الدرس األول

 * ٢٧حزيران (يونيو) ٣ -متوز (يوليو)

لماذا نشهد؟

السبت بعد الظهر

المراجــع األســبوعية:يعقوب ٢٠ ،١٩ :٥؛ إنجيــل لوقــا ٦ :١٥؛ صفنيــا ١٧ :٣؛ إنجيــل
يوحنــا ٣٨ ،٣٧ :٧؛ ١تيموثــاوس ٤ ،٣ :٢؛ ٢كورنثــوس .١٥ ،١٤ :٥
آيـة الحفـظ« :ألنَّ هـذا حسـن ومقبول لـدى ُمخلِّصنا هللا ،الـذي يريـد أنَّ جميع الناس
يخلصـون ،وإلـى معرفة الحـق ُيقبِلون» (١تيموثـاوس .)٤ ،٣ :٢
إ َّن اشــتياق هللا العظيــم لجميــع النــاس فــي كل مــكان هــو أن يســتجيبوا لمحبتــه ،يقبلــوا
خالصــه ،يتجــددوا بروحــه ،وأن يخلصــوا إلــى ملكوتــه .ليــس هلل رغبــة أعظــم ِمــن أن نخلــص.
إ َّن محبتــه ال حــدود لهــا .رحمتــه غيــر قابلــة للقيــاس .شَ ـ َف َقتَه دائمــة .مغفرتــه ال تنضــب .ق َّوتــه
ال نهايــة لهــا .علــى عكــس اآللهــة الوثنيــة ،التــي طالَبَــت بالذبائــح ،لقــد قـ َّدم إلهنــا الذبيحــة
ال ُعظمــى .مهمــا كانــت رغبتنــا فــي أن نخلــص ،فــإ َّن هللا يشــتاق أكثــر لخالصنــا« .ألن هذا حســن
ومقبــول لــدى مخلصنــا هللا ،الــذي يريــد أ َّن جميــع النــاس يخلصــون ،وإلــى معرفــة الحــق
يُقبِلــون» (١تيموثــاوس  .)٤ ،٣ :٢إ َّن تــوق قلبــه هــو لخالصــك وخالصــي.
الشــهادة محورهــا يســوع .محورهــا مــا فعلــه هــو ل ُيخلِّصنــا ،محورهــا مــا فعلــه لتغييــر
حياتنــا ،ومحورهــا الحقائــق العجيبــة لكلمــة هللا ،التــي تُخبرنــا ع َّمــن هــو وعــن جمــال صفاتــه.
لمــاذا نشــهد؟ عندمــا نفهــم َمــن ُهـ َو هللا ونختَ ِبــر عجائــب نعمتــه وقــوة محبتــه ،ال يمكننــا أن
نصمــت .لمــاذا نشــهد؟ بينمــا نتعــاون مــع هللا ،فإننــا ندخــل معــه فــي فَ َر ِحــه لرؤيــة النــاس
يُفتــدون بنعمتــه ويتج ـ َّددون بمحبتــه.
* نرجــو التعمــق فــي موضــوع درس هــذا األســبوع اســتعدا ًدا لمناقشــته يــوم الســبت القــادم
الموافــق ٤تمــوز (يوليــو).
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٢٨حزيران (يونيو)

توفير ُف َرص للخالص

يوفِّــر هللا يوميًــا الفــرص للنــاس فــي كل مــكان ليعرفــوه .إنَّــه يُحــ ِّرك قلوبهــم بواســطة
روحــه القــدوس .وهــو يُعلــن ذاتــه فــي جمــال وتعقيــد العالــم الطبيعــي .إ َّن اتِّســاع الكــون،
ونظامــه ،وتناســقه تتحــدث عــن إلــه عظيــم غيــر محــدود ،ال إحصــاء لحكمتــه وال لق َّوتــه .فهــو
يُرتِّــب الظــروف أو تدابيــره اإللهيــة فــي حياتنــا ليجذبنــا إلــى نفســه.
مــع أ َّن هللا يُظهــر ذاتــه مــن خــال تأثي ـرات روحــه القــدوس ،وعظائــم الطبيعــة ،وأفعــال
العنايــة اإللهيــة ،إال أ َّن الرؤيــا األكثــر جــاء لمحبتــه ُو ِجـ َدت فــي حيــاة ِ
وخدمة يســوع المســيح.
عندمــا نُشــارك يســوع مــع اآلخريــن ،فنحــن نوفِّــر لهــم أفضــل فُرصــة لخالصهــم.

قــرأ إنجيــل لوقــا  ١٠ :١٩وقــارن هــذه اآليــة باآليــة الــواردة فــي يعقــوب .٢٠ ،١٩ :٥
مــاذا ُيعلِّمنــا إنجيــل لوقــا عــن هــدف المســيح ِمــن مجيئــه إلــى األرض؟ كيــف نتعــاون
مــع المســيح فــي َع َملِــه لخــاص الهالكيــن؟



نفســا ِمــن
بحســب مــا جــاء فــي يعقــوب« :أ َّن َمــن ر َّد خاطئًــا عــن ضــال طريقــه ،يُخلِّــص ً
كل ِمــن
المــوت» (يعقــوب  .)٠٢ :٥يُ ْسـهِب ســفر روميــة فــي هــذه الفكــرة .ففــي روميــة  ١وً ،٢
أبنــاء األمــم الذيــن شــاهدوا إعــان هللا فــي الطبيعــة واليهــود الذيــن تل ُّقــوا وحــي النبــوة مــن
هللا فــي األســفار المقدســة كالهمــا هالكــون بــدون المســيح .فــي ســفر روميــة  ،٥-٣يكشــف
الرســول بــأ َّن الخــاص يأتــي بالنعمــة مــن خــال اإليمــان وحــده .فــي روميــة  ،٨-٦يصــف
الرســول كيــف أ َّن النعمــة التــي تُبـ ِّرر كل مؤمــن هــي أيضً ــا نعمــة التقديــس .فــي روميــة ،٠١
يؤكــد أ َّن «كل َمــن يدعــو باســم الــرب يخلــص» (روميــة  ،)٣١ :٠١وبعــد ذلــك يُب ِّيــن بــأ َّن ال أحــد
يســتطيع أن يدعــو إن لــم يؤمــن ،ولــن يؤمنــوا إن لــم يســمعوا ،ولــن يســتطيعوا أن يســمعوا إن
لــم يُخ ِب ُرهــم شــخص مــا .إننــا نحــن حلقــة وصــل هللا فــي خطــة الخــاص للوصــول إلــى النــاس
الهالكيــن بمجــد اإلنجيــل.

نحــن ال نشــهد للنــاس لنعطيهــم الفرصــة الوحيــدة للخــاص .نحــن نشــهد لنعطيهــم
الفرصــة األفضــل .مــا هــو دورنــا فــي خطــة هللا لفــداء الجنــس البشــري؟ فكِّــر فــي
ـت شــخص ًيا؟
هــذا ،أيضً ــا :كــم عــدد األشــخاص الذيــن َسـ ِمعوا البشــارة ِمــن شَ ـ َف َتيك أنـ َ
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٢٩حزيران (يونيو)

سعيدا
َج ْعل يسوع
ً

هــل ســألك شــخص مــا« ،كيــف حــال يومــك؟» «هــل كل شــيء علــى مــا يُ ـرام بالنســبة
لــك اليــوم؟» مــاذا لــو أنَّــك ســألت هللا هــذه األســئلة؟ «يــا هللا ،كيــف حــال يومــك؟» مــا
نــوع اإلجابــة التــي تعتقــد أنــك ســتتلقاها؟ ِمــن الممكــن أن تكــون علــى النحــو التالــي« :كان
يومــي صعــب للغايــة .لقــد مــأت الدمــوع عينــي علــى ألــف ُم َخ َّيـ ٍـم لالجئيــن ُمكتظَّــة بأطفــال
يُقاســون ِمــن البــرد والجــوع وهــم يبكــون .لقــد مشــيت فــي شــوارع مــدن العالــم المزدحمــة
وبكيــت مــع البائســين الذيــن ال مــأوى لهــم .قلبــي ينفطــر علــى النســاء ال ُمســاء إليهــن
واألطفــال المرعوبيــن الذيــن يُباعــون للعبوديــة الجنســية .لقــد شــاهدت ويــات الحــروب،
واآلثــار ال ُمد ِّمــرة للكــوارث الطبيعيــة ،والعــذاب واآلالم ال ُمبرحــة وال ُمنهكــة لألوبئــة المميتــة».
«ولكــن يــا رب ،هــل هنــاك ِمــن شــيء يجعلــك فر ًحــا؟ هــل هنالــك شــيء يجلــب الفــرح إلــى
قلبــك؟ هــل هنالــك شــيء يجعلــك تتهلــل؟».



اقــرأ إنجيــل لوقــا  .٣٢ ،٢٤-٢٢ ،١٠ ،٩ ،٧ ،٦ :١٥كيــف تُ ْخ َت َتــم هــذه القصــص ،ومــاذا
تُخبــرك هــذه النهايــات عــن هللا؟

الســماء كلهــا تفــرح عنــد العثــور علــى المفقوديــن .فــي عالـ ٍـم ملــيء باألوبئــة ،والكــوارث،
والمــوت ،يمكننــا أن نجلــب الفــرح إلــى قلــب هللا إذ نُشــارك اآلخريــن «باألخبــار الســارة» عــن
الخــاص .أحــد أهــم الدوافــع لِ ُمشــاركة محبــة المســيح هــو إدراك أ َّن الشــهادة تجلــب الفــرح
إلــى قلــب هللا .فــي كل مــرة نُعلــن فيهــا محبتــه ،فــإ َّن كل الســماء تترنَّــم.


اقرأ صفنيا  .١٧ :٣ما هي استجابة إلهنا عندما نقبل نعمته ال ُمخلِّصة؟
تخيَّــل هــذا المشــهد :كنتيجــة لشــهادتك يقبــل رجــل أو امــرأة أو صبــي أو فتــاة يســوع
ك ُمخلِّــص شــخصي لــه أو لهــا .يفــرح يســوع .وكل الســماء تنطلــق بترانيــم الفــرح ،ويفــرح
ُمخلِّصنــا القديــر ويترنَّــم لخــاص ذلــك الشــخص .مــاذا يمكــن أن يكــون أكثر إرضــا ًء ،أو إشــبا ًعا،
ِمــن إدراكك أ َّن شــهادتك تجلــب الفــرح إلــى قلــب هللا فــي عالـ ٍـم ِمــن ال ُحــزن؟
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٣٠حزيران (يونيو)

النمو عن طريق العطاء
يُمثِّــل البحــر الميِّــت المســتوى األقــل انخفاضً ــا فــي العالــم ،بانخفـ ٍ
ـاض قــدره  ١,٣٨٨قد ًمــا
( ٤٣٢مت ـ ًرا) تحــت مســتوى البحــر .إنَّــه يحتــل مرتبــة أوطــأ بحــر فــي بحــار العالــم .تتدفــق
ميــاه نهــر األردن ِمــن بحــر الجليــل ويشــق طريقــه عبــر وادي األردن إلــى أن يصــل إلــى نهايــة
مســدودة فــي البحــر الميــت.
إ َّن الطقــس الحــار ،والجــاف ،مــع أشــعة الشــمس الكثيفــة ،وظــروف الصح ـراء ،تتســبب
فــي تب ُّخــر الميــاه بســرعة مضطــردة .وبمــا أ َّن محتــوى البحــر الم ِّيــت مــن األمــاح والمعــادن
يُســاوي  ،٪٣٣,٧القليــل فقــط يســتطيع البقــاء علــى الحيــاة فــي مياهــه .ال يوجــد فيــه أســماك،
وال نباتــات؛ ســوى بعــض الميكروبــات والبكتريــا فــي القــاع.
فــي حياتنــا المســيحية ،إن لــم تتدفَّــق نعمــة هللا التــي تســري فــي حياتنــا إلــى اآلخريــن،
فإننــا س ـ ُن ْصبِح راكديــن ،وبــدون حيــاة مثــل البحــر الميــت .وكمســيحيين ،ال يجــب أن يكــون
ذلــك هــو نمــط عيشــنا.

اقــرأ إنجيــل يوحنــا ٣٨ ،٣٧ :٧؛ وإنجيــل لوقــا  .٣٨ :٦علــى النقيــض مــن اختبــار البحــر
الميــت ،عندمــا يتق َّبــل المؤمنــون ِمــن المســيح جــداول الميــاه الح َّيــة وال ُم ْن ِعشــة ،مــاذا
تكــون النتيجــة الطبيعيــة؟



«لقـد كان هللا قـاد ًرا علـى الوصـول إلـى قصـده فـي تخليـص الخطـاة بـدون معونتنـا ،ولكن
لكـي ننمـو فـي أخالقنـا حتـى تصيـر كأخلاق المسـيح ،ينبغي لنـا أن نشـاركه في عملـه .وحتى
نتمتَّـع بفرحـه  -فـرح رؤيـة النفوس تفتدى بكفارته  -علينا أن نُشـاركه فـي عمله ألجل فدائهم»
(روح النبـوة ،مشـتهى األجيـال ،صفحة .)١٢٢
«أولئـك الذيـن يريـدون أن يكونـوا غالبين ،عليهـم أن يتخلوا عن أنفسـهم .والشـيء الوحيد
الـذي يحقـق ذلـك العمـل العظيم هـو أن نصبح مهتمين بشـ َّدة بخالص اآلخريـن» (روح النبوة،
أسـس التربية الحقيقيـة ،صفحة .)٢٠٧
إنَّنـا ننمـو إذ نشـارك اآلخريـن مـا فعلـه المسـيح فـي حياتنـا الخاصـة .إذ ننظـر إلـى كل مـا
أعطانـا هللا إيَّـاه فـي المسـيح ،أي شـيء سـوى أنانيتنـا البائسـة يمكـن أن يُعيقنـا عـن مشـاركة
اآلخريـن بمـا أُ ْعطـي لنـا؟ خلال ذلـك ،إذا فشـلنا فـي مشـاركة إيماننـا ،فـإ َّن حياتنـا الروحيـة
سـتصبح راكـدة مثـل البحـر الميـت.

كيف كانت اختباراتك في شهادتك لآلخرين ،صالتك مع اآلخرين ،وخدمتك الحتياجات
اآلخرين؟ كيف أثَّرت هذه االختبارات على إيمانك الخاص وعلى سيرك مع ال َّرب؟
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األربعاء



١متوز (يوليو)

األمانة ألمر (وصية) المسيح
الــوالء للمســيح يتطلَّــب التزا ًمــا لِ َعمــل إرادتــه ويســتوجب طاع ـ ًة لوصايــاه .فينتــج عــن
ذلــك ،قلــب ينبــض مــع قلبــه لخــاص الهالكيــن ،ويضــع األولويــة علــى األشــياء التــي يضــع هــو
عليهــا أولوياتــه.



اقــرأ ١تيموثــاوس  ٤ ،٣ :٢و٢بطــرس  .٩ :٣مــا الــذي تُخبرنــا بــه هــذه الفق ـرات عــن
قلــب هللا؟ مــا هــي أولوياتــه؟

هللا شــغوف بخــاص البشــر .وال شــيء أكثــر أهميــة ِمــن ذلــك بالنســبة لــه .إنهــا رغبتــه
الخالصــة أ َّن «جميــع النــاس يخلصــون ،وإلــى معرفــة الحــق يُقبِلــون» (١تيموثــاوس :٢
« .)٤وهــو ال يشــاء أن يهلــك أنــاس ،بــل أن يُ ْقبِــل الجميــع إلــى التوبــة» (٢بطــرس .)٩ :٣
تعلي ًقــا علــى هــذه الفقــرة ،يقــول كتــاب ’شــرح ال ِكتَــاب ال ُم َق ـ َّدس لألدفنتســت’ (The Bible
 )Commentaryأ َّن الكلمــة اليونانيــة ال ُمترجمــة يشــاء » «Willingتُ ْعـرِب عــن «نزعــة العقــل،
كأن’ :يُريــد‘ أو ’يرغــب‘ ».ثـ َّم يــورد كتــاب الشــرح المالحظــة التاليــة بعــد ذلــك لمفهــوم دقيــق
وعميــق للكلمــة الصغيــرة ’لكــن’ .إ َّن الكلمــة اليونانيــة لكلمــة ’لكــن‘ ت ُسـتَ ْخ َد ُم ُهنــا «للتشــديد
علــى التبايــن بيــن إســاءة تفســير طبيعــة هللا ،بالتحديــد لكونــه يشــاء للبعــض أن يهلكــوا ،وبيــن
الحقيقــة بأنَّــه يتــوق أن يخلــص الجميــع» ( ،7 The Bible Commentary، Volصفحــة .)٦١٥
إ َّن وص َّيــة المســيح لــكل واحــد منــا لل ُمشــاركة فــي مرســليته كشــهود لمحبتــه ونعمتــه وح ِّقــه،
هــي نتــاج نمـ ٍّو طبيعــي (نتيجــة) لرغبتــه بخــاص كل البشــرية.



اقــرأ أعمــال الرســل  ٤٧ :١٣وقــارن هــذه اآليــة باآليــة فــي إشــعياء  .٦ :٤٩علــى َمــن
تنطبــق هــذه الفقــرة مبدئ ًيــا؟ كيــف اســتخدمها الرســول بولــس؟

هنــاك أوقــات حيــث تكــون لنبــو ٍة فــي العهــد القديــم أكثــر ِمــن تطبيــق واحــد .يأخــذ
الرســول بولــس ُهنــا نبــو ًة كانــت ت ُشــير أولً إلــى إسـرائيل ونبويًــا إلــى المســيا (انظــر إشــعياء
٨ :٤١؛ إشــعياء ٦ :٤٩؛ وإنجيــل لوقــا  )٣٢ :٢ويُط ِّبقهــا علــى كنيســة العهــد الجديــد .إ َّن إهمــال
الكنيســة أو اســتخفافها بوصيــة المســيح يــؤ ِّدي إلــى الفشــل فــي الهــدف مــن وجودهــا
وفُقدانهــا لدعوتهــا النبويــة إلــى العالــم.

مــا هــي المخاطــر للكنيســة ،حتــى الكنيســة المحليــة ،إذا أصبــح تركيزهــا ينحصــر
فــي داخلهــا إلــى درجــة أن تنســى الغــرض مــن وجودهــا؟
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الخميس



٢متوز (يوليو)

بدافع المحبة
ركَّزنــا هــذا األســبوع علــى اإلجابــة عــن الســؤال« :لمــاذا نشــهد؟» واكتشــفنا أنَّــه إذ نُشــارك
إيماننــا ،يكــون لنــا فــرح التعــاون مــع هللا فــي مرســليته إلــى العالــم .إ َّن شــهادتنا لمحبتــه توفِّــر
فرصــا أكثــر للخــاص ،حيــث أنــه بإمكانهــم أن يــروا بوضــوح أكثــر نعمتــه وح ِّقــه.
للنــاس ً
فــي ذات الوقــت ،الشــهادة هــي إحــدى وســائل هللا لنم ِّونــا روح ًيــا .إ َّن فشــلنا فــي مشــاركة
مــا فعلــه المســيح ِمــن أجلنــا والكـرازة لآلخريــن يخنــق الحيــاة الروحيــة الحقيقيــة.
الشــهادة تجعلنــا نلمــس قلــب ذاك الــذي يتــوق لخــاص كل البشــرية .إنهــا اســتجابة
الطاعــة لوصيتــه وأمــره .فــي درس هــذا اليــوم ،ســندرس عــن الدافــع األعظــم للجميــع لكــي
يشــهدوا.



اقــرأ ٢كورنثــوس  .٢٠-١٨ ،١٥ ،١٤ :٥مــا الــذي حفَّــز بولــس لكــي يختبــر التجــارب،
والضيقــات ،والصعــاب ،والمشــقَّات ِمــن أجــل اإلنجيــل؟ كيــف يُ ْم ِكــن لِ َنفــس هــذا
الدَّ ا ِفــع أن يســتنهض خدمتنــا للمســيح؟

كان الرســول بولــس مدفو ًعــا بدا ِفــع المحبــة .هنــاك أشــياء تفعلهــا ِمــن أجــل المحبــة ولــن
ـبب آخــر .عندمــا يعلــن الرســول «محبــة المســيح تحصرنــا» ،فهــو يتحـ َّدث
تفعلهــا ألجــل أي سـ ٍ
عــن حـ ٍّـق أبــدي .إ َّن كلمــة تحصرنــا تعنــي تحــث ،تدفــع بق ـ ّوة ،ت ُســيطر ،تحــض ،أو ت ُح ِّفــز
بشــكل فائــق’ .إ َّن محبــة المســيح ســيطرت علــى أفعــال بولــس وح َّفــزت شــهادته .وبهــدف ال
يتزعــزع وفكــر ال يحيــد ،شــارك بولــس خطَّــة الخــاص عبــر منطقــة البحــر المتوســط.
«المحبــة يجــب أن تســكن فــي القلــب .إ َّن المســيحي األصيــل يســتمد دوافــع أعمالــه مــن
محبــة قلبــه العميــق لسـ ِّيده .ومــن خــال عاطفتــه العميقــة للمســيح ينبــع اهتمامــه بإخوتــه»
(روح النبــوة ،البيــت المســيحي ،صفحــة .)٤٢٥
عندمــا نــدرك بالفعــل تضحيــة المســيح الهائلــة ِمــن أجلنــا ،تغمرنــا محبتــه وتدفعنــا ألن
نُشــارك اآلخريــن لمــا فعلــه مــن أجلنــا.

ذاك الــذي خلــق كل الخليقــة (المجـ َّرات الســماوية ،النجــوم ،حشــود المالئكــة ،ســائر
الكــون ،العوالــم األخــرى) هــو ذاك الــذي مــات علــى الصليــب ألجلنــا .كيــف لهــذا
الحــق ال ُمد ِهــش أن ال يخلــق فينــا محبـ ًة هلل ورغبـ ًة لمشــاركة تلــك المحبــة؟
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الجمعة



٣متوز (يوليو)

لمزيـد مـن الـدرس :للمزيـد مـن الـدرس :اقرأ لروح النبـوة ،الفصل الـذي بعنوان
«قصـد هللا نحـو كنيسـته» ،صفحـة ِ ،٦-١مـن كتـاب أعمال الرسـل ،والفصـل السـادس والثمانين
الـذي يحمـل عنـوان «المأموريـة العظيمـة» ،صفحـة  ،٧٨٣-٧٧٦من كتاب مشـتهى األجيال.
واجهـت كنيسـة العهـد الجديد خطر فشـل إدراكها القصـد ِمن وجودها .ت َِصـف إلن هوايت
هـذا الخطـر« :إ َّن االضطهـاد الـذي وقـع علـى الكنيسـة فـي أورشـليم نتـج عنـه إعطـاء عمـل
اإلنجيـل قـ َّوة دفعتـه إلـى األمام .لقـد الزم النجـاح خدمة الكلمة فـي ذلك المـكان وكان هنالك
خطـر مـن أن يبقـى التالميـذ هنـاك وقتًـا أطـول مـن اللازم غافليـن عـن ال ُمه َّمـة التـي أوكلهـا
المخلـص إليهـم بـأن يذهبـوا إلـى العالم أجمع .فإذ نسـوا أ َّن القوة على مقاومة الشـر تكتسـب
فقـط عـن طريـق الخدمـة المناضلـة والكفـاح ،بـدأوا يظنـون أنَّـه ال يوجـد لهـم عمـل يعملونه
وبـدل ِمـن أن يُد ِّربـوا ال ُمهتديـن
أهـم مـن وقايـة الكنيسـة فـي أورشـليم مـن هجمـات العـدوً .
ال ُجـدد علـى حمـل اإلنجيـل إلى َمن لم يسـمعوا عنـه ،كانوا فـي خطر اإلقدام علـى عمل يجعل
الجميـع يكتفـون بمـا قـد أنجـز» (روح النبوة ،كتـاب أعمال الرسـل ،صفحـة .)٨٥ ،٨٤

أسئلة للنقاش
 .1تم َّعــن مل ًيــا فــي المقتطــف أعــاه أللــن هوايــت ،خاصــة فــي الســطر األخيــر.

لمــاذا يجــب علينــا حتــى فــي يومنــا هــذا أن نحــذر ِمــن احتمــال نفــس ذلــك الخطر؟
فــي مواجهــة تحدِّ يــات الخدمــة التــي أمامنــا ،لمــاذا يُ ْص ِبــح مثــل هــذا الموقــف خطًــأ
هائـ ًـا ،بــل كارث ًيــا؟
 .2لمــاذا فــي اعتقــادك أنَّ ك ًُل ِمــن األناجيــل يُ ْخ َت َتــم بوصي ـ ٍة ُم َماثِلــة؟ اقــرأ إنجيــل
متــى ٢٠-١٨ :٢٨؛ إنجيــل مرقــس ١٦ ،١٥ :١٦؛ إنجيــل لوقــا ٤٩-٤٦ :٢٤؛ وإنجيــل
يوحنــا  .٢١ :٢٠مــا الــذي كان يعنيــه هــذا بالنســبة للمؤمنيــن فــي القــرن األول،
ومــاذا ينبغــي أن يعنــي ذلــك لنــا نحــن اليــوم؟
 .3هــل يمكــن للشــهادة وال ِخدمــة أن ُيصبِحــا بديـ ًـا عــن الحيــاة الروحيــة الحقيقيــة
بالمطلــق؟ إذا كان األمــر كذلــك ،كيــف يمكــن هــذا ،وكيــف يمكننــا أن نتوخــى الحــذر
مــن هــذا الفــخ؟
 .4تحــدَّث فــي الصــف حــول اإلجابة عن الســؤال فــي ختــام درس يوم الثالثــاء ،بخصوص
كيــف ُيم ِكــن للشــهادة والخدمــة أن تؤثِّـرا علــى نُ ُمـ ِّوك الروحــي الخــاص .مــا هــي بعــض
األشــياء التــي تعلَّمتهــا والتــي يُم ِكــن أن تُســاعد اآلخريــن؟ ما هــي األخطاء التــي اقترفتها
والتــي يمكن أن تُســاعد اآلخريــن لتالفيها؟
 .5تأ َّمــل فــي الحقيقــة ال ُمذهلــة بــأنَّ هللا يُحــب كل واحــد منــا شــخص ًيا .كيــف تفهــم
معنــى ذلــك؟ كيــف يجــب أن يؤثــر هــذا الحــق الــذي قــد يكــون أهــم حقائــق الكــون،
علــى طريقــة عيشــك؟
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