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 (71:  5كو  2)السري فى بر اهلل : إعالن النعمة

I-السارة جنيلاخبار اإل 

التىأصبحتخليقةجديددةىدىأنسداننا"ناأ"ـال.ثارضخمةآتصريحبولسأنناأصبحناخليقةجديدةفىالمسيحله -أ

.الحىفىالمسيحىوانسانكالروحى"أنتالحقيقى".كلمايتعلقبأرواحناأصبحجديد.الروحى

َ ي ْ . َخلِيقَةٌ َجِديَدةٌ ذاً إِْن َكاَن أََحٌد فِي اْلَمِسيِح فَُهَو " ََ ََِِيقَيةُ دَيْد  ُُ اْل ياَ   اْلُكي   ُهيَوَذا . األَْشييَا ََ ََيَ  . اً َجِدييددَيْد  ألَنَّيُُ َج

 ُِ ِرْف َخِطيَّةً، َخِطيَّةً ألَْجلِنَا، لِنَِصيَر نَْحُن بِرَّ هللاِ فِي َْ (5:71،27وك2)" .الَِّذي لَْم يَ

نسداناإل.الجسددالروحوالنفسو:لهثالثأجزاءانهللاخلقاإلنسالوعليناأننفهمأولالنفهممجدالخليقةالجديدة -ب

.جسديعيشفىونفس،لهروح

" ِِ ُْْسيُُ يُقَُدُكيُكْم بِالََِّميا ِِ نَ يََ ْْ . َوإِلَُُ السَّ ُْْسيُكْم َوَجَسيدُ َوْليُِْحَْ ُِ َ بُنَيا يَُسيو َ  ُكمْ ُ وُحُكيْم َونَ يي ِِ ََ ْنيَد  ِْ  ِِ لَيةً بِيََ لَيْو َِ  َكا

(5:22تس7) ."المسيح

الجسد.رادةأنفسناتشيرالىشخصيتنا،بمافيهاالذىنوالمشاعرواإل.رواحناىىالمكانالذىنتواصلفيهمعهللاأ -ج

وحندداأننسددتقبلمعلومددالمددنالعددالممكنددارأننسددتقبلمددنالعددالمالمددادىكمددات مكنددالددهخمددسحددوانكددلمنهددات 

،كدذلكعلينداأننندالتددريألسجسدادناونفو دنامثلما.أرواحهمىفمنالمؤمنينليعرفوامنىمالكثير.الروحى

.ننالتدريألسرواحناالمولودةمنجديد

.اضعينلروحهمشاعرهكانواخشهواتهالجسديةوالخمسحوانو.جسدهوروحهحكمتنفسهقبلأنيخطئأدم -د

.سدلطانعلدىروحدهالنفسهندالواجسدةو.الكلتمعكسه.فقدقدرتهأنيتصلباهللوبعدالخطيةاصبحميتروحياا

.النفسروحهالسلطانوالسيادةوصارلتتبعةللجسدوفقدل

.نمتلئبروحهالفوقطبيعىتحدبالروحالقدنوارواحناتفىالميالدالجديد -ه

ِن " ََ ا  ََّ ُب فَُهَو  ََِصقَ الْ أَ  (6:71كو7)".ُ وٌح َواِحدٌ بِالرَّ

"خلق"بصورةجذريهويقولبولسانسانناالروحىتشكيلأعادةتمفىالميالدالجديد -و

ِديَد اْلَمْخلُوَق بَِحَسِب هللاِ فِي اْلبُِر َودََداَكِة اْلَحقُ " َِ (4:24اف)" .َوتَْلبَُسوا اإِلْنَساَن اْل

َْ َولَبِْسُِ " ُد لِْلَم دَّ َِ ِديَد الَِّذي يََِ َِ ُِ ُم اْل وَ ِة َخالِقِ َُ (2:71كو) ."ِرفَِة َحَسَب 
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حتدىأندهرمميدزريدولدذاىدوريدرمن دورو"الدروح"انسانناالروحدى.لنميزأرواحناالتحدىىواننالنشعرو -ز

أشداربدولسللحيداة(الجسدد)لخمدسلحوا دنااو(سالدنف)لنقددرأننقيسدهبمشداعرنا.مخفىعنحوا ناالخمس

"انسانالقلألالخفى"تسمىروحناالمولودةثانياا.الحقيقيةأوانسانناالروحىفىىذاالدىركأنهمخفىفىالمسيح

َع اْلَمِسيِح فِي هللاِ أ" ََ ْسََِِِرةٌ  َُ ِ ْم َوَحيَاتُُكْم  َُ َِى اْظِهَر اْلَمِسيُح َحيَاتُنَا، فَحِ  .نَُّكْم دَْد  ََيُُ فِييََ ََ  ينَئِِذ تُْظَهُروَن اْنُِْم اْي اً 

دِ  ِْ (4-2:2كو)" .اْلَم

  " َِ وِح اْلَوِديِع اْلَهاِدِئ، الَِّذي ُهَو دُدَّا ََِديَمِة اْلََْساِد، ِزينَةَ الر  2بط(7".هللاِ َكثِيُر الثََّمنِ  بْ  إِْنَساَن اْلقَْلِب اْلَخِْيَّ فِي اْل
:4)

II-الكل صار جديد حتت النعمة: يدةداخلليقة اجل 

َ  ْ . ذاً إِْن َكاَن أََحٌد فِي اْلَمِسيِح فَُهَو َخلِيقَةٌ َجِديَدةٌ إ" ََ ََِِيقَةُ دَْد  ُُ اْل اَ  َجِديداً . األَْشيَا ََ  (571كو2)".ُهَوَذا اْلُك   دَْد 

لََكِ  اْلَخِطيَّةُ فِي اْلَمْوِت َهَكَذا تَْملُِك النُ " ََ َمةُ بِاْلبُِر لِْلَحيَاِة األَبَِديَِّة بِيَُسوَ  اْلَمِسيِح َ بُنَاَحَِّى َكَما  (5:27رو) ".َْ

الخدوفوالمدر و(قلوبندافد )كناتحتالدينونةوبالقوةامامالخطية(الخطية يادة):اسشياءالعتيقةقدمضت -أ

.رادتدهلحياتندابالقدرةلفهمكلمةهللاوإل لمةكنافىال.لميكنلناالقدرةعلىتحدىىجومابليسضدناالنقصانو

.لذاكنابالىدفوبالرجاءفىهللا.منالقصداإلله كنامحرومين

.ابلديسنندالرفدرانوقدوةجديددةورربدةوندوروقددرةلمقاومدةالخطيدةو(النعمة يادة):ىوذاالكلقدصارجديداا -ب

.(6:77رو)"أحياءهلل"ىذايسمىو

ِ بِاْلَمِسيِح يَُسوَ  َ بُنَااْحسِ " ًُ ّلِِلَّ ِن اْلَخِطيَِّة َولَِكْن أَْحيَا َْ َواتاً  َْ (6:77رو) ."بُوا أَْنَُْسُكْم أَ

(8:7رو)لدينونة-كعرونللمسيحيبتهجبعالقتهبناكأبناءهللوهللا:يستمتعبناهللايقبلناو .7

أننعدرفهللاوكلمتدهفدىبدرورربدةلنسديرجديددةوندوروعطينداقدوةالدروحالقددني :الروحالساكنفيندا .2

.أبليسنقاومالخطيةوالمر وارادتهلتؤيدنالو

طانا ميسوعلنطلقاعمالهللاونعيقاعمالابليسفىمسحنالنستخدم ل:إ مالمسيح تخدامالسلطانإل .2

.خرينحياتناوحياةاآل

،لننداوارثدونمدعفىحياتنداومسدتقبلع ديمفدىهللا(إله فتكلي)خطيرةكلمنالهمهمة:القصداللهى .4

.عالمينانهيرىويكافأأمانتنارادةهللاإبينمانعمللهقيمة،لذاكليوم(78-8:74رو)المسيح

وكدانعليدهأنيقدوم.ورثعندهثدروةع يمدةعلدممتسدولبدالمدأوىأنقريدألبعيددلدهمدالوقددأ :تشابهجزئد  -ج

.مجهوداتدهليسدتخدمالمدالبتحدديالقانونيدةقداومالمحداميون.الجديدةنونيةليستفيدمنىذةالثروةالقاالجراءباإل

.ليستمرفىالعمليالالقانونية"تجديدذىنه"سنهكانمتعودعلىالحياةفىفقركانعليهو
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(حاضرومستقبلوماضى) يرنافىبرهللافىثالثافعالنختبرخالصناو -د

(خلصت)يركزعلىالروح..الماضى–مكانناالقانونى:لتبريرا .7

(بأخلص)يركزعلىالنفس..الحاضر–وضعناالحالىالحاضر:التقديس .2

( أخلص)يركزعلىالجسد..المسِقب –تمجيدناالبدى:التمجيد .2

الدروحخلقدتمدنجديددفدى.،خالصأرواحنالثلثخالصناكم .نختبركمالخالصنافىثالثحقبالمنالزمن -ه

.(فعلماضى)قدا ة

III-(األميان)املعرفة  7#  أاملبد  

كددأبالحددقعددنهللاعليندداأننعددرفمددننحددنفددىالمسدديح،مددانلنددافيددهونعددرف(6:77رو):مبدددأالمعرفددة -أ

 .كعريسو

ِ بِاْلَمِسيِح يَُسوَ  َ بُ .. . أَْنَُْسُكمْ  (نري) اْحِسبُوا" ًُ ّلِِلَّ  (6:77رو) ."نَاأَْحيَا

بسدلطانأننسدتخدمأ دمانالروحيسكنفيندا،مؤيددينهللايستمتعبنا،نرىأن-أحياءهللنفو نانحسألأونرى -ب

عنداأوندرىنفو دناأننرىأنفسنابحسألماتقولهكلمدةهللاأىأننحسألنفو نا.إله تكليفالمسيح،ومكلفينب

 .كمايراناهللافىىويتناالجديدةكأبناءهللوعرونللمسيح

IV- (التوبة)املقاومة  2#املبدأ 

لخطيةلال روفالتىتحثبليسوإنقاومالخطيةو(72-6:72رو):مبدأالمقاومة -أ

ُكْم آالَِت إِْثِم لِْلَخِطيَّةِ لذاً الَ تَْملَِكنَّ اْلَخِطيَّةُ فِي َجَسِدُكُم اْلَمائِِ  لَِكْي تُ " َُ َ ا ْْ وا أَ َُ ُِ،الَ تُقَُد َُوَها فِي َشَهَواتِ 6رو)".ِطي

:72-72)

قلدلالتعلديمالخداطئعدنالنعمدة.عليناأننقاومالحثالداخلىللخطيةوخططأبلديس:لتملكنالخطيةفىجسدكم -ب

:74يدو)تناالشهوانيهكالميددانالدذىنعبدرفيدهعدنحبندالدهررباأنننكراختارهللا.حتياجأنننكرنفو نامناإل

75،27-22).

لندذىأللممداكن،نشدترىاسشدياء،.نرفضال روفالتىتشعلالرربدالالشدريرة:إثمللآلتقدمواأعضائكم -ج

 .ثمةآأونتكلمعنمايثيررربالشريرةنن ر
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V- (احلب)نسعى نبحث و 2#املبدأ 

نقددمنفو دناهللوأجسدادناكدأدوال.ونتحدباهللوالنانفىمحبدةنسعىلنخدم(6:72رو):السعىمبدأالبحثو -أ

.يستخدمهاليباركاسخرين

" ِ ُكْم آالَِت بِرٍّ ّلِِلَّ َُ َ ا ْْ َواِت َوأَ َْ َن األَ َِ  ُِ ِ َكأَْحيَا وا َذَواتُِكْم ّلِِلَّ َُ (6:72رو)" .بَْ  دَُد

ننمددىحضددورهفددىحياتنددابالعالقددةو.بكددلقلوبندداكعابدددينليسددوعنددااسولددىأننحددألهللادعوت:دييدَوا ذواتكييم ّلِل -ب

 .أننكونمشغولينبالمتعهالعلىلمعرفةهللانالشركهمعالروحالساكنفيناووىذايتضم.الحميمةمعهللا

ُكْم آالَِت بِييرٍّ ديدَوا  -ج َُ َ يا ْْ لنبدداركأوانىللدروحالقدددنليسدتخدمهاخدرينبددأننقددمأجسددادناكدنعبدرعددنحبندالآ:َوأَ

 .مجدهللاأننبنىعالقالقويةت عدلنخدماآلخرينولن وىذايتضمناننبذلمجهود.نخدماآلخرينو

النداننحدألهللاو.ليمكناننهملأحداىا.الناننسعىوراءهللاوعليناأننعرفالحق،نقاومال لمة،:الملخص -د

.عدريسبينمانعرفمننحنفىالمسديحوقلدألهللاكدأبو.ال روفالتىتثيرالخطيةبليسومانقاومالخطيةوابين

 .لمسيحوبدونأنيقاومواالخطيةالبعضيطلألهللافىاجتماعالصالةبدونأنيعرفوامكانهمفىا

VI-أن حنيا حبسب الروح: توجه جديد 

(8:7،4،5رو).رمنبينهمبينتوجهينفىالحياةوعلىكلمؤمنأنيختايقارنبولس -أ

نصدلللنضدوج.مدنالجسددأممدنالدروحمدانعتمددعليدهأكثدر،المعلومدالالتدىحدددبي فىالحياةرئيسىتوجهناال

الشدددهوالالطبيعيدددةوعتمدددادعلدددىالحدددوانالخمدددسمدددناإلالحيددداةفددد الروحدددىبينمدددانحدددولتوجهنددداالرئيسدددى

نحولالتوجهالرئيسىفدىمنالضرورىأننحيافىنصرةعلىالخطيةلكى.المشاعرالىمايحدثفىأرواحناو

.وىذايبدأبمعرفتنامننحنفىالمسيح.روحإلىالالحياةمنالجسد

وحِ " وِح فَبَِما لِلر  وَن َولَِكنَّ الَِّذيَن َحَسَب الر  َسِد يَْهَِم  َِ َسِد فَبَِما لِْل َِ  (8:5رو)".فَإِنَّ الَِّذيَن ُهْم َحَسَب اْل

نعديشىدذا(4:4مدت)عدنمكانندافدىالمسديحعندمانعيشبحسألماتقولهالكلمدةالمقد دة:نحيابحسألالروح -ب

عدنالمحبدةوالفدرحبداسخصأننشدكره.بأننتحاورمعالدروحالسداكنفيندا.الخليقةالجديدةبينمانعترفبحقائق

بدأننختدارالبدر.بدأننثدقانهللايسدتمتعبندا.(5:22ردل)ينداالتعففالذينفىأرواحندابسدبأل دكناهفوالسالمو

الدذيإللهد ابأننستخدم لطانأ ميسوعلنقفضدأعمالال لمةوبأنندركالمهمدةأوالتكليدف.عندمانجرب

.عطىلناقصدي

والالجسددية،الحدوانالشده)جدددبحسألذىنناالغيدرم بأننحيابأننجهلمكاننافىالمسيحو:نحيابحسألالجسد -ج

وبددأننحيددا.أننهمددلحقددائقالخليقددةالجديدددةوالتحدداورمددعالددروحالسدداكنفينددابدد(،ال ددروفالخمددس،المشدداعر

جدربوبدأنداندةوأننختدارالشدرعنددمانبدأننقبدلاإل.شهوالالشريرةالتىتثدارداخلندابشعورمنالتهديدأمامال
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وبأننحيابددونأدراكللمهمدة،بأننرفضاننقاومىجومابليس.الشهوةنتحدثونذىألالىأماكنتثيرنشاىدو

.لذانشعربأننابالىدففىالحياه(القصدوالدعوة) هلوالتكليفاإل

.تفاقمعكلمةهللاإ،بينمانعيشفىنتحرربمعرفتناللحقنتغيرو.بأننغيرتفكيرناالحياةبحسألالروحيبدأدائماا -د

ِديِد أَْذَهانُِكمْ بْ  تََغيَّ " ِْ ْن َشْكلُِكْم بَِِ َْ (72:2رو) ."ُروا 

ِرفُوَن اْلَحقَّ َواْلَحق  يَُحُرُ ُكمْ " َْ (8:22يو) ."تَ

نسددانناالددداخلىبعمليددةإعتددرافيددربطاإل.(71-71:8رو)يمددانبكلمددةهللاعتددرافاإلإتجديدددذىننددايتضددمن -ه

نسدتخدمالغندىالدذىفدىحسدابنا.نؤمنبدهعدنانسدانناالروحدىفدىالمسديحمامامهللاوأيعبرعنقلوبنا.الخالص

الكثيرمن.نحتاجثوانىلكتابةشيكولكنيجألأنيكتأل.بالكلمةعترافاإلالروحىاونكتألشيكالعلىحسابهب

.المؤمنينليستخدمواالغنىالروحىالذىلهم

ْنَك فِيي فَِميَك " َِ بِهَدا) ي دَْلبِيكَ َوفِياْلَكلَِمةُ دَِريبَةٌ  ُب يَُسيوَ  (أَْيَكلَِمدة اإِليَمداِنالِتِد نَْكدِرز  ََِرْفيَ  بَِِْميَك بِيالرَّ ْْ ألَنَّيَك إِِن ا

ْنَ  بِقَْلبِكَ  ََ ُِ لِْلَخيََ  (تنقذمنقوةالخطيةوعقابها) َخلَْص َ  ... َوآ ََِرُف بِي َْ ُِ لِْلبُِر َواْلََْم يُ ُن بِ ََ رو)".صِ ألَنَّ اْلقَْلَب يُْؤ

71:8-71)

أعدالنالنعمدة: لسدلةالتعلديموالمدذكرالwww.MikeBickle.orgبقلدألكامدلليسدوعلمواردمجانيةعنالحياةا

 .المتعةفىمحبةهللا:الوصيةاسولىكتألمجانيةاليكترونيةو

http://www.mikebickle.org/

