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  البر المصنوع في روما
  
  ١٣الفصل 

  ٤٣الدرس الصوتي رقم  جدیدالالعھد 

  استكشاف أسرار مشیئة هللا ومعرفة كیف نجد مشیئة هللا لحیاتنا :الھدف

ُموا أَْجَساَدُكْم َذبِیَحةً َحیَّةً ُمقَدََّسةً َمْرضِ ١ یَّةً ِعْنَد هللاِ، ِعبَاَدتَُكُم فَأَْطلُُب إِلَْیُكْم أَیُّھَا اِإلْخَوةُ بَِرأْفَِة هللاِ أَْن تُقَدِّ
: اِكلُوا ھَذا الدَّْھَر، بَْل تََغیَُّروا َعْن َشْكلُِكْم بِتَْجِدیِد أَْذھَانُِكْم، لِتَْختَبُِروا َما ِھَي إَِراَدةُ هللاِ َوالَ تُشَ ٢. اْلَعْقلِیَّةَ 

الَِحةُ اْلَمْرِضیَّةُ اْلَكاِملَةُ    )٢-١:١٢رومیة .(الصَّ
 عنالتي ذكرھا  یؤكد بولس على الحقائق، ١٦-١٢في ھذا القسم األخیر من رسالة رومیة، اإلصحاحات 

جب أن وھو یصف كیف ی. العالقة مع هللا، والكنیسة، والمؤمنین اآلخرین، والحكومة، والعالم، وأنفسنا
ھو . تكون العالقات المسیحیة المفعمة بالمحبة والتواضع، والضیافة والخدمة، والغفران، وأكثر من ذلك

ونحن نتعامل مع . هللا لھا األولویة األولى یشجعنا على الخضوع للحكومة كمؤسسة وھبھا هللا، ولكن خدمة
أناس لھم مفاھیم مختلفة عن الحق والباطل، خاصة في األجزاء الغیر واضحة في الكتاب المقدس، یعلمنا 

كما یجب أن . بولس أن نسمع لضمائرنا ولقیادة الروح القدس وأن نكون حساسین الحتیاجات اآلخرین
  .القاتنا مع اآلخرینتكون المحبة ھي التي السائدة على ع

یوضح بولس أیضا في نھایة رسالة رومیة أن قلبھ كان دائما یبحث عن طرق لتحقیق المأموریة العظمى 
على الرغم أن بولس لم یذھب أبدا إلى روما إال أنھ رحب . ورغبتھ في نشر اإلنجیل في جمیع أنحاء العالم
  .بأصدقاء كان یعلم أنھم ھناك وشجعھم بكلماتھ
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  أفضل إجابة راخت
القلیل  اكبیرة ولكن لدیھالالالھوتیة  ائقوضح الحقترسالة بولس إلى أھل رومیة ؟ خاطئةصحیحة أو  -١

 .جدا من التطبیق العملي في ذلك
 علىرومیة ینطبق على عالقتنا مع هللا ولكن لیس رسالة العملي في  التطبیق؟ خاطئةصحیحة أو  -٢

 .بعضمع  نا بعضناتعالق
روحیة مواھب   یعطي؟ هللا یعطي كل المواھب الروحیة لبعض الناس والخاطئةو صحیحة أ -٣

 .لآلخرین
ھذه المواھب وندع ، یجب علینا أن نركز على ممارسة مواھبناعندما نكتشف ؟ أو خاطئةصحیحة  -٤

   اآلخرین یمارسون مواھبھم؟ 
  

  . إجابة واحدة لكل سؤال اخترما لم یذكر خالف ذلك، 
  
 خر؟اآل بمواھبشخص تتعلق ل الروحیة كیف المواھب  -٥
 . كل واحد یستخدم مواھبھ مستقال عن اآلخر -أ

 . البعض ناعتمد على بعضنالبعض، ویجب أن  نابعض لمواھبنحن بحاجة  -ب
 . البعض معضھبب عالقة، لذلك ھم في الحقیقة ال الھدایا عشوائیا ناهللا یعطي ل -ج
  .اآلخرین یفضلھ هللا علىى نتمكن من تحدید أي شخص مع اآلخرین حتمواھبنا یجب أن نقارن  -د
  
 )اختر كل ما ینطبق(؟ یشجع بولس المسیحیین أن یمتلكونھاالسمات التي ما ھي  -٦
 الحب -أ

 منافسةال -ب
 تواضعال -ج
 توبةال -د
 العداء تجاه العالم -ه
 وحدةال - و
 عطاءال - ز
 كبریاءال -ح
 نشاطال - ط
 یماناإل - ي
  مغفرةال – ك
  
 صحیحة أو خاطئة؟إذا كانت واضحة  ھي غیرالتي " المناطق الرمادیة"كیف ینبغي أن نتعامل مع  -٧
 . ضمائرنا إتباع -أ

 . قناعاتنا نطورنحن وطاعة الروح القدس  - ب
 . مراعاة مشاعر المؤمنین اآلخرین الذین ھم أضعف في قناعاتھم - ج
 .د خیاراتناآلخرین تحدل لتكن محبتنا – د
  سبق كل ما - ه
  
 )اختر كل ما ینطبق(حول الحكومة؟  سبولعتقد یماذا  -٨
 عاالمھم أن تطمن هللا،  منأن الحكومة ھي جیدة،  -أ

 هللا أوال و قبل كل شيء وصایاأننا یجب أن نطیع  -ب
 منا ھتطلبتة بغض النظر عن ما أننا یجب أن نطیع الحكوم . ج
 شر، و أداة الشیطانأن الحكومة ھي  . د
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 بعد زیارة روما؟س یرید أن یذھب بولان كأین   -٩
 القدس -أ

 یونان -ب
 إسبانیا -ج
  أفریقیا -د
  

 سفر بولس عن بولس؟ماذا تظھر خطط  - ١٠
 .المأموریة العظمى كانت دائما على قلبھالعالم و -أ

 ..كان یجب أن یتحرك كثیرا ألنھ كان یتسبب في كثیر من المتاعب أینما ذھب - ب
 .دأكان لدیھ روح ال یھ -ج
  .م فیھأن یخد هللا هدیریمكان أي انھ ال یستطیع اتخاذ قراره حول  -د
  

ستخدامھا؟ إذا لم یكن كذلك، هللا ال قادك، كیف ؟ إذا كان األمر كذلكمواھبك الروحیةھل تعرف 
 . اآلخرین على النمو ساعدتواستخدامھا ل مواھبكسألھ لمساعدتك على اكتشاف تعلیك أن 

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  
 

مواھب اآلخرین الروحیة تساعد على بناء شعب هللا؟  كیفلروحیة؟ ااآلخرین مواھب تعتمد على  كیف
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  
 

 نابعض نموتعزیز وتشجیع ول ناوانھ یستخدم ،كل مؤمنل الذي أعطى مواھب روحیة هللا أشكر
كنیستك  یمألأن سألھ اكما  .أعطاك المواھب التياستخدام ساعدك على اكتشاف ویسألھ أن ا .البعض

 .س بھمي شجعنا بول، والحماس الذالحب والتواضعب عالقاتكو
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، ماذا كان یعلمنا عن حدود ١٢ صحاحفي اإلبھا وحي الممجموعة من الوصایا  سبولیعطي عندما  -١
في سالم مع الجمیع؟  بالعیشعندما یتعلق األمر  سؤولیتنام

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  
 
 خادم "القانون بأنھ  إلى ضابط تنفیذر ثالث مرات اشأعندما  سیعني بولكان ، ماذا ١٣ صحاحفي اإل  -٢

كسر القانون؟ ی الذيستخدم السیف على یتى عندما ، ح"
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  
 
 فيالقانون یعبر عن غضب هللا  تنفیذنفسھ عندما یكتب أن ضابط  صحاحفي ھذا اإل سماذا یعني بول -٣

 ؟القانون تنفیذضابط ومن الممكن أن تكون القوات المسلحة العسكریة ھي خالف القانون،  على منالحاضر 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  
 
 . ١٠- ٨كورنثوس  ١إلى  رسالة رومیةعشر من ع برل األوالفصبین ق و علق، و طب وفرققارن  -٤

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  
 
قترب ی عندمافي كل من ھذه المقاطع من الكتاب المقدس، ما ھي الحقیقة األساسیة التي تحكم المؤمن  -٥

 ة؟قضایا الرمادیالمن ما یسمى 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  
 
عاطفة أن لھ لكنیسة في روما ل عندما قال اإلنجیلبحبھ للتبشیر  سبول أثبت، كیف ١٥اإلصحاح في   -٦

ا؟ روم إلى ذھابقویة لل
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  
 
لكنیستك ینبغي أن تبشر  رسم دائرةا كتطبیق، اإلنجیلب فیھا ي بشرتدائرة الالخبرنا بولس عن أ كما -٧

 . باإلنجیل فیھا
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  
 
  

  الذھاب إلى العمق


