HOE HAD JEZUS DAN LIEF?
Hoewel Hij de meester was, was Hij degene die de voeten waste toen Hij
met zijn vrienden een maaltijd had.9 Hij diende als een knecht, en vernederde zich door voor ons te sterven.10 Hij offerde Zichzelf op. Hij had onze
belangen voor ogen. Hij voedt en koestert ons.11

GESPREKSVRAGEN
1. Ben jij nederig naar je partner? Durf je de minste te zijn?

2. Ben je vooral gericht op wat jij nodig hebt of let je er ook op wat je
partner nodig heeft?

3. Denk je dat je partner anders gaat reageren als je zo’n dienende houding hebt?

9

Johannes 13:1-20
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Filippenzen 2:3-8
Efeze 5:25-29

ﻛﻴﻒ ﻛﺎن ﻳﺴﻮع ﻳﺤﺐ؟
ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻛﻮﻧﻪ اﻟﺴﻴﺪ ،ﻟﻜﻨﻪ ﻫﻮ اﻟﺬي ﻏﺴﻞ أرﺟﻞ ﺗﻼﻣﻴﺬه ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻌﺸﻮا ﻣﻌﺎ .9ﻫﻮ ﺧﺪﻣﻬﻢ
ﻛﻌﺒﺪ ،ﻟﻘﺪ ﺗﻮاﺿﻊ ﺟﺪا ﺣﺘﻰ اﳌﻮت ﻷﺟﻠﻨﺎ .ﻳﺴﻮع ﺑﺬل ﻧﻔﺴﻪ .10اﻫﺘامﻣﻪ ﺑﻨﺎ ﻛﺎن أﻣﺎم ﻋﻴﻨﻴﻪ.
ﻫﻮ ﻳﻄﻌﻤﻨﺎ ،ﻳﺤﺒﻨﺎ ،وﻳﻌﺘﺰ ﺑﻨﺎ.11

أﺳﺌﻠﺔ ﻟﻠﻨﻘﺎش
 .1ﻫﻞ أﻧﺖ ﻣﺘﻮاﺿﻊ ﰲ ﻋﻼﻗﺘﻚ ﻣﻊ ﴍﻳﻚ ﺣﻴﺎﺗﻚ؟ ﻫﻞ ﺗﺠﺮؤ أن ﺗﻜﻮن أﻧﺖ اﻷﻗﻞ؟
 .2ﻫﻞ اﺣﺘﻴﺎﺟﻚ اﻟﺸﺨﴢ ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﻘﻮدك؟ أم ﺗﻨﺘﺒﻪ أﻳﻀﺎ إﱃ ﻣﺎ ﻳﺤﺘﺎﺟﻪ ﴍﻳﻜﻚ؟
 .3ﻫﻞ ﺗﻌﺘﻘﺪ أن ﴍﻳﻚ ﺣﻴﺎﺗﻚ ﺳﻴﻜﻮن رد ﻓﻌﻠﻪ ﻣﺨﺘﻠﻔﺎً إذا ﻛﺎن ﻟﺪﻳﻚ أﻧﺖ ﻫﺬا اﻟﺴﻠﻮك
اﻟﺨﺎدم؟

 9إﻧﺠﻴﻞ ﻳﻮﺣﻨﺎ

20-1 :13

 10رﺳﺎﻟﺔ ﻓﻴﻠﺒﻲ
 11رﺳﺎﻟﺔ أﻓﺴﺲ 29-25 :5
8-3 :2
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Toch zijn er wel verschillen tussen man en vrouw. Er wordt van de vrouw
gevraagd dat zij aan haar eigen man onderdanig is, zoals zij aan God
onderdanig is.5 Wat betekent dat? De vrouw plaatst de wil van de man
boven die van haarzelf. Zij vertrouwt zich toe aan haar man en laat zich
door hem leiden. Ze respecteert de plaats van haar man. Ook de man
wordt aangesproken. Hij wordt het hoofd van het gezin genoemd.6 Dit
betekent dat hij eindverantwoordelijk is. Hoe ziet die verantwoordelijkheid eruit? De Bijbel schrijft: ‘Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook
Christus de gemeente liefgehad heeft en Zich voor haar heeft overgegeven…’7 In zijn leidende positie wordt van de man gevraagd dat hij zijn
vrouw dient, liefheeft en verzorgt. Het is een opofferende liefde. De man
plaatst de belangen van zijn vrouw boven die van zichzelf. Het wordt zelfs
vergeleken met Jezus’ liefde voor ons. Zoals Jezus ons heeft liefgehad,
zo moeten mannen hun vrouw liefhebben. Zoals Jezus Zichzelf voor ons
heeft overgegeven, zo moet de man zich voor zijn vrouw overgeven. Zijn
leiderschap is dus dienend, opofferingsgezind, zorgend en liefhebbend.8
In je relatie met elkaar heb je Jezus dus als voorbeeld.

GESPREKSVRAGEN
1. Heb je wel eens op deze manier over je relatie gedacht?

2. Wat vind je ervan?

3. Voor de vrouw: hoe kun jij in je dagelijkse leven het gezag van je man
erkennen? Durf je dat?

4. Voor de man: hoe kun jij je vrouw dienend en liefhebbend leiden?
Wil je dat?
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Efeze 5:22-23, Kolossenzen 3:18, 1 Petrus 3:1-6
Efeze 5:23 en 1 Korinthe 11:3
Efeze 5:25, Kolossenzen 3:19
Efeze 5:25-33, 1 Petrus 3:7

وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﺈن ﻫﻨﺎك اﺧﺘﻼﻓﺎت وﻓﺮوﻗﺎت ﺑني اﻟﺮﺟﻞ واﳌﺮأة ،ﻓﻴام ﻳﺨﺺ اﳌﺮأة ،ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻨﻬﺎ
اﻟﻜﺘﺎب اﳌﻘﺪس أن ﺗﻜﻮن ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﺮﺟﻠﻬﺎ ﻛام ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﺮب .5ﻣﺎذا ﻳُﻌﻨﻲ ﻫﺬا؟ اي ان ﻋﲆ اﳌﺮأة
أن ﺗﻀﻊ رﻏﺒﺔ رﺟﻠﻬﺎ ﻓﻮق رﻏﺒﺘﻬﺎ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ،ﻫﻲ ﺗﺜﻖ ﻓﻴﻪ وﺗﺴﻠﻢ ﻟﻪ دﻓﺔ اﻟﻘﻴﺎدة ،ﻓﻬﻲ ﺗﺤﱰم
ﻣﻜﺎﻧﺔ زوﺟﻬﺎ .أﻳﻀﺎ ﻳﺘﻜﻠﻢ اﻟﻜﺘﺎب اﳌﻘﺪس إﱃ اﻟﺮﺟﻞ ،ﻓﻬﻮ ﻳُﺪﻋﻰ رأس اﻷﴎة .6وﻫﺬا ﻣﻌﻨﺎه
أﻧﻪ اﳌﺴﺆول اﻷول .وﻣﺎ ﻣﻌﻨﻰ أﻧﻪ ﻳﻜﻮن ﻫﻮ اﳌﺴﺆول اﻷول؟ اﻟﻜﺘﺎب اﳌﻘﺪس ﻳﻘﻮل» :أَﻳﱡ َﻬﺎ
ﻴﺴ َﺔ َوأَ ْﺳﻠ ََﻢ ﻧَﻔ َْﺴﻪُ ﻷَ ْﺟﻠِ َﻬﺎ .7«،وﻷن ﻟﻪ دور
اﻟ ﱢﺮ َﺟ ُﺎل ،أَ ِﺣ ﱡﺒﻮا ﻧِ َﺴﺎ َءﻛ ُْﻢ ﻛ ََام أَ َﺣ ﱠﺐ اﻟْ َﻤ ِﺴ ُ
ﻴﺢ أَﻳْﻀً ﺎ اﻟْﻜَ ِﻨ َ
ﻗﻴﺎدي ،ﻳﻄﻠﺐ اﻟﻜﺘﺎب اﳌﻘﺪس ﻣﻨﻪ أن ﻳﺨﺪم زوﺟﺘﻪ ،وﻳﺤﺒﻬﺎ ﻣﺤﺒﺔ ﺑﺎذﻟﺔ ﻣﻀﺤﻴﺔ ،وﻳﻌﺘﻨﻲ
ﺑﻬﺎ .ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﻀﻊ ﻣﺼﻠﺤﺔ زوﺟﺘﻪ ﻓﻮق ﻣﺼﻠﺤﺘﻪ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ .إﱃ ﻫﺬا اﻟﺤﺪ ﻳﺘﻢ ﺗﺸﺒﻴﻪ ﻫﺬه
اﳌﺤﺒﺔ مبﺤﺒﺔ ﻳﺴﻮع ﻟﻨﺎ .وﻛام أﺣﺒﻨﺎ ﻳﺴﻮع ،ﻫﻜﺬا ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﲆ اﻟﺮﺟﺎل أن ﻳﺤﺒﻮا ﻧﺴﺎءﻫﻢ .وﻛام
ﺿﺤﻰ ﻳﺴﻮع ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻣﻦ أﺟﻠﻨﺎ  ،ﻫﻜﺬا ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻀﺤﻲ اﻟﺮﺟﻞ ﻣﻦ أﺟﻞ زوﺟﺘﻪ .ﻟﻬﺬا ﻓﺈن
ﻗﻴﺎدة اﻟﺰوج ﻫﻲ ﻗﻴﺎدة ﺧﺎدﻣﺔ ،وﻣﻀﺤﻴﺔ ،وﻣﻌﺘﻨﻴﺔ ،و ُﻣﺤﺒﺔ .8ﰲ ﻋﻼﻗﺎﺗﻜﻢ أﺣﺪﻛﻢ ﻣﻊ اﻵﺧﺮ
ﻟﺪﻳﻜﻢ ﻳﺴﻮع ﻛﻤﺜﻞ ﻳﺠﺐ اﺗﺒﺎﻋﻪ.

أﺳﺌﻠﺔ ﻟﻠﻨﻘﺎش
 .1ﻫﻞ ﻓﻜﺮﺗﻢ أﺣﻴﺎﻧﺎ ﺑﻬﺬه اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻋﻦ ﻋﻼﻗﺘﻜام؟
 .2ﻣﺎ رأﻳﻜﻢ ﰲ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻔﻜري )اﻟﺠﺪﻳﺪة( ﻫﺬه؟
 .3ﺳﺆال ﻟﻠﻤﺮأة :ﻛﻴﻒ ﺗُﻈﻬﺮي ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻚ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ اﻋﱰاﻓﻚ ﺑﺴﻠﻄﺔ اﻟﺮﺟﻞ؟ ﻫﻞ ﺗﺠﺮؤﻳﻦ ﻋﲆ
ذﻟﻚ؟
 .4ﺳﺆال ﻟﻠﺮﺟﻞ :ﻛﻴﻒ ميﻜﻦ أن ﺗﻘﻮد زوﺟﺘﻚ وﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﺗﻜﻮن ﺧﺎدﻣﺎ وﻣﺤﺒﺎ ﻟﻬﺎ؟ ﻫﻞ
ﺗﺮﻳﺪ ذﻟﻚ؟

 5رﺳﺎﻟﺔ أﻓﺴﺲ  ، 23-22 :5رﺳﺎﻟﺔ ﻛﻮﻟﻮﳼ  ، 18 :3رﺳﺎﻟﺔ ﺑﻄﺮس اﻷوﱃ
 6رﺳﺎﻟﺔ أﻓﺴﺲ  ، 23 :5رﺳﺎﻟﺔ ﻛﻮرﻧﺜﻮس اﻷوﱃ

3 :11

 7رﺳﺎﻟﺔ أﻓﺴﺲ  ، 25 :5رﺳﺎﻟﺔ ﻛﻮﻟﻮﳼ
 8رﺳﺎﻟﺔ أﻓﺴﺲ  ، 33-25 :5رﺳﺎﻟﺔ ﺑﻄﺮس اﻷوﱃ 7 :3
19 :3
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6-1 :3

mooi voorbeeld van verbondstaal: man en vrouw gaan een levenslange
verbintenis met elkaar aan. In de Bijbel wordt een woord gebruikt dat
‘verbondsliefde’ of ‘onveranderlijke liefde’ betekent. Het wordt niet alleen
gebruikt om menselijke trouw te beschrijven, maar ook om Gods liefde
voor Zijn volk onder woorden te brengen. Zo trouw als God aan ons is,
zo trouw zullen man en vrouw aan elkaar zijn. Als laatste kenmerk wordt
genoemd dat zij tot één vlees zullen zijn. De seksuele gemeenschap met
elkaar verzegelt het huwelijk en is alleen bedoeld voor huwelijkspartners.

GESPREKSVRAGEN
1. Wie neemt er bij jullie beslissingen? Doen jullie dat samen of heeft
jullie familie daarop veel invloed?

2. Zijn jullie samen een eenheid, meer dan met jullie ouders?

3. Praat samen eens over jullie sterke en zwakke punten. Hoe kunnen
jullie elkaar daarin aanvullen?

BAAS EN SLAAFJE OF TOCH ANDERS?
Adnan was gewend dat hij het laatste woord had in huis. De man is ook
eindverantwoordelijk voor zijn huis. Al bij de zondeval riep God eerst
Adam ter verantwoording, daarna pas Eva. Toch betekent dat niet dat je
als man heerst als een dictator en alleen tevoorschijn komt bij belangrijke
beslissingen of om straf te geven. Laten we eens kijken wat er in de Bijbel
staat over de onderlinge verhoudingen in het huwelijk. Allereerst komt de
eenheid naar voren. Man en vrouw zijn aan elkaar gegeven om elkaar aan
te vullen en te dienen, niet om over elkaar te heersen. Man en vrouw zijn
beiden naar Gods beeld geschapen en ontvangen beiden Gods liefde. Er
wordt wederzijds respect gevraagd.4

4
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Genesis 1:27, Efeze 5:21, 1 Petrus 3:7

ﺛﺎﻟﺜًﺎ ،ﻳﻠﺘﺼﻖ اﻟﺮﺟﻞ ﺑﺎﻣﺮأﺗﻪ ،ﻫﺬا ﻫﻮ ﻣﺜﺎل ﺟﻤﻴﻞ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﻬﺪ :اﻟﺮﺟﻞ واﳌﺮأة ﻳﻈﻼن ﻣﺮﺗﺒﻄني
ﻃﻮال ﺣﻴﺎﺗﻬام و ﻣﺘﻌﺎﻫﺪﻳﻦ أﺣﺪﻫﻢ ﺗﺠﺎه اﻵﺧﺮ .اﻟﻜﺘﺎب اﳌﻘﺪس ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻛﻠﻤﺔ ﺗﻌﻨﻲ »ﻣﺤﺒﺔ
اﻟﻌﻬﺪ« أو »ﻣﺤﺒﺔ ﻏري ﻣﺘﻐرية« ،ﻫﺬه اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻻ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻓﻘﻂ ﻟﺘﺼﻒ اﻟﻮﻓﺎء اﻹﻧﺴﺎين ﺑﻞ أﻳﻀﺎ
ﺗُﺴﺘﻌﻤﻞ ﻟﺘﺼﻒ ﻣﺤﺒﺔ اﻟﻠﻪ ﺗﺠﺎه ﺷﻌﺒﻪ .ﻛام أن اﻟﻠﻪ أﻣني ﻣﻦ ﻧﺤﻮﻧﺎ ﻫﻜﺬا ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻧﻜﻮن
ﻧﺤﻦ أﻣﻨﺎء ﻛﺄزواج وزوﺟﺎت أﺣﺪﻧﺎ ﻟﻶﺧﺮ .وآﺧﺮ ﻫﺬه اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ ﻫﻮ أن اﻟﺰوﺟﺎن ﻳﺼريان ﺟﺴﺪا
واﺣﺪا ،واﳌﻘﺼﻮد ﻫﻨﺎ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺑني اﻟﺰوﺟني اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺘﻢ وﺗﻜﻤﻞ ﻫﺬا اﻟﺰواج وﻫﻲ
ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻓﻘﻂ ﰲ اﻃﺎر اﻟﺰواج.

أﺳﺌﻠﺔ ﻟﻠﻨﻘﺎش
 .1ﻣﻦ ﻣﻨﻜﻢ ﻳﺄﺧﺬ اﻟﻘﺮارات؟ وﻫﻞ ﺗﺸﱰﻛﻮا ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻜﻢ ﰲ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات؟ أو ﻫﻞ ﺗﺆﺛﺮ
ﻋﺎﺋﻼﺗﻜﻢ )ﻋﺎﺋﻠﺔ اﻟﺰوج أو اﻟﺰوﺟﺔ( ﻋﻠﻴﻜﻢ ﰲ ﻗﺮاراﺗﻜﻢ؟
 .2ﻫﻞ ارﺗﺒﺎط أﺣﺪﻛام ﻣﻊ اﻵﺧﺮ أﻛرث ﻣﺘﺎﻧﺔ ﻣﻦ ارﺗﺒﺎﻃﻜام ﻣﻊ ﻋﺎﺋﻼﺗﻜام؟
 .3ﻫﻞ ﺗﺘﺤﺪﺛﻮن ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻜﻢ اﻟﺒﻌﺾ ﻋﻦ ﻧﻘﺎط ﻗﻮﺗﻜﻢ وﻧﻘﺎط ﺿﻌﻔﻜﻢ ،وﻛﻴﻒ ﺗﻘﺪرون أن
ﺗﻜﻤﻠﻮا أﺣﺪﻛام اﻵﺧﺮ؟

رﺋﻴﺲ وﻋﺒﺪ أو أن اﻷﻣﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ؟
اﻋﺘﺎد ﻋﺪﻧﺎن ﻋﲆ أن ﺗﻜﻮن ﻟﻪ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻻﺧرية ﰲ اﳌﻨﺰل .ﻓﺎﻟﺮﺟﻞ ﻫﻮ اﳌﺴﺆول اﻷول ﻋﻦ ﺑﻴﺘﻪ.
ﺻﺤﻴﺢ أﻧﻪ ﺑﻌﺪ اﻟﺴﻘﻮط اﺳﺘﺪﻋﻰ اﻟﻠﻪ آدم أوﻻً ،ﺛﻢ ﺣﻮاء ،وﻟﻜﻦ ﻫﺬا ﻟﻴﺲ ﻣﻌﻨﺎه أن اﻟﺮﺟﻞ
ﻳﺴﻮد ﻛﺪﻳﻜﺘﺎﺗﻮر ،وأﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﻳﺄﺧﺬ اﻟﻘﺮارات اﻟﻬﺎﻣﺔ أو ﻣﺜﻼً ﻳﺤﻖ ﻟﻪ أن ﻳﻌﺎﻗﺐ أﺣﺪ أﻓﺮاد
اﻷﴎة .دﻋﻮﻧﺎ ﻧﻨﻈﺮ إﱃ ﻣﺎ ﻳﻘﻮﻟﻪ اﻟﻜﺘﺎب اﳌﻘﺪس ﻋﻦ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺰوﺟﻴﺔ .ﻗﺒﻞ ﻛﻞ ﳾء ،ﻳﺘﻜﻠﻢ
اﻟﻜﺘﺎب اﳌﻘﺪس أوﻻً ﻋﻦ اﻟﺰواج ﻛﻮﺣﺪة واﺣﺪة ،أي أن اﻟﺮﺟﻞ ﻗﺪ أﻋﻄﻲ ﻟﻠﻤﺮأة واﳌﺮأة ﻟﻠﺮﺟﻞ،
أﺣﺪﻫام ﻟﻶﺧﺮ ﻟﻴﻜﻤﻠﻮا ﺑﻌﻀﻬﻢ اﻟﺒﻌﺾ وﻟﻴﺨﺪﻣﻮا ﺑﻌﻀﻬﻢ اﻟﺒﻌﺾ ،وﻟﻴﺲ ﻳﺘﺴﻠﻂ أﺣﺪﻫﻢ ﻋﲆ
اﻵﺧﺮ .ﻛﻼﻫام اﻟﺮﺟﻞ واﳌﺮأة ﻣﺨﻠﻮﻗﺎن ﻋﲆ ﺻﻮرة اﻟﻠﻪ ﻛﺸﺒﻬﻪ وﻛﻼﻫام ﻳﺤﺒﻬام اﻟﻠﻪ و ُﻳﻄﻠﺐ
ﻣﻨﻬام أن ﻳﺤﱰﻣﺎ أﺣﺪﻫام اﻵﺧﺮ.4
 4ﺳﻔﺮ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ  ، 27 :1رﺳﺎﻟﺔ أﻓﺴﺲ  ، 21 :5رﺳﺎﻟﺔ ﺑﻄﺮس اﻷوﱃ
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GESPREKSVRAGEN
1. Hoe hebben jullie elkaar ontmoet?

2. Hoe was jullie rolverdeling?

3. Hoe gaat het nu jullie in Nederland zijn? Is jullie huwelijk veranderd?

4. Hoe gaan jullie om met problemen?

WAT IS DE BASIS VAN HET HUWELIJK?
De cultuur waarin je opgroeit, bepaalt voor een groot deel je denken
over het huwelijk. Maar is dat ook je basis? Is het niet belangrijker om te
ontdekken wat de Bijbel over het huwelijk zegt en daar je denken door te
laten vormen? Laten we daar eens naar kijken.
In de Bijbel zien we dat God het huwelijk al bij de schepping heeft ingesteld. Het is dus niet door mensen bedacht, maar door God zelf. In Genesis 2 zegt Hij: “Het is niet goed dat de mens alleen is; Ik zal een hulp voor
hem maken als iemand tegenover hem.”2 Het huwelijk is bedoeld voor
vriendschap en om elkaar te helpen. De vrouw past bij de man en vult de
man aan. En andersom. Ieder heeft zijn eigen sterke kanten en zo mag je
elkaar ondersteunen.
Wat zijn andere kenmerken van een huwelijk volgens de Bijbel? Een paar
keer staat in de Bijbel dat ‘de man zijn vader en zijn moeder zal verlaten
en zich aan zijn vrouw zal hechten; en zij zullen tot één vlees zijn’.3 In dit
vers zien we een aantal kenmerken terug. Ten eerste wordt het huwelijk
gezien als een speciale relatie tussen één man en één vrouw. Ten tweede
verlaat een man zijn ouders en wordt hij een zelfstandige eenheid met zijn
vrouw. Het huwelijk wordt officieel erkend door een openbare maatschappelijke gebeurtenis. Ten derde hecht de man zich aan de vrouw. Dit is een
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2

Genesis 2:18

3

Genesis 2:24, Mattheüs 19:5-6 en Efeze 5:31

أﺳﺌﻠﺔ ﻟﻠﻨﻘﺎش
 .1ﻛﻴﻒ ﻗﺎﺑﻠﺘﻢ ﺑﻌﻀﻜﻢ اﻟﺒﻌﺾ ﻷول ﻣﺮة؟
 .2ﻛﻴﻒ ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻷدوار ﺑﻴﻨﻜﻢ؟
 .3ﻛﻴﻒ ﺗﺴري اﻷﻣﻮر اﻵن وأﻧﺘﻢ ﰲ ﻫﻮﻟﻨﺪا؟ ﻫﻞ ﺗﻐري زواﺟﻜﻢ؟
 .4ﻛﻴﻒ ﺗﺘﻌﺎﻣﻠﻮن ﻣﻊ اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻬﻜﻢ )ﰲ ﻫﺬه اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ(؟

ﻣﺎ ﻫﻮ أﺳﺎس اﻟﺰواج؟
ﺗﺸﻜﻞ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﺸﺄت ﻓﻴﻬﺎ إﱃ ﺣﺪ ﻛﺒري ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻔﻜريك ﺣﻮل اﻟﺰواج ،وﻟﻜﻦ ﻫﻞ ﻫﺬا
أﺳﺎس ﺳﻠﻴﻢ؟ أﻟﻴﺲ أﻫﻢ ﻛﺜريا أن ﺗﻜﺘﺸﻒ ﻣﺎذا ﻳﻘﻮل اﻟﻜﺘﺎب اﳌﻘﺪس ﻋﻦ اﻟﺰواج ،وأن ﺗﺪع
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻔﻜريك ﺗﺘﺸﻜﻞ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ؟ دﻋﻮﻧﺎ ﻧﻨﻈﺮ إﱃ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﺑﺄﻛرث ﺗﺪﻗﻴﻖ.
ﻳﺨﱪﻧﺎ اﻟﻜﺘﺎب اﳌﻘﺪس أن اﻟﻠﻪ أﺳﺲ اﻟﺰواج ﻣﻨﺬ ﺑﺪء اﻟﺨﻠﻴﻘﺔ .ﻫﺬا ﻣﻌﻨﺎه أن اﻟﺰواج مل ﻳﺘﺄﺳﺲ
ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻨﺎس ﺑﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻠﻪ ﻧﻔﺴﻪ .ﰲ ﺳﻔﺮ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻷﺻﺤﺎح اﻟﺜﺎين ﻳﻘﻮل اﻟﻠﻪ» :ﻟَ ْﻴ َﺲ
َﺟ ﱢﻴﺪً ا أَنْ َﻳﻜُﻮنَ آ َد ُم َو ْﺣﺪَ ُهَ ،ﻓﺄَ ْﺻ َﻨ َﻊ ﻟَﻪُ ُﻣ ِﻌﻴ ًﻨﺎ ﻧ َِﻈ َري ُه« .2ﻫﺪف اﻟﺰواج ﻫﻮ اﻟﺼﺪاﻗﺔ وﻣﺴﺎﻋﺪة
اﻟﻮاﺣﺪ ﻟﻶﺧﺮ .اﳌﺮأة ﺗﻨﺎﺳﺐ اﻟﺮﺟﻞ وﺗﻜﻤﻞ اﻟﺮﺟﻞ ،واﻟﻌﻜﺲ أﻳﻀﺎ ﺻﺤﻴﺢ .ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﻬام ﻟﻪ
ﻧﻘﺎط ﻗﻮة وﺑﻬﺬه اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻳﻘﺪر أن ﻳﺴﺎﻋﺪ أﺣﺪﻧﺎ اﻵﺧﺮ.
ﻣﺎ ﻫﻲ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﺰواج اﻷﺧﺮى ﺣﺴﺐ اﻟﻜﺘﺎب اﳌﻘﺪس؟ ﻳﺬﻛﺮ اﻟﻜﺘﺎب اﳌﻘﺪس ﻋﺪة ﻣﺮات
» ِﻣ ْﻦ أَ ْﺟﻞِ ﻫ َﺬا َﻳ ْ ُﱰ ُك اﻟ ﱠﺮ ُﺟ ُﻞ أَ َﺑﺎ ُه َوأُ ﱠﻣﻪُ َو َﻳﻠْ َﺘ ِﺼ ُﻖ ﺑِﺎ ْﻣ َﺮأَﺗِ ِﻪَ ،و َﻳﻜُﻮنُ اﻻﺛْ َﻨﺎنِ َﺟ َﺴﺪً ا َوا ِﺣﺪً ا« .3ﰲ ﻫﺬه
اﻵﻳﺔ ﻧﺮى ﻋﺪدا ﻣﻦ اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ .أوﻻً ،ﻳﺘﻢ اﻟﻨﻈﺮ إﱃ اﻟﺰواج ﻋﲆ أﻧﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑني رﺟﻞ واﺣﺪ
واﻣﺮأة واﺣﺪة .ﺛﺎﻧﻴﺎً ،ﻳﱰك اﻟﺮﺟﻞ أﺑﺎه وأﻣﻪ وﻳﺸﻜﻞ ﻣﻊ زوﺟﺘﻪ أﴎة ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬام.
اﻟﺰواج ﻳﺼري ﻣﻌﱰف ﺑﻪ رﺳﻤ ًﻴﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺣﺘﻔﺎل اﺟﺘامﻋﻲ ﻣﻌﻠﻦ ﻋﺎم.

 2ﺳﻔﺮ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ
 3ﺳﻔﺮ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ  ، 24 :2إﻧﺠﻴﻞ ﻣﺘﻰ  ، 6-5 :19ر ﺳﺎﻟﺔ أﻓﺴﺲ 31 :5
18 :2
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In Nederland zijn er ook veel gebroken gezinnen. Uit onderzoek blijkt dat
ongeveer 39% van de huwelijken uitloopt op een echtscheiding.iii Wat
de Nederlandse maatschappij nog gecompliceerder maakt, is dat er ook
huwelijken tussen mensen met dezelfde sekse zijn. Homoseksualiteit is
over het algemeen geaccepteerd. Soms vormen homoseksuele echtparen
met behulp van draagmoeders of zaaddonors zelfs een eigen gezin. Voor
veel mensen uit de Arabische wereld is dit schokkend, omdat homoseksualiteit verboden is in de meeste Arabische landen.

VERANDEREN DE ROLLENPATRONEN NU?
Net als bij Adnan en Sihem kan er onrust ontstaan in het huwelijk na de
verhuizing naar Nederland. De vrouw wil graag dat de man meewerkt in
het gezin. Zij moet immers ook de taal leren en inburgeren. Soms zegt de
man dan: ‘Ik ben een Arabische man.’ Dat wil zeggen dat het huishouden
en de zorg voor de kinderen niet zijn taak is. Hij wil veel bij zijn vrienden
zijn. Zij wil juist dat hij bij haar en de kinderen is in deze onzekere periode.

Er ontstaat wrijving en er wordt niet meer gepraat. Omdat echtscheiding
zo snel geregeld is in Nederland, lijkt die stap ineens de gemakkelijke
weg uit een huwelijk wat niet eenvoudig is. Maar een echtscheiding is
nooit gemakkelijk. Het heeft grote gevolgen voor jezelf en voor je kinderen. Daarnaast is het ook Gods bedoeling dat mensen bij elkaar blijven.1
In dit boekje willen we jullie daarom stimuleren samen over je huwelijk na
te denken en te praten. Hoe kun je er samen iets moois van maken? Hoe
kun je je eigen huwelijkscultuur creëren?

1

14

Mattheüs 19:3-9

ﻫﻨﺎك أﻳﻀﺎ ﻛﺜري ﻣﻦ اﻷﴎ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎين ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﰲ ﻫﻮﻟﻨﺪا ،أﻇﻬﺮت اﻷﺑﺤﺎث أن
ﺣﻮاﱄ  ٪39ﻣﻦ اﻟﺰﻳﺠﺎت ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺑﺎﻟﻄﻼق  .واﻟﺬي ﻳﺰﻳﺪ اﻷﻣﺮ ﺗﻌﻘﻴﺪا ﰲ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﻬﻮﻟﻨﺪي أن
ﺑﻌﺾ اﻟﺰﻳﺠﺎت ﺗﺘﻢ ﺑني أﺻﺤﺎب اﻟﺠﻨﺲ اﻟﻮاﺣﺪ ،اﻟﺰواج اﳌﺜﲇ )ﺑني أﺷﺨﺎص ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﺠﻨﺲ(
وﻫﻮ ﻣﻘﺒﻮل ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ،وﺑﻌﺾ ﻫﺬه اﻟﺰﻳﺠﺎت اﳌﺜﻠﻴﺔ ﻳﺼﺒﺢ أﺣﻴﺎﻧﺎ ﻋﻨﺪﻫﻢ أﻃﻔﺎل ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ
اﻷﻣﻬﺎت اﻟﺤﺎﺿﻨﺔ أو اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ أو ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺘﱪﻋني ﺑﺎﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت اﳌﻨﻮﻳﺔ .ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻳﻌﺘﱪ ﺻﺎدﻣﺎ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺎمل اﻟﻌﺮيب ﻷن اﳌﺜﻠﻴﺔ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻣﻤﻨﻮﻋﺔ ﰲ ﻣﻌﻈﻢ ان مل ﻳﻜﻦ ﻛﻞ اﻟﺪول
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
iii

ﻫﻞ ﺗﺘﺒﺪل اﻷدوار اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﻵن؟
ﻛام ﻫﻮ اﻟﻮﺿﻊ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻧﺎن وﺳﻬﺎم ،ميﻜﻦ أن ﺗﻨﺸﺄ اﺿﻄﺮاﺑﺎت ﰲ اﻟﺰواج ﺑﻌﺪ اﻻﻧﺘﻘﺎل إﱃ
ﻫﻮﻟﻨﺪا .اﻟﺰوﺟﺔ ﺗﺘﻤﻨﻰ ﻣﻦ زوﺟﻬﺎ أن ﻳﺸﺎرﻛﻬﺎ ﰲ أﻣﻮر واﻫﺘامﻣﺎت اﻷﴎة ،ﻷﻧﻬﺎ ﻫﻲ أﻳﻀﺎ
ﻋﻠﻴﻬﺎ أن ﺗﺘﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ وﺗﻨﺪﻣﺞ ﰲ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﻬﻮﻟﻨﺪي ،ﻟﻜﻦ أﺣﻴﺎﻧﺎً ﻳﻘﻮل اﻟﺮﺟﻞ» :أﻧﺎ رﺟﻞ
ﻋﺮيب« ،وﻫﺬا ﻳﻌﻨﻲ أن اﻷﻋامل اﳌﻨﺰﻟﻴﺔ واﻻﻫﺘامم ﺑﺎﻷوﻻد ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻪ أو دوره ،ﻫﻮ
ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻊ أﺻﺪﻗﺎﺋﻪ ،ﺑﻴﻨام ﺗﺮﻳﺪ زوﺟﺘﻪ أﻧﻪ ﻳﻜﻮن ﻣﻌﻬﺎ وﻣﻊ اﻷوﻻد ﰲ ﻫﺬه اﻟﻔﱰة
اﻟﺤﺮﺟﺔ .ﻟﻬﺬه اﻷﺳﺒﺎب ﺗﺰﻳﺪ اﻟﺘﻮﺗﺮات وﻳﻘﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺑني اﻟﺰوﺟني .وﻷن اﺟﺮاءات اﻟﻄﻼق ﺗﺘﻢ
ﰲ وﻗﺖ ﻗﺼري ﺣﺴﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻬﻮﻟﻨﺪي ،ﻓﺘﺒﺪو ﻫﺬه اﻟﺨﻄﻮة ﻫﻲ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺴﻬﻞ ﺣﺘﻰ ﻳﻨﺘﻬﻲ
ﻫﺬا اﻟﺰواج اﳌﻌﻘﺪ .وﻟﻜﻦ ﰲ واﻗﻊ اﻷﻣﺮ أن اﻟﻄﻼق ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﺤﻞ اﻟﺴﻬﻞ أو اﻟﺒﺴﻴﻂ وذﻟﻚ ﻷن
اﻟﻄﻼق ﻟﻪ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻛﺜرية ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻛﺰوﺟني وﻋﲆ أوﻻدﻛﻢ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟﻚ أﻧﻪ ﺣﺴﺐ ﻣﺸﻴﺌﺔ
اﻟﻠﻪ أن ﻳﺒﻘﻰ اﻟﺰوﺟﺎن ﻣ ًﻌﺎ .وﻟﻬﺬا ﻧﺤﻦ ﻧﺸﺠﻌﻜﻢ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﻴﺐ أن ﺗﻔﻜﺮوا ﺟﻴﺪا ﰲ ﻫﺬه
اﻷﻣﻮر ،وﺗﺘﻮاﺻﻠﻮا ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻜﻢ اﻟﺒﻌﺾ .ﻛﻴﻒ ﺗﻘﺪرون أن ﺗﺼﻨﻌﻮا ﻣﻦ زواﺟﻜﻢ ﺷﻴﺌﺎ ﺟﻤﻴﻼ؟
وﻛﻴﻒ ﺗﻨﺸﺆوا ﺛﻘﺎﻓﺘﻜﻢ اﻟﺰوﺟﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻜﻢ؟
1

 1إﻧﺠﻴﻞ ﻣﺘﻰ
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9-3 :19

IN HET THUISLAND
Als Arabisch echtpaar ben je waarschijnlijk aan elkaar geïntroduceerd
door familie of goede vrienden. Misschien heb je elkaar ontmoet op de
universiteit of bij uitstapjes met vrienden of op een verloving. Samen met
je familie heb je uitgezocht of de ander uit een goede gerespecteerde familie kwam, een goede opleiding heeft genoten en welke baan hij/zij had.
Daarna vond de verloving plaats en leerden jullie elkaar beter kennen.
Deze kennismaking gebeurde waarschijnlijk wel onder het toeziende oog
van familie. Of je ontmoette elkaar in een openbare ruimte. Pas nadat
je getrouwd was, ging je elkaar echt ontdekken en samen beslissingen
nemen. Je verdeelde de taken op de traditionele manier. De vrouw zorgde voor het huishouden en voor de kinderen en de man zorgde voor het
hoofdinkomen.

NEDERLANDSE HUWELIJKEN
In Nederland zien jullie andere vormen van relaties. Jonge mensen in
Nederland worden verliefd op elkaar en gaan elkaar beter leren kennen.
Dit wordt ‘verkering’ genoemd. Liefkozingen in het openbaar zijn heel
gewoon, terwijl je in de Arabische cultuur verwacht van een stel dat ze
elkaar niet in het openbaar kussen. Ook kiezen veel stellen ervoor om
ongehuwd samen te wonen en niet of pas later te trouwen. 41% van de
mensen in Nederland trouwt op 35-jarige leeftijd en 31% woont samen of
heeft een geregistreerd partnerschap.i

Binnen het Nederlandse huwelijk zorgen mannen en vrouwen samen
voor het huishouden en de opvoeding van de kinderen. Bij 82% van de
35-jarige stellen werken beide partners buitenshuis.ii Kinderen worden
vaak naar een kinderdagverblijf, gastouder of grootouder gebracht.

12

ﰲ اﻟﻮﻃﻦ اﻷم
ﻛﺰوﺟني ﻋﺮﺑﻴني ،ﰲ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﻘﺪميﻜام ﻟﺒﻌﺾ أو ﺗﻌﺎرﻓﺘام ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ
أو اﺻﺪﻗﺎء ﻣﻘﺮﺑني .رمبﺎ ﺗﻌﺮﻓﺘﻢ ﻋﲆ ﺑﻌﻀﻜام اﻟﺒﻌﺾ ﰲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ أو ﰲ ﻧﺰﻫﺎت أو ﺧﻼل
ﺣﻔﻞ ﺧﻄﻮﺑﺔ أﺣﺪﻫﻢ .ﻗﺒﻞ اﻟﺨﻄﻮﺑﺔ ﺗﺒﺤﺚ ﻣﻊ ﻋﺎﺋﻠﺘﻚ ﻋﻦ اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ :ﻫﻞ ﻫﻮ ﻣﻦ ﻋﺎﺋﻠﺔ
ﻣﺤﱰﻣﺔ؟ ﻫﻞ ﻋﻨﺪه ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺟﻴﺪ؟ أي وﻇﻴﻔﺔ ﻋﻨﺪه أو ﻋﻨﺪﻫﺎ؟ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺗﺘﻢ اﻟﺨﻄﻮﺑﺔ وﻳﺘﻌﺮف
ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﻜام ﻋﲆ اﻵﺧﺮ ﺑﺸﻜﻞ أﻓﻀﻞ .ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺎرف ﻳﺤﺪث ﻏﺎﻟﺒﺎ مبﻌﺮﻓﺔ اﻷﴎة وﺗﺤﺖ
ﺑﴫﻫﻢ ،وﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﻘﺎﺑﻠﻮن ﻳﻜﻮن ﻫﺬا ﰲ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﺎﻣﺔ .وﺑﻌﺪ اﻟﺰواج ﻳﺒﺪأ أﺣﺪﻛام ﰲ اﻛﺘﺸﺎف
اﻵﺧﺮ وﺗﺄﺧﺬون ﻗﺮاراﺗﻜﻢ ﻣﻌﺎ .ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻷدوار ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ،اﻟﺰوﺟﺔ ﺗﻬﺘﻢ ﺑﺄﻋامل
اﳌﻨﺰل واﻷوﻻد ،واﻟﺰوج ﻳﻬﺘﻢ ﺑﺪﺧﻞ اﻷﴎة.

اﻟﺰﻳﺠﺎت اﻟﻬﻮﻟﻨﺪﻳﺔ
ﰲ ﻫﻮﻟﻨﺪا ﻧﺮى أﺷﻜﺎل أﺧﺮى ﻣﻦ اﻟﻌﻼﻗﺎت و اﻟﺒﻨﺎت .ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻊ اﻟﺸﺒﺎب ﰲ ﺣﺐ أو ﻏﺮام
ﺑﻌﻀﻬﻢ اﻟﺒﻌﺾ وﻳﺘﻌﺮﻓﻮا ﻋﲆ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﻄﺮق أﺧﺮى ،ﻫﺬه اﻟﻔﱰة ﺗﺴﻤﻰ ﻓﱰة اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻌﺎﻃﻔﻴﺔ،
اﳌﻌﺎﻧﻘﺔ واﻟﺘﻘﺒﻴﻞ ﰲ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺷﺎﺋﻌﺔ وﻣﻘﺒﻮﻟﺔ اﺟﺘامﻋﻴﺎ .ﺑﻴﻨام ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻏري ﻣﺘﻮﻗﻊ
ﺣﺪوﺛﻪ ﺑني اﳌﺨﻄﻮﺑني ﰲ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .أﻳﻀﺎ ﻳﺨﺘﺎر ﻛﺜري ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص
ﻫﻨﺎ أن ﻳﻌﻴﺸﻮا ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﻢ وﻫﻢ ﻏري ﻣﺘﺰوﺟني أو أن ﻳﺘﺰوﺟﻮا ﰲ وﻗﺖ ﻻﺣﻖ ٪41 .ﻣﻦ اﻟﻨﺎس
ﰲ ﻫﻮﻟﻨﺪا ﻳﺘﺰوﺟﻮن ﰲ ﻋﻤﺮ  35ﺳﻨﺔ و ٪31ﻳﻌﻴﺸﻮن ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﻢ اﻟﺒﻌﺾ )ﺑﺪون ﻋﻘﺪ زواج( ،
أو ﻳﻌﻴﺸﻮن ﻣﻌﺎً وﻳﻜﺘﻔﻮا ﺑﺘﺴﺠﻴﻞ ذﻟﻚ ﻋﻨﺪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أو اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ.
i

ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺰواج اﻟﻬﻮﻟﻨﺪي ،ﻳﻬﺘﻢ اﻟﺮﺟﺎل واﻟﻨﺴﺎء ﻣﻌﺎً ﺑﺎﻷﻋامل اﳌﻨﺰﻟﻴﺔ وﺑﱰﺑﻴﺔ اﻷوﻻد.
ﻣﻦ اﻷزواج اﻟﺒﺎﻟﻐني ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ  35ﻋﺎﻣﺎ ﻳﻌﻤﻼن ﻛﻼﻫام ﺧﺎرج اﳌﻨﺰل  .وﻏﺎﻟ ًﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﻢ ارﺳﺎل
أﻃﻔﺎﻟﻬﻢ إﱃ اﻟﺤﻀﺎﻧﺔ أو إﱃ اﳌﺮﺑﻴﺔ أو إﱃ اﻟﺠﺪ أو اﻟﺠﺪة.
٪82

ii
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MOET ONS HUWELIJK ANDERS?
VAN EEN ANDERE PLANEET?
Adnan en Siham zijn al twaalf jaar getrouwd. Ze hebben vier kinderen en
wonen drie jaar in Nederland. Het huwelijk van Adnan en Siham bestaat
vooral uit het verdragen van elkaar, het praten over dagelijkse bezigheden, over de kinderen of over wat de (schoon)moeder of (schoon)zus
heeft gezegd. Hun relatie is niet diepgaand. Er is geen gemeenschappelijke betrokkenheid bij belangrijke en minder belangrijke zaken in hun
leven. Adnan neemt als man de beslissingen in hun familie. Hij raadpleegt
daarbij zijn eigen moeder en familieleden. De mening van Adnans moeder
wordt meestal uitgevoerd. Siham kijkt machteloos toe. Ze kan niet anders
dan hem gehoorzamen.
In Nederland houdt Siham de Nederlandse vrouwen in de gaten. Zij lijken
volledig gerespecteerd te worden door hun man. Mannen helpen hun
vrouw met huishoudelijke taken en houden zich bezig met de opvoeding
van hun kinderen. Samen nemen ze besluiten, zonder druk of bemoeienis
van familie. Siham voelt zich alsof ze van een andere planeet komt.

VERSCHILLENDE HUWELIJKEN?
De huwelijksdag is in iedere cultuur meestal een feestelijke dag, waarop
bruid en bruidegom sprookjesachtig mooi gekleed en uitgedost zijn. Maar
de keuze van de partner, de verkeringstijd en de omgang met elkaar zijn
per cultuur vaak heel verschillend. Laten we de Nederlandse en Arabische
cultuur eens van wat dichterbij bekijken.
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1
ﻫﻞ ﻳﺠﺐ أن ﺗﺘﻐري ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ اﻟﺰوﺟﻴﺔ؟
ﻣﻦ ﻛﻮﻛﺐ آﺧﺮ؟
ﻋﺪﻧﺎن وﺳﻬﺎم ﻣﺘﺰوﺟﺎن ﻣﻦ اﺛﻨﻲ ﻋﴩ ﻋﺎﻣﺎ .ﻟﻬﻢ أرﺑﻌﺔ أوﻻد وﻳﻌﻴﺸﻮن ﻣﻨﺬ ﺛﻼﺛﺔ ﺳﻨﻮات
ﰲ ﻫﻮﻟﻨﺪا .ﻋﺪﻧﺎن وﺳﻬﺎم ﰲ ﻋﻼﻗﺔ ﺗﻌﺎﻳﺶ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬام ،ﻋﺎدة ﻣﺎ ﻳﺪور ﺣﺪﻳﺜﻬﻢ ﻋﻦ روﺗني
ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ أو ﻋﻦ أوﻻدﻫﻢ ،أو ﻋﻦ ﻣﺎذا ﻗﺎﻟﺖ أﻣﻚ ،أو ﻣﺎذا ﻗﺎﻟﺖ أﺧﺘﻚ .ومل ﺗﻜﻦ ﻟﻬﻢ
ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻤﻴﻘﺔ أﺣﺪﻫﻢ ﺑﺎﻵﺧﺮ ،مل ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻳﺘﺸﺎرﻛﻮن ﰲ أﻣﻮر ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ ﺳﻮاء اﳌﺼريﻳﺔ أو اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ
ﻣﻨﻬﺎ .وﻛﺎن ﻋﺪﻧﺎن ﻫﻮ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﻳﻘﺮر ﻛﻞ ﳾء ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره اﻟﺮﺟﻞ .وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ أن ﻳﺴﺘﴩ أﻣﻪ
وأﻫﻠﻪ ﰲ ﻗﺮاراﺗﻪ .رأي أم ﻋﺪﻧﺎن ﻛﺎن ﻫﻮ اﻟﺮأي اﻟﺬي ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬه ،أﻣﺎ ﺳﻬﺎم ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻣﻐﻠﻮﺑﺔ
ﻋﲆ أﻣﺮﻫﺎ ،ﻻ ميﻜﻨﻬﺎ إﻻ أن ﺗﺴﺘﻤﻊ ﻟﺰوﺟﻬﺎ وﺗﻄﻴﻌﻪ.
ﰲ ﻫﻮﻟﻨﺪا ﻛﺎﻧﺖ ﺳﻬﺎم ﺗﻼﺣﻆ ﻏريﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻬﻮﻟﻨﺪﻳﺎت وﻛﻴﻒ ﻳﻌﺎﻣﻠﻬﻦ أزواﺟﻬﻦ ﺑﺎﺣﱰام.
وﻛﻴﻒ ﻳﺸﱰك اﻷزواج ﻣﻊ زوﺟﺎﺗﻬﻢ ﰲ اﻷﻋامل اﳌﻨﺰﻟﻴﺔ وﺗﺮﺑﻴﺔ اﻷوﻻد .ﻗﺮاراﺗﻬﻢ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺸﱰﻛﺔ
ﻣﻌﺎ دون أي ﺿﻐﻮط أو ﺗﺪﺧﻞ ﻣﻦ اﻷﻫﻞ .ﻫﻨﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺸﻌﺮ ﺳﻬﺎم أﻧﻬﺎ ﻣﻦ ﻛﻮﻛﺐ آﺧﺮ.

زﻳﺠﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ؟
ﻳﻮم اﻟﺰﻓﺎف ﻫﻮ ﻋﺎدة ﻳﻮم اﺣﺘﻔﺎﱄ ﰲ أﻏﻠﺐ اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت ،ﺣﻴﺚ ﻳﺮﺗﺪي اﻟﻌﺮوﺳﺎن ﻣﻼﺑﺲ راﺋﻌﺔ
وﺧﺎﺻﺔ ﻟﻴﻮم اﻟﺰﻓﺎف .ﻟﻜﻦ اﺧﺘﻴﺎر ﴍﻳﻚ اﻟﺤﻴﺎة وﻓﱰة اﻟﺨﻄﻮﺑﺔ وﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑني اﻟﻌﺮوس
واﻟﻌﺮﻳﺲ ﺗﻜﻮن ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺟﺪا ﺑني اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ .دﻋﻮﻧﺎ ﻧﺮى ﻛﻴﻒ ﺗﺴري اﻷﻣﻮر ﰲ
اﻟﺜﻘﺎﻓﺘني اﻟﻬﻮﻟﻨﺪﻳﺔ واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
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De inhoud van dit boek is tot stand gekomen in samenwerking met Walid
en Afaf Al Asa’ad, een voorgangersechtpaar uit Syrië. Onze dank gaat
dan ook naar hen uit. Zij hebben Trix uren te woord gestaan en haar
voorzien van inzicht, feedback en koffie. Samen hebben we geprobeerd
zo dicht mogelijk aan te sluiten bij het leven van Arabische gezinnen in
Nederland. Zonder Walid en Afaf was dit boekje er niet gekomen.
We zijn heel blij met de leuke illustraties van Firas Aboud. Hij zag kans
om bij veel onderwerpen een mooie karikatuur te maken. Onze dank
gaat natuurlijk ook uit naar Ark Mission, die dit project gefinancierd heeft.
Daarnaast bedanken we onze collega Anka von Lindheim. Zij heeft er
steeds in geloofd dat we dit project aankonden.

Namens Stichting Gave,
Trix van Leeuwen en Lianne van der Zee
Harderwijk, 2019
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ﺗﻢ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺤﺘﻮى ﻫﺬا اﻟﻜﺘﻴﺐ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻮاﻋﻆ )اﻟﻘﺲ( وﻟﻴﺪ اﻷﺳﻌﺪ وزوﺟﺘﻪ ﻋﻔﺎف،
وﻫﻢ ﻣﻦ ﺳﻮرﻳﺎ ،وﻧﺤﻦ ﻧﺸﻜﺮﻫﻢ ﻟﺬﻟﻚ .وﻫﻢ ﻗﻀﻮا ﺳﺎﻋﺎت ﻣﻊ ﺗﺮﻳﻜﺲ ﻟﻴﻘﺪﻣﻮا ﻟﻬﺎ اﻟﴩح
واﻟﺮؤﻳﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻖ .ﻟﻘﺪ ﺣﺎوﻟﻨﺎ ﻣ ًﻌﺎ ﺑﻘﺪر اﻹﻣﻜﺎن أن ﻧﺒﻘﻰ ﻗﺮﻳﺒني ﻣﻦ ﺣﻴﺎة اﻷﴎ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ
ﻫﻮﻟﻨﺪا .و ﺑﺪون ﻣﺴﺎﻋﺪة وﻟﻴﺪ وﻋﻔﺎف مل ﻳﻜﻦ ﻟﻴﺼﺪر ﻫﺬا اﻟﻜﺘﻴﺐ.
ﻧﺤﻦ أﻳﻀً ﺎ ﺳﻌﺪاء ﺟﺪً ا ﺑﺎﻟﺮﺳﻮﻣﺎت اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻴﺔ اﻟﺮاﺋﻌﺔ ﻣﻦ ﻓﺮاس ﻋﺒﻮد اﻟﺬي ﻗﺎم ﺑﺮﺳﻢ
ﻛﺎرﻳﻜﺎﺗريات ﺟﻤﻴﻠﺔ ﰲ ﻣﻮاﺿﻴﻊ ﻋﺪﻳﺪة ﺑﻬﺬا اﻟﻜﺘﻴﺐ .ﻧﺸﻜﺮ أﻳﻀً ﺎ ﻣﻠﻚ ﻣﱰي اﻟﺬي ﻗﺎم ﺑﱰﺟﻤﺔ
ﻫﺬا اﻟﻜﺘﻴﺐ .وﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻧﺸﻜﺮ ﻣﻨﻈﻤﺔ »أرك ﻣﻴﺸﻦ« اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺎﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻼزم ﻹﺻﺪار ﻫﺬا
اﻟﻜﺘﻴﺐ .ﻛﺬﻟﻚ ﻧﺸﻜﺮ زﻣﻴﻠﺘﻨﺎ أﻧﻜﺎ ﻓﻮن ﻟﻴﻨﺪاﻫﺎﻳﻢ ،اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ دامئًﺎ ﻋﻨﺪﻫﺎ ﺛﻘﺔ ﻣﻦ ﻧﺤﻮﻧﺎ أﻧﻨﺎ
ﻗﺎدرﻳﻦ ﻋﲆ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻬﺬا اﻟﻌﻤﻞ.
ﻋﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺧﺎﻓﺎ
ﺗﺮﻛﺲ ﻓﺎن ﻟﻴﻮﻳﻦ وﻟﻴﺎﻧﺎ ﻓﺎﻧﺪرزﻳﻪ
ﻫﺎردرﻓﺎﻳﻚ
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INLEIDING

In de afgelopen jaren zijn veel Arabische gezinnen gevlucht uit hun
thuisland naar andere landen. Nederland is één van de landen waar
zij terechtkwamen. Nederland ziet er niet alleen anders uit dan het
Midden Oosten, ook de gewoontes en gebruiken zijn heel anders.
Als Arabisch echtpaar breng je je eigen cultuur met je mee, toch
sluipen er veranderingen je gezin binnen. Als het niet door jou of je
echtgeno(o)t(e) komt, dan wel door je kinderen. Ineens zijn gewoontes
niet meer zo gewoon. Je kunt niet om veranderingen heen. Met elkaar
moet je een weg vinden in een andere cultuur. Gaat dat lukken?
Dit boekje wil je helpen om als echtpaar na te denken over je huwelijk
en je gezin in een veranderde omgeving. Moet je nu alles op z’n
Nederlands doen? Of kun je iets heel anders creëren: een eigen
gezinscultuur? Wat is de basis hiervoor? Kan de Bijbel je daarbij
helpen?
Dit gespreksboekje bevat verhalen uit het dagelijks leven, bijbelse
principes, praktische handvaten en veel gespreksvragen. Het boekje
wil je als echtpaar stimuleren om te praten over je huwelijk en je gezin.
De namen die gebruikt worden in de verhalen zijn verzonnen.
Het boekje is Arabisch - Nederlands beschikbaar, zodat je het ook
kunt gebruiken als gespreksboekje voor Nederlandse en Arabische
echtparen samen. De onderwerpen zijn uit het dagelijkse leven
gegrepen en herkenbaar voor mensen uit verschillende culturen.
Daarom is het zo leuk om er samen over te praten.
In het boek is gebruikgemaakt van voetnoten. Deze zijn onderaan
de pagina te vinden. In de voetnoten vindt u een verwijzing naar de
Bijbelteksten. Op sommige pagina’s staan ook Romeinse cijfers. Dit
is een verwijzing naar de eindnoten, die u achterin het boek (vanaf
bladzijde 105) kunt vinden in het Nederlands.
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ﻣﻘﺪﻣﺔ
ﻛﺜري ﻣﻦ اﻟﻌﺎﺋﻼت أو اﻷﴎ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﺎﺟﺮت ﻣﻦ وﻃﻨﻬﺎ اﻷم إﱃ دول أﺧﺮى ﰲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧرية،
واﺣﺪة ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺪول ﻫﻲ ﻫﻮﻟﻨﺪا .ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻫﻮﻟﻨﺪا ﻋﻦ دول اﻟﴩق اﻷوﺳﻂ،
أﻳﻀً ﺎ اﻟﻌﺎدات واﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ ﻣﺨﺘﻠﻔني ﺟﺪً ا .ﻛﺰوﺟني ﻋﺮﺑﻴني ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﺗﺤﴬون ﻣﻌﻜﻢ ﺛﻘﺎﻓﺘﻜﻢ
اﻟﺨﺎﺻﺔ ، ،ﻟﻜﻦ ﻫﻨﺎك ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺗﺒﺪأ ﺑﺎﻟﺘﺴﻠﻞ ﻟﻠﺘﻐﻴري ﰲ ﺛﻘﺎﻓﺘﻜﻢ اﳌﺄﻟﻮﻓﺔ ﻟﺪﻳﻜﻢ .إذا مل
ﺗﺄيت ﻫﺬه اﻟﺘﻐﻴريات ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻘﻚ أو ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ زوﺟﺘﻚ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺳﺘﺄيت ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ أوﻻدﻛﻢ .وﻓﺠﺄة
ﺗﺘﻐري اﻟﻌﺎدات اﳌﺄﻟﻮﻓﺔ ﻟﺪﻳﻜﻢ وأﻧﺖ ﻻ ميﻜﻨﻚ أن ﺗﺘﺠﺎﻫﻞ ﻫﺬه اﻟﺘﻐﻴريات .ﻓﻌﻠﻴﻜﻢ ﻣ ًﻌﺎ أن
ﺗﺠﺪوا ﻃﺮﻳﻘﻜﻢ ﰲ ﻫﺬه اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة .ﻓﻬﻞ ﺳﻴﻜﻮن اﻟﻨﺠﺎح ﺣﻠﻴﻔﻜﻢ؟
ﻳﻬﺪف ﻫﺬا اﻟﻜﺘﻴﺐ ﳌﺴﺎﻋﺪﺗﻜﻢ ﻛﺰوﺟني ﻟﻠﺘﻔﻜري ﰲ زواﺟﻜﻢ وأﴎﺗﻜﻢ ﰲ ﺑﻴﺌﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻏري
اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻮدﺗﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ .ﻫﻞ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻚ أن ﺗﺘﴫف ﰲ ﻛﻞ ﳾء ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻫﻮﻟﻨﺪﻳﺔ؟ أو ﻫﻞ ميﻜﻨﻚ
ﺗﻜﻮﻳﻦ ﳾء ﻣﺨﺘﻠﻒ متﺎ ًﻣﺎ :اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻷﴎﻳﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻚ؟ وﻣﺎ ﻫﻮ اﻷﺳﺎس اﻟﺬي ﺗﺒﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﺬه
اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ؟ ﻫﻞ ميﻜﻦ أن ﻳﺴﺎﻋﺪك اﻟﻜﺘﺎب اﳌﻘﺪس ﰲ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ؟
ﻫﺬا اﻟﻜﺘﻴﺐ ﻳﺤﺘﻮي ﻋﲆ أﻓﻜﺎر ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺔ وﻳﴪد ﻗﺼﺺ ﻣﻦ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ،وﻣﺒﺎدئ ﻣﺴﺘﻮﺣﺎة
ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب اﳌﻘﺪس ،وﻃﺮق ﻋﻤﻠﻴﺔ وﻛﺜري ﻣﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺔ .ﻫﺬا اﻟﻜﺘﻴﺐ ﻳﺮﻳﺪ ﺗﺤﻔﻴﺰﻛﻢ
ﻛﺰوﺟني ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ زواﺟﻜﻢ وﻋﻦ أﴎﺗﻜﻢ .ﻳﺠﺐ اﻟﺘﻨﻮﻳﻪ أن اﻷﺳامء اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﻫﺬا
اﻟﻜﺘﻴﺐ ﻫﻲ أﺳامء ﻣﺴﺘﻌﺎرة.
ﻳﺼﺪر ﻫﺬا اﻟﻜﺘﻴﺐ ﺑﺎﻟﻠﻐﺘني اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﻬﻮﻟﻨﺪﻳﺔ ﺣﺘﻰ ميﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﻛﻜﺘﺎب ﻟﻠﻨﻘﺎش ﻟﻸزواج
اﻟﻬﻮﻟﻨﺪﻳني واﻟﻌﺮب ﻣ ًﻌﺎ .ﺗﻢ أﺧﺬ ﻣﻮاﺿﻴﻊ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﻴﺐ ﻣﻦ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﺗﻜﻮن ﻣﺄﻟﻮﻓﺔ
ﻟﻠﻨﺎس ﻣﻦ ﺧﻠﻔﻴﺎت ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ .وﻫﺬا ﺑﺪوره ﻳُرثي اﻟﻨﻘﺎش ﺑني اﳌﺸﺎرﻛني ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻟﻄﻴﻔﺔ.
ﺗﻢ اﻻﺷﺎرة ﰲ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب إﱄ ﺑﻌﺾ اﻟﺸﻮاﻫﺪ اﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ .ﻫﺬه ﺗﺠﺪﻫﺎ ﰲ أﺳﻔﻞ اﻟﺼﻔﺤﺎت.
أﻳﻀﺎً اﺳﺘﻌﻤﻠﻨﺎ اﻻرﻗﺎم اﻟﺮوﻣﺎﻧﻴﺔ ﻟﻺﺷﺎرة اﱄ اﳌﺮاﺟﻊ .ﻗﺎمئﺔ اﳌﺮاﺟﻊ ﺗﺠﺪﻫﺎ ﰲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻜﺘﺎب
ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻬﻮﻟﻨﺪﻳﺔ
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VOORWOORD

Alles verandert als je vluchteling bent.
Boodschappen doen is anders, contact met buren is anders, werk is
anders, school is anders. En, wat je vaak niet verwacht, zelfs je gezin en
je huwelijk veranderen door de nieuwe cultuur. Ook de plek waar je het
meest jezelf zou moeten kunnen zijn, verandert. Dat is niet gemakkelijk.
Dit boekje is gemaakt om naast je te staan als je merkt dat het anders
gaat in je gezin dan vroeger. Het is een werkboekje dat je helpt om te
beseffen wat er aan de hand is in je gezin, en hoe je er mee om kunt
gaan.
Vaak denk je bij moeilijkheden in het gezin dat je moet kiezen tussen de
oosterse of de westerse manier. Maar je hebt nog een keuze: de bijbelse
manier. Gods Woord overstijgt culturen en is goed voor het welzijn van
mensen.
Zijn boodschap helpt om niet in problemen vast te komen zitten, maar je
eigen gezins- en huwelijkscultuur te vormen, zodat je kunt ontspannen en
meer kunt genieten van het leven met je vrouw of man en je kinderen.

Jan Pieter Mostert
directeur Stichting Gave
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متﻬﻴـﺪ
ﻛﻞ ﳾء ﻳﺘﻐري ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﻻﺟ ًﺌﺎ.
ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺴﻮق ﺗﺨﺘﻠﻒ ،ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻟﺠريان ﺗﺨﺘﻠﻒ ،اﻟﻌﻤﻞ ﻳﺨﺘﻠﻒ ،اﳌﺪرﺳﺔ
ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ .وﻏﺎﻟ ًﺒﺎ ﻫﺬا ﻣﺎ مل ﺗﻜﻦ ﺗﺘﻮﻗﻌﻪ وﻟﻜﻦ ﺣﺘﻰ أﴎﺗﻚ وزواﺟﻚ ﻳﺨﺘﻠﻔﻮن ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
اﻟﺠﺪﻳﺪة .ﺣﺘﻰ اﳌﻜﺎن اﻟﺬي ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻚ أن ﺗﻜﻮن ﻓﻴﻪ ﻋﲆ ﻃﺒﻴﻌﺘﻚ ﻳﺘﻐري أﻳﻀً ﺎ.
ﻛﻞ ﻫﺬا ﻟﻴﺲ ﺳﻬﻼً ﻋﻠﻴﻚ.
ﻳﻬﺪف ﻫﺬا اﻟﻜﺘﻴﺐ إﱃ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺸﻌﺮ أن اﻷﻣﻮر داﺧﻞ أﴎﺗﻚ ﺗﺴري ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻋﻦ ذي ﻗﺒﻞ .إﻧﻪ ﻛﺘﺎب ﻋﻤﲇ ﻳﺴﺎﻋﺪك ﻋﲆ ﻓﻬﻢ اﻟﺘﻐﻴريات اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺼﻞ ﰲ أﴎﺗﻚ وﻛﻴﻔﻴﺔ
اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ.
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻮاﺟﻪ ﺻﻌﻮﺑﺎت داﺧﻞ اﻷﴎة ﺗﻈﻦ ﻏﺎﻟ ًﺒﺎ أﻧﻪ ﻋﻠﻴﻚ أن ﺗﺨﺘﺎر ﺑني ﺛﻘﺎﻓﺘني :اﻟﴩﻗﻴﺔ أو
اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ،وﻟﻜﻦ ﻋﻨﺪك أﻳﻀً ﺎ اﺧﺘﻴﺎر آﺧﺮ وﻫﻮ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ )ﺑﺤﺴﺐ ﻛﻠﻤﺔ اﻟﻠﻪ( اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻤﻮ
ﻓﻮق اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت وﻫﻲ ﺻﺎﻟﺤﺔ وﻣﻮﺿﻮﻋﺔ ﻟﺨري اﻹﻧﺴﺎن.
رﺳﺎﻟﺔ اﻟﻠﻪ ﺗﺴﺎﻋﺪك ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﺘﻮرط ﰲ اﳌﺸﺎﻛﻞ ،وﻟﻜﻦ أن ﺗُﺸﻜﻞ ﺛﻘﺎﻓﺘﻚ اﻟﺰوﺟﻴﺔ واﻷﴎﻳﺔ
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻚ ،ﺣﺘﻰ ﺗﻘﺪر أن ﺗﺴﺘﻤﺘﻊ ﺑﺤﻴﺎﺗﻚ ﻣﻊ زوﺟﺘﻚ أو زوﺟﻚ وأوﻻدﻛﻢ.
ﻳﺎن ﺑﻴﱰ ﻣﻮﺳﱰت
ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺧﺎﻓﺎ
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