الدرس الحادي عرش

 * ١١-٥أيلول (سبتمرب)

قصة يسوع
ُمشا َركة َّ

السبت بعد الظهر

المراجــع األســبوعية :أفســس ١٠-١ :٢؛ ١يوحنــا ١١-٧ :٤؛ إنجيــل مرقــس ٢٠-١ :٥؛
عبرانييــن ٢٢-١٩ :١٠؛ غالطيــة ٢٠ :٢؛ ١كورنثــوس .٣٠ :١
ـت هــذا إليكــم ،أنتــم المؤمنيــن باســم ابــن هللا ،لكــي تعلمــوا أنَّ
آيــة الحفــظ« :كتبـ ُ
لكــم حيــاة أبديــة ،ولكــي تؤمنــوا باســم ابــن هللا» (١يوحنــا .)١٣ :٥
كمـا ُذكِـر فـي ٍ
درس سـابق ،ليـس هنـاك ِمـن ح َّجـة أكثـر فصاحـة لقـوة اإلنجيـل ِمـن حيـاة
تغ َّيـرت .قـد يجادلـك البعـض فـي الهوتـك .قـد يحاججونك حـول مبادئك .وقـد يُسـائلونك في
فهمـك للكتـب المقدسـة ،ولكنهـم ِمـن النـادر أن يُشـكِّكوا فـي شـهادتك الشـخصية ع َّمـا يعنيه
يسـوع بالنسـبة لـك ومـا فعلـه فـي حياتك.
الشـهادة هـي ُمشـاركة مـا نعرفـه عـن يسـوع .الشـهادة هـي أن نُعـ ِّرف اآلخريـن مـا يعنيه
يسـوع لنـا ومـا فعلـه ألجلنـا .إذا اقتصرت شـهادتنا فقـط على محاولـة إثبات ص َّحة مـا نُؤمن به
وخطـأ مـا يُؤمـن بـه اآلخـرون ،فسـنواجه ُمقاومة شـديدة .ولكـن إذا كانت شـهادتنا عن يسـوع
قلـب قـد تجـ َّدد بنعمتـه ،وفُ ِتـن بمحبتـه ،وانبهـر بحقِّـه ،فسـوف يُع َجـب اآلخـرون
تنبـع ِمـن ٍ
بالكيفيـة التـي أث َّـر بهـا الحـق الذي نؤمن بـه في حياتنـا .إ َّن الحـق إذ يُق ّدم في سـياق حيا ٍة قد
تغ َّيـرت يصنـع كل االختالف.
عندمـا يكـون المسـيح هـو محـور كل تعليـم أو مبـدأ ،وكل تعليـم كتابـي يعكـس صفاتـه،
فأولئـك الذيـن نشـاركهم تعليـم ال ِكتَـاب ال ُمقَـ َّدس سـيكون احتمال قبولهـم للكلمة أكثـر بكثير.
* نرجــو التعمــق فــي دراســة موضــوع هــذا الــدرس اســتعدا ًدا لمناقشــته يــوم الســبت القــادم الموافــق
١٢أيلــول (ســبتمبر).
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٦أيلول (سبتمرب)

يسوع :أساس شهادتنا
كمســيحيين ،لــدى ك ُّل واحــد ِم ّنــا قصــة شــخصية لِيُ ْخ ِبــر بهــا ،قصـ ًة عــن كيــف غيَّــر يســوع
حياتنــا ومــا فعلــه مــن أجلنــا.

اقرأ أفسس  .٠١-١ :٢كيف كان حالنا قبل معرفتنا للمسيح؟ ما الذي أصبح لنا منذ أن
قبلنا المسيح؟
أ  .قبل معرفتنا بالمسيح (أفسس .)٣-١ :٢




ب .بعد معرفتنا بالمسيح (أفسس .)١٠-٤ :٢

يــا لــه ِمــن تغييــر ُمذهــل! قبــل معرفتنــا بالمســيح ،كُ َّنــا« :أمواتًــا بالذنــوب والخطايــا»،
ســالكين «حســب دهــر هــذا العالــم»« ،عامليــن مشــيئات الجســد»« ،وكُ َّنــا بالطبيعــة أبنــاء
الغضــب» (أفســس  .)٤-١ :٢بعبــارة أبســط ،قبــل معرفتنــا بالمســيح ،كُ َّنــا تائهيــن فــي الحيــاة
ِبــا َه ـ َدف فــي حالــة ضيــاع.
ربمــا نكــون قــد اختبرنــا مــا بــدا أنَّــه الســعادة ،ولكــن كان هنــاك قلــق وخــوف فــي النفــس
وهــدف لــم يتحقــق فــي حياتنــا .ولكــن بمجيئنــا إلــى المســيح واختبارنــا لمحبتــه اختلــف
الحــال كليًــا .اآلن وفــي المســيح أصبحنــا بالحقيقــة ’أحيــا ًء’ِ .مــن ِخــال «غنــى نعمتــه الفائــق»،
و ِغنــاه «فــي ال َّرحمــة» «باللطــف علينــا» ،نِلنــا عطيَّــة الخــاص .لقــد «أَقَا َم َنــا َم َع ـ ُهَ ،وأَ ْجل ََس ـ َنا
السـ َما ِويَّ ِ
ات ِفــي الْ َم ِســي ِح يَ ُســوعَ ،لِ ُيظْ ِهـ َر ِفــي ال ُّد ُهــو ِر اآلتِ َيـ ِة ِغ َنــى نِ ْع َم ِتـ ِه الْفَائِـ َـق،
َم َعـ ُه ِفــي َّ
بِاللُّطْـ ِ
ـى
ـف َعلَ ْي َنــا ِفــي الْ َم ِســي ِح يَ ُســوعَ» (أفســس  .)٧-٦ :٢فــي المســيح ،أخــذت الحيــاة معنـ ً
جديـ ًدا وهدفًــا جديـ ًدا .وكمــا أعلــن يوحنــا« :فيــه كانــت الحيــاة ،والحيــاة كانــت نــور النــاس»
(إنجيــل يوحنــا .)٤ :١



اقــرأ أفســس  .١٠ :٢مــا الــذي تُخبرنــا بــه هــذه اآليــة عــن مــدى أهميــة األعمــال
الصالحــة بالنســبة إلــى اإليمــان المســيحي؟ كيــف نفهــم هــذه الفكــرة ضمــن ســياق
الخــاص باإليمــان «بــدون أعمــال النامــوس» (روميــة )٢٨ :٣؟
ـخصا آخــر ليتع ـ َّرف
كيــف تغ َّيــرت حياتــك بســبب المســيح ،تغيي ـ ًرا قــد يُســاعد شـ ً
علــى يســوع؟
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٧أيلول (سبتمرب)

ق َّوة التغيير للشهادة الشخصية

كان يوحنــا ويعقــوب ،ابنــا زبــدي ،يُ ْع َرفــان بـــ «ابنــي ال َّرعــد» (إنجيــل مرقــس  .)١٧ :٣فــي
الحقيقــة ،كان يســوع هــو الــذي أطلــق عليهمــا هــذا اللقــب .وكمثــال علــى ال َّنزعــة الناريــة
ليوحنــا هــو مــا َح ـ َدث عندمــا كان يســوع وتالميــذه يرتحلــون عبــر الســامرة .فعندمــا ســعوا
تعصــب الســامريين ضــد اليهود.
ليجــدوا مكانًــا للمبيــت خــال الليــل ،واجهــوا ُمقاومــة بســبب ُّ
ف ُم ِنعــوا حتــى ِمــن أدنــى وســائل اإلقامــة.
اعتقــد يعقــوب ويوحنــا بــأ َّن لديهمــا الحــل للمشــكلة« .فل َّمــا رأى ذلــك تلميــذاه يعقــوب
ويوحنــا ،قــاال’ :يــا رب ،أتريــد أن نقــول أن تنــزل نــار ِمــن الســماء فتنفيهــم كمــا فعــل إيليــا
أيضً ــا؟’» (إنجيــل لوقــا  .)٥٤ :٩وبَّــخ يســوع األخويــن ،وغــادروا جمي ًعــا القريــة .إ َّن طريقــة
يســوع هــي طريقــة المحبــة ،ليســت طريقــة العنــف والقتــال.
فــي محضــر محبَّــة يســوع ،تحـ َّول تهـ ُّور وغضــب يوحنــا إلــى محبَّـ ٍة عاطفــة وروح رحمـةٍ
وديعـ ٍة هادئــة .فــي رســالة يوحنــا األولــى ،تظهــر كلمــة المحبــة مــا يقــرب ِمــن أربعيــن مــرة؛
وتظهــر خمســين مـ َّرة بأشــكالها المختلفــة.

اقــرأ ١يوحنــا ٤-١ :١؛ ١يوحنــا ١ :٣؛ ١يوحنــا ١١-٧ :٤؛ و١يوحنــا  .٥-١ :٥مــا الــذي تقولــه
لــك هــذه اآليــات عــن شــهادة يوحنــا والتغييــر الــذي َحــدَ َث فــي حياتــه بســبب تفاعلــه
مع يســوع؟



ـكل
هنــاك مبــدأ أبــدي هــو قانــون الكــون .صرحــت إلــن هوايــت عــن هــذا المبــدأ بشـ ٍّ
ج ِّيــد فــي هــذه الكلمــات« :فاســتخدام القــوة ُمناقــض لمبــادئ ُحكــم هللا ،فهــو يرغــب فــي
غيــر خدمــة المحبــة فقــط ،والمحبــة ال تجــيء باألمــر أو اإلكـراه واإلرغــام .وال يمكــن اكتســاب
محبــة القلــوب بال ُعنــف أو قـ َّوة الســلطان ،فالمحبــة ال يوقظهــا ســوى المحبــة» (روح النبــوة،
مشــتهى األجيــال ،صفحــة .)١٩
عندمــا نُكــ ِّرس أنفســنا للمســيح ،ستشــع محبتــه ِمــن خاللنــا إلــى اآلخريــن .إ َّن أعظــم
شــهادة للمســيحية هــي حيــاة تغيَّــرت .هــذا ال يعنــي بأننــا لــن نُخطــئ أبـ ًدا وبأننــا أحيانًــا قــد
ال نكــون قنــوات للمحبــة والنعمــة التــي ينبغــي أن نكونهــا .لكــن ذلــك يعنــي ،بشــكل مثالــي،
بــأ َّن محبــة المســيح ســتفيض ِمــن حياتنــا ،وســنكون بركــة لمــن هــم حولنــا.

إلــى أي مــدى تعكــس محبــة المســيح إلــى اآلخريــن؟ تم َّعــن فــي النتائــج ال ُمترتِّبــة
علــى إجابتــك.
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٨أيلول (سبتمرب)

قصة يسوع
إخبار َّ

َمـن ُهمـا أ َّول ُم ْر َسـلَين أرسـلهم يسـوع؟ لـم يكونـا ِمـن ضمـن التالميـذ .لـم يكونـا ِمـن بين
لمـدى طويـل .إ َّن ال ُم ْر َسـلين األوليـن اللذيـن أرسـلهما يسـوع كانـا مجنونيـن،
أتبـاع المسـيح
ً
ُمتسـلِّط عليهمـا إبليـس ،اللذيـن كانـا قبـل سـاعات قليلـة مضـت يُ ْر ِهبـان ويو ِقعـان ال ُّرعب في
قلـوب قاطنـي القـرى المجـاورة.
بقـ َّوة شـيطانية خارقـة للطبيعـة ،ك ََسـر أحـد المجنونين السالسـل التي كانت تُق ِّيـده ،وصرخ
ٍ
بأصـوات ُمرعبـة ،ومـ َّزق جسـده بالحجـارة ال ُمدبَّبة .إ َّن األسـى والبـؤس في أصواتهما لم يعكسـا
وبؤسـا أعمـق فـي نفسـيهما (إنجيل متـى ٢٩ ،٢٨ :٨؛ إنجيل مرقـس .)٥-١ :٥
أسـى ً
إال ً
ولك ّنهمـا بعـد ذلـك قابلا يسـوع ،وتغ َّيـرت حياتهمـا .لَـ ْم يعـودوا أبـ ًدا كمـا كانـا .لقـد طَـ َر َد
يسـوع شـياطين التعذيـب إلـى خارج جسـديهما وإلى داخل قطيـعٍ ِمن الخنازيـر ،فاندفعوا ِمن
علـى الجـرف إلـى البحـر (إنجيل متـى ٣٤-٣٢ :٨؛ إنجيـل مرقـس .)١٤ ،١٣ :٥

اقــرأ إنجيــل مرقــس  .١٧-١ :٥مــا الــذي حــدث لهذيــن الرجليــن ،ومــا الــذي وجــده أهــل
المدينــة عندمــا خرجــوا ل ُمشــاهدة مــا حدث؟



لقـد أصبـح المجنونـان اآلن رجليـن جديديـن ،إذ قـد تحـ َّوال بقـ َّوة المسـيح .وقـد وجدهمـا
أهـل المدينـة جالسـين عنـد قدمي يسـوعُ ،مص ِغييـن إلى كل كلمة تخـرج من فم السـ ِّيد .علينا
أن نالحـظ بـأ َّن إنجيـل متـى يقـول أنه كان هنالـك مجنونان تـ َّم إنقاذهما ،في حيـن يُركِّز إنجيل
قصـة رجـل واحد فقـط ِمن اإلثنيـن .ولكن النقطة هي أ َّن يسـوع أعادهما جسـديًا
مرقـس علـى َّ
وعقل ًيا وعاطف ًيـا وروح ًيا.

اقــرأ إنجيــل مرقــس ِ .٢٠-١٨ :٥مــن الواضــح أنَّ هذيــن المجنونيــن ال ُمتغ ِّيريــن ،هذيــن
ال ُمتَجدِّ ديــن حدي ًثــا ،أرادا أن يُالزمــا يســوع ،ولكــن مــا الــذي أرســلهما المســيح ليفعلوه؟
«لقـد ا ِ
ـي لهذيـن الرجليـن امتيـاز سـماع تعاليـم المسـيح لمـدى لحظـات قليلـة .إنهمـا
ُعط َ
لـم يسـمعا ِمـن فمـه عظـة واحدة ،ولـم يكونـا يسـتطيعان أن يُعلِّما الشـعب كما كان يسـتطيع
التالميـذ الذيـن كانـوا يالزمونـه كل األيـام .ولكنهمـا كانـا يحملان فـي قلبيهما الدليـل على كون
وأحسـا بـه
يسـوع هـو مسـيا .كانـا يسـتطيعان أن يقـوال مـا يعرفانـه ،ومـا قـد رأيـاه ،وسـمعاهَّ ،
مسـت نعمة هللا قلبـه» (روح النبوة،
مـن قـ َّوة المسـيح .وهـذا ما ال يسـتطيع أن يفعلـه كل َمن َّ
مشـتهى األجيـال ،صفحـة  .)٣١٧لقـد أعـ َّدت شـهادتهما ال ُمـ ُدن العشـرة ،الواقعـة علـى شـاطئ
بحـر الجليـل ،لقبـول تعاليـم يسـوع .هذه هـي قوة الشـهادة الشـخصية.
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الشهادة بيقين


اقــرأ ١يوحنــا ١٣-١١ :٥؛ عبرانييــن ٢٢-١٩ :١٠؛ و١كورنثــوس  .٢ ،١ :١٥مــا هــو يقيــن
الحيــاة األبديــة الــذي يعطيــه لنــا ال ِك َتــاب ال ُم َقــدَّ س والــذي يســمح لنــا أن نشــهد
لخالصنــا فــي المســيح بثقــة؟

إذا لــم يكــن لدينــا اليقيــن الشــخصي بالخــاص بيســوع ،ليــس ِمــن الممكــن أن نُشــاركه
مــع شـ ٍ
ـخص آخــر .ال يمكننــا أن نُشــارك مــا ال نمتلكــه شــخصيًا .هنــاك مســيحيون ذوي ضمائــر
حساســة يعيشــون فــي حالـ ٍة ُمســتمرة ِمــن عــدم اليقيــنُ ،متســائلين فيمــا إذا كانوا ســيصبحون
صالحيــن بمــا يكفــي ليخلصــوا .قــال أحــد الواعظيــن ال ُمســنين ال ُحكمــاء ذات مــرة« :عندمــا
أنظــر إلــى نفســي ،ال أرى أيَّــة إمكانيــة للخــاص .عندمــا أنظــر إلــى يســوع ،ال أرى أيَّــة إمكانيــة
ـي َوا ْخل ُُصــوا يَــا
للهــاك ».تــر ُّن كلمــات الـ َّرب بيقيــن عبــر العصــور واألجيــال قائلــة« :اِلْتَ ِفتُــوا إِلَـ َّ
ـس آ َخـ َر» (إشــعياء .)٢٢ :٤٥
َج ِميـ َع أَق َِاصــي األَ ْر ِض ،ألَنِّــي أَنَــا ُ
هللا َولَ ْيـ َ
إ َّن إلهنــا يريــد ِمــن كل واحـ ٍـد م َّنــا أن يفــرح بالخــاص الــذي يقدمــه لنــا مجانًــا .إنَّــه يتــوق
ألن نختبــر نحــن معنــى أن نتبــ َّرر بنعمتــه وأن نتحــ َّرر مــن الدينونــة التــي تجلبهــا ذنــوب
الخطيــة .وكمــا قــال بولــس فــي روميــة « :٥فــإذ قــد تبررنــا باإليمــان ،لنــا ســام مــع هللا بربنــا
يســوع المســيح» (روميــة  .)١ :٥ويضيــف أنــه يمكــن أن يكــون لدينــا اليقيــن أن« :ال شــيء
مــن الدينونــة اآلن علــى الذيــن هــم فــي المســيح يســوع» (روميــة  .)١ :٨يؤكِّــد الرســول يوحنــا
أنَ « :مــن لــه االبــن فلــه الحيــاة ،و َمــن ليــس لــه ابــن هللا فليســت لــه الحيــاة» (١يوحنــا .)١٢ :٥
فــإذا كُ َّنــا قــد قبلنــا يســوع باإليمــان ،وهــو يســكن فــي قلوبنــا بواســطة روحــه القــدوس،
فــإ َّن عطيــة الحيــاة األبديــة هــي لنــا اليــوم .هــذا ال يعنــي القــول أنَّــه حالمــا اختبرنــا نعمــة
هللا والخــاص بالمســيح ،ال يمكننــا أن نفقدهــا أبـ ًدا (٢بطــرس ٢٢-١٨ :٢؛ عبرانييــن ٦ :٣؛ رؤيــا
يوحنــا  .)٥ :٣نحــن دائ ًمــا نمتلــك حريــة االختيــار لالبتعــاد عــن هللا ،ولكــن مــا أن اختبرنــا
محبتــه وفهمنــا ُع ْمـ َـق تضحيتــه ،يجــب علينــا أال نختــار أب ـ ًدا االبتعــاد عــن ذاك الــذي يحبنــا
بهــذا القــدر .يو ًمــا بعــد يــوم ســنبحث عــن فـ ٍ
ـرص لنشــارك مــع اآلخريــن النعمــة التــي ُم ِن َحــت
لنــا بيســوع.

هــل لديــك اليقيــن بالخــاص فــي يســوع؟ إذا كان األمــر كذلــك ،علــى مــاذا يرتكــز
هــذا اليقيــن؟ لمــاذا لديــك هــذا اليقيــن؟ أيــن يوجــد هــذا اليقيــن؟ مــن ناحيــة
أخــرى ،إذا لــم يكــن لديــك هــذا اليقيــن ،لمــاذا أنــت غيــر متأكِّــد؟ كيــف يمكنــك
إيجــاد هــذا اليقيــن؟
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شيء يستحق أن نشهد له
فــي .فمــا أحيــاه اآلن فــي
«مــع المســيح ُصلِ ْبــت ،فأحيــا ال أنــا ،بــل المســيح يحيــا َّ
الجســد ،فإنَّمــا أحيــاه فــي اإليمــان ،إيمــان ابــن هللا ،الــذي أح َّبنــي وأســلم نفســه
ألجلــي» (غالطيــة .)٢٠ :٢
هنــاك بالتأكيــد تضحيــات عندمــا نقبــل المســيح .هنــاك أشــياء يطلــب منــا أن نُض ِّحــي بهــا.
لقــد أوضــح يســوع االلت ـزام المطلــوب لمــن يتبعــه« :إن أراد أحــد أن يأتــي ورائــي فلينكــر
نفســه ويحمــل صليبــه كل يــوم ويتبعنــي» (إنجيــل لوقــا  .)٢٣ :٩المــوت علــى الصليــب هــو
مــوت مؤلــم .عندمــا نُســلِّم حياتنــا لدعــوات المســيح وإنســاننا العتيــق» إنســان الخطيــة
يُصلَــب (انظــر روميــة  ،)٦ :٦نتألَّــمِ .مــن المؤلــم أحيانًــا التَّخلِّــي عــن رغبــات ُمح َّببــة إلينــا
وعــادات الزمتنــا طــوال العمــر ،ولكــن المجــازاة تفــوق األلــم.
إ َّن الشــهادات القويــة التــي تؤثِّــر علــى تغييــر حيــاة اآلخريــن ت ُركِّــز علــى مــا فعلــه المســيح
ألجلنــا ،وليــس علــى مــا ت َ َخلَّينــا عنــه نحــن مــن أجلــه .إنَّهــا ت ُركِّــز علــى تضحيتــه ،وليــس علــى
مــا يُســ َّمى ’تضحياتنــا‘ .أل َّن المســيح ال يطلــب م َّنــا أبــ ًدا أن نتخلَّــى عــن أي شــيء يكــون
االحتفــاظ بــه هــو لصالحنــا.
مــع ذلــك ،فــإ َّن تاريــخ المســيحية ملــيء بقصــص عــن أولئــك الذيــن ق َّدمــوا تضحيــات
هائلــة ألجــل المســيح .ليــس ألن هــؤالء النــاس كانــوا يربحــون الخــاص ،أو أل َّن أفعالهــم ،مهمــا
كانــت منكــرة للــذات و ُمضحيــة ،منحتهــم اســتحقاقًا أمــام هللا .بــدلً مــن ذلــك ،وفــي أغلــب
الحــاالت ،كان هــؤالء الرجــال والنســاء علــى اســتعداد ألن يطرحــوا كل شــيء علــى مذبــح
التضحيــة ،وف ًقــا لدعــوة هللا فــي حياتهــم ،ألنهــم أدركــوا مــا فعلــه المســيح مــن أجلهــم.



اقــرأ إنجيــل يوحنــا ١٢ :١؛ إنجيــل يوحنــا ١٠ :١٠؛ إنجيــل يوحنــا ٢٧ :١٤؛ و١كورنثــوس
 .٣٠ :١ترتكــز شــهادتنا دائ ًمــا علــى مــا فعلــه المســيح مــن أجلنــا .عــدِّ د بعــض عطايــا
نعمتــه الــواردة فــي اآليــات أعــاه.

فــي ضــوء اآليــات أعــاه ،ف ِّكــر فيمــا فعلــه المســيح مــن أجلــك .ربمــا تكــون مســيح ًيا
ُمك َّر ًســا طــوال حياتــك ،أو ِمــن الممكــن أن تكــون قــد اختَ َبـ ْرتَ تجــد ًدا مفاجئًــا ومثيـ ًرا .تأ َّمــل
فــي كــم كان يســوع صال ًحــا معــك وتأ َّمــل فــي الهــدف والســام والســعادة التــي منحهــا لــك.
ف ِّكــر فــي األوقــات التــي أعطــاك فيهــا ال ُق ـ َّوة لتجتــاز االختبــارات الصعبــة فــي حياتــك.

مــا نــوع التضحيــات التــي ُدعيــت ألن تُقدِّ مهــا ِمــن أجــل المســيح؟ مــا الــذي تعلَّمتــه
مــن اختباراتــك والــذي يُ ْم ِكــن أن يكــون بركــة لآلخريــن؟
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«إ َّن ذلــك الجمــع ال ُمن َد ِهــش الــذي كان يزحــم المســيح لــم يكــن يحــس بقــوة حيــاة أو
نشــاط .ولكــن تلــك المــرأة ال ُمتألمــة حينمــا م ـ َّدت يدهــا لتلمســه مؤمنــة بأنهــا ستُشــفى
أحســت بقوتــه الشــافية .كذلــك الحــال فــي الناحيــة الروحيــة .فكــون اإلنســان يتكلــم عــن
َّ
الديانــة فــي غيــر اكتـراث ،وكونــه يُصلــي بــدون جــوع فــي النفــس وبــدون إيمــان حــي فــكل
ذلــك ال يجــدي فــي النفــس فتيـ ًـا .إ َّن اإليمــان اإلســمي بالمســيح الــذي يقبلــه علــى أنَّــه ُمجـ َّرد
ُمخلِّــص للعالــم ال يمكنــه أن يمنــح النــاس الشــفاء .فاإليمــان الــذي للخــاص ليــس هــو ُمجـ َّرد
قبــول الحــق قبــولً عقل ًيــا… ال يكفــي كوننــا نؤمــن عــن المســيح بــل علينــا أن نؤمــن بــه .إ َّن
اإليمــان الوحيــد الــذي يمكــن أن ينفعنــا هــو الــذي يُعانــق يســوع ويقبلــه كمخلــص شــخصي،
اإليمــان الــذي يُخصــص اســتحقاقات الفــادي ألنفســنا…
«إ َّن اعترافنــا بأمانــة هللا هــو الوســيلة التــي قــد اختارتهــا الســماء إلعــان المســيح للعالــم.
علينــا أن نعتــرف بنعمتــه كمــا قــد أعلنهــا القديســون منــذ ال ِقـ َدم .ولكــن مــا يمكــن أن يكــون
أعظــم فاعليــة هــو شــهادتنا االختباريــة .إننــا نكــون شــهو ًدا هلل عندمــا نُعلــن فــي ذواتنــا فاعليــة
القــوة اإللهيــة .إ َّن كل فــرد لــه حيــاة تختلــف عــن حيــاة اآلخريــن واختبــار يختلــف اختالفًــا
ب ِّي ًنــا عــن اختباراتهــم .وهللا يرغــب فــي أن يرتفــع تســبيحنا إليــه وأن يكــون مميـ ًزا لشــخصياتنا.
فهــذه االعترافــات الثمينــة فــي تســبيح مجــد نعمتــه متــى كانــت تســندها حيــاة شــبيهة بحيــاة
المســيح ســتكون لهــا قــوة ال ت ُقــاوم تعمــل لخــاص النفــوس( ».روح النبــوة ،مشــتهى األجيــال،
صفحــة .)٣٢٣

أسئلة للنقاش
 .1مــا هــي عناصــر الشــهادة ال ُمقنعــة؟ اقــرأ شــهادة بولــس أمــام أغريبــاس فــي
أعمــال الرســل  .٢٣-١ :٢٦مــاذا كان أســاس شــهادته؟

 .2لمــاذا تعتقــد بــأنَّ شــهادتنا الشــخصية ع َّمــا فعلــه المســيح مــن أجلنــا قويــة جِ دًّ ا؟
مــع ذلــك ،كيــف تســتطيع أن تجيــب عــن الســؤال :حس ـ ٌن ،هــذا مــا حــدث لــك
أنــت ،ولكــن مــاذا لــو أننــي ال أمتلــك مثــل هــذا االختبــار؟ لمــاذا ينبغــي الختبــارك
ـي أن أتبــع يســوع؟
أن يكــون قــاد ًرا علــى أن يعلِّمنــي أي شــيء عــن لمــاذا يجــب علـ َّ
 .3مــا هــي بعــض األشــياء التــي ترغــب فــي أن تتحاشــاها عندمــا تُشــارِك شــهاداتك
مــع إنســانٍ غيــر مؤمــن؟
 .4تأ َّمــل فــي الســؤال المتعلِّــق بيقين َّيــة الخــاص .لمــاذا يعــد هــذا جــز ًءا مه ًمــا ِمــن
االختبــار المســيحي؟ كيــف يمكننــا أن نتيقَّــن مــن أمــر خالصنــا بينمــا ،فــي ذات
الوقــت ،ال نكــون متغطرســين ومتعجرفيــن؟
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