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 األوىل اىل املكانة ُتردالوصية األوىل : يسوعأن حنب 

I.  (نرتبط بنفس القدر مع يسوع ىف احملبة: )احملبةبالدعوة أن نرتبط مع يسوع 
 . ولى فى الكنيسةولى الى المكانه األعيد الوصية األاألول هو ان ي   جدول أعمال الروح القدس -أ 

هع    قَاَل لَه   " هِب َ ت ِحهُّ  للهبَّ َّ لِلََ ه»: يَس  ه ق  ِ    ُ   ْ ِمه َِ َ ِسهَك  ه ق َِ  ُ   ْ ِمه َِ ه ق قَب كِهَك   ُ   ْ لَه   .َك ِمه ِِ ِههَ  لل َعِيهَُّا  للِ  ِِ َهه

لل ع ظ َم    (73- 73:  22 مت) ".َِ

برنس  هرو عرروس يفيقرة أبديرة  حبره مرن لر  الق رب  هراا الميررا (. 3:2مر  )بميررا  آلب وعد اإلبن الحبيب ا -ب 

 .ا هو بهاهالطريقة التى يحب

ِطََُك لل َمَم ِمَُبلثاً لَكَ " أَل نِ   َأ ع   (3:2م  ) ..." لِس 

  (.2  :9 -11يف)يسوع  طيعسيجع  هللا ل  الخ يقة     :للطاعا لإللزلمُا .1

ع ى عالقرة الرب جبرنا لن ي  . ن نحبأفى  عريف الحب هو أن نختاي  يساسمر األاأل: ختُارىللحُّ لإل .2

 . موي فى ق وبناعمق األأندعوه الى الى ان  هللاينتظر . إختيايى مرأ أنه. ةحبالم

ُ عَن أََِا  ُِِ م  " أَ َِ كَك تَنِ  بِِ   ِِي أَح  ُّ  للَّ َسأ َعبق    م  لَُِ  عَن  ُِِ م  لل ح  َِ َمَك  َعبَّ  ت   م  لس   (21:13يو ) ."َِ

 .وان نحبره فرى المقابر  لرربحرب ا نستقب ن أروح هى المسحه ط قها لنا الاعظم موهبة ي  " تاج هللا لنحب هللانح" -ج 

شروق ق وبنرا هرو . شروق ق وبنرا ل ررب هرو هبرة الررب لنرا. نحتاج أن نحيا في إ ساق مع الروح القدس لنستقب  هراا

 . عبير عن شوق ق به من نحونا

ع طَ  لَنَا ..." ِِح لل ق د ِس لل م  ِ َسَ كَت   ِ  ق ب عبِنَا بِالب   (5:5يو ) ".لَنَّ َمَحكَّاَ هللاِ قَِد ل

ليسيرة  .منا حب يسمح له ان يمت ك حيا نرا ريديسوع ي  . ةحبم، بحسب  عريسه هو ل ع ينا أن نحب هللا ع ى طريقته -د 

لثقافتنررا  وفقررا   بمقيرراس هللا ولرري  المحبررة ع ينررا ان نعررر . خررر األيررا آنررا ل حررب، هررى قهررية جوهريررة فررى س عري

هللا  . عريسرا  لثيررغ ريرر لتابيرة ل حرب والحريرةهنرا  . لك مرة هللا اإلنسانية التي  سعى وياء الحب بدون طاعرة

 . موجود في الكتاب المقدسلما هو دعونا إلى  عريف ل حب ي  

، أن هراامرر لألري  هنرا   .(21:  11 يرو) نكرون مت صر ين بعمرق فرى يوح الطاعرهمحبرة هللا بر ن  عر  يسوع -ه 

 .نطيع ل متهل ن نسعىأنحب هللا بدون 

" َِ َيايَاَي  َِ ِِي ِعن َدِ   أ ظ ِ ب  لَ   َذلتِ لَلَّ َِ أََِا أ ِحك     َِ ِِي ي ِحك نِ  ي ِحك    أَبِ   للَّ َِ ِِي ي ِحك نِ   ََظ َ ا  َ  َع للَّ  11 وير) ."يَح 
 :15 -27)  

:  5 مرت)الثمانية تطويبا   دعونا ان نعيش ال. مقياس هللابحسب  الحب عر    ( 3-5 مت)الجب  ع ى  الموعظة -و 
لنابعرره مررن شررهوا نا ا للسههت  تههاثُبلا للسههبكُابمقاِمهها لل (13:  5 مررت)الكام رره عررة ا نسررعى ل طابينمرر (12- 7
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ننرال عرد ق وبنرا لالتى     (13- 1:  1 مت) للخمسا لاليجابُا ياغِلبالسع  ِرلء لو (13- 21: 5 مت)الطبيعية 

بعردد النراس  لري القيم وبقدي ما يعيش الناس هاه  فاع ية خدمتناونقي  مدى   ثير و. ما ينق ه لنا الروح من نعمة

 .نخدمهمالاين 

ل حدرول ع رى فدرر   mikebickle.orgلم يرد مرن المدرادي المجانيرة عررن الوصرية األولرى قرم ب يررايغ موقرع  -ز 

عررد  . "الوصررية األولررى" ع يمرري مررن إثنررى ع ررر جرر ء بالمررالرا  بعنرروان  ولرراا لتررب مجانيررة عررن الدررو ، م 

 .الطريق، أشواق الق ب

II .ظمىالوصية األوىل والع 
 .، والترلي  األول ل روح القدسى األولوية األولى هللهلل ه ةحبمال  نمية -أ 

ِب َ " ُ  ق  ِ     ْ ِم َِ َ ِسَك  ُ  ق َِ   ْ ِم َِ ُ  ق قَب كَِك    ْ لل ع ظ َم  .ت ِحُّ  للبَّ َّ لِلََ َك ِم َِ لَ   ِِ ِهَ  لل َعِيَُّا  للِ  ِِ :  22 مرت) ".َه
73 -73) 

ليرد الرروح  أن  نميرة المحبرة هرو   يوضرح يسروع .يراي األول، ولكرن الوصرية األولرىتخاإل ط ق يسوع ع يهالم ي   -ب 

؟ ما هرو الراى بحث عنه هللاي الا  ما. ول الك أ ال ي ال يريدهمر أهللا لديه ل  شئ لكنه يبحث عن . ولالقدس األ

سرر حيا نرا يوجرد . عن ق بنراهو يبحث . هللا هاا هو ما يبحث عنه. هحبم؟ انه الول الك أيريده هللا الثر من الك  و

 .الحقيقة هفى ها

فهرى . خررين ألثررحرب يسروع سريحب اآلاى شرخ  ي  . ق وبنرا ع رى ق رب هللا وع رى ر أثررألبر هلل لره ةحبم نمية ال -ج 

 ن يسعوا ليعرفوا م يئه هللا لحيا هم يرل وا ع ى معرفة مرا ينبىرى ان يعم روا بردال  ن م  البعض م  . ىعظمالدعوغ ال

مرن حجرم  ، ي يروا الى حجرم خردمتهم بردال  يتك مون عن يربتهم فى أعظم دعوغ عندما. يكونوا نأن ينبىى ن م  م  

عظرم ألره و ب عظم حريةهاا ي  ى . عبر عن هاا الحبان ن  الها هى المسحه لن عر بحب هللا وأعظم نعمة نن .ق بهم

 .مكاف غ

 III . قلبالمن كل  باحل :1# اجملال  
 نتيجرةمجرد الخدمرة  من هللا يريد ألثر . ر  م اعرنا فى محبتنا هللن ن  أع ينا  :قبُّللُ  للحُّ مْ  1# للمجال  -أ 

ديرد ليرف  تطروي م راعرنا عبرر ساسرى فرى  حألنرا دوي .  ي مر  م راعرنابنرا هللح  . حساس بالواجب والطاعةاإل

 .محبة الرب بك  الق بن ننموا فى أفى ق وبنا  هعن ن عظم هلل بأيمكن ان ننمى م اعر . الوقت
 .ثبت نسوسنا فى السعى وياءهم اعرنا عادغ ما  تبع ما ن  . ى أمر نختايهأنا ع ى ثبت حبنا اوعواطسمكن لنا ان ن  ي   -ب 

الرروح  ،ىيرر  سكيرنران  نختراي ان بينما . أن نس ك بحسب الوصية األولىهاا يتط ب أن يكون ح م ق وبنا األساسى 

 .ناسبفى الوقت الم   كو عواطسك ستتبعا م اعر ثبت ق بك لتحب الرب، و .(م اعرنا)ىير ق وبنا ي  

ُ ِ  (ق به/ حبهثبت ) تََعبََّق بِ لََِّ   " َجق ِم . أِ   (11:  91 م ) ."أ َر قع    لََِّ   َعَبَف لس 

  .حب هللاع   ان ي  صمم و. ثبت ق به ليحب هللاقري داود ان ي   -ج 

تِ "  (1:  13 م ) ."أ ِحك َك يَا َر   يَا ق عَّ
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ق وبنرا فرى  حسظنجتهرد لرن. هراا الجر ء مرن حيا نرابحبره ن   نأريرد هللا لاا ي  . قوى من حيا ناو هم جدا  م  عواطسنا ج ء  -د 

، ةكرمم  ال مناصبال وا مالبالان  تع ق  ن نسمح لم اعرناأحافظ ع ى ق وبنا ب ن نرفض ن  . نقاء رلي  وطهايه و

 الخ  ... ىهبال وامرايغ ،  وا، دماناإل وا، عالقا  خاطئةل وا

ََظ  قَب كََك لَنَّ ِمن    َمَخاِرَج لل َحَُاةِ  َ " ُ  ق تََحَ ٍظ لح  َق   ( 27: 1أ  ) ".ع 

 بقينرا ل برر لرن  جاييرة ختيرايا إ نعم او ان  الين نمت ك  كري  عأ. ستمر مع شخ المسيحية هي لقاء حب م   -ه 

 .الحبإله ال اذ  قاب نا مع إفى ثبا  

ن نقرراو   عبررر عررن حبنرا هلل بررن  . فرى شررهوا  مخت سره م رراعرنا  رردييجيا   ثيرررسررخ فرى خيرراال  فاسرردغ    تان ن نقراو  -و 

 .هياد إل ةمناقهالم اعر ال

IV . رفكالاحلب من كل : 2 #اجملال 
ننا يرثثر بقروغ ذها ب ما نسع ه. طسئهمن ما ي    هب الحب هلل بدال  بما ي   فكايناأ نمأل: َ بللُ  مْ  للحُّ :2# للمجال  -أ 

ذهاننرا أنرا ذ مألإو. نحرب يسروعأن  ر داد قردي نا  صرالحهموي  نرا اذهاننرا وافكاينرا براذ مأل. ن نحربأع ى قدي نا 

 . موي فاسدغ ستق  قدي نا ع ى ان نحب يسوع ب

مرن حيا نرا يحرد  فري جر ء لبيرر . قردي نا ع رى الحرب ثثر ب ك  لبيرع رىنساننا الداخ ى ويالسكر هو المدخ  إل -ب 

 . مناظري أو الهي الدو لىة يوح اإلنسان. وافكاينا أذهاننا

 ونحرن المنرت . خ ن ذلريا نراالكاميرا التي     ي به. ستمرايإظهر لنا صوي بي  " شاشة سينمائية داخ ية"سكر هو ال -ج 

البطر   مرن فرنحن لرال  . ن راهدو ت  ونمثر نرن. ، والمسته ك فري أفالمنرا الداخ يرةمث  الدوي الرئيسىالاى ي  بط  وال

 . وال رير

. اعيرد  وجيههرمكرن ان ن  لكرن ي  فرى فكرنرا، و ال نقدي ان نوقف الدوي. قف أبدا  تون يالعق  هو لون فسيح داخ نا ل -د 

سرتمراي إ م الراى ن راهده بيعيد لتابة نر  السرهكاا يمكن لنا ان ن  . فكاي جديدغ يمكن ان نستبدل االفكاي المظ مة ب

  .نتظا إند ى ل مة هللا بأ ونت م  ونقر ن ب داخ نا

يمرألون . فكايهم ولكن الكثير من المثمنين يستهينوا بعسويه بما يسع وه ب وقوغ شاسعةمجيدغ يا  العق  لديه إمكان -ه 

 .افكايهم بالترفيه او أحال  اليقظة حول ما هو باط  وزائف بينما لديهم الروح القدس والكتاب المقدس

هراا و. ن شخدرهعر نكرون فرى ا سراق مرع الحرقى افكاينا بالك مة لك نحب هللا من ل  فكرنا ب ن نعطى وقت لنمأل -و 

بينمرا نقهرى  م تهرب بالحربالعرري  الم رك عرن الحنون والرقيق والب اآلرفض االلاذيب عن ق ب يتهمن ان ن

 .وقت لنت م  فى ل مة هللا

ان "برالنظر أو  ىراى   و( التخريال  الجنسرية) السكرفي  أوال   ةنها مت ص إف .يسوع ليف  عم  يوح النجاسة أظهر -ز 

 (. يق وسائ  اإلعال  خ  أو عن طرل" )ننظر ب هوغ

تَِ ََُ ا  َقَد  َزَِ  بَِ ا  ِ  قَب كِ ِ ل" َبأٍَة لَُِش  ْ  يَن ظ ب  لِلَ  لم  ُ  َّ َم  (23:  5مت )".نَّ 

  .جسدى زنى العين يقود الى زنى الق ب الاى يقود الى ظرو   قود الى زنى: التديج فى ال نى -ح 
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أن نسهرم  يريدنا يسروع .في منطقة العين أوال  ي  ي ع يها  طرغسيوال تحكموال يالطهايغ والنقاء الجنس أساس :مكدأ -ط 

النقرراء الجنسرري  أسرراس: مبرردأ. السجررويو ة المعرلررة الرئيسررية لوقررف عمرر  يوح النجاسررةجبهررلدوي بوابررة العررين 

 يةأخالق النيران الم اعر ال من إخماد بدال  " بوابة العين" أن نى ق ومن األسه . في منطقة العين والسيطرغ أوال  

  .والساسدغ

 .نى العينزفهم أيوب يوح الوصيه السابعه وقوغ  -  

َرلءَ "  ِ ُ َف أَتَطَبَّع   ِ  َع ُ نَ َّ  ََ  دلً قَطَع ت  لَِع َمن ت  َعبَ  بَاِ  قَِبيكِ  !َع   َُ   ِ َبأٍَة أَ (1:71 ا ) .ن  َغِعَي قَب كِ  َعبَ  لم 

V-  القدرةاحلب بكل : 7# اجملال  
الوقرررت والمرررال ، والطاقرررة ، )يعنرررى ان نحرررب هللا بموايدنرررا الطبيعيرررة هررراا :  لقهههدرةلب ههه  للحهههُّ : 7# للمجهههال  -أ 

، فري حرين أن الطريقرة بهرا موايدنرا نعبر عن حبنا هلل في الطريقة التي نستخد  (.والمواهب، والك ما ، والت ثير

 .لرامتنا ال خديةهى ل يادغ ياحتنا و دغ الستخدامهاعتاالم  

 دي ناظهرر قرن. حبوهيومساعدغ اآلخرين أن  هفي عالقتنا مع دي ناه له عندما نستثمر قالاى نظهربالحب  هللا يهتم -ب 

 ،(21- 19،  1- 1:  1)خرد  ونعطري ن .(3 - 1:  1 مرت)العظة ع رى الجبر   ة الخمسة المالويغ فىفي األن ط
  .(13- 11:  1) الطعا عن  دو ال ،(11 : 5،  15- 11:  1) له م ونىسر، نباي  الخد(17- 5:  1)ند ي 

ب راقرهراا يحتراج الرى إيمران أن هللا ي  . ، يسع  ذلرك فري  وقيتره وطريقترهمره أخرى لنا يعيدهادي نا يهاعف هللا ق -ج 

 .انه يقدي هاا لتعبير عن الحبو

VI.  النفساحلب بكل : 1 #اجملال  
زا نرا انجإن ع رى مر عالقتنرا براهلل بردال   ع رى ةثسسركرون ميرد  وجيره هويتنرا لتنع: للهنَ  ب   للحُّ: 1# للمجال  -أ 

 . سناوليف نرى نس بالطريقة التي نعر  بها نجاحنا وقيمتنا، وبالتالي حدد    هويتنا. الاى نناله من الناس روالتقدي

مرن  سة عاطسيرةفري عاصر ينتهرى بنرا االمررمرن اآلخررين  الراى ننالرهإنجازا نرا والتقدير ع رىهويتنرا   عتمردعندما  -ب 

وريررر مهمرره لرراا ن ررعر برررفض النرراس  إنجازا نررا صررىيرغ جرردا   ان نرررىن ررىال بالباطرر  ألننررا مررن الطبيعرري اإل

  . جاه همو

ع ينرا . حردد لنرا قيمتنرا ال خدريةي   هاا مراو. ومن يحبون هللا حبهم هللا واختايهميب ننا من  نجاحنا  عر  ع ينا ان ن   -ج 

 . الممت كا  أو، التقدير وأ، من اإلنجازا  ، وبدال  لحقيقة ل ساس لنجاحنا وقيمتناان نثبت في هاه ا

 . ننا نحبه فى المقاب إهويتنا يجب أن  ثس  ع ى أننا محببون من هللا و -د 

 "  لاا انا ناجح، و[هلل]وأنا عاشق [ من هللا] أنا محبوب" اعترافنا هو

 مرن أجر  النجراحعنردما نعمر  . لكرن مرن العمر  برروح خاطئرةبسبب العمر  ال راق و ال ي  ى ستن ا  الروحىاإل -ه 

يقر  يسروع أفهر  بكثيرر عنردما  سرنحب .(11:  1لرو )  تقروىايواحنرا  من مكان النجراحا نعم  عندم. ستن  ن  

  .فكرناو داخ  ق بنا يالت احن العاطس
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الراى لنرا " الكر "رم مرن ان برالرو فرى حبنرا بالك يرةلكرن ، لي  بحجم حبنا ونر بط مع يسوع بالتساوى فى الحب -و 

 .بهاهو الطريقة التى يحبنا  بنس  هحبنيريد ان . الاى لنا "ل "ق ي  ولكنه 

نترروب  عنرردما نقررع فررى الخطيررة ." حقيقهررا"مخت ررف عرن شررئ طاعرره %  111 ـلرر" ل وصررولسررتمرغ المحاولره الم  " -ز 

قردي يح تنرا لننمروا فرى ي   الررب. بنرا فرى ان هللا يسرتمتع الرى االطاعرة الكام رة بثقرة" الوصول"ونجدد ع منا ع ى 

ال نجد هويتنا فى ف ر نا بر  فرى . ننا نى بإنتر  الرح ة فنس   و إذ لم. بهمحاولة ق وبنا ان نحبه  حر  ق . ةحبمال

.و فى صرخة ق وبنا أن نحب هللا( 12:  5لو 2) عطية البرفى و حبناالحقيقه انه ي  


