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  )٢الجزء (فھم ال
 

  ٨الفصل 
  FAM08: الدرس الصوتي

 
 نتمكن من فھم أفضلأن ندرك مخاطر عدم التفاھم، وضرورة فھم أنفسنا حتى : الھدف      

  .جاالزوفي شركائنا ل
 
 

بَْل ھُْم . أَْنفَُسنَا بِِھمْ  ألَنَّنَا الَ نَْجتَِرُئ أَْن نَُعدَّ أَْنفَُسنَا بَْیَن قَْوٍم ِمَن الَِّذیَن یَْمَدُحوَن أَْنفَُسھُْم، َوالَ أَْن نُقَابِلَ ١٢ 
  ١٢:١٠كورنثوس  ٢                   .ْم بِأَْنفُِسِھْم، الَ یَْفھَُمونَ إِْذ یَقِیُسوَن أَْنفَُسھُْم َعلَى أَْنفُِسِھْم، َویُقَابِلُوَن أَْنفَُسھُ 

 
    ٣٦:٨مرقس                        ألَنَّھُ َماَذا یَْنتَفُِع اِإلْنَساُن لَْو َربَِح اْلَعالََم ُكلَّھُ َوَخِسَر نَْفَسھُ؟               

                 
  ١٠:١٥كورنثوس  ١                                                                       أَنَا َما أَنَا َولِكْن بِنِْعَمِة هللاِ ١٠
 

التحدي األول لفھم و. تمكن من التواصل معھ على مستوى أعمقنیجب علینا أن نفھم شریك حیاتنا، ل
. أھمیة الماضين نفھم أیجب علینا أیضا كذلك . مرأةوال رجلفھم االختالفات بین ال ھو البعض بعضنا

قد ل. نحن بحاجة إلى معونة هللا لكي نحب على طریقة هللاو. یجب علینا أن نحب شریك حیاتنا كما أحبنا هللا
الفردیة،  طابع فرید؛ ھذه ھيكل واحد منا لدیھ . كل فرد فرید من نوعھهللا جمیعا، رجاال ونساء،  ناخلق

  .شخص آخر أيعن  الطابع الفرید ألي شخص معین یجعلھ متمیزاً 

 
ھذه األسئلة األربعة ال یزال صداھا یتردد عبر . عن طریق طرح أربعة أسئلة آدمحواره مع بدأ هللا 

ھل أنت حیث یرید هللا منك أن تكون؟ السؤال " أین أنت؟: "األول. الیوم حتىالعصور، من جنة عدن 
؟ ستمع إلى هللا، أم إلى الثقافةھل ت. ع إلیھمتستمهللا یرید أن یعرف الذین كنت " قال لك؟ لذيامن "الثاني، 

 ك، أماحتیاجاتھل یمكنك أن تسمح  بتسدید " ھل أكلت من الشجرة المحرمة؟" :السؤال الثالث یسأل هللا
 یعلم، لكنھ یتیح هللا" ماذا فعلت؟"هللا ھو،  ھالسؤال الرابع الذي یسأل" األكل من الشجرة المحرمة؟"یمكنك 

  .ترافلنا الفرصة لالع
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والسؤال . عترف بماضیناهللا یریدنا أن ن" كنت؟ أین: " األخرى مرة األسئلة األربعة نفس ھذه هللا یسألك
علینا أن " من أنت؟"؟ فیھكون تھل ترید أن .  هللا لك لدىھناك مكان " أین أنت ذاھب؟إلى : "التالي

" حقاً؟ هترید الذيما ھو " :میذه ھوتاللیسوع  سألھسؤال آخر . ال أمفي المسیح، ھل نحن نعرف من نحن 
یمكن " أن تكون؟ أو حیث یریدك هللا هللالك  في المكان الذي خططھھل ترید أن تكون "وبعبارة أخرى، 

  .أفضل شریك حیاتنا بطریقةفھم لننعرف أنفسنا و لكيتوجیھ ھذه األسئلة نفسھا لنا 
 

  .أفضل إجابة اختر
  
  .وحدانیةالھو دلیل على  واصلتصواب أم خطأ؟ ال -١
 
  .وحدانیةال یقودالذي  و؟ الحب ھو الدیناماب أم خطأصو -٢
 
  .وحدانیةال الذي ینمي ؟ التفاھم ھوصواب أم خطأ -٣
 
  .متماثلین الرجال والنساء؛ ونحن جمیعا خلقنا؟ حقاً ال توجد اختالفات بین صواب أم خطأ -٤
 

  .ما لم یذكر خالف ذلك، اختر أفضل إجابة واحدة لكل سؤال 
 
  ؟متفردا كل إنسان لماذا خلق هللا -٥

  .متماثلینالجمیع أن یكون  هللا أراد -أ 
  .البشرب الكون الكبیر بحاجة أن یكون مليء -ب 
  .كل إنسانل طابع فریدھناك  -ج 
   .الرجال والنساء الشجار بین تمتع برؤیةلن -د 

 
  ؟ھ لیس من الحكمة أن نقارن أنفسناخبرنا أنتكلمة هللا  بمن -٦

  خریناآل -أ 
  اؤناأشق -ب 
  أزواجنا  -ج 
  كل ما سبق -د 

 
  وفقا للسید المسیح، ما ھي قیمة ھویتنا، وجھودنا الذاتیة، وروحنا؟ -٧

  .بال قیمةنحن  -أ 
  .أكثر من اآلخرین قیمة بعض الناس لھم -ب 
  .ونحن ال نعرف ألن هللا لم یخبرنا -ج 
  .أكثر من كل كنوز العالم بأسرهلھ قیمتھ منا واحد كل  -د 

 
  "؟ماأین أنت"هللا آدم وحواء،  سألاذا لم-٨

  .جد آدم وحواءهللا لم ی -أ 
  .ب هللا كان یلعب مع آدم وحواء 
  .احیث یجب أن یكون یكونا ا لمبأنھم یعترفا أنهللا أراد آدم وحواء  -ج 
  .آدم وحواء أینال یعرف هللا  -د 
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  ؟"قال لك من الذي"، لماذا سأل هللا آدم وحواء  -٩
  .د أن یعرف الذین كان آدم وحواء یتحدثون إلیھمهللا أرا -أ 
  .ھو الذي یعطیھم المعرقة أنھ ارفتعیأراد هللا آدم وحواء أن  -ب 
  .تحدث إلى الغرباءن یریدنا أنهللا ال  -ج 
  .كان هللا یرید أن یعرف جمیع الناس الغرباء الذین تقابل معھم آدم وحواء -د 

 
  عرف؟یرید أن یهللا  ذا كانما" ما من الشجرة المحرمةأكلت ھل"وعندما سأل هللا آدم وحواء،  - ١٠

  خارج خطة هللا لالكتفاء ا یسعیانأنھم اأدرككان آدم وحواء قد إذا  -أ 
  لعشاءفي اأكل آدم وحواء  ذاما -ب 
  وحواء قد عصوا لھ" إذا كان آدم" -ج 
  أم ال سیكذبانوحواء " إذا كان آدم" -د 

 
  "ماذا فعلت؟"ء، هللا آدم وحواسأل لماذا  - ١١

  .فعال ذاماحقاً ال یعرف هللا  -أ 
) أمور صحیحة أو خاطئة(كان األمر جدید بالنسبة  ألنھ ال یوجد أي شيء من ھذا القبیل  -ب 
  .من قبل

  .الفرصة لالعتراف اعطیھما أن ما فعاله كان خطأ ویدركا أن یهللا یرید منھم -ج 
  .هعصواھ كان ینبغي علیھ أن یتأكد أنھما لكنمعاقبة آدم وحواء، ویرید  كان هللا -د 

 
  "؟من أین أتیت"، اإلنسانهللا سأل لماذا من المھم أن ی - ١٢

  .واقع في حیاتناهللا یریدنا أن ندرك أن الماضي  -أ 
  .أن نفھم ماضینا نایریدلكنھ ، ومن أین نحنیعلم هللا  -ب 
  .عترف بماضیناهللا یریدنا أن ن -ج 
  .كل ما سبق -د 

 
  إلى أین أنت ذاھب؟"، اإلنسانسأل هللا لماذا ی - ١٣

  .هللا یریدنا أن ندرك أن لدیھ خطة لكل واحد منا -أ 
  .كن متأكداً هللا لم ی -ب 
  .أن یذھب إلى ھناك أیضا یریدهللا  -ج 
  .ختار جیدااإلنسان سیهللا ال یعرف إذا كان  -د 

 
  درك؟ی اإلنسانأن یرید فھو " من أنت؟"، اإلنسانسأل هللا یعندما . ١٤

  كان من -أ 
  لم یكن من -ب 
  عالقة بامن كان لھ  -ج 
  كل ما سبق -د 
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 أجب على ھذه، شریك حیاتكثم جنبا إلى جنب مع . التي یستخدمھا هللاثمانیة الاسأل نفسك األسئلة  

درك من تك أن تساعداألسئلة التي ما ھي ؟ تأثیرا علیكأكثر  كان السؤال الذيما ھو . األسئلة ھذا األسبوع
  ؟هللاك ل هیریدتفرد الذي أنت وال

________________________________________________________________
________________________________________________________________

________________________________________________________________  
 

من  ھو أراد أن یجعلھم یعترفون بأنھم یریدون أن یكونوا" ؟ونماذا ترید"أل یسوع تالمیذه، عندما س
  ؟كردماذا سیكون " ماذا ترید؟" :ولو سألك یسوع. واكونوحیث هللا خطط لھم أن ی

________________________________________________________________
________________________________________________________________

________________________________________________________________  
  
 

   
متمیزا وفریداً ولدیھ خطة  ألنھ یحبك وجعلك  أشكرو. أُشكر هللا ألنھ یتحاور مع اإلنسان               

 إلى فھم أفضل لشخصیتك وما خطتھ لكقودك تلستخدم ھذه األسئلة أطلب منھ أن ی. محددة للحیاتك
  .عائلتكلو
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؟  إذا كان األمر كذلك، ماذا یمكن أن تفعلھ حیال ذلك؟  تفھم شریك حیاتكھل ترید حقاً أن تفھم نفسك و .١
  أن یفعل هللا حیال ذلك؟ یجب ذا ما

________________________________________________________________
________________________________________________________________

________________________________________________________________  
 
  هللا أن یكون؟  كما أرادهصبح الشخص الفرید كیف یمكن أن ت .٢

________________________________________________________________
________________________________________________________________

________________________________________________________________  
 
   ومن أین تستمدھا ؟  ،ھي قناعاتك الخاصة  ما  .٣

________________________________________________________________
________________________________________________________________

________________________________________________________________  
 
بشخصیتك أي وقت مضى فیما یتعلق  ھل فعلت ذلك فعال فيحرفیا؟  " االعتراف"كلمة تعني  ماذا .٤

؟ الحقیقیة
________________________________________________________________  

________________________________________________________________
________________________________________________________________  

 
  یك لتتباھي بھ؟ ھل أنت الذي كنت من المفترض أن تكون؟ ماذا لد .٥

________________________________________________________________
________________________________________________________________

________________________________________________________________  
 
  ؟ أم إمبراطوریتك الخاصة ملكوت هللا، تبنيكنت تسعى؟ ھل أنت  ذاماإلى  .٦

________________________________________________________________
________________________________________________________________

________________________________________________________________  
 
لفھم لفھم أنفسھم و األزواجتساعد هللا في الكتاب المقدس التي یمكن أن  ھایسأل التيثمانیة أسئلة الما ھي  .٧

   لتصل إلى مستوى أعمق من التواصل؟بعضھم البعض؟ لماذا تعتبر ھذه األسئلة أیضا حیویة 
________________________________________________________________

________________________________________________________________
________________________________________________________________  

  الذھاب إلى العمق


