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 مقدمة

   ليس ىف كتاابت بولس فقط، ولكن ىف العهد اجلديد بصفة عامة.   ؛ تعد رسالة رومية من أعمق الرسائل 
 إحدى الُدرر الثمينة بني األسفار املقدسة.   وتعترب رسالة رومية  

 العامل املتحضر أكثر من أى كتاب آخر، وأثرت رسالة رومية بصفة خاصة ىف هذا العامل. لقد أثر الكتاب املقدس بصفة عامة ىف  
 إذ حتدثت عن   ؛ والذى قاد حركة اإلصالح وقد دعاها "رائعة العهد اجلديد"   ، لقد أثرت رسالة رومية ىف فكر "مارتن لوثر" 

   النهضة الروحية ىف  ة  وغريت طريقة تفكري "جون وسلي" أحد قاد   "التربير ابإلميان" كما أثرت ىف فكر "أوغسطينوس" عامل الالهوت املسيحي، 
 الكنيسة. 

  لقد صدرت عدة تفاسري وشروحات هلذه الرسالة، قدمها أشخاص عظماء ورائعون من الكتاب واملفسرين لألسفار اإلهلية ومجيعها رائعة ومفيدة. 
القس ست  العظماء جاءان  "الدكتور  الذى بني    ، يفن جيبسون" ومن بني هؤالء املفسرين والكتاب  الكتاب  رئيس إرسالية اإلميان أبمريكا، هبذا 

 أيدينا. 
 من الشخصيات الرائعة، حبياته وإمكانياته وخدماته املتنوعة، ومسئولياته الكثرية.   ، القس ستيفن جيبسون  ويعترب الدكتور 

 أما عن هذا الكتاب فهو يتميز عن بقية الكتب والشروحات األخرى ابآلتى: 
 كتاب تفسريي تعليمي بطريقة دراسية خاصة، فقد ُكتب خصيًصا لطلبة كليات الالهوت، ليدرس هبا.  .1
أثر    الذى    ، اهلولندي. وقد اقتفى أثره ىف التعليم رجل هللا العظيم، رجل النهضات "جون وسلى"   –الرجل الالهويت    ، . أيَّد تعليم "ارمينيوس"  .2

 خبدمته وتعليمه ىف قارتني عظيمتني ىف العامل ومها: قارتى أورواب وأمريكا. 
 ب الكتب والتفاسري. . فند تعاليم جون كالفن املشهورة، والىت تنتشر ىف كل مكان ىف العامل، وهى متأل أغل 3

 وإليك املبادئ اخلمسة الىت علم هبا "كالفن" ويقبلها الكثريون ويرفضها كثريون أيًضا وهى: 
 اإلنسان فسد فساًدا اتًما وال ميكن أن يعمل من ذاته شيًئا إن مل يعمله هللا فيه ألنه ميت روحًيا.   .1

 ه ونتيجة الكرازة والوعظ ميكنه أن خيتار االختيار الصحيح ويرفض اخلطأ.  وعلم "ارمينيوس": مع أن اإلنسان فاسد، فنتيجة مساعدة هللا ل 
اَمَك اْْلََياَة َواْلَمْوَت. اْلرَبََكَة َواللَّْعنَ  :  30ث  َة. فَاْخََتِ اْْلََياَة ِلَكْي حَتَْيا أَْنَت َوَنْسُلَك" )ت "أُْشِهُد َعَلْيُكُم اْلي َْوَم السََّماَء َواأَلْرَض. َقْد َجَعْلُت ُقدَّ

19 .) 
ُتْم َومتَرَّْدُُتْ تُ ؤَْكُلوَن اِبلسَّْيِف«. أَلنَّ فَ  ْعُتْم ََتُْكُلوَن َخرْيَ اأَلْرِض. َوِإْن أَبَ ي ْ ُتْم َوَسَِ  (.          20  –  19:    1ش  أ )   َم الرَّبِ  َتَكلََّم" "ِإْن ِشئ ْ

 اختاره من قبل َتسيس العامل. . خالص اإلنسان بدون شروط، ألنه من جانب هللا فقط ألن هللا قد  2
يِل" )مر    ى اخلالص هى "التوبة واالميان". "ارمينيوس": إن شروط اْلصول عل   (. 15:  1"فَ ُتوبُوا َوآِمُنوا اِبإِلْنِْ

 . مات املسيح لكى يفدى املختارين فقط، ومحل خطااي املؤمنني به دون سواهم. 3
العامل أمج   : "ارمينيوس"  َأْوقَاِِتَا    يح بذل نفسه ألجل اجلميع. ع واملس الكفارة عامة وتشمل  ِفْديًَة أَلْجِل اجلَِْميِع، الشََّهاَدُة ِف  نَ ْفَسُه  َبَذَل  "الَِّذي 

 (. 6:    2تى  1اخْلَاصَِّة" ) 
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 . نعمة هللا ال ترد، والروح القدس ال يُ َقاوم. 4

َساَة الر ِقَاِب، َوَغرْيَ اْلَمْخُتوِننَي اِبْلُقُلوِب َواآلَذاِن! أَنْ ُتْم َداِئًما تُ َقاِوُموَن  "اَي قُ   وعمل الروح القدس ممكن أن يُرفض. "ارمينيوس": النعمة ميكن أن تُقاوم  
ُب َأْن ُتَكلَُّموا أَنْ ُتْم أَ   (. 51:  7)أع  الرُّوَح اْلُقُدَس. َكَما َكاَن آاَبؤُُكْم َكذِلَك أَنْ ُتْم!"   وَّاًل ِبَكِلَمِة هللِا، َولِكْن ِإْذ  "َفَجاَهَر بُوُلُس َوبَ ْراَناَب َوقَااَل:»َكاَن َيَِ

 (. 46:  13َمِم" )أع  َدفَ ْعُتُموَها َعْنُكْم، َوَحَكْمُتْم أَنَُّكْم َغرْيُ ُمْسَتِحقِ نَي لِْلَحَياِة األََبِديَِّة، ُهَوَذا نَ ت ََوجَُّه ِإََل األُ 
 رتكب من خطااي أو شرور ألنه خمتار من األزل للحياة األبدية. ا للنهاية، وال ميكن أن يهلك مهما  . املؤمن اثبت  5

 "ارمينيوس": املؤمن مضمون ىف املسيح، وليس ىف اخلطية. 
خمتلفة، ىف فهم حقائق  لعل هذا الكتاب يساعد طلبة كليات الالهوت والدارسني، ألنه يدرَّس ابللغة اإلْنليزية ىف عدة دول أخرى وبلغات  

   . الكتاب املقدس فهًما حقيقًيا، وليس كما عل م "كالفن" 
 أصلي أن يكون هذا الكتاب سبب بركة وعمق روحي وفهم حقيقي لكلمة هللا. 
 ونصلي أن يبارك الرب كاتبه ويستخدمه جملد اَسه ىف أماكن كثرية ىف العامل. 

    2018/    11/    1ىف  

 دكتور القس سعيد ابراهيم 

 رئيس مجمع كنائس اإليمان اإلنجيلي بمصر            
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   ؟

 تعليمات املنهج 

 . النص موضوع الدراسة   َل حتفاظ بكتبهم املقدسة مفتوحة وأن ينظروا إ اال الطالب    ى عترب هذا درس كتاب وَيب عل يُ 

 تصميم الدرس: 

ذا  ئيات إ جز   َل ساعتني أو أكثر. ميكن تقسيم الدرس إ   إَل   حيتاج الدرس الواحد ن يتم تدريس كل درس مرة واحدة. وقد  أ   مت الدروس على م ِ صُ 
 . كانت ضرورية لتقصري الوقت 

 توجيهات وتعليمات ملعلم الدرس موجودة ابلدرس خبط مائل.  
راجعة للدرس السابق وكذلك بعض  سئلة امل معلم الفصل وِف بداية كل حلقة دراسية أن يسأل أ   ى كل درس. َيب عل   على سئلة املراجعة موجودة  أ 
عترب هذا الوقت أفضل  يُ    َسه.  ا   ا تفاعل ذاكرً امل غري  الشخص    َل إ   . وجه سؤاال ِف اإلجابة   يشَتكون   كد أن كل الطالب . َت الدروس السابقة سئلة من  األ 
  مجالً   3-1. وتتطلب معظم األسئلة من  متحان النهائي هي نفس األسئلة لال عترب أسئلة املراجعة  للمادة الدراسية. تُ عدم فهم  وقات لتصحيح كل  األ 
 ابة الكاملة. ج لل 

للمناقشة.  ل  الرمز   ُت  يراجع السؤال الدرس الذي  حياانً ختصار. أ اب   َسح لعدد كثري من الطالب أن َياوبوا ا سأل السؤال و ا سؤال             يشري 
قائد الفصل شرح املادة أبكثر تدقيق . يقدم ِف    َيب على ابة الصحيحة.  اإلج   ى الطالب أن يكونوا قادرين عل   وهنا َيب على  للتو ت    دريسه 

سئلة تعدهم  الوصول للنتائج ولكن األ روري  َياوبوا بدقة.  وليس من الض   أن   الطالب   اجلديدة وهنا ليس من الضروري على   ة حيان السؤال املاد بعض األ 
 فقط ليتعلموا املادة اجلديدة. 

البحث عن كل شاهد   الضروري  املوجودة بني األ ليس من  الكتابية  النص واملادة موضوع  للنصوص  تدعم وختدم  املعطاة  الشواهد  قواس ألن 
 الدراسة. 
عليه  لتسليط    9راجع درس  )   ( أو 6-5:4  ى راجع املالحظة عل  ) اًل خري ِف الدرس. مث مالحظة بني األقواس توضح لك أين جتد مواد أ   حياانً أ 
 يضاح ِف التو. من اإل   ا ضروري الرجوع هلذه املصادر إذا مل حيتاج الفصل مزيدً من ال   ليس الضوء(  

   .  تظهر ِف مربع مثل هذا حياانً قتباسات أ اال 
   . قتباس لم الفصل أن يسأل الطالب لشرح اال ميكن ملع 

ل  يس  .  ارخيي ة ابل درس . ال ت رتبط املالحظ ات الت ع ص ور ومالحظ  ات اترخيي ة ع ن رومي ة مرب ع م   ى حتت وي معظ م ال دروس عل 
 ن يشمل تقدمي الدرس أي مالحظات اترخيية. من الضروري أ 

للحلق ات الدراس ية الس ابقة  ِف بداي ة ك ل حلق ة دراس ية وَي ب أن يق ود اجملموع ة ِف نق اش    وامله ام التحريري ة   معلم الفص ل مج ع ك ل الواجب ات   َيب على 
 خمتصر عن كتاابِتم. 

 

 

 

 

 

 قتباسات صندوق اال
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 واجبات الطالب   

 للمنهج.    خرية جيل الواجبات مطبوع ِف الصفحة األ . جدول تس نقدم لك جدول لتسجيل كل واجباتك 
رومي ة لتق دميها وعرض ها  أو فق رة م ن رس الة    ن ص   الث خ دمات أو دروس مبني ة عل ى جتهي ز ث   امل نهج س ابيع الدراس ة هل ذا  الطالب أثناء أ   ى َيب عل 
ن التق دمي. علي ه  س عرض ه وحيُ   بعض السامعني  ليخربوه كي ف يط ور   خبالف جمموعة الفصل اخلاص هبم وَيب أن يسال بعد كل عرض   خرى جملموعات أ 

ذلك خطط ه ِف التط ور لتحس ني  نسخة من مالحظات العرض والتقدمي ووصف للمجموع ة واْل دث ال ذي حت دث في ه وك   الفصل   وقائد   ن يعطي معلم أ 
 داء. األ 

اذا هم متمس كون بتع اليمهم. علي ه  ن يطلب منهم مل عليه أ   نني من كنائس خمتلفة مع تعاليمه. قل لقائني مع مؤم األ   ى يعد عل   أن   الطالب   َيب على 
الفص ل.    وقائ د   واْلوار ويس لمه ملعل م ن يكتب وصف للمحادثة  أ . عليه  مبوضوع النقاش   وذو صلة  ما هو متعلق في رومية    ن يشرح هلم نصوص من رسالة أ 

 املهمة  بعد دراسة الدرس التاسع.   ت هذه ذا مت سيكون من األفضل إ 
ص ل م ع بداي ة اْللق ة  الف   وقائ د   القادم ة وي تم تق دميها ملعل م ن تكون املهام كاملة قبل اْللقة الدراس ية  من الدروس له مهام كتابية. وَيب أ كل درس  
 . م قصرية عن كتاابِت   ب ِف مناقشة  ن يقود الطال  الفصل أ   وقائد   معلم   الدراسية وعلى 

و ا اك  هن  املنهج  هناية  ِف  هنائي  على متحان  اال   َيب  إمتام  بصفة الطالب  اال   متحان  دون  أو  مساعدة  أي  بدون  أ فردية  أوراق  أبي  و  ستعانة 
نتهاء من تدريس  ة عقب اال متحاانت بنفس اْللقة الدراسي اال   وضع جدول ن يُ أ كن  األسئلة قرب هناية هذا املنهج. ميُ مالحظات مكتوبة. مندكم بقائمة 

األ  يُ الدرس  خمتلف.  أخر  ميعاد  ِف  أو  املعلم   سؤاال   وسبعون   تسعة    د وجَ خري  خيتار  قد  ليُ   ؤاال س   عشرين   القائد   ولكن  منهم  ووقت  قص  فقط  زمن  ر 
كون  سئلة ست ب عدم معرفة أي من األ لطال ا   ن سؤاال. َيب على الزمان مع بعض الطالب إلجابة عشري متحان. قد يستغرق الوقت ساعة من  اال 
 .سئلة املراجعات وعليهم مذاكرة كل أ   مسبًقا متحان  ابال 

ويراجعه مع    ْللقة دراسية أن يدرس الدرس جيًدا الطالب املتغيب    على   . الدراسة   بكل حلقات لتزام ابْلضور والتواجد  مجيع الطالب اال   على 
 لذلك الدرس.   التحريرية   الفصل ويقوم ابلواجبات واملهام   وقائد   معلم 
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 خطوط عريضة لرسالة رومية
 ( 17-  1:1للموضوع ) قدمة  ول: التحيات وم  اجلزء ال 

 ( 20:3  -18:1)  اجلزء الثاين: ضرورة التربير ابإلميان 
 ( 32-18:1وثنية ) مم : رفض هللا بسبب ال األ   خطية   

 ( 29  -1:2سرائيل : معرفة بدون طاعة ) إ   ية خط 
 ( 20  –  1:3إدانة العامل: )    ة ل ا عد 

 (  21:5  21:3التربير )   وسائل ومعن   اجلزء الثالث: 
 ( 31  –  21:3)  التربير طرق هللا ِف  

 ( 4براهيم ) منوذج إ 
 ( 5ارة املسيح ) كف  

 ( 6-8)  تربر اجلزء الرابع: تقديس ال  
 تق من اخلطية عِ 

 ( 7ت ) املبكَّ   حالة اخلاطئ 
 ( 8س ِف عامل ساقط ) مقدَّ 

 (  9-11سيادة هللا يف خطة اخلالص )  اجلزء اخلامس: 
 ( 9) اخلالص    حق هللا ِف حتديد وسائط ووسائل 

 ( 10اإلميان كشرط للقبول ) جتاوب  
 ( 11شرار وقبول املؤمنني ) رفض األ 

 ( 7:15  –  1:12اجلزء السادس: تعليمات عملية ) 
 (    8  –  1:12ضعة ومقدسة ِف اجلسد ) وا خدمة مت 

 ( 21-  9:12خرين ) التصرف حنو اآل 
 ( 7  1:13اخلضوع للسلطات اْلكومية املدنية ) 

 ( 10  –  8:13اْلب )   ملء 
 ( 14-  11:13)  ِف النور    ش يْ العَ 

 ( 7:15  1:14ِف املمارسات الدينية ) ختالفات  قبول اال 
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 ( 33-  8:15: رؤية اإلرساليات ) اجلزء السابع: اخلامتة 
 ( 16اجلزء الثامن: التحيات ) 
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 خطوط عريضة للدرس

 ة الرسالة لول: مقدم الدرس ا 
 وتية ِف رسالة رومية إجاابت أسئلة اله 
 هدف رسالة رومية 

 17  -1:1  : النص الكتاب 
 نقطة تسليط الضوء: متيز دعوة الرسول  

 هوتيني الذين تغريوا بسبب رسالة رومية الال   من   ة ثالث 
 مم ال   الدرس الثاين: خطية 

 الكنيسة ِف رومية 
 32  –  18:1النص الكتاب:  

   ة وعام   ة خاص   سواء   عالن والرؤاي نقطة تسليط الضوء: أنواع اإل 
 سرائيليي اإل   الثالث: خطية   الدرس 

 . خروايت من املنظور الكتاب( علم اآل )   من الوجهه الكتابية   مقدمة لنهاية العامل 
   29-1:2  النص الكتاب: 

 عمال دينونة األ  نقطة تسليط الضوء: 
 نطباع يعقوب وجهة نظر وا  نقطة تسليط الضوء: 

 دين ي والوثنيني البع    نقطة تسليط الضوء: الرجاء للملحدين 
 الدرس الرابع: شروط عامة للكل 

 .النعمة األوَل 
 20-1:3 النص الكتاب: 

 . عرض وسلي للتربير ابإلميان 
 النعمة ِف العهد القدمي 

 التربير   الدرس اخلامس: وسائل ومعن 
 ص تعريف اإلميان املخل ِ 
   21:5   ، 21:3النص الكتاب:  

 خبطية آدم؟ خطاه  هل حنن    نقطة تسليط الضوء: 
   الدرس السادس: التحرر من اخلطية 

 23-1:6   النص الكتاب: 
 اإلنسان العتيق" "   نقطة تسليط الضوء: 

 املنتصرة اْلياة  
 
 



11 
 

 دان ال    بكت ي ال  ط الدرس السابع: اخلا 
 أي انموس نتحدث عنه؟ 

      25-1:7  النص الكتاب: 
 مؤمن جسدى   –نقطة تسليط الضوء: تعريف اجلسد  

 صورة مسيحي مؤمن   ت نقطة تسليط الضوء: ليس   
 ستخدام الناموس ِف الكرازة ا 

 س يف عامل ساقط الدرس الثامن: مقد  
 39-1:8النص الكتاب:  

 نقطة تسليط الضوء: انموس هللا للمؤمن املسيحي   
 مهال وترك اخلالص خطر إ 

 ختيار هللا  الدرس التاسع: ا 
 ل هللا ِف احملن والتجارب دْ عَ 

 33-1:9  النص الكتاب: 
 ور وأصل املسيحية  اليهودية كجذ  نقطة تسليط الضوء: 

 ة ح  ل  الدرس العاشر: الرسالة الطارئة وال  
 36:11  ،   1:10  النص الكتاب: 

 هوتية  نظرية التدابري والعهد الال 
 الدرس احلادي عشر: اخلدمة والعالقات 

 21-1:12  الكتاب: النص  
 ترمجة رسائل الرسول  

 ين عشر: رؤية اإلرساليات  ا الدرس الث 
 الثقافات واْلضارات العظيمة 

 33-8:15النص الكتاب:    
 27-1:16النص الكتاب:  

 رومية لآلخرين من خالل رسالة  جنيل  اإل تقدمي  
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   ؟

 الدرس األول 

 

 رسالة القضايا محل النقاش 
ا أكثر من أي  ُت مناقشة العديد من القضااي الالهوتية ِف الكنيسة على مر القرون والعصور. تتناول رسالة رومية القضااي املثرية للجدل الالهويت رمب   

 ة. سفر آخر من أسفار الوحي املقدس )الكتاب املقدس(. فيما يلي بعض األمثلة للمسائل واألسئلة اليت ُت الرد عليها ِف هذه الرسال 
 أسئلة الهوتية تم الرد عليها في رسالة رومية

ا    )األعضمماء ال ال يغب ممي   يجب على املعلم القائد قراءة كل سؤال ثممم طعطممف وقلممة للسممماإ لسمممات فجاألممة م  لمم  األ ممراد  ممم   لللريممأ أو اموموعممة أخ تكخمًم    مم  

ون ممائن اهائيممة ااخال المممرل ممم  القائمممة ااتيممة هممو فلعممار أخ هنمماح العديممد ممم  ااراء  ممول  سمم غ اجات  ا و سممؤال وال يغب ممي محاولممة الوىممول ف ممى  الوقت في أي مسكلة أ 

 . هًه األسئلة واملسائل الالهوتية 

 ص ابإلميان؟ خَيلُ   َيب أن يؤمن الشخص حىت   ذا ( مبا 1) 
 جتهاده الشخصي من أجل خالصه؟ املؤمن( ال يعمل ابْ أن املسيحي )   ( ماذا يعن 2) 
 هللا خالص بعض الناس وعدم خالص اآلخرين؟   نيَّ ( هل عَ 3) 
 ص؟ ص ومن ال خَيلُ ( كيف خيتار هللا من خَيلُ 4) 
 ؟ الذين مل يسمعوا اإلْنيل إطالقًا   ( ماذا سيحدث للناس 5) 
 إذا كان يغفر لبعض اخلطاة ويعاقب ويدين اآلخرين؟   ( كيف ميكن أن يكون هللا عادال 6) 
 ؟ ا ( هل املؤمن ال يزال خاطئً 7) 
 نتصار الروحي ممكن للحياة اْلقيقية؟ ع من اال ( أي نو 8) 
 يفقد( خالصه؟ )  ( هل من املمكن للمؤمن أن خيسر 9) 
 ( هل ال يزال لدى هللا خطة إلسرائيل؟ 10) 

مل يكتب الرسول بولس رسالته إَل رومية هبدف خلق أسئلة من شأهنا أن تكون حمض جدال لعدة قرون. دعوان ننظر كيف متت كتابة هذه  
 الرسالة. 

 المرل م  الرسالة ف ى رومية
 للمجموعة كلعاال     24:15و    15  -11:  1) يجب على الطالب قراءة  

معا ألولس الرسول لرغب ه للًهاب ف ى رومية؟   ما هي األسباب التي قد 

 

 يتمكن من زايرِتم لكي....   اخلالص للمؤمنني ِف رومية حىت   عن الغرض من هذه الرسالة هو تقدمي بولس نفسه وتعاليمه  
   (  12-11:  1عهم كمؤمنني ) يشج  -1
 ... ( وهكذا 15:1ر ابإلْنيل ِف رومية ) يُبش ِ   -2
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اسم مدينة رومية أييت من اسم  
روموليس. األسطورة هي أن  
التوأم أبناء إله املريخ واَسهما  
رومولوس ورميوس ُت التخلي  
عنهما كر َضع وُت تربيتهما عن  
نة  طريق ذئب. قًررا بناء مدي 
عندما كربا. حدث جدال  
بينهما وقتل رومولوس رميوس.  
توجد صورة مشاهبة هلذا التمثال  
على أحد القطع النقدية  
 الرومانية القدمية. 

 

 (. 24:15ميكن أن يبدأ عمل وخدمة إرسالية جديد بدعمهم )  -3
ميالدية    157ر ويكرز ِف األراضي واملناطق احمليطة ببحر إَية. كتب بولس الرسالة إَل رومية ِف عام  بش ِ بعد امليالد يُ   57-47أمضى سنوات    كان بولس قد 

( واليت  24:15 أسبانيا ) ستخدام الكنيسة ِف رومية كقاعدة إلطالق عمل تبشريي ِف ورشليم مث إَل رومية. خطط بولس ال ر وعزم أن يقوم برحلة إَل أ )بعد امليالد( قرَّ 
 كانت أقدم مستعمرة رومانية ِف الغرب ومركز اْلضارة الرومانية ِف هذا اجلزء من العامل. 

ب  قدمة شخصية وإعداد وجتهيز لزايرته. رمبا كان هذا هو سب خدمت الرسالة بولس الرسول الذي مل يذهب قط إَل رومية. كانت الرسالة مبثابة مُ 
 صحاح السادس عشر. لة ِف اإل التحيات الواسعة الشام 

عتِقل ِف أورشليم. انَشد قيصر عندما بدا له أنه لن حيصل على العدل ِف  ط هلا. ُت القبض عليه وأُ ط  اليت خَ   مل تتم زايرة بولس إَل روما ابلطريقة 
ستقبال الزوار ليتشجع هبم ويشجعهم ابلرغم من  ا ِف  ميالدية. كان ُحرًا  60م سفينته ِف أورشليم. وصل رومية كسجني بعد رحلة خطرية مشلت حطا 

(. كان هناك  12:  1)فيلييب    م اإلْنيل" ن األحداث )أموره( كانت تعمل من أجل "هنوض وتقدُّ إ يقول بولس    . ( 31-30:  28قيوده )أعمال  
 ن حىت ِف بيت قيصر. متجددو 

يا ُت  أسبان   إذا كان موضوع قيامه برحلة إَل ما  يعتقد بعض املؤرخني أن بولس ُت إطالق سراحه بعد عامني. ال نعلم  
 عدامه ِف هناية املطاف ِف رومية ولكن قد تكون هذه هي زايرته الثانية للمدينة. نعلم أنه ُت إ   نا ولكن أم...ال  

اخلالص األساس لعمله التبشريي. وضع بولس أساس العمل التبشريي ِف  َأظَهر بولس الرسول من خالل شرح الهوت  
 مجيع األماكن وِف كل األوقات. 

ستجابة لطلب بولس أبن يساعدوه ِف إطالق رحلته التبشريية. قد يسأل أحدهم:  ا ومن الطبيعي أن تنشأ عدة أسئلة  
"ملاذا َيب أن تكون أنت ابلذات َمن يذهب؟"  بدأ بولس رسالته من خالل ذكر تكريسه وفرزه ألعمال الكرازة والتبشري  

 (. 20-15:  1وْناحه كرسول إَل األمم ) ( وأوضح ِف وقت الحق دعوته اخلاصة  1:  1) 
كل  إَل  ل أحدهم: "ملاذا حيتاج اجلميع إَل َساع اإلْنيل؟ رمبا ال تكون هناك حاجة إَل أن تصل رسالة اإلْنيل  قد يسأ 

  ضرورة   ا (. شرح أيضً 12:10،  16،  14:1مكان". لكن بولس أوضح أمهية ولزوم اإلْنيل للبشرية ِف مجيع أحناء العامل ) 
جة ماسة إَل َساع  ( وأوضح أن الرسالة تنطبق على كل شخص ِف العامل وأن اجلميع ِف حا 15-14:  10العمل التبشريي ) 
 . رسالة اإلْنيل 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 .آراء أساتذة الالهوت وال نعلم إذا ما كانت دقيقة ابلتمامالتواريخ املذكورة هي  1
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كان ذهن بولس أن ُيفَهم ابختصار 
من رسالة بولس الرسول هذه كل 

هز مقدمة تعلم إْنيل  املسيح، وأن َي 
لكل العهد القدمي" )ويليام تيندايل، 

 ."مقدمة لرسالة رومية"(

 ألداية دراسة النص 
 اآلن دعوان ننظر ِف أول نص  "حتيات بولس ومقدمة عن املوضوع" 

 للمجموعة كلعاال     17-1:  1) يجب على الطالب قراءة  

يفسر ملاذا اإلْنيل    ( 20:3  -18:1) يصف دعوة بولس الرسول والدافع لديه لنشر اإلْنيل. بعد ذلك    ( 17-1:  1) :  مالحظة حول تركيبة النص 
  ذاِتا معربًا و َيعلها نقطة ِف حد  نتقالية بني هذه األقسام. فه ا مقاطع    ( 19-15:  1) ل  اخلطاة حتت غضب هللا. ومع ذلك يُشك ِ   ضروري وهام ألن 

 . عن اإلْنيل إبَياز وهو أن اخلطاة مذنبون ألهنم يعرِفون بشكل أفضل وهم ابلتايل حتت الغضب بينما املؤمنون خملصون 

 ( 17-1:  1) النقطة الرئيسية  
 دعا هللا بولس ودفعه لنشر اإلْنيل ألنه رسالة اخلالص لكل من يؤمن. 

   17-1:  1ملخص الوزء ) 
تشرح إبَياز ما هو اإلْنيل وملاذا حيتاج    ( 18-16) . اآلايت  15إَل البيان املوجود ِف اآلية    ( 14-1) يؤدي ويقود كل شيء ِف اآلايت  

 اجلميع إليه. اإلْنيل هو الرسالة أبن تربير اإلنسان ابإلميان. والسبب ِف أن كل الناس حباجة إَل هذه الرسالة هو أهنم حتت غضب هللا. 
 (. 18-16:  1) املوجودة ِف    عداد فسري لأل رسالة رومية شرح وت تعترب كل  

 مال ظات ااية تلو ااية 
 األرقام أل خ قوس خ هي أعداد اايات التي ي م مناقشتهاال 

 : أدَل بولس بثالث بياانت عن نفسه   ( 1) 
 ليسوع املسيح.   عبد 
 ألن دعوة هللا جعلته كذلك.   رسول 

 . له   للعمل الذي ُدعيَ   ا كان مفرزً 

اآلن  كان بولس فريسًيا سابًقا ولكن  فريسيني. كلمة "فرز" هي نفس جذور الكلمة اليت َتيت منها كلمة ال 
 للخدمة.   هو ُمكرس 

الرومانية  اجلنسية  بولس حيمل  يذكر هذه اْلقيقة كجُ   ، كان  من هويته. رمبا مل تساعده على    زء  لكنه مل 
رتباطه مع معظم املؤمنني برومية. معظم الناس الذين كانوا يعيشون ِف روما مل يكن لديهم اجلنسية ألهنم كانوا إما  ا 

بولس جنسيته الرومانية لربطه الناس ابلطبقة العليا ِف رومية ولكنه كان من املهم    . فإذا ذكر ا أو عبيدً   أجانب غرابءً 
 له أكثر اإلشارة إَل دوره الروحي. 

صحاح الرابع من رسالة  ظِهر اال ِف رسالة أنبياء العهد القدمي. يُ بل وارد    ا متامً   ( إن اإلْنيل مل يكن جديًدا 2) 
 من  إبراهيم وداود.   مفهوًما ص أن اإلْنيل ورسالته كان  رومية بشكل خا 

 ( املسيح هو الكلمة اليواننية للكلمة العربية املسيا. 3) 
فيلييب  ) يشري إَل اإلله. ميكن رؤية أمهية مصطلح الرب ِف العهد اجلديد عن طريق مقارنة   " الرب " مصطلح 

السلطات  ( 23:45أشعياء  )   ب      ( 10-11:  2 فوق كل  األعلى  من هو  إَل    ا أيضً   انظر )   األخرى. . ويشري 
 ( 36:2أعمال  
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   ؟

حَتام دون فهم حقيقي  ناس تدعو يسوع "ابلرب" كمصطلح لال ال   ِف أانجيل العهد اجلديد، حيث نرى مصطلح الرب ال يعن ابلضرورة نفس الشيء  
 أبنه هللا. 

 هو هللا. وع وهو املسيح  املسيا اليهودي و التارخيي املدعو يس سم "يسوع املسيح ربنا" يقدم ثالثة بياانت للهوية. إنه الشخص  ا ِف رسائل العهد اجلديد  
 كانت النبوات تتوقع جمئ املسيح منها.   ىت كي ومن الساللة امللكية ال املل   نسل لد ِف ال اته الطبيعية كان من نسل داود. وُ ِف حي 
نفسه )حياته( وأيخذها مرة أخرى. أ عطيت القيامة كعالمة هلذا  دعى أنه ميكن أن يضع  ا   ( 18:10يوحنا  ) ( أثبتت القيامة ألوهية والهوت املسيح. ِف  4) 

أنه    عى كذابً ا إد  قيم شخصً نفسه من األموات كما أن هللا ال يُ   قيمَ ليس هللا ال يستطيع أن يُ   هو   ال. َمن اجليل كما أسسها شهود القيامة كعالمة جلميع األجي 
 بن هلل. هويته كا   ى لقيامة ستثبت وتربهن عل عى أن ا هللا. وال سيما من إد  

                                أل  هلل؟ القيامة أثبتت هوية الرب طسوت كا   لعةال  ي  تلسر أخ وا م  األموات ولكنهم لم يكونوا آ أشخاص آخروخ قام 

ستخدام السليم الوحيد للموهبة  مجيع األمم إَل طاعة املسيح. اال   ( أ عطيت الدعوة واملوهبة الرسولية لغرض جلب الناس من 5) 
ئتمان  ب الشخصية أو اإل دوافع مثل املكاس سم املسيح. ال يستحق من له  ا صحيح الوحيد لعمل اخلدمة هو جمد  الروحية هو لعمل هللا. والدافع ال 

 هلل.   ا الشخصي أن يكون خادمً 
   أيامنا هًه ؟ هل هناح رسل مازالت موجودة في  

 تسليط الضوء: 
 
 د الدعوة الرسولية ر  لت

بولس وبراناب ابلرسل ابلرغم من أن براناب مل يكن    ، َُسِ يَ ( 14:14أعمال  ) ل". ِف  لكتاب املقدس مبعناه العام "من يُرسَ ِف ا   يُستخدم مصطلح الرسول أحياانً 
ِف  من الرسل إبستثناء صفا )بطرس( ويعقوب أخا الرب.    ا يقول الرسول بولس إنه ِف زايرة معينة مل يَر أحدً   ( 19:1غالطية  ) ثن عشر األصلني. ِف  من اال   ا واحدً 

 . ني ثن عشر األصلي من اال   أنه رسول  على الرغم من أنه مل يكن واحًدا   هذا املوضع أشار إَل يعقوب على 
...".  ثن عشر هي  يقول: "أَساء الرسل اال   ( 2:  10مت  )   . إليها أحد    ضاف جمموعة خاصة واليت لن يُ ثن عشر ابعتبارهم  إَل الرسل اال نظَر عادًة  يُ         

الوعد    (. يبدو أن هذا 30:22ثن عشر )لوقا  اال (. قال الرب يسوع للرسل إهنم سيجلسون على عروش اْلكم يدينون أسباط إسرائيل  13:6لوقا    ا نظر أيضً ا ) 
ن عشر  ث عة فريدة من اال ثن عشر ملدينة هللا وهو ما يعن جممو لرسل اإلثن عشر على األساسات اال ثن عشر رجاًل. أَساء ا يعطي كمكافأة تقتصرعلى اال 

 (. 14:21)رؤاي    رجاًل 
يُ  )ق   مِ سَ مل  أشار إَل سلطتهم وسلطاهنم  لكنه  نفسه ابلرسول،  الرب يسوع  أخا  يهوذا  يهوذا  َتفرَّ 12:3بط  2مع    17ارن  الرسل بسلطة  (  د 

 (. 16-15:  3بطرس  2أهنا وحي )   نَظر إَل كتاابِتم على كتبوا إَل الكنائس كان يُ وسلطان فريد من نوعه، مهما  
ال ا  يهوذا على  ختارت  ليحل حمل  متياس  اال ا كنيسة  أن يكون من  ينبغي  أنه  )أعمال  فَتاض  أن  ( ولكننا ال  26:1ثن عشر  التاريخ  ْند ِف 

 ستبدال الرسل عندما ماتوا. ا ستمرت ِف  ا )ِف وقت مبكر(    الكنيسة األوَل 
:  9كورنثوس 1رسوليته هو أنه رأى الرب يسوع ) أحد مؤهالته ل  أن  سول الثاين عشر. ذَكر بولس ضمنًيا ختيار هللا للر ا بولس كان على ما يبدو 

 ( وهذا من شأنه أن حيد من كون الرسل هم اجليل األول من الكنيسة. 1
ا. ال  بينهم   ا دائمً   ستبداال ا   ا وْند أيضً   ا غري حمدد منهم   عدد    ا يكون لدينا دائمً   اللذين خدمة الرسول ليست دعوة مثل القس أو املعلم ِف كلمة هللا  

 ثن عشر األصليني وضع رسول. ينبغي إعطاء أي شخص بعد اال 
ي الشخص أنه رسول اليوم؟ ملاذا ال يجب أخ ي  

 
 دع

 
 

   ؟

   ؟
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 مال ظات ااية تلو ااية  

ن الرسل لديهم  إ ( قال بولس  30:8  ا نظر أيضً ا كما هو مبني ِف اآلية التالية )   إَل الدعوة للخالص وليكونوا شعًبا مقدًسا ( "مدعو" تشري  6) 
  ن أيخذوا سلطته وسلطانه الرسويل لزمون أب الة الرسل. لذلك يبني هلم أهنم مُ خدمة جلميع األمم فهو يشري اآلن إَل أن املؤمنني الرومانيني يؤمنون برس 

حَتام على الرغم من أنه مل يكن  هتمام واال له اال   ا بشرين الذين َسعوا عنهم. كان عليهم أن يعطو على حممل اجلد. هذه الرسالة ليست فقط من بعض امل 
 .( 15-14نظر املالحظة على  ا يستهم. ) س كن ؤس ِ مُ 

العبارة هي حرفيً 7)  لنكون مقدسني.  للخالص هي دعوة  الدعوة  أهنم مقدَّ   ا (  تعن  عتبارهم  ا وليس جمرد    ا سني حقً "مدعوين قديسني" واليت 
.  يكون رسواًل نه رسول ألنه ُدعى أن  إ ول حيث قال بولس  مقدسني أو لديهم هدف أن يصبحوا مقدسني. واآلية مشاهبة لآلية الواردة ِف العدد األ 

بسبب الدعوة. صار املؤمنون الرومانيون مقدسني بدعوِتم إَل    قد أ رسل رسواًل كان حياول أو أيمل أن يكون رسواًل لكنه كان  هذا ال يعن أنه  
حبها القوة والتطهري  التلك اخلدمة كذلك الدعوة ألن نكون مقدسني يص  حب الدعوة للرسولية مواهب وقدراتاأن يكونوا مقدسني. مثلما يص

 عوة. نعمة لتحقيق تلك الد ا مقدسني. ترافق دعوة هللا دائًما الذي َيعلن
ملطابقة    اوهو ما يعن تغيري حياته تدرَييً   القداسة اليت تبدأ ِف التجديد ليست كاملة ِف كل شيء. َيب على املؤمن "السلوك ِف النور" 

إَل وقت يدرك فيه حاجته إَل تطهري القلب. لذلك القداسة ليست كاملة عند التجديد    ا اْلق اإلهلي كما يتعلمه. َيب أن أييت املؤمن أيضً 
 خليقة جديدة". اطئ ويتعهد بطاعة هللا ويتحول إَل "لكن القداسة تبدأ ِف التجديد عندما يتوب اخلو 

 ا ( كان مصطلح "العامل" يشيع  8)
ُ
ر املعروف وليس إَل األرض كلها. اإلْنيل مل يذهب بعد ِف كل  تحض ِ ستخدامه للشارة إَل العامل امل

 مكان على األرض. 
... هذه اخلدمة قد تكون إما ِف العبادة والسجود أم ِف للخدمة الدينية اِف العهد اجلديد دائمً تستخدم  (أعبده) latreuo( "كلمة  9)

 ". خدم بولس هللا ليس فقط أبشكال النشاط الدين اخلارجي ولكن بروحه.2أداء الواجبات اخلارجية ذات الطابع الدين
املعونة عن دما . حتدث هذه ة اليت من شأهنا أن تثبتهم روحًياية. أراد أن يباركهم ابملعونطط لزايرة روم( هنا قال هلم بولس أنه خيُ 10-12)

 إبميانه. كل    ايتشاركون معً 
نج ز ال روح الق دس ن خ الل ش ركتهم ال بعض م ع ال بعض. يُ ن م و ك موهبة روحية حيص ل عليه ا املؤمن ميكننا أن نفهم من كالم بولس أن هنا

ة ستفادة من تثبي ت النعم االالكثري من عمله ِف املؤمنني من خالل املؤمنني اآلخرين. الشخص الذي يهمل عالقته مع املؤمنني اآلخرين سيفقد 
 .(12كورنثوس 1اجة كل عضو لألعضاء اآلخرين ِف م بولس على نطاق واسع عن حل  اليت َتيت من خالل الشركة. )تكَ 

اق  ة الرس  ول ب  ولس ِف التخط  يط الس  ابق ل  زايرِتم. مت  ت إعاقت  ه ل  يس بس  بب املش  اكل ولك  ن بس  بب أولوايت  ه ِف الك  رازة ابإلْني  ل ِف  ( مت  ت إع 13) 
اآلن ال  أي ح  ال جميئ  ه    . عل  ى ب ب  ولس إَل أم  اكن أخ  رى أوال ذه    ر ب  ه ابلفع  ل ِف رومي  ة. د بُش   ِ ( ألن اإلْني  ل ق  22-20:  15  انظ  ر األم  اكن احملروم  ة ) 

 . ( 24-23:  15 يصل إليها اإلْنيل ) ن زايرته هناك ستكون خطوة حنو الوصول إَل منطقة أخرى مل إ يتعارض مع أولوايته حيث  
إَل شخص من    ا ( "اليواننيون" هم أولئك الذين َتثروا ابْلضارة اليواننية ِف ثقافتهم وحضارِتم. كلمة الربابرة تعن "األجانب الغرابء" مشريً 14) 
 أهنم جهله وغري متحضرين.   َل الربابرة على إ   نية. نظر اإلغريق اليواننيون ر أقل ابلثقافة اليوان ة بدائية هلا َتثُّ ثقاف 

وال سيما من الفلسفة اليواننية. مصطلح اجلهالء هم الناس الذين ليسوا على دراية ابلتعليم    ا أشار مصطلح اْلكماء إَل األشخاص الذين تلقوا تعليمً 
رَسل  شر مُ مته هلم فضالً عن إظهار دوره كمب هم خلد صر على أنواع معينة من الناس. جهز ذلك وأعد العايل ِف العامل. أ وضح بولس الرسول أن خدمته ال تقت 

 . هلم 

 
تفسري هيدج لرسالة رومية   2
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ولكنه مديون ألنه كان قد    ، من حيتاج لسماع اإلْنيل. بولس غري مديون ألن اخلطاة يستحقون َساع اإلْنيلنه مديون لكل  إقال بولس  
 إبعطائها لآلخرين.   وإلتزم قى النعمة تل  

ن رامي اآلن مديون لسامي على الرغم من أن سامي قد ال يكون فعل أي  . فإرامي من املال مع    ا سامي مبلغً وشارك    التوضيح: إذا أعطى
 كذلك علينا دين ألولئك الذين مل يسمعوا اإلْنيل ألن هللا قد أعطاان مسئولية نتقاَسها معهم.   شيء لكسب هذا املال.

 ي  ملشار ة اإلنجيل؟ ملاذا ؟    هل كل مسيحي مؤم  عليه د

 سها هلذا العمل. يل" تعن أن كل قوته وقدراته كرَّ   ( "فهكذا ما هو 15) 

 بدأ موضوعه الرئيسي ابلقول: "أان مستعد للتبشري ابإلْنيل لك" مث أوضح إبَياز ما هو اإلْنيل وملاذا حيتاج  
ُ
وجز ِف  إليه العامل. ميتد هذا الشرح امل

 كل الرسالة اليت كتبها بولس الرسول ألهل رومية. 
برسالة جلميع أهل العامل. )انظر املالحظة على    اًل مَّ كان حمُ    لزايرِتم.مؤهاًل   رسواًل   تظهر مرة أخرى ملاذا يعترب بولس   ( 15-14)اآلايت  

 (. 6-5اآلايت 
صحاح  هللا. ويستمر هذا املوضوع ِف اإل  م هذه اآلايت موضوع اليهود واألمم ومكانتهم أماماإلْنيل هو لليهودي واليوانين، تُقد ِ (  16)
 ث. لن يستحي )خيجل( بولس من اإلْنيل، حىت ِف قلب قوة وسلطة اإلمرباطورية، ألن اإلْنيل هو "قوة هللا". الثال

الوفاء  قوة حنتاجها ْلفظ هذه الوصااي و   يل. قوة هللا جتعل اإلْنيل فعااًل للخالص. تصاحب وصااي هللا دائًماقوة هللا عاملة ِف رسالة اإلْن 
الرسالة ْند الروح القدس    لون على قوة اإلْنيل ألنه بينما يوص   سل( خدام اإلْنيل . يعتمد )رُ 3نطق بكلماته عندما يُ   تبدأ قوة هللا ِف العمل   هبا. 

 قنعة وقوية للسامعني. مُ َيعلها 
   ا للحق املكتوب ولكن أيضً   فقط الدفاع عنه إبعتباره موضوًعا   ْنيل ال يعن اإل عن  دفاع بولس الرسول  

ُ
ها  . أعلن ريِ  غَ للتبشري والكرازة أبنه اْلق امل

  سامعيه. غريِ  الرسول بكل قوته أن اإلْنيل يُ 
   ملاذا يجب 

 
 بش أخ يكوخ لدينا ال قة عندما ن

 
 كرز ألاإلنجيل؟ ر ون

 ( "البار ابإلميان حييا" هو حمور وأهم بيان ِف رسالة بولس الرسول ألهل رومية. 17) 
 . ὁ δὲ δίκαιος ἐκ πίστεως ζήσεται اجلملة اليواننية هي 

 .O de dikaios ek pisteos zesetaiتظهر هذه اْلروف ابإلْنليزية هكذا...  
ابإلميان    رَ ر ِ ن األصلي  هو أن "الشخص الذي ب ُ ال يوضح ترتيب الكلمات املعىن بوضوح ِف بعض الَتمجات للكتاب املقدس. معن البيا

 سيحيا". 
يتربر ( 4:  2حبقوق  )هذا النص من سفر    سَ بِ قتُ ا ان" أن  اإلنس  . تتعامل كل رسالة بولس الرسول ألهل رومية مع موضوع "كيف ميكن أن 

علن هبذه اجلملة على أولئك الذين  ية التالية ألن غضب هللا جاهز ومُ هذه املسألة والتعليم ِف اآل  بر هللا(. تظهر أمهية  كيف حنصل على)  يكون ابرًا 
 يزالون غري متربرين. ال  

بر هللا العامل ِف اإلنسانية من خالل   4" ق من هللا واملقبول لهتدف ِ ... ولكن الرب امل هلل ِف ذاته َسة الربهللا الذي يتحدث عنه هنا ليس "برُّ 
 إمياهنم.  

 
 11:55ش أو  10- 7:37وحز 18:1كو1و 12:4و عب 16:1ورومية  25و  23:1بط1ا أيصً  انظر  3

   ؟

   ؟
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 Augustine أوغسطينوس     

 

 Martin Lutherمارتن لوثر    

غفران خطاايهم فقط لكنهم يبدأون ِف أن يكونوا  ب  َسب ابرة بسبي من هللا ابإلميان". الناس ال حتُ "الرب الذ  (9:  3ِف  )   نفس التعليم ىف 
 هم. ألن هللا قد غري   ا أبرارًا حقً 

الرسالة ) بعد ِف  فيما  بولس  الذين يؤمنون. ِف    ( أن برَّ 22-21:  3يقول  بيسوع هو جلميع  الذي ابإلميان  نقرأ    (19-17:  5)هللا 
 "عطية الرب" اليت تربر كثريين. 

بيل للتأكيد على أن اإلميان هو الوسيلة الوحيدة. هذا الَتكيز يتماشى مع مفهوم الربوتستانتية لكلمة  إن عبارة "من اإلميان إبميان" هي س
sola fide  .اإلميان وحده" كشرط للخالص" 
 ِف رسالة رومية إَل حكم ودينونة هللا.    " املوت "شري مصطلح  يُ 

ُ
ينجو  للموت. من يؤمن هو من حييا و   دمر "حييا" هو عكس  غضب هللا امل

 ب غضب هللا على الكل ما عدا أولئك الذين هربوا من هذا الطريق. كْ (. سيتم سَ 18عدد  انظرمن حكم الدينونة )
ا   ألاإليماخ؟   ماذا طعني أخ يصبح الشخص ألار 

 في هًا املقطع ماذا طعني أخ نحيا؟ ما هو املوت؟ ماذا طعني أخ 

 ؟ نعيش ألوسائط اإليماخ   

 هوتي خ الًي  تم  وا بسبب رسالة رومية  ال ثالثة م  ال

الغرض األصلي هلا ِف توفري أساس   لرومية ختدم  الرسول  تزال رسالة بولس   ال 
ُ
امل التبشريي  فإهنا تفعل أكثر من  ي لِ رسَ للعمل  . مع ذلك 

خالص الناس هبذه الطريقة  ذلك. بينما كان بولس يشرح ملاذا اجلميع حباجة إَل َساع رسالة اإلْنيل أوضح بدقة ما هي هذه الرسالة وملاذا ميكن 
 ها. الرسالة وسيطر على بنائسالة معظم تبشري بولس والدفاع عن الر  حتوى اعَتاضات العامة. على بعض االد الرسول بولس فقط. ور 

   فورايً   ا الهوت بولس ِف اخلالص دفاعً كل ما لدينا ِف رسالة رومية هو تفسري وشرح الهويت للخالص. يقدم  
ُ
ويعمل    5هو دين ضد امل

 . ا أيضً   6هب اخلالص( ِف علم السوتريولوجي )مذ   على تصحيح األخطاء الواردة حديًثا 
 ستعادة أهم اْلقائق املنسية. خ ال مر التاري   رسالة بولس الرسول إَل رومية على   هللا ستخدم  ا 

عام   -1 تعه   386ِف  أوغسطين ميالدية  قراءة    وس د  بعد  اخلطية  حياة  -13:  13رومية  ) بَتك 
 ِف زمانه  )قرنه(.   وأصبح الالهويت األكثر َتثريًا   ( 14

 

بع   د أن س    عى لس   نوات لض    مان    ( 17:  1رومي    ة  ) أدرك م   ارتن ل    وثر مع   ىن    1515ِف ع   ام   -2
متزاي     د     ممارس     ات الرهبن    ة حبم     اس   ب     اع ت ل ل    وثر أن َي     د الس     الم الروح    ي اب اخل    الص. ح     او 

كل طقوس الكاثوليكية لدرجة أنه َجَلد نفسه. بينما كان    ى رب عل صام ومارس وتد )إضاِف(. 
س  تقبل م  ن هللا فج  اة فه  م  ا   داميت  ني يزح  ف س  المل كاتدرائي  ة الق  ديس بط  رس ِف روم  ا ب  ركبتني  

 مفهوم النعمة ابإلميان. 

 
 العهد اجلديد اليوانين للكاتب الفورد   4
 وسيتم وصفهم فيما بعد. األمميني إخوِتم على اليهودية التقاليد فرضوا انموسيون مسيحيون 5
غالبًا ما يتم دراسة رومية وغالطية مًعا ألن غالطية هو شرح أقل مشواًل لبعض من نفس موضوعات اإلْنيل اليت تشرحها رسالة رومية. 6

 

   ؟

   ؟
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   John Wesleyجون وسلي     

لته أبن اإلمي ان  رأى لوثر أن م ن يه رب م ن حك م ودينون ة هللا ه و ال ذي ي ؤمن بوع د هللا ابلغف ران. وأص بح ه ذا التأكي د أس اس رس ا 
 لص. سبيل الذي ميكن به أن نَ وحده هو ال 

كان  لس   نوات. وحب   ث عن   ه  ض   مان اخل   الص الشخص   ي ال   ذي س   عى ل   ه    1738وج   د ج   ون وس   لي ِف ع   ام   -3
ر للهن  ود  بش   ِ ة. ح  ىت أن  ه ذه  ب مل  دة ع  امني كمُ للكت  اب املق  دس وع  اش حي  اة ديني  ة دقيق    ا متحمس  ً   وس  لي ابحث ً ا 

األص   ليني ِف أمريك   ا، ولك    ن مل يفه   م بوض    وح اإلْني   ل نفس    ه. رأى خ   الل عاص    فة وه   و عل    ى م     الس    فينة  
    كانت تثق بكل هدوء ِف الرب ومل ختشى املوت وأدرك أنه ال ميلك هذا اإلميان.     عائالت مورافينيا اليت  

  
فيني ال  ذين ش  هدوا أبن  ا ور امل  ابإلخ  وة    ا لتق  ى أيض  ً ا املق  دس أن التجدي  د حي  دث فج  أة.    رأى وس  لي ِف الكت  اب 

دَّ ي د الواض ح ال ذي ال ل ختب ار التجد ا للخالص. بدأ يدرك أن ه حيت اج إَل    ا شخصيً   لديهم ضماانً  عن دما    دَ بس في ه. جت َ
  أن   لة رومية شعر وسلي ما يقرأ مقدمة لوثر لرسا   جتماع مجاعي ِف منزل للدراسة والصالة. بينما كان شخص  ا كان ِف  
ط ي هللا يل  نفع ل بش كل غري ب" ق ال: "ش عرت أن ن أث ق ِف املس يح. املس يح وح ده خلالص ي: وق د أع ا ب تهج و ا قلبه " 
 7صن( من انموس اخلطية واملوت" )خلَّ أنه قد أبعد عن خطاايي، حىت أنقذين    َتكيًدا 

للتبش  ري والك  رازة حبم  اس وغ  رية. ال ت  زال رس  الة رومي  ة ت  تمم غرض  ها م  ن ت  وفري أس  س  ال  دافع  ه  و  م ه  ذه الرس  الة  ه  ْ ابلنس  بة هل  ؤالء الرج  ال الثالث  ة، ك  ان ف َ 
    اإلرساليات من خالل شرح الهوت اخلالص. 

 ما هو ال كث   الًي يمك  أخ ت  يله لرسالة رومية في  ياتك وخدم ك؟ 

ا المممدرس ا  ي علمممى   المممدعوة للخدممممة شمممرإ  لحة عممم  خدممممة اإلنجيممملال ا   مممب ىممم املعمممام: ألاسممم  دام املقطمممع مممم  هممًم    والمممدي  الممًم
 
ي   بشممم الكمممارز وامل ر ألولئمممك الممًم

 والقوة التي طعطيها هللا للخدمةال يح اجوخ ف ى سمات اإلنجيل 

وميممة وتقممديمعا ف ممى مجموعممات أخممر   يجب على الطالب خالل األساأليع م  هًه الدورة واملنهج فعداد ثالث خممدمات أو دروس علممى أسمماس النصمموص فممي رسممالة ر 

الطالممب أخ    تحسمم خ العممرل ال قممديميال يغب ممي علممى   بعد كل عرل تقديمي يجب عليه أخ يطلب م  بعض السممامع خ أخ يقولمموا لممه  يمم  يمكمم    ال طالب اموموعة   غ   م   

ا طعطف قائد اموموعة نسخة م  مال ظاته ال قديمية وو 
 
 م العرول وخططه ل حس خ عرضهال ث عندما قد ا للمجموعات واأل د   ىل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 103مدينة كانسيس  دار الناصري للنشر 1أعمال جون وسلي  جملد رقم  7

   ؟



20 
 

 

 

 طلب م  بعض الدارس خ ال حدث عما   بوهالعام املك وبة م  الدرس الساألأال االألد على قائد الص  جمع امل

 .طرإ أسئلة ملراجعة الدرس الساألأال راجع اإلجاألات وصححعا  سب الحاجةا

 الكنيسة في رومية 
. كان هناك خليط من اجملموعات العرقية واللغات  8روما أكرب مدينة ِف العامل فيها أكثر من مليون نسمة : ِف زمن بولس كانت  املدينة 

 واألداين. وكانت أغلبية الناس من العبيد. 

روما   من  يهود  اْلاضرين  من  اخلمسني كان  يوم  ففي  روما.  إَل  اإلْنيل  مَحَل  من  أول  َمن كان  نعرف  روما: ال  إَل  األوائل  املبشرون 
( َمن دخل منهم إَل اإلميان املسيحي مَحَل معه ابلتأكيد رسالة اإلْنيل إَل روما. من املؤكد أبن إعالهنم أن املسيح قد جاء،  10:2أعمال)

 حَتموا اليهودية ابلفعل. انتشر بسرعة أكرب بني األمم الذين ااإلاثرة واجلدل. كان اإلْنيل قد َتسبََّب ِف 
عتقاد أبن الكنيس ة ِف روم ا أسس ها الرس ول بط رس، مثلم ا ت ؤمن الكنيس ة الكاثوليكي ة الروماني ة. فف ي هناك ما يدعو لال بطرس...؟ ليس

سم بطرس ِف أي رس الة اطرس. فلم يذكر بولس على اإلطالق ر بولس أشخاًصا خمتلفني كانوا ِف روما ليس من بينهم بكذ  (16رومية  )حتيات  
 .9سجنه ِف روما من رسائله اليت كتبها أثناء

األم  م  ،ب  ولس. دع  اهم روم  ا كان  ت ِف الغال  ب م  ن األم  م كنيس  ة األم  م: م  ع أن الرس  الة ختاط  ب اليه  ود ِف أج  زاء منه  ا إال أن الكنيس  ة ِف
كنيس ة روم ا ك ان ق واًي ن الت أثري اليه ودي ِف  أفه و مس تعد للتبش ري للروم ان. إال نه م ديون لك ل م ن الي واننيني والرباب رة إقال   (15-13:1)رومية

 دة اليهودية.ألن املؤمنني األوائل كانوا يهوًدا. من املمكن أن اإلْنيل مل يكن قد ُفسِ ر بوضوح بطريقة تُبني  للمؤمنني ُحر يتهم من لوائح العبا

 مقدمة لللقرة الك األية
ا إَل التربي ر ابإلمي ان؟". عل ى أي ح ال    لعم ل الك رازة ف إن الس ؤال ال ذي ينش أ بطبيع ة اْل ال ه و:  مبا أن هدف بولس هو تعزيز  "ه ل حيت اج اجلمي ع حق ً

ن َيلب له ثلًجا وساكن الصحراء ال حيتاج للرمال. 
َ
 هناك بعض األمور اليت ال حيتاجها كل واحد. فَمن هو ِف القطب الشمايل ال حيتاج مل

كل إنسان ِف العامل فرمبا عاش بعض الناس حياة ال رب وقَ ِبلهم هللا ابلفع ل. اجل زء الث اين م ن    حيتاجه قد يظن شخص ما أن التربير ابإلميان ليس شيًئا  
 .( مكتوب ليبني أن كل إنسان حمتاج إَل التربير ابإلميان وهو ابلتايل حمتاج إَل رسالة التربير ابإلميان 20:3إَل   18:1الرسالة ) 

  20:3ف ى18:1النقطة الرئيسية في اللقرة )رومية

 
 373كالم وحديث ولينقسون وبوا ِف العهد اجلديد    8
 11ه على رسالة روميةتناول تشارلس هودج ابملصادر االولية اليت تد عي ان بطرس الرسول هو مؤسس الكنيسة ِف رومية واوضح ملاذا هي غري موثوق هبا ِف تعليقات 9
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مطال ب حتت الدينونة. ال ميكن ألي إنسان أن ينال اخلالص عل ى أس اس تس ديد  اجلميع كل إنسان ِف العامل وصااي هللا فصار   تعدىلقد  
 هذه الوصااي ابلفعل. تعدواهللا ألن اجلميع قد 

ب  ولس حال  ة األممي  ني ال  وثنيني ال  ذين مل يك  ن ل  ديهم كلم  ة هللا املعلن  ة ويب  ني أهن  م رفض  وا معرف  ة هللا ال  يت أظهره  ا هل  م ِف اخلل  ق. مث أواًل يص  ف 
  أن العامليصف حالة بن إسرائيل الذين كان لديهم كلمة هللا املكتوبة ولكنهم مل يطيعوها. وخيتتم بوصف حالة اخلطية العامة للعامل. اخلالصة هي 

 ستحقاقاته اخلاصة.نه ال ميكن ألي أحد أن خَيُلص ابكله ُمذِنب أمام هللا. واإلْنيل ضروري أل
األم م: رف ض هللا    ي ة ِف ه ذا ال درس الفق رة األوَل: "خط ( إَل ث الث فق رات. وس ندرس  20:3إَل 18:1)رومي ة   2هلذه الدروس سيتم تقسيم اجلزء  

 (. 32-18:  1لعبادة األواثن" )رومية 
   للمجموعةال32-18: 1الدارس اللقرة )رومية يقرأ 

  32-18:  1األمم: ر ض هللا لعبادة األوثاخ )رومية  خطية
 نتقالية بني هذه الفقرة والفقرة السابقة.هي اآلية اال 18اآلية 

  32-18: 1رومية  )النقطة الرئيسية لللقرة  
 نام وأصبحوا فاسدين متاًما.جتهوا إَل األصاكان لدى األمم معرفة أساسية ابهلل لكنهم رفضوها و 

 مال ظات آية آية
يع ن ه ذا أهن م    "(. 7،6:2ِف "تس الونيكي الثاني ة   عن ذاته. وقد حجزوا اْلقيقة )الفعل حجزوا نفس ه املس تخدم   ( أعطاهم هللا معرفة أساسية 18) 
اْلقيق ة ال يت ل ديهم. الفج ور كلم ة تص ف عث رة ِف ع امل ال دين وتع رب ع ن  متلكوا بعض اْلق وهو ما ستشرحه اآلية التالية. ستتم إدان تهم ألهن م رفض وا  ا قد  

-24:  1(. اإلمث يع   ن الفس   اد األخالق   ي، ويتض   ح م   ن الفج   ور والش   ر )رومي   ة 23-19:  1نفس   ها أهن   ا وثني   ة أو عب   ادة املخل   وق دون اخل   الق )رومي   ة 
32 )10 . 

هللا عليهم. يوضح أسلوب حياِتم أهنم ينك رون س لطان هللا. وِف املقاب ل ف إن  . تشمل معرفتهم بسلطان  20واْلقيقة اليت حجزوها حُمددة ِف اآلية  
 أسلوب حياة املسيحيني يُبني  خضوعهم لسلطان هللا  ِف كل ما يفعلونه وما ال يفعلونه. 

 

 ما هي بعض طرق فعالخ الحقيقة م  هللا لوميع الناس؟ 

 والعام الخاص  -تسليط األضواء: نوعا اإلعالخ )الرؤيا  
ألن هللا أعل ن اْل  ق بط رق كث  رية فإنن ا نتح  دث هن ا ع  ن ن  وعني م ن اإلع  الن: اإلع الن الع  ام واإلع الن اخل  اص. يش ري ب  ولس إَل كليهم  ا ِف 

 الرسالة إَل رومية وإن كان بغري هذين املصطلحني.

 .هللا املذهل وقدرته العجبية ِف تصميم الكوناإلعالن العام هو ما ميكن أن نفهمه عن هللا من خالل التأمل ِف خليقته. نرى عقل 

كما نرى األمهية لدى هللا ِف طريقة تصميمه للنسان. إن حقيقة أننا ميك ن أن حُنل  ل البي اانت واملواق ف وك ذلك تق دير اجلم ال  
ت بصورة أكرب. نعلم أنه ال  ومعرفة الفرق بني الصواب واخلطأ )وإن يكن غري معصوم( تُبني لنا أن خالقنا ال بد أنه ميتلك تلك القدرا 

 (. 9:  94؛    4-1:  19نظر مزمور  ا التواصل ألن لدينا تلك القدرات ) بد أن هللا ميكنه التفكري و 
 

 تفسري وليم جريت هوس على رسالة رومية   10

   ؟
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"إذا كان جذر خطية اإلنسان هو الفساد الدين 
ثوس، فالثمرة هي الفساد األخالقي" )وليام غري

 تفسري الرسالة إَل رومية(

ألن اإلع الن الع ام يُب نيِ  لن ا أن هللا ميكن  ه أن ي تكلم فإنن ا ن درك أن اإلع  الن اخل اص ميك ن أن حي دث. هللا ش  خص )أقن وم( وه و ق ادر عل  ى 
 سفر( من هللا.اك رسائل من هللا بل وحىت كتاب )(. هذا يساعدان على إدراك أنه ميكن أن تكون هن11) ته العاقلةالتحدُّث إَل خملوقا

( لك ن اإلع الن الع ام ال خي ربان ع ن كيفي ة 20:1ابإلعالن الع ام يع رف الن اس أن هن اك إهل ًا وأن عل يهم طاعت ه وأهن م عص وه ابلفع ل )رومي ة
 يُبنيِ  لنا اإلعالن العام أننا حنتاج إَل إعالن خاص ألنه يوضح لنا أن الناس خطاة "وبال عذر" أمام خالقهم. الوصول إَل عالقة قوية مع هللا.

نن ا أة ال يت وض حها لن ا اإلع الن الع ام َحَدث اإلعالن اخلاص ِف الوحي ابلكتاب املقدس وُت بتجسد املسيح. يشرح اإلع الن اخل اص اْلال 
 اإلعالن اخلاص شخص هللا ويوضح السقوط واخلطية ويُبنيِ  لنا كيفية التصاحل مع هللا.ساقطون ومذنبون. ويصف 

 ماذا ي  ب نا اإلعالخ الخاص عما هو أبعد مما نعر ه م  اإلعالخ العام؟ 

عَتف وا أبن ه ال ب د أن يك ون هن اك ن وع م ن العق ل اب ة خليقت ه. وح ىت فالس فة الي وانن ( ميكننا أن نرى اْلقيق ة ع ن هللا م ن خ الل مراق19)
طبيعة اإلنسان جزًءا متميزًا من اخلليقة بشكل خ اص. إنن ا ن رى اْلقيق ة ع ن وج ود هللا وطبيعت ه م ن خ الل مالحظ ة  اإلهلي يضبط الكون. تُعَترب

 .11(، "إذ عرفوا ..."32اآلية  انظر والشر( )أن اإلنسان لديه وعًيا أخالقًيا عن اْلق واخلطأ )اخلري

 ما الًي يمكننا  عمه ع  هللا عندما ن كمل في اإلنساخ؟  

ه  ذه معرف ة تكف  ي جلع  ل    تعت رب   12( م ن عملي  ة اخلل ق يع  رف البش ر أهن  م خملوق ون وأن هللا ل  ه س لطة )ق  وة( وس لطان أب  داين عل يهم )"اله  وت" 20) 
(.  32نظ ر التعلي ق عل ى آي ة  ا ملعص ية )العص يان وع دم الطاع ة( ) عدالة اْلكم عليهم خلطاايهم. هم يعرفون أهنم م ذنبون اب رفضهم هلل بال عذر وتتفق مع  

 إن حقيقة معرفتهم هبذه األمور عن هللا وعن أنفسهم جتعلهم بال عذر. 

إن عدال     ة هللا تقتض     ي أن تك     ون اخلطي     ة ُمتعم     َّدة قب     ل معاقبته     ا. م     ن  
ختي   ار م   ا ه   و  رف   ة ال   يت ل   دى الن   اس كافي   ة هل   م ال الض   روري أيض  ً ا أن تك   ون املع 

أفضل. فإذا كان مستحياًل عليهم أن خيتاروا العمل بطريقة خمتلفة فال ميك ن أن  
زيد من النقاش حول هذا املفهوم  هللا هنا يشرح ذاته. )مل يكونوا "بال عذر". إن  

 نظر تسليط الضوء ِف الدرس التاسع بعنوان "عدالة هللا ِف احملاكمة"(. ا 

فَتاض أن هناك إهلًا سامًيا وهو الذي خلق  اريًبا كل ثقافة ِف العامل لديها  تق
اخلارقة األخرى عوًضا عن  القوى  املعتاد بعض  يعبدون ِف  بولس    العامل. هم  العظيم. مل حياول  الفائق  أهنم منفصلون عن هللا  يعرفون  هللا ألهنم 

    إثبات وجود هللا لكنه أشار إَل أن وجود هللا وسلطانه أمور معروفة ِف كل ثقافة وأن هذه املعرفة تؤدي إَل اإلدانة ابلذنب. 

عالن اخلاص. كما إن العامل ال ُيَصوِ ر هللا بدقة ألن العامل حتت لعنة اخلطية  هناك حدود للعالن العام. فال يتم إعالن معرفة املسيح واإلْنيل إال ابإل 
ا األصلي مما  وال يظهر متاًما تصميمه األصلي. اخلليقة مثل لوحة مجيلة عليها بصمة من الوحل والطني. وقد تضرََّرت ولكن ال يزال فيها بعض من مجاهل 

 يُبدي ويُظهر شيًئا عن الفنان املبدع. 

 
. اْلديث رادة و التفكري واإل قنوم قادر علىأنسان لكنه إن هللا هو أحنن ال نقول  11

 
. ية كاًل من القوة والسلطان قد ُت ذكرمها ثر من السيادة وِف هذه األ أك القوة    َل إ واليت تشري    dunamisكلمة قوة هنا من الكلمة االغريقية  12
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العبادة الرومانية فيها تنوع كبري. فقد كان الرومان يؤمنون  
آبهلة كثرية. وقد حافظوا على الكثري من أساطري اآلهلة  
اليواننية وغريوا بعض األَساء. عندما غزوا األقاليم املختلفة  
كانوا كثريًا ما يقبلون اآلهلة احمللية ِف دينهم. واعتقدوا أن  
بعض اآلهلة مهمة ِف كل مكان وأن آهلة أخرى كثرية مهمة  

خبالق ُكلي  القدرة  مثل إله  ملناطق جغرافية معينة. ومل يؤمنوا 
اليهودية واملسيحية. كان الدين متغلغاًل ِف كل نواحي اْلياة  
مبا ِف ذلك اْلكومة. تعرَّض املسيحيون للضطهاد لعدم  

 مشاركتهم ِف املناسبات الدينية العامة 

 

أن  ام ل ه الش كر )التس بيح(. لك ن اإلنس ان رف ض س لطان هللا علي ه عوض ً ه اإلنسان كإله )العب ادة( ويق د ِ جدَّ ( يستحق هللا أن ميُِ 21-22)
 .املستقلة محاقة ةهلعَتاف هبذه اآلاال أيخذ الفضل ِف كل ما لديه.د اإلنسان أن يكون إهلًا لنفسه ويشكره على ما انله منه. لقد أرا

ثل اْلقيقة. وألهنم رفضوا اْلقيقة فقدوا قدرِتم عل ى رؤيته ا وفق دوا فهمه م ل اإلرادة واإلخالص. والنور ميُ ث ِ وب الناس. القلب ميُ أظلمت قل
 لألمور الروحية واألبدية. وابلتايل مل يفهموا العامل املادي بدقة.

ز الن  اس عل  ى أنفس  هم وعل  ى الع  امل امل  ادي وق  د أدى رك    ( يُ 25، 23) 
ع آهل ة مت دح طبيع تهم الس اقطة. نقل وا إَل املخلوق ات رفضهم للخ الق إَل ص ن

ولية ال يت حيملوهن ا جت اه اخل الق أنك روا ئاجملد الذي يس تحقه هللا. ولتجن ب املس 
م  وا املخلوق  ات. ه  ذا املوق  ف ه  و أس  اس التط  ور اْل  ديث والنزع  ة وج  وده وكرَّ 

اإلنس  انية. ف  إذا ك  ان اإلنس  ان ق  د أوج  د ذات  ه فيمكن  ه إذن أن حي  دد مقص  ده 
 وأخالقه. ةاخلاص وقيم

م   ا ه   و  يءإن ج   وهر الوثني   ة ه   و خدم   ة املخل   وق وعبادت   ه. خدم   ة ش   
ا لتل ك األولوي ة. وأن تعب د  إعطاؤه املكانة األوَل ِف اْلياة وترتي ب اْلي اة وفق ً

. وأن تنتظ  ر والكرام  ة ال  يت يس  تحقها هللا فق  ط ش  يًئا م  ا معن  اه أن تعطي  ه الثق  ة
يعطي  ه إال هللا. املادي   ة اْلديث  ة ه   ي الوثني   ة. ال م  ن املخل   وق الش  بع ال   ذي ال 

 ميكن إلنسان أن يكرم األمور املادية بدون أن ينتقص من عبادته هلل.
 س جاب األمم ملعر ة هللا؟   ا ي  

-26)( هذه اآلية تقدم لنا املوضوع ال ذي يس تفيض ِف اآليت ني 24)
ب ال وثن للمخل  وق ي ؤدي بش  كل طبيع ي إَل الفج  ور مب ا ِف ذل  ك . ح ُ (27

لجس  د أولوي  ة لكنه  ا ِف الواق  ع ِتين  ه لاخلطي  ة اجلنس  ية. اخلطي  ة اجلنس  ية جتع  ل 
 هللا.ًسا خلدمة ًسا ومكرَّ وتذله. ألن اجلسد ينبغي أن يكون مقدَّ 

( الفج  ور نتيج  ة طبيعي  ة لتمجي  د ال  ذات والس  ماح ملش   اعر 26-27)
اإلنس    ان. فعن    دما تس    ود الرغب    ات يص    بح  ىاألانني    ة أن حتك    م وتس    يطر عل    

أي ش   خص أو يتمت   ع أبي  ا. ف   ال ميك   ن للنس   ان أن حي   بَّ مش   وهً  نس   اناإل
 شيء بشكل صحيح ما مل حيب هللا أبَسى صورة. 

  العالقة بني الفجور ورفض هللا.بنيِ  تُ هذا املوضوع و  24قدم اآلية تُ 
حن  راف اجلنس  ي أوض  ح م  ن بع  ض اخلط  ااي حن  راف. االاك  ل خطي  ة ه  ي 

بتع  د اإلنس  ان ع  ن اأبقص  ى ح  د. ك  ان الكنع  انيون أمثل  ة عل  ى ذل  ك. وكلم  ا 
ض  ارة مل تفس   دها. وحش  يته وقس   وته وفس  اده. يظ  ن بع   ض الن  اس أن هن  اك ثقاف   ات بس  يطة تع  يش حي   اة أفض  ل ألن اْل تزداداطري  ق هللا كلم  ا 
ن الناس ِف هذه الثقاف ات يعيش ون ِف خ وف م ن امل وت وم ن األم ور اخلارق ة للطبيع ة. وميارس ون ع ادات قاس ية ويع انون م ن نت ائج أاْلقيقة هي  

 أسلوب حياِتم الفاسد اخلاطئ.

 ؟
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ثله العليا. ن إنسانيته. وسينقصه حىت مُ نفصل عن هللا فال ميكنه أن يكون حًقا حسب القصد مااإلنسان خملوق لعمل عالقة مع هللا. فإن  
 
ُ
لك  ن ك  ل ش  خص يت  أثر بفق  دان اإلنس  انية اْلقيقي  ة  ،حن  راف اجلنس  يث  ل العلي  ا للرج  ل أو امل  رأة ب  دون هللا. النق  يض األوض  ح ه  و االول  ن تتحق  ق امل
 للنسانية.. إن رفض هللا كإله هو رفض للنسان كإنسان. ورفض عبادة هللا هو رفض خمتلفة بطرق أخرى

حن راف ح ىت ع ن املخل وق ض د م ا ه و طبيع ي. ف إذا َس ح اإلنس ان لنفس ه أن حتكم ه رغبات ه نته ى ابإلان م ن عب د املخل وق أمن املفارق ات  
 شاذة متطرفة غري طبيعية. الطبيعية فسرعان ما تتخذ تلك الرغبات أشكااًل 

حَتام. فأجزاء اجلسم اليت يعبدها الناس ِف اي إَل معاملة جسده بغري  كرم الشخص رغبات جسده فوق هللا فإنه ينتهنه إذا أَ أمن السخرية  
 خطااي اجلنس هي األجزاء نفسها اليت يذكروهنا عندما يريدون أن يقولوا شيًئا فاحًشا ومهيًنا.

مثل الرجال. فإهنن ابلغريزة يريدن محاية س المة األس رة. عن دما ي تكلم  يحنراف اجلنسنغماس ِف الفجور واالال يسرعن إَل اال  النساء عادةً 
 كتمال فجور اجملتمع.ا عن فساد النساء فإن ذلك معناه 

 ما هي بعض أشكال االنحراف الشائعة في مج معك؟

جب دارة. وحال ة اإلمث ه ي العق اب املناس ب للخطي ة وتتس بب ِف األمل واخل  زي ِف  هي م ا يس  تحقونه ا تس م  "اجل زاء" و ه اْلال ة اخلاطئ ة ال يت أدخلو 
 تزايدها والشهوات غري املكتملة ونتائج الفسق.

 تجاوب املؤم  على خطية امل لية:الرد املسيحي و 
م ع ال ذكور أو ب ني اإلانث  )ب ني ال ذكورِف التحليل النهائي ليس هناك أي دليل على أن الكتاب املقدس يعَتف بصحة "عالقات اْل ب املثل ي 

فعل مع  مع اإلانث(" فإذا كان هذا هو اْلال فإننا نتوقع أن ْند بعض التعليم ِف كل أحناء الكتاب املقًدس فيما يتعلق مبثل هذه العالقات كما 
د آي ة كل ش كل آخ ر م ن العالق ات اإلنس انية )مث ل األزواج م ع الزوج ات واآلابء م ع األبن اء وامل واطنني م  ا ع ن ذل ك ال تُوج َ ع اْلكوم ة( وعوض ً

 حتمال أن تكون هذه العالقة مقبولة ِف عيَن هللا.اواحدة تشري إَل 

ثنني من البشر أو النزاع )الصراع( ِف نفوسنا. ِف الواقع هللا خيربان أنه قريب من  قدس الفتنة أو مشاعر اْلب أو االْنذاب بني امل حيظر الكتاب امل
 نغماس ِف سلوك خارج تصميم هللا. ا يتم مراعاة أفكار الشهوة أو االضطربني واجملرَّبني. حتدث اخلطية عندماملتأملني وامل 

ية  ستجابة املناسبة من الكنيسة حنو املثلية البد أن تشمل اْلب الشفوق واْلقيقة الوديعة والتواضع األصيل. كل هذه العناصر الثالثة أساساال
بتعدوا  التصاق هبم ِف أوقات اخلري والشر. هذا يعن رعايتهم وتوصيل حمبة املسيح هلم سواء  متساوية. فمحبة اآلخرين تعن االومطلوبة بنسب  

فإن عالقتنا مع  عن اخلطية أو مل يبتعدوا. حمبتنا لآلخرين تعن أن نراهم بعيَن املسيح متاًما كما رآان ومازال يراان وحنن ِف خطاايان. وِف الغالب  
سَتداد النفس إَل الكمال والسالمة وهو يعمل عادًة  االشخص تقوده إَل عالقة اخلالص مع املسيح. بعد ذلك يكون عمل الروح القدس وهو  

 داخل الكنيسة احمللية. 

لِ ص إنسااًن من قرارات  حمبتنا إلنسان تعن كذلك أن نتكلم معه عن اْلق حىت لو قابل ذلك ابلعداء أو التجاهل. إن تقدمي كلمة هللا ميكن أن ختُ 
ح  سيئة طول العمر واإلضطراب واخلطية واألمل. لدينا خارطة الطريق للحياة ولكن من املهم كسب اْلق ِف أن يُسمع لنا وأن ُنصغي بقلب مفتو 

الصرب والرفق مناقشاتنا بشأن  وأن نستخدم الكتاب املقدَّس ابْلب والتمييز. ليس كل إنسان مستعًدا لقبول تعاليم كتابية معينة. وينبغي أن يقود 
 اْلق. 

   ؟
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"من الصعب فهم األضرار الكاملة اليت تسببها اخلطية 
لشخصية اإلنسان. وراء ضعف اإلرادة اليت نشأت 

ن عقل  د وصار عبًدا وإزدهار املشاعر املثرية َيكم  تبل 
م أن يقدم األعذار عوًضا عن أن يقدم  للشهوة. تعل 
ر أواًل مث ُيفكر بعد ذلك. ُيقدم  األسباب. فهو ُيقر 

املربرات وليس األسباب. يقول اْلقيقة أحياان ولكن بغري 
ساق وال ميكن االعتماد عليها... يربح الكذب ال  اتِ 

جل اْلماقة... اْلقيقة واألصنام وليس هللا واْلكمة من أ
")ويلرب دايتون ألديرزغيت سلسلة الكتاب املقًدس 

 سلسلة: دليل الدراسة لرسالة رومية(.
 

بتعاد عنها  قرار هبا واال عَتاف خبطاايان واالمن املعادلة. وهو يتألف من احملادثة مع هللا وقضاء الوقت معه واال  ا التواضع األصيل هو أيًضا جزءً 
اجلنسية خيَتقون كل جماالت ثقافتنا ولكن علينا أن ْنعل  وقبول حمبة هللا العميقة اليت عربَّ عنها على الصليب. إن الناشطني املدافعني عن املثلية  

لالهويت  اْلب والرمحة دافعنا وليس اخلوف والغضب والكراهية. )من مقالة "ماذا يقول الكتاب املقدَّس عن املثلية اجلنسية: اإلجابة على الفكر ا 
نقَّح عن املثلية اجلنسية" من الَتكيز على األسرة.

ُ
  :عللمقال الكامل راج امل

 .pdf?refcd=say_final-bible-the-does-issues/what-http://media.focusonthefamily.com/fotf/pdf/channels/social 

رفضوا هللا ِف تفكريهم وِف أسلوب حياِتم، أصبحت أمناطهم الفكري ة وفلس فاِتم ُمش وَّهة مث ل س لوكهم. هن اك لع ب ابلكلم ات ِف ( ألهنم  28)
رَّة وَس  ح هل  ا اللغ  ة اليوانني  ة يُب  ني أن  ه ألهن  م رفض  وا هللا ت  ركهم هللا إَل ذه  ن وفك  ر ه  و يرفض  ه وتوق  َّف ع  ن الت  أثري في  ه. هللا أعط  ى اإلنس  ان إرادة ح  

عمل. بعد ذلك َسح هللا ملن يرفضونه متاًما ابلتحرر من َتثريه. فاتبعت عقوهلم مسار ابل
 الفساد بدون مانع من جهة هللا.

 أن ه  ؤالء الن  اس ك  انوا ِف حال  ة  ( تع  ن 28،  26،  24إن األم  ور ال  يت أس  لمهم هللا هل  ا ) 
ا وق  د   :  2بتس  الونيكي الثاني  ة  خت  ذوا خي  ارات ال ميك  ن الرج  وع فيه  ا )ق  ارن  ا مي  ؤوس منه  ا عملي  ً

10-12 .) 
خت  اذ ق  رارات انس  ان ال  ذكي يص  يب عقل  ه الش  لل عن  د يت  أثر ال  ذهن ابلفس  اد. فاإل

بشأن املسائل األخالقي ة. لك ي ي دافع ع ن أفعال ه يعط ي أس بااًب ال يعتربه ا ص حيحة ِف 
 جماالت عملية أخرى من اْلياة.

املعقولممممممة التممممممي يقممممممدمعا النمممممماس عمممممم  ممممممما هممممممي بعممممممض األم لممممممة علممممممى األعممممممًار غ مممممم  

 خطاياهم؟

دُّ وتُقي ِ د الثقاف ة والتقالي د  29-31)  ( ِف هذه اآلايت ْند قائم ة م ن اخلط ااي الرهيب ة. حت ُِ
واْلكوم   ة ه   ذه املي   ول ولكنه   ا موج   ودة ِف قل   ب اإلنس   ان اخل   اطئ. إذا أُزيل   ت القي   ود الثقافي   ة  

 ية. واْلكومية سيتحول كثري من الناس بسرعة إَل الوحش 
 اخلطااي املذكورة هنا ليس هلا تعريفات جتعل كل منها متميزًا متاًما عن اآلخرين ولكننا وضعنا هنا بعض األفكار الرئيسية. 

 مصطلح عام رمبا يتضمن كل اخلطااي األخرى.  :اإلمث وعدم الرب
 .13أي نوع من الفجور اجلنسي :الزان
 مصطلح عام لألفعال اخلاطئة والطابع اخلاطئ. :الشر
  َل حتقي ق مص اْله اخلاص  ة  مص طلح يُس تخَدم كث ريًا ِف الكت اابت اليوانني  ة للش ارة إَل األانني ة العدواني ة. ويص ف الش  خص ال ذي يس عى إ   : الطم ع 
 للسلطة من أجل حتقيق الربح. ستخدام غري املشروع مصاحل اآلخرين. ويتضمن الطمع اال ستعداد أن يدوس على  ا وهو على  

 الشراسة الداخلية وامليل إَل الشر. :اخلُبث
 ستياء من الذين لديهم تلك األشياء املرغوبة.رغبة ِف ما ميتلكه اآلخرون مع االال :اْلسد
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 ستياء.النتيجة القصوى للكراهية واال :لالقت
 املشاجرة رمبا بسبب التنافس. :اخلصام
 حتيال وميكن أن ينطوي على تقدمي طُعم إلصطياد الغري.اال :املكر
 يذاء اآلخرين دون سبب.ستعداد الاْلقد واال :السوء
 غتياب سرًا. اال :النميمة
 النميمة العلنية. :فَتاءاال

 يرى الناس أن هللا عدو هلم ألن شرائعه تدينهم. :البغض هلل
ح َتامهم. الش خص اإهان ة اآلخ رين ال ذين ينبغ ي علي ه ع من الغطرسة والك ربايء. الش خص الض عيف ال ذي ل ه ه ذه الص فة يري د ينب  :اْلقد

 حَتام الذي يريده.قم بشدة من الذي ال يُظِهر له االالقوي الذي له هذه الصفة قاس  على اآلخرين وينت
 الكربايء أصل كل خطية ألنه حيفز اإلنسان على أن حيكم حياته متحداًي خالقه.   : التعظم 
متجيد الذات. وهذا يتفق مع التمركز ح ول ال ذات. إذا َتملن ا ه ذه الص فة م ع الص فات األخ رى. ف إن الش خص مُيج د  :د عاء والتفاخراال

 ذاته على حنو خادع على حساب اآلخرين وإليذاء اآلخرين.  
 بدع ِف إَياد الشر واألشياء املدمرة.الشخص امل :ورمبتدع الشر 

هدم األسرة هو نتيجة للخطية ويؤدي إَل مزيد من تفكك اجملتمع. وجتد النزعة اخلاطئة تعبريًا مبكرًا ِف الطفل ال ذي  :عدم طاعة الوالدين
 يقاوم السلطة األوَل اليت يعرفها.

فتق ار إَل ال ذكاء ولك ن اْل س ق. إهن ا ليس ت االعدم إدراك القيم األخالقية. فاإلنس ان ال يقتن ع ابملناقش ة املبني ة عل ى األخ ال  :عدم الفهم
َُعو ق نتيجة للقلب الشرير.

 األخالقي امل
و اإلنس ان إذ َيع ل لذات ه غري ج دير ابلثق ة. بع د ت رك األخ الق والس لطة وكراهي ة اْلقيق ة املطلق ة ال يت ال متي ل حن   :كسر العهد )بال عهد(
 أولوية فإنه يكسر وعوده.

وغرائ ز اْل ب  هو العكس من وجود غرائز اْلماية والعاطف ة. ه ذا اإلنس ان ي َتك أس رته ويتب ع ش هواته اخلاص ة، :عدم اْلنو واملودة الطبيعية
 .األساسية لديه ُمَشوهة. وميكنه أن يسيئ معاملة األشخاص الذين يعتمدون ِف محايتهم عليه

 14بال رضا وال سرور :عدم الرضا
جت  اه الش  ر ح  ني ي  رى املع  اانة ال  يت اأن يك  ون لدي  ه رمح  ة. ال يتح  ول ع  ن ب  دون ش  فقة. ميك  ن هل  ذا اإلنس  ان أن ي  رى األمل دون  :ع  دم الرمح  ة

 سببتها أعماله لآلخرين. وال حيركه الندم عند رؤية اآلالم اليت سببتها ابلفعل شروره.
أن هذه األمور خاطئة. فالوثن ال يتبع إبخالص حىت اْلقيقة اليت لديه. فهو يعرف أن ه حت ت الدينون ة. لكن ه ل يس ( اإلنسان يعرف  32)

حنطاط إَل درجة أن يكون املعيار اجلديد خرين. وتغرق أخالق اجملتمع ِف االفقط يتبع خطيته فحسب بل كذلك يستحسن اخلطية اليت لدى اآل
 للسلوك موافًقا على الفجور.
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ل إن اإلنسان الذي يقبل اخلطية متاًما يوافق أنه خاطئ ويوافق أن اآلخرين خطاة. ويستمتع خبطااي اآلخرين. لقد كان الناس يصفقون للقت
ف  وق ِف كث ريون ِف العص ر اْل ديث يتمتع ون مبش  اهدة العن ف واألفع ال اجلنس ية غ ري األخالقي ة. ويعجب ون مب ن يتِف س احات املالع ب الروماني ة.  

 رتكاهبا.ااخلطية اليت ميكنه  مقدار

 

 

 

 
 هل كل خاطىء م ل هًا؟

ليس كل شخص قد إرتكب كل هذه اخلطااي بفاعلية. ومع ذلك فإن اإلنسانية الساقطة لديها ميل حنو كل هذه اخلطااي. وميكن لكل 
 خطية من هذه اخلطااي إذا كان ِف ظروف خمتلفة. ةإنسان أن يرتكب أي

ا عل  ى الكت  اب املق  دَّس لكن  ه  ك  ان س  ينيكا   فيلس  وفًا روماني  ًا ومس  ئوال ِف اْلكوم  ة وع  اش ِف وق  ت الرس  ول ب  ولس. مل يك  ن مس  يحًيا ومل يك  ن ُمطَِّلع  ً
.  15الح ظ أن إمك اانت ك ل خطي ة موج ودة ِف ك ل إنس  ان. وق ال: "ك ل الرذائ ل موج ودة ِف ك ل البش ر، م  ع أن ه ليس ت ك ل الرذائ ل ت ربز ِف ك ل إنس  ان" 

 ن نالحظ أن وصف بولس للخاطئ ينطبق على كل زمان وعلى كل ثقافة. ميكننا أ 

ال يت ال  تُقيِ د ومتنع اْلكومة ومعايري اجملتمع كثريًا من النزعة الشريرة لألفراد. كثري من الناس تنغمس قلوهبم وعقوهلم ِف الشهوات اخلاطئة
 سرية حنو اخلطااي املدرجة ِف هذه الفقرة وهم مذنبون هبذه اخلطااي ِف قلوهبم.ألهنا تتطلب موافقة اآلخرين. الناس لديهم ميول يظهروهنا علًنا 

 

 

 تطبيقات اللقرة
ا وص ف للن  اس ِف اجملتمع ات ال  يت مل تس مع ش  يًئا  عَلن  ة ِف اخلليق ة وِف ض  مائرهم. مث وج دوااإلْني ل. ورفض  وا معرف ة هللا امل ه ذه الفق رة أساس  ً

 نغماس ِف شهوات طبيعتهم اخلاطئة وأصبحت رغباِتم فاسدة. وهو ما يفسر ملاذا حيتاج هؤالء الناس إَل اإلْنيل.آخر يعبدونه ويتيح هلم اال
ا حت  ذير م  ن أن ك  ل خطي  ة فيه  ا مي  ل ل   ا كث  رية م  ن اخلطي  ة وتُب  نيِ  أن هللا يكرهه  ا. وه  ي أيض  ً دفع الفق  رة مهم  ة لك  ل إنس  ان ألهن  ا تس  رد أنواع  ً

ضي ِف عملية فقدان إدراك ماهو اْلق واخلطأ.
ُ
 اخلاطئ ملزيد من الشر. من يسمع اإلْنيل ويرفضه هو ِف خطر امل

ول  ة تش  رح ه  ذه الفق  رة الظ  روف ال  يت نراه  ا ِف جمتمعاتن  ا. ب  رغم املن  اداة ابإلْني  ل فيه  ا، جت  د الثقاف  ة والتقالي  د وس  يلة جلع  ل خط  ااي معين  ة مقب
 هللا.وتتجاهل معيار 

 
 87. صفحة  1963مقتبس من رسالة رومية ِف تعليق وتفسري كتاب ن ًشر عام  15
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" 
لي  ا م  ن كهن  ة لق  د ُول  دت ىف مدين  ة تش  يناي اجلنوبي  ة وترعرع  ت ىف مدين  ة دهل  ى الش  مالية وابألص  ح ني  ودهلي. ينتم  ي أس  الِف إَل الطبق  ة الع

 سم انمبوديريس.اهلندوس اليت تعرف اب
الكنيسة للحتفال بعيد امليالد. والحظت طقوًسا م َعينة ِف يوم اجلمعة العظيمة لكنن مل أدرس اإلْنيل أو أمهيته ِف ذهبت مع عائليت إَل 

 حيايت. وحضرت املهرجاانت واإلحتفاالت اهلندوسية أكثر مما حضرته ِف املسيحية.
داء ِف املدرسة. ِف اهلند كانت هذه صيغة للفشل. شتياق إَل لعب الكريكيت وسوء األمع صراعني عميقني: اال شااًب عشتُ   عندما كنت

 يتم تربية األطفال اهلنود للعيش مع الكتب والوصول إَل قمة الفصل وإال فإهنم يواجهون الفشل والعار.
ا ه  ادًن إلنق  اذ ع  ائليت م  ن مةخت  ذت الق  رار ِف وق  ت م  ا ِف س  ن الس  ابعة عش  ر اع  رف عن  دما وال أ الت  ايل  زي  د م  ن الع  ار. ِف الص  باح، خَمرج  ً

ر املط بخ نتظرت أن خيرج أفراد عائليت إَل املدرسة أو العمل. كان خادم املنزل ِف املطبخ يزي ل بق ااي طع ام اإلفط ار. م ألت ك واًب ابمل اء م ن ص نبو ا
 وأخذته إَل اْلمام وأغلقت الباب خلفي. سكبت املادة السامة ِف الكوب وبدأت الشرب أبسرع ما ميكن. 

ن دفع م ن خ الل اابلفط رة إس تدعيت اخل ادم. بع د أن تقي أت الس م وك ل ش يء آخ ر ِف مع ديت. ش عرت بق ويت تَتك يت. و هن رت.  اسرعان ما  
 خلع مفصالت الباب وأسرع ب إَل مستشفى الطوارئ. مر يومان أو ثالثة أايم قبل أن أستعيد قويت.

د س إَل أم ي وف تح املق د س. س ل م فري د الكت اب املق  ِف املستشفى أحضر يل فريد ديفيد م دير هيئ ة "ش باب للمس يح" نس خة م ن الكت اب
 صحاح بصوت مرتفع.ا لراِف". وحني غادر قرأت أمي اإلصحاح الرابع عشر. وقال هلا "هذإْنيل يوحنا اإل

تحدِ ث؟" عَرفت من هو صاحب ستفسرت من أمي: "أمي من املاحي؟ كلمة ضربتن كطن من الطوب.   فأنتم ستحيون".   "ألنن أان حي
 الكلمات. هذه

ص ليت ِف داخل  ي: "اي يس وع. إن كن  ت أن ت معط  ي اْلي اة كم  ا ه و مكت  وب ف إنن أري  د ذل ك. أخ  رجن م ن فض  لك م ن ه  ذه املستش  فى 
ركزة خرجُت شخًصا آخر.

ُ
 بصحة جيدة وأعدك أنن لن أترك أي جهد ِف السعي حنو اْلق". بعد مخسة أايم من دخويل إَل غرفة الرعاية امل

اْلق ِف أكثر من سبعني دولة أستطيع أن أقول أن هللا هو اخلالق األعظم والقادر على خلق منط غ ري ُمتوق َّع ومجي ل م ن اليوم كمدافع عن  
ك رب عل ى اْلياة املنكسرة. كما دخل والداي أيًضا ِف َتعهُّد علن للمسيح. كان التغيري ِف أب الذي رأى ما قام به يسوع ألوالده هو التحول األ

 اإلطالق.
ن فقط أدرك متاًما معىن أن تكون مغمورًا ِف ثقافة الدين دون طرح أسئلة ولكن مبقابلة يسوع املسيح الذي ينقذان م ن وه م ال دين إَل واآل

 الوعد والرجاء ِف قبول اْلياة من خالقنا وخملصنا.
ي لممم طسمممع اإلنجيممل ولكنممه ر ممض هللاال ممما هممي معر ممة هللااملعام : ا ممماذا  ممدث ل لك مم هم؟ ىمم   التممي لممد هم؟   ب ىمملحة تصمم   الممة امو مممع المًم

مال ا ه   شرإ ملاذا ال يظعر الوميع نلس النوت م  الشرال  شرَّ
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معبد يهودي ِف مجهورية  
 تسيسوكلوفكيا 

 
 طلب من بعض الدارسني التحدث عما كتبوه.ايفات املكتوبة من الدرس السابق. َيمع قائد الصف التكل

طرح أسئلة ملراجعة الدرس السابق وبعض األسئلة من الدرس األسبق. راجع اإلجاابت وصححها ا
 حسب املطلوب.

ِوّية: ؤي   مقدمة للك األات الر 
ن الش ر والظل م ِف الع امل. وتص ف تعاجل اآلايت الرؤَيوية مشكلة احملافظ ة عل ى اإلمي ان عل ى ال رغم م 
 .16الوقت الذي يتدخ ل هللا فجأة ِف العامل ليعاقب الشر ويساعد شعبه

املص  طلح املس  تخدم غالب ً ا لوص  ف وق  ت ت  دخُّل هللا النه  ائي ه  و ي  وم ال  رب. بع  ض مق  اطع  
العه  د الق  دمي تص  ف ي  وم ال  رب أبن  ه الوق  ت ال  ذي يعاق  ب في  ه األم  م غ  ري اليه  ود عل  ى مع  املتهم  

بدأ العديد من اليهود يفَتضون أهنم كيهود ل يس ل ديهم م ا خيش ونه م ن دينون ة هللا. وح اول   . 17رائيل إلس 
( ول ن ينج وا 27-18: 5ع اموس  12: 1األنبياء أن يظهروا هلم أهن م س يحاَكمون إذا أخط أوا )ص فنيا 

 جملرد أهنم يهود ولكن االفَتاض ال يزال قائًما.
اليهود قبول حقيقة أهنم ِف    كان من الصعب  ص. فمثاًل كانت املعمودية  حتياج إَل اخلالاعلى 

اليهود، وقد أعَثراطقًسا   أما يوحنا املعمدان فعمَّد  اليهود.  اليهودية. مل يعم دوا  اليهود منه الذين    ستخدموه جللب األمم إَل  عمله هذا بعض 
 (. 9: 3م أبناء إبراهيم )مىت يعتقدون أهنم غري حمتاجني إَل التعميد أو التوبة ألهن

الناس" ) 5:  2ِف الرسالة إَل رومية أشار بولس إَل "يوم الغضب" )  "اليوم الذي يدين هللا سرائر  (. َتيت هذه اإلشارات من  16:2( وإَل 
ايت حقيقة أبهنم لديهم  ( يصدم اليهود أصحاب الرب الذ 3-2:  2)رومية    ( أن اإلْنيل هو اخلالص من غضب هللا. ِف 18-16:  1موضوِعه ِف )رومية 

 أيًضا سبًبا للخوف من يوم الرب. فحىت اإلنسان اليهودي حمتاج للخالص. 

 
 سفر الرؤاي.و  2تس2، 13مر ،21لو، 24جلديد مت بينما ْند ِف العهد ا 27-24وأشعياء  39-37تشمل الكتاابت الرؤيوية للعهد القدمي  أسفار دانيال وحزقيال وبوئيل وذكراي    16
 3ويوئيل  12بعض األمثلة مثل زكراي     17

http://c1038.r38.cf3.rackcdn.com/group2/building13757/media/03s036t.jpg
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كان نريون إمرباطورًا ِف أعوام  
ميالدية وكان ِف   68إَل  54

السلطة عندما ذهب بولس إَل  
روما. كان شديد القسوة  
والكراهية جتاه اليهود  

واملسيحيني. وقد كتب املؤرخون  
األوائل أن نريون أحرق  
 القصر. املسيحيني إلانرة ساحة 

 مقدمة اللقرة:
الفقرة   الدرس األخري درسنا  الثاين من الرسالة إَل رومية: "ضرورة التربير ابإلميان". ِف  الدرس سنواصل دراسة اجلزء  اليت تصف  ِف هذا 

 (. 29-1:2)رومية   بن إسرائيل"  ية األمم". أما هذه الفقرة فتصف "خط  ية"خط
ن كل إنسان ِف العامل قد تعدَّى على وصااي هللا فهو حتت  أثاين هي  قطة الرئيسة ِف اجلزء ال( الن 20:3إَل  18:1هو )رومية  اجلزء الثاين 

 الدينونة. وال ميكن ألي أحد أن خيُلص على أساس تنفيذ وصااي هللا ألن اجلميع قد عصوها ابلفعل. 
هوا إَل األصنام والشهوات اخلاطئة. مث يصف حالة بن إساأن األمم قد رفضوا معرفة هللا و يشرح بولس أوالً   رائيل الذين كان عندهم  جتَّ

 إسرائيل. بىن انموس هللا ولكنم مل يطيعوه. سنقوم اآلن بدراسة فقرة عن  
  :29-1: 2ألني فسرائيل: املعر ة ألال طاعة )رومية  خطية

إَل أي إنسان    ذا اجلزء. يتحدث بولس الرسول هناحوَّل بولس هنا كالمه من ضمري الغائب )هم( إَل ضمري املخاطب )أنتم(. ِف ه
(  17:2يعتقد أن اإلْنيل ال ينطبق عليه ألنه حقَّق ابلفعل معيار الرب. يقع معظم اليهود ِف هذه الفئة وهذا القسم خياطبهم ابلتحديد )رومية

 ق ومذنب. من ذوي األخالقيات السامية. ويؤكد أن من يظن أنه ابر بدون النعمة هو ِف الواقع مناف  ذاته األمم ية كن قد يقع ِف اخلط ل
  :29-1: 2النقطة الرئيسية في )رومية 

 وسيدينهم هللا أيًضا. طااي ذاِتا اليت يرتكبها األمماليهود مذنبون ابخل
  :29-1: 2ملخص القسم )رومية  

( على أن اليهود مذنبون بنفس القدر. 1ن النقطة الرئيسة. وتنص اآلية )( تشكال11و   1اآليتان )
حاح فيق  دم قض   ية ألق  وال تل   ك ص   ي  د ل   يس عن  ده حم   اابة. أم  ا بقي  ة اإل( عل   ى أن هللا حما11وت  نص اآلي  ة )

 (.20:1اآلايت. إهنم بال عذر مثلما أن األمم بال عذر )
دين مبن على هذا  ملاذا يتوقع اليهود أن يكونوا األفضل: لقد قَِبلوا إعالن هللا ولديهم 13تُبنيِ  اآلية  
ويتف  ق اليه  ود كله  م م  ع ص  حاح األول أرس  ى ب  ولس حقيق  ة أن األم  م يس  تحقون الدينون  ة. األس  اس. ِف اإل

الناموس. تعدوا  عندما قال هلم إهنم أيًضا ( نزل عليهم بولس مثل السكني1:  2هذه النقطة. مُث ِف )رومية  
ول   ذلك ف   إهنم يس   تحقون الدينون   ة ذاِت   ا. لق   د َتوقع   وا أن يس   تثنيهم ألهن   م اليه   ود ال   ذين عرف   وا انم   وس هللا 

 وعندهم الدين الصحيح.
اس الي   وم ِف ه   ذه الفئ   ة. فيظن   ون أهن   م مقبول   ون ل   دى هللا ألهن   م يؤمن   ون ابهلل يق   ع املالي   ني م   ن الن    

 ويقومون  مبمارسات دينية بينما هم مستمرون ِف اخلطية.

 م  الناس في مج معك طع قدوخ خطك أاهم مسيحيوخ مؤمنوخ؟   م   الكهل هناح 

 ملاذا طع قدوخ ذلك؟

   للمجموعةال   29-1: 2يغب ي على الدارس قراءة )رومية 

 مال ظات على آية  آية:
(. كان ت ه ذه الفك رة ص ادمة لليه ود ال ذين 20:1( َكْون اليهود بدون عذر فهذا يَتفق مع حال ة األم م ال ذين ك انوا "ب ال ع ذر" )رومي ة1)

 ذين يظنون ِف أنفسهم الصالح.لديهم بر ذايت، متاًما كما هي ابلنسبة للناس ِف العصر اْلديث ال

   ؟
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إن معرفتهم ابْلق تزيد من مسؤوليتهم. قال الرب  عندما حيكمون على اآلخرين فإمنا حيكمون على أنفسهم، ألهنم مذنبون بنفس اخلطااي.
 (.41:12؛ 24-21: 11يسوع إن بعض املدن ِف إسرائيل ستكون دينونتها أسوأ من دينونة سدوم وعمورة )مىت 

ص  حاح يض  ع هللا ِف مك  ان ع ذل  ك حيس  ب ذات  ه ابرًا. وبقي  ة اإلاآلي  ة إَل اإلنس  ان ال  ذي يعتق  د أن  ه ميك  ن أن ي  دين اآلخ  رين وم  تش  ري ه  ذه 
ن ويُبنيِ  كيف خيتلف حكمه عن حكم من يربرون أنفسهم.  القاضي الدايَّ

 غري الدقيقة.( دينونة هللا قائمة على معيار مطلق. إن هللا ال حيكم مبعايري اإلنسان املتغرية 2-3)
ِف الواقع ك ان يقص د هللا م ن ص الحه حن وهم  العدالة ملصلحتهم. ىهتماًما خاًصا لليهود، لذلك ظنوا أهنم سيطروا علا( لقد أعطى هللا  4)

العاملي )الدنيوي(  أن يقودهم إَل التوبة وليس إَل إلغاء العدالة. حيتقر الكثريون صالح هللا عندما يرونه جمرد كرم وتساهل. ألن ما يريده اإلنسان
حتقار له. أما من يعرف عن هللا فهو ؤية صالح هللا هبذه الطريقة هو اكَتاث خبطية اإلنسان. إن ر الفائدة املادية إَل جانب عدم اال من هللا هو  

 أكثر ذنًبا ألن صالحه أعطاه فرصة للتوبة.
للغضب. فألهنم عرفوا اْلقيقة فقد صاروا أكثر مساءلًة وابلتايل زاد غضب هللا ستمرار ِف اخلطية هو جتميع ( إن َتخري وقت التوبة واال5)

 على عصياهنم.
 إن تسليط الضوء التايل مهم لفهم بقية هذا األصحاح.

 عندما نكتف ف ى الدينونة هل س كوخ األمور التي قمنا بها على األرل معمة؟ 

 

 تسليط األضواء: دينونة األعمال:

ا لألعم    ال. فس    يعاقب هللا الن    س    تكون  رتكبوه    ا. اس أو يك    افئهم حس    ب أعم    اهلم ال    يت االدينون    ة اخلتامي    ة تقييم    ً
؛ 42:10؛ م ىت29-28: 10؛ 2:2وسيكون هن اك مس توايت خمتلف ة م ن العق اب واملكاف أة ملختل ف الن اس )عرباني ني

 (.10:5؛ كورنثوس الثانية 48 -47: 12لوقا 
م ه  ي فك  رة ليس  ت م  ن الكت  اب املق  دَّس. فس  ُيدان الن  اس حس  ب س  ِجل  هن ى ع  دم إمي  ا إن فك  رة إدان  ة اخلط  اة وح  دهم عل  

ا، مب   ا ِف ذل   ك امل   ؤمنني س   ُيحَكم علين   ا حس   ب أعمالن   ا )كورنث   وس الثاني   ة  12:20أعم   اهلم )رؤاي   (  10:5(. كم   ا أنن   ا مجيع   ً
األحج  ار  م )ال ذهب والفض  ة و امل  ؤمنني( مكاف  كت أكث ر وبعض  هم أق ل عل  ى أس  اس دوافعه م وص  فاِت )   وس ينال بع  ض املس يحيني 

جته  ادهم ِف عمله  م. ولك  ن املس  يحيني امل  ؤمنني س  ُيَكافأون ألعم  اهلم ألن ك  ل املس  يحيني امل  ؤمنني  الكرمي  ة واخلش  ب والق  ش( وا 
 اْلقيقيني أعماهلم صاْلة. وأعمال املؤمنني اليت ال جتتاز ْاختبار الدينونة ستأكلها النار. 

عل ى أن بع ض الن اس ال ذين مل يس معوا إبْني ل العه د اجلدي د ل ن ي تم إدان تهم عل ى صحاح الثاين من رومية يدل اإل
( وه  ذا ال يع  ن أن هن  اك بع  ض الن  اس ال  ذين مل خيطئ  وا وابلت  ايل ميك  ن قب  وهلم 27،26،13،10،7:2أعم  اهلم )رومي  ة 

تُقَبل أعماله إًن من  (20-19:3ن اجلميع قد أخطأوا ففي )رون الرسالة إَل رومية تقول إبسبب أعماهلم دون نعمة أل
 (.29:2ختبار( نعمة تسمى "ختان القلب" وأعماله مقبولة لدى هللا )روميةهو من لديه خربة )ا

بَّ ال رَّبَّ ِإهلَ َك  إن عملية النعمة ِف القلب موعود هبا ِف العهد القدمي: "  ْي حت ُِ َوخَيِْ ُ الرَّبُّ ِإهلَُك قَ ْلَبَك َوقَ ْلَب َنْسِلَك، ِلك َ
 (. لذلك حنن نعلم أن اليهود القدامى خيلصون ابلنعمة وليس ابألعمال. 6:30)تثنية    قَ ْلِبَك َوِمْن ُكلِ  نَ ْفِسَك لَِتْحَيا" ِمْن ُكل ِ 

وا ال  وحي اخل  اص. " َتَح كان  ت ه  ذه النعم  ة متاح  ة لألم  م س  واء قبل  وا اإلع  الن اخل  اص أو مل يقبل  وه ك  انوا ق  د تًلق    فَ ف  َ
اَل: اِبْل   َْ  اُه َوق   َ ُرُس ف   َ َدهُ  َأانَ قِ  بُط   ْ ول  ِعن   ْ ربَّ َمْقب   ُ َنُع ال   ْ ِذي يَ تَِّقي   ِه َوَيص   ْ ة ، ال   َّ لِ  أُم   َّ ْل ِف ك   ُ وَه. ب   َ ُل اْلُوج   ُ ُد َأنَّ هللَا اَل يَ ْقب   َ " َأج   ِ

   ؟
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 (.35،34:10)أعمال
إن األعم    ال الص    اْلة تتب    ع تغي    ري القل    ب وت    ربهن عل    ى طاع    ة هللا. ه    ذا ال    دليل ه    و أس    اس التربي    ر النه    ائي ِف 

 ( التربير ِف يوم الدينونة النهائية.16،13:2ة)رومي
متالك اْلقيقية هي املهمة، وليس جمرد ا ال تعلمنا هذه الفقرة أن اإلنسان ميكن أن خَيُلص ابألعمال ولكن الطاعة

 ن اليهود أيًضا حيتاجون إَل اخلالص بسبب معصيتهم.وس. وهذا يدعم نقطة هذه الفقرة: إالنام

 
 مال ظات على آية آية:مواىلة  

 ستمرارهم ِف األعمال اليت ترضي هللا.الكرامة والعزَّة من عند هللا اب ( هللا يعطي اْلياة األبدية ملن يطلبون7)
 يعن أن تُقاتل وتتشاجر بسبب القلب املتمرد. ( أن تكون مثريًا للجدل8)
 املزيد من احملاسبة واملسئولية. فمن جاء إليه اإلْنيل أواًل يستحق الدينونة أواًل.اليهود" جتلب  ىعل( يتضح هنا أن "أفضال هللا ورضاه 9)
 صحاح. فمن يعيش ِف مترُّد ضد هللا سُيدان وال أفضلية له بسبب تَديُّنه.( هذه هي اآلية الرئيسة هلذا اإل11)

ا يقول طعقمموب ف خ اإلنسمماخ ي بمم ر  ال أممما ألممولس  يقممول ف24:2ال )طعقمموبألاألعممم خ اإلنسمماخ ال ي بمم ر ألاإليممماخ و ممده ولكمم  أيضمم 

ا أم ألاإليماخ  قط وهل يناقض طعقمموب 28:3ألاإليماخ وبدوخ أعمال الناموس )رومية   ال  عل ن ب ر ألاإليماخ واألعمال مع 

 وبولس أ دهما ااخر؟

 منظور م  رسالة طعقوب: تسليط األضواء: 

ا ابألعم ال )يعق وبن اإلنسان ال يت ربر ابإليقول يعقوب إ (. لك ن ب ولس 28:2مي ان وح ده ولك ن أيض ً
ن اإلنس  ان ال يت  ربر أبعم  ال الن  اموس ب  ل (. كم  ا ق  ال إ8:2يس ابألعم  ال )أفس  سق  ال إنن  ا نل ُ ص ابلنعم  ة ول  

 (.28:3ابإلميان )رومية
ة إهنم ا فهل نتربر ابألعمال واإلميان مًعا أم نتربر ابإلميان فقط ؟ هل يتناقض يعقوب مع ب ولس؟ اْلقيق 

 مل يتحداث عن الشيء نفسه.
النقط    ة الرئيس    ة ِف رس    الة يعق    وب ه    ي أن يثب    ت أن اإلمي    ان اْلقيق    ي ي    تم تطبيق    ه ِف اْلي    اة العملي    ة. 

ن إبراهيم كان "مربرًا" "أن تظهر صاْلًا ابرًا". فيقول إ فمصطلح التربير لديه ال يعن "أن تصبح ابرًا" فهو يعن
إذن ِف الس   ؤال، "كي   ف يت   ربر اإلنس   ان؟" ال يس   أل يعق   وب: "كي   ف يص   بح  أي أن   ه ظه   ر ص   اْلًا أبعمال   ه.

اإلنسان ابرًا؟" لكنه يسأل: "كيف يُظهر اإلنس ان أن ه ابر"؟". اجل واب ه و أن اإلنس ان يظه ر أن ه ابر ابإلمي ان 
 نه مسيحي وعاش أيًضا كإنسان مسيحي.ال إواألعمال مًعا. فنحن نعلم أن الشخص مسيحي ومؤمن إن ق

أم  ا ب  ولس فيتح  دث ع  ن كي  ف يص  ري اإلنس  ان ابرًا ابلفع  ل. وِف الس  ؤال "كي  ف يت  ربر اإلنسان؟"يس  أل 
بولس: "كيف يصري اإلنسان ابرًا؟". اجلواب هو أن اإلنسان يصري ابرًا ابإلميان وابلثق ة ِف وع د هللا أن مينح ه 

هللا. ه ذا ه و اإلْني ل األساس ي أن هللا  الرب. وأعمال اإلنسان قبل دخوله إَل اإلميان ال جتعله أكثر قب واًل ل دى
 يربر اخلاطئ الذي يؤمن بينما هو ال يستحق ذلك على اإلطالق.

ر أبنن   ا ال نل   ُص ابإلمي   ان ق   ال إنن   ا  ا أن األعم   ال الص   اْلة تتب   ع اإلمي   ان. فبع   د أن أق   َ أك   د ب   ولس أيض   ً
 (.10:2)أفسس "خملوقون ِف املسيح يسوع ألعمال صاْلة"

   ؟
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ا. إن اإلنس ان يت  ربر ابإلمي  ان وح ده وإن األعم  ال تتب  ع ال يتع ارض  يعق  وب م ع ب  ولس. إهنم  ا متفق ان مع  ً
 .دخول اإلنسان إَل اإلميان وتُبنيِ  أنه قد انل اخلالص

 
 
 
 

 مواىلة املال ظات على آية  آية:
ابلن اموس ال ذي أعلن ه هللا ل ه بط رق أخ رى. )انظ ر: ( لن يكون الن اموس املكت وب ه و معي ار الدينون ة عل ى م ن مل يس مع ب ه وس ُيدان 12)
 (.15:2؛ 20:1رومية
 ( يشري التربير إَل الدينونة اخلتامية. يظن البعض إهنم يتربرون ألن لديهم الناموس. لكن معرفة الناموس بدون طاعته ال ُتربر.13)
أنه بسبب  15صاحل وابر بشكل طبيعي بدون هللا. وتُبني اآلية ( حقيقة أن اإلنسان قد يفعل اْلق والصواب "بطبيعته" ال تعن أنه 14)

الناموس الذي كتبه هللا ِف قلب اإلنسان وضمريه ميكنه أن يفعل ما هو حق. تُعن كلمة "ابلطبيعة" أي أن يفعل اإلنسان ذلك الصالح حسب 
 ما يعلنه هللا ِف طبيعة ذلك اإلنسان بدون الكتاب املقدَّس.

يه الناموس املكتوب لديه الناموس ِف طبيعته األخالقية وهو بذلك يقدر أن يتخذ خيارات حمدََّدة. هذا ال يعن أن ( إن من ليس لد15)
ة ح ىت الضمري موثوق به متاًما. الضمري ليس دقيًقا ِف كل التفاصيل ألنه يتأثر ابلبيئة والتعليم لكنه دليل صائب بشكل عام. إن كل البشر خطا

 م ال يفعلون دائًما ما يعرفون أنه حق وصواب.حسب هذا املعيار ألهن
ا عل    ى ال    دوافع )"القل    وب" و"األفك    ار" (16و  15)تُب    ني اآليت    ان   أن الدينون    ة ل    ن تك    ون فق    ط عل    ى األفع    ال اخلارجي    ة ولك    ن أساس    ً

 "األسرار"(.و"الضمائر" و
أن اإلنس ان ابر ِف ( ل يس ب دياًل للتربي ر ابإلمي ان. إن ه تربي ر هن ائي يُعل ن 13( التربير الذي انقش ناه ِف ه ذه الفق رة )امل ذكور ِف اآلي ة 16) 

 الدينونة األخرية.

 

 

ي  لممم طسمممعوا اإلنجيممل؟  يمم  يمكمم  أخ طسمم حقوا الدينونممة علممى الخطيممة فذا كممانوا ال  ممماذا سمميحدث للمموثغي خ المًم

 طعر وخ األ ضل؟ 

ر به بولس. فأخبار اإلنجيلل السلارة 
ّ
علن الفرلران مبادئ الدينونة ضرورية في اإلنجيل الذي بش

ن ل ينللللال الفرلللران. أي خطللللأ يقللللل مللللن الر يللللة  ليسللله مهمللللة بلللدون فهللللم دينونلللة َ ال لللل  تلللأتي عللللل  ملللم

 الصحيحة لعدالة َ ٌيقوُض اإلنجيل أيًضا.

 تسليط األضواء: رجاء الوثني الًي لم يصله اإلنجيل:

دان تهم. ( أن هن اك بع ض الن اس خيت ارون أن يفعل وا الص واب واْل ق ول ذلك ل ن ت تم إ16-14:  2تتضمن اآلايت )رومي ة  
فإنن ا نعل  م م ع ذل  ك أن ه ل  ن ين ال أي إنس  ان اخل الص ابألعم  ال. ف اجلميع ق  د تع دوا الن  اموس ويس تحقون الدينون  ة )رس الة رومي  ة 

(. ال ميكن ألي إنسان أن ينال اخلالص ابستحقاق أعماله، لذلك إذا َخُلص إنسان مل يس مع البش ارة ف ال 20،19،10،9:3

   ؟
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 املال ظات على آية  آية:مواىلة  

. لقد متتعوا بدورهم كحائزين للناموس ومميزين للحق تعدونهيعلمون الناموس بينما هم ي ( كان اليهود مرائني منافقني ألهنم كانوا17-20)
 دعاءاِتم الصاخبة.اورد ومعلِ مني ملن َيهل الناموس. هناك تعليق ساخر من بولس عندما يُ 

ا ح ىت ِف اجملتم  ع ال  ذي أص  بح أكث ر ش  رًا. وه  ذاميك ن أن يك  ون الكت  اب امل ي  دل عل ى أن الن  اس ي  رون قيم  ة ِف  ق دَّس الكت  اب األكث  ر مبيع  ً
 متالك انموس هللا حىت لو كانوا ال يطيعونه.ا

 حيافظ الناس على شكل التَدين كغطاء للخطية بعد أن يفقدوا الواقع الروحي للعالقة مع هللا.

 

ا. لق   د أه   انوا هللا مب   زاعمهم الص   اخبة ا( لق   د 21-24) وحي   اِتم س   تمتع اليه   ود إبدان   ة األم   م ابلن   اموس ولك   نهم مل يطيع   وه أبنفس   هم متام   ً
 عَتاض األكثر شيوًعا على املسيحية هو أن املسيحيني ليسوا أمثلة جيدة ملا يزعمون اإلميان به. الوضيعة. وابملثل فإن اال

ار أم  ام هللا عل  ى أس  اس اخلت  ان م  ا مل حي  افظوا عل  ى الن  اموس كل  ه. ف  إذا كس  روا الن  اموس ص  اروا كغ  ري ( ال ميك  نهم أن يزعم  وا أهن  م أب  ر 25)
 املختونني.

           ؟ما الًي طعنيه الخ اخ

 

 الكفارة حىت لو مل يسمع اإلْنيل. بد أن يكون ذلك ابلنعمة من خالل

(. العهد ه و ش رط عالقت ه م ع اإلنس ان ويتطل ب ت دبري النعم ة ألن 14:25"ِسرُّ الرَّبِ  خِلَائِِفيِه، َوَعْهُدُه لِتَ ْعِليِمِهْم" )مزمور
 اجلميع قد أخطأوا. إذا كان إنسان خياف هللا وَيلُّه متاًما، فسيظهر له هللا الطريق إَل العالقة معه.

كان هناك أشخاص مثل أيوب وبلعام ونوح يعرفون هللا مع إنه مل يكن ل ديهم أس فار مقًدس ة. أيض اً ملك ي ص ادق ال ذي  
ك ان كاهنً ا هلل ، م  ع إن ه مل يك ن ل  ه عالق ة مب ا فعل  ه هللا ِف وق ت الح ق م  ن خ الل إس رائيل. هللا ق  ادر عل ى أن يعل ن ذات  ه ِف أي 

( ِف حال ة فس اد بس بب ع دم مع رفتهم 1(. مل يكن الوثنيون )رومية 18:10ورومية  19ثقافة وِف أي وقت )انظر أيًضا مزمور 
 ابهلل لكن بسبب رفضهم ملا قد عرفوه.

هل ميكن أن خيُلص إنسان وثن بدون أن يسمع اإلْنيل؟ إن كان اإلنسان يتبع اْلق الذي لديه، فسيقوده هللا إَل فهم ما 
ا ه و اخل الص ابلنعم ة ول يس ابألعم ال. ه ذا عل ى النق يض م ن اخل الص ابألعم ال يكفي للبحث عن الغفران والعثور علي ه. ه ذ

 الذي تقدمه معظم األداين.

إذن، إذا كان ميكن إلنسان أن خيُلص بدون َس اع اإلْني ل فلم اذا م ن الض روري علين ا أن ننش ر اإلْني ل؟ وس يتم ال رد عل ى 
 هذا السؤال فيما بعد.

 ؟
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 مواىلة املال ظات على آية  آية:

 لعدم ختانه.( إذا كان الشخص غري املختون يتمم مقاصد الناموس اْلقيقية فإن هللا لن يدينه 26)

( التباين بني األممي البار واليهودي اخل اطئ يُب نيِ  أن اليه ودي م ذنب م ع أن لدي ه أش كال العب ادة اليهودي ة. وب نفس املع ىن، ن وح ب ربه 27)
 (.7: 11"أدان العامل" ألنه أظهر الطاعة اْلقيقية )عربانيني 

  .اء شعب هللا. ِف سفر التثنية( كان اخلتان عالمة على هوية اليهودي وأنه واحد من أبن28-29)

س تخدام اخلت ان كبي ان لعم ل ال روح الق دس ِف تغي ري قل ب اخل اطئ ليك ون ق ادرًا عل ى ا( وِف مواضع عدي دة ِف العه د اجلدي د ي تم 6:  30)
 حب هللا وطاعته.

   للمجموعةال6: 30يغب ي أخ يقرأ الدارس )ت غية 

، لك ن لك ل م ن يس مع الرس الة ِف مل يك ن ه ذا ألبن ائهم )نس لهم( فق طوعد هللا بن إسرائيل القدامى أنه سيقوم بعملية للنعمة ِف قل وهبم. 
 ذلك الوقت.

صحاح الذي يقوم أبعمال صاْلة ب دون معرف ة ابلكت اب املق دس ه و الش خص ال ذي انل النعم ة ابإلمي ان، الشخص املوصوف ِف هذا اإل
 قبوله للحق الذي عنده.من خالل 

ا "الش  خص املم  دوح" )تك  وين   (. وتش  ري إَل القب  ول ل  دى هللا لك  ن اليه  ود اْل  رفيني ص  اروا مهتم  ني  8:49؛  35:29كلم  ة يه  ودي تع  ن حرفي  ً
ال نعم ة هللا  (. والشخص ال ذي َي د قب وال ل دى هللا ه و م ن ين 44:  5، يوحنا  40-38:  12ابلقبول لدى اإلنسان أكثر من القبول لدى هللا )مرقس  

 ِف قلبه. 

 مصطلح الخ اخ:

رأى اليهود فئتني من الناس ِف العامل: أولئ ك )الن اس( املؤهل ون ليكون وا ِف عه د م ع هللا وأولئ ك ال ذين ه م 
غ  ري م  ؤهلني ل  ذلك. ك  ان اخلت  ان مبثاب  ة عالم  ة عل  ى العه  د ب  ني إس  رائيل وهللا لكن  ه ِف النهاي  ة ص  ار ميث  ل جمموع  ة  
كاملة من ُمتطلبات العهد ووصاايه. لذلك دعا اليهود الفئتني من الناس "املختون" و"غري املختون". أم ا اخلت ان 

ام س تخدنظ ر مث ال الاكل ه كوس يلة لل دخول ِف العه د. )  ةِف لغة بولس فمعناه ِف املعتاد، أن أيخذ نظام اليهودي 
 ختتان هبذا املعىن هو حماولة للخالص ابألعمال وليس ابلنعمة.(. اال3،2:5هذا املصطلح غالطية
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ي  لممد هم سمموء املعممام: ا  أاهممم ال ألممد أخ يكونمموا مقبممول خ لممد  هللاال ىمم  األشممخاص المًم
 
ي  لنمموا خطممك   ممب ىمملحة تصمم   يهمما سمموء  عممم اليهممود المًم

 مماثل ف ى اليومال عم 

 

 
 طلب م  بعض الدارس خ ال حدث عّما   بوهال يلات املك وبة م  الدرس الساألأال ا يغب ي على قائد الص  جمع ال كل 

 راجع اإلجاألات وصححعا  سب املطلوبال طرإ أسئلة للمراجعة م  الدرس الساألأ وبعض األسئلة م  الدروس التي قبلهال ا 

 النعمة التي تؤدي ف ى الخالص:
سيطر عليه برغبات ميت روحًيا ِف خطيته اليت تُ  َ ئحىت مع تقدمي ذبيحة سيكون اخلاطي ميؤوًسا منه بدون عمل نعمة هللا ِف قلبه. فاخلاط

( ل  ذلك ف  إن الس  ؤال ه  و كي  ف ميكن  ه أن 19-18: 7ع  اجز ع  ن تغي  ري س  لوكه )رومي  ة ( ه  و 3-1: 2خاطئ  ة حت  ت حك  م الش  يطان )أفس  س 
 يستجيب للْنيل ابلتوبة واإلميان؟

 حاول املفكرون الالهوتيون شرح كيف تستجيب نعمة هللا ْلالة اإلنسان.
ا ال يس تطيع أن س تجابة هلل. ل ذلك ف إن خيت ار اال يعتقد جون كلفن أن ه بس بب فس اد اإلنس ان متام ً

ن ل  ن خيَل  ُ هللا ه  و ال  ذي خيت  ار م  ن س  َيخلُ  بع  ض الن  اس فق  ط لين  الوا اخل  الص   خت  اراص. وألن هللا ص وم  َ
مة هلم فقط وليس لكل الناس. هللا َيعلهم يتوبون ويؤمنون ابلنعمة اليت ال ميكنهم قدَّ لذلك فإن الكًفارة مُ 

 منظور خاص م  سلر فشعياء:

هللا يري  د دائم  ا الطاع  ة م  ن القل  ب ول  يس الطاع  ة الش  كلية واْلرفي  ة ويق  دم النعم  ة لش  عب ك  ل أم  ة. الح  ظ ه  ذه 
 :56 اآلايت من إشعياء

ِدُموُه 6) اُء اْلَغرِي  ِب ال  َِّذيَن يَ ْقََتِن ُ وَن اِبل  رَّبِ  لَِيخ  ْ لُّ ال  َِّذيَن حَيَْفظ ُ وَن ( "َوأَبْ ن  َ َم ال  رَّبِ  لَِيُكون ُ وا ل َ ُه َعِبي  ًدا، ك  ُ َولُِيِحب  ُّوا اس  ْ
 السَّْبَت لَِئالَّ يُ َنجِ ُسوُه، َويَ َتَمسَُّكوَن ِبَعْهِدي

وُن حُمَْرقَ اُِتُْم َوَذاَبِئحُ 7) اَليت، َوَتك ُ ر ُِحُهْم ِف بَ ي ِْت ص َ ي، َوأُف  َ ْذحبَِي، أَلنَّ ( آيت هِبِْم ِإََل َجبَ ِل ُقْدس ِ ْم َمْقُبولَ ًة َعلَ ى م َ ه ُ
 (.7،6:56بَ ْييِت بَ ْيَت الصَّاَلِة يُْدَعى ِلُكلِ  الشُُّعوِب" )إشعياء

 

 جون كلفن 
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بعيًدا عن اخلالص ألن إرادِتم حتت سيطرة هللا. كان هذا هو مفهوم كلف ن  ختيار. وال ميكن أبًدا أن يسقطواقاومتها ألهنم غري قادرين على االم
 عن سيادة هللا. 

أن ه  ذه  وب وي  ؤمن ب دون نعم  ة خاص  ة كم ا آم  نمل ي ؤمن كلف  ن أن نعم ة اخل  الص متاح  ة للجمي ع. ك  ان ي  ؤمن أن ه ال أح  د يس تطيع أن يت  
 ى لغالبية الناس.النعمة ال تُعط  

ميكنه أن يفعل أي شيء صاحل كحفظ الوعد أو حمبة عائلته بدون معونة م ن هللا. كم ا آم ن أن هللا يعط ي تل ك آمن كلفن أن اإلنسان ال  
 ص الناس.ل ِ النعمة للناس بشكل عام. دعا هذه النعمة "نعمة عامة". ومل يؤمن أن النعمة العامة ميكن ان ختُ 

س   تجابة هلل. بس   بب ذل   ك آم   ن أن س   تمرار إَل االج   ًدا. رأى أن الكت   اب املق   دس ي   دعو الن   اس اب خمتل   ف   ك   ان ل   دى ج   ون وس   لي ش   رح  
س تجابة للْني ل ب دون معون ة م ن هللا لكن ه يعتق د أن املعون ة َتيت الخيارات اإلنسان حقيقية. كم ا آم ن مث ل كلف ن أن اإلنس ان فاس د ال ميكن ه ا

ختي ارات اإلنس ان ممكن ة. ه ذه اص م ن يقاومون ه. هللا َيع ل ل  ِ والقدرة على اإلستجابة لكن ه ال خيُ للجميع. كان يعتقد أن هللا يعطي الناس الرغبة 
 ".هي النعمة األوَل اليت َتيت إَل كل إنسان. ويدعوها املفكرون الالهوتيون "النعمة الوقائية" وهو ما يعن "النعمة اليت َتيت أواًل 

 للخ  اطي أن  ه ه  و املس  ؤول ع  ن إنفص  اله ع  ن هللا. ونعم  ة هللا جتعل  ه يرغ  ب ِف ب  ني  خط  اايه وتُ ت  ه عل  ى بك  تص  ل نعم  ة هللا إَل قل  ب اخل  اطي وتُ 
 الغفران وتعطيه القدرة على اإلستجابة هلل.

ء وبدون النعمة ال ميكن للخاطي حىت أن أييت إَل هللا. النعمة َتيت إَل كل إنسان قبل أن يبدأ ِف السعي حنو هللا مع أنه مل يفع ل أي ش ي
 ذلك.يستحق 

 ( أي وصف ايئس يقدمه الرسول؟ لكن َتمل اآليتني اللتني َتتيان بعد هذا الوصف. 3-1: 2َتذكر )أفسس 
َوا ُن أَم  ْ ِه اْلَكث  ِريَِة ال  َّيِت َأَحب َّن  َا هب  َِا، َوحن  َْ ِل حَمَبَّت  ِ ْن َأج  ْ ِن" ِف الرَّمح  َِْة، م  ِ َو غ  َ َع "َاهللُ ال  َِّذي ه  ُ يِح ت  اِبخلَْط َ ااَي َأْحي َ ااَن م  َ وَن" اْلَمس  ِ ُتْم خُمَلَّص  ُ ِة أَن   ْ  اِبلنِ ْعم  َ

 (.5،4:2)أفسس
 إذا مل ينل أحد الناس اخلالص فذلك ليس ألنه مل يكن لديه نعمة ولكن ألنه مل يستجب للنعمة اليت كانت لديه.

م عمل هللا داخل اإلنساخ؟  ي  تص  ذلك؟              
 
 ألحث اإلنساخ ع  هللا  أ

 
 ماذا يكتف أوال

 مة اللقرة:ٌمقّد 
هللا  ود فك  ان ل  ديهم انم   وس  ِف ه  ذا ال  درس ننته  ي م   ن اجل  زء الث  اين: "ض   رورة التربي  ر ابإلمي  ان" لق   د رأين  ا كي  ف رف   ض األم  م معرف  ة هللا وحتول   وا إَل األص  نام. أم  ا اليه    

 ص الرسول بولس اآلن حالة شعوب العامل. لخ ِ ولكنهم مل يطيعوه. يُ 
 "عدالة الدينونة العامة".   ميكن أن يكون عنوان هذه الفقرة الثالثة من اجلزء الثاين 

  20-1: 3النقطة الرئيسية في )رومية  
 دااًن ِف قاعة حمكمة هللا. كل إنسان ِف العامل خاطي ويقف مُ 

ص القسم  
ّ
لخ   20-1: 3)رومية  م 

ص (  20-19:  3( واآلايت )رومي  ة 20:3إَل    18:1ص الفق  رة األك  رب )رومي  ة لخ ِ هذه الفقرة تُ   الن  اموس أن الع  امل  ب  نيِ  الفق  رة األص  غر، وك  ذلك الفق  رة األك  رب. يُ   تُلخ  ِ 
 ذنب وابلتايل ال ميكن ألي إنسان أن يتربر على أساس أعماله.  كله مُ 

   ؟
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املناطق ابللون الفاتح على اخلريطة  
تُبنيِ  اإلمرباطورية الرومانية ِف أكرب إتساع هلا.  
وقد امتد الوضع الروماين )ابكس روماان( من  

ميالدية. وقد    180قبل امليالد إَل    27
امتدت سيطرة الرومان على العديد من  
الدول الصغرية فانتهت اْلروب بني تلك  

تجارة وأمكن  الدول. أاتح ذلك ازدهار ال 
للناس أن يسافروا بسهولة عرب حدود البالد  

 (. UShistory.org)اخلريطة من  
 

 

ح أن ك  ل م  ن اليه  ود واألم  م حت  ت  خ  ط املنط  ق لدي  ه: فق  د وض  َّ   9 اآلي  ة  ب  ني  د( كل فم مما يعن أنه ال عذر ألي أح  د. تُ تَ ل )يسْ سبب وضع هذه النقطة هو لكي يُقفَ 
 يع الناس كخطاة. اخلطية. مبا أنه ال عذر ألحد فإن هللا عادل ِف معاملة مج 

   للمجموعةال 20-1:  3يغب ي على الدارس قراءة )رومية 

 

 مال ظات على آية  آية
ا مث  ل األم  م. والس  ؤال  1-2)  ( لق  د ب  نيَّ ب  ولس أن اليه  ود ل  ن خيلص  وا بس  بب أهن  م يه  ود. وس  ُيدانوا عل  ى أعم  اهلم متام  ً

ا أي فائ  دة لليه  ود؟"  الفائ  دة العظيم  ة ه  ي أهن  م ك  انوا يتلق  ون الكت  اب املق  د س. فك  ل أس  فار    الطبيع  ي إذن ه  و: "ه  ل هن  اك حق  ً
 . ( 5-4:  9الكتاب املقد س تقريًبا كتبها يهود بوحي من هللا )هناك فوائد أخرى ُمسجَّلة ِف رومية  

والتن  اول أو  وميك  ن ط  رح الس  ؤال نفس  ه ع  ن أي ش  كل م  ن ال  دين أو وس  ائط النعم  ة مث  ل املعمودي  ة وعض  وية الكنيس  ة  
غريه  ا م  ن التقالي  د الديني  ة. إهن  ا ال تق  در أن تض  من اخل  الص ل  ذلك ق  د يس  أل ش  خص: "فم  ا ه  ي فائ  دِتا؟" اجل  واب ه  و إهن  ا  

م  ة ملس  اعدة إميانن  ا. عن  دما منارس  ها )وس  ائط النعم  ة( إبمي  ان نن  ال نعم  ة. ولك  ن عن  د ممارس  تها ب  دون إمي  ان وكب   ديل  قدَّ ص  ور مُ 
 ءة مطلوبة: عظة جون وسلي عن "وسائل ) وسائط( النعمة"( )قرا   للطاعة فهي بال قيمة 

ل أمان  ة هللا؟" يقص  د الس  ائل  ( السؤال حرفًيا هو: "ماذا ل  و ك  ان ال  بعض غ  ري أمن  اء؟ فه  ل ع  دم أم  انتهم تُ 3)  ن  ه ل  و مل  أ بط  ِ
 ص هللا اليهود الذين عصوه ملا حتقق وعد هللا.  ل ِ خيُ 

ن غ   ري مش  روط لليه  ود. ك   انوا يعتق  دون أن   ه ميك  نهم أن يتهم   وا هللا  هللا ينبغ   ي أن يك  و   ى ك  انوا يعتق  دون أن فض   ل ورض   
 بعدم األمانة حىت لو  فشلوا ِف حتقيق وصاايه. 

ه  تم  ا س  تجابة خلي  ارات البش  ر. وق  د  طرة املطلق  ة عل  ى النت  ائج ول  يس اال رمبا كانوا يعتقدون أن هللا ينبغي أن يك  ون ل  ه الس  ي 
 ختيارات الناس. ا أن هللا يتحكم ِف نتائج   يُبنيِ  هتمامه أبن  ا  عدالة هللا أكثر من  بنيِ  الرسول أبن يُ 
ن ِف قاع  ة حمكم  ة. س  وف تثب  ت أمان  ة هللا بعك  س ع  دم أمان  ة اإلنس  ان.  ا ( املشهد كما لو أن هللا واإلنسان متعارض   4) 

نظ  ر "تس  ليط األض  واء: عدال  ة هللا    ا )   أعم  ال هللا س  نرى أن  ه ع  ادل وص  احل ِف ك  ل م  ا فعل  ه. وال يق  ول الرس  ول إن عدال  ة هللا ال ينبغ  ي فحص  ها. فه  و يق  ول إن  ه عن  دما نفح  ص  
 (. 9ِف احملاكمة" الدرس 

 وِف وقت الحق ِف الرسالة نرى أن اخلالص مشروط  لذلك تظهر عدالة هللا عندما يدين. 
 عادل فهذا حيقق شيًئا جيًدا. فهل من اخلطأ أن يعاقبنا هللا على ذلك؟" ( يثري الرسول السؤال الذي قد يسأله أحدهم: "إذا أظهرت خطاايان أن هللا  5) 

  ي  تجيب على السؤال في ااية الخامسة ؟ 

ن ابهلل   ب   ر هللا ف  ال ميك  ن إدان  ة اخلطي   ة. ه  ذا ينك  ر الدينون   ة األخ  رية وه  ي عقي   دة جوهري  ة مل  ن ي   ؤم ب  نيِ  ألن  ه إذا كان  ت خطي  ة اإلنس   ان هل  ا م  ا يربره   ا ألهن  ا تُ   ، ( ال 6) 
 عدالت  ه.  ب  نيِ  أس  اس أهن  ا تُ   الع  ادل. ع  الوة عل  ى ذل  ك َيظه  ر ع  دل هللا ِف أوض  ح ض  وء عن  دما يعاق  ب اخل  اطي ولكن  ه ال ميكن  ه معاقب  ة اخلطي  ة إذا ك  ان للخطي  ة م  ا يربره  ا عل  ى 

 عَتاض نفسه. ويدحض اال 
. ه  ذه حماول  ة لتقي  يم األفع  ال تبع  ًا لنتائجه  ا النهائي  ة. وم  ع ذل  ك ف  إن  ئ ينبغ  ي معاقب  ة اخل  اط س  تخَدم لتمجي  د هللا ف  ال  ( مرة أخ  رى يق  َتح فك  رة أن  ه مب  ا أن خط  اايان ستُ 7) 

ا لل  دوافع )رومي  ة   دة م  ن األفع  ال اخلاطئ  ة يرج  ع إَل هللا. اخل  اطي مل  ( ك  ذلك فض  ل اْلص  ول عل  ى نت  ائج جي   ِ 16-15:  2ه  ذا يتع  ارض م  ع حقيق  ة أن الدينون  ة س  تكون وفق  ً
 ل هللا. ة جتلب نتائج سيئة إال عندما يتدخَّ تمم الصالح خبطيته. اخلطي يُ 

ا  ( يق   ول ب   ولس ببس   اطة أن اخلط   اة وم   ن ي   ربرون اخلط 8)  ق   ق  ِت   ام ال   بعض أن املس   يحيني يعلم   ون ذل   ك أن   ه حي   ث أن خطيتن   ا حتُ ا ي   ة يس   تحقون إدان   تهم. ينف   ي أيض   ً
 فعلي.   ى املرء أن يتوب. من أجل التوبة اْلقيقية ينبغي أن يرى أن خطيته شر" عَتاف ابخلطية ال يكفي. فينبغي عل أن نعَتف هبا فقط ونظل خطاة. اال   الصالح فعلينا 

   ؟
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John Wesley 

 جون وسلي 

 

 

 

 ( كلمة "حنن" تشري إَل اليهود. ليس لديهم حالة روحية تلقائية. كلهم "حتت اخلطية" أخطأوا فصاروا حتت الدينونة. 9) 
ويقول  ون إهن  ا تع  ن أن  ه ال أح  د ابر ح  ىت )املس  يحي( امل  ؤمن. إال    10ي  ة  قتباس م  ن ع  دة أم  اكن ِف العه  د الق  دمي. ويقت  بس بع  ض الن  اس اآل ا ( هذه اآلايت  10-18) 

س  م ش  خص مس  يحي م  ؤمن تعرف  ه ِف  ا ل وض  ع  خي  َّ اإلنس  ان امل  ؤمن املس  يحي. إذا ظ  ن أي ش  خص أهن  ا تص  ف مس  يحًيا فت   ( 18-10) ن  ه ل  يس ممكن  ًا أن تص  ف اآلايت  أ 
 ورجله سريعة لسفك الدماء وليس خوف هللا قدام عينه".    مليء ابللعنة واملرارة  "فم القس هاين مثاًل هذه اجلمل. مثاًل 

(. وقص  د ب  ولس هن  ا ه  و إظه  ار أن  ه ال أح  د ميك  ن أبعمال  ه أن يس  تحق  31-29:1ص. ه  ي مش  اهبة للوص  ف ِف )رومي  ة تصف هذه اآلايت اْلالة العامة مل  ن مل خَيل  ُ 
 اخلالص. ال أحد ابر بدون قبول بر هللا. 

س يقممول فنممه ال  فنسمماخ تحممت ال جربممة وا   العبارة:"فننمما نعلممم أخ كممل  يمم  تممرد علممى هممًه   رتكمماب الخطيممة ألخ الك مماب املقممدَّ

د فنساخ وا د ألار ليس وال وا د"؟  وج   ي 

 . ( 20:3إَل   18:1( ولكن كذلك لآلايت ) 1-20: 3( تلخيص ليس فقط لآلايت ) 19-20اآليتان ) 
           ك  ي يُغل  ق  ابلفع  ل. ل  يس الن  اموس وس  يلة للتربي  ر ولك  ن للدان  ة. "ل   ئ أن ك  ل إنس  ان خ  اط   ليُب  نيِ   للن  اس كي  ف يت  ربرون ولك  ن  ب  نيِ  ( هللا مل يعطن  ا الن  اموس ليُ 19-20) 

 ن اإلنسان بدون أي عذر أو أساس لتربير نفسه. فال يستطيع أن يدافع عن نفسه ِف قاعة احملكمة اإلهلية. أ )يستد( كل فم" معناها  
  س" ال تش   ري إَل الف   َتة التارخيي   ة للعه   د الق   دمي. ف   أي إنس   ان يق   ع "حت   ت الن   اموس" إذا مل ين   ل نعم   ة اخل   الص. ألن   ه إذا وق   ف أم   ام قض   اء هللا وَكون   ه "حت   ت الن   امو 

 . فُسيحَكم عليه بكسر الناموس. ال يعود اإلنسان خاضًعا للناموس إن انل اخلالص ألنه مقبول لدى هللا على أساس النعمة 

 

 

 

أخ تكممممممممممممممممممموخ "تحمممممممممممممممممممت  مممممممممممممممممممما معنمممممممممممممممممممي   الناموس"؟ 

 18 الم وسلي ع  ال ب ير ألاإليماخ
أم  ام هللا ه  ي مس  ألة مهم  ة لك  ل إنس  ان ألن  ه ال ميك  ن أن يك  ون هن  اك س  الم حقيق  ي أو ف  رح    ئ كي  ف ميك  ن تربي  ر اخل  اط 

اثب   ت بينم   ا حن   ن أع   داء هلل س   واء ِف الوق   ت اْلاض   ر أو ِف األبدي   ة. م   ع ذل   ك مل ي   تم إس   تيعاب ه   ذا الس   ؤال امله   م. هن   اك أفك   ار  
 ة كثرية بشأن هذا املوضوع. شَ َشو  مُ 

القداس  ة مث  ل خالق  ه الق  دوس. كم  ا أن هللا حمب  ة ك  ذلك ف  إن اإلنس  ان ع  اش ِف اْل  ب    اإلنس  ان خمل  وق عل  ى ص  ورة هللا  ِف 
م  ن ك  ل خطي  ة. مل يك  ن يع  رف الش  ر ب  ل ك  ان ب  ال  ا كم  ا أن هللا ط  اهر  ألنه حييا ِف هللا وحييا هللا فيه. كان اإلنس  ان ط  اهرً 

 خطية ِف الداخل واخلارج "َأَحب الرب إهله من كل قلبه ومن كل فكره ومن كل نفسه ومن كل قوته".
هل  ذا اإلنس  ان املس  تقيم الكام  ل أَعط  ى هللا انم  وس الكم  ال ال  ذي يتطل  ب طاع  ة كامل  ة. مل يس  مح هللا بوج  ود أي نق  ص ِف  

 دير ابملهمة. اإلنسان ألن اإلنسان ج 
ا   خ  ر: "ال َتك   ل م  ن ج   رة الش  جرة ال  يت ِف وس   ط اجلن  ة" ورب  ط ذل   ك بعقوب  ة: "ي  وم َتك   ل منه  ا م   واًت  آ أض  اف هللا لن  اموس احملب   ة املكت  وب ِف قل  ب اإلنس   ان انموس  ً

 متوت". 
دُ   ي  ن حبك  م ص  احل ط  ع هللا وأك  ل م  ن الش  جرة ال  يت هن  اه هللا ع  ن األك  ل منه  ا. ِف ذل  ك الي  وم أُدِ اإلنس  ان مل يُ  ث. ْلظ  ة أن  م  ن هللا. العقوب  ة ال  يت ح  ذره منه  ا ب  دأت حت  َ

ا و نفص  لت ع  ن هللا وب  دون هللا ص  ارت روح اإلنس  ان َميت  ة ب  ال  ا ذاق تل  ك الثم  رة م  ات. مات  ت نفس  ه و  ا  ا حي  اة. ابملث  ل أص  بح جس  ده فاني  ً س  توَل علي  ه امل  وت. إذ ص  ار َميت   ً
 ندفع حنو املوت األبدي إَل فناء اجلسد والروح ِف النار اليت ال تنطفئ. ا ا جتاه هللا وَميًتا ِف اخلطية  ابلروح وَميتً 

 
  الفقرات ِف هذا القسم عبارة عن عظات وسلي املكثفة عن " التربير ابإلميان"   18

   ؟

   ؟
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ات   لن  ا مجيع  ًا. إنن  ا مجيع  ًا ل  ذلك أم  و جت  از امل  وت إَل مجي  ع الن  اس م  ن خ  الل م  ن ك  ان أاًب ومم  ثاًل ا هك  ذا  ابخلطي  ة و و لذلك فإن  ه إبنس  ان واح  د دخل  ت اخلطي  ة إَل الع  امل  
وزائ  ل ويتحل  ل س  ريًعا ويق  ع حت  ت عقوب  ة امل  وت األب  دي. ألن  ه مبعص  ية إنس  ان واح  د ص  ار اجلمي  ع خط  اة وص  ار    نع  يش ِف جس  د بش  ري ف  ان   وأم  وات ِف اخلطي  ة و جت  اه هللا 
 . ال   .. ( 19:5كم على مجيع الناس ابلدينونة )رومية  اْلُ 

ا آخ  ر  بن  ه الوحي  د لك  ي ال هنل  ك ب  ل تك  ون لن  ا اْلي  اة األبدي  ة". جتس  َّ ا   ه  ا عن  دما "أح  ب هللا الع  امل وب  ذل ا ِف ه  ذه اْلال  ة م  ع البش  رية كل ن    لق  د كُ  د وص  ار إنس  ااًن ورأس  ً
ج  ل اخلطي  ة.   اثنًيا للجنس البشري كله. مَحَل أحزاننا والرب وضع علي  ه إمث مجيعن  ا. جم  روح ألج  ل معاص  ينا مس  حوق ألج  ل آاثمن  ا. ق  دم ذات  ه ذبيح  ة م  ن أ للبشرية وانئًبا وممثاًل 
 ذاته ذبيحة اتمة كاملة كافية من أجل خطااي العامل كله.   قدَّم م الفداء لكل البشر.  جل اخلطاة. قدَّ َسفك دمه من أ 
ِد ُجع ِ َل اْلَكث ِ ريُوَن    بن هللا قد ذاق املوت من أجل ك  ل إنس  ان وص  احَل هللا الع  امل لنفس  ه ومل حيس  ب هل  م التع  دي الس  ابق. وهك  ذا ا ألن   اِن اْلَواح  ِ َيِة اإِلْنس  َ ا مبَْعص  ِ "ألَن  َُّه َكم  َ

رَارًا. ل  ذلك م  ن أج  ل آالم اال ُخطَاًة، هَكَذا أَْيًضا إبِِطَاَعِة اْلَواِحِد َسُيْجَعُل اْلَكث ِ ريُوَن   عق  اب خط  اايان اآلن بش  رط واح  د فق  ط )ال  ذي    ب  ن املب  ارك ألجلن  ا يض  من لن  ا هللا إلغ  اء أَب   ْ
يتة إَل حياة روحية ويعطينا يقني اْلياة األبدية. َيع 

َ
 له سهل التنفيذ( أن يلغي العقاب على خطاايان ويعيدان إَل رضاه ويرد أرواحنا امل
 ما هو "الشرط الو يد" الًي ذ ره وسلي في اللقرة األخ  ة؟ 

 اإ لألشخاص الًي  عاشوا في   خ بار ما هي النعمة واال   
 
 الععد القديم؟ ملاذا هًا السؤال معم؟ الروحي امل

 النعمة في الععد القديم
عم  ل ال  روح الق  دس. ل  ذلك ال ي  رون أمهي  ة العه  د الق  دمي للم  ؤمنني الي  وم. ه  م يعتق  دون    ختب  ار ا العه  د الق  دمي ال ميك  ن جتدي  دهم و   يعتق  د بع  ض الن  اس أن م  ن عاش  وا ِف 

 اجلديد. كما يظنون أن الناس ِف العهد القدمي ميكن أن خَيَلصوا ابلناموس والذابئح. أن اخلالص ابلنعمة من خالل اإلميان بدأ مع العهد 
 (. فكيف إذن انلوا اخلالص؟ ابلنعمة من خالل اإلميان. 4: 10اْلقيقة هي أنه مل خَيُلص أي إنسان من خالل حفظ الناموس أو تقدمي الذابئح )عربانيني  

 اإلجنيل هو كامن يف العهد القدمي.ن إيقول العهد اجلديد    :أواًل 
 (.15:3العهد القدمي يُعًلم اخلالص ابإلميان الذي ِف يسوع املسيح )تيمواثوس الثانية  

 (.8-6:  4َوَصف داود التربير ابإلميان )رومية  
 (.17:3كان اإلْنيل أواًل وكان الناموس الحًقا )غالطية 

 (.2:  4مثلنا )عربانيني َسع أهل العهد القدمي ببشارة اإلْنيل  
 (.10:  3كان يسوع يعن أن نيقودميوس البد قد َعَرف ابلفعل عن الوالدة اجلديدة من دراسته للعهد القدمي )يوحنا 

عَلن ابإلميان هو تربير ابإلميان )رومية  
ُ
 (. 21:3( ويشهد له الناموس واألنبياء )رومية  17:  1الرب امل

 

 الكثرية من أجل قبول النعمة ابإلميان.ليس هناك ضرورة للمعرفة    اثنيًا:
 لقد اندى الرب يسوع ابلتوبة للمغفرة لكنه مل يشرح الكف ارة. انل الناس اخلالص ابإلميان برسالته )مثل املرأة السامرية عند البئر(.

أس  اس الغف  ران. ميك  ن بع  د ذل  ك أن ين  الوا اخل  الص ابلنعم  ة عتقاد أبن هللا يُدب ر هل  م لال مل يفهم مؤمنو العهد القدمي الكف ارة ولكنهم كانوا حمتاجني فقط
 من خالل اإلميان وليس أعماهلم أو ذابئحهم. فكانت ذابئحهم وطاعتهم مظهرًا إلمياهنم متاًما كما هو اْلال معنا.

يِمِهْم" ُدُه لِتَ ْعل   ِ رُّ ال   رَّبِ  خِلَائِِفي   ِه، َوَعه   ْ اإلنس   ان وذل   ك يتطل   ب ت   دبريًا للنعم   ة ألن اجلمي   ع ق   د  (. العه   د ه   و ش   رط عالق   ة هللا م   ع14:25)مزم   ور  "س   ِ
 أخطأوا. فإن كان إنسان مُيجِ د هللا فإن هللا سرُييه الطريق إَل العالقة معه.

 وصااي هللا جتعل النعمة ضرورة  اثلثًا:

   ؟

   ؟
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أن حت  ب قريب  ك كنفس   ك ( و 5: 6؛ تثني   ة40-37: 22ال  رب يس  وع إن أه   م وص  ية ه  ي أن حت  ب هللا بك   ل ق  درتك وبك  ل م   ا أن  ت علي  ه )م  ىت ق  ال
 (. هذه الوصااي ال ميكن طاعتها بدون النعمة. هل أَمر هللا الناس ِف العهد القدمي ابملستحيل أم أاتح هلم طاعته ابلنعمة؟18:  19)الويني  

أيت  ه ش  ارًدا ض  ااًل ( ُرد ث   َْوَر ع  دوك إذا ر 22-21: 25ص  نع خ  ريًا م  ع م  ن يص  نع مع  ك الش  ر )أمث  الا( 29-28: 24ل  ى الش  ر ابلش  ر )أمث  الال ت  رد ع
 (.17:  24( ال تفرح بسقوط العدو )أمثال  5-4: 23)خروج

 : توق ع هللا من شعب العهد القدمي أن يعيشوا يف الطاعة.ارابعً 
ش  يء ميك  ن (. ه  ذه اللعن  ات تُغط   ي ك  ل 28،27ُيسِجل سفر التثنية قائمة بركات للطاعة وقائم  ة لعن  ات للمعص  ية )ع  دم الطاع  ة(              )تثني  ة 

 ختَيُّله. لو مل تكن هناك نعمة جلَعل الطاعة ممكنة لكان هؤالء الناس حمكوًما عليهم بتلقي كل اللعنات وفقدان كل الربكات.

 : قد م هللا عمل النعمة لتغيري قلوهبم.  اخامسً 
ن  وا م   ( إن ك  ل الن  اس وذري  تهم ميك  ن خت  اهنم ِف القل  ب ح   6:30يقول سفر التثنية )تثني  ة  (  20-11:30ن  رى النق  اط التالي  ة ِف )تثني  ة    ن الطاع  ة واْلي  اة. ىت يتمكَّ

( للش  ارة إَل النعم  ة ال  يت يناهل  ا  8-6:  10قتبس  ها ب  ولس )رومي  ة  ا  أف  واههم وقل  وهبم. ه  ذه العب  ارة  مل يكون  وا يقول  ون إن  ه م  ن املس  تحيل اْلص  ول عليه  ا ألهن  ا كان  ت ِف 
 (. 20احملبة هلل تؤدي إَل الطاعة ) ( بينما  17ابإلميان. املوضوع يتحدد ِف قلوهبم ) 

 (. ختان القلب َيعل ذلك ممكًنا.16،  10:12ما يطلبه هللا ِف سفر التثنية هو اْلب املطلق التام وتقديس القلب )تثنية 
 : شعب هللا احلقيقي يف أي وقت هم أولئك الذين حيبونه وخيدمونه.اسادسً 

( ق  ال األنبي  اء الك  الم ذات  ه. إن اخل  الص يعتم  د 3: 3؛ فيل  يب 12-11: 2؛ كولوس  ي 29-28: 2اليه  ودي اْلقيق  ي ه  و اإلنس  ان الروح  ي )رومي  ة 
 (.           21-19:  11زقيال  على طاعة القلب وال ُترِبر الذابئح قلًبا شريرًا. يقول حزقيال إهنم مضوا إَل السيب ألن قلوهبم شريرة )ح

(. مل يك  ن هن  اك 51:7أس  الفهم ِف وق  ت العه  د الق  دمي ال  ذين ك  انوا "غ  ري خمت  ونني القل  وب واألذان" )أعم  ال م إستفانوس اليهود ِف وقته أبهنم مثل اهنَّ 
 وقت كانت فيه أشكال العبادة هي كل ما يطلبه هللا.

" )مزمور   (.14:  19َصلَّى داود قائاًل: "لَِتُكْن أَقْ َواُل َفِمي َوِفْكُر قَ ْليِب َمْرِضيًَّة أََماَمَك اَي َربُّ
 هناك العديد من المثلة يف العهد القدمي عن النعمة.  ابًعا:س

 (.2-1: 1كان أيوب يَتقي هللا وحييد عن الشر )أيوب  
 (.9: 6َكاَن نُوح  َرُجاًل اَبرًا َكاِماًل ِِف َأْجَيالِِه )تكوين  

 (.6شعياء  إشعياء تطهري القلب )إخترب ا
 .(51)مزمور صلى داود من أجل التطهري الكامل لطبيعته اخلاطئة  

وتوجيه  ات هللا ْلي  اة  يُبنيِ  الدليل أن اخلالص والقلب النقي ابإلميان كانت أمورًا متوفرة ِف العهد القدمي. وهذا يعن أن العه  د الق  دمي مه  م ابلنس  بة لن  ا.
ف  َتض 

ُ
أن يعيش  وا ِف النعم  ة. وم  ن الواض  ح أن العدي  د الرب والصالح ِف العهد القدمي كانت توجيهات وإرشادات من هللا القدوس إَل الناس الذين كان من امل

ق ك  الم من الوصااي كانت خاصة لذلك الوقت ولذلك املوقف وال تنطب  ق علين  ا ب  نفس الطريق  ة. ِف ال  درس الس  ابع هن  اك قس  م يش  رح كي  ف ينبغ  ي علين  ا تطبي   
 أسفار العهد القدمي ِف حياتنا.

الخطممماة لل ب يمممر ألاإليمممماخال   يممما  النعممممة فمممي الععمممد القمممديم أو سمممبب ا  مممب ىممملحة عممم  أ مممد املوضممموعات ال اليمممة: النعممممة السممماألقة أو ال كليممم : ا

سة ف ى جانب الرسالة ف ى رومية فذا لزم األمراليمكنك ا  س  دام مجموعة م نوعة م  األسلار املقدَّ

 .جلسات تعليمية موموعات أخر  خالل  ت ة هًه الدورة تً    الطالب ألكخ عليهم تحض   ثالث عظات أو عقد ثالث
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 طلب من بعض الطالب التحدث عن ما كتبوه. هام املكتوبة من الدرس السابق. ايجب عل  قائد الصف جمع امل 

 األسئلة من الدروس من قبل. مراجعة اإلجابات وتصحيحها حسب الحاجة.طرح أسئلة املراجعة من الدرس السابق، وبعض ا

 ما املقصود ألإيماخ الخالص؟ فذا كاخ للشخص فيماخ الخالص ماذا طعني أنه آم ؟ 

 تعري  فيماخ الخالص

 ألماذا يؤم  املؤم ؟ 
 ( يؤمن أنه ال يستطيع أن يفعل شيًئا لتربير نفسه. 1) 

 (. 9-8: 2ِخَر َأَحد " )أفسس اِبلنِ ْعَمِة خُمَلَُّصوَن، اِبإِلميَاِن، َوَذِلَك لَْيَس ِمْنُكْم. ُهَو َعِطيَُّة هللِا. لَْيَس ِمْن أَْعَمال  َكْيالَ يَ ْفتَ "ألَنَُّكْم  

   ؟
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 يُدرك أنه ال شيء يستطيع أن يفعله )األعمال( جتعله يستحق أن خَيُلص ولو جزئًيا. 
 كافية لغفران خطاايه. ( يؤمن أن ذبيحة املسيح  2)

 (. 2: 2يوحنا   1"َوُهَو َكفَّارَة  خِلَطَااَياَن. لَْيَس خِلَطَااَياَن فَ َقْط، َبْل خِلَطَااَي ُكلِ  اْلَعاملَِ أَْيضاً." )
 إمكانية غفران اخلطااي.   تعن الذبيحة اليت من خالهلا َكفَّارَة  
 أساس اإلميان وحده.  ى( يؤمن أن هللا يغفر له عل3)
" )إ" َراَن ِمْن ُكلِ  ِإمثْ  ، َحىتَّ يَ ْغِفَر لََنا َخطَااَياَن َويَُطهِ   (. 9: 1يوحنا   1ِن اْعََتَفْ َنا خِبَطَااَياَن فَ ُهَو أَِمني  َوَعاِدل 

 إذا كان يعتقد أن هناك شروطًا أخرى فإنه يتوقع أن يتم خالصه جزئًيا ابألعمال بداًل من اخلالص التام ابلنعمة. 

 ال الث م  رسالة رومية ءمقدمة الوز
ألن اإلنسان ال ميكن تربيره على    ،هللا  قدمهاربر ابلطريقة اليت يت أن اإلنسان َيب أن يبنيِ  يُ (  31-21:  3األول )  اجلزء  .أجزاء اجلزء الثالث له ثالثة  

ُربِ ر  توضيحي    م كرس  اودالرابع( يستخدم إبراهيم ود  صحاحاإل الثاين )  جلزءأساس ما قام به. ا
  زء اجلهذا التعليم  الكتاب ليس جديًدا.  وتبني أن  للميان امل

 . مقاطع ةثالثال لا. ِف هذا الدرس سوف ندرس كاملسيح جتعل هذا النوع من التربير ممكنً  ذبيحة اخلامس( يشرح كيف أن  صحاحالثالث )اإل

 21:5 -21:3النقطة الرئيسية م  
 تربير ابلنعمة من خالل اإلميان. تقدم ال  يتاملسيح ال ذبيحة الص اإلنسان هو خلهللا  دبريت

   31-21: 3الوزء األول: طريأ هللا لل ب ير )

 31-21: 3النقطة الرئيسية م  
 ألعمال. اب التربيرإستحاله نعمة من خالل اإلميان و اللتربير هي لوسائل هللا 

 
 

لخص املقطع )    31-21: 3م 
( هي أن يربر  26:3)ال أحد صاْلًا على أساس حفظ الناموس لذا وجب إَياد بعض الوسائل األخرى لتربير اإلنسان. املعضلة اليت ُت عرضها ِف  

 .ويكون قاضًيا ابرًا ِف نفس الوقت. ُت حل هذه املعضلة من ِقَبل هللا بتوفري ذبيحة كأساس للغفران والتسامح ،هللا اخلاطئ

 للمجموعةال  31-21: 3)يجب على الطالب قراءة 

 مال ظات ااية تلو ااية
واألنبي  اء. "ولك  ن اآلن"  الن  اموس ه  ا َعل  َّم هب  ان ه  ذه الفك  رة ليس  ت جدي  دة ولكنإالرس  ول . يقول لناموسعن ا اعيدً ( يتحقق الرب املقبول من هللا ب21)

 (25 ا اآليةأيضً  انظر. )ذلك  اآلية التالية تعلنالكامل من اإلْنيل ِف املسيح كما   عالنشري إَل وقت اإلت

 ذابئحال    بس  ببأي ش  خص  ل  صمل خي عل  ى ق  دم املس  اواة. حتت الدينونة ألهنم  .( ليس هناك فرق بني الطريقة اليت خيلص هبا اليهود واألمم 22-23)
ي.  إايه  ا هللا أعط  اهم ال  يت  طق  وسالتبع  وا اعن  دما م  ن ش  عب هللا ِف الق  دمي والطق  وس  نظ  ر اآلي  ة ا. )هإلميان    جت  اوابً نعم  ة  ك  ل م  ن خل  ص خل  ص بس  بب أن  ه تَلق  َّ

30). 

 ك  لعب  ارة "ل. كل من يؤمن خيُلص. تعترب أخطأ اجلميع مثل إذ يستخدم عدة مرات هنا واجلميع" الكل"اخلالص ألي شخص هو ابإلميان. مصطلح 
 (.17:1إلميان إلميان"على حالة اإلميان )"ابعبارة    تؤكد كما  العرض متاماً   ومشولية  نفتاحاوعلى كل شيء" تشديد على 

 يسوع دفع جن الفداء. الرب  جمانية ألن  لنا نعمةال(  24)
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"ال ميكن الحد ان حيقق  الناموس ابلتمام مثل هؤالء من 
 اتبوا ورجعوا عن خطاايهم وآمنوا ابملسيح خلالصهم"

 من تفسري ماغنوكلم لرسالة رومية

لك  ن  حف  ظ الطق  س وال  ذابئح الطقس  ية طري  ق  ع  ن التكف  ري عنه  امل ي  تم   قب  ل جم  يء املس  يح. ه  ا البش  ررتكبا" ه  ي اخلط  ااي ال  يت السالفة( "اخلطااي  25)
ارَة. هللا غف  ر هل  م عل  ى أس  اس  رتِكب َ ت قب  ل م  وت املس  يحاُ  اخلط  ااي ه  ذهعل  ى ال  رغم م  ن أن  .املسيح  وتمب م  ن  ل  ذلك اط  ً ط  ألن  ه ك  ان خمُ  ِف املس  تقبلاملس  يح  َكف  َّ
 .(21اآلية   انظر. )ءالبد

 اخلطية على حممل اجلد.يتعامل مع  . وأظهرت أن هللا كن فورايً يمل    هعدلأن على الرغم من  ر   ابأن هللا َكفَّارَُة ال  تأظهر 

ارَُة  ق  دمت؟ ِف نف  س الوق  ت ربر اخل  اطئع  ادل وي   . كي  ف ميك  ن أن يك  ون هللا م  ىذه اآلية تظهر حل املعضلة العظ( ه26) ن مل    هللا الطري  ق. يغف  رالَكف  َّ
 .مرًا خطريًاأاخلطية  يعترب  أن هللا الَكفَّارَُة    تظهر أ خري. مرة أيؤمن

 ؟الَكفَّارَةلناس دون  لما هي املشكلة اليت قد تنتج إذا غفر هللا 

ل ع  ن ئو ع  ن هللا. هللا ه  و املس    انس   ناال اخلطي  ة ب أب  دي. تفص  لالدرج  ة أن هل  ا عق    ج  ًدا وق  د أعل  ن أن اخلطي  ة خط  رية للك  ون. ب  ارهللا ه  و القاض  ي ال
 طأ.اخلألولئك الذين يرتكبون    دينونةو   اخلري من البشر  من يصنعون مكافأة  كون أيهناية املطاف للالعدل ِف  

 غ  ريأن  ه  طي  ة. يب  دواخل رد فعل  ه ع  نِف تع  ارض ومتن  اقض م وكأن  هظه  ر ي عل  هألن  ه َي يه  ني هللا هن   إس  اس يتع  ارض م  ع هوي  ة هللا ذاِت  ا. إن الغف  ران ب  دون أ
خرين. هذه ليست مشكلة صغرية ألن الكون كله موج  ود لتمجي  د هللا. كي  ف ميك  ن للن  اس أن ميج  دوا هللا بص  دق إذا  آللذا عاقب بعض الناس وغفر  إعادل  

 ؟  أنه عادل  ىفيه علكانوا ال يفكرون  

ويق  دم س  بًبا لغفراهن  ا  ك  م ه  ي فظيع  ةظه  ر اخلطي  ة  ي ءش  يهن  اك  ك  ان اْل  ل أن يك  ون
هللا عل  ى أن  ه  إك  رامس  تمرار ِف ح  ىت ي  تمكن الن  اس م  ن اال ويظه  ر طبيع  ة هللا ِف نف  س الوق  ت

 مقدس وعادل.

وفظيع  ة  الص  ليب أن اخلطي  ة خط  رية ذبيح  ةاج. أظهرت تيحاال اهذ تتفق مع الَكفَّارَُة  
بينم   ا َيع    ل تق   دمي اخل    الص جم    ااًن  ر خط    اايهش    َ بِ يع   َتف  ين ض   رورة التوب    ة جتع   ل اخل    اطوأ

أن يغف  ر  والع  دل م  ن هللا حبي  ث يك  ون م  ن اإلنص  اف اْلري  ة ِف ص  ورة حري  ة فردي  ة للجمي  ع
 ن يرفضونه.ملوال يغفر  خالصه اجملاينلذين يقبلون  ل

ش   خص ال ي   زال ِف اخلطي   ة ل هللا يتوب   وا؟ أن يغف   ر ولئ   ك ال   ذين ملأل هللامل   اذا ال يغف   ر 
 مع إظهار عدل هللا.  ان: تقدمي الغفر الَكفَّارَةِ من    واهلدف الغرض  يلغيدون التوبة  

ك  ان هن  اك بع  ض   ال  ذات لتحقي  ق اخل  الص. فتخ  ار وم  دح( ال يوج  د أس  اس لال27)
لك   ن الش   خص معرفت   ه أبن   ه َخل   َص.  ىع    دَّ اإذا  متك   ربالن   اس ال   ذين يعتق   دون أن الش   خص 

مفتخ    رًا ال ا ك    ون متض    عً ينعم    ة لدي    ه س    بب أن ابل تف    ر غُ خط    اايه ق    د  ال    ذي يع    رف أن
 .بكربايء.

. تبدأ حياة الطاعة هلل  خيطئكما لو أنه مل  له إميانه برًا    سب حيُ   ؤمنوي  يتوب( التربير ال يعتمد على الرب السابق. التربير يعن أن اخلاطئ الذي  28)
لمسيح ل العمل الكفاري نه مقبول ابلفعل من هللا من خالل إ . هللا عند  لتربير وليس قبل ذلك. ال ميكن للشخص أن يغري حياته بقصد جعل نفسه مقبواًل اب

 وليس أبي طريقة أخرى. 
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.  ألن هناك إله واحد فقط  . . الرسالة هي للعامل كله. هذه اْلقيقة تقوم على التوحيدرومية  رسالة   وضوع مب   النص  ت ( هذه اآلايت ربط29-30) 
ا أن  أو عشرية واحدة. هللا يعتزم دائمً   هواحد  شعب فقط ِف    ة كون مهتمت قد  يت ال  ة احمللي  ههلعلى عكس اآل  بشريةال  كل  على  ظهر قصده وتنطبق أهدافه 

 (.6: 49، 21: 43، 6: 42شعياء أهلل مع األمم )  تهاك إسرائيل معرفار تش

بطل الناموس، ألل ي ب ه ال  ي  ذلك؟ قال الرسول ف  خ ال ب ير ألاإليماخ ال ي 

موس  ان والتربير اليت جتعل ال  للَكفَّارَةِ . فإنه ال يزال معيار الرب. أي نظرية  ناموسال يعن إلغاء ال  سو مان ( التربير دون الطاعة السابقة لل31)
يفهم شر  يدل على أنه مل  هذا ولكن ال ينوي البدء ِف طاعة هللا ف  والغفران إذا كان الشخص يسأل عن العفو .1919تفق مع هذه اآليةتال  ؤمن صلة ابمل  بال

 . ناموسحَتام الالتظاهر اب فقط ائد اخلالص مبجرد و لغفران. وهو حياول اْلصول على فلنه حيتاج  ِف أقي اخلطية والسبب اْلقي

 

 

 

   1-25: 4الوزء ال انف: م ال فألراهيم )

 النقطة الرئيسية لللصل الرابع

  لشعب هللا ابإلميان.ختاره هللا ليكون أابً ام الذي  يبراهَترَبَّر إ

  1-25: 4ٌملخص النص )

 ك  ذلكلش  عب هللا ابإلمي  ان.   خت  اره هللا ليك  ون أابً ام ال  ذي يب  راهت  رَبَّر أب  وان إالعه  د الق  دمي.  مؤسس  ة من  ذالتربير ابلنعمة م  ن خ  الل اإلمي  ان   وتعليم   عقيدة
ب  راهيم . أص  بح ك  ان ابلفع  ل إل  ال  ذيعلى اإلمي  ان  وعالمة عطي ِف وقت الحق كدليللخالص ولكن أ  لامللك داود التربير ابلنعمة. اخلتان مل يكن وسيلة   م فهِ 

 ِف وقت الحق ابإلميان.  خُلُصونكل أولئك الذين سيلإبراهيم األب واملثال  

 يجب على الطالب قراءة اللصل الرابع للمجموعةال 

 مال ظات ااية تلو ااية 
السؤال من أجل اإلجابة على    هذا   نجيب على ؟" سابلضبط  إبراهيمما الذي حصل عليه  "  السؤال هو:   ( كان إبراهيم األب البيولوجي لليهود.1)

 "كيف ميكننا أن نرث؟" ؟" و الذي سريثن "مَ   سؤال  آخر

 .فتخارؤدي بطبيعة اْلال إَل االوتألعمال اب اخلالص وتعليم  نظرية   تقود  (2)

ا وإيماخ خالص؟ ِسب  له ألر   ما هو اإليماخ الًي كاخ إلألراهيم و  

أ عِلن وعد هللا بقدر ما  ب  ؤمن املسيح. ومع ذلك كان ي  َكفَّارَةً أن يضع إميانه ِف    ستطعي  خطة اخلالص أبكملها وابلتايل مل ( مل يكن إبراهيم يعرف  3)
ا له املذكور ِف هذا  الوعد  من  أابً   صحاحإل. جزء  إبراهيم سيكون  أن  أن  18-17)  كثرية  ألمم   هو  الوعد هو  بقية  نسله  ( ولكن  فيه وِف    مجيع تتبارك 

 
 شرح خدمات جون وسلي ِف كيف أن االميان أساس الناموس بطريقة رائعة  19

   ؟

   ؟



46 
 

األر  التكوين  ل الوعد    تكرر (.  18-17:  22،  3  -2:  12)التكوين  ض  شعوب  تتبارك  (  14:28يعقوب )سفر  له معن   . هللا  رضى وقبول   أن يكون 
 . الناس جلميع  مقد  لنعمة املاكان وعد   األرض. شعوبجلميع نسله يتم تقدمي رضي الرب لذلك كان الوعد أنه من خالل 

 . قناعةمزيد من اله إمياننا ل أن على الرغم من  تربيران وعد هللا ابلنعمة. كان تربيره هو نفسه ب آمن إبراهيم ألنه  تربر
:  11نظر  احياول تسديده )  الذي  يندَ سبيل ال  ىعل  يكون من ذلك ف. وبداًل عطيةليس    إذن  اخلالصف  نفسه  ( إذا كان الشخص يعمل خلالص 4)

6.) 
وعد هللا  ؤمن الشخص ب . ي لخالصكوسيلة ل   العمل  يهتم بطاعة هللا ولكن الشخص الذي ال يعمل ( الشخص الذي "ال يعمل" ليس شخص ال  5)

 عتماد على أعماله لدخول السماء. اال من بدالً الصه خل
الغفران.    ا أيضً   اود( وصف د6-8) على  يعتمد  الذي  الإقبول هللا  ينسبن هللا  للمؤمن.اذنب      السابقة  عقيدة   بولس   الرسول   بنيي  خلطية    أن 
 . أدركها حىت امللك داود -التربير ابلنعمة من خالل اإلميان ليست فكرة جديدة وتعاليم 

"  افيه  بعد  عيشال نلذلك حنن "  "ا للخطيةن مبا أننا "مت  (2:  6رومية  )يعلن لنا  شري إَل اخلطية السابقة وليس اخلطية املستمرة؟  يكيف نعرف أن هذا  
بينما  : "(8-6:  5ا  نظر أيضً ا)ابإلميان.  نكون متربرين    الفكرة القائلة أبننا نستطيع أن نعيش ِف اخلطية بينما  زيلت  صحاح السادسل إن الرسالة الكاملة ل

 .تغريان وتربران اآلن  لكن . من قبل انَّ خطاة كما كُ  مل نعد بعد خطاة" مما يعن أن لدينا اآلن قوة و  حنن"" وُكنَّا ضعفاء
  ابإلميان. هل هذه الربكة َتيت فقط لألشخاص الذين   متربرًا  كونه    هذه املكانة  ىعل  حيصل   أن   للشخص ( يقدم هذا السؤال موضوع كيف ميكن  9)

 تان؟ هم من اخل

: الناموس أم النعمة؟ 
 

 م   جاء أوال

النعم  ة. ج  اء اخلت  ان ِف وق  ت الح  ق. ل  ذلك فم  ن املمك  ن لش  خص  غ  ري خمت  ون أن حيص  ل عل  ى النعم  ة    لىى عندما حصل ع   ( مل يكن إبراهيم  خمتوانً 10-12)   
  أوالده الروح  انيني م  ا مل يؤمن  وا.   ابإلمي  ان. إب  راهيم ه  و األب الروح  ي ألولئ  ك ال  ذين يتبع  ون مثال  ه اإلمي  اين )"الس  لوك خبطوات  ه"( ح  ىت ل  و مل ي  تم خت  اهنم. ل  يس اإلس  رائيليون 

 أحفاده( بيولوجًيا. هنم ينحدرون منه ) على الرغم من أ 
 ( من يرث بركة إبراهيم؟ إذا كان أولئك الذين حيفظون الناموس فاألمر إًذا ليس ابإلميان الذي ِف الوعد.13-14)
نتهاك  ات اهن  اك انم  وس م  ا ك  ان هن  اك  إن  ه ل  يس وس  يلة لقب  ول النعم  ة. إذا مل يك  ن ك  م والقض  اء ألن  ه يكش  ف ع  ن اخلطي  ة.( الن  اموس وس  يلة اْل15)

 للناموس. مل يتحدث بولس عن انم  وس موس  ى عل  ى وج  ه التحدي  د ولك  ن ع  ن متطلب  ات هللا للنس  ان بش  كل ع  ام. ل  يس هن  اك مك  ان ْن  د في  ه متطلب  ات هللا
 (.20:1غري معروفة ابلتمام )

ا ال   ذين ش   كلوا دواًل وش   عواًب خمتلف   ة. عل    16-17) ن إب   راهيم ك   ان أاًب إهن   ا يق   ول الرس   ول  أي ح   ال ى( ك   ان إلب   راهيم العدي   د م   ن األحف   اد بيولوجي   ً
 لكثريين ألنه هو أب لكل الذين لديهم اإلميان.

ا ابلنعم  ة. ُتلقي  فإن األمر ل  ن يك  ون متام  ً
ألن  ه ابلنعم  ة َي  ب  يتم التربير ابإلميان حيت يُعَطى ابلنعمة. إذا كانت هناك حاجة إَل أي إجراءات لتأهيل امل

 . الشخص الذي حياول شراءه ال يفهم  معن اخلالص.أن يتم قبول التربير ابإلميان فقط
 ما هو وعد هللا إلبراهيم؟ كيف كان يشبه وعدان ابخلالص والتربير؟

اإلْن  اب  ى( آمن إبراهيم ابهلل حىت عندما مل يك  ن هن  اك ش  يء ِف ظروف  ه إلعطائ  ه األم  ل والرج  اء. جس  ده ك  ان ميت ً ا فيم  ا يتعل  ق ابلق  درة عل   18-19)
 غري قادرة جسداًي لتحمل بطفل. ولكن اإلميان اْلقيقي ال يعتمد على الظروف.سارة كانت أيًضا  و 

 (.  31-22: 4بن هاجر ميثل نوع اخلالص ابألعمال )غالطية  اال. وهذا ما يفسر ملاذا إَساعيل  هذا اإلميان هو عكس الثقة ِف األعم
 خلالص ابلوعد مث اإلميان مث املعجزة.متثل والدة إَساعيل ما ميكن إْنازه جسداًي بداًل مما حيدث ابإلميان. ا

 ( يتمجد هللا أكثر إبميان الشخص أكثر من قدرته.20-21)

   ؟
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حمبة هللا ليست هلا سبب  فينا )هكذا( وكذلك 
 غري حمدودة )ليس هلا قياس( ولن تتوقف

 نظر املالحظات على اآلية الثالثة.ا(  22)

 هل لنا نلس الخالص الًي تلقاه فألراهيم؟

ابجل  زء ال  ذي أ عل  ن ل  ه. َي  ب علين  ا  أن ن  ؤمن ابلتفاص  يل املكش  وفة لن  ا  ( إمي  ان إب  راهيم مث  ال  لن  ا. مل يك  ن يع  رف خط  ة هللا للخ  الص كله  ا لكن  ه آم  ن  23-25) 
ن ال  رب ك  ان ل  ه وس  وف  إ ل  ذي حص  ل علي  ه إب  راهيم ألن  ه يق  ول  خلط  ة اخل  الص ال  يت مل يعرفه  ا إب  راهيم: م  وت وقيام  ة املس  يح. تُب  نيِ  ه  ذه اآلايت أنن  ا نتلق  ى نف  س التربي  ر ا 

 ينسب لنا على نفس األساس. 

 املسيح )الوزء 
ٌ
ة ار 

َّ
ل
 
  21-1: 5ال الث:  

 صحاإ الخامسالنقطة الرئيسية لإل

 املصاْلة والرب واْلياة.  ألنه قدَّم  س نتائج اخلطيةعكَ   تهوقيام  هاملسيح ِف موت
لخص اإل  صحاإ الخامسم 

اري ملس  يحا لية عملعا: فصحاحربنا يسوع املسيح" موضوع اإلبعبارة "تُقدم لنا (. 1عددابإلميان ) انربر تبعد أن  ُصوِْلنا مع هللا ابملسيح  واآلن . الكف  َّ
 آاثر اخلطية.  تاملسيح عكسَكفَّارََة ولكن    اأيضً  رتكب اخلطيةاكل شخص بعده قد   .  حتت اخلطية واملوتليكون  جلبت خطية آدم العامل  

 صحاإ الخامس للمجموعةال يجب على الطالب قراءة اإل 

 مال ظات ااية تلو ااية
الع  داوة ق  د  -لي  ة عم  ل املس  يح. الس  الم يش  ري إَل املص  اْلة م  ع هللا عاص  حاح ه  و فقس  م الس  ابق هب  ذا القس  م. موض  وع اإلأ( ه  ذه اآلي  ة ت  ربط ال1-2)

 زِيَلت وحتول َعنَّا غضب هللا.

 نه هو الباب. هذه اآلية تقول شيًئا مماثاًل ألن به صار لنا حق الوصول والدخول للنعمة ابإلميان. هو الطريق واْلق واْلياة. إ يسوع قال الرب 

ه  ذا وص  ف إدراج  ي مث يع  ود الرس  ول ب  ولس إَل التفس  ري الاله  ويت  ختب  ار امل  ؤمن وه  و يع  يش ِف النعم  ة. هيكلي  ًا يعت  ربا( ه  ذه اآلايت تص  ف 5-ب2)
 ارَة.للَكفَّ 

 إنه ميكننا أن نفرح ونفتخر أيًضا حىت ِف احملن والضيقات.  ابسبب الرجاء أبننا سوف نترب جمد هللا. قال أيضً   يقول بولس الرسول إن افتخاران

ال  يت ِف ألش  ياء الف  رح م  ن ا ىميكن للمؤمن أن يتحمل "األشياء الصغرية" )ظروف اْلياة( ألن األشياء الكبرية ه  ي آمن  ة.  حي  اول اخل  اطي اْلص  ول عل    
حتياجاته(. ظروف اْلياة ليست س  يئة للغاي  ة إذا كان  ت اْلي  اة ابلنس  بة لن  ا رحل  ة ولك  ن اشبعه )ليست فيها الكفاية لتلبية اْلياة  لكن األشياء ليست كافية لت

 ظروف اْلياة تبدو ابئسة إذا كانت اْلياة هي كل شئ.

ل امل  ؤمن أب ل الض  يق ابإلمي   4-2: 1ي  ع  انظ  ر أيض  ً امان  ة للض  يق يُنج  ز أم  رًا للم  ؤمن )حَتم  ُّ ان وحن  ن نط  ور. الص  رب ل  يس جم  رد (. نُنم  ي الص  رب وحن  ن نتحم  َّ
رب ال  ذي يعطين  ا األم  ل والرج  اء. لص   اب كلما نت  درب ومن  ارس اإلمي  ان نتظار لكنه القدرة على حَتمُّل األمر إبميان. نستمر ِف ْاختبار ورؤية عمل هللاستعداد لالاال

 هللا سيتم ويتحقق حىت عندما تبدو الظروف سيئة.نعلم أن قصد  

 نلسك عندما تكوخ في لروف سيئة ىعبة؟ تشوع  ي  

. يق  ول نعلم أن رجاءان لن خيزي )خيبة األمل( ألننا ابلفعل نترب حمبة هللا ِف قلوبن  ا ابل  روح الق  دس
حيقق كل ش  يء آخ  ر ق  د ن الروح القدس هو الضامن أن هللا سوف إ (14-13: 1أفسس )الرسول ِف  

 وعد به. الروح هو عربون العهد.

   ؟

   ؟
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ا "ض   عفاء ب   ال ق   وة" "بع   د خط   اة" ( أنن   ا ال نس   تحق زم   ان تربي   ران  والميك   ن أن نفع   ل ش   يئا لتربي   ران. ُكن   َّ 10-6وتؤك   د اآلايت التالي   ة )
 "أعداء".و

وخاص  ًة م  ن خ  الل الوف  اء مبتطلب  ات الن  اموس. ُكن  َّا ع  اجزين ع  ن تلبي  ة  )دون ق  وة( يع  ن أن نك  ون غ  ري ق  ادرين عل  ى خ  الص أنفس  نا   ( أن نك  ون  ض  عفاء 6)   
 متطلبات هللا وخالص أنفسنا من اخلطية. 

 ( من النادر أن ميوت شخص ما ألجل الصاحل )الطيب( ولكن مات املسيح ألجلنا وحنن بعد خطاة. 7-8) 

س  تعداد أن يغف  ر لن  ا وحن  ن خط  اة فيمكنن  ا أن نث  ق  ا ل  ى  ذل  ك أن  ه إذا ك  ان هللا ع حم  امي(. ي  ربر ب  ولس الرس  ول أس  باب  )   ( حييا املسيح لن  ا كوس  يط وش  فيع 9-10) 
قام. ا سنستمر مقبولني من هللا من خالل  ِف رضاه وصالحه اآلن وحنن متربرون ِف املسيح الذي صاْلنا مبوته نيابًة عنَّا.   أكثر 

ُ
 رتباطنا ابملسيح اْلي امل

 ا اجلزء. يظهر تعبري "وابأًلويل كثرياً" مخس مرات ِف هذ 

 . ( 19-12) اآلايت اآلتية  على مهم تسليط األضواء  

 شرإ فجاأل كال هل نح  مًنبوخ بسبب خطية آدم؟ ا   

 

 

 هل نح  مًنبوخ بسبب خطية آدم؟تسليط األضواء:  

دم. ه  ل حن  ن ِف أشخاص  نا م  ذنبون بس  بب آه  ا حت  ت اخلطي  ة وامل  وت بس  بب خطي  ة ن البش  رية دخل  ت كلأ (19-12: 5رومي  ة )تق  ول 
 خطية آدم؟ هل يُعاقب )يُدان( اخلطاة على خطية آدم؟
جتاز إَل مجي ع الن اس إذ أخط أ اجلمي ع. ك ل ش خص يقول أن املوت ا 12دم. ِف اآلية مل يَ ُقل بولس أن اخلطاة سيعاقبون على خطية آ

د اإل  خبطيته.ب بشكل فردي  ُمذن انم وس هللا. ل ن ي ديَن هللا  تع دواج البش ر للتربي ر ألهن م خط اة حتي ا ا ىعل  (2-1رومي ة )ص حاحات ِف ُتشدِ 
ا ألعم  اهلم )رؤاي  ك  و 2، 16-6: 2، رومي  ة 12:20الن  اس بس  بب اْلال  ة ال  يت ول  دوا فيه  ا ولك  ن إلختي  ارهم أن يفعل  وا اخلطي  ة. الدينون  ة وفق  ً

5:10.) 
ت اخلطية للعامل ألنه أبو البشرية مجعاء اليت مل تُولد بعد. فصل أدم خبطيته البشرية عن هللا وابلتايل فه م منحرف ون. ومع ذلك فبكدم دخل

 رتكاب أعمال اخلطية.اطية واتَّبع اجلميع ذلك من خالل ُولد كل الناس بسبب خطية آدم مبيل حنو اخل
 وميكن تفسري العبارات التالية هبذا الفهم:

 .(15دم )آات الكثريون بسبب املعصية وخطية م
 .(16واحد هو من حيكم ابإلدانة والدينونة )
 .(17مَلك املوت بسبب خطية الواحد )

 .(18) جتازت الدينونة للجميع بسبب املعصيةا
 .(19صبح كثريون  خطاه )أبسبب خطيتة أدم 

( 16رية" )اخلطية لنا وتبعه اجلميع. حيتاج اخلطاة أن تُغفر "خطاايهم الكثننا مذنبون بسبب خطية آدم ولكن آدم جلب إمل يقل بولس  
 دم(.آخطية وليست خطيتهم من آدم )

   ؟
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ولكن ألن اجلميع قد أخطأوا. آدم هو الذي جلب اخلطية إَل العامل وجلب    ، جتياز املوت جلميع الناس ليس أن ذنب آدم يُنسب هلم ا ( والسبب ِف  12) 
 َتثريها على نسله. 

  ( مل يتم اإلع  الن ع  ن اخلطي  ة ودينونته  ا بوض  وح ب  دون الن  اموس. وم  ع ذل  ك فق  د مل َ ك امل  وت ح  ىت قب  ل م  ا يتلق  ي موس  ى الن  اموس. ع  رف الن  اس أهن  م 13-14) 
ر الن  اموس امل  دى اْلقيق  ي للخطي  ة. يش  ري تعب  ري "عل   20:1  انظ  ر )   نص علي  ه الن  اموس م  ذنبون ابخلطي  ة ح  ىت م  ن دون الوض  وح ال  ذي ي    ش  به تع  دي آدم" إَل    ى (. ي ظه  ِ

 علن من هللا.  للناموس امل   تعمد العصيان امل 
 (. 15:1أولئك الذين ليس لديهم أي إعالن مل يكن لديهم خيار واضح. ومع ذلك فإهنم مل يتبعوا ضمائرهم متاًما ) 

ارَِة املس  يح تص  ل ألبع  د م  ن ذل  ك بكث  ري  تصرف آدم املوت إَل "كثريين" و ب  ( جل 15)  كذلك فإن عمل املسيح جل  ب اْلي  اة إَل "كث  ريين". الَتكي  ز ه  و أن َكف  َّ
ارَِة ال تُق   دَّم إال ل  ا ل   يس  د قلي   ل. ه   ذ ع   د ِف آاثره   ا عم   ا كان   ت خلطي   ة آدم. بع   ض الن   اس يعتق   دون أن خطي   ة آدم جعل   ت اجلمي   ع خط   اة وأن النعم   ة م   ن خ   الل الَكف   َّ

ا هل  ذه اآلي  ة.   يق  دم هللا النعم  ة لك  ل ش  خص ص  ار خاطئ ً ا بس  بب س  قطة آدم. يس  بق مص  طلح كث  ريين أداة التعري  ف "ال    " ِف اليوانني  ة ويع  ن اجلمي  ع بش  كل  صحيًحا وفق  ً
 عام. 

م الخالص لغسبة ىم  ة م  البشرية؟   15م  ااية       ي  تجيبوخ على شخص طع قد أخ هللا قدَّ

 . ( كانت اخلطية األصلية فعاًل واحًدا ولكن النعمة اآلن حنتاجها  لكثري من الذنوب. َيب أن تكون النعمة أكرب بكثري من اخلطية األصلية 16) 

 ر خطية آدم وسيتربرون حرفًيا من ِقَبل املسيح حيت ال يستمرون خطاة. ( كثريون أصبحوا خطاًة حرفًيا بسبب آاث 17-19) 

ع  ىن أن  ه بع  د أن  ( تكث  ر اخلطي  ة ابلن  اموس. مبع  ىن أن  ه يض  ع قائم  ة طويل  ة م  ن اجل  رائم واملعاص  ي بينم  ا كان  ت خط  ااي قليل  ة معروف  ة. كم  ا أن  ه يزي  د م  ن اخلطي  ة مب 20) 
 . ولكن النعمة تتجاوز وتكثر عند كل خطية. 24-5: 7من ذي قبل. هذه هي اْلالة املوصوفة ِف    يعرف الشخص الناموس وخيتار رفضه يصبح خاطًئا أسوأ 

 النعمة املًهلة واملدهشة ) العويبة 
. أص  بح حب  ارًا وقبط  ااًن لس  فينة وتعم  ق ِف اخلطي  ة. لق  د ع  اب م  ن الظ  روف الص  عبة ِف حيات  ه. خان  ه كان ت أم  ج  ون ني  وتن مس  يحية مؤمن  ة

ة الكث ريين بس بب جتارت ه للرقي ق ستمر ِف اخلطية وساعد عل ى ت دمري حي اابًدا. عندما حتس نت حالته واصل و وأصبح لفَتة من الزمان عاألصدقاء  
نكس رت ب  ه الس فينة  وجنح  ت ب ه عل  ى جزي رة ولك  ن ُت إنق اُذه م  ن ِقبَ ل قائ  د ك اب  ك  ان ص  ديًقا ان قبط اُن س  فينِة الرقي ق لس  نوات. العبي د(. ك  ا)

ر أن هللا كان رحيًما به على الرغم من أنه كان شريرًا. ِف وقت الحق كانت سفينته ت دخل ِف عاص فة ش ديدة ودع ا هللا برمحت ه. ْن ت ألبيه. شع
ا.م  ن العاص  فة وواص  ل ني  وتن اال الس  فينة  ىواح  دة م  ن الَتان  يم ال  يت كتبه  ا ه   عتم  اد عل  ى هللا للرمح  ة. ت  رك ِف هناي  ة املط  اف البح  ر وأص  بح قسيس  ً
سجلة كاألغاين الروحية على مدار األايماألكثر ت

ُ
 .رمنًا عاملًيا و امل

 .     " تلك اليت تنقذ تعيًسا مثلي... كنت ضااًل يوًما وْاهتديت...كنت أعمي وها أان بصري.  ...أعجب النعمة... ما أعذب التعبري "ما 
   

ختباره اخلالص ي "إن هللا ق د أحض رين وأص عدين برمحت ه م ن الط ني العمي ق والوح ل ووض ع أق دامي عل ى الص خرة ال يت ه ي اِف    ،قال نيوتن 
أكرم نعمته اليت ال مثيل هلا واجملاني ة  املتمي زة والش املة ألن "بنعم ة هللا أان م ا شهوة ورغبة قليب أن أجمد و املسيح يسوع. لقد أنقذ نفسي. واآلن  

 ."أن أنسب خالصي متاًما لنعمة هللاي سروري أان". من دواع

   ب ىلحة ع  ال ب ير تشمل اإلجاألة على األسئلة ال الية:  املعام: ا 

ة ؟   ار 
َّ
ل
 
عا في الك

ّ
 ما هي املعضلة التي كاخ  ل

 ملاذا ال يمك  خالص الخاطئ ألالطاعة؟  

؟ 
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  ي  ألعر فألراهيم تب يره ألاإليماخ؟  

  ي  نعلم أخ الخالص م  اإ للوميع؟ 

 

 

 

 

 

ث ع  ما   بوهال عام املك وبة م  الدرس الساألأال ا يجب على قائد الص  جمع امل   طلب م  بعض الطالب ال حد 

 الدرس الساألأ وبعض األسئلة م  الدروس الساألقةال راجع اإلجاألات وصححعا  سب الحاجةال طرإ أسئلة املراجعة م   ا 

 صحاح السادس من رسالة رومية هو عن اخلالص والتحرُّر من قوة اخلطية. علينا أن نفهم ما هي اخلطية لنفهم معن النصرة والغلبة. اإل 

           ما هممي الخطيممة؟                                                                            

(. إذا ك  ان الش  خص يع  رف أن  17:4، ي  ع 9-4:  3يوحن  ا    1الكت اب املق  دس ع  ادة م  ا يتح  دث ع  ن األفع  ال اخلاطئ  ة كأهن  ا مقص  ودة وإبرادتن  ا ) 
اليت تُ دِخل اإلنس ان ِف ورط ة م ع هللا. اْل ب حيف زان    ذه هي اخلطية املتعمدة )إبرادتنا( التصرف خاطئ ولكنه خيتار أن يفعل ذلك التصرف أبي حال، ه 

 على طاعة هللا. 

ر م ن ك ل خطي ة )   ( ا للح ق ال ذي نعرف ه وفق ً ) نتهاكات الالواعية أو العرضية لناموس هللا عالقتنا مع هللا. بينم ا نس لك ِف الن ور  ال تقطع اال    1نتَطه  
 نتهاكات اليت ال نعرفها واجملهولة من أن جتلب لنا إدانة أو فصل عن هللا. وال حنتاج أن يكون لنا خوف من اال (  7:  1يوحنا  

   ؟
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وأفعال خاطئة تض ر الش خص  حنن حباجة إَل "السلوك ِف النور" وهو ما يعن أن نتغري تدرَيًيا من ِقَبل اْلق اإلهلي كلما تعلمناه. هناك تناقضات  
 إيل أن يفهمها ويُغريها. 

 ويتحدث هذا املقطع ِف املقام األول عن اخلطية املتعمدة، اليت يُدان فيها شخص إذا مل يتب وَيد الغفران. 

 مقدمة الوزء الرابع

تربر"."تقديس وميكن أن يسمى ب  8-6صحاحات زء الرابع من رسالة رومية من اإليتكون اجل
ُ
 امل

ف  يتحدث بولس الرسول حىت هذه النقطة عن الرب احملسوب. ه ذا ال رب املنس وب إَل امل ؤمن ب دال م ن خط اايه املاض ية. اآلن يب دأ الرس ول ِف وص 
ا ابلنعم  ة ِف ْلظ  ة التربي  ر ويع  ن أن امل  ؤمن يص  بح ِف الواق  ع ابرًا م  ن خ  الل اْلري  ة م  ن ق  وة   وس  يادة اخلطي  ة ومبعون  ة ال  روح  ال  رب احملس  وب. مي  نح هللا ال  رب أيض  ً

ا بفع  ل النعم  ة. يس  مى عم  ل النعم  ة ه  ذا ِف حي  اة امل  ؤم  ا ب  ل ه  و ق  د ُجع  ل مقدس  ً ب امل  ؤمن فق  ط مقدس  ً ن  الق  دس ليحي  ا حي  اة مقدس  ة. ل  ذلك ف  ال حُيس  َ
 ابلتقديس. 

 صحاح السادس "التحرر من اخلطية" ِف هذا الدرس سوف ندرس اإل 

 صحاإ السادسالنقطة الرئيسية لإل

 املؤمن ُحر  من عبودية اخلطية وَيب أن خيتار أن يعيش كمتحرر من اخلطية والطاعة هلل لئال يعود حتت سلطان اخلطية مرة أخري. 

 

لخص اإل  صحاإ السادسم 

اء صحاح فكرة خاطئة يعتقدها كثري من الناس بعد َساعهم كالم عن النعمة. تسمى هذه الفكرة "خص ومة وتن افر" أو الع ديتناول هذا اإل
لن  اموس هللا )أي الالانموس  ية(. الالانموس  ي ه  و الش  خص ال  ذي ينك  ر أن  ه م  ن الض  روري للم  ؤمن أن حيي  ا ِف طاع  ة هللا. ويس  تند خط  أهم عل  ى 

 (.15، 1فَتاضية  )الانموسية بسؤالني من األسئلة االفهمهم اخلاطئ للنعمة. قدَّم بولس مفهوم ال
". ق د يق ول ال يه م  "حي ث تكث ر اخلطي ة ت زداد النعم ة أكث ر بكث ري   (   20:5الالانموس ي عل ى البي ان ِف )  ه و رد فع ل    1السؤال املطروح ِف اآلي ة  

 رتكبنا خطااي كلما نلنا مزيًدا من النعمة. ا ستبداله ابلرب احملسوب. كلما  ا   جل خطاايان ُت ستمرينا ِف اخلطية طاملا س ا إذا واصلنا و 
 (. 15م به ألن هللا قبلنا ابلنعمة وليس من خالل أعمالنا ) بعض الناس يعتقدون أيًضا أنه ال يهم ما نقو 

 مهم جًدا.   بشدة كاًل من هذين الفكرين. أجاب على كل  منهما مع شرح ملاذا النصرة والغلبة على اخلطية أمر   س رفض بول 
 صحاح السادس للمجموعة. َيب على الطالب قراءة اإل 

 :مال ظات ااية تلو ااية

عتق اد ال بعض أن اخلطي ة ه ي  تزداد أكثر من اخلطية. قد  يصل ا سؤاال قد يسأله شخص ما بعد َساع أن النعمة قد تكثُر و ( سأل الرسول هنا  1) 
 . ِف الواقع جيدة  وهلا نتائج رائعة ألهنا وسيلة وطريق ملزيد من النعمة. هذه الفكرة تؤيد أننا أحرار ِف العيش بال مباالة وِف اخلطية 

 ؤال كما لو كان مهيًنا. مث أوضح أنه ليس من املمكن لنا أن نواصل العيش ِف اخلطية ألننا متنا عن اخلطية. ( رد الرسول على الس 2) 
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مت م ال رب يس وع عم ل اخل الص    19  -15:  5( حنن ال نستمر ِف اخلطية ألننا متحدون م ع املس يح ِف موت ه وقيامت ه. وكم ا يفس ر رومي ة  5  -3) 
 ميتد لنا رضي هللا كما هو للمسيح. لنا مجيًعا. ابإلميان نتحد معه حىت   

ه ي أن مس ألة اخلطي ة ق د    َس ه ولك ن النقط ة ا مات يسوع عن اخلطية مرة واحدة وعاش هلل. كان موت الرب يسوع خلط اايان ول يس خلط اايه تب ارك  
 نتهت. ابإلميان متنا وقمنا معه حيت تنتهي ابلنسبة لنا أمر اخلطية. ا 

 ترمز إَل مشاركتنا. و   ته يسوع وقيام املعمودية هي إعادة تشكيل موت الرب  
"(. تنته  ي حي  اة  ص  حاح يفس  ر املفه  وم "اإلنس  ان العتي  ق جدي  د. )وهن  اك قس  م الح  ق ِف ه  ذا اإل ( "اإلنس  ان العتي  ق" ميث  ل اْلي  اة اخلاطئ  ة قب  ل الت 6) 

 حىت أننا لسنا عبيد للخطية فيما بعد.    ا اخلطية متامً 

ري ر ت درَيي وال يع ن ض  منًيا أي أُبِطل ت". مل يع ِط ب ولس أي حتا ح دث للخطي ة: "مات ت" "ص ُلبت" و"ح ول م الح ظ املص طلحات املس تخدمة ِف ه ذا املقط ع 
 نتصار الُكل ي على اخلطية.هذه املصطلحات شروط  الغلبة واال مراحل( أو أن اخلطية تستمر أبي شكل من األشكال. توضح ىنتصار وغلبة  جزئية )علا

 خال  املؤمن. الرسم التوضيحي هو املوت. الشخص املتوىف ىنتهت متاًما من علاهذه اآلايت هو أن سيادة اخلطية   ( الَتكيز من7-11)  
 ختبار روحي  كاملوت.اومتحرر من اخلطية ولدينا 

يست حالة تطول. نتهى مع املوت. حنن منوت متاًما عن اخلطية وننتهي معها. املوت للخطية لالرب يسوع مرة أخرى بعد القيامة.  مل ميت ا
 املوت للخطية يتم بسرعة ومن مَث نعيش من أجل هللا.

 

متح  ررًا م  ن ق  وة اخلطي  ة  23-1: 6حت  اد امل  ؤمن املس  يحي م  ع املس  يح مبوت  ه للخطي  ة وم  ع املس  يح ِف دفن  ه وقيامت  ه فيم  ا بع  د كم  ا وص  فها ب  ولس ِف رومي  ة َيع  ل ا
امل ؤمن أبن ينظ ر ِف عالقت ه اجلدي دة م ع املس يح وموت ه للخطي ة   ا(. يُوص ي الرس ول أيض ً 7: 6ومتحرر منها )رومية ( 2: 6وعبوديتها. إعالن أنه "ميت للخطية" )رومية 

(. ه ذا يع ن أن  امل ؤمن 11:6للخطي ة ابإلمي ان ولك ن حيً ا )قي د اْلي اة( هلل ِف املس يح يس وع )رومي ة  اكشيء أكثر من جمرد "مقام شرعي" ِف نظ ر هللا. يعت رب نفس ه ميت ً 
( وال 12:6.)رومية هأنه صحيح وحقيق ي. ل ن ي َتك وي دع اخلطي ة تس ود فيم ا بع د ومتل ك ِف جس د ى)املسيحي( هو من يضع ِف التجربة الشخصية ما يعلنه هللا عنه عل

( وأن يس تخدم أعض اء جس ده  1: 12أ( بل عليه أن يقدم نفسه ذبيحة حية مقدسة ومقبولة )مرض ية( هلل )رومي ة  13: 6دوات إمث )رومية يستخدم أعضاء جسده كأ
 (". )"املشكلة اليت تعرقل تقديسنا" للكاتب أالن براون(19و13:6كأدوات بر )رومية 

ي. إنه ليس تعبريًا للتظ اهر. الرس ول ال يق ول للم ؤمنني أبن يقول وا ش يًئا "لنحسب" هو تعبري ِف احملاسبة. هو َتكيد ما هو صحيح وحقيق
رَّر ابلكام ل م ن اخلطي ة كم ا ل و ك ان ميتً ا وأن ه َي ب أن خيت ار أن يع يش  ِف غري صحيح أو غري حقيقي. َيب على املؤمن أن يدرك أنه ق د ُت حت َ

 حَترُّر كامل و اتم من قوة وسيادة اخلطية.
حِسب نلسك  ميت للخطية؟   

 
 ماذا طعني أخ ت

اخلطي ة. حن ن لس  نا عبي ًدا للخطي ة ب ل خ دام  وعبي د  هلل. م ن املس تحيل أن ختض  ع  ىيفس ر ويش رح م ا تبق ى م ن ه ذا األص حاح س  بًبا آخ ر ألمهي ة الغلب ة والنص رة عل 
(. اآلن أنت حر" م ن اخلطي ة وعب د هلل. ل ذلك فأن ت تع يش 20خطية مل تفعل أي بر )ال ميكنك أن ختدم سيدين. عندما كنَت عبًدا لل للخطية دون أن تصبح عبًدا هلا.

 .(22ِف القداسة )

أو ت  تحكم ِف    تس  يطر( هن  ا ن  رى تب  اين. إذا مل يك  ن ل  دينا النص  رة والغلب  ة عل  ى اخلطي  ة فاخلطي  ة تس  ود وحتك  م فين  ا. الرغب  ات الش  ريرة ال  12-13) 
تس تخدمه فيم ا  ستخدام جسدك ِف اإلجراءات اخلاطئة هو حتقيق لسلطان وسيادة اخلطية. ب دال م ن ذل ك ف إن جس دك ينتم ي هلل وينبغ ي أن  ا املؤمنني.  

 هلل. 

   ؟
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كان اجليش الروماين متفوقًا على 
اآلخرين ِف تدريبه وانضباطه ومعداته.  

استخدم   17-13: 6ِف أفسس 
بولس الرسول السالح الروماين كتوضيح  

 للحرب الروحية. 

( أن تكون "حتت الناموس" يعن أن تكون ب دون النعم ة املخلِ ص ة. وابلت ايل اْلك م عل ى أس اس األعم ال. ألن ال أح د ب دون النعم ة 14)
ميكن أن يعيش بدون خطية. لتكون حتت الناموس يعن أنك حتت سلطة وقوة اخلطية. الشخص الذي حتت النعمة قد حترر من أن يكون حتت 

 لطة اخلطية. أن تكون إما حتت الناموس أو حتت النعمة ال يشري إَل أنك ِف العهد القدمي أو العهد اجلديد.س
طلب م  الطالب أخ طشر وا مرة أخر  ألكلماتهم الخاىة ما طعنيه أخ يكونمموا تعري  "تحت الناموس" معمال ا

 تحت الناموس؟ 

( هنا سأل الرسول سؤااًل قد يسأله شخص ما بعد أن يسمع أنن ا لس نا حت ت الن اموس: "ه ل نط ئ ألنن ا لس نا حت ت الن اموس؟" ق د 15)
أمام هللا ال يتحقق بسبب طاعتنا له إًذا فالطاعة ليست ضرورية. هناك الكثري يعتقد الشخص أنه إذا كان قبولنا 

ة.  من الناس اليوم الذين يعتقدون  بنفس الفكر. .تفاعل بولس الرسول مع هذا السؤال بشدِ 
ستمرار اخلطية. ب داًل م ن ذل ك أوض ح املاذا ال تغطي النعمة تلقائًيا   مل يفسر بولس الرسول ويشرح مباشرةً 

 الشخص ال ميكن أن يكون خادًما وعبًدا هلل إذا كان حتت سلطة وسلطان اخلطية.أن 
( أن  ت خ  ادم  وعب  د  مل  ن تطي  ع.  إذا كن  ت ِف طاع  ة للخطي  ة فاخلطي  ة ه  ي س  يدتك وه  ذا يع  ن أن هللا 16)

تَ ْعَبد   ُه ُمس   ْ َو ل   َ د  فَ ه   ُ ُه َأح   َ َب ِمن   ْ ا انْ َغل   َ بط   رس  2 أَْيض   اً " )ل   يس س   يدك. كم   ا ق   ال بط   رس الرس   ول: " ...أَلنَّ م   َ
 (. ال ميكنك أن ختضع للخطية دون أن تصبح خادًما وعبًدا للخطية.19:2
خت  ربوا ه  ذا التحري  ر م  ن خ  الل خلطي  ة واآلن ه  م عبي  د لل  رب. لق  د ا( ُت حتري  ر امل  ؤمنني م  ن ق  وة ا17-18)

 حتريرهم من اخلطية.طاعتهم للْنيل. مرة أخرى يذكر الرسول أنه خلدمة الرب كان من الضروري أن يتم 

رتكاب اخلطية والعيش ِف النصرة والغلبة. ال يوجد أب ًدا أي ض منية أن ه م ن  يعرض اإلصحاح كله تباين اتم بني ا 
املمك   ن للم   ؤمن أن يك    ون حت   ت س   لطة اخلطي    ة أو للخ   اطئ أن يك    ون ابرًا م   ع اإلس   تمرار ِف اخلطي    ة. س   يكون م    ن  

 .  قاله بولس عن ذلك أبكثر َتكيد الصعب العثور على طريق للبحث فيما  

نه يشرح ذلك من الناحية اإلنسانية حىت يتمكنوا من فهم ذلك. كانوا ِف السابق قد خضعوا للخطية ال يت ق ادِتم إَل إ( قال الرسول  19)
ا م ن خ الل فع ل األش ياء املقدس ة لكن ه ل  يس  عم ق اخلطي ة. اآلن هل م أفع اهلم وأعم ال ب ر وه و أم ر ض روري للقداس  ة. الش خص ال يص بح مقد س ً

 . مقدًسا إن مل يفعل ما هو مقدَّس

 س حالة خدمة هللا والعيش في الخطية في نلس الوقت؟ ي  تلسر ا

املوت هو أجرة اخلطية. املؤمن ال   -اخلاطئ يكسب ويربح املوت    ( اخلطية ال تنتج أي )خري( بر ولكنها تنتهي طبيعًيا ابملوت.21-23)
 ( من النعمة.بل  حيصل عليها كهدية ) هبة -يكسب اْلياة األبدية ألنه ال يستطيع أن يكسبها 

 األساس الحقيقف ليقيغية الخالص الشخص ي

هناك نسخة حديثة من مذهب الالانموسية وهي تعاليم حديثة للضمان األبدي الغري مشروط والذي يقلب ويلوي تعاليم الكتاب املقدس 
ا مب ا  عن الضمان واليقينية. يُعِلم هذا املذهب أنه مبجرد أن الفرد قد "قبل املسيح" فخالص ه آم ن ومض مون ح ىت عن دما يتن اقض من ط حيات ه متام ً

دَّع  اءه ابخل  الص إَل تغ  ري ِف س  لوكيات اْلي  اة أو ح  ىت عن  دما ال ن  ري ج  ار التوب  ة والتغ  ري وعن  دما ي  رفض أس  تاذ ال وح  ىت عن  دما مل ي  َتجم يدَّعي  ه ب  

   ؟

   ؟
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اجلامعة أن يصبح تلميًذا حقيقياً للرب يسوع. ي عًلم هذا املذهب طاملا أنه ص لي "ص الة اخل اطئ" فإن ه يتش جع عل ى إع الن خالص ه أبي ح ال. 
 ع مميت وال يتفق مع املكتوب املقدس.هذا خدا 

ْم ِبَقْلب  َصاِدق  ِف يَِقنِي اإِلميَاِن، َمْرُشوَشًة قُ ُلوبُ َنا ِمْن َضِمري  ِشر ِير ، َوُمْغَتِسَلًة َأْجَسادُ  " )عب"لِنَ تَ َقدَّ  نَِقي  
 (.22:10اَن مبَاء 

، خِلَاَلص  ُمْست ََعد   َأْن يُ ْعَلَن ِف الزََّماِن اأَلِخرِي " ) أَنْ ُتُم الَِّذيَن ِبُقوَِّة هللِا حَمُْروُسوَن،  "   (. 5:  1بط    1إبِِميَان 
 من هذه النصوص نعلم أن ضمان ويقينية اخلالص تعتمد كتابًيا على اإلميان:

(. ه ذا 4-3: 15ك و   1يبدأ الضمان بفهم واضح للْنيل ) الكامل". الضمان" -ضمان اخلالص يعتمد على اإلميان الذي يفهم  ✓
. اخل الص  ابلنعم ة وح دها م ن خ الل اإلمي ان ِف امل وت الب ديلي للمس يح (2: 2ك و )هو "معرفة الضمان واليق ني" كم ا ي تكلم عن ه ِف 

ن ه و مؤه ل( أو الش عور ابخل الص ط وال الوق ت ب ل 9-8:  2نيابًة عن ا )أفسس   (. ش رط اخل الص ل يس الص الح الكام ل )ل ن يوج د م َ
 سيح وعمله الفدائي حىت عندما نفشل ونسقط. رغبة اإلخالص واألمانة ستتبع إميان اخلالص اْلقيقي.الثقة الثابتة ِف امل

"قلاب حقيقاي" التدادد الااادق هاو الاذي "م رشاه مان ضامري شارير" وقاد أ يال  -تعتمد يقينية اخلالص على اإلمياان الااادق  ✓
املتج  دد الص  ادق ه  و أيض  اً الش  خص ال  ذي " ُت غس  ل جس  ده ابمل  اء النق  ي" ألن األش  ياء  سااتبداله ابلسااالم واحلااب.او الااذنب والعااار 

ا ال ذي ي درك و يع َتف 17:5كورنث وس   2القدمية )العتيقة( قد مضت ه وذا ك ل ش يء ق د ص ار جدي ًدا ) د الص ادق ه و أيض ً ُتج دِ 
(. امل

 (16:5يع  12:6ابستمرار أبخطائه )مىت 
". كلمة حمفوظ هنا تع ن ال دفاع كم ا ه و اْل ال ِف القلع ة "حمفوظ لنا بقوة هللا من خالل اإلميان-يشرتط الضمان على اإلميان احلي  ✓

ًُطهِ ر وقوة قيامته
اليت حصلنا  أو اْلصن. تدافع وحتفظ قوة هللا اإلهلية وستقودان ِف هناية املطاف إَل النصرة والغلبة. إهنا قوة دم املسيح امل

س تمرار ِف الذي يثابر. اإلمي ان ال ذي يث ق اب نا للحياة األبدية. إميان اخلالص الوحيد اْلقيقي  هو اإلميانعليها ابإلميان اليت حتفظ نفوس
وضع ذل ك هك ذا: "ب دون  نيالعربانيرسالة كاتب للخالص.   اليس عماًل  بل هو شرطً الصليب. اإلميان  ىاملسيح وِف عمله الكامل عل

 (.6: 11إميان )من املستحيل( ال ميكن إرضاءه" )عب 
كتبة العهد اجلديد بوض وح ض رورة   يعتقد كثري من الناس أنه كتاب عندما أحقق أي شرط من شروط اخلالص، لكن علَّم الرب يسوع وكل

 ستمرار اإلميان.ا

 (.31: 8" )يوحنا ِقيَقِة َتُكونُوَن تاَلِميِذيِإْن ثَ بَ تُّْم ِف كاَلِمي فَِباْلَْ "

َتِقلِ "ِإْن ثَ بَ تُّْم َعَلى  يِل...اإِلميَاِن، ُمَتَأسِ ِسنَي َورَاِسِخنَي َوَغرْيَ ُمن ْ  (.23:1" )كولوسي نَي َعْن َرَجاِء اإِلْنِْ

 (.38:10"أَمَّا اْلَبارُّ فَِباإِلميَاِن حَيَْيا، َوِإِن اْرَتدَّ اَل ُتَسرُّ ِبِه نَ ْفِسي ")العربانيني 

 (.19:1تيمواثوس 1) "ِمْن ِجَهِة اإِلميَاِن أَْيضاً  الَِّذي ِإْذ َرَفَضُه قَ ْوم  اْنَكَسَرْت هِبِِم السَِّفيَنةُ "َوَلَك ِإميَان  َوَضِمري  َصاِلح ، 

 َوَصف جون وسلي ضمان اخلالص فقال:
 ض ىم "نبع تعزييت يتوقف ليس على أي رأي سواًء أن املؤمن ميكن أن يسقط أو ال يسقط وال على ذكر أي ش يء ْل اليت ابألم س ال ذي

مص اْليت لنفس ه وعل ى رؤي يت اآلن لن ور جم د هللا ِف وج ه املس يح يس وع .  ىولكن على ما هو عليه اليوم وعلى مع رفيت اْلالي ة هلل ِف املس يح وعل 
يس  وع بن  ه. راح يت وتع زييت ه  ي أن ه م ن خ  الل النعم ة أس تطيع أن أوم  ن ِف ال رب اِف الن ور ويل ش  ركة م ع اآلب وم ع  والس لوك  ِف الن ور كم  ا ه و

رتياح ِف هذا وِف هذا فقط أبن أرى الرب يس وع ع ن مي ني هللا وأن ن شخص ًيا لنفس ي ول يس ابن هلل. أان يل اشهد الروح ِف روحي أنن املسيح وي
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ش  هادة آلخ ر، ل دًي رج اء كام ل ِف األبدي ة وراح  يت ِف الش عور مبحب ة هللا ال يت انس كبت ِف قل  يب وأن اخلطي ة ق د ص ُلبت يل. إن ابته اجيت ِف أن 
حب ث إذا كن  ت تس تطيع الف  رح ذه ب وااه ذا الع  امل. ض مريي، ِف البس اطة واإلخ  الص ول يس حبكم ة جس  دانية ب ل بنعم  ة هللا ل دَي س رية طيب  ة ِف 

أدوات مكس ورة ل يس فق ط ال  ىأكثر أو راحة أكثر وهناء من هذا اجلانب من السماء. إذا كنت َتخذ أي راحة أخ رى بعي ده فأن ت تعتم د عل 
 تطعنك(.ا لكن أيًضا ستخَتق يدك وجترحك )وزنك وأنت تت كئ عليهتتحمل 

ممم  امللمماهيم فممي القسممم السمماألأ   يمم  تلسممر أخ املسمميحي يمكمم  أخ يكمموخ لممه ضممماخ الخممالص علممى أسمماس  

 اإليماخ الحي؟                                

 "اإلنساخ الع يأ"نقطة تسليط الضوء:  

التعب ري ِف ال ثالث م رات. ميكنن ا أن ن رى م ا س تخدم ب ولس ه ذا امرات فقط ِف الكتاب املقدس. يظهر مصطلح )اإلنسان العتيق( ثالث 
 يعن هذا املصطلح من خالل مقارنة هذه الشواهد الثالثة ِف سياقاتنا.

 9: 3كولوسي 
، اْذ َخَلْعُتُم اإِلْنَساَن اْلَعِتيَق َمَع اْعَماِلِه، َولَِبْسُتُم اجْلَِدي َد...."     10-9:  3يقول كولوسي   ق ال الرس ول ب ولس إن ه ؤالء  "اَل َتْكِذبُوا بَ ْعُضُكْم َعَلى بَ ْعض 

 صحاح الثالث يدعوهم إَل القداسة. اإل   تقدسوا ابلفعل ألن الكثري من   قد خلعوا ابلفعل اإلنسان العتيق. مل يكن يقصد أهنم   ني ن املؤم 
يِح ِف هللاِ  ... اْهَتمُّوا مبَا فَ ْوقُ   فَاْطلُُبوا َما فَ ْوُق... قال للمؤمنني ألهل كولوسي ِف وقت سابق "  س تمر  ا " مث  ألَنَُّكْم َقْد ُمتُّْم َوَحَياُتُكْم ُمْسَتَتَة  َمَع اْلَمس ِ

ْهَوةَ ِف الق  ول: "أَِميت  ُوا ) اقتل  وا(   َة، اهل  ََْوى، الش  َّ اءَُكُم ال  َّيِت َعل  َى اأَلْرِض: ال  ز اَِن، النََّجاس  َ عَ   اْعض  َ ....". ه  ل ك  ان املؤمن  ون ِف كول  وس ال يزال  ون  الرَِّدي  ََّة، الطَّم  َ
ن ه  ؤالء امل  ؤمنني فعل  وا ه  ذه  إ   7حك  م ودينون  ة هللا وتق  ول اآلي ة  ن مث  ل ه  ؤالء اخلط  اة ه م حت  ت  إ ( تق  ول  6ك  ال ألن اآلي  ة التالي ة ) يرتكب ون ه  ذه اخلط  ااي؟  

 األشياء سابًقا )من قبل(. فلم يعودوا يرتكبون هذه اخلطااي ومع ذلك فإهنا ضمنًيا غري ميتة لديهم. 
 (.8وغريها )اْلَغَضَب، السََّخَط، اخْلُْبَث، التَّْجِديَف، اْلَكاَلَم اْلَقِبيَح مث دعاهم الرسول إيل طرح بعض األشياء اليت مل ُتطرح إَل اآلن بعد: 

 مث أنيت إَل البيان أبن عليهم أن يفعلوا كل هذا ألهنم خلعوا ابلفعل  اإلنسان العتيق بكل أفعاله.
التش  به ابملس  يح ِف العالق  ات  ى( مث م  ن خ  الل ح  ث هم عل  12س  تكمال القداس  ة م  ن خ  الل وص  ف املمي  زات املقدس  ة )دع  اهم الرس  ول ال

 (.14ة اليت هي رابط الكمال" )( مث من خالل إخبارهم أن يلبسوا احملب13)
عتق د ب ولس أهن م يس تطيعون اعن د التجدي د. ألهن م فعل وا ذل ك،  يبدو و من الواضح أن اإلنسان العتيق ِف هذا السياق هو ش يئ ق د ُخل ع

 التقدُّم إَل القداسة الكاملة.
  22:4أفسس 

يتن اقض ذل ك م ع  20يص ف الرس ول أس لوب حي اة ال وثن. مث ِف ع دد 19-17: 4هذه اآلية َتيت ِف نص  م واز  م ع ن ص كولوس ي. ِف 
(. تش  مل ه  ذه األش  ياء خل  ع 21( وأن "نس  معه" و "ن  تعلم من  ه" )20م  ا املقص  ود ب      "ن  تعلم املس  يح" ) 24-21اآلايت  تص  فحي  اة امل  ؤمن. 

 اجلديد. كان هذا جزًءا مما حدث عندما ختًلصوا وجتددوا. اإلنسان العتيق ولبس اإلنسان
بعد النص الذي فيه ُخلع اإلنسان العتي ق كج زء م ن اإلْني ل ال ذي تعلم وه  4يتبع منطًا مشاهبًا لكولوسي يتماشي هذا املقطع ِف أفسس و 

َب االك  ذب مث  ابلفع  ل األم  ر األول م  ن ب  ولس هل  م ه  و ط  رح اَلَم اْلَقب  ِيحَ س  تمر ِف ذك  ر اْلَغض  َ ِديَف، اْلك  َ َخَط، اخْلُب  َْث، التَّج  ْ وطل  ب م  نهم أن  الس  َّ
 نتهي ابلفعل.ن اإلنسان العتيق كان قد ُخلع وايكونوا لطفاء متساحمني. وقد ذُكرت كل هذه األشياء أيًضا ِف كولوسي بعد النص الذي يعلن أ

ع د مقدس ني ابلتم ام منه. ولكن ه ش يئ  ُت خلع ه عن د التجدي د. مل يكون وا ب اإلنسان العتيق ليس شيًئا يكون املؤمن ال يزال حباجة للتخلص
 ستكمال القداسة ِف حياِتم وبتنسيق مع البداية اليت قاموا هبا عندما ختلَّصوا من اإلنسان العتيق.ودعاهم بولس ال

   ؟
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 6: 6رومية 
صحاح هي أن الشخص املتجدد له النصرة واملؤمن. النقطة الرئيسية من اإل ِف هذا النص يرسم الرسول بولس رسم تباين كبري بني اخلاطئ

َذا: َأنَّ ااها الرسول إلثبات أن املؤمن قد والغلبة على اخلطية. أحد األسباب اليت أعط اِلِمنَي ه َ لب اإلنس ان العتي ق. "ع َ نتصر على اخلطية هو ص َ
ن املؤمن حُمرًّر من اخلطية بسبب شيء إلِْلَخِطيَِّة." من الواضح قوله  َجَسُد اخلَِْطيَِّة َكْي اَل نَ ُعوَد نُْستَ ْعَبُد أَْيضاً  ِإْنَسانَ َنا اْلَعِتيَق َقْد ُصِلَب َمَعُه لِيُ ْبَطلَ 

 حدث ابلفعل عند التجديد.
 اخلامتة

ا ويَتكه  ا اخل  اطئ عن  د إذن م  اذا يع  ن مص  طلح اإلنس  ان العتي  ق؟ اإلنس  ان العتي  ق ه  و خطي  ة حي  اة التمرك  ز ح  ول ال  ذات ال  يت يتخل  ى عنه  
 التجديد.

الس بب ق ال ب ولس    تساقًا مع اإلنس ان العتي ق ع ن اإلنس ان اجلدي د. هل ذا ا لسلوكيات واملواقف اليت هي أكثر  الشخص املتجدد حديثًا ال يزال لديه من ا 
إَل وقف أي سلوك    حتتاجونللنسان العتيق. كأنه يقول هلم: " ن عليهم إبجراء املزيد من التصحيحات ِف حياِتم واليت ستكون ُمتَّسقة مع رفضهم  إ للمؤمنني  

 ال يتناسب مع حياة الرب اجلديدة ألنكم تركتم حياة اخلطية القدمية". 
  Allen Brownللكاتب أالن براون فقرات من "تدبري الرب يسوع لتقديسنا"

عن تدبري الرب يسوع لتقديسنا الشخصي. عندما ُولدان مرة أخرى )اخلالص( صران ِف املسيح. صار   (10-1:  6رومية  )خيربان النص ِف  
 نتصار الكامل على اخلطية.املسيح لدينا املوارد الالزمة لاللنا وحنن فيه كل ما متَّمه مبوته وقيامته. وهذا يعن أنه ِف 

دما مات. ُقمت فيه عندما قام. لدي املؤمن عالقة جديدة متاًما ابخلطية حتادي مع املسيح. ُمتُّ عناما حدث للمسيح حيدث يل بسبب 
بسبب هذا االحتاد اْلي م ع املس يح. حن ن اآلن أم وات ع ن اخلطي ة. حن ن ميت ون لك ل  م ن أفع ال اخلطي ة وك ذلك مب دأ اخلطي ة. ه ذه ه ي عالقتن ا 

 الوضعية ابخلطية.
 ومشاركتنا حياة قيامته. حتادان مع املسيحا "جدة اْلياة" بسبب نسلك اآلن ِف

 حتادي مع املسيح. مل يعد املوت حيكم قبضته على حياتنا ألن موت املسيح هزم قوة اخلطية.اصلب الرب يصبح صليب بسبب 
رومية )ستخدم الرسول هذا التعبري ِف اْلسبان اْلالة ما هي. ما هو معىن "حنسب؟" هو مصطلح َمسك الدفاتر. وهذا يعن أن نضع ِف ا

م رات  3مرة ِف العهد اجلديد، وترمجت "يُ ع َد" م رتني " يص في حس اب"  11فيما يتعلق بتربير إبراهيم )تستخدم الكلمة اليواننية   (1-12:  4
ستكش  اف ا كف  ارة وقيام  ة املس  يح" )"دَّم ِفحت  اد م  ع هللا املق  اإلمي  ان ابلتحري  ر م  ن اخلطي  ة واال م  رات(. هن  ا يش  ري إَل "ختص  يص 6ومبع  ن "ع  زم" 

 (138، 1القداسة املسيحية" للكاتب بوركيسر اجمللد 
ْلس اب امل رء  اب رً  ع دتُ ا هلل ال ميث ل التبي يض ال ذي " يفَتض ه " ال رب ال ذي ال يوج د ِف واق ع األم ر. إهن ا "حساب نفسك ميًتا للخطي ة وحي ًّ  
الواقع. "هذا يعن أننا" حنسب "أنفسنا أبننا ِف الواقع أموات عن اخلطية ونصدق ذلك ونع يش  ستجابة للميان( الذي حدث فعاًل ِف ا)من هللا  

 للكاتب إيرل(. 168، 138كل يوم ِف ضوء هذه اْلقيقة )معاين الكلمات  ِف العهد اجلديد، 
ي املنزَّه لكلمته أنك حر من كل خطي ة وحتي ا  ستقبل ابإلميان كلمة هللا كحق لقلبك. أعلن عن سلطان هللا املطلق والوح ا ما هي طريقة اْلساب؟   
 ابلتمام هلل  ِف املسيح يسوع ربك. 

ب لل رب يس وع املس يح تل ك املواق ف واإلج راءات ال يت كان ت َس ة م ن َس ات حيدستتخلي وِتجر إبر  ات ك اتك ع ن طي ب خ اطر كعب د حم  
 وكنتيجة لعالقتنا سنصبح شركاء ِف اْلياة األبدية. ستسالم الكامل للرب يسوع هو الفرح اْلقيقي! القدمية )العتيقة(. يعترب اال

 اخلامتة:
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سيطرة. ولكن أكثر من ذلك أن هللا  أيمر أن نكون منتصرين.ئلقد رأينا أنه إمتياز شرا
ُ
 نا ابلدم ليكون لنا حرية كاملة من قوة اخلطية امل

اْلي  اة ولك  ن جت  د أن اخلطي  ة ال ت  زال تس  تمر ِف الظه   ور ِف رمب  ا مل ت  درك ه  ذه اْلقيق  ة م  ن قب  ل. هللا ق  د خلَّص  ك وأن   ت تس  لك ِف ج  دة 
حياتك. أنت ال تريد ذلك! لكن هناك شيء داخلك يريد أن يفعل أشياء بطريقته اخلاصة. إذا كان هذا هو اْل ال أري د أن أش جعك أن تطي ع 

 (.13:6( وخُتضع نفسك هلل )11:6وصية بولس الرسول أبن حتسب نفسك ميًتا ِف الواقع للخطية )
أعطي الرب السيطرة الكاملة! إذا فعلت ذلك تتمتع بوعده أبن يطهر قلبك من فطرايت اخلطية وميألك من الروح القدس ويعينك أبن حتيا 

 حياة متحررة من قوة وسلطان اخلطية. صد ق ما يقوله هللا وآمن به وأعلن ابإلميان حريتك من اخلطية.
 

حد مع املسيح؟                                                           ف "االمماذا طعن
ّ
                                  تحاد مع املسيح"؟ ماذا يجب أخ ت وقع في  ياتك ألنك م  

 ة: يلية العْيش في  ياة النصر 

نتصار كامل على اخلطية؟ وعد هللا بنعمة ق ادرة  ملزي د م ن تع ويض ا هل سبق لك أن تساءلت عما إذا كان من املمكن حًقا أن تعيش ِف
 لضعفنا ِف وقت التجربة:

تَ  ا َتس  ْ ْوَق م  َ ني  ال  َِّذي اَل ي َ َدُعُكْم جُتَرَّب ُ وَن ف   َ نَّ هللَا أَم  ِ رِيَّة . َوَلك  ِ ْبُكْم جَتْرِب َ ة  ِإالَّ َبش  َ ِة أَيْ "مَلْ ُتص  ِ َع التَّْجرِب  َ َيْجَعُل م  َ َتِطيُعوا َأْن  ِطيُعوَن ب  َْل س  َ َذ لَِتس  ْ ف  َ ض  اً اْلَمن ْ
 (. 13:10كورنثوس    1)   حَتَْتِمُلوا " 

 هذه اآلية ختربان بعدة أشياء مهمة.
أواًل: كل جتربة شائعة وعامة للبشرية. َتيت بسبب إنسانيتنا )بشريتنا( وِتدف حنو الضعف البشري. وهذا يع ن أن ص راعاتك حق اً ليس ت 

 فريدة من نوعها لك وحدك.
 ا: ختربان أن هللا يعرف حدودان. يفهم كم مدي حَتمُّلنا. حنن ال نعرف حًقا  كم ميكننا أن نتحمل ولكن هو يعرف.اثنيً 

)الغلب  ة(. يف  َتض بع  ض الن  اس أن التجرب  ة غالب ً ا م  ا تك  ون ف  وق  اثلث ً ا: هللا حي  د م  ن التجرب  ة ال  يت َتيت إلين  ا ألن  ه يري  دان أن نع  يش ِف النص  رة
 م يفَتضون أن النصرة مستحيلة ِف كل األوقات ولكن وفًقا هلذه اآلية ليس األمر كذلك.قدراتنا ألننا بشر. وه

 يقدم هللا ما حنتاج إليه لنعيش ِف النصرة. َيعل لنا املخرج واملنفذ "وسيلة للهروب" :ارابعً 
لنا أن نعيش ِف النصرة والغلبة. مينح هللا نعمًة للعيش ابنتصار  ريدلصه من هذه اآلية هو أن هللا يستنتاج الذي ميكن أن نستخلذا فإن اال
 اإلميان. ىجتاواًب ورًدا عل

 (. 4:  5يوحنا   1) "أَلنَّ ُكلَّ َمْن ُوِلَد ِمَن هللِا يَ ْغِلُب اْلَعامَلَ. َوَهِذِه ِهَي اْلَغَلَبُة الَّيِت تَ ْغِلُب اْلَعامَلَ: ِإميَانُ َنا" 

 (.12: 1" )يعقوب لِلَِّذيَن حيُِبُّونَهُ  « الَِّذي َوَعَد ِبِه الرَّبُّ لِلرَُّجِل الَِّذي حَيَْتِمُل التَّْجرِبََة، ألَنَُّه ِإَذا تَ زَكَّى يَ َناُل »ِإْكِليَل اْْلََياةِ "طُوََب  

ادًة  إذا فهمنا كيف ُت هزمية املؤمنني والسقوط ِف التجربة رمبا ميكننا أن نفهم كيفية منع تك رار ذل ك. يس مح الش خص ال ذي يس قط ِف التجرب ة ع 
 للمرور من خالل عملية معينة.   لنفسه

ْهَوُة ِإَذا َحِبلَ ْت تَلِ ُد َخِطي ًَّة ...."َوَلِكنَّ ُكلَّ َواِحد  َي َُرَُّب ِإَذا اْن ََْذَب َوان َْ  (15-14: 1يع )يرد وصف هذه العملية ِف  ْهَوتِِه. مُثَّ الش َّ ْن ش َ . دََع م ِ
." 

   ؟
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 الحظ جون يسلي أن خطوات اخلطية املتعمدة عادة ما حتدث على النحو التايل.
 ( ينشأ إغراء )من العامل أو اجلسد أو الشيطان(.1)
ر الروح املؤمن أن يكون ساهرًا حذرًا.2)  ( حُيَذِ 
 نتباه إَل التجربة وتزداد جاذبيتها )هنا حيث خيطئ الشخص  اخلطأ األول(.( الشخص يعطي اال3)
 ( حيزن الروح ويضعف إميان الشخص وتربد حمبته هلل.4)
 ( الروح يرفض ويستنكر بشدة.5)
جِرب.( يتحول الشحص من اال6)

ُ
 ستماع لصوت الروح اْلزين املتأمل داخله إَل الصوت اجلذاب من امل

 ستعداد  الرتكاب اخلطية.ا ى( تبدأ الرغبة الشريرة ومتأل قلبه. يتالشي اإلميان واْلب ويكون عل7)
ال ينبغي لنا أن نفَتض أن جتربة كل شخص دائًما تتطابق مع هذا النمط. ِف بعض األحيان خيضع الناس للتجربة ِف التو دون املرور أبي 

 من هذه العملية. 
وته بينما نويل له اهتمامنا فإن امل ؤمن اجل اد ِف اْلف اظ عل ى النص رة عل ى اخلطي ة َي ب أن يثب ت قلب ه حبي ث ميكن ه مبا أن اإلغراء يزيد من ق

رفض التجربة فورًا. يضع الشخص الذي يدرك جترب ة اخلطي ة ولك ن ي َتدد ِف مقاومته ا نفس ه ِف موض ع خط ري ج ًدا. يظه ر ب َتدده أن قلب ه ل يس 
 عازًما متاًما على إرضاء هللا.

 رب التجربة حتداًي إلمياننا. تعطينا التجربة الفرصة للشك ِف أن طاعة هللا هي أفضل وسيلة ِف تلك اللحظة. تُعت

 

 

 

                                        قادٍر على العيش في النصرة على الخطية ما هو السبب في ذلك؟                                                                 مفذا كاخ املؤم  يبدو غ

 رمبا بسبب واحد أو أكثر من املشاكل التالية:

 نه ال يرى أن هللا يطلب الطاعة.إ( 1)

 يؤمن بوعد هللا ابلنعمة القادرة.( ال يرى أو 2)

 نه ال يعتمد على نعمة هللا القادرة بداًل من قوته الشخصية.إ( 3)

 نتقائية بداًل من الطاعة الكاملة والغري مشروطة.ا( خيدم هللا بطاعة 4)

 (. 15-13:3فيلييب  ) (  مل يسع ابلنعمة أن يكون له ولو دافع واحد لعمل إرادة هللا.  5) 

 نضباط الروحي الذي يُبِقي عالقة بناء اإلميان مع هللا قوية.فظ على التدريبات واالنه ال حياإ (6)

 نه ال حيافظ على تقدمي كشوف حساابت روحية ِف الكنيسة احمللية.إ( 7)

 أق ود تقدم ثالثة رجال بطلب للحصول على وظيفة سائق. قال األول وبه الرغبة ِف إقناع صاحب العمل "أان س ائق م اهر. ل ن تقل ق وأان
". الثاين مل يكن يريد أن يتفوق عليه لذلك قال: "أستطيع أن أقود بسرعة عالية بُعد بضعة أقدام من حافة اجلرف  ىعل  السيارة بسرعة عالية وأان

م الطل ب الثال ث مث ق ال لص احب العم ل: "ل ن أخ اطر   ىوأان عل بعد بضع بوصات من حافة اجلرف دون الذهاب أكثر من ذل ك". وت ردد ُمق دِ 
 ما هو رأيك َمن منهم الذي ُت توظيفه؟ قَتاب من حافة اجلرف".ن خالل االحبياتك م

   ؟
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م لنا املبادئ التوجيهية الشخصية اليت من شأهنا أن حترسنا من ال ينبغي أن حناول أن نرى كم هو مدى قربنا من التجربة. هللا يريد أن يقد
 مناطق ضعفنا. َيب أن نتعلم ما هو خطري كبعض وسائل الَتفية وكذلك نبقي بعيًدا عنها.

: 2وحن ا ي 1املؤمن أن يتوب فورًا إذا مل حيافظ على عالقته مع هللا ويتم رد نفسه من خ الل ش فيعنا )حمامين ا( ال رب يس وع املس يح )  ىعل 
 (. ال ينبغي أن ينتظر املؤمن ألي وقت ِف املستقبل يعتقد أنه سيكون أكثر مالءمًة. إذا كان يريد رد النفس فإن الروح القدس يعطيه هذه1-2

 الرغبة وَيذبه  مرة أخرى لعالقته مع هللا. سَُتَد نفسه على الفور إذا كانت توبته توبة حقيقية. 
ه   ا س   تثمار يض   يع هب  اًء بع   دم إعطائن   ا النعم  ة ال   يت حنتاجواألج   ن خلالص  نا. ل   ن ي   دع ه  ذا اال األعل   ى س  تثماراملس   يح االجع  ل هللا بذبيح   ة 

 ستمرار.لال
 الحقائأ الخمس التي يجب أخ نعر عا ونعلنها"

للكاتب

عبودي  ة اخلطي  ة مب  وت ودف  ن وقيام  ة ال  رب يس  وع ختب  ار الع  ادي للمس  يحي امل  ؤمن ألن  ه حت  رَّر م  ن نتص  ار عل  ى أفع  ال اخلطي  ة ه  و االإن اال
َُخلِ صة والفشل ِف حفظ الوحدة مع املسيح والفشل ِف حساب أنفس نا أم وات ابس تمرا

ر ع ن املسيح. اخلطية املستمرة تَنتج من اجلهل ابلنعمة امل
 .بطريقة حاَسة هلل كأداة للرب وعدم تقدمي أجسادان ابلكامل و اخلطية وعجزان على أن حنيا هلل

ختب  ار النص  رة عل  ى اخلطي  ة. ه  ذا بس  بب ال  ثمن الغ  ايل ال  ذي دفع  ه ال  رب يس  وع لتحري  ران م  ن اخلطي  ة. ذل  ك ايرغ  ب ك  ل م  ؤمن حقيق  ي ِف 
أولئك الذين َيادلون أبن "طاملا النعمة تكث ر للخطي ة مل اذا ال نبق ي ِف اخلطي ة؟" رًدا  ىبسبب الطبيعة املدمرة للخطية. كان رد الرسول بولس عل

ون ًدا فأعلن "ابلتأكيد ال!". عندما يتبن املرء ميل اإلمهال وع دم اإلك َتاث جت اه م رض اخلطي ة جمل رد أن هللا ق د أ وج د ووف ر الع الج، س يكقواًي ج
ن يشفق ه لمبثابة إمهال مرض اإليدز أو السرطان ببساطة ألنه ُت اكتشاف عالج طيب هلما. لن َُينِ َب العالج أحًدا من فَتة األمل واملرض. كما أن

أحد من مضاعفات املرض. لن يقول أحد له ذهن عاقل: "لنمرض حىت نتمكن من اْلص ول عل ى الع الج" ال أح د يق ول: "دعن ا   ىالعالج عل
 نعمل اخلطية طاملا النعمة ستغطي ذلك!" َمن هو يقظ لرعب اخلطية وإهانتها للروح القدس وكذلك الثمن الغاَل املدفوع لعالجها.

 ستخدامه هذه اْلقائق:( وا9، 6، 3: 6عتمد على معرفته )املؤمن ِف التحرر من اخلطية يختبار إن ا

"اإلنسان العتيق" مات روحًيا. الشخص اخلاطئ القدمي الذي كنا عليه مات مع  . مل يعد اإلنسان العتيق الثيم الذي كّنا نعيشه حًيا.1
نتهت عبودية اخلطي ة امل يعد قادرًا على العمل كعبد.  نكسرت ألن الشخص امليتاودفن معه ِف قربه. سيادة اخلطية الرب يسوع على الصليب 

بن وال اْلي اة يح ألجلنا وبتوبتن ا ع ن خط اايان و ابملوت. لقد حدث هذا املوت ابلفعل. حدث موت حياتنا اخلاطئة القدمية ْلظة إمياننا مبوت املس
 األبدية.

 الحظ هذه التصرحيات:
عتم د ملوت ه". "ُدِفن َّا مع ه ابملعمودي ة للم وت اطي ة أن نع يش بع د فيه ا؟" "ك ل م ن اعتم د ليس وع املس يح ع ن اخل "كيف لنا حنن الذين متنا

ت َ  ْي اَل نَ ع  ُوَد نُس  ْ ُد اخلَِْطي  َِّة ك  َ ُه لِيُ ْبط َ َل َجس  َ ِلَب َمع  َ انَ َنا اْلَعِتي  َق ق َ ْد ص  ُ َذا: َأنَّ ِإْنس  َ اِلِمنَي ه  َ َن ْعَبُد أَْيض  اً لِْلَخِطي  َِّة...." ع  َ اَت ق َ ْد ت َ رَبَّأَ م  ِ ""أَلنَّ ال  َِّذي م  َ
 اخلَِْطيَِّة"

أهن  م يعيش  ون حبس  ب إمكاني  اِتم. العدي  د م  ن امل  ؤمنني قبل  وا الفش  ل والس  قوط كوض  ع طبيع  ي   ىة م  ع الكث  ري م  ن امل  ؤمنني الي  وم ه  املش  كل
س  تمرارية اخلطي  ة. مؤمن  ون آخ  رون ق  د ُت َتقلمه  م بتعل  يم ا رة غ  ري ممكن  ة وأن  ه َي  ب أن نتوق  عكالع  ادة. ه  م ِف كن  ائس تُ َعل  ِ م أن حي  اة امل  ؤمن املنتص  
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س الرس ول الكمال الذي ال جمال فيه للفشل أو السقوط. هذا التعليم هو أيًضا ُمَدمِ ر للميان وأد ى ابلكثريين إَل اليأس أو النف اق.  يوض ح ب ول
 نتصار املسيح على الصليب.لغلبة لنا من خالل مشاركتنا ِف اأن النصرة وا

غلب يسوع كل اخلطااي بقيامت ه. ه ذه اْلي اة املقام ة علين ا  . ي عترب الشخص اجلديد القام حًيا وم قام روحًيا من الموات مع السيح.2
دِ ان ألس  فل أو إذاللن  ا أو أن جترحن  ا أو تقتلن  ا.  ا لق  د قمن  أن نش  ارك هب  ا ابإلمي  ان. ابإلمي  ان يبط  ل مفع  ول اخلطي  ة ف  ال تع  د للخطي  ة الق  درة عل  ى ش  َ

 روحًيا مع املسيح إَل حياة منتصرة جديدة.
يَح ب َ  اِلِمنَي َأنَّ اْلَمس ِ َدَما "كما قام املسيح من األموات مبجد هللا اآلب ح يت نس لك حن ن ِف ج دة اْلي اة". "ك ذلك حن ن ِف قيامت ه ". "ع َ ع ْ

ِه  وُد َعَلي ْ َواِت اَل مي َُوُت أَْيض اً. اَل َيس ُ َن اأَلم ْ َدًة َواْْلَيَ اُة ال َّيِت حَيَْياه َ أُِقيَم م ِ رًَّة َواح ِ ْوَت ال َِّذي َماتَ ُه قَ ْد َماتَ ُه لِْلَخِطي َِّة م َ ُد. أَلنَّ اْلم َ ْوُت بَ ع ْ ا اْلم َ ا فَ َيْحَياه َ
اًء ّلِلَِّ  ْن َأْحي  َ ِة َوَلك  ِ ِن اخلَِْطي  َّ َوااتً ع  َ ُكْم أَم  ْ ُبوا أَنْ ُفس  َ ُتْم أَْيض  اً اْحس  ِ َذِلَك أَن   ْ ." " ك  َ َواِت ّلِلَِّ َن اأَلم  ْ اء  م  ِ ْم ّلِلَِّ َكَأْحي  َ ُموا َذَواِتك  ُ ا" "ق  َدِ  وَع َرب ِن  َ يِح َيس  ُ  اِبْلَمس  ِ

"...... 
ته ولكن أان ساكن ليس فقط حيايت القدمية ُصلبت معه وليس فقط نلت حياة جديدة متاًما كحيا. لقد احتدان روحًيا مع الرب يسوع.  3

ختار أن يس كن امل ؤمنني ابل روح ن هللا اإهو وعد من الرب يسوع لكل تلميذ: (! هذا 16-14ويوحنا  20:2نظر أيضاً غالطية افيه وهو ِفَّ )
 القدس. 

حتاد وسكن ال روح الق دس م ن العيش حبياة مقد سة. جعل هذا اال إمكانيةيسب النصرة والغلبة على اخلطية و حتاد والسكَن هو ما  هذا اال
 َقدَّسة.  املبَّة والرحيمة والغافرة و احملِ تقبل وحييا حياة املسيح النقية و ن يساملمكن للمؤمن أ

ِلَب مع ه..." ،"لو كنا متحدين مًعا ِف موته ابلتأكيد حنن أيًضا سنكون ِف قيامته " يِح  ،"إنساننا العتيق ق د ص ُ َع اْلَمس ِ نَ ا م َ "ِإْن ُكن َّا قَ ْد ُمت ْ
 َمَعُه"  انُ ْؤِمُن أَن ََّنا َسَنْحَيا أَْيضً 

 حتاد الروحي مع املسيح أمر حيوي لنجاحنا ِف اْلياة املسيحية!مذهب اال. إن تعليم و (15يوحنا )ِف حتاد علَّم الرب يسوع عن هذا اال
 نتاار الذي أعطاان إايمها هللا.رية واال. جيب أن منتلك ابإلميان احل4

 أَنْ ُفَسُكْم أَْمَوااتً َعِن اخلَِْطيَِّة َوَلِكْن َأْحَياًء ّلِلَِّ اِبْلَمِسيِح َيُسوَع َرب َِنا". "َكَذِلَك أَنْ ُتْم أَْيضاً اْحِسُبوا  
 ختبار ذلك ِف حياتك اخلاصة.اْلساب هو اعتبار الشئ صحيًحا حبيث ميكنك ا

عب إس  رائيل ب  ل أعط  اهم إايه  ا قب  ل املوع  د لش  هن  ا توض  يح م  ن العه  د الق  دمي وس  يكون مفي  ًدا. نت  ذكر أن اهلل مل يع  ط الوع  د فق  ط أبرض 
قوا هللا.. ا ا جتو ل وا ِف الربي ة إبمكاني اِتم. ألهن م فش لوا بس بب خ وفهم أبن ُيص دِ  ولك ن هللا أح بهم متالكهم الفعلي هلا بفَتة طويلة. ملدة أربعني عام ً

 وقادهم إَل مرياثهم.
ُتُه َكَما َكلَّْمُت ُموَسىْقَداِمُكْم َلُكْم َأعْ ُكلَّ َمْوِضع  َتُدوُسُه بُطُوُن أَ " :نقرأ (3: 1يشوع  ) : " يؤصي الرب فيما بع د ِف اآلايت التالي ة ق ائالً طَي ْ

م  تَ ْعرُبُوَن األُْرُدنَّ َهَذا لَِتْدُخُلوا فَ َتْمَتِلُكو " شعب  ى الرَّبُّ ِإهَلُُكْم لَِتْمَتِلُكوَها" كان علا اأَلْرَض الَّيِت يُ ْعِطيُكمُ َهيِ ُئوا ألَنْ ُفِسُكْم زَاداً, ألَنَُّكْم بَ ْعَد َثالَثَِة َأايَّ
السكان الكنعانيني وإبحساس قوي حبسم املعرك ة إال  ىهللا أن ميتلكوا األرض اليت أعطاهم إايها الرب ابإلميان. مع أن هللا قدم لشعبه النصرة عل

ل ى عتم اد عالطريقة فقط م ن خ الل اإلمي ان واالعهد اجلديد الغلبة بنفس أهنم مل خيتربوا النصرة إال من خالل اإلميان املطيع. هكذا خيترب مؤمنو ال
 متالك املواعيد.انصرة الرب يسوع املسيح  لنا و 

 . جيب أن ن قّدم أجسادان هلل.5
َهَواتِِه". "َواَل  ا ِف ش   َ ْي ُتِطيُعوه   َ دُِكُم اْلَمائ   ِِت ِلك   َ ُة ِف َجس   َ نَّ اخلَِْطي   َّ ْم ّلِلَِّ "ِإذاً اَل مَتِْلك   َ ُموا َذَواِتك   ُ دِ  ْل ق   َ ِة ب   َ اءَُكْم آاَلِت ِإمثْ  لِْلَخِطي   َّ ُموا َأْعض   َ دِ  تُ ق   َ

."  َكَأْحَياء  ِمَن اأَلْمَواِت َوَأْعَضاءَُكْم آاَلِت ِبر   ّلِلَِّ
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 يجب على م  ل  الطالب شرإ أهمية الحقائأ الخمس في املادة )ملقال  الساألأال ؟

 (.32:8يُْشِفْق َعَلى ابِْنِه َبْل َبَذَلُه أَلْجِلَنا َأمْجَِعنَي َكْيَف اَل يَ َهبُ َنا أَْيضاً َمَعُه ُكلَّ َشْيء ؟" )رومية "اَلَِّذي مَلْ 
اِج، َاإِللَ ُه اْلَْ " ْدرَُة ك ِ َواْلَقاِدُر َأْن حَيَْفَظُكْم َغرْيَ َعاثِرِيَن، َويُوِقَفُكْم أََماَم جَمِْدِه ِباَل َعي ْب  ِف ااِلبِْته َ ُة َواْلق ُ ُد َواْلَعَظم َ َنا، لَ ُه اْلَمج ْ يُم اْلَوِحي ُد خُمَلِ ص ُ

 (.25-24." )يهوذا َوالسُّْلطَاُن، اآلَن َوِإََل ُكلِ  الدُُّهوِر. آِمنَي.

عريمم  الخطيممة جعل فجاأل ك ت ضممم  تلى الخطية وهل هي ممكنة للمؤم ال ااملعام والواجبات:   األة ىلحة توضح  يها ماهية النصرة والملبة ع

 عت اضات الناس على فمكانية النصرة والملبة على الخطيةالملاذا تعري  الخطية هامال رد على األإرادتنا وشرإ 

 نتهاء م  العرول ال الثة للخدمات أو الدروسالتً    الطالب ألكاهم ألحاجة ف ى اال 

 

   ؟
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 طلب من بعض الطالب التحدث عن ما كتبوه.هام املكتوبة من الدرس السابق. ايجب على قائد الفصل جمع امل

 .الدروس السابقة. مراجعة اإلجابات وتصحيحها حسب الحاجةطرح أسئلة املراجعة من الدرس السابق وبعض األسئلة من ا

 ما هو الناموس الذي نتحدث عنه؟
تبدو العديد من الوصااي يف العهد القدمي أهنا ال ميكن أن تنطبق على الناس يف يومنا هذا. وفيما يلي  ععيا اثمةلي"ال تال ت يمس لل يا    

 تفال ععيد الفصس ملد  سبع" أايم يف أورشليم )تث تاال( و2-1ال 15ال اعع"ت )تةني"  ( تسامس كل املديونني يف ال ن"22ال18أن حتيات )خ  
  (.6-1ال 16

يُقّ م ععا العلماء انموس العهد القدمي إىل ثالث فئاتال النواميس اإل تفالي" والنواميس 
 املدني" والنواميس اثخالقي".

وتصميم مكان العباد  وممارسات العباد  وال جود.   تفالي" تدور  ول الذابئس،  كانت النواميس اال 
ال  2ثن هييذا النميام ل إلهييايج نتيجيي" عميل امل يييس )كولوسيي     ، امل ييييون اليييوم ال يتبعييون تليا النييواميس 

 (. 1ال  10، العربانيني  17
وكانت النواميس املدني" ابلن ب" إلس ائيل كدول". وقيد وفيت ت هيذج الليوائس للعميال التجاريي" و ايي"  

س ثن تلا النواميس   قوق اإلن ان وأعطت سياسات إلنفاذ القانون و اي" اهلوي" الديني" إلس ائيل. وليس من املمكن للم يييني اليوم أن يتبعوا تلا النوامي 
ذلا ق ارًا ف داًي. ي مع قاض   ، مل يكن  ض أن يُقتل شخص لعبادته اثواثن لي ت نواميس عالدهم. على سبيل املةال يف  العهد القدمي، عندما كان من املفت 

 (. 12-6ال  17القضي" ويدعم الق ار من ِقَبل الشعب )تةني"  
 ملاذا ال يمكن للمسيحي أن يحافظ على القوانين املدنية بالطريقة األصلية ؟ 

املةيييال الوصيييااي العشييي  ينيييع الوثنيييي"   يييددت القيييوانني اثخالقيييي" ععيييا اإلهنييي اءات عليييى أهنيييا صيييييي" أو خايئييي" يف  ييييع اثوقيييات. عليييى سيييبيل  
 (. 15،  14،  7،  5ال  20والتجديف والزان وال  ق" )اخل وج  

 تفيا  والنياموس امليدت، تميل هيذج القيوانني مهمي". وكشيفت ن تصي فات ديدد  يلبهيا النياموس االعلى ال غم من أن امل ييييني ال يفعليو 
االت القدمي"، ويبيع" هللا لن تتهري. على ال غم من أننا ال نقتل عاعدي اثصنام والزان ، تلا القوانني عن يبيع" هللا لتلا العصور واث وال واحل

هنييتم فيي ن هييذج القييوانني تبييني لنييا أن تلييا اخلطييااي هيي  رهناسييات ن، علييى اليي غم ميين أننييا ال نييتم احلبييوب يف احلقييل  للفقيي اء، نعلييم أننييا  ييب أن 
ال أنخيذ احلييواانت إىل مكيان العبياد  قبيل أن نقيتلهم ولكين نعليم أن كيل شي ء مليا ن، و يب أن ابلفق اء عط يقي" عمليي". عليى الي غم مين أننيا 

 نقدم عطاايان وتقدماتنا. لذلا ابل غم من أننا ال نفعل اإلهن اءات اثصلي"  ب أن جند إهن اءات هنديد  تف  وحتقق املبادئ.
رفا هذج املبادئ سيكون ك فا للقوانني اثخالقي". على سيبيل املةيال،  ين ل ينا  تفالي" مبادئ اثخالق. إن توف  القوانني املدني" واال

(. ولكين هيذا القيانون 8ال 22أن ال يكيون هنيام انس عليى ال يطس )تةنيي"  ىحباهن" إىل دراعزين )ُسور(  ول سطس املنزل ثن املنزل مصيمم  علي
 للناس.القدمي خيربان أبننا من املفتض أن جنعل عيوتنا وأراضينا آمن" 

 

   ؟
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 ؟     ( 8:22تث ) ما هو املثال من املمارسات الحديثة التي يجب القيام بها لتحقيق املبدأ املوجود في     

 

عيربت لبش  واملما هو انموس هللا الذي يتيدث عنه عولس يف رسال" رومي"؟ هل هو إراد  هللا ل  اإذً 
ال غم من أن ععا الوصيااي ال تتيقيق ابلط يقي" اثصيلي" إال  ىعهد قدمي وهنديد(. علهبا يف وصاايج )

 .(3ال4يو1أن إراد  هللا أساًسا لإلن ان كما ه . خطي" أن ننتها انموس هللا  )
 مقدمة للنص

تييربّرت يف اليدرس ال يياعق درسيينا ل اعيع ميين رسيال" رومييي" تتقيديس امليف هيذا الييدرس نواصيل ااييزء ا
 الفصل ال ادس تالتي ر من اخلطي"ت.

دانت يصف الفصيالن ال يادس كتت املبندرس الفصل ال اعع تاخلايئ امل يف هذا الدرس سوف
عع التبياين الكبيري واليذي يبيني  ييا  اخليايئ اليذي والةامن احليا  املنتص   للمؤمن. يوضس الفصل ال يا

 يع ف أنه ُمذنب ولكن ال ميكن تهيري نف ه.

 صحاح السابعالنقطة الرئيسية لإل
عياهنز عين اهلي وب مين قيو   الشخص الذي يعي ف قيانون هللا ولكين مل يتهيري مين ِقبَيل النعمي" هيو

 اخلطي" وإدان" الناموس.
 (25-1: 7ُملخص الجزء من النص )

يصييف هييذا الفصييل  اليي" الشييخص الييذي تحتييت النيياموست. أن تكييون حتييت النيياموس يعيي  أن 
تقيييف أميييام هللا منتمييي ًا أن عكيييم علييييا عليييى أسييياس ياعتيييا للنييياموس. و يييا أن اامييييع قيييد أخطييي وا 
 ليكونوا حتت الناموس  ع  أهنم حتت الدينون". مل يتلق ععد الشخص الذي خيضع للناموس أي تربي .

صيييييال ملييياذا هييييذا ؤمن ميييييت للنييياموس. ويمهيييي  ابقييي  اإلأن املييي كيييييف(  6-1)ايت تشييي ل اآ 
  (13-7)تمهيي  اآايت  (.7و6تولكيين اآنت يف عييدد و 5ي )راهنييع تميين وعنييدمات يف عييدد ضيي ور 

اخلييايئ  ىتمهيي  العجييز لييد( 25-14)كيييف أن النيياموس هنيييد ولكنييه  عييل اخلطييي" أسييوأ. اآايت 
 اجملدد.َبكتت غري املدان وامل

 يجب على الطالب قراءة الفصل السابع للمجموعة.

 :مالحظات اآلية تلو اآلية
( هذج اآايت الةالث ه  صور  حتضريي" للنقط" اليت وردت يف اآايت الةالث" التالي". الزواج يوضس لنا عبوديتنا اثصلي" للناموس. 1-3)

لتزام ابلناموس ال ينطبق فقط على ا     من سلطته وسيادته. هذا االولكن إذا تويف الزوج ف هنال ي مس للم أ   هادر  زوهنها والتَيَزوُّج عزوج آخ  
 ولكن لكل شخص ثن كل وا د منا سُيدان عناموس هللا إذا مل خنلص ابلنعم". ،اليهود الذين حتت انموس موس 

 ياتنييا القدمييي" ماتييت عنييدما كنييا  ملييوت  لييب التهيييري.النقطيي" ال ئي ييي" ميين توضيييس عييولس ميين الييزواج هييو أن املييوت يييؤث  علييى العالقيي". ا
ت قد ُدفعت اآن ابلكاميل مين الناموس ىمتيدين مع امل يس. مل يُلِغ الناموس ومل  يبطل. ومع ذلا ف ن مطالبات الناموس علينا تكمتعدين عل

اري البييديل  لليي ب ي ييور.  يين اآن تم تبطييونت ابمل يييس. هييذا ال  عل نييا عييال انمييوس. ليييس لييدينا احلييق يف أن نكييون متعييدين ِقبييَل العمييل الكفييت

 

ال ومات ىف عام   املتيف  عناء  ععد 72عدأ 
عولس  زاير   من  سنوات  عضع  ععد  امليالد 

 50,000ل وما. ميكن أن ي ع أكة  من  
عني  معارم  الع وض  ومشلت  متف ج. 
الناس  عني  معارم  احملتفني،  املقاتلني 
والنمور   اثسود  ذلا  يف  ) ا  واحليواانت 
وتنفيذ    الكةري(،  وغريها  والدعب"  والفيل" 

أو  اإل املقاتلني  ِقَبل  من  سواء  عدام 
احليواانت. ويف ععا اث يان ميوت مئات  
اثشخاص يف يوٍم وا ٍد ل إرسال العديد 

 . من امل يييني للموت يف هذا املتيف

 

 

 

 

   ؟
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تاملشكل" اليت تعوق تقدي نات قدس على أن  يا ع ول الناموس. )للناموس اآن ثننا م يييون. وعداًل من ذلا  ن قادرون من خالل ال ول ال
 .للكاتب أالن ع اون(

دان معيه حبييث ميكين القيول أبننيا تم تنيا ... ي يد امل ييست، حتي ران مين  ا ت. لقيد ميات امل ييس  مكاننيا.  ين  ( أهني   االفي" النياموس هي  امليو 4)  حتيت
أننييا ل يينا    عبوديي" النيياموس.  ييا أن اليي ب قييدتم مطاليييب النيياموسن ليييس علينييا أن نفيي  ونييتمم النيياموس خوفيًيا ميين العقوعيي". أن نكييون أمييوات للنيياموس يعيي  

 الوفاء عه وتتميمه كوسيل" لتربي ان ثننا تربران ابلنعم". حباهن" إىل  
 عىن أن الناموس ي جل اخلطي" و عىن أنيه  جي د أن يعي ف الشيخص النياموس ويتمي د ضيدج يصيبس خايئًيا   ،( الناموس ي بب اخلطي"5)
 فمًا.

 .من فهم املفاهيم تنقط" ت ليط الضوءت أدانج  ن يتمكنوا طالب البيث عن العديد من امل اهنع ب على ال
 / الجسد يتعريف الجسداننقطة تسليط األضواء: 

 هذان املصطليان مها  ًقا وا د . ا داني"ت يف العهد ااديد. لذلاتاتاا د كليم ودمت و الت ه sarxااذرور اليوانني" لكلم" ت 
ن ويعتمد ذلا ان اتلفاميكن أن يكون على اثقل له معنييشري الكتاب املقدس إىل اتلف الناس أبهنم تيف اا دت. أن نكون يف اا د 

 النص وال ياق. ىعل
 عييط1، 3ال16تيمييو1ملعييىن كييان اليي ب ي ييور يف اا ييد )أ ييد املعييات اثساسييي" هييو عب يياي" أن تكييون يف شييكل عشيي ي إن ييات. يف هييذا ا

،  1ال22ن يف2ال20 ن غيال3ال 10كيو  2املعيىن أنيه يف اا يد ) (.  ن الشخص الذي يعيش  ييا  مقدسي" ميكين أن يُقيال عنيه يف هيذا3ال18
كميا أخيرب ال سيول عيولس الهاليييني أهنيم ال   ا تخدم هذا املصطلس هبذج الط يق" يعترب اا د دايًدا من النا يي" اثخالقيي" . ياميً عندما يُ   .(24

 يكملوا ابا د )ااهود البش ي"( ما عدأته النعم".ميكن أن 
هي  ويوذج  هيذا الشيخص الطبيعي" ال ياقط" اخلايئي". تليا احلالي"    ى الذي فيه ميكن أن يكيون الشيخص يف اا يد هيو أن ُت ييط  علي  ، املع  الةات 

لنكيييون تيف اا يييدت    ( 13-1ال  8روميييي"  ) . يف  25-13ال  5غالييييي"  ) (. تييي د أعميييال اا يييد للطبيعييي" ال ييياقط" يف  3ال  2تجيييدد )أف امل غيييري  للشيييخص  
(.  13( ومييوت ) 8( وأن الشيخص اليذي يف اا يد ال ميكين أن ي ضي  هللا ) 7( والعيداء ضيد هللا ) 6تتناقا مع كوننا ُاَلتصني. اا داني" ه  امليوت ) 

(  الشخص اليذي يف اا يد هبيذا املعيىن هيو مين يقيوم ععميل  25،  18،  14،  5ال  7)انم     (. 7رومي"  ) املوصوف" يف  وصف اا د هنا هو نفس احلال"  
 (. مل يتم خالصه ععد. 5ال  7اخلطي"  اليت سينال عقوعتها اليت ه  املوت ال و   واثعدي )رومي"  

هيل  ال غم من عدم حتكم الطبيع" ال اقط" يف  يا  املؤمن فقد يتي ث  امليؤمن ابلطبيعي" ال ياقط"  ين ععيد اخليالص والتجدييد. ليى ال سيول عيولس أ   ى عل 
ليي"  ا أن اا ييداني" عييادً   تلليفييال الييذين يف امل يييست لكنهييا  لي ييت     ( 1ال  3  )   ( يعليين عييولس ضييمنًيا يف 1ال  3كييو 1) كورنةييوس ابا ييديني ععييد  ديييدهم  

نتقييد ال سييول أهييل كورنةييوس ثهنييم أيفييال. ومييع ذلييا مل يكونييوا تيف اا ييدت أي حتييت سيييط ته وإال ليين يكونييوا  قييد  ييدتدوا  ا يبقييى ويمييل عليهييا املييؤمن. لقييد  
 وختلتصوا ععد. 

 مالحظات تكملة اآلية تلو اآلية
حل يي" ال تعي  أننيا مل نَيعُيد خنيدم ولكننيا خنيدم اآن أبروا نيا، عيدال مين داولي"  قيد ميات لنيا( ا لنا ) (  ا أننا قد متنا للناموس يف امل يس فالناموس ميت  6) 

 تتميم املتطلبات دون حتقيق مآرهبا. 
ن اخلطييي" اليييت ع فتهييا ابلنيياموس تعمييل فينييا لتةميي  للمييوت  إ (. يف هييذا املقطييع قييال  5ال20طييي" ) ا إنييه ابلنيياموس إزدادت وَكةيي  ت اخل ( قييال سيياعقً 7) 

 الطبيع  أن ينش  هنا سؤال تهل الناموس خطي"؟ت ويُبنيِّ أن الناموس ليس خطي" وذلا ثن الناموس يدين اخلطي". (. ولذلا فمن  5) 
 ( ُتصبس يبيع" اخلايئ أسوأ ععد أن يع ف أن أفعاله مدان"، ثنه خُيطئ ععد أن يعلم أنه ُمذنب عضمري متمّ ِد.8)
عييدون مع فيي"  ه قييد ُ كييم عليييه ابملييوت. اخلطييي" تييؤدي إىل املييوت  يين ابلن ييب" ثولئييا الييذين  ( قبييل أن ييي ى مييا يتطلبييه النيياموس، مل يكيين يعيي ف أنيي9) 

 . ( 5ال14  ، 2ال12  انم  لتفاصيل انموس هللا ) 
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نيا  يقيول ل ا ل ييي"  اهنتيه وات تياهنيه للم ييس.    عته كف ي   غيري ديدد ويوضيس كييف أنيه هنياء أخيريً   ، ي عط  ال سول عولس   ( 25-7ال  7رومي"  ) يف  
ا.    عتقيد أنيه  فيا  النياموس قبل أن يفتس ال ول القدس عينيه على الشهو  اليت كانت يف قلبه، كيان ي   ( 7رومي"  )   يف  فيلي   ) ختبيارج يف  شيهادته وا   انمي  ياميً
متليا اليرب امل يتمد مين النياموس.  ا عتقيد كف ي ي  أنيه  ا أبنيه    ( 3ال9يف  ) كيذلا أعلين يف    ، عندما يقول تمن هنه"  الرب الذي يف الناموس عال لومت   ( 6ال  3

رنال عينميا  ان مقيا (. يعتيرب هيذا عكيل وضيول عيي9ال  7الشهو  اليت يف قلبه، قال إنه شع  أبنه كيان ميتًيا رو يًيا )روميي"    ى ععد أن فتس ال ول القدس عينيه عل 
ه كيان يف  عتقد م   أنه شخص  رو  ٌّ وله  يا  ثنه عفا الناموس )كان يفك  أنه كان رو ًيا على قيد احليا  من خالل  فا الناموس( لكنه أدرم أن ا 

ذنب ابلشييهو  وعييدم  فييا النيياموس. ي ييتم  عييولس يف سيي د    ( كتشييف أنييه ميييت رو يييًا يف احلقيقيي" ا ) الواقييع ميتييًا   ال  7رومييي"  ) اترخيييه يف  عنييدما رأى أنييه مييُ
لخطيئيي". يقييول لنييا يف  ختبييار والشييهاد  أبكملهييا هزمييي" مطلقيي" وعبودييي" ل هوانًيا لكنييه مل ي ييتطع. يعتييرب اال .  يياول هناهييًدا التوقييف عيين كونييه شيي( 14-25
 . للكاتب أالن ع اون( )تاملشكل" اليت تعوق تقدي نات    ن اخلالص والتي ي  أييت فقط من خالل ال ب ي ور امل يس. إ   ( 7ال25رومي"  ) 

ا وسيييل" ظهييار ي يييق احليييا . مل يكيين النييامو ( كييان القصييد منهييا إ 10)  ون هللا. لكيين  للخييالص وإوييا كييان امل ييار ابلن ييب" ثولئييا الييذين يع فيي  س إيالقييً
 ييا .  اج وم ار لل ا بس الناموس يع  املوت عداُل من  تجدد الذي مل ي تطع أن يتبع الناموس أص امل غري  ع بب فشل اإلن ان  

ممتع" وغري ضار . عندما أيخذ الشخص الطُعم يُدان  ينئذ  ن لو جنيس يف احليد مين ي" من خالل المهور أبهنا مفيد  و ( ختدر اخلط11)
 .(7-5ال 3املال مات على  انم ". )للناموس وليس وفًقا لنتائج اخلطي انتائج خطاايج. ثن  كم هللا هو وفقً 

 الناموس ُمقدس وعادل وصاحل ياًما كان.   -يبيع" هللا  ( يكشف الناموس ويعلن عن  12) 
( الناموس ليس ش ًا ولكن هناءت نتائج الش  عندما نشيطت وتفاعليت اخلطيي" ضيد النياموس. ت يتخدم اخلطيي" النياموس اليب كيل 13)

 شخص حتت عقوع" املوت. يُمه  الناموس اخلطي" أبهنا  ًقا ش .

 املؤمنليست صورة نقطة تسليط الضوء: 
 .نم  يف الوصفاتصف املؤمن العادي ولكن  (25-14ال 7رومي" )كةري من الناس يعتقدون أن 

ولكين ال ميكين أن يفعليه  ،( وهيو يعي ف ميا هيو   ين و يق14هذا الشخص ُمبار حتت اخلطي" مةل العبد وهو ما يع  أنه غري َمفِدّي )
 (.24خالص واإلنقاذ )(. هو البائس والذي يص خ  لل23( هو سجني غري متي ر )18)

ال توهند إشيار  إىل امل ييس والي ول القيدس والنعمي" واحلييا     ، ت ابل ؤال تمن ينقذت   نتهاء ا من العبار  تملا كنا يف اا دت و عدًءا    ( 24-5) يف اآايت  
 .إشار  إىل اخلطي"   15إشار  إىل الناموس و   16  ، )أان، ملك ،  (   إشار  إىل الضمري   52أو النص  والهلب". ولكن هنام  
ن امليؤمن مل يعيد إصيال اليذي يقيول مي ارًا وتكي ارًا لا اإلذصيال ال ادس الشخص الذي حت ر واملوصوف يف اإل  هذا ال ميكن أن يكون

  الصييل" هيي 14(. اآييي" 6-5، 1صيييال )موس، كمييا ع ضييناج يف عداييي" هييذا اإلعبييًدا للخطييي"، لكيين هييذا الشييخص هنييا هييو شييخص حتييت النييا
 .(6-5، و 1)صيال هو وصف نفس احلال" كما اآايت من اإلأن ما تبقى  والوصل" اليت تبني وتوضس

(. لييذلا فيي ن الشييخص  5ال  7و    7ال25ن الشييخص الييذي ال ييُيدان هييو الشييخص الييذي ال ي ييلا ابا ييد )كمييا هييو احلييال يف  إ يقييول    ( 8ال1) 
دان ليس مت 

ُ
لتًصا. الشخص يف اإل الذي يتبع اا د سُيدان. الشخص امل  .صيال ال اعع عاهنز وي يط  عليه اا د جدًدا أو ا 

صييال ال ياعع  الي" شيخص تكيون  الي" العجيز املوصيوف" يف اإل . وابلتيا   يب أن النتهاء  الي" الضيعف حتيت النياموسايقول  (  8ال3)
 .مؤمن
(  7ال14) أي اليذهن اا يدي(  هيو عيداو  ن. ولكين  )   هتميام اا يد ن ا إ ا د )أي الذهن اا دي( هيو ميوت و هتمام ا ا ن  إ يقول    ( 7-8ال6) 

دد. )لال هييذا ا يبييدأ يف وصييف الشييخص اا ييدى. الشييخص اا ييدي كمييا هييو مقصييود عييه يف   سييتخدامات اثخيي ى لكلميي"  ل ييياق غييري ُالييتص أو دييُ
 هن دي أتمل دائ   الضوء أعالج تتع يف اا د / اا داني"(. 
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كيييت النيياموس. وصيياعًدا يصييف ال سييول اخلييايئ الييذي أييت حتييت تب 7مليياذا إًذا وضييع عييولس ال سييول نف ييه يف هييذا الوصييف؟ ميين اآييي" 
 ييتييل أن يكيون الشييخص املوصييوف يف صييال الةييامن يصيف  يييا  النصي   والهلبيي". مين املال ياعق". عييدأ يف اإلصييال   عتييه ويصيف ابقيي  اإل

 .صيال ال اععال يزال يعيش يف  ال" ووضع اإل (4-1ال  8)صيال إ
 على العيش يف ياع" هللا.صيال ال اعع يصف رهناًل غري متي ٍر يع ف أنه ُمدان من ِقَبل انموس هللا لكنه غري قادٍر لذلا فمن الواضس أن اإل

تعبييرياصم مييا هييو ُموضييتس يف امل عييع أعييالج. وليييس ميين الضيي وري إهنيي اء مناقشيي" كامليي" هلييذج الطييالب تلخيييص عكلميياصم اخلاصيي" و   ييب علييى
 .اإلشكالي" ثنه سيتم تقدمي املزيد من اثدل" يف هذا الدرس

 :ستمرار مالحظات اآلية تلو اآليةا
يودون وي غبون يف أن يفعلوا ما هو أفضل. هذج ال غب" ال تعي  أهنيم م ييييون مؤمنيون. تيدل ال غبي" دون  ( معمم اخلطا   15) 

 .الواقع على أهنم ال يزالون غري متي رين من قو  اخلطي" 
 .هنيد على ال غم من أهنم ال يطيعونه وا عشكل أفضل أن الناموس صاحل و ( ُتمه  رغبتهم يف أن يُمهِ 16)
لنيياس عيين اخلطييي" كمييا لييو كانييت شيييًئا عكييم إراد  اإلن ييان. اإلن ييان ال يياقط عطبيعتييه ال ميلييا اإلراد  احليي   اليييت يتيييدث ا (17-23)

ن اخلييايئ ال ميكيين أن خيتييار هللا عييدون مييا ييينعم هللا عليييه عنعميي"  افميي" واقييي" لتعيييد لييه إ. إراد  اإلن ييان ضييعيف" هنييًدا  يين خلقهييا هللا أصيياًل فيييه
 اإلراد .

ستعاد  اإلراد  انعم" اليت يتد إىل كل شخص تشمل النعم" الواقي" احلافم" ه  عمل هللا للوصول إىل أولئا الذين مل ي تجيبوا ععد ن. ال
 احل   وال غب" يف هللا حبيث مُيكن لكل شخص أن خيتار ابلت كيد خالصه من عدمه.

( ولكن لين خيلُيص 5-3ال 3، 11ال 2ن تيطس 17، 13-12 ،5-4ال 2ن اف س 6ال44يبدأ هللا عمل اخلالص لكل شخص )يو نا 
 .الشخص دون التجاوب مع عمل ن

( هييذج صيي خ" ميين الييي س واإل بييام الييذي أييت ميين شييخص ععييد أن ييي ى عييدم قدرتييه وعجييزج الكليي  علييى إنقيياذ وخييالص نف ييه. هييذج لي ييت  24) 
 .ص خ" شخص ُالتص وُمتجدد 

 .ليل كضوء أش ق يف ظلم"  يا  هذا اخلايئ اليائس والبائس( اقتيمت هنا هذج اامل" من الشك  والته25)
مث أتيت  لي" تلخيص اثمي  كليه. يتفيق اخليايئ ذهنيًيا أبن النياموس صيييس وييدتع  أنيه أفضيل مميا هيو علييه ولكين رغباتيه اخلايئي" تبقييه يف 

 (.3ال 8، 5ال 7اخلطي". يُدان كل خادم وعبد للخطي" ابا د  )
هم شخصية رومية إ

َ
 7صحاح  ف

 )هذا اازء من مذك ات الدراس" للستاذ أالن ع اون مدرس كلي" هللا الالهوتي"(
. صيارر عيولس ( يف  ييا  الشيخص غيري امليؤمنطيي"صيال عن قو  الطبيعي" املوروثي" الفاسيد  )انميوس اخليتيدث عولس ال سول يف هذا اإل

 العتيق ساعًقا.ال سول ص ار داخل  يف  ياته مع الطبيع" العتيق" أو اإلن ان 
 ال" يف أعضاء هن د عولس كانت كاآيتأتثريات انموس اخلطي
 (15يفعل ما يك هه )

 ( 16) يفعل ما ال ي يد عمله
َ  ولكن ال ي تطيع  لديه ال غب"  (18ن يفعل ذلا )ألفعل احلُ ت

 (23يُقاوم انموس اخلطي" انموس الذهن ويف ص ار معه )
 (23هو عبد  لناموس اخلطي" )
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 (25ال عذهنه خيدم هللا لكن ي دج خيدم انموس اخلطي" )شخص  ُمنق مهو 
أو ال ميكن أن يكيون عبيًدا  ،ال ال يقدر أ د أن خيدم سيدين. ال ميكن أن يكون اإلن ان   ًا من اخلطي" وعبًدا هلا يف نفس الوقتاخلاي"

من ُ  ي" امليؤمن مين عبوديي"  (6رومي" )صيال ختتلف ياًما عًما هناء يف اإل ف ن له" هذا (ن25-7ال14رومي" )ن وعبًدا للخطي" فيما هناء يف 
  (.13-7ال1رومي" ي )ي يبدأ عستم ارًا لوصف اإلن ان الهري ُمتجدِّد وعالقته ابخلطي" والناموس والذا (25-7ال14رومي" )طي" لذلا يُعترب اخل

س   عالق" اخلاي  ابلناموس فالص ار القائم عني   (7رومي"  )عالق" املؤمن ابخلطي" من خالل صلبه وقيامته مع امل يس. يُف      (6رومي"  )يُوضِّ
ا عيني االن يان العتييق ومتطلبيات انميوس هللا ولكين ال يقيدر اإل ن يان ررادتيه أن ي ضي  النياموس اخلطي" ال اكن" يف الف د والناموس والصي ار أيضيً

 ع بب عبوديته للخطي" ال اكن" فيه. 

  (25- 14:7رومية )توضيحات  وتفسيرات مختلفة لرسالة 
لكلفيي  الالهيوت اوهنيون كلفين ) ،مي ورًا  يارتن ليوث  ،انهني ين ىلإ ،التوضيس اثولال تعليقات من اآابء مين العصي  الالتيي  مين أوغ يطني

أن أزمني" الكيالم يف املضيارر ولييس يف املاضي  وأصي وا أنيه مين إىل ( والذين كتبوا أن عولس يصف ويُف    ييا  امليؤمن الطبيعيي" وأشياروا فيما ععد
 وهنه" نم  عولس ال سول أن احليا  اإلمياني" هبا قضااي عالق" مل يتم   مها. 

أغليييب اآابء الييييواننيني هنيييون وسيييل  وديزميييان القيييديس سيييك اس و  يوييييل مييين العلمييياء وشيييُ تال كلمييي" هللا يشيييمل التوضييييس الةييياتال يييياعور
ل عتقيييدوا أن عيييولس يصيييف هنيييا  الييي" اإلن يييان قبيييل التجدييييد و يييادلوا  يييو اييييال اسيييتيل ودات و دود اليييذين ا.س.عييييا و ج.س.اسيييتيورت و دان

. املؤمن َميت (8ورومي"  ،6رومي" )تِّ اق مع وصف املؤمن يف ا( أبهنما لي ا يف ن ان الَشِق ( أو) َوعِت  أان اإلعبارات مةل )َمِبيع حتت اخلطي"
تا ييي" يف امل ييييس للنصييي   علييي (6روميييي" )عييين اخلطيييي" حب يييب 

ُ
. إن اخلطيييي" ىو يييُ ٌّ منهيييا وأنيييه عصيييل ابإلمييييان و ييييا  الت يييليم الكاميييل ن احل يييي" امل

عكيل أتكييد  (25-7ال14روميي" )هللا وال يوهنيد فييه رول امل ييس. وابلتيا  في ن ي لا ابا يد ال ميكنيه أن يُ ضيِ   (7" رومي)الشخص حب ب 
 يصف  ال" اإلن ان حتت عبودي" وسياد  اا د .

 الخاتمة : يبدو أن الرأي الثاني لديه الدليل والبرهان األفضل  

ص 
َّ
خل
ُ
ِقي واإلنسان امل

َ
 التباين بين اإلنسان الش

املييؤمن الييذي يف امل ييييس  ىع ييب سييلوكه الشييي ي   عينمييا ال دينونيي" علييي (25-7ال14روميييي" )يشييع  اإلن ييان الشيييق  ابإلدانيي" والدينونيي" يف 
وخييدم ي يدج  (،7ال23رو)خلطيي"ت وهيو سيجني  لييييتلناموس ا (7ال14رو)قد عِيَع حتت اخلطيي"   (25-7ال14رو). اإلن ان الشًق  يف  (8ال1رو)

رومييي" ). يف املقاعييل فقييد حتييَ تر املييؤمن ميين انمييوس اخلطييي" واملييوت عيين ي يييق انمييوس رول احليييا  يف امل يييس ي ييور (7ال25رو)تانمييوس اخلطييي"ت 
ّ ِم الشييهو  رو (25-7ال14رو). اإلن ييان الشييًق  يف (8ال2 ي" النيياموس ابليي غم ميين مع   7ال8ال ميكيين أن يطيييع وصييااي موسيي  اليييت حتييُ سييِ فتييه عُقدت

ويف املقاعيييل أبن امليييؤمن  يييد حتقييييق متطلبيييات النييياموس يف  ياتيييه ثنيييه ي يييلا   يييب الييي ول ولييييس حب يييب اا يييد  (7ال12رو)وصيييال ه وعييي ِّج 
 .(8ال4رو)

م عنيييه يف  (12ال1وروميييي"  13- 6ال11رو)ال ميكيين أن يكيييون املييؤمن اليييذي يطييييع وصييااي الييي ب يف  رو )هييو نفيييس الشيييخص الييذي َتكليييت
 (.25-7ال14
 أسئلة شائعة عن اإلنسان الشِقي  

 .)25-7ال14دائماً ُتط َل أسئل" من أانس يعتقدون ابخلط  أبن عولس يتكلم  ويصف  ياته  اإلمياني" يف )رو
 ؟تجدد أو خايئ يَُ   عناموس هللان ان غري مُ (؟ هل ميكن إل7ال22) ماذا عندما قال عولس أبنه يَُ   عناموس هللا يف اإلن ان الباين

كييَ تس الف سيييون  ييياصم لدراسيي" انمييوس هللا وأمضييوا سيياعات يف   فيي ل ويُ ييَ  عنيياموس هللا يف قلبييه.ال أي ف ي يي  ميكنييه القييول أبنييه ياإلهناعيي" 
 ذلا يومًيا. َك تس عولس نف ه لناموس هللا  ورغب ياع" الناموس رخالص. 
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 كتشيف أنيه م يتم  يف فعيل الشي  ابلي غما لقلبيه رأي  قيقي"  التيه ال و يي". لكن عندما كشف ال ول القدس لبولس عن الطبيع" الفاسيد  
 . يعِطه اإلمكاني" والقو  لفعل ذلا لبولس كيف عيا ومل  . الناموس كشف لذهنه يف أن يفعل اخلري من رغب" النعم" املمكن"

ِطيتِ".؟ )رو  25-7ال14ماذا عن صيه" املضارر يف )رو     . ( 7ال14(؟ كتب عولس ال سول َأنت النتاُموَس ُروِ  ٌّ َوأَمتا َأاَن َفَجَ ِديٌّ َمِبيع  حَتتَت اخلَت
ختبييارج الشخصيي  وكييذلا  ا شييهادته و   ى عليي  ليييس لييه أتثييري   ( 25-7ال14رو رو ) املضييارر يف  إىل    ( 13-7ال7رو ) ال َتهييريُّ الفعييل ميين املاضيي  يف  اإلهناعيي" 

 انضج.    ختبارج احلا  أثناء كتاعته ل ف  رومي" كُم َسل ورسول م يي  ا إىل  ولي ت ابلض ور  إشار   (  24-7ال14رو ) زمن املضارر يف  
الكاتيب يف مزييد سيتخدام عنيد الييواننيني عنيدما ي غيب سيتخداًما شيائًعا ومشيهورًا لالاتارخي  أو الدراس  لزمن املضيارر ستخدام اليُعَترَب اال

ميا كيان عيدث  ىستخدام  زمن املضيارر ليلقيِ  الضيوء عليارخي  يف املاض . لذلا ال يتطلب ختبار ات َدث أو ا من التوضيس للقارئ خبصوص
. احليا ( اخلطي" يف احلاض  )الوقيتيف املاض  يف  يا  عولس ال سول قبل التجديد، التف ري أبن عولس مازال يصارر مع قيود اخلطي" أو عبودي" 

 .(7ال14رو)أن املؤمن ليس َمِبيًعا حتت العبودي" ( 8رومي"  ،6رومي" )لقد أشار عولس عوضول يف 
 ؟املؤمنينما وجه التشابه بين هذه الفقرة والصراع في حياة  

َوااًت عَيِن  اإلهناع"ال ال ن تطيع أن ننك  ص اعات املؤمنيني مع اخلطي" ال ياكن" فييهم قبيل أن ييدركوا أهنيم ابإلمييان   ع يبوا أَنيتُف يَهمت َأميت
َياًء ّلِِلتِ اِبلتَمِ يِس َيُ وَر َرعَِّنا.  ( ويُقدِّموا أعضياء  12ال1وي قًدموا أنف هم ذعيي"  يت" ُمقدتس" َم ضيت" ن )رو (  6ال11رو )   اخلتَِطيتِ" َوَلِكنت َأ ت

ًق  إىل  أي  ييال فالصيي ار  هنييا خيتلييف    ى ( عليي6،19ال13هن ييدهم كييآالت عيي ) رو  ًق  يف   ييد مييا عيين صيي ار اإلن ييان الشييَ . اإلن ييان الشييَ
. ر يا ميي  امليؤمن عصي اعات وفشيل مين آن  ". هيذج لي يت  الي" امليؤمن احلقيقي  ال يتوقف عين اخلطيي" ثنيه عبيد  للخطيي  ( 25-7ال14رو ) 

 . ( 10-6ال1رو ) ِيد مع امل يس وُ  ُّ من سلطان اخلطي" ال اكن" فيه  ثخ  ولكن  ياته لي ت لعبودي" انموس اخلطي" واملوت. املؤمن ُمتت 
 خاتمة  

ا. لييييس مييين املمكييين أن يكيييون اإلن يييان  يييُ ًا مييين اخلطيييي" وميييازال م يييتع   ( 25-7ال14رو ) يف    اإلن يييان اخليييايئ والشييي ي   . ال  بد هليييا لييييس مؤمنيييً
ِدُر أَ اَل  بييًدا للخطييي" كمييا قييال اليي ب ي ييور ت ي ييتطيع أن يكييون عبييًدا ن وع  يَِّديتنِ يَيقييت ِدَم سييَ د  َأنت خيييَت رَب اليينص يف  . يُعتيي( 1ال13لوقييا    -6ال24ميييت  )   ت  ييَ

 . ( 13-7ال7رو ) عناموس موس  الذي عدأ يف  تجدد ابخلطي" و امل غري  ستم ارًا لوصف عالق" اإلن ان  ا   ( 25-7ال14رو ) 
ا.بحرص مع الوضع في اال  (7رومية )في الدارسين مناقشة هوية اإلنسان   ىيجب عل

ً
وًضحة سابق

ٌ
 عتبار التفاصيل والتفاسير امل

 ستخدام الناموس في الكرازة :ا

سيتخدم معميم الكيارزين امليؤث ين مين اكييف يي درم اخلياي   اهنتيه للخيالص. أن النياموس كشيف اخلطيي" و  (7ال7رومي"  )يُوضس عولس يف  
 .التوع" ويلب اخلالص ىاخلطا  علخالل اتريخ الكني "  انموس هللا لييةُّوا 

 ستخدامهم للناموس.اتُوضس ما قاله الكارزون يف أم   قتباسات التالي"اال
 .  اعد  أعضاء اجملموعات اثخ ي الدارسني القادرين أخذ أدوارهم يف ق اء  التعليقات وتف ريها ىعل

 .ارزين يف إجنلتا يف الق ن الةامن عش (الك اظال كان سربهنن أعمم الُوعت  اثز سربهننت انموس هللا )تتشارلز
 يكين رزا " الناموس مل يعد للخطي" سلطان عليا. اخلطي" ه  َتعدِّي ث كيام النياموس.  ييث ال يوهنيد انميوس ال يوهنيد َتعيدِّي. إذا مل

 تياج إذن هليذا اخليالص العمييم اجملييد االفما طي" خلِّص وال  اهن" للخالص.عندما تُقلِّل ثقص   د من ش ن اخلهنام خطي" فال  اهن" لنا مل
 ؟امل يس للعامل من أهنلنا الذي أيت عه ال ب ي ور

ُِليت" والض وري".) لن يقبل البش  النعم" إن مل ي تعبوا أمام انموس عادل
 ابر( وُمقدتس لذلا خيدم الناموس أكة  اثغ اض املبارك" وامل
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. كيان م يئوال عين  1800ن في  واعمًا وكارزًا أكة  أتثيريًا مين أي واعيا يف ذليا الوقيت عيام  )تشارلز في (ال كيف ت عس النفوس؟ال كا   من أقوال   
 . املتجددين أكة  من أي واعٍا يف ق نه 

 ب أن ُتطبتق رو اني" الناموس حبذافريها  يت يتي ر اخلايئ  تال ي تطيع أ د أن يتوب  يت يدرم ويكتشف ويشع  حبقيق" وعدل دينونتهت.    
 لذايت ويصمت أمام هللا يف إدان" نف ه أمام إله قدوس. من الرب ا

النيياموس إعييداد ويهيييد الط يييق لإلجنيييل. إذا أغفلنييا ذلييا يف إرشييادات النفييوس فبالت كيييد ينييتج رهنيياء ُمزيييتف  ىذلييا  ييب عليي ىعييالو  عليي
 ختبار امل يي  وسن ي الكنائس يتلئ من امل يييني )املتجددين( املزيفني.م توي ومعيار ومقياس ُمزيتف لال وتقدمي
يف اإلجنييل كتشياف ععيا املفياهيم الكتاعيي" ا صيِلس يف أملانييا. أعياد ليوث  املارتن ليوث  ما قاله مارتن لوث  يف تف ريج ل سال" غالييي". كيان مي)

 .ين(نتج عنها آالف املتجد
موس . فال  ب أن خياف اإلن ان من الناب أن خت ج خارج الكني ". إن الوصااي العش   أقام دموع" ديني" هلذا التعليم  لكن إعليس...  

 .املنادا  عنعم" ال ب امل يسعل يتم حت يضه علطف ابلوعا و 
نتشارًا قد حَتدتث عن ر ل" ات من أعمم الكتب  امل يي . كان مؤلف كتاب تال ائس  ا ب تعليم توضيس النعم" والناموس)هنون عنيان ص  

 .(ال ماءامل يي  إىل و و 
وهنم حتيت سيلطانه وقوتيه أي حتيت لعني" ودينوني" النياموس ثهنيم أخطي وا ضيدج   ياملا أن هنام هنهل م تم  مين البشي  لطبيعي" النياموس وكيَ

 ستف ار عن املع ف" احلقيقي" لإلجنيل.جند الالمباال  واإلمهال لطلب واوك  وا وصااي ياملا 
 نه خايئ وال يُدرم أن هنام ُالِّص. احلق أدق و اإلن ان الذي ال يع ف الناموس ال يع ف ابلص

ا الهوتييًيا وواعمًيا للنهضيي" العميميي" يف أم يكييا وكييان ت اال)هنيواناثن إدوراد تمقتب ييات م ييييي"
ً
 تييياج للفيييص اليداخل  كييان هنييواناثن عامليي

 .م ئواًل عن آالف املتجددين(
 .أبننا خنطئ ه  مع ف" الناموس اثخالق  يق" الو يد  ملع فتنا وإدراكنا الط

 .(ستماعاً  ول العاملاة  التانيم )من أغني" أو ت نيم" تيف االجة"ت لوليم نيوول من أك
 وصيُِدمت...  ييت حتَوليت نف ي  امل زدريت عيهارتعدت من الناموس الذي انهاي" خطييت من خالل كلم" هللا. أدركت يف ال

ُ
إىل ذنبي" داني" امل

 .االجة"
َ ز للمتجييددين الييذين لييه وملتجيييددي ال وخصيييائص ومبييادئ يف مذك اتييه تأصيي )أوضييس هنييون وسييل  سييتخدام انمييوس هللات نمييتم وسيييل  وكييَ

 ألف يف أم يكا.( 40ألف يف إجنلتا و 79إىل الكارزين الذين معه. وصل عدد أعضائه قبل أن ميوت 
ا وإقناعيه أنييه لييس فقييط حتيت سييلطان اخلطيي" عييل هيو َميييت ن  سيتخدام اثول للنيياموس وهيو تييدمري القيو  اليييت يةيق فيهييلتصيل للخيايئ عليييا ابال 

 وليس له  يا  رو ي" تَميت ابلذنوب واخلطاايت واهلدف الةات للناموس هو أن ينال اخلايئ احليا  يف امل يس ولك  عيات. 
ب النيياموس وتقيدي ج ميين أ  هنييل ذام الييذي أعطياج وذلييا الييذي يقييودان ال تقليِّل ميين قيَيدر النياموس فهييو أدا  هللا املباركيي" لنعميي" هللا ولكين  ييُ

 )الناموس( إليه.
  

ُ
  .(اثو  تأتسيس الناموس ابإلميانتت العم" قام ابإلميانت اون وسل )تالناموس امل

أبن العهيد اادييد هنياء لكي  يلهي  )يُبطيل(   ننف هم م ييييني )ميؤمنيني( يتجيادلو كةريون َعرب اتريخ الكني "  يت هؤالء الذين يدعون أ
النيياموس فييال فائييد  لييا ميين اليي ب ويصييبس  تَ . كييانوا يقولييون تإذا اتتبعييو الطق يي كييل النيياموس. فكييانوا ال يؤمنييون ابلنيياموس الييدي  أو اثد  أ

 .ال لا وتكون قد سقطت من النعم"تامل يس غري فَيعت 
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ل تَلهِي  اال... ف نيت مهارتبام الناموس والنعم" وأن تَلِه  وتُبِطل أ دا  كم" يف  اس هؤالء؟ هل يدركون لكن هل هنام ثنيني معيًا. تُبطيِ
 الناموس اثخالق  معناج أن ال تتم وسيل" الستيضار الشخص لإلميان وال لتي يا عطي" هللا هذج يف نفوسنا.

فاإلجنيييل ليييس  .رلهييا هيي  إقنييار اخلطييا  ابلنيياموس اليييتسييتيقموا ع ييمار اإلجنيييل عكييل ع يياي" ولكيين ي يقيي" هللا ار ييا يكييون هنييام كةييريون 
ذلا هبذج الط يقي" وال يوهنيد دلييل  ىقدتس أن نُؤكد عل ض. ليس لنا سلطان يف الكتاب املستخدمها هللا هلذا الهاالو يد  اليت وضعها و الوسيل"  

 ضيَ . فمين ال يخاف" إذن أن أنيت يبييب عيل املإىل ت كميا أكيد إهلنيا ال عتياج اثصيًياء اءاثصييّ ا من يبيع" اإلجنييل نف يه تأو سبب نتوقع هذ
ا مين ال يخاف" أن نقييدم  ىعطبييب هليؤالء مين يتخيليون أهنييم أصييتاء.  يب علييا إقنياعهم أواًل أبهنييم َم ضيَ  وإال لين يشيك وم علي دهييودم. ياميً

أميام اخلنيازي ت سيوف تُيداس حتيت اثقيدام وعيادً  يعيودون وميزقونيا  (الآلليئ) اليدُّرر ي   ععيد.ك نا تتطي ل نكُ املغيري  صيياب القليوب  امل يس ث
 )يدوسونا(. 

ل( وال يوهنييد أمةليي" علييأو ي يدج) ليييس هنييام وصييي"  أو أميي   يف الكتيياب املقييدس أبن نقييدم امل يييس مليين ال عتاهنييه ذلييا يف  ىشييخص ُمهمييِ
ل وال يف أي نص يف أي رسال" مين كتياابصم. مين الواضيس أن ال سيول عيولس ابلي غم مين  الكتاب املقدس. مل َيمَه  هذا يف ممارسات أي من ال س

 وعموا عن الناموس يف عماصم أكة  ما كان يفعل مل يعتقد أن اإلجنيل خدم نفس اله ض.. نك ازته ابمل يس واثعمم عني ال سل الذي
ِف  املختصييي" ابإلمييييان ابمل يييست... عنييدما أرسيييل فييييلكس الستيضييار عيييولس تلكييي  ي ييمع اثميييور ربِّ َوالتيتَعفيييُّ ِن اليييت م ال سيييول ابحلييوار عيييَ تكليييت

ييتُنونَِ" التَعِتيَدِ  َأنت  ُس. َوالدت  . لتعفف والدينون" العتيد  أن أتيتك زوا ابمل يس لل افضني. تكلتموا عن الرب واا  تذوا هبذا املةال و ا َتُكوَن ارتتَيَعَب ِفيِلكت
. ف نيت كيارز  قيقي  للم ييس عنيدما تقيول تاثشي ار يف العهيد القيدمي أو العهيد اادييديس هو أن تعا ما أعلنيه سيواء كيان أن تك ز ابمل 

 ت.  ل هللا الذي ي فع خطي" العامل يف نفس الوقت تعلن تهوذا هللا تالنار اثعدي" وااييم وكل الناسنيإىل سيذهبون 
كيل ميا هيو و وصياايج وتعليماتيه ميا تكلًيم عيه امل ييس وعكيل وعيودج وحتذي اتيه و أن تعا وتكي ز عكيل  َتذكت  هذا هنيًدا. أن تعا ابمل يس معناج

 مكتوب يف كتاعه املقدتس وستع ف  ينئذ كيف تك ز ابمل يس عدون أن تتم أو تتجاهل الناموس أو الوصااي.
م الكااارزون فقااط عاان محبااة ه وهفرانااه لهااؤالء الااذين يجهلااون خطااورة 

َّ
ما املشكلة التي قد تتسبب إذا تكل

 خطاياهم ؟ 

ر كيااف يجااب   املهام : أعِط  ِ
م أدبية وفس 

َ
م مدنية أ

َ
ح هل هي عقائدية أ ِ

كَرت في هذا الدرس ووض 
ُ
أمثلة من نواميس العهد القديم أكثر من تلك التي ذ

 بيقهم اليوم؟ املؤمن تط ىعل

   ؟
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 طلب من بعض الطالب التحدث عن ما كتبوه.هام املكتوبة من الدرس السابق. اجب على قائد الصف جمع املي

بل. مراجعة اإلجابات وتصحيحها حسب الحاجة.طرح أسئلة املراجعة من الدرس السابق وبعض األسئلة من الدروس من ا
َ
 ق

 ُمقدمة للمقطع
ادس تاحل ييي" ميين اخلطييي"ت عينمييا صيييال ال ييتييربرت. لقييد درسيينا يف اإلقييديس امليف هييذا الييدرس ن ييتم  يف ااييزء ال اعييع ميين رسييال" رومييي" تت

 يا  امل يي  )املؤمن( يف الم وف واث وال الصعب"  صيال الةامن الذي يصف  الدرس سندرس اإلدانت. يف هذا صيال ال اعع تاخلايئ املاإل
 اليت يف العامل.

 صحاح الثامن  النقطة الرئيسية لإل
يعات من ظ وفه وعجزج اخلاص جند ال ول القدس يعطيه النص   والهلب" على اخلطيي" و ييع ن أن املؤمن يعيش يف عامل ساقط و على ال غم م

 الم وف.

ص املقطع )
َّ
خ
َ
 (39-1:  8ُمل

ننا يشري هذا الفصل عد  م ات إىل كل من اثقانيم الةالث" يف الةالوث. يتشارم الةالث"  يًعا عشكل وثيق يف خالصنا احلا  والنهائ . ميك
اص" اخلأن  يا يف الُنص   على اا د والتمتع ابلضمان الشخص  للخالص وحَتَمُّل ظ وف اخلليق" ال اقط" ُمصلني ملعون" رو ي" َتفوق تصوراتنا 

 ون تم  يف عالقاتنا اآمن" مع هللا. 
 ُتشكِّل نًصا ميكن أن يكون ععنوان تل ت ععد يف اا دت (13-1)اآايت 

 (13-1: 8  )ُملخص اآليات في
أولئييا الييذين ال دينونيي" عليييهم هييم الييذين مل يعييودوا ي ييلكون ابا ييد. أن تكييون تيف اا ييدت ال يعيي  هبييا ديي د أن تكييون إن ييااًن ولكيين أن 

 صيال ال اعع  تتع يف اا دت مهم هنًدا لفهم هذا املقطع.(" ال اقط". )ت ليط اثضواء يف اإلكون حتت سيط   الطبيعت
( الشخص  الذي يف اا د ال ميكين أن يُ ضيِ   7( والعداو  ضد هللا ) 6أن نكون تيف اا دت يتناقا مع كوننا ُالتصني. اا داني" ه  املوت ) 

 (. 25-18-7ال14نم  ا )   ( 25-7ال  7) ال" املوصوف" يف الفصل  ( أن تكون تيف اا دت ه  نفس احل 13) ( وسيموت  8هللا ) 
سييموت وهيو ميا يعي  قبيول ستنتاج.  ب أن ال ن لا   ب اا د، ثن الشخص الذي ي لا ابا يد  ال  اه  (13-12)اآايت  

 الشخص الذي ي لا ابا د وال عد أن تنته  اخلطي" عقو  ال ول القدس.اثفعييال اخلايئيي" اثثيميي" للج ييد. اخلييايئ غييري املييؤمن وغييري امل تجييًدد هييو قتلييوا.  ييب أن نقتييل اأميتييوا معناهييا  (1ال17نميي  ا ) كييم هللادينونيي" و 
 للمجموعة. (13-1: 8)يجب على الطالب قراءة 

 مالحظات اآلية تلو اآلية
 الشخص الذي يتبع وي لا ابل ول. الشخص الذي يتبع وي لا ابا د يُدان وهو غري ُالتص وليس يف امل يس. ى( ال دينون" عل1)
سيُييَكم علييه    ( انموس رول احليا  هو أن الشخص قد ُغفيِ ت خطياايج وهيو مقبيول ابلنعمي" وليه  ييا  رو يي". انميوس اخلطيي" وامليوت هيو أن الشيخص 2) 

 ابملوت.   سُييَكم عليه ويُدان ابلناموس و 
مل يكن وسيل"  الناموس  ( يُقدم ويُوف  الناموس املتطلبات. مل يُوف  أو يُقدم الناموس القو . مل يكن اخلايئ قادرًا على إيام و فا الناموس. وابلتا  ف ن  3) 

 عنه كُمخلِّص. ا للخالص. أرسل هللا  
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 (  ن ال نن ى انموس هللا ولكن نطيعه عقو  ال ول القدس.4) 
 الشخص إذا مل يقبل احليا  ال و ي". ى( كل شخص يتبع يبيعته اخلاص". يُ يط  اا د عل5)
هف ان خطياايان  ( ستكون حتت الدينون" عندما تكون خاضًعا للطبيع" اخلايئ". البديل هو أن ن لا يف ال ول ويف ياع" هللا. ليس هنام خيارًا ل 6) 

 و ن م تم ون يف تبعي" اخلطي". 
عليه الطبيعي" اخلايئي" ال ي يتطيع أن خيضيع وي ت يلم ن. هيو    ( الشخص ذو الطبيع" اا دي" هو عطبيع" احلال َعدو هللا ثنه ياملا ُتَ يط  7-8) 

 غري مقبول عند هللا يف هذج احلال". 
 
ٌ
 الجسد"؟سرد بعض تفاصيل وصف الشخص الذي "في ا

( أن تكييون تيف اا يييدت ال يعيي  أن تكيييون إن ييااًن عشييي اًي. يعيي  أن تكيييون حتييت سييييط   الطبيعيي" ال ييياقط" واخلايئييي". 9)
. هيذج ئيهغ ااولديه القدر  والقو  عليى مقاومي" املؤمن مل يعد ععد تيف اا دت. ال يزال لديه إغ اءات و ارب من اا د لكنه ليس حتت سيط ته 

ن هذج القو  والقدر  ملقاوم" اإلغ اء والتج عي" موهنيود  هنيام ثن رول هللا هنيام. ال ينبهي  أن ييدتع  الشيخص أنيه ينقياد ابلي ول وليه اآي" ختربان أ
 م ي" ال ول إذا مل يكن له الُنص   والهلب" على اخلطي".

د  الييييت حتيييت ال ييييط  . نفيييس الشيييهي" ت يييتعبد الشيييخص كليييه وحتكيييم ت  ياتيييه و ليييب العبوديييي" واخلطيييي"ت )ويليييرب دايتيييون تعيييزز الشيييهي" ااَييييّ
 ألدي زغيت سل ل" الكتاب املقًدس سل ل"ال دليل الدراس" رومي" ب(.

 اج اخلايئ. ال ميكننا أن لذلا ف غباته ميكن أن تذهب يف اال( ال يزال هن م اإلن ان يت ث  خبطي" آدم وخطاايان يف املاض . 10-11)  
يهنا وقيادتنا. لكن نفس القو  اليت أقامت ي ور من اثموات ه  اليت تعمل فينا وتعطينا )ينينا( احليا  حبيث يتم نةق يف رغباتنا اا دي"  لتوهن

 هنلب أهن ادان إىل ياع" هللا. إن عجز اا د ليس ذريع" للخطي"، ثن قو  هللا أكرب وأعمم.
ال )أعمييال( اخلطيي" للج ييد ونضيعها يف هنايتهييا. فقيط النيياس ( تيؤدي وتقييود تبعيّي" اا ييد إىل امليوت ال و يي . ابلي ول ُويييت أفعي12-13)

ج ويُقبَيل عنيد   كيم هللا. لييس هنيام مفهيوم هنيا للشيخص اليذي تُهفيَ  خطياايا من دينون" و قد ه عو  –الذين يفعلون ذلا هم الناس الذين عيون 
 رتكاب اخلطي".استم ار يف ختار االاهللا يف  ني أنه 

 املسيحي  للمؤمن ه  ناموستسليط األضواء:  
هللا ال يهيتم ابثعميال وعنيدما مين يقوليون ت البعا يقولون إن انموس هللا ليس له عالق" ابحليا  امل ييي" ول ان  اهلم هذج االمةل" فمينهم

مييان..  اشيا.. عيل النياموس ابإلتذهب لل ماء فاثعمال ليس هلا قيم". ذلا العتقادهم أن النعم" حتل دل الطاع" ولكن عيولس يقيول أيُبطَيل 
 . يل الذي وعا عه عولسفهذا ليس اإلجنن ت ف ذا َعلتمنا اإلجنيل عط يق"  عل الناموس ال شئ(3ال31رو) سيُةبتت النامو 

ةري انموس موس  عبار  عن تطبيق إلراد  هللا لزمن ومكان ددد. فك  تكلتم عنه عولس ليس انموس موس .عكل ع اي" جند الناموس الذي  
موس من تفاصيله ال تتناسب لكل اثماكن واثوقات )اثزمن"( عنفس الط يق". وخاص" الطقوس والقوانني اليت أ عطيت إلس ائيل ك مت". مبادئ ان

 موس  مازالت ُتطبتق ثن شخصي" هللا لن تتهري.. 
ثنييييه أييت ميييين يبيعيييي" هللا  (7ال12رو)وصيييياحل  عصييييف" عاميييي" انمييييوس هللا مييييا يطلبييييه هللا ميييين اإلن ييييان. فالنيييياموس رو يييي  وُمقييييدتس وعييييادل

 (.7ال14رو)
احلييا  امل يييي" اإلميانيي"  ثهنيم عييوا يف ياعي" هللا. ال تعتيرب (8ال4رو) ابل ول وليس   ب اا د نيكتمل يف هؤالء ال الكا  الناموس  ع ُّ  

 عدياًل وخيارًا لطاع" هللا.
س الكتاب املقدتس النصوص والشواهد   التالي" عن انموس هللااليُوضِّ

ًدد  تُبنيِّ اهلدف من وصااي هللا احمل (.40-22ال37مت )اكتمال دب" هللا يف القلب.  ى ب أن تكون ياع" الوصااي )الناموس( دلياًل عل
احملبي". من امل تييل للشخص أن يُتمِّم  ًقا متطلبات هللا عدون دافيع  1ال5تيمو1احملب" من قلب ياه  وضمري صاحل وإميان  قيق  إىل  احلاهن"  

 فتقار لليب.االعصيان وعدم الطاع" هو 

   ؟
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بي" هللا الكاملي" العيد مين . ليختيرب د(10-13ال8رو)الشخص هبذا احلب يُتمم الناموس.  ع  أنه يُنفِّذ ابلتمام ما يطلبيه هللا مين اإلن يان 
 الطاع" الكامل".

مل أيِت  احملب" لي ت د د شعورًا أو إعيالاًن لليوالء ن ولي يت عيدياًل للطاعي" ولكنهيا حتُي ِّض عليهيا. (3-5ال2يو1)  دت احملب" يف الطاع"
 .(20-5ال17مت) مواتفهو اثصه  يف ملكوت ال ال ب ي ور لينُقا الناموس ولكنه قال إذا َعلتم أ د عنقا الناموس 

الفهم الصييس للناموس ض وري هنداً لإلجنيل ثن دينون" هللا اثزلي" للناس ع بب ك  ِهم للنياموس ووصيااي هللا. إذا مل يتفيق الشيخص ميع 
  تطيع التوع"(. )وال ي ما قاله هللا عن اخلطي" والناموس فال يقدر أن يتوب

ع بب ك  ج لوصااي هللا ومع ذلا لديهم فك   غ يب" أن هللا ال يهيتم ابلنياموس يف  ييا  امليؤمن ستيقاق اخلاي  اهنم ايعتقد البعا أبن  
ان ععد أن خيل ص. يعتقدون أن الف ي يني و دهم هم من يهتمون ابلناموس. الناموس ليس أساًسا لقبولنا ليدي هللا ولكنيه مينينيا فهيم كييف ي ييد

 هللا أن  يا ونعيش.
 ين محبة ه وناموس ه  في حياة املؤمن؟ ما هي العالقة ب

 (27-14: 8)ٌمقدمة للفقرة  

اآايت ال يياعق" ابملوضييور املهييم وهييو ضييمان ويقينييي" اخلييالص يف اآايت التالييي". هوييي" أعنيياء هللا هييو أهنييم ي ييلكون ابليي ول  14تيي عط اآييي" 
 والعيش" يف اخلطي".القدس ويعيشون يف النص   والهلب" عداًل من ال لوم ابا د 

 عبار  عن نص ميكن عنَونَيُته عييتإعان" ال ول القدس يف العامل ال اقط الشً ي ت. (27-14)اآايت 
 للمجموعة. (27-14: 8)يجب على الطالب قراءة 

 مالحظات اآلية تلو اآلية
 تِّبار اا د والعيش يف اخلطي".اعيش يف النص   والهلب" عداًل من عن هللا هو أنه ي لا ابل ول ويا( إن التَيَع ُّف على 14)

 اخلالص الذي يعطيه ال ول القدس. الضمان ويقيني" (17-14) تصف اآايت
( كمؤمنني ال ينبه  لنا أن نعود للخوف من الناموس. عداًل من ذلا دعوان  ييا ميع ضيمان ويقينيي" اخليالص ابلنعمي". لقيد تبنياان هللا  15)
  دج.ك وال

 الطاع" امل ييي" من املؤمن لي ت م  ل" العود  للناموس كوسيل" للخالص ولكنها م  ل" عالق" مع هللا.
ن أروا نييا تعيي ف مييا إذا ُكنييتا يف عالقيي" دبيي" وياعيي" مييع هللا وتشييهد  أ ؤمنييون اإلجنيليييون تشييهاد  اليي ولت  ( تصييف هييذج اآييي" شيييًئا يييدعو إليييه امل 16)   
تفاق والتوافيق مين رول هللا وأروا نيا هيو أسياس الضيمان واليقيني  ين ال يكيون لنيا  ا نا هذا الواقع احلقيق . هذا اال ُالتصون. رول هللا يشهد مع أرو أبننا  

  يا  يف  ال" من عدم اليقني مت ائلني عما إذا كًنا ُالتصني أم ال. 
شعبها يف اخلوف. خيشى الناس من أهنم مل يفعلوا ما يكف  خلالصهم.  لب اإلجنيل اثداين والطوائف اليت ال تُعلِّم عضمان اخلالص تُبِق   

لفعل ليه اخلالص والتي ر من اخلوف ثننا نعلم أن خطاايان قد ُغف ت. ت تند ياعتنا وتُبَ  على ال لوم ابل ول إلرضاء وقبول هللا الذي قبلنا اب
 عداًل من  فا املتطلبات كوسيل" لليصول على قبوله.

  ععا الكنائس تُعلِّم أن الشخص ال ميكن أن خي   خالصه  ن لو عاد إىل اخلطي". يعتقدون أن الشخص الذي َخَلص م   وا د   ب أن ال يشا 
قدتس عن ال ول. ن تطيع أن  

ُ
نعلم أننا التُصون ثننا نعيش و يا يف  أعًدا أنه ال يزال ُالتص. ثنه ُالتص ودفوظ ابلنعم". يعترب ذلا عدياًل لشهاد  الكتاب امل

للمزييد مين اثسياس الكتيا  للضيمان ويقينيي"    24،  21-18،  3ال14،  29،  3ال  2ييو 1  انمي  د  الي ول أن ذليا صيييًيا. ) عالق" الطاع" مع هللا ولنا شها 
 . اخلالص( 

قدم
ُ
 ما هي النصيحة التي ت

 
 ص ؟ها لشخص ليس متأكًدا من أنه ُمخل

   ؟

   ؟
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اً يبيعتنا ملا خطط لنا أن نكون  امل يس اجملد وملكوت هللا. سُيعل ( سن ث مع  17-18)  عليه.  ن فينا ددج من خالل اثشياء العميم" اليت فعلها فينا ُمَهريِّ
يزال  املذكور هنا ال    متيازاتنا. فالتمجيد ا  يع    ى معناها أن نعيش  يا  هللا. سنملا مع امل يس. مل يتم مع ذلا  يت اآن  صولنا عل   سن ث احليا  اثعدي" واليت 
 أي  ال ف ن اجملد العتيد امل تقبل  عميم هنًدا لدرهن" أن ظ وفنا احلالي" لي ت هام" إذا ما قورنت   تقبلنا.   ى لا يف وقت ال ق. عل م تقبلًيا. اثمل اآن وامل 

 اثنني ابإلميان و ن ننتم  هللا ليعتق اخلليق". (25-19)تصف اآايت  
ق ال يييزال ينتميي  الوقيييت الييذي فييييه مُيجييد هللا أوالدج ابلكامييل كميييا 19) َنُكوُنت قييال ال سيييول يو نيياال ت( كييل مييا ُخليييِ اَذا سيييَ ُد مييَ َوملَت يُمتهييَ ت عَيعيييت

 (.2ال 3يو نا 1)
 عبقاء اللعن" على أمل أن اخلطا  يتوعون ععد ريي" نتائج اخلطي". سيتم ( كل ش ء ُخِلق ال يزال يعات من نتائج اخلطي". لس هللا20-21)

فضون التوع" يف هناي" املطاف عتق اثشياء اليت خلقها وردتها لتيقيق خط" هللا. ال يشمل هذا الناس الذين ي فضون يف هناي" املطاف إراد  هللا وي  
 أيًضا.
( أصيبس العميل صيعًبا. مل تعُيد اثرض ت يتجيب لإلن يان كميا كانيت قبيل ال يقوم.  19-17ال  3اخلليقي" )تكيوين  ( أثّ ت لعن" اخلطيي" عليى كيل  22) 

 . امل ض والشيخوخ" واملوت صاروا من نصيب الكائنات احلي". أَكل العديد من الكائنات احلي" اآخ ين مما هنعل البقاء على قيد احليا  صعب  
سييتعادصا إىل  التهييا قبييل ال ييقوم. لييدينا اليي ول اتييائج اخلطييي" ثن أهن ييادهم مل يييتم  أهن ييادهم ن(  يين املؤمنييون ال يزالييون يعييانون يف23)

ننيا َخلصينا فعياًل إالكاميل النهيائ . ميكننيا أن نقيول القدس كع عون أو َعين" وهو الدليل لعتق هللا لنا يف هناي" املطاف. اخلالص النهائ  هو العتق 
 اخلالص النهائ .ومع ذلا ال نزال ننتم  

 تحت لعنة الخطية؟ لتي ترى أنها عالمات على أن الخليقةما هي بعض األشياء ا

هم عوعييود ال ميكنييه الوفيياء هبييا والنهاييي" يف أن يهيي ييف البداييي" مث أسييوأ وأسييوأ و  م أفضييل مييا ميكيينأن يعطيييهسياسيي" الشيييطان مييع اخلطييا  هيي  
 فضل لوقت ال ق.ثال ماء اآن وعتفا لنا اب ااييم. هللا يعطينا حمل" من

 ستلمناها ععد.اننتم  اثشياء اليت مل ن ها وال ( تعلن لنا هذج االايت وتوضس نقط" أننا 24-25)
وس أنكي وا القيامي" ئ". ععا امليؤمنني يف كني ي" كورنةيوإنكارها يؤدي إىل العيش" اخلاي ،قيام" اثهن اد ه  عقيد  وتعليم م يي  أساس 

عتقد اليبعا أنيه إذا كيان اا يد سييتم اليَتخلُّص منيه عليى أنيه ال قيمي" ليه وشي ي ، اط َفني من الزهد الكامل للمتع". نتج عن ذلا النقيضني املتو 
هيذا املنطيق ابلعزوعيي". قي ر آخي ون أنيه  يا أن اا يد سييتم اليتخلص منيه  ىإذن فجميع ال غبات اا دي" الطبيعي" كانت خايئ". أوصيوا عنياًء علي

ا ينكي  ميكن اآن أن ننهمس يف  يع ال غبات الش ي  . كال الط فني متط فان ومها ععيدان عن امل ييي" وتعاليمها. هذج البدر وغريها أتيت عندم
 الناس قيام" اثهن اد.

 صال  املؤمن. تصف عمل ال ول القدس يف (27-26)اآايت 
د هللا أن يفعله يف  ( يؤث  وضعنا ال اقط على تصوراتنا العقلي" وال و ي". ال ميكننا أن نفهم ياًما احلقائق ال و ي". ال ميكننا أن نفهم ياًما ما يُ ي 26-27) 

 يع ف كيف ُنصل  حب ب مشيئ" هللا. هو   العامل. عندما ُنصل  يُِعني ال ول القدس ضعفاتنا عن ي يق الصال  فينا عكلمات ال يُنَطق هبا. 
لنا أي يصل  ثهنلنا ثننا ال ن تطيع أن نقول   ا هو أن ال ول القدس يقول الصال هذج اآايت ال تع  الصال  عله" غري مع وف". القول هن
 ذلا. ال تع  اآي" أننا ُنصل  الصال  عط يق" غري مفهوم".

 (39-28: 8 )ُمقدمة للنص
صيور  امل ييس. ال إىل نتهاء من ال  ل" االميانيي" وأن يتيوليوا هللا يعتزم أن يعطيهم النعم" لال املقطع أن املؤمنني يف خط" هللا وأنيوضس هذا  

 توهند ظ وف موهنود  يف العامل ميكن أن تفصلنا عن هللا ثن نعمته وقوتته أعمم وأكرب.
 للمؤمنت. هذا املقطع حتت عنوان تاثمان والضمان ال و  وضع ميكن 

 للمجموعة. (39-28: 8)يجب على الطالب قراءة 

 ؟  
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أن  ( تشمل عبار  تكل ش ءت  يع اثشياء اليت نعيات منهيا. وهيذا ال يعي  أن هللا قيد قي تر كيل ميا عيدث لنيا  يا يف ذليا اخلطيي". هيذا يعي   28) 
نتصيياران و يين  ا ر اثمل تيف هييذج  يعهييات يَعميُيم  ععييد سيي د  يييع أنييوا   37هللا  لييب نتييائج هنيييد  ميين كييل شيي ء ميين أهنييل املييؤمنني. قييال ال سييول يف العييدد  

 هللا ي تخدمهم لتيقيق أهدافه وُووِّان من خالل اثمل.  أعمم من منتص ين. 
هللا ال ي قيي ر كييل ميييا عييدث. إنييه ي يييمس ابإلراد  احليُي ت  لإلن ييان أن تعميييل وي ييمس لنييا ابليييدخول للمخيياي  احلقيقييي" والييييت ختضييع للصيييدف" 

 رُتكبت عنوااي ضار .امن خطااي اآخ ين اليت  ن  - مس  ن ابخلطي". لكن للمؤمن  لب هللا نتائج هَنيد  من  يع اث داث وي
أن نتيدث عنها ععلمه ثهنا  ( هللا ُكلِّ ُّ العلم هو عليم عكل ش ء فهو يع ف كل ش  عن كل شخص  يف كل زمان. مع ذلا هذج اآي" ال  ب  29) 
م يف العيامل ُالتصيون. ليذلا أولئيا اليذين تسيبق فعي فهمت هيم أو إ تقول   لئيا اليذين  ن أولئا الذين سبق فع فهم هوالء خلتصهم أيًضا. نعلم أنه ليس كل من هيُ

نمي   ا ص ميع اإلمييان ) ن اليذي سي يتجيب لعي ض هللا للخيال رومي" أن هللا خيتار أولئا الذين يؤمنون. كان يع ف مَ   ُدَدتد.  ن نعلم من سياق ع فهم كش ء  
  2، و  9ال  4، غيييال 3ال  8كيييو    1،  6ال  1نمييي  ميييز ا ختييييار اثز  يف هيييذا الت ل يييل. ) والتعليقيييات( مييين املهيييم أن املع فييي" ال ييياعق" أتيت قبيييل اال   2ال  11  ا أيضيييً 
 لليصول على أمةل" من تمع ف" هللات(.   2ال19تيمو 

 امل يس. ليصبيوا كما هو يع  أننا سوف نكون كامل يس يف شخصيته. كان هللا خيطط هلم ليصبيوا مةل  
 ستعدادان ورغبتنا. ا عدي. ال عتاج ش ء منتا ما عدا  ( إنه عمل هللا الذي يقودان  يًعا إىل اخلالص اث 30) 
 نتصاران. آن سُيعطينا كل ما يلزم ال لذلا ا   ممى لقد َقدتم ابلفعل التضيي" الع ( ال ميكن أن تكون اث وال صعب" هنًدا ابلن ب" ن.  31-32) 
 قدتم من هللا. ع بنا مذنبني ع بب خطاايان امل جتل" ِضدتان، لقد داها  التربي  امل   ( ال أ د ي تطيع أن 33) 
يًيا مين خيالل  ( ال ش ء ميكن أن يفصلنا عن هللا. هل هذا يع  أننا ال ميكن أن نفصل أنف نا عن هللا؟ إنه يقول هنيا أننيا دمييون رو  35-39) 

نيه ال يوهنيد  إ فيقيول  كل هذج اثمور. عندما نقول أن الشخص آِمن ياًما  ين ال نعي  أنيه ال ميكين أن يضي  نف يه. يتييدث عيولس هنيا ععبيارات عاديي"  
عن هللا ضد إرادتنا. أمن املؤمن وضيمانه هيو الوعيد أبن هللا لين يفشيل أعيًدا يف تزوييد امليؤمن ابلقيو  عليى املةياع   يف إميانيه وال    ا ش ء ميكن أن أيخذان ععيدً 

 قو  أخ ى ميكن أن أتخذج ععيًدا عن هللا. 
ا إذا قرر العودة إلى الخطي

ً
 ة؟ كيف تفسر األمن والضمان الذي لدى كل مؤمن؟ هل ال يزال املؤمن مؤمن

 خطر ترك الخالص
 قدتس عن أمن وضمان املؤمن. يُقدِّم الكتاب املقدتس العديد من التيذي ات اخلطري  للمؤمنني.أن نفهم ما يُعلِّمه الكتاب امل من املهم

 ستعار  الشهري  من الك م" واثغصان )الف ور( و يب على ععا اثسئل" اهلام".هو اال (10-2ال 15يو نا )يف 
( عيدم الةبيات  10ت )ر ِ  َوأَثيتبُيُت يف َدَبتتِيهِ ِإنت َ ِفمتُتمت َوَصااَيَي تَيةيتبُيُتوَن يف َدَبتيِت َكَما َأّتِ َأاَن َقدت َ ِفمتُت َوَصااَي أَ نةبت يف امل يس؟ تكيف  

 يف امل يس يع  أن الشخص توقف عن ياع" امل يس. ماذا عدث ععد ذلا؟
َتُِقت)عدد ِإنت َكاَن َأَ د  اَل يَيةيت ت ( إذا توقيتف الشيخص عين الطاعي" 6ُبُت يفت يُطت َُل َخارهناً َكالتُهصتِن فَيَيِجفُّ َوَ تَمُعونَُه َوَيطتَ ُ ونَُه يف النتاِر فَيَييت

ع للي ييق الي فا الكاميل  لل ب وابلتا  توقتف عن الةبات يف امل يس يصبس م فوًضا. يُمِه  ال سم التوضيي  للف ور اليت ُتط َل من الك مي" وُ ميَ 
 كما ميكننا أن نتصور.

نت َذاتِيِه ِإنت ملَت يَيةيتبُيتت  ٍ  ميِ ِدُر َأنت أَيتيتَ عَِةميَ َن اَل يَيقيت ا َأنت التُهصيت ُتمت أَيتضياً ِإنت ملَت تاُثيتبُيُتوا يفت َوَأاَن فِييُكمت. َكميَ َذِلَا أَنييت ِ" كيَ ( 4 تَيةيتبُيتُيوا يفت ت)عيدد يف التَك تميَ
ةَي َ ُكلُّ ُغصتٍن يفت اَل أَيتيت عَِةَمٍ  يَينتزُِعُه وَُكلُّ َما أَيتيت عَِةَمٍ  يُينَيقِّيت (. إذا مل نةبت يف امل يس ابلطاعي" ال ميكننيا أن نُيؤيت عةميار 2ت )عدد ِه لَِي تيتَ عَِةَمٍ  َأكت

 يتم رفا كل من ال أييت عةم . هللا.بارك" وتقودها وت شدها نعم" وهو ما يع  أن نعيش  يا  م تَهري  وم
س يف أي مكان أننا سنمتلا اخلالص عها النم  عن ما نقوم عه. النعم" امل تم   للييا  امل ييي" أتيت من خالل ال خيربان الكتاب املقد

ستعار  الك م" تدل على أن استم ار. ب علينا أن ن تمد منها احليا  ابعالقتنا مع هللا من خالل ال ب ي ور امل يس. امل يس مةل الك م" اليت  
نفصال عن اخلالص.  افا على هذج العالقي" اخلالصيي" مين خيالل ياعي" نفصال عن هللا معناج االالص وتلكها عن ي يق العالق". االعطي" اخل

 هللا.

   ؟
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 صيييبالدفق فييييه. ال ميكييين للمتتييي املصيييبال الكه ابئييي  والكهييي ابء قيييد يكيييون توضييييًيا  يييديةًا. املصيييبال يشيييع ابلضيييوء يامليييا أن قيييو  الكهييي ابء
ميكين  ابلضوء إذا كانت منفصل" عن مصدر الطاق". وابملةل لدينا احليا  اثعدي" مين خيالل عالقتنيا ميع امل ييس.  ياتيه تتيدفق فينيا. ال   تفاظاال

 نفصلنا عنه.اأن  تفا عتلا احليا  إذا 
يفقد اخلالص عن ي يق هزميته من اخلطي" يف هناي" املطاف تَمنت يَيهتِلُب ص م   ميكن أن س عذران من أن الشخص الذي َخلقدت الكتاب امل

ََيا ِ  ، َوَلنت َأدتُوَ ا عِيضً َفَذِلَا َسيَيلتَبُس ثَِياابً  ِ  احلت ( هؤالء الناس ُالتصون ولكن ميكنهم فقيدان خالصيهم إذا َتهلتبيت علييهم 5ال 3ت )رياي التَُه ِمنت ِسفت
 اخلطي".

أضيار تعبيه يف التبشيري ابيياًل  وًما ما من أن املتجددين يتخلون عن إمياهنم. قال إنه إذا  دث ذلا ف يوف يكيون قيدقلق ال سول عولس ي
 ( هذا يدل على أنه من املمكن للمؤمن أن ي قط ياًما من إميانه فيصبس  ديدج اثصل  ال قيم" له.5ال 3ت الونيك  1)

العيامل مين خيالل مع في" اليي ب ذين خيدعوا ععيا امليؤمنني اليذين ته عيوا ميين تليوث جنيد أن هنيام معلميني كذعي" اليي (21-18ال 2عيط 2)يف 
نه كان من اثفضل أن ال يع فوا الط يق من إيقول هذا النص  ،لكنهم ت كوج تَخلِّص ي ور امل يست هؤالء املؤمنون ال اعقون تع فوا ي يق الربوامل

يوضس أنه من املمكن للشخص أن خي   خالصه عن ي يق العود  إىل اخلطي". إذا كان من مع فته وال هنور إىل وط  أسلوب  يا  اخلطي". هذا 
 غري املمكن أن يفقد الشخص خالصه ثصبس الشخص أكة  سوًءا من  قبل ما خَيلص.

بنوييي" عنييدما ل( لكيين تهييريت هييذج ا2ال 2( وأعنيياء الهضييب )أف ييس 8ال44البنوييي" ال رهنعيي" فيهييا علييى اإليييالق. ُكنييتا أوالد إلعليييس )يو نييا 
 عن الضال كل منافع البنوي" عينما كان غائًبا عن والدج وعندما عاد أشار أعيه إىل أنه كان ميًتا.تبناان هللا. فقد اال

ي يد هللا من املؤمنني أن يشع وا ابثمان ولكن ليس عن ي يق عناء مشاع هم عليى ضيمان كياذب  علهيم يضيعون أنف يهم يف خطي  رو ي  
ان هللا أبننا سوف نكون آمنني من فقدان خالصنا عها النم  عن ما نقوم قيق .  ب علين عه.  ا أال نَِعد املؤمنني عش ء مل يَِعد عه هللا. مل يَِعدت

 نًنا من العيش يف النص   على اخلطي". هذا يقني كاٍف لنا لنكون متي رين من اخلوف.إنه وعدان أبن يقودان ومي ك
 العيش كمسيحي مؤمن في عالم ساقط وشرير وأيًضا َوْصف ما يفعله الروح القدس للمسيحي املؤمن.كتب صفحة تصف صعوبات  املهام: ا
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على الوقوف  اتليكن هللا إله اثزل عليه أن يكون قادرً 
ضد  يع االصامات من كل الشيايني واملالئك" 

ام هللا ععدم صعلى ا اد يكون قادرً والبش . ال أ 
ًق  (ت )ار.هن  فليك ون تعليقات ااإلنصاف ويكون )دِ 

 على رسال" رومي"(

 

وقف هذا احلصن يف روما منذ  
 العصور القدمي" 

 

ب التحدث عن ما كتبوه. هام املكتوبة من الدرس السابق. ا يجب على قائد الصف جمع امل 
َّ

ال
ُ
 طلب من بعض الط

 . الدرس السابق وبعض األسئلة من الدروس من قبل. مراجعة اإلجابات وتصحيحها حسب الحاجة طرح أسئلة املراجعة من  ا 

 عدالة ه في املحاكمة
سيتخَدم ععيا النياس هيذج اآيي" لتيوعيخ أي شيخص عياول أن يفييص عدالي" ا(. 9ال20؟ت )َعلت َمنت أَنتَت أَييَُّها اإِلنتَ اُن التِذي ُ َاِوُب هللاَ ت

 هللا. إهنم يقولون إن عداله هللا أَل  وأعلى عكةري وفوق إدراكنا وال ن تطيع إدراكها. 
؟ إذا  كيم قياٍض عشي ي عليى  لش  يكيون خيريًا يف الواقيع وهنييًدا لكن هل هنام ععا امل توايت الُعلتيا من العدال" اليت فيها يصبس اَثسَود أعيًضا وا 

تعميد  عليى  يٍد سيواء معاقبًيا النياس عليى فعيل مييا  
ُ
ال  اثيفيال و كيم عليى اثخطياء وااي ائم امل

ا مل ييتوى أعلييى ميين العداليي" لكنييه كييان غييرَي  إ ي ييتطيعون منعييه ف ننييا ال نقييول   نييه كييان عكييم وفقييً
 عادٍل. 

ّدان. إ  اسييينا ابلعيييدل أييت  مييين هللا وي يييتند إن عدالييي" هللا أعليييى لكنهيييا لي يييت ضيييِ
على معيار العدل اإلهل . يطلب هللا مّنا أن نكون مقدسني عنفس اثم  ثنه ُمقدتس. إذا 
عدت تص فات هللا لنا أ يااًن غري عادل" ي هنع ذلا ثننا ال ني ى كيل احلقيائق ثن تقييمنيا 

 أم  وقيت وثن تصوراتنا ُمشَوه" ع غباتنا ونزواتنا اخلاص".
ا عليإن هللا ال يعلن  ذليا أن عدالي" هللا م ئيي" وأن  ىعب ياي" أن يكيون عياداًل ويي فا أن يشي ل ي قيه  ملخلوقاتيه. تؤكيد رسيال" روميي" عوضيً
 (. 1ال32( ع بب ما يع فونه عن هللا. يعلم اخلطا  أهنم ي تيقون الدينون" )1ال20اخلطا  هم تعال عذرت )

ار  هييو ثهنييل أن يكييون هللا  عيياداًل  يييت عنييدما يييربر اخلطييا  تِّ يياق التييام يف أ كييام الفصييل الةييات عيين احلييياد واال ودينونيي" هللا. عمييل الكفييّ
 (.3ال26)

. هلييذا ال ييبب شيي ل هللا لنييا سياسيياته يف اخلييالص. ليين يكييون   ميين الواضييس أن هللا ي يييدان أن نيي ى أنييه عييادل 
ا إال إذا رأينييا أنييه عييادل. إذا مل نييؤمن أبن هللا عييادل سييتكون ياعتنييا لييه  ميين املمكيين لنييا أن نعبييد ون ييجد ن    قييً
 .مةل ياع"  اكم ياغي" أو سارق 

اِكم  ووضييع نف يييه هنيييام للمياكمييي" ) ( وهييو عليييى ثقييي" مييين أن 4ال 3لييذلا ليييس هللا لنف يييه أن عيييَُ
 ابرٌّ وأن اخلايئ مذنب.إهن اءاته تتفق مع عدالته احلقيقي". تمه  احملاكم" الصادق" ثعمال هللا أنه 
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 ملاذا من املهم لنا أن نفهم عدالة أعمال هللا؟ كيف نعرف أن هللا يريد منَّا أن نفهم عدالته؟
اذ خيييارات  قيقييي" هلييا عواقييب ونتييائج. ختييار أن ي ييمس للنيياس الان هللا قييد إقييدتس عيين سييياد  هللا  تقييول امل هنييام وهنهيي" نميي  للكتيياب ختييت

( هللا قييدي  و كيييم  ييا فيييه الكفاييي" إلجنيياز وحتقيييق خطتييه النهائييي" علييى 28، 26، 24ال 1ي ييتجيب هللا للخيييارات اليييت يتخييذها النيياس )رومييي" 
 ال غم مما يفعله أي شخص.

ص ويعط  الناس إدراًكا كل شخص يق ر ما إذا كان يقبل أوال يقبل اإلجنيل ويكون ُالتًصا أو م فوًضا على هذا اثساس. يُقدِّم هللا اخلال
شتهاء النعم" ويعطيهم القدر  على اإلميان والتصديق و ي سل خداميه إلقنيار اخلطيا  ابلتوعي". لكين الشيخص ا عذنبهم وهن مهم ويعطيهم ال غب" يف

 الف دي هو من يّتخذ ق ارج اخلاص ابخلالص.

 صحاح التاسع: حق ه في تحديد وسائل ووسائط الخالصاإل

 صحاح التاسعية لإل النقطة الرئيس
 ختار هللا ي يق اخلالص وال ميكن ث د أن خَيلص أبي ي يق" أخ ى.لقد ا

 (33-1: 9ُملخص الفصل )
 غالبيًيا مييا يُف ييت هذا الفصييل علييى أنييه يعيي  أن هللا خيتييار ميين سييَيخلص وميين سيييهَلا علييى أسيياس أننييا ال ن ييتطيع أن نعيي ف ذلييا. يف واقييع

ختييار ععيا ا ى. سيياد  هللا ال تمهي  مين خيالل ختار ي يق" اخلالص وال أ د ميكن أن خَيلُيص أبي ي يقي" أخيااثم  أن النقط" ه  أن هللا قد 
 الناس للخالص ورفا اآخ ين للهالم دون أي معايري إوا تمه  سيادته يف  وضع املعيار)تصميم ي يق اخلالص(.

 للمجموعة.(  5-1: 9)يجب على الطالب قراءة 

 مالحظات اآلية تلو اآلية
ت رو يييًا. ذَكيي  أنييه أخييوهم. تفييوّ  ى( أعييَ ب عييولس عيين  زنييه املييؤمل عليي1-3)  ييتم اق عييولس ال سييول يف دييين اليهييود. و إسيي ائيل ثهنييا َهلكييَ

أيييديهم وخييدموهم قييد  ىتلمييذصم علييهم. شييع  ابحلييزن الشييديد عنييدما أدرم أن معمييم املعلمييني والقيياد  ومعمييم النيياس الييذين ل علميياءهم ومعلمييي
 رفضوا امل يس.

"( ذات إ 4-5)  متيييازات أن هللا أعيييوهم و رأوا إعييالن دييد هللا وهليييم العهييود دلييييل  متييييازات رو ييي" عميميي". أول هيييذج اال ( كانييت إسيي ائيل دولييي" )أ مييت
ل عييولس ال سييول  املطيياف. كيان اآابء يهييوًدا وُوليِيد ي يور امل يييس كيهييودي. قيا عي كتهم  وهلييم النياموس وأشييكال العبيياد  ووعيود اخلييالص )النهييائ ( يف هنايي"  

 ن اليهود لديهم مزااي كبري  وكةري . إ   ( 2-1ال  3) يف    ا ساعقً 

املوضوعات املشتك" واثكة  شيوعا مع امل ييي"  أكة  ن اليهودي" هنذور للم ييي".  ن اآن لدي اليهودي" الكةري من إميكننا أن نقول  
 من أي دين آخ . اليهودي" مل تصبس داين" ُمَزيّف" اإل عندما رفضت امل يس.

 ن  د هنا ععا الصالت عني امل ييي" واليهودي".
 ذاته.إلعالن ل( يعبد  امل يييون نفس اإلله الذي يعبدج اليهود وليس فقط ضمنًيا أو يهل ولكن وفًقا 1)
ّدوس. خلييق هللا كييل 2) ( قييّدمت اليهودييي" اثسيياس الالهييويت والفل ييف  للم ييييي". آمنييت إسيي ائيل ابلتو يييد ويف هللا اثز  اثعييدي والقييُ

د صيور  هللا وليه مصيري وهنايي" دييد  ععي ىش ء هنّيًدا ولكن  دث الش  واملعاان  واثمل ع بب اخلطي". اإلن ان هيو خليقي" هللا اخلاصي" اليوق علي
َفت هيييذج احلقيييائق ثول مييي    الفيييداء.  ييين نفيييتض هيييذج احلقيييائق. لكنهيييا تتنييياقا ميييع كيييل اثداين الييييت كانيييت  يييول إسييي ائيل القدميييي". وقيييد ُكشيييِ

 إلس ائيل.

   ؟
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قدتسيي" اثصييلي" لليهودييي"3)
ُ
اليهودييي" كييل اثسييفار امل ييييي"  العهييد القييدمي( علييى اليي غم ميين عييدم قبييول) ( يقبييل امل يييييون كييل الكتييب امل

 العهد ااديد()
داين" ( كان ال ب ي ور  يهوداًي وأّكد داين" شعبه. وأشار إىل أولوايصا احلقيقي" وأدان تشوهات الف ي يني هلا. مل َيدِّر ال ب أبنه يبدأ 4)

 هنديد  ولكن أل و قتق ما كان قدميًا.
نَتَم . كان امل يييون اثوائل يهود  5)

ُ
يس اليهودي ) امل يا يعتقدون ويؤمنون أبن ال ب ي ور هو امل ( قلب اليهودي" هو رهناء امل يا امل

 نتَم (.اليهودي امل
 للمجموعة. 16-6: 9يجب على الطالب قراءة 

 مالحظات اآلية تلو اآلية
النياس اليذين ( لقد آمن ععا منهم. كلم" هللا كان هلا أتثري. شعب هللا ليس د د أولئا الذين هم أ فاد إعي اهيم عيولوهنيًيا عيل هيم 6-9)

 خلصوا من خالل اإلميان عوعد هللا )سلكوا ي يق إع اهيم(.
قي تر أن ت يتم  مين خيالل إسييق هي  "  هللا للخيالص والييت كيان مين املختار هللا إع اهيم اططًا هبذج الط يق". خطكان اخلالص منذ أن ا

 اإلميان مث املعجز . كانت والد  إسياق معجز . اوب هللا رًدا على اإلميان من اإلن ان. وط هللا للخالص هو الوعد مث 
. اليهيود ُوِلَد إلاعيل ابلوسائل الطبيعي" وليس ابملعجز  ومل ي تخدمه هللا يف خط" اخلالص. عينفس املبيدأ ال يقبيل هللا اثعميال يف اخليالص

 د عه.عن املوعو هللا كما رفا إلاعيل من كونه االابثعمال قد رفضهم  الذين أرادوا أن خيلصوا
سَيخلص قبل والدته. ماذا    ا أي منهم     ختار ه ا ن  ناس يعتقدون أن هذه اآليات تقول إ ماذا عن حالة يعقوب وعيسو؟ بعض ال 

 
ً
 هذه اآليات ؟   ا تقول حق

ي يتخدمه لتيقييق خطي" ختار الوا د )َمن( ت أي وا د منهما لَيخُلص لكنه اختار هللا يعقوب عداًل من عي و مل خيا( عندما  10-13)
جاّلت  ييا  عي يو يف العهيد القيدمي وتيدل عليى أنيه كيان صيال كلهخلالص. هذا هو موضور اإلا ال  ق هللا يف حتديد وسائل اخلالص. تُبينيِّ سيِ

ه ميين أن يكييون أاًب ثُمييّ  " اتييار  وللم يييا. إن يف الواقييع لييه مواقييف فيهييا َتهييرّي قلبييه ور ييا يكييون قييد َخلييَص. مل ي فضييه هللا ميين اخلييالص لكنييه َرفضييَ
ان وأمهاتنا ءابآننا  ب أن تنبهات إذلا عندما قال  شخص أخ ت مةلما أوضس ال ب ي ور  مصطلس تأعهضتت يع  عب اي" ترفضت لصاحل

 (.14ال26ابملقارن" مع والئنا وإخالصنا له )لوقا
ختيار هللا هيذا ارٍي أو شيٍ  عنيدما مل يفعيال ععيد أي خي أو رفا عي و ع بب أخطائه. يؤكد النص أبهنميا ،هللا مل خيت يعقوب ع بب صفاته

 ختار وفًقا خلطته اخلاص".النقط" ال ئي ي" هنا  ه  أن هللا ختيار. ع ف هللا ابلطبع م تقبلهما ولكن ااال
ص ألسااباب ال ( 16-14) ن اآليااات بعض الناس يقولااون إ

ُ
نعرفهااا. يقولااون إن أعمالنااا وخياراتنااا ال  تثباات أن ه يختااار ماان َيخلاا

ا تقول هذه اآليات؟
ً
م ال. ماذا حق

َ
ص أ

ُ
خل

َ
ا سن

َّ
ن
ُ
  تحدد ما إذا ك

( خيتييار هللا ميين سييُيمه  لييه ر يي". هييذا ال يعيي  أن يفعييل ذلييا دون أي أسيياس أو علييى أسيياس ال ن ييتطيع مع فتييه. 14-16)
ُِم الشِّ ِّيُ  َي ِيَقُه َوَرهُنُل اإِلمثِت أَفتَكارَُج َولتيَيُتبت ِإىَل ال تبِّ َفرَيتَ َُه َوِإىَل ِإهَلَِنا ثَنت هللا أساس ر تهال تأظه   ِةُ  التُهفت َانَ لَِيتت  .(7ال 55ت)أشعياء ُه يُكت

ا إلراد  الشيخص أن خُيربان هللا عوضول أبننا اتارون للخالص إذا كنتا نؤمن وم فوضون إذا مل  نفعل ذلا )مل نؤمن(. ولذلا ف نه ليس وفقيً
 يق ر كيف خَيُلص. اخلالص  ب أن يكون ع  " هللا ونناله ابلط يق" اليت ق ترها هللا.

 للمجموعة. (23-17: 9)يجب على الطالب قراءة 

 شريًرا وأن يسيطر عليه حتى يفعل  
ً

 الشر؟ هل خلق ه فرعون ليكون رجال

طَلق" ليس ذام اإلن ان الذي قد هنعله شي ي ًا عين قصيد، ولكين
ُ
َلكّي" امل

َ
اليذي وهنيدج يف  تمن دواع  س وِر هللا أن ي فع إن ااًن إىل ع ش امل

 مال مات على العهد ااديد(.ت )هنون وسل  و ش ج

   ؟

   ؟

   ؟
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   ؟

ع يف منصيب ال يلط" ثن هللا كيان يعي ف  ،ون للدينوني"( مل يُولد ف ع17-18)  ويعليم ميا سييفعله. مصيطلس تأَقمتُيهت ال يشيري إىل عيل ُوضيِ
أولئيا اليذين لين يؤمنيوا. ال يعي  مصطلستيق ي  قليب  ىخلق ف عون ولكن لتوليه احلكم كياكم. ي  م هللا أولئا اليذين يؤمنيون وال شيفق" علي

 ق ار على تنفيذ ما أراد ابلفعل أن يقوم عه.شخص سيئ. أعطى هللا ف عون العزم والقو  الخّتاذ الإىل ف عونت أن هللا يُهريِّ شخًصا هنّيًدا 
أولئا الذين يعانون من قلوب صلب" قاسي" يعتربون مذنبني من أهنل  التهم. لذلا وفًقا للعدال"  ب أن يكون ُمتعمًدا. يف وقت ساعق 

، 19ال15رميا إ  انم  أيضً امد لليقيق". )تَيعَ ط" ع فضهم املكانت صالع" القلب هنزًءا من  ال" اثمم الوثنيني املذنبني وكانت م تب  (5-4ال  2)يف  
 .( مل يكن لف عون قلب  ُمتقٍس إذا مل ي فا هللا أواًل.13-7ال 3، والعربانيني 16ال14، م قس 29-25ال 9 ميا 
أ يد  عتاًضاال تإذا كان رمكان هللا ال يط   عليى النياس مةلميا فعيل ميع ف عيون كييف ميكين احلكيم عليى أي شيخص؟ ال  ا ( هنا شخص يةري  19) 

عَتِض كما ليو أن الشيخص  يب أن ي 
ُ
ضيط  يف هنايي" املطياف إىل فعيل ميا ي ييدج  ا كيون ليه عيذرج يف مقاومي" هللا إذا  قد قاوم عنجال إراد  هللات. يتيدث امل

ميات عليى مقطيع مماثيل  نمي  املال  ا   وأولئيا اليذين ال يفعليون ذليا. ) هللا. ولكن هللا قادر  على التمييز عني أولئا الذين ي تجيبون له عن ِييب خياي 
 . ( 8-5ال  3يف  

ختيار البعا للُيكم والدينون" والبعا لل  " وأنه سيتمجد ابلي غم مين ذليا يف هنايي" املطياف مين ِقبَيل اامييع )ثنيه  ( هللا قادر  على ا 20-23) 
 ذي ال ميكن تهيريج. ختيار. هللا يضع معيارج للقبول وال ختيار وله احلق يف اال ُ كمه ويف ر ته( ولديه أساس لال   يتمجد يف 

ميكن للفخاري أن يُق ر ما الذي سيفعله مع الطني. وميكن حتويل هنيزٍء مين الطيني ليكيون إانًء للزهيور وهنيزء آخي  ليكيون  اويي" للقمامي". 
 ت للعميل التيضيرييعنفس الط يق" هللا يُق ر أن ععا الناس َيصتُليوا فقط لليكم والدينون" وغيريهم مين النياس َيصيُليوا لل  ي". إن الفعيل الييوان

نعكاسًيا يف هذج احلال"  عىن أهنم َأَعدُّوا أنف هم للُيكم والدينون" عداًل من أن هللا هو من أعدتهم. وهذا يتفيق اللُيكم والدينون" ميكن أن يكون  
الدينون" أو هنعلهم خطا . سييكون احلُكيم مع القول أبن هللا يتيمل ي ّدهم وعصياهنم  ن أييت وقت احلُكم والدينون". هللا مل خيلقهم للُيكم أو 

ختيارج ال تع  أنه خيتار عشوائًيا وعدون يييز ولكنه خيتار حب ب قياسيه ا".  قيق" أن هللا هو ال يادي يف عليهم ودينونتهم على خياراصم اخلاص
 ومعيارج اخلاص. خيتار اثش ار للُيكم والدينون" واملؤمنني للخالص.

ولكن تملاذا ق رت أن  مناسب  للُيكم والدينون"؟ت ن احلق يف  ،هكذات ال يع  تملاذا خلق  لدينونيت واحلُكم علّ ت  ال ؤال تملاذا هنعلت 
 حتديد وكشف عدالته.

َها َفَتتهِنُع تِلتَا اثُمتُ" ال ت8تقول اآي"  (10-7). اآايت ال ئي ي" ه  (18-1ال  18رميا  إ)ال سم التوضيي  للوعاء من   ُت َعَلييت التيِت َتَكلتمت
نَيَعُه هِبَا ُت َأنت َأصت  ت.َعنت َشّ َِها َف َنتَدُم َعِن الشت ِّ التِذي َقَصدت

 كيف يمكنك شرح التوضيح من قصة الفخاري والطين؟ هل جعل ه بعض الناس لغرض إظهار هضبه؟ 

 ماذا يعني أنه يجعل أنواًعا مختلفة من األشياء من الطين؟

 ستنتاج الخاص بالرسول اال 

والدينون" وغريهم لل  ". مع ذلا يقيول عيولس صيال  إىل أن هللا خيلق ععا الناس له ض احلُكم ص وَخَلص ععا الناس من هذا اإلخلت 
(. من املهم أن نتم للمؤلف وهنه" نم ج اخلاص" من التوضييس اخلياص عيه. 33-30صيال )ل ئي ي" موهنود   يف هناي" هذا اإلنف ه أن نقطته ا

يكيين هنييام أقييل فكيي   ظيياه   عيين  ميين العبييث أن ُيصييِ ت أي شييخص علييى تطبيييق قصيي" الكاتييب اليييت ختتلييف عيين تلييا اليييت يقوهلييا عنف ييه تإنييه مل
نه لييس لدييه كلمي" وا يد  أو تلمييس وليو ع ييط نه عندما خلتص  جته يف هناي" اإلصيال قال إستنكار وال فا... ثاالختيار الشخص  أو اال

سوف عكم هللا وَيِدين  الف د على أساس ما إذا كان هذا الشخص ييؤمن أَم ال. ليه احليق كالفخياري يف أن يقي ر أسياس     1 ول هذا املوضورت.
 القبول.

فيِّ" عييل  كيميي" وهنيييِّد . يبييدو أن ععييا النيياس يعتقييدون أن هللا ليييس عليييه أن يفعييل مييا هييو هنيييد أوعييادل ياملييا لييه  سييياد  هللا لي ييت تَيَع ييُّ
ن جام اتم وخيتار دائًما أن يفعل ما هو هنيد وصاحل ع صال ه وعدله. يبيعته يف وائم واأي  ال ال تتعارض سيادته م  ىعلال ياد  وال لطان.  

 وعادل.
 

 مال مات وسل  على العهد ااديد    1
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ج. املعيار إن نقط" اإليضال هنا لي ت أن هللا خيتار ما ي يدج الف د دون أي معيار. النقط" ه  أن هللا ُعَدِّد املعيار الذي ُعدِّد من سيختار 
 الص اإلميان.هو خ

 للمجموعة. 33-24: 9يجب على الطالب قراءة 

 

 ستمرار املالحظات اآلية تلو اآليةا
( أصييبيت كةييري ميين اثمييم هنييزًءا ميين شييعب هللا علييى اليي غم ميين أهنييم مل يصييريوا شييعب هللا علييى أسيياس اان ييي". هييذا ميي تبط 24-26)

 اإلجنيل اميع َمن يف العامل. وضور التبشري الُكلِّ  يف هذج ال سال"ال ميكن تقدمي 
ا للع 27-29)  دالي" دون  ( سيتم رفا العديد من اليهود وسييفا ال ب وخُيُلص البقيت" فقط. لن يتم خالص اليهود تلقائًيا ثهنم يهود. إذا تصي ف هللا وفقيً

 ر "  لكانت قد ُدِم ت ياًما مةل سدوم. 
صيييال هييو أن هللا قييد وضييع وسييائل اخلييالص.  ه اخليياص. موضييور اإل سييتنتاهن ا ال. و ييب أن ي ييمس للكاتييب عكتاعيي"  صييي ( هنييا خاييي" اإل 30-33)   

ويصيطدم حبجي   فشل الذين  اولوا إقام" ِعّ هم على أساس الناموس. جنس أولئيا اليذين ي يعون لليرب ابإلمييان. الشيخص اليذي عياول إقامي" عي ّج اخلياص يتعةي   
 كل من يؤمن لن خيجل )خيزى(.   اثساس الذي وضعه هللا ولكن 

وضااح كيااف أن ه مااع أنااه لااه السااياد
ُ
وميااة اإلصااحاح التاسااع ولكاان سااتخِدم رسااالة ر ة ولكاان يسااتجيب لخيااارات اإلنسااان. ااملهااام: كتابااة صاافحة ت

 ستخِدم الشواهد الكتابية األخرى.أيًضا ا

ماان الكنااائس األخاارى. يجااب أن َيطلااب ماانهم شاارح مااا يعتقاادون فااي ساايادة يجب على الطالب إعداد محادثتين علااى األقاال ماان املحادثااات مااع املااؤمنين 

ا للمحادثة وإعطائها لقائد املجموعة.
ً
 ه وينبغي أن يشرح مقاطع من رسالة رومية التي لها صلة باملوضوع. وينبغي أن يكتب وصف



81 
 

 

س عان ما أصبيت رومي" العاصم"  
للكني " ععد أن انتهى االضطهاد يف عام 

. ياًما كما كانت لإلمربايوري". ال 313
تزال روما العاصم" للكني " الكاثوليكي"  

الصور  الفاتيكان )مق   ال وماني". يمه  يف 
 .الكاثوليكي"(

  

ث عن ما كتبوه.هام املكتوبة من الدرس السابق. اجمع امليجب على قائد الصف  حدُّ
َ
 طلب من بعض الطالب الت

 طرح أسئلة املراجعة من الدرس السابق وبعض األسئلة من الدروس من قبل. مراجعة اإلجابات وتصحيحها حسب الحاجة.ا

 صحاحين العاشر والحادي عشرمقدمة في اإل
م يف صيال العاش  هو الذرو  يف اإل ن هيُ رسال" رومي". وقد أوضس ال سول ابلفعل أن اخلالص هيو ابلنعمي" مين خيالل اإلمييان وأن  ييع ميَ

ن يتمكنييوا مييين تصييديق ذلييا. هيييذا العييامل يف  اهنيي" إليييه. تعتيييرب رسييال" اإلجنيييل مهميي" ثن اإلمييييان ضيي وريال النيياس حباهنيي" إىل ليييار ال سييال"  يي
 ال سال" كلها تعِط  أساس العمل التبشريي.صيال مهم لله ض من ال سال" ثن اإل

الفصل احلادي عش  يتناول العالق" عني إس ائيل والكني ". رفا معمم اليهود اإلجنيل. وأوضس عولس أن خط" هللا كانت للعامل أ ع وأن 
 اليهود ميكن أيًضا أن خيُلصوا. سُتقبل إس ائيل َكُكل امل يس يوًما ما.

 لعاشرصحاح االنقطة الرئيسية لإل

  ب أن يؤّسس اإلميان ابإلميان وض ور  اإلميان  عل رسال" اإلجنيل هام" على وهنه ال  ع". 
 (21-1:  10صحاح )ُملخص اإل

تُقيدِّم  ان.  من اخلط  داول" حتقيق الرب الشخص  للتربيي . اليرب اليذي يقبليه هللا مين اإلن يان هيو ميا يعطييه هللا لإلن يان نتيجي"  ياوب اإلن يان لإلميي
 رسال" اإلجنيل وتوف  الف ص" لإلميان. 

 جيب على الطالب قراءة الفصل العاشر للمجموعة.

 مالحظات اآلية تلو اآلية
( ال يييزال اليهييود حباهنيي" إىل اخلييالص ثهنييم مل يفهمييوا مييا نييور الييرب الييذي  عتاهنونييه. عملييوا 1-5)

ِجل مةيييا  مييين اليييرب الشخصييي . مل ييييدركوا أنيييه كيييان مييين  وسيييعوا ييييد لتربيييي  أنف يييهم مييين خيييالل إنشييياء سيييِ
سييتجاع" إلميييان االييرب الييذي يعملييه هللا يف الشييخص  الييرب. الييرب الييذي يقبلييه هللا هييو ىامل ييتييل احلصييول عليي
 هذا الشخص املؤمن.

كييان الهيي ض ميين النيياموس هييو إ ضيياران إىل امل يييس ثنييه أدان اخلطييي" وأظهيي  احلاهنيي" إىل ُالييِّص. 
امل يس هو غاي" ذليا  لا يُعتربعندما أييت شخص إىل امل يس مل يعد الناموس أساسًيا لقبوله لدي هللا لذ

س لنا كيف نطيع هللا ولكن يُبنيِّ 4ستخدام من الناموس )اال (. هذا ال يع  أن الناموس مل يعد يُبنيِّ ويُوضِّ
 كامل من الطاع" مدى احليا .   ال يعتمد على ما لدينا من سجلأن قبولنا لدي هللا

ياًما النم ي" اليت مفادها أن الناس الذين عاشوا قبل امل يس ل خالصهم  رفا ود ا هذا املقطع
ع بب اثعمال. يقيول عيولس ال سيول عكيل وضيول أن أولئيا اليذين  ياولوا إقامي" عيّ هم ابثعميال هيم يف 
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 نم  الق م التا (.ا) من سف  التةني". (8-6)يف اآايت قتب ه عولس اأن يؤمنوا ابحلق اإلجنيل  الذي  ضالل وهالكون. كان ينبه 
. قيال موسيى لإلسي ائيليني إن  فيا وصيااي هللا )النياموس( ال يعتميد عليى ععيا (14-30ال11التةنيي"  )قتباس مين سيف   ( هذا ا6-11)

 م.اجملهودات البطولي" أو اخلارق" مةل الصعود إىل ال ماء أو عبور البي  ولكن عداًل من ذلا ف نه سُيَيققه هللا فيهم من خالل إمياهن
اثرض لُيمهي  ويُوضيس ويُبيني أن امل ييس قيد أجنيز  للصيعود إىل ال يماء أو اهلبيوم إىل وفق عولس ال سول القول ابإلشار  إىل العمل البطو 

 ويم كل ما هو ض وري.
 عتاف. نا ثننا  صل عليه ابإلميان واال اخلالص ابلنعم" هو ق يب هنًدا فهو يف قلوعنا وأفواه 

( هنا تشديد آخ  على أن نفس وسيل" اخلالص واملتا " لكل شخص هو ي ور امل يس ك ب على كل ش ء وأي شخص يف 12-13)
 أي مكان يف العامل ميكنه أن يدعوج. 

إلمييان. هييذج  ( هيذج دعيو  للعمييل التبشيريي الكي ازي.  ييا أن النياس خيلصيون ابإلميييان فهيم حباهني" إىل لييار ال سيال"  ين يتمكنييوا مين ا 17،  14-15) 
 اآايت ِدَوري" لله ض من كتاع" ال سال". 

 هنييا يُعييربِّ عييولس عيين شييهف و ييب كبييري للعمييل التبشييريي ويصييف م سييا  أولئييا الييذين مل ي ييمعوا عيين اإلجنيييل الييذين ميكيين خالصييهم عيين
 ؟(14ال 10رو)عال كارز وكيف ي معون  عه مل ي معوا ن ي يق اإلميان ولكن كيف يؤمنون 

ث باااولس عااان الحاجاااة إلاااى إرساااال املبشااارين مماااا يعناااي مسااااعدأهم وتجهيااا هم ودعمهااام. مااااذا يجااااب أن  تحااادَّ

 تفعله للمساعدة في إرسال اإلنجيل إلى الناس الذين ليسوا بالقرب منك؟

لوميات عين اإلجنييل و يدج.  ( إدراهنهم يف الدعو  التبشيريي" هيو تيذكري أبنيه لييس الكيل سي يتجيب. ال خيلُيص النياس  جي د ليار املع 18-21،  16) 
مل خيلصييهم ثهنييم رفضييوا  ( ولكيين ذلييا  20-18ال  1كييان لييدى اثمييم ععييا املع فيي" ميين خييالل الييو   )اإلعييالن( العييام ميين خييالل الطبيعيي" )نوقشييت يف  

هيييذج    ى  صيييوهلم علييي(. كيييان ليييدى إسييي ائيل الكةيييري مييين اإلعيييالانت ولكييين مل خيُلصيييوا عب ييياي"  ييييت ع يييبب  4-1ال  19قتبييياس مييين مزميييور  ا هيييو  18)عيييدد 
 اإلعالانت. 

ا؟ت  يييب عييولسال تنعييم مع فيي" هللا يف كييل اال ىييي د ال سييول عليي عتاضييات. أواًل ميين هنهيي" اثمييمال قييد يقييول أ ييدهمال تلكيينهم ال يع فييون  قييً
عتضال تهل كانت إس ائيل يف عدم مع ف"؟ت  ييب ال سيول أ(1ال20)مكانت كما وصفها يف  

ُ
سيتم  يف التقي ُّب إىل إسي ائيل ن هللا ا. مث ي  ل امل

 ستمعوا هلا ومل خيُلصوا.ااعلي" رسال" اإلجنيل ثن كةريين عتض يف فلكنها رفضت أن تطيع. يشكا امل
ععنيييوان تالنعمييي" يف العهيييد القيييدميت( ال ييييتم  4شييي ل عيييولس ال سيييول أن معميييم اإلسييي ائيليني مل ي يييتجيبوا ابإلمييييان. )انمييي  الق يييم يف اليييدرس 

 وي تجيبوا هلا. س ع سال" اإلجنيل ما مل يتجاوعواخالص النفو 
نعمي" هللا ال تقياوم ولكنهيا تيوف  ف صي" اخليالص. يقيدم اإلجنييل ضيوًءا أكيرب وقيو  لتبكييت الي ول  -لوعا الشخص الذي ي فا  ال خُيلِّص ا

 القدس على ال غم من أن ااميع يع ف شيًئا عن هللا.

 صحاح الحادي عشرالنقطة الرئيسية لإل
 ال ميكن خالص أ د دون قبول اخلالص عش وم هللا.

ص القسم  
َّ
 (11)ُملخ

مل تكن إس ائيل عشكل عام ُالتص" ثهنا رفضت أن خَتُلص عط يق" هللا. َخلص العديد من اثمم ولكن كل الذين سقطوا من اإلميان فقدوا 
ختيياروا، وسييتقبل إسيي ائيل ككييل يف يييوم ميين اثايم اإلجنيييل. سييينفذ هللا وعييودج اليييت قطعهييا مييع اخييالص اليهييود إذا اخلييالص. كييان ميين املمكيين 

 فهم.أسال

   ؟
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 للمجموعة. (15-1: 11)يجب على الطالب قراءة 

 مالحظات اآلية تلو اآلية
 يهوديت. لقد َخلص ععا اليهود. ا( ال ؤال هوال تهل رفا هللا اليهود؟ت  يب عولس تال.. أان أيضً 1)
ولكين أولئيا اليذين سيبق وعي فهم  فهيوم هيذج اآيي" ال ميكين أن  ( الذين ع فهم مل ي فضهم. َعِلم هللا عطبيع" احلال اامييع  عيىن أنيه ُكليِّ ُّ العليم   2-5) 

عيي فهم أبهنيم سي ييتجيبون لنعمتييه   الكيل ثن اآييي" تتييدث عيين شيعب ُمعييَنيت مين إسيي ائيل. اآيي" تعيي  هيؤالء الييذين سيبق هللا و   ى يكونيوا ااميييع وال تنطبيق عليي
 ركب" الذين مل ينينوا )ي جدوا( للبعل.  7000-يقدم ال سول عولس أمةل" من الناس الذين ع فهم هللا هبذا املعىن وقبلهم    (. 8ال29  املال مات يف  نم ا ) 

 ( عشكل تع ف  أو عشوائ . هم الشعب الذي ع ف هللا أبهنم سيؤمنون عه.5ختارهم هللا )اختيار البقي" اليت امل يتم 
يف احليا  امل ييي" لكنهما ي تبعدان ياًما ععضهما البعا ك ساس للخالص. ال ميكن أن يضافا  ( اثعمال والنعم" ت ريان مًعا دائًما6)

 مًعا ك ساس لقبولنا لدي هللا كما تُعلِّم ععُا الطوائف.
، 22 ال69ستم ار يف ال مع وال فا هنعلهم ُق اً . لعن" داود يف )مزمور اال ( هناء العمى ال و   ثولئا الذين رفضوا ال سال".7-10)

( والذي يمه  أن عدم صيدق البشي  14-13ال 29شعياء إقتباًسا آخ  )من ا 10( مل تكن ل فا التائبني ولكن ملعاقب" اثش ار. يعترب عدد 4
 أدى إىل إصاعتهم ابلعم . الكتاب املقدتس يتيدث عادً  عن العمى الذي أييت ثولئا الذين لعوا ورفضوا ع ض ال  ". ال يع  ذليا أن هللا

نتيجيي" ال سييال" علييى أولئييا الييذين ال ي ييتجيبون ويتجيياوعون  الييذي يشييري إىل (10-9ال 6شييعياء إ)ا تقييدمي ال  يي" لييبعا النيياس.  يين قييد رفيي
 معها.
ص. يكييون هبييذا املعييىن أن ( هييل لييس هللا هلييم أن يفقييدوا اآمييال؟ رفييا إسيي ائيل للم يييس أدى إىل صييلبه الييذي هييو وسيييل" هللا للخييال11)

 إىل قبول اثمم. عندما ي ى اليهود اثمم ُالتصني سيفهمون أنه ميكن خالصهم عنفس الط يق". ىرفضهم أد
( سوف ي تفيد اثمم ور ا أكة  من ذلا إذا عادت إس ائيل إىل هللا. ليس من الض وري أن خيتيار هللا عيني اليهيود واثميم. إنيه 12-15)

 ي يد خالص الكل.
 بالنساابة 

ً
يعتقد بعض علماااء الالهااوت أن ه ينجااب نعمتااه عاان بعااض الناااس الااذين لاام يختااارهم ممااا يجعاال األماار مسااتحيال

صوا. كيف تجيب على هذه الفكرة من اآليات 
ُ
 ؟( 15-12) لهم  ليخل

 للمجموعة. (24-16: 11)يجب على الطالب قراءة 

إسي ائيل تشيبه الفي ور الييت ل ك ي ها عينميا ل تطعييم اثميم كفي ور فيهيا. ل ك ي     ( هذج اآايت ت تخدم التوضييس مين التطعييم. كانيت 16-24) 
ا إذا كييان ال يةبييت يف اإلميييان. أو  سييتعادصم ورد  ا لئييا الييذين ل ك يي هم ابلفعييل ميكيين  اليهييود ع ييبب عييدم إمييياهنم. أي شييخص ل هنلبييه سيييتم ك يي ج أيضييً

 نفوسهم. 
ن سيييكون علييى الشييج   وأن قييإثز  الهييري مشيي وم. مل يقييل عييولس ميين الواضييس أن هييذج اآايت ضييد التعيييني ا  ارج غييري قاعييل ن هللا قيي تر مييَ

ن هللا ينزر كل من ال يؤمن ولكنهم سيضافون م   أخ ى إذا أمنوا. ل إضاف" اثمم الذين أمنوا ولكن سيتم ك  هم إذا وقعوا يف إللتهيري لكنه قال  
 ن ان.عدم اإلميان. هللا ي تجيب خليارات اإل

ص في 
َّ
 عن ه وهير ُمخل

ً
د ولكن في وقت الحق يصبح منفصال من هذه اآليات كيف تفسر أن الشخص قد يتجدَّ

 نهاية املطاف؟

 ( إس ائيل كدولي" )تكيل إسي ائيلت( سيَتخُلص. هيذا ال يعي  أن كيل يهيودي في داًي سيَيخلص ولكين يف وقيت ال يق يف امل يتقبل25-29)
-2ال 2شعياء إأخ ى عن خالص إس ائيل ك مت" يف . )معلومات (21ال24لوقا )ىل هللا. ملُء اثمم قد ذُِك يف إستتيول البقي" من اثم" رهنوًعا  

 (.9ال 13 - 7ال 12، زك اي 22-1ال 60، 5
 . نم  املذك   عن اآي" احلادي" عش  ا( 30-31)

   ؟

   ؟
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ا. لقييد أدان هللا 32) ( صيينتفهم هللا )يف دموعييات( كلهييم يف نفييس احلاليي". مصييطلس أغلييَق ميين اللهيي" اليواننييي" يعيي  أن يكييون مؤمنييًا ودكمييً
ل وأصييدر احلكييم عليييهم حبيييث يكييون الكييل  ا مةييل الكييُ م شيييني عيينفس الدرهنيي" لنييوال ال  يي". ي ييتخدم مصييطلس الكييل ميي تني يف هييذج اآييي" يامييً

 ااميع زاغوا. الكل خطا . هللا ي يد أن تكون ر " على ااميع. ياًما كما أدان ااميع هكذا ف نه يقدم ال  " للجميع.
ال يديننا عش ء  النقط" لي ت ثنه(. 23-19ال 3نم  اث ميكن احلصول على نفس اخلالص. )يتم وضع  يع الناس يف نفس الفئ" حبي

الناس من اخلط". النقط" ه  أنه قد وضع الكل  حتيت اإلداني"  ين أنيه ميكين أن يقيدم ال  ي" للكيل عليى نفيس ستبعاد ععا افيمكن أن خيتار 
 الط يق.
( هذج اآايت ه  َتعجُّب من الشك  على  كم" هللا. تعتيرب خطي" اخليالص العميمي" فيوق كيل تصيورات قلوعنيا وخيالنيا.  يب 33-36)

( قد يتعة  اليبعا مين خطي" هللا للخيالص وك هنيا  جي  عةي   عيل هي  الصيخ   35يس مديواًن لنا عشئ )أن نقبله ابلط يق" اليت ي يدها هو ثنه ل
 الت سي ي" لل  ".

 التدبيرات األزلية مقابل نظرية العهد 
  اول علماء الالهوت فهم العالق" عني إس ائيل والكني ".

ب العهييد ااديييد؟ هييل وعييود هللا إلسيي ائيل تنطبييق علييى الكني يي" ال هييل خَتلييتص شييعب العهييد القييدمي عط يقيي" اتلفيي" عيين شييعتشييمل اثسييئل"
 أيضاً؟ هل إس ائيل ال تزال هلا وضع خاص يف خط" هللا؟

ختلييف الهوتيييون آخيي ون مييع التدعريييي" وقييد وضييعوا تف ييريًا  كييان ي ييمى تعصيي  التييدعرياتت. وقييد ا أ ييد التف ييريات للعالقيي" عييني إسيي ائيل والكني يي"  
 تالهوت العهدت. يطلق عليه أ يااَن  

 عصر التدبيرات
مصطلس التدعريات أييت من مفهوم أن هنام فتات اتلف" من التياريخ البشي ي  ييث يتعاميل هللا عشيكل اتليف ميع النياس وييوف  اخليالص 

  ت م  تدعري.من خالل وسائل اتلف". فت  من الزمان عندما ي تخدم هللا خط" ُمعيتن" وُددتد  للخالص. هذج الفت   عامالت هللا
ق تم ععا علماء الالهوت التاريخ البش ي إىل العدييد مين التيداعري. ت يتند الفيتاتن اللتيان تيؤث ان عشيكل كبيري يف تف يري الكتياب املقيدس 

الدموي" عينما خيُلص مؤمنو تبار نمام الذابئس اتِّبار انموس موس  و اإس ائيليو العهد القدمي من خالل  التمييز عني إس ائيل والكني ". خلص    ىعل
 هما عشكل اتلف.ليا عن إس ائيل ويتعامل هللا مع كالعهد ااديد ابلنعم" من خالل اإلميان. الكني " متميز  يامً 

 ستتم وتتيقق   فًيا. هللا إلس ائيل عن اثرض وامللكوتيعتقد من يتبع أزمن" التداعري أن كل مواعيد 
في هنم يعتقيدون أن الكني ي"  ن أن كال اخلطتني ال ميكن أن ي تم ا يف نفس الوقت يف العامل اثرض  وابلتا يعتقد املعتقدون أبزمن" التداعري

سيتم إزالتها من اثرض ملد  سبع سنوات. خالل ذلا الوقت ستقبل إس ائيل ي ور كم يس هلا. ععد تلا الفت  ستكون فت  ألف سن" عندما 
 عكم ال ب ي ور  كمه يف أورشليم.

. ن تعليم التداعري  عل العهد القدمي أقل فائد  للم يييني واملؤمنني ثهنم يعتقدون أنه موهنه وخيايب إس ائيل حتت أزمن" وتداعري خاص"إ
 تًبيار العهيد اادييداقائيدي مين العهيد القيدمي وعياولون إهنم ي تخدمون قصص العهد القدمي لتوضيس احلقائق لكنهم غالًبا ما ي فضون اليدليل الع

 فقط.
كةري من الناس الذين ال يع فون مصطلس عصيور التيداعري قيد أتثي وا أبفكيارج. يف كةيري مين اث ييان يي فا النياس قبيول سيلط" العهيد القيدمي 

 على ال غم من كتاابت العهد ااديد والواضي" اليت تعتربج صا ب سياد  وسلطان.

 الهوت العهد
النياس اليذين خلصيوا  لالهوت العهد هم الذين عبون الي ب وخيدمونيه مهميا كيان العصي  اليذي يعيشيون فييه. يشيمل كيل  اشعب ال ب وفقً 

 يؤمنون( يف هللا للخالص.لناس الذين يتوعون ويةقون )العهد القدمي أو العهد ااديد. هم من ا زمنسواء يف 
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ب هللا واليت تشمل تلا الوعود اليت قطعهيا هللا إلسي ائيل يف العهيد القيدمي. إن دولي"  وتتلقى الوعود اليت تُعَطى لشع   ، فالكني " ه  اآن شعب هللا 
 إس ائيل ليس هلا أمهي" خاص" اآن. 

ِم ِخَتاانً عَ  َِتاُن التِذي يف المتاِهِ  يف اللتيت وِديُّ يف تَثنت التيَيُهوِديت يف المتاِهِ  لَيتَس ُهَو يَيُهوِداّيً َواَل اخلت وِديُّ َوِختَياُن التَقليتِب ِل التيَيهيُ َو التيَيهيُ اِء هيُ َفيَ  اخلت
ُ ُه لَيتَس ِمَن النتاِس َعلت ِمَن هللِا.ت َِتاُن التِذي َمدت  (29-28ال 2)رومي"  اِبل ُّوِل اَل اِبلتِكَتاِب ُهَو اخلت

َن ت مت مييِ وا ِإذاً َأنت الييتِذيَن هيُ َبَق فَيَبشييت  اإِلمييَيانِ اعتَلميُ َم، سيَ َ َأى َأنت هللَا اِبإِلمييَاِن ييُيرَبُِّر اثُمييَ َبَق فيييَ مت عَينُيو ِإعيييت َاِهيَم. َوالتِكتيَياُب ِإذت سيَ َ  ِإعيييت َاِهيَم َأنت أُولَئِيَا هييُ
يُع اثَُمِم«. ِإذاً التِذيَن ُهمت ِمَن اإِلميَاِن يَيتَيَبارَُكوَن َمَع ِإعيت َاِهيمَ   تالتُمؤتِمِن.  »ِفيَا تَيتَيَباَرُم  َِ

  يت تتبارم اثمم عربكات إع اهيم من خالل ال ب ي ور  يت ننال موعد ال ول ابإلميان... 
 .(29-28، 14، 9-7ال 3)غاليي"  تا ن ل إع اهيم وورث" وفًقا للوعدتليس هنام يهودي وال يوانت.. إذا كنتم للم يس ف نتم أيضً 

ا لالهييوت العهييد ميكيين أن نقييول  و  الوعييود الييت قيُيدِّمت إلسيي ائيل  ييب أن تكييون رو انييي" ليييتم تطبيقهيا علييى الكني يي".  ييب أن يييتم رو انييي" كييل  ن  إ فقيً
مييتالم اثرض  يم إسيي ائيل  يييع اثمييم والوعييد اب كالوعييد ععيي ش امل يييس وأتسي ييه يف أورشييليم والوعييد ابل ييالم ورسيي ائيل كقائييد  للعييامل والوعييد عتعليي  -الوعييود 

 . هنا تُف ت  كل الوعود أبن يكون هلا املعىن ال و   عدال من املعىن احل يف. يتم حتقيقها يف الكني " )رو ًيا( ل   -د خبضور  يواانت الربي"  املوعود  للعد والوع 
معميييم النييياس اليييذين يعتقيييدون يف هيييذا الالهيييوت ال يؤمنيييون  ُليييا امل ييييس احلييي يف عليييى اثرض مليييد  أليييف سييين" وهيييم يؤمنيييون أن امل ييييس 

متالم اكنعان إىل اثعد قد ل  من خالل عكمون اآن رو ًيا من خالل أتثري اإلجنيل. يؤمنون أن الوعد إلع اهيم أبن ن له سيمتلا  والقدي ني  
 املؤمنني احلاليني للخالص.

سيتقباله للخيالص اونيوا هنيزًءا مين شيعب هللا مين خيالل ال يوهند أمهي"  الي" ثُمت" إس ائيل اآن ثهنيا رفضيت امل ييس. ميكين لليهيود أن يك
 ياًما مةل أي شخص أمم .

 عرض ووجهة نظر متوازنة
 وقد  اول العديد من علماء الالهوت اليوم التوصل إىل توازن عني عص  التداعري  والهوت العهد.

تيميواثوس  2اخليالص )هنام مشياكل ميع تعياليم عصي  التيداعري. أخيرب عيولس ال سيول تيميواثوس أن كيل الكتياب )العهيد القيدمي( َعليتم عين 
ا للعهيد القيدمي )يإ( قال ال ب ي ور  3ال15 (. 10ال 3و نيا ن نيقودميوس  ب أن يكون قد ع ف ابلفعيل عين اليوالد  اادييد  ثنيه كيان معّلميً

ابئس العهد ( ويعلن أيًضا أن ذ29-28ال  3، غاليي"  29-28ال  2عن إع اهيم )رومي"  ااملؤمن هو اآن إس ائيل   قيق  و ن  إيقول العهد ااديد  
 (.4ال 10القدمي مل َيتُس اخلطي" )العربانيني 

لتف يريات اخلياليي" الييت ا مشاكل مع الهوت العهد. فالقول أبن الوعود يف العهد القدمي يتم حتقيقها رو ًيا يعترب  ةاع" ال مال لهنام أيضً 
ان مين امل يتييل عليى إعي اهيم أو غيريج فهيم الوعيود عليى الي غم مين ختبارها أو قياسها. كما تفقد هذج التف ريات املعىن اثصل  هلا. كياال ميكن  

 ؟يع  هذا  ًقا أن اثمم سَتخُلص أهنم آمنوا هبا. على سبيل املةال وعد هللا إع اهيم أن ن له سيمتلا أرض معين" إىل اثعد. هل ميكن أن
ا ميا )روميي" ينك  الهوت العهد أن إسي ائيل ال تيزال هليا مهيزى يف خطي" هللا لكين ال سيول عي ولس قيال إن إسي ائيل كدولي" سيوف خَتليص يوميً

 (.11ال26
 إن ال يي" املتوازن" إلس ائيل والكني " ستشمل فهم اتلف الوعود يف العهد القدمي.

 ( الوعود ابلربكات الروحية1)
س قبيول هللا غري اليهود يف أي فت  من التاريخ. كان أسا ويتم احلصول عليه ابلتوع" واإلميان سواء من اليهود أو ،اخلالص عن ي يق النعم"

( لييييس هنيييام  اهنييي" إلسييي ائيل والكني ييي" أن يكيييون هلميييا دوران منفصيييالن عليييى اثرض ثن خطييي" 7-1ال 60شيييعياء إللفييي د هيييو نفيييس الشيييئ )
 اخلالص ه  نف ها لكليهما.
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 بدأ( وعود امل2)

. هيذج الوعيود 23تصف العديد من الوعيود ي يقي" هللا املعتياد  ل عايي" شيعبه ممين هيم  يف عالقي" ياعي" معيه. مين اثمةلي" عليى ذليا مزميور 
 تمه  يبيع" هللا املعلن" ابلش ك". هذج املبادئ ه  نفس املبادئ يف نفس الوقت واملكان سواء مع إس ائيل أو مع الكني ".

 )القومية( الوطنية( الوعود 3)
مها هللا إلسي ائيل  ( إن الوعيود الييت قيد11ال26يس )رو كان ال ب ي ور م يا اليهود. سيتتيول يف ييوم مين اثايم إسي ائيل كدولي" إىل امل ي

 ك مت" سوف يتم حتقيقها   فًيا لبقي" اليهود املؤمنني.
التاادبيرات ومااا هااي العبااارات التااي تختلااف معااه؟ مااا هااي مااا هااي العبااارات فااي التفسااير املتااوازن التااي تتطااابق مااع عصاار 

 العبارات التي تتطابق مع الهوت العهد وأي منها تختلف معه؟

س العهد القديم والتي لها قيمة خاصة.املهام: ا  كتب صفحة توضح ملاذا العهد القديم هام للمؤمنين اليوم. إعِط أمثلة من الكتاب املقدَّ

ر الطالب ب ِ
 
 ثنين على األقل من أعضاء  كنائس أخرى.التقرير عن املحادثاتين مع امهمة  ذك

 

 

 

   ؟
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 طلب من بعض الطالب التحدث عن ما كتبوه.ايجب على قائد الصف جمع املهام املكتوبة من الدرس السابق. 

 الدرس السابق وبعض األسئلة من الدروس من قبل. مراجعة اإلجابات وتصحيحها حسب الحاجة.طرح أسئلة املراجعة من ا

على العديد من التعليمات العملي" للييا  يف الكني " واخلدم" وعالقات املؤمن ابمليؤمن وعالقتيه  (15ال7  ىلإ  12ال1رو)عتوي اازء من  
 لني احلكوميني.و مع امل ؤ 

مة للتدريس العملي 
 (7: 15 - 1: 12)ُمقد 

(. علينيا أن نكيون مكّ سيني  7ال  15صييال  إ عطيول الط ييق  ييت    صيال فقيط ولكين الق م من التعليمات )ليس هلذا اإل تُقدم أول آيتني مدخل هلذا  
 (. 33( وأن ي قه  كيم" ياًما ) 35صيال ال اعقال أننا مدينون عكل ش ء ن ) . أييت ذلا من تص عاته يف اإل هللاياًما خلدم"  

ميذعس التكي يس. ال ميكننيا أن  يتفا ييزء مين  ياتنيا ثنف ينا ععييداً  ىيؤكد الكالم التوضيي  لتعبري ذعيي"  ي" تقدمي الكل واامييع علي
ا سييتيداعها ابلكامييل ن مةييل الذعيييي" اليييت سييتقدم يييتم التخليي  عنهييا ا" رغبييات أو يمو ييات معينيي" ميين يلييب عيين إراد  هللا. ال ميكننييا  اييي يامييً

ععد يوم  ب علينيا أن ني فا  التزام والتعهد. يومً . هذا يع  ض ور  احلفاظ على االولكن عداًل من أن ووت كالذعيي" نعيش و يا من أهنل هللا
 ال مال ثي حتوُّل لوالئنا وكذلا رفا أي تطوُّر من البيئ" احمليط"  علنا ععيًدا عن هللا.

سي" هيو عبياد  رو يي" ابملقاعلي" ميع دي د ديين رلي   والي ول. تقيدمي اليذات كذعييي" م قد اد  تشمل العقيل )اليذهن(  ( تع  أن هذج العب العقلي" كلم" ) 
 (. 9ال  1املال م" رقم    انم  ) 

م والكامل غري ممكن" دون التهري املوصوف واملوضيتس يف اآيي" الةانيي". ال نكيون اخدم" التك يس الت
ه. الشخص الذي يعتيرب كيل م ي ل" مين وهنهي" نمي  ئللعامل يف قيمه وسلوكياته أو آرامطاعقني )مشاهبني(  

 كاملعتاد.اإلراد  الكامل" ن فهو يناقا العامل. فهو لن ي مس ثي رغبات ش ي  . إنه ال يت امس معها  
ا. اخلطيي" لي يت هنيزًءا أساسيًيا مين اا يد والييت ال ميكين  ال ا أن اا د  ب أن يكيون مقدسيً

سيييتخدام اال خيطييئ عيييدون اإلراد  ولكيين ميكيين تطهريهييا ميين ِقبييَل هللا. اا يييد ليييس شيي ي ًا يف  يييد ذاتييه و 
 اا د للخطي".

 .وُمتهرّي  و م ك س"يا  ُمتجدد  تصف كيفي" العيش حب (7ال 15إىل  1ال 12)اآايت من 
 صحاح الثاني عشر للمجموعة.يجب على الطالب قراءة اإل

 (8-3: 12خدمة متواضعة في الجسم )
 ( تشري النعم" اليت أُعطَيت لبولس إىل سلطته ال سولي" وموهب" اإلعالن )الو  (.3)

 

كانت العمل" ال وماني" ُت تخدم  
يف كل أ اء اإلمربايوري"  يت يف  
أورشليم ووف ت االستق ار  
االقتصادي ومعيار للقيم"  
وساعدت عل  جنال التجار   
وازدهارها. أعطى وقدم ال ب  
         ي ور توضيًيا ابستخدام 
العمل" اليت عليها صور   

 (. 24ال 20اإلمربايور)لوقا 
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يكونييوا متواضيعني عطبيعيي" احليال.  ين أولئييا اليذين لييديهم أولئيا اليذين لييديهم وهنهي" نمي  سييليم" لنعمي" هللا ووسييائل خالصيهم  يب أن 
وهيي  مواهيب رو يي" خارقي"  ييب أن يكونيوا متواضيعني إذا كيانوا يتييذك ون أن مقيدرصم وقيدراصم ال أتيت أو تتي يّت إال ميين هللا، ولييس مين أنف يهم 

 خدم" اآخ ين.يِ ل
سيتعار  التصيوي ي" للج يد جنيدها أكةي  وصيًفا يف مون خبدم" اآخي ين. االأننا ُملزَ ( عصفتنا أعضاء يف اا د فنين  تاج اآخ ين و 4-5)

 .(26-12ال 12كورنةوس  1)
كل مؤمن أن يتبع اخلدم" اليت ُدِعَى إليها وأصبس موهواًب فيها. إذا مل ميتلا الشيخص   ى( هذج اآايت تعدد اخلدمات املتعدد . عل6-8)

تضار ف نه قد ي تنفذ هنهودج عط يق" خايئ" ور ا ي عى لليصول على رضا وقبول اإلن ان ويفشل يف دعوته اال  ىالنعم" القائم" واملؤس " عل
 احلقيقي".

َتميل. عليى سيبيل املةيال  يب أن يعطيِ  املوهيوب عب ياي" ولييس لهي ض تكي مي نف يه. احمل سيتخدامذي  أصياب املواهب مين سيوء االل حت
عتمياد عليهيا يف كيل وقيت. الشيخص اليذي ي ياعد احملتياهنني  يب أن ال يقمي" للتفاصييل وميكين اال -جملتهيد  ب أن يكون امل يئول اليديوب ا

تلقِّ  واحملتاج.
ُ
 يفعل ذلا عتعج ف أو كربايء يذل امل

 ؟ ي تخدمها أهل العامل املوهوعنيدم امل يييون أصياب املواهب مواهبهم ال و ي" عشكل اتلف عن الط يق" اليتكيف ي تخ

 (21-9: 12السلوك والتصرف ناحية اآلخرين )
ا وصيييادقًا. ( احلييي9)                  رفيييا الشييي  وي يييا  يييا هيييو هنييييد. يييي تبط زايد  احليييب حب ييين التميييييز  يييول ميييا هيييو هنييييد اب  يييب أن يكيييون  قيقييييً
 (.10-9ال 1)يف 

ستعداد أبن يذهب التك مي لآلخ ين عداًل من ااثخوات.  ب علينا أن نكون على ( الكني " ه  عائل" هللا هبا العديد من اإلخو  و 10)
 أنف نا.
ا ثخالقييات العميل ااييد . لييس لدييه الكةيري مين الوقيت ( ال تكن ك واًل يف امل11)  ئوليات.  ب أن يكون )امل يي ( امليؤمن ووذهنيً

 (.7-6ال 6إلضاعته إذا كان يعيش له ض يجيد هللا.  ب أن يعمل كما لو كان يعمل من أهنل هللا )أف س 
ل ابإلمييييان.  يييب أن يكيييون ( ف  تنييا وسيييعادتنا ال تعتميييد عليييى ظ وفنيييا ثن لييدينا ال هنييياء اثعيييدي. أ12) ن تكيييون صيييبورا معنيياج أن تتيميييّ
 عتماد على هللا م تعًدا للصال  يف أي وقت.له موقف اثعت يف اال الشخص
  تياهنات اآخ ين من أكل )غذاء( وم وى.ام املادي". الضياف" تع  تلبي"  تياهناص( م اعد  املؤمنني اآخ ين اب13)
ولكن كما سيعاملهم امل يس. إعطاء الناس ما تعتقد أهنيم ي يتيقونه هيو إداني"   فيي" وهيذا اليدور  ،ي تيقون( ال تعامل الناس كما  14)

 ُاّصص ن وليس لا.
 ( ُكن م تعًدا للمشارك" مع الف  ني والباكني.15)
ل الناس عل16) ا ى( ال صتم ابالمور العاملي". ال تُفضِّ  ين للفقي اء. ال تبييث عين يي ق لوضيع  أساس أهنم من الطبقات العليا. كن ُدتِميً

 نف ا فوق اآخ ين.
 ( ليس من  قا أعًدا أن تض  شخًصا ما ثنه قد أض م.  ن غري مدعّوين ملعاقب" الناس ولكن لهف اهنم.17)

ياسيات الييت سيتم  يف احلفياظ عليى ال افًيا لا ون أن تعي ف أنيا صيادق. إذا كنت ت يد أن عتما الناس ف نه ليس كا ،إظهار الصدق
 تمه  الصدق لرياها ااميع فمن اثسهل أن حتافا على لع" هنيد  من إعاد  البناء عليه ععد أن تض رت أبذي.
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". يف ععيا اث ييان يتطليب ال يالم قيدر ميا ميكنيا. ال يالم يف أفضيل  االتيه هيو عالقي" متناغمي ى( ِعش يف سالم ميع اامييع علي18)
" اليت تعيوق عالقتيا. إذا مقصود . يف ععا اث يان يتطلب املواهنه" الطيب" مع َمن أساء حبيث ميكن  ل املشكلعتذارًا  ن عن إساء  غري  ا

 عتذار أو املواهنه" عند احلاهن" ف نا ال تفعل ما يف وسعا لليفاظ على ال الم.رفضت اال
نتقم ف ن ذلا يدل على أنه ال يؤمن أن عاقب واملأراد الشخص أن يكون املت م م ا " لهضب هللا. إذا ا( ال تنتقم، عداًل من ذلا 19)

 أكمل وهنه. ىهللا يقوم ععمله عل
نتقيام عط يقي" دقيقي" ثن ذليا الي أس ال يعي  اال ىعمل اخلري لآلخ ين عداًل من داول" منيهم ما ي يتيقونه. إن  يع  ي  انٍر عليا(  20)

 يكون رمزًا لذوابن صالع" موقف الشخص.من ش نه أن يتناقا مع النقط" ال ئي ي" لآلي". ميكن أن 
تيا رو يًيا  ( ال َتدَرت الش  يُيَهريم ويهزما رو ًيا. ومع ذليا ال تقاعليه ابلشي  ولكين ابخليري. أن تصيبس ليا مي ار  وتقاعليه عط يقي" خايئي" معنياج هزمي 21) 

  ن لو كنت الفائز يف الص ار. 
ر في الكيفية التي لن يقوم بها الشخص 

 
ك
َ
ا بشكل جيد مااع هااذه التعليماااف هلل. مااا هااو ت إذا لاام يكاان ُمستساالًما تمامااً

 الش يء في حياتك الذي يجب أن يتغير بسبب هذه التعليمات؟

ا ميين ال ييلوم الييذي عتيياج إىل تصييييس أو خطيي  عقائييدي ُكت بييت رسييائل عييولس رًدا علييى  يياالت دييدد ال تعييادً  مييا كانييت املناسييب" نوعييً
النمييام  ولكيين الالهييوت .ال سييائل لي ييت يف شييكل الالهييوت 2تميي  عتيياج إىل تصييييس أو سييوء فهييم عتيياج إىل مزيييد ميين الضييوء واإليضييالتعلي

 يتطور  عزل عن احليا  احلقيقي" الواقعي".هو عمل  منذ البداي". لن ينمو و  ستجاع" للياهن". هذا الالهوتاالذي تشكل 
إنتياج أد  لعامي" النياس ولكنهيا كانيت ُاَّصصي" ثكةي  مين م يتلم وا يد وللتطبييق الفيوري. أخيرب عيولس أهيل  مل تكن رسائل العهد ااديد 

(. عدأت الكني ي" يف وقيت مبكي  هنيًدا 16ال 4كولوس  أنه ينبه  هلم أن يتبادلوا مع الالودوكيني ال سائل اليت تلقتها كل كني " منه )كولوس  
 ا. لذلا فنين نعلم أهنم رأوا ال سائل تنطبق على الكني " يف  يع اثماكن واميع اثوقات.امع رسائل عولس وتعميمها ونش ها معً 

العهد ااديد الذين  كتبت ال سائل إىل امل يييني مومىنعلى ال غم من وهنود فجو  زمني" وثقافي" عيننا وعني املتلقني اثصليني لل سائل فقد  
الكني " احلدية" من ععا أشكال اثدب اليت جنيدها  ىرسائل عولس أسهل من هنه" التطبيق عل يواهنهون مشاكل مشاهب" هنًدا لنا. لذلا ف ن

يف اليو   املقييدس. فهيي  لي يت مكتوعيي" علييى وهنييه التيدييد إىل اثميي" اليهودييي" كمييا أهنيا ال تعيياحت وال ختايييب النيياس اليذين حتييت انمييوس العهييد 
 القدمي.

ل إذا ُكنّيا نطالق لتطبيق  ديث. مبدأ التف ري هو أننا ميكن أن نفهم الكتاع" عشيكل أفضيااثصل  للكتاع" تف ريًا مع مكان يوف  الوضع 
 ن ُكِتب وملاذا ُكِتب. توف  ال سائل للمف   ميز  مع ف" هواايت مؤلف ال سال" وامل تلمني هلا .نع ف َمن الكاتب ومل

كتاابت عولس ال سول. إهنا تتبع هيكل )ت كيبي"( اطيط. تُعتيرب تق يبًيا يف رسال" رومي" ه  أكة  ال سائل اليت أخذت الشكل ال ل  يف كل  
شييكل أي و يي" الهوتييي". عييولس مل يييذك  أخطيياًء دييدد  يف كني يي" رومييي" ومل يتيييدث عيين  يياالت دييدد  كمييا فعييل يف رسييائله إىل الكنييائس اليييت 

 أس ها وزارها.
 
 

 
 48من مؤلفات يف اند استورد ق اء  الكلم" للجميع  2
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 (7-1: 13الخضوع للسلطة املدنية )

 (7-1: 13)النقطة الرئيسية من  
  ب على املؤمنني أن يقدموا الوالء واخلضور إىل احلكوم" املدني" ثن احلكوم" ه  اليت أقامها هللا.

خيتالف عنيدما تتنياول اجملموعي" دراسي" هيذا اثمي  يف الينص القيادم.  يب عليى قائيد اجملموعي" داولي" هنعيل  يكيون هنيام الكةيري مين النقياش واال   قد 
 هذا النص يصيس آرائهم. 

 للمجموعة. (7-1: 13)يجب على الطالب قراءة 

 مالحظات اآلية تلو اآلية
ولكيين هللا ي يييد إقاميي" وأتسيييس ال ييلط" وال ييياد  البشيي ي". إن رفييا  ،( أنشيي  هللا احلكوميي". هييذا ال يعيي  أن كييل  يياكم صيياحل وابر1-2)

ال ميكننيا اإلن ان أن يكون حتت سلط" عش ي" هو ي د ضد هللا. ياًما كما أننا ال  ب هللا  ًقا إذا ُكّنا ال  يب اثخ اليذي ني اج )م ئي ( كيذلا 
اميل ور لل يلط" البشي ي" امل ئيي". امل ييي  وامليؤمن احلقيقي  ال ينبهي  أن يعأن نّدع  أننيا حتيت سيلط" وسيياد  هللا يف  يني ني فا اإلذعيان واخلضي

  تام.ا)ضبام القانون( ععدم  ال لطات
( اله ض من احلكوم" هو معاقب" اثش ار. عندما تعمل احلكوم" عشكل صييس خياف اثش ار منها. لن يكون امل يييون املؤمنون 3-4)

ثن صييفات ولييات امل ييييي"  عييل امل يييي  املييؤمن مواينييًا صيياحلًا. ومييع ذلييا  يياول ميي ات  ،عادييي"يف صيي ار مييع احلكوميي" يف ظييل الميي وف ال
 مضطهدين للم يييني املؤمنني.إىل   اب الوالء الذي ينتم  فقط ن فتيولوا  ىعديد  ُ ّكام وملوم يف التاريخ ابملطالب" ابلوالء عل

القيوانني  ين عين    تنفييذ مع سلط" هللا. ختربان اآي" ال اعع" أن احلكوم" ليديها سيلط" مين هللا ل   يف الواقع ف ن احلكوم" اليت تعمل عشكل صييس تتماشى 
 ي يق قتل اثش ار وم تك  االمث. 

ستخدام العنف. ااص" املواقع اليت قد يتطلب منهم املؤمنون( يف ععا الدول أنه من اخلط  العمل يف موقع  كوم  وخييون )يعتقد امل ي
أي  يال إذا كانيت  ىضيطهدت فيهيا احلكومي" امل ييييني وهي  فاسيد  للهايي". علياعتقياد يف عليدان ديد من امل يييني َمن هليم هيذا االيعيش الع

 سياد  من هللا.احلكوم" تعمل عشكل صييس ف نه ليس من اخلط  للم يي  أن خيدم يف منصب  كوم  ثن احلكوم" هلا 
حل. التميي د ضييد ( ميين املفييتض أن يُقييدم امل يييي  اخلضييور لل ييلط" ليييس فقييط خوفيًيا ميين العقيياب احلكييوم  ولكيين للضييمري النقيي  الصييا5)

ضار ختاذ  يع الق ارات من ِقَبل اثف اد إذا كان هنام  كوم".  ب إخاهو إنكار لدور احلكوم". ال ميكن متةال للقوانني احلكوم" أو رفا اال
 احل ي" الف دي" إىل ال لط" اليت حتم  احلقوق الف دي"  ن وإن كنا ال نتفق دائما مع الط يق" اليت يتم هبا  اي" اثف اد.

  تام.تبع الط ق الع في" إلظهار االاالواهنب" قانونًيا لليكوم". (  ب على امل يي  دفع الض ائب 6-7)
 للمجموعة. (10-8: 13)يجب على الطالب قراءة 

 (10-8: 13ملء الحب )

 احلب يتمم الناموس ثنه عفز املؤمن أن يفعل ما هو  ق  اج اآخ ين.
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ت.......أن عم  ااميع كل اثهنزاء وأن كل هنزء ينبه  أن يقدم الطاع" 
ينبه  للمجتمع أن عم   قوق االف اد وأنه إلراد  الكل. ععبار  أخ ى أنه 

)يف املقاعل هلذج احلماي"(  ب على كل ف د أن خيضع لقوانني اجملتمع 
وعدون ذلا اخلضور من الكل يكون من امل تييل أن يتد وتصل احلماي" 

 ث دت. )ال ري ويليام عالك تون تعليق على قوانني إجنلتا(.

القييييانون( ال يصييييبس عييييال صييييل" تةبييييت هييييذج اآايت أن الناموس)
)القيانون( ثنيه ابلنعمي" ميكين أن يكيون ابملؤمن. امليؤمن ييتمم النياموس  

لديييه احلييب املوصييوف. النعميي" لي ييت ديي د تهطييي" النتهاكييات القييانون 
 )الناموس(. النعم" تشمل عمل هللا فينا لتيقيق إرادته لنا.

 
 
 

 مالحظات اآلية تلو اآلية
لتزاميات. ولييس  ععيا أنيوار اال   ( أن تكون مديواًن هنا يف هذا املعىن يع  أن تفشل يف إعطياء ميا هيو م يتيق لشيخص ميا. تي ِد يف اآيي" ال ياعق" 8)   

اآيي" ال ياعع" رعطياء كيل شيخص  لتزاماتنيا. أيمي ان الكتياب كميا يف  تَفق عليها للوفاء اب الط يق" امل قتاض وال داد يدول زم  إذا كانت هذج ه   من اخلط  اال 
 ما هو م تيق له ِمّنا. 

 قترضه؟نتائج عندما ال يدفع املسيحي ما اما هي ال
كنف يا فلين ت يي ق منيه وال تكييذب علييه وال تشييته  ميا لديييه وميا ميلييا وال  ا مييييييا  9-10) ا حتييييييب شخصييييييً ( إذا كنييييييت  قييييييً

تنتها زواهنه. ال ميكين أن ينيع دي د الصيداق" واحليب   العييامل هييذج اثخطيياء ولكيين دبيي" امل يييس فينييا سييتمنعنا ميين كميا هيي  شييائع" يف
لئيييييا اليييييذين ي ييييييئون إلينيييييا اخلطييييي   ييييين للهييييي ابء وثو  يهينوننا.و 

معمييم الةقافييات واثداين املختلفيي" تُعلييّم أننييا مييدينون  ةييل هييذا احلييب لييبعا النيياس ونوعييي" معينيي" كيي ف اد اثسيي   وأعضيياء القبيليي". لكيينهم 
يوهند مةل هذا احلب لبقي" اانس البش ي. قد يعتربون أنه  وز ال  ق" من اثهنانب اله ابء أو أصياب العمل وأن يكونوا غري يعتقدون أنه ال  

تصال معه. لتوضيس أم  دب" ق يبا )هنارم( قال ال ب ي ور قص" رهنل امتداد احلب لكل شخص  ن على فاء مع اله ابء. امل يس أيم ان ابلط
 (.37-36ال 10لوقا )ساعد غ يب اانس يف 

 للمجموعة. (14-11: 13)  يجب على الطالب قراءة

 (14-11: 13السلوك والعيشة  في النور )
( يشيري اخلييالص يف هييذج اآيي" إىل اخلييالص النهييائ  يف ديئ امل يييس الةييات.  يين ال نعييش كمييا لييو أن هيذا العييامل سي ييتم  إىل اثعييد. 11)

 اثشياء ع  ع". ب أن نعيش ك انس يتوقعون أن ي  
ديد م تبط ابثفعال المالم يف العهد اا ،(1ال19عط س 2 انم  أيضً اؤدي والذي يقود إىل د ء ال ب. )( الليل يشري إىل الوقت امل12)

 (.14-11ال 5وأف س  8-4ال 5ت الونيك  1ا نم  أيضً ااخلايئ". )
. وهيو يعييش مين أهنيل ابمل تقبل وخاص" ال يفك  يف أعديتيه( هنا يتم وصف  يا  اخلايئ املهمل. هذا هو الشخص الذي ال يهتم 13)

 هتمام ابثخالق.  يا  امل يي  عكس ذلا ياًما.املتع" دون اال
ن لييديا أي شيي ء يف االطبيعيي" البشيي ي" ذريعيي" للخطييي".  ( ال ت ييمس أبي رغبييات خايئيي" شيي ي  . ال ت ييتخدم14) سييلا يف النييور وال يكييُ

  ياتا ختجل منه.

 (7: 15 - 1: 14ختالفات في املمارسات الدينية )قبول اال 
 (.12-7ال 8كورنةوس 1نم  اء ال ُعّ ِمه هللا  ًقا )( اثخ الضعيف هو الذي يشع  ابلذنب  اج ش 1)

   ؟
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 ( كان للناموس اليهودي قواعد وقيوانني  ياج الطعيام )اثكيل(. كيان هنيام العدييد مين امل ييييني اليهيود يف الكني ي" وكيذلا اثميم2-3)
يشيع   تقيار الشيخص اليذي ي قيود على الهذاء قد مييل إىل االذين درسوا القوانني اليهودي" )انموس اليهود(. الشخص الذي يشع  حب ي" من أ

 تبار قواعد الهذاء اليت يف الناموس قد مييل إىل احلكم على اآخ ين أبهنم خطا .اعقيد يف ذلا. إن َمن عاول 
 
 
قّدس. ىه ومينيهم النعم" اليت عتاهنوهنا. ال حتكم عل( هللا سوف عاكم ُخّدام4)

ُ
 اآخ ين على أشياء لي ت واضي" يف الكتاب امل

ختييار ت  ي" اك ي  اخلبيز( و ) " العشياء الي اًبتيف  يع أ اء العامل هنام تنور عني املؤمنني عش ن أشياء مةل أساليب املعموديي" ويي ق خدمي
املالعيس( والتفييه.  يب أن  يافا عليى الو يد  امل يييي" ولكين ال نتوقيع أن تتو يد التفاصييل داخيل هن يد واللبياس )لكتاب املقدس  تف ري( ا)
 الو د  يف الض ورايت واحلُ يّ"  يف غري اثساسيات ولكن احلب يف كل ش ء!ت يس.  ب أن يكون شعارانال تامل

ا مةيريًا للجيدل عليى( كان هنام العديد من أايم اثعيادعند اليهود وكان هل5-6) الي غم  ا عادات خاص" لكل منها. كان يوم ال يبت أيضيً
 تفال عيوم ال ب عداًل من ذلا. مبدأ ال ا " يف اليوم ال اعع ال يزال ليه فوائيد  يب أن  يتفا هبيا  ييث أنيه مبيدأ من أن الكني " عدأت يف اال

  الناموس ملوسى.اإلعدار وليس د د الُع ف الذي أنشئ يف ذلا الوقت الذي أعط  هللا
ِلهِ ت  ا يف ميا يعتقيدج  يول    فَيلتييَتيَييَقتنت ُكلُّ َواِ ٍد يف َعقت ت تدل هذج اآي" على أن هنام آراء ُددتَد  تكون ض وري". ال ينبهي  أن يكيون الشيخص غامضيً

 القضااي املختلف". الت امس والتهاض  عن اآراء اثخ ى ال يع  أننا ال نع ف أراءان ما ه  وال يع  أننا نتجاهل اثدل" واملنطق. 
 فتداان موت امل يس وقيامته و ن ننتم  إليه اآن.اكل  يا  أن تك م امل يس.   ىأنف نا.  ب عل(  ن ال ولا 7-9)
 ( كل شخص سُيقدم كشف   اعه )يقدم تق ي ًا( إىل هللا يف الدينون". لذلا ف ن آراءان  ول ععضنا البعا أقل أمهي".10-12)
آخيي . ابلن ييب" للم يييييني املييؤمنني اثمييور لي ييت جن يي" ثن كييل شيي ء ( ميين املهييم لنييا أن ال  يياول أن ن ييبب  العةيي   ملييؤمن 13-15)

ختار أن يفعيل اخلطي .  ين ارتكب خطي" ثنه اا ويفعل ذلا الشئ أبي  ال فانه ينتم  إىل هللا. ولكن إذا كان الشخص يعتقد شيًئا ما خايئً 
 .(8كورنةوس  1آخ  من الكتاب املقّدس  ول هذج امل  ل" هو عليه للقيام عش ء يعتقد أنه خط . )نص  نت بب يف عة   اآخ  إذا كّنا نؤث 

 ىهتمامييه عتيي ثري مييا يقييوم عييه عليياالضيي ر واثذي لآلخيي ين ع ييبب عييدم  ولكنييه يليييق ،( قييد يكييون للشييخص عقيييد  وتعليييم صييييس16)
 اآخ ين.
 ال ول.( امل ييي" تتكون ال من قواعد  ول وط احليا  وال   ي". إهنا نص   رو ي" و يا  يف 17)
 ( يَُ ّ  هللا عندما خنضع كل ما نقوم عه للم يس ونبذل قصارى هنهدان لبناء اآخ ين.18-19)
( كييل اثشييياء تنتميي  إىل هللا والشييخص الييذي يتييذك  ذلييا اثميي  ميكيين أن يكييون لييه احل ييي". ومييع ذلييا إذا قييام الشييخص ععمييل شييئ  20-23) 

 ثخ الذي يشع  ابحل ي" أن عد من   يته يف  نب الت بب يف سقوم اآخ ين. ختيار.  ب على ا يعتقد أنه خط  ف نه خيطئ هبذا اال 
  ال توهند أي توهنيهات موهنهه للخ الضعيف عدا أنه ال عكم على الشخص الذي يتمتع حب ي" أكة . فاثضعف هو ُملزم عضمريج وال ي تطيع تهيري 

 سلوكه ولكن اثخ اثقوى لديه خيارات. 
عتبييار هيي ال تمييا هيي   خييذها يف اال هنييام الكةييري ميين النقيياش أثنيياء تهطيتييه  املقطييع ال يياعق ولكيين ععييا اثسييئل" اليييت  ييب أ ميين احملتمييل أن يكييون  

تمييا اثشييياء اليييت ن اهييا مت يياَمس فيهييا عنييد أعضيياء الكنييائس اثخيي ى؟تن تكيييف    ا ختيياذ قيي ار فيي دي فيهييا؟ت أيضييً ل اليييت تتكهييا الكني يي" للعضيياء ال امل ييائ 
 لصني لتطبيق مبادئ هذا املقطع يف آرائنا من اآخ ين؟ت ميكننا أن نكون ا 
 التعرف على املتهودينأضواء:  

ن املتهييودون أتبييار اليهودييي" أي الييدين اليهييودي. كييان امل  ّدعييوا أهنييم م يييييون مؤمنييون لكيينهم  تهييودون يهييوًدا يف الكني يي" الييذين ا عكييل ع يياي" مل يكييُ
ددين مواصييل" ممارسيي" يقييوس اليهودييي". لقييد عيياش الكةييريون  يعتقييدون أن متطلبييات اليهودييي" ضيي وري"   ُجييَ

للم يييييني املييؤمنني. مل تكيين مشييكل" لليهييود امل
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إجنيييل    أهنييم  ييددوا معييىن   ّدعييوا  ع عنييدما مل يفهمييوا اليهييود الييذين ا اليهودييي" وخاصيي" خييالل اايييل اثول ميين كني يي" العهييد ااديييد. كانييت املشييكل" يف الواقيي
 النعم". 
و ةّيوا املتجيددين مين  ون أنه من الض وري أن يقبل اثمم  )غري اليهود( كل قواعد اليهودي"  يا يف ذليا اخلتيان لكي  خَيلُيص.عتقد املتهودا

ني ولكن عش وا املتجددين أبشيياء أخي ي الييت هنلبيت مين شي هنا ختاذ  يع قواعد اليهودي"  ا يف ذلا اخلتان. مل يبّش وا رجنيل اهلالكاثمم على ا
نتصيارت ُم يّجل يف رسيال" غالييي"  ييث قيادوا الكني ي" كلهيا يف تضيليل. رسيال" عيولس إىل غالييي" صيدف إىل االرتبام واالنق يام. كيان أكيرب تا

 إعادصم لإلجنيل احلقيق .
هودين سيكون  ةاع" تبار ي يق" املت. أدرم ال سل أن ا(15أعمال  )يف سف   أُِ يَلت امل ال" )القضي"( إىل دلس الكني " وُسجلت اال "  

ا مضيلل ني ولكين مل إنكار إلجنيل النعم" وإنكار أن اإلجنيل ُقدِّم على قدم امل اوا  للميم. صييس قي ار اجملليس امليؤمنني احلقيقييني اليذين كيانوا  قيً
 عترب عولس ال سول هؤالء املتهودين أعداًء لإلجنيل.أولئا الذين لديهم دوافع خايئ". امينع 

(  قيائق اإلجنييل اليذي شي  ه عيولس ال سيول مين خيالل هيذج ال سيال" هليذج امل ي ل". ال 15ال12 – 1ال 14روميي" )يطبق هنزء مين رسيال" 
 املؤمنني أن يدينوا ععضهم البعا عتدقيقهم للدين اليهودي. ينته  الق م مع التكيز على أن اإلجنيل هو للعامل كله. ى ب عل

 .(23-11ال 2وكولوس   5، 3، 2غاليي"  ،15وأعمال ، 4رومي" )املوضور مةل تشمل املقايع اثخ ى يف هذا 

متيييازات مل يياعد  أولئييا يكونييوا م ييتعدين للتخليي  عيين ععييا اال( اثقييوايء يف اإلميييان هييم أولئييا الييذين يشييع ون ابحل ييي"  ييب أن 1-4)
 القيود اإلضافي".الضعفاء يف اإلميان والذين ال يشع ون ابحل ي" من 

 ( هذج اآايت ختتتم النص. اهلدف هو الو د  امل ييي".  ب امل يس هو مةالنا. 5-7) 
 نتعاش )النهضة( والعمل املرسليقصة الوحدة واال 

مييؤمنني ميين املييورافيني املضييطهدين لينتقلييوا إىل ممتلكاتييه وأرضييه لبنيياء  1722دعييا مالييا أراضيي  أملييات اان ييي"  يييدعى زينزنييدورف يف عييام 
وممارسيات نق يامات  يول اتليف امليذاهب والتعلييم هذا اجملتمع. تصيارعوا يف اإىل وا نتقلمن الناس ام تعم  . يف هناي" املطاف كان عد  مئات 

 سم تالعهد املورايف للييا  امل ييي"ت( لي اعدهم يف أتسيس الو د .روا تالوفاق اثخويت )املع وف ابيوت  1727العباد . لكن يف عام 
هنتميار صيال  ييوال اللييل والعدييد مين خيدمات العبياد  الطويلي" ميع دون وخيتيربون النهضي". كيان ليديهم ايف تلا ال ن" نف يها عيدأوا يشيه

املتكلم إىل اثرض يف رهب" وخشي" ن. خالل خدم" الش ك" وك   اخلبز حَتّ م ال ول القدس عنار يف   هنارري عادي حبضور هللا. ذات م   ار غشعو 
أهنيا ييوم اخلم يني للكني ي" املورافيي" املتجيدد . صيوحل أولئيا اليذين كيانوا  ىالناس عط يق" نم  إليها زينزندورف يف وقت ال ق من ذلا اليوم عل

  مع أعضاء اتلفني نشقاقات يف ااماع". عدأوا ليل" الصالورف صال  االعتاف والتوع" عن االمنق مني وأصبس لديهم شعور عميم. قاد زينزند
 سن". 100ستم وا  ملد  يتناوعون وا

ا. ال يبعون مين اجملتميع مبشي ً  70خي ج  1742-1733أصبس اجملتمع املورايف وا ًدا مين أعميم امل سيلني التبشيرييني يف كيل العصيور. مين 
ا ل   1760ضيطهاد والمي وف الصيعب" وحبليول عيام الكةريون من الشيباب مين هني ّاء اال تويف نفس. 600كوتن  من  امل وععيد اياٍن وعشي ين عاميً

 .العاملن ابآالف يف  يع أ اء املورافيو وععد ااٍن وعش ين عاًما أصبس  1760. حبلول عام امبش ً  226تف يغ و إرسال 
 املؤمنين في هذه األيام. ىكتب صفحة لتطبيق بعض التوجيهات العملية لهذا النص علاملهام: ا

أن تؤخاااذ فاااي الاادرس التاااالي أو فاااي وقااات لخاار. يجاااب أن يكاااون لااادى   ىمتحااان( النهاااائي. ويمكااان جدولاااة ذلااك علااا )اال  يحتاااج الطاااالب للتحضاااير لالختباااار 

كاال طالااب إجااراء اإلختبااار دون مساااعدة ماان أي شااخص لخاار ودون  ىة بااالقرب ماان نهايااة هااذا املاان  . يجااب علاا الطااالب قائمااة األساائلة للدراسااة واملوجااود

ع عل
ُّ
 أي مادة مكتوبة. ىالنظر أو التطل
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 معلم وقائد الفصل جمع املهام املكتوبة من الطالب عن الدرس السابق ثم يسأل الطالب أن يتحدثوا عما كتبوه. ىعل

 وس السابقة. راجع وصحح اإلجابات كلما دعت الضرورة لذلك.ر راجع بعض األسئلة عن الدرس السابق وبعض األسئلة عن الد

 متحان.الفصل أن يتأكد أن الفصل جاهز لال د معلم وقائ ىمتحان النهائي وعليجب أن يتم جدولة اال 

 الثقافات والحضارات العظيمة
يكيون يف ظي وف يكيون فيهيا اإلجنييل َشكتلت الةقافات واحلضيارات العيامل اليذي ي يتقبل اإلجنييل يف القي ن اثول املييالدي. أعيَدت هللا العيامل ل

 كة  فاعلي".أ

 الحضارة اليونانية )اإلهريقية( 
كتل  غيييزا اإلسيييكندر احلضيييارات  ىعتقيييد أهنيييا ألييياثنيييه  ،ميييد وقصيييد احلضيييار  اليواننيييي"عييين ع مربايوريتيييه ونشييي إاثكيييرب العيييامل املتيضييي  وشيييَ

ستطار اذلا إعداًدا لإلجنيل  يث وست اعدج يف تو يد إمربايوريته. أراد من ااميع الَتيدُّث ابليوانني" وأن ميارس العادات اليوانني" أيًضا. كان  
 املبش ون وامل سلون أن يك زوا ابإلجنيل ابليوانني" يف كل اإلمربايوري".

ا يف ااملقيام اثول. ليذلا أصيبيوا أكةي  متماسك" يف   اد ولي وا ك عضاء قبائل أو أس هنعل الفك  اليوانت الناس ي ون أنف هم ك ف نفتا يً
 ختيار معتقداصم. أدرم الناس أنه يف اإلمكان ومن املمكن تهيري دايانصم.  اختيارات ف دي" يف اأن أيخذوا 

كييل   ىم الصييهري . أدركييوا أن هنييام  قييائق  ييب أن تطبييق علييرأى اليواننيييون أنف ييهم كمييواينني العييامل عييداًل ميين ديي د مييواينني فقييط لييدولته
ا عيين احلقييائق اليييت لييدي كييل دموعيي" ميين النيياس،  يييث أن كييل دموعيي" ميين البشيي  لييديهم  قييائقهم اخلاصيي". هييذا هنعلهييم  النيياس )البشيي ( عوضييً

 يدركون أن احلق قد أييت هلم من مكان آخ  وليس من تقاليدهم فقط.
 ل اثسئل" عن مع  احليا  والكون وآمنوا عوهنود ال دود اليت تش ل احليا  للجميع. اول الفالسف" اليواننيون  

ا ال يشيع ون ابل ضي   ياج أسيايري اثهلي"    خطي .   ى ن اليدايانت القدميي" كانيت عليا يوا  ستخدم فالسيف" الييوانن احلجي" واملنطيق ليوضيِّ ا  هنعليوا النياس أيضيً
 خالقي" لإلن ان. اث غري  وشعور ابلذنب للتص فات الش ي   واتعتربوا اآهل" ه  تضخيم ومباله" من اإلن ان وهبا أخطاء عش ي"  

للييييا  والواقييع. انظيَي  وانقييش كييل فيلي ييوف هنديييد ومل ييينجس أ ييد يف إهناعيي" امل يي ل" ابلتمييام.  ا هنديييدً قييّدم الفالسييف" اليواننيييون توضيييًيا 
 انقشوا واكتشفوا امل ائل املهم" لكنهم مل يقدموا  لوهلا.

  تياج ال و   لإلن اني".مل ي تطع الفالسف" ت ديد وشبع اال
 هنات ال و ي". تيائله الفالسف" وقدمت أيًضا شبع لالأهناعت امل ييي" وردت ع  أس
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 كيف هيرت الحضارة اليونانية العالم وجهزته النتشار اإلنجيل؟

 

 

 

 الحضارة الرومانية
أقيياليم اتلفيي". مييع أن ال وميان غييزوا وو ييدوا أمييم كةييري  إىل أنقياض احلضييار  اليواننييي" وععييد سييقويها وتفّككهيا  ىويت احلضييار  ال ومانييي" عليي

 اليوانني" كانت مازالت شائع".لكن كةريًا من التقاليد 
رغبي" يف أن  هلتهم احمللي" الييت لين ت يتطع م ياعدصم. حتيول النياس وأصيبيوا أكةي آفقدان البش  ثقتهم وإمياهنم يف  ت بب الهزو ال ومات يف

 ي تمعوا عن اإلله ال  مدي ُكّل  الوهنود والقدر .
مل يؤمن كةري من ال ومانيني املةقفني يف اآهله لكينهم مارسيوا   كخ افات اليواننيني.هلم أسايري آمن ال ومان عتعدد اآهله )آهله كةري ( وكانت

 التديّن كجزء من ثقافتهم.
الييدليل عط يقيي" منطقييي" عقالنييي". سيياعد هييذا يف وضييع أسيياس  إىل  هنلييب القييانون ال ومييات مفيياهيم واضييي" عيين العييدل . كانييت احمليياكم ال ومانييي" تنميي   

  ذنوعي" اإلن ان وتربي ج. للتعليم اخلاص  
سييتطار املبشيي ون  ل ومييات وهييذا هنعييل ال ييف  آمنييًا وا سييياد  اإلمربايورييي" ال ومانييي" أهنييت احليي وب الصييهري  عييني الشييعوب وهنلبييت مييا ي ييم  ال ييالم ا 

 وامل سلون التي م وعبور احلدود عال مشاكل. 
رت الحضارة الرومانية العالم وجهزته النتشار اإلنجيل؟       كيف هي 

 الحضارة اليهودية  
موسي  كيان كان اليهود متشتتني يف العامل املتيضي . أقياموا يف كيل مكيان اهلياكيل واملعاعيد وعلميوا إميياهنم ومعتقيداصم. ال يا ال سيول أن ت

 . كان إلخالص اليهود لليهودي" أتثريًا يف رومي".15ال21 )أريك ز عه يف كل مدين"ت 
ا عيين قصييص اثسييايري اإللييه القييدوس صييا ب ال ييياد   أكةيي  كييان مفهييوم اليهودييي" عيين ا هلييه املع ضيي" للخطيي  واخل افييات ابآ الوثنييي"  تامييً

هنّذاعيي" يف عييامل التشييويش اثخالقيي . شيياركت امل ييييي" هييذج اثخييالق ووّتهييا وآمنييت عقييدر  عييدمي  اثخييالق. اثخييالق العالييي" لليهودييي" كانييت 
 النعم" لتهيري اخلاي  ويكني اإلن ان حليا  القداس".

ل أعطيي  مفهييوم اليهودييي" للتيياريخ اخليطيي  والتوقييع  جيي ء امل يييا اثمييل وال هنيياء يف امل ييتقبل. يتمةييل ال هنيياء يف تييَدخُّل هللا وليييس يف احللييو 
 البش ي". أعلنت امل ييي" أن امل يا وصل وأن عهًدا هنديًدا قد عدأ. 

 نتشار اإلنجيل؟    لثقافة اليهودية العالم وجهزته ال كيف هيرت ا

 (33-8:15ُمقدمة النص )
امل سيل  يف أسيبانيا. قياد هيذا يش ل ال سول عولس يف هذا النص ملاذا يكتب ال سال" فهو ي يد أن يزورهم وي يتقبل م ياعدصم ليبيدأ العميل 

. ذ كان ال سول عولس مؤهاًل للذهاباإلجنيل وملاذا يعترب ال سل مهمني وملاإىل  ي" اإلجنيل وملاذا عتاج ااميع  اله ض من ال سال" عولس لش ل ماه
 نطاق العامل الواسع كانت دائًما خط" هللا.  ىوضس ال سول عولس أن هذج اإلرساليات عل

 لجميع الطالب. (33 – 8:15 ) أحد الطالب قراءة ىعل

 مالحظات لية لية  

   ؟

   ؟

   ؟
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 ( يتم ال ب ي ور الوعد ابمل يا لآلابء اليهود وهناء من الشعب اإلس ائيل  والدين اليهودي. 8) 
ا ينيوي أن يشيمل اثميم وأن اثميم  ( ن ي كةريًا من اال 9-12)  سييجدون ال  ي" وسيصيبس اثميم عاعيدين  قتباسات يف العهيد القيدمي توضيس أن هللا دائميً

 اثمم وسيةقون فيه ويؤمنون عه.    ى لل ب وسيملا عل 
م" ليكون هليم رييي" ن املؤمنيني أقوايء رو ًيا وسيدعوهم يف اآايت القاد  ع ك" للكني " يف رومي" ويقول ر( يصل  ال سول صال13-14)

شيييتام يف العمييل امل سيييل  إلرسيييال م سيييلني ا ولييين تكييون كاملييي" دون ال ييييي" واال" رو ييييً . لييين ت ييتة   ييييت الكني ييي" املباركييي" والقويييللعمييل امل سيييل 
 ومبش ين.

 ماذا يحدث إذا لم تمتلك الكنيسة الرهبة في تدعيم العمل املرسلي في األماكن املحرومة ؟

( خيربهم عن الدعو  اخلاص" واليت كانت عليه أن أيخذ اإلجنيل للمم وأن هللا وهبه مواهب رو ي" خاص" هلذا العمل وأن رغبته 15-16)
 أبن كنائس اثمم تصبس مقبول" ومقدس" وت ض  هللا. 

ا يف ياع" أن الناس اتعوا وعاشو  خلدمتهلم" هللا. أكة  أهم نتائج . كةري من اثمم أياعوا ك( وهب هللا عولس النجال يف خدمته17-19)
 ونشييي  اإلجنيييل يف منيييايق أن خدمتييه يييييزت ابآايت وعجائييب هللا اآخيي  للنجيييال أهييم مييين ذلييا. ذكييي  ال سييول أيضيييً  ىن. ال يوهنييد دليييل أقيييو 

 .عميم"
. هذج غطى املنايق عط يق" منهجي"جنيل. ( كانت خدمته أن يك ز يف اثماكن احمل وم" من اإلجنيل واليت مل ي بق أن يصلها اإل20-22)

 اثفضلي" كانت ال بب الذي منع ال سول من القيام ابل  ل" ل ومي". كان اإلجنيل قد ُك ز عه هنام.
أسيبانيا إىل ( لقد ُك ز ابإلجنييل يف كيل منطقي" ق يبي" منيه وأراد مين كني ي" روميي" أن ت ياعدج يف القييام ع  لي" تبشي ي" أععيد مينهم 23-24)

 الوصول ملنطق" مل يتم الوصول إليها ععد. ىت اعدج عل اا ويتمتع ابلش ك" يف رومي" وأيضً ستمنيه الف ص" ليع ثن ال  ل"
راجااع املالحظااات فااي  ،إذا لاازم األماارنتشااار اإلنجياال ) وكاال كنيسااة عليهااا دياان فااي تاادعيم ا شاارح كيااف كاال مااؤمنا

                   .( 15:1الدرس األول 

عييتف  ا ". كانييت هييذج التقدميي" مهميي" هنييًدا.  الكني يي" اليهوديييإىل  أورشييليم لتوصيييل التقييدمات ميين الكني يي" اثممييي"  إىل  ( أوال سيييقوم ع  ليي"  25-29) 
سيتقبال هيذج التقدمي" أن  عيتف اليهيود اب ا م مين أوصيلوا هليم اإلجنييل. أدرم و اثمم وأدركوا مديونيتهم لليهود ررسال هذج التقدم" وذلا ثن امليؤمنيني اليهيود هي

 التقدمات.   اثمم كانوا عنفس الكني ". مل يكن هنام م يييون منفصلون عداينتهم ثهنل ذلا يلب ال سول منهم أن يصّلوا أبن يقبل املؤمنون من اليهود 

 روميييي".إىل اجملييي ء  ( يليييب مييينهم أن يصيييلُّوا لييييتم إنقييياذج مييين خطييي  اليهيييود غيييري امليييؤمنني اليييذين  يف اليهوديييي"  ييييت ييييتمكن مييين30-33)
ال سيول عيولس يف أورشيليم عين ي ييق  كيام ووال  يهيود،  ىها ال سول. لقد ل القبا عل  ابل غم من أهنا عط يق" مل خيت ستجاب هللا هلذج الصالا

وت تم   ييت  21ال26ال سل أعمال" يف سف  اثعمال وتبدأ من  د القص) رومي" للمياكم".إىل مث أخذته احلكوم" ال وماني" وأخريًا ل إرساله 
 .أسبانياإىل هناي" ال ف (  ن ال نعلم هل قام ال سول عولس ابل  ل" 

 السااافر إلااااى كياااف ناااري العنايااااة اإللهياااة وتاااادبير ه فاااي أحاااداث حياااااة باااولس الرسااااول حتاااي فاااي حالااااة عااادم قيامااااه ب

 أسبانيا كما خطط لها؟  

 واألقارب في روميةتحيات بولس الرسول لألصدقاء 

 (27-1:16صحاح )مقدمة اإل

   ؟

   ؟

   ؟
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روميي" ععيد إىل لل سول عولس. ر يا يكيون ذليا ثنيه مل ييذهب  يَ خ ت أُ ييات ابثلاء أكة  من أي رسال" جند يف هذج ال سال" مزيًدا من الت
 فقد ذك  كل معارفه املوهنودين هنام لك  ي اعدوج يف عدء عالقاته مع الكني " هنام.

 ملجموعة الطالب اآلخرين. 16صحاح  أحد الطالب قراءة إ ىيجب عل

 مالحظات لية لية  
. قيال هليم ال سيول عيولس أن ي ياعدوها يف خيدمتها ثهنيا سياعدت كةيريين. تكون من الذين  لوا هذج ال سال"ر ا    ،( اثخت في 1-2)

 أفضل شخص ت اعدج هو الشخص الذي يبارم اآخ ين.
 .ملزيد عن اتريخ  ياصما( 26-24وكذلا  3-18ال1راهنع سف  اثعمال وع ي كال حبياصما ثهنل عولس ) ( خاَي  أكيال3-4)
 ( ذك  ال سول عولس أقارعه ابثلاء يف هذج اآايت.21و11و7)
ا. روفييس ر ييا يكييون ( ر ييا ال تكييون أم ال سيي13) ل صييليب اليي ،عيين لعييان القييريواتاول عييولس   فيييً  سميي ق) ب ي ييور ثن يف الييذي  ييَ
 له كما لو كان مع وفًا للكني " فيما ععد.اذُك   (15ال21
ليبنوا نفوسهم واتععيهم وهم ال  ن( هنام أانس عاولون أن يصنعوا شقاقات ويفصلوا اآخ ين خالفًا للتعاليم اثساسي" للكني "17-18)

 .(2ال3عط س2و 10-9يو نا 3هنع لصييس للخالص)راخيدمون امل يس لكن رغباصم اخلاص". تتناقا رسالتهم للتعليم ا
(  تاج أن نتعلم عن احلقائق عقدر ما نقدر. ل نا دتاهنني لنع ف الكةري عن الشي . يواهنيه النياس اليذين يدرسيون موضيوعات الشي  19)

 خط  الفتن" وتشويه الذهن.
   . ( 3ال15الشيطان من خالل عمل امل يس )تا   لى ( ستنتص  الكني " يف النهاي" ع 20) 
 املؤلف لكنه كان من كتب كلما تكلم ال سول عولس له هذج ال سال".   ، ( مل يكن ت تيوس 22) 
يقول  ىخ  أتالك از  عي ور امل يست م   ت و(  هذج اآايت عبار  عن إشارات للموضور ال ئي   لل سال".ال ا اامل تإجنيل 25-27)

كاًل من اإلعالن النق  احلديث ورسال" اثنبياء يف القدمي. أهن  ال سال" رشار  هنائي" لإلرساليات مذك هم أبن ال سال" اميع اثمم ن اإلجنيل هو  إ
( هنعل الناس يف ياع" للم يس. هذا ما 28ال20مت له يف التكليف العميم )اليات هو نفس ما قاله ال ب تبارم  وأن اهلدف من عمل اإلرسا

 ياع" هللا من كل اثمم.  ون سبب خدمته هإإذ يقول  (1ال5)الته كما عدأها يف  سول رسينه  عه ال
 

 تقديم اإلنجيل من رومية

 .هذا التقدمي والش ل تي يق رومي"ت ى. أ يااًن نطلق علستخدام آايت فقط من رسال" رومي"أن تش ل اإلجنيل ابميكن 
  ل" نتذَّك ها.أول  ل" يف الع ض والتقدمي لكل م هنع ه  أهم 

 ( "إذ اجلميع أخطأوا وأعوزهم جمد هللا"23:3)  
. لقيد  اهنيه البشي . عصيوا هللا ومل يطيعيوج ااميع أخط وا ثهنم قاموا ععمل اثشياء اليت يدركون أهنا خط . توضس هذج اآي" املشيكل" احلقيقيي" الييت تو 

 أساس أنه يقوم دائًما أبعمال ييب".   ى  أي شخص عل عصوا ال ب  يا إرادصم. ااميع ال ي  تةَ  أ د. لن يقبل هللا 
 ييع  إىل  هنتياز امليوت  تا   ( 5ال12) س ابرُّ وال وا يدت وكيذلا  تليي   ( 3ال10يف  )   املوهنيود ستخدام الينص  ا هذج النقط" ميكنا    ى من الت كيد عل ملزيد  

 . الناس إذ أخط  ااميعت 
 ابملسيح يسوع ربنا"   أبدية  فهي حياٌة  "ألن أجرة اخلطية هي موت أما هبة هللا (  23:6) 
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 اخلطا  هلم موت  أعدّي لكن هللا يقدم احليا  اإلعدي" كهب" من خالل امل يس. 
 هنتاز للكل . إنه املوت اثعدي. دينون" هللا اليت ي تيقها كل خايئ. ا هنًدا. نتيج" اخلطي" املوت الذي    هذج اآي" توضس ملاذا اخلطي" أم  هناد 

 يقدم هللا هب" احليا  شئ ال ن تيقه إيالقًا. عكس املوت الذي ورثناج  
 "ولكن هللا بَّيَّ حمبته لنا ألنه وحنن بعد خطاة مات املسيح ألجلنا" (8:5)

 ُمنيت لنا هب" هللا عن ي يق موت امل يس ثهنلنا. 
ميات امل ييس كذعييي"  ييت تُهفيَ  خطياايان. لين . لننيال ال  ي" اال ي يد هللا ِمّنا أن أنخذ الدينون" اليت ن تيقها ثنه ُعبنا وقد قدم لنا ي يقيً 

 و ن ععد خطا ت مل يُقّدم اخلالص للصاحلني عل للش ار اخلطا .لننال اخلالص. لكنه هناء إلينا ت ينتم  هللا ِمّنا عمل ش ء
 خلصت"... وآمنت ...عرتفتإن ا"( 9:10)

ماذا عين  ستعداد للتخل  عن خطاايج.ا ىاخلاي  أن يعتف أنه اط ء وي يد الهف ان ويعلن أنه عل ىاملطلب الو يد للخالص هو أن عل
 رتكب اخلطي" وي يد الهف ان يشمل ذلا أنه ي غب يف هج  خطاايج.التوع"؟ إذ اعتف اإلن ان أبنه ا

ْسما الرب خيلص" (13:10)    ."ألن كل من يدعو ابا
 . ى . ليس هنام أي مؤهالت أخ  ةناءات ست ا . ليس هنام  اخلالص مقدم للجميع   ع ض 

 إذ قد تربران ابإلميان لنا سالم مع هللا"" (1:5)
 اإلميان  واعيد هللا  علنا أ باء هللا. مل نَيُعد ُ تَ ب مذنبني. 

هللا مين ي يقنيا. التربيي  معنياج ان حُت يب     مع  أن يكون لنا سيالم ميع هللا أي مل نعيد أعيداءج ثننيا متصياحلون معيه. نُزِعيَت اخلطيي" الييت فصيلتنا عين 
 كما لو كنت غرَي ُمذنٍب. التربي  ابإلميان معناج اإلميان  واعيد هللا هو كل ما  تاهنه وكل ما هو ض وري لهف ان خطاايان. 

 "إًذا ال شي من الدينونة اآلن على الذين هم يف املسيح يسوع" (1:8)
 قتفناج من ش  وخطااي. ا ن" ع بب ما  ثننا ن تبط ابمل يس ل نا ععد للدينو 

الصيليب. ابإلمييان ني تبط معيه ويكيون لكيٍل ِمنّيا قبيول أميام هللا اآب.ويتعاميل هللا    ى اش امل يس  ياً  عال خطي" ويتم كل مطاليب العدل  وته عل ع 
 معنا كما لو مل خنط ء إيالقًا. 

 اخلامتة
 أساس عمل ذعيي" امل يس ثهنله. ىعتاف أبنه خاي  ويطلب الهف ان عل  ميكن أن خيُلص ابلصال  ن واالش ل أن اخلايا

 للتعليم والتدريب 
دِّد كيل آييي" م ييتخدم" يف رسييال" رومييي" أبن تضييع دائيي   أو خطيًيا حتتهييا. مث رقيّيِم أفضيل ي يقيي" نتع لمهييا ووييارس هبييا هييذج الوسيييل" هيي  أواًل  ييَ

 ( يانب اآي" اليت ت تخدمها أواًل.1كتب رقم )ا ستخدامها. فمةاًل اآايت هنانًبا موضًيا التتيب يف ا
ععيد   فياهيم املوهنيود  يف ااملي" اثوىلليذي يتماشيى معهيا. كين مت كيًدا أن تشيمل املق أ كل أي" وأعطي  التف يري اامث مارس ع ض اإلجنيل. 

سيتخدام الكلميات ععينهيا اياج هلا وتفيدم. ليس من الضي وري  تات تخدم اامل اآخ ي إن كنت يف  كل آي" مث أضف أي ش ل حتتاهنه وقد
 املوهنود  يف الدرس. 

 دون النظر إلى أي ش ئ ماعدا كتابك املقدس.تَدّرب ومارس ذلك حتي يمكنك القيام بذلك 
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 ستمارة طلب شهادة من مدرسة دراسة اخلدام والرعاةا
 ال.............................................................املنهج الدراس 

 ...............................................................سم الطالبالا
 سم واضًيا  يت ال يكون هنام أخطاء  إمالئي"من فضلا  ب أن يكون اال

 ...................................................ال نتهاء من الدراس"اتريخ اال
شييتى الكتييب ميين اهليئيي" أو ل دوالر إذا مل يكيين قييد ا 25أن يييدفع الطالييب  ىداخييل الييوالايت املتيييد  ميكيين التواصييل معنييا مباشيي ً . عليي

 ش ايها له من خالل خدم" معتف هبا لدينا.
ي تويف كل املتطلبات اليت يتطلبها املينهج حتيت توهنيهيات قيٍس أو رئييٍس رو يّ  أو شهاد  أن  لىعلى الطالب ليكون مؤهاًل  لليصول ع

 قائد فصل أو مدرب معتمد من القس أو ال ئيس ال و  . التوقيع يكون أسفل هنا.
 تأق  وأيكد أن هذا الطالب  قق عدرهن" كافي" املتطلبات هلذا املنهج و ب أن عصل على شهاد ت

............................................................................ 
 قائد الفصل أو املدرب ال و  

............................................................................ 
 القس أو ال ئيس ال و  

........................................................................... 
 سم اخلدم" والعنوان الكني " أو ا

............................................................................ 
ممةل اإلرسالي" واملعتمد من اهليئي" يف هيذج الدولي". ر يا ي ي ل الطاليب إذا ل املنهج خارج الوالايت املتيد  فيجب أن يتم التوقيع عليه من 

 شتى الكتب من اهليئ" أو ل ش ايها له من خالل خدم" أو هيئ" ُمعتف هبا لدينا.مل يكن قد ا عن املصاريف إذا
.......................................................................... 

 هليئ" يف  ال" إيام املنهج خارج الوالايت املتيد  توقيع ممةل ا
داخل أم يكا أرسل لنا مباش ً  . وإذا قميت ابلت يجيل هليذا املينهج مين خيالل اإلنتنيت سيتكون الشيهاد  ديااًن عيال مصياريف. أن مل يكين 

               االنتنيت أرهنيو أن تيزور ليى  الشيهاد  عسيتمار لف" الطبع والشين وخالفه. لتمل ادوالر لتهطي" تك 4.99من خالل اإلنتنت ضع من فضلا 
shepherdsglobalclassroom.org 

 


