِن 
َ!�لزَُّناُ� َفَسَيِديُنُهُم �ُهللا.“              (ع��نيني ١٣: ٤)

� ـ �جلنس  ــــــــــــــــ. 

َ!َ<ْجَعُلَها َ<ْعَضاَ) َ+�ِنَيٍة؟  �ْلَمِسيِح  �ْلَمِسيِح؟ َ<َفآُخُذ َ<ْعَضاَ)  َتْعَلُموَ$ َ<$َّ َ<ْجَساَ'ُكْم ِهَي َ<ْعَضاُ)  ”<ََلْسُتْم 

َجَسد�  �ِالْثَناِ$  «َيُكوُ$  َيُقو7ُ:  َألنَُّه  َ!�ِحٌد  َجَسٌد  ُهَو  ِبَز�ِنَيٍة  �ْلَتَصَق  َمِن   َّ$>َ َتْعَلُموَ$  َلْسُتْم   'ْ>َ َحاَشا! 

َ!�ِحد�». َ!َ<مَّا َمِن �ْلَتَصَق ِبالرَّ ِّ َفُهَو ُ�!ٌ! َ!�ِحٌد. ُ�ْهُرُبو� ِمَن �لزَِّنا. ُكلُّ َخِطيٍَّة َيْفَعُلَها �ِإلْنَساُ$ ِهَي 

َتْعَلُموَ$ َ<$َّ َجَسَدُكْم ُهَو َهْيَكٌل  َلْسُتْم  ُيْخِطُئ 9َِلى َجَسِدِ*. َ<ْ'  َيْزِني  �لَِّذ3  َلِكنَّ  �ْلَجَسِد  َخاِ�َجٌة َعِن 

ُد!�  لِلرُّ!ِ! �ْلُقُدِ; �لَِّذ3 ِفيُكُم �لَِّذ3 َلُكْم ِمَن �ِهللا َ!<َنَُّكْم َلْسُتْم َألْنُفِسُكْم؟ َألنَُّكْم َقِد �ْشُتِريُتْم ِبَثَمٍن. َفَمجِّ
(كو�نثو; �أل!  ٦ : ١٥-٢٠) �َهللا ِفي َ<ْجَساِ'ُكْم َ!ِفي َ<ْ�َ!�ِحُكُم �لَِّتي ِهَي ِهللاَِّ.“      

٢ـ طريقة ثو(ية ـــــــــــ جتا  �جلنس �آلخر. 

َهِب َ!لِْبِس �لثَِّياِ ،  َبْل 9ِْنَساَ$ �ْلَقْلِب  ْعِر َ!�لتََّحلِّي ِبالذَّ ”َ!َال َتُكْن ِ+يَنُتُكنَّ �لزِّيَنَة �ْلَخاِ�ِجيََّة ِمْن َضْفِر �لشَّ

�َ' �ِهللا َكِثُ" �لثََّمن“ِ  �ْلَخِفيَّ ِفي �ْلَعِدَميِة �ْلَفَساِ'، ِ+يَنَة �لرُّ!ِ! �ْلَوِ'يِع �ْلَهاِ'ِ�، �لَِّذ3 ُهَو ُقدَّ

               ( بطر; �أل!  ٣: ٣-٤)



شخصية     ــــــــــــــ

تو�ضع       ــــــــــــــ

تكريس     ــــــــــــــ

٣- طريقة ثو(ية ــــــــــــــ  مع �جلنس �آلخر. 

8 ـ ـــــــــ �# �8 مد� سأكو� مستعد� �8 8ضع حيا� ألجل هذ� �لشخص؟

  ”لَْيَس َألَحٍد ُحبٌّ َ<ْعَظُم ِمْن َهَذ� َ<ْ$ َيَضَع َ<َحٌد َنْفَسُه َألْجِل َ<ِحبَّاِئِه.“        (يوحنا ١٥: ١٣)

� ـ  ــــــــــــــ  من عائلة �ملسيح.

”َال َتْزُجْر َشْيخ� َبْل ِعْظُه َكَأٍ ، َ!�َألْحَد�َ# َكِإْخَوٍ�، َ!�ْلَعَجاِئَز َكُأمََّهاٍ�، َ!�ْلَحَدَثاِ� َكَأَخَو�ٍ�، ِبُكلِّ 

َطَهاَ�ٍ�.“                                   ( تيموثا!;  �أل!  ٥: ١-٢)

$ ـ كشركا� G ــــــــــــــــــ .  

.Cكيف ميكن  مساعد� (هو/هي ) ليصبح على مثا7 يسو

َ �ْجِتَماَعَنا َكَما ِلَقْوٍ'  ”َ!ْلُنَالِحْظ َبْعُضَنا َبْعض� لِلتَّْحِريِض َعَلى �ْلَمَحبَِّة َ!�َألْعَما7ِ �ْلَحَسَنِة، َغْيَر َتاِ�ِكني

َعاَ'ٌ�، َبْل َ!�ِعِظَني َبْعُضَنا َبْعض�، َ!ِباَألْكَثِر َعَلى َقْدِ� َما َتَرْ!َ$ �ْلَيْوَ' َيْقُرُ ،“ (ع��نيني ١٠: ٢٤-٢٥)

�لد(# �خلامس: 

@UY



@VP

�حلب ��جلنس ��لعالقا( �لد�ئمة

ŸuaÎ�€@ıb‡�€a@bÌb�«
١- ـــــــــــــــــــــــــــ  

(ع��نيني ١٠:١٠, ١٧, ١٨ / بطر# �أل�# ٣: ١٨)

٢- ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ((�مية ٨: ١٦-١٧ )

٣- ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

(8فسس ٢ : ١٩ / (�مية ١٥ : ٧-٨ / كو(نثو# �لثانية ٥ : ١٩)

ــــــــــــــــــــــــــــ   ٤-ـ 

( يوحنا ١٤ : ٢٣  / كو(نثو# �لثانية ٥ : ١٤- ١٥ )

٥-ـــــــــــــــــــــــــــــ            ((�مية ٦ :٨،١١ )

ــــــــــــــــــ       (تيموثا�# �أل�#  ٥: ٢٣ / كولوسي ٢: ٦) ٦-ـ 

٧-ـــــــــــــــــــــــــــــ             (بطر# �لثانية ١: ٣-٩ )

�كما �8 �لنو( يكشف حقيقة �ألشيا� &�� �حد�# صو(، هكذ� عندما �ّسد شعب 

�هللا �لطها(% ��حلب G �لعالقا(، فإ�م يكتشفو� حقيقة �إلباحيـة �جلنسية بأ�ا ... 

طمع ... تدم�، عبا&% -�(.

لكن �لنو( 8يضR، يرشد، ��ذ(، �يساعد على �لنمو �مينح شجاعة. �� �هللا يريد �8 

شريكك،  حيا%   G �لر�ئعة  �ألهد��  هذ   �قق  لكي  �لز��$  &�خل  �جلنس  ُيستخد7 
فبو�سطة �لتز�مك باجلنس، ميكنك �8 تلمس هذ� �لشخص مبحبة �ملسيح.



”َ!ْلُنَالِحْظ َبْعُضَنا َبْعض� لِلتَّْحِريِض َعَلى �ْلَمَحبَِّة َ!�َألْعَما7ِ �ْلَحَسَنِة،“     (ع��نيني ١٠ : ٢٤)

ِريَعِة َفُطوَباُ*.“        (<مثا7 ٢٩: ١٨) ْعُب َ<مَّا َحاِفُظ �لشَّ ”ِبَال ُ�ْ�َيا َيْجَمُح �لشَّ
<3 حيث ال كلمة (إل�شا'نا !تقومينا) من عند �هللا 1مح �لشعب (يص" بال ضبط !ال 

�بط) !هنيئ� ملن يعمل بالشريعة.

Úì”b‰æa@Ú‹˜�c

١. ملا�1 ُيعت� �جلنس شأن� خط"� بالنسبة هللا؟ ما هو َمكَمن �ملخاطر� ( �لعا% 
من حولنا؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢. �لزنا ينتهك طبيعة �هللا �ملقدسة لد�جة <نه يقو7 لنا <ال نتحد# ح  بشأنه. ما �لذ3 يقترحه 
�ملعّلم باعتبا�* <قو; من كلماتنا؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

”الثورات ال تُصنع: لكنها تأتـي. الثورة طبيعية كشجرة البلوط. 
وهي تنبع من املاضي؛ كما أن أسسها قد ُوضعت منذ القدم ”.
�jÓ‹Óœ@fiá‰ÌÎ@@

�لد(# �خلامس: 

@VQ



@VR

�حلب ��جلنس ��لعالقا( �لد�ئمة

ما �لذ3 يعنيه �لكتا  �ملقد; عندما يقو7 9$ حياتك ”نو�“؟ كيف ميكنك <$ تكو$   .٣

سف"� لتمرير هذ� �لنو�؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ما�1 كا$ سيحد# لو <$ كنيسة �هللا قالت، ”'عونا نكو$ ثو�يني!“؟ ما هي �لتغي"��   .٤

�ل4 حتتا� <$ تصنعها ( حياتك لكي تكو$ جز)� من ”�لثو�� �جلنسية �لثانية“؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هل ُيعت� �لوقت مناسب� لبد) ثو��؟ ملا�1 نعم <! ملا�1 ال؟ ( �<يك، ما �لذ3 يتطّلبه �ألمر   .٥

لبد) ثو��؟ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٦. ما هي �لطر$ �ل4 حتتا� 9ليها لكي تغيِّر �لكيفية �ل4 تفكر ֲדا عن �جلنس؟ ما نتائج 1لك 
على حياتك �لفكرية؟ !سلوكك؟ !عا'�تك ( �ملشاهد�؟ !جتديد 1هنك؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٧. كيف يسهِّل �لتو�ضع �لعالقا� �ُملحّبة !�لد�ئمة؟ بأية طر$ <غوتنا ثقافتنا جلذ  �جلنس �آلخر 
بطر$ تركز على �ملظاهر ( مقابل �لصفا� �لد�خلية؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



�ألكثر حكمة <!  �لطريقة  ليس هو  �ملحتمل <$ يكو$ ”مثا" �ملو�عد%“ بأكمله  ٨. هل من 
�ألكثر تأث"� لبنا) عالقا� مع �جلنس �آلخر؟ �شر!. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٩. كيف ميكنك <$ تلّبي 'عو� �هللا ”للثو(% �جلنسية �لثانية“؟ كيف ميكن <$ يظهر 1لك ( 

حياتك !عالقاتك؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�flb©a@ëäá‹€@ÚÓ�Óˆã€a@¬b‘‰€a
• �جلنس شأ$ خط" بالنسبة هللا. 

• كل �ألشيا) تصبح مرئية عندما يفضحها �لنو�. 

ليس مبا نقوله، بل  �جلنس،  �ملدمر حيا7  �لعا%  �جتا*  • علينا <$ نفضح 
بالكيفية �ل4 نعيش ֲדا. 

• �لثو�� تع  طريقة جديد� للتفك" بشأ$ �لنشا" �جلنسي. 

• �لثو�� تع  طريقة جديد� ( �لسلو& #و �جلنس �آلخر. 

• �لثو�� تع  طريقة جديد� ( �لتعامل مع �جلنس �آلخر. 

�لد(# �خلامس: 

@VS



@VT

�حلب ��جلنس ��لعالقا( �لد�ئمة

›‡»€a@paÏ�Ç

ص بعض �لوقت هذ� �ألسبوC !قيِّم نفسك على مقيا; ١ 9   ١- خصِّ
١٠. كم ستكو$ '�جة نقا!تك �جلنسية ( �لذهن، !�لكال'، !�لفعل؟ 

�كتب �لة <! �ثنتني لشر! 9جابتك على كل !�حد� منها. 

�اللتز�' مبوقف جديد  �ألسبوC ثو�� شخصية عن طريق  �بد< هذ�   -٢

#و �جلنس �آلخر. فيما يلي كيف ستفكر ( 9قامة عالقة مع �جلنس �آلخر !�لتعامل معه. 

<عِط <مثلة �د'� لكل من هذين �ألمرين. 

�لتفك� بشأ�:ـ
١- �لسلو& #و �جلنس �آلخر:
٢- �لتعامل مع �جلنس �آلخر: 

fi�‰æa@¿

هل سيكو$ قر��& ”سو� <عيش حيا� !فق� لطريقة �هللا“. هل !�جهت من قبل   .١
!قيِّم  �لوقت  بعض  �قِض  شديد؟  بوضو!  حياتك    9 فيها  �هللا  حتّد#  هذ*  مثل  حلظة 

�للحظا� �حلا�ة ( حياتك. كيف �ستجبت 9  'عو� �لتغي"؟
٢. هل <نت مستعد ال<ا1 خطو� 9ميا$ ثو�ية !�لثقة بكلمة �هللا ( <$:

�جلنس شأ$ مقد;.  •
�جلنس شأ$ جد3.   •

�جلنس مسئولية �هيبة.   •



�جلنسية  �لثو��  من  جز)�  تصبح  ح   تفك"&  طريقة  تغّير   $> حتتا�  �د'�  طر$  بأية 

�لثانية؟ 

#ن #تا� 9  حركة مضا'� للثقافة فيما بني �ملسيحيني لكي نسمح لنو� �هللا بأ$ يسطع. 

<شجعك، بعد <$ تكو$ قد قضيت بعض �لوقت ( '��سة �لكلمة !�لصال�، <$ تضع ما 
�خت�ته ( هذ* �لد�!; موضع تطبيق. �قلب �لصفحة، !�تبع �ملوجز، قّد' تعهد� شخصي� 

مع <بيك. 9نه �بك، !هو ( صفك، !يريد <$ يعطيك <فضل ما لديه. 9ن  <'عو& 9  <$ 
تلّبي 'عو� �هللا للثو�� �جلنسية �لثانية!

≈–®a@ÚÌe
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ِ
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ِ
ْن َضْفر

ِ
يََّة م

ِ
ج

ِ
يَنَة اْلَخار يَنُتُكنَّ الزِّ

ِ
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ِ
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ِ
 اْلَهاد

ِ
يع

ِ
 اْلَود

ِ
وح يَنَة الرُّ

ِ
، ز

ِ
 اْلَفَساد

ِ
يَمة

ِ
ي اْلَعد

ِ
يَّ ف

ِ
 اْلَخف

ِ
ْنَساَن اْلَقْلب

ِ
الثَِّياب، َبْل إ

“.
ِ
يُر الثََّمن

ِ
 َكث

ِ
ي ُهَو ُقدَّاَم اهللا

ِ
الَّذ

( بطرس األولى ٣: ٣- ٤)
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 َفُطوَباُ!. ” 

ِ
يَعة

ِ
ر ُظ الشَّ

ِ
ا َحاف ْعُب َأمَّ َال ُرْؤَيا َيْجَمُح الشَّ

ِ
”ب

( أمثال ٢٩: ١٨)

�لد(# �خلامس: 

@VU



حل لغز الناس

تتقابل كل يو' مع <نا; كث"ين، سو�) كانو� +مال) ( �لعمل 
<! ��سا) <! مر�سني <! <صدقا) <! <قربا). ! ياللعجب فقد 
تكتشف <$ كًال منهم �تلف. فلكل منهم طريقته �ملختلفة 

( �لتعامل مع �حلقائق �ملختلفة !�ملو�قف �ملختلفة.

 نعم، �لنا; بالنسبة لك هم لغز. �مبا كا$ من �ألسهل عليك 
لو <$ كل �لنا; كانو� مثلك. !�مبا ( �الختال� فو�ئد.

<�ية  تأ�  هنا  !من  �تلفو$،  �لنا;   $> هو  �لو�قع  !لكن 

لديك  قص"� سيتكو$  خال7 ساعا�  ففي  �لد��سة.  هذ* 
فهم !�حتر�' !تقدير جديد للنا; �ملحيطني بك ( �مل�7، !�لعمل، ( �ملجتمع بل !( 

�خلدمة.

9$ ”حل لغز �لنا#“ '��سة علمية مبنية على <سس كتابية تساعد& على فهم �ملحيطني 

بك. ما �لذ3 �فزهم؟ كيف يتخذ!$ قر���ִדم؟ !ما هي <هم �ألمو� بالنسبة 2م؟

!عندما تكتشف هذ* �ألمو� ( �آلخرين، فستكتشف من ّ- �لقيمة �حلقيقية الختالفهم 

عنك. !عندما تصبح متسلح� ֲדذ* �ملعرفة ستصبح صديق� <فضل، +!ج� <! +!جة <فضل، 
�ئيس� <فضل، مر�س� <فضل، <ب� <! <م� <فضل.

!ستفهم <$ �لنا; ليسو� <لغا+� كما كنت تظن من قبل، !لكنهم فقط �تلفو$.

دورة تدريبية أخرى من
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�8 �لسما��، 
<شكر& ألجل كلمتك ( <فسس �ل4 تعلِّم  كيف <حب كما تريد2 <$ <حب. <شكر& 
ن  <$ <كو$ نقي�. ساعد2  أل$ نفس �لقو� �ل4 <قامت �ملسيح من �ألمو�� حتيا ّ( !متكِّ
على <$ <فكر بطريقة �تلفة بشأ$ نشاطي �جلنسي، !جذ  �آلخرين بنـز�ه4 !<مان4، 

!9قامة عالقا� بطر$ صا'قة !مفيد� 2ؤال) �ملحيطني 5. 

�لشخص  <صبح  لكي  قوتك  �منح   جنسي�.  نقي�  <كو$  فصاعد� سو�  �ليو'  هذ�  من 
�ملحبة، !لكي <ثبِّت �جائي عليك، !<سلك ( نو�&.  �ملناسب، !لكي <منو !<سلك ( 
<منح  �لشجاعة لكي <كو$ ثو�ي� ( 9ميا2 !��ح � <$ <صنع �ختالف� عندما <تعهد بأ$ 

<كو$ جز)� من �لثو�� �جلنسية �لثانية.                           

  مني.
قر�(�� �ملسبقة بشأ� �لنقا�% �جلنسية هي:

١. ــــــــــــــــــــــ

٢. ــــــــــــــــــــــ
٣. ــــــــــــــــــــــ

خط� G �لعمل من 8جل �لنقا�% �جلنسية هي:    
١. ــــــــــــــــــــــ

٢. ــــــــــــــــــــــ
٣. ــــــــــــــــــــــ

�خلـامتة

@VW



@VX

�حلب ��جلنس ��لعالقا( �لد�ئمة

شركائي G �ملحاسبية هم:
١. ــــــــــــــــــــــ

٢. ــــــــــــــــــــــ

<�يد <$ <صبح جز)� من �لثو�� �جلنسية �لثانية كما <لتز' <ال <حتد# فحسب عن 9ميا2 بل 

<$ <عيشه. 

�السم: ـــــــــ   �لتا(يخ: ـــــــــ



ÒäÏr€bi@�bjyãfl
8صدقائي �ألعز��،

�لنا�“، !( حقيقة  �ألمر سو; شر��� إلشعا7  يتطلب  �لقدمية، ”ال  �ألغنية  تقو7  كما 
هل  �لثانية؟  �جلنسية  للثو��  <نت مستعد  هل  19$؟  عنك  ما�1  صحيح!  1لك  فإ$  �ألمر، 

ستنضم 9لينا؟

9$ تعلُّم هذ* �ملا'� قد يكو$ خطو� <!  هائلة، لكن �لثو��� حتد# عندما تكو$ هنا& 
حركة. !�حلركا� حتد# عندما يتجا!+ �ألشخا# <نفسهم !يتعهد!� بأ$ يأخذ!� �ألمر 

9  �ملستو; �لتا� من �لتأث". 

9$ سؤ�لنا لَك، !<نت ُتنهي هذ* �لد�!;، هو: ”كيف ستأخذ ما تعلمته ( هذ* �لد�!; 

!“متر�*“ 9  '�ئر� تأث"& !خدمتك“؟

كث"!$ قد �نتهو� بالفعل من كتا  ”�حلب، ��جلنس، ��لعالقا( �لد�ئمة“ (متوفر 
باملكتبا� �ملسيحية) !قد بد<!� �آل$ �إلعال$ عنه ( مد��سهم �لثانوية، <! جامعاִדم، <! 

�موعا� �لعزَّ� ، <! �ملجموعا� �لصغ"� ( كنيستهم.

9ننا نشجعك <$ تشا�& ما تعّلمته مع هؤال) �ألشخا# ( '�ئر� <صدقائك. لو كانت 
لديك شها'� عن �لكيفية �ل4 <ثر� ֲדا هذ* �لد��سة على حياتك، #ب <$ نسمعها منك. 

ميكنك <$ تر�سلنا 9ليكتر!ني� على

info@melti.org 

han 3ishasa7@han 3ishasa7.tv

�ستمر G تقّدمك لألما7. 

مرحبR بالثو(%

@VY



الفيلو٣٠

األغابي٣١

الدرس الثاني

الوقت١

المعرفة٢

التركيز٣

التفرد٤

األمان٥

العمل٦

حل المشاكل٧

المسافة٨

االنجذاب والتورط الجسدي٩

العاطفة١٠

االستقرار / الثبات١٢

اإلرضاء المتأخر١٣

العاطفي ١٤

الجسدي١٥

اإليروس١٦

الفيليو١٧

األغابي١٨

شريك حياتك١٩

الدرس الثالث

عالقتنا ١

حياتنا الجنسية٢

ضروريًا٣

تتفكك٤

مشروعًا٥

أمر مقّدس٦

الزواج الكتابي٧

الختبار الحميمية٨

ملحق بالكلمات اخلاصة بالفراغات

الدرس األول

ابحث١

انجذب٢

ثبَّت٣
فشل٤

جسديًا٥
عاطفيًا٦

نفسيًا٧

اجتماعيًا٨

روحيًا٩

ُكن أنت١٠
اسلك١١

ثبَّت١٢
فشل١٣

روحيًا١٤

اجتماعيًا١٥

نفسيًا١٦

عاطفيًا١٧

جسديًا١٨
مؤمن١٩
اجتماعيًا٢٠

التعّرف٢١

اهللا٢٢

جسديًا٢٣
٢٤  Eros االيروس

االحتياج٢٥

٢٦phileo الفيليو

الصداقة٢٧

٢٨Agape األغابي

العطاء فوق الطبيعي٢٩
األيروس٣٠

ُتضعف٩

الفرق١٠

الصحبة والرفقة ١١

اإلثمار واإلكثار  ١٢

الزنا١٣

اإلثمار١٤

السعادة والمتعة١٥

الّوحدانية١٦

زنا١٧
الشذوذ الجنسي١٨

ال يمكن تفريقهم عن بعض١٩

الطهارة٢٠

عدم نقاوة٢١
خطية ضد جسدك٢٢
مكرمًا٢٣

تسديد احتياجات٢٤

ال يتسلط أحدهما ٢٥

طاهرًا٢٦

ال يمنع أحدهما جسد2 ٢٧

الزنا٢٨

يهتم٢٩
كونوا معطائين٣٠
أن ُتسلبوا٣١

الزنا٣٢

زان٣٣
نجس٣٤

طماع٣٥

يغّركم٣٦
هذ2 األمور٣٧
عقوبة الموت ٣٨

أفضل شيء تفعله٣٩

غير مؤهل ٤٠



جسدك١٥
قواعد محددة١٦

القداسة الشخصية١٧

رغباتنا الجنسية١٨

االستغالل الجنسي ١٩

مركزك٢٠
قوتك٢١

التقارب أو االلتصاق٢٢

ضعفاتهم٢٣
العواقب٢٤

العواقب٢٥

إجراءات حماية ٢٦
باالنتقام٢٧

العقاب ٢٨

تتوب٢٩

قرارات  مسبقة ٣٠

اإلباحية الجنسية٣١

كإخوة٣٢
أخوات٣٣

الزواج الكتابي٣٤

المحاسبية٣٥

تجارب الشهوة٣٦

األنفع٣٧

األوان٣٨

أحبب٣٩

اذكر٤٠
اعترف٤١

اغفر٤٢

اختر٤٣

بارك٤٤

شاذين ٤٥

الدرس اخلامس

حدودًا١

بعواقب وخيمة   ٢

وصية٣

الشعور بالذنب٤١

تدمير٤٢

ُتدّمر٤٣

الحماية من ممارسة الجنس ٤٤
قبل الزواج 

الطريقة الوحيدة ٤٥

هيكل اهللا ٤٦
تضبط جسدك ٤٧

غير المتورطين٤٨

القناعة الشخصية ٤٩

المتورطين٥٠

استراتيجية٥١

للتالمس الجنسي٥٢

للتطّلع٥٣
اإلعجاب والغزل ٥٤

أزمة٥٥

العون٥٦

المتزوجين٥٧

تحدثا٥٨

نتحاجج٥٩

الدرس الرابع

أعلى١

الطالق٢

اإلخالص٣

الوالء٤

بانهيار٥
خامدة٦

النقاوة٧

امتنعوا٨

يحبك ٩

تشتركوا ١٠

خطة عمل١١
معتقدات وقناعاتك١٢

تضبط (تتحّكم في)١٣

الزنا١٤

األسباب٤

التفسير٥

الدعوة٦

داخلية٧

خـارجي٨

عـلوى٩

للتعامل١٠

كــصديق١١
كـعضو١٢

تبعية المسيح ١٣

للتفكير١٤

شأن مقدس  ١٥

شأن جدي١٦

للسلوك١٧

الغفران١٨
اإلنضمام إلى عائلة المسيح  ١٩

القبول غير المشروط  ٢٠

حياة المسيح  ٢١
التحرر من الخطية ٢٢

الكمال٢٣

الزواج حسب طريقة اهللا ٢٤



سلسلة األسرة
الصورة الكتابية للزواج (ويتضمن قيادة وحب 

- القلب الذي يصنع منزًال)
الحب، الجنس، والعالقات الدائمة

فهم شريك الحياة (حل لغز الناس للمتزوجين)
اختبار اإلنطالق الروحي (لألسرة)

تنشئة فّعالة في عالم فاسد
سيدات يصنعن فرقًا

سلسلة الدراسات الكتابية
جولة خالل العهد القديم
جولة خالل العهد الجديد

جولة خالل أسفار موسى الخمسة

سلسلة تغيير الحياة
المبادئ السبعة للمتعلَّم
المبادئ السبعة للمعلَّم
التعليم بأسلوب فّعال
التعليم المغّير للحياة

حياة القائد
حياة التشجيع
رؤية القائد

حل لغز الناس

سلسلة النمو الروحي
صالة يعبيص

صالة يعبيص للسيدات
أسرار الكرمة

أسرار الكرمة للسيدات
المراحل السبع للنمو الروحي

امتحان إيمانكم
القداسة الشخصية في وقت التجربة

الحرب الروحية
معجزة تغيير الحياة

شخصية اهللا

سلسلة االنطالق نحو الهدف
الكنيسة المنطلقة نحو الهدف
الحياة المنطلقة نحو الهدف

الوعظ المنطلق نحو الهدف (وعظ مغّير للحياة)
برنامج وحملة أربعين يومًا من االنطالق نحو 

الهدف
برنامج وحملة أربعين يومًا من االنطالق نحو 

المجتمع

دراسات منهاج نمو الحياة:
فصل العضوية - فصل النضوج 
فصل الخدمة - فصل اإلرسالية 

فصل العبادة 

خدمة شباب محورها المسيح
مسيرة شخصية مع يسوع المسيح

رؤية للحياة والخدمة
أدوات الزمة لقيادة الطالب

البدء مع المسيح
تبعية يسوع

قضاء وقت خلوة مع اهللا
تتويج يسوع ربًا

شارك إيمانك
التأثير في عالمك

بعض الدورات التدريبية املتاحة


