الدرس األول

 *  31 – 25كانون األول (ديسمرب)

الرسالة للعبرانيين ولنا

الس ْبت بَ ْع َد الظُّ ْهر
َّ

المراجـع األسـبوعية :عبرانييـن  3 :2و4؛ بطـرس األولـى  14 :4و16؛ عبرانييـن :13
 9 – 1و13؛ ملـوك األول 18 – 1 :19؛ عبرانييـن 14 – 12 :3؛ سـفر العـدد .13
الص ْبرَِ ،ح َّتى إِ َذا َص َن ْع ُت ْم َم ِشـي َئ َة ِ
هللا تَ َنالُونَ الْ َم ْو ِعدَ »
آيـة الحفـظ« :ألَنَّك ُْم تَ ْح َتا ُجونَ إِلَى َّ
(عبرانيين .)36 :10
هـل سـبق لـك وأن تخيلـت الرب يسـوع أو أحد ال ُر ُسـل وهو يعـظ عظ ًة ما؟ صحيـح أن لدينا
مقتطفـات وأجـزاء مكتوبـة مـن عظاتهـم ،غيـر أنهـا ال تقـدم لنـا سـوى فكـرة محدودة عـن تلك
العظـات التـي كانـوا يلقونهـا .ولكـن هللا فـي أسـفار الوحـي المقدسـة قد حفـظ لنا عظـة كاملة
علـى األقـل ،أال وهي رسـالة الرسـول بولـس إلـى العبرانيين.
أشـار بولـس ،كاتـب الرسـالة إلـى العبرانييـن ،إلـى الكلمـات التي كتبها فـي رسـالته على أنها
«كلمـة الوعـظ» (عبرانييـن  .)22 :13وقـد اسـتعمل هـذا التعبير لإلشـارة إلى العظة فـي كلٍ من
المجمع (أعمال  )15 :13وفي العبادة المسـيحية (تيموثاوس األولى  .)13 :4ولهذا السـبب يُقال
أن الرسـالة إلـى العبرانييـن هـي أول «عظة مسـيحية مكتملة» .كانت الرسـالة للعبرانيين موجهة
إلـى المؤمنيـن الذيـن قبلـوا الـرب يسـوع ،ولكنهـم واجهـوا صعوبـات بعـد ذلـك .فقـد تعـ َّرض
البعـض منهـم لإلهانـة واالضطهاد العلني (عبرانييـن  ،)34 – 32 :10وواجه آخـرون ضيقات مالية
(عبرانييـن  5 :13و ،)6والكثيـرون منهـم واجهـوا متاعـب أخـرى وبـدأوا يتشـككون فـي إيمانهـم
(عبرانييـن  12 :3و .)13هـل نتعـ َّرض نحـن اليوم ألشـياء مماثلة؟
إال أن الرسـول فـي عظتـه المؤثـرة لهـم قـد حثَّهـم (وحثنا نحـن أيضً ا) علـى ضـرورة المثابرة
فـي إيمـان يسـوع وتثبيـت أنظارنا على شـخص المسـيح الموجـود اآلن فـي ال َم ِ
قدس السـماوي.

*نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعدا ًدا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق  1كانون الثاني (يناير)..
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األحد
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بداية مجيدة
حتـى يتسـنى لنـا فهـم العظة وتطبيق رسـالتها علـى حياتنا ،نحتـاج أوالً لفهم تاريخ كنيسـة
العبرانييـن والوضـع الـذي كانـت فيـه عندما تلقى جمهورها الرسـالة من الرسـول.


اقرأ عبرانيين  3 :2و .4ماذا كان اختبار جمهور كنيسة العبرانيين عندما قبلوا اإليمان في البداية؟

تشـير هـذه الفقـرة إلـى أن جمهـور كنيسـة العبرانيين لم يسـمعوا كلمة الوعظ من شـخص
الـرب يسـوع نفسـه ،لكنهم عوضً ـا عن ذلك تع َّرفـوا على اإلنجيل بواسـطة كارزيـن آخرين كانوا
قد بشـروهم بأخبـار «الخالص».
ويخبرنـا الرسـول بولـس أن الرسـالة قـد «تثبتـت» لهم مـن قبل ال ُر ُسـل الذين بشـروهم بها،
وأن هللا نفسـه شَ ـهِد معهـم «بآيـات وعجائـب وقـوات متنوعة» .هـذا يعني أن هللا قـد ث َّبت لهم
اإلنجيـل وأكـده مـن خلال اآليـات وغيرها مـن األفعال القديـرة ،بما فـي ذلك توزيـع المواهب
الروحيـة .ويخبرنـا العهـد الجديـد أن معجـزات الشـفاء وإخـراج األرواح الشـريرة وانسـكاب
المواهـب الروحيـة كانـت تصاحـب الكـرازة باإلنجيل فـي األماكـن الجديدة.
عندمـا بـدأت الكنيسـة المسـيحية ،سـكب هللا روحـه علـى ال ُر ُسـل فـي أورشـليم حتـى
يتمكنـوا مـن إعلان اإلنجيـل بلغـات لـم تكـن معروفـة لهـم مـن قبـل وليكونـوا قادريـن علـى
صنـع المعجـزات (أعمـال الرسـل  .)3 ، 2أجـرى فيلبـس عجائـب مماثلـة فـي السـامرة (أعمـال
 ،)8وبطـرس فـي يافـا وقيصريـة (أعمـال  ،)10 ، 9وبولـس طـوال خدمتـه فـي آسـيا الصغـرى
وأوروبـا (أعمـال  .)28-13لقـد كانـت هـذه العجائـب والقـوات بمثابـة شـهادة ح َّيـة علـى أن
رسـالة «الخلاص» – المتمثلـة فـي تأسـيس ملكـوت هللا والخلاص مـن اإلدانة والتحـرر من قوى
الشـر (عبرانييـن  – )29-25 :12قـد تث َّبتـت وتأيـدت.
لقـد أدخـل الـروح القـدس في قلـوب المؤمنين المسـيحيين األوائـل االقتناع بـأن خطاياهم
قـد غُفـرت ،ولذلـك لـم يخافـوا مـن الدينونـة ،وبالتالـي فقـد كانـت صلواتهـم تتسـم بالجـرأة
والشـجاعة والثقـة ،وكان اختبارهـم الروحي يتسـم بالفـرح (أعمال  .)47 – 37 :2والمسـتعبدون
للشـيطان أسـلمهم أيضً ـا الـروح لقـوى الشـر ،وقـد برهـن ذلـك بقـوة علـى تفوق قـوة هللا على
قـوى الشـر ،وكشـف أن ملكـوت هللا قـد تأسـس فـي حياتهم.

مـا هـي قصـة اهتدائـك وقبولك لإليمـان؟ بأية طـرق تث َّبت اعتقـادك وإيمانـك بالرب
يسـوع المسـيح كمخلصـك وربـك؟ لمـاذا مـن الجيـد أن تتذكـر فـي بعـض األوقـات
الطريقـة التـي عمـل بهـا هللا أوالً فـي حياتـك ليجذبـك إليه؟
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االثنين
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آالم العبرانيين
عندمـا اعتـرف المؤمنـون بإيمانهـم فـي المسـيح وانضمـوا إلـى الكنيسـة ،قامـوا بتمييـز
أنفسـهم عـن بقيـة المجتمـع .إال أن ذلـك أدى إلـى حـدوث الخالفـات وذلـك بسـبب االعتقـاد
أنهـم حكمـوا علـى مجتمعهـم وقيمـه حك ًمـا سـلب ًيا.



اقرأ عبرانيين  34 – 32 :10وعبرانيين  .3 :13ماذا كان اختبار جمهور كنيسة العبرانيين
بعد اهتدائهم؟

مـن المحتمـل جـ ًدا أن شـعب كنيسـة العبرانييـن تعرضوا لإلسـاءة الكالمية والجسـدية على
أيـدي العصابـات التـي قـام المعارضـون بالتحريـض عليهـا ضدهـم (راجـع علـى سـبيل المثـال
أعمـال  ، 22-19 :16أعمـال  .)9-1 :17كمـا أنهـم تعرضـوا للسـجن .ومـن المحتمـل أيضً ـا أنهـم
تعرضـوا للضـرب ،ذلـك ألن المسـؤولين كانـت لديهـم السـلطة المتعلقـة بفـرض العقوبـات
والسـجن ،دون االلتـزام بالقواعـد القضائيـة والقانونيـة المناسـبة فـي كثيـر مـن األحيـان ،وهـم
يقومـون بجمـع األدلـة (أعمـال  22 :16و 23علـى سـبيل المثـال).

اقـرأ عبرانييـن  26 – 24 :11وبطـرس األولـى  14 :4و .16كيـف يسـاعدنا اختبـار موسـى
واختبـار قارئـي رسـالة بطـرس الرسـول األولـى علـى فهـم السـبب المتعلـق باضطهـاد
المؤمنيـن المسـيحيين؟



إن «تحمل عار المسيح» يعني ببساطة التشبه بالمسيح والتصرف مثله وتحمل الخزي واإلساءة
اللذين ينطوي عليهما االرتباط به .لقد كانت العداوة العلنية بحق المسيحيين بسبب معتقداتهم
الدينية المميزة .فالممارسات الدينية غير المفهومة يمكنها أن تؤدي إلى شعور اآلخرين باإلهانة،
إذ يرون أن األشخاص الذين يلتزمون بأسلوب حياة ومبادئ مختلفة يجعلون اآلخرين يشعرون
بالذنب أو الخزي .فعلى سبيل المثال اتهم تاسيتوس المسيحيين بكرههم للبشر وذلك بحلول
منتصف القرن األول الميالدي (ألفريد شيرش وويليام برودريب ،نيويورك ،المكتبة الحديثة،
 .)1942آيًا كان سبب هذه التهمة فهي خالية تما ًما من الصحة ،إذ إن العديد من المسيحيين
األوائل ،كأولئك الذين كتب إليهم بولس هذه الرسالة ،واجهوا اآلالم واالضطهادات بسبب إيمانهم.

اآلالم تصيـب أي إنسـان سـواء كان مسـيح ًيا أم ال .ولكـن ماذا يعنـي أن نتألم من أجل
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المسـيح؟ ومـن بيـن اآلالم التـي نتعـ َّرض إليها ،ما مقـدار اآلالم التـي نواجهها من أجل
المسـيح؟ وما مقـدار اآلالم الناتجة عن اختياراتنا الشـخصية؟

الثالثاء
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تعب العبرانيين
نجـح قـراء الرسـالة إلـى العبرانييـن فـي المحافظـة علـى إيمانهـم ووالئهـم للمسـيح رغـم
الرفـض واالضطهـاد الـذي تع َّرضـوا إليـه .إال أن الخالفـات كان لها أثرها على المـدى الطويل .لقد
جاهـدوا الجهـاد الحسـن ورغـم أنهـم خرجـوا منـه منتصريـن لكنهم كانـوا أيضً ـا متعبين.



اقرأ عبرانيين 18 :2؛ عبرانيين  12 :3و13؛ عبرانيين 15 :4؛ عبرانيين 25 :10؛ عبرانيين 3 :12
و 12و13؛ وعبرانيين  9 – 1 :13و .13ما هي بعض التحديات التي كان يواجهها المؤمنون؟

تخبرنـا الرسـالة إلـى العبرانييـن أن قارئيهـا اسـتمروا فـي اختبـار الضيقات والمشـقات .فقد
اسـتمرت اإلسـاءات الكالميـة وغيرهـا مـن اإلسـاءات بحقهـم وفـي شـرفهم (عبرانييـن .)13 :13
وبعـض المؤمنيـن كانـوا ال يزالـون فـي السـجن (عبرانييـن  – )3 :13األمـر الـذي أنهك الكنيسـة
مـن الناحيـة المادية والنفسـية .لقد كانـوا متعبين (عبرانيين  12 :12و ،)13وكان من السـهل أن
يكلّـوا ويخـوروا في نفوسـهم (عبرانييـن .)3 :12
بعـد انقضـاء فرحـة النصر ،مـن الطبيعي أن تصبح الدفاعات النفسـية وغيرها من األسـاليب
الدفاعيـة لـدى األشـخاص والمجتمعـات أقـل حـدة ،فيصبحـون أكثـر عرضـة لهجمـات أعدائهم
المضـادة .والقـوة التـي قام الشـخص أو المجتمع باللجوء إليهـا لمواجهة التهديـدات والمخاطر
الداهمـة يصيـر من الصعـب اللجوء إليهـا مجد ًدا.


اقرأ ملوك األول  .4 – 1 :19ماذا حدث إليليا؟

«ولكـن ر ّد فعـل كالـذي غال ًبـا ما يتبع إيمانًا قويًـا ونجا ًحا مجي ًدا كان يضغـط على إيليا .كان
اإلصلاح الـذي بـدأ على جبـل الكرمل ،فاسـتب ّدت بقلبـه الكآبة .باألمـس ارتفع
يخشـى أال يـدوم
ُ
إلـى قمـة «الفسـجة» واآلن يهـوي إلى األعماق .عندمـا كان تحت إلهام هللا القديـر ،ثبت إيمانه
أمـام أقسـى امتحـان ،ولكـن عندمـا دهمه الخـوف ور ّن في أذنيه صـوت تهديد إيزابـل ،وعندما
كف إيليا عن تمسـكه باهلل .كان
كان يبدو أن الشـيطان انتصر بواسـطة مؤامرة إيزابل الشـريرةّ ،
قـد ارتفـع إلـى علـو شـاهق ،فـكان رد الفعـل هائلاً مري ًعا .إذ نسـي إيليـا هللا ،هـرب حتى وجد
نفسـه وحيـ ًدا فـي قفر موحـش» (إلن هوايـت ،اآلباء والملـوك ،صفحة .)131
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فكر في األوقات التي فشلت فيها في حياتك الروحية وحاول أن تفهم الظروف
والعوامل التي أدت إلى ذلك الفشل .ما الذي كان بإمكانك أن تفعله بشكل مختلف؟

األربعاء
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نتقدم م ًعا
َّ

بمـاذا نصـح الرسـول قارئـي الرسـالة فـي ضـوء الوضـع الذي كانـوا فيه؟ مـا الـذي يمكننا أن
نتعلمـه مـن الرسـالة إلـى العبرانييـن من أجـل مصلحتنـا؟ دعونا نحلـل الطريقة التي سـاعد بها
هللا إيليـا علـى التعافي مـن إحباطه.



اقرأ ملوك األول  .18 – 5 :19ما الذي فعله هللا ليعيد إيمان إيليا خادمه؟

قصة تعامل هللا مع إيليا بعد حادثة الكرمل مثيرة ج ًدا لالهتمام ألنها ت ُظهر عناية هللا الرحيمة
وحكمته التي يخدم بها أولئك الذين يعانون من ضيقات وأوجاع ويكافحون الستعادة إيمانهم.
فعل هللا أشياء عديدة إليليا .فقد اهتم أوالً باحتياجاته الجسدية حيث وفّر له الطعام وجعله
يستريح .ثم وبّخه بلطف في المغارة قائالًَ « :ما ل ََك ه ُه َنا يَا إِيلِيَّا؟» ،وساعده على فهم الكيفية
التي يعمل بها ويحقق مقاصده بصورة أعمق .فاهلل لم يكن في الريح أو الزلزلة أو النار ،بل في
الصوت المنخفض الخفيف .ثم أعطى هللا إيليا عمالً ليقوم به وطمأنه أيضً ا.

اقـرأ عبرانييـن  1 :2وعبرانييـن  14 – 12 :3وعبرانييـن  3 :6 – 11 :5وعبرانيين – 19 :10
 .25مـاذا اقتـرح بولس على المؤمنيـن أن يفعلوا؟



نجـد فـي الرسـالة إلـى العبرانييـن العديـد مـن التعليمـات التـي أعطاهـا الرسـول لقارئيهـا
مـن أجـل مسـاعدتهم علـى اسـتعادة قوتهـم األصليـة وإيمانهـم .أحد الجوانـب التي أكـد عليها
بولـس هـو االهتمـام باحتياجـات إخوتهـم فـي اإليمـان .فقـد اقتـرح عليهـم ضـرورة ممارسـة
حسـن الضيافـة وزيـارة المسـجونين منهـم ،وهـو األمـر الذي اقتضـى ضم ًنـا تلبيـة احتياجاتهم.
وقـد حـثَّ الرسـول قارئـي الرسـالة أن يكونـوا أسـخياء ،مذكـ ًرا إياهـم أن هللا لـن يتخلـى عنهـم
(عبرانييـن  .)6 – 1 :13كمـا نجـد أن بولـس وبّخهـم وشـ ّجعهم وحذّرهـم مـن خطـر االنحـراف
عـن الـكالم الـذي سـمعوه منه (عبرانييـن  ،)1 :2وأال يكون قلـب أي واحد منهم شـري ًرا ال إيمان
فيـه (عبرانييـن  ،)12 :3وشـجعهم علـى النمـو فـي فهمهـم لإليمـان (عبرانييـن .)3 :6 – 11 :5
8

كمـا أشـار إلـى أهمية المواظبة على حضـور اجتماعات الكنيسـة (عبرانييـن  .)25 :10باختصار،
أشـار عليهـم أن يحاضـروا ويتقدمـوا م ًعـا ،وأن يشـجعوا بعضهـم بعضً ـا ،وأن يالحظـوا بعضهـم
بعضً ـا للتحريـض علـى المحبـة واألعمال الحسـنة ،لكنـه رفع أيضً ا يسـوع وخدمته فـي المقدس
السـماوي بالنيابـة عنهـم (عبرانييـن  1 :8و2؛ عبرانييـن .)4 – 1 :12

الخميس
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ِفي ه ِذ ِه األَ َّي ِام األَ ِخي َر ِة

اقـرأ عبرانييـن 2 :1؛ عبرانييـن 28 – 26 :9؛ عبرانييـن  25 :10و38 – 36؛ وعبرانييـن :12
 .)28 – 25مـا هـي النقطـة التـي يركـز عليهـا بولس هنا ،وال سـيما فيما يتعلـق بالوقت؟



لقـد شـدد الرسـول علـى عنصـر بالـغ األهمية فـي رسـالته ،أال وهـو أن قارئيها يعيشـون في
«األيـام األخيـرة» (عبرانييـن  ،)2 :1وأن المواعيـد كادت تتحقـق (عبرانييـن  .)38 – 36 :10ومن
المثيـر لالهتمـام ،كمـا سـنرى ،أن بولس في رسـالته يقارن جمهـوره بجيل الصحـراء الذي تمكن
مـن الوصـول إلـى حـدود كنعـان ،وكان على وشـك الدخول إلـى أرض الموعـد .ويذكرهـم «ألَنَّ ُه
ـئ» (عبرانيين  .)37 :10وبعد ذلك يشـجعهم قائلاًَ « :وأَ َّما
بَ ْعـ َد قَلِيـل جِـ ًّدا َسـيَأْتِي اآلتِي َوالَ يُبْ ِط ُ
نَ ْحـ ُن فَل َْسـ َنا ِمـ َن اال ْرتِـ َدا ِد لِلْ َهلا َِك ،بَ ْـل ِمـ َن ا ِإلي َمانِ القْ ِت َنـا ِء ال َّنف ِ
ْـس» (عبرانييـن  .)39 :10ذكّرت
هـذه النصيحـة األخيـرة قارئـي الرسـالة ،ونحن أيضً ـا ،بالمخاطر التـي قد تع َّرض إليها شـعب هللا
تاريخ ًيـا قبـل أن تتحقـق وعود هللا.
يتحـدث سـفر العـدد تحديـ ًدا عـن هـذا األمـر .يخبرنـا السـجل الكتابـي أن شـعب هللا كابـد
خسـائر هامـة مرتيـن قبـل دخولهـم أرض الميعـاد .تخبرنـا المرة األولـى ،الوارد ذكرها في سـفر
العـدد  13و ،14عـن الشـكوك التـي بثهـا العديـد مـن القـادة فـي الجماعـة وأدت إلـى ضعـف
إيمـان الشـعب .وبسـبب ذلـك قـررت الجماعـة تعييـن قائـد جديـد والعـودة إلى مصـر ،وذلك
فـي اللحظـة التـي فيهـا كانـوا على وشـك الدخـول إلـى كنعان.
وفـي المـرة الثانيـة ،وقـع شـعب هللا فـي فـخ االنغماس فـي الشـهوات الجسـدانية والعبادة
الباطلـة فـي بعـل فغـور (سـفر العـدد  24و .)25وعلـى الرغـم مـن أن بلعـام لـم يتمكـن مـن
جلب لعنة على شـعب هللا ،اسـتخدم الشـيطان التجارب واإلغراءات الجنسـية القتياد شـعب هللا
للعبـادة الباطلـة والخطيـة وإثـارة غضـب هللا عليهم.
يحـذر بولـس قارئـي الرسـالة إلـى العبرانييـن مـن كال الخطريـن .فهـو أوالً يحثهـم علـى
التمسـك بإقـرار إيمانهـم وتثبيت أنظارهم على الرب يسـوع (عبرانييـن  ، 4:14عبرانيين 23 :10
 ،عبرانييـن  .)4-1 :12وثان ًيـا يحضهـم علـى االبتعـاد عـن العهـارة والطمـع (عبرانييـن .)6-4 :13
وأخيـ ًرا يحثهـم علـى احتـرام مرشـديهم (قادتهـم) وإطاعتهـم (عبرانييـن  7 :13و.)17
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بمـا إننـا نفهـم الحـق الكتابـي المتعلـق بحالـة الموتـى ،وأننا بمجـرد أن نغلـق أعيننا
فـي المـوت ،فـإن الشـيء التالـي الـذي نعرفـه هـو المجـيء الثانـي – لمـاذا يمكننـا
القـول بـإن جميـع النـاس قـد عاشـوا فـي «األيـام األخيرة»؟

الجمعة
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لِ َمزِيـد ِمـ ْن الدَّ رس :يشـرح ديفيد ديسـلفا بوضوح سـبب تعـرض المسـيحيين األوائل
لالضطهـاد ،فيقـول« :تب ّنـى المسـيحيون أسـلوب حيـا ٍة  ....كان مـن الممكـن اعتبـاره معاديًـا
للمجتمـع وحتـى تخريبيًـا .وكان الـوالء لآللهـة ،الـذي كان يُعبَّـر عنـه بالحضور الوفـي للطقوس
المتعلقـة بتقديـم الذبائـح ومـا شـابها ،كان يُ َنظـر إليـه كرمـز والء للدولة والسـلطات واألصدقاء
والعائلـة .كانـت عبـادة اآللهـة بمثابـة رمز إلخلاص الفـرد للعالقات التـي تحافظ على اسـتقرار
المجتمـع وازدهـاره .وبسـبب امتناع المسـيحيين عـن عبادة هذه اآللهـة ،فقـد كان يُ َنظَر إليهم
(مثـل اليهـود) بعيـون الشـك ،وأنهم منتهكـون للشـرائع والقوانين ،وعلى أسـاس كونهـم عناصر
تخريبيـة داخـل اإلمبراطوريـة» (المثابـرة فـي الشـكر ،صفحة .)12
«لخائري العزائم ولضعاف القلوب يوجد عالج أكيد  -اإليمان والصالة والعمل .فاإليمان
والنشاط يمنحان اليقين والرضى ويتزايدان يوماً بعد يوم .فهل أنت مج ّرب وتكاد تستسلم
للتو ّجس والجزع واليأس التام؟ فحتى في أحلك األيّام عندما ّ
كل الظواهر على انعدام
تدل ّ
كل سلطان .ومح ّبته وحنانه
األمل ،ال تخش شيئاً .بل ليكن لك إيمان باهلل .إنّه يعرف حاجتك وله ّ
الحق السرمدي .ال يمكن أن
السرمديان ال يكالّن قطّ .ال َ
تخش أن يفشل في إتمام وعده ،فهو ّ
ينكث عهده الذي قد أبرمه مع مح ّبيه .وسيمنح عبيده األمناء قدرا ً من الطاقة والفاعل ّية يكفي
لتلبية حاجاتهم .وقد شهد الرسول بولس قائالً‹ :فَق ََال لِي تَ ْك ِف َيك نِ ْع َم ِتي ألَ َّن قُ َّوتِي ِفي الضَّ ْع ِف
تُ ْك َم ُل  ..لذلك أسر بالضعفات والشتائم والضرورات والضيقات ألجل المسيح .ألَنِّي ِحي َن َما أَنَا
يف ف َِحي َن ِئ ٍذ أَنَا قَو ٌِّي› 2/كورنثوس ( »10 ، 9:12روح النبوة ،الملوك واألنبياء ،صفحة .)112
ضَ ِع ٌ

أسئلة للنقاش
 .1هـل مـن الممكـن أن نكـون «مختلفيـن» بسـبب ارتباطنـا بالمسـيح ،وأال نُ َت َه ُم في
نفـس الوقـت بكوننـا «منفصليـن» عن اآلخريـن وغيـر مكترثين بهم؟
 .2كلمـة «وعـظ» فـي الكتـاب المقـدس يمكنهـا أن تشـير إلـى التوبيخ أو التشـجيع.
مـا هـي األشـياء التـي ينبغـي االنتبـاه إليها ونحـن نـؤدب اإلنسـان المحبط فاقـد الثقة؟
 .3ما هي أوجه الشـبه بين اختبار قارئي الرسـالة إلى العبرانيين واختبار كنيسـة الوديكية
فـي سـفر الرؤيـا 22 – 14 :3؟ وبأيـة طـرق يتشـابه اختبـارك اليـوم ،بعد مرور ألفـي عام،
باختبارهـم ،ومـا الذي يمكننا أن نتعلّمه من أوجه الشـبه؟
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