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 كيفية استخدام هذا الدرس ودليل الدراسة
ا إلى جنب مع فيديو الدرس المرتبط به. وإن لم تستطع الوصول إلى الفيديو، هذا مصمم لُيستخدم جنب   دليل الدراسة

ا مع النسخة المسموعة أو المقروءة من الدرس. باإلضافة إلى ذلك، فإن الغرض من  فإن هذا الدليل يصلح أيض 
ا للدراسة ال  فردّية إن لزم األمر.الدرس ودليل الدراسة هو استخدامهم داخل إطار تعليمّي، ولكن يمكن استخدامها أيض 

 

 الدرسمشاهدتك قبل  

o استكمل كل القراءات الموصى بها  —استعد. 

o في جزء المالحظات الموجود في دليل الدراسة، تم تقسيم الدرس إلى   —حدد جدوًلا للمشاهدة
ا  مقاطع تتناسب مع الفيديو. وألن دروس خدمة األلفّية الثالثة مكتظة بالمعلومات، ربما ترغب أيض 

 وضع جدول لفترات االستراحة. وهذه االستراحة ينبغي أن تكون عند األقسام الرئيسية.في 

 للدرسأثناء مشاهدتك  

o  في دليل الدراسة على الخطوط العريضة الجزء الخاص بالمالحظات يحتوي  —دّون مالحظاتك
كثير من إيجاز العبر المعلومات. وقد تم بالفعل لتوجيهك األساسية للدرس، ومالحظات مفتاحية 

ا األفكار الرئيسية ، لكن تأكد من أن تضيف عليها مالحظاتك الخاصة. ينبغي أن تضيف أيض 
 تساعدك على تذّكر األفكار الرئيسية، ووصفها، والدفاع عنها. إضافية داعمةتفاصيل 

o يمكن أن تظهر لديك تعليقات و/أو أسئلة ، أثناء مشاهدتك للفيديو  —سّجل التعليقات واألسئلة
حتى يمكنك أن تشارك بها . استخدم الهوامش لتسجل تعليقاتك وأسئلتك ص ما تتعلمهبخصو 

 المجموعة بعد وقت المشاهدة.

o تشغيل قد تجد من المفيد أن توقف أو تعيد  — أوقف فيديو الدرس أو أعد مشاهدة أجزاء منه
م صعبة، أو ، أو مراجعة مفاهيكي تتمكن من تدوين مالحظات إضافية أجزاء معينةالفيديو عند 

 .مناقشة نقاط مثيرة لالهتمام

 بعد مشاهدتك الدرس 

o البد أن للدرس. الرئيسي على المحتوى مؤسسة أسئلة المراجعة   — أجب على أسئلة المراجعة
. يجب اإلجابة على هذه األسئلة بصورة تجيب على هذه األسئلة في الموضع المتاح لهذا األمر

 فردّية وليس في مجموعة.

o أسئلة التطبيق هي أسئلة تربط محتوى الدرس بالحياة   —ئلة التطبيق وناقشهاأجب على أس
المسيحية، والالهوت، والخدمة. أسئلة التطبيق مناسبة لتكون تكليفات مكتوبة أو كموضوعات 

 .ل أال تتخطى اإلجابات صفحة واحدةبالنسبة للتكليفات المكتوبة، فمن الُمفض .للمناقشة الجماعّية
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 المالحظات
 
I. المقدمة 

 
 

 [ἄνθρωπος] "سأنثروبو "أو العقيدة عن اإلنسان ) : علم دراسة اإلنساناألنثروبولوجي
 ([ بمعنى "دراسة".λόγος] "لوجوس"بمعنى "إنسان" + 

 
 
 

 .: دراسُة البشريِة في حدِّ ذاِتها، وفي عالقِتها باهللاإلنسانالعقيدُة الالهوتّية عِن 
 
 
 

II. الخلق 
 

م بها البشُر كي يروي الكتاُب المقدُس ق صَة الخلِق الحقيقيِة كي يفسَر الكيفيَة التي ُصمِّ
 .يعملوا بداخِل العالم

 
 .متطلباٌت أدبية وَضَعْتها أعماُل هللِا في الخلق - الخلِق" "فرائض

 
 (28: 1َأْثِمُروا َواْكُثُروا" )تكوين " :مثال – صريحةفرائض  

 
 

 (11: 20ا )خروج حفِظ يوِم السبت مقدس   :مثال – ضمنيةفرائض  
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 القصص الكتابية .أ
 

 قصتي الخلق
 

 قضى هللا ستَة أياٍم يشكُِّل الكوَن ويملُؤُه. 3: 2-1: 1تكوين  
  

 
o فصل هللُا بين الظلمِة والنور :األول الَيْوم. 

 

o  ْفصَل هللا بين المياِه من فوٍق والمياِه من أسفل :الثاني ماليو. 
 
o  َوالبحار فصل هللُا بين اليابسةِ  :م الثالثوْ الي. 

 
o  ََمََلَ هللا النوَر والظلمَة باألجراِم السماوية )الشمِس  :م الرابعوْ الي

 .والقمر، والنجوم(
 
o  َمَل هللا السماء والمحيطات بالطيور والكائناَت  :م الخامسوْ الي

 .البحريةَ 
 
o  َمَل اليابسَة بالحيوانات وَخَلَق البشَر كي يتَسلَّطوا  :م السادسوْ الي

 .على الخليقةِ 
 

: 1ُخِلَق البشُر على صورِة هللا، وُدِفع إليهم سلطاٌن على الخليقة )تكوين 
27 -28.) 
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هذه القصة على تفاصيل أكثر متعلقة بما َعِمَله  تحتوي  25-4: 2تكوين  
 هللُا في اليوِم السادس:

 
o خلَق هللا الحيواناَت من تراِب األرض. 

 
o ( من تراب [ִאיׁש] "إيش": ي العبر بخلَق هللا اإلنساَن األول )

 .حياةنسمة األرض، ونفخ فيه 
 
o بحث آدم عن معين نظيره من بين الحيوانات. 

 
o  ה] "إيشاه" ي:امرأة )بالعبر خلق هللا حواء، أول (، من ضلع [ִאשָּׁ

 .(23: 2آدم )تكوين 
 

كانت حواُء تحَت سلطاِن آدَم في زواِجهما، إال أنَّها كانت مساوية  له في 
 ها هللا لهما كجنٍس بشرّي.المهاِم التي أوكلَ 

 
 
 

 التاريخية .ب
 

 .هي الصحة التاريخية :التاريخية

 
 التكوين. 1

 

( هو وصِف تاريٍخ 4-2تكوين ِه األقرِب )إن القصد من سجلُّ حياِة آدَم وعائلتِ 
 .فعليّ 
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ا قصصي   غالبيُة سفرِ    :اا تاريخي  التكويِن هو سرد 

 

o (37-11صحاحات تاريخ اآلباء األوائل )األ 

 

o (50-37صحاحات األ) األواخرء اريخ اآلبات 
 

بالعالمِة األدبيِة نفِسها التي َتستهلُّ األحداِث التاريخيِة  2تكوين ُيستَهلُّ  
 (.4: 2 األخرى )تكوين

 
ה תֹוְלדֹות] "ليدوتإّليه تو "عبارة  هذه مواليد"( )"هِذِه َمَباِدُئ قصة"، " [ֵאלֶּ

ا قوائم مواليد  .تستهل أيض 
O 1: 5 - مآد 

O 9: 6 - نوح 
O 10: 11 - سام 
O 27: 11 - تارح 
O 12: 25 - إسماعيل 
O 19: 25 - إسحاق 
O 9، 1: 36 - عيسو 
O 2: 37 - يعقوب 

 
 :يقدُم سفُر التكويِن تفاصيَل تخصُّ سيرَة حياِة آدمَ  

O  أطفال: قايين، وهابيل، وشيث 3حبلت حواء وأنجبت. 
O ام ا حين ُولد شيثُ كان آدم في سنِّ المئِة والثالثين ع. 
O  َسَنة   930مات آدم عن عمٍر يناهُز. 

 
 .شخصيتين حقيقيتين تاريخيتينائه أن آدم وحواء كانا موسى أن يؤمن قرّ  أراد
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 عهد القديمال. 2
 

م آدُم باعتباِره شخصية  تاريخية مرتين في العهد القديم  :ُقدِّ
 

ذكر آدم على ، ت1: 1أخبار األيام  1النسِب التي تبدأ في  سلسلة 
 .أنه األب التاريخي لشيث

 
 

 تقارن خطية إسرائيل بخطية آدم. 7: 6 عهوش   
 

 .اتكُمُن أهميُة العهِد مع آدَم فقط في كوِن هذا العهِد تاريخي  
 

 . العهد الجديد3
 

 .كثير ا ما َأْوَلى كّتاُب العهِد الجديد األهميِة الالهوتية لتاريخية آدم
 

 .آدَم هي السبُب وراَء موِت البشر خطية :21–12: 5رومية  

 

يخلُص شعَبُه األميَن من اللعنِة  يسوع :45، 22: 15كورنثوس  1 
 .التي نقاسي منها في آدم

 
حواَء أخطأت قبَل آدم ُجبل قبل حواء، و  :14، 13: 2 تيموثاوس 1 

 .آدم
 
 .ذاَت موثوقيةٍ  سالسل أنساِب آدمَ  :14يهوذا  

 
لعهِد القديم أو في العهِد الجديد يفترُض أن آدَم يوجد موضٌع واحد سواٌء في ا ال

 شخصية  تاريخية  حقيقية. لم يكن
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 ج. السمو 

 

 :ُخِلقا آدَم وحواَء كي يكونا في سموٍّ فوَق بقيِة خالئَق هللِا األرضّية
 

في اليوِم السادِس كعمٍل منفصٍل عن خلِق الحيوانات، باعتباِره  اإلنسان لقخُ  
 (.27: 1 (ذروَة الخلق

 

ا"وصفهم هللا بأنهما    (.31: 1" )حسن جد 
 

 (.7: 2) قيل عن آدَم وحَده أن له حياة نفخها فيه هللاُ  
 

: 1تكوين ) للتسلط على الخليقة نيابة  عنهُ  ، وعينهمعلى صورِتهِ خلقهم هللا  
 .(8-6: 8، مزمور2: 9 ؛28- 27

 
ا للخالئَق األخرى القياُم خلَق هللُا البشَر كي يعكسوا مجَده وصفاِتِه على نحٍو ليس ممكن  

 .به
 

 :كون البشر على صورة هللا
 

 فإن وجوَدنا في حِد ذاِتِه يشيُر إلى قوِة هللِا وصالِحهِ  
 

لَة   ال تحمُل خليقَة أخرى هذا الشرَف العظيم، أو هذه الكرامَة المتأصِّ
 العظيمة.

 
ا دور ا سام  (20: 2ن تكوي) ي ا: إجراء حكَم هللِا على األرضإن للبشرية أيض 

 
تؤكد األسفاُر المقدسُة على سموِّ البشريِة إذ تضُعنا تقريب ا على مستوى المالئكِة في 

 .(5: 8 )مزمور ، وفي سموٍّ فوَقها في المستقبلالوقِت الحاضر
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 .حاوَل كثيرون تبديَد التميُِّز بيَن البشِر والحيوانات
 

اِم هذا الرأي ينفي الكرامَة المتأصلَة التي لنا بصفتِ  نا صورَة هللا، ويحقُِّر من سلطاِننا كحكَّ
 .الخليقِة الشرعيين

 
يجب أن يتفق كل اإلنجيليون على أن البشَر ُخِلقوا كي يكونوا أسمى من بقيِة الخليقِة 

 .في كِل من كرامِتِهم وسلطاِنِهم
 
 

III. تكوينال 

 

نُة لإلنسان  .التكوين: األجزاُء المختلفُة المكوِّ
 

 "الجسد" 
 

 "الروح"أو  "فسالن" 
 

 الروحِ طبيعِتنا البشريِة في جزئيِن: الجسِد المادّي و  يشير الكتاب المقدس إلى إمكانيِة إيجازِ 
 يعقوب ؛5: 2 كولوسي ؛34: 7 كورنثوس 1 ؛10: 8 رومية ؛1: 7 كورنثوس 2الالمادية )

 (.6: 4 بطرس 1 ؛26: 2
 

 
 الجسد المادي .أ

 

مخلوقون  قدس كلمَة "جسٍد" ليقوَل إن البشرَ في أغلِب األحيان، يستخدُم الكتاب الم
 .(28: 10)متى  من مادٍة حقيقيٍة مادية
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نا المادّية على أنها  :كما يشير الكتاب المقدس إلى خواصِّ
 

 .(24: 1 ولوسيكجسم ا ) •
 .(14: 2عبرانيين  ؛50: 15كورنثوس  1لحم ا ودم ا ) •
 .(23: 2 تكوين)لحم ا وعظم ا  •
 .(30: 12مرقس  ؛5: 6تثنية قوة أو قدرة ) •
 .(23: 7أعضاء )رومية  •
 .أجزاء منفصلة )كاليدين، والذراعين، والقدمين، والعينين، وما إلى ذلك( •
 

 .أجساَدنا الماديِة هي جوانُب ضروريٌة من وجوِدنا، وأجزاٌء هامٌة من طبيعِتنا البشرّية
 

الموت، إال أنها تظُل  ة عندعلى الرغِم من انفصاِل أجساِدنا عن نفوِسنا الالماديّ 
ا منا  ؛17: 11يوحنا  ؛36: 13 الرسل أعمال ؛16-15: 24أخبار األيام  2) جزء 

 .(30-29: 13 الرسل أعمال
 

ا مرة  أخرى في القيامِة األخيرِة ستتحُد نفوُسنا وأجساُدنا ثان )يوحنا  ية ، ولن تنفصَل أبد 
5 :28-29.) 

 
 

 النفَس الالمادّية .ب

 
ُب المقدُس ألفاظ ا متنوعة  لإلشارِة إلى الجوانَب الالمادّيِة من طبيعِتنا يستخدُم الكتا

 :البشرّية
 

ׁש]" نيفيش" :"نفس" )العبري   والتي  - ([ψυχή]" بسوخي": يوناني، ال[נֶּפֶּ
 نها أحيان ا تشمل الجسُد الماديّ عادة  ما تشيُر إلى طبيعتنا الالمادية، لك

 .(13: 15يوحنا  ؛7: 2)تكوين 
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تشير إلى  - ([pneu/ma]" بنيوما": ، اليوناني[רּוח  ]" رواح": " )العبري روح " 
ا إلى  الجانِب الالمادي من الطبيعِة البشرّية. إال أنها يمكن أن تشيَر أيض 

 .(7: 1تيموثاوس  2"الَنَفِس"، أو "الريح"، بل وأحيان ا إلى اتجاٍه أو سلوك )

 

 

 .(23: 7المنطقيِّ )رومية  مركِز األخالق، والفكر، والتفكيرِ  - ذهن" " 
 
 
اعِرنا حياِتنا الداخلّية، أو المصدِر الالماديِّ ألفكاِرنا، وإرادِتنا، ومش - قلب"" 

 .(22: 2تيموثاوس  2 ، 7: 16صموئيل  1وعواطِفنا )
 
ה] "ميعيه"  ، أو كلمة عبرية تعني أحشاء ، أو َرِحم ا، أو أجزاء  داخلّية -[ ֵמעֶּ

 .(8: 40مور كياِننا الالماديِّ )مز 
 

الضميِر، والرغباِت،  - المختلفةِ  عن األجزاءِ األخرى للتعبيِر  األلفاظ 
 .، واألفكاِر، والذهِن، والمشاعروالعقلِ 

 
 
 األصل.  1
 

 :المختصة بأصل النفس البشرية اآلراء
 

 ا لكِل إنساٍن عنَد الحبِل ِبهِ يخلُق نفس   هللا - أنصاُر نظريِة الخلق 
 .(9: 12، عبرانيين 5: 42ء ، إشعيا1: 12)زكريا 

 
 مباشرة  البشر يرثوَن نفوَسهم من أَبوْيهم  - أنصاُر نظريِة االنتقال 

 (.10، 9: 7 ، العبرانيين12: 5 )رومية
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 الخلود. 2
 

 .يعلُِّمنا الكتاُب المقدُس بأن نفوَسنا تظُل موجودة  بعد موِت أجساِدنا
 
 

اِتنا على األرِض في الوقِت الحاضِر، بيَن حي الفترة الواقعة - الوَسطّية" الحالة"
 .والقيامِة األخيرِة حيَن يأتي المسيُح ثانية  

 
 

يؤكد الكتاب المقدس على أن الجانَب الالماديَّ من طبيعِتنا البشريِة ينجو من 
 :الموتِ 

 

 لوقا ؛8: 5 كورنثوس 2) الرب عندالنفوس  تستوطن – المؤمنين 
: 6 رؤيا ؛24 -23: 1 ، فيلبي59: 7الرسل  ، أعمال43: 23

9). 
 

، 4: 12 في الجحيم )لوقاعقوبة  وقتية   ُيقاسون  - غير المؤمنين 
5). 

في الكتاِب المقدِس ال ُيعدُّ الموت "توقف ا عن الوجود"، بل هو الوقوُع تحَت 
 قصاِص هللا.

 
 . التقسيم الثالثي3

  
)التفريُع الثنائّي(: التقسيُم الثنائّي" لالهوِت اإلنجيليين على "معظم علماَء ايؤكد 

 .لنفسارئيسَيْين: الجسِد و  جزَئْينِ تكونوَن من أي أن البشَر ي
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: إن البشَر (التفريِع الثالثيّ ) "التقسيِم الثالثيّ "هوِت بعقيدِة يجزُم بعُض علماَء الال
 1 ؛12: 4أجزاٍء: الجسِد، والنفِس، والروح )عبرانيين  ثالثةِ يتكونوَن من 

 .(23: 5تسالونيكي  1 ؛44: 15 كورنثوس
 

ا  :يقوُل أنصاُر نظريِة التقسيِم الثالثّي إن الروَح والنفَس ليسا واحد 
 

الالمادّيِة األدنى )مثال تلك التي تحرُك جسَدنا،  الوظائف - النفس 
 .وتخلُق رغباِتنا وشهياِتنا(

 
 .الالماديِة األسمى )مثال تلك التي تربُطنا باهلل( الوظائف - الروح 

 
 

أنصاِر التقسيِم الثالثّي يتفقون على أن البشَر من أنصاِر التقسيِم الثنائّي و  كل
 .يتكونون من جزٍء ماديٍّ وجزٍء الماديّ 

 
 

إن تكويَننا ككائناٍت من جسٍد ونفٍس يشجُعنا على إدراِك أهميِة كليِهما، والترابُط 
 الموجوُد فيما بيَنُهما.

 
IV .العهد 

 

عالقة رسمية بين هللا  -([διαθήκη]" دياثيكي": ، واليوناني[ְבִרית]" بيريت": العهد )العبري 
  .يمَة بين األباطرِة العظماَء أو السادِة والممالِك التابعةِ وشعبه تشبُه المعاهدات القد
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 :سمات المعاهدات بين السيد والتابع
 

 .السيِد المهيمِن ُتجاَه الملِك التابِع له إحسان 
 

 .به السيُد المهيمُن ذاَك التابَع له الذي ُيطالبُ  الوالء 
 

 .التي كان من شأِنها أن َتنُتَج عن والِء أو خيانِة التابع العواقب 
 
 

تسجُل عهوُد هللِا إحساَنُه، وتوضُح متطلباِت الوالِء الذي يدينون له به، وتصُف عواقَب الوالِء أو 
 .عدِم الوالءِ 

 
 

ا مع آدم، ومع بقيِة البشرّيِة من خالِل آدم. يشيُر الكتاُب المقدُس بقوٍة إلى أن هللاَ   قطَع عهد 
ا، وملك ا يسمو فوَق آدم   .كان هللا سيد 

 
ا يخ   .(28: 1 تكويندموَنه ليتسلطوا على الخليقِة )جعَل هللُا البشَر تابعين ُملوك 

 
 :اشتملت العالقُة بيَن هللِا وآدَم على 

o هللا إحسان. 
o بوالِء آدم المطالبة. 
o آدَم أو عصياِنه طاعةِ  عواقب. 

 
 .(18: 6تكوين )وآدَم الحق ا في قصِة نوح  يتم التسليُم بوجوِد عالقِة عهٍد بيَن هللاِ  

 
 

( عهده مع نوح، كان يعني أنه [קום]" قوم": "يقيم" )العبري سوف حين قال هللُا أنه 
 .سيؤكد على عهٍد موجود بالفعل
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 .(7: 6 يشير هوشع إلى عهد آدم )هوشع 
 
 

قد ُقطَع في أثناِء أسبوِع الخلق، وبالتالي فهو  إلى عهد 25، 20: 33ا يإرميشير  
 .بالطبيعِة سيشمُل آدَم وحواَء باعتباِرهما تابَعْيِن هلل

 
 

كانت عالقُة (، 19-12: 5 عالقة هللا بالمسيح )روميةمع وازي تعالقة هللا بآدم ت 
 .(13-7 )عبرانيين هللِا بالمسيِح عالقَة عهد

 
 

ا" في العشاء األخير )لوقا قال يسوع أ  ا جديد   .(20: 22نه يقطع "عهد 
 
 
 
 
 

 :أشاَر علماُء الالهوِت إلى العالقِة بيَن هللِا وآدَم باسمِ 
 

 .كاَن المديَر البشريَّ األوَل للعهدرأَس شعِبِه، و كان آدَم  - العهد اآلدمي"" 
 

 .آدُم هذا العهد كان من شأنه أن ُينتج حياة أبدية لو لم يكسْر  - الحياة" عهد"  
 

 .ُقطَع أثناِء أسبوِع الخلق، وتأثيراِتِه امتدْت إلى كِل النظاِم المخلوق  - عهد الخلَق"" 
 

 .وعَد بالحياِة بناء  على شرط أعماِل طاعِة اإلنسان - األعماِل" "عهد 
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 أ. اإلحسان اإللهي
 

 .إن إحساُن هللِا هو الصالُح واللطُف الذي يبدْيِه نحِو خالئَقهُ 
 

 :على سبيل المثال
 .(6-4: 8رفع هللا البشرية إلى مكانٍة من التسّلِط على بقيِة الخليقة )مزمور  

 
 .(8: 2 ؛29: 1المأوى والقوت )تكوين بهللا  أمدّ  

 
 تكوينطة وسكب نعمته الُمخلصة عليهم )فداء البشرية الساقوسيلة هللا  دّبر 

2 :17). 
 
من تاب عن  ،شعِبهِ  نحود جيٍل استمَر هللا في إبداِء النعمِة جيال  بع 

 .الخطية، ورجع إليه لنواِل الخالص
 
 
 ب. الوًلء البشري 

أن آدم استلَم الناموس األدبي كامال  من هللا، والذي تم  علماء الالهوتالعديد من  يقول
 إجماُلُه الحق ا في الوصايا العْشر.

 
 . فرائض كهنوتية1

 

 .قاما آدم وحواء بعمل الكهنة في جنة عدن
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 :كانت سابقة  تنذُر بخيمِة االجتماع، وبالهيكِل الحق افهي  ،بكوِن الجنِة هيكال  
 .كانت منارُة خيمِة االجتماع تشبُه شجرَة الحياِة في الجنة 

 
الكروبيُم الذين زيَّنوا سجف خيمِة االجتماع وتابوَت العهِد يذّكرنا  

 .(24: 3تكوين بالكروبيَم الذين حرسوا الجنة )
 

ل مشابه، كان آدم وحواء سابقيِن منذريِن بالكهنِة الذيَن خدموا في خيمة بشك
 االجتماع والهيكل:

 
(، وفي وقت الحق 3تكوين َم معهما )تمّشى هللُا مع آدَم وحواَء وتكلّ  

الويين ) قدس األقداسيِس كهنِتِه في استعلَن حضوَره فقط أماَم رئ
16). 

 
 

الجنِة باللغِة التقنيِة نفِسها التي تشيُر المهاُم التي أوكلت آلدَم في  
" عاَفد"" "يعمل أن ُوصف بها عمُل الكهنِة في خيمِة االجتماع:

ד] ב  ר" ]شاَمر"" يحفظ" وأن ،[עָּׁ מ  : 3؛ العدد 15: 2تكوين ) [ׁשָּׁ
8). 
 

ال تزاُل البشريُة مسئولة  أماَم هللِا عن تتميِم الفرائَض األدبيِة التي تفيُض من 
 :م الكهنوتيةداخِل واجباِت آد

 .هللِا وعبادِتهِ  خدمة 
 
 .هانعمل الخليقَة ونحفظ 

 
 .العالَم بأكمِلِه إلى هيكٍل يالئُم حضوَر هللا نحول 
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 :(9، 5 :2 بطرس 1أعطى هللا للكنيسة فرائَض إضافية )
 .التسبيِح والطاعِة له تقديم ذبائح 

 
 .بصالِحِه للعالم المناداة  

 
 

 . الفرائض الملكية2
 

في كِل األرض  حكَمهم وحواء أن يكثرا الجنس البشري كي ينشرا أوصى هللا آد
 .(28: 1تكوين )
 
 

عيَن ملُك السماِء العظيُم البشَر كي يكونوا تابعيه الملكيين، كي ينشروا ملكوَته إلى 
 .ما هو أبعُد من جنِة عدن

 
 

لوا الكوكَب  تداٍد لملكوِتِه إلى هيكِل هللِا األرضّي، كام بأكمِلهِ كان على البشِر أن يحوِّ
 .(10: 6 السماوّي )متى

 
 

 تقع هذه المهمُة بشكٍل خاٍصّ على عاتِق شعِبِه األمناَء في الكنيسة.
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 ج. العواقب
 .هللِا مع آدَم بالبركاِت للوالء، وباللعناِت للخيانة وعَد عهدُ 

 
 

 :خطيِة آدَم وحواءَ  عواقب
 .ئيَّ سقطوا تحَت دينونِة هللا، ليقاسيا الموَت القضا 

 
 .(10: 8ماتا روحي ا، وأسلما كَل نسِلهما الطبيعيِّ إلى المصيِر ذاِتِه )رومية  

 
 .(24-22: 3 من محضِرِه في جنِة عدن )تكوين هللاطرَدهما  

 
 .ُأخضعْت الخليقُة لعبوديِة الفساد 

 لم ُيِمت هللُا آدم وحواء على الفور بعد أن سقطا في الخطية بل:
 

 .ما في حالِتِهما الخاطئِة الجديدةمد يَد إحساِنِه إليهِ  
 
 .(25، 1: 4 تكوينأعادهما ضمني ا إلى الحياِة الروحية ) 

 
: 3تكوين عواقَب خطاياهما ) جميعِ هما من وعَد بأن يرسَل فادي ا لينجيَ  

15). 
 

، ويناُل بركاِت هللا، ويشارك هذه  سيكوُن الفادي هو المسيح، الذي سيحفُظ العهَد كامال 
 .من فداهمُ البركات مع 
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 تكوينانت بركاُت الطاعة )يوحي الكتاب المقدس بأن اإلكثاَر والتسلَط على األرِض ك
 .(12: 2 تيموثاوس 2 ؛14: 7 تثنية؛ 28، 22: 1
 
 

 .أن تكوَن بركَة طاعِتهما كان من شأِنها الحياة األبدية
 
 

  .(19-12: 5 وميةلنا على الحياِة من خالِل نجاِحِه فيما أخفَق فيه آدم )ر  حصَل يسوع
 
 

فإذ كان آدُم رأَس العهِد للجنِس البشرّي، كانت عواقُب والِئِه وخيانِتِه مسألَة حياٍة أو موٍت 
 لكِل البشريِة.

 
V. الخاتمة 
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 أسئلة المراجعة
 
عط بعض األمثلة لكل من فرائض الخلق الصريحة والضمنية المذكورة أ ؟ "هي "فرائض الخلقما  .1

 .المقدسفي الكتاب 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ن؟ لخصهما كالهما، واشرح كيفية يلخلق الكتابيتأي مكان في الكتاب المقدس نجد قصتي ا في. 2

 .اختالف القصيتين في تركيزهما
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. قدم على األقل شخصيتين حقيقيتين تاريخيتينالكتاب المقدس آدم وحواء على أنهما  يصف .3
 .كد تاريخية آدم وحواء، واشرح أهمية كل شاهدثالثة شواهد من الكتاب المقدس تؤ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 شواهدعلى باقي مخلوقات هللا األرضية؟ اقتبس  تسموم الكتاب المقدس أن البشرية يعلّ كيف  .4

 .لدعم إجابتك محددة
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جسادنا أ تعديشير الكتاب المقدس إلى الجوانب المادية أو الجسدية لطبيعتنا البشرية؟ لماذا كيف  .5
 ؟من وجوِدنا جوانب ضروريةالمادية 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
مه الكتاب مادية لطبيعتنا البشرية؟ ما الذي يعلّ الالشير الكتاب المقدس إلى الجوانب ي كيف .6

 ؟المقدس بشأن ما يحدث ألرواحنا بعد موت أجسادنا
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 أسئلة المراجعة              

 ؟من هو اإلنسان
 في البدء: ألولالدرس ا

 http://arabic.thirdmill.org خدمات األلفّية الثالثة 2018 ©

24 

 
ا مع  علماء الالهوتيؤمن العديد من . لماذا 7 الرغم من أن كلمة "عهد" لم بآدم أن هللا قطع عهد 

 ؟ُتستخدم في قصة خلق البشرية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ؟آلدم وحواء اإلحسانهو إحسان هللا؟ كيف أظهر هللا . ما 8
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شجرة معرفة الخير والشر، ما هما نوعا الوالء اللذان طلبهما هللا  عدم األكل من ثمرل باإلضافة. 9

 من آدم وحواء؟
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اإلحسان إليهما في حالة الخطية  هللا مدّ أعصيان آدم وحواء؟ كيف هي بعض عواقب ما .  10
 ؟الجديدة الخاصة بهما
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 أسئلة التطبيق

تاريخيين ولكنهم  شخصيتينمون بأن آدم وحواء لم يكونا المعاصرين يعلّ  علماء الالهوت بعض  .1
ا المسيحي التاريخي؟ كيف يمكنك شخصيات "رمزية". كيف يمكن لهذا االدعاء أن يهدد إيمانمجرد 

 أن تدافع عن تاريخية آدم وحواء؟
 

عن كرامتك أمام هللا.  8مزمور  لك مها. قم بعمل قائمة بكل األشياء التي يعلّ فيه وتأمل 8مزمور  اقرأ .2
 ؟كيف يراك هللا، لكونك ُخلقت على صورته

؟ كيف يتم فيه تعيش الذي المجتمع قبل يمكن الحفاظ على الكرامة اإلنسانية وتعزيزها من كيف .3
 لالتقليل منها أو تشويهها؟ ما الذي يمكنك أن تفعله لتدافع عن الكرامة المعطاة للبشرية من هللا داخ

 دائرة تأثيرك؟
 

؟ كيف يمكن مقارنة المختصة بأصل البشريةوالموجودة في ثقافتك هي بعض المعتقدات الشائعة  ما .4
 ؟هذا الرأي بالرأي المسيحي

 
الجديدة واألرض الجديدة. كيف يمكن أن  اواتمقدس بأن أجسادنا ستقوم في السمكتاب الال يخبرنا .5

يكون هذا تشجيع إلخوتنا وأخواتنا المسيحيين الذين لديهم أمراض أو إعاقات جسدية؟ كيف يمكن 
 لهذا الرجاء أن يساعدنا أن نخدمهم بدون التقليل من جدية حالتهم الجسدية؟

 
، إال أننا نركز في بعض األحيان على متداخلة وجودنامادية لالالجسدية والمن أن الجوانب  بالرغم .6

 ؟االنتباه المالئم لكليهما ولين نُ على حساب اآلخر. ما الخطر في هذا، وكيف يمكننا أ منهاجانب 

 سنادها إلى آدم وحواء في جنة عدنلنا الكتاب المقدس أن األدوار الكهنوتية والملوكية التي تم إ يقول .7
 عملك؟تسليمها لنا. كيف تتمم هذه الدعوة في حياتك؟ كيف يحمسك هذا إلكمال  تم

 هذا الدرس؟تعّلمته في  أهم شيءما  .8

 



 
 

 ؟من هو اإلنسان
 في البدء: ألولالدرس ا

 http://arabic.thirdmill.org خدمات األلفّية الثالثة 2018 ©

27 

قائمة المصطلحات العسرة

عهد مقطوع بين هللا وآدم، ُيعرف : العهد اآلدمي
ا باسم "عهد الحياة"، أو "عهد الخلق"، أو  أيض 

 "عهد األعمال".
 

 اإلنسانهوتي لدراسة مصطلح ال :األنثروبولوجي
 .العقيدة عن اإلنسانأو 

 
( مترجم بحروف عربيةعبري ) : مصطلحريتيب
 "عهد". عادةرجم تُ ي

 
 األجزاء المختلفة التي تكون الكل. :التكوين

 
اتفاق قانوني ُملزم ُيقطع بين شخصين أو  :العهد

من الناس، أو بين هللا وشخص أو  مجموعتين
 مجموعة من األشخاص.

 
التي  األدبيةاألوامر  أوالمتطلبات  :الخلقفرائض 

 .في الخلقاألولى وَضَعْتها أعماُل هللِا 
 

( مترجم بحروف عربيةيوناني ) مصطلح :دياثيكي
 يعني "عهد".

 
التقسيم إلى جزئين. في الالهوت  :التقسيُم الثنائيّ 

علم بأن البشر يتكونون من تعني: العقيدة التي تُ 

ا "التفريع تُ  ؛(والنفس)الجسد جزئين  سمى أيض 
 الثنائي".

 
بحروف  ةمترجم) ةعبري عبارة :إّليه توليدوت

 هذه مواليد".أو " "( تعني "هِذِه َمَباِدئُ عربية
 

نسل شخص أو ل سجل أو قائمة :سلسلة نسب
 عائلة.

 
 التاريخية. الصحة :تاريخية

 
بيَن حياِتنا على  الواقعة الفترة :الوَسطّية الحالة

الحاضِر، والحياة التي ستكون  األرِض في الوقتِ 
 لنا في القيامة.

 
 (مترجم بحروف عربيةعبري ) مصطلح :نيفيش
يشير إلى طبيعتنا  يمكن أن ؛"نفس" عادةُيترجم 

 مادية كلها.الالبشرية ال
 

( مترجم بحروف عربيةيوناني ) : مصطلحبنيوما
 يشير للروح، الَنَفس، الريح.

 
( عربيةمترجم بحروف يوناني ) : مصطلحبسوخي

 يشير إلى النفس، الحياة، الذات.
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( مترجم بحروف عربيةعبري ) مصطلح :رواح
 يعني الروح، الَنَفس، الريح.

 
كل من اإلنسان،  ماديالالجزء الخالد، ال :النفس

 .لوجودنامادية الالجوانب الداخلية، ال
 

أو ملك قوي يحكم على  مبراطورإ :السيد المهيمن
 ؛وى في العهدهو الطرف األق ؛أمم أصغر

  الشخص الذي وجب الخضوع له.
 

المعاهدات بين األباطرِة العظماَء والممالِك 
إمبراطور مقطوع بين  يعهداتفاق هو  :التابعةِ 

 أقل منه.كم احو  منتصر
 

البشَر يرثوَن نفوَسهم  بأن االعتقاد: نظرية اًلنتقال
 من أَبوْيهم مباشرة . 

 
في  ؛ة أجزاءالثهو التقسيم إلى ث :التقسيم الثالثي

القائلة بأن البشر يتكونون  الالهوت، هي العقيدة
من ثالثة أجزاء )الجسد، والنفس، والروح(. ُتسمى 

ا "التفريع الثالثي"  . أيض 
 

هو ملك أو أمة يجب أن تخضع : الملك التابع
 .أو الملك األكثر قوة )أي المهيمن( لإلمبراطور


