الكنيسة االنجيلية بقصر الدوبارة
مدرسة المسيح
أساسيات الحياة مع هللا
الحلقة الثالثة  -الحياة الجديدة
الحياة الجديدة في المسيح (الخليقة الجديدة)
إِذا إِن َك َ َ
ار
ص َ
ضت .ه َُو َذا ال ُكل َقد َ
ٌح َفه َُو َخلٌِ َقة َجدٌِ َدة .األَش ٌَا ُء ال َعتٌِ َق ُة َقد َم َ
ان أ َحد فًِ المَسِ ِ
َجدٌِدا2( .كو)71 :5
ان ال َجدٌِ َد ال َمخل ُ َ
للا فًِ ال ِبر َو َق َدا َس ِة ال َحق( .أف)24 :4
وق ِب َح َس ِ
ب ِ
اإلن َس َ
َو َتل َبسُوا ِ
ك
صال َِحةَ ،قد َس َب َق للا ُ َفأ َ َع َّد َها لِ َكً َنسل ُ َ
ُوع ألَع َمال َ
ٌح ٌَس َ
ألَ َّن َنا َنحنُ َع َمل ُ ُه َمخلُوق َ
ٌِن فًِ المَسِ ِ
فٌِ َها( .أف)71 :2
الفرق بين الطبيعة الفاسدة وبين الطبيعة الجديدة
ان ال َعت َ
ُور ألَ َّن ُه إِن
ب َش َه َوا ِ
ٌِق ال َفاسِ َد ِب َح َس ِ
اإلن َس َ
أَن َتخلَعُوا مِن ِج َه ِة ال َّت َ
صرفِ الس ِ
ت ال ُغر ِ
َّاب ِق ِ
ون أَع َما َل ال َج َس ِد َف َس َتح ٌَو َن( .رو:8
وح ُتمٌِ ُت َ
ب ال َج َس ِد َف َس َتمُو ُت َ
عِ ش ُتم َح َس َ
ون َولَكِن إِن ُكن ُتم ِبالر ِ
)71
ان ال َعت َ
ُور ِة
بص َ
ٌِق َم َع اع َمالِ ِه َولَ ِبس ُت ُم ال َجدٌِدَ الَّذِي ٌَ َت َج َّد ُد لِل َمع ِر َف ِة َح َس َ
اإلن َس َ
اذ َخلَع ُت ُم ِ
َخالِ ِق ِه (كو)71 ،9 :1
َ
او ُم أَ َح ُد ُه َما َ
ون َما
اآلخ َر َح َّتى َتف َعل ُ َ
ان ٌُ َق ِ
وح َوالرو ُح ضِ َّد ال َج َسدَِ ،و َه َذ ِ
ألنَّ ال َج َس َد ٌَش َت ِهً ضِ َّد الر ِ
ون( .غالطٌة)71 :5
لَ ُت ِرٌ ُد َ
صلَبُوا ال َج َس َد َم َع األَه َوا ِء َوال َّش َه َواتِ( .غالطٌة)24 :5
ٌح َقد َ
َولَكِنَّ الَّذ َ
ٌِن هُم لِلمَسِ ِ

