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  التوافق والحب
 

  ٥الفصل 
  FAM05: الدرس الصوتي

 
  ."يأغاب"ة حبمال دینامكیة تعریفمواصلة استكشاف أدلة التوافق في الزواج و: الھدف        

 
  
 

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

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

 
٣٠حدمت فَهِي بةُ الريقتأَةُ الْمرا الْملٌ، أَماطالُ بمالْجو شغ نسط٣١ُ. اَلْحا أَعهحدملْتا، وهيدرِ يثَم نا موه

  .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 الزواجانیة وحدالالبعد الروحي ھو أساس 
وحدانیة؛ والحب ھو التعبیر عن الدلیل على الھم؛ التوافق ھو ینوحدانیة بالوالحفاظ على  نموعلى 

في دة من أكبر المشاكل ولكن 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  الزواجالتوافق في  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  ١ي وصف للمحبة نجده ف

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 یكونا زواجن
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  .أفضل إجابة اختر
 
  .بالنواحي الجسدیة لھا عالقة؟ معظم مشاكل التوافق في الزواج صواب أم خطأ -١
 
  .للعالقة بین المسیح وكنیستھ ھي انعكاسا یةجالعالقة الزو؟ صواب أم خطأ  -٢

 
  .رجلكیف یصلح الرجل المرأة وكیف تصلح المرأة ال ؟ یقول الكتاب المقدسصواب أم خطأ  -٣
 
  .؟ یخبرنا الكتاب المقدس أن للرجال والنساء أدواراً مماثلة في الزواجصواب أم خطأ  -٤
 
  .لبأقل أھمیة من الرج س المرأة أدنى من الرجل، ویعاملھا؟ یقول الكتاب المقدصواب أم خطأ  -٥
 

  .ما لم یذكر خالف ذلك، اختر إجابة واحدة لكل سؤال 
 
  معاملة زوجاتھم؟لزواج الكتاب المقدس األ 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 ھا الروحیة وقدرتھامواقف -ج 
  لھا القدرة على كسب المال -د 

  
  رجل والمرأة؟الدوار األساس الذي یبنى علیھ  ھوما من السمات التالیة  -٨

  الخضوع -أ 
  المواھب والمھارات -ب 
  مظھرال -ج 
  الحب -د 
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   ؟روحیةأعظم صفة أي مما یلي ھو  -٩
  المعرفة -أ 
  الرجاء -ب 
  اإلیمان -ج 
  الحب -د 

 
  ؟تطبیق ما تعلمناهالحب في الكتاب المقدس، كیف ینبغي علینا  عندما قرأنا عن- 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  الكتاب ما یقولھیجب التأكد من أننا نفھم  -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
________________________________________________________________

________________________________________________________________
________________________________________________________________  

 

كیف تعتقد أن زواجك وعالقاتك یمكن أن تتغییر لو أظھرت ھذا النوع من الحب الذي أحبنا بھ یسوع؟ 
  قدرتنا على إظھار ھذا النوع من الحب؟ عل لننميفماذا یمكن أن ن

________________________________________________________________
________________________________________________________________

________________________________________________________________  
  

     
 من أجل محبتھ التي ال تنتھي، اسأل هللا أن یظھر لك حبھ بطرق أعمق وأعمق، نشكر هللا   

اسأل هللا أن یغیر سلوكیاتك  .على النمو في قدرتك على حب اآلخرین وعلى إنكار الذات  ویساعدك 
  .وعالقاتك والسیما زواجك وأنت تتعلم إظھار المحبة
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 ما مدى توافقك أنت وزوجتك في قیمكم؟  -١
________________________________________________________________

________________________________________________________________
________________________________________________________________  

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

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________  

  
 ؟  للزوجة؟ زوجھذا النموذج لل ھي یصفوما ھو الدور الذ -٣

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________  

  
على ھذا؟  انمتفق ما؟ ھل أنتالزواجفي  تریان دور كل منكماكیف أنت وزوجتك  -٤

________________________________________________________________
________________________________________________________________

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

________________________________________________________________
________________________________________________________________

________________________________________________________________  
 
 ھي أكبر مشكلة في الزواج؟ ما -٦

________________________________________________________________
________________________________________________________________

________________________________________________________________  
 
 الضغوط التي تواجھنا في الزواج؟ ھي ما -٧

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________  

 

  الذھاب إلى العمق


