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 الدعوة للطاعــــــــــــــــــــــة 
 ؟أن تنال الخالصماذا يعني 

خليقة جديدة، كما يكتب    ير، يعني أن تصهذا المصطلح  يستخدم الكتاب المقدس مثلما  ،  أن "تخلص"

َصاَر   إِذًا إِْن َكاَن أََحٌد فِي اْلَمِسيحِ فَُهَو َخِليقَةٌ َجِديَدةٌ: األَْشيَاُء اْلعَتِيقَةُ قَْد َمَضْت، ُهَوذَا اْلُكلُّ قَدْ "بولس:  

فقط ليس مرة واحدة    هيمكن خلقاإلنسان    . واليوم أريد أن أؤكد أن(17:5الثانية  )كورنثوس  "َجِديًدا

الحياة نسمة  عندما نفخ هللا فيه  (،  7:2فخلق اإلنسان للمرة األولى موجود في سفر التكوين )بل مرتين.  

وَح اْلقُُدسَ "يسوع نفخ في تالميذه  الرب  نقرأ أن  و وجعله روًحا حية.   جعلهم    الذي  "َوقَاَل لَُهُم: اْقبَلُوا الرُّ

، وبهذا (3:3)يوحنا    الروح  نا يجب أن نولد منإنويقول الرب يسوع  .  (22:20)يوحنا    أرواًحا حية

 .إلنسانا عمليتين لخلقيكون لدينا األساس لعقيدة 

  من خالل أساليب تحسين الذاتإنسانًا جديًدا بالروح  من هذا، يمكننا أن نرى أنه ال توجد طريقة لتصبح  

ال يمكننا أن  لفقراء، وما إلى ذلك. تقديم الطعام لالكنيسة والصالة وقراءة الكتاب المقدس ومن حضور 

في هذا األمر لنا  ألولى بالنسبة  . والخطوة ا، بل هللا هو من يمكنه أن يفعل ذلكخليقة جديدةنجعل أنفسنا  

أن   في  السبب  هو  هذا  التوبة.  بضرورة  الرب  هي  أوصى  لجميع    الكرازةيسوع  )لوقا  بالتوبة  األمم 

ونصبح  نسمة حياة  فينا  ينفخ  يسوع، سوف  للرب  عندما نتوب عن خطايانا ونسلم حياتنا  ف.  (47:24

، فإن  لك. لذكلها  فعله في حياته أن ييفعل هللا في ثواٍن ما ال يستطيع اإلنسان  وخليقة جديدة في لحظة.  

 ة جديدوعندما نصير خليقة  هلليلويا.  .  القديرهللا  يقون به  الخلق ليس عملية، ولكنه عمل فريد وحاسم  

 (. 18:3رنثوس الثانية )كو مجد  من مجد إلىإلى شبهه  على الدوام نبدأ في التحول )ونحن نتطور( 

الكائنات الحية    يرهبها كلن كل إنسان ما هو إال نسمة من هللا،  إن العهد القديم، يمكننا أن نقول  لذلك، م 

الثانية ليصبح خليقة    النفخة  . بعد ذلك، منذ يوم الخمسين، يمكن لإلنسان أن يقبل  (2:9األخرى )تكوين  

 .القديسين في السماء مع شريًكا صبح ين تؤهله ألملكوت هللا وتؤهله لجديدة، 

من    هالة ية. فالناس لم يشاهدوا  نورانجديد سيحمل فوق رأسه هالة  كإنسان  ذا ال يعني أنه  بالتأكيد ه

الناس بشكل مختلف تماًما.  ستقبله  مرئية، النورانية  كان لديه هالة  فلو  يسوع.  نور فوق رأس الرب  

  ولد من هللا، حينما ن  ، . هكذا الحال معناية داخللم يكن لديه هالة خارجية، كان لديه هالة  مع أنه  لكن  

علي    نحافظاة التقوى  يفي حعشنا    نيكون لدينا هالة داخلية؛ وإ ونصبح خليقة جديدة بالروح القدس،  

،  نهمو عيبريق  ا من خالل وجوههم أو  سنتعرف على اآلخرين الذين يمتلكونه   نلناها. وطالما  ه الهالةذه

إِذًا إِْن ". انه هنا. يا له من نص رائع:  اهب يتصرفون بها ويستجيبون  التي  سلوكهم  أو من خالل طريقة  

)كورنثوس "يًداَكاَن أََحٌد فِي اْلَمِسيحِ فَُهَو َخِليقَةٌ َجِديَدةٌ: األَْشيَاُء اْلعَتِيقَةُ قَْد َمَضْت، ُهَوذَا اْلُكلُّ قَْد َصاَر َجدِ 

 ( 17:5الثانية 



لدوا من هللا ال يبدون  وُ الذين  من    ينلكثيرمكن ل"كيف ي  زمن.متعلق بالاآلن نفكر في سؤال  فلنتأمل  لكن  

بل في ،  ة في أنهم لم يكتسبوا حياة جديدةجديدة لفترة طويلة جًدا؟" في الغالب، ال تكمن المشكلخليقة  ك

رة إن عباال يمكن الحفاظ على مكانة كونك خليقة جديدة إال بالثبات في المسيح.    أنهم لم يحافظوا عليها. 

هذه العبارة أربعًا يستخدم    ي لدى بولس، فهوالالهوتالفكر  ن تحددان كل  يكلمتمكونة من    في المسيح

، فسيستمر  ويستمر في المسيح  " إِذًا إِْن َكاَن أََحٌد فِي اْلَمِسيحِ "فإن اآلية القائلة:  ذلك،  وسبعين مرة.  

 .عندئٍذ في إظهار ثمار كونه خليقة جديدة

قائمة   يلي  األفيما  بعد  مور  ببعض  حياتك  في  عليك  وبثبات  والدتك  الجديدة  جديد  في من  ثابتًا  تظل 

 : المسيح 

لديك    -1 اْلُمْعَطى "وذلك    ةجديد  ةحبمسيكون  اْلقُُدِس  وحِ  بِالرُّ قُلُوبِنَا  فِي  اْنَسَكبَْت  قَِد  هللاِ  َمَحبَّةَ  ألَنَّ 

بَّ إِلَهَك ِمْن ُكل ِ قَْلبَِك، َوِمْن ُكل ِ نَْفِسَك، َوِمْن ُكل ِ فِْكِرَك،  َوتُِحبُّ  "تكتشف فجأة أنك  و.  (5:5)رومية  "لَنَا الرَّ

عملية،  لتكتشف فجأة أنك تحب الناس. لن يكون هذا الحب نتيجة  كما    (.30:12  )مرقس"َوِمْن ُكل ِ قُْدَرتِكَ 

 . له التسليم بل عطية من هللا مقابل حياة 

وقبطانًا وطياًرا لحياتك  قبل أن تنال الخالس قائًدا  تتغير كل أولوياتك. لقد كنت  ألنك مؤمن حديث    -2

  لم يعد األمر"لتكن مشيئتي" ، لكنويسوع.  القيادة للرب طوال كل تلك السنوات، لكنك اآلن سلمت كل 

 (. 10:6)متى "ِلتَُكْن َمِشيئَتَُك َكَما فِي السََّماِء َكذِلَك َعلَى األَْرِض "

لديك مجالت أو كتب    ، إذا كانخارجيًاخارجيًا وداخليًا.  بيتك  تنظيف  يلزمك على الفور    ديثكمؤمن ح  -3

مالبس محتشمة    لبس  في  يتبدأينبغي أن  تخلص منها. كامرأة،  طاهرة  غير  فاضحة وأو صور في منزلك  

التي  ارتداء المالبس   في يبدأ الرجالكما ينبغي أن اإلغراءات إلى عقول وقلوب الرجال.  ي تجلبلكي ال 

. سيتولى الرجل الجديد المنصب الكهنوتي  عالقاتهم الجديدةعن    اإيجابيً   اأوليً   اانطباعً تعطي  ، و تمجد هللا

يبدأ في ممارسة القيادة الروحية. هذا يعني أنك ستجتمع مع عائلتك يوميًا لقراءة الكتاب  كما  في منزله.  

معً  والصالة  أ  ا،المقدس معهم،  إ   مورومشاركة  معًا.  الروح   نهللا  تحزن  إلكترونية  أجهزة  لديك  كان 

   .القدس، فتخلص منها

فيلزم أن تزيل   من الداخل.  بيتكتنظيف  على  على الفور  فسيعينك  حياتك،  في  الروح القدس  دخل  عندما ي

ثمار  ويتم إحالل  .  واالستياءالفتنة  والقسوة  والجشع  والشهوة  والغضب  والغيرة  و  لكبرياء ا   من داخلك

 (. 23،22:5طية )غالثمار الجسد محل في حياتك  الروح القدس 

الكاملة لمشيئة هللا.  السيادة  أموالك وتضعها تحت  تحكم في  حياتك، ست   فيالروح القدس  يحل  ندما  ع  -4

من اآلن  و  . كؤعطا ويتغير  تتغير نفقاتك؛  وكل األشياء جديدة. تتغير ميزانيتك؛  تصير  نعم مرة أخرى،  

سيباركك هللا حسب عطائك كما قال ويسوع.  للرب  ن راتبك  عشور مأول  قدم  فصاعًدا على األقل، ست

ِ أَْيًضا يَْحُصُد، َوَمْن يَْزَرُع بِاْلبَ " بولس:   ِ فَبِالشُّح  . َرَكاِت فَبِاْلبََرَكاِت أَْيًضا يَْحُصدُ هذَا َوإِنَّ َمْن يَْزَرُع بِالشُّح 

يُِحبُّهُ هللاُ  اْلَمْسُروَر  اْلُمْعِطَي  اْضِطَراٍر. ألَنَّ  أَِو  ُحْزٍن  َعْن  لَْيَس  بِقَْلبِِه،  يَْنِوي  َكَما  َواِحٍد  )كورنثوس  " ُكلُّ 

فإن    احتياًجا يمكنك تسديده.للكنيسة فقط ، بل لآلخرين أيًضا كلما رأيت  ليس العطاء    (. 7،6:9الثانية  



أو يمكنك مساعدة شخص ما في   غيرك من الناس.  أو رغيف إضافي، شاركه معزائدة  كان لديك بيضة  

 توقيت هللا. يسوع في الرب ن ذلك بابًا أمامك لتحدثه عمشروع في فناء منزله. قد يفتح 

وحده في مقابلته  ي أنك ستدع هللا اآلن يتحكم في جدولك الزمني. سيكون  كونك خليقة جديدة يعن -5

وتتهذب  تنتعش    يلكهذا األمر سيكون من أجلك    تتركه.ريج أن  في يومك ولن تاألعمال  الصباح أحد أهم  

حان الوقت لكي  لقد  .  إنه وقت العبادة الشخصية وتقديم المحبة له  قوله لك.إلى ما يريد أن يوتصغي  

اليوم أعزل، فستُجرح ذهبت إلى  فإن    إبليس.، وتستعد لمعارك اليوم ضد العالم والجسد وسالح هللالبس  ت

هادئًا لفترة  وفي كثير من األحيان يجب أن تكون  وديع  أن هللا يتكلم بصوت هادئ  كذلك  وتُهزم. تذكر  

والتزم  كن صبوًرا  ستساعدك.  والتي    األمور التي يريد ؟أن يقولها لككل  طويلة لكي يمكنك أن تسمع  

القدس.  لتت   ،ذلكب الروح  يقودك  ذلك،  علم كيف  فعلت  لتتغذى، ولكن  فإن  الكنيسة  إلى  فقط  تذهب  فلن 

 . اآلخرين هناك ورفع خدمة الكنيسة بوجودكتغذية ستتمكن من 

ُطوبَى "   يقول: من العجيب أن يبدأ سفر المزامير بمزمور  ستتغير عالقتك باآلخرين.   ةجديدكخليقة    -6

اْلُمْستَْهزِ  َوفِي َمْجِلِس  يَِقْف،  لَْم  اْلُخَطاِة  لَْم يَْسلُْك فِي َمُشوَرِة األَْشَراِر، َوفِي َطِريِق  الَِّذي  ُجِل  لَْم  ِللرَّ ئِيَن 

فوًرا طلب منك كمؤمن حديث أن تبتعد  هذه تعليمات مهمة من الكتاب المقدس ت  (.1:1مور  )مز"يَْجِلسْ 

يسوع  الرب  أن  ترجع إلى مقابلتهم إال لكي تعلن لهم  ال    المستهزئين.األشرار والخطاة و  ن العالقات معع

إلى  قد   لم تعد واحًدا منهمحياتك.  دخل  أنت  إليك،  لهم.  كارز  ، لكنك اآلن  بتعبير آخر،  فإن لم يصغوا 

الرب  أعطى  لقد    .عالقتك مع عائلتك ستتغير أيًضا    (.14:10)متى    متركهاالغبار عن حذائك وفانفض  

ي"  سرة.لأل  اجديدً   ايسوع تعريفً  لم يعد   (.35:3)مرقس  "ألَنَّ َمْن يَْصنَُع َمِشيئَةَ هللاِ ُهَو أَِخي َوأُْختِي َوأُم ِ

 .هللا لك عضاء بيت  ، بل يتعلق بخطط أاألمر يتعلق بخطط عائلتك األرضية

بأي شيء غير    اا أو جسديً تنجسه أخالقيً ال  فلروح القدس.  ل  جسدك اآلن هيكالً أصبح  ،  كخليقة جديدة -7

 .أو غير صحي أو غير ممسوح بالروح القدسطاهر 

إذ  أنت غير واقعي  الراعي،  "أيها  :. لكن قد يقول البعض منكمةالجديدالخليقة  يا صديقي صورة    إليك

هذه هي  .  الخمسينالكنيسة بعد يوم ، انظر إلى بداية لكني أقول لك  المؤمن الحديث".تتوقع الكثير من 

المؤمنون   بها  ظهر  التي  والطريقة  هكذا  الجدد  الوقت ظلوا  وحِ "  . لبعض  الرُّ ِمَن  اْلَجِميُع  َواْمتأَلَ 

في وسطهم.  اآليات تحدث  كلهم  ورأوا    استمروا في الصالة والشركة. ؛ و(4:2)أعمال الرسل  "اْلقُُدِس 

كل  و الرسل.  أموالهم  وضعوا  اقدام  يوثرواتهم عند  يسوع  هللا ويشهدون  سبحون  كانوا جميعًا  للرب 

بُّ ُكلَّ يَْوٍم يَُضمُّ إِلَى اْلَكنِيَسِة الَِّذيَن يَْخلُُصونَ "   (. 4:8)أعمال الرسل    .( 47:2" )أعمال الرسل  َوَكاَن الرَّ

 (.5،4:2يا يوحنا  رؤاألولى )ال تترك محبتك  يسوع.  الرب  مع  كل يوم  وعش  كن خليقة جديدة  صديقي،  
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