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  وذج الزواجنم
  ٩الفصل 

  ٨١العھد الجدید الدرس الصوتي رقم 

  أن نفھم نموذج هللا للزواج في رسالة بطرس األولى :الھدف

، َحتَّى َوإِْن َكاَن اْلبَْعُض الَ یُِطیُعوَن اْلَكلَِمةَ، ١ یُْربَُحوَن َكذلُِكنَّ أَیَّتُھَا النَِّساُء، ُكنَّ َخاِضَعاٍت لِِرَجالُِكنَّ
ینَةَ اْلَخاِرِجیَّةَ، ِمْن ٣. ُمالَِحِظیَن ِسیَرتَُكنَّ الطَّاِھَرةَ بَِخْوفٍ ٢النَِّساِء بُِدوِن َكلَِمٍة،  بِِسیَرةِ  َوالَ تَُكْن ِزینَتُُكنَّ الزِّ

َھِب َولِْبِس الثِّیَاِب،  ْعِر َوالتََّحلِّي بِالذَّ وحِ اْلَوِدیعِ  بَْل إِْنَساَن اْلقَْلِب اْلَخفِيَّ فِي اْلَعِدیَمةِ ٤َضْفِر الشَّ اْلفََساِد، ِزینَةَ الرُّ
َجاُل، ُكونُوا َساِكنِیَن بَِحَسِب اْلفِْطنَِة َمَع اِإلنَاِء النَِّساِئيِّ ٧ ...اْلھَاِدِئ، الَِّذي ھَُو قُدَّاَم هللاِ َكثِیُر الثََّمنِ  َكذلُِكْم أَیُّھَا الرِّ

بطرس ١.(َواِرثَاِت أَْیًضا َمَعُكْم نِْعَمةَ اْلَحیَاِة، لَِكْي الَ تَُعاَق َصلََواتُُكمْ َكاألَْضَعِف، ُمْعِطیَن إِیَّاھُنَّ َكَراَمةً، َكالْ 
  )٧؛٤-١:٣

. ألن هللا ھو مصمم  الزواج. إن أفضل مصدر للحصول على مشورة خاصة بالزواج ھو الكتاب المقدس
 تمثلن زوجاتال نموذج،ھذا ال. للزواج كنموذج المسیح والكنیسة إلى كال بطرس وبولس یشجعنا أن ننظر

یوم ألنھ في  ،أزواجنا بدال من أنفسنا تغییر علینا أن نركز على. المسیح یمثلون واألزواج، الكنیسة
  . الدینونة كل واحد سوف یكون مسئوال عن نفسھ

 .مسؤولیاتھم التي مھبھا هللا لھمأكبر المشاكل في الزواج المسیحي تأتي بسبب األزواج الذین ال یتحملون 
إن كان الزوج ال یقوم بدوره فالزوجة بنعمة هللا . طرس یحث الزوجات والزواج على النمو في اإلیمانب

  .زوجھا یمكن أن تبادر، بروح ھادئة ولطف، في إقناع
هللا حدد رئاسة . یحث بطرس الزوجة أن تخضع لزوجھا كما یخضع المسیح لآلب، فھو مثالنا إلتباعھ

الرجل یمثل المسیح لذلك یجب أن . ل ھم مسئولون عن زوجاتھم وأطفالھمب. الزواج واألسرة إلى الرجال
یقول الكتاب المقدس . یجب على الزوج أن یعرف زوجتھ ویحبھا. یحب الكنیسة كما یحب المسیح الكنیسة

  . وقت واألولویةن یسكن معھا، بمعنى أن یعطیھا الأ
فھو . ال یزال یُعمل بھا الیوم ألنھا كلمة هللاعلى الرغم من أن ھذه النصیحة أُعطیت منذ قرون، إال أنھ 

استخدم نموذج الزواج الذي . وإذا كان الروح القدس یخبرنا بالقیام بذلك فعلینا أن نطیعھ. المرشد الخالد
  .في ھذه الرسالة، وبنعمة هللا قم بمسئولیتك
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  أفضل إجابة اختر
  .زواجھنأل یخضعنأن الزوجات ال  المشكلة األكثر شیوعا في الزواج ھو :أم خطأصحیح  -١
  .بسبب قدوتھازوجھا للرب  تربحمن الممكن للزوجة أن : أم خطأ صحیح -٢
  .ولیة البیت واألطفال إلى الزوجةئمس أسندهللا : خطأصحیح أم  -٣
  .زواجھنألیعطي المشورة للزوجات عن كیفیة إحداث التغییر  بطرس :خطأصحیح أم  -٤

  .لتي تنطبقاختر جمیع اإلجابات ا
  
  ات المسیحیة غیر فعالة الیوم؟لماذا العدید من الزیج -٥
  .یلھون اآلباء عن أداء مسؤولیاتھماألطفال  -أ

  .ھن بدال من المطالبة بالمساواةإلى أزواج یخضعنزوجات  -ب
   .ال یتممون مسئولیاتھم التي أسندھا هللا لھمالرجال  -ج
  .لحیاةمن ا جدا الناس یتزوجون في وقت متأخر -د

  
  مشورة الزواج في الكتاب المقدس؟ أن یجدواالمؤمنین  علىلماذا یجب  -٦
  .مثاال للسید المسیح والكنیسةصمم هللا الزواج لیكون  -أ

  .ىخرمشورة أزواج جیدة مثل أي مشورة الكتاب المقدس عن ال -ب
  .ذلكألن القس قال  -ج
  .فضلاألألن الزواج المسیحي ھي دائما  -د

  
  لزواج؟لصف كیف ینبغي أن ننظر یل یعانيم مثال المسیح كخادم طرس استخدبلماذا  -٧
  .، وتعانيالخادمةأن تكون مثل  یجبألن الزوجة . أ

  .البعض من خالل تواضعھ نابعضلو  نخضعأظھر المسیح لنا كیف  -ب
  .المسیح كان متزوجا. ج
  .الزوج ھو الرأس من المنزل أنالمسیح ھو رأس الكنیسة كما  -د
  وا؟فعلیأن  زوجاتوال لألزواج بطرس قالماذا   -٨
  .محاولة تغییر الشخص اآلخر -أ

  .تغییر أنفسھم -ب
  .في محبة الكنیسةمثال المسیح ال تحاول تقلید  -ج
  .الزواج یعقدونیكن لدیك أطفال ألنھم  ال -د

  
  یات وعیوب شركائنا؟ على مسئولوعیوبنا في زواجنا ولیس  نامسؤولیاتلماذا یجب علینا التركیز على   -٩
  .أمام هللا عن حیاتنا الخاصة مسئولوننحن  -أ

  .تنجح دائماخر اآلشخص التغییر  ةحاولم -ب
  .تغییرال تحاوالمقدر تالناس  -ج
  .قوي عالقتكت ىشكوالو تذمرال -د

  
  تخضع الزوجات ألزواجھن؟مھم جدا أن ال منلماذا  - ١٠

  .أكثر أھمیة من الزوجاتاألزواج  -أ
  .ن ذلكإذا لم یفعل واج قد یرفضھناألز -ب
  .عن المنزل مسئوالخطة هللا ھو للزوج أن یكون  -ج
  .دائما قرارات أفضل یأخذألن الرجال  -د
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  على أن تكون ھادئة أو صامتة؟ ع المرأةیشج بطرسلماذا  - ١١
  .من كسب أزواجھن بالقدوة حتى یتمكن -أ

  .یل أزواجھن بعیدا عن الكلمةن تحوم یتمكنحتى  -ب
  .ل الحصول على مزید من السیطرةلرجالنھ یرید إ -ج
  .النساء تتحدث أنرغب في ی قال انھ ال -د

  
  بمعاملة زوجاتھم؟األزواج  یوصيكیف  - ١٢

  كما األخوات في المسیح -أ
  باالحترام -ب
  مثل محبة المسیح -ج
  كل ما سبق -د

  

 یمكن أن تعمل الیوم؟ ما الكتاب المقدس الفي زواج المشورة أن الناس یعتقدون  لماذا بعض
  رأیك أنت؟

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

مثال المسیح في الكتاب المقدس؟ مثل بدو یزواجك ھل في الزواج؟  ھل تقوم بدوركإذا كنت متزوجا، 
كون أكثر طاعة لكلمة تباستخدام ما تعلمتھ من ھذه الدراسة، ما ھو الشيء الوحید الذي علیك القیام بھ ل

  زواجك الیوم؟بھا هللا؟ ما ھي بعض الطرق التي یمكن أن تعزز 
  

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

ساعدك على فھم یأسأل هللا أن . وعالقتك على شریك حیاتك  رأشكإذا كنت متزوجا، 
 یمدكالصبر مع زوجتك و أن یمنحكسأل هللا ا. موضع التنفیذ تضعھاكیف  یبین لكالزواج و نصائحھ عن

 أن یمنحكأسألھ . طفالكألزوجتك، وولنشكر هللا على محبة المسیح للكنیسة ولك، . عند الحاجة تھنعمب
سأل هللا ذا كنت غیر متزوج، وصلي واإ. یرید منك أن تكون كماتكون زوجة أو الزوج القوة والشجاعة ل

  .في حیاتھم بركةتكون لم یستخدفي كنیستك و متزوجینیبارك ال أن
  مالحظات
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ستخدمة من وحي للزواج المالنموذج تعلمھم، ، أو زواج من كیف یمكنك أن تطبق على زواجك -١

  ؟ ٧-١:٣ حتى ٢بطرس  ١في اآلیات من نھایة  بطرس
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

  
  نموذج للزواج، ما ھو الدور المنوط للزوجة وما ھو الدور المنوط للزوج؟ الوبناء على ذلك  -٢

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

  
  زوج أن یسكن مع زوجتھ وفقا للمعرفة؟ الیرشد  بطرسق لماذا كیف تفسر وتطب -٣

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

  
الرجل عندما إلى كتب عن دور المرأة ویالمرأة عندما  یتحدث بطرس إلىق لماذا كیف تفسر وتطب -٤

  ن دور الرجل؟ یكتب ع
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

  
  ؟ ٢في نھایة الفصل  بطرس ك ما كتبھزواجطبق على تفسر وتكیف  -٥

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

  
  تحدیا أكبر للزوج؟  ىأعط بطرسق الواقع أن كیف تفسر وتطب -٦

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

  
  ؟ الذي كتبھ بطرسالزواج  المقطع المشوري عنكیف یمكنك إعادة صیاغة وتلخیص ھذا  -٧

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

  
    

  الذھاب إلى العمق


