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   الموجز الختام 
  السباعيالزواج 

 
  ١١الفصل 
  FAM11: الدرس الصوتي

 
             

  
وحدانیة الالجنسیة في الزواج واألساس الروحي الذي یجعل  زیادة فھم العالقة: الھدف                       

  ممكنة حقیقیةال
 
 

ُجلِ ٤             ُجُل أَْیًضا لَْیَس لَھُ تََسلُّطٌ َعلَى . لَْیَس لِْلَمْرأَِة تََسلُّطٌ َعلَى َجَسِدھَا، بَْل لِلرَّ َوَكذلَِك الرَّ
  ٤:٧كورنثوس ١                      َجَسِدِه، بَْل لِْلَمْرأَةِ 

 
  ١٢:٧ متى          َما تُِریُدوَن أَْن یَْفَعَل النَّاُس بُِكُم اْفَعلُوا ھَكَذا أَْنتُْم أَْیًضا بِِھمْ  فَُكلُّ ١٢
 
حیث . لزواجا في الحمیمةأھم المقاطع في الكتاب المقدس التي تتحدث عن  أحدھو  ٧كورنثوس  ١

 ن یكونوا علىأ مبدأف األزواج والزوجات یمكن أن یرضوا بعضھما البعض ویناقش كی سبولالرسول 
كما تقول . إلى ذلك ھو أن یصبح كل واحد محوره اآلخرالمفتاح و. أثناء العالقة الجنسیة ھام جداً اتفاق 

عندما . )١٢:٧متى (" فَُكلُّ َما تُِریُدوَن أَْن یَْفَعَل النَّاُس بُِكُم اْفَعلُوا ھَكَذا أَْنتُْم أَْیًضا بِِھمْ ١٢، "القاعدة الذھبیة"
احتیاجات تلبیة على أخرى أي عالقات  وأالزواج  قادرین في صبحن، لى العیش بھذا المبدأعنكون قادرین 

  . اآلخر
 

، وحدانیة شركة كاملةزواج المن المفترض أن یكون ف. النموذج الكتابي للزواج ھو المسیح والكنیسة
اد الروحي یعطي فاإلتح. ھذه العالقة تشبھ عالقة المسیح وعروسھ الكنیسة، ة لشخصیتین كاملتینروحی

 أن یكون لنا ھوھذا النوع من الحب  من انالسبیل الوحید الذي یمكن. حب غیر أناني مثل حب المسیح
 وجعلناه یمتلكروحیا مع هللا،  اتحدناإذا . یعیش في داخلنا" روحھ"القة حیویة مع یسوع وأن نترك ع

ھذا  على. هللا یریدھاالطریقة التي  سبنف أزواجناعلى حب  نصبح قادریننفوسنا بروحھ،  وامتألتحیاتنا 
  .نستطیع أن نختبر الزواج كما أراده هللا لنا أن یكوناألساس الروحي، 
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  .أفضل إجابة اختر
 
  .بعد وفاة أحد الزوجین مرة أخرى؟ الكتاب المقدس یمنع الزواج خطأصواب أم  -١
 
  .وقت یكون متزوجاوفي نفس الخدم هللا بفعالیة للكتاب المقدس، ال أحد یمكن أن ی وفقا؟ خطأصواب أم  -٢
 
الشریك ترك ی الغیر مؤمن أن الشریكالطالق عندما یختار ب؟ الكتاب المقدس یسمح خطأأم  صواب -٣

  .المؤمن
 
 .یة وبصالةقرار خطیر ینبغي أن یكون بعنا ؟ الزواجخطأأم  صواب -٤

 
فید جداً ألي مجال في نھج م –أن یعاملوك معاملة اآلخرین كما ترید  -؟ القاعدة الذھبیةخطأأم  صواب -٥
  .لزواجا
 
إشارة  الوحدانیة بین الزوج والزوجة، ھي؟ عندما یتحدث الكتاب المقدس عن خطأصواب أم  -٦

  .ا الجسدیة فقطملعالقتھ
 

  .ما لم یذكر خالف ذلك، اختر إجابة واحدة لكل سؤال 
 
  )نطبقكل ما یتر اخ(لزوجین؟ ھي العقبات التي تعترض وحدانیة ا أي من اإلجراءات التالیة -٧

  األنانیة عدم -أ 
  تواصلاالفتقار إلى ال -ب 
  فھمالسوء  -ج 
  الحب -د 
  عالقة جنسیة صحیة - ه 
  قیم تتعارض - و 
  األطفال -ز 

 
  )نطبقكل ما یاختر (أي من التالي ھو مثال عن وجود قیم غیر متوافقة؟  -٨

  األطفال تربیةیتجادلون حول كیفیة  -أ 
  كیفیة استخدام األموال كثرة الخالفات حول -ب 
  الرغبات واألھداف انتقاد -ج 
  كل ما سبق -د 



 
 

54 
 

  ؟لى أكمل وجھ كما یرید هللا مناكیف یمكن أن نحب ع -٩
  .وقدرتناالطبیعیة  عن طریق قوتنا -أ 
  بالتعبیر عن آرائنا الخاصة باستمرار -ب 
  قدر اإلمكانببممارسة الجنس  -ج 
  .ناھ لآلخرین عن طریقحبولنا في داخ باالعتماد على روح هللا -د 

 
  ؟بدال منایسوع على الصلیب  ماتلماذا  - ١٠

  بیننابین هللا و لیكون جسرا -أ 
  یكون مثاالً جیدا كشھید لكي -ب 
  باألعمال الصالحة نتبرر ین لنا كیفبلی -ج 
  جدوى النتھي بإلثبات أن كل الحیاة ت -د 

 
  یمان؟ھ باإلفي حیاتنا عندما نقبلیسوع دور  ھوما  - ١١

  .جیدة ائحأنھ یعطینا نص -أ 
  .من تعالیمھ ھاالتي نحباألجزاء  نحن نتبع -ب 
  .أنھ یجلس على عرش حیاتنا -ج 
  .إذا كنا نرید لنتبعھلنا ھو مثال جید  -د 

 
  ؟خلصناكیف یمكننا أن نعرف أننا - ١٢

  .كل یوم بالخالصإذا شعرنا  خلصنا -أ 
  .أن یأتي إلى حیاتنا ندعوه، و لنا بخالص یسوعق بحقائق اإلنجیل، ونث نخلص إذا آمنا -ب 
  .ونعتمدعندما نصلي إلى یسوع  غامضةفقط إذا كان لدینا تجربة  نخلص -ج 
  .في حیاتناأن ندعو یسوع بعد  أبدا لم نفعل خطیةإذا  أننا خلصنایمكننا أن نعرف  -د 
  
      

من خاللك؟ لآلخرین  محبتھإظھار و، خاللك دائما على یسوع أن یعیش حیاتھ من تتكلھل كنت             
من العالقات؟ إذا لم یكن األمر كذلك، ما ھي  وغیره كزواجعلى  ھذاأثر إذا كان األمر كذلك، كیف 

  یعیش في حیاتك؟ تجعل یسوعالقرارات التي تحتاجھا ل
________________________________________________________________

________________________________________________________________
________________________________________________________________  

 
الذین  داخلالذي یعیش " روح یسوع"للحیاة األبدیة وعلى  العطیة المجانیةأشكر هللا على  
إذا كنت . لھم ھحبلكي تظھر لآلخرین من خالل حیاتك،  قوتھبأطلب منھ أن یساعدك على العیش . یؤمنون

على یملك ھ لتحصل على المغفرة، وأدعل اآلن صليمن قبل كمخلص شخصي لحیاتك،  قبل یسوعت لم
  .اشكر هللا على خطتھ لحیاتك وألسرتكو. عرش قلبك

  
  
  
  
  
 
 



 
 

55 
 

 
 
 
  ؟ ستند علیھلمقدس یفي الكتاب اإلى أي نص ؟  املألرفي زواج اما ھو رأي القس وودوارد  .١

________________________________________________________________
________________________________________________________________

________________________________________________________________  
 
  لزواج والجنس؟ افي مجال " القاعدة الذھبیة"تطبق كیف  .٢

________________________________________________________________
________________________________________________________________

________________________________________________________________  
 
ناك مجاالت تخبأنھا على ھل ھ البعض، أم كمامع بعض الصدقعادة  كمالدی شریك حیاتكھل أنت و .٣

  ؟ بعض
________________________________________________________________

________________________________________________________________
________________________________________________________________  

 
   ؟المال وقات الفراغ أوالتصرف فيأ، مثل كیفیة قضاء ماالقیم الخاصة بك تتفقا على ھي .٤

________________________________________________________________
________________________________________________________________

________________________________________________________________  
 
ما رأیك . الخالفمن % ٩٠، أو الزواجفي  البھجة من% ١٠یمثل ویقول القس وودوارد أن الجنس  .٥

   ولماذا؟
________________________________________________________________

________________________________________________________________
________________________________________________________________  

 
موجود في ) ، والتوافق، والحب، التفاھم، الجنستواصلال(وحدانیة الالعقبات التي تعترض أي من  .٦

  حیاتك؟
________________________________________________________________

________________________________________________________________
________________________________________________________________  

 
وحدانیة مع الالروحیة أو  ھل لھذا عالقة باالفتقار إلى العالقة، خالفإذا كانت ھناك مجاالت لل. ٧

 ؟المسیح
________________________________________________________________

________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

  عمقلا ىلاالذھاب 


