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 (21 -21: 6رو )على الشهوة  التغلب: النصرة على اخلطية

Iاجلديدةاحلياة : 6نظرة عامة على رومية : مراجعة 
نالطريقةالعمليةيحدثناع.الحياةالجديدةفىالكتابالمقدسالذىيعلمعنيهواإلصحاحاألساس6رومية -أ

لنةاسبةبممةاصةنعويبةو علةىالقوة،النعمةوالبركةةاإللييةة،والمتا ةةمجا ةا :إختبارأو،علىصولللح

.الصليممنأجلنا

يمة معنةافةىالمبةيا،والدوالةدالتةحةد كيةييرا ةاكوكيةييتعاي يوضعنا القاع ن ن:21–6:2رومية -ب

.سببمماصنعويبو علىالصليمسميال  االجديدمجا ا ا حص عليي

عةد )يجمأن علممن حةنفةىالمبةيا–ثالثةمبا ئيستبننتن ونامعالقانمة حن:21–6:22رومية -ج

(.21عد )الناسكوالمحبةمعس بلك،وأن(أ21–21عد )،أن قاومالظلمة(22

النعمةةمقةدار–وميةة ياتنةااليسةوفةى حيةاسةلوبالةذىاإلتدلعلىظروفامنيشتا :11–6:21رومية - 

.سالتواص معالروحالقدسا تجد ومشاعر اإذيالتى ختبرهافىأذها نا

الموضو سرجاءالرجو للصدحةالتاليةةلتحصة علةىالمجا يةفىهذاتللحصولعلىمزيدمنالمعلوما

البةبعتشةتياتاتاإل"اإللكترو يةةإ جي النعمة،وللحصولعلةىالكتةمسعنوانمنعشرةأجزاء،سلبةتعليم

mikebickle.org."مكافآتالصوم"و"لقلماإل بان

 (21 -22: 6رو )بل حتت النعمة  الناموسحنن لسنا حتت ( 1
ي،أ ناسنبلكف21-22المبا ئالثالثالباسقذكرهافىاألعدا  ختارسإستمرار، حنالذينننائمسولسيط -أ

 قيقيةةعلةىسةتكونلنةا صةرة(.أ21عد )مشاعر اوأالخطيةلنتبو علىأذها نا– صرةعلىالخطية

.يطلقةفىالدهراآلتم سصورةالخطيةفىهذاالدهر

ي عةُاإًِذلاا21...أَْحيَ ًءاهللِابِ ْقَمِسعي ِاا...لْحِسبُ لاأَْنفَُسُكْما..." ِِ ََ الْق َسعِكُمُمالْقَم تِعِ ااالَاتَْملَِكعَّ  ََ ُم لاا21...افِعيا َوالَاتُاَعكم

ي ِة،ابَْلاا...ٍأَْعَض َءُمْما ِِ ََ ُم لاَذَولتُِكْماهللِاقِْل ي ةَاقََّْاتَُس َدُمْم،اا.21اقَكم ِِ ََ الْق ِِابَعْلاتَْحعَ افَإِن  ألَن ُكْماقَْستُْماتَْحَ القا ع ُم 

(21-6:22رو)ا".لقامْنَمةِا

مةاوهةو–لمقاومةةالخطيةةيعطةىسةببا ىاألولةلمرةا.21مرتينفىعد "إن"فالتوكيدسولسيبتخدم ر -ب

علةىلنصةرتنااألسةاسييعطةيةةالثا المةرة(.21عةد )سالنصرةعلةىالخطيةةسببمالوعد بتطيعأن دعلو

.(ب21عد )،س تحتالنعمةأل نالبناتحتالناموس–الخطية

محاولةةإكتبةابيأن كونتحتالناموسيعن.لناموساإ يزاميةلم عدتحت ينو ةأو:اقسا اتح القا م ِ -ج

يعنىأنتواصلنامعكمعتمدعلىمدىسةلوكنا.لخالصعنطريقأعمالناومحاولةالحياةسبرسقوةالجبدا

.سبر

http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=55&chapter=6&vmin=13&vmax=13
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=55&chapter=6&vmin=14&vmax=14
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.القةوةفةىمواجيةةسةيا ةالخطيةةيداخليم،وهةممعةدوممسكنىالروحستحتالناموسليسليالذين .2

تحةتالنةاموسسةننكةن يموسعة المممنةونيبةتمرونفةىالحيةاة.هميحيونسقلوبمنعزلةعةنك

.يحيواسعزلةعنسكنىالروحالقدس

سع المممنونيبتمرونفىالحياة.الناموسيقدماإلتياماتوالنقدسدونتقديمأى و منالمباعدة .1

،وسيةذالونتغييراآلخرينعنطريقالنقدتحتالناموسسإستقباليمإتياماتالناموس،ويحاووكن يم

".الناموس"هميتبنونأسلوب ياة

،ك،متقةويينسبةكنىالةروحفينةالةدىمقبةولينتمامةا – حيافىواتعإليى– حنأ ياءهلل:أ ناتحتالنعمة - 

كو نةاتحةتالنعمةةلةوعةدة.علةىأسةاسمةاأ جةزويبةو مةنأجلنةاسموتةو حن تواص معك.وأكثركثيرا 

: الالت

،وعليو،فيةويةرىيرى ياتنامنخاللمنظورالنعمةك.فى ياتنا"النعمة موذج"يجمأن نمى .2

. ياتناومبتقبلناسمنظورمختليعما راو حن

عميقةةعالتةةبوسصةدتوالعةريسالةذىيبةتمتعستواآلكو نافىالنعمةيتضمنالتواص مةعكسصةد .1

.أتشواقلوالقدرةوعريسلويبو ملك.معنا

  معنافةىشاركتأتشواقعميقةلنا،كذلكإلتزامتوىليتملكومشاعروتسصدتوعريبنااإللو،يبو

:26، ةز1:1،1:21،12:11،إر1-21،61:1–11:1إش)،وجمالو،عرتشو،سيتوتلبو

–9:21،11:2،مةةةت1–11،1:2–2:1،1:7،21،هةةةو11–21-21،11،11:2

:9،12:9،11–29:7،رؤ11–1:11،أف22:1كو1:19،1،يو21–21،11:2

27.)

 اليةزالإالأ وسالرغممنوجو سع المواتيواألفعالفى ياتناالتىتحز و،.معناهويبتمتع

.هوي قدرالتواص معنا.يبتمتعسذاتالعالتةمعنا

تيا تةوالممتلئةة.يبو فىالقيا ةالكريمة،الر يمةوالبارةنسلوب قتدىسيعنىأنالنعمةتحتكو نا .1

.ن بيرمعوسقلمكام ومحبةمطيعةأتحمبناسالنعمةواللطي

 تةوبويعضةدسةراعمسعدأنفشلنايغدرهو.النعمةعلىيمبنيسلوبتيا إيبو يتواص معناس 

،والفشةلناتمامةا يغدةرهةو.توسيخنةاأكثةرسكثيةرمةن(سعةدجنضةالتةىلةمت)فيناالتىتبزغالدضيلة

.يذكروثا ية

  يفةاإلخةالصويقةدرهةويةرى.سمحبةةوإيجاسيةةوسةدونتوجيةواإلتيةام،ولكنصحامبار اهوي

وينتقةدسةدونأنيقةدميةدالنةاموسيةتيم.التةىتشةوسياالعيةوب،لطاعتةو،محبتناالضعيدةوأتشةواتنا

يتبنةةونأسةةلوب،فيةةمالءالةةذينيحةةاولونتغييةةراآلخةةرينسالنقةةدواإلتيةةام،فةةإ يم،ولةةذلكالمبةةاعدة

."الناموس"مبنىعلىعالتات

 ،ولةةذلكالينبغةةىأن حةةاول ةة،أوال  ةةا،يبةةو اليحةةاولأنيحثنةةاعةةنطريةةقاللةةوموالشةةكوى

.والشكوىريقاللومأوزمالءالعم عنط،،أصدتاؤ ازوجاتنا
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هةو. جا نةاوتياسةولمةدىإثمار ةاتعريةي ياتنةا،طريقةةيبةو فةىتقيةيمكو ناتحتالنعمةيشم  .1

إعتةةراف.حبةةينهلل،وم علةةىأسةةاسكو نةةامحبةةوسينمةةنكالحيةةاةيفةةي جا نةةااألساسةةي عةةرفمةةدى

".إذنأ ا اجا:أ امحبوبمنك،أ اأ مك"إيما ناهو

.مكافآتأسديةعنك ما دعلوفةىمشةيئةك حص على حن.الصغيرةأفعالناومجيو اتناقدرهوي  .1

، تةىمجيو اتنةا،هةويكافن ةاعلةىأصةغرسببم عمتو.وفيرويجازيناسكرمسنعمةقيم ياتنايبو ي 

.(21:11مت)كنسماءسار 

 حةنسةةدراء(.1:7عةم) حةةنمتةوجينسالمجةدوالكرامةة.تقبلناومصةير االمجيةدبةميبةو يدةرحس .6

.المملكةوسنملكعلىاألرضلألسد

(21د عة)فقدإ تيىلتوومةنالتعلةيمعةنالنعمةة(.21عد )رسالةالنعمةخطنتشالعفىتدبيرسولسيتناول -و

(.21–21عد )تملكعليناأنللخطيةالبماح صعدمصياغفى

ِِابَعْلاتَْحعَ القامْنَمعةِا" ي ةَاقََّْاتَُس َدُمْماألَن ُكْماقَْستُْماتَْحعَ القا ع ُم  ِِ ََ الْق األَن اَع اقَْسعاَ اتَْحعَ افََمع َذلاإِذلً ا21.افَإِن  ُُ ع ِِ َْ أَنُ

ِِابَْلاتَْحَ ا (21–6:21رو)"!َح َش القامْنَمِة لقا  ُم 

، ةووعةنالخةدا الةذى ةدثفةىأيامةوولةذا.النعمةةسةيحرفواتعلةيمكانسولسعلىعلمأنالةبع  .2

،فإنأفعةاليمليبةتستنتجواأ و ي،أ يمتحتالنعمةالبع إ.عامفىتاريخالكنيبةيوإستمرأللد

وهةو.ك،وعليوفإ يمليبوسحاجةةلطاعةةاآلبمنأجليموكانمنطقيمأنيبو أطا .ذاتأهمية

عنخطايا ةالنحيةاي قيقىانيبو تحم الغضماإلليغيرأ و.تطبيقمغلوطتمامالرسالةالنعمة

.فىعالتةوثيقةوعميقةمعك حن

سينمةاتةدم.البرالبيرفى يم البع أساؤاتطبيقتعليمسولسعنالنعمة،تاللينأ ومنالمقبولأن .1

يللبةيرفة،والثقةةالحة ،أنيعطىالناسالرؤية،الدافع،محاوال سولسالنعمةعلىأ ياالعكستماما 

.البر

كو نا.بئتدبيرتصرياسولسأ نالبناسعدتحتالناموسأنكيدية ياتناليبتذاتأهميةالبع ي  .1

ألنذلةكيتعةارضمةعالموعظةةعلةى.قاييساألخالتيةةللمملكةةأ رارامنالناموساليعدينامنالم

.الجب 

 مةنهةمعلةىثقةةكة. حةوك، تى كمة سةعيناسجديةةلدىكأن تجاوزفشلناالثقةالنعمةتعطينا .1

ومكرمينلدىك،وأ يم اجحونوليممبتقب مجيدفةىك،سكة تنكيةد،،متقويينسن يمسبمسعا ة

.ستكونلحياتيمرؤيةللبيرفىالبروطلمكسك تلبيم

الحريةةمةنالنةاموس(.1:21تةي)األفعةالالخاطئةةكة منيبو إفتدا النتمكنمنالمبيرأ رارا  .1

النعمةال.النعمةتحرر امنعقوسةالخطيةسدونأنتعطينا ريةمنالخطية.ليبترخصةللخالعة

.وإ ماتباعد اأن نتصرعلييامعالخطية،نتتواط

لِاَعع ،اقَِكععْيانَْفععِكنَاَ القعع" َْ اإِْ ععمٍاِذيابَععَذَ انَْفَسععَُاألَ عع ًاِمععَّْاُمععلم    ًَ َِاَشععْنب ًا َغيُعع ًلًافِععياأَْعَمعع ٍ ا،اَونَُِهمععَراقِاَْفِسعع

(1:21تي)ا".َحَساَةٍا
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أنك مةنيتغلةمعلةىأ ووعد تىيالرو الدتورعلى الةنميتماأنينتصرالمممنويبو كان .6

(12–1:26رؤ)يلسمعوعلىالعرشفىالدهراآلتسيجيالدتورالرو 

لً،اأَنَ اُمْزِمٌعاأَْناأَتَاَي أََكاِمَّْافَِمعي"  ً ًِدلًاَوالَاَح  .ا..فَُكعَّْاَغيُع ًلًاَوتُع ْا.ا..29.ا..اَهَكَذلاألَن َكافَ تٌِر،اَوقَْسَ ابَ 

َِاأَْنانَْجلَِساَمِنيافِياَعْرِشيَمَّْانَْغلُِ افَسَا12 ي ِِ (12–1:26رؤ)ا".ِأُْع

 ةرىأ نةا صةلناإذ.(27–1:21غة )ريتنافىالنعمةةفرصةةللخطيةةصير سولسيحثناأنال   .7

تصةورأن.فىالمبياالجديدعلىالكثير،فإ نا متلئسالشكرو نتىلديممكا ناا مجا  إ ومةنغيةرالم 

سالمبةةياأنيبةةتمروافةةىأسةةلوب يةةاةالخطيةةةالمتميةةزكةةنوال هللوكعةةروأىمةةنيةةرونمكةةا يم

تعمدة .الم 

فىسةراهو المايقو تشعبوليحيو(.9–2:7عم)يبو يحمالبرويكروالخطيةالكتابالمقدسيعلمناان -و

أعظمللعالتةمعكسحماسأعظمو

 (اإلميان)معرفة احلق : 2قم املبدأ ر. 1
 حبم"أن.همالءالذينيحيونهلل–يجمأن عرفمن حنفىالمبيا(:6:22رو)مبدأالمعرفة -أ

وأن ةةرىمةةاهةةوالحةةقعةةن.أ يةةاءهللهةةوأن ةةرىأ دبةةناسةةندسالطريقةةةالتةةىيرا ةةاكسيةةا"أ دبةةنا

(21-6:2رو)أروا ناسببمكو نافىالمبياكمايصيالكتابفى

ي ةِاَمَذقَِكاأَْنتُْماأَْنض ًالْحِسبُ لاأَْنفَُسُكْما22" ِِ ََ ِابِاَوقَِكَّْااأَْمَ لت ًاَعَِّالْق (6:22رو)"... ْقَمِسيِ اأَْحيَ ًءاهلِل 

لةكالخطيةة،وأ ةرارامةنالدينو ةةيينبغ:أ ببواأ دبكمأمواتعنالخطية -ب أن ةرىأ دبةناأمواتةالم 

.إلتجاهاتالخاطئةفىمشاعر اأماماةالشديديةواإل يزامالمتعقبةعلييا

مدةر ينلقلةم–التىيرا اكسيافىالمبياأ دبناسالكيدية رىيجمأن:أحسب لاأنفسكماأحي ءلاهلل -ج

وفةىواتةعيهللهةوأن حيةافةىالواتةعاإلليةلنكةونأ يةاء.،متقةويين،ومرسةلين،لناسكنىالروحك

لنةا،عندلةذ،لتتحدىوعةو كألخ..،والشيوة،اإل باسسالعارداخلناالدينو ةستبتيقظعندما.النعمة

(.21–21:8رو)عنطريقاإلعترافسالحقي طبقالوعدالكتاس

 (ير الذات ىف إختيار ما هو إهلإنكا)مقاومة الظلمة : 1املبدأ رقم . 1
.لخطيةةالم حضةةعلةىا،إسلةيس،والظةروفخطيةة حةن قةاومال(:أ21–6:21رو)امبكأالقما ومعة -أ

.ا،فنصباتحتملكياتيالنطيعتشيوتغريناحاولأنةتالخطيةوكن ياملكيصورسولس

َِا21" يُن َه افِياَشعَهَ لتِ ِِ َسِكُمُمالْقَم تِِ اقَِكْياتُ ََ ي ةُافِيا ِِ ََ الْق ُم لاأَْعَضع َءُممْا21إِذلًاالَاتَْملَِكَّ  آالَِتااَوالَاتُاَعكم

ي ةِا ِِ ََ (أ21–6:21رو)"ا...اإِْ ٍماقِْل

.22–2سولسيبتخدمهذاالحرفليعو سناللحقالقالمنصوصةفىاألعدا من:إذل -ب

.،وأموالنةا،مشةاعر ا،عقلنةا، ةديثنا،رغباتنةاوتتنةا-تشيرإلىإمكا ياتناالجبديةوالعقلية:أعض ؤمم -ج

.يمكنإستخداميافىالخيرأوفىالشرجميعياهذو
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هةوالدعة إ كةاراإلتجاهةاتالشةيوا ية.أن عبرعنمحبتناليبو سمقاومةةالشةيوة،سنعمةك،إ يامبئوليتنا - 

،س للتعبيرعنالوسيلةلكبممحبةكتليبالطاعة.أختاروكلناليكونالتعبيراألمث عنمحبتنالوالذى

.محبتنالو

(21:21:يو)".ْناُمْاتُْماتُِحبُّ نَاِيافَ ْحفَظُ لاَوَ  نَ يَاإِا"

الشيوةسنن تتلمةذعةنطريةقطلمأن قاومعدمالبماحللخطيةأنتملكفينايت:الاتملكَّالقَِيةافىاَسكمم -و

.النعمةتحثناوتقوينالنقولالللخطية.والتقوىسالنعمة،إ كارالذات

ِِ،اانِْنَمععةُاألَن ععَُاقَععْكاظََهععَرْتا" لمَصععةُاقَِجِميععِعالقا عع  ََ اإِن  نَعع اأَْنااُمَنلمَمععةًا21هللاِالْقُم ًَ ععَهَ لِتالْقَن قَِمي ععةَ،انُْاِكععَرالْقفُُجعع  َولقش 

اَولقت ْاَ ىافِيالْقَن قَِمالْقَح ِضرِااَونَِنيَشابِ قت َناُّلِا (21-1:222تي)."َولْقبِرم

فة أوتقلةصكثيةرا (.26:11مةت)يبو يمكدالحاجةإل كارالةذات .2 ممةنمبةدأإ كةارالةذاتتةدر 

.يقدمونفكرالنعمةالمغلوط

لَداأََحٌكاأَْنانَأْتِا" ًَ لتِياإِْناأَ ًَ (26:11مت)."افَْليُْاِكْرانَْفَسَُاَياَو

(9:17كو2)إ تاجسولسأنيتلمذجبدوسننيخضعوليبو  .1

َسِكياَوأَْستَْنبُِكهُاَحت ى"اا ََ (9:17كو2)".الَاأَِ يُراأَنَ انَْفِسياَمْرفُ ض ًاا...ابَْلاأَْقَمُعا

يفةةىالةةذهنثةةمفةةأوال –يقةةدمالنةةاسأ دبةةيمللخطيةةةعلةةىمةةر لتين:الاتاععكم لاأعضعع ؤمماآالتاإ ععماقلَِيععة -و

.الجبد

ب:قدمأعضاؤ الإلثمفىالذهنأن   .2 أ الم،ختلدةم مواتيعلىفكريا يبدأتقديمأعضاؤ الإلثمسالتدر 

فعة تطةور.النظةركوتةو ،مبتخدما فىالذهنفيوي زر أوال .كيييعم اإلثمعلمنايبو .اليقظة

(1:18مت).المحيطةليقو لدع الز اسالجبدالز ايبدأفىالذهنوالعينين،ثميبتخدمالظروف

اُمل اَمَّْا:اَوأَم  اأَنَ افَأَقُ ُ اقَُكمْا" َِاإِقَىالْمَرأٍَةاقِيَْشتَِهيَهَاانَْاظُرُاإِن  ا(1:18مت)ا."..ا افَاَْكاَزنَىابَِه افِياقَْلبِ

الينبغةىأن.اآلثمةسةداخلنايجمأن رف الظروفالتىتثيرالرغبات:أن قدمذواتنالإلثمسالجبد .1

هناكطةرق.اآلثمةالرغبات تكلمعنمايثيرأو،، لمس نظرإلى،، شترىأتشياء ذهمإلىأماكن

.متعد ةلتقديمالذاتلإلثم

 حنو اهلل والناس باحملبة يالسع: 1املبدأ رقم  .1
، حةةن قةةدمذواتنةةاهلل. بةةعىأن تواصةة مةةعوأن خةةدمكوالنةةاسسالمحبةةة(:ب6:21رو)يمبةةدأالبةةع -أ

مةت)، حةن بةعىلمحبةةكوالنةاسأوسكلمةاتأخةرى.البركةةاآلخةرينمي، تىيبةتخدلوكآالتوأجبا  ا

11:17–11)

ِابَْلا" ُم لاَذَولتُِكْماهلِل  ِااَوأَْعَض َءُممْاَمأَْحيَ ٍءاِمََّالألَْمَ لِتااقَكم اهلِل  (ب6:21رو)".آالَِتابِرٍّ
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 حن قضىوتتا .ن بركسصورةتشخصيةوسك القلمل،وحمن ل،نعرفل بعىأنيهذايعن:تدمواذواتكمهلل -ب

يفةلنةاكفىكيديةرؤيةةسثقة"،أوكن ياءهلل، قدمذواتناكن ياءمناألموات.معك ميمةفىتنميةعالتة

أن(.الصةالحةأوالشةريرة)إ جازاتنةاالرو يةة،وليسعلىأساسعلىأساسعم المبياالكدارىو،المبيا

.ليم،يجمأنتكونلناثقةفىعم يبو علىالص قدمذواتناسإخالصليسكافيا 

. حن عبرعنمحبتناللناسسنن قدمذواتنالنخدميمو باركيمفىالمشيئةاإلليية:قكم لاأعض ؤممامآالتاقلبر -ج

عدينلنخدماآلخرينولبناءعالتات .تمجدكخاصةوهذايتضمنأن بذلالجيدلنكونم 

أن حةمكوالنةةاسمقةةاومين بةةعى.قاع ِنسععنىانحعع اهللااولأنو،ناعع واالقظلمعةأن،ننععرفالقحع يجةمأن - 

اليمكةن ةذف.مةن حةنفةىالمبةياسفىسياقمعرفتنةا،خطية،والظروفالتىتشجععلىالإسليسالخطية،

آخةةرون،سةةدونأنيعرفةةواتةةامتيمفةةىالمبةةيا،بع يقةةاومالخطيةةةويبةةعى حةةوكالةة.مةةنهةةذوالمبةةا ئأى

فةى)النةاسوآخةرونيبةعون حةو. حةومقاومةةالخطيةةيصةالةسةدونالبةعيبعون حوكفىإجتماعةاتال

.ك حويالبع ون(العالتاتوالخدمة

 أسئلة جملموعات املناقشة. 6
أىمن قاطهذوالمحاضرةتحتاجإلىفيمإضافىليا؟.2

قيا؟لتطبيذا؟كييستتصرفسطريقةمختلدةتحدىأوإلياملك؟لماكا تسمثاسةأى قطة.1

؟تقديمياأى قطةتو أنتعلمياأوتنقلياألخأصغرفىاإليمان؟لماذا؟وكييستعم على.1

أىمن قاطهذوالمحاضرةتحتاجالتنكيدعلييافىوسطجبدالمبيااألكبر؟ولماذا؟.1


