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 ولد من جديد: ماذا، لماذا، وكيف
 

 1الفصل 

 :2س الصوتي رقم الدر جديدالعهد ال

 الهدف: أن ماذا تعنيه أول معجزة صنعها يسوع، ونتعلم ماذا يعنيه أن نولد من جديد

5
وِح الَ يَْقِدُر أَْن يَْدُخَل »أََجاَب يَُسوُع: اْلَحقَّ اْلَحقَّ أَقُوُل لََك: إِْن َكاَن أََحٌد الَ يُولَُد ِمَن اْلَماِء َوالرُّ

َملَُكوَت هللاِ. 
:

وِح هَُو ُروٌح.  اَْلَمْولُوُد ِمَن اْلَجَسِد َجَسٌد هَُو، َواْلَمْولُوُد ِمَن الرُّ
7

ْب أَنِّي قُْلُت لََك: يَْنبَِغي  الَ تَتََعجَّ

 (7-5:3أَْن تُولَُدوا ِمْن فَْوُق.)يوحنا 

يَِّة هَكَذا يَْنبَِغي أَْن يُْرفََع ابْ » ُن اإِلْنَساِن، َوَكَما َرفََع ُموَسى اْلَحيَّةَ فِي اْلبَرِّ
15

لَِكْي الَ يَْهلَِك ُكلُّ َمْن يُْؤِمُن بِِه بَْل 

تَُكوُن لَهُ اْلَحيَاةُ األَبَِديَّةُ. 
1:

 ألَنَّهُ هَكَذا أََحبَّ هللاُ اْلَعالََم َحتَّى بََذَل اْبنَهُ اْلَوِحيَد، لَِكْي الَ يَْهلَِك ُكلُّ َمْن يُْؤِمُن بِِه، بَلْ 

اةُ األَبَِديَّةُ. تَُكوُن لَهُ اْلَحيَ 
17

-11:3ألَنَّهُ لَْم يُْرِسِل هللاُ اْبنَهُ إِلَى اْلَعالَِم لِيَِديَن اْلَعالََم، بَْل لِيَْخلَُص بِِه اْلَعالَُم. )يوحنا 

17) 

 

أول معجزة تم تسجيلها ليسوع حدثت في حفل زفاف عندما نفذ النبيذ. حول يسوع أجران كبيرة من الماء 

فل أن يستمر. هذه المعجزة ترمز إلى الوالدة الجديدة، وتبين أن يسوع يمكن أن إلى خمر، وسمح للح

يحول أي موقف صعب ومستحيل إلى فرح. هو صورة لما يحدث عندما نؤمن به. إنه يأخذ األمور 

 االعتيادية ويحولها بأعجوبة ويعطينا الوالدة الجديدة.

يسوع عندما فعل معجزات ولكنهم لم يتبعوه. وألنهم في اإلصحاح الثاني، يخبرنا يوحنا أن كثيرين آمنوا ب

لم يلتزموا بإتباعه، كذلك هو أيضا لم يرتبط بهم. هناك أنواع مختلفة من اإليمان: ليس كل ما يصرح نفسه 

أنه من اإليمان هو إيمان حقيقي. هناك إيمان فكري، وليس إيمان التابعية. كذلك في اإلصحاح الثاني يسوع 

 يامته في اليوم الثالث. تنبأ عن موته وق

في اإلصحاح الثالث نجد نيقوديموس، القائد والمعلم، يأتي إلى المسيح ليال ليسأله أسئلة. قال يسوع لهذا 

المعلم أن الطريقة الوحيدة لكي يرى ملكوت هللا هي أن يولد من جديد. أولئك الذين يختبرون الوالدة 

الختبار الوالدة الجديدة هي من خالل اإليمان. أوضح  الجديدة يمكن أن يعرفوا يسوع كرب. والطريقة

يسوع جدا في هذا الحوار مع المعلم أنه ابن هللا الوحيد. ومن خالل اإليمان به ننال الخالص _ نولد من 

 جديد. عندما تولد مرة واحدة روحيا سوف ترى هللا كملك.
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 .أفضل إجابة اختر
 .وقعت معجزة يسوع األولى في حفل زفافصحيحة أو خاطئة؟ وفقا إلنجيل يوحنا،  -1

 صحيحة أو خاطئة؟ الغرض من معجزات يسوع هي إظهار مجده وأن الناس يؤمنون به.  -2

 .صحيحة أو خاطئة؟ في الكتاب المقدس، النبيذ غالبا ما يرمز للفرح -3

 .صحيحة أو خاطئة؟ في الكتاب المقدس، المياه غالبا ما ترمز لكلمة هللا -1

 .كل ما تبقى هو مجرد كالم في الدين أو خاطئة؟ ما نؤمن به، نفعله.صحيحة  -5

 

 . ما لم يذكر خالف ذلك، اختر إجابة واحدة لكل سؤال

 

 :باعتبار معجزة حفل الزفاف رمز أو توضيح للوالدة الجديدة، رتب هذه الخطوات  -:

 السماح الوالدة الجديدة تنطبق على عالقاتك  -1

 لد من جديداإلقرار بأنك لم تو -2

 وضع هللا فى واقع عملي -3

 أمأل "اإلناء" من الكتاب المقدس -1

 

 لماذا جاء نيقوديموس إلى يسوع لطرح األسئلة؟ -7

 . كان معجب بأراء يسوع وكان يريد أن يسمع تعاليمه -أ

 . كان يريد أن يخدع يسوع ويجعله يقول أشياء خطأ  - ب

 .ا لآلخرين، ويتظاهر بأنه يحمل رسالة جديدة من عندهأراد أن يحفظ كلمات يسوع ثم يعظ به - ج

 . ذهب بأمر من حكام أورشليم للتجسس على يسوع - د

 

 ، ما العالمة التي أعطاها يسوع ليثبت أنه هللا؟ 2في يوحنا  -1

 .انه سيجلب السالم للجميع -أ

 .انه سيجلب الشفاء والرخاء للجميع -ب

 .أخرى بعد ثالثة أيامانه سوف يموت، وسوف يقوم مرة  -ج

 . انه يفعل العديد من المعجزات -ب

 

 الشخص من أجل أن يدخل ملكوت هللا؟ عما يجب أن يفعلهماذا قال يسوع  -9

 حفظ الشريعة -أ

 يتذكر الحق -ب

 يبيع جميع ممتلكاته -ج

 أن يولد مرة أخرى -د

 

 ماذا يعني أن تولدت مرة أخرى؟ -12

 ىأن تصبح طفال جسديا مرة أخر -أ

 أن تعتنق دين جديد -ب

 أن تولد روحيا لكي ترى هللا كملك -ج

 أن تموت وتعود إلى الحياة كشخص آخر أو في شكل آخر -د
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 كيف يمكنك أن تولد مرة أخرى؟ -11

 . تقليد يسوع -أ

 . تؤمن بيسوع -ب

 .تصبح مثالية -ج

 .تنفصل عن العالم -د

 

 )اختر كل ما ينطبق(؟  3من هو يسوع في إنجيل يوحنا اإلصحاح  -12

 ابن هللا الوحيد -أ

 مخلص هللا الوحيد -ب

 حل هللا الوحيد -ج

 نور مرسل من هللا -د

 المسيح الموعود، والمسيا -ه

 الذي يجب أن يرفع على الصليب  -و

 

هل هناك أي مشاكل في حياتك ترغب أن يسوع يحولها إلى فرح كما حول الماء إلى خمر؟ إذا 

 هي؟ ماذا تحتاج أن تسلمه له اليوم؟ كان األمر كذلك، ما

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

مملكته؟ إن لم يكن هكذا، فوفقا ليسوع أنت لم يسبق لك أن ولدت من  هل ترى هللا كملكك ودخلت حيز

 هل هناك أي شيء يمنعك من اإليمان بيسوع الذي هو طريق هللا للخالص؟ ماذا يقول لك يسوع؟ جديد.

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

وصلي من أجل أن تجعله ربا وملكا في كل  أشكر هللا لمنحه حياة جديدة لجميع الذين يؤمنون.

 . اسأل هللا كل يوم ليساعدك على العيش في طاعة كلمته مجال من مجاالت حياتك.
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( نجد قصة رمزية عن األربعة 2كيف من أول معجزة صنعها يسوع في حفل الزفاف )اإلصحاح  -1

أبعاد للوالدة من جديد، وكيف يمكن أن تشارك نفس المبادئ األربعة في التجديد الروحي ألولئك الذين 

ولدوا من جديد؟ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
 

كيف اإلصحاحات الثاني والثالث من يوحنا يجيب على األسئلة الثالثة، "من هو يسوع"، ما هو  -2

 (19-11:  3،  25-11:  2ا هي الحياة " ؟ )تأمل خصوصا يوحنا اإليمان"، و" م

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
 

نيقوديموس الذي جاء ليسوع ألنه أعجب بما رأى يسوع يقوم به  قصةف ينبغي لنا شخصيا تطبيق كي -3

ثم أراد أن يسمع ما كان يسوع يقوله؟ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
 

ية أن الوالدة من جديد هي الوسيلة؟ ، كيف في النها5و  3ووفقا لما قال يسوع لنيقوديموس في اآليات  -1

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
 

 2، 3:12كورنثوس  1تأمل أيضا  ه اآلن، وكيف ندخل فيه اآلن؟ )ما هو ملكوت هللا، كيف نرا -5

 (11-17:5كورنثوس 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
 

( ، من هم أولئك الذين يُدانون 19-11:  3استنادا إلى البيان األكثر حزما الذي قاله يسوع في )   -:

، 11: 5كورنثوس  2ولماذا، ومن هم الذين سيخلصون ولماذا؟ )تأمل أيضا 

19)

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
 

باإلشارة إلى الحية في  11-3:11ما الذي كان يسوع يحاول شرحه استعاريا لنيقوديموس في يوحنا  -7

؟ 1:12البرية في سفر العدد 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 الذهاب إلى العمق


