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  ثوب العالقات
  ٦الفصل 

  ٦٠الدرس الصوتي رقم  جدیدالالعھد 

معرفة كیف نطبق وصیة بولس العملیة في الحیاة المسیحیة في مجاالت : ھدف الدرس
  . الزواج، والعالقات األسریة، والعالقات األخرى

ألن الرجل . أیھا النساء اخضعن لرجالكن كما للرب. خاضعین بعضكم لبعض في خوف هللا "
ولكن كما تخضع الكنیسة . ھو رأس المرأة كما أن المسیح أیضا رأس الكنیسة، وھو مخلص الجسد

أیھا الرجال، أحبوا نساءكم كما أحب المسیح أیضا الكنیسة . للمسیح، كذلك النساء لرجالھن في كل شيء
لكي یحضرھا لنفسھ كنیسة مجیدة، ال . لكي یقدسھا، مطھرا إیاھا بغسل الماء بالكلمة. أسلم نفسھ ألجلھاو

كذلك یجب على الرجال أن یحبوا . دنس فیھا وال غضن أو شيء من مثل ذلك، بل تكون مقدسة وبال عیب
  ). ٢٨ - ٢١: ٥أف" (من یحب امرأتھ یحب نفسھ . نساءھم كأجسادھم
امس من رسالة أفسس، كتب بولس أن خدمة القدیسین تبدأ من أصعب المناطق على في األصحاح الخ

. نحن نُظھر أفضل ما فینا للعالم، لكننا غالبًا ما نبین جانبًا مخالفًا تماًما ألفراد أسرتنا. بیتھم -اإلطالق
ن بحب على الزوجات أن یخضعن لرجالھن، واألزواج مطالَبو: طرح بولس قاعدة جمیلة خاصة بالزواج

ال تكمن المشكلة الكبرى في الزواج المسیحي . زوجاتھم كما أحب المسیح الكنیسة وأسلم نفسھ من أجلھا
في عدم خضوع الزوجة لزوجھا أو عدم رغبتھا في ذلك، بل في األزواج الذین یرفضون مسئولیة الحب 

ذه المسئولیة ووضعھا موضع یحتاج كل الرجال إلى إدراك ھ. والعطاء لزوجاتھم وأطفالھم تمثالً بالمسیح
  . التنفیذ

یمكننا تصویر . عندما وضع هللا خطة الزواج، قصد بھ عالقة بین اثنین یتحدان في الروح، والفكر والجسد
البعد الروحي لكل منھما : ھذه العالقة الخاصة إذا تخیَّلنا الزوجین مرتبطین مًعا بسلسلة من ستة حلقات

برھان (، التوافق مًعا )األداة التي تضمن استمرار اتحادھما(ما ، التواصل بینھ)أساس اتحادھما(
التعبیر (، اتحادھما الجسدي )نمو ونضج وحدتھما(، التفاھم بینھما )دینامیكیة الوحدة(، الحب )وحدتھما

  ). المبھج عن الوحدة
العمل، واألوالد تناول بولس أیًضا العالقات األخرى، مثالً بین العبید والسادة، وبین العاملین وأصحاب 

ویمكننا أن نطلق . یبدأ تطبیق الحقائق الموجودة في ھذه الرسالة بأقرب األشخاص أو الناس إلیك. وأبائھم
یجب علینا أن نلبس ثوبًا جدیًدا یلیق بحیاتنا ". ثوب العالقات" على الجزء التطبیقي في ھذه الرسالة 

  . الجدیدة في المسیح
والوسیلة الوحیدة . األرواح الصالحة والشریرة في العالم الروحي كتب بولس أیًضا عن وجود كل من

 -١٣: ٦(ویخبرنا بحتمیة التسلح بسالح هللا . لحیاة النصرة الروحیة ھي التغلب على تلك القوى الروحیة
البد أن نحارب، ال بقدرتنا . واستعرض كیف یمكننا أن نمثِّل المسیح في ھذا العالم الشریر). ١٧

  . بقوة الروح القدس الشخصیة، بل
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  .أفضل إجابة اختر

 . البیت مجال سھل لتطبیق إیماننا ألنھ یضم أحبائنا خطأ؟صواب أم  -١
 . یقول بولس أنھ من المستحیل أن نختبر الحیاة األبدیة إال بعد الموت خطأ؟صواب أم  -٢
 . مشورة بولس الخاصة بخضوع كل من لآلخر یسیرة التنفیذ خطأ؟صواب أم  -٣
أم خطأ؟ تكمن المشكلة الكبرى في الزواج المسیحي في رفض الرجال تحمل  مسئولیة الحب  صواب -٤

 . والعطاء والتمثل بالمسیح في عالقتھم بزوجاتھم وأوالدھم
 

 : اختر إجابة واحدة لكل سؤال، ما لم یُذكر غیر ذلك
  

 ): اختر كل ما یناسب(مجاالت؟ الوحدانیة في الزواج تعني أن اثنین صارا واحًدا في أِي من ھذه ال -٥
  في الروح                         في الجسد الواحد

  في األدوارفي الذھن                          
  في الشخصیة                     في المسئولیات

  
 ): اختر كل ما یناسب(كیف تصف أھمیة العالقات الروحیة في الزواج؟  -٦

 . د الطرفین غیر مؤمنصحیة حتى لو كان أح -أ
 . أساس االتحاد في الزواج -ب
 . تكون قویة بمقدار عالقة كل طرف با -ج
  . تنمو وتقوى عندما ینمو الطرفین في المسیح -د
 

  أي من ھذه الحلقات أداة تساعد على الحفاظ على الوحدة في الزواج؟  -٧
 التواصل -أ

 التعاطف -ب
 التوافق -ج
  الجسد -د
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 - agape-یصف بولس المحبة . حدة، التوافق، الذي یمكن مالحظتھ على مستویات شتَّىبرھان الو -٨
  ):اختر كل ما یناسب(كحلقة من حلقات الوحدة؟  - agape -لماذا تقف المحبة). ١٣كو١(في 

 . ال یتسم المؤمنون باألنانیة -أ
 . ھي المحبة غیر المشروطة أغابي -ب
 . دالً من التركیز على الذاتتركز على المسیح واآلخرین ب أغابي -ج
  . راسخة وال یمكن مقاومتھا أغابي -د
 

  ): اختر كل ما یناسب(لماذا؟ . التفاھم عامل مھم جًدا في الوحدة بین الزوجین -٩
 . یحتاج كل طرف أن یعرف كیف یشعر اآلخر، وكیف یفكر، وكیف یتصرف -أ

 . التفھم الجید لشریك حیاتك ال یمثل أھمیة ما -ب
 . ظھر التفاھم أن الطرفین یتقدمان في اتحادھما مًعایُ  -ج
  . من المستحیل تفھم بعضكما البعض، فال تحاول ذلك -د
 

في أي نوع من العالقات یمكننا تطبیق نفس . یمكننا تطبیق ھذه الحقائق على الناس األقربین لنا - ١٠
  ): اختر كل ما یناسب(المبادئ؟ 

 . العمال وأصحاب العمل -أ
 . د واآلباءاألوال -ب
 . أعضاء األسرة ككل -ج
 . األصدقاء المقربین والجیرن -د
  . كل ما سبق ذكره -ه
 

  ما ھو التعبیر المبھج عن الوحدة في الزواج السلیم الصحي؟  - ١١
 . خضوع الزوجة -أ

 . العالقة الجسدیة -ب
 . عدم الحاجة للتواصل مًعا -ج
 . التفاھم التام بین الزوجین -د
 

أذكر . یمكننا االنتصار إال إذا لبسنا أسلحتنا الروحیة في حربنا الروحیة، ال). ١٧ - ١٠: ٦أف(اقرأ 
. أسماء ھذه األسلحة اإللھیة

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
ھل تتسلح بھذه األسلحة كل یوم، أم أنك تدخل حروبك الروحیة معتمًدا على قوتك الذاتیة؟ كیف تذكِّر نفسك 

بضرورة التسلح بسالح هللا الكامل كل یوم؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________ 

وإذا كنت متزوًجا، أطلب معونتھ . خطتھ في الزواج واشكره من أجل. أشكر هللا من أجل أسرتك
واطلب معونتھ . أطلب معونتھ لكي تُظھر إیمانك أوال للناس األقرب لك). أو زوجة(لتطیع قصده كزوج 

 .  لتلبس سالحھ الكامل كل یوم
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ي حول إعداد المؤمنین وتأھیلھم للخدمة ھ) ١٢: ٤(كیف یمكن اعتبار تعلیمات بولس الواردة في  -١

التوصیف الوظیفي لكل راعي؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
كیف یمكنك تطبیق تعالیم بولس في ھذه الرسالة العمیقة على أقرب الناس إلیك، شریك حیاتك،  -٢

الوالدین، األوالد، رؤسائك وزمالء العمل؟ 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
ما ھي الحلقات الھامة والحیویة في الزواج، وما ھي األبعاد التي تمثلھا كل حلقة، وكیف یمكن تطبیقھا  -٣

في زواجنا؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
نیة التي رسمھا بولس، عن المسیح والكنیسة، باعتبار الزوجة كیف یمكن لألزواج تطبیق الصورة البیا -٤

تمثل الكنیسة والزوج 
المسیح؟

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
كیف بطبق األزواج تعلیم خضوعنا بعضنا لبعض في الرب، كما یعلِّم بولس، قبل أن یوصي الزوجات  -٥

بالخضوع لرجالھن في كل شئ؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
جزاء أننا نخوض حربًأ روحیة لذا البد لنا من التسلح بكل أ) ٦أف (كیف نطبق التعلیم الوارد في  -٦

السالح التي صورھا بولس؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
كیف تطبق التعلیم القائل بأن نلبس كل جزء من سالح هللا مقرون بالصالة؟  -٧

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
  
  

 

  العمق الذھاب إلى


