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  الكتاب المقدس  قائد مدرسة عزیزي
 

لكي في قیادة اآلخرین إلى كلمة هللا  بسبب إیمانك وإخالصك ألجلكیسوع المسیح  في اسم ربناأشكر إلھي 
 فھي .ا حتى اآلنعن الدراسات األخرى التي قمنا بھ ھذه الدراسة مختلفة جداً . بغنىكلمة هللا  تسكن فیھم

یحتوي الكتاب المقدس  .ولئك الذین یخططون للزواج قریباللمتزوجین أو أ ةدراسة موضوعیة، ومصمم
لرب یسوع المسیح لكنیستھ فا یستخدم صورة حب ا. عن الزواج واألسرة من األقوالالكثیر  على

أ الزواج فسوف ننظر إلى وألن هللا ھو الذي خلق وانش .زوجة لزوجھااللزوج لزوجتھ واحب لكصورة 
  . هللا وكلمتھ لنتعلم خطة هللا ومبادئھ المتعلقة بالزواج

جسدا  أن یكونادعا الرجل والمرأة سوف ننظر معا إلى األبعاد السبعة للعالقة التي صممھا هللا عندما  
استنا سوف أثناء در. األبعاد السبعة ھذه وبینھما الذي یوضح زوجین أفریقیین أنظر إلى الرسم. واحدا

سوف ندرس كذلك . سوف تساعدنا على فھم أفضل لھذه األبعاد السبعةالتي  رسمةنعود كثیرا إلى ھذه ال
 .الوحدة بینھمامما یضمن التواصل بینھما، للزوجة ووسیلة الروحي للزوج واألساس الروحي األساس 

دینامكیة ھذه الوحدانیة؛  یمثل الذي، الحب، الذي ھو دلیل على الوحدانیة؛ التوافق :سوف ننظر إلى كذلك
بین زوجین سعیدین تحاد الجنسي اإل أیضا وسوف نقدم. ، الذي ینمي الوحدانیةالتفاھموالحاجة إلى 

طوال فترة الدراسة سوف ندقق النظر إلى األساس الروحي للوحدانیة الذي . كتعبیر بھیج لھذه الوحدانیة
حتى في  وبأ االنفصال والطالق،العدید من الثقافات في  ھذه األیام نحن نواجھ. وضعھ هللا للزوجین

    . لذلك لم یكن ھناك وقت أكثر احتیاجا من اآلن لنتناول فیھ ھذه الدراسة. الزواج المسیحي
أكثر بكتابي الساس األسوف توفر  لكنھا ،جداھذه لیست سوى دراسة استطالعیة لھذا الموضوع المھم 

الكتابیة المتعلقة  تذكر عندما تقوم بدراسة ھذه المقاطع. مناقشةعمقا أثناء النقاش داخل مجموعات ال
  :بالزواج واألسرة أن تسأل نفسك والمجموعة ھذه األسئلة الثالثة

  المالحظة(ماذا تقول؟(  
  التفسیر(ماذا یعني ذلك؟( 
 التطبیق(   ماذا یعني بالنسبة لي وإلى أولئك الذین أقودھم؟(  

 
ا، إال إني أریدك أن تعرف إني أصلي من أجلك وأنت تقود اآلخرین على الرغم من أني ال أعرفك شخصی

هللا یحب األسرة، وھذا . المنزل –الزواج واألسرة ھي خطة هللا ألھم مؤسسة في العالم . في ھذه الدراسة
أصلي من . ھو السبب في أنھا تتعرض لھجمات إبلیس، فالشیطان یرید تدمیر وتفریق الزیجات والعائالت

  . تختبر نعمة هللا الخارقة في زواجك وأسرتك أثناء قیادتك لھذه الدراسةأجلك حتى 
 

  دیك وودوارد
  القس والكاتب لكلیة الكتاب المقدس المصغرة
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  مجموعة دراسة الكتاب المقدس قیادة
 على أساسوالزواج  الخاصة باألسرة طالعیةھذه الدراسة االست المصغرةالكتاب المقدس  مدرسةأعدت 

التمارین دراسیة والدورات المن خالل  مجموعتك أفراد ومساعدة ھو توجیھ دورك كقائد. دسالكتاب المق
الدورات ل امثعلى . تطبیقھا على حیاتھم وأسرھم كتشاف المبادئ الخالدة، واألھم ھواوعلى فھم الحقیقة، 

أحد عشر أسبوعا  في موضوعة ھذه مجرد دراسة استطالعیةالعھد الجدید، و للعھد القدیم السابقة الدراسیة
سوف توفر لك  طالعیةدراسة استكو ،للمتزوجین أو أولئك الذین یخططون للزواج في المستقبل القریب

سواء تنمو لالكنیسة في مساعدة األسر الخاص بك لشخصیا و ك أنتنموو لتغذیتكبعض األدوات الكتابیة 
  .المتزوجین ھؤالء االعتبار في األخذ وبناء على ذلك صیغت األسئلة مع. في عالقاتھمأو روحیا 

 
  :األدوات التالیة نوفر لك لمساعدتك

 للقائددلیل ھذا ال  
  تقاریرللنماذج  
 ١١-١الدروس الصوتیة (ن األسرة والزواج ع سلسلة من التسجیالت الصوتیة(  
  للطالب كراسات التمارینمجموعة من 

  
 

  الدرسقبل 
  فَاْذھَبُوا إِلَى َمَفاِرِق الطُُّرِق، َوُكلُّ َمْن ". ةالروحی ةمالولی ھذهدعوة الناس للحضور إلى بشخصیا ابدأ أنت

فََخَرَج أُولئَِك اْلَعبِیُد إِلَى الطُُّرِق، َوَجَمُعوا ُكلَّ الَِّذیَن َوَجُدوھُْم أَْشَراًرا  .َوَجْدتُُموهُ فَاْدُعوهُ إِلَى اْلُعْرسِ 
  ).١٠- ٩:٢٢متى "(فَاْمتَألَ اْلُعْرُس ِمَن اْلُمتَِّكئِینَ . َوَصالِِحینَ 

  سیكون من األفضل أن یحضر الزوج والزوجة  كذلك. ونالصالة ألولئك الذین سوف یحضربعد نفسك
إذا كان ذلك ممكناً، . أحد من الواحد فمن األفضل أن یأتي  ھ الحضوریمكن أحدھما فقط معا ولكن إذا كان
َوقَاَل لَھُْم أَْیًضا  .لذلك ة ھي أقوى أداةهللا فقط یستطیع تغییر قلوب الناس، والصال. االسمبصلي من أجلھم 

لدى رجال  في الحضور إذا كان ھناك رغبة ).١:١٨لوقا ( َمثَالً فِي أَنَّھُ یَْنبَِغي أَْن یَُصلَّى ُكلَّ ِحیٍن َوالَ یَُملَّ 
 .  ونساء أزواجھم ال یرغبون في الحضور یمكن بدء مجموعة فقط للنساء وأخرى للرجال

  ادع شخص أو اثنین لمساعدتك في التسبیح . مفردكال تحاول أن تفعل كل شيء ب .المساعدةأطلب
 .والموسیقى والترحیب والتسجیل

 راجع الدرس وافھم ھدفھ. 
 على حدا متذكرا  ، وادرس كل درسالكتابیة القراءاتوالدرس المسموع،  :كن على درایة بكل األدوات

 . النصوص الكتابیة قبل الفصل الدراسي
 د من أن جمیع األدوات جاھزةیجب التأك. 
 تأكد أن مكان االجتماع مالئم ومریح للمجموعة  .  
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  أثناء الدرس
   )ساعة ونصف :تحافظ على وقت الدرستذكر أن (

 لیرحب بالناس شخص  خصص؟ بك الترحیب تمعندما  الطیف كان تذكر كیف. الجمیع فور وصولھم تحیة
  .  یعرفون بعض ویعرفھم بعضھم ببعض إذا كانوا ال

 ھق كلمة هللا على حیاتلیفھم ویطبكل واحد ویساعد ك أن یساعدسأل هللا واوقت للعبادة والصالة، ب البدایة.  
 تسمیع اآلیة المحفوظة.  
  الدرس المسجلاالستماع إلى.  
 تجعل سوف  نثق أن األسئلةونحن . تركیز على التطبیقاللمناقشة مع استخدام كتیب الطالب، دعوة ل

أكثر من (إذا كانت المجموعة كبیرة . ؤدي إلى التطبیقیس قشة مثیرة وسوف تقود إلى الفھم الذيالمنا
تأكد من رصد . إلى مجموعات أصغر من ثالثة أو أربعة أشخاص لتشجیع المناقشة اتقسیمھ حاول، )١٠

  .الدرس، ودراسة كلمة هللا مضمون عن تحیدالوقت وكن حذراً من أن المحادثة ال 
 في المرة القادمةالحضور  ھم علىعھم وشجعلى حضورمیع الج اشكر.  
  آخرین لالنضمام إلى دراسة الكتاب المقدستحدى الدارسین لدعوة.  
 من الدروس كل أسبوع لكتابیةعلى حفظ المقاطع ا دارسینتشجیع ال.  

 
  الدرسبعد 

 دواتجمع جمیع األ .  
 علیھ نانظیماً مما كأكثر ت المكانترك . الترتیب الصحیحإلى غرفة االجتماع  اعد.  
  ملف التقریرامأل.  
 شكرھم على كرم ضیافتھمماع في منزل شخص ما، تأكد من أن تاالجت انإذا ك.  

 
 غیر القراء – سمعیاتعلیمات خاصة لتدریس المتعلمین 
ال یعرفون القراءة والكتابة یحتفظون بالمعلومات بطریقة مختلفة عن من المھم أن نتذكر أن أولئك الذین 

أفضل  والمناقشة والمشاركة بما تعلموه االستماعحتى بالنسبة للمتعلمین فالتعلم عن طریق . تعلمینالم
فمن الجید أن نتذكر وحتى أن نقول لمجموعة الدارسین أن . األمیة لم تكن عقبة في أیام یسوع. بكثیر

  .  یعرفون القراءة والكتابة معظم التالمیذ وأغلبیة الناس الذین أوال ساھموا في انتشار اإلنجیل لم یكونوا
كتب ننا نحن الذین یجب أن نمأكثر قدرة على تعلم ما یسمعون لدیھم  من نواح عدیدة، إن المتعلمین سمعیا

إلى  ترجعھیمكنك أن توقف التسجیل وأن ، لالستماع الجید الكافي وقتالامنح  لذلك . شيء لنتذكرهكل 
أو أن یتلوا  ثم اسمح لھم بالرد على األسئلة،. مفھومغیر  الوراء لالستماع مرة أخرى إلى جزء إذا كان

ثم اطرح األسئلة . القصة التي سمعوھا وتعلموھا باسلوبھم، إذا فعلوا ذلك فھذا دلیل على معرفتھم الجیدة
، وشجع الجمیع على المشاركة فھذا سوف یقودھم إلى فھم أعمق لتعالیم هللا وعالقة أقوى مع بصوت عال

  .المسیح ، یسوع"ابنھ"
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  األسرة والزواج
 

  ١الفصل 
  FAM01: الدرس الصوتي

 
  .الكتاب المقدس عن الزواج واألسرة ھعرض ما یقول: الھدف 

 
 ٢٧هتورلَى صانَ عساُهللا اِإلن لَقفَخ .لَقَهاِهللا خ ةورلَى صع .ملَقَهثَى خأُنا وقَالَ ٢٨. ذَكَراُهللا و مكَهاربو

ماِء «     : لَهمرِ السلَى طَيعرِ وحالْب كملَى سلَّطُوا عستا، ووهعضأَخو ،ضُألوا اَألراموا واكْثُروا ورأَثْم
  )٢٨- ٢٧:١تك ( .»وعلَى كُلِّ حيوان يدب علَى اَألرضِ

 
١٨اِإلله بقَالَ الرو :»كُونَ آدا أَنْ يديج سلَيهريظا نينعم لَه عنفَأَص ،هدحو ٢:١٨تك. (»م(  
  
بُّ اْلبَْیَت، فَبَاِطالً یَْتَعُب اْلبَنَّاُؤونَ ١   )١:١٢٧مز. (إِْن لَْم یَْبِن الرَّ
  

ولكن عندما رأى هللا أن الرجل الذي خلقھ . "أَنَّھُ َحَسنٌ ": قصة الخلیقة كان هللا ینظر إلى ما خلق ویقول في
لذلك خلق لھ امرأة، وضمھا . فقد كان ھذا الرجل غیر مكتمل بدون شریك. "لَْیَس َجیًِّدا": قال دایكان وح

   ."أَْثِمُروا َواْكثُُروا َواْمألُوا األَْرضَ : " إلى الرجل لیكونا جسدا واحدا، وقال لھما
 

زواج في مرأى من الكیف یكون  یعلمناوھو . لزواج واألسرةا وھدفھ منهللا خطة ب یخبرناالكتاب المقدس 
أسر نا دیحتى تكون لكیف نربي أطفالنا  الكتاب المقدس كما یخبرنا .جمعھ هللا ومحفوظ من هللازواج ، هللا

  .قویة
 

الخالص،  فبعد. تعلم ماذا یقول الكتاب المقدس عن الزواج واألسرةن عندماوھناك العدید من الفوائد لنا 
 أسس هللا؟ لماذا  بالنسبة ولكن ماذا یعني الزواج. العالم األشیاء في ما من أجملسعید ھ وبیت زواج

ھ ویحبون الناس الذین یحبونباألرض  یمأل؟ والجواب ھو أن هللا أراد أن خلقنا رجاال ونساءالزواج؟ لماذا 
  .ملكوتھ
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 .أفضل إجابة اختر
  . للعالمهللا یحقق مقاصدقانون الحیاة الذي  ما؟ الزواج واألسرة ھأم خطأصواب  -١
 
  .دور في إكمال المرأة والرجل لھ؟ المرأة لھا دور في إكمال الرجال، أم خطأ صواب  -٢
 
  .ما لبعضبعضھیخضعان زوجة اللزوج وا یرید أن؟ هللا أم خطأ صواب  -٣
 
  .المرأة أقل قیمة من الرجل؟  خطأصواب أم  -٤

 
  .ما لم یذكر خالف ذلك، اختر إجابة واحدة لكل سؤال 

 
  فكرة الزواج؟ بدأالذي  من-٥

  هللا .أ 
  آدم .ب 
  الثقافات القدیمة .ج 
  المجتمع الحدیث .د 

  
  كیف وصف الكتاب المقدس العالقة بین الزوج والزوجة؟ -٦

  .تصبح شخص واحد دون أي تمییز بینھما. أ 
  .یظالن شخصین منفصلین تماما. ب 

، أو شخصین متمیزین لكن "جسداً واحداً "یصبحان . ج 
  .ینمتحد

أعضاء األسرة عن إلى الكتاب المقدس  یتحدثكیف  -٧
  أدوارھم؟

  .أن یركز كل واحد على تصرفات وسلوكیات األخریقول لھم  .أ
 . أن یركز كل واحد على سلوكیاتھ وتصرفاتھیقول لھم  .ب
  .ھمن أولویات تلیس ألن األسرة یقول شیئاأنھ ال  .ج
 
  من خاللھا ؟ هللاما ھي الوحدة األساسیة التي یعمل  -٨

  بشكل مستقل الذي یعمل الفرد. أ 
  األسرة. ب 
  الكنیسة. ج 
  الحكومة. د 

  ؟الزواجفي  األسمى شریكال وھ من -٩
  رجلال. أ 
  مرأةلا. ب 
  .االثنان متساویان – ھذا وال ذاك ال .ج 

 
  ؟ھو الشخص األكثر أھمیة في األسرة، من ١٢٧وفقا لسلیمان في مزمور  - ١٠

  لذي یقودالرجل ا. أ 
  الشخص الذي یعمل األكثر . ب 
  األطفال. ج 
  الرب. د 

نْ لَم يبنِ الرب الْبيت، فَباطالً يتعب إ١ِ
إِنْ لَم يحفَظ الرب الْمدينةَ، فَباطالً . الْبناؤونَ

ارِسالْح رهسوا ٢. يكِّربأَنْ ت لَكُم ولٌ هاطب
 زبخ نيلآك ،لُوسالْج رِينخؤامِ، ميإِلَى الْق

هوذَا ٣. كنه يعطي حبِيبه نومال. اَألتعابِ
الْبنونَ مرياثٌ من عند الرب، ثَمرةُ الْبطْنِ 

. كَِسهامٍ بِيد جبارٍ، هكَذَا أَبناُء الشبِيبة٤. أُجرةٌ
٥مهنم هتبعَأل جي ملَّذى للْ . طُوبنَ بوزخالَ ي

ونَ اَألعكَلِّمابِيي الْباَء فد. 

  ١٢٧مزمور  
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  صف سلیمان األبوة واألمومة؟كیف ی- ١١
  .األطفال مثل إطالق السھام بالقوس تربیة. أ 
  .الوالدان مثل الحراس یقفان للحراسة .ب 
   . تستلزم أن نقضي لیال كثیرة دون نوم األبوة واألمومة .ج 
 .دائماً  تشاجرونربین الذین یاألطفال ھم مثل المحا. د 

  زواج؟من الاألصلي  هللاقصد  ھو ما. ١٢
   .أي جھد بدونبین الشریكین  عالقة سھلة ھناك تكون أن. أ 
  .أن تكون عالقة مؤقتة. ب 
  .أن تكون عالقة دائمة. ج 
  .جنسھماأن تكون بین أي اثنین من الناس، بغض النظر . د 

 
  ؟نازواجنا وأسر یبنيكیف ندع هللا - ١٣

  . ھبالقلق بشأن. أ 
  .على هللا أن نعتمدال یمكننا أن نفعل ذلك بمفردنا، و باإلعتراف أنھ. ب 
  .خططنا الخاصة بوضع. ج 
  .ال ننام أبدأبالعمل دائماً و. د 

 
  ما ھو تعریف هللا للزواج؟- ١٤

  .ألف أي اثنین من الناس الذین یحبون بعضھم بعضا 
  .ھم أطفالأي اثنین من الناس الذین لدی-باء 
  .رجل وامرأة الذین انضمت معا با) ج( 
  .رجل والمرأة التي تتزوج في كنیسة) د( 

  
  

                      ما رأیك في أن هللا یرید ما ھي رغبات هللا للزواج واألسرة؟ ما ھي رغباتك للزواج واألسرة؟  
  في العالم؟ لتمیم مقاصدهاألسریة الخاصة بك  استخدام حیاتك

________________________________________________________________
________________________________________________________________

________________________________________________________________  
 

 وھبھا هللا ن ال یقبلون مسؤولیتھم التيلذیالرجال امشاكل في الزواج المسیحي الیوم ھم واحدة من أكبر ال
حالك في قیادة  ما ھوج، یا زو. منزلھم ةھنك – ین لھالروحی وا على رأس المنزل والقادةیكون أنبلھم 

 كماصبح الزوج واألب حتى تیسوع؟ ماذا یمكنك أن تفعل الیوم وھذا األسبوع  ةحبكم ومحبة زوجتك
منك أن تكون؟  هللا یرید 

________________________________________________________________
________________________________________________________________

________________________________________________________________  
  
 

الدراسة وأن یعلمك عن  أطلب منھ أن یعد قلبك لھذه. لزواج واألسرةأُشكر هللا من أجل عطیة ا 
  .لمجده ك األسریةعالقاتأدعو هللا أن یقوي إیمانك ویعزز . كعالقاتتھ لحیاتك ووخط غرضھ
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 مؤسسة الزواج؟ من الذي أنشأ فكرة  .١

________________________________________________________________
________________________________________________________________

________________________________________________________________  
 
 ؟ "قانون الزواج واألسرة"ما ھو  .٢

________________________________________________________________
________________________________________________________________

________________________________________________________________  
 
ھجوم الیوم؟ لھذا القانون ل تعرضیلماذا  .٣

________________________________________________________________
________________________________________________________________

________________________________________________________________  
 
  ؟منھا مھم ما ھي المستویات الثالثة من الھرم للزواج واألسرة، لماذا كل .٤

________________________________________________________________
________________________________________________________________

________________________________________________________________  
 
  هللا في العالم؟ ھاما ھي الوحدة األساسیة التي یعمل من خالل .٥

________________________________________________________________
________________________________________________________________

________________________________________________________________  
 
 ؟نازواجفي ضع هللا لماذا من الضروري أن ن .٦

________________________________________________________________
________________________________________________________________

________________________________________________________________  
 
 قرار الزواج؟  نضعھ عند اتخاذما ھو األساس الذي ینبغي أن  .٧

________________________________________________________________
________________________________________________________________

________________________________________________________________  

  الذھاب إلى العمق
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  قانون الزواج واألسرة
 

  ٢الفصل 
  FAM02: الدرس الصوتي

 
  .لزواجأن نفھم ھدف هللا من ا: الھدف 

  
 
 

ِمْن أَْجِل ھَذا  :َوقَالَ ٥أََما قََرْأتُْم أَنَّ الَِّذي َخلََق ِمَن اْلبَْدِء َخلَقَھَُما َذَكًرا َوأُْنثَى؟ «:فَأََجاَب َوقَاَل لَھُمْ ٤ 
ھُ َویَْلتَِصُق بِاْمَرأَتِِھ، َویَُكوُن االْثنَاِن َجَسًدا َواِحًدا ُجُل أَبَاهُ َوأُمَّ . إًِذا لَْیَسا بَْعُد اْثنَْیِن بَْل َجَسٌد َواِحدٌ ٦. یَْتُرُك الرَّ

قُھُ إِْنَسانٌ    ٦- ٤:١٩متى  .»فَالَِّذي َجَمَعھُ هللاُ الَ یُفَرِّ
 

بِیبَةِ  َكِسھَاٍم بِیَدِ ٤   ٤:١٢٧مزمور   َجبَّاٍر، ھَكَذا أَْبنَاُء الشَّ
 

ونحن نرى في . ، ویحقق خططھ للعالمجمیل ومغزىعالقتنا غرضاً لهللا لألسرة والزواج یعطي  قصدإن 
أن  ینبغي لذلك". وحدانیة"معا في  ا یجمع الرجل والمرأةف. للزواج إلھي عدبُ الكتاب المقدس أن ھناك 

الدوام ضروري و. دائمةعالقة الزواج  في أوال نحن نرىف. قرارنا بالزواجأساسا ل اإللھيیكون اإلرشاد 
فال الرعایة واألمن یعطي األط ھو أن یخلق منزال لزواجفقصد هللا من ا لألطفال، أھمھا ألسباب عدیدة

فلم یعد  ،حصریةعالقة الزواج في  ثانیا .حیاةوا الجھاوویالعالم إلى  الذي یحتاجون إلیھ قبل أن یذھبوا
أن ال  البعض، وقد اختارا مبعضھیصبح تعلقھما  ولكن ما األولىكعالقتھ ابآبائھم انتعلقیالزوج والزوجة 

 .معا ایربطھم لمرأةرجل واالعقد إلھي بین  ھو بمثابةزواج فال بعضھا البعض،قة إال لیعالقتھما وث تكون
، أرواحھم: الزوجةو الزوج حیاةجزء من بمعنى أنھ یتضمن كل  ،ةشامل عالقة  الزواجفي  ثالثا

  .فیصبح اإلثنان واحدا. أجسادھم، ھموعقولھم، وقلوب
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في مع هللا كل منھما أوال إلى الوحدة ، یجب أن یسعى ھذه الوحدة الزوج والزوجة عیشی أن من أجلو
، م غیر األنانيفي حبھو، في قیمھمو، تواصلھم یعضھم مع بعضفي  حینئذ سیساعدھم هللا. الروحیة حیاتھ

سوف یُظھرون عندما یعیشون ھذا النوع من الوحدة، . المادیة في فھمھم لبعضھم البعض، وفي عالقتھمو
شخصین كاملین متحدین كشریكین حتى یصبحان أب وأم رجل وامرأة . ة للزواجتغرض هللا وخط

adequate  

 

  .أفضل إجابة اختر
  .حدوا ھماا، ویجعلالزوج والزوجة مع ؟ هللا یجمعأم خطأصواب  -١
 
ال یرشده هللا في اتخاذ القرار، یمكنھ فقط التخمین  ؟ عندما یقرر أحدھم أن یتزوج، خطأأم  صواب -٢

  .  أثناء اختیاره
 
شخصین صحیحین كاملین عاطفیاً وروحیا، یتطلب بناء زواج مسیحي صحي ؟  أم خطأصواب  -٣

  .العالقةھذه ب وملتزمین
 
ولیس  ،المشكلة عند الطرف األخرحل یة، من األفضل جم الصراعات الزو؟ في معظ خطأأم  صواب -٤

  .نفسك في
 
  .التزام مؤقتیعني الزواج ؟ وفقا للكتاب المقدس،  خطأأم  صواب -٥
 
  .حصریة یةالزوجعالقة الأن تكون  ؟ هللا یرید أم خطأصواب  -٦
 

  .ما لم یذكر خالف ذلك، اختر إجابة واحدة لكل سؤال 
  
  ؟ یةجفي العالقة الزوربعة األ اكلالمشمجاالت ھي  مامما یلي  -٧

  .الزوج ومشاكلھ -أ 
  .ھامشاكلالزوجة و -ب 
  .لزوج والزوجةآباء وأمھات ا -ج 
  .المشاكل الزوجیة المشتركة بین الزوج والزوجة -د 
  .الحیاةالبقاء معا طوال  وھي مثالیة غیر واقعیة للزوج والزوجة - ه 
  األطفال ومشاكلھم - و 
 .الزوج والزوجةأصدقاء  -ز 
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كل ما اختر ( لماذا ھو جید لألطفال أن یشاھدوا أبائھم وھم یظھرون المحبة والحنو بعضھما لبعض -٨
  )نطبقی

  .أنھ یجعلھم یشعرون باألمان -أ 
  .الزواج نحویعطي لھم موقف إیجابي  -ب 
  .امالذي یحتاجون إلیھ في زواجھم في یوم من األی الحب لھم نوعیوضح  -ج 
  .إنھ لیس جیدا أن یُظھر األب واألم محبتھم بعضھم لبعض ألطفالھم -د 

 
  ؟شامالالزواج  أن یكون معنى ما -٩

  .على العدید من الشركاء فإنھ یشمل -أ 
  .شریك الحیاةأسرة فرد في  ھو التزام مدى الحیاة لكل -ب 
  .جسدي بین الزوج والزوجةروحي وعقلي وعاطفي و اتحاد ھو -ج 
  .كثیر من القواعد والقیود شامال على اإلطالق؛ أنھ یستند على ھ لیسأن -د 

 
  )نطبقكل ما یاختر (؟ لناهللا  أراده أي من العبارات التالیة تصف الزواج كما. ١٠

  لھيترتیب ا -أ 
  صدفة -ب 
  دائم -ج 
  حصري -د 
  شامل -ه 
  مؤقت - و 
  غیر مھم  -ز 

 
  .للزواج الروابط السبعةاذكر  - ١١

  )روحي للزوجاس سأ( -١ 
  )التواصل( -٢ 
  )التوافق( -٣ 
  )الحب( -٤ 
  )فھمال( -٥ 
  )العالقة الجنسیة( -٦ 
  )لزوجةأساس روحي ل( -٧ 

 
  عالقتنا األكثر أھمیة في الحیاة؟ ما ھي- ١٢

  جاالزوفي عالقتنا مع شركائنا  -أ 
  عالقتنا مع أطفالنا -ب 
  عالقتنا مع والدینا -ج 
  عالقتنا مع سائر المسیحیین -د 
  عالقتنا مع هللا -ه 

 
  الفعال في الزواج؟ تواصلما ھو دور ال - ١٣

  .ھو األداة التي تساعدنا على الحفاظ على وحدتنا - أ  
  .البعض ما یجب فعلھ لبعضناقول نھو المفتاح ل -ب 
  .ا البعضفي بعضنخطأ یقة الوحیدة لإلشارة إلى ما ھو ھو الطر -ج 
  .لتربیة األطفال يضرور -د 



 
 

13 
 

  التوافق بین الزوج والزوجة؟ فيھو الجانب األكثر أھمیة ما  - ١٤
  لبعضھم البعض ةالجسدی الجاذبیة -أ 
  مماثلة ةوجود قیم -ب 
  دون جدلاالتفاق على كل شيء  -ج 
  ا البعضمتجنب الحدیث مع بعضھ -د 
  

  الحب في الزواج؟ فيھو الجانب األكثر أھمیة ما - ١٥
  نانیةعدم األ -أ 
  ةالجسدیالجاذبیة  -ب 
  مشاعر قویة -ج 
  یةالجنس العالقة -د 

  
 

     ھل ترى في . األطفال مثل األسھمصور و الوترالقوس وب صور الملك سلیمان الزوج والزوجة 
 ھال یمكن حتى من الالزم رالذي على القوس أو ثني القوس أكث وترقص اللالشیطان  ك محاوالتزواج

أطلب من هللا أن ؟ أطفالك یذھبفي أي اتجاه سوف ف، تنتبھ إلى ھذه المحاوالتإذا لم ؟ "األسھم"إطالق 
   .قویا وأن یحفظ وترك من القص" كقوس"یساعدك على إبقاء 

________________________________________________________________
________________________________________________________________

________________________________________________________________  
 

 تساعد ما ھي المواقف التي — أو زواج أھلك أو أصدقائك أنت سواء زواجك —من تجربتك مع الزواج 
عمیقة  عالقة تكون لنالزواج لفي احاجتنا  یسدد هللا ؟ كیفالشخص على أن یكون لھ أفضل عالقة زوجیة

  حمیمة؟و
________________________________________________________________

________________________________________________________________
________________________________________________________________  

  
 

إذا كنت متزوجا، اسأل هللا أن یعزز . المرأةلرجل وبین اعالقة الزواج  أشكر  لقصده من     
قودك إلى العالقة غیر متزوج، أطلب منھ أن یإذا كنت ". كلمة هللال"دراسة من خالل ھذه ال كزواج

  .لك مقاصدهق كنت في ھذه المرحلة في حیاتك، ثق في هللا لیحقأینما . الصحیحة في الوقت المناسب
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 زواج؟ال اكلمشل ما ھي المجاالت األربعة .١
________________________________________________________________

________________________________________________________________
________________________________________________________________  

 
دائم؟  الزواج رباطلماذا  .٢

________________________________________________________________
________________________________________________________________

________________________________________________________________  
 
  ؟"قانون هللا من خالل محبة هللا نفیذت"ما ھو المقصود من  .٣

________________________________________________________________
________________________________________________________________

________________________________________________________________  
 
 ؟"حصري"ما معنى أن الزواج  .٤

________________________________________________________________
________________________________________________________________

________________________________________________________________  
 
  وحدانیة في الزواج؟الما ھو أساس  .٥

________________________________________________________________
________________________________________________________________

________________________________________________________________  
 
 ؟ تواصلما ھو تعریف ال .٦

________________________________________________________________
________________________________________________________________

________________________________________________________________  
 
 ؟ واصلتبعدا ال ما ھما .٧

________________________________________________________________
________________________________________________________________

________________________________________________________________  
 

  

  الذھاب إلى العمق
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  الربط السبعة للزواج
 

  ٣الفصل 
  FAM03: الدرس الصوتي

 
  .وحدانیة في الزواجالفھم أھمیة التواصل في الحفاظ على : الھدف 

 
 
 

  ْنتُْم أَْیًضا بِِھمْ فَُكلُّ َما تُِریُدوَن أَْن یَْفَعَل النَّاُس بُِكُم اْفَعلُوا ھَكَذا أَ ١٢ 
  ١٢:٧متى 

 
ِطَي نِْعَمةً الَ تَْخُرْج َكلَِمةٌ َرِدیَّةٌ ِمْن أَْفَواِھُكْم، بَْل ُكلُّ َما َكاَن َصالًِحا لِْلبُْنیَاِن، َحَسَب اْلَحاَجِة، َكْي یُعْ ٢٩

  ..لِلسَّاِمِعینَ 
  ٢٩:٤أفسس 

 
  .  اَْلَكالَُم اْلَحَسُن َشْھُد َعَسل، ُحْلٌو لِلنَّْفِس َوِشفَاٌء لِْلِعظَامِ ٢٤. ِھ ِعْلًماقَْلُب اْلَحِكیِم یُْرِشُد فََمھُ َویَِزیُد َشفَتَیْ ٢٣

أمثال                                                                                                                
٢٤-٢٣:١٦  

 
یمكن استخدامھا  رائعة أداة جسداً واحداً ألنھ اصبحی أنلزوجة ساعد الزوج واتواصل الجید یمكن أن یال

في بھا وننمي بھا عالقتنا مع المسیح ظ افحالتي ن التواصل طریقةبنفس . للعمل على الوحدانیة في الزواج
في الحقیقة . بعض مع وا وأن ینموا عالقتھم بعضھمظافحالصالة واالستماع لصوتھ، المتزوجون یجب ی

فالطریقة الصحیحة للتواصل  .تواصللل الطریقة الصحیحة ھي ما ھي لةلكن المشك تواصل؛ي فنحن دائماً 
على عالقتنا وفضح األمور التي سوف تضر بوحدتنا والكشف عن األشیاء التي  ھي بمثابة إلقاء الضوء

  .أوثق على نموسوف تساعدنا 
 

لھا ذات معلومات تلقي ال بھا لتي یتمالطریقة ا. إرسال وتلقى المعلومات: التواصل الجید یتضمن جزأین
، یُسمع لكنھ أیضا ماببساطة ما یقال؛  تواصل لیسال. األھمیة كالطریقة التي یتم بھا إرسال المعلومات

ما ندرك أھمیة التواصل الجید، عند. لرسالة التي یتم إرسالھالھو انطباع إجمالي . بھ شعریُ ، ویُستقبلو
یة تحسینا جنا الزوتعالقحسن نا أن نیمكن حینئذالتي تحول دون ذلك، تعرف على المواقف واإلجراءات ون

  .على تعزیز وحدتناوالتواصل الجید ھو األداة التي تساعدنا على الحفاظ . ھائال
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  .أفضل إجابة اختر
 
 ةبطریق زوجةالزوج والل، ینبغي أن تنمو عالقة اطفباأل ینوالدال؟ على عكس عالقة أم خطأصواب  -١

  .أوثق وأقرب طوال الحیاة
 
  .إذا عبرنا عن أنفسنا فقد تواصلنا بطریقة جیدة :تواصلواحد فقط ھاما للبعدا ؟ ھناك خطأأم  صواب -٢
 
  .التواصللدیھم مشكلة في  أن زوجین دائماً یعنيال؟ الصمت بین  خطأأم  صواب -٣
 
تواصل، حتى عندما نحن ال في  ونحن دائماً ". تواصلعدم ال" شيء اسمھ؟ ال یوجد  أم خطأصواب  -٤

  .نتكلم

 
 
  .؟ یوجد مستوى واحد فقط من االتصاالت خطأأم  صواب -٥
 
  .بین أعضائھا تواصلھناك أنواع عدیدة من الاألسرة، ؟ في  أم خطأصواب  -٦
 

  .ما لم یذكر خالف ذلك، اختر إجابة واحدة لكل سؤال 
 
  ؟فاعلیةثر كاأل تواصلما ھي جوانب ال-٧

  .ھانقولالتي مات الكل -أ 
  .هقلنا أننا ما یعتقد اآلخر -ب 
  .اإلیماءات التي نستخدمھا مع الكلمات -ج 
  على الكلمات التي نقولھا  الذي نضعھ والتركیز التأثیر -د 

 
  )نطبقكل ما یاختر (أي من اإلجراءات التالیة مطلوبة للتواصل بشكل جید؟  -٨

  الوقت -أ 
  الطاقة -ب 
  شجاعةال -ج 

  يعالالت صوال -د
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  )نطبقكل ما یاختر  ( الفعال؟ تواصلالراءات التالیة یمكن أن تعیق أي من المواقف واإلج -٩
  اظھار اإلھتمامالمناقشات الجدلیة                             
  طرح األسئلة اإلنشغال                                        
  الشك        عدم االستماع 
  االنتباه                                           الكرم  
  عنید جداً                                         الغضب  
  األنانیة                                       التواضع  
   القلق                                    عدم األنتباه 
  رالصب                         اإلجھاد والتعب 
  انعدام األمن                                االكتئاب  
  الوداعة                                   زدراءاإل 

 
  ؟التي یمكن أن نختبرھاو ما ھي العقبات التي تعترض التواصل- ١٠

  ةعاطفی -أ 
  عملیة -ب 
  جسدیة -ج 
  نفسیة -د 
  جمیع ما ورد أعاله -ه 

 
  ؟حاد الطباع اشخص تزوجتإذا  تتجاوبكیف ینبغي أن  - ١١

   .لھ أنھ یمكنك أن تكون أكثر حدة إظھار -أ 
  .لزواجعلى طالق، والعثور على شخص آخر ل الحصول -ب 
  .اكون متسامحالحفاظ على ثمرة الروح وأن ت -ج 
  .حتى لو لم یقدم لك هللا حال حقیقیاتحمل الصعوبة،  -د 

 
  صل األكثر أھمیة؟ حالة التوافي العالقة األسریة ما ھي  - ١٢

  الزوج والزوجة -أ 
  األم وابنتھا -ب 
  األب وابنھ -ج 
  األختو األخ -د 

 
  نھار؟مبین الزوج والزوجة  تواصلسائر أفراد األسرة إذا كان ال یتضرركیف  - ١٣

  .ر ضئیل جداً یثتألھ  یشعر بھذا االنھیار ألنال أحد  -أ 
  .أفراد األسرة بین تواصلسائر أنماط اللھ تأثیر سلبي على  -ب 
  .من أجل أن یعوض عن المشاكل بین الزوج والزوجة التواصل بین أفراد األسرةیحسن  -ج 
  .التوقف عن التحدث إلى بعضھم البعض ونقررالجمیع ی -د 

 
  الجید في الزواج؟ تواصلفائدة أساسیة من ال یعتبرأي من التالي  - ١٤

  .أحداث كل یومعلى علم بیبقى زوجك  -أ 
  .المنزل بسالسة األمور في تسیر -ب 
  .یجعل زوجتك تعرف ما تتوقع منھا أن تفعل -ج 
  .من زواجك مجال آخرھو األداة التي تمكنك من تحسین كل  -د 
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بینك وبین شریك الحیاة؟ كیف یمكن أن التركیز على اآلخر أن  على أي مستوى یتم التواصل 
  ؟بینك وبین شریكك التواصلالذي یعیق تحسین شيء ال ھو؟ ما یحسن من التواصل

________________________________________________________________
________________________________________________________________

________________________________________________________________  
 

تحسین؟ إذا كان األمر  إلى تغییر أو تحتاجبك  تواصل الخاصلھل الحظت أي مواقف أو عادات في ا
  ؟ ماذا یمكنك أن تفعل لتحسینھا؟كذلك، ما ھي

________________________________________________________________
________________________________________________________________

________________________________________________________________  
  
 

إذا كنت . نا قویازواجحتى یكون  یعطینا األدوات وألنھ، ألنھ یرید لنا زواجا قویا  أشكر 
إلى تحسین، وتساعدك على تعزیز  عندك التي تحتاج متزوجا، اسأل هللا أن یظھر لك مجاالت التواصل

  .بینك وبین شریك حیاتك تواصلال
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 زواج؟ الداخل  تواصلما ھي بعض المشاكل الشائعة في ال .١

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________  

 
 مما سبق في الزواج أو العالقات الخاصة بك؟  ھل توجد أي .٢

________________________________________________________________
________________________________________________________________

________________________________________________________________  
 
 تواصل عندك؟ قیمة وأولویة ال التي تظھرثة ما ھي األشیاء الثال .٣

________________________________________________________________
________________________________________________________________

________________________________________________________________  
 
 circuit-breakers؟ "الدارات"نموذجیة لا تواصالتما ھي بعض ال .٤

________________________________________________________________
________________________________________________________________

________________________________________________________________  
 
؟ حاد الطباعلذین یعیشون مع شخص تنصح ا التي ما ھي ثمرة الروحآیة الكتاب المقدس و ھي ما .٥

________________________________________________________________
________________________________________________________________

________________________________________________________________  
 
 العائلیة الھامة؟  ولماذا مھمة؟ تواصالتھي بعض الما  .٦

________________________________________________________________
________________________________________________________________

________________________________________________________________  
 
 ؟أمر ھامالزوجة /ن الزوجلماذا الجمع بی .٧

________________________________________________________________
________________________________________________________________

________________________________________________________________  

  الذھاب إلى العمق
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  وحدانیةالعلى  دلیل –التوافق 
 

  ٤الفصل 
  FAM04: الدرس الصوتي

 
  .فھم أھمیة التوافق في الزواجأن ن: الھدف             

 
 

،.َخاِضِعیَن بَْعُضُكْم لِبَْعٍض فِي َخْوِف هللاِ          بِّ .... أَیُّھَا النَِّساُء اْخَضْعَن لِِرَجالُِكنَّ َكَما لِلرَّ
َجاُل، أَِحبُّوا نَِساَءُكْم َكَما أََحبَّ ٢٥      ٢٥؛٢٢؛٢١:٥أفسس      َكنِیَسةَ نَْفَسھُ ألَْجلِھَا،اْلَمِسیُح أَْیًضا الْ  أَیُّھَا الرِّ

 
، َحتَّى َوإِْن َكاَن اْلبَْعُض الَ یُِطیُعوَن اْلَكلَِمةَ، ١ یُْربَُحوَن بِِسیَرِة َكذلُِكنَّ أَیَّتُھَا النَِّساُء، ُكنَّ َخاِضَعاٍت لِِرَجالُِكنَّ

َجاُل، ُكونُوا َساِكنِیَن بَِحَسِب ٧.... الَِحِظیَن ِسیَرتَُكنَّ الطَّاِھَرةَ بَِخْوفٍ مُ ٢النَِّساِء بُِدوِن َكلَِمٍة،  َكذلُِكْم أَیُّھَا الرِّ
ْي َال َمةَ اْلَحیَاِة، لِكَ اْلفِْطنَِة َمَع اِإلنَاِء النَِّسائِيِّ َكاألَْضَعِف، ُمْعِطیَن إِیَّاھُنَّ َكَراَمةً، َكاْلَواِرثَاِت أَْیًضا َمَعُكْم نِعْ 

  ٢،٧-١:٣بطرس ١                                     .تَُعاَق َصلََواتُُكمْ 
 

 إن. الجیدالزواج  فيجزء مھم جداً  فھو. هللا للزوج والزوجةالتي أرادھا وحدانیة الالتوافق ھو دلیل على 
" .ا البعضممع بعضھمصاعب الحیاة  منمعاناة ال یحتمالشخصان قررا أن " :ھوالمعني األصلي للتوافق 

، والنضج الروحي، القیمأیضا  ھ یشملیشمل لیس فقط عالقتنا الجسدیة ولكنالیوم مفھوم التوافق إذا 
من كل منطقة تصبح ف .نرید ألطفالھمذا ماو، أموالنا األخالقیة وكیف نقضي وقتنا وكیف ننفق القضایاو

مسؤولیات الد األدوار ودیحسوف  شریك الحیاة ھو األساس الذيالتوافق الروحي مع . معا مشتركة الحیاة
  .واحدكل ل

 
لقد سمعت العدید من  .الذي یضمن التواصل الجید بین الزوج والزوجة األسباب أھم ھو أحدالتوافق 

األزواج یؤكدون حقیقة أنھ عندما یكونون في توافق مع بعضھم البعض وفي عالقة جیدة مع الرب 
حفاظ على التوافق، یجب من أجل ال. التوافق ھذا ملخص جید لمعنى. یستطیعون التغلب على أي مشقة

ھم یمكن قدون أنھكثیر من الناس یعت. ضعفكل واحد اآلخر بكل ما فیھ من نقاط قوة ونقاط  قبلعلینا أن ی
بدالً من التركیز على نقاط عدم التوافق، یجب أن ف. ھذا غیر صحیح، ولكن الطرف اآلخر واغیرأن ی

  .افقنركز على الجوانب اإلیجابیة للتو
إن ھذا . الكتاب المقدس یعطینا العدید من التعلیمات عن كیفیة قبول الزوجات واألزواج لبعضھم البعض

عندما یتوفر لنا ھذا النوع من الحب ". أغابي"یقوم على أساس نوع الحب الذي أحب بھ المسیح الكنیسة 
  حینئذ ینمو التوافق ویتعزز الزواج 
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  .أفضل إجابة اختر
 
ھم أن یتواصل اآلباء واألمھات مع أطفالھم، وأن یعلموا أوالدھم التواصل مع من الم؟ أأم خطصواب  -١

  .بعضھم البعض
 
  .من المھم أن اآلباء واألمھات أن یقضوا بعض الوقت مع أطفالھم؟  أم خطأصواب  -٢
 
  .؟ المعاناة جزء طبیعي من الحیاة أم خطأصواب  -٣
 
  .اني وحده وأن ال یشارك أحد بمعناتھمن الجید للفرد أن یع؟  خطأ صواب أم -٤
 
  .تقول كلمة هللا أن التعارض سبب وجیھ لطلب الطالق؟  خطأ صواب أم -٥
 

  .ما لم یذكر خالف ذلك، اختر إجابة واحدة لكل سؤال 
 
  ماذا یحدث عادة عندما یطلق األزواج بعضھم لیتزوجوا بآخرین؟ -٦

  .عادة یجدون أنفسھم أسعد حاالً  -أ 
صابون بخیبة أمل عندما یكتشفون أنھم استبدلوا عالقة بإیجابیاتھا وسلبیاتھا بعالقة عادة ی -ب 

  .أخرى بإیجابیاتھا وسلبیاتھا
  .قد اختفت عادة یكتشفون أن كل مشاكلھم -ج 
  .عادة یكتشفون أنھم أكثر انتماء للزواج الثاني من الزواج األول -د 

 
  مع شریك حیاتك؟توافقك  لتحسین وسیلةأفضل  مما یلي ما ھي -٧

  .شریك حیاتكوشخصیة  سلوكیاتعادات وحاول تغییر  -أ 
  التظاھر بأنك بنفس الشخصیة والسلوكیات التي یریدھا منك شریك الحیاة -ب 
  .ھو كما شریك حیاتكتقبل  -ج 
  .دائما تفعل كل ما یطلبھ منك شریك الحیاة -د 

 
  في زواجنا؟ ھایعلأي من المجاالت التالیة للتوافق ینبغي أن نركز . ٨

  مناطق عدم التوافق بینناجمیع  –الجانب السلبي  -أ 
  مناطق التوافق بینناجمیع  –الجانب اإلیجابي  -ب 
  مناقشة عمیقة تحتاج إلىالمسائل السطحیة التي ال  -ج 
  أي شيء یقولھ الناس عنا -د 

 
  ھامة للتوافق في الزواج؟المجاالت الھي  ما مما یلي-٩

  المادیة -أ 
  الروحیة -ب 
  القیم -ج 
  شخصیةال -د 
  جمیع ما ورد أعاله -ه 
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  )نطبقكل ما یاختر (ما ھي الجوانب في عالقاتنا التي تتأثر بقیمنا؟  - ١٠
  المال -أ 
  الوقت -ب 
  األطفال تربیة -ج 
  لألطفال ناأھدافنا ورغبات -د 
  للعالقة الزوجیة ناأھدافنا ورغبات -ه 
  أدوار الرجل والمرأة - و 

 
  ماذا یقارن الكتاب المقدس العالقة بین الزوج والزوجة؟ب - ١١

  العالقة بین اثنین من األغنام -أ 
  من األطفال الصداقة بین اثنین -ب 
  الفرق بین اللیل والنھار -ج 
  العالقة بین المسیح والكنیسة -د 

 
  ر الكتاب المقدس دور الزوج؟یصو كیف - ١٢

  سید -أ 
  عبد -ب 
  راع -ج 
  كاألغنام -د 

 
الذي  ھذا النوع من الحب یتوفر لنا حتىنحتاج  ذاما - ١٣

  هللا لنا في الزواج؟ یریده
  نعمة خارق -أ 
  ذاتيمجھود  -ب 
  بشریةالقوة ال -ج 
  ابدأ ال تفترمشاعر قویة  -د 

 
  )٢٨-٢١:٥أفسسانظر (؟ زوجاتھم وأطفالھمالرجال یحبون  أن كیف یفترض- ١٤

  یأمر ویُطاعكسید  -أ 
  ما یریدونئماً تنفیذ داب -ب 
  فقط بتوفیر دخل جید -ج 
   التي أحب المسیح بھا الكنیسة بنفس الطریقة -د 

 
  ؟لزوجھا خاضعةالمرأة أن تكون من المفترض  كیف. ١٥

  .بتنفیذ دائما ما یطلبھ منھا -أ 
  معھ دائماباالختالف  -ب 
  كراع دوره یؤديأن بالسماح لھ  -ج 
  ىبأن تخبره دائما كیف یجب أن یرع -د 

  
  
  
  
  

أَيها ٢٢.خاضعني بعضكُم لبعضٍ في خوف اِهللا٢١
 ،بلرا لكَم كُنالرِجل نعضاُء اخسلَ ٢٣النجَألنَّ الر

الْمِسيح أَيضا رأْس  هو رأْس الْمرأَة كَما أَنَّ
دسالْج لِّصخم وهو ،ةا ٢٤. الْكَنِيسكَم نلكو

 هِنالرِجاُء لسالن كِسيحِ، كَذللْمةُ لالْكَنِيس عضخت
أَيها الرجالُ، أَحبوا نِساَءكُم كَما ٢٥. في كُلِّ شيٍء

يسةَ وأَسلَم نفْسه َألجلها، أَحب الْمِسيح أَيضا الْكَنِ
٢٦ ،ةماِء بِالْكَللِ الْمسا بِغاها إِيرطَها، مهسقَدي كَيل
لكَي يحضرها لنفِْسه كَنِيسةً مجِيدةً، الَ دنس فيها ٢٧

والَ غَضن أَو شيٌء من مثْلِ ذلك، بلْ تكُونُ مقَدسةً 
كَذلك يجِب علَى الرجالِ أَنْ يحبوا ٢٨. وبِالَ عيبٍ
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؟ ما ھي الخصائص والمواقف شریك حیاتكفي  التي تراھا قیمةالما ھي الخصائص والمواقف  

التي یراھا شریك حیاتك فیك؟ ما ھي الطریقة التي یمكن أن تستخدمھا لتحسین التوافق بینكما قیمة ال
  بالتركیز على ھذه الخصائص؟

________________________________________________________________
________________________________________________________________

________________________________________________________________  
 

؟ ماذا یمكنك أن تفعل الیوم وھذا األسبوع إلظھار تحب زوجتك كما یحب المسیح الكنیسةالزوج، ھل أنت 
  جتك؟محبة هللا لزو

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________  

 
الیوم وھذا األسبوع  ياذا یمكنك أن تفعل؟  متخضعین لزوجك كما تخضع الكنیسة للمسیحالزوجة، ھل 

  لھي؟اإل الخضوع ظھارإل
________________________________________________________________

________________________________________________________________
________________________________________________________________  

  
 

. أشكر هللا ألنھ خلق الرجل والمرأة مختلفین، وجعل الزوج والزوجة مكملین بعضھما لبعض     
  .   أطلب من هللا أن یساعدك على التركیز على مناطق التوافق بینك وبین شریك حیاتك لیعزز الوحدة بینكما

كما  شریك حیاتكأن تحب  كأكثر حتى یمكنمحبتھ لك أكثر فك على معرفة وتجربة أن یساعداسأل هللا 
 وافقتیساعدك على أن تصبح الشخص الذي سوف یر متزوج حتى اآلن، أطلب منھ أن یإذا كنت غ. ینبغي
  .خططھ لك هللا الذي  شریكمع ال
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 ؟ "المائدة المستدیرة"نقاش معتادة على  مزایا ألسرةالما ھي  .١

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________  

 
 للطالق؟ لماذا أو لماذا ال؟  سبب جیدالتعارض ھل  .٢

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________  

 
 زوجة؟الزوج أو لما ھو األمل الوحید لتغییر ذي معنى ل .٣

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________  

 
 . تم تغطیتھا في الدرسناقش أربعة مجاالت للتوافق في الزواج والتي  .٤

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________  

 
  ؟أم اللثقافة ھل ھذا نسبي ل؟ لألدوار المختلفةلكتاب المقدس تعلیم اما ھو  .٥

________________________________________________________________
________________________________________________________________

________________________________________________________________  
 
 لكتاب المقدس للرجل في الزواج؟وصیة ا ما ھي .٦

________________________________________________________________
________________________________________________________________

________________________________________________________________  
 
 لكتاب المقدس للمرأة في الزواج؟ وصیة ا ما ھي .٧

________________________________________________________________
________________________________________________________________

________________________________________________________________  
 

  الذھاب إلى العمق
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  التوافق والحب
 

  ٥الفصل 
  FAM05: الدرس الصوتي

 
  ."أغابي"ة حبمال ةیدینامك تعریفمواصلة استكشاف أدلة التوافق في الزواج و: الھدف        

 
  
 

      ٢٥ هفْسن لَمأَسةَ وا الْكَنِيسضأَي ِسيحالْم با أَحكَم اَءكُموا نِسبالُ، أَحجا الرهأَي
وأَما أَنتم ٣٣همن يحب امرأَته يحب نفْس. كَذلك يجِب علَى الرجالِ أَنْ يحبوا نِساَءهم كَأَجسادهم٢٨َألجلها

  .اَألفْراد، فَلْيحب كُلُّ واحد امرأَته هكَذَا كَنفِْسه، وأَما الْمرأَةُ فَلْتهب رجلَها
   ٣٣؛٢٨؛٥:٢٥أفسس

 
٣٠حدمت فَهِي بةُ الريقتأَةُ الْمرا الْملٌ، أَماطالُ بمالْجو شغ نسا ٣١. اَلْحهحدملْتا، وهيدرِ يثَم نا مطُوهأَع

  .أَعمالُها في اَألبوابِ
  ٣١-٣١:٣٠أمثال 

 
١٣تثْبا اآلنَ فَيةُ: أَمبحالْم نهظَمأَع نلكالثَّالَثَةُ و هةُ، هذبحالْماُء وجالرانُ واِإلمي. 

  ١٣:١٣كورنثوس ١
 

تساعد الزوجین التي داة األھو  تواصل؛ الالتي أرادھا هللا لنا في الزواجوحدانیة الالبعد الروحي ھو أساس 
وحدانیة؛ والحب ھو التعبیر عن الدلیل على الھم؛ التوافق ھو ینوحدانیة بالوالحفاظ على  نموعلى 

شاكل في دة من أكبر المولكن واح". یصبح االثنان جسداً واحداً "عندما قال  هللا ھاقصدالتي الوحدانیة 
في المركز  الشریكضع أي ن –أنانیة  أن نتعامل مع شریك الحیاة بدونعندما نتعلم . األنانیةالزواج ھي 

لوحدة وھذا ھو التعبیر الحقیقي . أن نحب كما أحب یسوعنبدأ حینئذ  –تلبیة احتیاجاتھ نعمل على و
  .هللا قصدھاوحدانیة كما الللزوجین و

 
بدورھما الزوجة  ولزوج ا لیقوم ساساألنرى أن الحب ھو  ق في الزواجالتواف موضوعننظر إلى  عندما

ویحسن معاشرة زوجتھ  یحترمأن خبر الزوج كلمة هللا ت. بعضما ببعضھ یرتبطلاألساسیة  وسیلةالھو و
أجمل . كما توصي كلمة هللا الزوجة المؤمنة أن تھب زوجھا، وان تكون معینة لھ. حتى ال تعاق صالتھ

، التي تساعدنا لیس فقط على فھم محبة هللا لنا لكن أیضا تعلمنا ١٣كورنثوس  ١جده في وصف للمحبة ن
إذا كان الروح القدس یسكن فینا، سوف نستطیع أن نحب أزواجنا ونحب . كیف نحب بعضنا البعض

وبھذه الطریقة یمكن تحقیق الوحدانیة في الزواج، ویصبح . اآلخرین بذات المحبة التي أحبنا هللا بھا
  .كما قده هللا لنا أن یكونزواجنا 
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  .أفضل إجابة اختر
 
  .بالنواحي الجسدیة لھا عالقة؟ معظم مشاكل التوافق في الزواج خطأصواب أم  -١
 
  .للعالقة بین المسیح وكنیستھ ھي انعكاسا یةجالعالقة الزو؟  أم خطأصواب  -٢

 
  .ل المرأة وكیف تصلح المرأة الرجلكیف یصلح الرج ؟ یقول الكتاب المقدس خطأصواب أم  -٣
 
  .؟ یخبرنا الكتاب المقدس أن للرجال والنساء أدواراً مماثلة في الزواج خطأصواب أم  -٤
 
  .لبأقل أھمیة من الرج س المرأة أدنى من الرجل، ویعاملھا؟ یقول الكتاب المقد خطأصواب أم  -٥
 

  .ما لم یذكر خالف ذلك، اختر إجابة واحدة لكل سؤال 
 
  معاملة زوجاتھم؟لالكتاب المقدس األزواج  یرشدكیف  -٦

  نتكریم واحترام لھ -أ 
  علیھا تسیطر -ب 
  یطیعھا في كل ما تقولھ -ج 
  یمتلكھا مثل األشیاء -د 

 
  ؟كیف یعطي الكتاب المقدس المرأة قیمتھا -٧

  رجللھا القدرة على القیام بنفس دور ال -أ 
  جمالھا الجسدي -ب 
  زوجھا  إعانة على إكمال حیة وقدرتھاھا الرومواقف -ج 
  لھا القدرة على كسب المال -د 
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  رجل والمرأة؟الدوار األساس الذي یبنى علیھ  ھوما من السمات التالیة  -٨
  الخضوع -أ 
  المواھب والمھارات -ب 
  مظھرال -ج 
  الحب -د 

 
   ؟روحیةصفة أعظم أي مما یلي ھو  -٩

  المعرفة -أ 
  الرجاء -ب 
  اناإلیم -ج 
  الحب -د 

 
  ؟تطبیق ما تعلمناهعندما قرأنا عن الحب في الكتاب المقدس، كیف ینبغي علینا - ١٠

  .یحبوناكیفیة  ینبغي أن نقول للناس اآلخرین -ج 
  .اآلخرین بھا ال نحبالتي جمیع الطرق  تجاهشعر بالذنب ینبغي أن ن -ب 
  .یسوعیحبنا  كماتشجع على حب اآلخرین نینبغي أن  -ج 
  .آلخریننخبر بھ اقبل أن  ما یقولھ الكتابب التأكد من أننا نفھم یج -د 

 
   )كل ما ینطبق اختر(؟ الحقیقي الكتابي أي من العبارات التالیة تصف الحب - ١١

  نانیةاأل                    الثقة 
  الصبرعدم                   الصبر 
  اللطف                     فظ  
  حاقد                  حسود 
  فخور             المتواضع 
  نكران الذات        ابتھاج 
  خطر                  األمل 
  الواقیة              المثابرة 

  
  
  
 

 كأفضل؟ ماذا یمكنك أن تفعل إلظھار احترام بطریقة زوجتك تعرفاألزواج، كیف یمكن أن  
لھا؟  كوتقدیر

________________________________________________________________
________________________________________________________________

________________________________________________________________  
 
؟ نجكازوأل معینات أفضلن ن لتك؟ ماذا یمكنك أن تفعلعن تقدیركنن كیف تبحث زوجات،ال

________________________________________________________________
________________________________________________________________

________________________________________________________________  
 
  



 
 

28 
 

أحبنا بھ یسوع؟ یمكن أن تتغییر لو أظھرت ھذا النوع من الحب الذي  كعالقاتك وزواجكیف تعتقد أن 
  قدرتنا على إظھار ھذا النوع من الحب؟ فعل لننميماذا یمكن أن ن

________________________________________________________________
________________________________________________________________

________________________________________________________________  
  
  

نشكر هللا من أجل محبتھ التي ال تنتھي، اسأل هللا أن یظھر لك حبھ بطرق أعمق وأعمق،  
اسأل هللا أن یغیر سلوكیاتك  .وعلى إنكار الذات قدرتك على حب اآلخرینعلى النمو في   ویساعدك 

  .وعالقاتك والسیما زواجك وأنت تتعلم إظھار المحبة
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 توافقك أنت وزوجتك في قیمكم؟ ما مدى  -١

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________  

 
 للزواج؟  سوبول بطرسكل من الذي وضعھ النموذج  ھو ما -٢

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________  

  
 ؟  للزوجة؟ زوجالنموذج للھذا  ھي یصفوما ھو الدور الذ -٣

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________  

  
على ھذا؟  متفقان ما؟ ھل أنتالزواجفي  منكماتریان دور كل كیف أنت وزوجتك  -٤

________________________________________________________________
________________________________________________________________

________________________________________________________________  
 
 لزواج واألسرة؟ افتنا ضد قوانین الكتاب المقدس لكیف تصبح ثق -٥

________________________________________________________________
________________________________________________________________

________________________________________________________________  
 
 أكبر مشكلة في الزواج؟ھي  ما -٦

________________________________________________________________
________________________________________________________________

________________________________________________________________  
 
 زواج؟الضغوط التي تواجھنا في ال ھي ما -٧

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________  

 

  الذھاب إلى العمق
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  الحب
  لطالقومنظور الكتاب المقدس ل

 
  ٦الفصل 

  FAM06: لصوتيالدرس ا
 

  .الكتاب المقدس عن الطالق ھیة الحب في العالقة الزوجیة وما یقولكفھم دینام: الھدف 
 
 

َوالَ تُقَبُِّح، َوالَ تَْطلُُب َما ٥اْلَمَحبَّةُ الَ تَتَفَاَخُر، َوالَ تَْنتَفُِخ، . اْلَمَحبَّةُ الَ تَْحِسدُ . اْلَمَحبَّةُ تَتَأَنَّى َوتَْرفُقُ ٤ 
َؤ، لِنَْفسِ  ، َوالَ تَظُنُّ السُّ ، ٦ھَا، َوالَ تَْحتَدُّ ُق ُكلَّ ٧َوالَ تَْفَرُح بِاِإلْثِم بَْل تَْفَرُح بِاْلَحقِّ َوتَْحتَِمُل ُكلَّ َشْيٍء، َوتَُصدِّ

ا١٣ . ...اَْلَمَحبَّةُ الَ تَْسقُطُ أَبًَدا٨. َشْيٍء، َوتَْرُجو ُكلَّ َشْيٍء، َوتَْصِبُر َعلَى ُكلِّ َشْيءٍ  اِإلیَماُن : اآلَن فَیَْثبُتُ  أَمَّ
َجاُء َواْلَمَحبَّةُ، ھِذِه الثَّالَثَةُ َولِكنَّ أَْعظََمھُنَّ اْلَمَحبَّةُ    ١٣، ٨- ٤:١٣كورنثوس ١                       .َوالرَّ

 
بُّ إِلھُ إِْسَرائِیَل، َوأَْن یَُغطَِّي أََحٌد الظُّلَْم بِ «١٦ فَاْحَذُروا . ثَْوبِِھ، قَاَل َربُّ اْلُجنُودِ ألَنَّھُ یَْكَرهُ الطَّالََق، قَاَل الرَّ

  ١٦:٢مالخي                                                                           .   »لُِروِحُكْم لِئَالَّ تَْغُدُروا
 

 ة الزواج، والحب ھو التعبیر عناألساس لعالق ھي –ا جسداً واحداً صبحوھو أن ی —الوحدانیة 
ولكن نوع الحب  .هللا الذي قصده الزواجمن ھذا نوع  لنا یمكن ابدأ أن یكونال الحب،  دونب. وحدانیةال

المحبة الرقیقة،  ١٣كورنثوس  ١كما ھو مذكور في  –محبة هللا agape –الالزم للزواج ھو حب إلھي 
من خالل  نحن نستطیع أن نظھر ھذا الحب فقط. تتفاخر وال تنتفخ، المثابرة والمتسامحة ال الواقیة، التي

لذلك وجود المسیح في مركز حیاتنا والسماح لھ أن یحیا ویحب من خاللنا . قوة روح هللا الذي یسكن فینا
یجب أن . ال غنى عنھوالذي ال یسقط أبدا  ھذا النوع من الحب غیر المشروط. ھو مفتاح حیوي لزواج جید

  .ندرك أن ھذا النوع من الحب مستحیالً بدون عون هللا
  

 
  

ھ عي ویعترف بفشل اإلنسان وعدم قدرتلكن الكتاب المقدس واق. طالقال ب الزواج یكون أنالقصد هللا 
هللا یعلمنا . لذلك بعض األحیان تفشل الزیجات ویحدث الطالق. على الوفاء بالمعاییر التي وضعھا هللا لنا

ولكن كل ھذه . عن الزواج واألسرة لیساعدنا على تتمیم خطتھ للحفاظ على عالقاتنا ویحمي زواجنا
  .   التعالیم مبنیة على أساس حبھ وقصده الصالح لنا
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  .أفضل إجابة اختر
  
  .تصرفاتناحب ھو شعور داخلي لیس لھ تأثیر ؟ الخطأصواب أم  -١
 
   . نظھر لآلخرین نوع الحب الذي بینھ هللا لناال یمكن أن  ؟خطأصواب أم  -٢
 
  .من صلب طبیعة هللا وال یوجد فیھ تغییرالكتاب المقدس ھو  ھ؟ الحب كما یصفخطأأم صواب  -٣
 
  .لى أنفسناز على اآلخرین ولیس عیركیقي فیھ ت؟ الحب الحقخطأأم صواب  -٤
 
  .كون عالقة دائمةیقصد هللا أصال للزواج أن ؟ خطأأم صواب  -٥
 
  .الطالق ألي سبب من األسباببسمح ؟ الكتاب المقدس ال یخطأأم  صواب -٦
 

  .ما لم یذكر خالف ذلك، اختر إجابة واحدة لكل سؤال 
 
  ن یصبح مركز حیاتنا؟موعندما نأتي إلى المسیح في اإلیمان،  -٧

  اأنفسن -أ 
  یسوع -ب 
  عملنا -ج 
  كنیستنا -د 

 
  ما ھي أكبر مشكلة في الزواج؟-٨

  زوجتك -أ 
  المال -ب 
  األنانیة -ج 
  األطفال -د 

 
  :ھيهللا محبة  -٩

  أمینة -أ 
  أبدیة -ب 
  دون قید أو شرط -ج 
  كل ما سبق -د 

  
  ك؟ دربھا، ماذا یجب أن ت هللا ناكون قادراً على الحب بالطریقة التي یحبأن ت- ١٠

  .یمتلكھ ھذا النوع من الحب، ولكن هللا ال أمتلكأنا  -أ 
  .یستطیعهللا ھذه الطریقة، ولكن بأحب  أنا ال أستطیع أن -ب 
  .دائما یریدهللا حب، ولكن مرات كثیرة ال أرید أن أ -ج 
  كل ما سبق -د 
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  )بقنطی كل مااختر (الكتاب المقدس كأسباب وجیھة للطالق؟  ھعطییأي من التالي  - ١١
  .لیس بینھما توافقزوجین  -أ 
  .من الزنا نوعأحد الزوجین یظھر  -ب 
  .بالحب لآلخرالزوج أو الزوجة ال یشعر  -ج 
  .ألنھا أصبحت مسیحیة تھزوجیترك قرر أن غیر مؤمن زوج  -د 
   .االتفاق على عدد األطفال یستطیعانزوجین ال  - ه 

 
  علقة باألسرة والزواج؟إرشادات هللا المتما ھو الغرض األساسي من . ١٢

  رغباتناالتحكم في  -أ 
  تعیق حریتنا -ب 
  تجبرنا على اختیار الطاعة على الحب -ج 
  سعیدالمنزل الأن یقدم لنا الوفاء بالعالقات و -د 

  
  

  
كیف یمكنك أن تختبر محبة هللا لك وأن تظھر ھذه المحبة ؟ ھل اختبرت قصد هللا من زواجك 
  ؟لآلخرین

________________________________________________________________
________________________________________________________________

________________________________________________________________  
 

الق؟ زواجك من الط تحميمنزلك أكثر سعادة، وو أقوى، كزواجتجعل تحتاج ل إلى ماذا
________________________________________________________________

________________________________________________________________
________________________________________________________________  

  
 

أن  سأل هللان. عالقات قویة، ویجعل بیوتنا سعیدة نشكر هللا ألنھ یرید أن یمألنا بمحبتھ، وأن یعطینا 
إن كان ھناك أي مجال یحتاج إلى طاعة هللا فاطلب من هللا أن یساعدك . یمأل حیاتنا ومنازلنا بوجوده وحبھ

  . على ذلك حتى تنمو في عالقاتك حسب قصده



 
 

33 
 

 
  

  ؟ ٧-٤:١٣كورنثوس ١ما ھو تقییمك لحبك لشریك حیاتك في ضوء ما جاء في  -١
________________________________________________________________

________________________________________________________________
________________________________________________________________  

 
 سرة؟ یبني األ ما ھو الحب غیر المشروط، وكیف -٢
________________________________________________________________

________________________________________________________________
________________________________________________________________  

  
 ؟ ٧- ٤:١٣كورنثوس  ١في  كما جاءحب نأن  یمكنكیف  -٣

________________________________________________________________
________________________________________________________________

________________________________________________________________  
 
ا للكتاب المقدس؟ وفقلذي لدیھ الحریة في ترك الزواج، امن ، غیر مؤمنمن في زواج مؤمن  -٤

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________  

 
مرة أخرى وتزوجا ثانیة، ما ھي نصیحة الرسول بولس  إذا تم الطالق بین زوجین ثم رجعا للرب -٥

؟ لھما
________________________________________________________________

________________________________________________________________
________________________________________________________________  

 
 قانون الزواج واألسرة؟  قصدما ھو  -٦

________________________________________________________________
________________________________________________________________

________________________________________________________________  
 
 واألحفاد؟  بناءلألمھم جداً من الحیاة الثلث األخیر  لماذا -٧

________________________________________________________________
________________________________________________________________

________________________________________________________________  
 

  الذھاب إلى العمق



 
 

34 
 

  فھمال
 

  ٧الفصل 
  FAM07: لدرس الصوتيا

 
  .دراسة أھمیة فھم شركائنا الزوج لنمو وحدانیة: الھدف    

 
 

        ٧ نيطعم ،فعكَاَألض يائساِء الناِإلن عم ةطْنبِ الْفسبِح نِنياكوا سالُ، كُونجا الرهأَي كُمكَذل
ضأَي ارِثَاتةً، كَالْوامكَر ناهإِيكُماتلَوص اقعالَ ت كَيل ،اةيةَ الْحمنِع كُمع٧:٣بطرس ١                    .ا م   

         
إِذًا لَيسا بعد ٦ .من أَجلِ هذَا يترك الرجلُ أَباه وأُمه ويلْتصق بِامرأَته، ويكُونُ االثْنان جسدا واحدا: وقَال٥َ

داحو دسلْ جنِ بيانٌ. اثْنسإِن قُهفَراُهللا الَ ي هعمي ج٦-٥:١٩متى                                              . »فَالَّذ  
 

ون كنحن جمیعا نرید أن ن. العالقةكل شيء ما عدا  —شراء كل شيء كیمكن إذا كنت من األثریاء،
فھم  علىا عالقة، یجب علینا أن نعمل ولكي یكون لن. نفھم شركائنا في الحیاةأن  علینا وینبغي مفھومین
یضمن ج ھو الذي االزو بیننا وبین شركائنا فيھم افالتوھكذا . منھم في الزوج ونكون مفھومینشركائنا 

 یجب ھذه االختالفاتأن و مختلفینكل شيء أن الرجال والنساء  فھم أوالً وقبلن أننحن بحاجة . وحدانیةال
  .وال نعتبرھا مشكلة یجب حلھا ،ابھ نرحبأن 

 

 شخص فرید من نوعھ، كل .أن یكون هللا لھ أراد كل واحد كما دورعلى  مؤسسمرأة لرجل أو االقیمة إن 
. شخص آخر أيتفرد أي شخص معین یجعلھ متمیزاً عن ، و"التفرد"في القاموس تصف " نفس"الكلمة ف

ولكي نحب شریكنا بطریقة . كما یجب أن نتعلم اإلصغاء. لشریكنالینا أن نفھم الطابع الفرید یجب ع
ویجب علینا أن نطلب معونة . كما أراد هللا لنا أن نكون بشكل صحیحصحیحة یجب علینا أن نحب أنفسنا 

  .من هللا لكي نفھم ونحب كما ینبغي

 
 ما، العفو؛ حیثلجروحوجد اتما الحب؛ حیث أزرع دعني راھیةوحیثما توجد الك. مجعلني أداة للسالیا رب ا"

یوجد الحزن،  مایوجد الظالم، الضوء؛ وحیث مااألمل؛ حیث، سما یوجد الیأشك، اإلیمان؛ حیثالیوجد 
ال تجعلني أنتظر المواساة لكن اجعلني أواسي اآلخرین؛ ال تجعلني أبحث  یا إلھي السماويأوه، . الفرح

ألنھ عندما . لني أفھم اآلخرین؛ ال تجعلني أبحث عن الحب بل أن أعطي الحبعمن یفھمني لكن اجع
  فرنسیس األسیزي-       ".نعطي ناخذ، وعندما نغفر یُغفر لنا، وعندما نموت نولد لحیاة أبدیة
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  .أفضل إجابة اختر
 
  .وحدانیة في زواجناالل ھو األداة التي تساعدنا على الحفاظ على واصت؟ الأم خطأصواب  -١
 
  .زوجینبین الوحدانیة العلى  دلیلقیم لیس ال فيتوافق ؟ ال خطأأم  صواب -٢
 
  .ا البعضفي الزواج دون فھم بعضنلدینا عالقات جیدة  یمكن أن یكون؟ خطأأم  صواب -٣
 
  .محاولةالعن  ، وینبغي أن نكفأزواجنافھم ؟ نحن لن نخطأأم  صواب -٤
 
  .وحدانیةفي النمو أن نیمكن ، ال اھمتففي النمو ا ال نن؟ إذا كأم خطأصواب  -٥
 
  .نازواجأال نغضب أبدأ ألن الغضب سوف یدمر ؟ كلمة هللا تقول لنا  أم خطأ صواب -٦
 

  .ما لم یذكر خالف ذلك، اختر أفضل إجابة واحدة لكل سؤال 
 
  فھم زوجك؟من المھم أن تلماذا  -٧

  .أن نحاولحتى من المستحیل، ال ینبغي  -أ 
  .وحدانیة تنموال مھم ألنھ یجعل -ب 
  .الحصول على ما ترید من المھم حتى یمكنك -ج 
  .بیت سعیداً الأنھ لیس من المھم أن یكون  -د 

 
  )نطبقكل ما یاختر (؟  ھافھمن تاج أنحالتي نبین الرجل والمرأة ما ھي بعض االختالفات  -٨

  جسدیةال                 القیم 
  البیولوجیة            األھمیة 
  ریةالفك             الحقوق 
  الروحیة             قیمتھا  
  األدوار  العاطفیة 

  
  ؟شریك الحیاةعن  ھانفھم ھي بعض األشیاء التي یجب أن ما-٩

  .نشأ علیھا، ما حدث لھ، والطریقة التي ماضیھ -أ 
  .تفرده، وما جعلھ ال نظیر لھ -ب 
  .االختالفات وقبول ھذهالرجال والنساء،  بیناالختالفات  -ج 
  قكل ما سب -د 

 
  شخصیتنا؟ب فھم الصفات الخاصةالمھم أن ن من لماذا - ١٠

  .آلھةعا جزء من الذات اإللھیة، ونحن ألننا جمی -أ 
  .نعاني ثم نموتال قیمة ألننا سوف ب ألننا. غیر مھم -ب 
  .عن اآلخرین متمیزین ومختلفین ناألن هللا خلق -ج 
  .متماثلینأنھ غیر مھم ألن هللا جعلنا  -د 

 
  جید للتفاھم؟التعریف ال، ما ھو أن الزوجین مختلفین في ضوء - ١١

  .فختالاالمجرد الموافقة على  -أ 
  .حل الخالفاتلإیجاد االتفاقات المتبادلة  -ب 
  .فختالاالكل لفكریا  قبوال -ج 
  .كل شيء علىمع شركائنا الموافقة  -د 

الَ تَْغُرِب . اِْغَضبُوا َوالَ تُْخِطئُوا٢٦
َوالَ تُْعطُوا ٢٧ُس َعلَى َغْیِظُكْم، الشَّمْ 

  .إِْبلِیَس َمَكانًا
  ٢٧- ٢٦:٤أفسس  —
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  ؟"شریك الحیاةتتمحور حول "ماذا یعني أن - ١٢
  فس الطریقة التي ترید أن یعاملك بھاأن تعامل شریكك بن -أ 
  المركز واألكثر أھمیة تكون فيطلب أن أن ت -ب 
  ألطفال ھي األولویة القصوىلفھم أن توفیر احتیاجات ا -ج 
  مھما كانت  شریكك كل رغباتھلتعطي  -د 

 
  الزوج؟ في حقاً االستماع إلى شركائنا ناكیف یمكن - ١٣

  .نھالسماح لھم بالحدیث كل ما یریدو -أ 
  .جادل مع كل ما یقولونن -ب 
  .للحدیث انتظر حتى یحین دوري -ج 
  .أجعلھ یفھمنيوأن  فھمھ إلى االستماع إلى ما یقولھ، والسعي -د 

 
  في الزواج، ما ھو عكس الحب؟ - ١٤

  أ الكراھیة 
  عدم االكتراث -ب 
  الغضب -ج 
  القسوة -د 

 
   

تھ على حیاتك، طبق قسم من ھذه الصالة، إذاالما ھو ". فرنسیس األسیزي"صالة إعادة قراءة              
  .ھذا األسبوعطوال كلمات ھذا المقطع سیساعد زواجك أكثر؟ صلي 

________________________________________________________________
________________________________________________________________

________________________________________________________________  
 

تحسین لفھم أفضل في زواجك؟ ماذا یمكنك أن تفعل ھذا األسبوع تما ھي بعض األشیاء التي تعوق 
  ھم؟افالت

________________________________________________________________
________________________________________________________________

________________________________________________________________  
 

فھم محبة هللا لك، التي یمكن أن تعطیك حب ھل ت". كما یحب نفسھ زوجتھ الرجل یحب أن"س، ویقول بول
  لزوجتك؟ ار محبة هللا أكثر وضوحك أن تظھسلیم لنفسك؟ كیف یمكن

________________________________________________________________
________________________________________________________________

________________________________________________________________  
 

  :زواجكلفرنسیس األسیزي ل ةالصالة العظیمصلي  
وحیثما توجد الكراھیة دعني أزرع الحب؛ حیثما توجد الجروح، . ب اجعلني أداة للسالمیا ر" 

العفو؛ حیثما یوجد الشك، اإلیمان؛ حیثما یوجد الیأس، األمل؛ حیثما یوجد الظالم، الضوء؛ وحیثما یوجد 
ین؛ ال تجعلني أوه، یا إلھي السماوي ال تجعلني أنتظر المواساة لكن اجعلني أواسي اآلخر. الحزن، الفرح

ألنھ عندما . أبحث عمن یفھمني لكن اجعلني أفھم اآلخرین؛ ال تجعلني أبحث عن الحب بل أن أعطي الحب
  ".نعطي ناخذ، وعندما نغفر یُغفر لنا، وعندما نموت نولد لحیاة أبدیة
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  ھل تفھما بعضكماا البعض؟تعرف زوجتك؟  و إلى أي مدى .١

________________________________________________________________
________________________________________________________________

________________________________________________________________  
 
 ماأنت ؟ أملھا/أفضل لھ للوصول إلى معرفة وفھم شریك حیاتكمع  وقت كافيعلى أنفاق  ھل أنت قادر .٢

  كما البعض؟ لبعضوال یوجد وقت  في دوامة
________________________________________________________________
________________________________________________________________

________________________________________________________________  
 
  آالم ماضیة؟ /بالتجارب الماضیة لھ عالقةسوء الفھم في زواجك /مشاجراتال ھل .٣

________________________________________________________________
________________________________________________________________

________________________________________________________________  
 
  . ذا الشرح لماذا أو لماا؟  كمشاعرالضعف، ، نقاط نقاط القوة  أن شریك حیاتك یفھمك؟ ھل تشعر .٤

________________________________________________________________
________________________________________________________________

________________________________________________________________  
 
  معھا؟ /معھ لمناقشة ھذه المواضیعھل أنت سریع التأثر بالنقض بما یكفي  .٥

________________________________________________________________
________________________________________________________________

________________________________________________________________  
 
  م جداً؟ مھ ھذا ؟  لماذاكیبذل أي جھد لفھم ھو ال حتى لو كان شریك حیاتكتسعى إلى فھم  ھل  .٦

________________________________________________________________
________________________________________________________________

________________________________________________________________  
 
  أن تحب اآلخرین كما تحب نفسك؟ كیمكن حتىھل لدیك حب سلیم لنفسك  .٧

________________________________________________________________
________________________________________________________________

________________________________________________________________  

  الذھاب إلى العمق
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  )٢الجزء (فھم ال
 

  ٨الفصل 
  FAM08: الدرس الصوتي

 
 ن فھم أفضلنتمكن مأن ندرك مخاطر عدم التفاھم، وضرورة فھم أنفسنا حتى : الھدف      

  .جاالزوفي شركائنا ل
 
 

بَْل ھُْم . أَْنفَُسنَا بِِھمْ  ألَنَّنَا الَ نَْجتَِرُئ أَْن نَُعدَّ أَْنفَُسنَا بَْیَن قَْوٍم ِمَن الَِّذیَن یَْمَدُحوَن أَْنفَُسھُْم، َوالَ أَْن نُقَابِلَ ١٢ 
  ١٢:١٠كورنثوس  ٢                   .أَْنفَُسھُْم بِأَْنفُِسِھْم، الَ یَْفھَُمونَ  إِْذ یَقِیُسوَن أَْنفَُسھُْم َعلَى أَْنفُِسِھْم، َویُقَابِلُونَ 

 
    ٣٦:٨مرقس                                ألَنَّھُ َماَذا یَْنتَفُِع اِإلْنَساُن لَْو َربَِح اْلَعالََم ُكلَّھُ َوَخِسَر نَْفَسھُ؟               

                 
  ١٠:١٥كورنثوس  ١                                                                       َمِة هللاِ أَنَا َما أَنَاَولِكْن بِنِعْ ١٠
 

التحدي األول لفھم و. معھ على مستوى أعمق تمكن من التواصلنشریك حیاتنا، لیجب علینا أن نفھم 
. أھمیة الماضيأن نفھم ینا أیضا یجب علكذلك . مرأةوال رجلفھم االختالفات بین ال ھو البعض بعضنا

قد ل. نحن بحاجة إلى معونة هللا لكي نحب على طریقة هللاو. یجب علینا أن نحب شریك حیاتنا كما أحبنا هللا
الفردیة،  طابع فرید؛ ھذه ھيكل واحد منا لدیھ . كل فرد فرید من نوعھهللا جمیعا، رجاال ونساء،  ناخلق

  .شخص آخر أيلھ متمیزاً عن الطابع الفرید ألي شخص معین یجع

 
ھذه األسئلة األربعة ال یزال صداھا یتردد عبر . عن طریق طرح أربعة أسئلة آدمحواره مع هللا  بدأ

ھل أنت حیث یرید هللا منك أن تكون؟ السؤال " أین أنت؟: "األول. الیوم حتىالعصور، من جنة عدن 
؟ ستمع إلى هللا، أم إلى الثقافةھل ت. تستمع إلیھمن كنت هللا یرید أن یعرف الذی" قال لك؟ لذيامن "الثاني، 

 ك، أماحتیاجاتھل یمكنك أن تسمح  بتسدید " ھل أكلت من الشجرة المحرمة؟" :السؤال الثالث یسأل هللا
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 یعلم، لكنھ یتیح هللا" ماذا فعلت؟"هللا ھو،  ھالسؤال الرابع الذي یسأل" األكل من الشجرة المحرمة؟"یمكنك 
  .لفرصة لالعترافلنا ا

 
والسؤال . عترف بماضیناهللا یریدنا أن ن" ؟كنت أین: " األخرى مرة األسئلة األربعة نفس ھذه هللا یسألك

علینا أن " من أنت؟"؟ فیھكون تھل ترید أن .  هللا لدىلك ھناك مكان " أین أنت ذاھب؟إلى : "التالي
" حقاً؟ هترید الذيما ھو " :تالمیذه ھولیسوع  سألھسؤال آخر . ال أمفي المسیح، ھل نحن نعرف من نحن 
یمكن " أن تكون؟ أو حیث یریدك هللا هللالك  في المكان الذي خططھھل ترید أن تكون "وبعبارة أخرى، 

  .أفضل شریك حیاتنا بطریقةفھم لننعرف أنفسنا و لكيتوجیھ ھذه األسئلة نفسھا لنا 
 
  

  .أفضل إجابة اختر
  
  .یةوحدانالھو دلیل على  واصلتأم خطأ؟ ال صواب -١
 
  .وحدانیةال یقودالذي  و؟ الحب ھو الدینامأم خطأ صواب -٢
 
  .وحدانیةال الذي ینمي ؟ التفاھم ھوأم خطأ صواب -٣
 
  .متماثلین الرجال والنساء؛ ونحن جمیعا خلقنا؟ حقاً ال توجد اختالفات بین خطأأم  صواب -٤
 

  .ما لم یذكر خالف ذلك، اختر أفضل إجابة واحدة لكل سؤال 
 
  ؟متفرداذا خلق هللا كل إنسان لما -٥

  .متماثلینالجمیع أن یكون  هللا أراد -أ 
  .البشرب الكون الكبیر بحاجة أن یكون مليء -ب 
  .كل إنسانل طابع فریدھناك  -ج 
   .الرجال والنساء الشجار بین تمتع برؤیةلن -د 

 
  ؟ھ لیس من الحكمة أن نقارن أنفسناخبرنا أنتكلمة هللا  بمن -٦

  ینخراآل -أ 
  أشقاؤنا -ب 
  أزواجنا  -ج 
  كل ما سبق -د 

 
  وفقا للسید المسیح، ما ھي قیمة ھویتنا، وجھودنا الذاتیة، وروحنا؟ -٧

  .بال قیمةنحن  -أ 
  .أكثر من اآلخرین قیمة بعض الناس لھم -ب 
  .ونحن ال نعرف ألن هللا لم یخبرنا -ج 
  .هأكثر من كل كنوز العالم بأسرلھ قیمتھ منا واحد كل  -د 

 
  
 
 



 
 

40 
 

  "؟ماأین أنت"هللا آدم وحواء،  سأللماذا -٨
  .جد آدم وحواءلم یهللا  -أ 
  .ب هللا كان یلعب مع آدم وحواء 
  .احیث یجب أن یكون یكونا ا لمبأنھم یعترفا أنهللا أراد آدم وحواء  -ج 
  .آدم وحواء أینال یعرف هللا  -د 

 
  ؟"قال لك من الذي"، هللا آدم وحواء  سأللماذا  -٩

  .هللا أراد أن یعرف الذین كان آدم وحواء یتحدثون إلیھم -أ 
  .ھو الذي یعطیھم المعرقة أنھ ارفتعیأراد هللا آدم وحواء أن  -ب 
  .تحدث إلى الغرباءن یریدنا أنهللا ال  -ج 
  .كان هللا یرید أن یعرف جمیع الناس الغرباء الذین تقابل معھم آدم وحواء -د 

 
  عرف؟یرید أن یهللا  ذا كانما" ما من الشجرة المحرمةأكلتھل "وحواء، وعندما سأل هللا آدم  - ١٠

  خارج خطة هللا لالكتفاء ا یسعیانأنھم اأدركقد آدم وحواء كان إذا  -أ 
  لعشاءفي اأكل آدم وحواء  ذاما -ب 
  وحواء قد عصوا لھ" إذا كان آدم" -ج 
  أم ال یكذبانسوحواء " إذا كان آدم" -د 

 
  "ماذا فعلت؟" آدم وحواء، هللا سأللماذا  - ١١

  .فعال ذاماحقاً ال یعرف هللا  -أ 
من ) خاطئةأمور صحیحة أو( ال یوجد أي شيء من ھذا القبیلكان األمر جدید بالنسبة  ألنھ  -ب 

  .قبل
  .الفرصة لالعتراف اعطیھما أن ما فعاله كان خطأ ویدركا أن یهللا یرید منھم -ج 
  .هعصواھ كان ینبغي علیھ أن یتأكد أنھما م وحواء، ولكنمعاقبة آدیرید  كان هللا -د 

 
  "؟من أین أتیت"، اإلنسانهللا سأل لماذا من المھم أن ی - ١٢

  .واقع في حیاتناهللا یریدنا أن ندرك أن الماضي  -أ 
  .أن نفھم ماضینا نایریدلكنھ ، ومن أین نحنیعلم هللا  -ب 
  .عترف بماضیناهللا یریدنا أن ن -ج 
  .ا سبقكل م -د 

 
  إلى أین أنت ذاھب؟"، اإلنسانسأل هللا لماذا ی - ١٣

  .هللا یریدنا أن ندرك أن لدیھ خطة لكل واحد منا -أ 
  .كن متأكداً هللا لم ی -ب 
  .أن یذھب إلى ھناك أیضا یریدهللا  -ج 
  .ختار جیدانسان سیاإلهللا ال یعرف إذا كان  -د 

 
  درك؟ی اإلنسانأن یرید و فھ" من أنت؟"، اإلنسانسأل هللا یعندما . ١٤

  كان من -أ 
  لم یكن من -ب 
  عالقة بامن كان لھ  -ج 
  كل ما سبق -د 
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 أجب على ھذه، شریك حیاتكثم جنبا إلى جنب مع . هللا التي یستخدمھاثمانیة الاسأل نفسك األسئلة  
درك من ك أن تساعدتالتي  األسئلةما ھي ؟ تأثیرا علیكأكثر  كان السؤال الذيما ھو . األسئلة ھذا األسبوع

  ؟هللاك ل هیریدتفرد الذي أنت وال
________________________________________________________________
________________________________________________________________

________________________________________________________________  
 

من  ھو أراد أن یجعلھم یعترفون بأنھم یریدون أن یكونوا" ؟ونماذا ترید"عندما سأل یسوع تالمیذه، 
  ؟كردماذا سیكون " ماذا ترید؟" :ولو سألك یسوع. واكونوحیث هللا خطط لھم أن ی

________________________________________________________________
________________________________________________________________

________________________________________________________________  
  
 

   
متمیزا وفریداً ولدیھ خطة  ألنھ یحبك وجعلك  أشكرو. أُشكر هللا ألنھ یتحاور مع اإلنسان               

 إلى فھم أفضل لشخصیتك وما خطتھ لكتقودك لستخدم ھذه األسئلة ی أطلب منھ أن. محددة للحیاتك
  .عائلتكلو
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  ؟إذا كان األمر كذلك، ماذا یمكن أن تفعلھ حیال ذلك؟  تفھم شریك حیاتكھل ترید حقاً أن تفھم نفسك و .١
  یفعل هللا حیال ذلك؟  أنیجب ذا ما

________________________________________________________________
________________________________________________________________

________________________________________________________________  
 
  أن یكون؟ هللا  كما أرادهصبح الشخص الفرید كیف یمكن أن ت .٢

________________________________________________________________
________________________________________________________________

________________________________________________________________  
 
   ومن أین تستمدھا ؟  ، قناعاتك الخاصة ھي ما  .٣

________________________________________________________________
________________________________________________________________

________________________________________________________________  
 
بشخصیتك أي وقت مضى فیما یتعلق  ھل فعلت ذلك فعال فيحرفیا؟  " االعتراف"كلمة تعني  ماذا .٤

؟ یةالحقیق
________________________________________________________________  

________________________________________________________________
________________________________________________________________  

 
  یك لتتباھي بھ؟ دھل أنت الذي كنت من المفترض أن تكون؟ ماذا ل .٥

________________________________________________________________
________________________________________________________________

________________________________________________________________  
 
  ؟ أم إمبراطوریتك الخاصة ملكوت هللا، تبنيكنت تسعى؟ ھل أنت  ذاماإلى  .٦

________________________________________________________________
________________________________________________________________

________________________________________________________________  
 
لفھم لفھم أنفسھم و األزواجهللا في الكتاب المقدس التي یمكن أن تساعد  ھایسأل التيانیة أسئلة ثمالما ھي  .٧

   لتصل إلى مستوى أعمق من التواصل؟بعضھم البعض؟ لماذا تعتبر ھذه األسئلة أیضا حیویة 
________________________________________________________________

________________________________________________________________
________________________________________________________________  

  الذھاب إلى العمق
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  )٣الجزء (فھم ال
  )١الجزء (والجنس 

 
  ٩الفصل 
  FAM09: الدرس الصوتي

 
وحدانیة في لل بھیجالألدوار وتقسیم العمل والتعبیر لالكتاب المقدس تعریف فھم أن ن: الھدف 

  .الزواج
 
 

ًما ِعْنَد ُكلِّ َواِحٍد، َواْلَمْضَجُع َغْیَر نَِجسٍ ٤  َواُج ُمَكرَّ َناةُ فََسیَِدینُھُُم هللاُ . لِیَُكِن الزِّ ا اْلَعاِھُروَن َوالزُّ   .َوأَمَّ
  ٤:١٣العبرانیین 

 
وِحیَِّة أَیُّھَا اِإلْخَوةُ  ا ِمْن ِجھَِة اْلَمَواِھِب الرُّ    ، فَلَْسُت أُِریُد أَْن تَْجھَلُواَوأَمَّ

  ١:١٢كورنثوس  ١
 

: َوبَاَرَكھُُم هللاُ َوقَاَل لَھُمْ ٢٨. َذَكًرا َوأُْنثَى َخلَقَھُمْ . َعلَى ُصوَرِة هللاِ َخلَقَھُ . فََخلََق هللاُ اِإلْنَساَن َعلَى ُصوَرتِھِ ٢٧
َماِء َوَعلَى ُكلِّ أَْثِمُروا َواْكثُُروا َواْمألُوا األَْرَض، َوأَْخِضُعوھَ « ا، َوتََسلَّطُوا َعلَى َسَمِك اْلبَْحِر َوَعلَى طَْیِر السَّ

ا٣١... »َواٍن یَِدبُّ َعلَى األَْرضِ َحیَ   . َوَرأَى هللاُ ُكلَّ َما َعِملَھُ فَإَِذا ھَُو َحَسٌن ِجّدً
  ٣١- ٢٧:١تكوین 

 
في الزواج والحیاة األسریة  ولیاتنافھم أدوارنا ومسؤ نتمكن منا البعض حتى نیجب علینا أن نفھم بعض

الكتاب . الزوج أن یلتزم بالوفاء لزوجتھ والزوجة لزوجھامسیحي، یجب على الالزواج في . بشكل صحیح
تقسیم العمل في المنزل المسیحي لكن ، لنا وھبھا هللالتي رنا ادوأفھم  علىنا تعالیم تساعد یعطیناالمقدس 

.  الروحیة مواھبناأخذ في االعتبار لن، وشخصیة مواھبت طبیعیة وھبامن لدینا  على ما ینبغي أن یستند
  .الروحیة بھمواال وال نخلط بین القدرات الطبیعیة أومع ذلك، یجب 

 
، ھاتحملنیمكن أن  العواصف واألزمات في حیاتنا ھم حتى عندما تأتيافتال یجب أن یكون لدینا ما یكفي من

حیاتنا  كانت إذا. ، بالطبع، عالقتنا مع یسوع؛ صخرة خالصناوأساس تفاھمنا ھ. زواجنا حتى ال تدمر
  .تأتيزمات عندما األ الصمود أماممبنیة علیھ، فإنھ سیساعدنا على  ناومنازل

 
هللا الجنس لإلنجاب، خلق في إطار الزواج واألسرة، ف. وحدانیةال بھجة یختبرامرأة للرجل واالهللا خلق 

تعبیراً عن الحمیمیة أن تكون أیضا هللا  قصدكذلك . صالحینالناس الباألرض  مألی ھو أنخطة هللا ألن 
 اسمھ نشید األنشادفي الكتاب المقدس،  جمیال سفراهللا نا اعطأ لذلك. وحدانیةالن ع الحب وتعبیر بھیج

  .للجنس في إطار الزواجبطریقة شاعریة تأكید هللا سلیمان، الذي یبین لنا ل
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  .أفضل إجابة اختر
 
  .األعمال المنزلیة فيأن یساعد زوجتھ  أبداینبغي  ال المقدس أن رجل یقول الكتاب؟ خطأصواب أم  -١
 
  .الثقافة لنا لزوج والزوجة ینبغي أن تملیھا؟ أدوار اخطأصواب أم  -٢
 

 
  .قويزواج لنا  حتى یكونستجیب بشكل صحیح إلى األزمات نأن  یدیرهللا ؟ خطأأم  صواب -٣
 
  .إلنجابھو ا الجنس خلق  ھالذي من أجل السبب الوحید ؟خطأصواب أم  -٤
 
  .؟ المواھب الروحیة والقدرات الطبیعیة ھي نفس الشيءخطأصواب أم  -٥
 

  .ما لم یذكر خالف ذلك، اختر أفضل إجابة واحدة لكل سؤال 
 
  ؟مواھبیعطي الروح القدس ال لمنلماذا و -٦

  لكل مؤمن -أ 
  جسد المسیح لصالح -ب 
  تستخدم لكي -ج 
  كل ما سبق -د 

 
  الروحیة؟ مواھبنا أن نكتشفلماذا مھم  -٧

  في الكنیسةبھا ھر اتظنحتى  -أ 
  وأسرتناخدم الكنیسة ن ا أننحتى یمكن -ب 
  سلطةمركز وكون لنا ی ا أننحتى یمكن -ج 
   .ا أن نصبح أفضل من شریك حیاتنانحیث یمكن -د 

 
  حیاتنا؟ فيالعواصف األزمات ولتغلب على وا على االستمرار نالیساعد زواجماذا یقول یسوع  -٨

  الوفاء وااللتزام والذھاب إلى رحالت كثیرة  -أ 
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  على صخرة نازواجبناء حیاتنا و -ب 
  الصالة كل یوم والذھاب إلى الكنیسة كل یوم أحد -ج 
  تكریم األب واألم، والحرص على عدم اإلساءة إلى أحد -د 

 
  )خاصة بكأكتب أمور  طبق أوما ین اختر كافة(حاولت أن تدمر زواجك؟ التي زمات األما ھي  -٩

  موت طفل                          الخیانة 
  المالیةاألمور                    األبوة واألمومة  
  أزمات منتصف العمر                            عالقات  
  الصحة                   العالقة الحمیمة  
  عملال                   اإلجھاد العاطفي 

________________________________________________________________
________________________________________________________________

________________________________________________________________  
 

  ؟ذا ینبغي أن نتوقع في زواج مسیحي جیدما- ١٠
  المصاعب واألزمات أبدا من تعاني لن كأن -أ 
  محبوبا ولطیفا كون دائماً سوف ت كأن -ب 
  لن یكون ھناك أبدا أي تجارب -ج 
  ما ورد أعالهم ال شيء -د 

 
  وفقا لكلمة هللا، ما ھو الزواج في نظر هللا؟ - ١١

  وال یفرقھم إنسان هللا  جمعھم الذین أولئك -أ 
  م البعض كثیراأولئك الذین یحبون بعضھ -ب 
  أولئك الذین لدیھم حفل جمیل في الكنیسة -ج 
  .أنھم مالئمون لبعضاآلباء على الذین اتفق أولئك  -د 

 
  ؟من العالقة الحمیمة في الزواج هللاقصد و ما ھ - ١٢

  عن الحب في ھذه الحیاة تعبیر بھیج -أ
  من خاللھا الناس یأتون إلى ھذا العالم طریقة -ب 
  جاربالتحمایة ضد  -ج 
  كل ما سبق -د 

 
  ما ھي خطة هللا للزواج؟ رأیك في ٥:٢٤طبقا لسفر التثنیة  - ١٣

  .إلى الحرب حتى ال یذھبینبغي أن یتزوج الرجل  -أ
  .عملالكل عندما یتزوج الرجل، على الزوجة أن تقوم ب -ب
  .السعادة لزوجتھ قأن یتعلم كیف یحقالزوج على  -ج
  .وجمن األفضل للرجل أن ال یتز -د

 
   

  
  

                    
  

إَِذا اتََّخَذ َرُجٌل اْمَرأَةً َجِدیَدةً، فَالَ 
یَْخُرْج فِي اْلُجْنِد، َوالَ یُْحَمْل َعلَْیھِ 

ا ا یَُكوُن فِي بَْیتِِھ َسنَةً . أَْمٌر مَّ ُحّرً
  .َواِحَدةً، َویَُسرُّ اْمَرأَتَھُ الَّتِي أََخَذھَا

  ٥:٢٤التثنیة  -
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  یسوع المسیح؟ ھل زواجك مبني على صخرةتواجھ زواجك؟ التي زمة األعاصفة أو الما ھي           

________________________________________________________________
________________________________________________________________

________________________________________________________________  
 

ذا ما. ٥-٢:٧كورنثوس ١اقرأ . جداً في جمیع أنحاء كلمتھ حول خطتھ للزواج تعلیما واضحالقد أعطى هللا 
في عن واجبات الزوج؟ وماذا عن واجبات الزوجة؟ كیف یمكننا أن نساعد شركائنا " كلمة هللا"علم ت

  إغراءات الشیطان؟ضد ج اوالز
________________________________________________________________
________________________________________________________________

________________________________________________________________  
 

 
   
  
  
  
  
  
  

  
  

منھ  كلتقریب ھایرید استخدامھو أتي في حیاتك وویعرف كل العواصف التي تألنھ یفھم   أشكر
 أشكر. ة التي خلق بھا شریك حیاتكفریدالطریقة أشكر  من أجل الو. لتعرفھ أكثر وتختبر محبتھ لك أكثر

كما  وحدانیة في زواجك یكون حقاً بال بھیجصلي من أجل أن التعبیر اللخطتھ الخاصة بالعالقة الحمیمة و 
  . أن یساعدك على التعبیر عن حبھ غیر المشروط لشریك حیاتكاسأل هللا .قصده هللا لك أن یكون

 
 
 

نَا، لِیَُكْن لُِكلِّ َواِحٍد اْمَرأَتُھُ، َوْلیَُكْن لُِكلِّ َواِحَدٍة َرُجلُھَا٢ ُجُل اْلَمْرأََة ٣. َولِكْن لَِسبَِب الزِّ لِیُوِف الرَّ
ُجلَ َحقَّھَا اْلَواِجَب، َوَكذلَِك اْلَمْرأَةُ أَْیًضا  ُجلِ ٤. الرَّ َوَكذلَِك . لَْیَس لِْلَمْرأَِة َتَسلُّطٌ َعلَى َجَسِدھَا، بَْل لِلرَّ

ُجُل أَْیًضا لَْیَس لَھُ تََسلُّطٌ َعلَى َجَسِدِه، بَْل لِْلَمْرأَةِ  الَ یَْسلُْب أََحُدُكُم اآلَخَر، إِالَّ أَْن یَُكوَن َعلَى ٥. الرَّ
بَُكُم ُموافَقٍَة، إِلَى ِحیٍن، لَِكْي تَتَ  الَِة، ثُمَّ تَْجتَِمُعوا أَْیًضا َمًعا لَِكْي الَ یَُجرِّ ْوِم َوالصَّ ُغوا لِلصَّ فَرَّ
  ..الشَّْیطَاُن لَِسبَِب َعَدِم نََزاھَتُِكمْ 

  ٥-٢:٧كورنثوس ١
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  كیف؟  جعلتك أقرب إلى شریك حیاتك أم العكس؟ األزمات في حیاتك ھل .١

________________________________________________________________
________________________________________________________________

________________________________________________________________  
 
أي وقت مضى أي من ھذه؟  كیف أنت في ھل واجھت .  الدرس یسرد عدة أنواع من األزمات .٢
   شریكك تعاملتما مع ھذه األزمات؟و

________________________________________________________________
________________________________________________________________

________________________________________________________________  
 
  ؟ لیس جیدا عنھ أنھ هللا الق سفر التكوین الذيما ھو الشيء الوحید في  .٣

________________________________________________________________
________________________________________________________________

________________________________________________________________  
 
  ة أمام وحدتنا؟ ن وحدتنا، عقبع یجالبھیكون التعبیر لصممھ هللا الذي كیف یمكن أن یصبح الجنس،  .٤

________________________________________________________________
________________________________________________________________

________________________________________________________________  
 
ین حول خطتھ لمتزوجأین قول هللا لالجنس؟  بعلى المعلومات الخاصة  أن تحصلك أین یجب علیمن  .٥

  للجنس؟ 
________________________________________________________________

________________________________________________________________
________________________________________________________________  

 
  وقعاتك؟ ما ھو موقفك تجاه الجنس؟ ما ھي ت .٦

________________________________________________________________
________________________________________________________________

________________________________________________________________  
 
  للجنس؟  ٣سفر التكوین  ألشجار في ارمز تكیف  .٧

________________________________________________________________
________________________________________________________________

________________________________________________________________  

  الذھاب إلى العمق
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  )٢الجزء (الجنس 
 
  ١٠الفصل 
  FAM10: الدرس الصوتي

 
  .هللا للعالقة الجنسیة داخل إطار الزواج خطةفھم : الھدف              

 
 
  ١٨:٢تكوین             ".لَْیَس َجیًِّدا أَْن یَُكوَن آَدُم َوْحَدهُ "               
 

اإَِذا اتََّخَذ َرُجٌل اْمَرأَةً َجِدیدَ  ا یَُكوُن فِي بَْیتِِھ َسنَةً . ةً، فَالَ یَْخُرْج فِي اْلُجْنِد، َوالَ یُْحَمْل َعلَْیِھ أَْمٌر مَّ ُحّرً
 ٥:٢٤تثنیة                  .َواِحَدةً، َویَُسرُّ اْمَرأَتَھُ الَّتِي أََخَذھَا

ُجُل اْلَمْرأَةَ َحقَّھَا اْلَواِجَب، َوَكذلَِك اْلَمْرأَةُ أَْیًضا الرَّ ٣   ٣:٧كورنثوس١            . ُجلَ لِیُوِف الرَّ
 

یضا اإلنجاب، ولكن أ التي نراھا في الكتاب المقدس ھياألھداف  ھذه أحد. كثیرة أشیاءالجنس هللا قصد ب
وتنمو حیاتھما روحیا معا  معاالزوج والزوجة  عندما یتحد .هللا قصد بالجنس التعبیر البھیج عن الحب

ن البھیج علتعبیر لسوء الحظ، ما صممھ هللا ل. تھماتصبح عالقتھما الجنسیة تعبیرا بھیجا عن وحدانی
  .وحدانیةال الوحدانیة غالباً ما یصبح واحد من أكبر العقبات في طریق

 
 ،التوافق ینمیان في ا،روحیینمیان  — الوحدانیةكل شيء لینمیان في الزوج والزوجة  أن یفعل یجب

 فيونكران الذات . د عالقتھما الجنسیةكل ھذه األمور تفی –ا البعض مل مع بعضھواصالت ینمیان في
. اتجوانب أخرى من العالق عنھ فيال یقل أھمیة  أثناء العالقة الجنسیة في الزواج التعبیر عن الحب

ھذا ھو نوع الحب . خراآلشخص ال شباعینبغي أن تكون ملتزما تماما بإ، عالقة جنسیةدخل في تعندما ف
  .كونیأن  ه هللاقصدكما وااللتزام الذي یجعل الجنس 

 
كیف ینبغي أن یكون موقفنا  أن تعلمناكلمة هللا نا لسمحإذا . عالقاتنا في الكتاب المقدسل خطتھ یعلمناهللا 

لیكون مصدر بھجة لكل من الزوج  لزواجافي سیاق هللا  جعلھ، سوف نكتشف أن الجنس نحو الجنس
 التي یمكن أن تؤدي بنا" ئب الروحیة السبعالعجا"ما نسمیھ هللا لنا یظھر ولكن األھم من ذلك،  .والزوجة

  : تنفیذ خطتھ األبدیة لناولنا  تھتحقیق محب إلى
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 متفردین/ هللا خلقنا 
 االنفصال عن هللا /الطالق 
 وعدلھحبة هللا مبین  /معضلةال 
 الطالق عدب تصالحال ناكیف یمكنھي  "أخبار جیدة"تخبرنا " مة هللاكل"-إعالن هللا العظیم 
 بتنا لقبول الخبر السار أن یسوع دفع ثمن خالصناقرارنا واستجا. 
 تبعیة یسوع 
 المسیح یعیش فینا ھذا ھو محركنا.  

  
  .أفضل إجابة اختر

 
  .اإلنجاب، ال للتمتع ھو غرض هللا الوحید للجنس؟ أم خطأصواب  -١
 
  .وحدانیة بین الزوج والزوجةالن ع ھو تعبیر بھیج؟ الجنس خطأأم  صواب -٢
 
حول ھذا الموضوع من  یعلمنا أي شيء عن الجنس؛ نستمد معرفتنا ؟ الكتاب المقدس الأم خطأصواب  -٣

  .ثقافتنا
 
   .عن الجنس ألن ھذا الحدیث لیس مقدس نتحدثینبغي أن ال ؟ أم خطأصواب  -٤
 
  .عن الجنس بقدر اإلمكان یمتنعوا أن كتب بولس أن المتزوجین یجب؟ أم خطأصواب  -٥
 
  .اجنا ھو الجانب الروحيزو في؟ الجانب األكثر أھمیة  خطأأم  صواب -٦
  
 

  .ما لم یذكر خالف ذلك، اختر إجابة واحدة لكل سؤال 
 
  )نطبقكل ما یاختر (ممارسة الجنس؟ ما ھو قصد هللا من -٧

  اإلنجاب -أ 
  النزاع بین الزوج والزوجة -ب 
  المتعة والتمتع -ج 
  وحدانیةالالتعبیر عن الحب و -د 
  تحقیق الرغبات  في األنانیة - ه 
  بطریقة غیر أنانیة الحببوفاء ال - و 

 
  الوفاء الجنسي؟ یختبرازوج والزوجة لما الذي یجب أن یحدث لكل من ال-٨

  .اآلخر وبخاصة الزوج، یجب أن یكون محورهكال منھم،  -أ 
  .أنھا یجب أن تركز على وفاء الخاصة بھم، ولیس كل منھما -ب 
  .یجب دراسة ما یقولھ الثقافة عن الجنس -ج 
  .ء الجنسي ھدف من المحتمل، حتى أنھم یجب أن ال یتوقع العثور علیھالوفا -د 
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  أساس ینبغي أن الزوجین اتخاذ قرارات حول العالقة الجنسیة بینھما؟أي ، على سوفقا لبول -٩
  كل ما ھو متوسط على أساس -أ 
  على أساس كل ما تملیھ الثقافة -ب 
  علیھا یتفقاعلى أساس كل ما  -ج 
  ي الرجلعلى أساس رأ -د 

 
  )نطبقكل ما یاختر (هللا للعالقة الجنسیة؟  خطةأي من العبارات التالیة تصف  - ١٠

  إختیاري                    أناني  
  مشترك                   یطالب 
  روحي         غیر المشروط 
  غیر مرضي                   مادي 
  غیر مقدس                حصري 
  

  ؟"العالم فيالروحیة عجائب بعة سال"ما ھي  - ١١
  )تفردنا –خطة هللا لنا( -١ 
  )االنفصال عن هللا–الطالق( -٢ 
  )محبة هللا وعدلھ –المعضلة( -٣ 
  )سارر الكلمة هللا، والخب –اإلعالن( -٤ 
  )استجابتنا  —قرارال( -٥ 
  )اتباعنا لھ —نااتجاھ( -٦ 
  )نایعیشون فی یح الذيالمس –الروحي محركال( -٧ 

  
 

  
 تعتقدالتي في العالقة الزوجیة الخاصة بك؟ ما ھي الطرق  مستوفاة الجنس  خطةرأیت  كیف 

  أن زواجك یحتاج أن ینمو؟ بھا
________________________________________________________________

________________________________________________________________
________________________________________________________________  

 
كما  على تجربة الزواج ا، فلن تكون قادركان الاتباع یسوع المسیح؟ إذا ھل قررت في أي وقت مضى 

  .بذلك الیوم قمللمسیح،  كزواجتك وحیا لم تسلم أبد إذا كنت .قصده هللا
 

   
 عطیةأشكر هللا على ". یحابنھ یسوع المس"من خالل الرائعة  لخالصنعمة اأشكر هللا على              

 اتعبیرحتى یصبح  – شریك حیاتكلعالقتك الجنسیة مع  قصدهساعدك على تحقیق یأطلب منھ أن . الجنس
  .كونت كما ینبغي أنوحدانیة العن 
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عن الجنس، المحیطة بك ثقافة العلم ذا تإطار الزواج، مااب في خلق الجنس للمتعة واإلنج إذا كان هللا .١
   وما الذي تختاره أنت لتؤمن بھ؟

________________________________________________________________
________________________________________________________________

________________________________________________________________  
 
  ؟ فعالةجنسیة العالقة الجعل ف یذي سوما ھو المفتاح ال .٢

________________________________________________________________
________________________________________________________________

________________________________________________________________  
 
  نا؟لنموذج المسیح والكنیسة أن یتحقق في زواج یمكنكیف  .٣

________________________________________________________________
________________________________________________________________

________________________________________________________________  
 
  ؟ على ھذا العونیف تحصل دون عون هللا، ك صالحا أو أبا یكاشرأن تكون  اكان غیر ممكنإذا  .٤

________________________________________________________________
________________________________________________________________

________________________________________________________________  
 
  مسیحي؟ ال اإلنسان "ةیسبع عجائب الروحال" كیف تصف .٥

________________________________________________________________
________________________________________________________________

________________________________________________________________  
 
  ك؟  كیف؟ یصف" العجائب الروحیة السبع"واحدة من ھل كل  .٦

________________________________________________________________
________________________________________________________________

________________________________________________________________  
 
سیساعدك ذلك على أن تصبح شخصا صالحا ویصبح زواجك  كیفعندما تصبح إنسانا مسیحیا  .٧

  ناجحا؟ 
________________________________________________________________

________________________________________________________________
________________________________________________________________  

 

  قمعلا ىلاالذھاب 
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   الموجز الختام 
  السباعيالزواج 

 
  ١١الفصل 
  FAM11: الدرس الصوتي

 
             

  
وحدانیة الالجنسیة في الزواج واألساس الروحي الذي یجعل  زیادة فھم العالقة: الھدف                       

  ممكنة حقیقیةال
 
 

ُجلِ ٤             ُجُل أَْیًضا لَْیَس لَھُ تََسلُّطٌ َعلَى . لَْیَس لِْلَمْرأَِة تََسلُّطٌ َعلَى َجَسِدھَا، بَْل لِلرَّ َوَكذلَِك الرَّ
  ٤:٧كورنثوس ١                      َجَسِدِه، بَْل لِْلَمْرأَةِ 

 
  ١٢:٧ متى          َما تُِریُدوَن أَْن یَْفَعَل النَّاُس بُِكُم اْفَعلُوا ھَكَذا أَْنتُْم أَْیًضا بِِھمْ  فَُكلُّ ١٢
 
حیث . لزواجا في الحمیمةأھم المقاطع في الكتاب المقدس التي تتحدث عن  أحدھو  ٧كورنثوس  ١

 ن یكونوا علىأ مبدأف األزواج والزوجات یمكن أن یرضوا بعضھما البعض ویناقش كی سبولالرسول 
كما تقول . إلى ذلك ھو أن یصبح كل واحد محوره اآلخرالمفتاح و. أثناء العالقة الجنسیة ھام جداً اتفاق 

عندما . )١٢:٧متى (" فَُكلُّ َما تُِریُدوَن أَْن یَْفَعَل النَّاُس بُِكُم اْفَعلُوا ھَكَذا أَْنتُْم أَْیًضا بِِھمْ ١٢، "القاعدة الذھبیة"
احتیاجات تلبیة على أخرى أي عالقات  وأالزواج  قادرین في صبحن، لى العیش بھذا المبدأعنكون قادرین 

  . اآلخر
 

، وحدانیة شركة كاملةزواج المن المفترض أن یكون ف. النموذج الكتابي للزواج ھو المسیح والكنیسة
اد الروحي یعطي فاإلتح. ھذه العالقة تشبھ عالقة المسیح وعروسھ الكنیسة، ة لشخصیتین كاملتینروحی

 أن یكون لنا ھوھذا النوع من الحب  من انالسبیل الوحید الذي یمكن. حب غیر أناني مثل حب المسیح
 وجعلناه یمتلكروحیا مع هللا،  اتحدناإذا . یعیش في داخلنا" روحھ"القة حیویة مع یسوع وأن نترك ع

ھذا  على. هللا یریدھاالطریقة التي  سبنف أزواجناعلى حب  نصبح قادریننفوسنا بروحھ،  وامتألتحیاتنا 
  .نستطیع أن نختبر الزواج كما أراده هللا لنا أن یكوناألساس الروحي، 
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  .أفضل إجابة اختر
 
  .بعد وفاة أحد الزوجین مرة أخرى؟ الكتاب المقدس یمنع الزواج خطأصواب أم  -١
 
  .وقت یكون متزوجاوفي نفس الخدم هللا بفعالیة للكتاب المقدس، ال أحد یمكن أن ی وفقا؟ خطأصواب أم  -٢
 
الشریك ترك ی الغیر مؤمن أن الشریكالطالق عندما یختار ب؟ الكتاب المقدس یسمح خطأأم  صواب -٣

  .المؤمن
 
 .یة وبصالةقرار خطیر ینبغي أن یكون بعنا ؟ الزواجخطأأم  صواب -٤

 
فید جداً ألي مجال في نھج م –أن یعاملوك معاملة اآلخرین كما ترید  -؟ القاعدة الذھبیةخطأأم  صواب -٥
  .لزواجا
 
إشارة  الوحدانیة بین الزوج والزوجة، ھي؟ عندما یتحدث الكتاب المقدس عن خطأصواب أم  -٦

  .ا الجسدیة فقطملعالقتھ
 

  .ما لم یذكر خالف ذلك، اختر إجابة واحدة لكل سؤال 
 
  )نطبقكل ما یتر اخ(لزوجین؟ ھي العقبات التي تعترض وحدانیة ا أي من اإلجراءات التالیة -٧

  األنانیة عدم -أ 
  تواصلاالفتقار إلى ال -ب 
  فھمالسوء  -ج 
  الحب -د 
  عالقة جنسیة صحیة - ه 
  قیم تتعارض - و 
  األطفال -ز 

 
  )نطبقكل ما یاختر (أي من التالي ھو مثال عن وجود قیم غیر متوافقة؟  -٨

  األطفال تربیةیتجادلون حول كیفیة  -أ 
  كیفیة استخدام األموال كثرة الخالفات حول -ب 
  الرغبات واألھداف انتقاد -ج 
  كل ما سبق -د 
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  ؟لى أكمل وجھ كما یرید هللا مناكیف یمكن أن نحب ع -٩
  .وقدرتناالطبیعیة  عن طریق قوتنا -أ 
  بالتعبیر عن آرائنا الخاصة باستمرار -ب 
  قدر اإلمكانببممارسة الجنس  -ج 
  .ناھ لآلخرین عن طریقحبولنا في داخ باالعتماد على روح هللا -د 

 
  ؟بدال منایسوع على الصلیب  ماتلماذا  - ١٠

  بیننابین هللا و لیكون جسرا -أ 
  یكون مثاالً جیدا كشھید لكي -ب 
  باألعمال الصالحة نتبرر ین لنا كیفبلی -ج 
  جدوى النتھي بإلثبات أن كل الحیاة ت -د 

 
  یمان؟ھ باإلفي حیاتنا عندما نقبلیسوع دور  ھوما  - ١١

  .جیدة ائحأنھ یعطینا نص -أ 
  .من تعالیمھ ھاالتي نحباألجزاء  نحن نتبع -ب 
  .أنھ یجلس على عرش حیاتنا -ج 
  .إذا كنا نرید لنتبعھلنا ھو مثال جید  -د 

 
  ؟خلصناكیف یمكننا أن نعرف أننا - ١٢

  .كل یوم بالخالصإذا شعرنا  خلصنا -أ 
  .أن یأتي إلى حیاتنا ندعوه، و لنا بخالص یسوعق بحقائق اإلنجیل، ونث نخلص إذا آمنا -ب 
  .ونعتمدعندما نصلي إلى یسوع  غامضةفقط إذا كان لدینا تجربة  نخلص -ج 
  .في حیاتناأن ندعو یسوع بعد  أبدا لم نفعل خطیةإذا  أننا خلصنایمكننا أن نعرف  -د 
  
      

من خاللك؟ لآلخرین  محبتھإظھار و، خاللك دائما على یسوع أن یعیش حیاتھ من تتكلھل كنت             
من العالقات؟ إذا لم یكن األمر كذلك، ما ھي  وغیره كزواجعلى  ھذاأثر إذا كان األمر كذلك، كیف 

  یعیش في حیاتك؟ تجعل یسوعالقرارات التي تحتاجھا ل
________________________________________________________________

________________________________________________________________
________________________________________________________________  

 
الذین  داخلالذي یعیش " روح یسوع"للحیاة األبدیة وعلى  العطیة المجانیةأشكر هللا على  
إذا كنت . لھم ھحبلكي تظھر لآلخرین من خالل حیاتك،  قوتھبأطلب منھ أن یساعدك على العیش . یؤمنون

على یملك ھ لتحصل على المغفرة، وأدعل اآلن صليمن قبل كمخلص شخصي لحیاتك،  قبل یسوعت لم
  .اشكر هللا على خطتھ لحیاتك وألسرتكو. عرش قلبك

  
  
  
  
  
 
 



 
 

55 
 

 
 
 
  ؟ ستند علیھلمقدس یفي الكتاب اإلى أي نص ؟  املألرفي زواج اما ھو رأي القس وودوارد  .١

________________________________________________________________
________________________________________________________________

________________________________________________________________  
 
  لزواج والجنس؟ افي مجال " القاعدة الذھبیة"تطبق كیف  .٢

________________________________________________________________
________________________________________________________________

________________________________________________________________  
 
ناك مجاالت تخبأنھا على ھل ھ البعض، أم كمامع بعض الصدقعادة  كمالدی شریك حیاتكھل أنت و .٣

  ؟ بعض
________________________________________________________________

________________________________________________________________
________________________________________________________________  

 
   ؟المال وقات الفراغ أوالتصرف فيأ، مثل كیفیة قضاء ماالقیم الخاصة بك تتفقا على ھي .٤

________________________________________________________________
________________________________________________________________

________________________________________________________________  
 
ما رأیك . الخالفمن % ٩٠، أو الزواجفي  البھجة من% ١٠یمثل ویقول القس وودوارد أن الجنس  .٥

   ولماذا؟
________________________________________________________________

________________________________________________________________
________________________________________________________________  

 
موجود في ) ، والتوافق، والحب، التفاھم، الجنستواصلال(وحدانیة الالعقبات التي تعترض أي من  .٦

  حیاتك؟
________________________________________________________________

________________________________________________________________
________________________________________________________________  

 
وحدانیة مع الالروحیة أو  ھل لھذا عالقة باالفتقار إلى العالقة، خالفإذا كانت ھناك مجاالت لل. ٧

 ؟المسیح
________________________________________________________________

________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

  عمقلا ىلاالذھاب 
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