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إى السلوك باإلَهاى لٍس سهالً و باألخض ٌف وجتهػات الٍوم فهًاك أشٍاء ٌف الكتاب 

. . . . .  بة الفهن أوام األفكار الهػاظرة الهقذس تبذو ظػ  

فقط فهن األجساء الطػبة ٌف ً تواجه الهؤوًٍي بالسٍذ الهسٍح هً لٍس و الهشكلة الت

 الكتاب الهقذس ولكي إوكاٌٍة تطبٍق هزه األشٍاء و باألخض لو لن تكي تتوافق وغ آرائًا . 

بًاء ؼلى وا َقوله الكتاب الهقذس ، فالسواج و الحٍاة الػائلٍة هها جسءاى وي غرع هللا 

 األظٌل للبشرَة . 

ٌف اإلظحاحات األولى وي سفر التكوَي .  حٍج َظهر تػلٍن الكتاب الهقذس ؼي  َتػح رلك

 السواج و الػائلة . 

و َشٍر الرب َسوع إلى هزا الجسء ٌف تػلٍهه بخطوص السواج و الػائلة . لزا دؼوٌا ٌبذأ وي 

 هًاك حٍج ٌجذ البذاءات األولى ...................

  البذاءات ( .  تػًًٌف األظل  " تكوَي "   كلهة  ) 
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( ٌف سرد ولخض خلق اإلٌساى الزي أشٍر إلٍه ٌف افتتاحٍة األظحاح . هزه  2َتوسغ ) تك 

ٍِّي وًػا أى خطة هللا للسواج و حٍاة الػائلة وتكاولة وغ الطرَقة التً خلق بها  األظحاحات تب

 اإلٌساى . 

( بخصوص ٌواَا هللا وي جػل اإلٌساى ركًرا و أٌثى ؟  72 - 72:  1وا الزي َخبرك به ) تك     

كتب كل وا تستطٍغ استخالصه و َشٍر إلى أى السواج جٍذ و أٌه  72 - 12:  7وي ) تك    ( ا

 ؼالقة فرَذة . 

( ؼي  72:  7َتحذث ) تك    

لٍصٍرا جسًذا واحًذا .االلتصاق بالطرف اآلخر ٌف السواج    ترك األب و األم       

أههٍة كل وي هزه الػًاصر ٌف تكوَي زواج ٌاجح ؟ لهارا َهكي أى َؤدي الفشل ٌف أي وا وذى

 وي تلك الػًاصر إلى وشاكل زوجٍة ؟ 

كثروا " . إى تكوَي  72:  1) تك َقذم    الػائالت و كزلك السواج هها جسء ( أور هللا " أثهروا و أ

( ؟  8 - 2:  82( و ) وس  12 - 12:  3وي فكر هللا . كٍف َظهر رلك ٌف ) أف   

ؼائالت أخرى قذ اشكر هللا لها تػرفه ؼي الحٍاة الػائلٍة .ظلِّ ألجل والذَك و ألجل أَة 

ٍح ٌف الهركس . تشاركت وػها وي قبل ٌف بهجة الحٍاة الػائلٍة و التً َكوى فٍها السٍذ الهس

ظلِّ ألجل ؼالقتك الشخطٍة وغ شرَك الحٍاة . 
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وا الزي َخبرك به هزا الهقطغ ؼي :     

ؼالقة الكًٍسة بالهسٍح ؟وحبة الهسٍح للكًٍسة                             

( بأي األسالٍب تساؼذ ؼالقة الهسٍح بالكًٍسة ٌف فههك           72 - 71اٌظر إلى ) األؼذاد 

خضوع السوجة لسوجها ؟  وحبة السوج لسوجته ؟                     

إى ؼالقة الهسٍح بالكًٍسة لٍست وصوَّرة فقط ؼلى أٌها زوج و زوجة بل هً أًَضا رأس    

( ؟  33 - 72الصورة ٌف ) األؼذاد ( كٍف تحققت هزه  73و جسذ ) ع   

َوجذ جسذ واحذ حٍج َطبح االخًاى ( لٍشٍر إلى التكوَي و َزكرٌا أٌه ٌف السواج  13َػود ) ع 

ا لًا أى ٌذركها وا لن  ًً واحًذا . إٌها لغس ٌف الحقٍقة لكًها بالرغن وي رلك حقٍقة لن َكي وهك

بل َهتن بها كها َهتن بجسذه . َسبق و َكشف ؼًها . َجب أالً َتجاهل السوج زوجته   

هل أٌت خاضغ للهسٍح ٌف كل شًء ؟ هل أٌت راغب أى تكوى خاضًػا آلخرَي ألجل خاطر   

؟  ( 71السٍذ الهسٍح ، اٌظر ) ع   

خز وقًتا لتشكر هللا ألجل وحبته لك كػروس له و كجسذه . اطلب وًه أى َؤكذ لك حبه و 

 ؼًاَته و تذبٍره الحتٍاجات الٍوم . 

ؼالقاتك ، التً ال تطبح ظحٍحة وي راتها ، و خاَظة وغ ظلِّ أى تًػكس وحبته لك ؼلى 

 شرَك حٍاتك إرا كًت وتسوًجا أو ؼًذوا تتسوج . 
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َطٍػوا والذَهن ؟ ً األسباب التً َطرحها بولس الرسول ؼلى األوالد لكًوا ه     

لقة ، أم أٌها وشروطة بطرَقة وا ؟ هل وصٍة إطاؼة الوالذَي هً وصٍة وط     

( قبل تذوَي إجابتك . 23 - 31:  1ابحج ٌف ) كو   

( أًَػا ٌف إلقاء بػغ الػوء ؼلى فكر الطاؼة ٌف الرب و إرؼائه .          39:  4قذ َفٍذك ) أع 

( َلسم حذوث تغٍر لػالقة الطاؼة الخاظة باألوالد ٌحو والذَهن ؼًذ زواج  13:  5اٌظر ) أف 

حًٍئز  األوالد . حًٍئز َكوى والء الشخض أوالً ٌحو شرَكه ٌف السواج . و رغن ؼذم وجوب الطاؼة

كرم أباك  ( فهً ال ُتلغً بل  1،  2:  6الهقتبسة ٌف أف  32:  21و أوك ) خر فإى الوظٍة هً أ

( .           31 - 9:  7غالًبا وا تأخز وػًى آخر ) اٌظر إلى رد فػل الرب َسوع ٌف ور   

( َجب حهاَة الهرأة وي سوء وػاولة زوجها لها و هً خاضػة له  2حسب واجاء ٌف ) أف  

هو أى َحب اورأته . وي واقغ وا قذ قرأت الٍوم ، كٍف َهكي حهاَة األبًاء وي ألى واجب السوج 

كرام أبٍك و أوك سوء وػاولة  ٌف الواقغ الػهٌل ؟ الوالذَي ؟ وارا َػًً إ  

كتب استًتاجك ٌف الًوتة الخاظة بك . ظلِّ ٌف ؼوء وا َػًٍه هزا كله .    ا
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وذًَة كورٌحوس ٌهورًجا للفجور الجًسً . وكاى قذ تسرب الػهذ الجذَذ ، كاٌت  ٌف أزوًة

( .                                                                           5بػغ وي هزا إلى الكًٍسة اٌظر ) أظحاح 

ي السوجٍي وي األوور غٍر و كاٌت الكًٍسة بطذر خطر ظهور تػلٍن بأى االتحاد الجسذي بٍ

الروحٍة بل أٌها بالتأكٍذ ستلوث الهؤوي خاظة إرا كاى شرَك حٍاته غٍر وؤوي . إى التػلٍن 

( َرد ؼلى التػالٍن الخاطئة بطورة واؼحة .  7كو 3اإلَجاٌب ٌف )   

( ؟                      7 - 3هها جسذ واحذ ٌف ) األؼذاد  كٍف ًَػكس وبذأ أى السوج و السوجة 

وي الواضح أى السواج هو الطرَقة الهحذدة وي ِقَبل هللا إلشباع الرغبة الجًسٍة . هل َصح 

أى َكوى هًاك زواج بذوى اتحاد  إشباع الرغبة الجًسٍة خارًجا ؼي السواج ؟ و أًَضا هل َصح

       وي هزا األصحاح ؟ جته جسذي ؟ هل َهكًك كتابة وا استًت

هللا وي السواج أى َكوى زواًجا دائَها . و َستهر وبذأ ( َبٍي أى غرع  31إى ) ع     

ا .  ) ع  ًً أٌه وكرس بطفة خاظة ( ُوقذِّس تػًى  34الذوام حتى لو كاى أحذ السوجٍي فقط وؤو

 وي خالل ؼالقته بابي أو بًت وي أوالد هللا . 

بالرغن وي أى السواج و حٍاة األسرة هها تذبٍر إلهً واضح هل ترى أَة أسباب وجٍهة وي    

ح أٌه َجب أى َؤخز ٌف األؼتبار أور ؼذم السواج كاختٍار للهؤوي ؟  2كو  1)  ( توضِّ  

 دوِّى وا تجذه أًَػا ؼي السواج ٌف ٌفس األظحاح . 

اطلب وي هللا أى َساؼذك كً تخذوه بكاول إوكاٌٍاتك ، سواء كًت وتسوًجا أم غٍر وتسوج . 

ا  ا كً َكوى هزا التغٍٍر لتهجٍذ هللا  ؼغ ٌف ٌفسك أال تسهح بأي تغٍر ٌف حالتك االجتهاؼٍة إال

  وي خالل تساَذ حرَتك لخذوة هللا ، ؼلى أى َكوى هزا ٌف ٌفس االتجاه الزي قرأته الٍوم . 
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وحلها كاى ٌف أَام الرب َسوع ، فهكزا أًَػا الٍوم ، هًاك جذل كحٍر حول الظروف التً َطبح 

بالحقٍقة تػلٍن جزري .... لن َكي فقط خورًَا فٍها الطالق ظحًٍحا . إى تػلٍن الرب َسوع هو 

جزور الهوؼوع .  ٌف تباًَه ؼي الفكر الهػاظر ٌف وقته و لكًه أتى بًا إلى  

جابة ؼي السؤال الخاص ( لإل 72:  7كٍف استخذم الرب َسوع التػلٍن الوارد ٌف ) تك   

 بالطالق ؟ 

الوحذة الجسذَة هً ؼالقة دائهة كها خلقها هللا ٌف السواج ، فهل هًاك أَة ارا كاٌت ؼالقة  

 ظروف َهكي أى تبٍح الطالق لهي َتبػوى الرب َسوع ؟ 

ا ؼلى ( وكأٌه َشٍر إلى أى الكتاب َسهح بسواج جذَذ بػذ الطالق وستًذً  9َبذو ) ع    

( َوؼح بجالء أى الطالق أور غٍر  8األحوال التً سهح بها الكتاب الهقذس . و لكًه ) ع

وب ؼلى اإلطالق . وطل  

( .      17 - 1( وؼي ؼذم السواج ) أؼذاد  9 - 2خز ٌف االؼتبار قول َسوع ؼي الطالق ) أؼذاد  

( . دًوى ولخًطا َلِها وجذت بخطوص : السواج و ؼذم السواج       7كو3ٌف ؼوء وا قذ قرأت ٌف ) 

 و الطالق . 

وة  .       إى الطالق دائًها وأساة برغن وي أٌ  ه قذ َبذو وكأٌه َقذم الحل األوثل لػالقة  ُوهذَّ

 فكر كٍف أى تػلٍن الرب َسوع قذ َساؼذ الًاس الٍوم ٌف تفادي الطالق . 

( فهو وا زال هو ٌفسه الٍوم .         35 - 31ٌف اتجاه الرب َسوع ٌحو األطفال ٌف ) أؼذاد فكر 

ة لكل األطفال ٌف ؼائلتك أو أي أطفال أطلب وي الرب ؼلى وجه الخطوص بركٌف ظالتك 

   تػرفهن .
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تابغ اهتهاوك بهوضوع السواج و الػائلة باالطالع ؼلى وقاالت لها صلة بالهوضوع و هزا سوف 

سٍاق أوسغ ألزوًة الكتاب الهقذس .   َقود فكرك إلى فهن  

 


