
i 

 
 
 

 تعال اتبعني 
 

 

 

 

 

 

 

 كتاب الدراسي ال
 

 

 3102الطبعة اإلنجليزية األولى، 
 3102الطبعة العربية األولى، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تيم غرين
 

 

 

 ترجمة عيسى طنوس

 
 



                                                                                                   

ii 

 شكٌر وتقدير
. شكري وامتنان قلبي لكل ِّ الذين ساعدوا في إتمام هذا المشروع من خالل تشجيعهم وتوجيهاتهم وصلواتهم

كر ست األخت . خاص  أولئك الذين شاركوا عن قرب في تشكيل وصياغة مادة هذا المساق وأشكر بشكل  
م ملكوم وسكوت تعليقات  عميقة . سو مئات  من الساعاتِّ في فحص مادة المساق في مراحله األولى وقدَّ

رة في منتصف عملية إعداد المساق ألخيرة وكان جاكوب مساعدًا ال يتعب وال يكل في المراحل ا. ومتبص ِّ
موا المساعدة وفي ما يختص  باألمور الفنية، فقد عمل . إلعداد المادة للنَّْشر، ولكن  آخرين كثيرين أيضًا قد 

 . مايكل َعَماًل غايًة في الروعة برسوماته الفن ي ة في الكتاب، وأعد  ديفيد صورة الغالف
في عدة ُدَول  ساعدوا مشكورين بفحص هذا ْهَدفِّين وحوالي أربعين مؤمنًا يمث ِّلون شريحة القر اء الُمستَ  

رة موا الكثير من التعليقات العميقة والمتبص  ينبغي ألسماء هؤالء أال ُتعَلن، ولكن ي ممتنٌّ بشكل  . المساق، وقد 
 . ، وألصدقاء األخت سو وللمجموعة التي في أكسفورد"م"و" د"و" س"خاص  لـ

ًة زوجتي  شاركنا عبر السنين الكثيرة معًا أفراح وأحزان الذين . ريتشيلوأودُّ أيضًا أن أشكر عائلتي، وخاص 
وقد احتملت . يواجهون النتائج بعيدة المدى الختيارهم أن يتبعوا يسوع المسيح داخل سياقهم الث قافي والديني

دها إلتمام  ريتشيل عملي في هذا المساق من ناحية سعيي إلنجاز العمل بحسب التواريخ التي كنُت أحد ِّ
مت مساعدًة ال !(الذي بدأُت أعمُل فيه قبل أكثر من عقد  من الزمن)ء العمل في المساق أجزا ، وقد قدَّ

 . يمكن تقديرها بثمن في مراجعة مادة المساق وتدقيق نصوصه
 . عًا شكٌر عظيميلكم جم
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 اقرأ هذه أّولا 
ويهدف لمساعدتهم أن ينموا في . ألجل الن اس الذين بدأوا يتبعون يسوع المسيح" تعال اتبعني"مساق 

 . المسيح وفي الشركة مع جماعته
د تابعًا حكيمًا . تدرس هذا المساق بمفردك، إذ لن يعطيك ذاك سوى فائدة  قليلة نرجوك أال فبداًل من ذلك، جِّ

د لك ومشرِّف عليك د لتتناقش معه ما . للمسيح ليساعدك كمرشِّ وبعَد إتمامك لكل  دراسة بيتي ة، التقِّ بالُمرشِّ
د حول قضايا ومسائل اطلب ا. تتعلَّمه، وكيفية وضع ما تتعلَّمه قيد الممارسة والت طبيق لنُّْصح من ذلك الُمرشِّ

ع أحدكما اآلخر في المسيح. في حياتك  . يمكنكما أن تصل يا معًا وأن يقو ي وُيشج ِّ
 . وستستمتع بهذا المساق أكثر إن درسته في مجموعة  مع مؤمنين آخرين

فيه من فائدة  لما" دليل المرشد"على ، فنرجو أن تحصل "تعال اتبعني"وإن كنَت مرِّشدًا تستخدم مساق 
فهو يحتوي على إرشادات حول عمل الت لمذة وقيادة . إضافية، حيُث يشرح كيفية استخدام هذا المساق

وهو . في فهم المواضيع المطروحة في هذا المساق" المفاتيح الثقافية"وستساعدك . النقاش في المجموعات
ل لكل ِّ درس م لَك مساعدًة عظيمة وهكذا، فإن ه. يحتوي على أسئلة نقاش  ُمفصَّ د أن يقد ِّ . يمكن لدليل الُمرشِّ

بطلبه من خالل عنوان البريد اإللكتروني الذي يرد في األسفل، أو بشراء  PDFاحصل عليه مجانًا بصيغة 
  :نسخة منه بالتواصل على الرابط

www.lulu.com/shop/tim-green/come-follow-me-advisors-guide/paperback/product-21409862.html 

 

يمكنك الحصول على نسخة مترجمة للعربية من الكتاب باالتصال بمكتب برنامج التعليم الالهوتي 
 : او االتصال بالرقم ptee@ptee.org: ن على العنوان التاليدباالمتداد، ومقره بعمان األر 

+962 – 6 – 585 1640 
ل لنا بأفكار  حول كيفية تحسينهإن أمكن، وأرجو  استخدم . أن ُتخبِّرنا عن مدى فائدة هذا المساق، وترسِّ

فحة األخيرة من ه" ما رأيك"األسئلة  . ذا الكتاب، أو ُقْل لنا ما تشاء أن تخبِّر به بكلماتكالواردة في الص 
وإن كانت . يمكنك التواُصل معنا للحصول على معلومات حول مساقات شبيهة يمكن أن تتبع هذا المساق

، فالرجاء أال (بما في ذلك مواد  على اإلنترنت أو مواد سمعي ة مرئي ة)لديك أي ة اقتراحات حول مواد جيدة 
 . فنحن نرح ِّب بكل  االقتراحات. خبِّرنا عنهاتتوانى في أن تُ 

 
 comefollowmecourse@gmail.com  تيم غرين   ! شكرًا لك
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ب بك في هذا المساق سيساعدك هذا المساق ! نرحِّّ
أنا . في اّتباع يسوع المسيح في حياتك اليومية

م لك فيما  يلي بعض اإلرشادات مرشدك، وأقدِّ
هذا  ت لمساعدتك في الستفادة من دراسةوالتوجيها
 .المساق

1 

واألمر األهم أيضاا، أرجو أن 
تضع هذه الدروس موضوع 

! التطبيق في حياتك اليومّية
وكّل درٍس مما يلي يحتوي على 

لتنجزها في " مهمة عملية"
 .األسبوع التالي

3 
لك لن ل تدرس هذا المساق بمفردك، إذ بذ

اسَع ألْن . تحصل إل على القليل من الفائدة
داا لك . تجد تابعاا حكيماا للمسيح ليكون ُمرشِّ

وبعد إتمامك كل دراسة بيتّية، التقيا معاا 
واألفضل أن يكون هناك . لتتناقشا ما درسته

 .متعلِّمون دارسون آخرون معك في هذا

2 

 للمتعلِّم توجيهّيةإرشادات 
 
 
 
 
 
 

 
 . اقرأ كلَّ سؤال بعناية تامة. 0
ص لذلك[ ]اكتب إجابتك أو ضع عالمة . 3  . في الفراغ الُمخصَّ
تها بالنَّظر إلى اإلجابات الواردة في نهاية الدرس بعد كتابة. 2  . إجابتك، يمكنك أن تتأكَّد من صح 
 . رئيسي ة في الدرسمن أجل مراجعة الن قاط ال" مراجعة الدرس"درس، عالج كل   بعد إتمامك. 2
احرص على أن تجيب عن هذه األسئلة . تطلب بعض األسئلة منك أن تدلي برأيك في وقت الن قاش. 1

ًا للن قاش  . وأن تكون مستعد 
ولكْن . في دراستك الدروس الخمسة األولى، الكتاب الوحيد الذي تحتاج الستخدامه هو كتاب المساق. 2

سنستخدم في هذا المساق ترجمة . ضًا لنسخة  من الكتاب الُمقدَّسبدءًا من الدرس السادس ستحتاج أي
لها، فال مشكلة في هذا"البستاني -فاندايك " . ، ولكْن إن كانت هناك ترجمٌة أخرى للكتاب الُمقدَّس تفض ِّ

غة الن ص  في الل. فثم ة ترجمات كثيرة للكتاب الُمقدَّس، ولكن ها تأتي من الن ص  نفسه في اللغات األصلي ة
 . األصلي ة هو نفسه دون تغيير

بعض هؤالء . يوجد حول العالم أتباٌع كثيرون ليسوع المسيح كانوا يعتنقون اإليمان الذي كنَت تعتقده. 7
، وبعضهم غير ذلك هذا المساق مكتوٌب بلغة وبأسلوب  بسيَطين حتى . حاصلون على مستوى تعليمي   عال 

ن الجميع من فهمه ًا، ولكْن هل ستطيعه في حياتك؟ قد تجد أسلوب . يتمك  التعليم في هذا المساق بسيط جد 
 . وإْن أطعَت الت عليم فستحصُل على فائدة  عظيمة. فاهلل يهتم  بطاعتك أكثر من اهتمامه بذكائك

م من وقته لمساعدتك. 8 دك يقد ِّ ر أن ُمرشِّ ولذا أبدِّ له االحترام بحضورك في الوقت الُمعيَّن لكل جلسة . تذك 
راسية البيتية نقاش  . وبإتمام واجباتك الد 

 
 !واآلن، َفْلتبدأ بمعونة الرب



1 

 

 أصير تابعًا للمسيح: 1الدرس 
 

 هدف حياتنا
أؤمن بأن هللا القدير خلقني : "قال أحدهما. كان اثنان يخوضان في نقاش

فإْن سرُت في هذا . أرسل األنبياء ليريني الطريق المستقيم. ألطيع وصاياه
هذا هو . الطريق، فعندئٍذ آمل أن يغفر لي هللا خطاياي ويدِخلني الجّنة

 ." هدف حياتي
ولكْن ال خوَف لدّي من أْن يرِسلني . أنا أيضًا أريد أن أطيع وصايا هللا: "وعندئٍذ رّد الرجل اآلخر

ب بي في السماء ولذا، أنا فرٌح لمعرفته شخصيًا . إلى نار جهّنم، فقد غفر خطاياي ووعَد بأن يرحِّ
ظٍة من لحظاِت حياتي في أريد أن أحيا له كلَّ لح. على األرض، وأشعر بمحّبته، وأنا أيضًا ُأِحبُّه

  ."هذا هو هدف حياتي. كلِّ يوم
 
 
 
 
 
 
 
 اتناقوضيفنحُن ُمثَقلون بمشاكلنا . إن فّكرنا بحياتنا، فقد يصِبح هذا الّتفكير ثَقاًل وسبب همٍّ لنا. 1

أعطى الرب يسوع المسيح وعدًا رائعًا في اإلنجيل الُمقدَّس لنا . المستقبل بشأنفي الحاضر، وبقلقنا 
 : ميعاً ج
 (82: 11مّتى ." )تعالوا إلّي يا جميع الُمتَعبين والثقيلي األحمال، وأنا أريحكم"

ر كلمات هذا الوعد مّرات عدة إلى أن . فكِّر بكون يسوع المسيح يقول هذه الكلمات لَك شخصّياً  كرِّ
 : تتمّكن من ترديدها باالعتماد على ذاكرتك، وبعد ذلك امأل الفراغات فيما يلي

 ."، وأنا أريحكم___________و_______ لوا إلّي يا جميع تعا"
 
يأتوا "دعا يسوُع المسيح الّناس ألن . تكّلم الرب يسوع المسيح بهذه الكلمات حين أتى إلى العالم. 8

المسيح حيٌّ . بعض هؤالء استجابوا بسعادة، وصاروا أتباعًا له، بينما رفضه آخرون ." ويتبعوه
م  ." ________تعال "ما دعوته؟ . الدعوة نفسها لنا اليوم، وما يزال يقدِّ

 

لرجل األول أم هل تّتفق مع ا: للتفكير
مع الرجل الّثاني؟ أو قد يكون لديك 

 هدٌف آخر؟ ما هو هدف حياتك؟
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نستطيع تتبُّع مثال صياد الّسمك سمعان . لندرس عن الكيفية التي يصير فيها اإلنسان تابعًا للمسيح. 3
ل أتباع يسوع المسيح  . لنقرأ عن قصته في الكتاب الُمقدَّس. بطرس، أحد أوَّ

َفَرَأى َسِفيَنَتْيِن َواِقَفَتْيِن ِعْنَد . ِلَيْسَمَع َكِلَمَة هللِا، َكاَن َواِقًفا ِعْنَد ُبَحْيَرِة َجنِّيَساَرتَ  َوِإْذ َكاَن اْلَجْمُع َيْزَدِحُم َعَلْيهِ 
َباكَ  يَّاُدوَن َقْد َخَرُجوا ِمْنُهَما َوَغَسُلوا الشِّ ِفيَنَتْيِن الَِّتي َكاَنْت ِلِسْمعَ . اْلُبَحْيَرِة، َوالصَّ اَن، َوَسَأَلُه َأْن َفَدَخَل ِإْحَدى السَّ

ِفيَنةِ . ُيْبِعَد َقِلياًل َعِن اْلَبرِّ   . ُثمَّ َجَلَس َوَصاَر ُيَعلُِّم اْلُجُموَع ِمَن السَّ
ْيدِ » :َوَلمَّا َفَرَغ ِمَن اْلَكاَلِم َقاَل ِلِسْمَعانَ  َيا » :َلهُ َفَأَجاَب ِسْمَعاُن َوَقاَل . «اْبُعْد ِإَلى اْلُعْمِق َوَأْلُقوا ِشَباَكُكْم ِللصَّ

َبَكةَ . ُمَعلُِّم، َقْد َتِعْبَنا اللَّْيَل ُكلَُّه َوَلْم َنْأُخْذ َشْيًئا  . «َولِكْن َعَلى َكِلَمِتَك ُأْلِقي الشَّ
ا، َفَصاَرْت َشَبَكُتُهْم َتَتَخرَّقُ  ِفيَنِة َفَأَشاُروا ِإَلى ُشَرَكاِئِهُم . َوَلمَّا َفَعُلوا ذِلَك َأْمَسُكوا َسَمًكا َكِثيًرا ِجدًّ الَِّذيَن ِفي السَّ

ِفيَنَتْيِن َحتَّى َأَخَذَتا ِفي اْلَغَرقِ . اأُلْخَرى َأْن َيْأُتوا َوُيَساِعُدوُهمْ  َفَلمَّا َرَأى ِسْمَعاُن ُبْطُرُس ذِلَك . َفَأَتْوا َوَمأُلوا السَّ
، ألَ » :َخرَّ ِعْنَد ُرْكَبَتْي َيُسوَع َقاِئالً  ِإِذ اْعَتَرْتُه َوجِميَع الَِّذيَن َمَعُه . «!نِّي َرُجٌل َخاِط ٌ اْخُرْج ِمْن َسِفيَنِتي َياَربُّ

َمِك الَِّذي َأَخُذوهُ  . َوَكذِلَك َأْيًضا َيْعُقوُب َوُيوَحنَّا اْبَنا َزَبِدي اللََّذاِن َكاَنا َشِريَكْي ِسْمَعانَ . َدْهَشٌة َعَلى َصْيِد السَّ
ِفيَنَتْيِن ِإَلى اْلَبرِّ َتَرُكوا ُكلَّ « !َن اآلَن َتُكوُن َتْصَطاُد النَّاَس مِ ! َتَخْف  الَ »: َفَقاَل َيُسوُع ِلِسْمَعانَ  َوَلمَّا َجاُءوا ِبالسَّ

 (، في الكتاب المقدس11-1: 5لوقا )                                                      .َشْيٍء َوَتِبُعوهُ 
 

 . ، ثم أكِمل دراستكالصندوق  في[ ]بعد أن تقرأ كامل هذا المقطع، ضع عالمة 
 
وهذه الخطوات األربعة هي . يبدو أن سمعان بطرس أخذ أربع خطوات ليصير تابعًا ليسوع المسيح. 4

  .ولندرس في ما يلي عن هذه الخطوات. نفسها الخطوات التي بها يصير الّناس اليوم أتباعًا للرب يسوع
 

 اترك الخطية: الخطوة األولى
ماذا قال . عجزة السمك، انفتحت عيناه، فأدرك قداسة الرب يسوع المسيح مقارنة بخزيهحين رأى سمعان م

، ألَنِّي : "ليسوع  .(انظر مقطع الكتاب الُمقدَّس الوارد أعاله" )__________اْخُرْج ِمْن َسِفيَنِتي َياَربُّ
 
، ولكّن يسوع المسيح كان ربما لم يقتل سمعاُن أحدًا، ولم يزنِ ". رجاًل خاطئاً "أدرك سمعان أنه كان . 5

ولم يكن سمعان يستطيع أن يخفي عن الرب يسوع المسيح أسراره المخزية أو . يستطيع أن يرى داخَل قلبه
 . أفكاره الّشّريرة

وماذا عنك؟ ما هي أسراراك المخفية، التي يمكن أن تسّبب لك إحراجًا شديدًا إن أُعِلنت على سماعات 
ستطيع أن تخفي هذه األسرار عن جيرانك وعائلتك، ولكنك ال تستطيع أن صوتية مكبرة بحيِّك؟ ربما ت

تخفيها عن الرب يسوع المسيح، فهو يستطيع أن يرى كلَّ شرٍّ مخفيٍّ في حياتك بالوضوح الذي به يرى 
 . الطبيب بصورة األشّعة الّسينّية كل عظمٍة مخفّيٍة في جسدك

       يح أن يكشف لك الزوايا المعتمة في حياتكتوقَّف قلياًل، واطلب من يسوَع المس.  
 
 : وقد عبَّر عمر الخّيام عن هذه الحقيقة قائالً . كل إنسان ُملطٌَّخ بالخطية. 6

 أخبرني عمن ال إثم له في هذا العالم
 . أخبرني عمن لم يأثموا

 أظلُمَك وتظلُمني 
 . ولذا أخبرني عن الفرق بيني وبينك

 .( ضع دائرة حول اإلجابة الصاِئبة[ )ال/ نعم ]اياه عن هللا؟ هل هناك من يستطيع أن يخفي خط



                                                                                                                                    
 

3 

 

 الدرس األول      

1.                               2. 

رون أنفسهم وُيبِغض الذين يخطئون ويأَثمون . 7 ولكْن هل كان يسوع . تعّلمَت سابقًا أن هللا يحّب الذين يطهِّ
ماذا قال يسوع لسمعان؟ ! الطاهر ُيبِغض سمعان النجس؟ األمُر المثير للّدهشة هو أّنه لم يكن ُيبِغضه

 :(، وضع عالمة أمام اإلجابة الصائبة في ما يلي3انظر الَمْقَطع الكتابي في السؤال )
 ."ابتعد عني( "أ___
 ."ال تخف. "ب___

 

إن كنَت مثل سمعان تدرك أّنك "! ال تخف: "يا للراحة التي مألت قلب سمعان حين سمع يسوع يقول له. 2
ع، إذ يسوع المسيح مستعدٌّ ألن ي رك تماماً خاط  نجس، فتشجَّ  ! غفر لك ويغسلك ويطهِّ

 : انظر إلى الرجلين التاليين اللذين يقف واحدهما على نقيض اآلخر
 
 
 
 
 
 

ره يسوع المسيح اإلنسان المتكّبر مثل عامر، أم اإلنسان المتواضع مثل شفيق؟ : ما نوع اإلنسان الذي سيطهِّ
 ______________________ 

 
" ألدعو خطاًة للتوبة... [ أتيتُ : "]قال الّرّب يسوع المسيح. 9
ل للسير في االتجاه " التوبة"معنى (. 38: 5لوقا ) هو التحوُّ

 : انظر إلى هذين الرجلين. المعاكس
 ______ أي من هذين الرجلين تاب، األول أم الثاني؟ ( أ
أي منهما استمّر بالسلوك في طرقه القديمة، األول أم ( ب

 _____ الّثاني؟ 
 

د الندم على خطايانا" التوبة. "11 ل عن الخطيةإنها . أكثر من مجرَّ واالبتعاد الكامل عنها، مثل  التحوُّ
ورة ضع عالمة أمام إحدى اإلجابات )ولذا، ما هو الدليل على التوبة الحقيقّية؟ . عَمل الرجل الّثاني في الصُّ

 .( التالية
 الشعور بعدم الندم على حياتك الُملطَّخة بالخطية( أ___ 
 الندم على خطاياك دون تغيير أسلوب حياتك ( ب___ 
ل الكامل عن الخطية وتغيير أسلوب حياتك ( ج___   التحوُّ
 

ل عن . 11  . ___________ما الخطوة األولى التي أخذها سمعان ليصير تابعًا ليسوع؟   التحوُّ

أعرف أنني خاط ، "
وأنا أحتاج ألن 

رني   ."يسوعيطهِّ

 شفيق

أنا إنسان صالح، وال " 
أحتاج ألية مساعدة 

 ."من يسوع

 عامر 
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 افهم الّتكلفة: الخطوة الثانية
واجه سمعان . أن يصير تابعًا ليسوع المسيح فهم تكلفةي كانت الخطوة التالية التي أخذها سمعان ه. 18

 : فالراجح أّنه كان عالقًا بين فكرتين صارع بينهما. خيار صعب

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أن يصير تابعًا للمسيح ________ ما الذي فهمه سمعان؟ 
 

 : حكى يسوع المَثل الّتالي عن تكلفة أن يصير اإلنسان تابعًا له. 13
َماَواِت ِإْنَساًنا َتاِجًرا َيْطُلُب آلِلَ  َحَسَنًة، َفَلمَّا َوَجَد ُلْؤُلَؤًة َواِحَدًة َكِثيَرةَ " الثََّمِن، َمَضى َوَباَع ُكلَّ  ُيْشِبُه َمَلُكوُت السَّ

 (46-45: 13مّتى " ).َما َكاَن َلُه َواْشَتَراَها
ما عليك أن تتخلَّى عنه؟ ضع عالمة أمام واحدٍة أو بصفتك تابعًا للمسيح، ما األمر األكبر تكلفٍة الذي رب

 ( إجابتك الّشخصّية: )أكثر من األمور التالية
 سمعتك في المجتمع ( أ___ 
 وظيفتك أو عملك ( ب___ 
 عائلتك ( ج___ 
 أمالكك أو ميراثك ( د___ 
 ______________________( اكتبها في الفراغ التالي)أمور أخرى ( هـ___ 
 

ومهما كانت الّتضحية التي عملناها ألجل ! تستحّق تلك التضحية والكلفة" اللؤلؤة كثيرة الثمن" ولكنّ . 14
َم تضحيًة أعظم ألجلنا على الّصليب  ! يسوع المسيح، فإّنه َقدَّ

 (2: 5رومية ." )ولكّن هللَا بّين محبته لنا، ألّنه ونحُن بعُد خطاٌة مات المسيح ألجلنا"
 

 _________ نحُن أم المسيح؟ : األكبرفمن الذي دفع الّثمن 
 . عن مساعدة يسوع المسيح لنا في مواجهة االضطهاد 11و 9سنتعّلم في الدرسين 

ل إْن صرُت تابعًا للمسيح، فسأنا
الغفران وسالم القلب ووعد الجنة، 
  .وسأعرف هللا شخصيًا وأخدمه بفرح

ولكن إن صرُت تابعًا للمسيح 
سيكون علّي أيضًا أن أحتمل أمورًا 

سأترك عملي في الصيد، : كثيرةً 
وسيتعرَّض تأمين عيشي للخطر، 
وسأترك حياتي الخاطئة القديمة، 

 !وربما سأترك حّتى عائلتي
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 الدرس األول      

 َأوِدع نفسك بيدي المسيح: الخطوة الّثالثة
أن يفهم تكلفة اتباع يسوع  ثانياً أن يترك خطّيته، و  أوالً ليصير سمعان تلميذًا ليسوع المسيح، كان عليه . 15

 ." استودع نفسك بيدي المسيح وسّلم له ذاتك: "الخطوة الثالثةثم أتى إلى . المسيح
امأل )ماذا عمل سمعان ورفقاؤه استجابة لدعوة يسوع؟ . آخر جملة في المقطع الكتابي 3اقرأ في السؤال 
 (الفراغات التالية

ِفيَنَتْيِن ِإَلى اْلَبرِّ "  ."_________و ُكلَّ َشْيءٍ  ________، َوَلمَّا َجاُءوا ِبالسَّ
 

 . أودع سمعان نفسه بَيَدْي سّيده الجديد يسوع المسيح بالكامل. 16
 : كيف نوِدع أنفسنا بيَدي شخٍص في حياتنا اليومّية؟ إليك بعض األمثلة على ذلك

  يستودع نفسه بيدي أبيه بينما يقفز نحوه لُيحَمل طفل ُمتَعب . 
  دواءيستودع نفسه بيدي الطبيب بأخذه ال مريض. 
  يستودع نفسه بين يدي سائق الحافلة في بدايِة رحلٍة خطيرة مسافر . 

مثل الطفل أو المريض أو المسافر، ُنوِدع أنفسنا بيَدي يسوع المسيح، فنثق بأّنه سيحمينا ويرِشدنا، ونطيعه 
 . بصفته سّيدنا

 ما الخطوة الثالثة في صيرورتك تابعًا ليسوع المسيح؟ 
ل عن الخ. 1   طيةتحوَّ
 افهم التكلفة . 8 
 نفسك بَيَدي المسيح__________ . 3 
 

. بعد أن أودع سمعان بطرس نفسه بيدي يسوع المسيح، جال مسافرًا معه طيلة الثالث سنوات التالية. 17
تعلَّم أن يحّب ! فرأى يسوَع يشفي المرضى ويقيم الموتى. في هذه الرحالت، شارك في أفراح سّيده وأحزانه

والحقًا صار معروفًا . وبالّتدريج، صار سمعان المتدرِّب أكثر شبهًا بمعلِّمه يسوع. ا أحبَّهم يسوعالناَس كم
 ". بطرس"أكثر باسمه اآلخر 

 .( ضع عالمة أمام اإلجابة األفضل)كيف صار سمعان بطرس تلميذًا للمسيح؟ 
 بإيداع نفسه بيَدي المسيح ( أ___ 
 (شهادة)ٍن جديد بتالوته أو ترديده قانون إيما( ب___ 
 

ر سمعان بطرس . كما تعرف، فإّن المتدرِّب يتعلَّم من سّيده بالمراقبة وعمل ما يعمل. 12 هكذا نما وتطوَّ
 . ليسوع المسيح" تلميذ"أو " متدرِّب"كـ

ة، فمع أّننا ال نستطيع أن نراه بعيوننا الجسديّ . نحُن أيضًا نصير متدرِّبين حين نتبع يسوَع المسيح سّيدًا لنا
 . لنا الّشرف بأن نشارك في عمله. فإننا نتعّلم أن نعمل ما يعمله، فنصير مثله

 . نفسك بيَدي المسيح____ ____تلميذًا للمسيح؟  ما الخطوة الثالثة لتصير
 

 انضم إلى جماعة المسيح: الخطوة الرابعة
. انضم إلى جماعة المسيححين أطاع سمعان دعوة يسوع لم يكن وحده، إذ . 19
كانوا . د عاش تالميذ المسيح كمجموعٍة واحدة تشاَرَك بعضهم في حياة بعضوق

مختلفة، ومن مستويات اجتماعية مختلفة، ولكّنهم تعلَّموا أن يحبَّ من أسباط وعشائر 
  .بعضهم بعضاً 

 ولكنهم كانوا يحّلون خالفاتهم ويسامح. ففي بعض األحيان كان بينهم جداالت وخالفات. لم يكن هذا سهالً 
 . __________يح ينبغي أن ينضموا إلى تعّلم سمعان بطرس أن كل الذين يتبعون المس. بعضهم بعضاً 

 . 7وسنتعلَّم أكثر عن هذا األمر في الدرس ! االنضمام إلى جماعة المسيح أمٌر ضروريٌّ جدًا لكلِّ مؤمن
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 نتها هذه الدعوة؟ ما الخطوات األربعة التي تضمّ . دعا يسوُع سمعان بطرس ليكون تابعًا له. 81
 عن الخطية_________ . 1 
 التكلفة _________ . 8 
 نفسك بيَدي المسيح _________ . 3 
 جماعة المسيح _________ . 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المهّمة العملية: 1الدرس 
هل أنت : هل أنَت تابع للمسيح؟ أو: ِجد هذا األسبوع مكانًا تجلس فيه وحدك لتفكِّر بجدّية بهذه األسئلة

 هل تحتاج لمزيٍد من الوقت للتفكير باألمر؟ : مستعدٌّ ألن تصيَر تابعًا له؟ أو
 

 واآلن، ُقم بعمل المراجعة
  1مراجعة الدرس 

رها 1انظر السؤال )؟ 82: 11ما الدعوة الرائعة التي حفظتها والواردة في مّتى . 1  ( إن كنَت ال تتذكَّ
 ." ________________________________________________تعالوا إلي يا جميع "
 : اذكر الخطوات األربعة لتصير تابعًا للمسيح. 8
 ______________عن _________ . 1 
 8 . _________ 
 ______________نفسك _________ . 3 
 المسيح _________ _______________ . 4 

 عنى درس اليوم لَك شخصّيًا؟، ماذا وأخيراً 
 إن كان األمر كذلك، فسيساعدك  .ربما كنَت تابعًا للمسيح

 .هذا المساق في االستمرار في الّنمّو في المسيح
 إذًا، تحدَّث  .ربما أنت مستعدٌّ ألن تصير تابعًا للمسيح اآلن

 .إلى مرِشدك على انفراد، وهو سيساعدك في أخذ هذه الخطوة
  من الوقت للتفكير بهذه الخطوة الُمهّمةربما تحتاج لمزيد. 

ر أخذ قرارك بشأن هذا األمر  ال بأس في ذلك، ولكن ال تؤخِّ
استمّر . األبدي إلى ما ال نهاية، ألّنه يومًا ما قد تفقد الفرصة

في دراستك هذا المساق إن أردَت، ولكّنك ستحصل منه على 
ر أن تتبع المسيح  .فائدٍة أعظم بعد أن تقرِّ
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 1إجابات أسئلة الدرس 

 المتعبين، ثقيلي األحمال. 1
 تبعني ا. 8
 أقرأ المقطع الكتابي . 3
 رجل خاط . 4
 استجابة شخصّية . 5
 ال . 6
 ( ب. 7
 اإلنسان المتواضع . 2
 الرجل األول ( ب الرجل الّثاني( أ. 9
 ( ج. 11
 الخطية . 11
 تكلفة . 18
 جوابك الشخصي. 13
 المسيح . 14
 تبعوه ... تركوا . 15
 أوِدع . 16
 ( أ. 17
 أوِدع . 12
 جماعته . 19
ل . 1 . 81  انضمّ . 4 أوِدع . 3  فهم . 8 التحوُّ
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 الحياة الجديدة في المسيح: 2الدرس 
 
  
  
   
   
 
 
، "رسالة بطرس األولى"لنتعّلم عن هذه الحياة الجديدة الرائعة من جزٍء في الكتاب الُمقدَّس ُيدعى . 1

سمعان بطرس، الذي تكّلمنا وتعلَّمنا عنه في الدرس األول هو كتب هذه ". بطرس1"وتختَصر كتابًة بـ
 : وتبدأ الرسالة هكذاالرسالة بإرشاد هللا، 

 (1: 1بطرس 1) ." ُبْطُرُس، َرُسوُل َيُسوَع اْلَمِسيحِ "                       
 .(ضع عالمة أمام اإلجابة الصحيحة)ما اللقب الذي يحظى به بطرس هنا؟ 

 نبي ( ج___  رسول ( ب___   تلميذ ( أ___ 
 
ال شخصًا ُينزَّل عليه كتاب )َساًل بمهّمة خاّصة تعني شخصًا ُمر " رسول"في الكتاب الُمقدَّس، الكلمة . 2

بهم وأرسلهم بمهمة خاّصة، ولهذا ُيدعى هؤالء (. ُمقدَّس ". رُسالً "اختار الرب يسوع اثني عشر رجاًل، ودرَّ
 . وقد كان قائدهم الرسول بطرس

 . األولى________ ما الجزء الذي سندرسه من كلمة هللا في هذا المساق؟ رسالة 
 
ِبرنا اآلية األولى من رسالة بطرس األولى عن من كتب هذه الرسالة بإرشاد هللا، كما تخِبرنا بمن ُتخ. 3

وفي هذه اآلية . كان متلّقو هذه الرسالة أتباع يسوع المسيح في ما ُيدعى اليوم تركيا. تلّقى هذه الرسالة
 .أي شعب هللا المختار" ،اْلُمْخَتاِرينَ "ُيدعون بـ

            قلياًل واشكر هللا على جعلنا شعبه المختار توقف! 
 
ِبينَ "ُيدعى هؤالء في اآلية نفسها بـ. 4 رّبما تعيش في بلٍد غير بلدك، أو ربما تسكن في بلدك ولكْن ". اْلُمَتَغرِّ

 !هذا اختبار صعب وقاسي. مفصواًل عن عائلتك ألنهم رفضوك
 . هللا المختار_________  ولكن بنظر هللا، ما هي الهوية الجديدة التي لنا؟ نحنُ 

 
 هويتنا الجديدة ( أ
ربما رفضتنا الجماعة التي ُكّنا ننتمي إليها سابقًا، ولكن "! شعب هللا المختار" -" مختارون "أجل، نحُن . 5
َأَفاَل ُيْنِصُف . "(33، 31: 8رومية " )َمْن َسَيْشَتِكي َعَلى ُمْخَتاِري هللِا؟...  ِإْن َكاَن هللُا َمَعَنا، َفَمْن َعَلْيَنا؟"

اِرِخيَن ِإَلْيِه َنَهاًرا َوَلْيالً   (. 7: 18لوقا " )؟هللُا ُمْخَتاِريِه، الصَّ
 (ضع عالمة أمام اإلجابة الّصحيحة)كأتباٍع للمسيح، ما هي هويتنا الجديدة؟ 

 مرتّدون ( ج____  ُكّفار ( ب___  شعب هللا المختار ( أ___ 
  
اِبقِ  ..: ".2و 1: 1بطرس 1نقرأ في . 6  ." اْلُمْخَتاِريَن ِبُمْقَتَضى ِعْلِم هللِا اآلِب السَّ

ال يصير اإلنسان تابعًا للمسيح بتالوته 
بل هو . اعتراف إيمان أو كلمات شهادة ما

وهذا ! ينال حياة جديدة تمامًا في المسيح
 :يشمل

  هوية جديدة( أ
 والدة جديدة( ب
 طبيعة جديدة( ج
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ويومًا ما، كان األوالد . ُتحكى قّصٌة عن ولد فقد والديه الحقيقّيين، فتبّناه زوٌج وزوجته ورّبياه ابنًا لهما
أكثر كال، أنا أشعر أّنني أحظى بكرامٍة وشرٍف خاّصين : "فرّد عليهم. اآلخرون يسخرون به بسبب هذا

 !" آباؤكم لم يختاروكم، وأما أّنا فقد اختارني أبي ابنًا له. منكم
 [ ال/ نعم]استحققنا هذا بأعمالنا الصالحة؟       هل ! يا للشرف الذي نحظى به بأن نكون مختارين من هللا

 
وهكذا فإنَّ . وع المسيحكما أننا اخترنا أن نتبع هللا بيس. ألننا استحققنا ذلك وليساختارنا هللا ألّنه يحّبنا، . 7

 . اختيار هللا واختيارنا يعمالن معًا بطريقٍة ما
 ؟ ______________ما هي هويتنا الجديدة في المسيح؟ نحُن شعب هللا 

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

فالدودة تجول زاحفًة من دون أي تغييٍر فيها إلى . ا كبيٌر جداً جدًا، فإّن الفرق بينهم
ل وتصير . وأما اليرقة فتمّر في تغيير مدهش. أن تموت فبداًل من أن تموت تتحوَّ

 ___________________( انظر الّصورة )شيئًا آخر؟ ما هذا الشيء اآلخر؟ 

 
لى ورقة شجر، تتحّول أليس مدهشًا أن اليرقة البشعة، التي كانت قبال تزحف ع. 9

 . كاملة ليصير ذلك الكائن المولود مخلوقا جديداً " والدة جديدة"إلى فراشٍة تحلِّق في السماء؟ يشبه األمر 
 ". الجديدة___________ "ما التغيير الذي يحدث في اليرقة؟ يحدث نوع من 

 
ولكن في الحقيقة، . لخارجمن اهل صرَت تابعًا للمسيح؟ حين تنظر في المرآة ترى الشخص نفسه، . 11

ل اليرقة إلى فراشة داخلكالتغيير الذي  هذا التغيير المدِهش من . هو بعظمة التغيير الذي يحصل في تحوُّ
 ". الوالدة الجديدة"المسيح ُيدعى 

 (ضع عالمة عند أحد الخيارات)من هم الذين يختبرون هذه الوالدة الجديدة؟ 
 كل الذين يعيشون في بلدك( أ___ 
 كل الذين يوِدعون أنفسهم بيَدي المسيح ( ب___ 
 كل الذين ُوِلدوا في عائلٍة مسيحية ( ج___ 
 

 : تخبرنا اآلية التالية في بطرس األولى عن هذه الوالدة الجديدة. 11
، ِبِقَياَمِة َيُسوَع اْلَمِسيِح ُمَباَرٌك هللُا َأُبو َربَِّنا َيُسوَع اْلَمِسيِح، الَِّذي َحَسَب َرْحَمِتِه اْلَكِثيَرِة َوَلَدَنا َثانِ " َيًة ِلَرَجاٍء َحيٍّ

 (3: 1بطرس 1." )ِمَن اأَلْمَواتِ 
 بحسب هذه اآلية، من الذي أعطانا الوالدة الجديدة؟ 

 هللا برحمته العظيمة ( أ 
 نحُن بأعمالنا الحسنة ( ب 
 إنساٌن صالح من أولياء هللا بصالته ألجلنا( ج 
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ي سيساعد هذا الّدواء ف
ن حالتك  .تحسُّ

قك يا . أ أصدِّ
دكتور، ولكنني ال 

 .أريد تناوله

ال أصّدقك يا . ب
 !أتركني وحدي! دكتور

أعِطني إّياه يا . ج
 .دكتور من فضلك

 

 ة؟ هل اختبرَت الوالدة الجديد
 .يقّدم هللا هذه الوالدة الجديدة لكلِّ إنسان، ولكن ال ينالها الجميع. 12

 .انظر إلى ما يقوله الطبيب للمرضى الثالثة، واقرأ إجاباتهم
 

 
 
 
 

 
  
 
 

 
 

ن حالته؟   ____________ أي من هؤالء المرضى الثالثة، أ أو ب أو ج، ستتحسَّ
 

ثة التي يتكّلمون في ما يلي سينال الوالدة الجديدة في وبالطريقة نفسها، أي من األشخاص الثال. 13
 ( المناسبضع عالمة أمام الشخص )المسيح؟ 

 ." أؤمن بتعليمك أيُّها المسيح، ولكّنني أخشى أن أقبلك في حياتي: "الذي يقول( أ____
 ." ال أؤمن بك: "الذي يقول( ب____
ُقَك أيُّها الّرّب يسوع، واآل( "ج____  ." تعال إلى حياتي من فضلك. ن أستودع نفسي بيديكأؤمن بك وأصدِّ

 
 
 
 
 
 
 
 الجديدة  تناطبيع( ج

باإلضافة إلى هذين األمرين، . كأتباٍع ليسوع المسيح" الوالدة الجديدة"وعن " هويتنا الجديدة"تعلَّمنا عن . 14
 . ، هي طبيعته فينا"طبيعة جديدة"يعطينا يسوع 

وإليك بعض ما يقولونه في . الذي كنَت تتبعه صاروا أتباعًا ليسوع المسيحكثيرون من أتباِع اإليمان السابق 
 : وصف التغييرات اإليجابية التي عملها المسيح في حياتهم

 ." الحياة في المسيح حياة مثيرة وتشبع النفس" : طاهر
 ."أعطاني يسوع فرحًا وسالماً " : صالح
 ." تالشى شعوري بالتوتُّر والقلق" : شمس

أ أم ب أم ج؟ إن  -أي من هذه األقوال تصف موقفك   
لم تُكن قد سلَّمت حياتك للمسيح، فأرجو أن تتكّلم مع 

فبقّية هذا المساق . ن هذا األمرمرِشدك على انفراد بشأ
 .تفترض أّنك أخذَت هذه الخطوة
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 ." زالت أحمالي ومخاوفي" : شهيرة
 ." أعرف أن هللا يقبلني كما أنا" : لينا

لون حاضري النور الُمغّطى . لون ماضّي كان أسود، ورائحته رائحة الكحول والنساء والخطية" : عدنان
   ." بالفرح والسالم

 (Ralph Wotton)لرالف وتون (  Jesus more than a prophet" )يسوع أكثر من نبي"من كتاب   
 

 ( ضع عالمة أمام أحد الخيارات)ما االختالف الذي حصل في حياتهم؟ . هؤالء أشخاٌص حقيقّيون 
 . أعطاهم يسوع طبيعة جديدة مصحوبة بالكثير من التغيُّرات اإليجابّية( أ____
 . صارت حياتهم أسوأ من قبل( ب____
 . ُتِركوا بال تغيير في طبيعتهم القديمة( ج____

 
 مشاعر: ونحُن أيضًا سنختبر ما اختبروه. المسيح طبيعته الجديدة لكّل أتباعه هؤالءأعطى يسوع . 15

فاألهّم هو التغييرات التي ُيحِدثها يسوع . ولكّن مشاعرنا ليست األمر األهمّ . جديدة من الفرح والسالم
 : وإليك بعض األمثلة األخرى على تغيُّرات حقيقية حصلت. طبيعتنا وشخصيتناالمسيح في 

 ." أعطاني يسوع القدرة على أن أتخلَّص من عادة التدخين" : الحص
 ." غيَّرني يسوع بتخليصي من موقف الكبرياء التي كانت لديَّ " : جيهان
 ." لم أعد أتلعثم واختفى مركَّب الشعور بالّنقص مّني" : رزق 
 ." لم أعد مثيرًا للمشاكل" : سعيد
 ." صرُت أكثَر اهتمامًا باآلخرين" : شمس
 ." حّلت روح الخدمة محل الكبرياء والغرور في حياتي" : بدير
 ." تعلَّمُت أن أعتمد على الرب في كّل عملي وأن أعمل بِصدٍق ونزاهة" : رضا
 ."أتوق ألْن أجلَب اآلخرين إلى محبة المسيح" :ماريا

 (Ralph Wotton)لرالف وتون (  Jesus more than a prophet" )يسوع أكثر من نبي"من كتاب   
 

ما الّتغييرات الحقيقية التي أحدثها يسوع المسيح في حياتك؟ اكتب أفكارك، وُكن مستعّدًا ألن تتحدَّث عنها 
 ______________ : في وقت الّنقاش

 
إن كنَت لم تختبر فورًا كل التغييرات المذكورة سابقًا، فال تقلق، فهي ستحصل بالتدريج بنمّوك في . 16

ل لسنوات كثيرة لينمو فيصير رجاًل بالغًا، وبالطريقة نفسها يحتاج اإلنسان بعد نواله يحتاج الطف. المسيح
 . لسنوات كثيرة لينضج روحّياً " الوالدة الجديد"

 التي ينبغي أن ُترى فيك أكثر فأكثر؟ " الطبيعة"ولكْن ألّن يسوَع يحيا فيك، فما هي 
 ديدة في المسيح طبيعتك الج( ب____   طبيعتك الخاطئة القديمة( أ____

 
 الّروحّية  حربنا
مع أّن لنا اآلن طبيعة جديدة في المسيح، فإّن علينا أيضًا أن نخوَض حربًا روحّية ضد طبيعتنا . 17

 : تأمرنا كلمة هللا! القديمة، كلَّ يوم وطيلة بقّية حياتنا
َنا، النََّجاَسةَ : َفَأِميُتوا أَْعَضاَءُكُم الَِّتي َعَلى اأَلْرضِ " ِديََّة، الطََّمَع الَِّذي ُهَو ِعَباَدُة اأَلْوَثانِ الزِّ ْهَوَة الرَّ . ... ، اْلَهَوى، الشَّ

اْلَغَضَب، : َوَأمَّا اآلَن َفاْطَرُحوا َعْنُكْم َأْنُتْم َأْيًضا اْلُكلَّ . الَِّذيَن َبْيَنُهْم َأْنُتْم َأْيًضا َسَلْكُتْم َقْباًل، ِحيَن ُكْنُتْم َتِعيُشوَن ِفيَها
َخَط، اْلُخْبَث، التَّْجِديَف، اْلَكاَلَم اْلَقِبيَح ِمْن َأْفَواِهُكمْ ا اَل َتْكِذُبوا َبْعُضُكْم َعَلى َبْعٍض، ِإْذ َخَلْعُتُم اإِلْنَساَن اْلَعِتيَق َمَع . لسَّ

ُد ِلْلَمْعِرَفِة َحَسَب ُصوَرِة َخاِلِقهِ   ."أَْعَماِلِه، َوَلِبْسُتُم اْلَجِديَد الَِّذي َيَتَجدَّ
 (11-7، 5: 3كولوسي )   
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 (: ضع دائرة حول اإلجابات الصحيحة)بحسب هذه اآليات 
 [ الطبيعة الجديدة/ الطبيعة القديمة ] " خلعناها؟"ما الطبيعة التي ( أ 
 [ الطبيعة الجديدة/ الطبيعة القديمة ] ؟ "لبسناها"ما الطبيعة التي ( ب 
 

ور التالية أتباعًا للمسي. 18 م الصُّ إن كان " قديمة"اكتب في الفراغ الكلمة . ح يعملون أشياء مختلفةتقدِّ
 : إن كان يتصرَّف بحسب طبيعته الجديدة" جديدة"الشخص يتصرَّف بحسب طبيعته القديمة، أو الكلمة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
. ةفي كل يوم، تحارب طبيعتنا الجديدة، التي ألبسنا إّياها يسوع المسيح، طبيعتنا الخاطئة القديم. 19

." أشعر وكأن تيسين يتصارعان في حياتي، تيس أسود وتيس أبيض: "وصف فالٌح بسيط الصراع بما يلي
 ." الذي ُأطِعمه أكثر: "فردّ " وأي التيسين يفوز؟: "وسأله من استمع إليه

 
 ديدةيمثِّّل التيس األسود طبيعتنا القديمة، ويمثِّّل التيس األبيض طبيعتنا الج. هذا فكِّر بمَثل الفالح .

 . أّيهما يفوز في حياتك هذه األّيام؟ لماذا؟ ُكْن مستعّدًا لوقت الّنقاش
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يا لِك من زوجة ال "
قد أحرقِت ! نفع منها

 !"الطعام ثانيةً 

أحب اآلخرين أكثر " ."دعني أساعدك"
 ."من قبل

ال أتوقَّف "
عن احتساء 

 ."الكحول

 ____ الطبيعة(: الشخص أ      ____ة الطبيع(: الشخص ب _____الطبيعة (: الشخص ج_____الطبيعة (: الشخص د

ر ثالثة امتيازات تعّلمناها في درسنا اليوم  :لنتذكَّ

  بصفتنا شعب هللا المختار هوية جديدةلدينا. 

  ل إلى الوالدة الجديدةاختبرنا ، مثلما يحدث لليرقة التي تتحوَّ
 .فراشة

  محلَّ طبيعتنا  طبيعتنا الجديدةبمساعدة المسيح، تحّل
 .لتدريجالقديمة با
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 : اآلية التالية من كلمة هللا تلخِّص ما تعّلمناه اليوم. 21
 " .ا اْلُكلُّ َقْد َصاَر َجِديًدااأَلْشَياُء اْلَعِتيَقُة َقْد َمَضْت، ُهَوذَ : ِإًذا ِإْن َكاَن َأَحٌد ِفي اْلَمِسيِح َفُهَو َخِليَقٌة َجِديَدةٌ "

 (17: 5كورنثوس 2)      
 

 : امأل الفراغات في نّص هذه اآلية فيما يلي، ورّددها إلى أن تتمّكن من حفظها عن ظهر قلب
َقْد َمَضْت، ُهَوَذا __________________: ________َفُهَو َخِليَقٌة  ________ِإًذا ِإْن َكاَن َأَحٌد ِفي "

 (.17: 5كورنثوس 2" )______________َقْد َصاَر  اْلُكلُّ 
 

 : واآلن، ارفع هذه الصالة

 
 المهمة العملية: 2الدرس 

اشكر هللا على هذه . اكتب قائمة بثالث تغيُّرات إيجابّية في حياتك، والتي نتجت عن طبيعتك الجديدة
حارب . ، وما تزال مستمّرة في حياتكواكتب كذلك قائمًة بثالث عاداٍت ارتبطت بطبيعتك القديمة. التغيُّرات

 . هذه العادات الّسّيئة هذا األسبوع بمعونة هللا
 

  2مراجعة الدرس 
 ما التغيير الذي يحصل في اإلنسان حين ُيوِدع نفسه بيدي المسيح؟ ( أ . 1
 ________الوالدة  
 . _____________هللا ______________ ما الهوية التي لنا كأتباع للمسيح؟ نحُن ( ب 
اشُطب . )في المسيح[ الجديدة/ القديمة ]وطبيعتنا [ الجديدة/ القديمة ]معركتنا هي بين طبيعتنا الخاطئة . 2

 ( اإلجابات الخاطئة
إْن كنَت ال تستطيع التفكير بأيِّ . )أعِط مثاَلين على تغيُّرين يحِدثهما يسوُع المسيح في حياة أتباعه. 3

ؤاَلين   (:  12و 11شيء، فانظر السُّ
 _____________________ 

 : 17: 5كورنثوس 2باالعتماد على الّذاكرة، امأل الفراغات التي تكِمل نّص آّية . 4
َقْد َمَضْت، ُهَوَذا __________________: ________َفُهَو َخِليَقٌة  ________ِإًذا ِإْن َكاَن َأَحٌد ِفي "

 ." ______________اْلُكلُّ َقْد َصاَر 

 يا رب،"

 !أشكرك جّداً . جعلتنا برحمتك شعبك المختار

 .أشكرك ألنك وهبتني والدة جديدة وطبيعة جديدة

ساعدني بقوة المسيح يوميًا في أن أخوض الحرَب 
وحيَّة ضد طبيعتي الخاطئة القديمة  .الرُّ

 ."أمين
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 2 ت أسئلة الدرسإجابا

 ( ب . 1
 بطرس . 2
 استجابتك الشخصّية . 3
 شعب . 4
 ( أ . 5
 .( لكن إن لم تُكن متأكِّدًا من األمر، فتكلَّم مع مرِشدك)ال . 6
 المختار . 7
 الفراشة. 8
 الوالدة . 9

 ( ب . 11
 ( أ . 11
 ( ج . 12
 ( ج . 13
 ( أ . 14
 ُكْن مستعّدًا للنقاش  . 15
 ( ب . 16
 الّطبيعة الجديدة ( ب الّطبيعة القديمة ( أ . 17
 القديمة ( د القديمة ( ج الجديدة ( ب الجديدة ( أ . 18
 ُكْن مستعدًا للّنقاش . 19
 احفظ اآلية. 21

 


