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 صالة 1
 

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

 دقيقة(  02) مشاركة  8

  المزامير

 

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

 (. 141، 141، 141، 141مزمور )خلواتكم 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( 1) حفظ 3

 33: 4هللا كلّي المعرفة: عبرانيين 

 

  .11: 4هللا كلّّي المعرفة: عبرانيين : في مجموعاٍت من اثنين راجعوا

 دقيقة(  51) درس كتاب 4

 82-34: 7 يةروم

 

أن هناك حربًا روحيّةً وأخالقيّة دائرة في داخل كّل مسيحّي  01-14: 7 يةبولس في رومالرسول : يعلّم ُمقّدمة

حقيقّي. لدى المسيحي الحقيقي طبيعتان، إن جاز التّعبير: طبيعة خاطئة وطبيعة جديدة حصل عليها بوالدته 

نه سجينًا. الجديدة. ليست الطّبيعة الخاطئة هي طبيعته الحقيقيّة، ومع هذا فإّن لديها قوة وسلطة عليه تجعل م

ر من هذه الخطايا.   وكثيًرا ما يرتكب المؤمن خطايا ُمعيّنة، ولكنّه يتوق ألن يتحرَّ
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ره من قوة وفساد الخطية! وقد أظهر الرسول بولس من اختباره  عدم ال تستطيع الّشريعة األخالقيّة أن تحرِّ

! ففي الّصراع الّداخلّي الّدائر بين الخطية والقداسة، ليس من للوصول إلى القداسة )التّقديس( الناموسكفاية 

ساعد المسيحّي الحقيقّي. فأمله الوحيد باالنتصار في الّصراع الّدائر بين طبيعته الخاطئة يستطيع أن ي ناموس

 وطبيعتة الجديدة المتجّددة هو في نعمة الّرّب يسوع المسيح. 

 كلمة هللا                                     .                     اقرأ: 3الخطوة 

  . 01-14: 7رومية لنقرأ  اقرأ.

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

 

 

 .                                                     ُمالحظاتاكتشف: 8الخطوة 

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  اكتشف َحقًّا واحًدا أو حقَّين تفهمهما. فَكِّر فيهما ودوِّ

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

 لنتناوب في مشاركة األشياء التي اكتشفها كل واحٍد ِمنَّا.

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

 

 82-34: 7 يةروم

وعادلة وباّرة وصالحة، فإنها ال  عمله: مع أّن الشريعة ُمقدَّسةيأن  الناموسستطيع يما ال : 3االكتشاف 

 .تستطيع أن تجعل المسيحيّين الحقيقيّين قّديسين وأبراًرا وصالحين

 أ. لدى المسيحيّين الحقيقيّين ناحيتان في طبيعتهم البشريّة. 

، وهي طبيعة تتّصف بعدم طبيعتهم الخاطئة(، الذي هو 15: 7 يةتُدعى إحدى الناحيتَين "الجسد" )روم

(، 01، 00: 7الكمال وبالّضعف والزوال. أما النّاحية الثّانية فتُدعى "العقل" )شريعة العقل، اإلنسان الباطن؛ 

، التي تقع تحَت سيطرة الّروح القدس من الّداخل وشريعة هللا األخالقيّة طبيعتهم الجديدة المتجّددةالذي هو 

 من الخارج. 
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الّصراع الّدائر بين طبيعة المسيحّي الحقيقّي الخاطئة، التي أخذها من آدم، وطبيعته  01-14: 7 يةتصف روم

(. وتسكن كلتا الطّبيعتان، الخاطئة 11-17: 1 يةالجديدة المتجّددة، التي أخذها من المسيح )انظر روم

 والجديدة، في نفس )روح( المسيحّي الحقيقّي وفي جسده. 

يّون بأن يعملوا الّصالح، ولكنّهم عوًضا عن ذلك كثيًرا ما يعملون ب. يرغب المسيحيّون الحقيق 

 أشياء آثمة وشّريرة. 

يُظِهر بولس عجز الّشريعة األخالقيّة عن تقديس المؤمنين. ال يعود هذا إلى طبيعة  11-14: 7 يةفي روم

في طبيعتها،  روحيّةلّشريعة الّشريعة األخالقيّة، بل إلى الطبيعة الخاطئة التي ما تزال تسكن في المؤمنين. فا

(. ولكّن طبيعة المؤمنين 10: 7 يةألنّها تعلِن طبيعة هللا وإرادته، الُمقدَّستَين والباّرتَين والصالحتين )روم

، أي أنّها ال تخضع هلل وال تستطيع أن تخضع هلل وإلرادته الُمقدَّسة والعادلة الباّرة غير روحيّةالخاطئة 

 والّصالحة. 

مّرة بعد مرة ليكونوا عبيًدا لطبيعتهم الخاطئة )مضارع معلوم؛  طوًعاغير المؤمنين أنفسهم  ميسلّ وبينما 

(. فال يسلّم 14: 7 يةلطبيعتهم الخاطئة )ماضي تاّم مجهول؛ روم كرًها مبيعون(، فإّن المؤمنين 11: 1يةروم

الخاطئة هي في وضع اإلنسان  المسيحيّون الحقيقيّون أنفسهم بقصٍد وطواعية لخدمة الخطية، لكّن طبيعتهم

(. 01: 7؛ أسيًرا لطبيعته الخاطئة؛ 14: 7 يةالمبيع الذي ال تكون أعماله دائًما الدليَل على ميوله الّداخليّة )روم

يريد المسيحيّون الحقيقيّون أن يعملوا الّصالح، ولكّن طبيعتهم الخاطئة تعمل بقّوة ضدهم، حتّى إنّهم كثيًرا ما 

 (. 11: 7 يةبدل الخير والّصالح )روم يعملون الّشرور

؛ عبرانيّين 45: 1؛ انظر متّى 14-10: 1ليس هدف بولس الّروحّي واألخالقّي سوى الكمال )انظر فيلبّي 

(. ولكن في النّهاية، حين يقيّم بولس حياته يدِرك أنّه يفشل في بلوغ معيار هللا للكمال، وأّن بعض 14: 10

 ضها يعملها. وهكذا، يدرك أن هدفه أسمى مّما يستطيع فعاًل الوصول إليه وتحقيقه. األمور الّشّريرة التي يُبغ

 

ا وصالًحا.   ج. ال تستطيع الّشريعة األخالقيّة أن تجعل المسيحّي الحقيقي ُمقدًَّسا وباّرً

ين يصل بولس الّرسول إلى عّدة استنتاجاٍت مهّمة. فهو يستنتج أنّه مع أّن المسيحيّ  02-11: 7 يةفي روم

(. 11: 7 يةتعّدياتهم على شريعة هللا، فإنّهم يُدِركون ويقّرون أّن شريعة هللا صالحة )رومويُبِغضون خطاياهم 

(. أعمالهم 17: 7 يةة )رومويستنتج أّن األعمال الخاطئة التي يرتكبها المؤمنون لم تعد معيار طبيعتهم الحقيقيّ 
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ال تكون في اتّفاق تاّم مع طبيعتهم الجديدة، ولهذا ال يُظِهرون الخاطئة هي أعمالهم حقًّا، ولكْن حين تُعَمل 

الطّبيعة البشريّة الكاملة للمسيحيّين الحقيقيّين وال واقعهم الحقيقّي. ويختم بقوله إّن األعمال الخاطئة التي كثيًرا 

م الخاطئة شيٌء صالح روحيًا ما يرتكبها المسيحيّون الحقيقيّون تُثبِت شيئًا واحًدا فقط هو أنّه ال يحيا في طبيعته

 (. 02-15: 7ية)روم أو أخالقيًا

مع أّن الّشريعة األخالقيّة تأمر بما على المسيحّي الحقيقّي أن يعمله، ومع أّن طبيعة المسيحيّين الحقيقيّين 

ن تبِطل الجديدة المتجّددة ترغب بعمل ما تأمر به الّشريعة األخالقيّة، فإن الّشريعة األخالقيّة ال تستطيع أ

الطّبيعة الخاطئة في المسيحيّين الحقيقيّين! وهكذا، حينما يأمر هللا بوجوب عدم عمل شرٍّ معيّن ال تبِطل شريعة 

 هللا األخالقيّة تلقائيًا الميَل الّساكن في المسيحيّين الحقيقيّين لعمل ذلك الشّر. 

الحقيقيّين في الّصراع الجاري بين طبيعتهم  ال تستطيع الّشريعة األخالقيّة أن تساعد المسيحيّين االستنتاج:

الخاطئة وطبيعتهم الجديدة )التي نالوها في الوالدة الجديدة(. الّشريعة األخالقيّة ببساطة ال تستطيع أن تجعل 

ا أو صالًحا.   المسيحّي الحقيقّي ُمقدًَّسا أو باّرً

 

  82-83: 7 يةروم

مع أّن المسيحيّين الحقيقيّين يتمتّعون ويُسّرون بشريعة هللا عمله: يأن  ناموسستطيع اليما ال : 8االكتشاف 

 . األخالقيّة، فإّن نعمة هللا هي الوحيدة القادرة على إنقاذهم من الّسيطرة الُمطلَقة لطبيعتهم الخاطئة

 أ. سيطرة الّروح القدس في المسيحّي الحقيقّي ال تكون كاملة أو تاّمة.  

م بولس الرّ  استنتاجه النّهائّي. الّصراع القائم في المسيحّي الحقيقّي هو بين  01-01: 7 يةسول في روميقدِّ

، التي يأخذها من يسوع المسيح. وطبيعته الجديدة المتجّددة، التي يأخذها من آدم، طبيعته الخاطئة

ّذهن(، يُسّرون فالمسيحيّون الحقيقيّون في طبيعتهم الجديدة المتجّددة )كيانهم الّداخلي، عقلهم، شريعة العقل وال

(. ولكّن المسيحيّين الحقيقيّين يكتشفون فوًرا 00: 7 يةباستمرار )في المضارع( بشريعة هللا األخالقيّة )روم

ويدِركون بألم أّن طبيعتهم الخاطئة أو الفاسدة ال تحارب المسيحّي الحقيقّي فحسب، بل وكثيًرا ما تهزمه أيًضا 

مسيحيّين الحقيقيّين، وتُخِضعهم لتأثيرها الفاسد. فما تزال قّوة (! فهي تأسر نفس وجسد ال01: 7 ية)روم

الطّبيعة الخاطئة فيهم عظيمة، حتى إّن المسيحيّين الحقيقيّين ال يستطيعون مقاومتها بقّوتهم وجهودهم )انظر 

ير ضحيّة (. ال يصير المسيحّي الحقيقّي خادًما وعبًدا طائًعا لطبيعته الخاطئة، ولكنَّه يص01، 11: 7 يةروم
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بائسةً يائسةً لها. وطالما يعيش المسيحيّون الحقيقيّون في أجسادهم الماّديّة الحالية، فإنّهم يبقون خداًما وعبيًدا 

لطبيعتهم الخاطئة. وطالما كان المسيحيّون الحقيقيون يعيشون في أجسادهم الماديّة  مكَرهين وغير راغبين

 وجودة معهم، ولن تكون سيطرة الروح القدس كاملةً أو تاّمة فيهم. الحاليّة، فإنَّ طبيعتهم الخاطئة ستبقى م

(، ألّن أجسادهم الماّدية ما 04 :7 يةيُدعى جسد المسيحيّين الحقيقيّين المادي الحالي بـ"جسد الموت" )روم

هاية إلى تزال المجال الذي تعمل فيه طبيعتهم الخاطئة بشكٍل خاّص، ُمسبِّبةً الموت الروحّي الذي يقود في النّ 

 موٍت جسدّي. 

 ب. سيُنقِذ يسوع المسيح المسيحّي الحقيقّي بشكٍل متكّرر من عمل طبيعته الخاطئة القوّي.  

الّشريعة األخالقيّة في ذاتها تجعل المسيحيّين الحقيقيّين أكثر إدراًكا لحقيقة حالتهم العاجزة والفاسدة. إنّها 

ذ االنتصار منه، وهو ئة من المصدر الوحيد الذي يمكن أختدفعهم للّسعي لالنتصار على طبيعتهم الخاط

(. فيسوع المسيح هو الوحيد الذي يستطيع أن يُسِرع بل ويُسِرع فعاًل إلنقاذ وتخليص 01: 7يةالمسيح )روم

: 7 يةة" )رومين من "جسد الخطيوتحرير )في زمن المستقبل ويتضّمن تعبيًرا عن اليقين( المسيحيّين الحقيقيّ 

: 1 يةعتهم القديمة غير المتجّددة )رومُصلَب )في صيغة الماضي البسيط( مّرة واحدةً وإلى األبد طبي (. فقد04

: 1 يةللبّر )روم ة فصاروا عبيًداي البسيط( مّرةً واحدةً من الخطي(. وقد أعتقهم وحّررهم )في صيغة الماض1

قاذ المسيحيّين الحقيقيّين من عمل طبيعتهم (. ولكنّه سيتدّخل بشكٍل متكّرر إلن00: 1 ية( وعبيًدا هلل )روم15

 سيُنقِذهم يقينًا وبقّوة وبشكٍل كامل إلى األبد من طبيعتهم الخاطئةالخاطئة القوّي فيهم. وفي مجيئه الثّاني، 

 (. 04: 7 ية)روم

 

 ج. ينبغي للمسيحّي أن يحارب طبيعته الخاطئة ويعمل على وضع حّد ونهاية لخطاياه وأخطائه.  

طبيعتهم ، التي أخذوها من آدم، وطبيعتهم الخاطئةالّصراع القائم في المسيحيّين الحقيقيّين هو بين  االستناج:

، التي أخذوها من المسيح. طبيعة المسيحّي الحقيقّي الخاطئة قّوةٌ ال يستطيع أن يتحّرر منها. الجديدة المتجّددة

ولكن طبيعة المسيحّي الحقيقّي الجديدة المتجّددة هي أيًضا  فهو يخدم طبيعته الخاطئة بشكٍل متكّرر عبًدا لها.

قّوة، ألّن الّروح القدس نفسه يحيا فيه! ولهذا فهو كثيًرا ما يخدم شريعة هللا األخالقيّة كعبد أيًضا. ال يقبل بولس 

هذا فإّن على كتفه حالته القائمة هذه، ولكنّه مقتنع تماًما بأّن يسوع المسيح سينقذه ويحّرره من هذه الحالة. ول
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-11: 1؛ غالطية 11: 5 يةمسؤوليّة محاربة طبيعته الخاطئة وإماتة خطاياه بقوة الّروح القدس )انظر روم

01 .) 

 

   توضيحات    .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. 01-14: 7رسالة رومية قّدمها تلنحاول فهم كلِّ الحقائق التّي 

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

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

 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.( 

 

 82-34: 7 يةروم

يصفها بولس الرسول في هذا المقطع في اختباره الّشخصّي؟ هل هذا اختبار ما المرحلة التي : 3الّسؤال 

 ؟ إنساٍن تجّدد ونال طبيعة جديدة أم اختبار إنسان لم يتجّدد

 .مالحظات

ال يمكن أن تكون وصفًا لمؤمن مولوٍد ثانيةً. وهم يبنون فكرتهم هذه  01-14: 7 يةهناك َمن يقول إّن روم

من ناحية،  7 ية(، وعلى المقارنة بين روم14: 7 يةعلى كلمات الّرسول بولس "وأما أنا فجسدّي" )روم

 من ناحية أخرى.  5و 1 يةوروم

 ةً. يصف بولس اختبار إنساٍن مولوٍد ثاني 01-14: 7 يةومع هذا، ففي روم

 أ. بولس متواضع وواقعّي بشان نفسه.  

ُسل شأنا" ) (، وبأنّه 1: 11كورنثوس 1يصف بولس الرسول نفسه بصفته مؤمنًا مولوًدا ثانيةً بأنّه "أصغر الرُّ

(. كما 11: 1تيموثاوس 1(، و"أول ]وأسوأ[ الخطاة" )5: 1"األصغر من أصغر القّديسين جميًعا" )أفسس 

( ما دام لم يخلُص بالكامل من طبيعته الفاسدة، وهو ما 04: 7 ية"إنسانًا تعيًسا" )رومأنّه يصف نفسه بكونه 

 (. 14-5: 1؛ فيلبّي 1-1: 1يوحنا 1لن يحدث إال حين يرى يسوَع المسيَح وجهًا لوجه )انظر 
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 وصف لمؤمن ال لغير مؤمن.  82-34: 7 يةب. األمر الّراجح هو أّن روم 

وصف إلنسان مؤمن ُولِد والدةً ثانية ال  01-14: 7 يةيقوله الرسول بولس في رومالراجح والغالب هو أّن ما 

ي أصادق على صواب الّشريعة" إلنسان لم يُولَد ثانيةً. فمن غير المحتمل أن يقول إنسان لم يُولَد ثانيةً: "فإن

(، 04، 11، 11: 7 يةس ما أريده، إّن ما أبغضه فإياه أعمل" )رومر(، و"إذ ال أما00، 11: 7ية )روم

(. ومن غير المحتمل أّن يشكر غير المؤمن وغير المولود ثانيةً 01، 11، 15: 7 يةو"أريد الّصالح" )روم

واضح أن بولس الرسول  (.1: 10كورنثوس 1؛ انظر 01: 7 يةهللاَ بيسوع المسيح، مثلما يعمل بولس )روم

يتقّدسوا يحتاجون لقّوة أعظم ليست من ذاتهم  لكيمدى شّدة ضعف المسيحيّين. ف 01-14: 7 يةيصف في روم

للتّغلب على الطّبيعة الخاطئة التي في داخلهم. ولهذا ال يحتاجون ألّي شيء أقّل من يسوع المسيح والّروح 

، والّروح القدس يجعل التّبرير والتّقديس جزًءا من هموتقديس القدس! فقد اكتسب يسوع تبرير كّل المؤمنين

 في المؤمن. الحياة الّشخصيّة 

 

 أ. 9، 2: 7 يةوروم 82-34: 7 يةج. ثّمة فرٌق عظيم ما بين روم 

. حين كان بولس غير مولوٍد ثانية، كان يحيا أ إنسانًا غير مؤمن أي غير مولود ثانيةً 1، 1: 7 يةتصف روم

(. حين كان يعيش 01-11: 1؛ انظر غالطية 1: 7 ية)روم يثِمر للموت)الطّبيعة الخاطئة(، وكان  في الجسد

بعيًدا عن الّشريعة، فلم ينتبه إلى ما تعلمه شريعة هللا، لم تُثِر الّشريعة الّرغبات اآلثمة الفاسدة في طبيعته 

الخاطئة، بل عاش حياة رتيبة هادئة تتّصف باالكتفاء بالّذات والبّر الّذاتّي، غير خائف من عقاب هللا للخطايا 

 أ(! 1: 7 يةوم)ر

. تصف هذه اآليات اختبار بولس تصف اإلنسان غير المؤمن )غير المولود ثانيةً( 11-7: 7 يةالّراجح أّن روم

إلى  11-5: 7 يةقبل إيمانه بفترة قصيرة وفي الفترة األولى من إيمانه. فاالنتقال من زمن الماضي في روم

لى تغييٍر راديكالّي من إنسان غير مؤمن وغير مولود ال بّد أنه يشير إ 01-14: 7 يةزمن المضارع في روم

يصف الّرسول بولس ضعف المؤمنين والّصراع  01-14: 7 يةففي روم ثانيةً إلى إنساٍن مؤمن مولوٍد ثانية!

 الذي فيهم طالما كانوا يحيون في أجسادهم الفانية الحالية على األرض!  
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 . 88، 32: 2 يةوروم 82-34: 7 يةد. ليس من تناقٍض ما بين روم 

  .خاطئ وقّديس في الوقت نفسهالمؤمن المولود ثانيةً هو 

(، أي أنّه ما يزال لطبيعته الخاطئة تأثير في 14: 7 ية)روم من ناحية، ما يزال المؤمن "مبيع تحت الخطية"

-1: 0؛ 12-5: 1يوحنا 1؛ 10: 1ة )انظر متّى ن يحيا حياة كاملة تخلو من الخطيحياته، بحيث ال يستطيع أ

، 01، 01: 7 ية(. ما تزال الطبيعة الخاطئة أو الفاسدة قّوة تريد أن تسيطر على المؤمن وتتحّكم به )روم0

(. فمن وقٍت آلخر، تهاجم الطبيعة الخاطئة المؤمن وتعارض الّروح القدس الذي يحيا في المؤمن، وتحاول 01

(. وكثيًرا ما تجعل الطّبيعة 17: 1أ؛ انظر غالطية 01: 7 يةمأن تعيد المؤمن إلى أسلوب حياته القديم )رو

ب(. الطبيعة الخاطئة قويّة 01: 7ية خلف قضبانها )روم الخاطئة )شريعة الخطية( المؤمن أسيًرا لها وسجينًا

جًدا بحيث ال يستطيع المؤمن أن يقاومها بقّوة إرادته أو جهوده. ال يقول الرسول بولس إن الطبيعة الخاطئة 

تغلب دائًما أو أّن المؤمن ال يستطيع إال أن يحيا حياةً مهزومة. بل ما يقوله هو أّن الطّبيعة الخاطئة والفاسدة 

ر منها، وكثيًرا )في أحياٍن وليس دائًما( ما تهزم اإلنسان بالّرغم  في اإلنسان قّوة ال يستطيع اإلنسان أن يتحرَّ

 من أّن اإلنسان ال يريدها أن تنتصر. 

( يحيا 0: 1 ية)ماضي بسيط؛ روم ةلخطيحيٍة أخرى، فإّن المؤمن الذي ماَت مّرةً وإلى األبد بالنّسبة لومن نا

ًرا رتم"؛ (. فقد تحّرر من الخطي7: 1 يةة )ماضي تام؛ روممن الخطي إلى األبد ُمبرَّ ة )ماضي بسيط، "ُحرِّ

(، وعبًدا هلل )ماضي 15: 1 ية(، وصار مّرةً وإلى األبد عبًدا للبّر )ماضي بسيط؛ روم00، 15: 1 يةروم

(. أُِمر بولس بأن يستمّر في حسبان نفسه ميّتًا باستمرار بالنّسبة للخطية وحيًّا هلل )أمر 00: 1 يةبسيط، روم

 يةر سيّده )أمر بزمن المضارع؛ رومة بأن تصي(. كما أُِمر بأال يسمح للخطي11 :1 يةبزمن المضارع؛ روم

(، 11: 1(. وأُِمر بأال يقّدم أعضاء جسده أدواٍت وأسلحةً لإلثم والخطية )فعل أمر بزمن المضارع؛ 10: 1

(، 11: 1ولكنّه أُِمر بأن يقّدم أعضاء جسده مّرة وإلى األبد هلل أسلحةً للبّر )فعل أمر بزمن الماضي البسيط؛ 

 (. 11: 1 ،أمر بزمن الماضي البسيطد للقداسة )فعل وعبيًدا للبّر الذي يقو

مركز وقّوة وسلطة الطّبيعة الخاطئة المتسيّدة في اإلنسان قد ُكِسرت. ومع أّن المؤمن يسقط بين حيٍن وآخر 

(! 1 ية(، فإنّه ال يستطيع أن يحيا في الخطية، وال ولن يبقى يحيا فيها )روم01-14: 7 يةة )رومالخطي مرتكبًا

ان،  والعالم الّشّرير البعيد عن هللا والطّبيعة الخاطئة لن تستطيع إيقاف المؤمن عن عمل البّر وعيش الّشيط

(! أجرة االستمرار بالعيش في الخطية موت، ولكن التّبرير 11، 17، 11: 1 يةالبّر والنّمّو في القداسة )روم

 (! 01: 1ية ة )رومديّ يقود إلى حياة ُمقّدسة تنمو وتزداد قداسة، لتنتهي بالحياة األب
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. فبّر المسيح الكامل وقداسته الكاملة قد ُحِسب للمسيحّي لمركزه في المسيحالمسيحّي الحقيقّي قّديس بالنسبة 

الحقيقّي، أي صارا محسوبَين ومنسوبَين له. في المسيح انفصل المسيحّي الحقيقّي عن العالم الّشّرير البعيد عن 

س هلل وصار ينتمي   هلل ويخّصه. هللا وُكرِّ

ا وقّديًسا بالكامل بعُد في أفكاره بعمليّة النّمّو في المسيحأّما في ما يختّص  ، فإّن المسيحّي الحقيقّي لم يصر باًرّ

ودوافعه ومواقفه وكلماته وأعماله. فالمسيحّي الحقيقّي باّر وقّديس بالكامل في مركزه في المسيح )انظر 

ا وقّديًسا بالكامل في حياته المسيحيّة )انظر 12: 1كورنثوس 1  (. 11-11: 1 بطرس1(، ولكنّه ليَس بعُد باّرً

 

 تقّدمان حالتين متضاّدتين تماًما.  2-7: 2 يةوروم 82-34: 7 يةهـ. روم 

هي: "فكر الجسد معاٍد )باستمرار( هلل. فهو  5-7: 5 ية: التّرجمة الحرفيّة لروماإلنسان غير المولود ثانيةً 

ال يستطيعون أبًدا أن  باستمرار ال يخضع لشريعة هللا )زمن المضارع المستمّر(. الذين يبقون في الجسد

 يرضوا هللا )زمن المضارع المستمّر(." 

اإلنسان غير المولود ثانيةً )غير المؤمن( يحيا "في الجسد"، أْي أن طبيعته الفاسدة تسوده. ولذا، فإنّه يكون في 

يخضع لشريعة حالة عداوة مع هللا، فال يخضع أبًدا لشريعة هللا )زمن المضارع المستمّر(، وال يستطيع أبًدا أن 

 (. 7: 5 يةروم هللا )زمن المضارع المستمّر؛

هي: "الّذين يحيون باستمرار بحسب الروح تكون  1-1: 5 ية: والتّرجمة الحرفيّة لروماإلنسان المولود ثانيةً 

أذهانهم موّجهة نحو أمور الّروح )زمن المضارع المستمّر(. ذهن الّروح حياة وسالم." فبخالف اإلنسان غير 

: 7 يةلود ثانيةً، يَُسرُّ المؤمن المولود ثانيةً بأن يعيش بحسب شريعة هللا )بزمن المضارع المستمّر؛ رومالمو

(، مع أنّه في 01: 7 ية؛ روم(، ويكون قد صّمم على أن يخدم شريعة هللا عبًدا له )زمن المضارع المستمرّ 00

غير المولود (! يُبِغض اإلنسان 01: 7 يةيش عكس ما يريده وصّمم عليه )رومبعض األحيان يمكن أن يع

(، ولكن المؤمن يستمّر في بُْغض الّشّر )بزمن المضارع المستمّر(، وهو ما يعمله في 7: 5 يةثانيةً هللاَ )روم

 (!  11: 7 يةغالب األحيان )روم
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 34: 7 يةروم

 ؟ما الفرق بين أن يكون اإلنسان "في الجسد" وأن يكون "غير روحّي": 8الّسؤال 

   .مالحظات

 غير المسيحيّين الحقيقيّين هم "في الجسد".  جميعأ.  

لغير المؤمن طبيعة واحدة: الطّبيعة الخاطئة أو الفاسدة )في اليونانيّة "ساركس"(، التي تسود وتتسلّط عليهم. 

لطبيعته الخاطئة  (. ومع أنّه يختار طواعيةً بأن يكون عبًدا12-7: 5 يةفالّروح القدس ال يحيا فيه )روم

ا من طبيعته الخاطئة. إنه يقّدم َجْبًرا وعجًزا 11: 1 ية)روم (، فإنّه ال يستطيع أن يختار طواعيةً أن يكون حّرً

أن يخضع هلل  ال يستطيعيخضع هلل وال إلرادته. إنه  الأعضاَء جسده أدواٍت وأسلحةً لخدمة اإلثم والنّجاسة. إنّه 

يُرضي هللا أبًدا. وهكذا، فإّن كون اإلنسان فقط "في الجسد" يعني أنّه غير مولود  أن ال يستطيعوإلرادته. إنّه 

 ثانيةً، وليست له الطّبيعة الجديدة. 

 

 "غير الروحيّين" في ما يختّص بطبيعتهم البشرية فقط.  هم المسيحيّين جميعب.  

 طبيعة الجديدة )طبيعتة المتجّددة(. اليمكن القول إّن للمسيحّي الحقيقّي طبيعتَين: طبيعته الخاطئة و

)في اليونانيّة: بنوماتيكوس(، أي أنّها تُعلِن طبيعة هللا وإرادته، وهما القداسة والعدل والبّر  شريعة هللا روحيّة

 (. 10: 7 يةوالّصالح )روم

 

: ساركينوس(. " )في اليونانيّةجسديّة" أو "غير روحيّةتُوَصف بأنّها " طبيعة المسيحّي الحقيقّي الخاطئة

وهكذا، فإّن طبيعة المسيحّي الخاطئة هي على خالف طبيعة شريعة هللا. فشريعة هللا روحيّة، ولكن الطّبيعة 

. طبيعة غير ُمقدَّسة وغير باّرة بل شّريرةالخاطئة الّساكنة في المسيحّي الحقيقّي غير روحيّة، أي أنّها 

مل أشياء يُبغضها، ولتجاهل عمل أمور يحّب عملها. المسيحّي المسيحّي الحقيقّي الخاطئة كثيًرا ما تدفعه لع

(. ولذا، فإّن كون اإلنسان 15: 7 يةالحقيقّي يعرف أّن في طبيعته الخاطئة ال يسكن شيٌء صالح أو نافع )روم

سيحيّين "جسديًّا" )غير روحّي( ال يعني أنّه ليس مولوًدا والدة ثانية. فالطّبيعة الجسديّة )غير الروحيّة( في الم

 (. 1، 1: 1كورنثوس 1الحقيقيّين تظهر بأوضح صورة في المسيحيّين الذين لم ينموا ولم ينضجوا بعُد )انظر 
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سيحّي تُدعى "العقل"، أي عقل الم طبيعة المسيحّي الحقيقّي الجديدة )النّاتجة عن الوالدة الثّانية الجديدة(

ّي إنسان له عقل )ذهن( يسوع المسيح أو طريقة تفكير (، وهي تشير إلى كون المسيحّي الحقيق01: 7ية )روم

(. يحيا الّروح القدس في المسيحّي الحقيقّي ويحارب فيه ضّد طبيعته 11: 0كورنثوس 1يسوع المسيح )انظر 

(. طبيعة المسيحّي الحقيقّي الجديدة هي مكانة البّر والقداسة التي له في 17: 1الخاطئة الفاسدة )انظر غالطية 

(. إنّها حقيقة عيش الّروح القدس فيه )انظر 12: 1كورنثوس 1؛ 5-4: 1؛ 15: 1 ية)انظر رومالمسيح 

 (. 11-12: 11مزمور 

 

دين بالكامل.    ج. صار كلُّ المسيحيّون "روحيّين"، وسيصيرون في النّهاية قّديسين ُممجَّ

يحيا حياته بحسب إرادة هللا الُمعلَنة، وهو قادر على أن يميّز ويحكم بين الّصالح والّشّر  "اإلنسان الّروحي"

(. طبيعة المسيحيّين الحقيقيّين تظهر بأوضح صورة في المسيحيّين الذين نموا ونضجوا 11: 0كورنثوس 1)

 (. 14: 1)عبرانيين 

د (، ولكن بعد 5: 1 يةيكون اإلنسان "خاطئًا" فقط )روم: قبل الوالدة الثانية، القّديس الخاطئ والقّديس الُممجَّ

(. ولكْن في المستقبل، سيكون المسيحّي الحقيقّي 7 يةالتّجديد، يصير المسيحّي الحقيقي "قّديًسا خاطئًا" )روم

ًدا" )روم ة )التوبة (! وهكذا، فإنّه في الفترة الممتّدة ما بين الوالدة الثّاني1-1: 1يوحنا 1؛ 12: 5 ية"قّديًسا ُممجَّ

والتّجديد( والتّمجيد النهائّي الكامل، يختبر المسيحّي الحقيقي حربًا مستمّرة ما بين طبيعته الخاطئة وطبيعته 

(! 15-11: 1الجديدة. في هذه الحياة، يحيا المسيحّي الحقيقّي في حالِة حرّب أهليّة في داخله )انظر غالطية 

لصراع ما بين طبيعته الخاطئة وطبيعته الجديدة دليل على أنّه مولوٌد وحقيقة أّن المسيحّي الحقيقّي يختبر هذا ا

 ثانيةً. 

 

 34: 7 يةروم

 ؟ما الفرق بين كون اإلنسان "عبًدا للخطية" وكونه "مبيًعا للخطية": 3الّسؤال 

 .مالحظات
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 .كون اإلنسان عبًدا للخطية قبل الوالدة الثانيةيأ.  

خدموا الخطية عبيًدا و ةللخطي كانوا عبيًداأّن كلَّ النّاس قبل والدتهم الثانية  11، 17، 11، 1: 1 يةتعلّم روم 

ة الّساكنة في طبيعتهم كأشخاٍص باعوا أنفسهم للخطي طواعيةً )بزمن الماضي(. فقد كانوا يتصّرفون  لها

(. وهذا ظاهر وثابت من حقيقة أنّهم في حالتهم قبل الوالدة 17: 17ملوك 0؛ 02: 01ملوك 1الفاسدة )انظر 

الثانية كانوا يطيعون رغبات طبيعتهم الخاطئة، وأنّهم قّدموا أجسادهم لخدمة النّجاسة، وأنّهم كانوا يزدادون في 

رون أنفسهم وال ، وبالتالي ليست لهم الطبيعة الجديدة، فإنّهم الّشّر. وألنهم غير مولودين ثانيةً  ال يحرِّ

من سلطة طبيعتهم الخاطئة التي تسود عليهم. إنّهم ال يخضعون هلل وإلرادته،  يستطيعون أن يحّرروا أنفسهم

ولهذا، فإّن (. 5-7: 5 يةستطيع هؤالء أن يُرضوا هللا )روموال يستطيعون أن يعملوا ذلك حتّى لو أرادوا. ال ي

 كون اإلنسان "عبًدا للخطية" يعني أنّه ما يزال غير مولود ثانيةً. 

 

 .ة بعد الوالدة الثانية وفي حالة الطّبيعة الجديدةللخطي كون اإلنسان مبيًعايب.  

ر ة" ال تعود أبًداة للخطيحالة "العبوديّ  مّرةً . حين يصير اإلنسان مؤمنًا من خالل والدته الثانية، فإنّه يتحرَّ

ة الُمشار إليها في الفقرة السابقة، ويصير عبًدا هلل )زمن الماضي البسيط؛ ة للخطيوإلى األبد من حالة العبوديّ 

 ال تعود ولن تعود!  11، 17، 11، 1: 1 ية(! حالة العبوديّة للخطية الموصوفة في روم00، 15: 1 يةروم

 ّي الحقيقّي طيلة حياته على األرض. ة" تبقى اختبار المسيحللخطي حالة كون اإلنسان "مبيًعا

 pepramenos upoة" )في اليونانية: للخطي هي: "مبيٌع وما يزال مبيًعا 14: 7 يةالترجمة الحرفية لروم

ten amartian[ "؛ حيث الكلمة "مبيع" اسم مفعول من الفعل الماضي التام "بيبراسكوpiprasko وليس ،)]

كلمة "عبد" في النّص اليونانّي. كيف يمكن أن يُقال إن هذه هي حالة للخطية،" حيث ال ترد ال عبًدا"مبيع 

 المؤمنين المولودين ثانية؟ 

 

 الّشبيه بمقطعنا هذا في رومية.  01-11: 1يرد في مقطع غالطية  01-14: 7 يةأفضل شرح لروم

: "اسلُكوا في الّروح، وعندئٍذ ال تتّممون شهوة الجسد أبًدا. فإّن الجسد يشتهي 17-11: 1نقرأ في غالطية 

 بعكس الّروح، والّروح بعكس الجسد، وهذا يقاوم أحُدهما اآلخر، حتّى إنّكم ال تفعلوا ما ترغبون فيه." 
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. فبين الحين واآلخر، يُرى صراع في داخل كاملما يزال غير يعلّم الكتاب الُمقدَّس أّن المؤمن المولود ثانية 

المؤمن. فهو ما يزال يحيا في جسده الحالي الّضعيف، الذي هو خاضع لطبيعته الخاطئة. وهذه الطّبيعة 

الخاطئة تهاجمه باستمرار وبشّده، حتّى إنّه ال يعمل دائًما ما يرغب فعاًل بعمله. ومع هذا، فإّن لدى المؤمن 

غير المؤمن: الروح القدس الذي يحيا فيه! فما يزال غير المؤمن عبًدا لطبيعته الخاطئة،  شيئًا ال يوجد لدى

لطبيعته الخاطئة،  لم يعُد عبًدا(. لكّن المؤمن 1: 7 ية؛ روم01-11: 1لموت )انظر غالطية ولهذا يثمر ثمًرا ل

. ومع أّن الطبيعة الخاطئة ما (4: 7 ية؛ روم01-00: 1بل هو عبٌد للّروح القدس ويثِمر ثمر الّروح )غالطية 

(، فإنّه قد صلب طبيعته الخاطئة وثمرها )رغباتها 01-14: 7 يةتزال واقًعا قويًّا وحقيقيًّا في المؤمن )روم

(. انفصل المؤمن انفصااًل واضًحا وحاسًما عن العيش في 04: 1وشهواتها وأهواءها الخاطئة؛ غالطية 

الحياة الجديدة في طبيعته الجديدة، ويستطيع أن يحياها وسيحياها. ويمكننا  الطّبيعة الخاطئة. إنّه يريد أن يحيا

التعبير عن هذا الواقع بقولنا إنّه يخضع طواعيةً للّروح القدس ليحيا الّروح القدس الحياةَ الجديدة فيه ومن 

بّر المسيح وقداسته خالله. المؤمن في حالة ممارسة لما هو مبدأ فيه. فالّروح القدس يعمل على تطبيق وتفعيل 

 (. 12: 1كورنثوس 1في حياة المؤمن )انظر 

( أو أنّه "]أسير[ لناموس الخطية 14: 7 يةة" )رومأن المؤمن "مبيع للخطي 14: 7 يةوهكذا، تعلّم روم

(. وبهذا يكون المؤمن خاضًعا بسلبية )ال 01: 7 ية)ناموس الطّبيعة الخاطئة( الكائن في ]أعضائه[" )روم

( لقّوة غريبة عن إرادته، وال يستطيع أن يحّرر نفسه منها. إنه يدِرك حقيقة أّن طبيعته الخاطئة ما تفاعل نشط

تزال حقيقةً واقعةً، وأنّها ما تزال تمارس تأثيرها القوّي عليه. ولهذا فهو يخضع لعمل طبيعته الخاطئة القّوي 

(، 11: 7 يةيعمل أشياء ال يريد أن يعملها )روم . هذا واضح من حقيقة أنّه كثيًرا ماَجْبًرا وكرها ال طواعيةً 

، يختبر المؤمن 17: 1(. ولذا، فإنّه كما تعلّم غالطية 15: 7 يةوكثيًرا ما يعجز عن عمل الّصالح )روم

صراًعا روحيًا وصراًعا أخالقيًا قويّين في أعضاء جسده الحالّي، بحيث تقاوم إرادةُ ورغباُت الطّبيعة الخاطئة 

 (. 01: 7 يةح القدس الذي يسكن فيه )رومِت الّروإرادةَ ورغبا

تعلّمه أنّه من خالل الروح القدس الذي يحيا في  14-10: 5 ية، فإن روم01-00: 1تعلّم غالطية  ولكن، كما

المؤمن، ليس المؤمن ُمجبًَرا على أن يحيا حسب طبيعته الخاطئة، ويستطيع أن يميت ثمر طبيعته الخاطئة. 

أن يقاوم طبيعته الخاطئة، فيعمل ما  يستطيع المؤمن دائًماوح القدس الذي يحيا في المؤمن، فمن خالل قّوة الر

 يرغب به حقًا، الذي هو ما يريده هللا أن يعمله ويعيشه. 
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ما ال يستطيع أن يقاوم تأثير طبيعته الخاطئة الّشّريرة، فال  كثيًراولكن ألّن فيه الطبيعة الخاطئة أيًضا، فإنّه 

يعمل ما يرغب بعمله حقًا. فمع أّن المؤمن مولود ثانيةً روحيًّا وأخالقيًّا وهو تحَت سيادة الّروح  يستطيع أن

القدس، فإنّه ما يزال متأثًّرا روحيًّا وأخالقيًّا بطبيعته الخاطئة. فطالما كان المؤمن يحيا في جسده الماّدّي 

، وال تكون سيطرة الروح القدس كاملةً أو تاّمة الحالّي، فإّن طبيعته الخاطئة ستكون أيًضا ظاهرةً وحاضرةً 

 فيه. 

 

 84: 7 يةروم

 ؟ما الفرق بين "جسد الخطية" و"جسد الموت": 4الّسؤال 

 .مالحظات

يستخدم ُمصطلح "جسد الخطية".  1: 1 يةيستخدم الّرسول بولس أربعة ُمصطلحات ترتبط بالجسد: ففي روم

يتحدَّث عن "الجسد الوضيع" و"الجسد  01: 1يتكلم عن "جسد الموت". وفي فيلبّي  04: 7 يةوفي روم

 المجيد". ومع أّن ثمة ارتباطًا بين هذه الُمصطلحات األربعة، فإّن بينها فروقات واختالفات أيًضا. 

 

  .2: 2 يةأ. جسد الخطية في روم 

. الجسد المادّي لغير المؤمن هو )الذي لم يُولَد ثانيةً(الجسد المادي لإلنسان غير المؤمن "جسد الخطية" هو 

ما تسكنه الطبيعة الفاسدة الخاطئة وتؤثِّر به وتتحّكم به وتسوده، وهو الذي يخدم طواعيةً، ولكن جبًرا أيًضا 

ر من فإن دون إمكانيّة المقاومة، النجاسةَ والشّر المتزايد عبًدا لهما. حين يصبِح اإلنسان مسيحيًّا حقيقيًّا ه يتحرَّ

(. ومع هذا، فإّن جسده الماّدي ما يزال "جسد الموت" و"الجسد 00، 15، 1: 1 يةة" )روم"جسد الخطي

 الوضيع". 
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  .84: 7 يةب. جسد الموت في روم 

. إنّه الجسد الماّدّي للمؤمن، الّذي ما تزال الجسد الماّدّي للمسيحّي الذي ُولِد والدة ثانية"جسد الموت" هو 

الطّبيعة الخاطئة تسكنه، والذي تسكنه اآلن أيًضا الطّبيعة الجديدة )والّروح القدس(. إنّه الجسد الماّدّي 

للمسيحيّين الحقيقيّين الذين ما يزالون كثيًرا ما يخدمون الخطية جبًرا ال طواعيةً ومن دون قدرة على 

(، التي تسكن في 01، 01: 7ة"؛ اموس الخطيلخاطئة أو الفاسدة )"نمقاومتها. ونتيجة لهذا، فإّن الطّبيعة ا

، ما تزال مستمّرةً في التسبُّب بالموت الّروحّي، وكذلك الموت الجسدّي بشكٍل خاص. هوجسد نفس المؤمن

 ولهذا فقد ُدعي بـ"جسد الموت". 

 

  .83: 3ج. الجسد الوضيع أو جسد التواضع في فيلبّي  

. إنه الجسد المادي للمسيحي الحقيقي قبل قيامته من الموتالجسد المادي للمسيحّي "الجسد الوضيع" هو 

ًضا للموت. إنّه يعني األمر نفسه الذي يعنيه "جسد الموت". العدّو األخير الذي  الحقيقي، الذي ما يزال معرَّ

 (. 01: 11نثوس ركو1ينهيه يسوع هو "الموت" )س

 

  .83: 3د. الجسد المجيد أو جسد المجد في فيلبّي  

. الجسد الماّدّي الذي سيكون للمسيحّي الحقيقّي بعد قيامته من الموت"الجسد المجيد" أو "جسد المجد" هو 

ففي المجيء الثّاني فقط، سيستخدم يسوع المسيح قّوته التاّمة لتغيير "الجسد الوضيع" إلى "الجسد المجيد"، 

 الذي سيكون كجسد قيامة يسوع المسيح الماّدّي المجيد. 

  تطبيقات   . طبِّق: 4الخطوة 

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

نها. 01-14: 7 رومية: لنفّكر مًعا بقائمة ممكنة من التّطبيقات التّي نستقيها من شارك ودّون  ، وندوِّ

لها إلى تطبيق شخصي؟ : ما التّطبيقات الممكنة التّي يريد هللافّكر  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.( 
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 :82-34: 7 يةمن روم مقترحةأمثلة على تطبيقات  .3

دراسة شريعة هللا األخالقيّة )التي تشمل الوصايا العشرة(، ألنّها تعبِّر عن طبيعة هللا في شكل  : 14: 7

 وصايا. إنّها روحيّة، أي ُمقدَّسة وباّرة وعادلة وصالحة. 

ال تيأس حين تختبر حربًا روحيّةً وأخالقيّةً مستمّرة بين طبيعتك الخاطئة وطبيعتك الجديدة.  : 01، 11: 7

 هذه الحرب دليل على أنّك مولود ثانيةً. 

ب الخطية بطبيعتأدِرك أنّه ليس من صالٍح يسكن في طبيعتك الخاطئة. ولذا، ال  : 15: 7 ك. تجرِّ

 الخاطئة

يسوع المسيح الذي يسكن في جسدك بالّروح القدس يستطيع أن  ُكْن على قناعٍة تاّمة بأنّ  : 04: 7

ر ودائم من سيطرة وسيادة الطّبيعة الخاطئة فيك.   يُنقِذك بشكٍل متكرِّ

 

 :أمثلة على تطبيقاٍت شخصية .8

أُدِرك عمل طبيعتي الخاطئة القوّي فّي والذي يدفعني لعمل ما أبغضه والذي هو سبب عدم تمّكني من  . أ

عمل ما أريد عمله. ومع هذا، فإنّني أتحمَّل كامل المسؤوليّة عن خطاياي التي أقترفها. أنا أدِرك أّن 

 على الّسيطرة عليها أو واقع طبيعتي الخاطئة يتجاوز قدرتي، كما أنّه يتجاوز قدرة وسلطة شريعة هللا

حتّى استئصالها. طبيعتي الخاطئة واقع سيبقى معي في حياتي. ولذا، أنا على قناعة تاّمة بأّن طبيعتي 

 الخاطئة فاسدة تماًما، وسأستمّر في االعتراف بخطاياي والتوبة عنها. 

 

طبيعتي الخاطئة. ولذا، أدِرك وأقّر بأنّني في نفسي كثيًرا ما أشعر بالعجز عن استئصال أو مقاومة  . ب

ر من قوة وسلطة طبيعتي الخاطئة بفعل قّوة من خارج ذاتي. وأنا  فإنّني مثل بولس أنتظر وأتوق للتحرُّ

أيًضا! نعمة هللا  ليقدِّسنييسوع المسيح، فإنّني أحتاج إليه  يبّررنيأدرك وأقّر أنّه بقدر حاجتي ألن 

حاضر من الّسيطرة التاّمة لطبيعتي الخاطئة، وما الظّاهرة في يسوع المسيح هي ما سيعتقني في ال

ا بالكامل من طبيعتي الخاطئة.   سيعتقني في المستقبل حّرً
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  . ت

 التجاوب    .صلِّ : 2الخطوة 

ل في صالتك لما تعلّمته خال تجاوب. )01-14: 7 روميةبشأن حقيقة علّمنا هللا إيّاها في  بالتناوبلنصلِّ 

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

 بشأن مواضيع مختلفة.( 

 

 دقائق( 5) صالة  2

 صالة شفاعيَّة

 

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

 

 )دقيقتان( واجب بيتي 1

 للّدرس القادم

 

 أعضاء مجموعتك الواجب التالي مكتوبًا، أو اطلب منهم أن يكتبوه في دفاترهم(.  أعطِ  قائد المجموعة.)

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

 مع شخٍص آخر أو مجموعة.  01-14: 7رومية  ِعظ أو علّم أو ادرس .0

ا مع هللا تقرأ فيه حوالى نصف أصحاح منالخلوة الروحية .1 ، 1، 1األمثال ِسفر  : خّصص وقتًا خاّصً

ل. اكتب مالحظاتك.  1، 4  يوميًا. استفد من منهجية الَحق الُمفضَّ

ع يوميًا آخر راجِ . 17: 10هللا كلّي القدرة: إرميا  تأّمل بآية الكتاب الُمقدَّس الجديدة واحفظها. الحفظ: .4

 آيات كتابية حفظتَها. خمس 

ر َمثَل  :التعليم .1 ثل "األرملة المثابرة اللحوحة" ، ومَ 11-1: 11الّصديق المتشفِّع" الوارد في لوقا حضِّ

استفِد من الخطوات اإلرشاديّة الّستّة لتفسير األمثال الواردة في الّدرس . 5-1: 15الوارد في لوقا 

 األول.

 (. 1: 1صلِّ ألجل شخٍص أو أمر ُمحّدد هذا األسبوع، وانظر ما سيفعله هللا )مزمور  الّصالة: .1
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ن مالحظاتك .7 بشأن بناء كنيسة المسيح. اكتب أيًضا مالحظاتك بشأن وقتك الخاّص مع هللا،  دوِّ

 ومالحظاتك بشأن آيات الحفظ، ومالحظات التّعليم وهذا التّحضير لألسبوع القادم. 


