
 هللا نظرفى الزواج 

 اخى واختى اعضاء العائلة المسيحية 
انى اصلى من اجل كل اسرة  مواريد ان اخبرك تكلم معا عن الزواج واهميته كما هو فى فكر هللانشكر الرب الذى اتاح لنا ان ن

 ستطيع ان نعيشها ونختبرهان حتى اليكون الكالم الذى يرسله الرب اليكم ليس مجرد شعارات لكن امور عملية بحياتنا
 دعنى اسألك اوال ما هو نظرتك لزواجك ولزوجتك وأسأل نفس السؤال لزوجتك فما هى نظرتك وتقييمك لزوجك؟

 ان مشاكل وضغوط الحياة باتت حائال بيننا وبين فكر هللا نحو ارتباطنا؟ هل ترى الزواج كما يراه هللا ام 
 
o :التعريف الصحيح للزواج  

 لالنسان هللا على األرض ويديرها  وصممها أسسها مؤسسةأرقى  اقدم و أقوى و  .1
 الوقت بذات  المتميزةشخصيتهما ب اممغامرة جميلة يشترك فيها اثنان يعمالن معَا ليصبحا كيانَا واحدَا مع احتفاظه .2
 وتشكليهما وصنفرتهما واحدة من أعظم مدارس هللا التعليمية حيث فيها يتم تنقية كل من الزوجين .3
 ثابتا مدى األيام هذا العهد  أمام هللا الذي يحفظلاللتزام عهد أمانة سامي المقام يقطعه رجل وامرأة  .4
 بجووار شخصوا رخور ليسواعده بصوورة متميوزة ال يمكون لشوخ  رخورفرصة خدمه فريدة يستعمل فيها هللا شخصَا ليقف  .5

 له أن يساعده بها حتى يوصله لحاله اإلشباع والتميز التي أرادها هللا  فى الوجود 

 حقل لتدريب عميق على العطاء الذى هو افضل من االخذ  .6

 اهم موضوع فى الحياة بعد االيمان وتسليم الحياة للرب  .7

 Home not Houseهو تكوين بيت وليس منزل  .8

 المباراة الوحيدة التى يكسب فيها الطرفان معا او يخسرا معا .9

 ليس ان توفق الى الشخ  الصالح بل ان تكون انت الشخ  الصالح .10
 

o  :تقدير هللا للحياة الزوجية 
  :عندما نتصفح الكتاب المقدس نرى تقدير هللا الواضح للحياة الزوجية من بداية الكتاب وحتى نهايته

 ينقسم الى جزئين: الذى يسميه الشراح سفر البدايات او مستودع افكار الكتاب المقدس التكوينسفر  .1

 –)الخلووق  هامووة اثوورت فووى التوواري  البشوورى وهووى احوودا  اربعووة يووتكلم عوون  11الووى اصووحاح1اصووحاح الجووزء االول موون
 سنة 2000تغطى فترة زمنية حوالى  بلبلة االلسنة( هذه االصحاحات  –الطوفان  –السقوط 

يعقووب  –اسحق  –)ابراهيم  عن اربعة بيوت  فقط اصحاح يتكلم 39اى  50الى اصحاح 12من اصحاحالجزء الثانى  
هوول شووعرت بالفوواري الكبيوور ليوضووح لنووا هللا موودى  –سوونة  350هووذه االصووحاحات تغطووى فتوورة زمنيووة حوووالى  يوسووف( –

تصوولح لمنهوواج االربعووة  داخوول البيوووت  كثيوورة جوودا يووتكلم فيهووا عوون تفاصوويلاهتمامووه وتقووديره للعائلووة؟ وهووذه االصووحاحات 
 –بوين االوالد  التمييوز –تقدير الزوجة لزوجهوا  – خضوع الزوجة –محبة الزوج  –)العالقة بين الزوجين   اسرى كامل
 االفكار الصحيحة الختيار شريك الحياة ....... وافكار اخرى( –الغيرة بين االخوة  –لمعاناة زوجته  تقدير الزوج

هوووذا الفصووول يوضوووح اهوووم  –االصوووحاح الثوووانى مووون سوووفر التكووووين الووورب بنفسوووه يضوووع اسووواس اول عائلوووة علوووى االرض  .2
 الصحيحة لبناء البيت المسيحىاالساسيات 

  فى سفر الخروج يضع امامنا عائلة عظيمة هى عائلة موسى وهرون ومريم .3



بيووت ابوووى  ) ال الحصوور علووى سووبيل المثووالفوالعالقووات داخوول البيوووت تووتكلم االسووفار التاريخيووة عوون كثيوور موون البيوووت  .4
 الشونمية واخرين( –داود  –حنة والقانة  –راعو  ونعمى وبوعز  –شمشون 

 من الرب" " من يجد زوجة يجد خيرَا وينال رضىيتكلم عن الزواج فيقول  22: 18أمثال  .5

 بعالقة العريس بعروسه ةليصور لنا أسمى عالقة بين هللا واإلنسان مشبههو سفر بكامله مكتوب نشاد سفر نشيد اإل .6
&  16حوز تشبيه عالقتوه الحبيوة بشوعبه بعالقوة الخطيوب بمحبوبتوه كوذلك فوى –اخطبك لنفسى الى االبد  19:  2هوشع .7

 3ار
النوووه يكوووره وايضوووا  شووواهد بينوووك وبوووين امووورأة شوووبابك"اليخوووتم العهووود القوووديم بهوووذا القوووول " الووورب هوووو  16 -12: 2ي خووومال .8

 الطالي قال الرب اله اسرائيل

 2( واشار فيهما ايضا الى سفر التكوين 10& مر 19مت )الى العالقة الزوجية اشار الرب يسوع  .9
 فى بلدة قانا الجليل حيث دعي هو وتالميذه  زواجلة يبدأ الرب يسوع أول معجزاته في حف 11 -1:  2يوحنا انجيل  .10

العالقة بين الرجل وزوجتوه بعالقوة المسويح بالكنيسوة قوائالك: " كموا تخضوع يشبه الرسول بولس   33  -  23:    5أفسس   .11
 " واسلم نفسه الجلها الكنيسة للمسيح كذلك النساء لرجالهن . ريها الرجال احبوا نسائكم كما احب المسيح الكنيسة

 االباء( –االوالد  –الرجال  –يوجه الرسول بولس بالروح القدس تحريضات الى كل افراد العائلة )النساء  3كولوسى .12
تخووتم هووذه الرسووالة التعليميووة بهووذا التحووريو " لوويكن الووزواج مكرمووا عنوود كوول واحوود والمضووجع  يوور  4: 13العبوورانيين  .13

 نجس"

 رجال ويقتبس امثلة من سفر التكوينيقدم الرسول بطرس نصائح للنساء وال 3بطرس االولى .14
يختم الكتاب المقدس كله بهوذا المشوهد العظويم مشوهد فورح المسويح بكنيسوته مشوبهَا بعورس الزفوا   9 – 1:  19الرؤيا   .15

 حيث نجد القول "عرس الخرو  قد جاء وامرأته قد هيئات نفسها .......... طوبى للمدعوين لعشاء عرس الخرو "

 يضووات لكوول االطوورا ووجووه نصووائح وتحر  كثيوورة عوون جميووع العالقووات المترتبووة علووى الووزواج تكلووم العهوود الجديوود موورات  .16
 )السرة الجديدة بالعائلتين والعكسا –االباء باالبناء والعكس  –الزوج بالزوجة والعكس (

 :منها مثال هللا على مدار العهدين يتعامل كثيرا مع بيوت  .17
 العهد القديم  •

 7: 11بيته" عب نوح "بنى فلكا لخالص  ❖
 19: 18ابراهيم "اخترته لكى يوصى بنيه من بعده" تك ❖

وأموا أنوا وبيتوي فنعبوود  ......... وإن سواء فوي أعيونكم أن تعبودوا الوربت فاختواروا ألنفسوكم اليووم مون تعبودون  يشووع " ❖
   15:  24يش   الرب".

 العهد الجديد  •
 31: 16بيتك" أعسجان فيليبى "امن بالرب يسوع المسيح فتخل  انت واهل  ❖

 19زكا "اليوم حصل خالص لهذا البيت" لو ❖

 اكيال وبريسكال( –تحد  سفر االعمال عن بيوت )حنانيا وسفيرة  ❖

 
o الزواج كما هو فى نظر هللا : 

 (23: 2)تك    كاملة عظم من عظامى ولحم من لحمى وحدة .1
 33-22: 5كنفسه( ا  –كاجسادهم  –كما احب المسيح الكنيسة )من نوع فريد سامى  محبة .2



 الطر  االخر بمشاعرقرب عن  احساستفاعل وجدانى كامل و و شركة كاملة  .3
 (25: 2)تك انفتاح كامل بال قيود وبال تحفظ .4
 (9: 10& مر 6: 19مت جمعه هللا ال يفرقه انسان ) الذى –ارتباط مستمر بال انفصال طول الحياة  .5
 الذات واالهتمام اوال بالطر  االخرانكار  .6

 

o :الفوائد والبركات التى تجنيها اسرة تعرف الرب وتطبق كلمته فى عالقاتهم 

اظهوووار صوووفات هللا مووون محبوووه ورحموووه وطوووول االنووواة وصوووفات اخووورى بصوووورة عمليوووة مووون خوووالل عالقوووة الوووزوج بزوجتوووه  .1
 وينشئوا بفكر صحيح عن هللاات فى ذهن االطفال من الصغر فتترس  هذه الصفوعالقتهم باوالدهم 

القيمووة روحيووة( وذلووك لجميووع اطوورا  العائلووة وموون هووذه االحتياجووات ) –نفسووية  –تسووديد االحتياجووات المختلفووة )جسوودية  .2
 االتصال.........( –التكامل  –المدح  –التشجيع  –االنتماء  –المحبه  –االحترام  –والتقدير 

 جماعة المومنين(  –االخرين )الجيران الشهادة كعائلة امام  .3
تنشوووج مجووودا للووورب مووون خوووالل االحتموووال  ين واالقوووارب(موووع العائلوووة الكبيووورة )الوالووود واسوووتقاللية عالقوووات مريحوووة بنضووووج  .4

 واالصغاء واالهتمام واالعتناء 

 

    seldabaa@gmail.com على البريد االلكتروني:ال يمكنك مراسلتنا  إذا كان لديك أي استفسار أو سؤ 
 ثروت الضبع                                                                     

 


