
لصراع في كل الحياةا
21-1: 3 تكوين 2021 سبتمبر 19عظة 

مقدمة
هذا أسبوعنا الثالث في سلسلة عظات الزواج.

في األسبوع الماضي أخبرت أصدقائنا العازبين أنني أعلم أن سلسلة عظات الزواج قد تكون صعبة في بعض األحيان.
لكن الزواج مهم للفهم ألنه أساس المجتمعات البشرية واستعارة مركزية في الكتاب المقدس.

ومع ذلك، ليس عليك أن تكون متزوًجا لتكون جزًءا مهًما من ملكوت هللا.
يريد هللا أن يستخدمنا جميعًا، المتزوجين وغير المتزوجين، لبناء هذه الكنيسة.

B.لكن الشيطان يعلم أن الخالف في الزواج من أفضل الطرق لجعل كل فرد في األسرة غير سعيد
لهذا السبب أصلي كثيًرا من أجل الزيجات في كنيستنا، ولماذا نقوم بهذه السلسلة.

دعونا نصلي معًا اآلن قبل أن ننظر إلى كلمة هللا ونرى ما يريد أن يعلمنا إياه اليوم.

أيها الروح القدس، افتح قلوبنا وعقولنا ليسوع الكلمة الحية.
ايها اآلب، نريد أن نكون أبناء وبنات مطيعين وفرحين ومنتجين.

من فضلك استخدم كلمتك، بقوة الروح، لتجعلنا نشبه يسوع.
نصلي باسمه.

آمين.

. الخطيئة تقطع العالقات1النقطة 
: من المسؤول؟2النقطة 
: الصراع في كل الحياة3النقطة 

. الخطيئة تقطع العالقات1النقطة 
1: 3تكوين 

لهُ،1 Pبُّ اِإل لََها الرَّ Pي َعمPالَّت Pيَّة Pاْلبَّر Pَحيََوانَات Pيع Pاْلَحيَّةُ أَْحيََل َجم Pَوَكانَت 
؟« Pاْلَجنَّة Pَشَجر Pْن ُكّل Pأََحقًّا قَاَل هللاُ الَ تَْأُْكالَ م« :Pْلَمْرأَة Pفَقَالَْت ل

B.هذه اْلَحيَّةُ ليسة حيّة عاديّة
إنها الشيطان.

كان الشيطان مالًكا ال يريد أن يتبع هللا، لذلك ترك السماء وأخذ معه ثلث المالئكة.
B.يريد الشيطان أن ينضم إليه أيًضا هؤالء البشر الجدد

يبدأ الشيطان هجومه بكذبةB متستر.
يسْأل سؤاالً ليجعل حواء تشك في صالح هللا.

قال هللا آلدم أنهم يستطيعون أن يْأكلوا من كل شجرة في الجنة ماعدا واحدة.
لكن الشيطان يقترح أن هللا لن يسمح لهم أن يْأكلوا من أي شجرة على اِإلطالق.
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B.يريد الشيطان أن يؤمن آدم وحواء بْأن هللا كان شديد التقييد واألنانية

أصدقائي، احذروا من تذكر صالح هللا.
يمكن أن تنمو الخطيئة في قلوبنا عندما نؤمن أن هللا يُبعدB عنّا األشياء الصالحة.

لهذا السبب يسرق الناس ويرتكبون الزنا.
تبدأ هذه الخطايا عندما ال نكون سعداء بما لدينا، أو عندما ال نكون مستعدين النتظار هللا لتلبية احتياجاتنا.

.3 و 2دعونا نرى كيف ترد حواء على هجوم الشيطان، في اآليتين 

5-2: 3تكوين 
ْن ثََمرP َشَجرP اْلَجنَّةP نَْأُْكُل،2 Pم« : Pْلَحيَّة Pاْلَمْرأَةُ ل Pفَقَالَت 
ْنهُ َوالَ تََمسَّاهُ لPئاَلَّ تَُموتَا«.3 Pفَقَاَل هللاُ: الَ تَْأُْكالَ م Pاْلَجنَّة Pي َوَسطPي فPالَّت Pا ثََمُر الشََّجَرة  َوأَمَّ
ْلَمْرأَةP: »لَْن تَُموتَا!4 Pاْلَحيَّةُ ل Pفَقَالَت 
5.» فَْينP اْلَخْيَر َوالشَّرَّ Pَعار Pَكاهلل Pُح أَْعيُنُُكَما َوتَُكونَانPْنهُ تَْنفَت Pم Pٌم أَنَّهُ يَْوَم تَْأُْكالَن Pهللاُ َعال Pبَل 

الشيطان كاذب يا أصدقائي.
قال يسوع أنه كاذب منذ البداية.

B.عادة ما يكون الشيطان متستًرا بشْأن أكاذيبه
يحاول أن يجعلنا نشك في الحقيقة.

 يكذب الشيطان بشكل مباشر وجريء.4ولكن في اآلية 
يقول أن هللا على خطْأ.

."Pأخبر آدم وحواء أنهما إذا أكال الثََمُر ”ستكونان َكاهلل

أعتقد أن هذا هو البيان الذي لفت انتباه آدم وحواء حقًا.
من المغري االعتقاد بْأن الحصول على المزيد من القوة والحرية سوف يجعل مشاكلنا تختفي.

نريد السيطرة، حتى نتمكنB من اتخاذ قرار ما هو األفضل.

المشكلة هي أننا ال نعرف ما هو األفضل.
تذكر أن هللا قال إن كل ما صنعه كان ”حسنًا جًدا”.

لكننا ال نصدق ذلك.
ال نعتقد أن تصميمه للزواج جيد، لذلك نريد إعادة تعريفه.

نحن ال نؤمن أن خطط هللا الشخصية لنا جيدة، لذلك نحن نضع خططنا الخاصة.

هذه هي األكاذيب التي يوسوس بها الشيطان لنا جميعًا.
وتكمن وراءها جميعًا فكرة أنه يجب علينا أن نبتعدB عن هللا، ألنه ليس جديًرا بالثقة.

بدأت الخطيئة األولى في عقول وقلبّي آدم وحواء.
هذا هو المكان الذي تبدأ فيه الخطيئة دائًما.

الخطيئة ليست فعالً في البداية.
تبدأ بفكرة سيئة في أذهاننا نواصل التفكير فيها.
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هذه الفكرة السيئة تنتقل إلى قلوبنا.
تصبح هذه الفكرة في قلوبنا رغبة غير صحيّة.

تلك األفكار السيئة والرغبات غير الصحيّة هي أسباب قيامنا بْأفعال خاطئة.
.15-13: 1نرى هذا في يعقوب 

ُب أََحًدا.13 Pَوُهَو الَ يَُجّر ، PالشُُّرورPٍب ب ْن قPبَلP هللاP«، ألَنَّ هللاَ َغْيُر ُمَجرَّ Pُب م َب: »إPنPّي أَُجرَّ Pذَا ُجّرPالَ يَقُْل أََحٌد إ 
14.PهPْن َشْهَوت Pذَا اْنَجذََب َواْنَخَدَع مPُب إ ٍد يَُجرَّ Pنَّ ُكلَّ َواح Pَولك 
يَّةُ إPذَا َكَملَْت تُْنتPُج َمْوتًا.15 Pيَّةً، َواْلَخط Pُد َخطPلَْت تَلPذَا َحبPثُمَّ الشَّْهَوةُ إ 

تبدأ الخطيئة برغبة في أن نْأخذ ألنفسنا ما لم يقدمه هللا.
.6دعونا نرى ما يحدث عندما أخذ آدم وحواء ألنفسهما في اآلية 

6: 3تكوين 
َها َوأََكلَْت، َوأَْعَطْت6 Pْن ثََمر Pفَْأََخذَْت م . Pلنََّظر Pيَّةٌ ل Pَوأَنَّ الشََّجَرةَ َشه ، Pْلعُيُون Pَجةٌ ل Pَوأَنََّها بَه ، PَألَْكلPَدةٌ لPّاْلَمْرأَةُ أَنَّ الشََّجَرةَ َجي Pفََرأَت  

َرُجلََها أَْيًضا َمعََها فَْأََكَل.

من أخطْأ أوال؟
لسوء الحظ، استخدم بعض الناس في التاريخ هذه اآلية ليقولوا إن حواء كانت أول من أخطْأ.

يريدون إلقاء اللوم على حواء لتقديمها الخطيئة إلى العالم.
أعتقد أنهم مخطئون.

صحيح أن حواء أخذت اللقمة األولى من الثمرة.
صدقت أكاذيب الحيّة، وثقت في قدرتها على تقرير ما يجب القيام به.

: ”َرُجلََها أَْيًضا َمعََها فَْأََكَل”.6لكن الحظ العبارة األخيرة في اآلية 
كان آدم هناك طوال الوقت.

خلق هللا آدم أوالً، وأعطاه مسؤولية رعاية الجنة.
أعطى هللا آلدم واجب أن يكون قائداً لزوجته وحاميها.

وفشل آدم في عمله.
استمع آدم إلى أكاذيب الشيطان ولم يفعل شيئًا.

يَّةٌ، وكان آدم صامتًا. Pرأى آدم حواء تنظر إلى الثمرة بَشه

فشل آدم في قيادة وحماية زوجته.
واألهم من ذلك، فشل آدم في طاعة هللا.

قبل خلق حواء، أمر هللا آدم بْأال يْأكل ثمر هذه الشجرة.
علم آدم أنه كان يعصي ويتمرد عندما يْأكل.

إذا كنت تريد دلياًل إضافيًا على أن هللا يُحّمل آدم، وليس حواء  مسؤولية إدخال الخطيئة إلى العالم، انظر إلى هذه اآليات من
كلمة هللا:
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22-21: 15 كورنثوس 1
21. Pيَاَمةُ األَْمَواتPْنَساٍن أَْيًضا قPِإPْنَساٍن، بPِإPاْلَمْوُت ب PذPنَّهُ إP  فَِإ
يُع.22 Pَسيُْحيَا اْلَجم Pيح Pي اْلَمسPيُع، هَكذَا ف Pي آَدَم يَُموُت اْلَجمPألَنَّهُ َكَما ف 

19-18: 5رومية 
18.Pاْلَحيَاة Pير PتَْبرPل ، Pالنَّاس Pيع Pلَى َجمPبَةُ إ Pاْله Pٍد َصاَرت Pّر َواحPبPهَكذَا ب B، Pْينُونَة لدَّ Pل Pالنَّاس Pيع Pلَى َجمPَدةٍ َصاَر اْلُحْكُم إ Pيٍَّة َواح PَخطPذًا َكَما بPفَِإ 
دP َسيُْجعَُل اْلَكثPيُروَن أَْبَراًرا.19 Pاْلَواح PَطاَعةPِإPيُروَن ُخَطاةً، هَكذَا أَْيًضا بPَل اْلَكث Pُجع Pد Pاْلَواح Pْنَسان Pاِإل Pيَة PَمْعصPألَنَّهُ َكَما ب 

نرى في هذه اآليات أن آدم جلب الموت للجنس البشري، لكن يسوع هو الذي جلب الحياة.
ثُها. Pيقدم يسوع حالً للمشاكل التي نُحد

علينا أن نلجْأ إلى يسوع، ألنه ليس لدينا حل لمشكلة خطايانا.
.7يمكننا أن نرى هذا في اآلية 

7: 3تكوين 
َر.7 Pَما َمآز Pه Pيٍن َوَصنَعَا ألَْنفُسPفََخاَطا أَْوَراَق ت . Pَما أَنَُّهَما ُعْريَانَانPفَاْنفَتََحْت أَْعيُنُُهَما َوَعل 

ما الذي تغيّر آلدم وحواء؟
كانوا عراة من قبل، وكانوا مرتاحين.

لكنهم اآلن يشعرون بالخزي بسبب خطاياهم.
يجعلهم العار غير مرتاحين لبعضهم البعض، لذلك يحاولون تغطية أنفسهم.

لكن تغطية أجسادنا للتعامل مع خطايانا ال يمكن أبدا أن  تنجح، ألن العار ليس مشكلة جلدية.
العار مشكلة نفسية.

تجعلنا الخطيئة نشعر بالذنب والخجل لذلك نريد االختباء من أعين اآلخرين.
لهذا السبب يختبئون وراء المالبس ألول مرة.

بعد ذلك نرى كيف يحاولون إخفاء أنفسهم عن هللا.

9-8: 3تكوين 
8Pَشَجر Pي َوَسطPف Pله Pاِإل Pّب ْن َوْجهP الرَّ Pفَاْختَبَْأَ آَدُم َواْمَرأَتُهُ م ، Pالنََّهار Pيح Pر Pْنَد ُهبُوب Pع Pي اْلَجنَّةPيًا ف Pَماش Pله Pاِإل Pّب عَا َصْوَت الرَّ Pَوَسم 

. Pاْلَجنَّة
لهُ آَدَم َوقَاَل لَهُ: »أَْيَن أَْنَت؟«.9 Pبُّ اِإل  فَنَاَدى الرَّ

تْأثرت العالقة األفقية بين آدم وحواء بخطيئتهما، فاختبْأ أحدهما عن اآلخر.
 نرى أن عالقتهم العمودية مع هللا قد تضررت أيًضا.8في اآلية 

لهذا اختبْأوا عن هللا.

لكن قبل أن يحاول آدم وحواء إخفاء أجسادهم عن هللا، ابتعدت قلوبهم عن هللا.
هذا ما تقوله الخطيئة في قلوبنا هلل:
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”أنا ال أحب قواعدك، ألنني ال أثق بك.
اريد االبتعاد عنك.

أريد أن أعيش بحرية بدونك في حياتي”.

.15نحن جميعًا مثل االبن الضال في لوقا 
مثل هذا الشاب، نعتقد أننا سنكون أكثر سعادة إذا تركنا منزل أبينا وجميع قواعده.

ولكن عندما نفصل أنفسنا عن بيت اآلب، نفقد أيًضا عالقتنا باآلب.

، ال يسْأل هللا آدم ”أين أنت” ألن هللا ال يستطيع العثور عليه.9في اآلية 
هللا يعطي آدم فرصة للتوبة.

إنها دعوة من هللا آلدم.
يدعو هللا آدم ليدرك ما فعله.

هللا يوجه نفس الدعوة إلى كل إنسان.

27-26: 17أعمال 
ْم،26 PهPَمْسَكن PُحُدودPَوب Pاْلُمعَيَّنَة PاألَْوقَاتPَوَحتََم ب ، Pاألَْرض Pَوْجه Pيَْسُكنُوَن َعلَى ُكّل Pَن النَّاس Pٍة م ٍد ُكلَّ أُمَّ Pْن َدٍم َواح Pَوَصنََع م 
يًدا.27 Pنَّا لَْيَس بَع Pٍد م Pَواح Pُدوهُ، َمَع أَنَّهُ َعْن ُكّل Pُسونَهُ فَيَج  لPَكْي يَْطلُبُوا هللاَ لَعَلَُّهْم يَتَلَمَّ

أصدقائي، ال أستطيع رؤية قلوبكم.
ال أعلم إن كنت من أبناء هللا أم أنك بعيدB عن هللا.

ربما تختبئ منه اليوم؟
يقول هللا خالقنا لكل واحد منا اليوم نفس الشيء الذي قاله آلدم، ”أين أنت؟”

”ومع ذلك فهو في الواقع ليس بعيًداB عن كل واحد منا”.

عندما تسمع هللا ينادي ”أين أنت؟” يمكنك أن تقول له: ”ها أنا ذا يا رب.
أريد أن أعرفك وأتبعك وأعبدك".

لقد جعل يسوع المسيح طريق العودة إلى هللا.
هل ستسير على هذا الطريق؟

وحده يسوع هو من يستطيع أن يشق هذا الطريق لنا، ألن خطايانا تفصلنا عن هللا وعن بعضنا البعض.
دعونا نلقي نظرة على هذا الفصل في اآليات القليلة القادمة.

11-10: 3تكوين 
يُت، ألَنPّي ُعْريَاٌن فَاْختَبَْأُْت«.10 Pفََخش Pي اْلَجنَّةPْعُت َصْوتََك ف Pفَقَاَل: »َسم  
ْنَها؟«11 Pي أَْوَصْيتَُك أَْن الَ تَْأُْكَل مPالَّت Pَن الشََّجَرة Pفَقَاَل: »َمْن أَْعلََمَك أَنََّك ُعْريَاٌن؟ َهْل أََكْلَت م 

 هي واحدة من أكثر اآليات حزنًا في هذا الفصل.10اآلية 
خلق هللا آدم وحواء على صورته.

لقد تمتعوا بعالقة وثيقة ومفتوحة وموثوقة مع خالقهم.
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تم كسر تلك العالقة.
آدم خائف ومختبئ من هللا.

هل ألن هللا تغيّر؟
هل فعل هللا شيئًا مختلفًا؟

ال، آدم وحواء يخافان هللا اآلن ألنهما يعلمان أنه قدوس وصالح وهما ليسا كذلك.
ظنوا أنهم يستطيعون إخفاء عارهم وراء أوراق التين.

. Pاآلن يحاولون إخفاء أجسادهم بالكامل في ااْلَجنَّة
هل تعتقد أن من شْأنها أن تعمل؟

هل تعتقد أن هللا ال يستطيع إيجادهم؟
بالطبع يستطيع يا أصدقائي.

إنه يرى كل ما أفعله.
إنه يعرف كل ما أعتقده، حتى كل األشياء السيئة.

لكن هللا ال يتستّر على الخطاة مثلي ومثلك.

ال، يْأتي هللا ليبحث عنا.
يسعى هللا لعالقة معنا.

لهذا يسْأل هللا آدم سؤالين آخرين.
هللا يعلم األجوبة.

إنه يساعد آدم ليرى مدى خطورة خطيته.
.13-12دعونا نرى اآلن كيف أجاب آدم وحواء على أسئلة هللا في اآليات 

؟. من المسؤول2النقطة 
13-12: 3تكوين 

َن الشََّجَرةP فَْأََكْلُت«.12 Pي مPَي أَْعَطتْن Pي ه Pي َجعَْلتََها َمعPفَقَاَل آَدُم: »اْلَمْرأَةُ الَّت  
تْنPي فَْأََكْلُت«..13 ؟« فَقَالَتP اْلَمْرأَةُ: »اْلَحيَّةُ َغرَّ Pي فَعَْلت Pَما هذَا الَّذ« :Pْلَمْرأَة Pلهُ ل Pبُّ اِإل  فَقَاَل الرَّ

عندما خلق هللا الناس على صورته، خلقهم للعالقة.
لدينا عالقات عمودية مع هللا، وعالقات أفقية مع بعضنا البعض.

الخطيئة تدمر كل هذه العالقات.

أراد الشيطان أن تنفصل حواء عن هللا وتلتصق بالشيطان.
الخطيئة تخلق االنفصال حيث يجب أن يكون هناك اتصال.

 وانظر كيف تسببت الخطيئة في عدم الثقة واالنفصال بين آدم وحواء.12انظر معي إلى اآلية 
آدم ال يتحمل مسؤولية خطيئته، أليس كذلك؟

من يلوم آدم على خطيئته؟
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إنه يلوم حواء.
يقول آدم أنه كان خطْأها أنه أكل الثمًر.

لكن أوالً يلوم آدم هللا.
َن الشََّجَرةP فَْأََكْلُت«. Pي مPَي أَْعَطتْن Pي ه Pي َجعَْلتََها َمعPيقول:”اْلَمْرأَةُ الَّت

يقول آدم أن هذا كله كان خطْأ هللا.
”ربما لو لم تعطني زوجة على اِإلطالق لما أخطْأت.

أو ربما إذا أعطيتني زوجة من نوع مختلف، فلن أخطئ".
آدم ال يقبل المسؤولية.

يحاول إخفاء ذنبهB بالكلمات، كما لو أنه غطى جسده بْأوراق التين.

حواء تفعل نفس الشيء.
، حيث يطلب هللا من حواء شرح أفعالها.13انظر إلى اآلية 

فعلت حواء نفس الشيء الذي فعله آدم.
إنها تلوم شخًصا آخر وال تتحمل المسؤولية.

انظر إلى كل الضرر الذي سببته الخطيئة لمثلث العالقة.
مباشرة بعد الخطايا األولى، يدخل الصراع إلى العالم ويدمر كل عالقة.

اآلن سنرى كيف يعاقب هللا الجميع على الخطيئة والتمرد.

: الصراع في كل الحياة3النقطة 
15-14: 3تكوين 

. َعلَى بَْطنPكP تَْسعَْيَن َوتَُرابًا14 Pيَّة Pاْلبَّر Pُوُحوش Pيع Pْن َجم Pَوم PمPاْلبََهائ Pيع Pْن َجم Pم Pهذَا،َمْلعُونَةٌ أَْنت Pفَعَْلت Pألَنَّك«: Pْلَحيَّة Pلهُ ل Pبُّ اِإل  فَقَاَل الرَّ
. PكPَحيَات Pيَن ُكلَّ أَيَّامPتَْأُْكل

، َوأَْنتP تَْسَحقPيَن َعقPبَهُ«. 15 Pَها. ُهَو يَْسَحُق َرأَْسكPَونَْسل PكPَوبَْيَن نَْسل ،Pَوبَْيَن اْلَمْرأَة Pَوأََضُع َعَداَوةً بَْينَك 

يقول هللا أنه سيكون هناك عداوة أو كراهية بين اْلَحيَّةُ والمرأة، وأيًضا بين نسل الَحيَّةُ ونَْسلPك المرأة.
سيدخل أحد نسل حواء في معركة مع الشيطان.

.15إنه ألمر مدهش عندما تدرك ما تقوله اآلية 
في منتصف اآليات حول عقاب هللا على الخطيئة، نجد وعًدا ال يُصدق.

هذا هو اِإلعالن األول عن إنجيل الرجاء في الكتاب المقدس.

 ب )الحرف ب يعني النصف الثاني من اآلية(.15: 3انظر إلى تكوين 
، َوأَْنتP تَْسَحقPيَن َعقPبَهُ«. Pُهَو يَْسَحُق َرأَْسك”

”هو” يسوع.
و ”رأسك” هو رأس الشيطان.

الوعد من هللا هو أن يسوع، نسل حواء، سيهزم الشيطان يوًما ما بمهاجمته في رأسه.
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سيهاجم الشيطان أيًضا، لكن هجومه لن يكون بهذه الخطورة.
سوف يسحق إبليس َعقPَب يسوع.

مات يسوع على الصليب، وبدا ذلك انتصاًرا للشيطان.
لكن عندما أُقيم يسوع، أدرك الشيطان أنه سحق يسوع فقط.

ُهزم الشيطان، ووعدنا انتصار يسوع بشفاء الخطيئة والحياة الجديدة.

أنا أحب هذه اللوحة.
يمكنك أن ترى الذنب والعار على وجه حواء.

لكن مريم حبلى بيسوع المخلص.
ومريم تقول لحواء، ”سيكون كل شيء على ما يرام!

سوف يهزم يسوع عدونا.
سيصلح كل شيء مكسور”.

19-16: 3تكوين 
يَن أَْوالًَدا. 16 PدPتَل PاْلَوَجعPب ، PكPُر أَتْعَاَب َحبَلPّيًرا أَُكثPتَْكث«:Pْلَمْرأَة Pَوقَاَل ل

.» Pَوُهَو يَُسوُد َعلَْيك PيَاقُكPيَُكوُن اْشت PكPلَى َرُجلPَوإ
ْنَها، َمْلعُونَةٌ األَْرُض بPَسبَبPَك.17 Pاًل: الَ تَْأُْكْل مPي أَْوَصْيتَُك قَائPالَّت Pَن الشََّجَرة Pَك َوأََكْلَت مPاْمَرأَت PقَْولPْعَت ل Pَوقَاَل آلَدَم: »ألَنََّك َسم 

ْنَها ُكلَّ أَيَّامP َحيَاتPَك. Pتَْأُْكُل م PالتَّعَبPب
18. Pُت لََك، َوتَْأُْكُل ُعْشَب اْلَحْقلPَوَشْوًكا َوَحَسًكا تُْنب 
ْنَها. ألَنََّك تَُراٌب، َوإPلَى تَُراٍب تَعُوُد".19 Pْذَت م Pي أُخPالَّت Pلَى األَْرضPَك تَْأُْكُل ُخْبًزا َحتَّى تَعُوَد إ Pَوْجه PعََرقPب 

آثار الخطيئة تخترق كل جزء من الحياة.
ال يزال هناك الكثير لالستمتاع به في العالم.

هللا يرزقنا بالطعام، عالم جميل نتمتع به، بالصداقة والزواج واألوالد.
لكن كل شيء نعيشه على األرض يتْأثر بالخطيئة، مثل الحبر الذي يلون كل هذا الماء.

، نرى تْأثير الخطيئة على الحياة كلها.19 إلى 16في اآليات من 
 أن هللا سيبارك النساء بِإنجاب األطفال، لكنه سيكون مؤلًما.16.  تقول اآلية 1

 أنه سيكون هناك صراع بين األزواج والزوجات.16.  ونرى أيًضا في اآلية 2
سوف يتنافسون مع بعضهم البعض للسيطرة.

تذكر أن الخطيئة األولى كانت محاولة للسيطرة على حياتهم بعيًدا عن هللا.
تخبرنا الخطيئة أننا سنكون سعداء وآمنين إذا كانت لدينا القوة والسيطرة على اآلخرين.

هذا التنافس على السلطة سيجعل الزواج أكثر صعوبة.

 كيف سيكون العمل الذي نقوم به على األرض مؤلًما.19 إلى 17.  تصف اآليات من 3
أعطى هللا آدم عمالً ليقوم به قبل السقوط.
إذن العمل ليس عقاب من هللا، إنه نعمة.
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لكن العمل يصبح أكثر صعوبة بسبب الخطيئة.

 هي الموت الجسدي.19.  العقوبة األخيرة في اآلية 4
سنموت جميعا.

تفصلنا الخطيئة روحياً عن هللا، وقد جلبت المرض والحرب والموت إلى العالم.
لكن هناك أمل يا صديقي.

يحبنا هللا كثيًرا لدرجة أنه يخلق حالً للمشاكل التي نواجهها.
لنلقP نظرة على آخر آيتين اآلن.

21-20: 3تكوين 
اَء« ألَنََّها أُمُّ ُكّلP َحّيٍ.20  َوَدَعا آَدُم اْسَم اْمَرأَتPهP »َحوَّ
ْلٍد َوأَْلبََسُهَما.21 Pْن ج Pَصةً م Pأَْقم PهPلهُ آلَدَم َواْمَرأَت Pبُّ اِإل  َوَصنََع الرَّ

عندما سْأل هللا آدم وحواء عن أفعالهما، هل يتحمل أي منهما المسؤولية؟
كال

ماذا فعلوا؟
ألقوا باللوم على شخص آخر، بدالً من تحمل المسؤولية عن خطاياهم.

 هو أن هللا الذي لم يخطئ قط قبل المسؤولية عن خطايا أوالده.21إن الشيء المدهش في اآلية 
كانوا عراة ويخجلون من خطاياهم.

َر. Pَما َمآز Pه Pيٍن َوَصنَعَا ألَْنفُسPفََخاَطا أَْوَراَق ت
إلى متى تعتقد أن هذه المالبس استمرت؟

يوم ام يومين؟

هذه صورة توضح كيف أن البشر غير قادرين على تغطية خطايانا وعارنا.
خطيئتنا ليست مشكلة يمكننا حلها.

قتل هللا بعض الحيوانات وأخذ جلودها وصنع غطاء أفضل آلدم وحواء.
سفك الدماء لتغطيتهم.

هذه صورة أخرى لإلنجيل.

للتكفير عن الخطيئة، يجب إراقة الدم.
قتل هللا الحيوانات  لتغطية آدم وحواء.

وبعد سنوات عديدة، قُتل يسوع ابن هللا ونسل حواء لتغطية خطيئتك.

نحن مثل آبائنا األوائل.
نحن نلوم اآلخرين على خطايانا.

ال نريد أن نتحمل المسؤولية عن خطايانا.
لكن يسوع جاء وقال، ”أنا سوف أتحمل المسؤولية عن خطاياك.
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سْأعيش حياة بال خطيئة حتى يكون موتي الفدائي دفعة كافية لكل خطاياك”.

هل تصدق ذلك؟
هل تفتح قلبك لهذه األخبار السارة؟

جلبت الخطيئة الموت واأللم إلى هذا العالم.
لكن يسوع على استعداد لتحمل مسؤولية خطاياك، حتى تحصل منه على الشفاء والرجاء والحياة األبدية.

سنحتفل في غضون دقائق بسر الشركة.
إذا لم تكن من أتباع يسوع بعد، فال يمكنك أكل الخبز وشرب الكْأس اليوم.

ولكن هذا هو الوقت المناسب لك لتتحدث مع هللا عن قلبك.
إنه وقت مناسب لك لتقرر ما إذا كنت تريد أن يكون يسوع مخلصك وربك، ليغسلك من خطيئتك ويْأخذك إلى السماء لتعيش

هناك إلى األبد معه.

ارجوك صل معي اآلن
يا يسوع، لدينا مشكلة الخطيئة التي ال يمكننا حلّها.

بدأت الخطيئة مع آدم وحواء، لكن ال يمكننا أن نلومهما.

إنهم ليسوا مسؤولين عن خطيتي، وخطايا أصدقائي هنا.
ل مسؤولية الذنوب التي لم ترتكبها، حتى نتمكن من الحصول على المغفرة والحياة التي شكًرا لك يا يسوع على استعدادك لتحمُّ

ال نستحقها.
امَألنا بحياتك وسالمك ورجاءك اليوم، نسْأل باسمك القدوس.

آمين.
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