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 صالة 9
 

س مجموعتك وهذا البرنامج التدريبي لبناء كنيسة المسيح. قائد المجموعة:   َصلِّ وكرِّ
 
 دقيقة(  02)مشاركة   2

  تسالونيكي1كولوسي و
 

باختصار عّما تعلّمتوه في الوقت الذي قضيتموه مع  كلُّ واحٍد في دورهمن مالحظاتكم(  اقرأوا)أو  شاركوا

ل في    (. 1تسالونيكي 1و 4-3كولوسي المقاطع الكتابية الُمعيّنة )الّرب ومن التّأمُّ

 استمع للّشخص الذي يشارك، وتعامل مع كالمه بجدية واقبله. ال تناقش ما يشارك به. اكتِف بكتابة مالحظات. 

 دقائق( 5)حفظ  3

 22: 5يوحنا 

 

 . 04: 5راجعوا في مجموعاٍت من اثنين. يوحنا 

  دقيقة( 55)تعليم  2

 المسيحي الزواج
 

ندرس في هذا الّدرس عّما يعلّمه الكتاب الُمقدَّس عن وف : يتعلّق هذا التّعليم بالّزواج المسيحي. سُمقّدمة

 . ومراسم الزواجالّزواج 

 

 أ. مواصفات الّزواج

 

 .فكرة هللا وفريضة أقّرها هللا ومؤّسسة رسمها هللا هو الّزواج. 1

 التّالية عن الّزواج؟  الكتابية المقاطع: ما الذي تعلِّمه شف وناق  اكتش  

 

 .مختلفَين أ. الّزواج عالقة بين إنسانَين من جنَسين 

 . 11-15: 5؛ أمثال 04-15: 0؛ 05-02: 1تكوين  اقرأ

 .مالحظات
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لمخلوقات أن تستمّر في الوجود وتتكاثَر. فخلق هللا لحين خطّط هللا لخلق الكون، ابتكر طريقةً يمكن بها 

الجنسين، وكان لديه قصٌد ُمحّدد من ذلك. الّرجل والمرأة مًعا يعكسان صورة هللا، وكالهما في الّزواج يشّكالن 

أصغر وحدة بشرية، العائلة، وهي أساس المجتمع البشري. خلق هللا الطّبيعة الجنسيّة ليكون الّزوج والّزوجة 

 وحدٍة قويّة مًعا، وليتمتّعا بالّزواج، حتّى يستمّر الجنس البشري في الوجود. في 

 

 ب. الّزواج مؤّسسة أقّرها وأّسسها هللا. 

 .31: 5؛ أفسس 2-4: 11؛ متّى 04: 0تكوين  اقرأ

 .مالحظات

ليس الّزواج  ابتكاًرا توّصلت إليه أيُّ ثقافة بشريّة أو مجتمع بشرّي. فاهلل خلق في الّرجل والمرأة الحاجة 

أن يقع الّرجل والمرأة في  قبل، أي 04: 0للزواج، وهو من رسم الّزواج والعالقة الّزوجية. وبحسب تكوين 

العالقة الّزوجية باعتبارها عالقة ترك المرء لوالَديه،  الخطيّة، كان هللا قد أعلن خطته المتعلّقة بالّزواج. فأّسس

، وأّسس العالقة الجنسية داخل العالقة الّزوجية فقط. وبحسب متّى واحدةوامرأة  واحدوعالقة وحدة بين رجل 

أن سقط الّرجل والمرأة في الخطيّة. فالّرّب يسوع  بعد، حافظ هللا على هذه المؤسَّسة حتى 5وأفسس  11

الّرسول بولس يكّرران ما أقّره هللا بشأن مؤّسسة الّزواج، وهو ضرورة استمرارها في كلِّ األُمم المسيح و

 وكل الحضارات التي على األرض! 

 

 ج. الزواج صورة للعالقة بين هللا وشعبه.

 05-00: 5؛ أفسس 1: 3إرميا  اقرأ

 .مالحظات

في العهد القديم، كان الّزواج البشري صورةً للعالقة بين هللا وشعبه على األرض وتذكيًرا بها! فالّشخص الذي 

 يبتعد عن هللا يشبه الّزانية في عينَي هللا. 

 

 وفي العهد الجديد، يمثّل الّزواج المسيحي صورةً وشهادة على العالقة بين المسيح والكنيسة. 

 

تلفة في العالم غيّرت عبر الّسنين في قصد هللا األصلي بشأن مؤّسسة الّزواج، ما يزال ومع أن الثّقافات المخ

 هللا يطالب كلَّ النّاس وكل الثّقافات على األرض بالعودة إلى قصده وتصميمه األصليين بشأن مؤّسسة الّزواج! 
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 .يمكن للّزواج أن يكون زواًجا ُمرتَّبًا أو زواجاً ناتجاً عن عالقة حبّ . 2

 ؟لّزواج النّاتج عن عالقة حبّ للّزواج الُمرتَّب ولسلبيّات اليجابيّات واإل هي : ماشف وناق  اكتش  

 .2: 11؛ متّى 0-1: 106؛ مزمور 02-12: 01؛ تكوين 26، 4-1: 04تكوين  اقرأ

 .مالحظات

وثقافات الّشرق األوسط يحب في الثّقافة الغربية، يتزوج الّرجال والنّساء ِمّمن يحبّون. لكن في الثّقافة الّشرقية 

. ون بهنَّ الّرجال النّساَء اللواتي يتزّوج . في الغرب يبدأون بدفقٍة عاطفية، يُؤَمل أن تُتبع بالتّزاٍم إراديٍّ حقيقيٍّ

هار العواطف وتدفُّقها. بغضِّ النّظر عن الطّريقة التي يتّم بها الزواج، زلكن في الّشرق يبدأون بالتّزام يتبعه إ

 ذا الّزواج إن كان هللا هو مركز الحياة الّزوجية!سينجح ه

 

 .اثنَين ينبغي أن يتّم الّزواج بين مؤمنَين. 3

 : ماذا يعلّم الكتاب الُمقدس عن الّزواج من غير مؤمن/ مؤمنة؟ شف وناق  اكتش  

 . 14: 2كورنثوس 0؛ 31، 12: 6كورنثوس 1؛ 4-3: 6تثنية  اقرأ

 .مالحظات

 يمنع هللا المؤمنين من الّزواج من غير مؤمنين. 

 

. وفي  بسبب الطّبيعة الخاطئة واآلثمة للعالم، ثّمة نساٌء مؤمنات كثيرات ال تجدن رجاالً مؤمنين للّزواج منهُنَّ

. لكْن بدالً من الّسماح لهؤالء الّرجال مأوضاعٍ أخرى، ثمة رجاٌل مؤمنين ال يجدون نساًء مؤمنات للزواج منهُ 

المؤمنين والنّساء المؤمنات بالّزواج من غير مؤمنين وغير مؤمنات، على المؤمنين بذل جهوٍد أعظم لكسب 

 مزيد من الّرجال والنّساء للمسيح في بلدهم. 

 

يحذِّر الّرسول بولس من أن يفّكر المؤمن بأنّه يستطيع الّزواج من غير مؤمن، ثم يؤثّر به ليصبح مؤمنًا بعد 

هم خاطئ لألمور، ألنّه ليَس من إنساٍن يمكنه أن يجعل إنسانًا آخر يقبل المسيح، إذ هذا عمل الّزواج. هذا ف



91 الدَّرس -الدليل السادس  

 

 

ئًا على هللا وعاصيًا له! النّير المتخالف44: 2محصور في هللا )يوحنّا   هو (. ولذا، على المؤمن أال يكون متجرِّ

 ضد إرادة هللا وهو يسبّب األلم للمؤمن واألوالد! 

 

 

 

 .يكون الّزواج أحاديًاينبغي أن . 2

د الّزوجات والمحظيّات/ الجواري؟شف وناق  اكتش    : ماذا يقول هللا عن تعدُّ

 

 أ. الّزواج األحادي هو ما أّسسه هللا عند خلق اإلنسان. 

 .11 -1: 11ملوك 1 اقرأ

 .مالحظات

على أموٍر جيّدٍة وأموٍر سيّئة، وهو ليس مقياس التّعليم أو الّسلوك  في الكتاب المقدس الّتاريخقد يشتمل 

المسيحيين. فمثالً، يحكي لنا تاريخ الكتاب الُمقدس عن رجاٍل مهّمين في التّاريخ، مثل الملك داود والملك 

(. وفي 04: 0سليمان، كانت لهم أكثر من زوجة، وهو أمٌر كان هللا منعه حين أّسس الّزواج في البداية )تكوين 

بعض الثّقافات، يمكن للمرأة أن تتزوج أكثر من رجل، بينما تسمح ثقافاٌت أخرى بزواج الّرجل من أكثر من 

د األزواج والّزوجات يسبّب مشاكل كثيرة مثل الفساد الجنسي والغيرة والتّمييز والعنف وعبادة ا مرأة. تعدُّ

 هي المعايير للتّعليم والّسلوك المسيحيّين.  هوتعاليمالكتاب الُمقدَّس وصايا األوثان. ولكنَّ 

 

 ب. بقي الّزواج األحادي مؤّسسة هللا بعد الّسقوط.

 .5: 11؛ متّى 04: 0تكوين  اقرأ

 .مالحظات

،" بزوجاته. فلم يقل هللا: "ينبغي أن يتّحد الّرجل 04: 0لم يغيّر هللا خطّته األصليّة التي أوضحها في تكوين 

"يترك الّرجل أباه وأّمه ويلتِصق بامرأته." يستخدم هللا صيغة الُمفَرد هنا! وقد كّرر يسوع  !ولكن "بزوجته"

: "ويكون االثنان جسًدا واحًدا." يستثني يسوع كل اآلخرين من اتّحاد عالقة 5: 11هذه الوصيّة قائالً في متّى 

  الّزواج، وبشكٍل خاّص من االتّحاد الجنسّي الخاص بالعالقة الّزوجية.
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د األزواج، ويمنع المحظيّات، ويمنع الّزنى، ويمنع العالقة الجنسيّة قبل الّزواج  د الّزوجات وتعدُّ يمنع هللا تعدُّ

د (، وبالتّالي هو يمنع عيش اثنين مًعا من دون زواج. كما يمنع المغازلة العابثة، ألنها تودُّ 4: 13)عبرانيين 

: 11كورنثوس 0؛ 5-1: 3من األنانيّة وعدم اإلخالص وضعف ضبط النّفس )تكوين  ومحبة مزيَّفَان في جوٍّ 

 (. 2-1: 3تيموثاوس 0؛ 1-0

 

 

 .القصد من الّزواج أن يكون مدى الحياة وحتّى الممات. 5

 : ماذا يقول هللا عن مّدة الّزواج؟شف وناق  اكتش  

 

 أ. يوّحد هللا الّرجل والمرأة مدى الحياة.

 .2-3: 11؛ متّى 14: 2كورنثوس 0 اقرأ

 .مالحظات

عالقة عهد، فإن عالقة الّزواج المسيحّي ينبغي أن تكون عالقة إخالص هي لكون العالقة بين هللا وشعبه 

(. وحين 14: 2كورنثوس 0وأمانة مدى الحياة. أمام المؤمن مسؤوليّة أن يختار قرينًا مؤمنًا فقط للّزواج )

الذي جمعه (. يقول يسوع: "ف2-5: 11يتزّوجان، فإن هللا هو َمن يوّحد اإلنسانَين في الّزواج مدى الحياة )متّى 

قه إنسان )َمْنع(!" الّزواج هو ربط هللا لرجل وامرأة مًعا طوَل حياتهما!   هللا ال يفرِّ

 

 .ب. الطاّلق في الكتاب الُمقدَّس 

 .12-10: 6كورنثوس 1؛ 1: 11؛ متّى 12: 0مالخي  اقرأ

 .مالحظات

يقول هللا: "ألنّه يكره الطاّلق، قال الّربُّ إلهُ إسرائيل، وأْن يغطّي أحٌد الظّلم بثوبه." يعتبر هللا الطاّلق ظلًما 

وعنفًا بحّق شريك الحياة الّزوجيّة، وهو يبغضه. ولكْن بسبب الخطيّة الّسائدة في العالم، يسمح الكتاب الُمقدَّس 

في العالقة  "الّتخاُلف"اح للطاّلق في حالة الخيانة الّزوجيّة وفي حالة بالطاّلق فقط في حالتَين: يمكن الّسم

-5: 11من خالل الوثنية الروحيّة أو الفساد الجنسّي أو الُعْنف الّشديد )متّى  الخيانة الّزوجيةالّزوجية. تظهر 
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ن أن يستمّر بالعيش في الّزواج فيحصل حين يرفض الّشريك غير المؤم "عدم الّتكافؤ"أو  "الّتخاُلف"(. أما 1

 (. 41(. )انظر الّدليل اإلرشادي الثّامن، الّدرس 12-10: 6كورنثوس 1مع شريكه المؤمن )

 

 .الّزواج مؤقّت، بمعنى أنّه لهذه الحياة فقط. 6

 الموت للعالقة الّزوجيَّة؟ يفعل: هل تستمّر العالقة الّزوجيَّة إلى ما بعَد الموت؟ ماذا شف وناق  اكتش  

 

 من العالقة الّزوجية أن تستمّر طالما الّشريكان على قيد الحياة. أ. القصد

 .31: 6كورنثوس 1؛ 0: 6رومية  اقرأ

 .مالحظات

يعلّم بولس عن كون العالقة الّزوجيّة تستمّر طالما كان الّشريكان على قيد الحياة. فإْن مات أحد الّشريَكين، فإّن 

 للّشريك اآلخر الحّريّة بأْن يتزّوج من شريك آخر مؤمن. 

 

 ب. الّزواج مؤسَّسة هللا على األرض ال في الّسماء.

 .30-03: 00متّى  اقرأ

 .مالحظات

يعلّم يسوع أنّه بعد القيامة من الموت، لن يتزّوج النّاس ولن يزّوجوا، ففي الّسماء سيكون المؤمنون الُمقامون 

مالئكة الّسماء. فكّل العالقات على األرض، بما في ذلك العالقة مع شريك الّزواج في األرض، ستكون  مثل

ون حياةً كاملةً في محضر هللا نفسه! ولذا، فإن ذات معنى أعظم وأكثر إشباًعا في الّسماء، ألن الجميع سيحي

ال في الّسماء. يمكن الّسعي للوصول إلى القيمة األبديّة للّزواج من خالل  على األرضالّزواج هو مؤّسسة 

 تهذيب الطّبيعة الّشخصية وعكس صورة المسيح وإعالنه ووالدة أوالٍد طائعين نقودهم إلى اإليمان بالمسيح. 

 

العالقة الطّبيعية لمعظم النّاس على األرض، ولكنّه ليس الخياَر األفضَل للجميع، ألنّه قد يكون  الّزواج هو. 7

 .لدى هللا قصد آخر لحياة ذلك اإلنسان

 : ما سبب عدم كون الّزواج هو الخيار األفضل للجميع؟شف وناق  اكتش  
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 ؛ إشعياء3: 4؛ 0: 3ثاوس تيمو1؛ 5: 1كورنثوس 1؛ 35-05، 1-5: 6كورنثوس 1؛ 10-12: 11متّى  اقرأ

54 :1-5 . 

 

(. 3: 4؛ 0: 3تيموثاوس 1؛ 5: 1كورنثوس 1يعتبر الكتاب الُمقدس الّزواَج العالقةَ الطّبيعيةَ للمؤمنين والقادة )

ولكن البقاء في حالة العزوبية ليَس لعنةً أو عقوبة. واختيار عيش حياة العزوبية ليس أكثر روحانيةً من اختيار 

(، ولكْن ينبغي عدم فرضها 10-12: 11؛ متّى 35-30 ،6: 6كورنثوس 1الّزواج. العزوبية موهبة روحيّة )

 بقوانين وتشريعات على آخرين في الكنيسة. 

 

( كالم خاّص بشأن الذين 35-30: 6كورنثوس 1( والّرسول بولس )10-12: 11لدى الّرّب يسوع )متّى 

هم أو طيلة حياتهم للقيام بعمل يبقون بال زواج. يدعو هللا بعض النّاس للبقاء بال زواج إّما لفترٍة ُمعيّنة في حيات

خاّص هلل. يدعو هللا هؤالء لخدمته بتكريٍس تاّم! يعطي هللا وعًدا خاّصا للنّاس الذين يبقون عازبين بأنهم 

سيحظون بأوالٍد روحيين بدل األوالد الجسديّين الذين يحظى بهم المتزّوجون. وهو يِعد بأن يجعلهم مثمرين 

 (! 5-1: 54ياء جًدا في عمل ملكوت هللا )إشع

 ب. مسؤوليات الّزوج المسيحّي المؤمن والّزوجة المسيحيّة المؤمنة

 

(. 04-15: 0: خلق هللا كل رجل وامرأة. وهللا هو الذي أّسس عالقة الّزواج حين خلق المرأة )تكوين ُمقّدمة

اآلخر. إنّه يعرف كيف  ولذا، فإن هللاَ يملُِك الحّق بأن يحّدد مسؤوليات كّل زوٍج وكّل زوجة واحدهما تجاه

تعمل خالئقه بأفضل صورة. ال يمكن للّزوج والّزوجة أن يحظوا بحياة زوجيّة جيّدة إال حين يطيعان هللا 

 .  ويضطلعان بالمسؤوليات التي أوكلهما بها الّربُّ

 

ك الحقبة الّزمنية، يقول البعض إن المسؤوليّات الّزوجية الواردة في الكتاب الُمقدَّس مسؤوليات ُمحّددة بثقافة تل

ولذا فهي ليست المسؤوليات المعيارية الخاّصة بمؤمني اليوم. هذا كالٌم خطير جًدا، ألن ما يأمر هللا به ويعلّمه 

والقصد منه هو تغيير ثقافة البشر األثيمة والخاطئة! )انظر  دائًما المعيار ذي الّسلطة،في الكتاب الُمقدَّس هو 

 ، حيث يتّم شرح العالقة بين الثّقافة البشرية وملكوت هللا.( 03والّدرس  الّدليل اإلرشادي الّسادس،
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وج والّزوجة سلطةً ومسؤولية، وهدف هذه الّسلطة والمسؤولية هو خدمة أحدهما اآلخر. ولكنَّ  يعطي هللا للزَّ

الممنوحة لهما من هللا الّسلطة والمسؤولية  يُظهِراهللا خلق الّزوج والّزوجة بطبيعتَين مختلفتَين، وقد أمر بأن 

في  أخذ المبادرة. فهو يريد أن يُظِهر الّزوج خدمته من خالل خدمة أحدهما اآلخر بطرقٍ مختلفةمن خالل 

 زوجها إلى عالقة قويّة تمتلئ بالّدفء.  بدعوةعالقة الّزواج. وهو يريد أن تُظِهر الّزوجة خدمتها بشكٍل خاّص 

 

 .من هللا للّزوج والّزوجة أحدهما تجاه اآلخرالمسؤوليّة المتبادلة الموَكلة . 1

 .05-00: 5أفسس  اقرأ

 : ما المسؤوليّة األولى الموضوعة على األزواج والّزوجات؟شف وناق  اكتش  

 .مالحظات

يأمر الكتاب الُمقدس الّزوج بأن يكون رأس زوجته، مثلما المسيح هو رأس الكنيسة المسيحيّة، وبأن يحّب 

سيح كنيسته. كما يأمر الكتاب الُمقدَّس الّزوجة بأن تخضع لزوجها مثل وجوب خضوع زوجته مثلما يحّب الم

: 5الكنيسة للمسيح وبأن تحترم زوجها. الّزواج المسيحي إظهاٌر مرئيٌّ للعالقة بين المسيح والكنيسة )أفسس 

00-33 .) 

 

 

مام العالم. فبرؤية النّاس للعالقة وهكذا، تصير العالقة الّزوجية المسيحيّة إعالنًا وكرازةً بيسوع المسيح أ

المسيحيّة الّصحيحة يعرف النّاس أكثر عن يسوع المسيح وعن شعب يسوع المسيح. فهُْم ال يسمعون فقط عن 

محبة هللا، بل أيًضا يرونها في العالقة الّزوجيّة المسيحيّة. فهم ال يسمعون فقط عن فرح العالقة النّامية مع هللا 

ًضا مثاالً على هذا الفرح في العالقة الّزوجية المسيحيّة. العالقة الّزوجيّة المسيحيّة شهادة الحّي، بل ويرون أي

قويّة على حقيقة العالقة مع يسوع المسيح وجاذبيّتها! يمكن لكلِّ عالقٍة زوجية مسيحيّة أن تصير عمالً كرازيًا 

ةً حين يكون البيت المسيحيُّ مفتوًحا، ويستطيع ا لناس "أن يأتوا ويروا" الكيفيّة التّي تحيا بها إرساليًا، خاّصً

 العائلة المسيحيّة. 

 

 .هما أن يحبَّها ويقودها أهم مسؤوليتَين أعطاهما هللا للزوج المؤمن تجاه زوجته. 2

 .6: 3بطرس 1؛ 33، 01-05: 5؛ أفسس 05، 10-12: 31أمثال  اقرأ

 للزوج؟: ما المسؤوليّات التّي أعطاها هللا شف وناق  اكتش  
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 .مالحظات

 أ. ينبغي للّزوج المسيحي المؤمن أن يخدم زوجته من خالل محبّته إيّاها.

كنيسته. محبّتها تعني إظهار اهتمام غير أناني  –ينبغي للّزوج أن يحّب زوجته كما يحّب يسوع المسيح شعبه 

بها، وقبولها بكل قلبه، ومساعدتها على أْن تصبِح في أفضل صورة لها وأن تصل أعلى إمكانياتها. المحبّة هي 

هي معاملة الّزوجة بعناية واحترام. المحبّة هي أن . المحبّة واألنانيةأعظم عمل بعيد  عن التّمحور حول الّذات 

 يعيش الّزوج وزوجته معاً في الّسّراء والّضّراء، في الّصّحة والمرض. 

 

. المحبّة صبورة وتنتظر. المحبّة ال تفرض اللّطف على 5-4: 13كورنثوس 1لدينا صورة جميلة للمحبّة في 

اللّطف لها. المحبّة تقّدم العون والمساعدة، وال تضيّع الّزوجة، ولكنّها صبورة وطويلة البال في إظهار 

الفرصة لعمل إحساٍن لها. المحبّة ال تحسد، ولكنّها تقدِّم بسخاٍء التّقديَر واإلكراَم الذي تستحقّه الّزوجة. المحبّة 

وجته. المحبّة ال ال تتفاخر، ولكنها متعقّلة بشأن ما لديها وإنجازاتها، فال يحاول الّزوج الُمحّب إثارة إعجاب ز

ف بوقاحة، بل  تتكبّر، بل هي متواِضعة بشأن نقاط قّوتها وضعفها في العالقة مع الّزوجة. المحبّة ال تتصرَّ

ف الّزوج الُمِحّب بكل احترام ولباقة ولياقة مع زوجته. المحبّة ال تطلب ما لنفسها، بل يسعى الّزوج  يتصرَّ

د من الّذات لطلب خير ها فوق خيره. المحبّة ليست سهلة الغضب، بل تخضع بكل ُحلٍم في ما الُمِحّب بكل تجرُّ

 يصيبها من آالم وأوجاع قد تتسبّب بها الّزوجة أحيانًا. 

 

فر األمثال طريقةً أخرى للتّعبير عن محبّة الّزوجة. فيقول إنّه حين تكون الّزوجة فاضلة، فإنَّ قلبه يصف سِ 

انية تقديمها للعون، فهو يطلب منها إعانته. محبّة زوجها الحقيقيّة تجعلها يثق بها. ومثالً، ألنَّه يثق بها وبإمك

تشعر بأنها ضرورية له، وبأنَّها مرغوبة عنده ومحلُّ تقديره! وهكذا، فإنّها تستطيع أن تعمل له خيًرا كلَّ أيّام 

 حياتها. ولهذا يقوم زوجها وأوالدها ويطّوبونها ويمتدحونها. 

 

 حي المؤمن أن يخدم زوجته بقيادتها. ب. على الّزوج المسي

على الّزوج أن يقود زوجته مثلما يقود المسيح الكنيسة. عليه أن يقودها كما يقود الّراعي أغنامه، أي بأن 

يطعمها ويهتّم بها ويحميها ويجيزها في الظّروف الّصعبة. على الّزوج أن يقود زوجته مثل وكيل يدير بيتًا 

يمة. فعليه أن يعتني بأمالكها، وبأنشطتها واهتماماتها، ويقودها في طريق هللا. عظيًما أو يدير ضيعةً عظ

 ينبغي للّزوج أن يقود زوجته كخادم: فعليه أن يخدمها في النّواحي التّي تحتاج فيها لخدمته. 
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 .أهم مسؤوليتَين أعطاهما هللا للّزوجة المسيحيّة المؤمنة تجاه زوجها هما أن تحبَّه وتعينه .3

 .2-1: 3بطرس 1؛ 5-4: 0؛ تيطس 33، 04-00: 5؛ أفسس 15: 0تكوين  رأاق

 : ما المسؤوليات التّي أعطاها هللا لكل الّزوجات؟شف وناق  اكتش  

 .مالحظات

 أ. ينبغي للّزوجة المسيحيّة المؤمنة أن تخدم زوجها من خالل محبّتها له.

س نفسها لمحبّة زوجها وأوالدها، وألن تكون عفيفة   يعلّم الكتاب الُمقدَّس أّن على الّزوجة المسيحيّة أن تكرِّ

منضبطة ونقية، وأن تكون مشغولة بشؤون بيتها، وبأن تكون لطيفة، وخاضعة لزوجها، حتى ال يسيء أحٌد و

صف محبتها بالّصبر واللّطف وصفات المحبّة (. كما ينبغي أن تتّ 5-4: 0لكلمة هللا أو يجدِّف عليها )تيطس 

. المحبّة هي العيش بأمانة وإخالص مع الّزوج في الّسّراء والّضّراء، 13كورنثوس 1األخرى المذكورة في 

 في الّصّحة والمرض. 

 

ينبغي تقييم قضية عمل األم في ضوء َمَرَضي الماديّة والفرديّة اللذين أصابا جيلنا المعاصر من ناحية، 

 هتمامات ملكوت هللا من ناحيٍة أخرى. وا

 

 ب. ينبغي للزوجة المسيحيّة المؤمنة أن تخدم زوجها بإعانته. 

: 3بطرس 1؛ 04-00: 5يعلّم الكتاب الُمقدَّس بأنَّ على الّزوجة المسيحيّة المؤمنة أن تخضع لزوجها )أفسس 

لطّوعي لقيادته، وباحترامها لقيادته. (. فعليها أن تخدمه بخضوعها الّراغب وا33: 5(، وتحترمه )أفسس 1-2

ع هو أن الطّاعة يمكن أن تكون مطلوبة من شخٍص ذي سلطة، ولكن الخضوع والفرق بين الطّاعة والخض

موقف طوعي ينتج عنه سلوك ُمعيّن، وهو موقف الّزوجة تجاه زوجها. ال يجوز للّزوج أن يطلب من زوجته 

 قط. الخضوع ويطالبها به، فهذا من حّق هللا ف

 

ال يعني خضوع الّزوجة لزوجها أن تكون عنده مثل العبد أو األََمة، بل يعني أن تخضع له خضوَع الُمِعين 

ع هو اتّباٌع طوعي لزوجها، بحيث تكون أفضل عضٍو ممكن في فريق زوجها. و(. الخض15: 0)تكوين 

واالقتراحات واألفكار والنّصائح ولكونها عضًوا في فريقه، عليها أن تقّدم له أفضل ما يمكنها من اآلراء 

والعون والّدعم، وغيرها. عليها أن تناقش مع زوجها كلَّ الّشؤون المهمة المتعلِّقة بحياتهما الّشخصية وحياتهما 
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الّزوجية وعائلتهما ومجتمعهما. هي شريكته في أخذ القرارات، وعليها أن تناقشه في نتائج ما يأخذونه من 

ل الوصول إلى اتّفاق معقول بينهما، عليها أن تقبل بأن يكون القرار النّهائي له، قرارات. وفقط حين يستحي

وبأن يكون هو المسؤول عن نتائج قراره. وخضوعها محصور بما يطلبه هللا منها. ولذا، حين يطلب منها 

ذا، على (. وهك01: 5 الرسل الّزوج بأن تخضع لما هو خاطئ وآثم، فعليها أْن تقاِومه بلطف )انظر أعمال

 الّزوج والّزوجة أن يعيشا ويعمال مًعا كفريق في حياتهما الّزوجية وعائلتهما ومجتمعهما. 

 

يظهر احترام الّزوجة لزوجها من خالل تعبيرها عن رأيها بطريقٍة لطيفة، وبسماحها هلل بأن يعمل فيه. كما 

هر من خالل إشراكه في وضع يظهر احترامها له من خالل التّفكير الحريص بنصيحته. احترامها له يظ

م الذي تحقّقه. احترامه له يتم من خالل أخذها المبادرة بأن تخدمه من دون أن  اخططها وبإطالعه على التّقدُّ

 تنتظر منها أن يطلب منها ذلك. إنه االستماع له بصبٍر وطول أناة، ومحاولتها أن تفهم مشاكله وآرائه. 

 

لّزوجة المسيحيّين المؤمنين. فحين يحّب الّرجل لوعملية للزوج و: أعطى هللا مسؤوليات واضحة ملخَّص

زوجته ويقودها كما يحب المسيح كنيسته ويقودها، فلن يكون صعبًا على المرأة أن تحّب رجلها وتحترمه أو 

تخضع لقيادته في العائلة. أفضل مكاٍن يمكن لألوالد أن يتعلّموا فيه معنى المحبّة واالحترام والقيادة 

 عالقة والّديهما المؤمنين يوميًّا.  والخضوع هو مراقبة 

 

 ج. احتفال إعالن عهد الّزواج المسيحي

 

 عيش شخصين مًعا: مراسم احتفال الّزواج المسيحي حدث اجتماعّي ودينّي علنّي. يدين الكتاب المقدس ُمقّدمة

، العزوبيّةلة من دون أن يكونا تزّوجا بشكٍل رسمي. مراسم الّزواج المسيحي ينهي بشكٍل رسمّي وعلنّي حا

 . يعلّم الكتاب الُمقدَّس الحقائق التّالية عن مراسم احتفال الّزواج المسيحّي: الّزواجويبدأ مرحلة حالة 

 

 .لمراسم احتفال الّزواج المسيحّي ثالثة عناصر أساسيّة. 1

 .31: 5؛ أفسس 2-5: 11؛ متّى 04: 0تكوين  اقرأ

 : ماذا تعني العناصر األساسيّة الثاّلثة الواجبة في احتفال الّزواج المسيحّي؟ شف وناق  اكتش  
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 .مالحظات

مرأته، ويكون االثنان اقائالً: "من أجل هذا يترك الّرجُل أباه وأّمه ويلتصق ب 2-5: 11يعلّم يسوع في متّى 

قه إنسان." قال هللا هذه الكلمات حين جسًدا واحًدا. إًذا، ليسا بعُد اثنين، بل جسٌد واحد، فالذي جمعه هللا ال  يفرِّ

خلق اإلنسان، وكّرر الّرسول بولس هذه الكلمات في رسالته للكنيسة. ولذا، ال بُدَّ أّن الكتاب الُمقدَّس يعطي 

أهمية كبيرة لهذا المبدأ! الّزواج حدث اجتماعّي ودينّي بالغ األهمية. إنّه مناسبة يترك فيها الّرجل والمرأة 

ما ويبدآن حياةً وعائلةً جديدتَين مًعا! والعناصر األساسيّة الواجبة في مراسم االحتفال بالّزواج هي: ترك والَديه

 اإلنسان لوالَديه، واتّحاد الّزوج بزوجته، وصيرورتهما جسًدا واحًدا. 

 

 ترك للوالَدين. يعني أ. الّزواج 

سواء أكان الّزواج ُمرتَّبًا أو ناتًجا عن عالقة محبة، على الّرجل والمرأة أن يتركا والَديهما ويبدآ عائلتهما 

 الخاّصة. 

 

يستعّد الّرجل والمرأة لترك والديهما بإعالن خطّتهما بأن يتزّوجا، وببدء اإلعداد لمراسم االحتفال بالّزواج. 

خطوبة". وبعد مراسم االحتفال بالّزواج فقط يترك الّشريكان والَديهما عادةً ما تُدعى هذه الُمخطّطات بـ"ال

 فعالً. 

 

 ينبغي للّزوج والّزوجة أن يتركا والَديهما بطرٍق عديدة مختلفة: 

: فمن لحظة احتفال الّزواج فصاعًدا، يصير على الّرجل ترك والَديهما عاطفيًاوجوب  يعنيترك الوالَدين 

 اآلخر ويفضل أحدهما اآلخر على الوالَدين.  والمرأة أن يحّب أحُدهما

 

بضرورة خضوع األوالد  3-1: 2: تعلّم رسالة أفسس ترك سلطة الوالَدين وجوب يعنيترك الوالَدين 

تعلّم أنّه حين يتزّوج األوالد، يصير عليهم أن يتركوا والَديهما.  31: 5لوالَديهما واحترامهما. ولكّن أفسس 

دون تحَت التّزام بالخضوع لوالَديهم، ولكنّهم يبقون ملتِزمين بإطاعة هللا في كلِّ ومن لحظة زواجهم ال يعو

شيء. طبًعا عليهم أن يستمّروا في احترام والَديهم، ولكن احترام الوالَدين يختلف عن إطاعتهما. فمثالً، ليس 

 سلطة على زوجة ابنها.  لدى الوالَدين ووالَدي شريك الحياة سلطة على أوالدهم بعد الّزواج. وليس للحماة
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: فعلى الّزوجين أن يتدبّرا أمورهما المالية بنفسيهما من اآلن تْرك الوالَدين ماليًاترك الوالَدين يعني وجوب 

 فصاعًدا.

 

: فإْن كان الوالَدين غير مؤمنين، فعلى الّزوجين الحديثَين أال ترك الوالَدين روحيًاترك الوالَدين يعني وجوب 

لتّعايش مع المعتقدات والممارسات الّدينية لوالديهما. فينبغي للزوجين المسيحيِّين المؤمنين أن يستمّرا في ا

 يعبدا ويخدما الّرب يسوع المسيح في بيتهما. 

 

: فإن أمكن، على الّزوجين المؤمنين أن يبحثا عن مسكٍن ترك الوالَدين اجتماعيًاترك الوالَدين يعني وجوب 

ل عن والَديهما. طبًعا، في بعض الثّقافات يترك الذين يبلغون سن الّشباب منزل العائلة لهما ليعيشا بشكٍل منفص

 قبل زواجهم بفترٍة طويلة للدراسة أو العمل في مكاٍن آخر. وليس هذا عمالً خاطئًا. 

 

والَديهم،  عالمات مرئيّة للوالَدين ولآلخرين على أن الّزوَجين لم يعودا يعتمدان على هي كّل نواحي التّرك هذه

 بل قد بدآ حياتهما الخاّصة. 

 

 ب. الّزواج يعني اتّحاد الّزوج بزوجته.

مراسم اجتماعية ودينية علنية يقطع الّرجل والمرأة خاللها عهًدا واحدهما لآلخر أمام هللا هي مراسم الّزواج 

ق الموت  وشعب هللا بأن يكونا أمينين ومخلصين وملتزمين واحدهما تجاه اآلخر طيلة حياتهما إلى أن يفرِّ

أِة شبابك" على أن ال تنقض ، يقول هللا: "... الّرّب هو الّشاهد بينك وبين امر12-13: 0بينهما. وفي مالخي 

عهد الّزوج معها. خالل مراسم االحتفال بالّزواج، يجعل الّرّب الّرجَل والمرأة واحًدا، ويحّذرهما من أن يخونا 

العهد الذي بينهما بالطاّلق. وفي مراسم االحتفال بالّزواج، تشهد عائلتا الّزوَجين باإلضافة إلى اإلخوة 

على أن هذين اإلنسانَْين قد قطعا وعًدا هلل بأن يبقى ملتزمين بالّزواج أحدهما  المؤمنين واألصدقاء اآلخرين

باآلخر طيلة حياتهما، وبأن يحّب أحدهما اآلخر، وبأن يكونا أمينَين أحدهما تجاه اآلخر، وبأْن يعين أحدهما 

 اآلخر في كّل ظروف حياتهما. 

 ج. الّزواج يعني صيرورة االثنين جسًدا واحًدا.  
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تمثّل مراسم االحتفال بالّزواج نقطة البداية لصيرورة الّزوج والّزوجة واحًدا في كلِّ شيء. ينبغي أن يصيرا 

واحًدا في النّواحي الروحيّة والعقلية والعاطفية واالجتماعية والجسدية. واالتّحاد الجسدي هو ذروة هذا 

وضمن العالقة الّزوجية. مراسم احتفال الّزواج إعالن االتّحاد، وال يسمح هللا به إال بعد مراسم احتفال الّزواج 

ا أن يبدآ اتّحادهما من النّاحية الجنسيّة. فاالتّحاد الجنسّي ال يكون مرضيًّا ممن هللا بأن الّرجل والمرأة يمكنه

واج الزّ  قبلأمام هللا إال حين يكون داخل إطار وحدود عهد الّزواج. لهذا يمنع هللا أي شكٍل من أشكال الجنس 

(. الوحدة الجسديّة تكون في أفضل صورٍة لها حين يكون االتّحاد بين الّزوجين 4: 13)عبرانيين  خارجهأو 

 ناميًا في كلِّ جوانب عالقتهما األخرى. 

 

 . مراسم احتفال الّزواج احتفال اجتماعي وديني علني. 2

ا، ولكنه علِّم ا.: يعلّم الكتاب الُمقدس أن الّزواج ال يتم سّرً  دائًما حدثًا علنيًا وعاّمً

 

 أ. كانت مراسم االحتفال بالّزواج حدثًا عائليًا.

. ففي القديم، كان حدثًا كانت عائلتا العريس بأكملهاشأًنا يخص العائلة في القديم، كان "تعهُّد الّزواج" 

(، وفي بعض 01: 01والعروس يلعبان دوًرا مهًما فيه. كان هذا الّدور يشتمل اختيار شريك الحياة )تكوين 

(، وكذلك إعطاء 10: 34؛ 15: 01األحيان كان يشتمل على إعطاء "مهر" أو هدية لعائلة العروس )تكوين 

 . (12: 1ملوك 1؛ 21، 51: 04هدايا للعروس والعريس )تكوين 

 

واج تكون لكن في الحاضر، استشارة الوالَدين بشأن الّزواج، وبشأن شريك الحياة، وبشأن مراسم االحتفال بالزّ 

 محلَّ تقديٍر دائًما وتُعتبَر إكراًما للوالَدين. ولكن إعطاء المهور ليس متطلَّبًا كتابيًا. 

 

ا.  ب. كانت مراسم االحتفال بالّزواج حدثًا علنيًا عاّمً

كانت مراسم االحتفال بالّزواج تشمل العناصر التّالية: كان العريس والعروس يرتديان ثياب العرس )مزمور 

(. كان 01: 3؛ يوحنّا 14: 45(. وكان يرافقهما أصدقاء العريس وصديقات العروس )مزمور 13-14: 45

العريس وأصدقاؤه يأتون إلى بيت العروس، وكانت صديقات العروس يخرجن للقائهم. ثم كانوا يسيرون في 

ّضيوف المدعّوين موكب مهيب من بيت العروس إلى بيت العريس إلقامة االحتفاالت بالّزفاف. كان يُسَمح لل
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وا إلى الموكب إن كان معهم مصابيح أو مشاعل، وذلك ألّن الّشوارع كانت معتمة في الليل )متّى  بأن ينضمُّ

: 0؛ يوحنّا 14-1: 00(. وكانت تُقام وليمة، وفي بعض األحيان كانت الوالئم تُقام مّدةَ أسبوع )متّى 1-13: 05

حتفاالت الّزواج هو قطع عهد الّزواج، الذي كان هللا شاهًدا عليه (. كان أجلُّ جزٍء من ا16: 14؛ قضاة 1-12

(! وعبر القرون، أقام المسيحيّون المؤمنون مراسم زواجهم 5: 12؛ حزقيال 16: 0؛ أمثال 14: 0)مالخي 

 علنيًّا أمام هللا وعائالتهم وأصدقائهم وإخوتهم وأخواتهم في المسيح. 

 

 ج. اكتمال الّزواج. 

؛ 03-01: 01االحتفال بالّزواج يجوز اكتمال الّزواج بين الّزوجين بالعالقة الجنسية )تكوين  فقط بعد مراسم

 (. 4: 13؛ عبرانيين 01-13: 00تثنية 

 

 دقائق( 5) صالة  5

 كلمة هللامع  متجاوبةصالةٌ 

 صلوات قصيرة تُظِهر تجاوبكم مع ما تعلَّمتموه اليوم.  َصلُّوا بالتناُوب

  إلى مجموعات ثنائيَّة أو ثالثيَّة وارفعوا صلوات تعكس تجاوبكم مع ما تعلَّمتموه اليوم.أو اقسم المجموعة 

 )دقيقتان( واجب بيتي 6

 القادمللّدرس 

 طلب منهم أن يكتبوه في دفاترهم(. أأعط أعضاء مجموعتك الواجب التالي مكتوبًا، أو  قائد المجموعة.)

  للرب وببناء كنيسة المسيح.تعهَّد بتدريب تالميذ ُجُدد : التعهُّد .1

 " مع شخص آخر أو ضمن مجموعة. الزواج المسيحيالمتعلِّق بـ" ِعظ أو علّم أو ادرس التعليم .0

. 5-0تسالونيكي 1 ِمن يوميًّا تمتَّع بخلوة روحيَّة مع هللا باالستعانة بنصف أصحاح الخلوة الروحية: .3

ن مالحظاتكاستخدم  ل. َدوِّ   .طريقة الَحّق الُمفضَّ

. راجع يوميًا آخر خمس آيات كتابية 36: 2تأّمل بآية الكتاب الُمقدس الجديدة واحفظها. يوحنا   :لحفظا .4

  .حفظتَها

. استفد من منهجية 5حّضر لدرس الكتاب التّالي في البيت، والمتعلّق بيوحنّا  درس الكتاب الُمقدَّس: .5

 الخطوات الخمسة في دراسة الكتاب الُمقدَّس. 

 (. 3: 5هللا )مزمور سيفعله صلِّ ألجل شخٍص أو أمر ُمحّدد هذا األسبوع، وانظر ما  الّصالة: .2
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ن مالحظاتك .6 ن أيًضا مالحظاتك الُمتعلِّقة بأوقات الخلوة الشخصية مع  َدوِّ حول بناء كنيسة المسيح. َدوِّ

 هللا، وآيات الحفظ، والتعليم، والتحضير.

 


