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  أین أنت؟
 

  ٦الفصل 
  الدرس السادس" القدیم  مسح شامل للعھد: "يدرس الصوتال

  

  مالخطیئة إلى العال تفھم كیف جاءأن ن: الھدف

بُّ اِإللھُ آَدَم َوقَاَل لَھُ  َجنَِّة فََخِشیُت، ألَنِّي َسِمْعُت َصْوتََك فِي الْ «: فَقَالَ ١٠. »أَْیَن أَْنَت؟«: فَنَاَدى الرَّ
َجَرِة الَّتِي أَْوَصْیتَُك أَْن الَ تَأُْكَل «: فَقَالَ ١١. »ُعْریَاٌن فَاْختَبَأْتُ  َمْن أَْعلََمَك أَنََّك ُعْریَاٌن؟ ھَْل أََكْلَت ِمَن الشَّ

  )١١-٩:٣تكوین ( »ِمْنھَا؟
 

 نعیش علىنحن  هللا أمطریقة  ىعل نعیشنحن ھل : ر الذي نواجھھ كل یوماقرنفس الآدم وحواء واجھ 
كما . وشجرة الحیاةكل أللكل شجرة جیدة  اعطي لھمة وألامك جنةهللا آدم وحواء في لقد وضع  طریقتنا؟

  ."امنھ تأكالال " :اوقال لھم جنةوضع شجرة معرفة الخیر والشر في ال
 

 .ایعرف احتیاجاتھم قھما فھووألنھ خل. یحتاجونھشيء  لھما كلقدم جنة، وضع هللا آدم وحواء في ال ماعند
  .وھو یرد أن یوفرھا لنایعرف احتیاجاتنا، وألنھ خلقنا فھو 

 
وكیف  أخطآ صینخلشصورة  یبین ٣سفر التكوین. التلبیة احتیاجاتھم هللا وحده یتكال على آدم وحواء لم

مل هللا معنا عندما یبین لنا كیف یتعا. ناالذین قد أخطأنحن صورة لكل واحد منا،  ھما، اتعامل هللا معھم
 ویبدأثم آلا الذي یبحث عن صورة هللا وھي. أنھا صورة الخطیئة وعواقبھا. نخطئعندما  منھ تبئنخ

  .تواصل معھالب
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  .اختر أفضل إجابة
 
  .إرادتنا نحنفعل إرادة هللا أو أن نم متن أنما إختیار االدائماً  لدینا؟ أم خطأصواب  -١
  .جنةتوفیر احتیاجاتھم في الل آدم وحواء ما یكفي لم یعط هللا؟ خطأأم  صواب  -٢

  .اختر أفضل إجابة واحدة ما لم یتم إرشادك خالف ذلك
 

  فسر الحیاة؟سفر التكوین كیف  -٣
  تكما كان -أ

  ھي الیوم كما -ب
  كالھما -ج
  واحدة الو -د

 
 جعلوقد . ثم إلعطائھ الحیاة، ثم تلبیة حاجتھ للغذاء، نظر اإلنسانقدم هللا األشجار لتلبیة احتیاجات  -٤

   .آدم وحواء كما وضعھاضع قائمة ھذه األولویات . خارج الحدودشجرة المعرفة 
  المواد الغذائیة -١    عیونأوال ال -أ

  عیونلا - ٢            .الغذاءثانیا  -ب
  المعرفة - ٣            . ثالثا الحیاة -ج
  الحیاة -٤  المعرفة رابعا  -د

 
  الحیاة الحقیقیة ؟من أین تأتي وفقا لھذه اآلیة، . ٣:٨لى سفر التثنیة ع إاقرأ أو استم -٥
  الطعام الذي نأكلھ -أ

  د رغباتناتسدی -ب
  كلمة هللا -ج
  نتبع رغباتنا الخاصة -د

  
اً ما فإنھ غالب، "العین"الكتاب المقدس كلمة  تخدمـــیس  عندما  ٢٣- ٢٢:٦متىاستماع إلى اقرأ أو  -٦

  ؟یعني
  إلى الحیاة تنانظرتفكیرنا و -أ

  خططنا الخاصة -ب
  عیوننا الفعلیة والمادیة -ج
  كلمة هللا -د

 
  
  ؟شجرة المعرفة لثمرة من لآدم وحواء یمثل أكل ماذا  -٧
  وحي من هللا -أ

  العلوم -ب
  أنفسنابمحاولتنا لتلبیة احتیاجاتنا  -ج
  .ھلةرغبة هللا لنا أن نظل ج -د

  
  ؟ئلة أسآدم وحواء هللا  یسأللماذا  -٨
  .عرف اإلجاباتأنھ یرید حقاً أن ی -أ

  .فعالبما  اعترفأنھ یرید منھم أن ی -ب
  .أنھ یرید معاقبة كل من قدم لھم معلومات -ج
  .اھمایخط أنھ یرید أن یرى إذا ما تذكرا -د

لَِكْي یَُعلَِّمَك أَنَّھُ لَْیَس بِاْلُخْبِز َوْحَدهُ یَْحیَا اِإلْنَساُن، بَْل  
بِّ یَْحیَا اِإلْنَساُن     –بُِكلِّ َما یَْخُرُج ِمْن فَِم الرَّ

  ٣:٨سفر التثنیة 

ِسَراُج الَْجَسِد ھَُو اْلَعْیُن، فَإِْن َكانَْت َعْینَُك ٢٢
َوإِْن َكانَْت ٢٣ًرا، بَِسیطَةً فََجَسُدَك ُكلُّھُ یَُكوُن نَیِّ 

یَرةً فََجَسُدَك ُكلُّھُ یَُكوُن ُمْظلًِما، فَإِْن َكاَن  َعْینَُك ِشرِّ
متى -!النُّوُر الَِّذي فِیَك ظَالًَما فَالظَّالَُم َكْم یَُكونُ 

٢٣-٢٢: ٦  
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  ماذا یعني االعتراف بالخطیئة؟ -٩
  شرح لماذا قمنا بذلك -أ

  لنا عن عقابھش هللا اقننل -ب
  شخص آخر نا إلىأساء ناأن نعترف بأن -ج
  خطأ نحن نفعل شیئاو نُمسكعندما  باستیاءقول أننا نشعر أن ن -د
  االتفاق مع هللا حول ما قمنا بھ -ه

 
  .الكتاب المقدس ھو قصة  - ١٠

  هللا عنرجل یبحث  -أ
  یبحث عن اإلنسانهللا  -ب
  

  
          

؟  أن تتجاوب لماذا؟  كیف تعتقد أن هللا یریدك ؟ بماذا شعرت أكلت من الشجرة المحرمة؟ھل 
  لماذا؟

  
________________________________________________________________

________________________________________________________________  
_______________________________________________________________  

 
أن اسأل هللا .  غیر موجود في المكان الذي یریدك هللا أن تكون فیھ، واعترف  إذا كنت صلي

  .الجسدیة، والشھوات لإلغراءاتقول ال احتیاجاتك، ویعطیك القوة لتلیھ لتوفیر لتعتمد ع یساعدك
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  ؟ جنةما حدث فعال في العالفصل الثالث من سفر التكوین یخبرنا  ذاما -١

________________________________________________________________
________________________________________________________________  

________________________________________________________________  
  
  . في الحدیقة األشجار رمزیاشرح قصة ا -٢

________________________________________________________________
________________________________________________________________  

________________________________________________________________  
 
   ٢٣- ٢٢:٦تعلیم یسوع في متى كیف تتعلق ھذه القصة الرمزیة ب -٣

________________________________________________________________
________________________________________________________________  

________________________________________________________________  
  
  ؟ لإلنسانأسئلة  هللایسأل لماذا  -٤

________________________________________________________________
________________________________________________________________  

________________________________________________________________  
  
  من ھذه األسئلة؟ التي ظھرت ما ھي الحقیقة  -٥

________________________________________________________________
________________________________________________________________  

________________________________________________________________  
  
حیا بالخبز وحدة، بل ننحن ال  ٣-١:٨في سفر التثنیة قالھا  التي ھذه القصة بخطبة موسى ما عالقة -٦

   ؟قالھا هللابكل كلمة 
________________________________________________________________

________________________________________________________________  
________________________________________________________________  

  
  كیف یمكن إثبات محبة هللا؟  -٧

________________________________________________________________
________________________________________________________________  

________________________________________________________________  
  

    

  الذھاب إلى العمق


