
1 
 

إى هزه الذراسة لٍست للًساء فقط . فهًز آدم و حواء و الرجل و الهرأة ال َزاالى ٌف عالقة وع 

بعضهها البعض . فهزا الهوضوع َؤثر فًٍا جهٍعاً سواء كاى هزا ٌف الكًٍسة أو الزواج أو ٌف 

لعهل . فالهرأة تهثل حواٌل ٌصف سكاى العالن لزاك علًٍا أى ٌعرف وا هو دور الهرأة . كٍف ا

؟ َجب أى ٌكتشف كهسٍحٍٍي الذور الههًوح وي قبل هللا َجب  َهكًًا أى ٌعرف دور الهرأة 

هزه األجزاء الكتابٍة وقصود وًها اْى ًٌظر و ٌبحث و ٌتعلن و   . أى ٌرجع إلى الكتاب الهقذس 

ي أى تكوى وجرد قواعذ لالٌطالق و لكي قبل أى تتعهق ٌف الهوضوع اطلب وي هللا اى َهك

 .   َتكلن وي خالل هزه الهقاطع عي هزا الهوضوع الههن
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( وي الواؼح أى هزه البركات و التعوَػات قذ أُعطٍت للرجل و  75 – 74:  1اقرأ ) تك 

              األرع     " أخضعوا "  وارا تعًً هزه الوظٍة ٌف رأَك وي الًاحٍة العهلٍة  .   الهرأة وًعا

 ؟   على كل الكائًات الحٍة   " و تسلطوا "

 

( لقذ كاى آدم ٌائًها عًذوا ُخلقت حواء و لقذ خلق هللا حواء كهعٍي  72 – 15:  7اقرأ ) تك   

كلهة " وعٍي "  ال تعًً بأي حال وي األحوال  " أقل شأٌاً " فحتى هللا ٌفسه قذ ُسهً ٌف  آلدم . 

ا لبًً إسرائٍل .  ًً  بعغ األحٍاى وعٍ

كبر الهشاكل التً تواجه الًاس الٍوم . وارا َقول لًا هزا الكتاٌب  إى حٍاة العسلة أظبحت وي أ

 ٍسً ألى َعٍش ٌف وجتهع ؟و أًَػا عي احتٍاج اإلٌساى الرئ ،  بخطوص هزا األور 

 

( لقذ ورت األوور و فقذت وجراها الطحٍح بعذ دخول الخطٍة و  71 – 11:  3اقرأ ) تك   

وها تسبب ٌف كل  ،  ًها فتغٍرت العالقة بٍي آدم و حواء عها كاى وقطوًدا و .   سقوؽ اإلٌساى

وي هزه األعذاد هل َهكًك أى تطف  .   هزه الهشاكل التً بٍي الرجل و الهرأة ٌف أَاوًا هزه

 بعغ هزه الهشكالت ؟ هل َجب أى ٌتغلب على هزه الهشكالت عًذوا َطبح الًاس وؤوًٍي ؟ 
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كتب فٍها أي شًء تظي أٌه أساًسا دور للهرأة أو للرجل أو قاظر على أَهها .  أحػر ورقة و ا

كتب وي الههكي أى ًَشاْ رلك وي أس باب ثقافٍة أو بٍولوجٍة أو اجتهاعٍة أو أسباب كتابٍة . ا

لهارا تفكر أى األور هكزا . ابق هزه القائهة وعك هزا األسبوع ثن افحطها ٌف ؼوء الكتاب 

 الهقذس لترى إرا كاى الكتاب َلقً أي ؼوء على وا كتبته .

ًّ وي هزه الهقاطع ) لو    ( سجل التًوع ٌف  13 – 1:  13رو  ،   3 -7:  1ٌف  ،   3 – 1:  5اقرأ كال

 َذ .األدوار الهختلفة التً لعبتها الًساء ٌف كًٍسة العهذ الجذ

 فٍبً ) خادوة ٌف الكًٍسة ( َهكًًا أًَػا أى تقرأها ) شهاسة (  1:  13والحظة : رو 

   الٍوم ألجل اإلسهام الزي تقوم به الهرأة ٌف كًٍستك  صل   
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كاٌت الصالة الٍهودَة التً َستخذوها الرجال تقول " وبارك هللا الزي لن َخلقًً اورأة "  

لكي ٌف وقت العهذ الجذَذ اختلفت اتجاهات الؤوًٍي تهاًوا عي الخلفٍة الٍهودَة التً كاٌت 

َُسهح للهرأة أى تشارك  الهرأة فٍها ال تقوم بأي دور ٌف الحٍاة العاوة وال ٌف العبادة حٍث لن 

ٌف التعلٍن أو الهعرفة . و لقذ كاى التقلٍذ ًَظر للهرأة ٌف ضوء عالقتها بزوجها أو أوالدها أو 

اخوتها لكي لٍس وي وًظور حقوقها الشخصٍة . لزلك كاى اتجاه الرب َسوع الهسٍح 

 بالًسبة للهرأة اتجاهاً ثورَاً . 

 

  الهرأة الساورَة أو قبوله للًساء كشهود على قٍاوته .

 ٌ الرب َسوع الهسٍح ؟ ( واهً أٌواع الحواجس التً تحطهت ف  75 – 73:  3اقرأ ) غال 

 واضح أى هزا ال َعًً اٌه ال َوجذ اآلى أي اختالفات على اإلطالق بٍي الرجل و الهرأة .  

 ( ؟  82وارا تعًً ) ع  

 

 ، ( بذاَة الكًٍسة ٌف َوم الخهسٍي اشتهلت على وشاركة الهرأة  15 – 14:  7اقرأ ) أع   

كتب بعغ أدوار الًساء ٌف الهقاطع اآلتٍة            ،   1:  13 ،     17:  17 ،    3:  5،     11 : 1أع   )  ا

11 – 12    ، 15  :15   ، 73   ، 71  :5 – 6 . ) 

 

 لكً َعطٍك هللا فهًها و تقذًَرا لذور الهرأة ٌف الكًٍسة و الحٍاة .  صل  
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ستلقً الذراستاى القادوتاى الضوء على بعض الهقاطع التً جرى العرف على أٌها تستبعذ 

كثر األجزاء التً َذور حولها جذل شذَذ ٌف  أي دور عام أو تعلٍهً للهرأة وهها وي ضهي أ

حتى َعطًٍا  الكتاب الهقذس . لذًَا جهٍعاً تصورات ُوسبقة عي هزا الهوضوع ولكي لًصل  

ًزعات الطبٍعة هللا فهًها جذًَذا الٍوم لكً ٌستطٍع أى ٌفرق بٍي العادات و التقالٍذ و بٍي ال

 .و الحق الكتاٌب 

( َرَذ العالن أى َخػع الهرأة و الرجل للعادات و األٌهاؽ السائذة  11 – 5:   7ٌت 1اقرأ ) 

 فٍه .

         ( لخض بأسلوب تعلٍن بولس الرسول ٌف هزه األعذاد . الحظ أى  12 -11:  7ٌت  1اقرأ )   

ً بالًسبة ألَام بولس الرسول  ،(  11) ع  فلن َكي وي حق الهرأة أى ُتَعلّن على  ،َعتبر ثورَا

 االطالق .

( دائهاً وا َظي أى الهقصود بها هو تحرَن كٌل لتعلٍن  28إى عبارة تعلن أو أى تتسلط ٌف ) ع 

          إال أى الهعًى األفضل لكلهة  ( . 82:  22( و برَسكال ) أع   5 – 3:  8) ٌت  الهرأة و لكي اٌظر 

 بذوى حق .هو أى ُتعلن بطرَقة وسٍطرة و وتكبرة فٍها اغتصاب للسلطة   " أى تتسلط "

   

( قارى كلهات الرسول بولس و التً كاى لها عالقة بالهجتهع ٌف  33 – 33:  11كو 1اٌظر ) 

وع وا َحذث ٌف الكًٍسة الٍوم و وا حطلت علٍه الهرأة وي وشاركة ٌف . . . .  رلك الوقت 

 ات الكًٍسة . خذو
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             ؟  أي وًاقشة لذور الهرأة تتضهي بالتأكٍذ دور الرجل . وا وعًى أى َكوى الرجل رأس الهرأة

      هل هً السلطة الزاتٍة ؟ فالخضوع َذخل فٍه عهل إرادي و هو َشهل الهًاقشة و التفاهن 

 و هو أًَضا خضوع وتبادل .

  

( واهً الهسئولٍات السوجٍة ٌف هزا الهقطع ؟ كٍف َهكي للسوج أى  33 – 71:  2اقرأ ) أف 

 َظهر أٌه رأس الهرأة ؟

( واهً الًقاؽ التً َزكرها بولس الرسول فٍها َتعلق بذور الرجال  13 – 3:  11كو 1اقرأ )   

 ء هًا ؟ و الًسا
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 الزي قاوت به الهرأة ٌف العهذ القذَن ؟  وا هو الذور 

( أو تقرأ  11 – 1:  1َهكًك أى تًظر ورة أخرى إلى قطة دبورة الًبٍة و القاؼٍة ٌف ) قغ 

( الزي َعطً ظورة للهرأة عظٍهة ٌف اإلٌجاز و اإلثهار وي خالل دورها ٌف الحٍاة .  31) أم 

 . سبوعاٌظر ورة أخرى لهزه األعذاد ٌف ؼوء دراسات هزا األ

 


