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(5رو، 2 كو2)اهلل اخلليقة اجلديدة وجمد 

I- حنن بر اهلل: اخلليقة اجلديدة 
الذيصاارخليقاة.عالنبولسالعظيمأنناخليقةجديدةفيالمسيحوأنالكلقدصارجديداًلهتباعياتعظيمةإ -أ

يوضحهذاالجزءوضعناالقاانوني.كلماهومتعلقبإنسانناالروحيقدصارجديد.جديدةهوإنسانناالروحي

 .فيالمسيح

َولَِكنَّ اْلُكللَّ .اَر َجِديداً ُهَوَذا اْلُكلُّ قَْد صَ . األَْشيَاُء اْلَعتِيقَةُ قَْد َمَضتْ . إِذاً إِْن َكاَن أََحٌد فِي اْلَمِسيِح فَُهَو َخلِيقَةٌ َجِديَدةٌ "

ي اْلَمِسليِح ُمَالالِحاً ِمَن هللاِ، الَِّذي َصالََحنَا لِنَْفِسِه بِيَُسوَع اْلَمِسيِح، َوأَْعطَانَلا ِخْدَملةَ اْلُمَالالََحِة،أَْي إِنَّ هللاَ َكلاَن فِل

إذاً نَْسلَع  َكُسلفََراَء َعلِن اْلَمِسليِح، َكل َنَّ  .ا َكلَِملةَ اْلُمَالالََحةِ اْلَعالََم لِنَْفِسِه، َغْيَر َحاِسٍب لَُهْم َخطَايَاُهْم، َوَواِضعاً فِينَل

ألَنَّهُ َجَعَل الَِّذي لَْم يَْعِرْف َخِطيَّلةً، َخِطيَّلةً ألَْجلِنَلا، لِنَِاليَر نَْحلُن . تََاالَُحوا َمَع هللاِ : نَْطلُُب َعِن اْلَمِسيحِ . هللاَ يَِعظُ بِنَا

(27–5:71كو2)." بِرَّ هللاِ فِيهِ 

الخطيةالمتعلقة)وكناضعفاءوبدونقوةمنجهةالخطية.كناتحتالدينونةامامهللا:األشياء العتيقة قد مضت -أ

كنااابايسااينباادونرجاااء.كناااتحااتالظلمااةيفاقاادينالقاادرةعلاا فهاامكلمااةهللااوقبااو قيا تااهلحياتنااا(.بالقلاا 

 .لمستقبلافضلفيالرب

الظلماةوعادمالقادرةقادمضاتياواينلادينا.نحانمقباولينمانالاربوهاويتلاذ بناا:قد صار جديداً هوذا الكل  -ب

سلطانإسميسوعوسكن الروحالقدسالاذ يممكننااأننقااومالخطياةيالمارليإبلايسوأننسالرفاين ارة

 .قيمةفيالربلديناممستقبل ات.عل الخطيةوأنننا فهمفيكلمةهللايعنهللاومشيئته

 .بالخالصيعنالقبو المستمرللبرالذيفيالمسيحالبشارةباإلنجيلهياألخبارالسارة -ج

(خل ت)فيالماضيييركزعل روحاإلنسان–وضعناالقانوني:التبرير .7

(بتخلص)ف الحاضرييركزعل نفساإلنسان–وضعناالحالي:التقديس .2

(سيخلص)فيالمستقبلييركزعل جسداإلنسان–المجداألبد :التمجيد .3

لقاتروحناامانجديادلقادخم.ثلثخالصناإكتملوهوخالصروحنا.نختبرخالصناعل ثالثمراحلزمنية - 

 (.فعلمال)فيالقداسة

سنفالايروحالا–أننفهامأنهللاخلاقاإلنساانلاهثالثاةاجازاءلك نفهممجدالخليقاةالجديادةيجا علينااأو ً -ه

 .فيجسديااإلنسانروحولهنفسويح.جسدالو

ُسُكْم بِالتََّمامِ " َوْلتُْحفَْظ ُروُحُكْم َونَْفُسُكْم َوَجَسُدُكْم َكاِملَلةً بِلالَ لَلْوٍم ِعْنلَد َمِجليِء َربِّنَلا يَُسلوَع . َوإِلَهُ السَّالَِم نَْفُسهُ يُقَدِّ

(5:23تس7)" اْلَمِسيح
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جسدنالاه. هننايمشاعرناوإرا تنامنتكونتيشخ يتناهيسناونف.فينايايحهللا–كن هللاهومكانسمروحال -و

الكثيرمنالمؤمنين يعرفونمنهمفاي.الملموستمكننامنإستقبا األشياءمنالعالمالما  يحواسةخمس

 .كماندربجسدناونفسنايج عليناأنندربروحنا.أرواحهم

يحواساهالخماسومشااعرهكاناتخاضاعةشهواتهالجسادية.هفينفسهوجسدهخطئآ متحكمتروحقبلأنيم -ز

ح ال يوتغيارترتيا كالاألشاياء.وفقادمقدرتاهعلا التواصالمالهللاروحياًبعدماأخطأأصبحميتاً.لروحه

جساادهفقاادتروحااهمكااانالساايطرةوأصاابحتخاضااعةل.جساادهوح االتنفسااهعلاا قااوةللتغلاا علاا روحااه

 .ونفسه

 .ونمتلئبحياتهالفوقطبيعيةالقدسحنابالروحاروأفيالو  ةالجديدةتتحد -ح

بِّ فَُهَو " ا َمِن اْلتََاَق بِالرَّ (6:71كو7)."ُروٌح َواِحدٌ َوأَمَّ

(6:5رو)."بِقِيَاَمتِهِ ألَنَّهُ إِْن ُكنَّا قَْد ِصْرنَا ُمتَِّحِديَن َمَعهُ بِِشْبِه َمْوتِِه نَِايُر أَْيضاً "

".خلق"ب ورةحاسمةعندالو  ةالجديدةحت إستخدمبولسم طلحيلقدأعيدتشكيلإنسانناالروح -ط

(4:24أف)."َوتَْلبَُسوا اإِلْنَساَن اْلَجِديَد اْلَمْخلُوَق بَِحَسِب هللاِ فِي اْلبِرِّ َوقََداَسِة اْلَحقِّ "

ُد لِْلَمْعِرفَِة َحَسَب ُصوَرِة َخالِقِهِ  َولَبِْستُُم اْلَجِديدَ " (3:71كو)"الَِّذي يَتََجدَّ

ولااذلرفهااومياارمرياا "روح"يإنسااانناالروحاا.هااذاالتغيياارحنااااروأبينعاا نحااسأو  التحااد هااوأننااا  -ي

بحواساناأو(نفسالبا) يمكننااقياساهبمشااعرنا.ةعانحواساناالخمسا"مخفا "وهاوحتا يي ع تمييازهو

.فايالمسايح"مختفا "يفايهاذاالادهريلحيااةالحقيقياةأوإنساانناالروحا كارهباولسبأناها(.جسدبال)الخمس

 ".إنسانالقل الخف "روحناالمولو ةمنجديدتسم 

ُح َحيَاتُنَا، فَِحينَئٍِذ تُْظَهُروَن اْنتُْم اْيضاً َمَعلهُ َمتَ  اْظِهَر اْلَمِسي. ألَنَُّكْم قَْد ُمتُّْم َوَحيَاتُُكْم ُمْستَتَِرةٌ َمَع اْلَمِسيِح فِي هللاِ "

(4-3:3كو)." فِي اْلَمْجدِ 

وِح اْلَوِديلِع اْلَهلاِدِي، الَّلِذي ُهلَو قُلدَّامَ " ."  هللاِ َكِِيلُر اللََِّمنِ بَْل إِْنَساَن اْلقَْللِب اْلَخفِليَّ فِلي اْلَعِديَملِة اْلفََسلاِد، ِةينَلةَ اللرُّ

(3:4بط7)

 II-(2-5:7رو)نعمة وجمد  ،سالم

يمكانأن–(5:2رو)ثالثاةنتاايلللتبريارباإليماانعنادمالخاصهادفالخاالصوضلباولسي5روميةفي -أ

فايهاذهالحيااةجزييااً)ونشترك في مجلد هللانقف ف  النعمةي(سالمملهللا)عالقة عميقة مع يسوعيكونلنا

التبريريجا أنيكاونلناااليقايننفهميلك".عمةماسةالن"ثالثةوجهاتيهذهه(.فيالدهرايت ءالملوفي

 .لرضمانمجدهللاإنكنتقدخل تإ اً.بالخالصالكامل

ْرنَا بِاإِليَماِن لَنَا " ُخوُا بِاإِليَملاِن إِلَل   َسالٌَم َمَع هللاِ فَإِْذ قَْد تَبَرَّ بَِربِّنَا يَُسوَع اْلَمِسيِح الَِّذي بِِه أَْيضلاً قَلْد َصلاَر لَنَلا اللدُّ

(2-5:7رو). " َرَجاِء َمْجِد هللاِ َونَْفتَِخُر َعلَ   النِّْعَمِة الَّتِي نَْحُن فِيَها ُمقِيُمونَ َهِذِه 
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يبماأنهإلهمحباةمشاتعلة نهايياة.نكونفيمكانةنختبرفيهامحبةكاملةوعالقةممتعةملهللا:سالم مع هللا -ب

 .أنيكونلناسالممعهيعن أنتعدياتناالت لمتمكننامنإستقبا محبتهالفياضةقدأزيلتلألبد

تتحادث.هااالكلماةالعبرياةشاالومشايرإليشيرإل نفاسالحقاايقالتا تمتم(أيرين)سالملالكلمةاليونانيةل .7

إنتهاتالعاداوةتمامااً.ةبركاالخالصملالءتتضمنميابال راعمعهومليعالقةكاملةملهللاعن

(.8:7رو)لذلر  ينونةي(5:71رو)

ويجعلنا لرنتأكاد(.5:5رو)سك لناوفيناالسالموعل محبتهالت تمءأقيمتعالقتناملهللاعل مل .2

 .يستمتلبنامنأنهللا

أويمجاا ي خلنااوضالجدياد.العالقاةمالهللاءاناةيمكننااأننختباركالفوايادمالفايمك:قيمونفي النعمة مُ  -ج

 .وهذاالمجا الجديديه لناكلفوايدالخالص.مكانةقانونيةأمامهللاعندماتبررناباإليمان

ييسكنفيناوسلطانيسوعالقدسالروح.ةعل حياتنادينون شئمنال.بثقةفيمحبةهللالناالتمتليمكننااين - 

كاررباولسهاذه.ربومساتقبلجيادفايالاياةإلهمقاصادلناا.بدونقوةوممتلئينظلمةلذافنحنلمنعدفيمابعد

(5:27رو.)لرالنعمةقيمونعندماكت أنناتحتممالحقيقةالت تقو أننافيالنعمةمم

هاذه.فيهذهالحياةوبالكاملفيالادهرايتا مجدهللاجزيياًمكانةأوأننشتركفيأننكونفي:رجاء المجد -ه

عنادما.أنناابكالتأكيادنشااركفايمجادهفارحن.يعنا تأكياد"رجااء."أحدالعباراتاألساسيةفيرسالةرومياة

 .شاركتنافيمجدهللابهاه أننانبتهلبرجاءممنطقنباراتالقويةالت ربتكونالع ج نم

ُخوُا بِاإِليَماِن إِلَ  َهِذِه النِّْعَمِة الَّتِي نَْحُن فِيَهلا ُمقِيُملوَن َونَفْ " تَِخلُر َعلَل  َرَجلاِء َمْجلِد الَِّذي بِِه أَْيضاً قَْد َصاَر لَنَا الدُّ

(5:2رو)." هللاِ 

وضلهللاخطاةلكا األزليةمنذاألزمنة.(2:71ع )المجدكثيرينإل هدفالخالصهوأنيأت بأبناء-و

(.9-2:1كو7.)نشتركفيمجده

ٍَ بِ َْبنَلاٍء َكِِيلِريَن إِلَل  اْلَمْجلِد أَنْ " ، َوُهلَو أ لَل َرِِليَس َخالَِصلِهْم  ألَنَّهُ الََق بَِذاَك الَِّذي ِملْن أَْجلِلِه اْلُكللُّ َوبِلِه اْلُكللُّ يَُكمِّ

 (2:71ع )."بِاآلالَمِ 

ُهوِر لَِمْجلِدنَا: بَْل نَتََكلَُّم بِِحْكَمِة هللاِ فِي ِسر  " الَّتِلي لَلْم يَْعلَْمَهلا أََحلٌد  اْلِحْكَمِة اْلَمْكتُوَمِة الَّتِي َسبََق هللاُ فََعيَّنََها قَْبَل اللدُّ

ْهِر  َملا لَلْم تَلَر َعلْيٌن َولَلْم تَْسلَمْع »: بَْل َكَما ُهلَو َمْكتُلوبٌ  .بُوا َربَّ اْلَمْجدِ ألَْن لَْو َعَرفُوا لََما َصلَ  -ِمْن ُعظََماِء َهَذا الدَّ

(9-2:1كو7)".«َما أََعدَّهُ هللاُ لِلَِّذيَن يُِحبُّونَهُ : أُُذٌن َولَْم يَْخطُْر َعلَ  بَاِا إِْنَسانٍ 

تحدثبولسعانإختبارنااففايهاذاالادهر.وأبدياًخارجياًي اخلياً–نحننشاركفيمجدهللابثالثةطرق-ز

(.31-8:71رو)فيوأبدياً(6:4ي5-5:3رو)

 ير كثيرونيقينوجو مجدهللافيحياتهمألنه(.6:4رو)بروحهنشتركفيمجده اخلياً:داخلياً  .7

.يختلففيشكلهعنال ورةالت لهمعنهفيأ هانهم

َِ بَِمْجلِد اآلِب َهَكلَذا نَْسللُُح نَْحلُن أَْيضلاً فَُدفِنَّا َمَعهُ " َِ َحتَّ  َكَما أُقِيَم اْلَمِسيُح ِملَن األَْملَوا  بِاْلَمْعُموِديَِّة لِْلَمْو

ِة اْلَحيَاةِ  (6:4رو)."فِي ِجدَّ
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خاادمتنايعالقاتنااايعلاا ظروفناااطلااقهللاقوتااهماانخاللناااوبااأنيمنشااتركفاايمجاادهخارجياااً:خارجيللاً  .2

(.4:71زكي25:27مت.)قدرقيمةاألشياءال غيرةالمعمولةبأمانةالربيم.وما ياتناوميرها

الُِح ألَنََّح ُكْنَت أَِميناً فِي اْلقَلِيِل فَْلليَُكْن لَلَح ُسلْلطَاٌن َعلَل  َعْشلِر ُملُدنٍ : فَقَاَا لَهُ " ا أَيَُّها اْلَعْبُد الاَّ لاو)."نِِعمَّ

79:71)

الُِح َواألَِمينُ : قَاَا لَهُ َسيُِّدهُ فَ " ا أَيَُّها اْلَعْبُد الاَّ اْدُخلْل إِلَل  . ُكْنَت أَِميناً فِي اْلقَلِيلِل فَ ُقِيُملَح َعلَل  اْلَكِِيلرِ . نِِعمَّ

(25:27مت)."فََرِح َسيِِّدكَ 

وفاايأخااذ(3:27فااي)الممجاادةفاايأورشااليمالجدياادةبأجسااا ناسااوفنشااتركفاايمجاادهأباادياً:أبللدياً  .3

(.74-3:72كو7.)مكافآتأبدية

لَد أَْيضلاً . فَإِْن ُكنَّا أَْوالَداً فَإِنَّنَا َوَرثَةٌ أَْيضاً َوَرثَةُ هللاِ َوَواِرثُوَن َملَع اْلَمِسليحِ " إِْن ُكنَّلا نَتَل َلَُّم َمَعلهُ لَِكلْي نَتََمجَّ

َماِن اْلَحا. َمَعهُ  (78-8:71رو)." ِضِر الَ تُقَاُس بِاْلَمْجِد اْلَعتِيِد أَْن يُْستَْعلََن فِينَافَإِنِّي أَْحِسُب أَنَّ أالََم الزَّ

أعمالناااييتضاامنكلماتناااالبساايطة.ماانأجاالأننفاارحبمجاادهيجاا عليناااأنناار ماااتعلنااهالكلمااةعاان لاار -و

 .كلهذهتحركقل هللايال غيرةيونواياقلبنا

نحنمادعوون.همجدركزعل يج أنننشغلوأننم.أونعطيهأهميةأقلنبتهلبأنمجدهللامؤكدو نتجاهله -ز

 .هذهتفكيرةطريقأنننمي


