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  مسحة التأكید
  
  ١٣الفصل 

 ٨٥م العھد الجدید الدرس الصوتي رق

  لنفھم اللبنات األساسیة لتأكید الخالص في رسالة یوحنا األولى: الھدف

ألَنَّ َمْن الَ یُِحبُّ أََخاهُ الَِّذي أَْبَصَرهُ، . َوأَْبَغَض أََخاهُ، فَھَُو َكاِذبٌ » إِنِّي أُِحبُّ هللاَ «:إِْن قَاَل أََحدٌ  
  )٢٠:٤یوحنا١(ْرهُ؟َكْیَف یَْقِدُر أَْن یُِحبَّ هللاَ الَِّذي لَْم یُْبصِ 

  )١٥:٢یوحنا١.(إِْن أََحبَّ أََحٌد الَْعالََم فَلَْیَسْت فِیِھ َمَحبَّةُ اآلبِ . الَ تُِحبُّوا اْلَعالََم َوالَ األَْشیَاَء الَّتِي فِي اْلَعالَمِ 
ُكلُّ ٢٣. اْلَمِسیحِ، الَِّذي یُْنِكُر اآلَب َواالْبنَ  َمْن ھَُو اْلَكذَّاُب، إِالَّ الَِّذي یُْنِكُر أَنَّ یَُسوَع ھَُو اْلَمِسیُح؟ ھَذا ھَُو ِضدُّ ٢٢

  )٢٣- ٢٢:٢یوحنا١.(َمْن یُْنِكُر االْبَن لَْیَس لَھُ اآلُب أَْیًضا، َوَمْن یَْعتَِرُف بِاالْبِن فَلَھُ اآلُب أَْیًضا
ي لبنات في اإلصحاح الثاني یعطو. یعرفوا أن لھم حیاة أبدیةحتى للمؤمنین كتب یوحنا رسالتھ األولى 

أمر یسوع أن نحب جارنا كأنفسنا، وقال لتالمیذه أن  األولى ھي أن نحب أخانا أو جیراننا، .لتأكیدلالبناء 
في ھذه الرسالة یقول یوحنا أن أي شخص یدعي أنھ . یحبوا بعضھم بعضا وبالتالي سیعرف العالم أنھم لھ
وقیمھ، أن نحب هللا أكثر من العالم،  يمن التأكید ھ ةیثانلبنة . في النور ولكنھ یبغض أخاه فھو ال یزال في الظالم

    .وثقافتھ
الروح القدس یضمن لنا التعلیم الصحیح، من یعرف هللا یعرف . اللبنة الثالثة ھي مسحة الروح القدس

  .إن كان لدینا فطنة روحیة، فلنا الروح القدس. ولكن من ینكر اآلب ویسوع فھو كذاب وضد المسیح. الحق
. لرابعة ھي أن المولودین من هللا ال یخطئون عادة، قد یقعون في الخطیة، لكن ھذه لیست طبیعتھماللبنة ا

  .وعندما نعمل الخطیة نعترف ونشكر هللا على غفرانھ. نغیر أنماطنافعندما نولد من جدید 
ر أن خالصنا فعندما تدیننا قلوبنا، علینا ان نتذك. اللبنة الخامسة ھي أن خالصنا ال یستند على المشاعر

    . یعتمد على ما قام بھ ھو وإیماننا بھ، ولیس على عواطفنا
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  أفضل إجابة اختر
 . یمكن أن نحب هللا دون محبة أخینا: أم خطأصحیح  -١
 .فنحن مخلصون، بالروحإذا شعرنا : أم خطأصحیح   -٢
 . یمكن أن نحب اآلب والعالم في نفس الوقت: خطأصحیح أم   -٣
  . الخطیئة یمارسونالناس الذین یولدون من هللا غالبا ما : خطأصحیح أم  -٤

  . اختر جمیع اإلجابات التي تنطبق
  
 ؟نشك في خالصنا التي تجعلناما ھي بعض األسباب   -٥
 اإلحباط حول نمونا الروحي -أ

 الخدمةالبدني من  اإلرھاق -ب
 الحرب الروحیة - ج
  كل ما سبق -د
  
 ضمان ؟لیة لما ھي واحدة من اللبنات األساس -٦
 الفطنة الروحیة -أ

 .رأي األخرین فینا -ب
 محبة العالم - ج
  كونھ شخص جید . د
  
 كون على یقین من خالصنا ؟نلماذا من المھم أن  -٧
 .فعالین للمسیحنكون شھودا على أن أن یساعدنا ھذا یمكن  -أ

 . یطمئننایمكن أن  . ب
 . یمكنك تجربة الشفاء الجسدي -ج
  . نتأكدن من المستحیل أ -د

 
 ماذا یعني أن نحب هللا أكثر من العالم؟ -٨
 . عیش من أجلھنطرقھ و نتبعل -أ

 نفصل تماما عن العالمنأن  -ب
  .غیر المؤمنیننكره أن نحب هللا و  - ج
 .اجحینن الكنیسة ناعتبرتأن  - د

 
 لماذا ال یمكننا أن نحب هللا والعالم في نفس الوقت ؟  -٩
 . على مثل ھذا الحب نینحن بشر و غیر قادر -أ

 . عندما نحب العالم نصبح شھود فعالین -ب
 . یتعارض مع طبیعة هللا المقدسة شھوة العیون، تعظم المعیشة، شھوة الجسدكل شيء في العالم ،  -ج
  . ، و هللا ال یحب الخطاةالعالم مليء من الخطاة . د
  

 كیف یمكننا أن نعرف إذا كان لدینا الروح القدس؟ - ١٠
 دما نتكلم بألسنةعن -أ

 .معجزة نرىعندما  -ب
 . ثمر الروح واضحا في حیاتنایكون  عندما -ج
  . الروح القدس یعلمنا الحقیقة الروحیة - د
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 ؟الخالص في ضمانمشاعرنا ما الدور الذي تلعبھ  - ١١
 . فھذا یضمن لنا الخالص، أننا مخلصونإذا كنا نشعر  -أ

 . غیر خالص هللا مع مشاعرناتال ی -ب
 .ا یفعل أیضاف، إذا أدانتنا قلوبنا - ج
  .اإلنجیلب إیمانناحقیقة لیس على المشاعر ولكن على یستند خالصنا  - د
  

 ؟الخطیئة مؤشرا ھاما على خالصناكیف  - ١٢
 . ةنحن ال نعیش حیاة الخطیئة المعتاد -أ

 .نخطئ مرة أخرى ننحن ل - ب
 . الخطیئةبنحن ال نشغل أنفسنا  - ج
  . الخطایا الصغیرة فقطب نرتكنحن  - د
  

التي تحتاج إلى تقدیمھا إلى ؟ كیف؟ ما ھي بعض مجاالت حیاتك محبة العالم تجذبكھل تشعر 
 ؟اآلب

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
 ؟في الفھم أو التصدیقصعب األ ھاتجد ةواحد أيبالنسبة لك؟ لماذا ؟  فائدةاألكثر  يھ أي لبنة ضمان

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

مو نلیضمان خالصك یستخدم اللبنات األساسیة لأطلب منھ أن  .على یقین الخالص أشكر هللا
أشكر هللا   .عتمد على مشاعركی أن خالصك ال هللا أشكر  .مع اآلخرین بحیث یمكنك مشاركتھإیمانك بھ 

أطلب منھ أن . أنك لھو حیاتك لیعلمك الحقیقة و للتأكد  كروحھ في قلب بھا على الطریقة التي یعمل
 . أي وقت تشعر أنك غیر متأكد من خالصكفي یساعدك على تذكر ما تعلمتھ في ھذه الدراسة 
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في  التي مسحةال أن یوحنا بھا یخبرنا ة التيشرح لآلخرین الطریقتیمكنك أن تطبق شخصیا و كیف -١

 ؟ ضمان، تعتبر لبنة التعلیم الصحیح على، والتي تحافظ داخلنا
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

  
  ٣:١٢و  ٢كورنثوس  ١الرسول بولس یعلم نفس الشيء في  كیفق شخصیا وتطبشرح ا -٢

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

  
اك نوعان من الناس في ھذا العالم ، أن ھن ٣ صحاحاإلفي بھ یوحنا یخبرنا  ماق شخصیا وطبشرح ا -٣

  .أبناء هللا وأبناء الشیطان ، وأن ھذا یمكن أن یكون لبنة أخرى من االطمئنان
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

  
  ؟ یخطئونشرح لآلخرین حقیقة أن أبناء هللا ال تو شخصیا  قكیف تطب -٤

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

  
   . نسلھ ال یزال في نفوسھم ألن یخطئواهللا ال یمكن أن  أبناء أن یوحنا لتعلیمفعل نفس الشيء بالنسبة ا -٥

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

  
، أنھ، إذا كنا نشعر باالكتئاب)  ٢٣- ١٨:  ٣في (  یوحنا تعلیملآلخرین  شخصیاشرح تق و كیف تطب -٦
 ؟ مشاعرناا أكبر من ما ف

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

  
للتغلب على  یوحنا ھایعطی التي طبیةالوصفة الشرح لآلخرین تكیف یمكنك أن تطبق شخصیا و -٧

  ؟ الخالصؤكد لنا تیجب أن  محبتنا بعضنا لبعض أن بنة أخرى من التأكید فيلاالكتئاب وإیجاد 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

  

  الذھاب إلى العمق


