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  والدة البشریة
 

  ٥الفصل 
  الدرس الخامس" مسح شامل للعھد القدیم : "الدرس الصوتي

  

  .فھم غرض هللا من خلق البشر: الھدف
  

  )٢٧:١تكوین (َذَكًرا َوأُْنثَى َخلَقَھُْم . َعلَى ُصوَرِة هللاِ َخلَقَھُ . فََخلََق هللاُ اِإلْنَساَن َعلَى ُصوَرتِھِ 
  

 
ولدیھ القدرة على أن یكون روحي، ومبدع، ومفكر، ویشعر، . لق اإلنسان على صورة هللا وشبھھخُ 

صورة هللا في اإلنسان أصبحت مشوھة عندما أخطأ آدم وحواء، وبقیة الكتاب . وقادر على التواصل
المذنب كیفیة إعادة خلق صورة هللا في اإلنسان حتى یكون لإلنسان : المقدس یتعامل مع ھذه المشكلة

یبین  ٣و تكوین . یبین لنا اإلنسان كما قصد هللا أن یكون ٢و  ١سفر التكوین ". هللا القدوس"شركة مع 
  .لنا اإلنسان كما ھو اآلن

 
إنما . ال من رأسھ حتى ال ترأسھ، وال من قدمیھ، ال تصیر لھ عبدة – خلق هللا المرأة من جانب الرجل 

عندما یكون الرجل والمرأة جسدا . للرجل" متممة"المرأة. ھجاءت من جنبھ بحیث تكون قریبة من قلب
  .واحدا یصیرا إنسانا كامال

 
. یترك الرجل أباه وأمھ، كما أنھ یھجر جمیع النساء األخریات من أجل زوجتھ. الزواج عالقة حصریة

سیة واألكثر العالقة األسا. مخطط هللا للزواج – ھذه ھي الخطة المثالیة  . وعلى المرأة نفس االلتزام
  .كلما أقتربا من هللا، كلما أقتربا إلى بعضھما البعض. أھمیة لكل من الرجل والمرأة ھي عالقتھما مع هللا

 
 

  هللا

 
  الزوج الزوجة
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  .اختر أفضل إجابة واحدة ما لم یتم إرشادك خالف ذلك
  
  . معناه إننا على شاكلة هللا جسدیاصواب أم خطأ؟ كزننا ُخلقنا على صورة هللا -١
 .ھي الوحدة االجتماعیة األكثر أھمیة على األرض الیوم) واألسرة(صواب أم خطأ؟ الزواج  -٢
  ما رأیك ماذا حدث لصورة هللا عندما أخطأ اإلنسان؟ -٣
  .ونحن ال یمكن استرجاعھا. فقدت إلى األبد -أ

  .اولنا بكل جدیة أن نكون صالحینأصبحت مشوھة، ولكن یمكننا إصالحھا إذا ح -ب
  .انتھت، ولكن یمكننا أن نبدو على صورة هللا إذا أطعنا ناموس هللا -ج
في  –خلیقة جدیدة  –أصبحت مشوھة، ولكن یمكن استعادتھا بواسطة هللا والوالدة الروحیة الجدیدة  -د

  .قلب اإلنسان
 
  اذا یحدث للعالقة بینھما؟إذا كان رجل  وامرأة لیس لھما عالقة مع نفس اإللھ، م -٤
  .ھذا ال یحدث أي فرق. ال شيء -أ

  .ھذا یجعل الزواج أكثر صعوبة، ولكن ال یزال یمكن أن یصبحا جسدا واحدا، كما یرید هللا -ب
  .ال یمكن أن ینمیا روحیا بعضھما مع البعض -ج
 
، رجل وامرأة اجتمعا معا جنسیا في الزواج یصیحان -٥   :ووفقا 
  .حد طول الحیاةإنسان وا -أ

  شخصان مستقالن تماما عن بعضھما -ب
  اتحاد مؤقت -ج
  یبحثان عن المتاعب -د
 
  ماذا یحدث للعالقة بینك وبین والدیك عندما تتزوج؟ -٦
  .فقدت أھمیتھا نھائیا -أ

  .مھمة، ولكن عالقة الزواج لھا األولویة -ب
  .اسوف یكون والئنا األول دائماً آلبائن. ال یوجد أي تغییر -ج
 
  ماذا یحدث عندما یحدث تتزوج المرأة ؟ -٧
  .هللا لم یعد یعتبرھا شخصا مستقال -أ

  .ینبغي أن تظل مستقلة عن زوجھا -ب
  .على الرغم من أنھا تكمل زوجھا، إال أنھا ال تزال تحظى بتقدیر كفرد من هللا -ج
  .دورھا الوحید ھو إنجاب األطفال -د
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  ما ھو غرض األسرة؟ -٨
  ناً للرفقةلتكون مكا -أ

  لتكون مكاناً للرعایة -ب
  .لزیادة النسل -ج
  كل ما ذكر أعاله -د
 
  ما ھي أفضل طریقة لزواج متكافئ؟ -٩
  .حاول أن تصبح شریكا مالئما -أ

  .حاول أن تجعل شریكك مالئما -ب
  .حاول أن تجعل أطفالك مالئمین -ج
  .حاول أن تجعل دخلك جیدا -د
 

  )اختر كل ما ینطبق(اج؟ الكلمات التي تصف خطة هللا للزو .١
  ھادفة -ب   إلھیة -أ

  دائمة -د   مؤقتة -ج
  حصریة - و   غیر مھم - ه
  منقسمة -ح   مخلصة -ز
     متحدة  -  ط

 
  

ما الذي یجعلك تشعر أنك مخلوق على صورة هللا؟ كیف یمكن أن تشعر أن الخطیئة قد شوھت 
  تلك الصورة؟

________________________________________________________________
________________________________________________________________  

________________________________________________________________  
 

 ١٧:٥كورنثوس  ٢.".قَلْبًا نَقِیًّا اْخلُْق فِيَّ یَا َهللاُ، َوُروًحا ُمْستَقِیًما َجدِّْد فِي َداِخلِي٠ ١٠:٥١مزمور : القراءة
األَْشیَاُء اْلَعتِیقَةُ قَْد َمَضْت، ھَُوَذا اْلُكلُّ قَْد َصاَر َجِدیًدا كیف : ا إِْن َكاَن أََحٌد فِي اْلَمِسیحِ فَھَُو َخلِیقَةٌ َجِدیَدةٌ إِذً ١٧

  تستعید صورة هللا؟
________________________________________________________________

________________________________________________________________  
________________________________________________________________  

 
  

اسأل هللا أن یساعدك على . صلي وأشكر هللا الذي خلقك وھو یرید أن یكون لھ عالقة معك
طلب منھ أن یجعلك إذا كنت متزوجا، أ. معرفتھ بطریقة أفضل ویعطیك قوة إلتباعھ كل یوم

صلي لكي یعطیك هللا الزوجة الصالحة ویجعلك أنت زوجا  إذا كنت غیر متزوج،. زوج صالح
  .صالحا أیضا
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الذھاب إلى     العمق
 
ھل ھذا ینطبق على أجسادنا )  ٢٤:٤انظر یوحنا( ماذا یعني تحدیداً أن اإلنسان خلق على صورة هللا؟ -١

  روحیة؟أم على قدرتنا أن نصبح كائنات 
________________________________________________________________

________________________________________________________________  
________________________________________________________________  

 
  صل الثالث من سفر التكوین؟ماذا حدث لتلك الصورة كما ھو موضح في الف -٢

________________________________________________________________
________________________________________________________________  

________________________________________________________________  
  
  )١٨-١٧:٥كورنثوس ٢  ١٠:٥١انظر في مزمور(أن تعود ألصلھا؟   كیف یمكن لتلك الصورة -٣

________________________________________________________________
________________________________________________________________  

________________________________________________________________  
 
  كیف یمكننا أن نصبح أزواج ووالدین صالحین؟  -٤

________________________________________________________________
________________________________________________________________  

________________________________________________________________  
 
  لماذا یجب أن تكون عالقة الزواج عالقة دائمة، وعالقة حصریة ،وشاملة، وإلھیة؟  -٥

________________________________________________________________
________________________________________________________________  

________________________________________________________________  
 
  )١٢٧،١٢٨انظر مزمور (لماذا الزواج واألسرة ھما أھم مؤسسة خلقھا هللا؟   -٦

________________________________________________________________
________________________________________________________________  

________________________________________________________________  
 
  األسرة أم الكنیسة؟  لماذا؟ : ما ھو أكثر أھمیة -٧

________________________________________________________________
________________________________________________________________  

________________________________________________________________  
 
 

    


