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  دلیل الزواج
  
  ٤الفصل 

 ٤٧الدرس الصوتي رقم  جدیدالالعھد 

 .أن نتعلم تعالیم بطرس عن الزواج: الھدف
ةُ ِمَن هللاِ . أَنَا ُكوَن َجِمیُع النَّاِس َكَماألَنِّي أُِریُد أَْن یَ   اْلَواِحُد ھَكَذا . لكِنَّ ُكلَّ َواِحٍد لَھُ َمْوِھبَتُھُ اْلَخاصَّ

  )٧:٧كورنثوس ١.(َواآلَخُر ھَكَذا
بُّ ُكلَّ َواِحٍد، ھَكَذا لِیَْسلُكْ ١٧ . َوھَكَذا أَنَا آُمُر فِي َجِمیعِ اْلَكنَائِسِ . َغْیَر أَنَّھُ َكَما قََسَم هللاُ لُِكلِّ َواِحٍد، َكَما َدَعا الرَّ
  )١٧:٧كورنثوس ١(

فھو یتناول عددا من . كورنثوس یُعرف باسم أصحاح الزواج في الكتاب المقدس١اإلصحاح السابع من 
األسئلة وضعھا أعضاء كنیسة كورنثوس أمام بولس، إذ كتبوا لھ بما یختص بوحدانیة الزواج، والطالق، 

لقرون عدیدة، عندما كان أعضاء الكنیسة یسألون . أخرى، والعالقات الجسدیة في الزواج والزواج مرة
في ھذا اإلصحاح نكشف . رعاتھم أسئلة حول الزواج، كان الرعاة یستخدمون ھذا اإلصحاح كدلیل لھم

  .خط هللا للزواج، والعدید من المشاكل الزوجیة
وقد " ما ھو الزواج في عیني هللا؟: "كثر جوھریة ھویثیر ھذا اإلصحاح بعض األسئلة الصعبة جدا، واأل

قُھُ إِْنَسانٌ ": ١٩:٦جاءت اإلجابة على ھذا السؤال في مت  عندما یرتبط معا اثنان . "فَالَِّذي َجَمَعھُ هللاُ الَ یُفَرِّ
یمان ھذا اإل. ، ھما یلتزمان بعضھما ببعض ألنھما یؤمنان أن هللا قد جمعھما معامن المؤمنین في الزواج
. ، إنھا لیست قطعة من الورق ھي التي تقول أن االثنین ارتبطا قانونیالزواجھما اھو الذي یعطي استقرار

نظرا للمتغیرات الالنھائیة ألشكال الزواج في ھذا العالم، ینبغي أن یستند قرار الزواج على التوجیھ 
       .  اإللھي
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  .أفضل إجابة اختر
المسیحیون تحت كرب عظیم  فیھ وقت كانجاءت في بولس عن الزواج ؟ مشورة أو خاطئة صحیحة -١
 .اضطھادو
 .الزواج س؟ عارض بولخاطئةصحیحة أو   -٢
 . كورنثوس ١ فیھ كتب الذي غیر متزوج في الوقت س؟ كان بولأو خاطئة صحیحة -٣
  . لیم یسوعع تعیتناقض م سبول علیمت ؟خاطئةصحیحة أو  -٤
  

  . إجابة واحدة لكل سؤال رما لم یذكر خالف ذلك، اخت
  
 ؟وبیة خیارا قیما بالنسبة للمسیحیة، لماذا العزسبولوفقا ل -٥
 . أنقیاء یبقوا، والمسیحیین یجب أن الجنس غیر مقدس، حتى في إطار الزواج -أ

 .من أجل الراحة ھالزواج ھو مجرد مؤسسة بشریة الناس وضعت -ب
 . جا أقدس و أكثر سعادة من المتزودائم األعزب -ج
  . خدمة الرب باھتمام فيوعلى التركیز أكثر  األعزب قادر -د
  
 ؟مھمة صحیة بین الزوج والزوجةالجنسیة العالقة ال لماذا -٦
 . الجنسي في إطار الزواج ھو أفضل دفاع ضد الفجور اإلشباع -أ

 . الزواج ھو اإلنجاب قصد هللا فقط من -ب
  .احتیاجاتھمإشباع  على یصروا الرجال والنساء یجب أن . ج
   الزم ، بل ھي مجرد لھوةمھم تلیس . د
  
 ماذا یقول الكتاب المقدس عن دیمومة الزواج؟ -٧
 . ریدیمتزوجین فقط طالما كالھما الزوجان  ظل یینبغي أن  -أ

 .من أجل أطفالھم ینمتزوج واظلیمن المھم فقط للناس أن  -ب
 .مدى الحیاة صمم هللا الزواج لیستمر -ج
  .، وحتى في السماءستمر إلى األبدالزواج ی -د
  
 جین غیر مؤمن في حین أن اآلخر مؤمنا؟ عندما یكون أحد الزو سبول یرشد ماذاب -٨
 . غیر متكافئین یكاناآلن شر األنھم الشریك الغیر مؤمن أن یطلقیجب  مؤمنالزوج ال -أ

 .الغیر مؤمن أن یؤمن بالمسیحیةطلب من الزوج ینبغي أن یُ  -ب
كن إذا كان الغیر ، ولي من أجل الزوج الغیر مؤمن ویكون وفیا لھصلمؤمن یجب أن یالالزوج  -ج

 .المؤمن یختار أن یترك، فعلى الزوج المؤمن أن یسمح لھ
  . لكي ال ینزعج الزوج الغیر مؤمن. المؤمن أن یتصرف كما كان قبل اإلیمانیجب على الزوج  . د
  
 طبق شرع هللا لنا؟كیف ینبغي أن ن -٩
 في كل حالةبنفس الطریقة ، دائما حسم بكل -أ

 ألفضل لكل شخصلدائما نسعى من خالل عدسة الحب و -ب
 انرید تطبیقھ التي فضفاضة جدا فقط في الحاالت بطریقة -ج
  .ما نرید نفعلنحن أحرار  .طبق علینامخلصون بالنعمة من خالل اإلیمان، فقواعد هللا لم تعد ت ألننا -د
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 الكثیر من الھجوم؟ واجھتألسر لماذا الزواج وا - ١٠
 .ھي خطة هللا والشیطان یرید عرقلة خطة هللا ةالزواج و األسر -أ

 .نزاعألن الناس ترغب في ال -ب
 .تلك الصورة ویدمركنیستھ والشیطان یرید أن یشوه الزواج ھو صورة لمحبة هللا ل . ج
 . بركة هللا یوقفلشیطان یرید أن ، واألن نعمة هللا لكنیستھ والمجتمع تتدفق من خالل األسرة . د
  

المقدس عن الزواج تختلف عن ؟ كیف معاییر الكتاب نظر هللالزواج في  أن یكونماذا تعتقد 
 ؟الزواج ك عنمجتمعمعاییر 

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  

أن یرشدك سألھ ا، غیر متزوجإذا كنت  .ةیھبة العزوب على وأالزواج  على ھبة أشكر هللا سواء
نت أطالما  تشتیتساعدك على خدمتھ دون واسألھ أن یه في المستقبل بشأن الزواج، ستتخذ في أي قرار

وخدمة زوجتك بكل  ساعدك على خدمتھیعزز زواجك وی أنجل أ، صلي من إذا كنت متزوجا . أعزب
  . إخالص
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كان یعرف القضایا التي ینبغي  س، من خاللھبولل یكشف عن مصدر آخر السابع  إلصحاحكیف بدایة ا -١

؟  معالجتھا في ھذه الرسالة
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
كان یجیب على أسئلة جاءت إلیھ ، صحاحمشاكل الزواج في ھذا اإلل وحيبال یعطي حلوال س وھوبول  -٢

. من خالل دراسة الحلول اشرح ما ھي تلك األسئلة. في رسالة ُكتبت لھ
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
یعطي رأیھ، ثم في أوقات أخرى یكتب أنھ  ھالرب ولكنمن انھ لیس لدیھ وصیة  أحیانا كتب سلماذا بول -٣

) ٤٠و ١٢و ١٠انظر في اآلیات ( ؟الذي یقولقول لھم ولكن الرب ھو ال ی
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
 ھي آیة مفتاحیة تفسر لماذا بولس یضع قیمة عالیة للعزوبیة؟   ٢٦اآلیة  كیف -٤

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
س أن یعطي غیر المؤمن بولمختلطا بین مؤمن وغیر المؤمن، لماذا ھو عدل لالزواج  ما یكونعند -٥

في البقاء في الزواج أو الخیار 
؟ھترك

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
لى إ ١٧اآلیات  كیف أن یسمعوا اإلنجیل ویخلصوا، قبل  لھما زواج وطالق متعدد تخیل زوجین كان -٦

عیش مع ر ثالث مرات، أن كل واحد یجب أن یلتزم أو یكررشاد، الم، وخصوصا اإلتنطبق علیھم ٢٤
 فقط وھو الذي كان معھ عندما آمن؟  واحد

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
غیر  ناس في جسد المسیحھل ینبغي لنا أن نتوقع أن نجد أ ،في ضوء ما كتب بولس عن التبتل  -٨

 . شرحا؟ الرب من دون ارتباكیرغبون في خدمة  متزوجین
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
   

  الذھاب إلى العمق


