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وحدانیةالعلى دلیل –التوافق 

٤الفصل 
FAM04:الدرس الصوتي

 .فھم أھمیة التوافق في الزواجأن ن:الھدف

،.َخاِضِعیَن بَْعُضُكْم لِبَْعٍض فِي َخْوِف هللاِ  بِّ ....أَیُّھَا النَِّساُء اْخَضْعَن لِِرَجالُِكنَّ َكَما لِلرَّ
َجاُل، أَِحبُّوا نَِساَءُكْم َكَما أََحبَّ ٢٥ ٢٥؛٢٢؛٢١:٥أفسسَكنِیَسةَ نَْفَسھُ ألَْجلِھَا،اْلَمِسیُح أَْیًضا الْ أَیُّھَا الرِّ

، َحتَّى َوإِْن َكاَن اْلبَْعُض الَ یُِطیُعوَن اْلَكلَِمةَ، ١ یُْربَُحوَن بِِسیَرِة َكذلُِكنَّ أَیَّتُھَا النَِّساُء، ُكنَّ َخاِضَعاٍت لِِرَجالُِكنَّ
َجاُل، ُكونُوا َساِكنِیَن بَِحَسِب ٧....الَِحِظیَن ِسیَرتَُكنَّ الطَّاِھَرةَ بَِخْوفٍ مُ ٢النَِّساِء بُِدوِن َكلَِمٍة،  َكذلُِكْم أَیُّھَا الرِّ

ْي َال َمةَ اْلَحیَاِة، لِكَ اْلفِْطنَِة َمَع اِإلنَاِء النَِّسائِيِّ َكاألَْضَعِف، ُمْعِطیَن إِیَّاھُنَّ َكَراَمةً، َكاْلَواِرثَاِت أَْیًضا َمَعُكْم نِعْ 
٢،٧-١:٣بطرس ١ .تَُعاَق َصلََواتُُكمْ 

إن.الجیدالزواج فيجزء مھم جداً فھو.هللا للزوج والزوجةالتي أرادھا وحدانیة الالتوافق ھو دلیل على 
".ا البعضممع بعضھمصاعب الحیاة منمعاناة الیحتمالشخصان قررا أن " :ھوالمعني األصلي للتوافق 

، والنضج الروحي، القیمأیضا ھ یشملیشمل لیس فقط عالقتنا الجسدیة ولكنالیوم مفھوم التوافق إذا 
من كل منطقة تصبح ف .نرید ألطفالھمذا ماو، أموالنااألخالقیة وكیف نقضي وقتنا وكیف ننفقالقضایاو

مسؤولیات الد األدوار ودیحسوف شریك الحیاة ھو األساس الذيالتوافق الروحي مع .معامشتركةالحیاة
 .واحدكل ل

لقد سمعت العدید من  .الذي یضمن التواصل الجید بین الزوج والزوجةاألسبابأھمھو أحدالتوافق 
األزواج یؤكدون حقیقة أنھ عندما یكونون في توافق مع بعضھم البعض وفي عالقة جیدة مع الرب 

حفاظ على التوافق، یجب من أجل ال.التوافقھذا ملخص جید لمعنى.یستطیعون التغلب على أي مشقة
ھم یمكنقدون أنھكثیر من الناس یعت.ضعفكل واحد اآلخر بكل ما فیھ من نقاط قوة ونقاط قبلعلینا أن ی

بدالً من التركیز على نقاط عدم التوافق، یجب أن ف.ھذا غیر صحیح، ولكن الطرف اآلخرواغیرأن ی
 .افقنركز على الجوانب اإلیجابیة للتو

إن ھذا .الكتاب المقدس یعطینا العدید من التعلیمات عن كیفیة قبول الزوجات واألزواج لبعضھم البعض
عندما یتوفر لنا ھذا النوع من الحب ".أغابي"یقوم على أساس نوع الحب الذي أحب بھ المسیح الكنیسة 

حینئذ ینمو التوافق ویتعزز الزواج 
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  .أفضل إجابة اختر
 
ھم أن یتواصل اآلباء واألمھات مع أطفالھم، وأن یعلموا أوالدھم التواصل مع من الم؟ أأم خطصواب  -١

  .بعضھم البعض
 
  .من المھم أن اآلباء واألمھات أن یقضوا بعض الوقت مع أطفالھم؟  أم خطأصواب  -٢
 
  .؟ المعاناة جزء طبیعي من الحیاة أم خطأصواب  -٣
 
  .اني وحده وأن ال یشارك أحد بمعناتھمن الجید للفرد أن یع؟  خطأ صواب أم -٤
 
  .تقول كلمة هللا أن التعارض سبب وجیھ لطلب الطالق؟  خطأ صواب أم -٥
 

  .ما لم یذكر خالف ذلك، اختر إجابة واحدة لكل سؤال 
 
  ماذا یحدث عادة عندما یطلق األزواج بعضھم لیتزوجوا بآخرین؟ -٦

  .عادة یجدون أنفسھم أسعد حاالً  -أ 
صابون بخیبة أمل عندما یكتشفون أنھم استبدلوا عالقة بإیجابیاتھا وسلبیاتھا بعالقة عادة ی -ب 

  .أخرى بإیجابیاتھا وسلبیاتھا
  .قد اختفت عادة یكتشفون أن كل مشاكلھم -ج 
  .عادة یكتشفون أنھم أكثر انتماء للزواج الثاني من الزواج األول -د 

 
  مع شریك حیاتك؟توافقك  لتحسین وسیلةأفضل  مما یلي ما ھي -٧

  .شریك حیاتكوشخصیة  سلوكیاتعادات وحاول تغییر  -أ 
  التظاھر بأنك بنفس الشخصیة والسلوكیات التي یریدھا منك شریك الحیاة -ب 
  .ھو كما شریك حیاتكتقبل  -ج 
  .دائما تفعل كل ما یطلبھ منك شریك الحیاة -د 

 
  في زواجنا؟ ھایعلأي من المجاالت التالیة للتوافق ینبغي أن نركز . ٨

  مناطق عدم التوافق بینناجمیع  –الجانب السلبي  -أ 
  مناطق التوافق بینناجمیع  –الجانب اإلیجابي  -ب 
  مناقشة عمیقة تحتاج إلىالمسائل السطحیة التي ال  -ج 
  أي شيء یقولھ الناس عنا -د 

 
  ھامة للتوافق في الزواج؟المجاالت الھي  ما مما یلي-٩

  المادیة -أ 
  الروحیة -ب 
  القیم -ج 
  شخصیةال -د 
  جمیع ما ورد أعاله -ه 
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  )نطبقكل ما یاختر (ما ھي الجوانب في عالقاتنا التي تتأثر بقیمنا؟  - ١٠
  المال -أ 
  الوقت -ب 
  األطفال تربیة -ج 
  لألطفال ناأھدافنا ورغبات -د 
  للعالقة الزوجیة ناأھدافنا ورغبات -ه 
  أدوار الرجل والمرأة - و 

 
  ماذا یقارن الكتاب المقدس العالقة بین الزوج والزوجة؟ب - ١١

  العالقة بین اثنین من األغنام -أ 
  من األطفال الصداقة بین اثنین -ب 
  الفرق بین اللیل والنھار -ج 
  العالقة بین المسیح والكنیسة -د 

 
  ر الكتاب المقدس دور الزوج؟یصو كیف - ١٢

  سید -أ 
  عبد -ب 
  راع -ج 
  كاألغنام -د 

 
الذي  ھذا النوع من الحب یتوفر لنا حتىنحتاج  ذاما - ١٣

  هللا لنا في الزواج؟ یریده
  نعمة خارق -أ 
  ذاتيمجھود  -ب 
  بشریةالقوة ال -ج 
  ابدأ ال تفترمشاعر قویة  -د 

 
  )٢٨-٢١:٥أفسسانظر (؟ زوجاتھم وأطفالھمالرجال یحبون  أن كیف یفترض- ١٤

  یأمر ویُطاعكسید  -أ 
  ما یریدونئماً تنفیذ داب -ب 
  فقط بتوفیر دخل جید -ج 
   التي أحب المسیح بھا الكنیسة بنفس الطریقة -د 

 
  ؟لزوجھا خاضعةالمرأة أن تكون من المفترض  كیف. ١٥

  .بتنفیذ دائما ما یطلبھ منھا -أ 
  معھ دائماباالختالف  -ب 
  كراع دوره یؤديأن بالسماح لھ  -ج 
  ىبأن تخبره دائما كیف یجب أن یرع -د 

  
  
  
  
  

أَيها ٢٢.خاضعني بعضكُم لبعضٍ في خوف اِهللا٢١
 ،بلرا لكَم كُنالرِجل نعضاُء اخسلَ ٢٣النجَألنَّ الر

الْمِسيح أَيضا رأْس  هو رأْس الْمرأَة كَما أَنَّ
دسالْج لِّصخم وهو ،ةا ٢٤. الْكَنِيسكَم نلكو

 هِنالرِجاُء لسالن كِسيحِ، كَذللْمةُ لالْكَنِيس عضخت
أَيها الرجالُ، أَحبوا نِساَءكُم كَما ٢٥. في كُلِّ شيٍء

يسةَ وأَسلَم نفْسه َألجلها، أَحب الْمِسيح أَيضا الْكَنِ
٢٦ ،ةماِء بِالْكَللِ الْمسا بِغاها إِيرطَها، مهسقَدي كَيل
لكَي يحضرها لنفِْسه كَنِيسةً مجِيدةً، الَ دنس فيها ٢٧

والَ غَضن أَو شيٌء من مثْلِ ذلك، بلْ تكُونُ مقَدسةً 
كَذلك يجِب علَى الرجالِ أَنْ يحبوا ٢٨. وبِالَ عيبٍ



 
 

23 
 

 
؟ ما ھي الخصائص والمواقف شریك حیاتكفي  التي تراھا قیمةالما ھي الخصائص والمواقف  

التي یراھا شریك حیاتك فیك؟ ما ھي الطریقة التي یمكن أن تستخدمھا لتحسین التوافق بینكما قیمة ال
  بالتركیز على ھذه الخصائص؟

________________________________________________________________
________________________________________________________________

________________________________________________________________  
 

؟ ماذا یمكنك أن تفعل الیوم وھذا األسبوع إلظھار تحب زوجتك كما یحب المسیح الكنیسةالزوج، ھل أنت 
  جتك؟محبة هللا لزو

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________  

 
الیوم وھذا األسبوع  ياذا یمكنك أن تفعل؟  متخضعین لزوجك كما تخضع الكنیسة للمسیحالزوجة، ھل 

  لھي؟اإل الخضوع ظھارإل
________________________________________________________________

________________________________________________________________
________________________________________________________________  

  
 

. أشكر هللا ألنھ خلق الرجل والمرأة مختلفین، وجعل الزوج والزوجة مكملین بعضھما لبعض     
  .   أطلب من هللا أن یساعدك على التركیز على مناطق التوافق بینك وبین شریك حیاتك لیعزز الوحدة بینكما

كما  شریك حیاتكأن تحب  كأكثر حتى یمكنمحبتھ لك أكثر فك على معرفة وتجربة أن یساعداسأل هللا 
 وافقتیساعدك على أن تصبح الشخص الذي سوف یر متزوج حتى اآلن، أطلب منھ أن یإذا كنت غ. ینبغي
  .خططھ لك هللا الذي  شریكمع ال
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 ؟ "المائدة المستدیرة"نقاش معتادة على  مزایا ألسرةالما ھي  .١

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________  

 
 للطالق؟ لماذا أو لماذا ال؟  سبب جیدالتعارض ھل  .٢

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________  

 
 زوجة؟الزوج أو لما ھو األمل الوحید لتغییر ذي معنى ل .٣

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________  

 
 . تم تغطیتھا في الدرسناقش أربعة مجاالت للتوافق في الزواج والتي  .٤

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________  

 
  ؟أم اللثقافة ھل ھذا نسبي ل؟ لألدوار المختلفةلكتاب المقدس تعلیم اما ھو  .٥

________________________________________________________________
________________________________________________________________

________________________________________________________________  
 
 لكتاب المقدس للرجل في الزواج؟وصیة ا ما ھي .٦

________________________________________________________________
________________________________________________________________

________________________________________________________________  
 
 لكتاب المقدس للمرأة في الزواج؟ وصیة ا ما ھي .٧

________________________________________________________________
________________________________________________________________

________________________________________________________________  
 

  الذھاب إلى العمق


