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  األسرة والزواج
 

  ١الفصل 
  FAM01: الدرس الصوتي

 
  .الكتاب المقدس عن الزواج واألسرة ھعرض ما یقول: الھدف 

 
 ٢٧هتورلَى صانَ عساُهللا اِإلن لَقفَخ .لَقَهاِهللا خ ةورلَى صثَ. عأُنا وذَكَرملَقَهقَالَ ٢٨. ى خاُهللا و مكَهاربو

ماِء «     : لَهمرِ السلَى طَيعرِ وحالْب كملَى سلَّطُوا عستا، ووهعضأَخو ،ضُألوا اَألراموا واكْثُروا ورأَثْم
  )٢٨- ٢٧:١تك ( .»وعلَى كُلِّ حيوان يدب علَى اَألرضِ

 
  )٢:١٨تك. (»لَيس جيدا أَنْ يكُونَ آدم وحده، فَأَصنع لَه معينا نظريه«: لرب اِإللهوقَالَ ا١٨
  
بُّ اْلبَْیَت، فَبَاِطالً یَْتَعُب اْلبَنَّاُؤونَ ١   )١:١٢٧مز. (إِْن لَْم یَْبِن الرَّ
  

ولكن عندما رأى هللا أن الرجل الذي خلقھ . "أَنَّھُ َحَسنٌ ": قصة الخلیقة كان هللا ینظر إلى ما خلق ویقول في
لذلك خلق لھ امرأة، وضمھا . فقد كان ھذا الرجل غیر مكتمل بدون شریك. "لَْیَس َجیًِّدا": قال یداكان وح

   ."أَْثِمُروا َواْكثُُروا َواْمألُوا األَْرضَ : " إلى الرجل لیكونا جسدا واحدا، وقال لھما
 

زواج في مرأى من الكیف یكون  یعلمناوھو . لزواج واألسرةا وھدفھ منهللا خطة ب یخبرناالكتاب المقدس 
أسر نا دیحتى تكون لكیف نربي أطفالنا  الكتاب المقدس كما یخبرنا .جمعھ هللا ومحفوظ من هللازواج ، هللا

  .قویة
 

الخالص،  فبعد. تعلم ماذا یقول الكتاب المقدس عن الزواج واألسرةن عندماوھناك العدید من الفوائد لنا 
 أسس هللا؟ لماذا  بالنسبة ولكن ماذا یعني الزواج. األشیاء في العالم ما من أجملسعید ھ وبیت زواج

ھ ویحبون الناس الذین یحبونباألرض  یمأل؟ والجواب ھو أن هللا أراد أن خلقنا رجاال ونساءالزواج؟ لماذا 
  .ملكوتھ
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  .أفضل إجابة اختر
 
  .هللا للعالم یحقق مقاصدقانون الحیاة الذي  مالزواج واألسرة ھ؟ اصواب أم خطأ -١
 
  .دور في إكمال المرأة والرجل لھ؟ المرأة لھا دور في إكمال الرجال، صواب أم خطأ  -٢
 

  .ما لبعضبعضھیخضعان زوجة اللزوج وا یرید أن؟ هللا صواب أم خطأ  -٣
 
  .المرأة أقل قیمة من الرجل؟ صواب أم خطأ  -٤

 
  .م یذكر خالف ذلك، اختر إجابة واحدة لكل سؤالما ل 

 
  فكرة الزواج؟ بدأالذي من -٥

  هللا .أ 
  آدم .ب 
  الثقافات القدیمة .ج 
  المجتمع الحدیث .د 

  
  كیف وصف الكتاب المقدس العالقة بین الزوج والزوجة؟ -٦

  .تصبح شخص واحد دون أي تمییز بینھما. أ 
  .یظالن شخصین منفصلین تماما. ب 
 .، أو شخصین متمیزین لكن متحدین"جسداً واحداً "یصبحان  .ج 

  
أعضاء األسرة عن إلى الكتاب المقدس  یتحدثكیف  -٧

  أدوارھم؟
أن یركز كل واحد على تصرفات وسلوكیات یقول لھم  .أ   

  .األخر
 . أن یركز كل واحد على سلوكیاتھ وتصرفاتھیقول لھم  .ب   
  .ھمن أولویات تلیس ألن األسرة یقول شیئاأنھ ال  .ج   

 
  من خاللھا ؟هللا ما ھي الوحدة األساسیة التي یعمل  -٨

  بشكل مستقل الذي یعمل الفرد. أ
  األسرة. ب
  الكنیسة. ج

  الحكومة. د 
  

  ؟الزواجفي  األسمى شریكال وھ من -٩
  رجلال. أ 
  مرأةلا. ب 
 .االثنان متساویان – ھذا وال ذاك ال .ج 

 
  ؟ھو الشخص األكثر أھمیة في األسرة، من ١٢٧ وفقا لسلیمان في مزمور - ١٠

  الرجل الذي یقود. أ 
  الشخص الذي یعمل األكثر . ب 
  األطفال. ج 
  الرب. د 

١ بعتالً ياطفَب ،تيالْب بنِ الربي إِنْ لَم
إِنْ لَم يحفَظ الرب الْمدينةَ، فَباطالً . الْبناؤونَ

ارِسالْح رهسل٢ٌ. ياطوا  بكِّربأَنْ ت لَكُم وه
 زبخ نيلآك ،لُوسالْج رِينخؤامِ، ميإِلَى الْق

هوذَا ٣. لكنه يعطي حبِيبه نوما. اَألتعابِ
الْبنونَ مرياثٌ من عند الرب، ثَمرةُ الْبطْنِ 

. ناُء الشبِيبةكَِسهامٍ بِيد جبارٍ، هكَذَا أَب٤. أُجرةٌ
٥مهنم هتبعَأل جي ملَّذى للْ . طُوبنَ بوزخالَ ي

 .يكَلِّمونَ اَألعداَء في الْبابِ
  ١٢٧مزمور  
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  صف سلیمان األبوة واألمومة؟كیف ی- ١١
  .األطفال مثل إطالق السھام بالقوس تربیة. أ 
  .الوالدان مثل الحراس یقفان للحراسة .ب 
   . ن نقضي لیال كثیرة دون نوماألبوة واألمومة تستلزم أ. ج 
 .دائماً  تشاجروناألطفال ھم مثل المحاربین الذین ی. د 

 
  زواج؟من الاألصلي هللا قصد  ھو ما. ١٢

   .أي جھد بدونبین الشریكین  عالقة سھلة ھناك تكون أن. أ 
  .أن تكون عالقة مؤقتة. ب 
  .أن تكون عالقة دائمة. ج 
  .جنسھماس، بغض النظر أن تكون بین أي اثنین من النا. د 

 
  ؟زواجنا وأسرنا یبنيكیف ندع هللا - ١٣

  . ھبالقلق بشأن. أ 
  .على هللا أن نعتمدال یمكننا أن نفعل ذلك بمفردنا، و باإلعتراف أنھ. ب 
  .خططنا الخاصة بوضع. ج 
  .ال ننام أبدأبالعمل دائماً و. د 

 
  ما ھو تعریف هللا للزواج؟- ١٤

  .ذین یحبون بعضھم بعضاألف أي اثنین من الناس ال 
  .أي اثنین من الناس الذین لدیھم أطفال-باء 
  .رجل وامرأة الذین انضمت معا با) ج( 
  .رجل والمرأة التي تتزوج في كنیسة) د( 

  
  

                      ما رأیك في أن هللا یرید ما ھي رغبات هللا للزواج واألسرة؟ ما ھي رغباتك للزواج واألسرة؟  
  في العالم؟ لتمیم مقاصدهاألسریة الخاصة بك  خدام حیاتكاست

________________________________________________________________
________________________________________________________________

________________________________________________________________  
 

 وھبھا هللا ن ال یقبلون مسؤولیتھم التيالرجال الذیمشاكل في الزواج المسیحي الیوم ھم أكبر الواحدة من 
حالك في قیادة  ما ھوج، یا زو. منزلھم ةھنك – ین لھالروحی وا على رأس المنزل والقادةیكون أنبلھم 

 كماوج واألب صبح الزحتى تیسوع؟ ماذا یمكنك أن تفعل الیوم وھذا األسبوع  ةحبكم ومحبة زوجتك
منك أن تكون؟  هللا یرید 

________________________________________________________________
________________________________________________________________

________________________________________________________________  
  
 

أطلب منھ أن یعد قلبك لھذه الدراسة وأن یعلمك عن . لزواج واألسرةا أُشكر هللا من أجل عطیة 
  .لمجده ك األسریةعالقاتأدعو هللا أن یقوي إیمانك ویعزز . كعالقاتتھ لحیاتك ووخط غرضھ
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 مؤسسة الزواج؟ من الذي أنشأ فكرة  .١

________________________________________________________________
________________________________________________________________

________________________________________________________________  
 
 ؟ "قانون الزواج واألسرة"ما ھو  .٢

________________________________________________________________
________________________________________________________________

________________________________________________________________  
 
ھجوم الیوم؟ لھذا القانون لیتعرض لماذا  .٣

________________________________________________________________
________________________________________________________________

________________________________________________________________  
 
  ؟منھا مھم ما ھي المستویات الثالثة من الھرم للزواج واألسرة، لماذا كل .٤

________________________________________________________________
________________________________________________________________

________________________________________________________________  
 
 هللا في العالم؟  ھاما ھي الوحدة األساسیة التي یعمل من خالل .٥

________________________________________________________________
________________________________________________________________

________________________________________________________________  
 
 ؟نازواجفي ضع هللا لماذا من الضروري أن ن .٦

________________________________________________________________
________________________________________________________________

________________________________________________________________  
 
 قرار الزواج؟  نضعھ عند اتخاذما ھو األساس الذي ینبغي أن  .٧

________________________________________________________________
________________________________________________________________

________________________________________________________________  

  الذھاب إلى العمق


