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  )٣الجزء (فھم ال
  )١الجزء (والجنس 

 
  ٩الفصل 
  FAM09: الدرس الصوتي

 
وحدانیة في لل بھیجالألدوار وتقسیم العمل والتعبیر لالكتاب المقدس تعریف فھم أن ن: الھدف 

  .الزواج
 
 

ًما ِعْنَد ُكلِّ َواِحٍد، َواْلَمْضَجُع َغْیَر نَِجسٍ ٤  َواُج ُمَكرَّ َناةُ فََسیَِدینُھُُم هللاُ . لِیَُكِن الزِّ ا اْلَعاِھُروَن َوالزُّ   .َوأَمَّ
  ٤:١٣العبرانیین 

 
وِحیَِّة أَیُّھَا اِإلْخَوةُ  ا ِمْن ِجھَِة اْلَمَواِھِب الرُّ    ، فَلَْسُت أُِریُد أَْن تَْجھَلُواَوأَمَّ

  ١:١٢كورنثوس  ١
 

: َوبَاَرَكھُُم هللاُ َوقَاَل لَھُمْ ٢٨. َذَكًرا َوأُْنثَى َخلَقَھُمْ . َعلَى ُصوَرِة هللاِ َخلَقَھُ . فََخلََق هللاُ اِإلْنَساَن َعلَى ُصوَرتِھِ ٢٧
َماِء َوَعلَى ُكلِّ أَْثِمُروا َواْكثُُروا َواْمألُوا األَْرَض، َوأَْخِضُعوھَ « ا، َوتََسلَّطُوا َعلَى َسَمِك اْلبَْحِر َوَعلَى طَْیِر السَّ

ا٣١... »َواٍن یَِدبُّ َعلَى األَْرضِ َحیَ   . َوَرأَى هللاُ ُكلَّ َما َعِملَھُ فَإَِذا ھَُو َحَسٌن ِجّدً
  ٣١- ٢٧:١تكوین 

 
في الزواج والحیاة األسریة  ولیاتنافھم أدوارنا ومسؤ نتمكن منا البعض حتى نیجب علینا أن نفھم بعض

الكتاب . الزوج أن یلتزم بالوفاء لزوجتھ والزوجة لزوجھامسیحي، یجب على الالزواج في . بشكل صحیح
تقسیم العمل في المنزل المسیحي لكن ، لنا وھبھا هللالتي رنا ادوأفھم  علىنا تعالیم تساعد یعطیناالمقدس 

.  الروحیة مواھبناأخذ في االعتبار لن، وشخصیة مواھبت طبیعیة وھبامن لدینا  على ما ینبغي أن یستند
  .الروحیة بھمواال وال نخلط بین القدرات الطبیعیة أومع ذلك، یجب 

 
، ھاتحملنیمكن أن  العواصف واألزمات في حیاتنا ھم حتى عندما تأتيافتال یجب أن یكون لدینا ما یكفي من

حیاتنا  كانت إذا. ، بالطبع، عالقتنا مع یسوع؛ صخرة خالصناوأساس تفاھمنا ھ. زواجنا حتى ال تدمر
  .تأتيزمات عندما األ الصمود أماممبنیة علیھ، فإنھ سیساعدنا على  ناومنازل

 
هللا الجنس لإلنجاب، خلق في إطار الزواج واألسرة، ف. وحدانیةال بھجة یختبرامرأة للرجل واالهللا خلق 

تعبیراً عن الحمیمیة أن تكون أیضا هللا  قصدكذلك . صالحینالناس الباألرض  مألی ھو أنخطة هللا ألن 
 اسمھ نشید األنشادفي الكتاب المقدس،  جمیال سفراهللا نا اعطأ لذلك. وحدانیةالن ع الحب وتعبیر بھیج

  .للجنس في إطار الزواجبطریقة شاعریة تأكید هللا سلیمان، الذي یبین لنا ل
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 

44 
 

  .أفضل إجابة اختر
 
  .األعمال المنزلیة فيأن یساعد زوجتھ  أبداینبغي  ال المقدس أن رجل یقول الكتاب؟ خطأصواب أم  -١
 
  .الثقافة لنا لزوج والزوجة ینبغي أن تملیھا؟ أدوار اخطأصواب أم  -٢
 

 
  .قويزواج لنا  حتى یكونستجیب بشكل صحیح إلى األزمات نأن  یدیرهللا ؟ خطأأم  صواب -٣
 
  .إلنجابھو ا الجنس خلق  ھالذي من أجل السبب الوحید ؟خطأصواب أم  -٤
 
  .؟ المواھب الروحیة والقدرات الطبیعیة ھي نفس الشيءخطأصواب أم  -٥
 

  .ما لم یذكر خالف ذلك، اختر أفضل إجابة واحدة لكل سؤال 
 
  ؟مواھبیعطي الروح القدس ال لمنلماذا و -٦

  لكل مؤمن -أ 
  جسد المسیح لصالح -ب 
  تستخدم لكي -ج 
  كل ما سبق -د 

 
  الروحیة؟ مواھبنا أن نكتشفلماذا مھم  -٧

  في الكنیسةبھا ھر اتظنحتى  -أ 
  وأسرتناخدم الكنیسة ن ا أننحتى یمكن -ب 
  سلطةمركز وكون لنا ی ا أننحتى یمكن -ج 
   .ا أن نصبح أفضل من شریك حیاتنانحیث یمكن -د 

 
  حیاتنا؟ فيالعواصف األزمات ولتغلب على وا على االستمرار نالیساعد زواجماذا یقول یسوع  -٨

  الوفاء وااللتزام والذھاب إلى رحالت كثیرة  -أ 
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  على صخرة نازواجبناء حیاتنا و -ب 
  الصالة كل یوم والذھاب إلى الكنیسة كل یوم أحد -ج 
  تكریم األب واألم، والحرص على عدم اإلساءة إلى أحد -د 

 
  )خاصة بكأكتب أمور  طبق أوما ین اختر كافة(حاولت أن تدمر زواجك؟ التي زمات األما ھي  -٩

  موت طفل                          الخیانة 
  المالیةاألمور                    األبوة واألمومة  
  أزمات منتصف العمر                            عالقات  
  الصحة                   العالقة الحمیمة  
  عملال                   اإلجھاد العاطفي 

________________________________________________________________
________________________________________________________________

________________________________________________________________  
 

  ؟ذا ینبغي أن نتوقع في زواج مسیحي جیدما- ١٠
  المصاعب واألزمات أبدا من تعاني لن كأن -أ 
  محبوبا ولطیفا كون دائماً سوف ت كأن -ب 
  لن یكون ھناك أبدا أي تجارب -ج 
  ما ورد أعالهم ال شيء -د 

 
  وفقا لكلمة هللا، ما ھو الزواج في نظر هللا؟ - ١١

  وال یفرقھم إنسان هللا  جمعھم الذین أولئك -أ 
  م البعض كثیراأولئك الذین یحبون بعضھ -ب 
  أولئك الذین لدیھم حفل جمیل في الكنیسة -ج 
  .أنھم مالئمون لبعضاآلباء على الذین اتفق أولئك  -د 

 
  ؟من العالقة الحمیمة في الزواج هللاقصد و ما ھ - ١٢

  عن الحب في ھذه الحیاة تعبیر بھیج -أ
  من خاللھا الناس یأتون إلى ھذا العالم طریقة -ب 
  جاربالتحمایة ضد  -ج 
  كل ما سبق -د 

 
  ما ھي خطة هللا للزواج؟ رأیك في ٥:٢٤طبقا لسفر التثنیة  - ١٣

  .إلى الحرب حتى ال یذھبینبغي أن یتزوج الرجل  -أ
  .عملالكل عندما یتزوج الرجل، على الزوجة أن تقوم ب -ب
  .السعادة لزوجتھ قأن یتعلم كیف یحقالزوج على  -ج
  .وجمن األفضل للرجل أن ال یتز -د

 
   

  
  

                    
  

إَِذا اتََّخَذ َرُجٌل اْمَرأَةً َجِدیَدةً، فَالَ 
یَْخُرْج فِي اْلُجْنِد، َوالَ یُْحَمْل َعلَْیھِ 

ا ا یَُكوُن فِي بَْیتِِھ َسنَةً . أَْمٌر مَّ ُحّرً
  .َواِحَدةً، َویَُسرُّ اْمَرأَتَھُ الَّتِي أََخَذھَا

  ٥:٢٤التثنیة  -
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  یسوع المسیح؟ ھل زواجك مبني على صخرةتواجھ زواجك؟ التي زمة األعاصفة أو الما ھي           

________________________________________________________________
________________________________________________________________

________________________________________________________________  
 

ذا ما. ٥-٢:٧كورنثوس ١اقرأ . جداً في جمیع أنحاء كلمتھ حول خطتھ للزواج تعلیما واضحالقد أعطى هللا 
في عن واجبات الزوج؟ وماذا عن واجبات الزوجة؟ كیف یمكننا أن نساعد شركائنا " كلمة هللا"علم ت

  إغراءات الشیطان؟ضد ج اوالز
________________________________________________________________
________________________________________________________________

________________________________________________________________  
 

 
   
  
  
  
  
  
  

  
  

منھ  كلتقریب ھایرید استخدامھو أتي في حیاتك وویعرف كل العواصف التي تألنھ یفھم   أشكر
 أشكر. ة التي خلق بھا شریك حیاتكفریدالطریقة أشكر  من أجل الو. لتعرفھ أكثر وتختبر محبتھ لك أكثر

كما  وحدانیة في زواجك یكون حقاً بال بھیجصلي من أجل أن التعبیر اللخطتھ الخاصة بالعالقة الحمیمة و 
  . أن یساعدك على التعبیر عن حبھ غیر المشروط لشریك حیاتكاسأل هللا .قصده هللا لك أن یكون

 
 
 

نَا، لِیَُكْن لُِكلِّ َواِحٍد اْمَرأَتُھُ، َوْلیَُكْن لُِكلِّ َواِحَدٍة َرُجلُھَا٢ ُجُل اْلَمْرأََة ٣. َولِكْن لَِسبَِب الزِّ لِیُوِف الرَّ
ُجلَ َحقَّھَا اْلَواِجَب، َوَكذلَِك اْلَمْرأَةُ أَْیًضا  ُجلِ ٤. الرَّ َوَكذلَِك . لَْیَس لِْلَمْرأَِة َتَسلُّطٌ َعلَى َجَسِدھَا، بَْل لِلرَّ

ُجُل أَْیًضا لَْیَس لَھُ تََسلُّطٌ َعلَى َجَسِدِه، بَْل لِْلَمْرأَةِ  الَ یَْسلُْب أََحُدُكُم اآلَخَر، إِالَّ أَْن یَُكوَن َعلَى ٥. الرَّ
بَُكُم ُموافَقٍَة، إِلَى ِحیٍن، لَِكْي تَتَ  الَِة، ثُمَّ تَْجتَِمُعوا أَْیًضا َمًعا لَِكْي الَ یَُجرِّ ْوِم َوالصَّ ُغوا لِلصَّ فَرَّ
  ..الشَّْیطَاُن لَِسبَِب َعَدِم نََزاھَتُِكمْ 

  ٥-٢:٧كورنثوس ١
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  كیف؟  جعلتك أقرب إلى شریك حیاتك أم العكس؟ األزمات في حیاتك ھل .١

________________________________________________________________
________________________________________________________________

________________________________________________________________  
 
أي وقت مضى أي من ھذه؟  كیف أنت في ھل واجھت .  الدرس یسرد عدة أنواع من األزمات .٢
   شریكك تعاملتما مع ھذه األزمات؟و

________________________________________________________________
________________________________________________________________

________________________________________________________________  
 
  ؟ لیس جیدا عنھ أنھ هللا الق سفر التكوین الذيما ھو الشيء الوحید في  .٣

________________________________________________________________
________________________________________________________________

________________________________________________________________  
 
  ة أمام وحدتنا؟ ن وحدتنا، عقبع یجالبھیكون التعبیر لصممھ هللا الذي كیف یمكن أن یصبح الجنس،  .٤

________________________________________________________________
________________________________________________________________

________________________________________________________________  
 
ین حول خطتھ لمتزوجأین قول هللا لالجنس؟  بعلى المعلومات الخاصة  أن تحصلك أین یجب علیمن  .٥

  للجنس؟ 
________________________________________________________________

________________________________________________________________
________________________________________________________________  

 
  وقعاتك؟ ما ھو موقفك تجاه الجنس؟ ما ھي ت .٦

________________________________________________________________
________________________________________________________________

________________________________________________________________  
 
  للجنس؟  ٣سفر التكوین  ألشجار في ارمز تكیف  .٧

________________________________________________________________
________________________________________________________________

________________________________________________________________  

  الذھاب إلى العمق


