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  یسوع یحبني
  
  ١٥الفصل 
  

  ٦٠العھد القدیم الدرس الصوتي رقم 

أن نفھم لماذا سفر نشید األنشاد موجود في الكتاب المقدس وماذا یبین لنا عن محبة هللا : الھدف
  .لنا وللكنیسة

بِّ ١٠ ، ِمْثَل كَ . تَْبتَِھُج نَْفِسي بِإِلِھي، ألَنَّھُ قَْد أَْلبََسنِي ثِیَاَب اْلَخالَصِ . فََرًحا أَْفَرُح بِالرَّ َسانِي ِرَداَء اْلبِرِّ
  )١٠:٦١إشعیاء .(َعِریٍس یَتََزیَُّن بِِعَماَمٍة، َوِمْثَل َعُروٍس تَتََزیَُّن بُِحلِیِّھَا

: َذا ِھَي اْلَمَحبَّةُ فِي ھ١٠. أَنَّ هللاَ قَْد أَْرَسَل اْبنَھُ اْلَوِحیَد إِلَى اْلَعالَِم لَِكْي نَْحیَا بِھِ : بِھَذا أُْظِھَرْت َمَحبَّةُ هللاِ فِینَا٩
أَیُّھَا األَِحبَّاُء، إِْن َكاَن هللاُ قَْد أََحبَّنَا . لَْیَس أَنَّنَا نَْحُن أَْحبَْبنَا هللاَ، بَْل أَنَّھُ ھَُو أََحبََّنا، َوأَْرَسَل اْبنَھُ َكفَّاَرةً لَِخطَایَانَا

  )١١-٩:٤یوحنا ١. (اھَكَذا، یَْنبَِغي لَنَا أَْیًضا أَْن یُِحبَّ بَْعُضَنا بَْعضً 
ھو أغنیة حب التي تسجل . ھو آخر كتب الشعر) معروف أیضا باسم نشید سلیمان(إن نشید األنشاد 

كثیر من الناس یتساءلون لماذا یضم الكتاب المقدس سفر عن الرومانسیة . رومانسیة بین اثنین من المحبین
لى حقائق مھمة، منھا أن هللا یرى أن العالقة والعالقة الجسدیة الحمیمة؟ الحقیقة أن ھذا السفر یحتوي ع

خلق . خلق هللا المرأة لتكمل الرجل وتجتمع معھ في عالقة حمیمة. الجنسیة تكون جزءا جید جدا من خلقھ
على ". لیس جیدا أن یكون آدم وحده، أصنع لھ معینا نظیره: "هللا البشر في حاجة إللى الحمیمیة، قال هللا

كلمة هللا تعلم أنھ عمل نقي . ن الجنس داخل الزواج لیس روحیا أ غیر مقدسخالف لبعض المعتقدات أ
صممھ هللا للتعبیر عن الحب، والفرح في الوحدة، وإنجاب األطفال، وتجربة المتعة المحمیة في إطار 

  .الزواج
 حقیقة أخرى نجدھا في سفر النشید وھو یمثل عالقتنا مع المسیح والتي غالبا ما نصفھا في الكتاب

المحبان في نشید األنشاد یمثالن الحب بین هللا وإسرائیل، والحب بین المسیح . المقدس بعالقة الزواج
ھذه الصورة لیست فقط مھمة بالنسبة لعالقة هللا مع شعبھ ككل، بل ھي أیضا مھمة بالنسبة . والكنیسة

یمة مع المسیح الذي عاش بیننا فھو یعلمنا الكثیر عن العالقة الحم. لعالقة یسوع مع كل واحد منا على حدة
  .الحب: ھذه األغنیة تتكلم بلغة القلب عن أھم عاطفة. وقام من األموات
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  .أفضل إجابة اختر
 . صحیحة أو خاطئة؟ الشعر ھو لغة القلب -١
 .نشید األنشاد ھو عن األلم والمعاناة ،بعض المزامیرو  سفر أیوبصحیحة أو خاطئة؟ مثل  -٢
 ة؟ االغنیة من سلیمان ال ینبغي أن یكون في الكتاب المقدس، ألن هللا لنصحیحة أو خاطئ -٣
  . كتاب عن الحب الجنسي الحمیمل  مصدر إلھام نوكی

 
  . إجابة واحدة لكل سؤال اخترما لم یذكر خالف ذلك، 

 
 )اختر كل ما ینطبق(في الكتاب المقدس؟ موجود لماذا نشید االنشاد  -٤
 في الزواجلیعلمنا قدسیة الحب الحمیم   -أ

 بین لنا صورة لمحبة هللا لشعبھیل -ب
 لیعلمنا الطریقة الصحیحة للحب -ج
  لتوضیح العالقة بین المسیح وكنیستھ -د

 
 ؟لیكونوا أنقیاءما ھي أفضل طریقة لمساعدة الشباب   -٥
 .نعلمھم أن الجنس قذر -أ

 . نعلمھم أن الجنس جید وجمیل في إطار الزواج -ب
 .الجنس في وجودھم تحدث أبدا عننال  -ج
  . أعضاء من الجنس اآلخر إلىمن التحدث  نمنعھم - د

 
 یقطع التواصل بین العروس والعریس؟ من الذي، سفر النشیدفي  -٦
 فقط العروس -أ

 فقط العریس - ب
 ھماكال -ج
  أحد ال -د

 
 وجود عالقة حمیمة وشخصیة معنا؟بھتم  یسوع یكیف   -٧
 ھاجدا، لكنھ سیسمح ل الیس مھتم -أ

 إلى حد ما امھتم - ب
 مع بعض الناس امھتم -ج
 للغایة مع الجمیع الذین سوف یأتون إلیھ امھتم- د

 
 قبل كل شيء؟ أن نھتم بھرید هللا یماذا  -٨
 عطایاه -أ

 الحب لشعبھ -ب
 فرح -ج
  یسوع -د
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 )اختر كل ما ینطبق(: نا أن حب هللا لنا ھيوو الرسول بولس یعلم یسوعو نشید األنشاد  -٩
 نقي -أ

 دون شروط -ب
 ال ینكر - ج
 ال یقارن -د
 غیر قابل للتدمیر - ه
 أبدي - و
 ال یقاوم -ز
  مضحي -ح
 

 نا أن نحب بعضنا البعض؟یلعكیف  - ١٠
 . أفضل ما في وسعنا -أ

 .مثل أنھم یحبوننا - ب
 كما علمنا آباؤنا  -ج
  .هللا ناكما یحب -د

 

 تكون أكثر حمیمیة؟ ترغب أنھل كیف ھي عالقتك الحمیمة مع یسوع؟ 
  محبة هللا من خالل حیاتك؟ تجعلھم یروامحبة هللا؟ كیف یمكنك أن  لھ ھناك شخص ما لم تظھرھل 

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
  
  
  
 
 
  
  

. ھمع كساعدك على النمو كل یوم في عالقتیو یجذبك إلیھسألھ أن ا .لك العمیق على حبھ هللاحمد 
  .شخصیا أیضالھم محبة هللا  أسأل هللا أن یظھر محبتھ لآلخرین من خاللك حتى یتمكنوا من معرفة 

 
 

  

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

اُت فََستُْبطَُل، . اَْلَمَحبَّةُ الَ تَْسقُطُ أَبًَدا٨. ُكلَّ َشْيٍء، َوتَْرُجو ُكلَّ َشْيٍء، َوتَْصبُِر َعلَى ُكلِّ َشْيءٍ  ا النُّبُوَّ َوأَمَّ
 )٨-٤:١٣وس كورنث١( .َواألَْلِسنَةُ فََستَْنتَِھي، َواْلِعْلُم فََسیُْبطَلُ 
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 .لماذا یتم تضمین نشید االنشاد في الكتاب المقدسیوضحان إعط سببین على األقل   -١

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
عالقة جمیلة،   يأطفالنا أن العالقة الجنسیة الحمیمة في سیاق الزواج ھ أن نعلمجدا  من المھم لماذا   -٢

ومقدسة في عیني هللا ؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
أن الجنس ھو شيء قذر؟  تعلیم األطفال عندما ھي اآلثار السلبیة   -٣

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
عذارى عندما یتزوجن، دون إعطائھم االنطباع بأن  أطفالنا بالحفاظ علىكیف یمكننا تحقیق ھدفنا  -٤

الجنس قذر؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
على وجھ وكنیستھ  الحي والمقام ھو قصة رمزیة لعالقة الحب بین المسیح سفرشرح كیف أن ھذا الا  -٥

 .على وجھ الخصوصالعموم وبیني وبینك 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
العروس أو العریس؟  - ھذه العالقة ب الذي یبدأمن ھو   -٦

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
تنقطع أبدا من قبل العریس ولكن فقط من قبل لم كیف یمكنك تطبیق شخصیا حقیقة أن ھذه العالقة  -٧

  العروس؟
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
 

  الذھاب إلى العمق


