
 

 مدرسة المسيح

 أساسيات الحياة مع هللا

 المسيح( بل أنا )ال – للنصرة المسيحي االختبار  -والعشرون  الثامنةالحلقة 

 

 انمسٍخ( تم أوا )ال – نهىصسج انمسٍذً االخرثاز

 

 هقيامت في المسيح مع االتحاد

 تم تأوفسىا وذٍاٌا جدٌدج دٍاج إنى ٌدػىا نم فٍُ ٌُ نىذٍاي انمسٍخ خالل مه  ذاذً انمسج ٌري فً هللا أػطاوا نقد

 .فًٍ فىذٍاٌا ٌُ دٍاذً وقثم أن دػاوا

 

َمِسٍخِ  َمغَ  ُمر ىَا قَد   ُكىَّا فَئِن  
ِمهُ  ان  ٍَا أَوَّىَا وُؤ  ٌ ضا   َسىَذ   (6:8 )زَ  َمَؼًُ  أَ

 

  ً تَخَ  نَِك أََُجدَ  ان َمِسٍخَ  أَز  ََ  ًِ  ( 9 ,6:8)فً  فٍِ

 

ًَ  ألَنَّ  ًَ  ان َذٍَاجَ   نِ خُ  ان َمِسٍخُ  ٌِ  ُ ان َم ََ  َُ  (12:2 )فً  ِزت ٌخ. ٌُ

 

 دبعاأ ثالث هنا الرسول بولس يحدد 

 

 هألعرف -أوال:

هُُكُا ب   ٌَِذق   َكَما نِرَس  وَاِمٍهَ  َصانِخ , َػَمم   ُكم   فًِ ُمث ِمِسٌهَ  ِزضى   ُكم   فًِ نِهسَّ ِسفَحِ  فًِ ََ  ( 2::2 )كُ هللاِ  َمؼ 

 

هُ  وَذ  دَ  وَاِظِسٌهَ  َجِمٍؼا   ََ ب   َمج  ً   انسَّ ج  َُ , تِ ُشُف  آج , فًِ َكَما َمك  َُزجِ  ذِه كَ  إِنَى وَرََغٍَّسُ   ِمس  ٍ ىٍَِا انص  د   ِمه   َػ  إِنَى َمج 

د   ب   ِمهَ  َكَما َمج  َِح. انسَّ  (26:8 ك1ُ) انس 

 

 هقيامت وقوة -ثانيا:

رَىٍَِسج   ٌَاوُِكم   ُػٍُُنُ  ُمس  هَُمُا  أَذ  َُ  َما نِرَؼ  ًِ, َزَجاءُ  ٌُ ذِ َُ َما َدػ  ََ  َُ دِ  ِغىَى ٌُ ًِ  َمج  ٌِسٍهَ  فًِ ِمٍَساثِ َما ان قِد  ََ  ًَ  َػظََمحُ  ٌِ

 ًِ َزذِ وَا ان فَائِقَحُ  قُد  َُ هُ  وَذ  ِمىٍِهَ  وَذ  ًِ  ِشدَّجِ  َػَممِ  َدَسةَ  ان ُمؤ  ذِ َُّ  ( 29 ,26:2)أف  قُ

 

رَِطٍغُ  ء   ُكمَّ  أَس   ً َمِسٍخِ  فًِ َش
ٌىًِ. انَِّري ان   ُ  ( 28:1 )فً ٌُقَ

 

 

 

 

 الكنيسة االنجيلية بقصر الدوبارة



 هآالم وشركت -ثالثا:

ِطٍَاَداذًِ,… اض  آالَِمً ََ إٌِقُُوٍَِّحَ  أَو طَاِكٍَحَ  فًِ أََصاتَىًِ َما ِمث مَ  ََ رَِسجَ. ََ نِس  ِطٍَاَداخ   أٌََّحَ  ََ رََمه ُد! اض  ِمهَ  اد   ان َجِمٍغِ  ََ

. أَو قََروًِ ب   ( 22 :8ذ1ً) انسَّ

 

هُِكم   االَِمً فًِ اف َسحُ  اَنَ  انَِّري مُ   ألَج  أَُكم  َمِسٍخِ  َشَدائِدِ  وَقَائِصَ  ََ
ِمً فًِ  ان  مِ  ِجس  َُ  انَِّري َجَسِدِي: ألَج  ٌُ 

 ( 11:2 )كُ  ان َكىٍَِسحُ 

 

 خانمسٍ شدائد وقائص ٌى ٌري َ انؼانم انى  ُذُصٍهً ٌُكمم نم نكىً انصهٍة ػهى انفداء ػمم ٌسُع اكمم نقد

 


