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  اعترافات التثبیت
  ١٤الفصل 

 ٨٦رقم العھد الجدید الدرس الصوتي 

  .أن نفھم أننا نعترف بالمسیح من خالل محبتنا  ومحبتنا لآلخرین: الھدف

َن هللاِ أَیُّھَا األَِحبَّاُء، لِنُِحبَّ بَْعُضنَا بَْعًضا، ألَنَّ اْلَمَحبَّةَ ِھَي ِمَن هللاِ، َوُكلُّ َمْن یُِحبُّ فَقَْد ُولَِد مِ ٧
  )٨- ٧:٤یوحنا١. (یَْعِرِف هللاَ، ألَنَّ هللاَ َمَحبَّةٌ  َوَمْن الَ یُِحبُّ لَمْ ٨. َویَْعِرُف هللاَ 

ا َمْن َخاَف . الَ َخْوَف فِي اْلَمَحبَِّة، بَِل اْلَمَحبَّةُ اْلَكاِملَةُ تَْطَرُح اْلَخْوَف إِلَى َخاِرجٍ ألَنَّ اْلَخْوَف لَھُ َعَذابٌ ١٨ َوأَمَّ
ْل فِي اْلَمَحبَّةِ  الً  نَْحُن نُِحبُّھُ ١٩. فَلَْم یَتََكمَّ َوأَْبَغَض أََخاهُ، فَھَُو » إِنِّي أُِحبُّ هللاَ «:إِْن قَاَل أََحدٌ ٢٠. ألَنَّھُ ھَُو أََحبَّنَا أَوَّ

  )٢٠-١٨:٤یوحنا١(ألَنَّ َمْن الَ یُِحبُّ أََخاهُ الَِّذي أَْبَصَرهُ، َكْیَف یَْقِدُر أَْن یُِحبَّ هللاَ الَِّذي لَْم یُْبِصْرهُ؟. َكاِذبٌ 
وبالتالي نعترف بروح المسیح،  نحب بعضنا بعضا یجب علینا أنعدید من األسباب لماذا یعطي یوحنا ال

إذا كنا . بأغابيهللا ھو مصدر الحب، ونحن الوحیدون الذین یستطیعون أن یحبوا . الذي ھو روح المحبة
 الحب، إذا كناھو  هللا جوھر. من عند هللا ال یأتي إالأغابي نحب فنحن مولودین من هللا ونعرف هللا، ألن 

  .الحب يومؤھالتنا ھ، المسیح إذا نحن في مخلصون،
 ھو أغابي .فینا یسكنھو و هللا فينسكن في الحب،  ویجب أیضا أن نحب بعضنا بعضا ألننا إذا سكنا

  .بمحبتھ الناس من حولنا منا أن نحب هللا یرید .لنا یسوع مثل حب حب غیر مشروط،، نكران الذات
إذا أحببنا على . أن نحب ھو أن یكون لنا الجراءة في الدینونة أمام كرسي المسیحسبب آخر یجعلنا یجب 

 المحبة الكاملة تطرح. نحو كامل، نستطیع أن نواجھ بثقة یوم الدینونة ألن في المحبة تكمیل الناموس
كل تقدم ، یمكنك أن  حب الكمالال إذا كان لدیك. الیوم المشاكل الكبیرة واحدة من_ الخوف إلى خارج 

". بحبك أنا ملتزم "ك ھو ل لدي كل ما" :أن تقولیمكنك لآلخرین،  حب الكمال إذا كان لدیك .إلیھ ما لدیك
  .لن تخشى الخسارة بالعطاء، ھذا الشعورعندما یكون لدیك 

، ربنا، یسوع، وأخیرا .اآلخرین دون محبة هللا یمكن أن نحب ألننا ال نحب اآلخرین أن أیضاویجب 
  .نطیعھ ویجب علینا أن، اآلخرین نحب بأن وصاناأ، سیدناو

، والمیاه، القدس فیناالروح وعمل ثمر ال شاھد :اضمان ناوعطی تجربتنا في ثالثة شھود عن یكتب یوحنا
  .یسوع، ودم اإلیمانب اعتراف علني، األمر الذي یتطلب لمعمودیةا إلىاشارة  ھذهوربما 

التي  حقیقةال على یؤكد، رسالتھ الثانیة والثالثة فيو . الطمئنانا على یركز یوحنا، رسالة یوحنا األولى في
 بوضوح یوحنایقول و، في وقت مبكر تاریخ الكنیسة في بدعال بدأت .بھاالتزامنا الثابت و یسوع، علمھا

  .المھرتقین مع عالقة ال تكون لنا أن جدا
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  أفضل إجابة اختر
  .، ألنھم لیسوا في الجسداألرواح رنختبمن المستحیل أن : أم خطأصحیح  -١
  .الروح القدس ، والماء ، و الدم: مخالصنا ھلالشھود الثالثة : أم خطأ صحیح -٢
  .معرفة عنھالمعرفة یسوع شخصیا أكثر أھمیة من : أم خطأ صحیح -  ٣
  .إلى اإلیمان  واعودلی ھراطقةالمحاولة جلب ل هقراء یوحناحث : خطأصحیح أم  -  ٤
  

  .تي تنطبقاختر جمیع اإلجابات ال
  
  ؟عن اختبار األرواح یوحناماذا یعني  -٥
  .صول على إجابات على أسئلة الحیاةندعو روح العالم للح -أ

  .كل ما ھو روحي ھو جید - ب 
  .حقیقة في كلمة هللاكان یتفق مع روح ال إذانرى ما  - ج 
  .روحیة اتاختباروضع اآلخرین تحت  - د 
  
  ؟امن تالمیذه أن یفعلویسوع  طلب ذاما -٦
  .دینیین أقوى من كل وقتزعماء  واصبحی أن -أ

  .أن هللا قد أرسلھ  یؤمنم بعضا وبالتالي العالم سوف ھحبوا بعضأن ی - ب 
  .وقف النزاع فیما بینھم - ج 
  .هما یفعلوفي كل  ینناجح وایكون - د 
  
  ؟حیاتناالمسیح في بعترف أن ن، كیف یمكننا لیوحناوفقا  -٧
  وصایاه بإتباع -أ

  بعضنا البعض نحببأن  - ب 
  من خالل وجود ثمر الروح - ج 
  .بأن نخطئ ثم یغفر لنا - د 
  ؟الذي من أجلھ یجب على المسیحیین أن یحبوا اآلخریند یوحالسبب الما ھو .  -٨
  .بأغابينحن الوحیدون الذین یستطیعون الحب  -أ

  .بشعور جیدالحب یجعلنا نشعر  -ب
  .أن نحاولحتى نبغي لنا ، لذلك ال یأبدا مثل هللاحب ننحن لن  - ج 
  .محبة اآلخرین یدل على أننا نفھم اإلنجیل - د 
  
  ؟األغابيما ھي بعض خصائص  -٩
  .، على أساس السلوكشرطي -أ

  .ني، ولیس أناتعتمد على نكران الذات - ب 
  .اآلخرین بعد رعایة الذات رعایة - ج 
  .یغفر معظم حاالت الفشل  - د 
  

  ؟أن تعطینا ضمان للخالص اآلخرینھا بلطریقة التي نحب كیف یمكن ل - ١٠
  .یسكن فینا ھوفي الحب، نسكن في هللا و  سكنا، لذلك إذا هللا محبة -أ

  .السماء إلىبما یكفي للوصول  نصبح صالحینسوف إذا كنا نحب ما یكفي من الناس،  -ب
  .نتأكد من محبة هللاو و وبینحبعندما نحب، نصبح م - ج 
  .السماء إلىرین للوصول حقا أن نحب اآلخ ال ینبغي - د 
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  ؟بطریقة كاملة في ھذه الحیاة أحببناثقة إذا ب دینونةال لماذا یمكن أن نواجھ - ١١
  .لتتمیم ھذه الوصیة یمكننا أن نكون فخورین بأنفسنا -أ

  .اآلخرین  واحبیالذین لم المسیحیین سوف یكون واضحا أننا أفضل من  -ب
  .هللا ناموس یتمم الذيالحب ھو نوع  أغابي -ج
  .ا لطاعتنانستحقھ التيمكافأة العلى  سنحصلنحن في النھایة  -د

  
  ؟ى خارجالمحبة الكاملة تطرح الخوف إل أن یقول یوحنالماذا  - ١٢

  .ا تطرح خوفنا منھ إلى خارجمحبة هللا لن -أ
  .لنا الحب الكاملفمن المستحیل أن یكون  -ب
  .مع اآلخرینمع هللا، ولیس إال  كاملالحب ال ال یمكن تحقیق -ج
  .خسرهنشيء ل ىبقتی عن كل ما لدینا حتى ال نتخلىنحن إذا كان لدینا الحب الكامل،  -د

  

وضعھا  كیف یمكنك. من ھذه الدراسة حول محبة اآلخرین ھاأشیاء تعلمتأربعة  ثالثة أو أذكر
  ؟كنك جعلھا جزءا من حیاتك العادیة؟ كیف یمموضع التنفیذ ھذا األسبوع

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

  
 وأنت؟ كمخاوفما ھي بعض ) ١٨:٤یوحنا  ١" (لَةُ تَْطَرُح اْلَخْوَف إِلَى َخاِرجٍ اْلَمَحبَّةُ اْلَكامِ  : "یوحنا یقول

 أن تحب هللاآلن  أن تتعھدیمكنك ھل . العطاءفقدان أو الكنت خائفا من إذا د ما كل واحدة، حد إلى تنظر
عل ذلك في فالقوة ل أن یعطیك هللا جلأصلي من ؟ إذا لم یكن كذلك، لھالمخاوف ھذه  وتسلمبما یكفي 

  .غضون الشھر المقبل
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

  

المجروحین یا رب ، الیوم أرید أن أذھب حیث الناس : "صلي ھذه الصالة الیوم وفي كل یوم  
من إلیھم  كحبیمر  وأرجو أن. و كل اآلالم التي یشعرون بھا أنت تحبھأضع نفسي بین كل الحب الذي و

  ."آالمھم من خاللي لتزلي و لخال
  

. انتظاراتتعطى بحریة من دون شروط أو ھي ، وأغابي ھي  ،ھنشكره أن محبت. نھ أحبنا أوالأشكر هللا أل
. ألولئك الذین ال یستحقون المحبة في نظركعن قوة الحب  ھسألا. ینموخرین أطلب منھ أن حبك لھ ولآل

، وخصوصا تلك األشیاء التي ضال مع ما تعلمتھ في ھذه الدراسةساعدك على مواصلة النیأسأل هللا أن 
  .ھاأو تطبیق ھاتجد صعوبة في فھم

  تاظحالم
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 إذامعرفة ما الختبار األرواح ل ةطریقتشرح لآلخرین كیف تطبق شخصیا و ،٦-١: ٤یوحنا  ١وفقا ل  -١

  كانت ھي من هللا ؟
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

  
المسیح ب االعترافروح  ةشرح لآلخرین طریقأنت شخصیا تطبق وتكیف ، ٦-١: ٤یوحنا  ١وفقا ل  -٢

  إلى ھذا العالم ؟ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

  
برنا أننا یجب أن نحب یخ یوحناعشرة أسباب لماذا الشخصیا  طبقوأذكر ، ٢١-٧: ٤یوحنا  ١وفقا ل  -٣

  . بعضنا بعضا
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

  
خبرنا أننا یمكن أن التي ت ٤ صحاحمن اال ١٦اآلیة  فيالتي  كیف تفسر و تطبق شخصیا الطریقة -٤

  تأكیدات ؟ البنة أخرى من ل لتصبحصبح قناة لمحبة هللا ننعرف هللا و
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

  
مسیح في الذین یعترفون بیسوع الالتالمیذ صف التي ت ١٧كلمات اآلیة تطبق شخصیا كیف تفسر و -٥

  ... " ) كما ھو، ھكذا نحن أیضا في ھذا العالم ( " ... ؟ نفوسھم
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

  
وتجعلنا نتقدم إلى ، تقضي على الخوف كامل التيالحب ال ةطریقشخصیا وتشرح لآلخرین  قكیف تطب -٦

  الدینونة بجراءة؟ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

  
لماذا یجب علینا أن نحب ، و كیف یمكنك تطبیق ھذا و التي یقصدھا یوحنا) ٢١:  ٤في (ما الوصیة  -٧

  لآلخرین؟  ھشخصیا و شرح
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

    

  الذھاب إلى العمق


