
 
 

26 
 

  الحب
  لطالقومنظور الكتاب المقدس ل

 
  ٦الفصل 
  FAM06: الدرس الصوتي

 
  .الكتاب المقدس عن الطالق ھیة الحب في العالقة الزوجیة وما یقولكامفھم دین: الھدف 

 
َوالَ تُقَبُِّح، َوالَ تَْطلُُب َما ٥اْلَمَحبَّةُ الَ تَتَفَاَخُر، َوالَ تَْنتَفُِخ، . اْلَمَحبَّةُ الَ تَْحِسدُ . اْلَمَحبَّةُ تَتَأَنَّى َوتَْرفُقُ ٤ 

، َوالَ تَظُ  َؤ، لِنَْفِسھَا، َوالَ تَْحتَدُّ ، ٦نُّ السُّ ُق ُكلَّ ٧َوالَ تَْفَرُح بِاِإلْثِم بَْل تَْفَرُح بِاْلَحقِّ َوتَْحتَِمُل ُكلَّ َشْيٍء، َوتَُصدِّ
ا اآلَن فَیَْثبُتُ ١٣ . ...اَْلَمَحبَّةُ الَ تَْسقُطُ أَبًَدا٨. َشْيٍء، َوتَْرُجو ُكلَّ َشْيٍء، َوتَْصِبُر َعلَى ُكلِّ َشْيءٍ  اِإلیَماُن : أَمَّ

َجاُء َواْلَمَحبَّةُ، ھِذِه الثَّالَثَةُ َولِكنَّ أَْعظََمھُنَّ اْلَمَحبَّةُ وَ    ١٣، ٨-٤:١٣كورنثوس ١                 .الرَّ
 

بُّ إِلھُ إِْسَرائِیَل، َوأَْن یَُغطَِّي أََحٌد الظُّلَْم بِثَْوبِِھ، قَاَل َربُّ الْ «١٦ فَاْحَذُروا . ُجنُودِ 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 دون الحب، ب. وحدانیةال
المحبة الرقیقة،  ١٣كورنثوس  ١كما ھو مذكور في  –محبة هللا agape –الالزم للزواج ھو حب إلھي 

نحن نستطیع أن نظھر ھذا الحب فقط من خالل . تتفاخر وال تنتفخ، المثابرة والمتسامحة ال الواقیة، التي
لذلك وجود المسیح في مركز حیاتنا والسماح لھ أن یحیا ویحب من خاللنا . فینا قوة روح هللا الذي یسكن

یجب أن . ھذا النوع من الحب غیر المشروط والذي ال یسقط أبدا ال غنى عنھ. 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 أنهللا القصد 
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
  .   على أساس حبھ وقصده الصالح لناالتعالیم مبنیة 
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  .أفضل إجابة اختر
  
  .تصرفاتنا؟ الحب ھو شعور داخلي لیس لھ تأثیر صواب أم خطأ -١
 
   . نظھر لآلخرین نوع الحب الذي بینھ هللا لناال یمكن أن  ؟صواب أم خطأ -٢
 
  .من صلب طبیعة هللا وال یوجد فیھ تغییرالكتاب المقدس ھو  ھ؟ الحب كما یصفصواب أم خطأ -٣
 
  .ز على اآلخرین ولیس على أنفسنایركیقي فیھ ت؟ الحب الحقصواب أم خطأ -٤
 
  .كون عالقة دائمةیقصد هللا أصال للزواج أن ؟ صواب أم خطأ -٥
 
  .الطالق ألي سبب من األسباببسمح صواب أم خطأ؟ الكتاب المقدس ال ی -٦
 

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

  أنفسنا -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 

  
  درك؟ بھا، ماذا یجب أن ت هللا ناالحب بالطریقة التي یحب كون قادراً علىأن ت- ١٠

  .یمتلكھ ھذا النوع من الحب، ولكن هللا ال أمتلكأنا  -أ 
  .هللا یستطیعھذه الطریقة، ولكن بأحب  أنا ال أستطیع أن -ب 
  .هللا دائما یریدحب، ولكن مرات كثیرة ال أرید أن أ -ج 
  كل ما سبق -د 
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  )نطبقی 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 
   .فالاالتفاق على عدد األط یستطیعانزوجین ال  - ه 

 
  إرشادات هللا المتعلقة باألسرة والزواج؟ما 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 

  
 

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

________________________________________________________________
________________________________________________________________

________________________________________________________________  
 

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

________________________________________________________________
________________________________________________________________  

  
  
 

أن  سأل هللان. نشكر هللا ألنھ یرید أن یمألنا بمحبتھ، وأن یعطینا عالقات قویة، ویجعل بیوتنا سعیدة 
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
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  ؟ ٧-٤:١٣كورنثوس ١مك لحبك لشریك حیاتك في ضوء ما جاء في ما ھو تقیی -١
________________________________________________________________

________________________________________________________________
________________________________________________________________

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

________________________________________________________________
________________________________________________________________  

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

________________________________________________________________
________________________________________________________________

________________________________________________________________  
 
وفقا للكتاب المقدس؟ لذي لدیھ الحریة في ترك الزواج، امن ، غیر مؤمن منفي زواج مؤمن  -٤

________________________________________________________________
________________________________________________________________

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

؟ لھما
________________________________________________________________

________________________________________________________________
________________________________________________________________  

 
 قانون الزواج واألسرة؟  قصدما ھو  -٦

________________________________________________________________
________________________________________________________________

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

________________________________________________________________
________________________________________________________________

________________________________________________________________  
 

  الذھاب إلى العمق


