الدرس

امأل الفراغات بعد قراءة كل نص من الكتاب المقدس.

صوت صارخ في البرية

القصة . . .

متى 12-1:3

ق

اء
قال يسوعِ " :إ َّن ُه َل ْم َي ْظ َه ْر َب ْي َن َم ْن َو َل َد ْت ُه ْم ال ِّن َس ُ
ان ".متى  .11:11ما نعرفه عن هذا
وح َّنا ا ْل َم ْع َم َد ِ
أْ
َع َظ ُم ِم ْن ُي َ
الرجل اإلنفرادي الذي دعا يسوع أعظم األنبياء؟
عندما بدأ يوحنا يبشير في برية اليهودية ،جاء الناس من
من كيلومترات من جميع األنحاء لسماع هذا الرسول
القوي ،الجريء ،والمتواضع .على النقيض الصارخ للزعماء
الدينيين في ذلك الوقت ،اتسمت حياته بالقداسة والبساطة.
في حين ارتدى الكهنة المالبس الفاخرة ،ارتدى يوحنا ثوبا
متواضع من وبر اإلبل مع حزام من
الجلد .بينما كانوا يحتفلوا بالوالئم ،
كان يوحنا يصوم أو يأكل Locusts
(شجرة سنفات الخرنوب) والعسل البري.
رفض أن يشرب أي خمر أو مشروب
قوي ،حتى أن يمتلئ بروح اهلل (لوقا
 .)15:1بدال من المعابد المزخرفة ،إختار
يوحنا األنهار والوديان الصخرية كما
كاتدرائيته للوعظ .قريبا بدأ الناس
يتساءلون" :هل يمكن أن يكون هذا الرجل
إيليا؟"
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يوحنا لبس مثل النبي العهد القديم ،لكنه
لم يكن إيليا في جسد جديد .وأوضح
المالك جبرائيل لآلباء يوحنا قبل والدته
وح
ام ُه َو َل ُه ُر ُ
َم َ
أنه سيذهب " َف َي َت َق َّد ُم أ َ
يء
الياس [الكلمة اليونانية ل"إيليا"]ِ ...ل ُي َه ِّي َ
لر ِّب َش ْعبًا ُم َع ّداً" .لوقا .17:1
ِل َّ
كانوالمفتاح الى وزارة يوحنا إنه سيكون لها نفس القوة
من الروح القدس كما فعل إيليا أن تتسبب في حدوث
انتعاش بين شعب اهلل .وكان العمل خاصا له للتبشير التوبة
عن المعاصي وإعداد الناس لمجيء يسوع األول.
يقول الكتاب المقدس إنه سيكون هناك جيش بأكمله من
إيليا ويوحنا المعمدان في األيام االخيرة للقيام بعمل مماثل
"ها َأ َنا ُأ ْر ِس ُل ِإ َل ْي ُك ْم
في تهيئة العالم لثاني يسوع القادمةَ .
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ِإي ِل َّيا ال َّن ِب َّي َق ْب َل أ ْ
الر ِّ َّ ُ َ ُ
يء َي ْو ُم َق َضا ِء َّ
َن َي ِج َ
مالخي ( .5:4انظر أيضا يوئيل .)31-28:2

	.1ما كان سر حياة يوحنا المليئة بالروح؟
يع قَائِالً« :أَنَا أ ُ َع ِّم ُدكُ ْم بِال َْما ِءَ ،ول ِك ْن َس َيأْتِي َم ْن ُه َو أَقْ َد ُر
اب ُيو َح َّنا الْ َج ِم َ
لوقا  16:3أ َ َج َ
ِم ِّنيَ ،م ْن _______________ _______________ أَنْ أ َ ُح َّل ِر َبا َط ِحذَائِ ِه.
يوحنا  30:3فَالَ ُب َّد أَنْ َيزِي َد ُه َو _______________ أَنَا.
مالحظة :تم وضع عالمة الروح المليئة حياة يوحنا المعمدان التي التواضع غير
عادية .كان هناك اتصال مباشر بين وزارة القوي يوحنا واالستسالم الكامل كان
قد ادلى به للرب .كان الفرح أعلى يوحنا لنقطة أخرى ليسوع وليس لنفسه .وقد
تم تصميم كل ما فعله لتحقيق المجد السم اهلل.

	.٢لم يوحنا المعمدان قراءة الكتاب المقدس؟
ِيق ُم ْس َت ِق َيم ًة
يوحنا  23:1فَق ََال «أَنَا _______________ ُم َنا ٍد فِي الْ َب ِّر َّي ِة :ا ْج َعلُوا الطَّر َ
أ َ َما َم ال َّر ِّب ،ك ََما ق ََال _______________ إِشَ ْع َيا ُء».
مالحظة :نعم! يوحنا مقتبسة من العهد القديم باعتباره دليال على أن لديه
فهم متين من الكتاب المقدس .الكتاب المقدس يخبرنا أيضا أن يوحنا يدرس
تالميذه على الصيام والصالة في كثير من األحيان (متى  .)14:9هذه هي شهادة
أخرى من حبه العميقلص الرب .بالطريقة نفسها ،من خالل الوالءات الشخصية
لدينا ودراسة الكتاب المقدس ،يمكننا التوصل الى معرفة اهلل ومحبته ،وتلقي
من روحه.

	.٣كان يوحنا المعمدان على استعداد للشهادة ليسوع؟
يوحنا َ 29:1وفِي الْ َي ْو ِم ال َّتالِي َرأَى _______________ َي ُسو َع آتِياً نَ ْح َوهُ  ،فَ َه َت َف
قَائِالًَ _______________ _______________« :ح َم ُل الل ِه الَّ ِذي ُيز ُِيل َخ ِطي َئ َة
الْ َعال َِم.
مالحظة :حسب طبيعة يوحنا ،إنه كان شخص إنفرادي (لوقا  .)80:1ولكنه كان
على استعداد للمخاطرة وحتى السخرية لوضع حياته على المحك من أجل أن
يشير إلى يسوع مخلص العالم .في نفس الطريق ،وأولئك الذين يحبون حقا
الرب اليوم أن تكون مستعدة للتخلي عن الخوف والراحة للشاهد ليسوع.

	.٤كان الوعظ على التوالي من شعبية يوحنا بين القيادات السياسية
والدينية؟
لوقا َ 30:7وأَ َّما الْ َف ِّر ِ
يس ُّيو َن َو ُعلَ َما ُء الشَّ رِي َع ِة؛ فَ َق ْد _______________ ق َْص َد الل ِه ِم ْن
نَ ْح ِو ِه ْم إِ ْذ لَ ْم يَكُونُوا قَ ْد ت َ َع َّم ُدوا َعلَى يَ ِد ِه.
لوقا َ 20 ،19:3ول ِك َّن ِهي ُرو ُد َس َحاكِ َم ال ُّر ْب ِع ،إِ ْذ كَانَ ُيو َح َّنا قَ ْد _______________ ...
َوب َِس َب ِب َج ِمي ِع َما ا ْرتَ َك َب ُه ِم َن الشُّ ُرورِ ... ،أَنَّ ُه َح َب َس ُيو َح َّنا فِي _______________.
مالحظة :يوحنا تكلم بجرأة ضد ذنوب شعبية من اليوم الذي تم منغمس حتى
من قبل الزعماء الدينيين .إرادة اهلل األخيرة واليوم رسالة من التوبة والقداسة
التي ال تحظى بشعبية بين أيضا أن يكون معظم القادة السياسيين واحترام
الكنيسة ،ولكن سيكون من الكتاب المقدس.

	.٥هل الكتاب المقدس تثبيط ارتداء المجوهرات والمالبس الفاخرة؟
––٢

 1تيموثاوس  9:2ك ََما أُرِي ُد أ َ ْيضاً ،أَنْ تَظْ َه َر ال ِّن َسا ُء [وبطبيعة الحال ،والرجال] ب َِمظْ َه ٍر
ابُ ،م َت َز ِّي َن ٍ
ات بِالْ َح َيا ِء َوال َّرزَانَ ِةَ ،غ ْي َر
_______________ _______________ الثِّ َي ِ
ُم َت َحلِّ َي ٍ
ات بِالضَّ فَائِ ِر _______________ َوالالَلِي ِء َوالْ ُحلَلِ الْغَال ِ َي ِة الثَّ َمنِ .
َ
 1بطرس َ 4 ،3:3و َعلَى الْ َم ْرأ ِة _______________ تَ َت َز َّي َن بِال ِّزي َن ِة
_______________ ِإلظْ َها ِر َج َمال ِ َها ،بِضَ ْف ِر الشَّ ْع ِر _______________ بِال َّذ َه ِب
اب الْفَا ِخ َر ِةَ .وإِن ََّما تَ َت َز َّي ُن بِال ِّزي َن ِة ال َّدا ِخلِ َّيةَ ،ل ِ َيكُونَ قَلْ ُب َها ُم َت َز ِّيناً ِب ُرو ِح
َولُ ْب ِس الثِّ َي ِ
الْ َو َدا َع ِة َوالْ ُه ُدو ِءَ .ه ِذ ِه ِه َي ال ِّزي َن ُة الَّتِي الَ تَ ْف َنىَ ،و ِه َي غَال ِ َي ُة الث ََّمنِ فِي نَظَ ِر الل ِه!
أشعياء  21-18:3فِي َذل ِ َك الْ َي ْو ِم َي ْن ِز ُع ال َّر ُّب زِي َن َة _______________َ ،و ِع َصا َب ِ
ات
ُر ُؤ ِ
السال َِس َل
وسه َِّن َواألَ ِهلَّةََ ،واألَقْ َرا َط _______________ َوالْ َب َراقِ َعَ ،والْ َع َصائِ َب َو َّ
ِّيب َوال َّت َعاوِي َذ _______________ _______________
َواألَ ْح ِز َمةََ ،وآنِ َي َة الط ِ
األَن ِْف.
مالحظة :نعم! ارتدى يوحنا المعمدان مالبس بسيطة ،ومتواضعة ،نمط
جيد للمسيحيين لمتابعة .الشعبية ،البدع والصيحات الموحية جنسيا اليوم
تشجع على قدر كبير من اإلغراء والديون .اهلل ال تنوي بالنسبة لنا في لباس
الخيش ،ولكن المالبس باهظة الثمن على نحو غير مالئم ،المع ،أو متباه ال
ينبغي أن يكون جزءا من خزانة المالبس المسيحي .على الرغم من أن تحظى
بقبول واسع في ارتداء المجوهرات في العالم ،لديه صورة سلبية في الكتاب
المقدس .قد ال تعترف كل من البنود المذكورة في إشعياء  ،23-18:3ولكن
الناس في أنحاء أخرى من العالم .كثير من هذه الحلي الوثنية هي التي تظهر
اآلن في الثقافة الغربية ،كذلك.

	.٦هل كان هناك عالقة بين حياة يوحنا المليئة بالروح وحميته
البسيطة؟
لوقا َ 15:1و َس ْو َف َيكُونُ َع ِظيماً أ َ َما َم ال َّر ِّبَ ،والَ َيشْ َر ُب _______________ َوالَ
ُم ْس ِكرا ًَ ،و َي ْم َتلِي ُء _______________ _______________.
مالحظة :يجب االمتناع تماما المسيحيين من جميع المشروبات المخمرة
من اجل الحفاظ على عقولهم واضحة واالستماع إلى روح اهلل (سفر األمثال
 32 ،31:23؛ حبقوق  15:2؛  1بطرس .)8:5

	.٧لماذا هو يهتم اهلل إزاء ما نأكل ونشرب؟
ين ا ْبناً ،فَإِ َّي ِ
اك أ َ ْن تَشْ َربِي َخ ْمرا ً َوالَ
ين َوتَلِ ِد َ
القضاة َ 7:13وق ََال لِيَ :ها أَن ِْت َس َت ْح َبلِ َ
الصب َِّي َيكُونُ نَ ِذيرا ً
ُم ْس ِكرا ًَ ،والَ _______________ شَ ْيئاً _______________ ،ألَنَّ َّ
لِل َّر ِّب ُم ْن ُذ َم ْولِ ِد ِه َح َّتى َي ْو ِم َوفَاتِ ِه».
 1كورنثوس  19:6أ َ َما تَ ْعل َُمونَ أَنَّ _______________ ُه َو _______________
الساكِنِ فِي ُك ْم َوالَّ ِذي ُه َو لَ ُك ْم ِم َن الل ِهَ ،وأَنَّ ُك ْم أَنْ ُت ْم ل َْس ُت ْم ِملْكاً
لِل ُّرو ِح الْ ُق ُد ِس َّ
ألَنْف ُِس ُك ْم؟
مالحظة :هناك عالقة مباشرة بين ما نتناوله من طعام أو شراب والوضوح
العقلي ،والقدرة على مقاومة اإلغراءات ،والقدرة على التمييز بين الصواب
والخطأ .كل شيء ،بما في ذلك المسيحية ال ما كان يأكل ويشرب ،وينبغي
القيام به لمجد اهلل ( 1كورنثوس .)31:01

	.٨ماذا يقول الكتاب المقدس عن السلوك الدنيوي؟
يعقوب  4:4فَالَّ ِذي ُيرِي ُد أَنْ _______________ الْ َعالَ َمَ ،ي ْج َع ُل نَف َْس ُه
_______________ لِل ِه.
 2كورنثوس  17:6لِذل ِ َك ا ْخ ُر ُجوا ِم ْن َو ْس ِط ِه ْمَ ،وكُونُوا _______________َ ،يق ُ
ُول
ِس.
ال َّر ُّبَ ،والَ تَلْ ِم ُسوا َما ُه َو نَج ٌ
––٣

 1يوحنا  15:2فَالَّ ِذي ُي ِح ُّب _______________ _______________ ،تَكُونُ
اآلب فِي قَلْ ِب ِه.
َم َح َّب ُة ِ
رومية َ 2:12والَ تَ َتشَ َّب ُهوا ب َهذَا _______________َ ،ب ْل تَ َغ َّي ُروا
الصال ِ َح ُة ال َْم ْق ُبولَ ُة الْكَا ِملَةُ.
_______________ ال ِّذهْنِ  ،ل ِ ُت َم ِّي ُزوا َما ِه َي إِ َرا َد ُة الل ِه َّ
مالحظة :إن الرب قد دعا شعبه اليوم ليعيشوا حياة مثالية ألنها تساعد
اآلخرين على المركز الثاني يعد يسوع القادمة.

	.٩ماذا يجب أن يختار المسيحي للتفكير به؟
	فيلبي َ 8:4و ِخ َتاماً ،أ َ ُّي َها ا ِإل ْخ َوةُ :ك ُُّل َما كَانَ _______________َ ،وك ُُّل َما كَانَ
شَ رِيفاًَ ،وك ُُّل َما كَانَ َعا ِدالًَ ،وك ُُّل َما كَانَ _______________ َوك ُُّل َما كَانَ ُم ْس َت َح ّباً،
الس ْم َع ِةَ ،وك ُُّل َما كَانَ فِي ِه _______________ َو َخ ْصلَ ٌة َح ِمي َدةٌ،
َوك ُُّل َما كَانَ َح َس َن ُّ
فَاشْ ِغلُوا أَفْكَا َركُ ْم ِب ِه.
	مزمور  3:101ل َْن أَضَ َع _______________ _______________ أ َ ْمرا ً َب ِ
اطالً.
مالحظة :يوحنا المعمدان لقيادة الناس إلى االمتناع عن جميع أعمال
العنف (لوقا  .)14:3بالنسبة لنا ،وهذا يشمل مشاهدة العنف كشكل من
أشكال الترفيه .علم يسوع أن المعاصي من الجنس والعنف تنشأ في
األفكار والمواقف (متى  .)28 ،22:5ولذلك ،ينبغي تجنب أي مسيحي البرامج
التلفزيونية وأشرطة الفيديو ،أو مواد للقراءة من شأنها أن تشجع األفكار
نجس.

	.١٠ما هو نوع الموسيقى التي سيتمتع بها المسيحي الحقيقي؟
	مزمور َ 3:40وضَ َع فِي فَ ِمي _______________ _______________ ،ق َِصي َد َة
ت َْسبِي ٍح ِإللَ ِه َنا.
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األول
	صموئيل
َ َ َ ْ َ َ َ َ َ ُّ ُ
قِ َبلِ ال َّر ِّب شَ ا ُو َل ،أَنَّ َدا ُو َد تَ َنا َو َل _______________ َو َع َز َف َعلَ ْي ِه ،فَكَانَ
وح ال َّر ِدي ُء.
يب نَف ُْس ُه َو ُيفَا ِرقُ ُه ال ُّر ُ
_______________ َي ْس َت ْولِي َعلَى شَ ا ُو َل َوت َِط ُ

 1تيموثاوس  10:6فَإِنَّ _______________ _______________ أ َ ْص ٌل لِك ُِّل شَ ٍّر؛ َوإِ ْذ
َس َعى َب ْعضُ ُه ْم إِلَ ْي ِه ،ضَ لُّوا َعنِ اإلِي َمانِ َ ،وطَ َع ُنوا أَنْف َُس ُه ْم _______________ كَثِي َر ٍة.
 2تسالونيكي  10:3فَل ََّما كُ َّنا ِع ْن َدكُ ْم ،أ َ ْو َص ْي َناكُ ْم ِب َهذَا الْ َم ْب َدأ :إِنْ كَانَ أ َ َح ٌد الَ ُيرِي ُد أَنْ
_______________ ،فَالَ َيأْك ُْل!
األمثال  _______________ 20:28إِلَى _______________ الَ َيكُونُ َبرِيئاً.
مالحظة :يمكن أن يكون مجرد القمار ادمانا مثل العديد من األدوية .بددت
بعض مدخرات األسرة بأكملها أو في الكازينوهات على تذاكر اليانصيب الدولة.
معظم "الثراء السريع" ترتبط مع مخططات خطر ال مبرر له ،وأسعار غير
عادلة ،وأخالقيات مشكوك فيها.

	.١3ماذا ينبغي أن يكون الهدف من شعب اهلل اليوم؟
ِالصالَ ِة ،نَ ْح ُص ْل َعلَ ْي ِه :ألَنَّ َنا _______________ َما
 1يوحنا َ 22:3و َم ْه َما نَطْل ُْب ِم ْن ُه ب َّ
ُي ِ
وصي َنا ِب ِهَ ،ون َُمار ُِس األَ ْع َم َال الَّتِي _______________.
الجامعة  13:12فَلْ َن ْس َم ْع ِخ َتا َم الْ َكال َِم كُلِّ ِه :اِتَّقِ الل َهَ ،وا ً ْح َف ْظ َو َصا َيا ُه ،ألَنَّ َهذَا ُه َو ك ُُّل
_______________ ا ِإلن َْسانِ .
مالحظة :ال يمكن الي شخص يعيش بأي طريقة يشاء وحفظها في النهاية يكون
في ملكوت اهلل .هذا هو أحد األسباب التي جاء المسيح الى االرض ،ليقدم لنا
مثاال على العيش الكريم ( 1بطرس .)21:2

	.١٤ما يجعل من السهل على طاعة اهلل في المسائل التي نوقشت في نمط
الحياة هذا الدرس؟
اي.
يوحنا  15:14إِنْ كُ ْن ُت ْم _______________ فَا ْع َملُوا ِب َو َصا َي َ
 1يوحنا  3:5فَال َْم َح َّب ُة الْ َح ِقي ِق َّي ُة لِل ِه ِه َي أَنْ نَ ْع َم َل ب َِما ُي ِ
وصي َنا ِب ِهَ .و ُه َو الَ
_______________ َو ِص َّي ًة _______________ طَاقَتِ َنا.
الصال ِ َح َة َياإِلَهِي _______________ ،فيِ
مزمور  8:40إِنَّ َم َس َّرتِي أَنْ أ َ ْع َم َل َم ِشي َئ َت َك َّ
َص ِم ِيم _______________.

مالحظة :من الواضح أن الغالبية العظمى من الموسيقى الشعبية في العالم ال
يساعدنا روحيا .بدال من ذلك ،أنه يدمر رغبتنا في األشياء السماوية ،ويعزز
في كثير من األحيان أقل الطبيعة .ومع ذلك ،يمكن للموسيقى أن تصبح قوة
هائلة من أجل الخير .تحديث الموسيقى تلطف من القيثارة ديفيد عندما كان
الملك شاول المعذبة من روح الشر ،واقتادوه بعيدا عنه تأثير الشر.

	.١5لماذا الحياة المسيحية تمثل الدعوة عالية؟
جما َع َة كَ َه َن ٍة ُملُوكِ َّيةً،
 1بطرس َ 9:2وأ َ َّما أَنْ ُت ْم ،فَإِنَّ ُك ْم _______________ َ
_______________ ا ْخ َتا َر َها الل ُهَ ،وأ ُ َّم ًة كَ َّر َس َها ل ِ َنف ِْس ِهَ ،وشَ ْعباً ا ْم َتلَ َك ُهَ .و َذل ِ َك لِك َْي
ِيب!
_______________ ِبفَضَ ائِلِ ال َّر ِّب ،الَّ ِذي َد َعاكُ ْم ِم َن الظَّال َِم إِلَى نُور ِِه الْ َعج ِ

	.١١هل الرقص يعتبر ترويح جيد بالنسبة للمسيحية؟
 1يوحنا  6:2ك ُُّل َم ْن َي ْع َتر ُِف أَنَّ ُه ث َاب ٌِت فِي ِهَ ،يلْ َت ِز ُم أَنْ _______________ ك ََما
يح!
_______________ ال َْم ِس ُ
تيطس َ 12:2و ِهي تُ َعل ُِّم َنا أَنْ نَ ْقط ََع َعالَقَ َت َنا بِا ِإل َبا ِح َّي ِة َوالشَّ َه َواتِ
_______________َ ،وأَنْ نَ ْح َيا فِي الْ َع ْص ِر الْ َح ِ
اض ِر َح َيا َة ال َّت َعقُّلِ َوالْ ِب ِّر
_______________.

مالحظة :كما سفراء المسيح ،والمسيحيين لديهم بالفعل استدعاء عالي! ساعد
يوحنا المعمدان إعداد الناس لمجيء يسوع األول ،واهلل قد دعا شعبه اليوم
ليعيشوا حياة مقدسة ألنها تساعد اآلخرين االستعداد ليسوع المجيء الثاني.

مالحظة :يرتبط معظم الرقص الشعبي المعاصر مع الموسيقى الدنيوية
وتركيز قوي جدا على الجنس .في أي حال من األحوال تقريبا ينبغي أن
نسأل" :ماذا سوف يفعل يسوع؟" اعتقد اننا جميعا نتفق على أن مخلصنا لن
تتخلى عن السبب الذي دفعه للتأرجح الجسم واألطراف االصطناعية للتغلب
على بعض اإليقاع الرخم.

	.١٢هل سوف يلعب المسيحي اليانصيب أو المقامرة؟
––٤

إستجابتك

هل أنت مستعد لتكون فريد من نوعك "صوت صارخ في البرية" ،والشاهد من خالل
نمط الحياة اإللهية إلعداد آخرين لمجيء يسوع الثاني؟
اإلجابة_______________ :

––٥

ملحقات

يقدم هذا القسم معلومات إضافية للمزيد من المعلومات و الدراسة.

سفراء للمسيح

عندما يصبح الشخص مسيحيا ،سيجند هو أو هي كسف ار من المملكة أفضل .الكتاب
يح 2 ".كورنثوس .20:5
اء اْل َم ِس ِ
المقدس يقول" :فََن ْح ُن ِإ َذ ْن ُسفَ َر ُ
ويعرف القاموس سفي ار بأنها "دبلوماسية رسمية من أعلى رتبة ،وعين ممثال المعتمدين في
اإلقامة من قبل حكومة واحدة ذات سيادة أو آلخر ،وعادة لفترة محدودة من الوقت".

السفراء ال تقل أهمية في المجال الروحي كما هي الحال في المجال السياسي .مواطني
مملكة السماء ليست مثل مواطني هذا العالم .لقد أرسلنا إلى العالم إلظهار من هو يسوع
وما هو مثل .من خالل الروح القدس ،نصبح ممثلين إلى صاحب تعكس صورته في كل
شيء من الطريقة التي نتحدث بها والعمل على طريقتنا في تناول الطعام واللباس .وبعبارة
أخرى ،عندما نصبح جزءا من مملكة الله الروحية ،ينبغي أن نكون المعيشة للحكومة
المظاهرات التي نمثلها .في  2كورنثوس  ،18:3ويقول الكتاب ان َ"وَن ْح ُن َج ِميعاً ...
َنتَجلَّى ِمن م ْج ٍد ِإلَى م ْج ٍد ِلُن َشابِه الصُّورةَ اْلو ِ
الر ِّ
الرو ِح".
ب ُّ
اح َدةَ َع ْيَنهَاَ ،وَذِل َك بِِف ْع ِل َّ
َ
َ
َ
ْ َ
َ َ
ونحن ،الكنيسة ،نحن اليدين والقدمين والعينين والفم ،ونعم ،حتى آذانين يسوع في العالم
اليوم .نحن جسد المسيح (افسس  23 ،22:1؛  30 ،29:5؛ كولوسي  .)18:1قبل
"سالَ ٌم لَ ُك ْمَ .ك َما أ َّ
اآلب أ َْر َسلَنِي ،أ ُْرِسلُ ُك ْم أََنا" يوحنا
َن َ
أن صعد إلى السماء ،قال لنا يسوعَ :
.21:20
"ه َك َذا،
ينبغي على كل جانب من جوانب حياتنا أن يكون انعكاسا لحياة وشخص يسوعَ .
ِّدوا أَبا ُكم الَِّذي ِفي السَّماو ِ
ِ
الن ِ
َم َام َّ
ات ".متى
اسِ ،لَي َرْوا أ ْ
َفْلُيض ْ
يء ُن ُ
ورُك ْم أ َ
َع َمالَ ُك ُم اْل َح َسَنةَ َوُي َمج ُ َ ُ
ََ
.16:5

