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جموعة م اكتشاف تابِيقِّ الكالح 
____________________________________________________________ 

 . نجيـِل وأن يعلِّمـوه هناك طُرقٌ كثيرةٌ يمكن للمؤمنين مـن خالِلهـا أن يكْـرِزوا باإل
وه ةبالكراز قْصودوالم " سيحِ إلى اآلخَرينالم الخَالصِ بيسوع الكـرازةُ ". توصيُل رِسالَة نـاكفه 

 أمام حشود كَبيرة، والكرازةُ من خالِل الفرديةُ، والكرازةُ في إطارِ مجموعات صغيرة، والكرازةُ
ةُ تَوزيعِ النَّشَراترازوالك ،فَةالهاد اتسرحيخالِل الم نةُ مـالِل أيضاً واألناجيِل، والكرازخ ـنم 

رِ ذَِلكغَيلفازِ، ووالت ةاإلذاع . 

 ، سوفَ نتعلَّم معاً طَريقَةً واحدةً للكرازة في إطارِ المجموعات الصغيرة أال درسنا هذا في
 وما نَعنيه بمجموعة االكتشاف هو أن يقـوم أحـد المـؤمنين ". ة االكْتشاف مجموع " وهي طَريقَةُ

 الناضجين بتشكيِل مجموعة من األشخاصِ المؤمنين وغيرِ المؤمنين لقـراءة الكتـابِ المقـدسِ
 سيد المسيحِ وما فَعلَـه ألجلنـا، واكتشاف ما يقولُه عنِ اِهللا، وعنِ اإلنسانِ، وعنِ الخَطية، وعنِ ال

 . وعنِ الحياة المسيحية، وغَيرِ ذلك

،فُ ل واآلنرعلى معاً نَتَع ةرازبالك تعلِّقَةالم ةتابيبادِئ الكضِ المعب : 

ةُل للكرازالمبدُأ األو : رِ المؤمنينِل غَيلِّ ألجكولوسـي ف . ص ٤ - ٢ : ٤ نقرُأ في رسـالة : 
 مصلِّين في ذِلك َألجلنَا نَحن َأيضا، ِليفْتَح الـرب لَنَـا واظبوا علَى الصالَة ساهرِين فيها بِالشُّكْرِ، "

م بابا ِللْكَالَمِ، ِلنَتَكَلَّم بِسر الْمسيحِ، الَّذي من َأجله َأنَا موثَقٌ َأيضا، كَي ُأظْهِره كَ  ". ما يجِـب َأن َأتَكَلـَّ
 وهكذا، صلِّ ألجِل جميعِ أفراد عاِئلَتك وأصدقاِئك وزمالِئك وجيرانك الذين لَم يؤمنوا بعد إيمانـاً

لكي تُشارِكَهم رِسالَةَ الخَالصِ بيسـوع يفْتَح لَك األبواب اطْلُب من اِهللا أن . حقيقياً بيسوع المسيح



 تَذَكَّر دائماً أن الصالةَ هي تَعبيـر عـنِ اتِّكاِلـك . مسيحِ، ولكي يفْتَح قُلوبهم لقبوِل هذه الرسالة ال
 . أيضاً عمله في قَلْبِك وحياتك، وفي قلوبِ الناسِ وحياتهِم على الكامِل على اِهللا و

 : ١٠ نقرُأ في سفْرِ إعماِل الرسِل . رِ المؤمنين غَي انْخَرِطْ في حياة : للكرازة الثاني المبدُأ
 نَرى مـن خـالِل ". جاَل يصنَع خَيرا ويشْفي جميع الْمتَسلِّط علَيهِم ِإبليس ... يسوع : " يقول ٣٨

 قـوم في األنشطَة التي ي لهذا، حاوِْل أن تَنْخَرِطَ . األناجيِل أن يسوع كَان منْخَرِطاً في حياة النَّاسِ
 فَمن خالِل . في المشاكِل التي يمرون بها أيضاً ، وفي األشياء التي يحبونَها، هؤالء األشخاصِ بِها

كداألشخاصِ تواج هؤالء عالخَـالصِ م ةً لتوصيِل رِسالَةاُهللا أبواباً كثير فْتَحفَ يوس ،ملَه كمعدو 
 فالكتاب المقدس يعلِّمنا أن كُلَّ مؤمنٍ بيسوع المسيحِ هو قَناةٌ لتوصيِل البركَة . إليهم لمسيحِ بيسوع ا

ِلهوح نم تَّى . لآلخَرينفي إنجيِل م النَّـاسِ، : " ١٦ : ٥ لهذا قاَل يسوع امهكَذَا قُـد كُمْئ نُورضفَلْي 
 ". لْحسنَةَ، ويمجدوا َأباكُم الَّذي في السماوات ِلكَي يروا َأعمالَكُم ا

 نقرُأ فـي إنجيـِل فنحن . اسمح لغَيرِ المؤمنين أن يدخُلوا حياتَك : للكرازة الثالثُ المبدُأ
 ربي، الَّـذي : طْلُبانِ؟ فَقَاالَ ماذَا تَ : فَالْتَفَتَ يسوع ونَظَرهما يتْبعانِ، فَقَاَل لَهما : " ٣٩ - ٣٨ : ١ يوحنَّا

هيرا : تَفْسمكُثُ؟ فَقَاَل لَهتَم نَأي ،لِّمعا ما : يانْظُرا والَيتَع . هد  فََأتَيا ونَظَرا َأين كَان يمكُثُ، ومكَثَا عنـْ
موالْي ذِلك . ةراشالْع ةاعالس ونَح كَانوهكذا، كَما أنَّ ". و هؤالء ياةفي ح راطباالنْخ كتَ لنَفْسحمس ك 

ـنوم ،لغيرِ المـؤمنين كتيالِل فَتْحِ بخ نم كياتنْخَرِطوا في حي أيضاً أن ملَه حماألشخاصِ، اس 
 مـن ف . تقوم بهـا خالِل دعوتهِم لزيارتك، أو لتناوِل الطَّعامِ معك، أو للقيامِ ببعضِ األنشطة التي

اِهللا، واتِّكالَـك ـعةَ ميالح القَتَكع ظونالحسوفَ ي كفي حيات هِمالِل انخراطالكامـل خ ،ليـهع 
إليك سيئوني للذين كتحساموم ،لآلخَرين كبوح ،إلى . وأمانَتَك مهدشري منُوراً لَه وبهذا، قد تكون 

هِم اإليمانِ بيسوعخلِّصاً لحياتاً ومبر سيحِ وقبوِلهالم . 

 نقرُأ في أعماِل . غَيرِ المؤمنين اقرأ الكتاب المقدس وادرسه مع : للكرازة الرابِع المبدُأ
 َألَعلَّك تَفْهـم مـا : قَاَل فَبادر ِإلَيه فيلُبس، وسمعه يقْرُأ النَّبِي ِإشَعياء، فَ : " ٣٥ و ٣١ - ٣٠ : ٨ الرسِل

 ... وطَلَب ِإلَى فيلُبس َأن يصعد ويجلس معـه . كَيفَ يمكنُني ِإن لَم يرشدني َأحد؟ : فَقَاَل َأنْتَ تَقْرُأ؟
وعسبِي هشِّرتَابِ فَبهذَا الْك نَأ متَدواب فَاه سيلُبف ـِل ُأ أيضاً ونقر ". فَفَتَحس٤ - ٢ : ١٧ في أعماِل الر : 

 موضحا ومبينًا َأنَّه كَـان فَدخََل بولُس ِإلَيهِم حسب عادته، وكَان يحاجهم ثَالَثَةَ سبوت من الْكُتُبِ، "
َأنو ،اتواَألم نم قُوميو تََألَّمي يحسالْم ي َأنغنْبهذَ : ي بِـه ي لَكُـمي َأنَا ُأنَادالَّذ وعسي يحسالْم وا ه .



يركَث ورهمج يندبتَعالْم ينيونَانالْي نميالَ، وسو ولُسوا ِإلَى بازانْحو منْهم مقَو فَاقْتَنَع اءالنِّس نمو ، 
 ". الْمتَقَدمات عدد لَيس بِقَليل

 فبهـذه . ضوء هذه اآليات، شَجع غير المؤمنين على قراءة الكتـابِ المقـدسِ معـك في
 صغيرة هدفُها اكتشـافُ قُم بتشكيِل مجموعة . يفْهمون اإلنجيل الطريقَة، سوفَ يكْتَسبون المعرِفَةَ و

سقدالم الكتاب ما يقولُه . المجموعة لهذه مكني اآليـات ناقشةةً واحدةً في األسبوع لمرم أن تَجتمع 
 ، وعنِ نفسه الكتابية، وشَرحِ معانيها، وتقديمِ البراهينِ على صحة ما يقولُه الكتاب المقدس عنِ اِهللا

 . لمسيحِ الكَفَّارِي اإلنسانِ، وعنِ الخطية، وعنِ الغُفرانِ المقدمِ لإلنسانِ من خالِل موت ا

إليك ،هذه االكتشاف ةجموعتشكيِل م نم ولكي تتمكَّن النصـاِئحِ واإلرشـادات ـضعب 
ةمليللقيامِ بذلك الع : 

 يمكن ألفراد المجموعة أن يجتمعوا فـي . اخْتَر المكان والزمان المناسبينِ لالجتماعِ ، أوالً
مهدنْزِِل أحناسباً مم رونَهكانٍ يم ةً . أو في أيغيرص ةجموعالم على بقاء هذا . احرِص وحيثُ أن 

ظَةأو ع أو تَرانيم حتوي على صالةةَ ألن يفال حاج ،رسمي ةبادع اجتماع ليس ةُ . االجتماعفالغاي 
 لهـذا، . مه الكتاب المقدس عن طريق النقاشِ من هذا االجتماعِ هو تَعريفُ غيرِ المؤمنين بما يعلِّ

 أمـا إذا رأيـتَ أن . يجِب أن يقْتَصر االجتماع على قراءة أجزاء من الكتابِ المقدسِ ومناقَشَـتها
ى لهذا، صلِّ دائماً أن يقـودك روح . الحاضرين يحبون الترانيم، فال بأس من القيامِ بذلك  اِهللا إـل

 . اتخاذ القرارات الحكيمة بشأنِ هذا االجتماع

 لهذا، يجِب على كُلِّ مؤمنٍ . مؤمنين االجتماع مؤمنين وغير يضم احرِص على أن ، ثانياً
 أن وبـالطبع، يجِـب . االجتماعِ لحضورِ أن يدعو شخصاً غير مؤمنٍ أو شخصينِ غير مؤمنينِ

 االجتمـاعِ وكما قُلنا قبَل قَليٍل، فإن الهدفَ من . من االجتماعِ معلَناً بوضوحٍ للجميع يكون الهدفُ
 يـأتي وهكذا، سـوفَ . والحياة ، هو قراءةُ الكتابِ المقدسِ واكتشافُ ما يقولُه عنِ اِهللا، واإلنسانِ

مهأصدقاء مهعم رونضحإلى االجتماعِ وي المؤمنون سقـدالم لكي يقرأوا الكتـاب المؤمنين غير 
). دقيقة ٩٠ ( أي هِي ساعةٌ ونصف فَ لمثِل هذا االجتماعِ المثاليةُ الزمنيةُ المدةُ أما . معاً ويناقشوه



 ح شْـر كذلك، ا . بعضٍ على بعضهم المجاَل للتعرف أفْسح لَهم و الحاضرين ب رحب ، ثالثاً
االجتماعِ و نةَ مالغاي و حض َئ النِّقاشِ و مباد وارِ التي آدابميعِ ينبغي على الحيلتَزِموا بها الج أن . 

 الغايةُ من اجتماعنا هـي أن نتعـرفَ : " شيئاً شبيهاً باآلتي ْل قُ ، ين ضر ا بالح رحب تُ بعد أن ، فمثالً
سقدالم الكتاب على ما يقولُه ياةنِ اِهللا، واإلنسانِ، والحـ . عسوفَ نقـرُأ أص الكتـابِ حاح ـناً م 

 ثالثَـةُ وسوفَ تكون هنـاك . ؛ والثانيةُ قراءة فردية صامتة بالتَبادِل األولى قراءة : المقدسِ مرتينِ
ةرئيسي لنا إلي . للنِّقاشِ أسئلةما توص نا، سوفَ نُلَخِّصاجتماع وفي نهاية ه وما اتَّفَقْنا عليه . 

مٍ ، رابعاً  . يجِب على كُلِّ فَرد في المجموعة أن يحضر كتاباً مقدساً ودفتر مالحظات وقـل
 إذا تَعذَّر ذِلك ألي سببٍ، يمكنكُم االحتفاظُ بالكُتُبِ المقدسة ودفاترِ المحاضـرات واألقـالمِ فـي

كانِ الذي تَجالم فيه عونتينِ . تَمـرم تابيقْطَعِ الكةُ المقراء جِبوكما قُلنا قبَل قَليٍل، ي : ةفـي المـر 
 وفي المرة الثانية، اطْلُب مـن الحاضـرين أن يقـرأوا . األولى، اقرأوا المقْطَع الكتابي بالتَّبادِل

 . المقْطَع الكتابي قراءةً فرديةً صامتَةً

 بعد أن تقـرأوا المقطـع الكتـابي . اطْرح ثالثَةَ أسئلة في كُلِّ اجتماعٍ للمجموعة ، خامساً
 ولتحضيرِ األسـئلة . مرتينِ، اطْرح ثالثَةَ أسئلة رئيسية يجيب عنْها المقْطَع الكتابي الذي قرأتموه

األسئلة نم جموعاتم بثالث تَستعين أن مكنكقبَل االجتماعِ، ي : 

 : ومن األمثلة على هذه األسئلة . يسوع ا فَعلَه تَتَعلَّقُ باألشياء التي مجموعةُ األسئلة األولى
 كيفَ أظْهر يسوع اهتمامه باإلنسانِ كَفَرد؟ *
 يسوع مع بعضِ مشاكِل الحياة مثَْل الجهِل، والمـرضِ، وروحِ النَّقْـد، كيفَ تَعامَل *

 . والعناد، واألنانية، والمعارضة، والموت، وغَيرِها
 كَيفَ أظْهر يسوع سلطانَه علـى الطَبيعـة، أوِ المـوت، أوِ األرواحِ الشـريرة، أو *

 . غَيرِها
 شَفى يسوع الشخص المذكور في القصة بهذه الطريقَة تَحديداً؟ ِلماذا *

الثانية جموعةُ األسئلةلَّقُ بِ مسوع تَتَعشَخْصِ ي . 
 ما هو الجانب الذي تُركِّز عليه هذه القصةُ في شخصية يسوع؟ *
ما الذي يقولُه يسوع عن نَفْسه في هذه اآليات؟ *



* ثالً إنَّهم هنَفْس نقاَل ع حين يسوع هدالعالَمِ " ما الذي قَص أو " نُور " ياةالح ز؟ " خُب 

الثالثة ةُ األسئلةجموعلَّقُ ب ماإلنْسانِ بيسوع تَتَع القَةع . 
 كيفَ يتجاوب النَّاس مع تَعاليمِ يسوع؟ *
 ه؟ ما الذي يقولُه يسوع عن عالقَتنا بِ *
 بعد أن آمن بيسوع وأطاعه؟ " فُالن " ما هي التغييراتُ التي حدثَتْ لـ *

ى االسـتفادة القُصـوى مـن وقْـت ، سادساً  وجه النِّقاشَ وساعد جميع الحاضرين عـل
 لهـذا، . إلى النتـاِئجِ احرِص على أن يشارِك الجميع في القراءة، والنِّقاشِ، والتوصِل . االجتماعِ

ى . يجِب أن تتجنَّب الوعظَ أوِ التَعليم بطريقَة التَّلْقينِ  بعبارة ُأخرى، ساعد غَيـر المـؤمنين عـل
 اكتشاف الحقِّ بأنْفُسهِم من خالِل تشجيعهِم على قراءة الكتابِ المقدسِ، والنِّقـاشِ، واسـتخالصِ

 ضاً أن تُشَجع األشخاص الخَجولين على المشاركَة من خـالِل طَـرحِ بعـضِ يمكنك أي . النتاِئجِ
 كيفَ يمكنُنا أن نَـربطَ هـذا الحـقَّ " أو " في رأيك، ما هو معنى هذه اآلية؟ " : األسئلة عليهِم مثَل

 " بحياتنا اليومية؟

 هو قيادةُ االجتماعِ ومسـاعدةُ الحاضـرين المجموعة كقائد لهذه دورك تَذَكَّر أن ، سابعاً
 لذلك، تَجنَّب أن تَلْعب دور معلِّمِ الكتابِ المقدسِ في هـذا . على اكتشاف الحقِّ الكامنِ في كَلمِة اِهللا

ى ركِّز على طَرحِ األسئلة المحفِّزة للتفكيرِ، وتوجيه النِّقاشِ . االجتماعِ  ، وتَشـجيعِ الجميـعِ عـل
تابِيقِّ الكالح واكتشاف كَةشارالم . ـضعةً بيـطْحأسـئلةً س ـرونالحاض حطْري أن قَّعتَو ،كذلك 

الشيء . ـؤالَهس أن لَـه ؤاَل وأكِّدالس حالذي طَر الشخص ؤاٍل، بل اشْكُرس فَّ بأيتَخال تَس ،لذلك 
 عـنِ ) أو خَرجـوا ( إذا الحظْتَ أن الحاضرين حـادوا من جِهة ُأخرى، . يستَحقُّ اإلجابةَ مهِم و

 ، فَذَكِّرهم بموضوعِ االجتماعِ وساعدهم على الرجوعِ إلـى المسـارِ الموضوعِ المعينِ لذلك اليوم
 . الصحيح

 واحرِص علـى أخْـذ جميـعِ ، في نقاط واضحة اخْتم االجتماع بتلخيصِ النِّقاشِ ، ثامناً
 . ركِّز على النِّقاط التي اتَّفَقْتُم عليها واالكتشافات التـي توصـلْتُم إليهـا . اإلجابات بِعينِ االعتبار

 وال سيما لألشخاصِ الـذين مـا زالـوا – سوفَ يكون هذا التلخيص مهِماً جداً لَجميعِ الحضورِ
قِّ ينِ الحع ثونحب .



 . المقاطعِ الكتابية التي يمكنُك أن تَستَخْدمها في مجموعتك واآلن، ربما تَتساءُل عنِ

ـنم مثَل األصحاحِ الثاِلـث ةتابيعِ الكقاطالم ضعةَ وبعاألناجيَل األرب متَستخد أن نُككمي 
 ورغْم . ، أو األصحاح الثاني من رسالَة أفَسس، أو أي مقْطَعٍ كتابي آخَر تَراه مناسباً رسالَة رومية

 قَد تُناسب أفْراد مجموعتك أكْثَر مـن ِئه أن الكتاب المقدس بأكْمله هو كَلمةُ اِهللا، إالَّ أن بعض أجزا
 زاء التي تُناسب مجموعتَك في هذا الوقْت بالتحديد قَد ال تُناسـب مجموعـةً كَما أن األج . غَيرِها

 لـذلك، اطْلُـب مـن اِهللا أن . ُأخرى تَجتَمع في مكانٍ آخَر أو في بلَد آخَر أو في ظُروف ُأخرى
كتجموعم أفراد بالتي تُناس ةتابيعِ الكقاطإلى الم كدشروالظُّروفَ التي ي بِهـا ي ونـرم . ـنلَك 

 : ِلغايات التدريبِ، تَعاَل بِنا نُلقي نَظْرةً سريعةً على ما تُعلِّمه بعض األجزاء من إنجيِل مرقُس

 ، متواضع، وأنَّه ابن اِهللا الحبيبِ يسوع تُعلِّم أن ٤٥ - ١ : ١ مرقُس في انجيل فمثالً، اآلياتُ
 وأنَّه مجرب لَكن بِال خَطية، وأنه معلِّم وواعظٌ فَذٌّ، وأنَّه يشْفي، وأنَّـه يتَحـنَّن علـى المسـاكينِ

 . والضعفاء والمرضى

 تُعلِّم عنِ السلطانِ الروحي والمادي الذي كان ٢٧ - ١ : ٢ مرقُس في انجيل اآلياتُ وأيضاً
يتمتَّع ديدج وتيقٌ وما هع وما ه نعى، وضروالم اءحنِ األصسوع، وعي بِه . 

 القـادة الـدينيين، وعـنِ األرواحِ قَساوة تُعلِّم عن ٣٥ - ١ : ٣ مرقُس في انجيل واآلياتُ
ةاألرضي نِ العائلةعسِ، ووحِ القُدالر عم لَةقاببالم ةيرعاِئلَةَ اِهللا الشر عم لَةقاببالم . 

 عن سلطانِ يسوع على الطبيعة، تُعلِّم ٤٣ : ٥ – ٣٥ : ٤ مرقُس في انجيل اآلياتُ أيضاً و
تووالم ،ةيصتَعسوالشياطينِ، واألمراضِ الم . 

ى، تَحتوي على تَعاليمِ يسوع عنِ الطالق واألط ٥٢ - ١ : ١٠ واآلياتُ مرقُس  فـاِل والغـن
ةظَمللع قيقيعنى الحنِ المعو ،هتوقيام هموت نعلى األمراض . وع يسوع لطانكَما أنها تُرينا س .



 الذي يمكنُك أن تَقـوم بعد أن عرفْنا هذا كُلَّه عن مجموعة اكتشاف الحقِّ الكتابِي والدورِ
 وقيادتها، تَعاَل بِنا نَأخُذُ مثاالً عملياً واحداً على كيفية إدارة أحد هذه االجتماعـات بِه في تشكيلها

ةفيدوم ةنَّاءب بِطَريقَة : 

 يمكنُك أن تقوَل : ، رحب بجميعِ الحاضرين وبين لَهم الهدفَ من االجتماعِ الخُطْوةُ األولى
 الهـدفُ مـن . وسهالً بِكُم وأرجو أن نَقضي وقتاً ممتعاً ومفيداً معاً في هذا االجتماع أهالً : " مثالً

 ". ما يقولُه عنِ اِهللا، وعنِ اإلنسانِ، وعنِ الحياة اجتماعنا هذا هو قراءةُ الكتابِ المقدسِ واكتشافُ

ى . المقْطَع الكتابي الذي ستُناقشونَه اليـوم وضح لجميعِ الحاضرين ، الخُطْوةُ الثانيةُ  عـل
 إنجيـل ( من األصحاحِ التاسعِ من إنجيِل متَّى ٣٨ - ١ سوفَ نَقْرُأ اليوم اآليات " نقول : سبيِل المثاِل

ي أن أحـد األشـخاصِ . في البداية، سوفَ نَقْرُأ هذه اآليات بالتبادِل ). ٣٨ - ١ : ٩ متَّى  وهذا يعـن
ةهايَل إلى ننَص ا إلى أنرج لُمةَ الثانيةَ، وهالثاني سيقرُأ اآلي األولى، والشخص ةاآلي ةسيبدُأ بقراء 

ة٣٨ اآلي ." ةَ اآليـاتراءعيدوا قي أن رينميعِ الحاضج نم اطْلُب ،اآليات ةقراء نتَنتهوا م أن دعب 
 . متَةً مرةً ُأخرى قراءةً صا

 أسـِئلَة يمكنُـك أن ةُ وفيما يلي أربع . اطْرح األسئلة التي حضرتَها سابِقاً ، الخُطْوةُ الثالثةُ
 : ٣٨ - ١ : ٩ تَطْرحها بشأنِ اآليات متَّى

 ؟ باإلنسانِ كَفَرد كيفَ أظْهر يسوع اهتمامه : السؤاُل األوُل

 نب الذي تَراه في شخصية يسوع من خالِل قراءتك لمعجـزة ما هو الجا : السؤاُل الثاني
 شفاِئه للرجِل المشْلوِل؟

 ؟ " الحصاد كَثير ولَكن الفَعلَةَ قَليلون : " ما الذي قَصده يسوع حين قاَل : السؤاُل الثالثُ

ابِعالسؤاُل الر : النَّاس بفَ تَجاوخْتَلَ ( كَيبم هِمفئات سوع في هذا األصحاحِ؟ ) في عم



ةثُنائي موعاتجفي م األسئلَة ناقشوا هذه . ،للقيامِ بذلك ـعم سلجي نٍ أنكُلِّ مؤم نم اطْلُب 
 . شَخْصٍ آخَر غَير مؤمنٍ وأن يناقشا األسئلةَ معاً لمدة خَمسِ أو عشْرِ دقاِئقَ

 ناقشوا هذه األسئلةَ كَمجموعة وتشاركوا فـي : أال وهي ة رابع الخُطْوة ال ن إلى نأتي اآل
 . يمكنُك أن تُخَصص عشْر دقاِئقَ لمناقَشَة كُلِّ سؤاٍل . األجوبة التي توصلْتُم إليها

 نِّقاطَ الرئيسيةَ التي تَوصلْتُم إليه في نهاية االجتماعِ، لَخِّص ال ، واألخيرة ةُ خامس الخُطْوةُ ال
 . االجتماعِ التالي ال تَنْس أن تُذَكِّر الحاضرين بزمانِ ومكانِ و . في هذا االجتماعِ

 ، ُأصلِّي ألجلك أن يعطيك الرب نعمةً خاصةً لكي تَكون نُوراً ألفْـراد درسنا هذا في ختامِ
ةجموعالم اِهللا هذه ـةمنِ في كَلقِّ الثَّمينِ الكامالح ها على اكتشافأفْراد ةدساعم نم ولكي تتمكَّن ، 

في ما يتعلَّقُ باِهللا، وباإلنسانِ، وبالحياة ةسقدفـي وكما قاَل . الم تيموثاوس هلتلميذ سوُل بولُسالر 
 هِد َأن تُقيم نَفْسكِ ِهللا مزكُى، عامالً الَ يخْزى، اجتَ " : ٢٣ و ١٦ و ١٥ : ٢ رسالة تيموثاوس الثانية

ةقَامتقِّ بِاالسةَ الْحمالً كَلفَصا . مهبتَنةُ فَاجسنلَةُ الداطاُل الْبا اَألقْوَأمـةُ ... وثَـاتُ الْغَبِياحبالْمو 
 ". ولِّد خُصومات والسخيفَةُ اجتَنبها، عاِلما َأنَّها تُ

جبرنام نم في درسٍ جديد نَلقاكُم ـات ، " تلمذة " وإلى أنوالتحي اُألمنيـات نَّا أطيبم لكُم . 
. آمين . ركُم في المسيحِ يسوع وسالم اِهللا الذي يفوقُ كُلَّ عقٍْل يحفَظُ قُلوبكُم وأفكا


