
 

 

 مدرسة المسيح

 أساسيات الحياة مع هللا

 الروحي بالنمو وعالقتهم والجهاد النعمة   -الحلقة الخامسة عشر 
 

 الروحً بالنمو وعالقتهم والجهاد النعمة
 

ه   ةِ  َكانَ  إِن   ألَنَّ ٌَّ ونَ  َماتَ  َواِحد   ِبَخِط لَى ال َكِثٌر  َمة   َكِثٌرا   َفِباألَو  ة    للاِ  ِنع  ٌَّ َمةِ  َوال َعِط َسانِ  الَِّتً ِبالنِّع  وعَ  ال َواِحدِ  ِباإِلن  س  ٌَ 
َداَدت   َقدِ  ال َمِسٌحِ   (55 :5)رومٌة  لِل َكِثٌِرٌَن. از 

 
ه   ةِ  َكانَ  إِن   ألَنَّ ٌَّ ت   َملَكَ  َقد   ال َواِحدِ  ِبَخِط لَى ِبال َواِحدِ  ال َمو  َنال ونَ  الَِّذٌنَ  َكِثٌرا   َفِباألَو  ٌ ضَ  ٌَ َمةِ  َف ع  ةَ  النِّ ٌَّ  َوَعِط
لِك ونَ  ال ِبرِّ  م  ٌَ اةِ  ِفً َس ٌَ وعَ  ِبال َواِحدِ  ال َح س   (58 :5)رومٌة ال َمِسٌِح. ٌَ
 

ن   لَِذلِكَ  ضا   َنح   ٌ َدار   الشُّه ودِ  ِمنَ  َسَحاَبة   لََنا إِذ   أَ ِحٌَطة   َهِذهِ  ِمق  َرح   ِبَنا م  لَّ  لَِنط  ةَ وَ  ِثق ل   ك  ٌَّ ِحٌَطةَ  ال َخِط ه ولَة ، ِبَنا ال م   ِبس 
رِ  َول ن َحاِضر   ب  وعِ  ال ِجَهادِ  ِفً ِبالصَّ ض   (5 :51)عبرانٌٌن أََماَمَنا ال َمو 

 
وا ر  َتَملَ  الَِّذي ِفً َفَتَفكَّ َطاةِ  ِمنَ  اح  َقاَوَمة   ال خ  ِسهِ  م  لَ  لَِنف  وا َتِكلُّوا لَِئالَّ  َهِذهِ  ِمث  ور  .ن ف   ِفً َوَتخ  م  وا لَم   وِسك  د   ت َقاِوم   َبع 

مِ  َحتَّى َجاِهِدٌنَ  الدَّ ِة. ِضدَّ  م  ٌَّ  (4 ،3 :51)عبرانٌٌن ال َخِط
 

 للا مع الحٌاة فً النمو فً إنسانً وأخر الهً دور هناك
 اإلنسانً الدور هو الجهاد االلهً دور هً النعمة

 االلهٌة المشٌئة تتمٌم فً االلهٌة النعمة استخدام ضرورة
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الكنيسة االنجيلية بقصر الدوبارة



 القدس الروح شركة األب، محبة االبن، نعمة -: هً النعمة
 

 االبن: نعمة
 

 التبرٌر 
ٌ سَ  َطأَ  َقد   ِبَواِحد   َكَما َولَ . َهَكَذا أَخ  ة  ٌَّ مَ  ألَنَّ  ال َعِط ك  ن وَنةِ  َواِحد   ِمن   ال ح   ٌ ا لِلدَّ ى َفِمن   ال ِهَبة   َوأَمَّ ا َجرَّ ٌَ  َكِثٌَرة   َخَطا

ِرٌِر. ب   (56 :5)رومٌة لِلتَّ
 التقدٌس

اء   َجِدٌَدة . َخلٌَِقة   َفه وَ  ال َمِسٌحِ  ِفً أََحد   َكانَ  إِن  » ٌَ . َقد   ال َعِتٌَقة   األَش  َوَذا َمَضت   :5 كو1)  «َجِدٌدا   َصارَ  َقد   ال ك لُّ  ه 
57) 
 

 األب محبة
 

وا ر  ظ  ةَ  أ ن  ٌَّ ة   أَ َطاَنا َمَحبَّ َعى َحتَّى اآلب   أَع  الَدَ  ن د   (5 :3ٌوحنا5) للِا! أَو 
ةَ  َسَكَبت   َقدِ  للاِ  َمَحبَّ وحِ  ق ل وِبَنا ِفً ان  َطى ال ق د سِ  ِبالرُّ ع   (5:5)رومٌة لََنا. ال م 

 
 القدس الروح شركة

 
وحَ  َولَِكنَّ  َسه   الرُّ َفع   َنف  ش  ات   ِفٌَنا ٌَ َطق   الَ  ِبأَنَّ  (16 :8)رومٌة ِبَها. ٌ ن 

ا » م   َفه وَ  ال َحقِّ  وح  ر   َذاكَ  َجاءَ  َمَتى َوأَمَّ ك  ِشد  ه   ال َحقِّ  َجِمٌعِ  إِلَى ٌ ر  َتَكلَّم   الَ  ألَنَّ ِسهِ  ِمن   ٌَ َمع   َما ك لُّ  َبل   َنف  س  َتَكلَّم   ٌَ  ِبهِ  ٌَ
م   ك  ِبر  ٌ خ  م ور   َو

ة . ِبأ  ٌَ  (53:56 )ٌو «آِت
 
 

 النعمة وسائط
 الصالة
 المقدس الكتاب
 المسٌح( )جسد الكنٌسة

 
 هو: الجهاد

 االلهٌة المشٌئة تحقٌق فً ووسائطها للنعمة االنسان استخدام 
 


