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 صالة 1

 

 

س مجموعتك وهذا البرنامج التدريبي  قائد المجموعة:  . الذي يتعلَّق بالكرازة والمناداة بملكوت هللاَصلِّ وكرِّ

 دقيقة(  02) مشاركة  2

  صموئيل2

 

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

 (. 22، 11، 12، 11صموئيل 2خلواتكم الروحيَّة وتأمالتكم في المقاطع الكتابيَّة الُمعيَّنة لُكم )

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

 بكتابة المالحظات.  وااكتف

 دقائق( 5) حفظ 3

 رسالة روميةمراجعة آيات الحفظ من 

 

  من رسالة رومية.سلسة آيات الحفظ المأخوذة في مجموعاٍت من اثنين  راجعوا

 دقيقة(  55) درس كتاب 4

 31-21: 3رومية 
 

في  تعليمه باالستنتاج بأنّه ليس من يهودّي أو أممّي بارّ  02-91: 3 يةيختم الّرسول بولس في روم: ُمقّدمة

حفظ الّشريعة ال يؤّدي إلى  عليهم وُمدانين. كما يختم بقوله إنّ  االجميع يقفون أمام هللا محكوم   عيني هللا، وبأنّ 

 ة التي بها يمكن لإلنسان أن ينال التّبرير. ، يعلّم بولس عن الكيفيّ 39-09: 3 يةّر. وفي رومامتالك الب  

 

 كلمة هللا                              .                            اقرأ: 2الخطوة 

  . 39-09: 3رومية لنقرأ  اقرأ.

 لنقرأ بالتناوب بحيث يقرأ كل شخص آية واحدة إلى أن ننتهي من قراءة المقطع بأكمله. 
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 .                                                     ُمالحظاتاكتشف: 1الخطوة 

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 َحقّ ا واحد 

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

نَّا.  لنتناوب في مشاركة األشياء التي اكتشفها كل واحٍد م 

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

 

يعني  اإله الكتاب الُمقدَّس )حالة أو وضع المؤمن(، وثاني   -التمتُّع بعالقة سليمة مع هللا  "التّبرير" يعني أوال  

 إله الكتاب الُمقدس )عملية النّمّو أو أسلوب حياة المؤمن(.  -عمل الّصواب في عيني هللا 

امل وتاّم في عينيه، وبالتالي بشكٍل ك اما باّر   اإله الكتاب الُمقدس إنسان   عل نيُ معنى أن "يتبّرر" اإلنسان هو أن 

ا يعتبره ويتعامل معه برير عمل ة، ُمصالَح مع هللا( إلى األبد. التّ بشكٍل كامل وتاّم )مغفور الخطيَّ  بصفته باّر 

 قضائي يجريه هللا صاحب الّسلطة والّسيادة. 

يّنين أن يتبّرروا باستحقاقاتهم لألمميّين األشرار البعيدين عن هللا ولليهود المتده يستحيل أظهر الّرسول بولس أنّ 

عل ن طريقة هللا في تبرير )تخليص( النّاس، الشخصيّة أو بطاعتهم لشريعة هللا. ومع هذا، فإّن بشارة اإلنجيل تُ 

 وهي نعمة هللا من خالل اإليمان بيسوع المسيح. 

 

 أ24-21: 3 يةروم

  .يشرح الّرسول بولس طبيعة التّبرير :1االكتشاف 

 -ّر هللا بأنّه يتحقّق من خالل المسيّا يطلبه هللا ال يأتي بأعمال الّشريعة. كان األنبياء قد شهدوا عن ب  البّر الذي 

 (. وبرُّ هللا هذا اآلن ُمعلَن في العهد الجديد. 6-5: 53يسوع المسيح )إشعياء 

من بيسوع المسيح بغّض رُّ هللا )الذي تم تحقيقه واكتسابه بموت وقيامة يسوع المسيح( يُحَسب لكّل َمن يؤب  

 . اأم أمميّ   االنظر عن أصله، سواء أكان يهوديّ  

 ون هالكون. لم يُعد هناك فرق بين اليهود واألَُمم، ألّن كّل النّاس فاسدون )أخطأوا(، وضالّ 
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تستأنف موضوع اآلية  02معترضتان ولهما عالقة قويّة بما يسبقهما وبما يتبعهما. واآلية  03ب و00]اآليتان 

 أ وتتوسَّع فيه.[00

 . اهذا البّر الذي من خالل اإليمان بيسوع المسيح ُمقدَّم للنّاس بنعمة هللا، أي أنّه مجانّي تمام  

 

  أ22-ب24: 3 يةروم

 .يشرح الّرسول بولس أساس التّبرير: 2االكتشاف 

استعادة عبد أو أسير، ( يعني افتداء أو apolutròsis -"أبولوتروسيس"  :الكلمة "فداء" )في اليونانية

الفدية ( هي الثّمن الذي به يُعتَق العبد. lutron -"لوترون"  :وتحريره بدفع مبلغ الفديّة. والفدية )في اليونانية

ع لفداء الهالكين ليست سوى حياة يسوع المسيح، الذي بذلها وقّدمها "بدل" كثيرين أو "ألجل منفعة" التي تُدفَ 

؛ 95: 3بذل نفسه ذبيحة طوعيةّ )يوحنا (. 09: 5كورنثوس 0؛ 99: 92نّا ؛ يوح25: 92كثيرين" )مرقس 

يطان، بل هلل اآلب. فبموت يسوع المسيح وقيامته من األموات (. ُدف عت الفدية، ال للشّ 91-95: 9بطرس 9

 (. 7-2: 0؛ أفسس 32: 9كورنثوس 9بّر المسيحي وقداسته وفداءه، وهو كذلك اآلن )المسيُح صار 

عكس القداسة والبّر( في تاريخ العالم،  -جاسة واإلثم طالبا بمعاقبة كل الخطايا )النّ  وبّره الكامالن قداسة هللا

وبأن يحيا كّل النّاس في تاريخ العالم حياة كاملة  باّرة. وألنّه لم يعش أحٌد في تاريخ العالم حياة كاملة ومطلقة 

سيح، فإنّه الوحيد المؤهَّل ألن يكون ذبيحة الكفارة القادرة أن ة( إاّل يسوع المالقداسة والبّر )خالية من أية خطيَّ 

بيحة التي ترضي مطالب ( هي الذّ hilasterion -"هيالستيريون"  :تفدي النّاس. ذبيحة الكفّارة )في اليونانيّة

ة نفسها. بـ"دم" يسوع المسيح، أي بموته وقيامته ترفع الخطيَّ ة، و الباّر والُمقدَّس على الخطيَّ هللاعدل غضب 

ارة ذبيحة الذي أزاح غضب هللا ورفع منّا خطايانا. وهكذا، كانت ذبيحة الكفّ يسوع المسيح من الموت، صار 

 عنهم.   بديليّة، ذبيحة تُقدَّم عن الخطاة وبدال  

 

  22-ب22: 3 يةروم

 .يشرح الّرسول بولس هدف التّبرير: 3االكتشاف 

ما احتمل هللا خطايا شعبه وغّض عنها النّظر. وألنّه لم يكن في  اخالل فترة العهد القديم )فترة اإلعداد(، كثير  

 بعض األحيان يعاقب الخطايا، بدا هللا كأنّه غير عادل. 
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سوع المسيح ولكن خالل فترة العهد الجديد )فترة التّحقيق والتّتميم(، أظهر هللا أنّه بارٌّ ورحيم من خالل ذبيحة ي

. وهللا رحيم المسيحالكفّاريّة. هللا باّر بالتّمام إذ عاقب كّل خطايا المؤمنين عبر التاريخ من خالل موت يسوع 

 اوباّر   ابتبريره المؤمنين ومصالحته إيّاهم معه. أظهر هللا أنّه كامل في صفاته: فهو يبقى قّدوس   ابالتّمام أيض  

بالكامل بتخليصه الخطاة. في تاريخ الجنس البشري، لم يكن هناك ما  اومحبّ   ابالكامل بمعاقبته الخطايا، ورحيم  

 هللا ومحبته إال صليب يسوع المسيح.  يمكنه التّوفيق بين برّ 

 

  31-22: 3 يةروم

 .يشرح الّرسول بولس نتائج التّبرير: 4االكتشاف 

 المؤمنين، فإّن كّل افتخار  اإلنسان ببّره ينتفي ويزول. أبعد إنجازُ  لكلِّ  كامال   ايسوع المسيح اكتسب بّر   ألنَّ 

من خالل أعمال الّشرائع  التّبرير المزعوم والزائفالمسيح كلَّ افتخار بإنجازات النّاس. مبدأ )شريعة( 

خالص يسوع باإليمان بعمل  التّبرير الحقيقيّ األخالقية والطّقسيّة والمدنيّة يسقط ويزول بعمل مبدأ )شريعة( 

 المسيح المكتمل. 

 وهكذا، يتبّرر اإلنسان باإليمان من دون حفظ الّشرائع األخالقيّة والطّقسيّة والمدنيّة. 

يقّدم التّبرير هللاَ كما هو في الحقيقة: ليس إلهَ مجموعة واحدة ومحّددة من النّاس )اليهود(، بل إله كّل النّاس 

 والبشر )اليهود واألَُمم(. 

 : من خالل اإليمان. ا اليهود واألمم بالطّريقة نفسها تمام  يبّرر هللا

 ه يثبّته ويؤكِّده! إعالن هللا في العهد الجديد ال يعلِّق وال يعطِّل إعالن هللا في العهد القديم، ولكنّ 

   توضيحات    .إسأل: 3الخطوة 

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

 ، وأن نطرح أسئلة عن أموٍر ما نزال ال نفهمها. 39-09: 3رسالة رومية قّدمها تلنحاول فهم كلِّ الحقائق التّي 

 : ُصْغ سؤالك بأكبر  درجٍة ممكنة من الوضوح، وبعد ذلك اكتبه في دفترك. دّون

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

 أفكاره التي دّونها(. 

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

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

 األسئلة.( 
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 21: 3 يةروم

 ؟3 يةممعنى الكلمة "شريعة" في روما : 1الّسؤال 

  .مالحظات

 مختلفة.  معانيوكامل الكتاب الُمقدَّس عدة  يةللكلمة "شريعة" في رسالة روم

 ب(. 11: 3 ية"الّشريعة" هي مطالب هللا الباّرة والُمقدَّسة من كّل النّاس )رومأ.   

عمٍل من أيِّ  ومن دون أيِّ تتحقّق مطالب الّشريعة في المؤمنين من خالل يسوع المسيح فقط، 

 إنساٍن آخر. 

هللا إله قّدوس وبار. ولهذا، من ناحية يطالب هللا بأن تُعاقَب كلُّ الخطايا، ومن ناحية أخرى يطالب بأن يكون 

وُمقدَّسين بالكامل، وأن يحيوا حياة كاملة وُمقدَّسة وباّرة بالتّمام! يُدعى هذا المطلب "شريعة"  اكّل النّاس أبرار  

 . (02-91: 3 يةانظر روم)هللا الُمقدَّس والبار مطلب  -ب( 91: 3ية )رومهللا

 

-11: 3 ية"الّشريعة" هي الوصايا والنّواهي والتّعليمات الموجودة في الكتاب الُمقدَّس )رومب.  

11 .) 

 ة. تحقّقت الّشريعتان الطّقسيّة والمدنيّة وأُلغيتا، أما الّشريعة األخالقيّة فهي مستمرّ 

ثّمة ثالثة أنواع من الّشرائع في العهد القديم ال يمكن فصل نوٍع عن آخر، ولكن يمكن تمييزها بشكٍل عام 

 وتقريبي كما يلي: 

 

 .: الّشرائع األخالقيةأواًل  

 فيعن هذه المطالب  رعبَّ يُ الّشرائع األخالقيّة هي مطالب هللا الُمقدَّسة والباّرة للذين يخّصون هللا ويحيون معه. 

الوصايا العشرة والوصايا والنّواهي األخالقيّة األخرى في الكتاب الُمقدس، ولم يتّم نسخها أو إلغاؤها قطّ. 

 ي المزامير وإشعياء، أمثلة على هذه الّشرائع. فرَ ، والمأخوذة من س  95-92: 3ة يواالقتباسات الواردة في روم
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النّاس في العالم، ألّن كّل  أ( فهي تقوله لكلِّ 91: 3 يةومكل ما تقوله هذه "الّشريعة" )أي كتُب العهد القديم؛ ر

ب(. وهكذا، فإن 91: 3 يةريعة" )مطالب هللا الُمقدَّسة والباّرة؛ رومالنّاس في العالم "مشمولون في الشَّ 

مه "الّشريعة" ليست فقط الوصايا العشرة منتزعة  من بقية العهد القديم، ولكنّها وصايا هللا ومتطلَّباته وأحكا

 المهّمة ميتة ، ولكنها "تتكلّم". وأحد أعمال روح هللاليست هذه الّشريعة  ودينوناته الواردة في كّل العهد القديم. 

ليكلّم قلوب  ا(. روح هللا يجعل كالم الكتاب الُمقدَّس حيّ  5: 96ة والبّر والّدينونة )يوحنا أن يقنع النّاس بالخطيَّ 

 (. 97-96: 3تيموثاوس 0؛ 90: 2النّاس وأذهانهم وضمائرهم )عبرانيّين 

)مطالب هللا شريعة هللا "( تحت)وليس " مشمولون فيب أّن كلَّ النّاس في العالم 91: 3 يةتعلّم رسالة روم

 ردة في الكتاب الُمقدَّس(. عبير عنها بشكٍل خاّص في الوصايا والنّواهي الواالتّ  الُمقدَّسة والباّرة التي يتمّ 

)مطالب هللا الباّرة والُمقدَّسة الُمعبَّر عنها في الّشرائع األخالقيّة( ريعة" شّ ال" ب إنّ 91: 3 يةتقول رسالة روم -

ن في الكتاب الُمقدَّس،  -حّجة تُرفَع ضّد هللا  . فهي تُصم ت كلَّ كقاضٍ تعمل  إله الكتاب الُمقدَّس، وإعالنه الُمدوَّ

 إلله الكتاب الُمقدَّس.  اوتجعل النّاس مسؤولين بأن يقّدموا حساب  

يّة( "الّشريعة" )مطالب هللا الباّرة والُمقدَّسة الُمعبَّر عنها في الّشرائع األخالق ب إنّ 02: 3 يةتقول رسالة روم -

. فهي تُري النّاس حقيقة أنفُسهم، والكيفيّة التي ينظر هللا بها إليهم، ومدى حالة اإلثم والفساد التي كمرآةتعمل 

 . ايعيشون فيها. إنّها تجعل النّاس يعون ويدر كون بألم أنّهم فاسدون تمام  

أ إّن "الّشريعة" )مطالب هللا الباّرة والُمقدَّسة الُمعبَّر عنها في الّشرائع األخالقيّة( 09: 3 يةوتقول رسالة روم -

م إنّها ال تستطيع أْن تُعل ن . كُمخلِّصال تستطيع أن تعمل  طريق تبرير النّاس أو تخليصهم في عيني هللا أو تقدِّ

م  أون عل  تطيع أن تُ تعمل هذا. إنها ال تس هي في الحقيقة الو  نهعل  طريق الخالص )التّبرير والتّقديس( وال تُ تقدِّ

 . أو تُقدِّمه

 

 .الّشرائع الطّقسيّة :اثانيً  

 ة هي متطلَّب هللا بشأن الكيفيّة التي بها يأتي النّاس إليه في العبادة والّصالة. الّشرائع الطّقسيّة أو الّشعائريّ 

من خالل الّشرائع الطّقسيّة العديدة والمختلفة، مثل يتّم رائع الشّ خالل فترة العهد القديم، كان التّعبير عن هذه  -

بمجيء يسوع المسيح الّشرائع المتعلّقة بالهيكل والكهنة والّذبائح والقرابين ويوم الّسبت واألعياد الّدينيّة. 

 (. 90: 7ل، حدث تغيير في هذه الّشرائع الطّقسيّة )عبرانيين األوّ 
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(. ألغى 97: 5يسوع الشريعة، بما في ذلك الّشرائع الطّقسيّة )متّى  تّمم وحقّقخالل فترة العهد الجديد،  -

(. لم تُعد الّشرائع الطّقسيّة سارية وُملز مة 95: 0(، وأبطلها )أفسس 92: 0يسوع الّشرائع الطّقسيّة )كولوسي 

(! 7-9: 5؛ 92-5: 2في فترة العهد الجديد، وال يجوز إعادة فرضها على كنيسة العهد الجديد )انظر غالطية 

: 2خالل فترة العهد الجديد يطلب هللا َمن يعبدونه ال بالّشعائر والّشرائع الطّقسيّة، بل بالّروح والحّق )يوحنا 

03-02 .) 

 .الّشرائع المدنيّة :اثالثً  

 الّشرائع المدنيّة هي مطالب هللا الباّرة الهادفة لتنظيم مجتمع شعبه. 

دولة إسرائيل وسير األمور فيها كيفيّة عمل المتعلّقة ببات وتعليمات هللا خالل فترة العهد القديم، كانت متطلّ  -

على المستوى القومّي والسياسّي تتضّمن شرائع وقوانين تتعلّق باألمالك والّضرائب والحروب وكيفيّة التّعامل 

 مع األمراض والتجاُوزات والتعّديّات الجنسيّة. 

في العهد الجديد، ارتقت إسرائيل إلى مستوى أعلى وأوسع بحيث صارت تشمل المؤمنين من كّل األمم  -

تعاليم يسوع تم استبدالها باألخرى. ولذا، فإن القوانين المدنيّة الخاّصة بدولة إسرائيل في العهد القديم قد 

لت بهذه التّعاليم.    المسيح عن ملكوت هللا في العهد الجديد أو ُكمِّ

 

 ب(.  21أ، 11: 3 ية"الّشريعة" هي كتب العهد القديم أو جزٌء منها )رومج.  

 الّشريعة هي جزء العهد القديم في الكتاب الُمقّدس.

الّشرائع األخالقيّة )أي مطالب هللا الُمقدَّسة والباّرة للخالص والّدينونة(، والّشرائع الطّقسيّية )أي مطالب هللا 

إليه وعبادته خالل فترة العهد القديم(، والّشرائع المدنيّة )أي مطالب هللا لتنظيم مجتمع ة المجيء بشأن كيفيّ 

شعب إسرائيل خالل فترة العهد القديم( كلّها يتّم التّعبير عنها في الوصايا والنّواهي والتّعليمات المكتوبة في 

: 5وراة( واألنبياء" )متّى )التّ  الّشريعةـ"ب اكتب العهد القديم. هذا هو سبب دعوة كامل كتب العهد القديم أحيان  

97 .) 

ولكن ال تقتصر كتب العهد القديم على الّشرائع األخالقيّة والّشرائع الطّقسيّة والّشرائع المدنيّة. فهي تحتوي 

إن "الشريعة" بهذا المعنى )أي ب 09: 3 ميةٍر دينّي ونبّوات. تقول رسالة روعلى تاريخ الخالص وشع

م العهد القديم( ال تعل نبمعنى كتب  أو طريقة  تخلِّص النّاس من دون  اطريقة  لجعل النّاس أبرار   أو تقدِّ



21الدَّرس -تاسعال الدليل  

تعل ن كتب العهد القديم محاولة اإلنسان حفظ الّشرائع األخالقيّة والطّقسيّة والمدنيّة(. أي من دون "الّشريعة" )

البّر هو ما يطالب به إله الكتاب الُمقدَّس  البّر صفة من صفات هللا ال من صفات اإلنسان. أي أّن هذا أنَّ 

؛ انظر 6: 95القّدوس الباّر، وال يمكن لإلنسان أن يحصل عليه إال بقبول بّر هللا كهبٍة مّجانية باإليمان )تكوين 

على بّر هللا بمحاولة اإلنسان حفظ "الّشريعة" )أي بمحاولة  يتّم الحصول(. ال يمكن أن 1-6: 3غالطية 

 األعمال الّدينيّة المرتبطة بالّشرائع األخالقيّة والطّقسيّة والمدنيّة(!  اإلنسان عمل

 

 (. 22: 3 يةلألمور )روم اأو منهجيةً أو ترتيبً  اأو نظامً  أً مبديمكن أن تكون "الّشريعة" د.  

 

 أ24-21: 3 يةروم

 ؟برير أو الخالص وأساسه والوسيلة لنوالهما هي طبيعة التّ : 2الّسؤال 

  .حظاتمال

بالنّعمة. والوسيلة التي بها ينال  ابّر هللا. وأساس التّبرير هو أّن هللا يعطيه مجان  التّبرير هو طبيعة التّبرير: 

 اإلنسان التّبرير هي اإليمان. 

 

 (. 23، 21: 3 يةّر هللا ال بّر اإلنسان )رومالتّبرير: التّبرير هو بِ  طبيعةأ.  

. يصادق عليه هللاالذي  هللا هو البرّ  رَّ ب   . ويرى آخرون أنّ يأتي من هللاالذي  هللا ذلك البرَّ  رَّ يعتبر بعض النّاس ب  

، وبالتّالي هو البّر الذي يبّرر اإلنسان. ومع المقبول والنافع عند هللاّر هللا هو البّر أن ب   اويرى آخرون أيض  

ّر هللا" ! إنّه "ب  ، وهو ما ال يمتلكه إال هللاطبيعة وصفات هللاهذا، فإّن الّسياق يوّضح أّن برَّ هللا هنا ليس أقل من 

 ّر اإلنسان". ال "ب  

مستقلٌّ عن أفضل جهود يمكن أن يبذلها أنّه رٌّ "مستقّل عن الّشريعة"، أي كّل النّاس. إنّه ب   رِّ ّر هللا بب  كما يُقاَرن ب  

رٍّ بشرّي أ(. وحتّى أفضل ب  09: 3 ية)رومّر بحفظ الّشرائع األخالقيّة والطّقسيّة والمدنيّة اإلنسان الكتساب الب  

إلرضاء مطالب عدل هللا وغضبه الباّر على الوضع الذي  ايأتي من محاولة حفظ الّشريعة ال يكون كافي  

 للوفاء بمعيار هللا الُمطلَق للكمال في ما يتعلَّق بالّسلوك اإلنسانّي.  اأوجدته الخطايا البشريّة، وال يكون كافي  
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 يةهللا بإثم كّل البشر، إذ يقول: "ألّن الجميع قد أخطأوا، وهم عاجزون عن بلوغ ما يمّجد هللا" )روم رّ ويُقاَرن ب  

ته. فقْد فقَد كّل البشر  حالة الكمال (. ليس من إنسان يملك مجد هللا، أي قداسة هللا أو بّره أو أمانته أو محبّ 03: 3

 موافقة هللا ومصاَدقته عليهم.  تالي فقدواالتي يتّصفون بها، وخسروا صفات هللا المجيدة، وبال

. ال يمكن أن يصدر برُّ هللا عن البشر، فهو أمٌر ال يملكه هبرّ اإلنسان و إثموبهذا، يُرى بّر هللا في تناقٍض تاّم مع 

ف به إاّل هللا. هللا هو النّبع والمصدر الوحيد للب   والُمعطي الوحيد ، رّ وهو المالك الوحيد للب  ّر، إاّل هللا، وال يتَّص 

 هللا.  أماميقبله هللا وينفع ويأتي مفعوله  يصادق هللا عليه، برٌّ  برٌّ  . ولذا، فإّن هذا البرَّ رّ للب  

 

 (. 22: 3 يةالتّبرير: يُقبَل التّبرير باإليمان فقط )روم وسيلةب.  

من هللا  ه ويأخذهيقبلّر، على اإلنسان أن ّر هللا هو بّر اإلنسان، وبالتّالي فإنّه للحصول على هذا الب  ليس ب  

 إنّهأو يشتريه من هللا. كّل ما يستطيعه هو أن يقبله من يد هللا!  اباإليمان. فال يستطيع اإلنسان أن يكتسبه اكتساب  

 باإليمان بيسوع المسيح. ويأخذه يقبله 

(، بل "من خالل dia pistinأساس اإليمان" أو "بسبب اإليمان" )في اليونانيّة: "ّر هللا على المؤمن ال يقبل ب  

تبرير هللا  سببَ أو  أساسَ من العمل الّصالح، فيكون  ااإليماُن نوع   ليس(. dia pisteosاإليمان" )في اليونانية: 

)اليد الفارغة( التي بها ينال المؤمن بيسوع المسيح بّر هللا.  الوسيلة أو األداةمن  فليس اإليمان أكثرَ للمؤمن. 

وبموته  إيمان بيسوع المسيح -إيمان ُمحّدد من اإليمان بشيء دينّي، لكنّه  اعاّم   ااإليمان الذي يبّرر ليس نوع  

 وقيامته. 

اإليمان. منُذ المجيء  هللا معطى لكّل من يؤمن بيسوع المسيح بغّض النظر عن العرق أو الثّقافة أو درجة برُّ 

األمم، ألنّه ال فرق في  ل للمسيح لم يُعد هناك فرق بين اليهود واألمم. فطريق الخالص هو نفسه لكلِّ األوّ 

بشأن  ا(، وليس من فرٍق أيض  03: 3 ية)"الجميع أخطأوا"؛ روم حالتهم الروحيّة وفي فسادهم األخالقيّ 

 (. 05: 3 يةالوسيلة التي بها يخلصون )"بمعزل عن األعمال المطلوبة في الّشريعة"؛ روم

 

 التّبرير: أساس التّبرير هو هبة هللا المجانيّة الّسخيّة المعطاة بسيادته. أساسج.  

رون مّجان   ليس من شيٍء في جزٍء في عقيدة التّبرير التي علّم بها الّرسول بولس.  هذا هو أهمّ ." ا"فهُم يُبرَّ

البشر وما يعملوه هو ما يدفع ماهية وكينونة  يلز م هللا بأن يبّرر البشر. والحقيقة هي أنّ  عمله البشريالبشر أو 
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من  بشكٍل تامّ اة أمٌر يتحّدد ائعة هي أّن تبرير هللا للخطهللا ألّن يحاكم البشر ويدينهم. رسالة بشارة اإلنجيل الرّ 

 األسمى وبما يعمله بنعمته المّجانيّة والّسياديّة.  الكائن

التّشديد على نعمة هللا المّجانيّة والّسياديّة ال تستبعد الوسيط الذي به تعمل هذا النعمة.  وعلى كّل حال، فإنّ 

وسيط نعمة هللا هو يسوع المسيح وعمل خالصه الكامل على الّصليب. أساس التّبرير أو الخالص هو نعمة 

تُعطى  نعمة رخيصة ليست ليب. نعمة هللاهللا، التي تظهر ويتّم التّعبير عنها في موت يسوع المسيح على الصّ 

حياة ابن هللا يسوع  - اجد   ا، إذ هي ُمقّدمة للنّاس وقد ُدف ع ثمنها غالي  نعمة مكلِّفةللنّاس بال ثمن. فنعمة هللا 

لإلنسان، إذ هو ال يكلِّف اإلنسان أي شيٍء،  اتمام   امّجانيّ   االمسيح. وهكذا، فإّن التّبرير بنعمة هللا يعني تبرير  

بالنّسبة هلل، إذ  اجد   االتّبرير كان مكلف   ن تحصيله أو شراؤه. ولكن بالمقابل، فإّن فداء المسيح يعني أنَّ وال يمك

 : حياة ابنه! اجد   اباهظ   اثمن  كلّف هللا 

موت يسوع المسيح على الّصليب يعّزز بشكٍل خاّص الطّبيعة المّجانية والّسخيّة لعمل هللا في تبرير اإلنسان. 

تّممان مطالب بّر هللا وقداسته. ت، ولكنّهما ته( ال تنقضان أو تلغيان برَّ هللا وقداستهونعمته )محبّ رحمة هللا 

 وهكذا، يمكن هلل أن يتعامل برحمته ونعمته )محبّته( مع األشرار من دون أن يتجاوز قداسته وبّره!

 

 أ 22-ب24: 3 يةروم

 ؟برير أو الخالصما هو تأثير التّ : 3الّسؤال 

  .مالحظات

 الباّر. العادل وهو فداؤه لألثمة وإرضاؤه لغضب هللا ّر المسيح تأثير ب  

 ب(. 24: 3 يةاء األثمة )رومتأثير التّبرير هو فدأ.  

( هو apolutrosis -أتى الفداء وتحقّق بيسوع المسيح فقط. معنى "الفداء" )في اليونانية: "أبولوتروسيس" 

، مثل شراء عبد أو افتداء أسير، وتحريره بدفع فدية. الفدية )في اليونانية: أو استعادته بثمن شراء شيء ثانية  

وهذه الفدية ليست سوى حياة الّرّب يسوع الذي به يُعتَق العبد من عبوديته.  الثّمن( هي lutron -"لوترون" 

الفدية ال (. ُدف عت 91-95: 9بطرس 9؛ 95: 92نفسه ذبيحة طوعيةّ )يوحنا يسوع المسيح بذل المسيح! 

المسيحي وقداسته وفداءه،  برَّ المسيح يطان بل هلل اآلب. فبموت يسوع المسيح وقيامته من األموات صار للشّ 

 (. 7-2: 0؛ أفسس 32: 9كورنثوس 9وهو كذلك اآلن )
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نعمة هللا قّدمت يسوع المسيح فداء  للخطاة. معنى القول "يسوع افتدى" هو أنّه حّرر المؤمنين من العبوديّة 

اشترى أو ليب. ليس يسوع المسيح هو الذي بدفع ثمن )الفدية(، وهذا الثّمن هو موته على الصّ  ةخطيَّ لل

كفدية، ولكّن جسده الُمقّدم ذبيحة   . فهو لم يدفع ماال  اأيض   الفداء يد، ولكنّه كان تجسفحسب استحصل على الفداء

الفادي، عن الذي دفع الفدية الفتداء البشر. لهذا ! ال يمكن فصل ما حقّقه يسوع المسيح عن حيّة  صار الفديةَ 

(! يسوع المسيح هو الفادي، وسيط الفداء. 99-ب92: 23يستحيل فداء النّاس من دون فاٍد )انظر إشعياء 

ة ، أّي أنّه يتحّرر من العبوديّ وبشكٍل فاعل وحقيقيّ  اوحينما يؤمن إنساٌن بيسوع المسيح فإنّه يُفتدى عملي  

 ة. للخطيَّ 

 

ة  الُمقدَّس والباّر على الخطيَّ إرضاء غضب عدل هللاة والتّكفير عن الخطيَّ برير هو تأثير التّ ب.  

 ية)روم

 أ(. 22: 3

قّدمت نعمة هللا يسوع المسيح قّدمت نعمة هللا يسوَع المسيح "كفّارة فديوية" بدمه )بموته(.  أ:22: 3 يةومر

 الُمقدَّس والباّر على "كفّارة" هو إرضاء أو تهدئة غضب هللايسوع المسيح كفّارة إرضائية. معنى الكلمة 

ة، وإبعاد غضب هللا وإزالة الخطايا بفعل ذبيحة كفّارية. "الكفّارة" أو "الكفّارة اإلرضائية" تصالح بّر الخطيَّ 

 هللا برحمته. 

(. 99: 97التعبير "بدمه" ال يعلّم بأّن ثّمة قوة  سحريّة  في ماّدة الّدم. لكن "الّدم" هو رمز "الحياة" )الويّين 

م" ماّدة  سحريّة، كفّاريّة عن الخطايا. ليس "الدّ  ذبيحة  و"سفك دمه" على الّصليب رمز لتقديمه حياته بموته 

"سفك الدم" رمز لذبيحة  وبهذا، فإنّ . ية  بموته على الّصليبلحياة يسوع المسيح التي بذلها طواعولكنّه رمٌز 

(، وهي الوسيلة التي بها يتطهَّر 00: 1الوسيلة التي بها تُغفّر خطايا الُمؤمنين )عبرانيين  والكفّارة، وه

 (. 7: 9يوحنا9المؤمنون بشكٍل كامل وتاّم )

عاقبة الخطايا. م( تفي بمطلب هللا بhilasterion -"هيالستيريون"  :ينبغي تقديم ذبيحة كفّارة )في اليونانية

اإلنسان الذي يفي بمطلب هللا بأن يعيش حياة باّرة وُمقدَّسة تاّمين ينبغي أن يأتي بذبيحة كفّارة. وستكون 

، ألّن دم الحيوانات ال تستطيع أن اإنسان  مواصفات الّذبيحة الكفّارية ما يلي: ينبغي أن تكون الّذبيحة الكفّاريّة 

، ألّن الخاطئ ةمن الخطيَّ  اخالي   ا(. وينبغي أن تكون ذبيحة الكفّارة إنسان  2-3: 92كفّر عن الخطايا )عبرانيّين ت

(. وينبغي أن تكون 07-06: 7؛ 95: 2؛ عبرانيين 09: 5كورنثوس 0سيحتاج هو نفسه للتّكفير عن خطاياه )

غير بيحة ضحية  االستعداد وهذه الّرغبة تكون هذه الذّ  ، ألنّه بغير هذامستعّدة  وراغبة  بأن تموتذبيحة الكفّارة 
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، وإال فإنها ال تكون اختيار هللا(. وينبغي أن تكون ذبيحة الكفّارة من 53: 96؛ متّى95-97: 92)يوحنّا طوعيّة 

 الباّر (. ذبيحة الكفّارة ذبيحة ترضي وتهدئ غضب هللا02: 9بطرس 9؛ 03: 0 الرسل عمل هللا )أعمال

لتي الكفّارة اة نفسها. بموت يسوع المسيح وقيامته من بين األموات صار ة وتزيل الخطيَّ س على الخطيَّ والُمقدَّ 

د غضب هللا وتزيل الخطيَّ   ة. تُبع 

وربّما تعني عبارة "قدّم هللا ]المسيح[" ذبيحة كفّارية  أّن هللا من األزل خطّط وقصد أن يكون يسوع المسيح هو 

(. أو قد 02-95: 9بطرس 9؛ 99، 1: 9أ؛ أفسس 03: 0 الرسل ذبيحته الكفّاريّة )أعمالالُمخلِّص من خالل 

: 0 الرسل في تاريخ هذا العالم، أظهر هللا عالنية  أو أفرز يسوع المسيح لنفسه ذبيحة كفّاريّة )أعمال هتعني أنّ 

، إْذ خطّط له من األزل ونفّذه اءهللا اآلب هو نفسه الذي قّدم الفد وهو أنّ ين، القصد هو نفسه في الفهمَ ب(. 03

ل المسيح تحريف للحقّ  هللا هو في الحقيقة من  ، ألنّ وحقّقه في التاريخ. القول إنّه كان ينبغي كسب هللا بتدخُّ

خطّط وقصد وصّمم في األزل بأن يكون المسيح يسوع ذبيحة الكفّارة في التاريخ. عدل هللا ورحمة هللا 

ة. وألن هللا محّب اّر، فإنّه ينبغي أن يعاقب الخطيَّ على الّصليب! فألّن هللا قّدوس وب امتوافقان ومتصالحان تمام  

 الوسيلة لمعاقبة الخطيئة وتخليص النّاس. هو نفسه  وفّرورحيم، فقد 

أ كما يلي: "بسفك دم المسيح، قّدم هللا المسيح ذبيحةَ كفّارة فاعلة 05: 3 يةوهكذا، فإنّه من األفضل ترجمة روم

اريخ، خطّط هللا )قصد وصّمم( في األزل بأن يصير يمان." بموت يسوع المسيح على الّصليب في التّ باإل

ى بمطالب وفَّ ة ويُ  الُمقدَّس والباّر على الخطيَّ يسوع المسيح ذبيحة الكفّارة )الوسيلة التي بها يُرضى غضب هللا

 لمؤمنين في التاريخ. من خالل إيمان ا عدالته(، والتّكفير اإلرضائي هذا يصير فاعال  

 

 22-ب22: 3 يةروم

 ؟ما هو هدف التّبرير أو الخالص: 4الّسؤال 

  .مالحظات

هللا" في  ّر هللا الكامل. هدفه هو إظهار طبيعة وصفات هللا الكاملة. وعبارة "برّ هدف التّبرير هو إظهار ب  

ّر هللا الذي ال يمكن تجاوزه، والذي ينبغي إرضاؤه والوفاء تعني عدالة هللا المتأّصلة فيه، ب   06: 3يةروم

 بمطالبه في تبرير الخطاة. 
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 موت يسوع المسيح.  قبلّر هللا الكامل هدف التّبرير هو إظهار بِ أ.  

 خالل فترة العهد القديم، كان النّاس يقولون إّن هللا غير عادل ألنّه سمح لألمم بأن تعيش على هواها )أعمال

(. لكّن هللا أظهر طول 32: 97 الرسل (، وألنّه تغاضى عن جهلهم بشأن هللا وإرادته )أعمال96: 92 الرسل

، ولم يعاقبهم حسبما اغاضي عن الخطايا التي كانت تحصل. فلم يعاقب النّاس فور  باله وصبره وإمهاله بالتّ 

؛ 6: 95دون معاقبة خطاياهم )تكوين تستحّق شرورهم وجهاالتهم. وقْد بّرر المؤمنين أمثال إبراهيم وداود من 

 (. 0-9: 30مزمور 

ة من طرف هللا. فال ينبغي تفسير تجاه الخطيَّ  ولكن ينبغي عدم تفسير إمهال هللا وصبره وطول باله بأنّه المبالٍ 

 (!00: 1ة. إْذ "ال غفران إال بسفك الّدم" )عبرانيين تعليق هللا للعقاب بأنّه غفران للخطيَّ 

 

 

 موت يسوع المسيح.  بعدهدف التّبرير هو إظهار بّر هللا الكامل ب.  

دمه. قّدم يسوع حياته فدية  "عن كثيرين"  اليب سافك  في مجيء يسوع المسيح األّول مات المسيح على الصّ 

(. فقد كان موته هو ليحمل عقاب 99: 92(. بذلك يسوع المسيح نفسه "فدى خرافه" )يوحنّا 25: 92)مرقس 

فدية  وذبيحة  كفّارية في يسوع المسيح عاقب هللا خطايا كّل النّاس الذين تبّرروا  اخطايا شعبه. بتقديم هللا أخير  

 النّاس الذي يتبّرون خالل فترة العهد الجديد!  القديم، وعاقب خطايا كلِّ في فترة العهد 

هللا غير عادل! فبعد موت يسوع  ح على الصليب، لم يُعد أحٌد يستطيع أن يقول إنّ مسيبعَد موت يسوع ال

 نها )رؤياخطاياهم غير ُمكفَّر ع المسيح على الّصليب، لم يُعد الّشيطان يستطيع أن يشتكي على المؤمنين بأنّ 

 يوحنا

ليب هو أساس تبرير المؤمنين في حقبتي العهد القديم والعهد (! موت يسوع المسيح على الصّ 92-99: 90

حين لم يعاقب الخطايا التي ارتكبها  اتمام   الجديد! موت يسوع المسيح على الّصليب يُثب ت أن هللا كان عادال  

بعدم معاقبته الخطايا التي يرتكبها  اتمام   هللا ما يزال عادال   . كما أنّه يُثب ت أنمجيء المسيح  قبلالمؤمنون 

! استحقاقات ثمن الفدية وذبيحة الكفّارة التي حصلت بموت يسوع المسيح على في الوقت الحاليالمؤمنون 

فموت عبر كّل العصور إلى المجيء الثّاني!  إلى المستقبلنحو الخليقة، وتمتّد  إلى الماضيالّصليب، تمتّد 

يسوع المسيح وقيامته هما محور تعاُمالت هللا في تاريخ هذا العالم! لهذا يمثِّل "يسوع المسيح المصلوب 

؛ 30-39: 90؛ 50-59: 99؛ 95-97: 92؛ 01: 9والُمقام" قلب بشارة اإلنجيل في كلِّ العهد الجديد )يوحنا 
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: 92؛ 30: 5؛ 55، 50: 7 ؛39-32: 5؛ 90-92: 92: 2؛ 95، 95-93: 3؛ 36، 02-03: 0 الرسل أعمال

 (. 99: 90 يوحنا ؛ رؤيا02-03: 9كورنثوس 9؛ 03-00: 06؛ 35-07: 93؛ 31-23

رون على أساس ما  تبرير هللا للمؤمنين ال يحصل على أساس صفاتهم وطبيعتهم وأعمالهم الّصالحة. فهُم يُبرَّ

رون بإلغاء هللا لمطالب الّشريعة الباّرة والعادلة، عمله هللا في المسيح مّرة  واحدة  وإلى األبد! كما أنّهم ال  يُبرَّ

رون بعمل خالص المسيح المكتمل ألجلهم  كما قد يفعل بعض الحّكام أصحاب الّسيادة على األرض. فهم يُبرَّ

يا، الخطا ، حيث تطالب بإدانة ومعاقبة كلّ ادلةوالع شريعة هللا الباّرة بما تطلبهالوفاء  بموته عنهم، الذي به تمّ 

موت المسيح على الّصليب هو الوحيد وبه تّم الوفاء بالمتطلّبات الالزمة لخالص )تبرير وتقديس( المؤمنين! 

 )عدل( هللا مع إبداء محبّته )رحمته( للخاطئ.  رّ الذي يصالح ب  

 

 31-22: 3 يةروم

 ؟ما هي نتائج التّبرير أو الخالص: 2الّسؤال 

  .مالحظات

 (. 21-22: 3 يةفاخر؛ رومالمؤمنين للتواضع )يزيل كّل سبب للتّ التّبرير يقود أ.  

( 07)في اآلية  "أساس اإليمان" أو "شريعة اإليمان" تُلغي كّل تفاخٍر بشرّي. الكلمة "أساس" في النّصّ 

ة "نوموس"، أي "شريعة". والكلمة "شريعة" هنا تعني "مبدأ، نظام، طريقة، ترتيب"، ترجمة للكلمة اليونانيّ 

تفاُخر لألخالقيّين من النّاس بأعمالهم الّصالحة، وللمتديّنين من  كلّ "أساس" حسب ترجمة "كلمة الحياة". أو 

النّاس بأعمالهم الّدينيّة )محاوالتهم حفظ الّشرائع األخالقيّة والطّقسيّة والمدنيّة(  يسقط وينتفي بفعل شريعة 

 مسيح المكتمل. )مبدأ( التّبرير الحقيقي باإليمان بعمل خالص يسوع ال

نظام اليهود الذي به كانت الّشريعة يلغي أحدهما اآلخر. يضاّد وثّمة أمران تتّم المقابلة بينهما هنا، وكالهما 

يقابله ويضاده نظام الكتاب الُمقدس  -)محاولة حفظ الّشرائع األخالقيّة والطّقسيّة والمدنيّة( هي طريقة التّبرير 

اإلنسان وما يعمله، بينما التّبرير  هيّتهعلى ما التّبرير. التّبرير باألعمال مبنيٌّ الذي بحسبه اإليمان هو طريقة 

باإليمان مبني على ما هللا وما يعمله هللا! أعمال الّشريعة )محاولة حفظ الّشرائع األخالقيّة والطّقسيّة والمدنيّة( 

شريعة  ّمه يسوع المسيح. وهكذا، فإنَّ تتفاخر بإنجازاتها، بينما اإليمان يفرح بعمل الخالص الذي أنجزه وأت

لغيه. ولذا يعبّر الّرسول بولس عن تشريعة )مبدأ( األعمال كوسيلة  لنوال التّبرير و اضاّد تمام  ت)مبدأ( اإليمان 
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ر باإليمان، بمعزل عن األعمال المطلوبة في الّشريعة )حفظ قائال   05استنتاجه في اآلية  : "اإلنسان يتبرَّ

ر باإليمان فقط. الّشرائع األخال  قيّة والطّقسيّة والمدنيّة(." اإلنسان يتبرَّ

يضعه في أي  - تحقّ بّر يسوع المسيح للخاطئ غير المس بنعمته يحسبهللا  أنَّ  يعني"التّبرير باإليمان" 

ل، وأنّه بالكامل ابار   المؤمن يُعل نهللا  "التّبرير باإليمان" يعني أنَّ حسابه.  المؤمنين من ذلك الوقت  يعتب ر ويعام 

 بالكامل في عينيه.  اباعتبارهم أبرار   افصاعد  

 

 (. 31-21: 3 يةهللا هو الوحيد الذي لديه الطّريق الوحيد لتبرير البشر )روم ت أنّ ثبِ التّبرير يُ ب.  

أّن أّول أمٍر كان اليهود يؤمنون به هو أنّه يوجد إلهٌ واحد. يُوَجد إله واحد، ولذا فإنّه ينبغي أن  2: 6تثنية تُثب ت 

إلهَ كلِّ البشر، فإنّه تُوَجد طريقةٌ واحدة يبّرر هللا بها النّاس. وليست هذه هللاُ يكون إله اليهود واألَُمم! وإن كان 

زمن المستقبل . باإليمان ماألمو ،باإليمانمان. فهو سيبّرر اليهود الطّريقة هي حفظ الّشريعة، بل اإلي

ة األخيرة، ولكن إلى كّل حالة تبرير ستتحقّق اآلن وفي المستقبل. )"سيبّرر"( ال يشير إلى يوم الدينونة النّهائيّ 

؛ 97: 9 ية؛ انظر رومek pisteosالعبارة "أهل الختان على أساس اإليمان" ترجمة للعبارة "إك بسيتيوس" )

 dia(، أي "باإليمان". بينما في العبارة "أهل عدم الختان على أساس" ترجمة للعبارة "ديا بستيوس" )96: 2

pisteosأي "من خالل اإليمان". ولكّن بولس يستخدم هاتين 96: 0؛ غالطيّة 05، 00: 3 ية؛ انظر روم ،)

 العبارتَين بالطّريقة نفسها لإلشارة إلى األمر نفسه. 

 

د الّشريعة )ر. ج   (. 31: 3 يةومالتّبرير يثبِّت ويؤكِّ

لى كامل ُمقّدمة إلى الفصل الرابع، وبالتالي يرون أن الكلمة "شريعة" تشير إ 39: 3 يةر البعض روميعتب

، والكلمة "شريعة" تشير إلى شريعة 3بشكٍل طبيعي بالفصل  آية مرتبطة 39: 3 يةالعهد القديم. ولكّن روم

؛ 92-5: 93و 93-7: 7 يةفي روم االنّاس )كما يعلّم الرسول بولس الحق   الوصايا التي تطلب طاعة كلّ 

باألعمال من البشر ال يتبّرر أمامه  ا: "فإّن أحد  02: 3 يةالشرائع األخالقيّة(. قال الّرسول بولس في روم

يقول: "اإلنسان  05: 3 يةفي الّشريعة )حفظ الّشرائع األخالقيّة والطّقسيّة والمدنيّة(." وفي رومالمطلوبة 

 عزل عن األعمال المطلوبة في الّشريعة )حفظ الّشرائع األخالقيّة والطّقسيّة والمدنيّة(."  ميتبّرر باإليمان ب
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ّشريعة )الّشرائع األخالقيّة، ألن الّشرائع وهكذا، فإّن السؤال اللحوح الذي يبرز أمامنا هو: "وماذا عن ال

ريعة )الّشرائع األخالقيّة(، أي وصايا هللا التي الطّقسيّة والمدنيّة قد تّمت وتحقّقت وأُلغيت(؟ هل صارت الشّ 

لت؟"  ألنّهاتطالب بطاعة كّل النّاس، بال فائدة   أُبط 

ح هذا السؤال، فيجيب عنه من دون لس أن يُطرَ شا!" توقّع الّرسول بويجيب الّرسول بولس بلغة التّأكيد: "حا

ل المسيحيّون الّشريعة )الّشرائع األخالقيّة(، لكنَّ  ع. ال يبط  هم يثبّتون الشريعة )الّشرائع األخالقيّة(. أّي توسُّ

-5: 93و 93-7: 7 يةفي روم اوتعليم الّرسول بولس الكامل عن عمل الّشريعة )الشرائع األخالقيّة( يرد الحق  

92 . 

 

  تطبيقات   . طبِّق: 4الخطوة 

 والتّي تمثّل تطبيقاٍت ممكنة للمؤمنين؟ الكتابي : ما الحقائق التّي يحتويها هذا المقطعفّكر

ا بقائمة ممكنة من التّطبيقات التّي نستقيها من شارك ودّون نها. 39-09: 3 رومية: لنفّكر مع   ، وندوِّ

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

 : اكتب هذا التّطبيق الّشخصي في دفترك. يمكنك أن تشارك آخرين بتطبيقك الّشخصي.دّون

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

 قائمة بتطبيقاٍت ممكنة.( 

 

 :31-21: 3 يةمن روم مقترحةأمثلة على تطبيقات  .1

 "التّبرير باإليمان من خالل نعمة هللا".  اف كيف أّن رسالة العهد القديم هي أيض  اكتش   : 09: 3

 ف تعليم العهد الجديد بأنّه لم يعد هناك فرق بين اليهود واألَُمم. اكتش   : 00: 3

 واحي التي فيها يعجز اإلنسان الطّبيعي عن الوصول إلى مقياس هللا الكامل. النّ  فّكر بكلِّ  : 03: 3

 خالصه الكامل.  فّكر بكيف يمكنك أن تفتخر بالمسيح وبعمل   : 07: 3

 ص نفسك لتعرف إن كنَت ما تزال تعتمد على حفظ بعض الّشرائع من أجل اكتساب قبول هللا. افحَ  : 05: 3

 ّل النّاس، فكيف يمكنك أن تقّدمه لكّل الذين حولك؟ إن كان هللا هو إله ك : 01: 3

 ميّز بوضوح بين عمل اإليمان وعمل الّشريعة.  : 39: 3
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 :أمثلة على تطبيقاٍت شخصية .2

ر  اأنّنا نتبّرر مّجان   02 :3ية تخب رنا رسالة روم . أ باإليمان بنعمة هللا. أريد أن أتذكر أنّني من ناحيٍة ُمبرَّ

ر بثمن باهظ وغالي الثمن جد   من دون أيِّ  امّجان    اتكلفٍة يمكنني تحّملها، بينما من ناحية أخرى أنا مبرَّ

 منّي.  دفعه هللا، إذ قّدم ابنه الواحد والوحيد فدية  وذبيحة  كفّارية عنّي وبدال  

 

يح تستبعد طريقة أعمال اإلنسان، ولذا مسأن طريقة اإليمان بيسوع ال 07: 3 يةتخب رنا رسالة روم . ب

أنّني  39-32: 9كورنثوس 9ة طريقة بإنجازاته. تعلّمنا رسالة من إنسان يستطيع أن يتفاخر بأيَّ ليس 

يح الذي صار بّري وفدائي وقداستي! أريد أن أفتخر فقط مسأستطيع أن أفتخر، ولكن فقط بيسوع ال

 بيسوع المسيح وعمل خالصه ألجلي. 

 

 التجاوب    .صلِّ : 2الخطوة 

ل في صالتك لما تعلّمته خال تجاوب. )39-09: 3رومية بشأن حقيقة علّمنا هللا إيّاها في  بالتناوبلنصلِّ 

على أن تكون صالتك جملة  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 بعض 

 )دقيقتان( واجب بيتي 6

 للّدرس القادم

 

 أعضاء مجموعتك الواجب التالي مكتوب ا، أو اطلب منهم أن يكتبوه في دفاترهم(.  أعط   قائد المجموعة.)

ا تعهَّد .9  وأْن تكرز بالملكوت.  للمسيح وأن تبني كنيسة المسيح: تعهَّد بأن تتلمذ أناس 

ظ أو علّم أو ادرس .0  مع شخٍص آخر أو مجموعة.  39-09: 3رومية  ع 

ا مع هللا تقرأ فيه حوالى نصف أصحاح الخلوة الروحية .3  95، 99، 2، 3ملوك 9: خّصص وقت ا خاّص 

ل. اكتب مالحظاتك.   يومي ا. استفد من منهجية الَحق الُمفضَّ

ع يومي ا آخر راج  . 5: 0 بطرس9: طبيعة الكنيسةتأّمل بآية الكتاب الُمقدَّس الجديدة واحفظها.  الحفظ: .2

 خمس آيات كتابية حفظتَها. 



21الدَّرس -تاسعال الدليل  

ر َمثَل "وليمة العرس" الموجود في متّى  التعليم: .5 ، وَمثل "الوليمة العظيمة" الموجود 92-9: 00حضِّ

 شاديّة الّستّة لتفسير األمثال الواردة في الّدرس األول. استف د من الخطوات اإلر02-95: 92في لوقا 

 (. 3: 5صلِّ ألجل شخٍص أو أمر ُمحّدد هذا األسبوع، وانظر ما سيفعله هللا )مزمور  الّصالة: .6

ن مالحظاتك .7 ا مالحظاتك بشأن وقتك الخاّص مع هللا،  دوِّ بشأن بناء كنيسة المسيح. اكتب أيض 

 حظات التّعليم وهذا التّحضير لألسبوع القادم. ومالحظاتك بشأن آيات الحفظ، ومال

 


