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 اختيار شريك الحياة

 الحلقة الخامسة

 النضوج اإلنساني: ثالثا  

 :موضوعات هي( 7)، نناقش "اختيار شريك الحياة"في قسم 

 مفهوم الزواج -1

 المبدأ الكتابي -2

 النضوج اإلنساني -3

 الصداقة -4

 العالقات العاطفية المبكرة -5

 المواصفات الروحية والنفسية واإلجتماعية -6

 الحياةدور هللا ودوري في اختيار شريك  -7

 : الثالث وهو في هذه الحلقة، نناقش الموضوع

 النضوج اإلنساني

 :النضوج بجميع مكونات اإلنسان وهييرتبط 

 الجسد  -النفس –الروح 

وهناك من نضجت  .هناك من نضجت أجسامهم ولكن نفوسهم لم تنضج بعد

اً، فهو والنضوج ليس أمراً بسيط. نفوسهم، أما أرواحهم فلم تنضج بعد في معرفة هللا

 .مثلث األبعاد؛ نضوج روحي ونفسي وجسدي

أن بعض كبار السن، لم ينضجوا نفسياً بعد، بينما نضجت أجسادهم  -عملياً  -وما نراه

 .عن طريق األكل والشرببطريقة تلقائية 

وربما يكون الزمن كاٍف إلنضاج الجسم، ولكن النفس والروح ال يكفي الزمن 

العوامل للنضوج، ولكنه ليس العامل األساسي صحيح أن الزمن أحد . إلنضاجهما

 .لذلك

من النضوج النفسي، والنضوج النفسي  -من حيث الزمن -والنضوج الروحي أسرع

 .أسرع من نضوج الجسد
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 معنى النضوج

ن الثمرة صغيرة، ثم في البداية تكو"... ثمرة المانجو"من عالم الفواكة نأخذ مثال 

مانجو عويس أو مانجو تيمور من شكلها يز نوعها؛ تكبر وتكبر إلى أن تنضج ويمكن تم

 . ورائحتها

أحياناً، يكون شكلها الخارجي جيد ولكنها غير ناضجة، وربما تكون خضراء اللون ولكنها 

عدم  والناس تتذوق الثمرة وتستمتع بها وهي ناضجة كما ترفضها في حالة. ناضجة

 . أن تنضج سوف نتمتع بطعهما ألجل هذا، إذا تركنا الثمرة فوق الشجرة إلى. نضجها

 :المثل على اإلنسان يتضح اآلتي هذاعند تطبيق 

قبل األوان، يظهر عدم نضجه بوضوح عند تعامله ( اإلنسان)عندما يتم قطف الثمرة 

والثمرة غير الناضجة ال طعم لها وال رائحة وال ملمس، والنتيجة خسارة  ،مع الناس

 .لشخص غير الناضجفي العالقات، فال يستمتع الناس مع ا

 نتائج النضوج النفسي

 معرفة نفسي على حقيقتها 

 عدم اإلنسياق وراء العاطفة 

 بناء عالقات ناجحة وبناءة 

الكثيرون ال يرون . على حقيقتها أن أعرف نفسيأول نتيجة للنضوج النفسي 

أنفسهم على حقيقتها مثل الذي يلبس قميصاً أكبر من مقاسه أو يحاول وضع صورة 

 .فالنضوج يجعلني أرى نفسي في حجمها الحقيقي! ي برواز كبيرصغير ف

 

، فضبط النفس أحد عالمات عدم اإلنسياق وراء مشاعريالنتيجة الثانية هي 

نجد أنه لم يكن لديه أي نوع من " هتلر"فمثالً عند دراسة شخصية الزعيم . النضوج

ذلك يقول  ألجل. كان ينساق وراء عواطفه وأهوائه بشكل خيالي. ضبط النفس

أيضاً، في اختيار شريك الحياة (. 32: 16أم" )َوَماِلُك ُروِحِه َخْيٌر ِممَّْن َيْأُخُذ َمِديَنة   : "....الكتاب

أو في عالقتي مع شريكي، ال يجب أن أنساق وراء عواطفي أو أن تتحكم مشاعري 

 .في قراراتي، بل يجب أن أتصرف كشخص ناضج يقدر أن يضبط نفسه في كل شيء
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نسان أن تصير كل عالقات اإلن، والنتيجة الثالث المترتبة على النتيجتين السابقتي

 .ناجحة

بينهما خالفات ومشاكل ... غير متوافقين -في أثناء فترة الخطوبة -رى اثنينكثيراً ما ن

هل المشكلة في : ثم بعد الزواج خالفات ومشاكل كثيرة أيضاً، والسؤال هنا. كثيرة

... طعمي مش حلو)المشكلة أن . ، المشكلة في عدم النضوجالزواج؟ بالطبع ال

بشريك الحياة أو باألصدقاء أو بالعائلة أو سواء في عالقتي ( طعمي مش حلو المذاق

النضوج يجعلني حلو المذاق مع الجميع، ويجعل عالقاتي كلها . الخ.... بمن أخدمهم 

للناس الذين أعيش في  و بالنسبةبة لي أحلوة المذاق وبناءة ومشبعة سواء بالنس

 .وسطهم

 مالمح النضوج

 مالمح النضوج الروحي

 :ثالثة أمور تؤكد النضوج الروحي

 .في العالقة مع هللا، وعدم التذبذب أو التأرجح في هذه العالقة الثبات

 .بالعالقة مع هللا االستمتاع

 .أن أكون بركة لآلخرين، بحيث يعرف البعض المسيح عن طريقي اإلثمار

 النضوج النفسيمالمح 

 :ثالثة أمور تؤكد ذلكأيضاً، 

ومعنى هذا أن أهدافي وقيمي . عالمة من عالمات النضوج معرفتي بنفسي

على  -عندما كنت صغيراً، لم أكن أعرف. أصبحت واضحة، وأصبحت أعرف ما أريد

هندس أم طبيب أم ضابط مالمهنة التي أفضلها عندما أكبر، هل هي  -سبيل المثال

ليس هناك وضوح، فاألحالم تتغير خالل مراحل .... ة أم راقصة باليةأم العب كر

 .التعليم

يأتي أوان اختيار وعندما . لكن عندما أكبر وأنضج، يتضح األمر أمامي وأعرف ما أريد

شريك الحياة، البد أن أعبر عن حلم مستقبلي أمام شريكي الذي سوف يشاركني 

 .فيه

أن أعرف أهدافي ورؤيتي . ضوج النفسيمن عالمات الن افوضوح القيم واألهد

أيضاً، تتضح قيمي التي تكونت على مر األيام؛ هل أهتم بالنفوس أم . المستقبلية
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الصدق في حياتي، فأظل صادقاً مهما كانت النتائج؟ أم الفلوس؟ هل تعمقت قيمة

 أتنازل أمام الضغوط أو االغراءات؟ هل أظل وفياً ومخلصاً أم أترك العنان ألهوائي؟

النضوج يعني أنني عرفت نفسي، وأن قيمي قد تكونت، وأحالمي ورؤيتي أصبحت 

 .واضحة

وتظهر هذه الصفة بعد الزواج، وبعد . النفسي من أهم عالمات النضوج ضبط النفس

على سبيل المثال هل أضربها؟ وكيف أتواصل مع ... كيف أتعامل مع زوجتي. اإلنجاب

هم؟ عندما تكون اإلجابة سلبية، هذا يعني أهتم بهم أم أهملهم وأغيظ... أطفالي

 .أنني لم أتعلم بعد ضبط النفس

 قطارات الحياة

وقطارات الحياة توضح ". شفاء النفس"تكلمنا عن هذا الموضوع ونحن ندرس قسم 

 في أي نقطة أنا أقف، وهل أعرف نفسي وأضبطها أم ال؟ 

 :نواع من القطاراتهذا، ويمكننا أن نميز ثالثة أ

 عاطفة قطار ال 

 قطار العقل 

 قطار الروح 
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 قطار العاطفة -1

، وتجر وراءها العقل رادةهي القاطرة التي تتحكم في اإل" العاطفة"وفيها تكون 

بع العاطفة، والروح ا أريده هو ما أشعر به، والعقل يتأي أن م. والحياة الروحية

 .في المؤخرة

 

 قطار العقل -2

احسبها بالورقة )رتي منطقية عقلية العقل هو القاطرة، فكل أموري وقرا

وهذا يجعل من الشخص إنساناً عاقالً . أما العاطفة ففي المؤخرة(. والقلم

 .قدام الناس، ولكن من الصعب التعامل معه فهو مثل الكمبيوتر

 

 قطار الروح -3

 -أمان -دفء: الروح القدس مع روحي في المقدمة، فهناك قيادة روحية تعطي

هذا أفضل القطارات، فالروح يجر . وأحالم صحيحة قيم وأهداف -شبع -حب

اإلرادة اإللهية هي التي (. طري)مشاعري وعقلي، فأبدو أمام الناس لين 

 . تقودني وروح هللا الذي فّي يملئني بالحب والحكمة

 في أي قطار أنت أو أنِت؟: والسؤال الهام هنا

بال طعم في حالة عدم ستكون نافعاً جداً عندما تنضج؛ حلو المذاق، لكنك ستكون 

 .النضج

ابذل وقتاً .. تعلم الحق... تعلق في الكرمة الحقيقية... ضع نفسك بين يدي هللا

تعرف تختار صح وتعيش صح وتربي عيالك : "جةوالنتي. اً لتصير تلميذاً للمسيحوجهد

 ....".صح وتصير مع شريكة حياتك وعيالك سعداء، أما البديل فـ 

 

 

 

 

 

 

 


