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  الرابحون األربعة والنوامیس األربعة
  
  ١١الفصل 

  ٤١الدرس الصوتي رقم  جدیدالالعھد 
  

أن نفھم كیف ناموس روح الحیاة في المسیح یمكن أن یجعلنا ننتصر على الخطیة : الھدف
  والموت

ْرنَا بِاِإلیَماِن لَنَا َسالٌَم َمَع هللاِ بَِربَِّنا یَُسوعَ ١ ُخوُل ٢اْلَمِسیحِ،  فَإِْذ قَْد تَبَرَّ الَِّذي بِِھ أَْیًضا قَْد َصاَر لَنَا الدُّ
  )٢- ١:٥رومیة .(بِاِإلیَماِن، إِلَى ھِذِه النِّْعَمِة الَّتِي نَْحُن فِیھَا ُمقِیُموَن، َونَْفتَِخُر َعلَى َرَجاِء َمْجِد هللاِ 

وحِ فَإِنَّ الَِّذیَن ھُْم َحَسَب اْلَجَسِد فَبَِما لِْلَجَسِد یَْھتَمُّ ٥ وحِ فَبَِما لِلرُّ ألَنَّ اْھتَِماَم اْلَجَسِد ٦. وَن، َولِكنَّ الَِّذیَن َحَسَب الرُّ
وحِ ھَُو َحیَاةٌ َوَسالٌَم    )٦-٥:٨رومیة (ھَُو َمْوٌت، َولِكنَّ اْھتَِماَم الرُّ

یم بر إبراھعلى  ُمركزةبعد تأسیس عقیدة التبریر في األصحاحات األربعة األولى من رسالة رومیة، 
، مضى بولس في شرح ماذا یعنیھ بالحیاة المنتصرة المستقیمة وذلك في اإلصحاحات  . ٨-٥بإیمانھ با

  .مفتاح الحیاة المستقیمة مع المسیح في عالم ساقط ھو أن نعیش في نعمة هللا
الخطیة تدخل حیاتنا وتملك، مما یؤدي إلى . یسوع، وأنتوالموت، والخطیة، : بولس یقدم أربع ملوك

لكن یسوع الملك انتصر على الخطیة والموت، وعندما نؤمن بھ یمكننا أن ننتصر على الخطیة . لموتا
قانون هللا، وقانون الخطیة والموت، وقانون روح : كما یقدم بولس القوانین الروحیة األربعة. والموت

ح الحیاة في المسیح قانون هللا یكشف قانون الخطیة والموت، لكن قانون رو. الحیاة، وقانون العقالنیة
ینتصر على قانون الخطیة والموت، نحن یمكننا أن نختبر ھذا إذا مارسنا العقالنیة ووضعنا اتكالنا على 

  . الروح بدال من على لجسد
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  أفضل إجابة خترا
 حالتنان عاألخبار السیئة بتبدأ  رسالة رومیةاألربعة األولى من  اإلصحاحاتأو خاطئة؟  صحیحة -١

 .الروحیة
 .حتى تكون لنا صلة بھ أو خاطئة؟ هللا بار، ونحن یجب أن نكون أبرار صحیحة -٢
 . لخالصنابما یكفي  أنفسنانبرر ، ال یمكن أبدا أن بقوتناأو خاطئة؟  صحیحة -٣
 . خالصنال كافيأن بر یسوع نیابة عنا  نؤمنأو خاطئة؟ هللا یریدنا أن  صحیحة -٤
 

  . واحدة لكل سؤالإجابة  اخترما لم یذكر خالف ذلك، 
 
 ؟ابھ ؤمنأن تنطبق علینا إذا كنا ال نخطة التبریر كیف یمكن ل -٥
 . نؤمن أو ال نؤمنعلى أي حال، سواء كنا  تخلصنا اإنھ -أ

 .أنھا تفیدنا في السماء ولیس على األرض -ب
 . وھي أن نصبح أبرار بقوتنا، إنھا تجبرنا على اختیار خطة هللا للخالص البدیلة -ج
  . ان بھنؤمنھا ال تفیدنا إذا كنا ال أ -د

 
 ؟بولس یصف من كمثال للبر باإلیمان، رسالة رومیةفي الفصول األربعة األولى من  -٦
 موسى -أ

 إبراھیم -ب
 دیفید -ج
  نفسھ -د

 
 العالم؟ ھذا في سبیل هللا في العیشماذا نحتاج من أجل  -٧
 نعمة -أ

 عزم -ب
 اإلرادة الذاتیة -  ج
  الحظ الجید -د

 
 ؟ما ھما الملكان اللذان جاءا إلى العالم وغزانا  -٨
 داود وسلیمان -أ

 السیاسة والدین -ب
 الخطیئة والموت -ج
  فرصةالكرمة وال -د

 
 ؟اللذان خلصاناھما الملكان ما  -٩
 التفاؤل والثقة -أ

 الحباألمل و -ب
 التسامح والتعاون -ج
  و أنفسنایسوع  -د
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 ؟ناموس هللاكشف ماذا ی - ١٠
 ة والموتاموس الخطین -أ

 الحیاة والحریة -ب
 لبشریةصالح ا -ج
  ثمار الطاعة -د
  

 یمكن أن یحررنا من ناموس الخطیئة والموت؟الذي ما  - ١١
 أعمال الخیر -أ

 روح الحیاة في المسیح ناموس -ب
 تأملال -ج
  كارماالمبدأ  -د

 
 الخطیئة والموت؟ وسنامروح الحیاة في المسیح للتغلب على  ناموسكیف یمكننا تطبیق   - ١٢

 الجسد باالتكال على -أ
 على الروح باالتكال – ب
 الخطیئة والموت  وجود إنكارعن طریق  - ج
  الخطیئة والموت مقاومةمن خالل  - د
  

ؤثر على القدرة اتكالك ی؟ كیف متكال على الجسد أم على الروحفي كثیر من األحیان  نفسكھل تجد 
كیف بطریقة أعمق؟  ترغب في االستمتاع بالحیاة في المسیح  كیفیح؟ حریة الحیاة في المس اختبارعلى 

؟  وفقا لكلمة هللا یمكنك أن تفعل ذلك
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  
 

أن یساعدك سألھ ا .أعطانا روح الحیاة في المسیحلموت وة واالذي غلب ناموس الخطی أشكر هللا
یك غلبة الروح، صلي أن یعطعلى  وأنت تتكل. حیاة الروح تماما وبعمق أكثر في كل یوم اختبار على

   .على كل ما یعیقك أثناء سیرك معھ
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السابع إلى منتصف  صحاحما ھي القوانین الروحیة األربعة التي تم العثور علیھا من منتصف اإل -١
 الثامن في رسالة بولس إلى أھل رومیة ؟ صحاحاإل

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  
 
 )٢٥-٢٢:  ١النظر یعقوب (الخطیئة والموت ؟  ناموسكمرآة تكشف  یعمل) كلمة هللا(هللا  كیف ناموس -٢

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  
 
  الخامس؟ صحاحربعة في اإلاأل غزاةال توازيربعة األكیف ھذه القوانین  -٣

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  
 
كیف یمكنك مقارنة ناموس الخطیئة والموت إلى الجاذبیة، وناموس روح الحیاة في المسیح إلى  -٤

 الدینامیكیة الھوائیة؟
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  
 
بما أن ھذا الناموس ساري منذ أن كتب بولس الرسالة إلى أھل رومیة، لماذا ھناك العدید من المؤمنین  -٥
  یسیطر علیھم ناموس الخطیئة والموت؟ یزالونیوم ال ال

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  
 
 شرح كیف القانون العقلي یمكن أن یفرق بین ناموس الخطیئة والموت وناموس روح الحیاة في المسیحا -٦

.______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  
  
  .صف كیف تنفذ ھذه القوانین الروحیة األربعة في رحلتك اإلیمانیة مع المسیح اآلن -٧

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  
   

  الذھاب إلى العمق


