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 (11 -11: 6رو )ثالث مبادئ أساسية : التعاون مع النعمة

I- (12: 5 ور) سلطان النعمة 
همل التعاون معها أو يحثنا بولس على أال نقبل نعمة هللا باطالً وذلك بأن ن  . يطلب منا هللا أن نتعاون مع نعمته -أ 

 الككرو يمكننككا أن نكك     الخككاب بنككاح ونحككد ال الككرو فككال لككد يكك    . توزيككع للوئككا   هنككا . ال نمسككك بهككا

(.21 -22: 6 و )النعمة ع بولس ثالث مبا ئ أساسية للتعاون ملقر حر  . الخاب به

 (2: 6كو 1)." الَ تَْقبَلُوا نِْعَمةَ هللاِ بَاِطلا فَإِْذ نَْحُن َعاِملُوَن َمَعهُ نَْطلُُب أَْن "

 .سلطان النعمةكما كنا تحت سلطان الخطية قبل نوال الخالب، هكذا نحد اآلن تحت  -ب 

ةيِر َِّبِّنَةا تَْملُِك النِّْعَمةُ فِي اْلَمْوِت َهَكَذا  َملََكِت اْلَخِطيَّةُ َحتَّى َكَما " ُِ ةوَ  اْلَم ُُ : 5 و )." بِاْلبِرِّ لِْلَحيَاِة األَبَِديَّةِة بِيَ
12) 

على مسكتو  )خطية وعريمى الحيلة أمام ال بل قوةكنا . أمام هللا( حكم) دينونةلقر كنا تحت  :سلطان الخطية -ج 

لمكا يككد فينكا قكوة لمقاومكة وسكاو  . لم يكد لنا قر ة على التحر  والتصر  لهما. وهجمات الشيطان( القلب

، بال قكر ة علكى فهكم هللا الظلملقر كنا فى . (الغضب، والكبرياء، والمرا ة، والشهوة، إلخ)الخطية فى قلوبنا 

 .ومعرميد، وبال هرف أو  جاء لمستقبلنا فى هللا فقراءلقر كنا  .وكلمته، أو تلقى التوجيهات السماوية لحياتنا

لقكر أبكبحنا اآلن محكل . وطبيعكة، وبصكيرة، ومصكير جريكرلقكر حصكلنا علكى مكانكة، وقكوة، : سلطان النعمكة -  

 .سرو  هللا، ومكان لسكناهح لقر قوانا وأ سلنا لهرف سام  

ثلت فى سرو  ومتعة هللا فى التعامل معنا كأوال ه، النتيجة لهذه المكانة الجريرة تم :قبول هللا لنا بأشواق .2

.وكعرو  المسيح

لقكر قوانكا . عطينا قوة جريرة بأشواق وبصيرة لنعرف هللا، وكلمته، وإ ا تهالروح ي   :حلول الروح القدس .1

إلكخ ...حضكو ه الحقيقكى فينكا هكى فكرح وسكالمثمكا  . فالمعلم يسكد فى  اخلنا. لنقاوم الخطية والشيطان

بينمكا على سبيل المثالح . لذا، لنحول إنتباهنا للراخل ونشكر الروح لحضو ه فى أ واحنا(. 11 :5غل )

الكذهد )الروح القر  على حلول سالمه فى أ واحنا، فعنكرها سكنختبر سكالمه فعليكاً فكى ن وسكنا " نشكر"

(.والمشاعر

وِح فَُهوَ " ا ثََمُر الرُّ (11: 5غل ) "...نَاٍة لُْطفٌ َمَحبَّةٌ فََرٌح َسلٌَم، طُوُل أَ : َوأَمَّ

لقر أ عطينا أن ن طلك  بسسكم يسكوع أعمكال هللا، وأن ن وقك  أعمكال إبلكيس فكى حياتنكا وئروفنكا،  :الُلطان .1

لسنا فى السماويات مع المسيح، ولنا  خول لمحضر هللا فى الصالة. وكذلك لآلخريد .لقر ج 

" َُّ نَا َمَعهُ فِي ال َُ ُُو َ  َماِويَّاتِ َوأَقَاَمنَا َمَعهُ، َوأَْجلَ يِر يَ ُِ (6: 1أف ) "فِي اْلَم

لككل . فسنملك لألبر معكه. إن لنا هرف ثابت فى هللا، وهو ممتر حتى بعر الموت الجسر  :مصير سماوى .4

.ألنه ير  جهو نا وهى تحر  قلبه في عر لنا مكافآت أبرية ألمانتنا. يوم معنى وهرف ألننا نعمل إ ا ة هللا
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II- احلياة اجلديدة: 6رومية ى نظرة عامة عل 
(.  الجريرميالتحا نا بيسوع فى السالتى حصلنا عليها ب)مكانتنا القانونية : 21 -2: 6ة  ومي -أ 

 (1: 6 و ) "َكْيَف نَِعيُش بَْعُد فِيَها؟ [تحر نا مد سلطان الخطية]نَْحُن الَِّذيَن ُمْتنَا َعِن اْلَخِطيَِّة " 

وهككذا (. 21 -1: 6)أننكا إتحكرنا بيسكوع بسككنى الكروح القكر  يكرة، مد إمتيكازات مكانتنكا القانونيكة الجر .2

ع " )الموت عكد الخطيكة"بهذا اإلعالن . الثاني ميال على الصليب أببحت ملكنا بال فثما  عمل المسيح

.ألجلناهو ، لكد أن ن مد فيما عمله ئ لى عمل ش، لم يكد بولس يحثنا عل(1

لقر تحر نا، أو إن صلنا نها يكا  عكد حالتنكا (. 1: 6ح 12: 5 و ) أعلد بولس أننا متنا عد سلطان الخطية .1

. السابقة تحت سلطان الخطية، حيد كان للخطية سيطرة جبرية على قلوبناح ولم يكد فينكا قكوة لمقاومتهكا

. وافع الخطية بالكامل لكد با  لنا اآلن القوة ال عالة لمقاومتهالم تنتهى 

.(المبا ئ الثالثة األساسية)النعمة كي  تتعاون مع : 21 -22: 6 ومية  -ب 

.(ما نمر به حيد نتعاون مع النعمة)ئروف حياتنا : 11 -24: 6 ومية  -ج 

III-(امياناإل)معرفة احلق : املبدأ األول 
هكى أن " إحسكبوا أن سككم. "هى مكانتنكا فكى المسكيح البر أن نعرف مد نحد وما (:22: 6 و ) مبدأ المعرفة -أ 

لبه قفة أيضا  معرفتنا لعظمة هللا، وليشمل مبرأ المعر. وبحسب ما تقوله كلمة هللا عنانر  أن سنا كما يرانا هللا 

 .كاألب والعريس

بُوا" ُِ ُكْم [ إعتبروا] اْح َُ ِ َولَِكْن  أَْمَواتاا َعِن اْلَخِطيَّةِ أَْنفُ يرِ  أَْحيَاءا لِِلَّ ُِ  (22: 6 و )" ... بِاْلَم

نا كمحل لسكرو  هللا، ومككان سككناه، م يكريد بكالقوة، ومرسكليد البر أن نر  أن س :إحُبوا أنفُكم أحياء لِل -ب 

أن سكنا كمكا يرانكا نكر  . أن سنا بحسب ما تقوله عنا كلمة هللا" نر "أن سنا هو أن " نحسب"أن . لهرف عظيم

علينكا أن (. 6: 11ح 21: 5ح 6: 2 ؤ )نر  هويتنا الجريرة كأبناء هللا وكعرو  المسيحح كملو  وكهنكة . هللا

.على هويتنا الروحية" الخليقة الجريرة"ل حقا   ن  ع  

بُوا -ج  ُِ ُكْم أَْمَواتاا  اْح َُ وبكال ، مرانيدلقر ن قلنا مد الوضع حيث كنا . لقر متنا عد سلطان الخطية :َعِن اْلَخِطيَّةِ  أَْنفُ

 .بال هرف أبر  وفقراءة على فهم كلمة هللا،  وبال قر الظلمةفى الخطية،  أمام قوة

بمعنكىح لقكر متنكا عكد . مملكة الخطية حيث كان لها سلطة جبرية علينا وكنا بال حيلة وال قكوة لقر تحر نا مد -  

 .عقوبة وعا  الخطية وقوتها الجبرية علينا

فالكروافع الخاطئكة لكم تنتهكى  .ر ماتكت فينكاقبمعنى أن الرغبات الخاطئة " فيناالخطية ماتت "لم يقل بولس أن  -ه 

 .، ألن لنا قوة الروح الحال فى أ واحنا المولو ة ثانيةلنقاومها بشكل فعالء ، لكننا اآلن أقوياتماماً براخلنا

شها تنا هى ما نقوله . ل شهادتناإن تجرير أذهننا يشمل . لقر تحر نا بمعرفة الح . لقر تغيرنا بتجرير أفكا نا -و 

شككراً يكا " قكل تحكرث مكع الكروح و(. 21 -8: 21 و )المسكيح فكى ( مكانتنا)للروح الحال فينا عد مد نحد 

(."11: 5غل ) وح هللا لسكنا  وحضو   الذ  يقوينى ألقاوم الخطية 

 (1: 21 و )" بِتَْجِديِد أَْذَهانُِكمْ َعْن َشْكلُِكْم  تََغيَُّروا "

ُُِّكمْ َواْلَحقُّ  َوتَْعِرفُوَن اْلَحقَّ "   (11: 8يو )" يَُحرِّ
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 (21 -1: 6 و هو مشروح في كما )نحد ن مد فى عمل هللا الذ   بطنا بيسوع  -ز 

بِإِيَماِن َعَمةِل َمْدفُونِيَن َمَعهُ فِي اْلَمْعُموِديَِّة، الَّتِي فِيَها اقِْمتُْم اْيضاا َمَعهُ .. َوبِِه اْيضاا . .. فِيهِ  َمْملُوُؤونَ َوأَْنتُْم  "

 (21 -21: 1كو )..."  هللاِ 

IV- (إختيار الرب)مقاومة اخلطية : املبدأ الثاىن 
. ثيكر فينكا الرغبكة فكى الخطيكةنقاوم الخطية، والشيطان، والظروف التى ت   (:21 -21: 6 و ) لمقاومةمبدأ ا -أ 

الكذيد نحكا ب  والمرض والقهر فى حياتنا وحيكاة اآلخكريد. يشمل مبرأ المقاومة، أن نقاوم كل أعمال الظلمة

 .فى الصالة ألجلهم، إلخ

ةةدِ  الَ تَْملَِكةةنَّ إِذاا  " َُ ُموا أَْعَضةةاَءُكمْ . ُكُم اْلَمائِةةِت لَِكةةْي تُِطيُعوَهةةا فِةةي َشةةَهَواتِهِ اْلَخِطيَّةةةُ فِةةي َج آالَِت إِْثةةٍم  َوالَ تُقَةةدِّ

  (21 -21: 6 و )" لِْلَخِطيَّةِ 

نحككد نقككاوم . البككر أن نقككاوم الككروافع الراخليككة للخطيككة، ومخططككات الشككيطان: ال تملكةةن الخطيةةة فةةى جُةةدكم -ب 

(.22: 1بط 2)ا بنا الخطية بأن ننكر شهوات الجسر التى تح

ةِديَِّة الَّتِةي .. أَيَُّها األَِحبَّاُء، أَْطلُُب إِلَْيُكْم َكُغَربَاَء  " َُ ةَهَواِت اْلَج ُُ الةنَّْف َ أَْن تَْمتَنُِعوا َعِن الشَّ : 1بكط 2)" تَُحةاِِّ
22) 

م مغلكوط عكد لقكر قلكل منكه هك الء الكذيد يعلمكون تعلكي. اإلحتياج إلنكا  الذات مد أهم تعاليم العهر الجرير .2

. سالة النعمة

ةَهَواِت اْلَعالَِميَّةةَ،  نُْنِكةرَ إِيَّانَةا أَْن  ُمَعلَِّمةا هللاِ اْلُمَخلَِّصةُ لَِجِميِع النَّاِس،  نِْعَمةُ ألَنَّهُ قَْد ظََهَرْت  " اْلفُُجةوَِّ َوالشَّ

 (21 -22: 1تى )" َونَِعيَش بِالتََّعقُِّل َواْلبِرِّ َوالتَّْقَوى

هُ فَْليُْنكِ "  َُ  (14: 26مت )..."  [أ اة الموت] َصلِيبَهُ َويَْحِمْل  ْر نَْف

نَةا، النََّجاَسةةَ، اْلَهةَوى،: اْعَضاَءُكُم الَّتِي َعلَى األَِّْضِ  [بسنكا  الرغبات الخاطئة] فَأَِميتُوا"  األُُمةوَِّ ... الزِّ

(6 -5: 1كو )"  ... الَّتِي ِمْن اْجلَِها يَأْتِي َغَضُب هللاِ 

فكنحد نقكرم جسكرنا . غبكات الخاطئكة فينكارالظروف التى تهيج الالبر أن نرفض : ا أعضاءكم للخطيةال تقدمو -ج 

نعتمكر  والعلينكا أن نتجنكب هكذه الظكروف . للخطية، بأن نوجر فى الوسط والظروف التى ت شعل الخطية فينكا

، أو حتكى نتحكرث عمكا أال نذهب ألماكد، أو نشتر  أشياء، أو ننظر إلى. جسرنا اإلختيا  الصحيح أن يختا 

  .يثير الرغبة فى الخطية

لككل  منكا بكراعاته المختل كة  .إنكا   غباتنا الشكهوانية هكو المنبكر الكذ  إختكا ه هللا لنعبكر عليكه عكد حبنكا لكه -  

 .وبالتالىح واجبات مختل ة نقرم مد خاللها تقرمات الحب ل

(12: 24يو )"  ... ي يُِحبُّنِيفَُهَو الَّذِ  َويَْحفَظَُهااَلَِّذي ِعْنَدهُ َوَصايَاَي  "

V- (احلب)السعى وراء اهلل والناس : املبدأ الثالث 
 نقرم أن سنا ل، وأجسا نا كآالت. نسعى للخرمة واإلقتراب إلى هللا والنا  بالحب: (21: 6و  ) مبدأ الُعى -أ 

 .نحب بأننحد نسعى لحب هللا والنا ، ونختا  اإلختيا  اإللهى . ليستخرمنا ليبا   آخريد
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ِ بَْل  " ُموا َذَواتُِكْم لِِلَّ ِ  َوأَْعَضاَءُكمْ َكأَْحيَاٍء ِمَن األَْمَواِت  قَدِّ  (21: 6 و )." آالَِت بِرٍّ لِِلَّ

نأخذ وقتنا . وبقلب كامل ينعرف، ونحب، ونرضى هللا بشكل شخصبمعنى الرغبة فى أن : قدموا ذواتكم لِل -ب 

فننمكى . كتسكبيح حقيقكى ليسكوعهكى أن نحكب هللا مكد ككل القلكب  فكرعوتنا األولكى. لننمى العالقة الحميمة معه

فلننشغل بالمتعة ال ا قة . ن فينااوكذلك التبعية للروح السك( 5: 25يو )المسيح حضو ه فى حياتنا ونثبت فى 

.فى معرفة هللا

 ةسكرمكع األ نحكد نقكوم بهكذا أوالً . فى البر هذا فيما يخص محبة وخرمة النا : قدموا أعضاءكم كآالت بر لِل -ج 

البر أن نكون إجتمكاعييد ولنكا قلكب . (ليس فقط خالل الرحالت التبشيرية)ثم فى المكان الذ  وضعنا هللا فيه 

 .الم رَسل

ليككون  –شخصكنا بالكامكل  –نحد نقكرم جسكرنا . هذا يشمل وقتنا، وطاقتنا، وقر اتنا، وأموالنا، إلخ: أعضائنا -  

ويشكمل أيضكا  بكذل الجهكر لدسكتعرا  لخرمكة اآلخكريد . اآلخكريد القناة التى يسكتخرمها الكروح ليبكا   ويخكرم

 .وبناء عالقات قوية ت مجر هللا

تقريم أعضا نا ليستخرمها هللا يشمل تبنى العمل الذ  حر ه هللا لنا لخرمة ملكوته، بغكض النظكر عكد بكغرها  -ه 

 .واخت ا ها عد األنظا 

VI- ملخص 
نسككعى لحككب هللا والنككا  مككع مقاومككة الخطيككة، . هللايجككب أن نعككرف الحكك ، نقككاوم الظلمككة، ونسككعى نحككو  -أ 

مع علمنا بمكانتنا فى المسيح، والحك  اإللهكى عكد قلكب هللا ككاألب . شيطان، والظروف التى تهيج الخطيةوال

 .والعريس

. يعكرف مكانتكه فكى المسكيح البعض يقاوم الخطية ويسعى نحو هللا لكد ال. يمكد إلغاء أً  مد هذه المبا ئ ال -ب 

البعص يسكعى نحكو . عى نحو هللا فى إجتماعات الصالة  ون السعى نحو النا  أو مقاومة الخطيةالبعض يس

أن تعككرف الحكك  فقككط ال يك ككى . لكككد  ون السككعى نحككو هللا أو مقاومككة الخطيككة( عالقككات أو خككرمات)النككا  

 .وتقاوم الخطية  ون أن تسعى بشكل إيجابى نحو هللا والنا 

، وعد استغالل (بسنكا   غبات الجسر) تلغى عا ةً الكالم عد مقاومة الخطية الرسالة المغلوطة عى نعمة هللا -ج 

 .وقت الخلوة لتنمية عالقتنا الشخصية بيسوع فى الصالة والكلمة

يكت ككى الكثيككرون بتكككويد عالقككات والعمككل فككى حقككل الخرمككة  ون السككعى نحككو هللا ومقاومككة الخطيككة، غيككر  -  

 .مر كيد أن هذا يقو  لدستنزاف الروحى

 .، والمساومة، واإلستنزافالناموسية: ثالث نتا ج للرسالة المغلوطة عد النعمة هى -ه 


