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 معرفتنا حبقيقة أننا أحياء هلل غرية الكامنة يفالقوة امُل
Iمعرفة من حنن يف املسيح

إناإلعالنالكبيرالذى أعنهذبلذ له أذ أأهذحأ ذبيهحجنيدذ ى اذ سحذ ال كذياأل أنأذبا  ذيح أ ذبي  .أ

ح ذ لرر احهذحأبا م رالخ.إنالخنيد الج ا سأ أر احهحال  ل دسثحأي .ى ا سألأحنلبإأعكحسحت اسع 

.أر احهحتغيرتح اليحللتصبالحرس.ق أ بي ى ا س

لاَ  َجِديلدا   اْلُكل   ُهَوَذا . األَْشيَاُء اْلَعتِيقَةُ قَْد َمَضتْ . َخلِيقَةٌ َجِديَدةٌ إِْن َكاَن أََحٌد فِي اْلَمِسيِح فَُهَو " ََ ََ .. . قَلْد  لِنَِصلي

ََّ للاِ [أر احهح]نَْحنُ  (27-5:71أ 2)" .فِيهِ  بِ

أهذحتيذ (.عنذ مكذت  الدنذ )هللا عذحىيا أمذحاالخةيذ داه أذ لدذ أهذحتيذ :األشياء العتيقة قد مضت .ب

. لالأ فح هللاُمع مي أهح.أللالق رسعن حهمهللا أالمبألإلخالظن  

ألسذنةحنإسذماكذ  لهذح–لد مضذ عجيأذح حدرأذحالكذحل .لهحاتنىذ هللامدب ل نأي :الك  قد َا  جديدا   .ج

 مكتدببىنيبمصيراآلنأ بالهح.ألالنتحنت كهحأحم مدح م الخةي أل ال رضأل الشيةحن ُسكه الر ح

.ح هللا

اأذحارالتذيحلةرادذ لأأفكذهحرؤاذ أ ال كذياحذيأيذ م معرح جاللم اب أحيحتهححيالتي ل .د حذيهللالهذح

التتغير.حي اتج دذأههحألتتي لمشحعرأحأل أكىااتغيرسن أهح.تفكيرأحيرطراد أي أتي للتغي.ال كيا

.مشحعرأحلرنأيح للد سأأثرأللبلرنأر أ ضا أي أضعطحقتهحسعيحًل ب ذأههحلحلكن  

وا ..." َُ (72:2ر )" ...بِتَْجِديِد أَْذَهانُِكمْ َعْن َشْكلُِكْم  تََغيَّ

أن ضذع مذ اغيذرلذ الج اذ ميراثذبع اإلعالن.حجرسأبيرسثر س رثمر  لالمتك لتخيب:وضيحت .ه

ليظذحتأللضذعسذ  اكذتغر أذىالذ .ال ذحلسذي مذ بكذية الخةذ سالاتخذحذمذ لذبل ال.فدرالحياييح

.الثر سإل ن   للبمهل البأمر لكه

.ال عيش يحل ال الدحأ أيال  قفهللامعالعالق حيالهحم الج اأ م أ عحنأهحك . 

 أىلكالذهعمالتذ أعةحأذحلهذحلكذب مذحأيفاراأحهللا اتعحمبمعهحح ال كياأليأىااعه:يالقانون الموقف .ز

حذذ ال ذذيالدالج اذذ ألإرتبةذذ أر احهذذح.حذذ أر احهذذحني أل مذذحع نذذبالذذر حع نذذبال كذذيا ىنهذذحعنذذ الصذذ

.أر احهحأل ثد ال ج لإل ميضرهللايلهحمب الهع  ح(.6:71أ 7) امتألتلييحتبالخحرق لحلر حأل

ا َمِن " بِّ فَُهَو  اْلتََصقَ َوأَمَّ ََّ (6:71أ 7)" .ُ وٌح َواِحدٌ بِال

أمالهع  الت أختبرأححي تتج دأذأحأهح مشذحعرأحلتفحعنهذحمذعالذر ح–عيشأ أيفأ:الحالة المعيشية .ح

أل لكههحأييحالهيا  ح ظر حهحالييحتي (أر احهح)يهحمب الهع  ح مرأيأحالدحأ أا ك أناك نل.الد س

(.ذأههح مشحعرأح)

يحي أرتبطلديحدسالر ححذيعمله فينامحاليحل؛أ أفكبيعن الصني مجحأحً حعمله يسوع ألجلناإنمح .ط

(.5-75:4ا )حيحتهح الت تُك  الثبحتح ال كيا
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.ر حأل أفذهأل ىكذ –لك أفهممج الخنيد الج ا سألالل أنأفهمأ الًأنهللاجن البشذرمذ ثالثذ أىذيا  .ي

.ححلشخصأ ر حأل لبأفهأل اييحح ىك 

(5:22ته7)" ... َكاِملَة  باِلَ لَْوم   َوَجَسُدُكمْ  نَْفُسُكمْ وَ  ُ وُحُكمْ َوْلتُْحفَْظ "

 خصذذيتهحأل تتكذذ نمذذ الذذىأ ألي أفكذذهحتعهذذ.حهذذ اييذذححيهذذح–إنر حهذذحأذذ ال كذذحنالذذى اكذذك حيذذبهللا .ك

اجهذبالع اذ مذ . ىك أحلبج هح اسألالت ت كههحعن اإلستدبحلم العحلمال حد . ال شحعرأل اإلرادس

أ حأد الع بت راهحت ىكذحدأح أف سذهحألاللذ أنأتذ رب(.م أمح أر احهم)ال ؤمهي أ اتهمالر حي 

.حي حاخصأر احهح

"مخفي "الا ك تي ا سأللبأاضحً"ر ح"يحرر احهحأ.لرر احهح"أشعر"الإنتي  اإلا حناك  ح أأهح .ل

حتهذذحاتيذذ ثلذذ لهعذذ حي.الا كذذ أنأديكذذهحليكذذ مشذذحعرأحأ ح اسذذهحالخ كذذ .عذذ ح اسذذهحالخ كذذ 

.ح ال كيا"يمخف"ل أرألعن أأبأىااح ياليديدي ألأ إأكحأهحالر ح

ةٌ َمَع اْلَمِسيحِ ألَنَُّكْم قَْد ُمت ْم َوَحيَاتُُكْم " ََ ََ اْلَمِسليُح َحيَاتُنَلاح فَِحينَ ِل   . فِي للاِ  ُمْستَتِ ِهل ْْ وَن اْنلتُْم اْيضلا  َمتَل  ا َُ  تُْظَهل

(4-2:2أ )" .َمَعهُ فِي اْلَمْجدِ 

(.ح ثالثححالتاليم ) الخالصأل ع إستدبحللرهللااإلأجيبأ ا جبحرالكحرسع .ا

.أثيرم س  الفهمح لالهع  ألارىعلع احهمأىهاليدحئ 

.لك الثُنثي اآلجرا لمات ح(صأر احهحجال)إنثُنثجال هحق تم

(.يلد جنُص ح ال حض)يرأيعن ر حألاُزمن الماض –يمرأيأحالدحأ أ:التبَيَ .7

(.أجنصلحست رارح اليحضر)يرأيعن أفكألاُزمن المضا ع–ظر حهحالييحتي :قديسالت .2

(.س فأجنصح ال كتدبب)يرأيعن ىك ألاُزمن المستقب –يت جي أحا ل :الت جي  .2

II(7:16- 2715رو ) املسيح يف مركزنا القانوين

الص طرادذ لفهذمالخذيأسحسذلد  ضعمبذ أ.27-5:72أمحاهللاح ر ميحياصفل لهمرأيأحالدحأ أ .أ

إمذحأناك أذ ا–ار هللاأبالبشرعن أأهمح  اح م مرأذيا أسحسذيي أمحمذب.يأظرهللالنجههالبشر

".ح ال كيا"أ ح آدا

".ح آدا"أبمحاتعن لآدا  ق حبأمحاهللااهةب أاضحًعن الىا  .7

".ح ال كيا“اضحًعن الىا أبمحاتعن ليك    ق حبأمحاهللااهةب أ .2

ر ميذ ألحياآلاحتأأمم س اح هأى.الهع  عه حيأي :27اآلا حيأتيج إل صبا5ر مي حيل له .ب

.6 ر ميلفهمإطحراضعلب

(5:27ر )" ... بِيَُسوَع اْلَمِسيحِ ...  ْعَمةُ تَْملُِك النِّ اْلَخِطيَّةُ فِي اْلَمْوِت َهَكَ ا  َملََكتِ َكَما ... "

ألد نأ قذ رسْلملةأمحاالخةي أل أج حتالشيةحنأل حذ بال قوةأمحاهللاألدينونةأي تي :ُملك الخطية .ج

.عن حهمهللا أن تبألإلخ
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ىسأل سذكه ،ألاآلنأي مص رل.لد أ بالهحمكحأ ى ا سأل ق سأل طبيع أل لصيرسأل مصير: ُملك النعمة .د

. أ اد اهحأل ارسنهحأل لهحأ ف معه لنييحس

IIIاملزيد عن ُملك النعمة

أتيج اليص لعن أىهال كحأ الج ا سألأ أنهللااتنذىذلحلعالقذ معهذحأذر الد،أل:القبول من للاح وبشغف .أ
. أعر سال كيا

(75:9ا )" .اُْثبُتُوا فِي َمَحبَّتِي. اأَْحبَْبتُُكْم أَنَ  َكَ لِكَ أََحبَّنِي اآلُب  َكَما"

لدذ .اعةيهحالر حق سى ا سأللرغبذحتى اذ سأل لصذيرسل عرحذ هللاأل أن تذبأل إرادتذب:سكن  الَوح القدس .ب
إنحض ر سكه الر حألأ أنميبتب سالمبألإلخاكذ نم ىذ داًحذ .أنهحق سل دح م الخةي  الشيةحن

(.5:22غب)أر احهح

ا " َُ َوأَمَّ وِح فَُهوَ  ثََم  َ ٌح : ال ََ (5:22غب)" ...ح طُوُل أَنَاة  لُْطٌف َسالَمٌ َمَحبَّةٌ فَ

حدطلرنأدرليضذ رهحذ أر احهذحأل أشذكرهعنيذب؛أذىهأذ أيفيذ ع ذبالد سأي أ جبإل ق سالر ح .7
(.أأفكهحيح)مشحعرأحاُةندبح (أر احهحيح)م أىبسالمبإنع بالشكرالبكيطلنر ح.اإلا حن

قبذبأنأ لذ ثحأيذ ألأحأذ أر احهذحميتذبأ مير مذ .ا ى  خصاعيشح أر احهحألا كههحأنأتكبعنيب .2
(.مشحعرأح)أف سهحسالمبح سهختبرسالمبح أر احهحألحي أشكرهعن .م حيحسهللا

هللاأل أ قذفأع ذحلالشذيةحن أنأُةنذ لدذ أُعةيهذحالكذنةحنإلسذتخ ااإسذماكذ  أللهُةنذ أع ذحل:السلطان .ج
. أي بحض رالر حمعهحأاه حأىأ 

إن.لكذذباذذ امعهذذ حيذذثأأهذذحأع ذذبإرادسهللا.إنلهذذحأذذ فلذذح ى معهذذ حذذ هللا:يوالسللماو يالمصلليَ اهلهلل .د
.أع حلهحالصغيرستيركقن هللا أ اكححئهحعنيهحأل احً

IV توولةاحلياة املتغرية وامل: 6رومية

اخبرأحأيفأ جبألأ .أ ا  يححا سحس ح ال ح ال د سالى اعن هحع التغييرالشخص 6ر مي  .أ

:6الحظا ىيا الثالث الرئيكي ح ر مي .ألال تحح لهحلكب مرأيأحالدحأ أ ح هللاأختبرألق سهللا

(حلت حاعه ال الدسالج ا سمحتكن هحهمجحأحأًل ل)مَكزنا القانون ::7 -7: 6 ومية  .7

(ثالثمبحدئلن ج لإل ق سهللا)نتفاع  مع النعمةأيف:72 -77: 6 ومية  .2

(أختبرهحي أتفحعبمعالهع  مح)َْوفنا الحياتية:22 -74: 6 ومية  .2

م ىذ دحذير 6لفهمر ميبل فتححا.اعن ل لهأأهحاآلنتي ُمنكالهع  ألأ حأهحسحلدحًتي ُمنكالخةي  .ب

2715.

ُمْتنَللا َعللِن اْلَخِطيَّللةِ نَْحللُن الَّللِ يَن ... بِيَُسللوَع اْلَمِسلليِح ...  تَْملِللُك النِّْعَمللةُ فِللي اْلَمللْوِت َهَكللَ ا  َخِطيَّللةُ َملََكللِت الْ َكَملا ... "

(6:2-5:27ر ) "َكْيَف نَِعيُش بَْعُد فِيَها؟[تيررأحم سنةحنالخةي ]
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أمذ اتأيذ (.6:2)ع سنة الخةيذ م اتأي اآلنأ.5:27م ى دح ر مي 6ال فتححلفهمر مي  .7

.معتيل نألأحرارم  ضعهحالكحل م العب دا لنجيا  الد سالجبرا لنخةي عن مشحعرأح–

ا  ذيح "لذ مذرادفأذ ع الخةيذ أم ات(.2 )الخةي سنةحن أم اتع الهع  ألعه حياآلنأي  .2

(.7115أ 2")العتيد ق مض 

ألالا ع أحل لهلع بأمرمح ىبهللاأللبأنأذؤم حذ أمذرىمذح(2 )"أم اتع الخةي "لإعالأهحأأهح .2

ل عه أنالرغبحتالشرارسق محت حيهحأللك أأهحمتهح"محت حيهح الخةي"لمادبل لهأن.ق ع نب ىنهح

(.5:27ر )ع سنةحنالخةي 

Vرؤية أنفسنا كأحياء هلل

:5ر )عن أأهحتي سنةحنالهع  -أنأيك أأفكهحأحيح ،أ أنأر أأفكهحلحلةراد الت اراأحلهحهللا .أ
أيذ أمذ اتعذ  ضذعهحالكذحل .الهع ذ أللكذبإمتيحزاتهذححذ ال كذياإنلهحمكحأ ى ا ستي سذنةحن(.27

.تي سنةحنالخةي 

ِ َولَِكْن  أَْمَواتا  َعِن اْلَخِطيَّةِ اْحِسبُوا أَْنفَُسُكْم ..." (6:77ر )" ...بِاْلَمِسيِح  أَْحيَاء  لِِلَّ

أيذ أُةببقذ .مكحنسكه أل ق سم هللااج أنأر أأفكهحعن أأهحمص رلىسأل :إحسبوا أنفسكم أحياءا  لِل .ب

عن أ اتهح ذلكلرنأر أأفكهحأرلهح هللا أعر سال كياألالذىا اع نذ نأ نذ ك”حدحئ الخنيد الج ا س"

(.:5:7رؤ) أهه 

أيذ أمذذ اتعذ سذذنةحنالخةيذذ أ أحذرارمذذ  ضذعهحالكذذحل تيذذ :إحسلبوا أنفسللكم أملوات عللن الخطيللة .ج

أل أهحأحنلنخةي سحلدحًسنةحنقهر عن قن لهح.حي أهحلالق سأمحا سح سالخةي ألإلخسنةحنالخةي أل

إنإغرا الخةيذ مذحزاللحقيذحأًللذمتذتمإزالتذبأللكههذحاآلن ذحرلذ اهحالدذ س.لالأدأ ق سا ك أنأتي اأحلهح

(.5:22غب)لهدفأمحاال  احعالشرارسأل نق سالر حالد سسحأه ح أر احهح

(6:2ر )" َكْيَف نَِعيُش بَْعُد فِيَها؟[تيررأحم سنةحنالخةي ]ُمْتنَا َعِن اْلَخِطيَّةِ نَْحُن الَِّ يَن ... "

قذ س ن ذلذكحعذحلألأيذ عنذ الخحطئذ الذ  احعتي يعن الد رساآلنل اهح لك ألاُيالاإلغرا لنخةي ال .د

(.2215غب)ر حهححياكك الر ح

VI 6رومية يف  يوصفكما من حنن يف املسيح 

.:7-716 ر ميالُ ج دسال  ل دسثحأي هحر حمعاك   ياصفل لهمرأيأحالدحأ أ .أ 

إلرتبحطلح،عن حكحبا".ح ال كيا"اضحًعن الىا اهةب أأإأكحنأبمحاتعن ليك    ق حبأمحاهللا .ب 

.اك  ل  تب قيحمتبمححعنب

 )حيميااحدحهذب (2 )حيميااحم تب رأحمشترأي ق .حيال كيااعهيالتغةيهحيال كيامعت  ا  .ج 

.داأمأللحلتحليم تهحع سنةحنالخةي دائمأاضحًم تبأنل عه دحهب(.4
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 أُقِليمَ  َكَملا َحتَّل  لِْلَملْوتِ  بِاْلَمْعُموِديَّلةِ  َمَعلهُ  فَلُدفِنَّا .لَِمْوتِهِ  اْعتََمْدنَا اْلَمِسيحِ  لِيَُسوعَ  اْعتََمدَ  َمنِ  ُك َّ  أَنَّنَا تَْجَهلُونَ  أَمْ "

(4-216ر )".اْلَحيَاةِ  ِجدَّةِ  فِي أَْيضا   نَْحنُ  نَْسلُكُ  َهَكَ ا اآلبِ  بَِمْجدِ  األَْمَواتِ  ِمنَ  اْلَمِسيحُ 

.مح هعبميااح–إلهي ضعهححيال كيالع ب .7

ا َ  الَِّ ي يَُسوعَ  بِاْلَمِسيحِ  أَْنتُمْ  َوِمْنهُ " ا   للاِ  ِمنَ  ِحْكَمة   لَنَا ََ َّ (:712أ 7)".َوفَِداء   َوقََداَسة   َوبِ

ميااحالديحم إستدبحل–معال كياق هح .2

ََ  ِختَانا   ُختِْنتُمْ  اْيضا   َوبِهِ " ح َمْصنُوع   َغْي َِيَِّةح َخطَايَلا ِجْسمِ  بَِخْلعِ  بِيَد   َمَعلهُ  َملْدفُونِينَ . اْلَمِسليحِ  بِِختَلانِ  اْلبََشل

(72-7712أ ) ".األَْمَواتِ  ِمنَ  اقَاَمهُ  الَِّ ي للاِح َعَم ِ  بِإِيَمانِ  َمَعهُ  اْيضا   اقِْمتُمْ  فِيَها الَّتِي اْلَمْعُموِديَِّةح فِي

.(1-516ر )ل يااحم تب قيحمتباإلتيحد .د 

نَا قَدْ  ُكنَّا إِنْ  ألَنَّهُ " َْ َُ  َمْوتِهِ  بِِشْبهِ  َمَعهُ  ُمتَِّحِدينَ  َِ لِبَ  قَدْ  اْلَعتِيقَ  إِْنَسانَنَا أَنَّ : َهَ ا َعالِِمينَ . بِقِيَاَمتِهِ  أَْيضا   نَِصي َُ 

أَ  قَدْ  َماتَ  الَِّ ي ألَنَّ . لِْلَخِطيَّةِ  أَْيضا   نُْستَْعبَدُ  نَُعودَ  لَ  َكيْ  اْلَخِطيَّةِ  َجَسدُ  لِيُْبطَ َ  َمَعهُ  ََّ (1-5:6ر )".اْلَخِطيَّةِ  ِمنَ  تَبَ

IIV- حتقيق وعود اهلل

أل6أل216ر ميذ ) عرح لحلاب أالدحأ أيهحم قفف ائ لالت تع.الي تيررأحمعرح .تفكيرأحتغييرلأتج دأي  .أ 
(.76أل77أل9

وا ..." َُ (72:2ر )" ...بِتَْجِديِد أَْذَهانُِكمْ َعْن َشْكلُِكْم  تََغيَّ

َِفُونَ " ُ ُكمْ  َواْلَحق   اْلَحقَّ  َوتَْع َِّ (2213ا ) ."يَُح

لذباشذ باإلعتذراف.إنتج ا أذأحأهحاش بأأثرم مجرداليص لعن ال عن محتح لاليدذحئ الكتحليذ  .ب 

.عبمعالر حالد سحي أهة لحلكن  معبالتفح–لحلكن  

الي .اإلعترافارلطأر احهحلح، ليدب.الكحأ حيهحع مكحأتهحح ال كياإنإعتراحهحأ محأد لبلنر ح .ج 

ا كههحأنأعرفالي ذأهيحًد نأنأةبدهذحعنذ قن لهذح.اغيرأححي ا جنهحح ال يحدث ال ائرسليههح لي هللا

.ترافلهحلحإلع

َِيبَللةٌ ِمْنللَك ... " ْفللَت بِفَِمللكَ إِِن .. . َكلَِمللةُ اِهيَمللانِ أَْي ...  فِللي فَِمللكَ اَْلَكلَِمللةُ قَ ََ بِّ يَُسللوَع َوَْمْنللَت بِقَْلبِللكَ  اْعتَ ََّ ...  بِللال

َِّ .[تيررتم عد لذ  قذ سالخةيذ ]َخلَْصتَ  ََ ألَنَّ اْلقَْللَب يُلْمَمُن بِلِه لِْلبِل التيراذر]. لِْلَخلالَ ِ بِلِه  فُ َواْلفَلَم يُْعتَل

(:7-3::7ر )" [الكحمب

أيقرابذ لبألمهحى اقراب أيحيحتهححيق تبتةن  هللا ع دعن تيت يالتيالكن  :منك قَيبة الكلمة .د 

.لحإلا حنحيحتهححيلحلد ساإلستفحدس.أحلتي ثلهحمهح

؛حيهذحلتتيذ  مذح عذ لذبهللاحذ أن تذبعذ أل الخ فأل اليرسألأ الشذه سألإلذخيحي تظهراإلداأ أل الخي .ه 

 أةبذذ ال عذذ ال  ىذذ دحذذ الكن ذذ عنذذال يبذذ أل الغفذذرانأل التشذذ ا أل الت ىيذذبألأ سذذ اداإلحتيذذحجألاللذذ أن

.لرنأعترفالي أل أدح االكىبقن لهحأل

البعضادح االخةي أل ابيثع هللا.أي أد اأأفكهح،أللهيبب أك نأد اتبألالت اكتخ مهحليبحركالهحس .و 

.د نأناعرفمكحأتبح ال كيا



ONETHING CONFERENCE 2013 – MIKE BICKLE 
The Transforming Power of Knowing Who You Are in Christ      Page 6 

 

ihopkc.orgInternational House of Prayer of Kansas City     

ickle.orgmikebFree Teaching Library     

..."  ِ ُموا َذَواتُِكْم لِِلَّ (6:72ر )" ... َكأَْحيَاء  ِمَن األَْمَواتِ بَْ  قَدِّ

IIVI(أى جمموعات الصداقة)ئلة للمناقشة ىف اجملموعات الصغرية أس
أ أدة ح أىهال يحضرسترغ ح اليص لعن حهمأ سعلهح؟ .7

أ أدة أحأ ا أثرإلهحمحًأ تي احًلحلهكب لك؟ل حذا؟محذاستد التغييرهح سن أكلتت ك م تهفيىأح؟ .2

أيفستد الشرحهح تفصينهح؟ذا؟أ أدة ترغ ح ت  ينهحل ؤم أ غر؟ ل ح .2

أ أدة ح أىهال يحضرستيتحجأناتمالترأي عنيهحح ىك ال كياا أبر؟ ل حذا؟ .4


