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 صالة 1
 

س مجموعتك وهذا البرنامج التدريبي  قائد المجموعة:   لكرازة بملكوت هللا.لَصلِّ وكرِّ

 دقيقة(  02) مشاركة  2

  خروج
 

ة بكل واحٍد منكمشاركوا بالتناُوب )أو اقرأوا  ما تعلَّمتموه أثناء إحدى  (من دفاتر الخلوة الروحيَّة الخاصَّ

 (.22، 20، 02، 81)خروج لمقاطع الكتابيَّة الُمعيَّنة لُكم خلواتكم الروحيَّة وتأمالتكم في ا

. أصغوا إلى الشخص الذي يُشارك، وتعاملوا مع ما يقوله بجديَّة، واقبلوه. ال تُناقشوا األمور التي يُشاركها

 بكتابة المالحظات.  وااكتف

 دقائق( 5) حفظ 3

 22: 9ال تنظر إلى الخلف في خدمة الملكوت": لوقا "
 

 .20: 9ال تنظر إلى الخلف في خدمة الملكوت": لوقا " :في مجموعات ثنائيّة اراجعو

 

 دقيقة(  55) درس كتاب 4

 32-11: 1رومية 
 

، قّدم الّرسول بولس بشارة اإلنجيل. اإلنجيل هو وسيلة هللا القويّة إلنقاذ النّاس 11-1: 1 ية: في رومُمقّدمة

 ّر المسيح لكلِّ من يؤمن بالمسيح." ساب ب  وتخليصهم. إنّه رسالة هللا المتعلّقة بـ"ح

فقْصُد بولس هو إثبات عقيدة "التّبرير باإليمان فقط". وحتّى يعمل هذا، كان عليه  20-15: 1 يةأّما في روم

،أّوالا أن يُظه ر أنَّ "جميع النّاس هم بال ب    رٍّ كاٍف إلرضاء متطلّبات هللا." وألّن كّل النّاس كانوا بال برٍّ شخصيٍّ

، 20-15: 1 يةفقد كانوا مكشوفين أمام دينونة هللا. وهذا ما يشير بولس الّرسول إليه بشأن األمم في روم

 . 5: 2-1: 0 يةوبشأن اليهود في روم
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 .                                                          كلمة هللااقرأ: 1الخطوة 

   .20-15: 1رومية لنقرأ  اقرأ.

 تناوب بحيث يقرأ كل شخص آية واحدة إلى أن ننتهي من قراءة المقطع بأكمله. لنقرأ بال

 

 

 .                                                     ُمالحظاتاكتشف: 2الخطوة 

ر.  ما هو الحق الذي تعتقد أنه مهم بالنسبة لك في هذا المقطع؟ أو ما هو الحق الذي لََمس عقلك أو قلبك في َفكِّ

 هذا المقطع الكتابي؟

ن. ن أفكارك في دفترك.  َدوِّ ا أو حقَّين تفهمهما. فَكِّر فيهما ودوِّ  اكتشف َحقّاا واحدا

 )بعد أن يقضي أعضاء المجموعة بعض الوقت في التفكير والكتابة، شاركوا أفكاركم بالتناوب(.  شارِك.

نَّا.  لنتناوب في مشاركة األشياء التي اكتشفها كل واحٍد م 

 تذكَّر أنه في كل مجموعة صغيرة، سوف يُشارك أعضاء المجموعة ُمشاركات ُمختلفة(.)
 

 23-11: 1 يةروم

 .عواقب الحياة الفاسدة الّشّريرة: 1االكتشاف 

ف بالكامل حين يدين  هللا قّدوس وبار في كيانه اإللهي وطبيعته اإللهية وسلوكه اإللهي. ولهذا فاهلل عادل وُمنص 

لنّجسة والّسلوك غير الباّر وغير الّصالح. ولذا، يمكن أن يُتَّهم اإلنسان ويُشتكى عليه بكونه ذوي الطّبيعة ا

ا لغضب هللا الباّر والعادل. فال يمكن لهذا اإلنسان أن يطالب  ضا ا، وبالتّالي يكون مكشوفاا ومعرَّ ا وفاسدا شّريرا

أو شخصيّته أو سلوكه )سواء الّديني أو غير بمحبّة هللا ونعمته وقبوله على أساس العائلة التي ينحدر منها 

 الّديني(!

ا 20-15: 1 يةفي روم  بالمّرة، بل أشرار بشكٍل كامل يُثب ت بولس أّوالا أنَّ األمم )غير اليهود( ليسوا أبرارا

(. ولذا، حتّى يخلص هؤالء األمميّون يحتاجون لبّر هللا، الذي من دونه سيهلكون يقيناا وال 15: 1 ية)روم

 20-02: 1 يةلألمم، ويصف في روم الطّبيعة الفاسدة 02-15: 1 يةلة! ويصف الرسول بولس في روممحا

 . سلوكهم الّشّرير

ا أن  أعلن هللا شخصه وقّوته وقدراته وصفاته اإللهية من خالل أعمال خلقه. وكان األمم يستطيعون دائما

مله. من خالل ما كانوا يرونه في الخليقة، كانوا يعرفوا ما يكفي عن وجود هللا وطبيعته وصفاته اإللهية وما يع
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ا يستطيعون معرفة أّن ثّمة كائناا إلهيّاا، وأّن هذا الكائن اإللهي قوّي قدير. ولذا، فإن إثم األمم وسلوكهم  دائما

 (! 02-19: 1 يةالّشّرير هما بال عذر أو مبّرر )روم

المتعلِّق باهلل  حجبوا وكبتوا الحقّ بدوا هللا أو يخدموه، بل مع أّن لدى األمم فرصةا ألن يعرفوا هللا، فإنّهم لم يع

المتعلّق باهلل الحّي أكاذيبهم المبتَكرة )أكاذيبهم الفلسفيّة والّدينيّة،  استبدلوا بالحقّ (، بل و15: 1 يةالحّي )روم

أشكال الوثنيّة.  (! ونتيجةا لهذا، أسلموا أنفسهم لكلّ 05: 1 يةوكذلك أكاذيبهم التي يدعونها "علمية"( )روم

ا وتماثيل للبشر والحيوانات  ا من حجارة. أبدلوا بمجد هللا الخالد صورا عمل األمميّون غير المتعلّمين أصناما

(. وأّما األمميّون المتعلّمون فقد ابتكروا فكرة خاّصة بهم عن "اإلله"، ابتكروا ديانتهم 02-01: 1الفانية )روما 

بهم. فخلقوا إلهاا على صورتهم، ألنَّهم بهذا يستطيعون أن يعبدوا إلههم من  الخاّصة وكتابهم الّديني الخاصّ 

، ابتكر رجال الحرب إلهاا للحرب، وابتكر الفاسد  دون الحاجة ألن يغيّروا في أنفسهم أو سلوكهم األثيم. فمثالا

ا، وابتكر األثيم إلهاا يعطي إعالناٍت تبّرر سلوكه األثيم )مزمو (. ولكّن إن رغب 5: 115ر أخالقياا إلهاا فاسدا

أحٌد بأن يعبد هللا الحّي، إله الكتاب الُمقدَّس، فإنّه ينبغي أن تتغيّر طبيعته البشريّة وأخالقه وسلوكه! ينبغي له 

 أن يتغيّر! ينبغي له أن يُولَد ثانيةا! 

بة! كلُّ ما يفّكر به هؤالء يكون باطالا وعواقب العيش في اإلثم والخطيَّ  بال منفعة في عيني هللا. ة مريعة ومرع 

ر فكر قلب ]اإلنسان[ 01: 1 يةكّل ما يخرج من قلوب هؤالء إنّما هو ظالٌم في ظالم )روم (. "... كّل تصوُّ

ا باإلثم" )تكوين  (. أظهر األمم الظّلمة 19: 15(. و"من القلب تنبع األفكار الّشّريرة" )متّى 5: 2يتّسم دائما

 وا أنّهم فقدوا القدرة على أن يعملوا أيِّ شيء صالح أو باّر! ، وأظهرفي أعماق كيانهمالكائنة 

 

  32-24: 1 يةروم

 .عواقب الّسلوك الّشّرير: 2االكتشاف 

يصف الّرسول بولس سلوك األمم الّشّرير وعواقبه الفظيعة والمريعة. يعتقد األمميون أنَّ إبقاء هللا ضمن 

صلون عليها إّما بالنظر إلى أعمال هللا في الخليقة أو إلى معرفتهم أمٌر غير ذي قيمة، هذه المعرفة التي يح

كّل أنواع  عَمل(. فبدالا من ذلك، يستمّرون في 15: 0؛ 05: 1 يةقوانين هللا المكتوبة على قلوبهم )روم

ون بها )رومالّشرور، بل ويمتدحون كّل أنواع الّشرور التي يرتك  (. 20: 1 يةبها اآلخرون ويَُسرُّ
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والّسلوك الّشّريرين فظيعة ومريعة! فاهلل يسل م األشرار لشرورهم وفسادهم! إنّهم يحصدون ما عواقب الحياة 

ور والمشاهد 1: 2زرعوه )غالطية  (! إنهم يرعون رغباٍت وشهواٍت خاطئة وأثيمة، مثل مشاهدة الصُّ

اة المشاهد اإلباحيّة المخزية هللا لحي يُسل مهماإلباحيّة ويقترفون كلَّ أنواع األعمال الجنسيّة الفاسدة. ولهذا، 

لخارجة عن الّسيطرة والّضبط (. إنّه يُسل مهم لشهواتهم الُمخزية الهائجة ا02: 1يةوالفساد الجنسي المهين )روم

هللا الذين  يترك(. 05: 1 يةوعاجز عن العمل بشكٍل سليم )روم (، ولذهن فاسٍد متعطّل02: 1 ية)روم

يتركهم إلى حياة الّشّر المستمّر. ونتيجةَ هذا،  -عّززونها ويمتدحونها يبتكرون الّشرور أو يعملونها أو ي

يغوصون أكثر فأكثر في الفساد واالنحراف والجرائم، خاّصة الفساد الجنسّي. ويظهر هذا الفساد األخالقي في 

جال الرّ االنحراف الجنسي والمثلية الفاضحة البشعة مع ما يعقبها من أمراض جنسية فظيعة ومريعة تصيب 

: 1 يةأنواع الّشرور في العالم )روم (. يُظه ر وويثب ت األَُمم أنهم أشرار بعملهم كلَّ 01-02: 1 يةوالنّساء )روم

ا وأنَّهم فقدوا القدرة على عمل  في سلوكهم الخارجيّ (. أظهر األَُمم ويُظه رون 09-21 ا مريعا أنهم فاسدون فسادا

 أّي شيٍء صالح!

   اتتوضيح    .إسأل: 3الخطوة 

 : ما األسئلة التّي توّد أن تطرحها على هذه المجموعة بشأن أي أمٍر في المقطع الكتابي؟فّكر

 ، وأن نطرح أسئلة عن أموٍر ما نزال ال نفهمها. 20-15: 1رسالة رومية قّدمها تلنحاول فهم كلِّ الحقائق التّي 

 ه في دفترك. : ُصْغ سؤالك بأكبر  درجٍة ممكنة من الوضوح، وبعد ذلك اكتبدّون

: )بعد أن يقضي أعضاء المجموعات دقيقتَين في التّفكير والكتابة، ليشارك كلُّ واحٍد بدوره بعض شارك

 أفكاره التي دّونها(. 

 : )بعد ذلك اختَر بعض هذه األسئلة لتجيب عنها بمناقشتها في مجموعتك.( ناقش

يذ، وبعض المالحظات على مناقشة هذه مثلة على أسئلة يمكن أن يطرحها التاّلماأل بعض )في ما يلي

 األسئلة.( 

 

 11: 1 يةروم

 ؟لماذا يغضب هللا على النّاس: 1الّسؤال 

 .مالحظات

بّااهللا إلهاا  ليس ا  ُمح   !قّدوس وبارّ فقط، بل هو أيضا

 أ. غضب هللا تعبيٌر عن قداسته وبّره. 
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ا ّر هللا وقداسته يجعالن عقاب الخطيَّ عدالة هللا المعاق بة صفة أساسيّة وجوهريّة في طبيعة هللا. فب   ة أمرا

ضروريّاا. كما أن بّر هللا وقداسته هما أساس حاجة اإلنسان للكفّارة البديليّة من أجل غفران خطاياه. هذا المبدأ 

ة النّاس هللا الباّر والُمقدَّس على خطيَّ  هو أساس شرح الّرسول بولس لعقيدة التبرير. "غضب هللا" هو غضب

ألّن الّسماء هي مسكن هللا. وغضب  من الّسماءة. غضب هللا ُمعلن باّر والّصالح على معاقبة الخطيَّ مه الوتصمي

ة من خالل الطوفان، ، عاقب هللا الخطيَّ ة بطرٍق عّدة. فمثالا ر من خالل معاقبته الفعلية للخطيَّ أو يظه يُعلَنهللا 

: 12ربات العشرة في مصر )انظر حزقيال سدوم وعمورة وتدميرهما، ومن خالل الضّ  حرقومن خالل 

01 .) 

 

 ب. غضب هللا تعبير عن عقابه العادل والُمنِصف.  

يشير "العصيان" إلى موقٍف شّرير تجاه هللا، ويشير "اإلثم" إلى اإلساءة بحّق اآلخرين وظلمهم. غضب هللا 

"الحّق" هو كّل ما هو صحيح على الذين يحجبون الحّق، الذين يتركون الحّق ليلتصقوا بالباطل واإلثم! 

وصالح وُمقدَّس وحقيقّي، ليس بعيوننا البشريّة بل بعينَي هللا اإللهيّتَين. الحّق هو بشكٍل خاّص الحّق الّديني 

؛ 0: 2كورنثوس 0؛ 11: 11؛ 20: 5؛ 01: 2واألخالقي الذي أعلنه هللا في الكتاب الُمقدَّس )يوحنا 

لَن في الكتاب الُمقدَّس يُعل ن الديانة الّصحيحة الوحيدة في العالم واألخالقيّات (. حّق هللا الُمع10: 0تسالونيكي 0

 الّصحيحة الوحيدة في العالم! يحجب النّاس أو يعوقون حّق هللا بشرورهم وآثامهم. 

 كيف يحجب النّاس الحّق؟ مع أّن النّاس يملكون ما يكفي من المعرفة واإلدراك بأّن هللا قّدوس وباّر وقدير،

فإنّهم ال يقّدمون هلل ما يستحقّه من مهابة، ويفتقرون لالحترام الواجب لكالمه وشريعته التي تنظّم حياة البشر 

 في عالقتهم باهلل وباآلخرين. 

كيف يبّدل النّاس الحّق؟ ال يُخر ج النّاس حّق هللا من حياتهم فحسب، بل ويستبدلون به كلَّ أنواع الكذب 

الكذب فلسفيّاا أو دينيّاا أو علميَّا في طبيعته. إنهم يستبدلون باهلل كّل أنواع االبتكارات  البشرّي، سواء أكان هذا

ب يستبدل هللا الُمعلَن عنه في كّل أسفار أنبياء العهد القديم وفي يسوع االبشرية عن "إله" يتبعونه. النبّي الكذ

؛ 00-15: 15ن "هللا" وما هو عليه )تثنية ( بإعالناتهم ع0-1: 1المسيح وفي رُسل العهد الجديد )عبرانيين 

(. األنبياء الكذبة ومعلّمي الهرطقات يستبدلون بتعاليم الكتاب الُمقدَّس الصحيحة كلَّ 02-15: 2 أعمال الرسل

ا" يفّصلونه بأنفسهم.  أن هللا سيعاقب الذين  بكل تأكيدأنواع التّعاليم البشريّة المبتكرة، مخرجين بها "كتاباا ُمقدَّسا
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يؤمنون بكّل أنواع الديانات الكاذبة الُمزيَّفة ويمارسون ما توصي به من طقوس وممارسات. الّديانات غير 

 المسيحيّة ديانات خاطئة وليست "الحّق"، ألنّها تحجب الحّق الذي تعلّمه الّديانة المسيحيّة! 

 

 22-19: 1 يةروم

 ؟كيف يُعلِن هللا عن نفسه لألَُمم: 2الّسؤال 

 .مالحظات

 عاًما من هللا عنه.  إعالنًاأ. نال جميع النّاس  

لم يحدث أن ترك هللا، إله الكتاب الُمقدَّس، نفسه بال شاهد في أيِّ زمن وسط خالئقه العاقلة في األرض. فقد 

ا كافياا عن شخصه وما يطلبه من خالئقه من خالل أعماله في خليقته )روم (، ومن 02-19: 1 يةمنح نورا

(. خلق هللا جميع النّاس 15: 0 يةشرائعه األخالقيّة المكتوبة على قلوب النّاس وفيها )رومخالل قوانينه و

وفيهم قدرةٌ على أن يعرفوا عن هللا ولو بعض المعرفة. ال يقول بولس إّن كلَّ ما يمكن معرفته عن هللا قد أُعل ن 

ن هللا لجعل إثمهم وشّرهم بال عذر! ال لألمم، ولكنّه يقول ببساطة إنّه كان لدى األمم ما يكفي من المعرفة ع

يتحدَّث هنا عن معرفٍة بوجود هللا فقط، ولكن عن معرفٍة بطبيعة هللا وصفاته، مثل قدرت ه األزليّة وألوهته 

(. وبحسب هذه المقاطع الكتابيّة، فإّن لدى األمم معرفة عن صفات هللا 20: 1 ية( وعدله )روم02: 1 ية)روم

؛ 19؛ مزمور 5حه وحكمته وقوته وجالله التي تظهر في أعماله ومن خاللها )مزمور غير المرئّي، مثل صال

 (. 01-02: 11؛11: 12 الرسل ؛ أعمال02-01: 22إشعياء 

، أي "في"(. إنّه إعالن في أذهانهم "en")في اليونانية  فيهم، واألفضل أن نقول لهمالمعرفة عن هللا واضحةٌ 

الل الطّبيعة التي ُخل ق عليها البشر، أي على صورة هللا، وهي ما تقّدم دليالا وقلوبهم. هذا إعالن من هللا من خ

على كينونة هللا وصفاته الكاملة. هذا يمّكن البشر من رؤية إظهار وإعالن هللا في أعمال خليقته. لم يترك هللا 

ا، ولذا فإنَّ  ا واضحةا تماما خالئقه العاقلة ملتزمة بأن  نفسه بال شاهد. فوجود هللا وصفاته الكاملة كانت دائما

تعترف به وتعبده بصفته اإلله الحقيقي الوحيد! وهذا يُظه ر حقيقة أنَّ خالئق هللا العاقلة ليست كائناٍت ماّدية 

ا. ولكون البشر كائناٍت روحيّة وأخالقيّة، فإّن ال عذر إلثمهم وشّرهم الماثل  فقط، بل وروحيّة وأخالقيّة أيضا

 (. 02-19: 2 يةفي حياتهم )روم
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بت واستبد لت )اآليتان  (. فمع أّن لدى كلِّ البشر القدرة على أن يعرفوا 05و 15ولكن هذه المعرفة عن هللا ُحج 

(. وهذا الموقف 01: 1 يةعن وجود هللا وطبيعته وصفاته، فإنهم "لم يمّجدوه باعتباره هللا وال شكروه" )روم

 بحسب معرفتهم للحّق، بل عارضوا الحّق وقاوموه بكّل إصرار وإثم.  بال عذر، ألنّه يُظه ر أّن النّاس لم يسلكوا

ين، ولكنّها كانت نتيجة جهلهملم تكن عبادتهم لألصنام واألوثان نتيجة  ! هم شّرهم وإثمهم الطّوعيَّين الحرَّ

خطأ  (، ولكنّهم مع هذا يعملون ما هو20: 1 يةواب الذي يرغب برؤيته فيهم )روميعرفون إرادة هللا والصّ 

 وشّر في عيني هللا. إنّهم ال يعبدون هللا الحقيقي وال يعترفون بأّن هللا الحّي هو مصدر حياتهم وبركاتهم. 

ا ليس نتيجةا لجهلهم، ولكنّه نتيجة شّرهم وإثمهم وفسادهم طواعيةا. إنّهم  وفسادهم األخالقي والجنسّي هو أيضا

(، ولكنّهم مع هذا يعملون الشّر 20: 1 يةخرين عمله )روميعرفون ما ينبغي أن يعملوه لآلخرين وما ينبغي لآل

 (. 21-09: 1 يةنواع الّشّر بعضهم تجاه بعض )رومتجاه اآلخرين. إنّهم يرتكبون كافّة أشكال وأ

ا يعرف في أعماق نفسه أنّه مذنٌب بحجب الحّق أو اتّباعه للكذب وإحالل هذا  ا وشّرا وحتّى أكثر الخطاة فسادا

 يةلحّق. إنّه يعرف أنّه ُمعرَّض لغضب هللا، وأنَّ هذا حّق وعدل. ويقول الرسول بولس في رومالكذَب محّل ا

حكم هللا الباّر والعادل، وهو أّن الذين يعملون هذه األمور يستحقّون الموت،  يعرفونإنّه مع أّن النّاس  20: 1

ن عن سرورهم بهم. ال يمكن إصمات فإنّهم ال يستمّرون بعملها فحسب، بل ويمتدحون من يعملونها ويعبِّرو

 ضمير اإلنسان بشكٍل تامٍّ أبداا! 

 

اب. يحتاج جميع النّاس    من هللا عنه. إعالنًا خاّصً

، فإّن هذا ال دينونتههللا و حكممع أّن إعالن هللا في خليقته وأعماله كاٍف لجعل النّاس بال ُعذر في ما يتعلّق ب

. فحتّى يخلص النّاس يحتاجون لما هو أكثر من إعالن عاّم الخالصتهم إلى يعني أّن اإلعالن العاّم كاٍف لقياد

عن هللا. إنّهم يحتاجون إلعالن خاّص من هللا. فالمشاعر الدينيّة الطبيعيّة وحكمة النّاس الّدينيّة ال تستطيع أن 

ون فيها تُثب ت أّن معرفة تخلِّصهم. اختبار النّاس في كّل العالم، في شتّى أنواع الظّروف التي يُوَجدون ويعيش

هللا التي استقوها من أعمال هللا في الطّبيعة ومن قوانين وشرائع هللا األخالقيّة المكتوبة على قلوبهم قادتهم إلى 

اإليمان بيسوع المسيح. المعرفة التي لدى األَُمم عن هللا من خالل أعماله وفي قلوبهم ومن خالل تقاليدهم 

إله الكتاب الُمقدَّس، كما أنّها ال تقود إلى البّر والقداسة اللذين يطلبهما هللا.  - الحّي الغامضة ال تقودهم إلى هللا

(، 02-01: 1 يةفألجل نوال الخالص، يحتاج النّاس في كّل مكاٍن في العالم إلى إعالن خاّص من هللا )روم

 إلنجيل هو إعالن هللا الخاّص. (. فا01: 2؛ 11: 1 يةوهذا اإلعالن الخاّص ُمقّدم في بشارة اإلنجيل )روم
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 22-21: 1 يةروم

 ؟لماذا يسلم هللا النّاس لرغباتهم الّشّريرة وطريقة حياتهم الّدنيئة والمهينة: 3الّسؤال 

 .مالحظات

 أ. أقرَّ هللا عالقةً واضحة وُمحدَّدة بين الّدين واألخالق.   

يقود اإلثم والبُعد عن هللا إلى الّشّر. ويقود الّضالل الّديني )الفساد الّروحي( إلى الفساد األخالقي. الذين ال 

يريدون االعتراف واإلقرار بما أعلنه هللا الحّي عن نفسه سيفسدون ويزداد فسادهم أكثر فأكثر. فكلّما ضُعف 

، حين ال يشكر إنساٌن هللا أو تواُصل اإلنسان باهلل الحي صار اإلنسان أكثر فسادا  ا وانحرافاا في سلوكه. فمثالا

 يمّجده يصير أحمَق وغبيّاا في تفكيره. 

وحين يؤمن اإلنسان بإله ُمزيَّف أو بعقائد دينية خاطئة وُمزيَّفة، فإنّه يبدأ عيش حياٍة فاسدٍة أخالقيّاا وجنسيّاا. 

ا. فحين يعيش اإلنسان في حالٍة من الفساد األخالقّي والجنسّي، فإنّه يمكنك افتراض أنّه  والعكس صحيٌح أيضا

في الغالب يؤمن بعقائد دينيّة منحرفة وخاطئة. فإّما أنّه ال يؤمن بأيِّ إله أو بإلٍه ُمزيَّف كاذب أو بنفسه إلهاا 

 جهٍة أخرى.  لنفسه. أقّر هللا رباطاا ال ينفصم بين اإلثم والبُعد عن هللا من جهة والفساد األخالقّي الجنسّي من

ا صحيح. فالذي يتوب ويبتعد عن فساده األخالقّي الجنسي سيحّب ويقّدر الحّق الذي  وللخير أّن العكس أيضا

يحتويه الكتاب الُمقدَّس. والذي يعيش ويسير مع هللا الحي، إله الكتاب الُمقدَّس، سيحافظ على مستوى أخالقي 

 باّر وحقيقّي!

 

 ة. يم الخاطئ لمزيد من ارتكاب الخطيَّ ة بتسليَّ ما يعاقب هللا الخط ب. غالبًا 

ة، كحكٍم قضائي منه، أمٌر يتوافق مع قداسة هللا وعمل اإلنسان الالأخالقي والفاسد. ال تسليم هللا لإلنسان للخطيَّ 

بهم إليقاعهم في الخطيَّ  يدفع هللا اإلنسان إلى عمل الّشرّ  هم يتركالنّاس و يسل م(، لكنّه 12: 1ة )يعقوب وال يجرِّ

هللا النّاس لنجاستهم الجنسيّة المهينة والمخزية وأعمالهم غير الالئقة والُمخزية في ما بينهم  يسل ملشّرهم. حين 

. حين يسل م هللا النّاس لذهٍن فاسد فهو ببساطة يتوقّف عن كبح جماح أعمالهم الّشّريرة(، 02، 02: 1 ية)روم

فهو (، 21-05: 1 يةأن يبتكروا الّشّر بكافّة أشكاله وأنواعه )رومفإّن األمر الوحيد الذي يستطيعون عمله هو 



4الدَّرس -تاسعال الدليل  

(. وحين يصّرون على 1: 2. فاهلل يسمح بأن يحصدوا ما زرعوه )غالطية ببساطة يسل مهم ويتركهم لخطاياهم

 سيعاقبهم على، بل وفإّن هللا لن يمنع رحمته ونعمته عنهم فحسباالستمرار في هذا النوع من اإلثم والّشّر، 

، 15: 1 يةمن خالل عدم إيمانهم وعصيانهم وتقسيتهم الّدائمة لقلوبهم )انظر روم تقسيتهم المستمّرة لقلوبهم

 (. 15-11: 12؛ متّى 12-9: 2؛ إشعياء12-1: 11؛ 15: 9؛ 02-05

 

 ج. يبدي هللا صبًرا تجاه األشرار واآلثمين في األرض. 

ا قبل أن يسل م إنساناا  ا عظيما ، قبل أن قتل يبدي هللا صبرا ما لرغباته الخاطئة ولطريقة حياة مهينة وُمخزية. فمثالا

قايين أخاه تعامل هللا بلطٍف مع قايين، داعياا إيّاه لعمل ما هو صائب. ولو عمل قايين ما طلبه هللا لقبله )تكوين 

شرار الّساكنين على (. وقبل الطّوفان انتظر هللا بصبره وطول أناته مّدةا طويلة على رجاء أن يتوب األ2-1: 2

(. وقد أعطى هللا إيزابل، الذي نشرت 9: 2بطرس 0؛ 02: 2بطرس 1؛ 5: 2األرض فال يهلكون )تكوين 

عبادة األوثان والفساد األخالقّي الجنسي في الكنيسة، زمناا لتتوب عن فسادها الجنسي والّروحي، ولكْن لعدم 

 (. 00-02: 0 يوحنا وثقيل عليهم )رؤيارغبتها هي وأتباعها بعمل هذا أتى هللا بألم شديد 

 

 د. يأتي هللا بدينوناٍت حالية على النّاس لينقذهم من الّدينونة األبديّة.  

دينونات هللا الحالية في هذه الحياة تسبق دينونة هللا النّهائيّة في نهاية هذا الّدهر. وتتمثَّل دينونات هللا الحالية 

يتعّدى النّاس القوانين والّشرائع األخالقيّة والّروحيّة التي غرسها هللا في  بسماحه بوقوع دينوناٍت معيّنة حين

(. وكما هو الحال في قانون الجاذبيّة الفيزيائي، فإّن 5-1: 2الخليقة. وهم بهذا يحصدون ما زرعوه )غالطية 

ا. والذي يزرع الكراهية سيحصد عالقاٍت مكسورة. والذي يزرع االستبداد  الذي يزرع كسالا سيحصد فقرا

 يحصد حروباا. والذي يزرع تعاطي المخّدرات يحصد إدماناا عليها. 

ا من إيقاع دينوناٍت معيّنة على النّاس حين يصّرون على تجاهل إله الكتاب  دينونات هللا الحالية تتألَّف أيضا

ة عليهم. ومن األمثلة على هذه الُمقدَّس وتركه. فيسحب هللا عنايته وحمايتهم لهم، ويأتي بدينوناته الزمنيّة الحاليّ 

الّدينونات: تلف حصاد حقولهم، وحروب تمّزق بلدهم، ومعاناة الشعب من خساراٍت عظيمة، وعدم وجود ما 

؛ متّى 11-2: 1ي ؛ حجّ 10-2: 2؛ عاموس 05-12: 02ن يكفي من أيِّ شيٍء على األرض، وغيرها )الويي

هللا كافّة أنواع الكوارث الطّبيعيّة، كالزالزل  (. يستخدم9: 12؛ 01-02: 9 يوحنا ؛ رؤيا2-12: 02
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والفيضانات والجفاف والمجاعات واألوبئة عبر تاريخ البشر على األرض ليُظه ر لإلنسان عدم رضاه 

 (. 01: 12وانزعاجه بسبب خطاياهم وليحذِّرهم وينذرهم بأن يتوبوا ويعودوا إليه )حزقيال 

المستقبليّة! "ولكْن ما دام قد ُحك م  األبديّةلى النّاس لحمايتهم من دينونته ع الحاليةيأتي هللا بدينوناته الزمنية 

(. هدف دينونات هللا الحالية هو 20: 11كورنثوس 1علينا، فإنّنا نؤدَّب من قبَل الّرب حتّى ال ندان مع العالم" )

م، ولتوبيخهم على تأديب النّاس، أي تحذيرهم وتنبيههم لكشف وفضح خطاياهم، وللفت انتباههم لخطاياه

. "ألّن القضاء ال ينفَّذ بسرعٍة على اآلنخطاياهم، ولدعوتهم إلى التّوبة. هدف هللا هو أن يعمل األفضل للنّاس 

؛ مزمور 11: 12؛ انظر تثنية 11: 5الّشّر المرتَكب، فإّن قلوب البشر تمتلئ بالعزم على فعل الّشّر" )جامعة 

(. ينفخ هللا بأبواق الدينونة ليحّذر ويدعو 11-5: 1ي ؛ حجّ 10-2: 2؛ عاموس 9: 02شعياء ؛ إ102: 119

 (. 01-02: 9 يوحنا النّاس للتّوبة )رؤيا

ا لخطاياهم،  ا إيّاهم بال عقاب، فإنّهم سيصيرون في النّهاية عبيدا إن تسامح هللا مع إثم النّاس وشّرهم تاركا

ا ألن يعاقبهم بعقابه األبدي. قْصد هللا من دينوناته الحالية هو أن يدفع النّاس لترك  وبالتّالي سيكون هللا مضطرا

: 19(. يعاقب هللا ليشفي )إشعياء 12-2: 10إثمهم وشرورهم، وأن يشتركوا في قداسة هللا وبّره )عبرانيين 

(. ولكن إن لم يتجاوب اإلنسان مع صبر اإلنسان وطول أناته بالتوبة، فحينئٍذ سيسلمه ويتركه غضب هللا 00

بّة )الباّر ل  (. 9-5: 1تسالونيكي 0النفصال األبدي عن محضر هللا وعنايته الُمح 

 22-22: 1 يةروم

 ؟كيف ينظر الكتاب الُمقدَّس إلى المثليّة الجنسيّة: 4الّسؤال 

  .مالحظات

  .أ. عالقة الّزواج 

ُجل والمرأة ضمن بحسب تّعليم الكتاب الُمقدَّس الواضح، فإّن عالقة الجماع أمٌر قصد هللا بأن يكون بين ا لرَّ

(! عالقة 2: 12؛ عبرانيّين 5-2: 2تسالونيكي 1؛ 02: 0عالقة الّزواج، وليس في أية عالقة أخرى )تكوين 

ا عالقة بين رجٍل واحد وامرأة واحدة. فالّزواج بين رجٍل واحٍد وامرأة  الّزواج في الكتاب الُمقدَّس هي دائما

ا ابتكره أي مجتمع )تكوين واحدة هو ما رسمه هللا من البداية، ولم  ا أمرا ؛ 5: 19؛ متّى 02: 0؛ 01: 1يكن يوما

ا طوَل الحياة )متّى 21: 5أفسس  دهما معا : 19(. حين يتزّوج الرجل وامرأة فإنّهما يقّران بأنَّ هللا هو َمن يوحِّ

ا أمام هللا بأن يبقيا أمينَين واحدهما نحو اآلخر )مالخي 2 الب هللا كلَّ النّاس (. يط15-12: 0(، ويقطعان عهدا
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في كّل البالد والثّقافات والحضارات والعصور واألزمنة بأن يكر موا عالقة الّزواج، وأن يحصروا العالقة 

 (. 2: 12الجنسيّة في عالقة الّزواج )عبرانيّين

 

 .ب. عالقة المثليّة الجنسيّة 

ه الجنسّي عندالقضية التي يعالجها الكتاب الُمقدَّس ليست  ، سواء الّشخص أو ميوله أو مشاعره الجنسيّة التوجُّ

أكانت غيريّة )نحو الجنس اآلخر( أو مثليّة )نحو أفراد من جنسه(. فالقضية المهّمة التي يهتّم الكتاب الُمقدَّس 

ه الجنسّي أو الميول والمشاعر الجنسيّةبمعالجتها هي   . الكيفيّة التي بها يعبّر الشخص عن هذا التوجُّ

لّشخصيّة مع المثليين من الّذكور واإلناث )الّسحاقيّات( تُظه ر التّأثير الكبير ألبيهم أو أّمهم عليهم النّقاشات ا

رهم ونمّوهم وقبولهم أن يكونوا رجالا أو امرأة. ال يشرح الكتاب الُمقدَّس األسباب  خالل فترة نشأتهم على تطوُّ

يّون أو بأنّهنَّ سحاقيّات. ولكّن الكتاب الُمقدَّس يعلّم الممكنة المختلفة والمتنّوعة العتقاد البعض بأنّهم مثل

هه أو ميله الجنسي! خلق  بوضوح بشأن ما على اإلنسان أن يعمله أو ال يعمله في حياته الجنسيّة مهما كان توجُّ

(. خلق هللا الجنس ألجل متعة 02: 0هللا الجنس لربط الّزوج والّزوجة في وحدٍة تدوم مدى الحياة )تكوين 

(. ولكّن هللا يمنع كلَّ أنواع العالقة الجنسيّة خارج 05: 1لّزوجين )نشيد األنشاد(، وإلنجاب نسل )تكوين ا

 العالقة الّزوجيّة بين الزوج وزوجته. فكّل أنواع العالقة الجنسيّة األخرى تخالف قصد هللا وإرادته الواضحة. 

ة زنى المحارم والّزنى )العالقة الجنسيّة خارج خطيَّ ، مثل في العهد القديم يدين هللا الخطايا الجنسيّة بقوة وشدة

، 12: 02؛ 02، 00، 02، 2: 15الّزواج( والمثلية الجنسية والبهيميّة )معاشرة الحيوانات جنسيّاا( )الويّين 

: 01؛ 11: 02؛ 22-02: 00(، والالنضباط والخيانة الّزوجية واالغتصاب والّدعارة )تثنية 11، 15، 12

01 .) 

ة مشاهدة األفالم والّصور مثل أولئك الذين ينغمسون في خطيَّ  ي العهد الجديد، يدين هللا بشّدة اآلثمين جنسياا،وف

اإلباحيّة، والذين يخونون عهودهم الّزوجية بالّزنى، والعاملون بالّدعارة من الّذكور، واآلثمين في مماَرسة 

(. ال يتكلّم هللا بأيِّ تصريح بشأن 5-2: 2بطرس 1 ؛5-2: 5؛ أفسس 12-9: 2كورنثوس 1المثليّة الجنسيّة )

ه الجنسّي أو المشاعر أو الميول الجنسيّة عند اإلنسان، مثلما ال يتكلّم بأي تصريح بشأن ميل اإلنسان  التوجُّ

(. فكّل النّاس في عالمنا لديهم بالطّبيعة ميل آثم 11-10: 02نحو القتل أو الكذب أو الّسرقة أو الّشهوة )خروج 

 وتوّجه خاطئ ومشاعر أثيمة خاطئة! 
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(، وبمعونة هللا 12-12: 1يواجه جميع النّاس تجارب تدفعهم لالستسالم لطبيعتهم القديمة الخاطئة )يعقوب 

(. ما يدينه هللا هو إظهار اإلنسان طبيعته القديمة 12: 12كورنثوس 1يستطيع الجميع مقاومة هذه التّجارب )

رقة وارتكاب الخطايا الجنسيّة الّسابقة الذِّكر. الّذين أسلموا أنفسهم للفساد األخالقي الخاطئة بالقتل والكذب والسّ 

(. فاهلل سيهلك ويدّمر الذين 5: 01 يوحنا ؛ رؤيا1واالنحراف الجنسيَّين سيُكابدون عقاب النّار األبديّة )يهوذا 

 (. 11-12: 2كورنثوس 1يدّمرون أجسادهم )

أّن أيَّ َمن ارتكب هذه الخطايا يمكن أن يخلص حين يأتي إلى  11: 2ورنثوس ك1وعلى كّل حال، تعلّم رسالة 

يسوع المسيح طالباا الغفران )التّبرير( ويخضع لعمل الروح القدس ليحيا حياةا ُمقدَّسة )التّقديس(. يدين هللا 

يخلصوا حين يتوبون  مماَرسات المثليّة الجنسيّة، ولكن الذين مارسوا أو يمارسون المثليّة الجنسيّة يمكن أن

 عن خطاياهم وممارساتهم ويعودون إلى يسوع المسيح. 

 

 32-21: 1 يةروم

ون بهم: 2الّسؤال   ؟كيف يعاقِب هللا الّذين يتركون عن قصد معرفة هللا ويمتدحون فاعلي الّشر ويَُسرُّ

 .مالحظات

 يعملوه. وفي النّهاية سيمتلئون بكّل هللا هؤالء لذهٍن منحرف وعاطٍل عن التمييز ليعملوا ما عليهم أال سيُسل م

أنواع الّشرور واالنحراف والفساد. ومع أنّهم يعرفون أّن الذين يعملون هذه األمور يستحقّون الموت األبدي، 

ون في عمل هذه األمور فحسب، بل ويمتدحون الذين يعملونها.   فإنّهم ال يستمرُّ

  تطبيقات   . طبِّق: 4الخطوة 

 والتّي تمثّل تطبيقاٍت ممكنة للمؤمنين؟ الكتابي التّي يحتويها هذا المقطع : ما الحقائقفّكر

ا بقائمة ممكنة من التّطبيقات التّي نستقيها من شارك ودّون نها.  ،20-15: 1رومية : لنفّكر معا  وندوِّ

لها إلى تطبيق شخصي؟فّكر  : ما التّطبيقات الممكنة التّي يريد هللا أن يحوِّ

 لتّطبيق الّشخصي في دفترك. يمكنك أن تشارك آخرين بتطبيقك الّشخصي.: اكتب هذا ادّون

)تذّكر أنّه لن يهتم الجميع بتطبيق الحقائق نفسها، كما قد تكون لديهم تطبيقات مختلفة للحّق نفسه. وفي ما يلي 

 قائمة بتطبيقاٍت ممكنة.( 
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 :32-11: 1 يةمن روم مقترحةأمثلة على تطبيقات  .1

ا! يعلّم الكتاب الُمقدَّس الحقَّ )يوحنّا  ال تحجب   :15: 1  (.  11: 11الحّق أبدا

 حاول أن تالحظ صفات هللا غير المنظورة بأعماله المنظورة في الطّبيعة والخليقة.  : 19-02: 1

ا في ما يختّص بمطالب هللا. ليس من يستطيع أن يّدعي أمام هللا بأنّه  : 02: 1 ال تحاول أن تقّدم أعذارا

 لكامل. جاهل با

د هللا على كلِّ شيٍء فيك وعلى كّل شيٍء تعمله. أ   :01: 1  شكر هللا على كلِّ بركاته ومجِّ

 ال تبدِّل حق هللا بالكذب!  : 05، 02: 1

ا إلى سلوك جنسّي منحرف وفساد، واالنحراف  !انتبه : 02-02: 1 فالّديانة الُمزيَّفة والمنحرفة تقود حتما

ا إلى معتقداٍت منحرفة وخاطئة! األخالقي الجنسّي يقود حت  ما

 : ُكْن على يقين بأنَّ هللا سيسلمك لعاداتك اآلثمة الخاطئة إن لم تتب عنها. 05، 02، 02: 1

ه( تقود إلى أمراض ومشاكل فظيعة    :01: 1 انتبه، فخطايا المثليّة الجنسيّة )المماَرسة ال التوجُّ

 وُمريعة.

ظة على معرفة هللا الحّي التي حصلَت عليها من الكتاب الُمقدَّس أمٌر ثمين اإلبقاء والمحاف            : 05: 1

ا.   جدا

 اإلثم والبُْعد عن هللا يقودان يقيناا وحتمياا إلى كافّة أشكال الّشّر.  : 05-09: 1

 هذه قائمة عمليّة بأموٍر يعتبرها هللا خطايا.  : 09-21: 1

 يره بشكٍل كامل! ليس من إنسان يستطيع أن يُصم ت ضم   :20: 1

   

 :أمثلة على تطبيقاٍت شخصية .2
ا. كما كثُرت في حياتي أمثلة على عدم احترام  . أ ا وشّريرا أُق رُّ بأنّني حين كنُت بعيداا عن المسيح كنُت آثما

هللا وعمل أنواٍع عّدة من الّشرور. تُبُت ورجعت إلى هللا وبّره فقط حين أدركُت أنّه ليس من برٍّ في 



4الدَّرس -تاسعال الدليل  

ا. ُمن حُت برَّ هللا حين آمنُت بأنَّ يسوع المسيح مات نفسي يمكنني  به أن أرضي مطلب هللا بأن أكون باّرا

 عني بسبب خطاياي، وأقيم ليظه ر ويثب ت أنَّ هللا قب ل كفّارة ذبيحته المسيح ألجل خطاياي!

 

شخٍص ما وحياته  أدرُك تماَم اإلدراك أّن ثمة رابطاا قوياا غير قابل للقطع بين االعتقاد الّديني عندَ  . ب

األخالقيّة. كّل أثيم يبدأ بعمل الّشرور. كّل من يؤمن بديانة خاطئة ُمزيَّفة سوف ينتهي به األمر 

ا أن  ا عبادة األوثان والقتل والّسرقة والفساد الجنسي والكذب والّرغبات األنانيّة. ولذا، مهّم جدا ممارسا

يحيوا حياة أخالقيّة سليمة وصحيحة. أسعى ألن أعلّم النّاس حّق بشارة اإلنجيل حتى يستطيعوا أن 

أعلّم النّاس المعتقدات المسيحيّة )العقيدة(، وأدّربهم على الّسلوك الّروحي واألخالقي المسيحيَّين 

الّسليمين. "العقيدة" هي الحّق الكتابي الذي ينبغي أن أومن به. "األخالقيات" هي الحّق الكتابي الّذي 

 ه. ينبغي أن أطبّقه وأعيش

 

 التجاوب    .صلِّ : 2الخطوة 

ل في صالتك لما تعلّمته خال تجاوب. )20-15: 1رومية بشأن حقيقة علّمنا هللا إيّاها في  بالتناوبلنصلِّ 

على أن تكون صالتك جملةا أو جملتَين. تذكَّر أن يصلّي أعضاء المجموعة  دراسة الكتاب الُمقدس. تدّرب

 بشأن مواضيع مختلفة.( 

 

 دقائق( 5) صالة  2

 صالة شفاعيَّة

 

ا وألجل الناس في العالم تابعوا الصالة  .في مجموعات ثُنائيَّة أو ثاُلثيَّة. ارفعوا صلواتكم ألجل بعضكم بعضا

  

 )دقيقتان( واجب بيتي 2

 للّدرس القادم

 

 ترهم(. أعضاء مجموعتك الواجب التالي مكتوباا، أو اطلب منهم أن يكتبوه في دفا أعط   قائد المجموعة.)

ا للمسيح وأن تبني كنيسة المسيحتعهَّد .1  . وأن تكرز بالملكوت : تعهَّد بأن تتلمذ أناسا

ظ أو علّم أو ادرس .0  مع شخٍص آخر أو مجموعة.  20-15: 1رومية  ع 
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ا مع هللا تقرأ فيه حوالى نصف أصحاح الخلوة الروحية .2  1، 2، 5، 2تثنية من : خّصص وقتاا خاّصا

ل. اكتب مالحظاتك. يومياا. استفد من منهج  ية الَحق الُمفضَّ

راجع يومياا . 22: 0"انتصار الملكوت": دانيال تأّمل بآية الكتاب الُمقدَّس الجديدة واحفظها.  الحفظ: .2

 آخر خمس آيات كتابية حفظتَها. 

ر َمثَل "الوكالء األشرار" الموجود في متّى التعليم .5  ؛ لوقا10-1: 10؛ مرقس 29-22: 01: حضِّ

 . استف د من الخطوات اإلرشاديّة الّستّة لتفسير األمثال الواردة في الّدرس األول.9-19: 02

 (. 2: 5صلِّ ألجل شخٍص أو أمر ُمحّدد هذا األسبوع، وانظر ما سيفعله هللا )مزمور  الّصالة: .2

ن مالحظاتك .1 ا مالحظاتك بشأن وقتك الخاّص مع هللا،  دوِّ بشأن بناء كنيسة المسيح. اكتب أيضا

 ظاتك بشأن آيات الحفظ، ومالحظات التّعليم وهذا التّحضير لألسبوع القادم.ومالح

 

 


