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 معرفتنا حبقيقة أننا أحياء هلل غرية الكامنة يفالقوة امُل
Iإحسبوا أنفسكم أحياءًا هلل

متاحاةمااناالل ااب ابعال  اليوة،والفضل،وبركاا ،،التاه اكيفنتصلأونختبرالق6يخبرنارومية .أ

رؤياةأنف ا اباليريقاة ايحأومكانت اافاهال ب  رفاةحيات ايبدأالتحولفه.الذىع لهال  يحعلهالصليع

.التهيرانابها،فهال  يح

–أوأننرىأنف  اباليريقةالتاهيراناابهاا،فاهال  ايح"أحياءالهلل"شا  ابولسعلهأننح عأنف  اي  .ب

.ك قبولينمن،،وم تلئينقوةب ك هالروحوالكثيرأيضالمنالبركا 

ُُِأَْحيَاءُ ُ...ُمُْأَْنفَُسكُُ[إنظروا]اْحِسبُوا" (6:11رو)"ُ...َربِّنَاُيَُسوعَُُبِاْلَمِسيحُُِلِِلَ

التت ياار.حااينيتااادنا   ااا،تتحااولمشاااعرنا،و كااذايت ياار االوك ا.تفكيرنااايااريريقااةنحااننتحااولبت ي .ج

.،بلبأننرىأوضحونحننضعياقت ا  يالل لءا   ابالكل ةنحاولبقوةأكثرمشاعرنابأن

(11:1رو)"ُ...أَْذَهانُِكمُُْبِتَْجِديدَُُِشْكلُِكمَُُْعنَُُْغيَُرواتَُُ..."

إناإلعالنالكبيرالاذىأعل اهباولسو اوأن ااأ ابح اجليقاةىديادةفاهال  ايح،وأنكالا  اياءأ ابح  .ن

واح ااكلا مورالخا اةبأر.إنالخليقةالاديدة هأرواح اال ولونةثانية.ىديدة،كانلهإن كا ا وا  ة

.أرواح ات ير فهالحاللتصبحبارة.قدأ بح ىديدة

ُلِنَِصليرَُُ...َُجِديلدا َُُصلارَُُقَلدُُْاْلُكل ُ ُُهَوَذا.َُمَضتُُْقَدُُْاْلَعتِيقَةُُُاألَْشيَاءُُ.َُجِديَدة َُُخلِيقَة ُُفَُهوَُُاْلَمِسيحُُِفِيُأََحدُ َُكانَُُإِنُْ"

(11-5:11كو1)"ُ.فِيهُُِللاُُِبِرَُ[أرواح ا]نَْحنُُ

ك ااتحا (.علاهم اتوىالقلاع)،وعااىيينأماااالخيياةني وناةلقادك ااتحا :األشياءُالعتيقةُقدُمضت .ه

.وبال دففه،م  دمينك ا.،بالقدرةعلهفهم،وكالمه،إلخالظل ة

،ليانإ امي او  ال اا–لقدمضاهعاينااوفقرنااال ااب .ب ايتلذاو،مقبولوننحن:الك ُقدُصارُجديدا ُ .و

وم تقبلىليلمصيراآلنأ بحل ا.،اللتانت ك انامنمقاومةالخيية،وال رض،والشييانو  ك هالروح

.فه،

وكاذل الا  مالتاهأعيا اال ااب ابعمااكيفيرانا،ويت املم  افهال  ايح،ي ذاي  :يالقانونُمركزنا .ز

فااهال اايالنالاديااد،إرتبياا أرواح ااا.فااهأرواح اااع لااهالااروحع لااهال  اايح ىل اااعلااهالصااليع،ومااا

.أرواح ا،وثقةالدجولإلهمحضر،يل املءال   ةف(.6:11كو1)وامتأل بحياتهالخارقةبالروح،

(6:11كو1)"ُ.َواِحدُ ُُروحُ ُفَُهوَُُبِالَربُُِّاْلتََصقََُُمنَُُِوأََما"

كمال   ةالتاهنختبر ااحاينتتاادنأا ان ااومشااعرنابتفاعلهااماعالاروح–أىكيفن يش:ةظروفُالحيا .ح

،ولك  انحياالهيي ةفهظروف االحياتية(أرواح ا)ي املءال   ةفهمركيناالقانوني كنأنيكونل.القدس

(.ا   اومشاعرنا)
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يحيننرتبطبقيانةالروحفاملهُفينايعالحال؛ ونف همايعلهالصليعماانالوفعملهُيسوعُألجلناإنما .ي

(.5-15:4يو)حيات اوالتهت   هالثبا فهال  يح

.روح،ونفاس،وى اد–لكهنفهممادالخليقةالاديدة،البدأننفهمأواللأن،جل البشارمانثالثاةأىاياء .ي

.فالشخص وروح،ولهنفس،ويحيافهى د

(5:12تس1)"ُ...ُلَْومُ ُبِلََُُكاِملَة َُُوَجَسُدُكمُُُْكمَُْونَْفسُُُُروُحُكمَُُْوْلتُْحفَظُْ"

 خصاايت ا،وتتكااونماانالااذ ن،ينف اا ات  ااو.فهااويحيااافي ااا–إنروح ااا ااهال كااانالااذىي ااكنفيااه، .ك

ياهالال ديادمان.وى دنالهج سحواس،التهت ك  اعلهاإل تقبالمنال المال انى.وال شاعر،واإلرانة

ك انقواب  لت ري ا  ى اانناونفو ا ا،البادأننتادرب(.من مفهأرواحهم)ن ويتهمالروحيةال ؤم ي

.في ايخصأرواح ا

".مخلوق"أرواح ابيريقٍةما،ي يل عليهابولس"تاديد"فهال يالنالاديد،يتم .ل

(4:14أف)"ُ.اْلَحقُُِّقََداَسةُِوَُُاْلبِرُُِّفِيُ...ُاْلَمْخلُوقَُُاْلَجِديدَُُاإِلْنَسانََُُوتَْلبَُسوا"

"مخفية"الي كنتحديدة،بلأيضال"روح"يفأرواح ا .بأرواح ا"نش ر"الإنتحدىاإلي انيك نفهأن ا .ا

ات ااايتحاادببااولسعاانحي.الي كاانأننقي ااهابح ااعمشاااعرناأوحوا اا االخ  ااة.عاانحوا اا االخ  ااة

.فهال  يح"يمخف"لد ر،علهأنهفه ذاايالحقيقية،أوإن ان االروح

ُاْيضلا ُُاْنلتُمُُْتُْظَهلُرونَُُفَِحينَئِل ُ َُحيَاتُنَلا ُاْلَمِسليحُُُاْظِهلرََُُمتَل ُ.للاُُِفِيُاْلَمِسيحَُُِمعَُُُمْستَتَِرة َُُوَحيَاتُُكمُُُْمت مُُْقَدُُْألَنَُكمُْ"

(4-2:2كو)"ُ.اْلَمْجدُُِفِيَُمَعهُُ

(.فهثالبحاال اليمن)،ص،وعنإ تقبالبر،اإلنايل وا جبارال ارةعنالخال .ن

.كثيرمن وءالفهمحولال   ة،يرىعل دافهم ذهالحقائ 

.لكنالث لثيناآلجرينلميت ا(،صأرواح اجال)إنث لثجال  اقدتم

(.يلقدجل ص فهال اض)يركيعلهروح،ي زمنُالماض –يمركيناالقانون:التبرير .1

(.أجلصبا ت رارفهالحاضر)يركيعلهنف ،ي زمنُالمضارع–روف االحياتيةظ:التقديس .1

(. وفأجلصفهال  تقبل)يركيعلهى د،ي المستقب زمنُ–يت ايدناا بد:الت ايد .2

IIاملسيح يف مركزنا القانوين

لخاال،صويريقاةلقدوضعمبادأأ ا اهلفهاما.11-5:11يصفبولسمركيناالقانونهأماا،فهروميا .أ

إمااأنيكوناوا–يرى،كلالبشرعلهأنهمفهواحدمنمركايينأ ا ايينأماماه.نظر،للا سالبشرى

".فهال  يح"أوفهآنا

".فهآنا"كلمايت ل بآناووقوفهأماا،ي يب أيضالعلهالذين .1

".فهال  يح“الذينكلمايت ل بي و ووقوفهأماا،ي يب أيضالعله .1

.في ايت ل ب ركي مالقانونهأماا،” ليانالخيية" متح "فهآنا"كلالذين .ب
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.في ايت ل ب ركي مالقانونهأماا،” ليانال   ة" متح "فهال  يح"كلالذين

(5:11رو)"ُ...ُاْلَمِسيحُُِبِيَُسوعَُُ...ُالنِّْعَمةُُُتَْملِكَُُُهَكَ اُاْلَمْوتُُِفِيُاْلَخِطيَةَُُُملََكتَُُِكَما...ُ"

،نونأىقادرةظلملةأمااالخيية،و ا ا الشييان،وفاهبلُقوةأماا،،دينونةنحنتح :ُملكُالخطية .ج

.علهفهم،وكل ته،إلخ

ههلل،اآلننحنمصدرلذة،و اك .لقدأ بحل امكانةىديدة،وقوة،ويبي ة،وبصيرة،ومصير:ُُملكُالنعمة .ن

.و ويقوي ا،وير ل ا،ول ا دفوم  هللحياة

IIIاملزيد عن ُملك النعمة

نتياةالحصولعله ذهال كانةالاديدة، هأن،يتلاذابال القاةم  ااكاأوالنهلل،:القبولُمنُللا ُوبشغف .أ
.وك روسال  يح

(15:9يو)"ُ.َمَحبَتِيُفِيُاُْثبُتُوا.ُأَنَاُأَْحبَْبتُُكمَُُْكَ لِكَُُاآلبُُُأََحبَنِيَُكَما"

لقاد.ي يي االروحقوةىديدة،برغباا ىديادة،وبصايرةل  رفاة،،وكل تاه،وإرانتاه:سكن ُالروحُالقدس .ب
إنحضورو ك هالروح، وأنمحبتهو المه،إلخيكاونموىاونالفاه.نل اقوةل قاومةالخييةوالشييان

(.5:11غل)أرواح ا

وِحُفَُهوَُُثََمرُُاَُوأَمَُ" ُ:ُالر  فََرح  َُسلَمُ َمَحبَةُ  (5:11غل)"ُ... ُطُوُلُأَنَاة ُلُْطف 

فقطبأننقربحضاورهفاهأرواح اا،ونشاكرهعلياه؛ اذه اهكيفياةع الالقدسنحنندجلإلهقوةالروح .1
(.فهأنف  ا)ناي يلقهفهمشاعر(فهأرواح ا)منأىل المهإنع لالشكرالب يطللروح.اإلي ان

قبالأننولادثانياة،كانا أرواح ااميتاهأومحروماة.يوىد خصي يشفهأرواح ا،ي ك  اأننتكلعليه .1
(.مشاعرنا)نفو  ا المهفه،  ختبرأرواح ا المهفهحيننشكرهعله.منحياة،

ونوقافأع االالشاييانوأنن يلا لقادأ عيي ااال اليانإل اتخدااإ امي او ،ل  يلا أع اال،،:السلطان .ج
.ونح لحضورالروحم  اأي  انذ ع

إن.لكااليااوام  ااهحيااثأن ااان  االإرانة،.إنل ااا اادفباااٍقوم  ااهفااه،:المصلليرُاإللهلل ُوالسللماو  .ن
.أع ال االص يرةتحركقلع،و ويكافئ اعليهاأبديال

VI احلياة املتغرية واملتحولة: 6رومية

يخبرناكيفندجل،أو. وا  حاحا  ا هفهالوحهال قدسالذىي ل  اعنالت ييرالشخصه6يةروم .أ

:6الحظا ىياءالثالثةالرئي يةفهرومية.،ال تاحةل اب بعمركيناالقانونهفه،نختبر،قوة،

(الوالنةالاديدةمات ل  اهماانال،وبالت ااع د)مركزناُالقانون :11ُ-6ُ:1روميةُ .1

(ثالبمبانئللدجولإلهقوة،)نتفاع ُمعُالنعمةكيف:12ُ-6ُ:11روميةُ .1
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(نختبرهحيننتفاعلمعال   ةما)ظروفناُالحياتية:12ُ-6ُ:14روميةُ .2

ل الخيية .ب ل ال   ة،ك اك ا ابقالتح م  .ي لنبولسأن ااآلنتح م 

اْلَخِطيَللةَُُِعللنُُُِمْتنَللاُالَللِ ينَُُنَْحللنُُُ...ُاْلَمِسلليحُُِبِيَُسللوعَُُ...ُالنِّْعَمللةُُُتَْملِللكَُُُهَكللَ اُاْلَمللْوتُُِفِلليُاْلَخِطيَللةَُُُملََكللتَُُِكَملاُ..."

(6:1-5:11رو)”فِيَها؟ُبَْعدُُُنَِعيشَُُُكْيفَُ[تحررنامن ليانالخيية]

أماوا نحان(.6:1)خيياةموا عن ليةالنحناآلنأ.5:11موىونفهرومية6ال فتاحلفهمرومية .1

.منوض  اال اب منال بونيةللاياءوالقوةالابريةللخييةعلهمشاعرنام تيلون،أحرار–

ناؤمنفاهأماٍرماا ىل،،بلأنل  لأمرما،اليدعونابولس(1 )"أموا عنالخيية"بإعالن اأن ا .1

ب   هأنالرغبا الشريرةقدمات في ا،لكنأن امت اا”امات في الخيية"لميقلبولسأن.قدع له ىل ا

(.5:11رو)عن ليانالخيية

Vرؤية أنفسنا كأحياء هلل

:5رو)علهأن اتح  ليانال   ة-أننح عأنف  اأحياءهلل وأننرىأنف  اباليريقةالتهيرانابها، .أ
نحانأماوا عانوضا  اال ااب .إمتيازاتهاافاهال  ايح،بكال اليانال   اةإنل امكانةىديدةتح (.11

. ليانالخييةتح 

ُُِأَْحيَاءُ َُولَِكنُُْاْلَخِطيَةَُُِعنُُِأَْمَواتا ُُأَْنفَُسُكمُُْاْحِسبُوا..." (6:11رو)"ُ...ُبِاْلَمِسيحُُِلِِلَ

لِل .ب نحانن يببقا .قوةمن،ياعأننرىأنف  اعلهأن امصدرلذة،ومكان ك ه،و:إحسبواُأنفسكمُأحياءاُ 

عله ويت اوال بأننرىأنف  اكأب اء،وك روسال  يح،الاذيني  لاونك لاوك”حقائ الخليقةالاديدة"

(.5:11رؤ)وكه ة

نحانأمااوا عان االيانالخييااةأوأحارارماانوضا  اال اااب تحاا :إحسلبواُأنفسللكمُأملواتُعللنُالخطيللة .ج

،وك اكانللخيية ابقال ليانقهرىعلهقلوب ا.قوةأمااو اوسالخيية،إلخ ليانالخيية،حينك ابال

إنإغراءالخيياةماازالباقياال،لامتاتمإزالتاه،لك  اااآلن اارلادي االقاوة.بالأننهقوةي كنأننتحدا ابها

(.5:11غل)ل قفأمااالدوافعالشريرة، نقوةالروحالقدس اك ةفهأرواح ا

(6:1رو)"ُفِيَها؟ُبَْعدُُُنَِعيشَُُُكْيفَُ[تحررنامن ليانالخيية]اْلَخِطيَةَُُِعنُُُِمْتنَاُالَِ ينَُُنَْحنُُُ..."

IVحتقيق وعود اهلل

باليشا لاإلعتاراف.إنتاديدأا ان ايش لأكثرمنمارنالحصولعلهال  لوما حولالحقاائ الكتابياة .أ 

.حينن ي بالكل ةم هالتفاعلمعالروحالقدس–بالكل ة

الح .اإلعترافيربطأرواح اباهللوبحقه.ال اكنفي اعنمكانت افهال  يحإنإعتراف ا ومانقولهللروح .ب 

ي ك  اأنن رفالح ا  يالنونأننيبقهااعلاهقلوب اا.ي يرناحينيدجل افهال حانثةالدائرةبي  اوبين،

.باإلعترافبها
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ُ...ُبِقَْلبِللكََُُوآَمْنللتَُُيَُسللوعَُُبِللالَربُُِّبِفَِمللكَُُاْعتََرْفللتَُُإِنُُِ...ُاإِليَمللانَُُِكلَِمللةُُُأَيُُْ...ُفَِمللكَُُفِلليُِمْنللكَُُقَِريبَللة ُُْلَكلَِمللةُُاَُُ..."

َمنُُُاْلقَْلل َُُألَنَُ.[تحرر منعقوباةوقاوةالخيياة]َخلَْصتَُ ْْ التحريار]ُ.صُِلِْلَخللَُُبِلهُُِيُْعتَلَرفَُُُواْلفَلمَُُلِْلبِلرُُِّبِلهُُِيُل

(11-11:8رو)"ُ[الكامل

؛في االتتحادىمااوعادباه،فاهكل تاهعان،والخوف،واليأس،أوالشاهوة،إلاخيحينتظهراإلنانة،والخي .ج 

هنيباا الوعاادال وىااونفااهالكل ااةعلااال حبااة،وال فااران،والتشااديد،والتوىيااه،أو ااداناإلحتياااج،الباادأن

.قاواالكذبقلوب ا،بأنن ترفالح ،ون

الب ضيقاواالخيية،ويبحثعن،.نحننقداأنف  اهلل،ل حبهونكونأنواته،التهي تخدمهاليباركال اس .د 

.نونأني رفمكانتهفهال  يح

ُمواُبَ ُُْ"... َُُِذَواتُِكمُُْقَدِّ (6:12رو)"ُ...ُاألَْمَواتُُِِمنََُُكأَْحيَاءُ ُلِِلَ

IIV (أى جمموعات الصداقة)الصغرية أسئلة للمناقشة ىف اجملموعات
أىنقيةفه ذهال حاضرةترغعفهالحصولعلهفهمأو علها؟ .1

أىنقيةكان ا كثرإلهامالأوتحديالبال  بةل ؟ل ااا؟مااا تقوابت ييرهفه لوك لتت كنمنت فيذ ا؟ .1

لها؟كيف تقوابشرحهاوتفصيأىنقيةترغعفهتو يلهال ؤمنأ  ر؟ول ااا؟ .2

أىنقيةفه ذهال حاضرةتحتاجأنيتمالتأكيدعليهافهى دال  يحا كبر؟ول ااا؟ .4


