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  بوصلة الیقین
  ١٢الفصل 

  ٨٤لعھد الجدید الدرس الصوتي رقم ا

  لتقدیم رسائل یوحنا وبوصلة الیقین: الھدف

إِنَّ لَنَا َشِرَكةً َمَعھُ َوَسلَْكنَا فِي الظُّْلَمِة، نَْكِذُب َولَْسنَا : إِْن قُْلنَا٦. إِنَّ هللاَ نُوٌر َولَْیَس فِیِھ ظُْلَمةٌ اْلبَتَّةَ  
ْكنَا فِي النُّوِر َكَما ھَُو فِي النُّوِر، فَلَنَا َشِرَكةٌ بَْعِضنَا َمَع بَْعٍض، َوَدُم یَُسوَع اْلَمِسیحِ َولِكْن إِْن َسلَ ٧. نَْعَمُل اْلَحقَّ 

َرنَا ِمْن إِِن اْعتََرْفنَا بَِخطَایَانَا فَھَُو أَِمیٌن َوَعاِدٌل، َحتَّى یَْغفَِر لََنا َخطَایَاَنا َویُطَھِّ ٩ ...اْبنِِھ یُطَھُِّرَنا ِمْن ُكلِّ َخِطیَّةٍ 
 )٩، ٧- ٥:١یوحنا ١(          .ُكلِّ إِْثمٍ 

َوھَُو الَ یَْحفَظُ َوَصاَیاهُ، فَھَُو َكاِذٌب » قَْد َعَرْفتُھُ «: َمْن قَالَ ٤. إِْن َحفِْظنَا َوَصایَاهُ : َوبِھَذا نَْعِرُف أَنَّنَا قَْد َعَرْفنَاهُ ٣
  )٤-٣:٢یوحنا١(               َولَْیَس اْلَحقُّ فِیھِ 

وقد كتب ھذه الرسالة األولى حتى یجعل . سفر الرؤیایوحنا و إنجیل فضال عنكتب یوحنا ثالث رسائل 
ھو یرید أن أولئك الذین یؤمنون عقلیا أن یؤمنوا بقلوبھم ویضمنوا . قراءه یعرفون أن لھم حیاة أبدیة

  .خالصھم

  
ة األولى من البوصلة ھو ضمان القط. البوصلة یعطي یوحنا ثماني نقاط لضمان الخالص، نوعا ما مثل

والنقطة الثانیة ھي اإلیمان في حقائق اإلنجیل عن موت . الحقائق، فاإلیمان یستند إلى الوقائع واألدلة
  .والنقطة الثالثة ھي الغفران، فإذا اعترفنا بخطایانا فلنا وعد أن یُغفر لنا. وقیامة یسوع

 وأن تكون لنا نعرفھ تعني أننا یمكن أن ة المسیحقیام. النقطة الرابعة من البوصلة ھي ضمان الشركة
أنا ال أستطیع لكن ھو یستطیع وھو معي، أنا ال : "جنبا إلى جنب مع بطرس یمكن أن نقول. شركة معھ

  .نحن نشارك معھ كل ما لدیھ وفي المقابل نحن نشارك كل ما لدینا معھشيء بل ھو كل شيء وھو معي، 
إذا اتبعنا یسوع سوف یجعلنا متأكدین من خالصنا، وسیجعلنا . ھي اإلتباع النقطة التالیة في بوصلة الیقین

فإن كنا نؤمن ونتبع كالمھ، سوف نعرف الحق والحق سوف : النقطة السادسة ھي الحریة. مشابھین لھ
  .یحررنا

یرة من النقطة الثامنة واألخ. النقطة السابعة ھي اإلمتالء، یوحنا كتب ھذه الكلمات حتى یكون فرحنا كامال
یسوع ھو الكرمة، ھل نحن على استعداد أن نكون فروع مثمرة منھ؟ الثمر . البوصلة ھي ضمان الثمر

  .  عالمة تأكد أن هللا یفعل عملھ فینا
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  أفضل إجابة اختر

 .نحن یمكن أن نكون في المسیح دون السیر معھ: صحیح أم خطأ -١
 .بدا في خالصكإذا كنت حقا مسیحیا، سوف ال تشك أ: صحیح أم خطأ -٢
. إن الغرض من رسالة یوحنا األولى ھي مساعدة المؤمنین على التأكد من خالصھم: صحیح أم خطأ -٣
  .وجود وقائع أمر غیر ضروري لإلیمان بالمسیح: صحیح أم خطأ -٤

 .اختر جمیع اإلجابات التي تنطبق
  
 ما ھي الحقائق التي في اإلنجیل؟  -٥
 .جل خطایانا، وقام من بین األمواتمات المسیح على الصلیب من أ -أ

 .ولد السید المسیح في بیت لحم من عذراء -ب
 .تلمیذ ١٢فعل السید المسیح معجزات كثیرة، وكان لھ  -ج
 المسیح قادم مرة أخرى وسیحكم ویملك على كل األرض -د
  
 ما ھي بعض النقاط التي یمكن أن یكون تضمن خالصنا؟ -٦
 من خالل الشركة -أ

 إتباع یسوع من خالل -ب
 من خالل الثمر -ج
 كل ما سبق -د
  
 عن الخطیئة وضمان خالصنا؟ ١یوحنا ١ماذا یقول  -٧
 .إذا عرفناه، ال نسیر في الظلمة -أ

 . إن أخطأنا، فال بأس ألن هللا یعلم أننا لسنا كاملین -ب
 .هللا ال ینظر إلى خطیئة المسیحیین -ج
 .إال في المرة األولىالمسیحیون ال یجب أن یعترفوا بخطایاھم  -د
  
 لماذا الغفران مھم لضمان الخالص؟ -٨
 .ال یجب علینا أن نؤمن أن یسوع مات من أجل خطایانا لكي یغفرھا هللا لنا -أ

 .إن اعترفنا بخطایانا، فیمكننا أن نثق أنھ یغفر لنا -ب
 .مطلوب أن نسامح اآلخرین حتى نخلص -ج
 .لخالصمسامحة أنفسنا ھو كل ما نحتاج إلیھ ل -د
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 ماذا تعني الشركة مع یسوع ؟ -٩
 .ھو شریكي -أ

 .ھو یشاركني في كل شيء -ب
 .علي أن أقدم كل شيء لھ -ج
 كل ما سبق -د
  

 لماذا من المھم لنا أن نتبع یسوع؟ - ١٠
 حتى نستطیع التمتع باالزدھار والنجاح -أ

 . حتى یتسنى لنا أیضا أن یكون لنا تالمیذ وأتباع كثیرین -ب
 نتمكن من إقناع اآلخرین بحیاتنا العظیمةحتى  -ج
 .لالستمتاع بالشركة مع مخلصنا عندما نسیر في طاعتھ -د
  

 شمل الحریة في نقاطھ حول ضمان الخالص؟ یوحنالماذا تعتقد أن  -١١
 .لیس من الممكن أن تكون خالیا من الخطیئة، حتى لو كنت ُمَخلص -أ

 .یسوع حرر شعبھ من عقوبة وقوة الخطیة -ب
 .ال یمكن أبدا أن تُحرر تماما من سلطة الخطیئة -ج
 .الناس لیسوا حقا في عبودیة الخطیئة -د
  

 لماذا الطاعة عالمة أخرى للخالص؟ -١٢
 .إذا كنا نحب یسوع، لیس ضروري أن نطیعھ -أ

 .إذا أطعنا وصایا یسوع، فنحن نثق أننا نعرفھ -ب
 .هللا یحبنا بالفعل، لذلك ال یھم إذا كنا نطیعھ -ج
  .لیس من الضروري أن نطیع أي وصیة ألننا نعیش تحت النعمة، ولیس الناموس -د

ھل تؤمن في وقائع اإلنجیل؟ ھل تعترف : فكر في بوصلة الیقین، ھذه األسئلة قد تساعدك
بخطایاك إلى هللا وتنال الغفران؟ ھل لك شركة مع هللا ومع المؤمنین اآلخرین؟ ھل تتبع یسوع؟ ھل 

 ة؟ ھل تستمتع بالفرح بھ؟ ھل أنت مثمر بالنسبة لھ؟تستمتع بالحری
 
 

الَِّذي یَْثبُُت فِيَّ َوأَنَا فِیِھ ھَذا یَأْتِي بِثََمٍر َكثِیٍر، ألَنَُّكْم بُِدونِي الَ . أَنَا اْلَكْرَمةُ َوأَْنتُُم األَْغَصانُ ": قال یسوع
في أي المجاالت  .كن أن یساعدنا مع ضمان الخالصاإلثمار یم )٥:١٥یوحنا " (.تَْقِدُروَن أَْن تَْفَعلُوا َشْیئًا

 تحتاج أن تكون أكثر فائدة؟ من الذي یحتاج أن تخبره برسالة الخالص؟
 

أشكره على ضمان  .اسأل هللا أن یفتح عینیك إلى ما یریدك أن تتعلمھ منھ .أشكر هللا لكلمتھ 
والمسیح فیك، وأن تكون جریئ  أطلب منھ أن یساعدك على العیش في حقیقة أنك في المسیح. الخالص

 .في مشاركة یسوع المسیح مع اآلخرین
  مالحظات
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كیف یمكنك تطبیق وشرح لآلخرین الفرق بین األسباب التي جعلت یوحنا یكتب إنجیلھ واألسباب التي  -١

  )٢٠؛ واآلیتین األخیرتین في یوحنا ١٣:٥یوحنا١خذ في اإلعتبار .  (جعلتھ یكتب رسالتھ األولى
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
  األولى من إنجیل یوحنا؟  ١٨یوحنا مع اآلیات ١األولى من  ١٦قارن بین اآلیات   -٢

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
  كیف أنت شخصیا تطبق وتشرح لآلخرین الثماني نقاط من بوصلة الیقین؟  -٣

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
   )٤- ١:١٥كورنثوس ١أنظر (ما ھما حقائق اإلنجیل التي تشكل األساس لبوصلة الیقین؟   -٤

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
كیف أنت شخصیا تطبق وتشرح لآلخرین أنھ إذا وضعت ثقتك في ھاتین الحقیقتین ستأخذ ضمان  -٥

 لخالصك؟ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
كنقطة مھمة في " متابعة للسفن"الذي وصفتھ بأنھ كیف تفسر لآلخرین وتطبق شخصیا المفھوم  -٦

 )١٧:٧و ١٧:١٧أنظر یوحنا (بوصلة الیقین؟ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
الحریة، واالمتالء : كیف تطبق شخصیا وتشرح لآلخرین النقاط الثالث األخیرة على البوصلة الروحیة -٧

  واإلثمار؟ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

  
  
  

 
 

  الذھاب إلى العمق


