كنيسية الحياة الجديدة
مقام المؤمنين بالمسيح
أن أردت ات تعرف مقام المؤمنين بالمسيح وما لهم من إمتيازات وضمانات وأدوار ومسئوليات ,أدعوك لجولة مباركة في
"كلمة هللا في  ١٢مجموعة من السباعيات والخماسيات والرباعيات "بالشواهد الكتابية"
ثروة "من كنوز الكلمة الحية" .
#من_حيث_دعوتهم
مدعوون للنور ( ١بط١- )٩: ٢
مدعوون أوالدًا هلل (١يو ٢- )١٠ :٢
مدعوون قديسين ( .رومية ٣- )٧ :١
مدعوون للمجد١ ( .بط٤- )٩ :٥
مدعوون بالنعمة ( غالطية ٥- )١٥ :١
مدعوون للشركة ( ١كور ٦- )٩ :١
مدعوون للحرية ( .غالطية ٧- )١٣ :٥
#من_حيث_شراكتهم_المجيدة
شركاء المجد ( ١بط١- )١ :٥
شركاء الميراث ( .كو٢- )١٢ :١
شركاء الوعد ( .أف ٣- )٦ :٣
شركاء الطبيعة االلهية٢ ( .بط٤- )٤: ٢
شركاء الدعوة السماوية( .عب ٥- )١ :٣
شركاء آالم المسيح١ ( .بط ٦- )١٣ :٤
شركاء تأديب اآلب ( عب ٧- )٦ :١٢
#من_حيث_أدوارهم_المتنوعة
جنود محاربون ١ ( .تي ١. )٤ :٢
مزارعون مثابرون ٢( .تي ٢- )٦ :٢
رياضيون مجاهدون ٢( .تي ٣-)٥ :٢
خدام مجتهدون ( .يو ٤- )٢٩ :٨
عبيد طائعون( .يو ٥- )٢٦ :١٢
وكالء أمناء ١( .كو ٦- )٢ ،١ :٤
غرباء ونزالء (عب٧- )١٤ ،١٣ :١١
#من_حيث_ما_تم_لهم_مع_المسيح
ص ِلبنا معه (غل ١- )٢٠: ٢
ُ
ُدفِنا معه( .رو ٢- )٧ :٦
أُقِمنا معه( .أف ٣- )٦ :٢
أُحيينا معه ( أف ٤- )٥ :٢
أُجلسنا معه( .أف ٥- )٦ :٢
متألمون معه( .رو ٦- )١٧ :٨
ممجدون معه( .رو ٧- )١٧ :٨
_#من_حيث_أعمالهم
مخلوقون ألعمال صالحة ( أف١- )١٠ :٢
مستعدون لكل عمل صالح (٢تي ٢- )٢١ :٢
معتنون بأمور حسنة( .تي ٣- )٨ :٣
متأهبون لكل عمل صالح (٢تي ٤- )١٧ :٣
غيورون في اعمال حسنة ( تي ٥- )١٤ :٢
قدوة لألعمال الحسنة (تي ٦- )٧ :٢
أغنياء في االعمال الصالحة١( .تي ٧- )١٨ :٦
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_#من_حيث_عالقتهم_بكلمة_هللا
بها يولدون (١بط ١- )٢٣ :١
بها يتطهرون( .أف٢- )٢٩ .٥
بها يخلصون( .يع٣- )٢١: ١
بها ينمون١( .بط ٤- )٢: ٢
بها يتقدسون( .يو ٥- )١٧ :١٧
بها يستنيرون( .مز ٦- )٨ :١٩
بها يحفظون (مز ٧- ) ٤: ١٧
#من_حيث_نموهم_الروحي
كالحنطة في تضحيتهم ( هوشع ١- )٧: ١٤
كالسوسن في رقتهم ( .هوشع ٢- )٥: ١٤
كاألرز في قوتهم ( مز٣- )١٢ :٩٢
كالنخلة في استقامتهم ( .مز٤- )١٢ :٩٢
كالكرمة في اثمارهم ( .هوشع ٥- )٧: ١٤
#من_حيث_وحدتهم
أوالد في عائلة  ...لهم أب واحد (يو١- )١٧ :٢٠
تالميذ في مدرسة ..لهم معلم واحد (يو٢- )١٣:١٣
خراف في قطيع ...لهم راعي واحد ( يو٣- )١٦ :١٠
أعضاء في جسد ..لهم رأس واحد ( أف ٤- )١٥ :٤
حجارة في بناء ...لهم أساس واحد ( ١كور ٥- )١١ :٣
#من_حيث_سلوكهم_بالروح
يسلكون في الروح ( .غل١- )٥:٥
يعبدون بالروح( .في٢- )٣ :٣
يحبون في الروح (كو ٣- )١:٣
يصلون في الروح (أف٤- )١٨: ٦
يحيون بالروح (غل٥- )٢٥: ٥
#من_حيث_بركاتهم_األبدية
لهم حياة أبدية ( يو ١- )١٥ :٣
لهم خالص أبدي ( .عب٢- )٩ :٥
لهم مجد أبدي١ ( .بط ٣- )١٠ :٥
لهم بيت أبدي٢ ( .كو ٤- )١ :٥
#من_حيث_عمل_إيمانهم
سلوكهم بااليمان يُنشيء طاعة ( ٢كو ١- )١ :٥
صا (رو٢- )٢٦ :١٦
طاعة إيمانهم تنشيء خال ً
صالتهم بااليمان تنشيء بركة ( .يع ٣- )٥:٥
محاربتهم في االيمان تعطي نصرة ( ١تي ٤- )١٢ :٦
#من_حيث_مكانهم
في مكان األمان  ...في يد الرب ( يو ١- )٢٨ :١٠
في مكان الحنان ...في حضن الرب ( يو ٢- )٣٥ :١٣
في مكان القوة  ....على كتف الرب ( لو٣- )٥ :١٥
في مكان التعلم ...عند قدمي الرب ( لو ٤- )٣٩ :١٠
#كتاب_خالصات_مستخرجة_من_كتابات_رجال_هللا

