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  )٢الجزء (الجنس 
 
  ١٠الفصل 
  FAM10: الدرس الصوتي

 
  .إطار الزواج هللا للعالقة الجنسیة داخل خطةفھم : الھدف              

 
 
  ١٨:٢تكوین             ".لَْیَس َجیًِّدا أَْن یَُكوَن آَدُم َوْحَدهُ "              
  

ا ا یَُكوُن فِي بَْیتِِھ َسنَةً َواِحَدةً، . إَِذا اتََّخَذ َرُجٌل اْمَرأَةً َجِدیَدةً، فَالَ یَْخُرْج فِي اْلُجْنِد، َوالَ یُْحَمْل َعلَْیِھ أَْمٌر مَّ ُحّرً
 ٥:٢٤تثنیة                    .اْمَرأَتَھُ الَِّتي أََخَذھَا َویَُسرُّ 

ُجلَ ٣ ُجُل اْلَمْرأَةَ َحقَّھَا اْلَواِجَب، َوَكذلَِك اْلَمْرأَةُ أَْیًضا الرَّ   ٣:٧كورنثوس١           . لِیُوِف الرَّ
 

یضا اإلنجاب، ولكن أ التي نراھا في الكتاب المقدس ھياألھداف  ھذه أحد. كثیرة أشیاءالجنس هللا قصد ب
معا وتنمو حیاتھما روحیا معا الزوج والزوجة  عندما یتحد .قصد بالجنس التعبیر البھیج عن الحبهللا 

ن البھیج علتعبیر لسوء الحظ، ما صممھ هللا ل. تصبح عالقتھما الجنسیة تعبیرا بھیجا عن وحدانیتھما
  .وحدانیةال الوحدانیة غالباً ما یصبح واحد من أكبر العقبات في طریق

 
 ،التوافق ینمیان في ا،روحیینمیان  — كل شيء لینمیان في الوحدانیةالزوج والزوجة  لأن یفع یجب

 فيونكران الذات . كل ھذه األمور تفید عالقتھما الجنسیة –ا البعض مل مع بعضھواصالت ینمیان في
. اتجوانب أخرى من العالق عنھ فيال یقل أھمیة  أثناء العالقة الجنسیة في الزواج التعبیر عن الحب

ھذا ھو نوع الحب . خراآلشخص ال ینبغي أن تكون ملتزما تماما بإشباع، عالقة جنسیةدخل في تعندما ف
  .كونیأن كما قصده هللا وااللتزام الذي یجعل الجنس 

 
كیف ینبغي أن یكون موقفنا  أن تعلمناكلمة هللا نا لسمحإذا . عالقاتنا في الكتاب المقدسل خطتھ یعلمناهللا 

في سیاق الزواج لیكون مصدر بھجة لكل من الزوج هللا  جعلھ، سوف نكتشف أن الجنس نحو الجنس
 التي یمكن أن تؤدي بنا" العجائب الروحیة السبع"ما نسمیھ یظھر هللا لنا ولكن األھم من ذلك، . والزوجة

  : تنفیذ خطتھ األبدیة لناولنا  تھتحقیق محب إلى
  



 
 

45 
 

 متفردین/ هللا خلقنا 
 ن هللاالنفصال ع/ الطالق 
 بین محبة هللا وعدلھ/ المعضلة 
 التصالح بعد الطالق ناكیف یمكنھي " أخبار جیدة"تخبرنا " كلمة هللا"-إعالن هللا العظیم 
 قرارنا واستجابتنا لقبول الخبر السار أن یسوع دفع ثمن خالصنا. 
 تبعیة یسوع 
 المسیح یعیش فینا ھذا ھو محركنا.  

  
  .أفضل إجابة اختر

 
  .اإلنجاب، ال للتمتع ھو للجنسغرض هللا الوحید صواب أم خطأ؟  -١
 
  .وحدانیة بین الزوج والزوجةالن ع ھو تعبیر بھیج؟ الجنس صواب أم خطأ -٢
 
حول ھذا الموضوع  یعلمنا أي شيء عن الجنس؛ نستمد معرفتنا ؟ الكتاب المقدس الصواب أم خطأ -٣

  .من ثقافتنا
 
   .لیس مقدس عن الجنس ألن ھذا الحدیث نتحدثینبغي أن ال ؟ صواب أم خطأ -٤
 
  .عن الجنس بقدر اإلمكان یمتنعوا أن كتب بولس أن المتزوجین یجب؟ صواب أم خطأ -٥
 
  .زواجنا ھو الجانب الروحي في؟ الجانب األكثر أھمیة صواب أم خطأ  -٦
 

  .ما لم یذكر خالف ذلك، اختر إجابة واحدة لكل سؤال 
 
  )بقنطكل ما یاختر (ممارسة الجنس؟ ما ھو قصد هللا من -٧

  اإلنجاب -أ 
  النزاع بین الزوج والزوجة -ب 
  المتعة والتمتع -ج 
  وحدانیةالالتعبیر عن الحب و -د 
  تحقیق الرغبات األنانیة في  - ه 
  بطریقة غیر أنانیة الحببوفاء ال - و 

 
  الوفاء الجنسي؟ یختبرازوج والزوجة لما الذي یجب أن یحدث لكل من ال-٨

  .اآلخر یجب أن یكون محورهوبخاصة الزوج، كال منھم،  -أ 
  .أنھا یجب أن تركز على وفاء الخاصة بھم، ولیس كل منھما -ب 
  .یجب دراسة ما یقولھ الثقافة عن الجنس -ج 
  .الوفاء الجنسي ھدف من المحتمل، حتى أنھم یجب أن ال یتوقع العثور علیھ -د 

 
  العالقة الجنسیة بینھما؟ أساس ینبغي أن الزوجین اتخاذ قرارات حولأي ، على سوفقا لبول -٩

  كل ما ھو متوسط على أساس -أ 
  على أساس كل ما تملیھ الثقافة -ب 
  علیھا یتفقاعلى أساس كل ما  -ج 
  على أساس رأي الرجل -د 
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  )نطبقكل ما یاختر (هللا للعالقة الجنسیة؟  خطةأي من العبارات التالیة تصف  -٠
  إختیاري                    أناني  
  مشترك                   لبیطا 
  روحي         غیر المشروط 
  غیر مرضي                  مادي  
  غیر مقدس               حصري  
  

  ؟"العالم فيالروحیة عجائب سبعة ال"ما ھي  - ١١
 ١-______________________   
 ٢-______________________  
 ٣-______________________   
 ٤-______________________  
 ٥-______________________   
 ٦-______________________  
 ٧-______________________   

  
 

  
 تعتقدالتي ي العالقة الزوجیة الخاصة بك؟ ما ھي الطرق ف مستوفاة الجنس  خطةرأیت  كیف 

  أن زواجك یحتاج أن ینمو؟ بھا
________________________________________________________________

________________________________________________________________
________________________________________________________________  

 
كما  على تجربة الزواج ا، فلن تكون قادركان الاتباع یسوع المسیح؟ إذا ھل قررت في أي وقت مضى 

  .بذلك الیوم قمللمسیح،  كزواجتك وحیا لم تسلم أبد إذا كنت .قصده هللا
 

   
 عطیةأشكر هللا على ". یحسابنھ یسوع الم"من خالل نعمة الخالص الرائعة أشكر هللا على              

 اتعبیرحتى یصبح  – شریك حیاتكلعالقتك الجنسیة مع  قصدهساعدك على تحقیق یأطلب منھ أن . الجنس
  .كونت كما ینبغي أنوحدانیة العن 
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عن الجنس، المحیطة بك ثقافة العلم ذا تإطار الزواج، ماخلق الجنس للمتعة واإلنجاب في  إذا كان هللا .١
   ي تختاره أنت لتؤمن بھ؟وما الذ

________________________________________________________________
________________________________________________________________

________________________________________________________________  
 
  ؟ فعالةجنسیة العالقة لاجعل ف یذي سوما ھو المفتاح ال .٢

________________________________________________________________
________________________________________________________________

________________________________________________________________  
 
  نا؟ة أن یتحقق في زواجلنموذج المسیح والكنیس یمكنكیف  .٣

________________________________________________________________
________________________________________________________________

________________________________________________________________  
 
  ؟ على ھذا العونیف تحصل دون عون هللا، كصالحا  أو أبا یكاشرأن تكون  اكان غیر ممكنإذا  .٤

________________________________________________________________
________________________________________________________________

________________________________________________________________  
 
  مسیحي؟ ال اإلنسان "ةیسبع عجائب الروحال" كیف تصف .٥

________________________________________________________________
________________________________________________________________

________________________________________________________________  
 
  ك؟  كیف؟ یصف" العجائب الروحیة السبع"واحدة من  ھل كل .٦

________________________________________________________________
________________________________________________________________

________________________________________________________________  
 
تصبح إنسانا مسیحیا كیف سیساعدك ذلك على أن تصبح شخصا صالحا ویصبح زواجك عندما  .٧

  ناجحا؟ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________

________________________________________________________________  
 

  عمقلا ىلاالذھاب 


