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اقرأ هرَه القسمٍه ثم اىظر ماذا َقوالن عه كل مه األوصاف اآلتٍة للطبٍعة البشرَة .     

ل عبارة :                                                                                                     اكتب األعداد المواسبة بجاىب ك

 اإلىسان بطبٍعه هو : 

 )     (                                  وخلوق عي قطذ ، و رروة إَذاع هللا .    

 )     (                                                           وخلوق على ظورة هللا . 

 )      (                                                       قادر على االتطال وع هللا . 

 )      (                                             ظًع وي أجل الشرنة اإلٌساٌٍة . 

 )      (         ى باٌق الخلٍقةوهثل هللا على األرع لٍهارس سٍادته عل 

 )       (                                                 وسرة هللا و ووضوع اهتهاوه . 

 )       (                                                                                                     أععى هذًفا للحٍاة  

شالالت المٍاه و الجبال الشاهقة و السهور الرقٍقة تجلعوا ىتعجب مه إبداع هللا . لكه إذا إن 

كان اإلىسان هو ذروة الخلٍقة كلها فإىه ) هو أو هً ( أغلى عود هللا مه كل هره المخلوقات 

فهو  ) أو هً ( و حده قادر على الشركة مع هللا . كما قال السٍد المسٍح اىظروا إلى طٍور 

 ( .   66:  6سماء .... و أبوكم السماوي َقوتها . ألستم أىتم بالحرى أفضل موها ؟ ) مت ال

وبما أن للبشر مثل هرا االمتٍاز فما هً المسئولٍة التً تقع علٍهم ؟ ) مثال : التعامل مع 

                  كل شخص على أىه مثلك مخلوق على صورة هللا مؤكًدا بهرا أن عالم هللا لٍس بفاسد ( .          

عظم هللا مه أجل عالمه و مه أجل اهتمامه بك ٌف هرا العالم . صلِّ أن تحمل مسئولٍتك 

 بجدَة تجاهه . 



2 
 

خلق هللا العبٍعة البشرَة ناولة و لمي الحٍة الهزنورة ٌف سفر التموَي جادلت ٌف وحذودَة   

 را قالت ؟ هزه العبٍعة فها

نتب نٍف تأثرت جواٌب العبٍعة البشرَة    لقذ فازت الحٍة وي خالل قذراتها على اإلقًاع . ا

                            ) التً رنرت ٌف الذراسة السابقة ( بالسقوط .        .                                              

ونها حذث وع آدم و حواء همزا وعًا جهًٍعا . فمر هل هزه العواول الهحذدة الفاسذة وي 

 العبٍعة البشرَة ووجودة ٌف حٍاتل ؟ 

 نٍف تعاول هللا وع هزا الفساد  ؟  

 ( وا هً أسس الرجاء الهوجودة هًا ؟   11 - 5:  2( ٌف ) عب  8اقرأ التفسٍر عي ) وس   

( نٍف ترى عذم نهالل ؟       2ب قذ تموى وذرنًا تهاًوا لعبٍعتل الساقعة . ٌف ضوء ) ع  

نثر جًذا  فمر فٍها تملف السٍذ لمً َقذسل و ٌف حقٍقة أٌه جعلل على هزه الطورة و سٍفعل أ

 ٌف الهستقبل . 

ٌف وقت صالتك ، ركس على السٍد المسٍح اإلىسان الكامل الري قاسى و ذاق الموت مه أجل 

   الجمٍع حتى َكون لوا طبٍعة جدَدة . 
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كتب ملخًصا عما كتب هوا عه  َحتوي هران الجسءان على وصف واضح للعالم الساقط . ا

 عالموا الساقط . 

لقذ رأًَا أى خعٍة آدم و حواء أثرت على العالقة بًٍهها . نها اٌها أًَضا قادت لفساد العالن و   

هع ٌفسه . و أٌت تًظر إلى العالن الزي ٌعٍش فٍه ، إلى أي وذى َموى وظف الرسول الهجت

ا ٌف رسائله ألفسس و رووٍة ؟ وثالً َهمًل التفمٍر ٌف العالقات العائلٍة و القاٌوى    ًٍّ بولس حقٍق

ى و الًظام و األواٌة العاوة . وارا َقذر الًاس أى َعهلوه بخطوص هزا األور ؟ ال َجب أى ٌٍأس أل

 هللا وازال َعلي الحق عي ٌفسه للًاس .

فمر ٌف وجالٍي وههٍي ٌف الهجتهع بالًسبة لل بشمل خاص ) وثل التعلٍن ، أو الحٍاة   

لقه هللا ، ثن ظلِّ العائلٍة ، السٍاسة الذولٍة ( نل وا َعمس اٌحراًفا ٌف عالهًا عي األظل الزي خ

وي أجل روح هللا لمً َعهل وحذثًا تغًٍٍرا ٌف عالهًا . َهمي أى تحفس أفراد وجهوعة درس 

 المتاب أى َعهلوا رلل أًَضا .   
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نتب أقوال الرسول بولس عي العبٍعة البشرَة .            قّسن ورقة بالعول إلى ٌطفٍي و ا

نتب نٍف َطف العبٍعة الجذَذة   ستجذ الفرق وزهالً .   -على أحذ الجاٌبٍي و على الجاٌب اآلخر ا

 الطبيعة الساقطة   /    الطبيعة الجديدة

( والحًظا نل وا فعله هللا . ستجذه دائًها هو الهبادر ، و هو فقظ  11 - 1:  8اقرأ اآلى ) رو   

 الزي َبرر . إى اوتٍازات نوًٌا ورثة وع الهسٍح هائلة .  

ى تسبٍح . لقذ أععاٌا هللا اإلرشاد لًحٍا           حوِّل نل اوتٍاز و جذَه ٌف هزا الجسء وي الرسالة إل 

و َجب علًٍا الهحافظة علٍه بمل جوارحًا ، و هو َرَذ أًَضا أى تسترَح فٍه عالهٍي أًٌا قذ 

 أععًٍا روحه لٍتهن فًٍا بره . 
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بالرغم مه أن لكل مؤمه طبٍعة جدَدة و مركًسا جدًَدا إال أىوا مدركون أن اإلىسان العتٍق      

البقاء الري ىحه واثقون أىه له َتحقق . قال الرسول بولس ألهل  -ما زال َحارب لٍبقى فٍوا 

 ً إىه َجب علٍهم أن َقاوموا كل محاوالت اإلىسان العتٍق إلى أن َقضوا علٍه .      كولوس

ا  " اهتهوا بها اقرأ هزا ال     ًٍ نتب بأسلوبل وا الزي َعًٍه عهل جسء وي رسالة نولوسً ثن ا

نًرا  األشٍاء التً َجب حزفها و األشٍاء الضروري و جودها ٌف حٍاتًا .          2فوق " ) ع  ( را

 توقف لتقٍن حٍاتل بهزه الهقاٍَس السلونٍة . الحظ أى الرسول َقطذ أساًسا االتجاهات . 

( لترى نٍف َضعها الرسول بولس بعرَقة أخرى .       11 - 12:  8اٌظر سرًَعا إلى ) رو   

 هللا أى تهٍت وا هو خعاْ ٌف حٍاتل .  ظلِّ أى َساعذك

بعًضا ٌف وقاووة اإلٌساى  لن َمتب الرسول بولس ألفراد بل للمًٍسة حتى َساعذوا بعضهن  

ا آخر لٍتذرب على خطائض العبٍعة الجذَذة ٌف الوقت  ًً العتٍق . فمٍف ساعذت أٌت وؤو

؟  الحاٌل

فكر هرا األسبوع ٌف طرَقة لتساعد بها مؤمًوا لٍعٍش حٍاة مقدسة التً هً ىوعٍة الحٍاة 

ذلك بقوتوا الراتٍة ،  التً َتوقعها هللا مه شخص تغٍر وله طبٍعة جدَدة . تركر أىوا ال ىفعل

لكه بعمل روح هللا فٍوا حتى ىكون مثل الرب َسوع المسٍح الري جاء لٍظهر لوا ما هو 

  اإلىسان الكامل .
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( ٌف جلسة واحذة .              8 - 5راجع خالل ٌهاَة األسبوع تقذم العبٍعة البشرَة . ثن اقرأ ) رو 

 و هزا َلخض وا فعله هللا لًٍقز غبٍعتًا . 

 


