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الدرس  :2الحياة الجديدة في المسيح
ال يصير اإلنسان تابعاً للمسيح بتالوته
اعتراف إيمان أو كلمات شهادة ما .بل هو
ينال حياة جديدة تماماً في المسيح! وهذا
يشمل:

أ) هوية جديدة
ب) والدة جديدة
ج) طبيعة جديدة

ٍ
الم َّقدس ُيدعى "رسالة بطرس األولى"،
 .1لنتعّلم عن هذه الحياة الجديدة الرائعة من جزء في الكتاب ُ
وتختصر كتاب ًة بـ"1بطرس" .سمعان بطرس ،الذي تكّلمنا َّ
وتعلمنا عنه في الدرس األول هو كتب هذه
َ
الرسالة بإرشاد هللا ،وتبدأ الرسالة هكذا:
(1بطرس )1 :1
يح".
ع اْل َم ِس ِ
"ُب ْ
ول َي ُسو َ
ط ُر ُسَ ،رُس ُ
ما اللقب الذي يحظى به بطرس هنا؟ (ضع عالمة أمام اإلجابة الصحيحة).
___ج) نبي
___ ب) رسول
___أ) تلميذ
خاصة (ال شخصاً ُي َّنزل عليه كتاب
الم َّقدس ،الكلمة "رسول" تعني شخصاً ُمرَسالً
بمهمة ّ
ّ
 .2في الكتاب ُ
رسالً".
ُم َّقدس) .اختار الرب يسوع اثني عشر رجالًَّ ،
ودربهم وأرسلهم بمهمة ّ
خاصة ،ولهذا ُيدعى هؤالء " ُ
وقد كان قائدهم الرسول بطرس.
ما الجزء الذي سندرسه من كلمة هللا في هذا المساق؟ رسالة ________ األولى.
 .3تُخِبرنا اآلية األولى من رسالة بطرس األولى عن من كتب هذه الرسالة بإرشاد هللا ،كما تخِبرنا بمن
تلّقى هذه الرسالة .كان متلّقو هذه الرسالة أتباع يسوع المسيح في ما ُيدعى اليوم تركيا .وفي هذه اآلية
ين "،أي شعب هللا المختار.
ُيدعون بـ"اْل ُم ْختَ ِار َ
 توقف قليالً واشكر هللا على جعلنا شعبه المختار!
ٍ
ولكن
ِين" .رّبما تعيش في بلد غير بلدك ،أو ربما تسكن في بلدك ْ
ُ .4يدعى هؤالء في اآلية نفسها بـ"اْل ُمتَ َغِّرب َ
مفصوالً عن عائلتك ألنهم رفضوك .هذا اختبار صعب وقاسي!
نحن _________ هللا المختار.
ولكن بنظر هللا ،ما هي الهوية الجديدة التي لنا؟ ُ
أ) هويتنا الجديدة
نحن "مختارون" " -شعب هللا المختار"! ربما رفضتنا الجماعة التي ُكّنا ننتمي إليها سابقاً ،ولكن
 .5أجلُ ،
ِ
ِ
ِ
ف
"ِإ ْن َك َ
ان هللاُ َم َعَناَ ،ف َم ْن َعَلْيَنا؟ َ ...م ْن َسَي ْشتَكي َعَلى ُم ْختَارِي هللا؟" (رومية " .)33 ،31 :8أََفالَ ُيْنص ُ
هللا مخت ِار ِ
يهِ َّ ،
ار َوَلْيالً؟" (لوقا .)7 :18
ين ِإَلْي ِه َن َه ًا
ُ ُ َْ
الص ِارخ َ
الصحيحة)
ٍ
كأتباع للمسيح ،ما هي هويتنا الجديدة؟ (ضع عالمة أمام اإلجابة ّ
____ج) مر ّتدون
___ب) ُكّفار
___أ) شعب هللا المختار

ضى ِعْل ِم هللاِ ِ
الساِب ِق".
اآلب َّ
ين ِب ُمْقتَ َ
 .6نق أر في 1بطرس  1 :1و ..." :2اْل ُم ْختَ ِار َ
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فتبناه زوٌج وزوجته ورّبياه ابناً لهما .ويوماً ما ،كان األوالد
قص ٌة عن ولد فقد والديه
الحقيقيينّ ،
ّ
تُحكى ّ
ٍ
ٍ
خاصين أكثر
اآلخرون يسخرون به بسبب هذاّ .
فرد عليهم" :كال ،أنا أشعر ّأنني أحظى بكرامة وشرف ّ
منكم .آباؤكم لم يختاروكم ،وأما ّأنا فقد اختارني أبي ابناً له!"
يا للشرف الذي نحظى به بأن نكون مختارين من هللا! هل استحققنا هذا بأعمالنا الصالحة؟

[نعم /ال]

يحبنا ،وليس ألننا استحققنا ذلك .كما أننا اخترنا أن نتبع هللا بيسوع المسيح .وهكذا َّ
فإن
 .7اختارنا هللا ّ
ألنه ّ
اختيار هللا واختيارنا يعمالن معاً بطر ٍ
يقة ما.
نحن شعب هللا ______________؟
ما هي هويتنا الجديدة في المسيح؟ ُ

ب) والدتنا الجديدة

 .8أنت تعرف الفرق بين الدودة واليرقة (في دورة حياة الفراشة) .مع أنهما متشابهتان

كبير
جداًّ ،
فإن الفرق بينهما ٌ
فتمر
أن تموت .وأما اليرقة ّ

ٍ
تغيير فيها إلى
جداً .فالدودة تجول زاحف ًة من دون أي
تتحول وتصير
في تغيير مدهش .فبدالً من أن تموت َّ

الصورة ) ___________________
شيئاً آخر؟ ما هذا الشيء اآلخر؟ (انظر ّ

تتحول
 .9أليس مدهشاً أن اليرقة البشعة ،التي كانت قبال تزحف على ورقة شجرّ ،
إلى فر ٍ
اشة تحِّلق في السماء؟ يشبه األمر "والدة جديدة" كاملة ليصير ذلك الكائن المولود مخلوقا جديداً.
ما التغيير الذي يحدث في اليرقة؟ يحدث نوع من "___________ الجديدة".

صرت تابعاً للمسيح؟ حين تنظر في المرآة ترى الشخص نفسه ،من الخارج .ولكن في الحقيقة،
 .11هل
َ
ِ
المدهش من
تحول اليرقة إلى فراشة .هذا التغيير
التغيير الذي داخلك هو بعظمة التغيير الذي يحصل في ُّ
المسيح ُيدعى "الوالدة الجديدة".
من هم الذين يختبرون هذه الوالدة الجديدة؟ (ضع عالمة عند أحد الخيارات)
___أ) كل الذين يعيشون في بلدك
___ب) كل الذين ِ
بيدي المسيح
يودعون أنفسهم َ
ٍ
عائلة مسيحية
___ج) كل الذين ُولِدوا في
 .11تخبرنا اآلية التالية في بطرس األولى عن هذه الوالدة الجديدة:
اء ح ٍيِ ،ب ِقي ِ
"مبارك هللا أَبو ربِنا يسوع اْلم ِس ِ َّ ِ
ِ ِ ٍ
ِِ ِ ِ
يح
ع اْل َم ِس ِ
امة َي ُسو َ
يح ،الذي َح َس َب َر ْح َمته اْل َكث َيرة َوَل َدَنا ثَانَي ًة ل َر َج َ ّ َ َ
ُ َ َ ٌ ُ ُ َ َّ َ ُ َ َ
ِمن األَمو ِ
ات1( ".بطرس )3 :1
َ َْ
بحسب هذه اآلية ،من الذي أعطانا الوالدة الجديدة؟
أ) هللا برحمته العظيمة
نحن بأعمالنا الحسنة
ب) ُ
إنسان صالح من أولياء هللا بصالته ألجلنا
ج)
ٌ
9
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اختبرت الوالدة الجديدة؟
هل
َ
ِ
لكل إنسان ،ولكن ال ينالها الجميع.
ّ .12
يقدم هللا هذه الوالدة الجديدة ّ
انظر إلى ما يقوله الطبيب للمرضى الثالثة ،واق أر إجاباتهم.
الدواء في
سيساعد هذا ّ
تحسن حالتك.
ُّ

أِ .
أصدقك يا
ّ
دكتور ،ولكنني ال
أريد تناوله.

أصدقك يا
ب .ال ّ
دكتور! أتركني وحدي!

جِ .
أعطني ّإياه يا
دكتور من فضلك.

ستتحسن حالته؟ ____________
أي من هؤالء المرضى الثالثة ،أ أو ب أو ج،
َّ
 .13وبالطريقة نفسها ،أي من األشخاص الثالثة التي يتكّلمون في ما يلي سينال الوالدة الجديدة في
المسيح؟ (ضع عالمة أمام الشخص المناسب)
ولكنني أخشى أن أقبلك في حياتي".
____أ) الذي يقول" :أؤمن بتعليمك أيُّها المسيحّ ،
____ب) الذي يقول" :ال أؤمن بك".
____ج) "أؤمن بك و ِ
الر ّب يسوع ،واآلن أستودع نفسي بيديك .تعال إلى حياتي من فضلك".
ّ
أصد ُق َك أيُّها ّ

أي من هذه األقوال تصف موقفك  -أ أم ب أم ج؟ إن
تكن قد َّ
سلمت حياتك للمسيح ،فأرجو أن تتكّلم مع
لم ُ
ِ
فبقية هذا المساق
مرشدك على انفراد بشأن هذا األمرّ .
أخذت هذه الخطوة.
تفترض ّأنك
َ
ج) طبيعتنا الجديدة
َّ .14
كأتباع ليسوع المسيح .باإلضافة إلى هذين األمرين،
تعلمنا عن "هويتنا الجديدة" وعن "الوالدة الجديدة"
ٍ
يعطينا يسوع "طبيعة جديدة" ،هي طبيعته فينا.
كنت تتبعه صاروا أتباعاً ليسوع المسيح .وإليك بعض ما يقولونه في
كثيرون من ِ
أتباع اإليمان السابق الذي َ
وصف التغييرات اإليجابية التي عملها المسيح في حياتهم:
طاهر" :الحياة في المسيح حياة مثيرة وتشبع النفس".
صالح" :أعطاني يسوع فرحاً وسالماً".
شمس" :تالشى شعوري بالتوتُّر والقلق".
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شهيرة" :زالت أحمالي ومخاوفي".
"أعرف أن هللا يقبلني كما أنا".
لينا:
عدنان" :لون
طى
المغ ّ
ماضي كان أسود ،ورائحته رائحة الكحول والنساء والخطية .لون حاضري النور ُ
ّ
بالفرح والسالم".
من كتاب "يسوع أكثر من نبي" ( )Jesus more than a prophetلرالف وتون ()Ralph Wotton

حقيقيون .ما االختالف الذي حصل في حياتهم؟ (ضع عالمة أمام أحد الخيارات)
أشخاص
هؤالء
ٌ
ّ
اإليجابية.
التغيرات
____أ) أعطاهم يسوع طبيعة جديدة مصحوبة بالكثير من ُّ
ّ
____ب) صارت حياتهم أسوأ من قبل.
____ج) تُ ِركوا بال تغيير في طبيعتهم القديمة.
ونحن أيضاً سنختبر ما اختبروه :مشاعر
لكل أتباعه هؤالء.
ُ
 .15أعطى يسوع المسيح طبيعته الجديدة ّ
جديدة من الفرح والسالم .ولكن مشاعرنا ليست األمر األهم .فاألهم هو التغييرات التي ي ِ
حدثها يسوع
ّ
ُ
ّ
ّ
تغيرات حقيقية حصلت:
المسيح في طبيعتنا وشخصيتنا .وإليك بعض األمثلة األخرى على ُّ
صالح" :أعطاني يسوع القدرة على أن َّ
أتخلص من عادة التدخين".
لدي".
جيهانَّ " :
غيرني يسوع بتخليصي من موقف الكبرياء التي كانت َّ
رزق" :لم أعد أتلعثم واختفى َّ
مني".
بالنقص ّ
مركب الشعور ّ
سعيد" :لم أعد مثي اًر للمشاكل".
أكثر اهتماماً باآلخرين".
شمسُ " :
صرت َ
بدير" :حّلت روح الخدمة محل الكبرياء والغرور في حياتي".
تعلمت أن أعتمد على الرب في كل عملي وأن أعمل ِ
َّ
بص ٍ
دق ونزاهة".
رضاُ " :
ّ
أجلب اآلخرين إلى محبة المسيح".
ألن
ماريا" :أتوق ْ
َ
من كتاب "يسوع أكثر من نبي" ( )Jesus more than a prophetلرالف وتون ()Ralph Wotton

مستعداً ألن َّ
تتحدث عنها
وكن
ما التّغييرات الحقيقية التي أحدثها يسوع المسيح في حياتك؟ اكتب أفكاركُ ،
ّ
النقاش______________ :
في وقت ّ
بنموك في
 .16إن َ
كنت لم تختبر فو اًر كل التغييرات المذكورة سابقاً ،فال تقلق ،فهي ستحصل بالتدريج ّ
المسيح .يحتاج الطفل لسنوات كثيرة لينمو فيصير رجالً بالغاً ،وبالطريقة نفسها يحتاج اإلنسان بعد نواله
روحياً.
"الوالدة الجديد" لسنوات كثيرة لينضج
ّ
ع يحيا فيك ،فما هي "الطبيعة" التي ينبغي أن تُرى فيك أكثر فأكثر؟
ْ
ألن يسو َ
ولكن ّ
____ب) طبيعتك الجديدة في المسيح
____أ) طبيعتك الخاطئة القديمة
وحية
الر ّ
حربنا ّ
روحية ضد طبيعتنا
فإن علينا أيضاً أن
نخوض حرباً
أن لنا اآلن طبيعة جديدة في المسيحّ ،
 .17مع ّ
َ
ّ
بقية حياتنا! تأمرنا كلمة هللا:
القديمةَّ ،
كل يوم وطيلة ّ

الرِدَّي َةَّ ،
ِ
الن َجاس َة ،اْلهوىَّ ،
ضاء ُكم َّالِتي َعَلى األ َْر ِ
الط َم َع َّال ِذي ُهَو ِعَب َادةُ األ َْوثَ ِ
ضِّ :
ان... .
الش ْه َوَة َّ
" َفأَميتُوا أ ْ
ََ
الزَناَ َّ ،
َع َ َ ُ
َّ ِ
ِ
ِ
ض َب،
اآلن َفا ْ
يهاَ .وأ َّ
ين ُك ْنتُ ْم تَ ِع ُ
ضا اْل ُك َّل :اْل َغ َ
ط َرُحوا َع ْن ُك ْم أ َْنتُ ْم أ َْي ً
َما َ
ضا َسَل ْكتُ ْم َق ْبالً ،ح َ
ين َب ْيَن ُه ْم أ َْنتُ ْم أ َْي ً
الذ َ
يشو َن ف َ
ِ
ِ
ِ
ط ،اْلخب َث ،التَّج ِديف ،اْل َكالَم اْلَقِب ِ
ضِ ،إ ْذ َخَل ْعتُم ِ
ض ُكم َعَلى َب ْع ٍ
يق َم َع
ا َّ
اإل ْن َس َ
ْ َ
لس َخ َ ُ ْ
َ
ان اْل َعت َ
يح م ْن أَ ْف َواه ُك ْم .الَ تَ ْكذُبوا َب ْع ُ ْ
ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ورة َخالقه".
أْ
صَ
َع َمالهَ ،وَلب ْستُ ُم اْل َجد َيد الذي َيتَ َجد ُد لْل َم ْعرَفة َح َس َب ُ
(كولوسي )11-7 ،5 :3

11

تعال اتبعني

بحسب هذه اآليات (ضع دائرة حول اإلجابات الصحيحة):
أ) ما الطبيعة التي "خلعناها؟"

[الطبيعة القديمة  /الطبيعة الجديدة]

ب) ما الطبيعة التي "لبسناها"؟

[الطبيعة القديمة  /الطبيعة الجديدة]

ِ .18
الصور التالية أتباعاً للمسيح يعملون أشياء مختلفة .اكتب في الفراغ الكلمة "قديمة" إن كان
تقدم ُّ
ّ
يتصرف بحسب طبيعته الجديدة:
يتصرف بحسب طبيعته القديمة ،أو الكلمة "جديدة" إن كان
الشخص
َّ
َّ
"يا ِ
لك من زوجة ال
ِ
أحرقت
نفع منها! قد
الطعام ثاني ًة!"

"دعني أساعدك".

"ال َّ
أتوقف
عن احتساء
الكحول".

الشخص د) :الطبيعة _____الشخص ج) :الطبيعة _____ الشخص ب) :الطبيعة ____

"أحب اآلخرين أكثر
من قبل".

الشخص أ) :الطبيعة ____

 .19في كل يوم ،تحارب طبيعتنا الجديدة ،التي ألبسنا ّإياها يسوع المسيح ،طبيعتنا الخاطئة القديمة.
فالح بسيط الصراع بما يلي" :أشعر وكأن تيسين يتصارعان في حياتي ،تيس أسود وتيس أبيض".
وصف ٌ
فرد" :الذي أ ِ
ُطعمه أكثر".
وسأله من استمع إليه" :وأي التيسين يفوز؟" ّ
 ف ِّّكر بمَثل الفالح هذا .يم ِّّثل التيس األسود طبيعتنا القديمة ،ويم ِّّثل التيس األبيض طبيعتنا الجديدة.
مستعداً لوقت الّنقاش.
األيام؟ لماذا؟ ُك ْن
ّ
ّأيهما يفوز في حياتك هذه ّ
َّ
لنتذكر ثالثة امتيازات تعّلمناها في درسنا اليوم:
 لدينا هوية جديدة بصفتنا شعب هللا المختار.
تتحول إلى
 اختبرنا الوالدة الجديدة ،مثلما يحدث لليرقة التي َّ
فراشة.
محل طبيعتنا
تحل طبيعتنا الجديدة َّ
 بمساعدة المسيحّ ،
القديمة بالتدريج.
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الدرس الثاني

 .21اآلية التالية من كلمة هللا ِّ
تلخص ما تعّلمناه اليوم:
ِ
ِ
ِ
ص َار َج ِد ًيدا".
َحٌد ِفي اْل َم ِس ِ
اء اْل َعتيَق ُة َق ْد َم َ
"ِإ ًذا ِإ ْن َك َ
ان أ َ
ض ْتُ ،ه َوَذا اْل ُك ُّل َق ْد َ
يح َف ُه َو َخليَق ٌة َجد َيدةٌ :األ َْشَي ُ
(2كورنثوس )17 :5
تتمكن من حفظها عن ظهر قلب:
ورددها إلى أن ّ
نص هذه اآلية فيما يليّ ،
امأل الفراغات في ّ
"ِإ ًذا ِإن َكان أ ِ
ِ
ض ْتُ ،ه َوَذا
َحٌد في ________ َف ُه َو َخليَق ٌة ________َ __________________ :ق ْد َم َ
ْ َ َ
ص َار ______________" (2كورنثوس .)17 :5
اْل ُك ُّل َق ْد َ
واآلن ،ارفع هذه الصالة:
"يا رب،

جداً!
جعلتنا برحمتك شعبك المختار .أشكرك ّ
أشكرك ألنك وهبتني والدة جديدة وطبيعة جديدة.

الحرب
ساعدني بقوة المسيح يومياً في أن أخوض
َ
الروحيَّة ضد طبيعتي الخاطئة القديمة.
ُّ
أمين".
الدرس  :2المهمة العملية
إيجابية في حياتك ،والتي نتجت عن طبيعتك الجديدة .اشكر هللا على هذه
تغيرات
اكتب قائمة بثالث ُّ
ّ
ٍ
مستمرة في حياتك .حارب
التغيرات .واكتب كذلك قائم ًة بثالث عادات ارتبطت بطبيعتك القديمة ،وما تزال
ُّ
ّ
السّيئة هذا األسبوع بمعونة هللا.
هذه العادات ّ
مراجعة الدرس 2
.1

أ) ما التغيير الذي يحصل في اإلنسان حين ُي ِ
ودع نفسه بيدي المسيح؟
الوالدة ________

نحن ______________ هللا _____________.
ب) ما الهوية التي لنا كأتباع للمسيح؟ ُ
طب
 .2معركتنا هي بين طبيعتنا الخاطئة [القديمة  /الجديدة] وطبيعتنا [القديمة  /الجديدة] في المسيح( .اش ُ

اإلجابات الخاطئة)
ِ
ِ .3
بأي
أعط مثاَلين على ُّ
تغيرين يحدثهما يسوعُ المسيح في حياة أتباعهْ ( .
إن َ
كنت ال تستطيع التفكير ِّ
السؤاَلين  11و:)12
شيء ،فانظر ُّ
_____________________

ِ
نص ّآية 2كورنثوس :17 :5
 .4باالعتماد على ال ّذاكرة ،امأل الفراغات التي تكمل ّ
"ِإ ًذا ِإن َكان أ ِ
ِ
ض ْتُ ،ه َوَذا
َحٌد في ________ َف ُه َو َخليَق ٌة ________َ __________________ :ق ْد َم َ
ْ َ َ
ص َار ______________".
اْل ُك ُّل َق ْد َ
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تعال اتبعني

إجابات أسئلة الدرس 2
.1

ب)

 .2بطرس
الشخصية
 .3استجابتك
ّ
 .4شعب
.5

أ)

متأكداً من األمرَّ ،
تكن ِّ
فتكلم مع ِ
مرشدك).
 .6ال (لكن إن لم ُ
 .7المختار
 .8الفراشة
 .9الوالدة
.11

ب)

.11

أ)

.12

ج)

.13

ج)

.14

أ)

.15

مستعداً للنقاش
ُك ْن
ّ
ب)

.17

طبيعة القديمة
أ) ال ّ

.16
.18

أ) الجديدة

طبيعة الجديدة
ب) ال ّ

ب) الجديدة

ج) القديمة

للنقاش
ُ .19ك ْن مستعداً ّ
 .21احفظ اآلية
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د) القديمة

