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  (5:71كو2)تربير روح اإلنسان : اخلليقة اجلديدة

I. السارة لإلجنيل األخبار 
الخليقهةالدديهدةههور  .إعالنبولسأنناأصبحناخليقةجديدةهوذاالكلقدصارجديداًله طببيقهاههاةلهة -أ

.الحقيقوهور  اإلنسانالذىصارحيفيالمسيح يُسموالخليقةالدديدةاإلنسان.اإلنسان

ََ َجِدياداً . األَْشيَاُء اْلَعتِيقَةُ قَْد َمَضتْ . إِذاً إِْن َكاَن أََحٌد فِي اْلَمِسيِح فَُهَو َخلِيقَةٌ َجِديَدةٌ " ََ . ُهَوَذا اْلُكلُّ قَْد َصاا لِنَِصاي

ََّ هللاِ فِيهِ  (27،:715كو2)." نَْحُن بِ

.الههح  ،الههنفس الدسههد–لفهههمددههدالخليقههةالدديههدةيدههنأ  ًاننفهههمأن خلهه اإلنسههانب ال ههةأجهه ا  -ب

دعظمالمهمدنين طعحفهوندهنههمفهيار احههمكمهايعحفهونالدسهد.اإلنسانر  ل نفس يسكنفوجسد

.لح  بالضبطكماندربالدسد النفسيدنأننستقبلطدرينل. النفس

بِّنَا يَُسوَع اْلَمِسيحِ " ََ وُحُكْم َونَْفُسُكْم َوَجَسُدُكْم َكاِملَةً باِلَ لَْوٍم ِعْنَد َمِجيِء  َُ (2:32طس7) ".َوْلتُْحفَْظ 

ر  اإلنسانهوالمكانالهذىنتواصهلدهنخالله .ُخلقنابأر ا حتونتمكندناإلطصالباهللالذىهور   -ج

أجسهها نالهههاالحههوا .الههنفسههي خصههياطنا طتكههوندههنالفكهح،المدههاعح اإلرا ة.ده  ببحيقههةدبا ههحة

.ح دناالوكلالح مكننادنالتعادلد الح  القد الذييُأر احناطُ.الخمسةللتعادلد العالمالما ي

قوط أصبحبعدس.الحوا الخمسةكانتطحتهيمنةالح  .الدسد قبلسقوطآ مكانتر ح طحكمالنفس - 

 الهنفس(الحهوا الخمسهة)طهمعكهسكهل هك إكتسهنالدسهد.فقدالقدرةعلوالتواصلد  .ديتر حياً

.فقدهالح  السيا ةللحوا .أصبحتالح  طحترياسةالحوا .السلبةعلوالح  (المداعح)

.الحياةفوقالببيعية بالتالونكوندمتلئينبفوالميال الدديدأر احناطحطبطبالح  القد  -ه

وٌح َواِحدٌ " َُ بِّ فَُهَو  ََّ ا َمِن اْلتََصَق بِال (7131كو7) ."زَوأَمَّ

د هُخلقهتدهنأر احنهاطده.دلهيسالدسهدا الهنفسُخلقهتدهنجديههوالتهوفوالميال الدديدر  اإلنسان - 

(:7:3،كو7:32،2232اف")خل "بولسطعبيحمطمإعا ةطدكيلنابصورةجذريةحتوإستخد.جديد

َِّ َوقََداَسِة اْلَحقِّ " (2232اف) ."َوتَْلبَُسوا اإِلْنَساَن اْلَجِديَد اْلَمْخلُوَق بَِحَسِب هللاِ فِي اْلبِ

ِة َخالِقِهِ " ََ َِفَِة َحَسَب ُصو ُد لِْلَمْع (:7:3كو) ."َولَبِْستُُم اْلَجِديَد الَِّذي يَتََجدَّ

(:7:3اف) ."ألَنَّنَا نَْحُن َعَملُهُ، َمْخلُوقِيَن فِي اْلَمِسيِح يَُسوعَ "

فقهط لهخخالصهناقهدطهم ههوخهالص.الماضو،الحاضهح المسهتقبل5نختبحالخالصالتامقو ال ةدحاحل -ز

.الح  

الح  ُخلقتدنجديدفوقداسة(.التبحيح)طمخالصناقد:الماضى .7
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تنموفوالبهارةبالنفس(.التقديس)ناصيخلبيتمط:اضَالح .2

الدسدسيقامفوددد(.التمديد)سنخلص5المستقبل .:

يمتله التبحيهحفهوكمهايقهييسهوُُدبهحرأدهاماآلب .دد ةطمطبحيحهادناآلن إلهواببهدر  اإلنسانالمُ - 

.توفوهذاال دنر ح هكذانحنح

(7132يو7)." َكَما ُهَو فِي َهَذا اْلَعالَِم َهَكَذا نَْحُن أَْيضاً ألَنَّهُ .. . أَْن يَُكوَن لَنَا ثِقَةٌ "

كنافوظلمةبد نقهدرة(.فوقلوبنا)كناعاج ينأدامالخبية.فوالببيعةالقديمة،كناطحتالدينونةأدام  -ط

.في كناُدعوزين،  نأدلفيدستقبلجيد.علوفهمكلمة ا إستقبالطوجي إلهولحياطنا

اآلنبسهلبانإسهم.ده  الظلمهةطال هتالع.نلنا قةأنالحبيتلذذبنااآل.فوالخليقةالدديدةطال تالدينونة -ي

.يسوُ الح  القد الساكنفينايمكنأننسل فونصحةعلوالخبية نستقبلفهمعن ،كلمت ، إرا ط 

.حبدديدةد الأعوازناصارداضو أصبحلناآخحه

لهذا(.الدسد)أ حواسنا(النفس)بنر  اإلنساندختلفةعنالدسد النفسيصعناإلحسا بهابمداعحنا -ك

بولسيُديحإلوحياطناالحقيقيةا ر  اإلنسانعلوأنهاُدسهتتحةفهوههذا.دارلهاانهادستتحةعنالحوا يُ

.ال دان

وِح اْلَوِديِع اْلَهاِدئِ بَْل إِْنَساَن اْلقَْلِب اْلَخفِيَّ فِي " َُّ (:23بط7)." اْلَعِديَمِة اْلفََساِد، ِزينَةَ ال

ةٌ َمَع اْلَمِسيِح فِي هللا" ََ (:3:كو) ."ألَنَُّكْم قَْد ُمتُّْم َوَحيَاتُُكْم ُمْستَتِ

البدنيهة،التوج ابساسيفوحياطناالح حيةإلواإلنقيا بالح  بد ًدهنالحهوا الخمهس، ههواهطحولتمي -ل

بينمهاأكهونأنأحياب قهةأن يتلهذذبهي(731،2،2ر )أحيابالح  .هذايُسموالحياةبالح  . العواطي

.فو حكةد الح  القد الساكنفو أنأحيابحسنالح الذىفوالكلمة

وَن َولَ " وحِ فَإِنَّ الَِّذيَن ُهْم َحَسَب اْلَجَسِد فَبَِما لِْلَجَسِد يَْهتَمُّ َُّ وِح فَبَِما لِل َُّ (231ر ) ."ِكنَّ الَِّذيَن َحَسَب ال

دهنالتحهاليده الدسههدفقهطكلمهاطحههحرذهننها.يدهنأننحيهافههوطوافه ده كلمهة .نتغيهحبتدديهدأذهاننها -م

بمهاههو(بأفواهنها)طدديهدأذهاننهايحتهوىعلهوإعتهحافاإليمهان.نكهونأحهحار(الحوا الخمسة المدهاعح)

.بالكلمةأدامالحبدوجو 

إلهوحياطنهاأك هحيوجه يدملطدب الهذهنبهالح ،الهذيبهد رههذا.كلدايتعل بالحياةالداخلية5ر  الذهن -ن

.أر احنا

ِف السَّابِق..أَْن تَْخلَُعوا" َُّ وِح ِذْهنُِكمْ .. التََّص َُ  (:2-2232اف)." َوتَتََجدَُّدوا بِ

َِفَةِ َولَبِْستُُم اْلَجِديَد الَِّذي " ُد لِْلَمْع (:7:3كو) ."يَتََجدَّ

الَِح الَِّذي فِيُكْم ألَْجِل اْلَمِسيِح يَُسوع" َِفَِة ُكلِّ الصَّ ََِكةُ إِيَمانَِك فَعَّالَةً فِي َمْع (137فل) ."لَِكْي تَُكوَن َش

ُكمْ " َُ َِّ َِفُوَن اْلَحقَّ َواْلَحقُّ يَُح (231:يو) ."َوتَْع



FORERUNNER CHRISTIAN FELLOWSHIP – MIKE BICKLE 
The New Creation: The Human Spirit Made Righteous (2 Cor. 5:17)        Page 3 
 

International House of Prayer of Kansas City    ihopkc.org 
Free Teaching Library    mikebickle.org 

.يُ بتالح بداخلنا(بأفواهنا)اإلعتحافبالكلمة.اليكنللكلمةعملهاالتامفين - 

(7:32طس7)."َكلَِمِة هللاِ، الَّتِي تَْعَمُل أَْيضاً فِيُكْم أَْنتُُم اْلُمْؤِمنِينَ "


