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  هللا واإلنسان في واقعھما
  
  ١٠الفصل 

  ٤٠الدرس الصوتي رقم  جدیدالالعھد 

  یسیةتقدیم رسالة رومیة وموضوعاتھا الرئ: الھدف

ةُ هللاِ لِْلَخالَِص لُِكلِّ َمْن یُْؤِمنُ ١٦ الً ثُمَّ : ألَنِّي لَْسُت أَْستَِحي بِإِْنِجیِل اْلَمِسیحِ، ألَنَّھُ قُوَّ لِْلیَھُوِديِّ أَوَّ
ا اْلبَارُّ «:ألَْن فِیِھ ُمْعلٌَن بِرُّ هللاِ بِإِیَماٍن، ِإلیَماٍن، َكَما ھَُو َمْكتُوبٌ ١٧. لِْلیُونَاِنيِّ  رومیة . (»فَبِاِإلیَماِن یَْحیَا أَمَّ

١٧- ١٦:١(  
  

على الرغم . رسالة رومیة ھي عبارة عن تحفة بولس الالھوتیة التي كتبھا بعد سنوات من الخدمة المثمرة
التي یعلن  –أن وجھھا إلى الرومان إال أنھا في الواقع للكنیسة بأكملھا، وھي تشرح عقیدة التبریر الحاسمة 

  . یر البار بسبب عمل یسوع المسیحهللا فیھا تبریر غ
تتحدث أن جمیع البشر خطاة؛ اإلصحاحات  ٤-١اإلصحاحات : یمكن تقسیم ھذه الرسالة إلى أربعة أقسام

ینبغي أن یعیشوا، والصراعات التي یمرون بھا؛ " یدعون صالحین"تشرح كیف أن أولئك الذین  ٨-٥
تناقش كیف نطبق ھذه  ١٦- ١٢واإلصحاحات تخاطب إسرائیل ومستقبلھا والعالم؛  ١١-٩اإلصحاحات 

  . الحقائق العقائدیة عملیا
فھو یظھر كیف . كلنا ملوثین بالخطیةأن في اإلصحاحات األربعة األولى، بولس یوضح التبریر وكیف 

لھذه ، ثم نجد أنفسنا أمام النتائج المدمرة "هللاُ إِلَى ِذْھٍن َمْرفُوضٍ  أَْسلََمھُم"م هللا، فقد نحن مذنبین أما
بالرغم من ھذه األخبار السیئة أن خطایانا تفصلنا عن هللا البار، واستمرارنا في الخطیة یضع . الخیارات

  .غضبھ علینا إال أن ھناك رجاء، فصلیب یسوع المسیح یمكن أن یبررنا
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  أفضل إجابة اختر
 .ي أول رسالة یكتبھا بولس؟ الرسالة إلى أھل رومیة ھخاطئةصحیحة أو  -١
 .روما بكنیسةصلة فقط الرسالة إلى أھل رومیة تتعامل مع قضایا محددة جدا ذات  ؟خاطئةصحیحة أو  -٢
، كما لو التبریر أمام هللا" التبریر"ي رومیة ھي ؟ واحدة من المواضیع الرئیسیة فأو خاطئة صحیحة -٣

 .أبدا لم نخطئكنا 
 .الخالص في الكتاب المقدسعن تماال البیان األكثر اك رسالة رومیة تعطینا ؟ أو خاطئة صحیحة -٤
 . إعطاء حجة واضحةمن موضوع إلى آخر دون  سبول ینتقل، في رومیة ؟خاطئةصحیحة أو  -٥
 
  . إجابة واحدة لكل سؤال اختر، ا لم یذكر خالف ذلكم

 
 : الموجھة إلیھممع مجموعة الناس  رسالة رومیةطابق األقسام التالیة من  -٦
 إسرائیل -١     )٢(   ٤-١الفصول  -أ

 الخطاة -٢     ) ٤(  ٨- ٥الفصول  -ب
 الجمیع الذین ینطبق اإلنجیل على حیاتھم -٣   ) ١(  ١١-٩الفصول  -ج
  أولئك الذین ما یبررھا - ٤   ) ٣(  ١٦- ١٢الفصول  -د

 
 هللا الذي صنعھ لھم؟ عندما رفض الیھود خالص  هللا فعلماذا  -٧
 .لعالمفي ا لغیر الیھود خالصھ قدم -أ

 .مع إسرائیل مرة أخرىأبدا تعامل ی أال تعھد -ب
 .یمانم على اإلأجبرھ - ج
  .منوایؤ الراھن سوى االنتظار حتى یفعل شیئا في الوقت القرر أ - د

 
 الحقیقة؟ ونقمعیلماذا الناس في كثیر من األحیان  -٨
  .ھابما فیھ الكفایة لفھم أذكیاء ھم لیسوا -أ

 . ثمةألاھم یریدون تبریر أسلوب حیاة  -ب
 .ھامع ونتفقال ی -ج
  . جدا لدرجة أنھم ال یریدون اإلیمان با متعلمونھم  -د

 
 ؟"أَْسلََمھُُم هللاُ إِلَى ِذْھٍن َمْرفُوضٍ "نقول ماذا یعني عندما  -٩
 . یخلصواتخلى عن األمل في أن انھ  -أ

 . ھمیعاقبل الشیطان إلىحولھم أنھ  -ب
 .ھاجمھم في غضب -ج
 .من العواقب یعانونم اختیار ما یریدون، ولھ ھ أتاحنأ -د

 
 )اختر كل ما ینطبق(؟ ئك الذین یختارون مرارا وتكرارا الخطیئةولما یحدث أل - ١٠

 . یصبحون شھوانیین -أ
 .كذببالدلون صدق هللا یب -ب
 . الخطیئة یكتشفون أن هللا ال یمانع -ج
 . حمقىیصبحون  -د
 . الخاصة تھمقوبلتغلب على الخطیئة یتعلمون ا -ه
 . غیر مسیحيكون أنھ ال یوجد فرق بین مسیحي ویدر  -و
 . ةل منحرفوتتطور عق - ز
  .ثممملوءین بكل أنواع الوثنیة واإل ونصبحی - ح
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 ؟من أو ما ھو المعیار المطلق للبر - ١١
 سبول -أ

 قوانین الطبیعة -ب
 الیھود -ج
  هللا -د

 
 ؟ما ھو غضب هللا  - ١٢

 غضبھ غیر المقید -أ
 نب المظلم من شخصیة هللالجا -ب
 اعتراضھ على كل ما یضر أحبائھ -ج
  دینونتھ على كل من ال یحبھم -د
  

هللا؟ ھل  أن نفھم أننا مذنبون إذا أردنا تجربة خالص ؟ لماذا یجب علیناما ھو رد هللا على الخطیئة
؟ إذا لم یكن كذلك، یاتكإذا كان األمر كذلك، ما الذي تغیر في حك؟ فت بذنوبك وطلبت من هللا أن یبرراعتر

 لقیام بذلك اآلن؟ھل ترید ا
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  
 

في تخلیصك ستمر نسألھ أن ی. لصالحین ولكن من أجل الخطاة مثلنال أن خالصھ لیس هللا أشكر
ك على فھم أن یساعد، رسالة رومیةدراسة ، ونحن نبدأ بسألھاكما . ة في حیاتكمن كل تأثیر للخطی

 . الخالص والتبریر وھو لخبر السارة لالحقائق العمیق
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، رسالة رومیةكیف یمكنك ربط وتطبیق سقوط الجنس البشري، كما ھو مسجل في الفصول األولى من  -١

؟ في الفصول األولى من سفر التكوینكما ھو مسجل  آدمإلى سقوط 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  
 
؟ رسالة رومیةغضب هللا كما ھو موضح في الفصول األولى من ل الجیدتعریف الما ھو  -٢

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  
 
، اآلیة ١مان الذي یبدأ في الفصل الدولة بشكل واضح و تطبیق أطروحة ، أو وسیطة ، من كتاب الرو -٣

 ٣٦ اآلیة ١١، ویخلص في الفصل  ١٧
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  
 
 : البر و اإلثمب ااألربعة األولى من حیث صلتھ صحاحاتتتبع ھذه الحجة من خالل األ وأنت -٤
 ________________________________________________     ھو هللا؟ نم -أ

 ________________________________________________   رید هللا؟یماذا  -ب
 ________________________________________________   طالب هللا؟یماذا  -ج
 ________________________________________________     دین هللا؟ماذا ی -د
 ________________________________________________   عرف هللا؟یماذا  -ه
 ________________________________________________     ما فعل هللا؟ - و
  ___________________________________________   منا أن نفعل ؟ هللا ریدیماذا  -ز
 
 : األربعة األولى من ھذه الرسالة صحاحاتخطة هللا للتبریر كما وردت في األوفقا ل -٥
 ___________________________________________   ھذه الخطة ؟ واضعمن  -أ

  ________________________________  ؟عملتة التي تجعل ھذه الخطة كیما ھي الدینامی -ب
 __________________________  كم شخصیا؟یلعلي وعھذه الخطة یطبق ي ذما ھو المبدأ ال -ج
 _____________________________________________ضمن هللا ھذه الخطة؟ كیف ی -د
  ________________________________على أن ھذه الخطة صالحة لي ولك؟  ما ھو الدلیل -ه

 
 نا خطاة؟كلأننا یعلن  الذية ، ما ھو المفھوم عن الخطیالثالث لألصحاحوفقا  -٦

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  
  
ربعة الذین یدخلون، الملوك األھم  من، )١٧- ١٢اآلیات (الخامس  األصحاحھذه الحجة، في وفقا ل -٧

  بصالح؟ یرھم أن یعیشوا ن الذین أُعلن تبرویملكون عندما یحاول المؤمنو
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  
   

  الذھاب إلى العمق


