
َكـتَـبُْت هذَا إَِليُْكْم، أَنْـتُُم اْ=ُؤِْمِن9َ ِباْسـمِ ابِْن ا2ِ، لَِكيْ تَْعَلُموا أَن! 
َلُكْم َحيَاةً أَبَِدي!ًة، َولَِكيْ تُؤِْمـنُوا ِباْسـمِ ابِْن ا2ِ.   رسالة يوحنا 

اPولى 5 : 13 

اختبـارات الضمـان الكتابـي

رسالة يوحنا اPولى 1: 5 - 7 السيـر فـي النـور
رسالة يوحنا اPولى 1: 8 - 10 اZعتـراف بالخطيئـة

رسالة يوحنا اPولى 2: 3 - 4  الطاعـة
 رسالة يوحنا اPولى 2: 9 - 11 الحـب للمسيحييـن

رسالة يوحنا اPولى 2: 15 - 17 الكراهيـة ل_شيـاء التـي فـي العالـم   
رسالة يوحنا اPولى 2: 24 - 25 الثبـات فـي العقيـدة

رسالة يوحنا اPولى 3: 10 البـر
رسالة يوحنا اPولى 4: 13 روح الشهـادة

رسالة الى العبراني9 12: 5 : 8 اZنضبـاط اZلهـي

تعريـف ا1يمـان 
َوأَم!ا اZِيَماُن فَُهَو الـثnَقُة ِبَما يُْرَجى َواZِيَقاُن ِبــأُُموٍر jَ تَُرى. رسالة 

الى العبراني9 11 : 1

َوتَيَق!َن أَن! َما َوَعَد ِبِه ُهَو َقاِدٌر أَْن يَفَْعَلُه أَيًْضا. رسالة رومية 4 : 21

ا1يمـان علـى أسـاس وعـود اللـه 

Pَن!ُه هَكذَا أََحب! ا2ُ اْلَعاَلَم َحـت!ى بَذََل ابْـنَُه اْلَوِحيَد، لَِكيْ jَ يَْهـلِكَ 
ُكلv َمْن يُؤِْمُن ِبِه، بَْل تَُكوُن َلُه اْلَحيَاةُ اPَبَِدي!ُة.

 إنجيل يوحنا 3 : 16

فََقاjَ:»آِمْن ِبالر!بn يَُسوَع اْ=َِسيحِ فَـتَْخُلَص أَنَْت َوأَْهُل بَيِْتَك«. اعمال 
الرسل 16 : 31

مثـال علـى اCؤمـن

... ال!ِذيَن نَْعـبُُد ا2َ ِبالرvوحِ، َونَفْـتَِخُر ِفي اْ=َِسيحِ يَُسوَع، وjََ نَـت!ِكلُ 
َعَلى اْلَجَسِد... رسالة فيلبي 3 : 3

التغييـر الحقيقـي 

اCسيحـي الحقيقـي هـو خليقـة جديـدة ،  الـذي يعيـش 
حيـاة تعكـس عمـل اللـه الجـذري فـي إعـادة الخلـق فـي 

حياتـه /حياتهـا . 

إِذًا إِْن َكاَن أََحٌد ِفي اْ=َِسيحِ فَُهَو َخـلِيَقٌة َجِديَدة ٌ: اPَْشيَاُء اْلَعِتيَقةُ 
َقْد َمَضْت، ُهَوذَا اْلُكلv َقْد َصاَر َجِديًدا. 

رسالة كــورنثوس الثانية 5 : 17

ْوِك ِعـنَـبًا، أَْو ِمَن اْلَحَسكِ  ِمْن ِثَماِرِهْم تَْعِرفُونَُهْم. َهْل يَْجـتَـنُوَن ِمَن الش!
ِتيـنًا؟ إنجيل متى 7 : 16

 

الضمـان مبنـي علـى فحـص الـذات فـي ضـوء الكتـاب 
اCقـدس .

َجرnبُوا أَنْفَُسُكْم، َهْل أَنْـتُْم ِفي اZِيَماِن؟ اْمـتَِحـنُوا أَنْفَُسُكْم. أَْم َلْسـتُمْ 
تَْعِرفُوَن أَنْفَُسُكْم، أَن! يَُسوَع اْ=َِسيحَ ُهَو ِفيُكْم، إِْن َلْم تَُكونُوا 

َمْرفُوِض9َ؟ رسالة كــورنثوس الثانية 13 : 5
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قيامـة ا%سيـح 

ال?ِذي أُْسـلَِم ِمْن أَْجِل َخطَايَانَا َوأُِقيَم 1َْجِل تَـبِْريِرنَا. رسالة 
رومية 4 : 25

استجابـة ا-نسـان 

التوبـة تبـدأ بـإدراك وإعتـراف بـأن مـا يقولـه 
اللـه عنـا صحيـح – لقـد اخطأنـا .

1َنPي َعاِرٌف ِبَمَعاِصي?، َوَخِطي?ِتي أََماِمي َداِئًما. إَِليْكَ 
ر? ُقد?اَم َعيْـنَيَْك َصـنَْعُت، لَِكيْ تَـتَـبَر?رَ  ــأُْت، َوالش? َوْحَدَك أَْخطَ

ِفي أَْقَوالَِك، َوتَزُْكَو ِفي َقَضاِئَك. مزمور 51 : 3 – 4

اPدراك الحقيقـي لخطيئتنـا وإثمنـا سـوف 
يـؤدي إلـى حـزن حقيقـي والشعـور بالخـزي 

وحتـى الكـره %ـا كنـا نقـوم بـه .

1َنPي َلْسُت أَْعِرُف َما أَنَا أَفَْعُلُه، إِذْ َلْسُت أَفَْعُل َما أُِريُدهُ، 
بَْل َما أُبِْغُضُه فَِإي?اهُ أَفَْعُل. رسالة رومية 7 : 15

ِقيh! َمْن يُـنِْقذُِني ِمْن َجَسِد هذَا  َويِْحي أَنَا اjِنَْساُن الش?
اmَْْوِت؟ رسالة رومية 7 : 24

اPعتـراف الصـادق وحـده ليـس دليـل قاطـع علـى 
التوبـة . يجـب أن يكـون مصحوبــاً باPبتعـاد 

الفـوري عـن الخطيئـة .

اِْغـتَِسُلوا. تَـنَق?ْوا. اْعزُِلوا َشر? أَفَْعالُِكْم ِمْن أََمامِ َعيْـنَي?. ُكفhوا 
. إشعياء 1 : 16 Pر َعْن ِفْعِل الش?

َجِر، فَُكلh َشَجَرةٍ  ــأُْس َعَلى أَْصِل الش? َواxَن َقْد ُوِضَعِت اْلفَ
|َ تَْصـنَعُ ثََمًرا َجيPًدا تُْقطَعُ َوتُْلَقى ِفي الـن?اِر. انجيل متى 

10 : 3

gشخصيـة ا

  gقداسـة ا
ر?، وَ|َ تَْسـتَِطيعُ الـن?ظََر إَِلى       َعيْـنَاَك أَطَْهُر ِمْن أَْن تَـنْظَُرا الش?

اْلَجْوِر، فَـلَِم تَـنْظُُر إَِلى الـن?اِهِبَ�، َوتَْصُمُت ِحَ� يَـبَْلعُ 
رPيُر َمْن ُهَو أَبَرh ِمـنُْه . حبقوق 1 : 13 Pالش

بَْل آثَاُمُكْم َصاَرْت فَاِصَلًة بَيْـنَُكْم َوبَْ�َ إِلِهُكْم، َوَخطَايَاُكمْ 
َسـتََرْت َوْجَهُه َعـنُْكْم َحـت?ى |َ يَْسَمعَ. إشعياء 59 : 2

gعدالـة ا
1َن? الر?ب? َعاِدٌل َويُِحبh اْلَعْدَل. اmُْْسـتَِقيُم يُـبِْصُر َوْجَهُه. 

مزمور 11 : 7

 . Pوُس ِباْلِبرhلُه اْلُقدjِاْلُجـنُوِد ِباْلَعْدِل، َويَـتََقد?ُس ا hَويَـتََعاَلى َرب
إشعياء 5 :16 

إِلٌه يَْسَخُط ِفي ُكلP يَْومٍ. إِْن َلْم يَْرجعْ  اَ�ُ َقاٍض َعاِدٌل، َو
ــأََها. مزمور 7 : 11 -12 يَُحدPْد َسيْفَُه. َمد? َقْوَسُه َوَهي?

فسـاد ودينونـة اPنسـان

ــأُوا َوأَْعَوزَُهْم َمْجُد ا�ِ، رسالة رومية 3 :   إِِذ اْلَجِميعُ أَْخطَ
23

نَا، َوَقدْ  Pأَْعَماِل ِبر hـنَا َكـنـَـجٍِس، وََكـثَْوِب ِعد?ٍة ُكلhَوَقْد ِصْرنَا ُكل
َقٍة، َوآثَاُمـنَا َكِريحٍ تَْحِمُلـنَا. إشعياء 64 : 6 ذَبُْلـنَا َكَورَ

1َن? َجِميعَ ال?ِذيَن ُهْم ِمْن أَْعَماِل الـن?اُموِس ُهْم تَْحَت َلْعـنٍَة، 
1َن?ُه َمْكـتُوٌب: »َمْلُعوٌن ُكلh َمْن |َ يَـثْـبُُت ِفي َجِميعِ َما ُهوَ 

َمْكـتُوٌب ِفي ِكـتَاِب الـن?اُموِس لِيَْعَمَل ِبِه«. رسالة غ�طية 3 : 
10

ا%عضلـة العظمـى

. أمثال  Pُب اْلـبَِريَء ِك�َُهَما َمْكَرَهُة الر?بPُذِْنَب َوُمذَنmْئُ اPُمـبَر
15 : 17

َحاَشا َلَك أَْن تَفَْعَل ِمـثَْل هذَا ا1َْمِر، أَْن تُِميَت اْلـبَار? َمعَ 
ا1َِثيـمِ، فَيَُكوُن اْلـبَارh َكا1َِثيـمِ. َحاَشا َلَك! تكوين 18 : 25

عمـل اللـه 

مـع الحفـاظ علـى قداستـه وعدالتـه ، يؤكـد 
الكتـاب ا%قـدس أن اللـه محبـة ، وأنـه استجـاب 

فـي محبـة %حنـة اPنسـان .

مدفوعــاً با%حبـة 

َوَمْن |َ يُِحبh َلْم يَْعِرِف ا�َ، 1َن? ا�َ َمَحـب?ٌة . ِبهذَا أُظِْهَرتْ 
َمَحـب?ُة ا�ِ ِفيـنَا: أَن? ا�َ َقْد أَْرَسَل ابْـنَُه اْلَوِحيَد إَِلى اْلَعاَلـمِ 
نَا نَْحُن أَْحـبَـبْـنَا  لَِكيْ نَْحيَا ِبِه. ِفي هذَا ِهيَ اmََْحـب?ُة: َليَْس أَنـ?

ا�َ، بَْل أَن?ُه ُهَو أََحـبـ?نَا ، َوأَْرَسَل ابْـنَُه َكف?اَرةً لَِخطَايَانَا.
 رسالة يوحنا ا1ولى 4 : 8 – 10

* الكفـارة هـي تضحيـة ترضـي غضـب اللـه .

صليـب ا%سيـح 

انًا  ــأُوا َوأَْعَوزَُهْم َمْجُد ا�ِ، ُمـتَـبَرPِريَن َمج? إِِذ اْلَجِميعُ أَْخطَ
ِبِنْعَمِتِه ِباْلِفَداِء ال?ِذي ِبيَُسوَع اmَِْسيحِ، ال?ِذي َقد?َمُه ا�ُ 

فْحِ َعنِ  ِه، ِمْن أَْجِل الص? Pظَْهاِر ِبرjِ ،يَماِن ِبَدِمِهjَِكف?اَرةً ِبا
الِفَِة ِبِإْمَهاِل ا�ِ. رسالة رومية 3 : 23 – 26 اْلَخطَايَا الس?


