انجيل يوحنا 24-1:4

كنيسة االنجيل العربية

2716-:-27

 .1عدد  :3كانت هناك ثالث طرق من اليهودية الى الجليل ،احداها فقط يمر بالسامرة التي كانت معادية لليهود .ما معنى ان يسوع
كان عليه أن يجتاز في السامرة؟
هل تذكر موقفا حيث اخترت بنفسك صعوبة معينة لتقدم خدمة روحية النسان ما؟

 .2عدد  :9كانت هناك عداوة بين اليهود والسامريين ،لكن يسوع سافر  07كم مشيا لكي يكلم المرأة السامرية .هل تشعر بالنفور
من جنسيات أو ديانات معينة؟ ما الذي تقدر أن تفعله لتتغلب على هذا الشعور؟

 .3عدد  :17ما هي عطية هللا؟ أنظر كذلك 2كورنثوس 1::9

 .4عدد " :17لو كنت تعلمين  "..من أين تأتي هذه المعرفة؟
ما الذي فعلته في السنة الماضية لكي تتقدم في معرفتك الروحية؟

 .:عدد  :17ما هو "الماء الحي"؟ أنظر كذلك يوحنا 39-30 : 0
هل تكلم يسوع عن نفس الشيء في االصحاح الثالث؟

 .6كان نيقوديموس معلما دينيا ،و السامرية امرأة زانية .لكن كالهما احتاج الى الماء الحي .ما هو المغزى؟

كيف يحصل االنسان على الماء الحي؟

أنظر عدد  17و لوقا 13 : 11

كيف ال يحصل االنسان على الماء الحي؟ أنظر يوحنا 13 : 1

متى طلبت أنت من الرب أن يعطيك الروح القدس؟

 .0النصف الثاني من عدد  14يبين صفتين للماء الحي .ما هما هاتان الصفتان بحسب يوحنا  34:3و  ::3؟

 .8عدد  :10قالت المرأة السامرية نصف الحقيقة عندما أجابت "ليس لي زوج" ،لكنها لم تقل الحقيقة كاملة ،أي أنها كانت تحيا في
عالقة زنى مع رجل لبس بزوجها .هل تعتبر أن بعض الظروف تبرر قول نصف الحقيقة ؟
هل تذكر حادثة حين قلت أنت نصف الحقيقة؟
بما أن الرب يعلم كل الحقيقة ،كيف سيؤثر ذلك على نظرتك الى نصف الحقيقة؟

 .9عدد  :19حاولت المرأة أن تتهرب من الحديث عن عالقتها الزانية بأن تدخل في جدال مع يسوع عن مكان العبادة و طريقة
العبادة .بشكل عام ،لماذا يتهرب الناس من مواجهة خطاياهم؟

هل حدث أن فعلت أنت نفس الشيء؟

 .17عدد  23و  :24ما معنى العبادة "بالروح والحق"؟
أعط مثال كتابيا وآخر من واقع الحياة عن:
 العبادة بالروح لكن ليس بالحق -العبادة بالحق لكن ليس بالروح

" .11اآلب طالب مثل هؤالء  "...وهو ال زال يطلب اليوم .كيف تقدر أن تصبح أنت انسانا ساجدا بالروح والحق؟

