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  أین أنت؟
 

  ٦الفصل 
  الدرس السادس" مسح شامل للعھد القدیم : "الدرس الصوتي

  

  أن نفھم كیف جاءت الخطیئة إلى العالم: الھدف

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

  )١١-٩:٣تكوین ( »ِمْنھَا؟
 

ھل نحن نعیش على طریقة هللا أم نحن نعیش على : نواجھھ كل یومواجھ آدم وحواء نفس القرار الذي 
كما . طریقتنا؟ لقد وضع هللا آدم وحواء في جنة كاملة وأعطي لھما كل شجرة جیدة لألكل وشجرة الحیاة

  ".ال تأكال منھا: "وضع شجرة معرفة الخیر والشر في الجنة وقال لھما
 

. وألنھ خلقھما فھو یعرف احتیاجاتھما. ھما كل شيء یحتاجونھعندما وضع هللا آدم وحواء في الجنة، قدم ل
  .وألنھ خلقنا فھو یعرف احتیاجاتنا، وھو یرد أن یوفرھا لنا

 
یبین صورة لشخصین أخطآ وكیف  ٣سفر التكوین. آدم وحواء لم یتكال على هللا وحده لتلبیة احتیاجاتھما

یبین لنا كیف یتعامل هللا معنا عندما . قد أخطأنا تعامل هللا معھما، ھما صورة لكل واحد منا، نحن الذین
ثم ویبدأ آلوھي صورة هللا الذي یبحث عن ا. أنھا صورة الخطیئة وعواقبھا. نختبئ منھ عندما نخطئ

  .بالتواصل معھ
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  .اختر أفضل إجابة
 
  .حنصواب أم خطأ؟ لدینا دائماً االختیار إما أن نتمم إرادة هللا أو أن نفعل إرادتنا ن -١
  .صواب أم خطأ؟ لم یعط هللا آدم وحواء ما یكفي لتوفیر احتیاجاتھم في الجنة  -٢

  .اختر أفضل إجابة واحدة ما لم یتم إرشادك خالف ذلك
 
  كیف سفر التكوین فسر الحیاة؟ -٣
  كما كانت -أ

  كما ھي الیوم -ب
  كالھما -ج
  وال واحدة -د
 
وقد جعل . نسان، ثم تلبیة حاجتھ للغذاء، ثم إلعطائھ الحیاةقدم هللا األشجار لتلبیة احتیاجات نظر اإل -٤

  . ضع قائمة ھذه األولویات كما وضعھا آدم وحواء. شجرة المعرفة خارج الحدود
      أوال العیون -أ

              .ثانیا الغذاء -ب
              . ثالثا الحیاة -ج
    رابعا المعرفة  -د
 
  وفقا لھذه اآلیة، من أین تأتي الحیاة الحقیقیة ؟. ٣:٨اقرأ أو استمع إلى سفر التثنیة  -٥
  الطعام الذي نأكلھ -أ

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

  
، فإنھ غالباً ما "العین"تخدم الكتاب المقدس كلمة ــیس عندما   ٢٣- ٢٢:٦اقرأ أو استماع إلى متى -٦

  یعني؟
  تفكیرنا ونظرتنا إلى الحیاة -أ

  خططنا الخاصة -ب
  عیوننا الفعلیة والمادیة -ج
  كلمة هللا -د
 
  
  م وحواء للثمرة من شجرة المعرفة ؟ماذا یمثل أكل آد -٧
  وحي من هللا -أ

  العلوم -ب
  محاولتنا لتلبیة احتیاجاتنا بأنفسنا -ج
  .رغبة هللا لنا أن نظل جھلة -د
  
  لماذا یسأل هللا آدم وحواء أسئلة ؟ -٨
  .أنھ یرید حقاً أن یعرف اإلجابات -أ

  .أنھ یرید منھم أن یعترفا بما فعال -ب
  .ل من قدم لھم معلوماتأنھ یرید معاقبة ك -ج
  .أنھ یرید أن یرى إذا ما تذكرا خطایاھم -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
انَْت َوإِْن كَ ٢٣بَِسیطَةً فََجَسُدَك ُكلُّھُ یَُكوُن نَیًِّرا، 

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

  لنناقش هللا عن عقابھ لنا -ب
  أن نعترف بأننا أساءنا إلى شخص آخر -ج
  أن نقول أننا نشعر باستیاء عندما نُمسك ونحن نفعل شیئا خطأ -د
  ع هللا حول ما قمنا بھاالتفاق م - ه
 

  .الكتاب المقدس ھو قصة  - ١٠
  رجل یبحث عن هللا -أ

  هللا یبحث عن اإلنسان -ب
  

          
  

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

________________________________________________________________
________________________________________________________________  

________________________________________________________________  
 

اسأل هللا أن .  صلي، واعترف  إذا كنت غیر موجود في المكان الذي یریدك هللا أن تكون فیھ
ھ لتوفیر احتیاجاتك، ویعطیك القوة لتقول ال لإلغراءات، والشھوات یساعدك لتعتمد علی

  .الجسدیة
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  ماذا یخبرنا الفصل الثالث من سفر التكوین عما حدث فعال في الجنة؟  -١

________________________________________________________________
________________________________________________________________  

________________________________________________________________  
  
  . اشرح قصة األشجار رمزیا في الحدیقة -٢

________________________________________________________________
________________________________________________________________  

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

________________________________________________________________
________________________________________________________________  

________________________________________________________________  
  
  لماذا یسأل هللا أسئلة لإلنسان؟  -٤

________________________________________________________________
________________________________________________________________  

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

________________________________________________________________
________________________________________________________________  

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

  بكل كلمة قالھا هللا؟ 
________________________________________________________________

________________________________________________________________  
________________________________________________________________  

  
  كیف یمكن إثبات محبة هللا؟  -٧

________________________________________________________________
________________________________________________________________  

________________________________________________________________  
    

  الذھاب إلى العمق


