الدرس الثاين

 * ١٠–٤متوز (يوليو)

شهود رابحون:
ق َّوة الشهادة الشخصية

السبت بعد الظهر

المراجـع األسـبوعية :المراجـع األسـبوعية :إنجيـل مرقـس ٢٠-١٥ :٥؛ إنجيـل مرقـس
١١-١ :١٦؛ أعمال الرسـل ٢٠-١ :٤؛ ١يوحنا ٣-١ :١؛ غالطية ٢٠ :٢؛ أعمال الرسـل .٣٢-١ :٢٦
آيــة الحفــظ« :ألننــا نحــن ال يمكننــا أن ال نتكلَّــم بمــا رأينــا وســمعنا» (أعمــال الرســل
.)٢٠ :٤
توجـد قـ َّوة غيـر عاديَّـة فـي الشَّ ـهادة الشـخصية .عندمـا تبعـث محبة المسـيح الـ ِّدفء في
قلوبنـا ونتغيَّـر بنعمتـه ،يُصبـح لدينا شـيء هام لنقوله عنه .أ ْن نُشـارِك ما فَ َعلَه يسـوع لِشَ ـ ْخ ٍص
آخـر .لكنـه شـيء آخـر تما ًمـا عندما نُشـارك مـا فَ َعله لنا شـخصيًا.
الصعـب ال ُمجادلـة ِضـ َّد االختبـار الشَّ ـخصي .قـد يُجادلـك النـاس فـي ُمعتقداتـك أو
ِمـن َّ
تفسـيرك إلحـدى اآليـات أو يسـخرون بال ِّديـن عمو ًمـا .ولكـن عندمـا يسـتطيع شـخص أن يقول:
لدي سلام؛
ُنـت ً
«ك ُ
قبلا بِلا رجـاء لكـن اآلن عندي رجـاء؛ كان الشـعور بالذَّنب يمألني لكن اآلن َّ
كنـت بِلا هـدف ولكـن اآلن عنـدي هـدف» ،حتـى ال ُمشـكِّكون يتأث ًّـرون بقـ َّوة اإلنجيل.
ُ
مـع أ َّن بعـض األشـخاص قـد يختبـرون تجديـ ًدا ُمفا ِجئًا و ُمثيـ ًرا ،كما َح َدث مع الرسـول بولس
علـى طريـق دمشـق ،ولكـن فـي أغلـب األحيـان يحـدث التجديـد عندمـا يكـون لدى الشـخص
سـام بالشُّ ـكر
تنـام بقيمـة يسـوع الكبيـرة ،وتقديـر عميـق لنعمتـه ال ُمدهشـة ،وشـعور ٍ
إدراك ُم ٍ
واالمتنـان ِمـن أجـل الخالص الـذي يُق ِّدمه مجانًا .إ َّن المسـيح يُبَـ ّدل تركيز حياتنا بشـكل جذري.
هـذه هـي الشَّ ـهادة التـي يحتاجهـا العالم ويطمـح إليها بشـكل عاجل.
* نرجو التعمق في دراسة موضوع هذا األسبوع استعدا ًدا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق ١١تموز (يوليو).
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٥متوز (يوليو)

شهود غير مرغوب فيهم


اقــرأ إنجيــل مرقــس  .٢٠-١٥ :٥لمــاذا فــي اعتقــادك أرســل يســوع ذلــك الرجــل إلــى
العشــرة ُمــدُ ن لِ َيشْ ـ َهد لِعائِلَتــه وأصدقائــه بـ ً
ـدل ِمــن أن يبقيــه معــه لِ ُي ْن ِعــش إيمانــه
الجديــد؟

إ َّن كلمــة  Decapolisالموجــودة باللغــة اإلنجليزيــة ُمشــتقَّة ِمــن كلمتيــن Deca :ومعناهــا
عشــرة ،و Polisومعناهــا ُمـ ُدن .وكانــت تلــك المنطقــة ُمك َّونــة ِمــن عشــرة ُمـ ُدن علــى امتــداد
بحــر الجليــل فــي القــرن األول .كانــت تلــك ال ُم ـ ُدن ُمرتبطــة بعضهــا ببعــض مــن خــال لُغــة
وعــادات ُمشــتركة .وكان المجنــون معروفًــا ِمــن ِق َبــل كثيريــن ِمــن النــاس فــي تلــك المنطقــة.
ـخصا
وقــد أوقــع ال ُّرعــب فــي قلوبهــم بواســطة تص ُّرفاتــه العنيفــة ال ُمباغتــة .رأى يســوع فيــه شـ ً
يطمــح إلــى شــي ٍء أفضــل ،فأنقــذه بمعجــزة ِمــن اللجئــون الذيــن كانــوا يُم ِّزقونــه.
ل َّمــا َسـ ِم َع أهــل المدينــة أ َّن يســوع قــد َسـ َمح لــأرواح ال َّنجســة أن تدخــل فــي قطيعهــم
ِمــن الخنازيــر ،وأ َّن الخنازيــر قــد اندفعــت ِمــن علــى ال ُّجــرف إلــى البحــر ،خرجــوا لِ َيــروا مــا
الــذي كان يحــدث .وبحســب مــا ورد فــي إنجيــل مرقــسَ « :و َجــا ُءوا إِلَــى يَ ُســو َع فَ َنظَــ ُروا
الْ َم ْج ُنــو َن الَّـ ِـذي كَا َن ِفي ـ ِه اللَّ ِجئُــو ُن َجالِ ًســا َوالَب ًِســا َو َعا ِق ـاً ،فَ َخافُــوا» (إنجيــل مرقــس .)١٥ :٥
أصبــح الرجــل صحي ًحــا م ـ َّرة أخــرى  -جســديًا وعقل ًيــا وعاطف ًيــا وروح ًيــا .إ َّن جوهــر اإلنجيــل
هــو الســتعادة النــاس الذيــن حطَّمتهــم الخطيــة إلــى الكمــال الــذي خلقهــم المســيح عليــه.
أي شـ ٍ
ـخص يُم ِكــن أن يكــون أفضــل للوصــول إلــى هــذه ال ُمـ ُدن العشــر أكثــر ِمــن مجنــون
ُّ
أحس ـ َنت إلــن هوايــت فــي إيضــاح
ُمت ِّجــدد يُشــارك شــهادته مــع المنطقــة بأكملهــا؟ لقــد َ
ذلــك كاتِبــة« :كشــهود للمســيح علينــا أن نشــهد بمــا نعرفــه ومــا قــد ســمعناه بآذاننــا ورأينــاه
بعيوننــا ومــا شــعرنا بــه .لــو كُ َّنــا ســائرين وراء يســوع خطــوة فخطــوة  ،فســنخبر مــا هــو
صحيــح عــن الطريــق التــي قادنــا فيهــا .يمكننــا أن نقــول للنــاس أننــا قــد ج َّربنــا وعــد هللا
فوجدنــاه صادقًــا… ويمكننــا أيضً ــا أن نشــهد لمــا قــد عرفنــاه مــن نعمــة المســيح .هــذه
هــي الشــهادة التــي يدعونــا إليهــا الســيد ،والتــي لعــدم توافرهــا يهلــك العالــم» (روح النبــوة،
مشــتهى األجيــال ،صفحــة  .)٣١٧كثي ـ ًرا مــا يســتخدم هللا شــهو ًدا غيــر مرغــوب فيهــم تغ َّيــروا
بنعمتــه إلحــداث تغيي ـ ٍر فــي عالمنــا.

مــا هــي قصتــك الخاصــة؛ أي مــا هــي قصــة تجديــدك؟ مــا الــذي تقولــه لآلخريــن عــن
ـت بهــا إلــى اإليمــان؟ مــا الــذي يمكنــك أن تُقدِّ مــه لشــخص غيــر
الكيفيــة التــي أتيـ َ
ِ
ُمتجــدِّ د ،يُ ْم ِكنــه أن يســتفيد مــن االختبــار الــذي تســتطيع أن تشــاركه معــه؟
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٦متوز (يوليو)

اإلعالن عن المسيح ال ُمقام

كان ذلــك باكـ ًرا يــوم األحــد ،عندمــا أســرعت المريمتــان فــي طريقهمــا إلــى قبــر المســيح.
لــم يكــن ذهابهمــا ليطلبــا منــه أي شــيء ،إذ مــا الــذي يُ ْم ِكــن لشـ ٍ
ـخص ميــت أن يُعطيهمــا؟
عندمــا شــاهدتاه آخــر مـ َّرة ،كان جســده ملطَّ ًخــا بال ِّدمــاء ،مرضرضً ــا ،ومنســحقًا .كانــت مشــاهد
الصلــب محفــورة بعمــق فــي ذهنيهمــا .وهــا همــا اآلن تُؤ ِّديــان واجبهمــا ببســاطة .شــقَّا
طريقهمــا بــكل ُحــزن إلــى القبــر لِ ُيح ِّنطــا جســده ،وظــال الحــزن الكئيبــة غمــرت حياتهمــا
فــي ظــام اليــأس .كان المســتقبل غامضً ــا ،واألمــل ضئيـ ًـا.
عندمــا وصلتــا إلــى القبــر ،ارتعدتــا إذ وجدتــاه فار ًغــا .يُسـ ِّجل إنجيــل متــى أحــداث صبــاح
تلــك القيامــة بهــذه الكلمــات« :فقــال المــاك للمرأتيــن’ :ال تخافــا أنتمــا ،فإنــي أعلــم أنكمــا
تطلبــان يســوع المصلــوب .ليــس هــو ههنــا ،ألنــه قــام كمــا قــال» (إنجيــل متــى .)٦ ،٥ :٢٨
الس ـ ُحب الســوداء ل ُحزنهمــا وأشــرقت شــمس فجــر
غمــر الفــرح اآلن المرأتيــن .تالشــت ُ
القيامــة .انقضــى ليــل حزنهمــا .أنــارت البهجــة والســرور وجهيهمــا ،وحلَّــت ترانيــم الفــرح
َم َحـ َّـل دمــوع ال َّرثــاء.



اقــرأ إنجيــل مرقــس  .١١-١ :١٦كيــف تجاوبــت مريــم عندمــا اكتشــفت أنَّ المســيح قــد
قــام ِمــن األمــوات؟

بعــد أن التقــت مريــم بالمســيح ال ُمقــام ،أســرعت لِتُ ْخ ِبــر القصــة .إ َّن األخبــار الســا َّرة هــي
للمشــاركة ،ولــم تســتطع الصمــت .المســيح حــي! قبــره كان فار ًغــا ،ويجــب علــى العالــم أن
يعلــم بذلــك .بعــد أن نلتقــي نحــن ،أيضً ــا ،المســيح ال ُمقــام علــى طريــق الحيــاة ،يجــب علينــا،
نحــن أيضً ــا ،أن نُســرع لِ ُن ْخ ِبــر القصــة ،أل َّن األخبــار الســارة هــي للمشــاركة.
كــم ِمــن ال ُم ْد ِهــش ،أيضً ــا ،أنــه رغــم كل األوقــات التــي أخبرهــم فيهــا يســوع بمــا كان
خصيصــا -
ســيحدث ،أنــه ســيموت ثــم يُقــام ،فــإ َّن التالميــذ  -أولئــك الذيــن اختارهــم يســوع
ً
َرفَضــوا أن يُص ِّدقــوا شــهادة مريــم« .فلمــا َس ـ ِم َع أولئــك أنَّــه حــي وقــد نظرتــه ،لــم يُص ِّدقــوا»
(إنجيــل مرقــس  .)١١ :١٦فهكــذا ،إذا كان تالميــذ يســوع أنفســهم لــم يؤمنــوا فــي الحــال ،علينــا
أال نســتغرب إذا لــم يقبــل اآلخــرون كلماتنــا فــي الحــال أيضً ــا.

ـت فيهــا شــهادتك؟ كيــف كانــت اســتجابتك ،ومــا الــذي
متــى كانــت آخــر مـ َّرة ُر ِفضَ ـ ْ
تعلَّمتــه ِمــن ذلــك االختبــار؟
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٧متوز (يوليو)

الحياة المتجددة تُ ْح ِدث فر ًقا

«فلمــا رأوا ُمجاهــرة بطــرس ويوحنــا ،ووجــدوا أنهمــا إنســانان عديمــا ال ِعلــم وعا ّميــان،
تع َّجبــوا .فعرفوهمــا أنهمــا كانــا مــع يســوع» (أعمــال الرســل .)١٣ :٤
تف َّجــرت كنيســة العهــد الجديــد نمـ ًّوا .كان هنالــك ثالثــة آالف معموديــة َجـ َرت فــي يــوم
الخمســين (أعمــال الرســل  .)٤١ :٢وانض ـ َّم اآلالف إلــى الكنيســة بعــد ذلــك ببضعــة أســابيع
الســلطات مــا الــذي كان يحــدث .إ َّن مؤمنــي
(أعمــال الرســل ُ .)٤ :٤ســرعان مــا أدركــت ُّ
العهــد الجديــد هــؤالء كانــوا مــع المســيح .لقــد تغ َّيــرت حياتهــم .لقــد تح َّولــوا بنعمتــه ،ولــم
يســتطيعوا البقــاء صامتيــن.




اقــرأ أعمــال الرســل  .٢٠-١ :٤مــا الــذي حــدث ُهنــا؟ مــا الــذي حــدث حيــن حاولــت
الســلطات أن ت ُْس ـ ِكت بطــرس ويوحنــا؟ مــاذا كانــت اســتجابتهم؟

هــؤالء المؤمنيــن كانــوا قــد تجــ َّددوا فــي المســيح ،وكان عليهــم أن يُخبــروا قصتهــم.
بطــرس ،صيَّــاد ســمك ،ذو صــوت صاخــب ،تغيَّــر بنعمــة هللا .يعقــوب ويوحنــا ،أبنــاء ال َّرعــد
اللذيــن كانــا يجــدان صعوبــة فــي التَّح ُّكــم فــي طباعهمــا ،تجــددا بنعمــة هللا .تومــا الشَّ ـكَّاك،
تغ َّيــر بنعمــة هللا .ال ُّرســل وأعضــاء الكنيســة األولــى ،كان لــكل منهــم قصتــه ليخبــر بهــا ،ولــم
يســتطيعوا البقــاء صامتيــن .الحــظ هــذه العبــارة القويــة إللــن هوايــت مــن كتــاب طريــق
الحيــاة« :المتجــدد الحقيقــي الــذي إذ أقبــل إلــى المســيح تولــدت فــي نفســه الرغبــة فــي
ال ُمنــاداة بالصديــق الحميــم الــذي وجــده فــي المســيح وفــي إعــان الحــق الــذي خلصــه
وق َّدســه والــذي ال يمكــن إخفــاءه فــي قلبــه» (روح النبــوة ،طريــق الحيــاة ،صفحــة .)٧٨
الحــظ ،أيضً ــا ،مــا قالــه القــادة الدينييــن فــي العــدد  .١٦لقــد اعترفــوا جهــا ًرا بحقيقــة
المعجــزة التــي أجريــت  -الرجــل الــذي تـ َّم شــفاؤه كان واق ًفــا أمامهــم .حتــى مــع ذلــك كلــه،
رفضــوا تغييــر ســلوكهم .ومــع ذلــك ،بالرغــم ِمــن هــذا التح ـ ِّدي العلنــي ،لــم يتخــاذل بطــرس
ويوحنــا فــي شــهادتهما.

مــا هــي العالقــة بيــن معرفــة المســيح و ُمشــاركة المســيح؟ لمــاذا تُعــدُّ معرفتنــا
الشــخصية بالمســيح ها َّمــة جِ ــدًّ ا وأساســية لنكــون قادريــن علــى أن نشــهد لــه وعنــه؟
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٨متوز (يوليو)

مشاركة اختبارنا
فــي أعمــال الرســل األصحــاح  ،٢٦نجــد الرســول بولــس يقــف ك ََســجينٍ أمــام الملــك
أغريبــاس .هنــا ،إذ تكلَّــم ُمباشــرة إلــى الملــك ،قـ َّدم بولــس شــهادته الشــخصية ،متح ِّدثًــا عــن
حياتــه ليــس فقــط ك ُمضْ طَ ِهــد ألتبــاع يســوع؛ ولكــن بعــد ذلــك ،بعــد تج ـ ُّد ِده ،تح ـ َّدث عــن
حياتــه كشــاهد ليســوع وللوعــد بقيامــة األمــوات (أعمــال الرســل .)٨ :٢٦
عندمــا تجـ َّدد بولــس فــي الطريــق إلــى دمشــق ،تكلَّم الــرب إليــه قائـ ًـا« :ألني لهــذا ظهرتُ
ـت وبمــا ســأظهر لــك بــه» (أعمــال الرســل .)١٦ :٢٦
لــك ،ألنتخبــك خا ِد ًمــا وشــاه ًدا بمــا رأيـ َ
إ َّن مشــاركة إيماننــا هــو اختبــار متحـ ِّرك وف َّعــال دائ ًمــا .إنَّــه اختبــار قصــة مــا فعلــه المســيح
ألجلنــا فــي الماضــي ،ومــا يفعلــه فــي حياتنــا اليــوم ،وبمــا ســيحققه لنــا فــي المســتقبل.
إ َّن الشــهادة ليســت ع َّنــا نحــن أب ـ ًدا .إنهــا دائ ًمــا عنــه هــو .إنــه هــو اإللــه الــذي يغفــر
ذنوبنــا ،ويشــفي أمراضنــا ،ويُكلِّلنــا بالرحمــة والرأفــة ،ويُشــبعنا بالخيــر( .مزمــور .)٥-٣ :١٠٣
الشــهادة ببســاطة هــي مشــاركة قصتنــا عــن نعمتــه العجيبــة .إنهــا شــهادة عــن لقائنــا
الشــخصي مــع هــذا اإللــه ،إلــه النعمــة العجيبــة.

اقــرأ ١يوحنــا  ٣-١ :١وقارنــه بمــا ورد فــي غالطيــة  .٢٠ :٢مــا هــي أوجــه الشَّ ــبه التــي
تراهــا ُهنــا؟ مــا هــو التشــابه بيــن اختبــار يوحنــا واختبــار بولــس؟



مــع أ َّن يوحنــا وبولــس كان لــكل منهمــا اختبــار حيــاة مختلــفّ ،إل أ َّن كل واحــد منهمــا
كان لــه لقــا ًء شــخص ًيا مــع يســوع .إ َّن اختبارهمــا مــع يســوع لــم يحــدث فــي وقــت ُمع َّيــن
فــي الماضــي ثــم انتهــى .بــل كان مســتم ًرا ،اختبــا ًرا يوميًــا ِمــن الفــرح فــي محبَّتــه والســير فــي
نــور ح ِّقــه.
هــل التجديــد هــو أمـ ٌر يحــدث فــي الماضــي فقــط؟ انظــر إلــى عبــارة إلــن هوايــت عــن
أولئــك الذيــن يعتقــدون أن اختبــار تجديدهــم فــي الماضــي هــو كل مــا يســتدعي االهتمــام:
«كأنهــم إذا مــا عرفــوا شــيئًا عــن الديــن فــي الماضــي ،فإنهــم ال يحتاجــون ألن يتجــددوا يوم ًيــا؛
كل واحــد ِم َّنــا أ ْن يتجــدد يوم ًيــا» (روح النبــوةManuscript Releases، ،
ولكــن علينــا ،علــى ِّ
 ،4 .volصفحــة .)٤٦

بصـرف النظـر ع َّمـا كانت عليه اختباراتـك في الماضي ،حتى وإن كانـت قوية ومؤثِّرة،
لمـاذا مـن المهـم أن تكـون لـك عالقـة مع الـرب يو ًما بعد يـوم ،حتى تشـعر بحقيقته
وصالحـه وقدرتـه يو ًما بعـد يوم؟ أحضـر إجابتك إلى الصف يوم السـبت.
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٩متوز (يوليو)

ق َّوة الشهادة الشخصية

دعنــا ننظــر مــرة أخــرى إلــى بولــس أمــام أغريبــاس .يقــف الرســول بولــس أمــام هــذا
الرجــل ،األخيــر فــي ســالة ملــوك اليهــود ،المكابييــن ،ومــن بيــت هيــرودوس .إ َّدعــى أغريبــاس
أنــه يهــودي ،لكنــه فــي داخلــه كان رومان ًيــا( .انظــر ،6 .The Bible Commentary، vol
صفحــة  .)٤٣٦ذلــك الرســول ال َه ـرِم ،ال ُم ْن َهــك ِمــن ج ـ َّراء رحالتــه التبشــيرية و ِج ـراح معركــة
الصـراع بيــن الخيــر والشــر ،يقــف ُهنــاك ،وقلبــه ملــيء بمحبــة هللا ووجهــه يشـ ُّع بصــاح هللا.
والصعــاب التــي اختبرهــا ،فهــو
مهمــا كان قــد حــدث فــي حياتــه ،وأيًّــا كانــت االضطهــادات ِّ
يســتطيع أن يُعلِــن بــأ َّن هللا صالــح.
يبــدو أغريبــاس سـ ِ
ـاخ ًراُ ،متشـ ِّككًا ،متصلّ ًبــا ،وغيــر ُمكتَـر ٍِث بــأي نظــام ذي قيمـ ٍة حقيقيــة.
علــى نقيــض ذلــك ،يبــدو بولــس مملــو ًءا باإليمــانُ ،مك َّر ًســا للحــقِ ،مقْدا ًمــا وشُ ــجا ًعا فــي الدفاع
عــن البــر .إ َّن التبايــن بيــن الرجليــن ال يمكــن أن يكــون أكثــر وضو ًحــا .عنــد محاكمتــه ،طلــب
وسـ َمح لــه الملــك أغريبــاس بذلــك.
بولــس أن يُــؤذَن لــه بالــكالمَ ،



اقــرأ أعمــال الرســل  .٣٢-١ :٢٦كيــف شــهد بولــس ألغريبــاس؟ مــاذا يمكننــا أن نتعلَّــم
مــن كلماتــه؟

اللطــف يفتــح القلــوب ،بينمــا الجفــاء يغلقهــم .كان بولــس هنــا لطيفًــا للغايــة مــع
أغريبــاس .ودعــاه «عالِــم بجميــع العوائِــد والمســائل التــي بيــن اليهــود» (أعمــال الرســل :٢٦
 .)٣ث ُ ـ َّم ينطلــق بعــد ذلــك وينخــرط فــي نقــاش حــول تجديــده.



اقــرأ قصــة تجديــد بولــس فــي أعمــال الرســل  ١٨-١٢ :٢٦ثــم الحــظ جيــدً ا أثــر ذلــك
علــى أغريبــاس فــي أعمــال الرســل  .٢٨-٢٦ :٢٦لمــاذا فــي اعتقــادك تجــاوب أغريبــاس
بالطريقــة التــي تجــاوب بهــا؟ مــا الــذي أثَّــر فــي أغريبــاس حــول شــهادة بولــس؟

كانــت لشــهادة بولــس عــن كيــف غ َّيــر يســوع حياتــه أثـ ًرا قويًّــا علــى الملــك الوثنــي .فــا
توجــد شــهادة أكثــر تأثي ـ ًرا مــن تلــك المتعلقــة بحيــاة متجــددة .إ َّن شــهادة حيــاة ُمتج ـ ِّددة
بحــق لهــا تأثيــر عجيــب علــى اآلخريــن .حتــى الملــوك الوثنييــن يتأثــرون بحيــاة تج ـ َّددت
بنعمــة هللا .حتــى وإن لــم تكــن لدينــا قصــة مثيــرة كمــا كانــت لبولــس ،فــي مقدورنــا جمي ًعــا
أن نُ ْخ ِبــر اآلخريــن عــن معنــى أن نعــرف يســوع وأن نُفتــدى بدمــه.
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١٠متوز (يوليو)

لمزيــد مــن الــدرس :اقــرأ لــروح النبــوة الفصــل الــذي بعنــوان "بقليــل تُقنعنــي"،
صفحــة  ،٣٧٧-٣٧٢مــن كتــاب أعمــال الرســل.
إ َّن جوهــر الحيــاة المســيحية هــي عالقــة زاخــرة وحافلــة مــع يســوع حتــى أننــا نشــتاق
لمشــاركتها .علــى قــدر أهميــة المبــادئ الصحيحــة ،إال أنهــا ال يمكــن أن تحــل محــل حيــاة
تجـ َّددت بنعمــة هللا وتغ َّيــرت بمح َّبتــه .توضــح ألــن هوايــت األمــر عندمــا كتبــت« :لقــد عــرف
ال ُمخلِّــص أنــه ال توجــد ح َّجــة مهمــا تكــن منطقيــة تســتطيع أن تذيــب القلــوب القاســية أو
تختــرق غشــاء محبــة العالــم واألنانيــة .وعــرف أيضً ــا أ َّن تالميــذه ينبغــي لهــم أن يقبلــوا هبــة
الســماء ،وأ َّن اإلنجيــل يمكــن أن تكــون لــه فاعليتــه علــى قــدر مــا تذيعــه القلــوب الملتهبــة
والشِّ ــفاه التــي اكتســبت الفصاحــة ِمــن معرفتهــا الح َّيــة لــذاك الــذي هــو الطريــق والحــق
والحيــاة» (روح النبــوة ،كتــاب أعمــال الرســل ،صفحــة  .)١٩ ،١٨وفــي كتــاب مشــتهى األجيــال،
تضيــف هــذه الفكــرة القويــة« :إ َّن محبــة المســيح العجيبــة تذيــب القلــوب وتخضعهــا فــي
حيــن أ َّن مجـ َّرد تكـرار العقيــدة ال يُجــدي شــيئًا» (روح النبــوة ،مشــتهى األجيــال ،صفحــة .)٧٨٢
يوجــد هنــاك أولئــك الذيــن لديهــم الفكــرة بــأ َّن تقديــم شــهادتهم الشــخصية هــو عــن
محاولــة إقنــاع اآلخريــن بالحقائــق التــي اكتشــفوها فــي كلمــة هللا .ومــع أنَّــه ِمــن المهــم فــي
الوقــت ال ُمناســب أن نُشــارك حقائــق كلمــة هللا ،لكـ َّن شــهادتنا الشــخصية تتعلَّــق أكثــر بالتحـ ُّرر
ِمــن الذنــب ،الســام ،الرحمــة ،الغف ـران ،القــوة ،الرجــاء ،والفــرح الــذي وجدنــاه فــي هبــة
الحيــاة األبديــة التــي يمنحهــا هللا مجانًّــا.

أسئلة للنقاش
.1لمـاذا تعتقـد أن شـهادتنا الشـخصية قويَّـة جِ ـدًّ ا فـي تأثيرهـا علـى اآلخريـن؟ كيف

أثَّـرت شـهادات اآلخريـن عليـك أنـت وعلـى اختبارك الشـخصي؟
 .2ناقـش فـي الصـف إجابتـك عـن آخـر سـؤال فـي درس يـوم األربعـاء .لمـاذا يُعتبـر
االختبـار اليومـي مـع الرب مهم جِ دًّ ا ،ليس فقط لشـهادتنا الشـخصية ،بـل أيضً ا إليماننا
الشخصي؟
 .3ناقش في الصف إجابتك عن آخر سؤال في درس يوم األربعاء .لماذا يُعتبر االختبار
اليومي مع الرب مهم جِ دًّ ا ،ليس فقط لشهادتنا الشخصية ،بل أيضً ا إليماننا الشخصي؟
 .4شارك شهادتك الشخصية مع الصف .تذكَّر أنك تُشارك ما فعله المسيح من أجلك
وما يعنيه هو بالنسبة لك اليوم .ما الفرق الذي يُحدثه يسوع في حياتك؟
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