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 2أهداف الدرس 

 :ممتعل   كل    على

 .أن يكون فرحاً ومبتهجاً بحياته الجديدة في المسيح( أ

 .عن ظهر قلب 71: 5كورنثوس 2أن يحفظ ( ب

 .أن يفهم أننا نلنا هوية جديدة ووالدة جديدة وطبيعة جديدة( ج

 .أن ينخرط في حرٍب روحي ة ضد  الط بيعة القديمة( د
 

 لبدء االجتماع  
 

 .ابدأ بالصالة
 

 المهمة العملية الخاّصة باألسبوع السابق

   ة بالدرس األول هي التفكير بجدي ة بات باع : "قُل كانت المهمة العملية الخاص 

 األمر؟ هل قضيت وقتاً بالت فكير بهذا" هل أتممَت هذه المهمة؟. يسوع المسيح
 

 :موضوع اليوم

   وهذه . نتعل م اليوم عن الحياة الجديدة التي يمنحنا الرب يسوع المسيح إي اها: "قُل

 ."تشمل هوية جديدة ووالدة جديدة وطبيعة جديدة
 

          إجابات أسئلة مراجعة الدرس  
  ًا كتبه المتعل  م 2أسئلة مراجعة الدرس  علىافتحوا جميعا ، ثم اسأل عم 

 :اإلجابات الصائبة هي (.تعل مونالم)
 شعب، المختار( ب الجديدة ( أ  :7السؤال 

 القديمة، الجديدة  :2السؤال 

ر كلَّ متعل  م بأن يكتب إجاباته في كتابه، ]إجابات شخصية   :3السؤال  ذك  

 .[واطلب منه أن يشارك بما كتبه. ك فارغةً ليترك المساحة الُمخصَّصة لذ وبأال

 سيح، جديدة، األشياء العتيقة، جديداً الم  :4السؤال 

 

 إذاً، إن كان أحدٌ في المسيح فهو . "الحفظ معاً كمجموعةية تدربوا على ترديد آ

كورنثوس 2) "األشياء العتيقة قد مضت، هوذا الكلُّ قد صار جديداً : جديدة خليقة

5 :71.)        
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 ( 4-1األسئلة )بطرس  1ُمقّدمة إلى  (أ
 

 : قُل

 " والتي ‘رسالة بطرس األولى’مبني على جزٍء من كلمة هللا يُدعى ‘ تعال اتبعني’مساق ،

 ." ي نلنقرأ اآليتَين األُولَيَ . ‘بطرس7’تُختَصر كتابةً بـ 
 

 2-7: 7بطرس 7معاً  اقرؤوا 

ة به من الكتاب الُمقدَّس، فا)        قرأ أنَت المقطع الكتابي إن كان المتعل  م لم يحصل على نسخٍة خاص 

  .(اطبع الن ص على ورق وأعطه لهم لهم، أو       
 

 :اسأل 

 " من الذي كتب هذه الرسالة بإرشاد هللا ووحيه؟7بحسب اآلية ، " 

 وسندرس . هذا هو سمعان بطرس الذي قرأنا عنه في األسبوع الماضي. الرسول بطرس]          

 أكثر عن أسفار الكتاب الُمقدَّس المختلفة وعالقتها بعضها ببعض، وعن  6في الدرس            

  .[كلمة هللا بشكٍل كامل، مع أن  بشراً كتبوها حقيقة كونها           

 "للذين تلقَّوا هذه الرسالة؟ 7ة ما الوصف الذي تعطيه اآلي " 

بين]"            . ، أي مختاري هللا الُمشتَّتين الذين يعيشون كغرباء"المختارين، الُمشت تين، المتغر  

  .[يعيشون في أجزاء ومناطق مختلفة في ما ندعوه اليوم تركيا كانوا           

 : قُل

 " سنتعلَّم و .ين عن موطننا الحقيقيمثل أناس مشتتين وغرباء بعيد كوننأن من الصعب

حق ا أن نا  فما أروع أن نعر: ولكن ني أود أن أقول هنا. 8عن هذا األمر أكثر في الدرس 

لنتعل م المزيد عن هويتنا الجديدة بصفتنا ! اختارنا هللا وأحبَّنا قبل أن نُولَد! شعب هللا المختار

 ."شعب هللا المختار
_________________________________________________________________ 

 

 ( 7-5األسئلة )هويتنا الجديدة ( ب
 

  5السؤال 
 

 الفقرة األولى اقرأ  . 
 

 : اسأل 
 "مون عادةً الذي يترك دينه؟لماذا يدعو المس " 

 ".[ مرتد اً "أو " كافراً "يُدعى . للن قاش] 
 " في نظر هللا؟ هويتنا الجديدةولكن  ما هي " 

 .[  المختارنحُن شعب هللا] 
_________________________________________________________________ 

 
  7السؤال 

 
 الفقرة األولى اقرأ  . 

 

 :اسأل 

 "تشعر إذ تعرف أن  هللا اختارنا وأحب نا مع أننا ال نستحق هذا االختيار وهذه المحبة؟  ابماذ

ضنا؟  " ومع أنَّ العالم يُبغ 

 [شخصي ةإجابات  -للن قاش ] 
_________________________________________________________________  
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 (11-8األسئلة )والدتنا الجديدة ( ج
 

  8السؤال 
 

 . إلى صورة اليرقانة والفراشة انظر
 

 8السؤال  اقرأ . 
 

 : اسأل 

 " ً  " ؟حين تصير يرقانةٌ فراشةً، فهل تكون المخلوَق الذي كان قبالً أو مخلوقاً مختلفا

 ، ولذا "الوالدة الجديدة"من ناحية، هي المخلوق نفسه، ولكن  هذا المخلوق مر  بما يشبه ]          

            ً ا قبل، ويستطيع الطيران عاليا   .[فهو اآلن يبدو مختلفاً تماماً عم 

 " التي لنا في المسيح يسوع؟ الوالدة الجديدةكيف يشابه هذا المثال " 

    غيير الروحي فينا عظيم مثل عظمة، ولكن  الت  ما زلنا نحن أنفسنا كما في السابقحية، من نا]          

 .[نحيا في بُعٍد جديد بعمل روح هللاإذ الفوارق في حياتنا،  تظهرفس. اليرقانة التي تصير فراشةً        
 

_________________________________________________________________  

 

  11 السؤال
 

 السؤال كامالً  اقرأ . 
 

 : اسأل 

 "[ب]   " ما هي اإلجابة الصحيحة؟) 
_________________________________________________________________  

 

 11السؤال 

 الواردة في الصندوق 3: 7بطرس 7 اقرأ . 
 

 : اسأل 

 "ن أعطانا الوالدة الجديدة؟  "[ يسوع المسيح أبا ربنا"هللا، الذي يُدعى أيضاً ]  " م 

 "[ رحمته الكثيرة"بسبب ]  " لماذا منَحنا الوالدة الجديدة؟." 

 "رجاء حي بقيامة يسوع المسيح من ]"   على ماذا نحصل نتيجة هذه الوالدة الجديدة

 ."[األموات
_________________________________________________________________  

 

 ( 11-12السؤال ) دة؟ هل اختبرَت الوالدة الجدي( د
 

  12السؤال 
 

 السؤال كامالً  اقرأ . 
 

 :قُل  

 "يرينا نوَع الن اس الذين يمكنهم أن ينالوا الوالدة الجديدة هذا الطبيب لامث ". 
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 :اسأل 

 "يشبه إنساناً يؤمن بما يقد مه يسوع، ولكن ه يخاف " ]أي نوعٍ من الن اس يشبه المريض أ؟

 .[ أن يتبعه

 "  ال يؤمن بما يقد مه يسوع على " ]اس يشبه المريض ب؟أي نوعٍ من الن ً يشبه إنسانا

 .[ اإلطالق

 "يشبه إنساناً يؤمن بما يقد مه يسوع ويثق به ويقبله " )أي نوعٍ من الن اس يشبه المريض ج؟

 .[ في حياته

 "مه يسوع المسيح، مثل المريض ج، حيث " ]إذاً، كيف ننال الوالدة الجديدة؟ بالثقة بما يقد  

 ."[ تفضَّل بالمجيء إلى حياتي: "ول لهنق
_________________________________________________________________ 

 

  11السؤال 
 

 الكالم الوارد في البالون اقرأ. 
 

 : قُل

 " بَّ يسوع في حياتك؟ هذه هي الطريقة الوحيدة لنوال هذه الوالدة الجديدة هل قبلَت الر 

ً لنتكلَّم معاً على إن لم تكن ق. الرائعة د أخذَت هذه الخطوةَ بعدُ، فأرجو أن تأتي إلي  الحقا

 ."انفراد
_________________________________________________________________  

 

 ( 11-14األسئلة )طبيعتنا الجديدة ( هـ
 

 15-14األسئلة 
 

 : قُل  

 " ب  يسوع المسيح يعطينا هذان األمران يُنت جان . والدةً جديدةو هوية جديدةتعل منا أن الر 

لننظر إلى الفرق الذي أحدثته هذه الطبيعة الجديدة في العديد من الن اس . طبيعةً جديدةفينا 

 ." الذي نشأوا كُمسل مين، ثم صاروا الحقاً أتباعاً للمسيح
 

 ن تقرأوا هذه المتعل مين أوعدد من يمكنك . 75و 74صناديق الكالم الواردة في الس ؤالَين  اقرأ

 . التعليقات بالدور
 

 75الواقع ضمن السؤال ..." ما التغييرات الحقيقية "قسم  اقرأ . 
 

 : اسأل 

 "ينبغي أن يذكر كلُّ متعل  م شيئاً من خبرته وتجاربه " ]ماذا كتبَت لإلجابة عن هذا السؤال؟

 .[ الحياتية
_________________________________________________________________ 

 

 (21-17األسئلة )حربنا الروحية  ( و
 

  17السؤال 
 

 الفقرة األولى واآليات الكتابية الواردة في الصندوق اقرأ . 
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 : اسأل 

 "ال غََضَب، " ]"بحسب هذا المقطع الكتابي، ما السلوكيات المرتبطة بالطبيعة القديمة؟

قَب يحَ السََّخَط، ال ُخب َث،  يَف، ال َكالََم ال  د   ."[التَّج 

 "[ إجابات شخصي ة" ]هل تُرى هذه األمور في سلوكنا؟ 

 "يشبه األمر خلع الثياب . اخلعوها" ]بماذا يأمرنا هذا المقطع الكتابي بشأن هذه األمور؟

 .[ طبيعتنا الجديدة، مثل الثياب الجديدة النظيفة" نلبس"وبدالً من ذلك، علينا أن . القذرة

 "[ليس هذا باألمر السهل، وال نستطيع عمله بقوتنا أبداً " ]هل يسهل عمل هذا؟.  
 

_________________________________________________________________ 
 

  11السؤال 
 

 اقرأ الفقرة األولى . 
 

 : اسأل 

 "ما الذي يمث  له التيسان؟ " 

 ديمة الخاطئة، بينما يمث  ل التيس األبيض طبيعتنا الجديدة في يمث  ل الت يس األسود طبيعتنا الق]           

 .[ المسيح            

 "من الذي ينتصر ويفوز بحياتنا؟ " 

ى، ولكن  "نطعمه أكثر"الذي ]              ، أي إن أطعمنا طبيعتنا الجديدة في المسيح فستنمو وتتقو 

  .[ها ستكتسب مزيداً من السيطرة والسلطة عليناإن أعطينا فرصةً لطبيعتنا القديمة فإن              
 

 . فيديو صراع بين تيس أسود وتيس أبيض: شاهد
 

 : اسأل 

 " ،ما بعض الطرق العملية التي يمكنك بها أن تساعد التيس األبيض على أن يزداد قوة

 ينبغي لَك أيضاً أن تذكر أموراً . إجابات شخصية" ]والتي بها توق ف إطعام التيس األسود؟

وض ح أن هذه معركة يومية، وأنك ما تزال في هذه المعركة، وأنك لم تبلغ . في حياتك

 .[الكمال بعد

 "ة لنربح . الصراع سهالً، وإن حاربنا بقوتنا، فسنخسر اليس هذ ولكن من يعطينا القو 

. 4سنتعل م المزيد عن هذا الموضوع في الدرس . هللا، الذي يحيا فينا بروحه" ]الحرب؟

يني: "نجيل الُمقدَّسيقول اإل  (.[73: 4فيلبي " )أستطيع كل شيٍء في المسيح الذي يقو 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________ 

 الجهاد: مفهوم ثقافي

فين الديني ين الذين "جهاد"حين يسمع الغربيون الكلمة  رون بالمتطر   ً ما يفك   ، غالبا

، التي تشمل "صراع"تعني " جهاد"ولكن الكلمة . يسمعون عنهم في النشرات األخبارية

هو جهاد " كبرالجهاد األ". "الجهاد األصغر"نزاعاً مسلَّحاً، وهو ما يُدعى في اإلسالم 

التي " الحرب الروحية"هذا يشابه مفهوم . اإلنسان في خضوعه لمعايير هللا األخالقية

ولكن . بهذا المعنى الجهادقد يكون مفيداً أن تشرح . نخوضها في محاربتنا الخطية

ف " جهاد"فإن كانت الكلمة . احرص على أن تكون حساساً تجاه المتعل مين تعني التطرُّ

 .بة لهم، فال تستخدم هذه الصورة التوضيحيةالديني بالنس
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  21السؤال  
 

  ،ب مع المجموعة على (الواردة في الصندوق) 71: 5كورنثوس 2اقرأ آية الحفظ ، وتدر 

 . أن تحفظوها جي داً  ترديدها معاً إلى
 

_________________________________________________________________ 

 

 صالة ختامية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
_________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أوضاع الصالة: مفهوم ثقافي

، الراحتان مرفوعتان لألعلى في الصالة، وليستا 22في الصورة الواردة ضمن السؤال 

 ً عل المسيحي ين يحنون هل حدث أن سألَت نفسك عن السبب الذي يج. مضمومتين معا

ون أيديهم في الصالة؟ ليس من خطإٍ في هذا، ولكن   رؤوسهم ويغل قون عيونهم ويضم 

الكتاب الُمقدَّس ال يأمرنا بعمل هذا حين نصل ي، وهو في الواقع يعطينا أمثلة على 

غالباً ما يصل ي المسلمون إلى . أوضاعٍ جسدية مختلفة يمكن أن نكون فيها بينما نصل ي

ر .  وراحاتهم إلى أعلى، وأنتُم المتعل  مون تألفون هذاهللا يمكن أن يكون مفيداً أن نصو  

وإن رغبَت، فاسأل المتعل  م إن . كيف نأتي إلى هللا فارغي األيدي طالبين منه الرحمة

ً بهذه الطريقة، وإن كان ما يزال يحب الصالة هكذا بعد أن صار  كان قد صل ى سابقا

 ."حتابعاً ليسوع المسي

 

 

 

 

 

 الختتام االجتماع

 :اسأل
 " الجديد الذي تعل متَه؟ما تأثير درس اليوم على حياتك؟ ما الشيء" 

 .[ينبغي لكل  شخٍص في المجموعة أن يشارك، بما في ذلك أنت]                 
 

 .2المهمة العملية الخاصة بالدرس          اقرأ
 

 :قُل
 " روا الدرَس ة بهذا األسبوع، وأن تحض   موا المهمة العملية الخاص  أرجو أن تتم 

 ."قبل جلسة النقاش التالية 3
 

طالباً من هللا أن يساعدنا ويمنحنا القوة في أن نجاهد ونصارع يومياً في  بالصالةاختم 

 .حربنا الروحية
 
 
 
 

 

 

 

 

 


