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  أفكار حول التجدید
  ٨الفصل 

  ٨٠لعھد الجدید الدرس الصوتي رقم ا

  لنفھم لماذا هللا یسمح بالمعاناة وكیف تحدث الوالدة الجدیدة: الھدف 

یَاِء، فَأَِحبُّوا بَْعضُ ٢٢ وحِ لِْلَمَحبَِّة األََخِویَِّة اْلَعِدیَمِة الرِّ ُكْم طَھُِّروا نُفُوَسُكْم فِي طَاَعِة اْلَحقِّ بِالرُّ
ا الَ یَْفنَى، بَِكلَِمِة هللاِ اْلَحیَِّة اْلبَاقِیَِة إِلَى ٢٣. ٍر بِِشدَّةٍ بَْعًضا ِمْن قَْلٍب طَاھِ  َمْولُوِدیَن ثَانِیَةً، الَ ِمْن َزْرعٍ یَْفنَى، بَْل ِممَّ

  )٢٣- ٢٢:١بطرس١.(األَبَدِ 
ةٌ ُمقَدََّسةٌ، َشْعُب اقْ ٩ ، أُمَّ ا أَْنتُْم فَِجْنٌس ُمْختَاٌر، َوَكھَنُوٌت ُملُوِكيٌّ تِنَاٍء، لَِكْي تُْخبُِروا بَِفَضاِئِل الَِّذي َدَعاُكْم ِمَن َوأَمَّ

ا اآلَن فَأَْنتُْم َشْعُب هللاِ ١٠. الظُّْلَمِة إِلَى نُوِرِه اْلَعِجیبِ  الَِّذیَن ُكْنتُْم َغْیَر . الَِّذیَن قَْبالً لَْم تَُكونُوا َشْعبًا، َوأَمَّ
ا اآلَن فََمْرُحوُمونَ    )١٠-٩:١بطرس١.(َمْرُحوِمیَن، َوأَمَّ

بمنأى عن ویعلم أنھ إذا كنت في مشیئة هللا، سوف تكون بصحة جیدة، وثري، " االزدھارالھوت "الیوم 
. ولكن ھذا ال یتفق مع المعاناة واالضطھاد الذي نجده في رسائل بطرس وبقیة العھد الجدید كلھ. المعاناة

  .االستمرار في إتباع یسوع المسیحرسالة بطرس إلى الیھود المسیحیین الذین یعانون تشجعھم على 
على . فا یسمح بالمعاناة لینمي إیماننا. بطرس یعطي سببین یوضح فیھما لماذا یسمح هللا لشعبھ بالمعاناة

فقد وعدنا هللا أنھ لن تأتینا تجربة إال . معاناة أیوب كانت من الشیطان، ولكن بسماح من هللا: سبیل المثال
  . یسمح هللا بالمعاناة ھو أنھ ینقي إیماننا الذي ھو أغلى من الذھبسبب آخر فیھ . بسماح منھ

ھو یصورھا بالحیاة التي تبدأ عندما تلتقي البذرة : بطرس یصف عملیة الوالدة الجدیدة أو التحویل
فالحیاة الروحیة تبدأ فینا، . نولد مرة أخرىھكذا عندما نتجاوب مع كلمة هللا الحیة الباقیة نحن .  بالبویضة

وعندما نولد من جدید . حتى یكتمل النمو وتتم الوالدة الجدیدة فترة الحمل تستمرویتم تنقیة نفوسنا، و
َمَحبَّةٌ فََرٌح َسالٌَم، طُوُل ونتیجة الوالدة الجدیدة نأتي بثمر الروح . نشتھي اللبن أي نشتھي كلمة هللا الحیة
  .)٢٣-٢٢:٥غالطیة ( . أَنَاٍة لُْطٌف َصالٌَح، إِیَماٌن َوَداَعةٌ تََعفُّفٌ 

بالنسبة لشعب إسرائیل ملكوت هللا ھو على . ، بطرس یكتب عن ملكوت هللا١٠- ٩:٢بطرس١في 
تََرَب تُوبُوا ألَنَّھُ قَِد اقْ «: ولكن في العھد الجدید كانت رسالة یسوع األولى. الصعیدین الوطني والجغرافي

َماَواتِ  فملكوت هللا . اآلن في داخلنا، في أولئك الذین یؤمنون ملكوت هللا ھو). ١٧:٤متى ( »َملَُكوُت السَّ
  .موجود أینما وجد المؤمنون الذین یتبعون یسوع

 هللا نیابة عن یتواجد أمام الكاھن كان، في العھد القدیم .كھنوت ملوكي یشكلون في المسیح جمیع المؤمنین
 كھنوت ذا ھو المعروف باسمھ .اآلخرینأن نتشفع من اجل مدعوین  كھنة، نحن جمیعا اآلن .الشعب
  .المؤمن
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  أفضل إجابة اختر
  .كان السبب الرئیسي لرسائل بطرس ھو مواساة أولئك الذین كانوا یعانون :خطأأم  صحیح -١
شعب هللا  كان یعانیھا ناسب تماما مع المعاناة التيتالیوم ی" الھوت االزدھار: "خطأصحیح أم  -٢

  .خضعت في الماضي والحاضر
  .عن الخالص تنبؤا بھكل ما  وایفھم لماألنبیاء : م خطأأ صحیح -٣
  .من االضطھاد والمعاناة یھربونجمیع الناس  أنهللا یرید : خطأصحیح أم   -٤

  .اختر جمیع اإلجابات التي تنطبق
  
 لماذا یسمح هللا لشعبھ أن یعاني؟ -٥
 .حقا نانھ ال یحبأل -أ

 .ألنھ یریدنا أن ننمو في اإلیمان -ب
 . یمكن أن تتوقف المعاناةنھ الأل -ج
  .األشرارفقط من أجل الناس  يھ المعاناة -د
  
 معاناة خرافھ؟ل بالنسبةراعي صالح كصورة یسوع تعني ماذا  -٦
  .یمكننا أن نثق بھ لرعایتنا -أ

 .ھو لیس راعي جید -ب
 .بسماح منھالمشاكل الوحیدة التي تأتي لنا ھي  -ج
  .ال معنى لھ ھذا الكالم -د
  
 ماذا یعني ھذا ضمنا عن ملكوت هللا؟ .یسوع أن شخصا یزرع بینما شخص آخر یحصدقال   -٧
 ملكوت هللاال أحد یعمل وحده في  -أ

 .الفخرالذي یحصد یحصل على  .ب
 .لكوتبعض الناس أكثر أھمیة في عمل الم -ج
 .ینمو بسبب جھودناالملكوت  -د

 
 دیدة؟جالوالدة ال نختبر نولد مرة أخرى أو لكيماذا یحدث  -٨
 .من جدید فنولد، نؤمنكلمة، والنسمع   -أ

 .إلى الكنیسةبإخالص ذھب ن -ب
 .مدتعننقول صالة و  -ج
  .نولد في عائلة مسیحیة -د
 أین ھو؟ .واحدة هللا لم یعد تحت رایة أو أمة ملكوت -٩
 .حیثما یعیش الشعب الیھودي -أ

 .أینما یذھب الناس إلى الكنیسة -ب
 .ھو في قلوب المؤمنین -ج
  .سوى في السماء أنھ لیس -د
  

 المؤمن؟ ما ھو كھنوت - ١٠
 .كھنةوا أن یكونیمكن مطارنة، والكرادلة ال، األساقفةفقط  -أ

 .كل مؤمن ھو كاھن -ب
 .لیس ھناك كاھن بعد اآلن  -ج
  .هللا المعینین من وحدھم مالكھنة الیھود ھ -د
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 تنقیة الذھب؟بإیماننا یقارن معاناة  بطرسلماذا   - ١١
 . بالنسبةإیماننا ثمین كذلك الذھب ھو معدن ثمین،  -أ

 .یتم تنقیة الذھب من خالل التطھیر بالماء -ب
 .تنقیةالأكثر قیمة من خالل  اصبحیالذھب وإیماننا  -ج
  .ونحن ننظر إلیھالذھب جمیل  -د
  

أن یخرج لذلك ال یمكن لخروف  .لخرافھالمدخل  بوابھو أنھ  قالیسوع، الراعي الصالح،  
  ؟بمعاناتك لھ عالقةكیف ھذا الوعد  .دون علمھ یدخللمفترس أن ال یمكن دون علمھ، و

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

  
  جدیدة؟الوالدة ال اختبرتھل  .شرح عملیة الحمل الروحیة التي تؤدي إلى والدة جدیدةا

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

 

في أوقات . للملكوت وأنك نافع، لھابن  ألنك أشكره .اممكن كخالصجعل نھ أشكر هللا أل
شكره على كل الناس الذین ا . مخلصاساعدك على أن تكون یالمعاناة، أطلب منھ أن یطھر إیمانك و

 .متاحة لكألنھ جعل كلمتھ أشكره  .موجودا على مر القرونالكتاب المقدس  لیبقىضحوا بحیاتھم 
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 یعاني أربعة عشر مرات في ھذه الرسالة؟  بطرس كلمةلماذا ذكر  -١

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

  
في  عنھا بطرس كتبعن المعاناة واتباع المسیح طبق على حیاتك الخاصة ثالثة أمور وت كیف تفسر -٢

 ؟ ١ صحاحاإلمن  ٧و  ٦اآلیات 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

  
: ١في (بطرس  االذي وضعھالطریق رحلة إیمانك، وتعلم اآلخرین، عن طبق على كیف یمكنك أن ت -٣

 جدیدة؟ الوالدة ال إلختبار) ٢ :٢- ٢٢
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

  
الدة بالوجدیدة الوالدة الیقارن لبطرس لوحي الفي " الروحي الحمل" ھما ھو الحافز الذي یجلب  -٤
 جسدیة؟ ال

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

  
 الثاني؟  احصحفي اال ٢و  ١كیف یمكن مواصلة ھذا التشبیھ في اآلیات  -٥

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

  
   .دور كلمة هللا في ھذه العملیة برمتھا على خدمتكطبق على حیاتك الخاصة واشرح و -٦

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

  
 ٢في إجابتك  درجأ( ؟ أن كلمة هللا تسكن فیھم  و، هللا كلمةعلى لماذا من المھم أن یحصل الناس  -٧

 وعندما كلمة هللاهللا كلمة أنھ عندما یحصل الناس على  يالذي یعلمنا بشكل جمیل ومجاز ،١٩:١بطرس
  ).الوالدة الجدیدة حیتئذ یختبرون تسكن فیھم

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

  
  
  

  الذھاب إلى العمق


