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 األساسيةَ للكتابِ المقدسِ يعرِفُ المفاهيم التلميذُ
____________________________________________________________ 

 إياهـا خَمسة مفاهيم أساسية يعلِّمنا لدراسة " تَلْمذَة " من برنامجِ ا الدرس سوفُ نُخَصص هذ
أال وهي سقدالم ة : الكتابسيح ، والدينونة ، والموت ، الخطيالم بيسوع واإليمان ، والخالص . 

 . الخطية سنُناقشُه يتعلَّقُ ب المفْهوم األوُل الذي
 وهـذه . الخطيـة هناك ثالثُ كَلمات رئيسية تُستَخدم في الكتابِ المقدسِ لإلشـارة إلـى

ة : " الكلماتُ الثالثُ هيي " ، و " الخطيداإلثْم " ، و " التع ." 

 وكثيراً ما نَستخدم هذه الكلمةَ في حياتنا اليومية حـين . إصابة الهدف تَعني عدم " الخطيةُ "
بٍ ما إنَّهالع نفَ " نَقوُل عدأخْطََأ اله ." عنِ المنا عثُ هحيثُ أنَّنا نتحد نلَك فـإن ،للكلمة تابينى الك 

 فـاُهللا . عدم إصابة الهدف الذي وضعه اُهللا لحياتنـا : الخطيةَ تَعني بِحسبِ تَعريف الكتابِ المقدسِ
 ة مـع لكن حيثُ أننا ال نتمتَّع بعالقَة سليم . يريدنا أن نتمتَّع بعالقَة وثيقَة بِه، وباآلخَرين، وبأنْفُسنا

 ". خُطاةً " اِهللا، وال مع اآلخَرين، وال حتى مع أنْفُسنا، فإن الكتاب المقدس يدعونا

 فُـالن " أو " فُالن تَعدى على حقِّـي : لهذا كثيراً ما نقوُل . فهو تَجاوز الحدود " التَّعدي " أما
جارِه قوقى على حدحيثُ أنَّن ". تَع ني لكفإنَّنا نَعني بها التعد للكلمة تابيالك نِ التعريفثُ عا نتحد 

 فقد وضع اُهللا حدوداً معينَةً ينبغي على جميـعِ النـاسِ أن . على الحدود التي وضعها اُهللا لحياتنا
 فعلى سبيِل المثاِل، يقوُل . قدسِ وهذه الحدود معلَنَةٌ في الكتابِ الم . وأفعاِلهِم أقواِلهِم يلتزموا بها في

 ". ال تَقْتُل، ال تَزنِ، ال تَسرِق، ال تَشْهد على قَريبِك شَـهادةَ زورٍ " : اُهللا لإلنسانِ في الوصايا العشْرِ
 تُحب الرب ِإلهك من كُلِّ قَلْبِـك، ومـن كُـلِّ : " ٣١ - ٣٠ : ١٢ كَما أنَّه يوصينا في إنجيِل مرقُس

كتركُلِّ قُد نمو ،كْرِككُلِّ ف نمو ،كةُ اُألولَى . نَفْسيصالْو يه ههذ . يا هثْلُهةٌ ميثَانو : كقَرِيب بتُح



كى على وصايا اِهللا ". كَنَفْسدتَعنْها يالتي نَهانا اُهللا ع ُل األشياءفْعي نكُلَّ م لهذا فإن . كُـلَّ كمـا أن 
 . من لَم يفْعِل األشياء التي أوصانا اُهللا بها يعتَبر أيضاً متعدياً على وصايا اِهللا

 وما أكْثَر الناس الذين يأخُذون الحـقَّ المعلَـن فـي . فهو تَبديُل الحقِّ بالباطِل " اإلثْم " أما
 ويرجِع السبب في ذِلك إلى أن النـاس . ة المطاف معوجاً الكتابِ المقدسِ ويحرفونَه ليبدو في نهاي
 كَما أنَّهم يريدون أن يعيشوا كَما يحلو لَهم ال كَمـا يريـد . يتَبنُّون أفْكارهم الشخصية ال أفكار اِهللا

 . ، وأقواِلهِم، وحياتهِم بأكملها وبالطبع فإن هذا يؤثِّر على سلوكياتهِم، وأفعاِلهِم . اُهللا

فإن سابقة لْقَةنا في حوكَما ذَكَر ةالخطي ذْرج نفُ عخْتَلة يرِ الخطيثَم . ـةالخطي ذْرفج وه 
 ُل أن وهذا هو حاُل اإلنسانِ الذي يحـاوِ . محاولَةُ اإلنسانِ لالستقالِل بذاته وعدمِ االتِّكاِل على اِهللا

 يضع أهدافَ حياته بنَفْسه، والذي يحاوُِل أن يضع معايير لحياته تَختلفُ تماماً عـن تلْـك التـي
 واإلنْسان الذي يفْعُل ذِلك يتعدى على الحـدود التـي رسـمها اُهللا . أعلَنَها اُهللا في الكتابِ المقدسِ

 . جاهُل حدود اِهللا تَجاهالً تاماً وكأنَّها غير موجودة لحياتنا، أو أنَّه يتَ

 فإن كانَت جذور الشجرة معطوبةً أو تاِلفَـةً . فإنها تَنْبع من جذْرِ الخطيِة ثمار الخطية أما
 فإذا كان اإلنسان بعيـداً . اً وكذِلك هو حاُل اإلنسانِ أيض . فال يمكن للشجرة أن تُنتج ثَمراً صالحاً

 فَطَبيعتُنا البشريةُ الخاطَئةُ هي التي تَجعلُنا نَفْعُل األشياء . عنِ اِهللا فال يمكنُه أن ينْتج ثماراً صاِلحةً
 . انا اُهللا أن نَقوم بِهـا نَبتَعد عنِ األشياء التي أوص أيضاً وهي التي تَجعلُنا . التي نَهانا اُهللا عن فعلها

 لكن الناس يفْعلـون العكْـس . فعلى سبيِل المثاِل فإن اَهللا ينْهى الناس عنِ السرِقَة والقَتِْل والكَذبِ
بونكْذوي قْتُلونيو رِقونستَماماً في . وهبحي أن وصي النَّاساهللا ي و ، كما أن وا اآلخَ أنبحي و ، رين أن 

حينتسامكونوا موال . ي ،اآلخَـرين ـونبحاَهللا، وال ي ونبحأيضاً فال ي كْسالع لونفْعي الناس نلك 
 . يسامحون الذين يسيئون إليهِم

 لخطية فهو أما ثَمر ا . ولتلخيصِ األمرِ نقوُل إن جذْر الخطية هو استقالُل اإلنسانِ عنِ اِهللا
 . من أقواٍل أو أفعاٍل كُلُّ ما ينشُأ عنِ انفصاِل اإلنسانِ عنِ اِهللا

. الموت وهو يتعلَّقُ ب المقدس الكتاب الذي يعلِّمنا إياه نأتي اآلن إلى المفهومِ الثاني



 الموتُ الروحي، وهناك المـوتُ فهناك : هناك ثالثَةُ معانٍ لكلمة موت في الكتابِ المقدسِ
الموتُ األبدي ناكوه ،ديسة . الجدلى حعٍ عل كُلَّ نَوفلنتناو : 

ذُّنُوبِ : " ١ : ٢ نقرُأ في رسالة أفسس : الموتُ الروحي ، أوالً  وَأنْـتُم ِإذْ كُنْـتُم َأمواتًـا بِاـل
 فكما أن الغُصـن . اِهللا هو إنسان ميتٌ بالمعنى الروحي للكلمة إذاً، اإلنسان البعيد عنِ ". والْخَطَايا

 فقد أعطى . الذي يقْطَع من الشجرة سرعان ما يموتُ، فإن اإلنسان البعيد عنِ اِهللا هو ميتٌ روحياً
 لَكن إن لَم يولَـد اإلنسـان . لتواصِل معه اُهللا كُلِّ إنسانٍ روحاً يتمكَّن من خالِله من معرِفَة اِهللا وا
 أما اإلنسان الذي يسمع رسالَةَ اإلنجيـِل . ثانيةً ويسكُن فيه الروح القُدس، فسوفَ يبقى ميتاً روحياً

وي فيه كُنسيأتي وي سالقُد وحالر فإن هخلِّصاً لحياتاً ومبر ُل يسوعقْبوي لكي يـتمكَّن هوححيي ر 
هعِل موالتواص الحي اإلله رِفَةعم نم . 

 الموتُ الجسدي يعني انفصاَل الروحِ عنِ الجسد وعنِ الحياة على : الموتُ الجسدي ، ثانياً
 . دقاِئه، وممتلكاته، وإنجازاته كما أنَّه يعني انفصاَل اإلنسانِ عن أفراد عاِئلَته، وأص . هذه األرضِ

 أن األشخاص الذين يموتون ال يأخُذون شَيئاً معهم إلى ١٧ و ١٠ : ٤٩ المزمور فنَحن نقرُأ في
 الَ نَصيب لَهم بعد ِإلَى اَألبد، في كُلِّ : " أن األمواتَ ١٠ و ٦ : ٩ كما نقرُأ في سفْرِ الجامعة . القَبرِ

 َألنَّه لَيس من عمل والَ اخْتراعٍ والَ معرِفَة والَ حكْمة في الْهاوِية الَّتي ... . عمَل تَحتَ الشَّمسِ ما
 . فإن الجسد الميتَ يتحلَُّل ويرجِع إلى التُّرابِ الذي خُلقَ منْه اً وكما نَعلَم جميع ". َأنْتَ ذَاهب ِإلَيها

 نقرُأ في سـفْرِ فنحن . الموتُ األبدي هو االنفصاُل األبدي عنِ اِهللا : الموتُ األبـدي ، ثالثاً
 وكُلُّ مـن . هذَا هو الْموتُ الثَّاني . وطُرِح الْموتُ والْهاوِيةُ في بحيرة النَّارِ : " ١٥ - ١٤ : ٢٠ الرؤيا

 ". رِ الْحياة طُرِح في بحيرة النَّارِ لَم يوجد مكْتُوبا في سفْ

هعم ميقَةع في شَرِكَة كوني وأن رِفَهعي أن يشيَئةَ اِهللا لإلنسانِ هم ننقـرُأ فـي . لَك فنحن 
 رِيد َأن جميع َألن هذَا حسن ومقْبوٌل لَدى مخَلِّصنَا اِهللا، الَّذي ي : " ٤ - ٣ : ٢ رسالة تيموثاوس األولى

قْبِلُونقِّ يالْح رِفَةعِإلَى مو ،ونخْلُصالنَّاسِ ي ." 

فْهومِ الثالثنأتي إلى الم ،واآلن اهنا إيلِّمعالذي ي الكتاب سقديتعلَّقُ ب الم وهينونَة والد .



ي الناس في تاريخِ اإلنسانِ هي أن الراسخة ويتألَّمون إحدى الحقائق عانون . ما كـانبور 
وميعاً هج الناس رالتي تُحي األسئلة دعاناةٌ لماذا : أحوم ألَم ناكنـا في هعالَم سقـدالم ؟ والكتـاب 

 : يجيب عن هذا السؤاِل من خالِل ثالث حقاِئقَ هامة

 : ١ فنحن نقرُأ في رسـالة روميـة . خَليقَته الحقيقةُ األولى هي أن اَهللا وضع دينونَتَه في
٢٩ - ٢٨ " : لُوا مفْعفُوضٍ ِليرنٍ مهاُهللا ِإلَى ذ مهلَمَأس ،هِمرِفَتعي مقُوا اَهللا فبي نُوا َأنستَحسي ا لَمكَما و 

 مشْحونين حسدا وقَتْالً وخصـاما ومكْـرا مملُوِئين من كُلِّ ِإثْمٍ وزِنًا وشَر وطَمعٍ وخُبث، . الَ يليقُ
 فَِإن الَّذي يزرعـه . اَُهللا الَ يشْمخُ علَيه ! الَ تَضلُّوا : " ٨ - ٧ : ٦ كما نقرُأ في رسالة غالطية ". وسوءا

 وهكـذا، ألن النـاس ". د يحصد فَسادا َألن من يزرع ِلجسده فَمن الْجس . اِإلنْسان ِإياه يحصد َأيضا
والشـر م اُهللا للفسادهلَمطيعوه، فقد أسي لَمسِ وقدتابِ المالك لوا إلَهتَجاه . عـونرزي النـاس وألن 

 . ثمارِ أعماِلهِم يجعلَهم يحصدون زرعاً يتوافَقُ مع طَبيعتهِمِ الخاطئة، فإن اَهللا

هثابتة في خليقَت اُهللا قوانين عضفـال . لقد و ،القوانين هذه قبِخَر اإلنسان وبالتالي، إذا قام 
 رغْبـةً منْـه فـي مكانٍ مرتفعٍ فعلى سبيِل المثاِل، إذا قَفَز اإلنسان من . بد أن يجني عواقب ذلك

ةِل قانونِ الجاذبيالً ( تَجاههبهذا القانون أو ج قُطَ سقوطاً عنيفاً فيتأذَّى أو يموت ) منهسي أن دفال ب . 
لَّـةوق ،فافيؤدي إلى الج ضِ التي نَعيشُ عليها وبالكونِ الذي نَعيشُ فيهنا باألرتنايع مدع كَما أن 

 الكَسَل في العمِل يقود إلى الفَقْرِ، والكَراهيةَ تَقود إلى تَفَسـخِ كذلك، فإن . الموارِد، وشُح األمطارِ
العالقات . 

 وما ينْطَبِقُ على القوانينِ الطبيعية ينطبقُ أيضاً على القوانينِ الروحية واألخالقيـة التـي
 قـوانينِ األخالقيـة أوِ الروحيـة فإذا خَرقَ اإلنسان أي قانونِ من هذه ال . وضعها اُهللا في البشَرِ

 . فسوفَ يعاني من العواقبِ

ى األرضِ  . الحقيقةُ الثانيةُ هي أن اَهللا ينْزُِل دينونَتَه المؤقَّتَةَ على النَّاسِ أثناء حيـاتهِم عـل
 تَـْأكُلُون . ا ودخَّلْتُم قَليالً زرعتُم كَثير : " ١٠ - ٩ و ٦ : ١ فقد قاَل اُهللا للشعبِ من خالِل النبي حجي

 واآلخذُ ُأجرةً يْأخُـذُ ُأجـرةً ِلكـيسٍ . تَكْتَسون والَ تَدفَُأون . تَشْربون والَ تَروون . ولَيس ِإلَى الشَّبعِ
ِلمـاذَا؟ يقُـوُل رب . لْبيتَ نَفَخْتُ علَيـه ولَما َأدخَلْتُموه ا . انْتَظَرتُم كَثيرا وِإذَا هو قَليٌل ... . منْقُوبٍ



نُودالْج . هتيانٍ ِإلَى بكُلُّ ِإنْس ونضاكر َأنْتُمو ،ابخَر وي هي الَّذتيِل باتُ . َألجاوـمالس تنَعم ِلذِلك 
 ". من فَوقكُم النَّدى، ومنَعت اَألرض غَلَّتَها

نمـن نَرى م زءوالكونِ والتاريخِ هو ج كُلَّ ما يحدثُ في الطبيعة أن اآليات خالِل هذه 
ةاإللهي هتاِهللا وعناي خطة . قيقـياَهللا الح فـإن ،إلهاً آخَـر دونبعاَهللا أو ي عصي الناسعندما ي نلك 

ِل يمع كَةبارمِ مدالِل عخ نم على ذلك مهبعاقي ،خـالِل الـزالزِِل، والفيضـانات ـنهِم، أو ميد 
 . والحروبِ، والمجاعات، وغيرها

ةاألبدي الدينونَة نم الناس ذِّرحاَهللا ي الحقيقةُ الثالثةُ هي أن . فسوفَ يأتي يوم – ـوهأال و 
الدينونَة اُهللا - يوم ديني فيه عاشوا على هذه و . األرض كُلَّ الناسِ الذين أن غْمر الذين األشخاص 

 ، إالَّ أنهـم آمنوا بيسوع المسيح لَن يطْرحوا في الجحيمِ ألن يسوع افتداهم ودفَع ُأجرةَ خطايـاهم
 أما في ما يتعلَّقُ باألشخاصِ الذين رفَضـوا . ا على األرضِ ه التي عاشو حياتهِم يحاسبون على س

د أن يؤمنوا بيسو ى أبـ  ع المسيح فسوفَ يدانون على عدمِ إيمانهِم بِه ويطْرحون في الجحـيمِ إـل
 . اآلبِدين

ى  بعد أن تعرفْنا على ما يقولُه الكتاب المقدس عنِ الخطية والموت والدينونَة، نـأتي إـل
 . أال وهو أن يسوع هو المخَلِّص الوحيد للعالَمِ س المقد الكتاب الذي يعلِّمنا إياه المفْهومِ الرابعِ

 لَيس َأحد يْأتي ِإلَى . َأنَا هو الطَّرِيقُ والْحقُّ والْحياةُ : " ٦ : ١٤ قاَل يسوع عن نَفسه في إنجيِل يوحنَّا
 ولَـيس بَِأحـد غَيـرِه : " ١٢ : ٤ ل كما أن التالميذَ قالوا عن يسوع في أعماِل الرس ". اآلبِ ِإالَّ بِي

الْخَالَص . نَخْلُص ي َأنغنْبي النَّاسِ، بِه نيب يطُأع قَد ،اءمتَ الستَح آخَر ماس سلَي َألن ." كمـا أن 
د َألنَّه يوجد ِإله واحد وو : " ٥ : ٢ الرسوَل بولُس قاَل في رسالته األولى إلى تيموثاوس احـيطٌ وس 

 لكن ما الذي يجعُل يسوع المخَلِّص الوحيد للعالَمِ؟ ومـا ". اِإلنْسان يسوع الْمسيح : بين اِهللا والنَّاسِ
 الذي يجعلُه الوسيطَ الوحيد بين اِهللا والنَّاسِ؟

اإلعالن ألنَّه حيدسيطُ الوالو وه سيحالم سوعنِ اِهللا أوالً، يُل عسـيحِ . الكامنِ المفنقرُأ ع 
 و بهاء مجده، ورسم جوهرِه، وحامٌل كُلَّ اَألشْياء بِكَلمة ه : " يقول ٣ : ١ في الرسالة إلى العبرانيين

هتركولوسي ". قُد في رسالة الرسوُل بولُس نْهل عقو١٥ : ١ كما ي " : ـورص وي هـرِ الَّذةُ اِهللا غَي 
قـاَل أيضاً لهذا و ". فَِإنَّه فيه يحلُّ كُلُّ مْلء الالَّهوت جسديا : " ٩ : ٢ ، وأيضاً في كولوسي " الْمنْظُورِ



ي . اَُهللا لَم يره َأحد قَطُّ : " ١٨ : ١ عنْه الرسوُل يوحنَّا في إنجيِل يوحنَّا فـ ـوي هذ  اَالبن الْوحيد الـَّ
ح رخَب ونِ اآلبِ هض ." 

 فَما من أحد . ثانياً، يسوع المسيح هو الوسيطُ الوحيد ألنَّه الوحيد الكامُل والذي بال خطية
خطايا اآلخَرين نع كَفِّري شَخْصٍ أن ألي نكمة؛ وبالتالي ال يبال خطي عى يوماً أنَّهشَرِ ادالب نم . 

 جميـعِ ال وهو اإلنسان الوحيد الذي تَجرَأ أن يقوَل على مسامعِ . سوع كان كامالً وبال خطية لكن ي
 قَد عبر كاتب الرسالة و " من منْكُم يبكِّتُني علَى خَطية؟ ): " ٤٦ : ٨ حسب ما ورد في إنجيل يوحنَّا (

 بِحسـبِ الترجمـة ٢٧ - ٢٦ : ٧ ه بالقوِل فـي عبـرانيين وقداست عن كَماِل يسوع رانيين ب إلى الع
ةالتفسيري " : هِإلَي تَاجِينحي كُنَّا مالَّذ نَةالْكَه ِئيسر وذَا هه ،مالَ . نَعو ،ه  ِإنَّه قُـدوس، الَ عيبـةَ فـي

تَفَعارو ،ِئيننِ الْخَاطَل عانْفَص ةَ، قَداسنَج اتاومالس نى ممَأس ارتَّى صا . حِإلَى م تَاجحالَ ي وهو 
نَةِئيسِ كَهيماً كُلُّ رقَد هِإلَي تَاجحي كَان : الً، ثُمَأو ةالْخَاص اهخَطَاي نيرِ عاً ِللتَّكْفيموي اِئحالذَّب مقَدي َأن 

 ". ِلك َألنَّه كَفَّر عن خَطَاياهم مرةً واحدةً، حين قَدم نَفْسه عنْهم عن خَطَايا الشَّعبِ، وذَ

د إلى أبـ يح والموتَ وه الذي غَلَب حيدالو ألنَّه حيدسيطُ الوالو وه سيحالم ثالثاً، يسوع 
 . شْفَع للمؤمنين ويحـامي عـنْهم أمـام اِهللا اآلبِ فيسوع هو رئيس الكَهنَة الكامِل الذي ي . اآلبِدين

في التاريخِ ماتوا أو سيموتون ينالديني ةالقاد خالِل . فجميع نالعالَمِ م خَلِّصم تَ أنَّهأثْب يسوع نلك 
األموات نم هتقيام . قامته اً بعديح مئات الشهود وقد رآه . 

 . لخامس واألخير فيتعلَّقُ باإليمانِ المسيحي أما المفهوم ا
ى  يجِب علينا أن نَعلَم أن اإليمان المسيحي ليس قَفْزةً في الظالمِ، بل هو إيمان قـائم عـل

الحقائق . تَرِمحي نِ التفكيرِ، بل هو إيمانع قُْل البشريالع زجعي ال يبدُأ حين اإليمان قَْل كما أنالع 
 . ويعطيه مكانَةً مرموقَةً

 ، فاإليمان المسيحي قائم على حقيقة أن اَهللا تكلَّم من خالِل األنبيـاء، ومـن خـالِل أجْل
 فـنحن نقـرُأ فـي . الطبيعة، ومن خالِل الضميرِ البشري، وأخيراً كَلَّمنا في ابنه يسوع المسـيح

 بِاَألنْبِياء قَديما، بَِأنْواعٍ وطُـرق كَثيـرة، اَُهللا، بعد ما كَلَّم اآلباء : " ٢ - ١ : ١ انيين الرسالة إلى العبر
هني ابف ةيرامِ اَألخاَألي هي هذنَا فكَلَّم ."



 صادقَةٌ، وتَطْبيقهـا كذِلك، فإن اإليمان المسيحي قائم على سماعنا لكَلمة اِهللا، وإيماننا بأنَّها
ةنا الشخصيين . في حياتإلى العبراني اِهللا بشـأنِ الطوفـانِ فنقرُأ في الرسالة تحذير عمنوحاً س أن 

ى ما قالَه كما أن إبراهيم سمع . فصدقَ ذِلك وبنى فُلْكاً  اِهللا لَه بأن يرحَل من أرضـه ويـذهب إـل
 . فآمن بأن هذا الكالم موجه لَه شخصياً وأطاع اَهللا أرضٍ غَريبة؛

في الكتابِ المقدسِ مرتبطٌ ارتباطاً وثيقاً بإعالنِ اِهللا ونعمته من جِهة، اإليمان إن وهكذا، ف
 وبـدونِ طَاعـة . مستحيٌل فبدونِ إعالنِ اِهللا ونعمته فإن اإليمان . وبطاعة المؤمنِ من جِهة ُأخرى

 . غير مكْتَمٍل اإلنسانِ فإن اإليمان يبقى ناقصاً و

يهةٌ في موضوعِ اإليمانِ أال وهِمما : وتبقى نُقْطَةٌ منْدع بيتجاو لإلنسانِ أن نكمفَ يكَي 
 يسمع رسالةَ اإلنجيل؟

 الَّذين قَبِلُوه فََأعطَاهم سلْطَانًا َأن يصـيروا َأوالَد وَأما كُلُّ : " ١٢ : ١ نقرُأ في إنجيِل يوحنَّا
همبِاس نُونْؤمرومية ". اِهللا، َأيِ الْم ُأ في رسالة١٣ و ٩ : ١٠ كما نَقْر " : ـكفْـتَ بِفَمتَرِإنِ اع َألنَّك 

 َألن كُلَّ من يدعو بِاسمِ الرب ... موات، خَلَصتَ بِالرب يسوع، وآمنْتَ بِقَلْبِك َأن اَهللا َأقَامه من اَأل
خْلُصي ." 

عمإذاً، أنْتَ تَس سـيحالم يسوع أن بقلبِك نتُؤم سيحِ، ثُمالم رسالةَ الخالصِ بيسوع كبُأذُنَي 
 ه أن يخَلِّصك وتَعتَرِفُ بِه رباً ومخلِّصـاً ماتَ على الصليبِ بدالً عنْك، ثُم تُصلِّي بفَمك وتَطْلُب منْ

كلحيات . ع الناسمسي لَم نوا بها إذاً، إنيؤم أن منُهكمما . رسالةَ اإلنجيِل فال ي عبوا متجاوي لَم وإن 
 . سمعوه فال يمكنُهم أن يخْلُصوا

 تعلَّموا بعض المفاهيمِ األساسية التي يعلِّمنا إياهـا أن يكونوا قد من اجل الجميع وصالتُنا
 . الكتاب المقدس عنِ الخطية، والموت، والدينونَة، واإليمانِ، والخالصِ بيسوع المسيح

عوا رِسـالَةَ الخَـالصِ بيسـوعـميكونوا قد س ستمعينا أنميعِ مِل جكما أنَّنا نُصلِّي ألج 
. ، وأن يكونوا قد قَبِلوا يسوع رباً ومخلِّصاً لحياتهِم المسيحِ



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


