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الرتبية الأ�سرية من منظور م�سيحى

تذكر:
الزنا �سور  كل  عن  املقد�س  الكتاب  نهى  • قد 

ففي العهد القدمي: من الو�سايا الع�سر التي ت�سلمها مو�سى النبي من اهلل جند 
و�سية "ال تزن."             )خروج 20: 14( )تثنية 5: 18( 

�َسِمْعُتْم  وفـي العهد اجلديد: يقول ال�سيد امل�سيح فـي املوعظة على اجلبل:"َقْد 
اْمَراأٍَة  اإَِل  َيْنُظُر  َمْن  ُكلَّ  اإِنَّ  َلُكْم:  َفاأَُقوُل  اأََنا  ا  َواأَمَّ َتْزِن.  اَل  ِلْلُقَدَماِء:  ِقيَل  ُه  اأَنَّ
ِلَي�ْسَتِهَيَها َفَقْد َزَنى ِبَها ِفـي َقْلِبِه."           )متى 5: 28-27( 

ٍة َيْفَعُلَها االإِْن�َساُن ِهَي  َنا. ُكلُّ َخِطيَّ ويقول القدي�س بول�س الر�سول: " ُاْهُرُبوا ِمَن الزِّ
)كورنثو�س االأول 6: 18(   " �َسِد، لِكنَّ الَِّذي َيْزِن ُيْخِطُئ اإَِل َج�َسِدِه. َخاِرَجٌة َعِن اجْلَ

َماِء  ُه هَكَذا َيُكوُن َفَرٌح ِفـي ال�سَّ اإن ما تفعله يغ�سب اهلل وعليك اأن تتوب"اأَُقوُل َلُكْم: اإِنَّ
)لوقا 15: 7( ا اَل َيْحَتاُجوَن اإَِل َتْوَبٍة." ِبَخاِطٍئ َواِحٍد َيُتوُب اأَْكَثَ ِمْن ِت�ْسَعٍة َوِت�ْسِعنَي َبارًّ

ماَواِت."            )متى 3: 2( ال�سَّ َمَلُكوُت  َب  اْقَتَ َقِد  ُه  الأَنَّ "ُتوُبوا 

اُء  حَّ االأَ�سِ َيْحَتاُج  اَل  َلُهْم:  َوَقاَل  َي�ُسوُع  َجاَب  "َفاأَ امل�سيح  ال�سيد  قول   وتذكر 
"    )لوقا 5: 32-31( ْوَبِة. ى. َلْ اآِت الأَْدُعَو اأَْبَراًرا َبْل ُخَطاًة اإَِل التَّ اإَِل َطِبيٍب، َبِل امْلَْر�سَ
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هل هذه ال�سجائر التي باحلمام هي لك؟ 
ح�سنا، اأنا ال اأريد اأن اأكذب، هي يل، هي لي�ست كاملخدرات، اإمنا اأنا فقط اأدخن ال�سجائر.

ال�سجائر هي كذلك نوع من املخدرات، والتدخني يت�سبب فـي ال�سرر جل�سمك من عدة طرق، 
اأي�سا بحياتك، فهناك مئات من  اأو قد يودي  اإ�سابتك باالأمرا�ض  اأن يوؤدي اإىل  فمن املمكن 

املواد الكيميائية املوجودة بالدخان بع�سها ي�سبب االإ�سابة بال�سرطان.
ال�ساب امل�سيحي الروحاين ميلك ا�ستنارة داخلية جتعله قادرًا على االنتقاء:

�َسِن."             )ت�سالونيكي االأوىل 5: 21( َ ِباحلحْ ُكوا  �سَّ َتَ ٍء.  �َسيحْ ُكلَّ  َتِحُنوا  "امحْ

ويجب اأن نزن االأمور من اآيات ثالثة هي:

ُتواِفُق."                  )كورنثو�ض االأوىل 6: 12( َياِء  االأَ�سحْ ُكلُّ  �َض  َليحْ لِكنحْ  يِل،  لُّ  َتِ َياِء  االأَ�سحْ "ُكلُّ 
)كورنثو�ض االأوىل 6: 12( ٌء."   �َسيحْ َعَليَّ  َيَت�َسلَُّط  اَل  لِكنحْ  يِل،  لُّ  َتِ َياِء  االأَ�سحْ "ُكلُّ 
ِني."           )كورنثو�ض االأوىل 10: 23( َتبحْ َياِء  االأَ�سحْ ُكلُّ  �َض  َليحْ َولِكنحْ  يِل،  لُّ  َتِ َياِء  االأَ�سحْ "ُكلُّ 

توافق  وال  تهدم  بل  تبني  وال  االإن�سان  على  تت�سلط  اأمور  كلها  املخدرة،  واملواد  فالكحوليات 
االإن�سان املوؤمن ال�سالك بح�سب كالم اهلل.

اأنني  اأ�سعر  اأحيانًا  اأقول لك ب�سدق،  اأنك على حق، لكن دعني  اأرى  اأفكر فيما تقول  عندما 
لي�ض باإمكاين فعل اأي �سيء فـي هذه البلدة بدون علم كل النا�ض، اأنا اأريد اأن اأكون قادرا على 

الذهاب اأينما اأ�ساء دون اأن ت�ساألني اإىل اأين اأنا ذاهب ومع من؟
 اأفهُم ذلك جيدًا، ولكن الذي يدعوين ملناق�سة هذه االأمور معك هو اهتمامي بك، فال�سباب 
هذه االأيام يواجهون �سعوبات اأكرث من التي كانت تواجهنا فـي املا�سي، واذا مل اأعرف اأين 
اأكون معك حيث تذهب  اأن  اإىل  ل�ست بحاجة  اأنا  تذهب ومع من تذهب ف�ستزداد خماوفـي، 

لكني اأريدك اأن تعرف اأنني اأفكر فيك دائمًا واأريدك اأن تكرب فـي جو �سحي.
ا�سمع قول �سليمان احلكيم: 

ِبَها  َقلِّدحْ  َداِئمًا.  َقلحِْبَك  َعَلى  َها  ُبطحْ ُارحْ َك.  اأُمِّ �َسِريَعَة  كحْ  ُ َتتحْ َواَل  اأَِبيَك  اَيا  َو�سَ َفظحْ  اححْ ِني  ابحْ "َيا 
َة  يَّ َو�سِ ُثَك. الأَنَّ الحْ دِّ َت َفِهَي ُتَ َقظحْ َتيحْ َذا ا�سحْ ُر�ُسَك َواإِ َت َتحْ ِديَك. اإَِذا مِنحْ َت َتهحْ ُعُنَقَك. اإَِذا َذَهبحْ
"         )اأمثال 6: 23-20( َياِة. َ ِبيَخاِت االأََدِب َطِريُق احلحْ ِريَعَة ُنوٌر َوَتوحْ َباٌح َوال�سَّ ِم�سحْ

َحِكيٌم."        )اأمثال 12: 15( َفُهَو  َ�ُسوَرِة  املحْ �َساِمُع  ا  اأَمَّ ِه  َنيحْ َعيحْ ِفـي  َتِقيٌم  ُم�سحْ اِهِل  َ اجلحْ "َطِريُق 



اأحيانًا اأ�سعر اأنني ل�ست حماطًا باأنا�ض من نف�ض �سني، ولكن حماطًا باأنا�ض يدخنون وي�سربون، 
لكن اأ�سدقائي يحبون �سحبة هوؤالء االأ�سخا�ض فكيف اأت�سرف عندئذ؟ 

 يبدو وكاأنه موقف �سعب، ماذا ميكنك اأن تقول الأ�سدقائك كي يعرفوا اأنك ال ترغب فـي زيارة 
هوؤالء االأ�سخا�ض )�ساعد فـي اإيجاد عذر مقبول ملواجهة هذه امل�سكلة(، اإن من ال�سجاعة اأن 

تدافع عما تعتقد فـي �سوابه.

."          )اأمثال 13: 20(  رُّ ُي�سَ اِل  هَّ ُ اجلحْ َوَرِفيُق  َحِكيمًا  رُي  َي�سِ َكَماَء  ُ احلحْ ُ�َساِيُر  "َاملحْ
لحَْمِة."       )اجلامعة 2: 14( الظُّ ِفـي  �ِسي  َفَيمحْ اِهُل  َ اجلحْ ا  اأَمَّ َراأحْ�ِسِه،  ِفـي  ِكيِم  َ احلحْ َنِي  َعيحْ "الأَنَّ 
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الرتبية الأ�سرية من منظور م�سيحى

وي�سرتط فـي و�سائل تنظيم الأ�سرة اأنها:

حالة  درا�سة  على  بناء  الطبيب  بوا�سطة  يتم  وهذا  الأم  حياة  يهدد  �سرر  اأي  ت�سبب  •  ل 
كل �سيدة.

والإجها�ض  البوي�سة(،  تخ�سيب  حلظة  من  تبداأ  اجلنني  )وحياة  للجنني  قتاًل  ت�سبب  •  ل 
مرفو�ض كو�سيلة من و�سائل تنظيم الأ�سرة.

ماذا يعني م�سطلح تنظيم الأ�سرة؟

الأطفال  اأعداد  فـي  التحكم  من  الزوجني  متكني  اإيل  يرمز  الأ�سرة"  "تنظيم  م�سطلح  اإن 
الذين يرغبون فـي اإجنابهم، وتوقيت ذلك الإجناب، وامل�سافة الزمنية بني كل طفل واآخر، 
وهو يختلف عن م�سطلح �سابق هو "حتديد الن�سل"، وهو املفهوم الذي طبق فـي بع�ض البالد 

التي حتدد عدد الأطفال املتاح للزوجني اإجنابهم، وهناك فرق �سا�سع بني امل�سطلحني.

ما هي و�سائل تنظيم الأ�سرة؟

ومنها  واحلقن،  احلبوب  منها  نذكر  الأ�سرة،  لتنظيم  ا�ستخدامها  ميكن  عدة  و�سائل  توجد 
الطبية  اخلدمات  ملقدمي  وميكن  واللولب،  والأنثوي  الذكري  كالواقي  املو�سوعة  الو�سائل 

م�ساعدة الزوجني لختيار اأن�سب هذه الو�سائل.

يرجى مالحظة 
اأنه ل ُين�سح لل�سباب با�ستخدام الطرق الطبيعية واملتمثلة فـي جتنب ممار�سة 
اجلن�ض فـي "الفرتة احلرجة" التي يحتمل بدرجة كبرية فيها حدوث تخ�سيب 
للبوي�سة اإذا �سادفت حيوانًا منويًا وهي الفرتة بني اليوم الثامن واليوم التا�سع 
ع�سر من الدورة ال�سهرية، وذلك لأنها معقدة بالن�سبة للزوجني ال�سابني وتتطلب 
فرتات امتناع طويلة �سهريًا، الأمر الذي ي�سعب على الزوجة ال�سابة خا�سة اإذا 
ف�سل  ن�سبة  حتمل  الطريقة  فهذه  لذلك  منتظمة،  غري  ال�سهرية  الدورة  كانت 

عالية.
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