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 يتَمتَّع بِخَلْوة روحية مع اِهللا كُلَّ يومٍ التلميذُ
____________________________________________________________ 

 إذا أردتَ أن تتعرفَ إلى شَخْصٍ ما فإن أفضَل طريقة للقيامِ بذلك هي أن تَقضـي وقتـاً
 فإن أردتَ أن تتعرفَ إلى اِهللا فيجب عليـك أن . وهكذا الحاُل أيضاً في عالقَتنا مع اِهللا . ه ع م ميناً ثَ

 ". الخَلْوة الروحية " أو " الخَلْوة الشخصية " وهذا الوقتُ يدعى . تُخَصص له وقتاً تقضيه معه كل يومٍ

 مع اِهللا م هِ ت فهناك أشخاص يتمتَّعون بخَلو . لوة روحية مع اِهللا هناك طُرقٌ عديدةٌ للتمتُّعِ بخَ
ِل فيهسِ والتأمالكتابِ المقد ةقراء عن طريق . بخَلـو يتمتَّعون أشخاص ناكوه هِ ت اِهللا عـن م مـع 

الصالة طريق . ِنَةً للتمتُّعيعطريقةً م سابقة لْقَةلنا في حاِهللا أال وهـي وقد تناو مـع ةشخصي ةبخَلْو 
 طريقَـةُ " أما في حلْقَتنا لهذا اليومِ، فسوفَ نتعلَّم طريقَةً ُأخرى أال وهـي ". طريقةُ الحقِّ المفَضِل "

حِ األسئلةطَر " . 

 أال ات سـهلَة للتمتُّعِ بخَلوة روحية مع اِهللا من خَمسِ خُطُـو " طَرحِ األسئلة " تتألَّفُ طريقَةُ
يهلِّ إلى اِهللا : وفي ثانياً، اقرأ ؛ أوالً، ص سقدالم تاب؛ ثالثاً، الك أسئلتَك حل فـي ؛ اطْررابعاً، تأم 

 . اشْكُر اَهللا على استجابته وإرشاده خامساً، . كلمة اِهللا

 : نتناوُل كل خطوة من هذه الخَطوات على حدة ل واآلن، تعاَل

 . صلِّ إلى اِهللا : الخُطْوةُ األولى
 مثالً، يمكنك أن تُصلِّي صـالةً . تتمكَّن من التركيزِ عليه قصيرةً إلى اِهللا لكي ارفَع صالةً

سيطَةً كهذهب " : شيَئتَكَل مأفْع ني أنلِّموع كذات نفْ لي عاكْش ،بيا ر . جِـبأرِني الطَّريقَ الذي ي 
فيه علي لُكأس سوع . أنمِ يآمين . باس ."



 . من الكتابِ المقدسِ اقرأ مقْطَعاً : الخُطْوةُ الثانيةُ
 يمكنُك أن تبدَأ بقراءة األناجيـِل لكـي . اقرأ مقطعاً أو أصحاحاً كامالً من الكتابِ المقدسِ

 تَشْـعر بـالحرجِ أوِ ال . المه، وموته، وقيامته تتعرفَ على السيد المسيحِ وحياته، ومعجزاته، وآ
إن يقلَ الض كُلَّ م متَفْه ُأهتَقْر قِّ شـيئاً فشـيئاً . شَيءمِ الحعلى فَه كدساعى . فاُهللا سي  واظـب عـل

كتقراء أثناء كيقود لروحِ اِهللا أن حمواس ،ةالقراء هتملكَل لوتأم ا فيه ك . 

 . بعض األسئلة طْرح ا : الخُطوةُ الثالثةُ
 ولتدريبِك على صياغَة األسئلة بطريقة . تها اخْتَر بعض األسئلة التي تُريد أن تعرِفَ إجابا

تَقضي فيهـا ص ةرها في كُلِّ محتَطْر أن نُكمكالتي ي األسئلة نةُ أنواعٍ مشْرع إليك ،الةوفع حيحة 
 : خَلْوةً مع اِهللا

يتعلَّقُ باِهللا م األسئلة نُل ماألو خـالِل الكتـابِ : ل ثْ النوع ـنعـنِ اِهللا م هما الذي أتعلَّم 
 ما الذي يقولُه اُهللا فـي : ما الذي أتعلَّمه عن صفات اِهللا من خالِل الكتابِ المقدسِ؟ أو : المقدسِ؟ أو

قْطَعِ الك؟ أو هذا الم؟ : تابيتابيقْطَعِ الكاُهللا في هذا الم لَهما الذي فَع 

م ةالكتابي اتيتعلَّقُ بالشخصي األسئلة نالثاني م ل ثْ النوع : اتنِ الشخصيع هما الذي أتعلَّم 
ه : ما هي صفاتُ هؤالء األشخاصِ؟ أو : المذْكورة في هذه اآليات؟ أو  هـؤالء مـا الـذي فَعلـَ

 األشخاصِ؟ ما الذي قالَه هؤالء : األشخاصِ؟ أو

 ما الذي أتعلَّمه عـن نَفسـي مـن : مثل بِك أنْتَ شخصياً النوع الثالثُ من األسئلة يتعلَّقُ
 ما هو الهدفُ من وجودي في هذه الحيـاة وفقـاً لتعلـيمِ : من أنا؟ أو : خالِل الكتابِ المقدسِ؟ أو

 مـا : ما هي األشياء التي أؤمن بِهـا؟ أو : إلى أين سأذْهب بعد أن أموتَ؟ أو : الكتابِ المقدسِ؟ أو
 ؟ اإلمتناع عن فعلها أو فعلها ينبغي علَي هي األشياء التي

 أن أعرِفَه أو ما الذي يريدني اُهللا : مثل بمشيئة اِهللا لحياتك النوع الرابع من األسئلة يتعلَّقُ
ما هي االستجابةُ التي يتوقَّعها اُهللا منِّي؟ : ما هي مشيَئةُ اِهللا لحياتي؟ أو : أن أؤمن بِه؟ أو



 من هو يسوع بالنسبة : كأن تقول بعالقَتك بالرب يسوع النوع الخامس من األسئلة يتعلَّقُ
 كيفَ ينبغي أن تكون عالقَتي بالسيد المسـيحِ وفقـاً : المسيح؟ أو ما هي عالقَتي بالسيد : لي؟ أو

 ليمِ الكتابِ المقدسِ؟ ا لتع

 قرأتُها التي ما هي األشياء : مثل لديك باألشياء الغامضة النوع السادس من األسئلة يتعلَّقُ
 الظاهريةُ التي تُحيرني في الكتابِ المقـدسِ ما هي التناقُضاتُ : في الكتابِ المقدسِ ولم أفْهمها؟ أو

 وأريد إجابةً عليها؟

 يمكنـك ان بمشاعرِك تجاه ما تقرُأ في الكتابِ المقدسِ النوع السابع من األسئلة يتعلَّقُ أما
 أمِ السالمِ حـين خَوف بال هْل أشْعر : أو ما الذي أشْعر بِه حين أقرُأ آيات الكتابِ المقدسِ؟ : تسأل

 ؟ كَلمةَ اِهللا هْل أشْعر باإلحباط أم بالرجاء حين أقرُأ : أو أقرُأ الكتاب المقدس؟

 كيفَ يقوم يسوع بتعلـيمِ : أن تقول مثل بتعاليمِ يسوع النوع الثامن من األسئلة يتعلَّقُ أما
 كيـفَ يتعامـُل يسـوع مـع : يسوع عن أسئلة المؤمنين؟ أو كيفَ يجيب : تالميذه وتدريبِهِم؟ أو

قَباتِل والعنا المشاك؟ التي تُواجِه 

التاسع يتعلَّقُ وقبل األخير النوع األسئلة نم كاآلخَرين مثـَل ب بعالقَت : كيـفَ ينبغـي أن 
 كيـفَ : قتي بغيرِ المـؤمنين؟ أو كيفَ ينبغي أن تكون عال : تكون عالقَتي بالمؤمنين اآلخَرين؟ أو

 ينبغي علي أن ُأعامَل األشخاص الذين يسيئون إلي؟

 ما هي الصفاتُ اإليجابيةُ : بالنُمو الشخصي مثل من األسئلة يتعلَّقُ واألخير النوع العاشر
ي ما : التي ينبغي علي أن أتحلَّى بها كتلميذ للسيد المسيح؟ أو  هي الصفاتُ السلبيةُ التي ينبغي عـل

 أن أتخلَّص منها؟

 بدأنا قبَل قليٍل في تَعلُّمِ إحدى الطرق الفعالة التي يمكننا من خالِلهـا أن نَقضـي خَلْـوةً
حِ األسئلةسيحِ كُلَّ يومٍ أال وهي طَريقَةُ طَرالم دالسي عةً موحير . هذه الطريقةَ تتـألَّفُ وقد قُلنا إن 

سهلة سِ خُطُواتخَم نلنا الخُطُواتَ الثالث األولى أال وهي . مى اِهللا : كما أننا تناو  . أوالً، صلِّ إـل
. ثالثاً، اطْرح بعض األسئلة . ثانياً، اقرأ في الكتابِ المقدسِ



والخامسة ةتينِ الرابعفُ على الخُطْوتَعاَل بنا نتعر ،واآلن : 

 . تأمل في كلمة اِهللا : الخُطْوةُ الرابعةُ
 الهدفُ من التأمِل في كلمة اِهللا هو أن تَفْهمها، وأن تتشجع من خالِلها، وأن تُطَبقَهـا فـي

ةالشخصي كحيات . بأرب أن تقوم اِهللا، تَذَكَّر في كلمة الةفع َل بطريقةأمورٍ ولكي تتأم ةع : 

 أردتَ أن تفهـم الحـقَّ ن فإ . في معاني الكلمات المهمة في المقطعِ الذي قرأته فَكِّر ، أوالً
متَفْه أن نبغي عليكقِّ فيبهذا الح تعلِّقَةالم عاني الكلماتم . معـاني الكلمـات لهذا، حاوِْل أن تَفهـم 

 من؟ ماذا؟ أين؟ لماذا؟ كيفَ؟ : اخرى أعيدها مره أسئلة مثل المهمة عن طريق طَرحِ

 فإذا أردتَ أن تَعرفَ ما الذي يقولُه اُهللا لَـك فينبغـي . لسماعِ صوت اِهللا افْتَح قلبك ، ثانياً
هلسماعِ صوت قلبك تَفتح أن اِهللا . عليك نلهذا، اطْلُب م – طبعـاُ بروحِ الصـالة – كعـمسي أن 

لعي وأن قَّ صوتَهالح لَك ن . 

 فأنْتَ ال تُريد أن تـتعلَّم الحـقَّ لحشْـوِ . بحياتك الشخصية الذي تعلَّمتَه اربط الحقَّ ، ثالثاً
 لهذا، حاوِْل أن تَربطَ كُلَّ حقٍّ . حقَّ لكي تُطَبقَه في حياتكِ دماغك بالمعلومات؛ بل تُريد أن تتعلَّم ال

هتتعلَّم وبالعالَمِ الذي تَعيشُ فيه ةواليومي ةالشخصي كدائماً . بحيات كاحتياجـاتي : اسأل نفس ما هي 
 ما الذي يريدني اُهللا أن أفْعلَه بهذا الحقِّ الذي علَّمني إياه؟ : في ضوء الحقِّ الذي تعلَّمتُه؟ أو

 ذكَّر الحقَّ الذي تعلَّمتَه فينبغـي عليـك أن تُـدون فإذا أردتَ أن تت . دون أفْكارك ، رابعاً
 . األفكار الهامةَ في دفترٍ خاص وأن تُراجِع هذا الدفتر من حينٍ آلخَر

 ، وأن تَفْـتَح المهمـة معاني ال وهكذا، أفْضُل طريقة للتأمِل في كلمة اِهللا هي أن تُفَكِّر في
ماعِ صوتلس كقلب ةالهام األفكار نتُدو وأن ،ةالشخصي كبحيات قَّ الذي تعلَّمتَهطَ الحبتَر اِهللا، وأن 

ةالروحي كتخَلو بأوقات فْتَرٍ خاصعلى د . 

. التي حصلْتَ عليها اإلجابات اشْكُر اَهللا على : واألخيرةُ في الخَلوة الشخصية الخُطْوةُ الخامسةُ



ب نتَنتهي م أن دٍإلى اِهللا ع سِ ، الصالةقدالكتابِ الم نقْطَعٍ أو أصحاحٍ مم ةحِ ، وقراءوطَـر 
ضِ األسئلةعب ، قْطَعِ الكتابيِل في الموالتأم ةٌ وأخيرةٌ أال وهي أنسةٌ خامخُطْو ناكتَ ، تَبقى ه شْـكُر 

 أن الصـالةَ هـي حـديثٌ أيضاً تذكَّر . أسِئلَتك ن لى ردوده ع اَهللا على األمورِ التي كَشَفَها لَك وع
 . خلوتك معه أثناء لذِلك، حاوِْل أن تُصغي إلى ما يقولُه اُهللا لَك . متبادٌل بينَك وبين اِهللا

 تَعاَل بنـا نُطَبـقُ للتمتُّعِ بخَلْوة روحية مع اِهللا، " طَرحِ األسئلة " ى طريقة بعد أن تعرفنا عل
 . هذه الخُطُوات تَطبيقاً عملياً

 . الخُطْوةُ األولى هي أن نُصلِّي صالةً موجزةً إلى اِهللا
 أرِني يـا . أن أفْعَل مشيَئتَك أبي السماوي، أرجوك أن تَكْشفَ لي عن ذاتك وأن تَعلِّمني "

 ". آمين . باسمِ يسوع . رب الطريقَ الذي تُريدني أن أسلُك فيه اليوم

 . الخُطوةُ الثانيةُ هي أن نقرَأ مقطعاً أو أصحاحاً من الكتابِ المقدسِ
 في العهد القَديمِ وأن تقرَأ كان لَديك كتاب مقدس، فأرجو أن تَفتَحه على سفْرِ المزاميرِ ن إ

 إلى هـذه القـراءة أما إذا لَم يكُن لديك كتاب مقدس، فأرجو أن تُصغي جيداً . ٢٣ معنا المزمور
ى ميـاه الراحـة . في مراعٍ خُضرٍ يربِضني . الرب راعي فَالَ يعوِزني شَيء " : ٢٣ للمزمور  ِإلـَ
 في وادي ظلِّ الْموت َأيضا ِإذَا سرتُ . يهديني ِإلَى سبِل الْبِر من َأجِل اسمه . يرد نَفْسي . يورِدني

انني . الَ َأخَافُ شَرا، َألنَّك َأنْتَ معي يـزعا يمه ككَّازعو اكصع . ـاهةً تُجاِئـدي مامقُـد تِّـبتُر 
يقايضي . مْأسنِ رهتَ بِالدحسا . ميي ركَْأس . كُنَأسي، واتيامِ حي كُلَّ َأينانعتْبةٌ يمحرو را خَيِإنَّم 

 . " في بيت الرب ِإلَى مدى اَأليامِ

ةُ الثالثةُ هالخُطْو األسئلة ضعب حنَطْر أن ي . 
الً ثَ م : فَ يزمور؟ كَيذا المبِ هسعاني اُهللا بِحأو ر : هفَت نِ اِهللا بصـع سقدالم الكتاب هلِّمعما الذي ي 

 هم في األحواِل المختلفة؟ كيفَ يتصرفُ تجاه إن كان اُهللا راعٍ للمؤمنين، ف : أو ؟ ي راعٍ ل

قْطَعِ الكتابيَل في المنتأم ةُ الرابعةُ هي أنالذي قرأناه الخُطْو . 
 عـنِ كتشفُ األمور الثالثَةَ الهامةَ التاليةَ أ ف الثالث والعشرين في المزمور أتأمُل قد فمثالً،
كمـا . ينَجيني من كُلِّ شَر ينْعشُ نَفسي، ويرشدني إلى طُرق البِر، و اُهللا ، أوالً : ي ل اِهللا بصفَته راعٍ



 وهو الذي يشفيني من الداخِل، ويعيد إلي تـوازني . إليه ثانيةً إنِ ابتَعدتُ عنْه أنه هو الذي يجذبني
والروحي والعاطفي كْرِيخـالِل ثانياً . الف نالصحيحِ م ني دوماً إلى الطريقدرشالذي ي واُهللا ه ، 

ينِ فاكوسِ السالقُد هوروح ةسقدالم ثاً ثال . كلمته الصـعبة ـفي المواق  ، اُهللا حاضر معي دوماً ـف
 . وحيثُ أنَّه راعي فإنه ال يتركُني وال يتخلَّى عني أبداً . والخَطيرة أيضاً

 وفيما يلي . آيات كثيرة تتحدثُ عنِ اِهللا كَراعٍ لَنا فأجِد في الكتابِ المقدسِ أتأمُل كذلك، قد
 : كتابية من العهدينِ القَديمِ والجديد تتحدثُ عن كَيفَ أن اَهللا هو راعينا مقاطع ثمانيةُ

 . غَنَمي وُأربِضها، يقُوُل السـيد الـرب َأرعى َأنَا : " ١٦ - ١٥ : ٣٤ حزقيال نقرُأ في ، أوالً
بِرَأجو ،ودطْرالْم تَرِدَأسالَّ، والض َأطْلُبو ،الْقَـوِيو ينـمالس ُأبِيـدو ،رِيحالْج بصَأعو ،يرالْكَس 

 وعندما أضلُّ طريقـي . حين كُنْتُ ضاال، اُهللا هو الذي بحثَ عنِّي ووجدني إذاً، ". بِعدل وَأرعاها
ني إليهدرثُ عني ويحبهو الذي ي فإنه عنه لآلال وعندما . وأبتعد ضالذي مِ والجِراحِ أتعر وه فإنَّه 

داوي جني ويبصعحي و ر ي . 

ي . يرعى قَطيعه كَراعٍ : " ١١ : ٤٠ إشعياء نَقْرُأ في ، اً ني ثا فـو ،ـالَنمالْح ـعمجي هاعربِذ 
 ني، وهو الذي يهتَم بكُلِّ إذاً، اُهللا هو الذي يحملُني بين ذراعيه، وهو الذي يحتَضنُ ". حضنه يحملُها

نبٍ مياتي جانبِ حوانج . 

 اُهللا الَّذي سـار َأمامـه َأبـواي : " على ِلسانِ النبي يعقوب ١٥ : ٤٨ تكوين نَقرُأ في ، ثالثاً
 فاُهللا هو . و حالي أنا أيضاً وهذا ه ". منْذُ وجودي ِإلَى هذَا الْيومِ رعاني ِإبراهيم وِإسحاقُ، اُهللا الَّذي
 . ولم يتخَلَّ عني يوماً ألنَّه راعٍ أمين ، ني ولم يتْرِكْ ، الذي رعاني كُلَّ أيامِ حياتي

ي الراعي َأنَا هو : " ١١ : ١٠ يوحنَّا قاَل السيد المسيح في إنجيِل ، رابعاً اعـالرو ،اِلحالص 
ع هُل نَفْسذبي اِلحالص افرأجلي ". نِ الْخ نم سوعي لَهما فَع وفَ . وهذا ه ليبِ ماتَ قَدلكـي على الص 

فَعدةَ خَطاياي يراِهللا اآلبِ ُأج عني مصاِلحةً . وييحضلَةً ومةً باذبحني مبحاَهللا ي ريني أنوهذا ي . 

دعو خرافَـه الْخَاصـةَ والْخرا : " ٤ - ٣ : ١٠ يوحنَّا نقرُأ في ، خامساً فَيـ ،تَهوص عمفُ تَس 
ومتَى َأخْرج خرافَه الْخَاصةَ يذْهب َأمامها، والْخرافُ تَتْبعـه، َألنَّهـا تَعـرِفُ . بَِأسماء ويخْرِجها



تَهور ". صعي يسوع نا أننَّا با نرى هم دعو كُلَّ واحدفُنا وي همس . لـي حـين ظـيمع وهذا امتياز 
 . شخصياً ويريدني أن أعرِفَ صوتَه وأن أتْبعه كُلَّ أيامِ حياتي أنا أعرِفُ أن يسوع يهتم بي

 خرافي تَسمع صوتي، وَأنَـا : " ٢٨ - ٢٧ : ١٠ يوحنَّا يقوُل يسوع أيضاً في إنجيِل ، اً دس سا
نعا فَتَتْبرِفُهي . ي َأعـدي ـنم ـدا َأحخْطَفُهالَ يو ،دِإلَى اَألب كلتَه لَنةً، ويداةً َأبيا حيهطَأنَا ُأعو ." إن 

سوعماني األبدي يض وه . ةبعص ظُروف نتُ مههما واجالنـاسِ لهذا، م نم ةيررش ومؤامرات 
 . فَني من يده ء أو شَخْصٍ أن يفْصلَني عن محبة اِهللا وال أن يخْط فال يمكن ألي شي ومن إبليس،

 َألنَّكُم كُنْتُم كَخراف ضالَّة، لكنَّكُم رجعـتُم : " ٢٥ : ٢ رسالة بطرس األولى نقرُأ في ، سابعاً
ه يرعـى . وقاِئدها الحقيقي أجْل ، فيسوع هو رأس الكنيسة ". نُفُوسكُم راعي اآلن ِإلَى  لهـذا فإنـَّ

 . حياتي ويعتني بي وبخدمتي

 ، يرعـاهم َألن الْخَروفَ الَّذي في وسـط الْعـرشِ : " ١٧ : ٧ ؤيا ر نقرُأ في سفْرِ ال ، ثامناً
يع نم ةعماُهللا كُلَّ د حسميو ،ةيح اءنَابِيعِ مِإلَى ي مهقْتَاديو هِمون ." لـوكالم ـكلم وه فيسوع ،منَع 

 ، ني قـود بأنَّـه يرعـاني، وي قُ ث أ لهذا، فأنا . ورب األربابِ، وهو السيد المهيمن على هذا الكونِ
 . ويبارِكُني، ويعزيني في وسط ضيقاتي وآالمي

 ن اِهللا على ما كَشَـفَه لَـك وعلـى رده عـ اشْكُرِ : في الخلوة الشخصية الخُطوةُ الخامسةُ أما
كتساؤالت . 

ةالشخصي كوكلمات ةالخاص كاَهللا بطريقَت تَشْكُر تُصلِّي وأن أن نككمي . أن نُـككمفمثالً، ي 
تَني : " تقوَل لَهخَلَّص ألنَّك اً لَكماوي، شُكْرأبي الس ، تَني إليكذَبوج ، عجو لْتَني ابناً لَك . اً لَـكشُـكْر 

نلُني متَنْتَش اآلالمِ ألنَّكو يقاتنِ والضحفـي . الم ةكيمالح القَرارات ني التخاذتَقود ألنَّك اً لَكشُكْر 
 أرجوك يا رب أن تُساعدني أكْثَر فأكْثَر على إدراك حضورِك في حياتي حـين . حياتي وخدمتي

وتلِّ المفي وادي ظ داِئماً . أسير البِر قني إلى طُرتَقود أيضاً أن سوع . أرجوكمِ يآمين . باس ."



هذةً بهتُصلِّي صالةً شَبيه أن نُككمي ،رِفُنـي : " فتقول كَذَِلكتَع ألنَّك كأبي السماوي، أشْكُر 
تَسير مي، وألنَّكعوني باستَداً ولي شخصي تَهالذي اخْتَر عي في الطَّريقم . ألنَّـك ككَما أشْـكُر 

 تَحملُني بين ذراعيك حين أعجز عنِ السيرِ، وألنَّك تَضمني إلى صدرِك حين أشْعر أن كُلَّ الناسِ
 أرجوك يـا رب أن . ني من يدك ظَرف أن يخْطُفَ أي ، وألنَّك ال تَسمح ألي شَخْصٍ أو قَد تَركوني

 ". آمين . باسمِ يسوع . تُساعدني على أن ُأميز صوتَك داِئماً وأن أتْبعك في كُلِّ يومٍ من أيامِ حياتي

 التـي تُسـاعدك فـي العملية االقتراحات ُأشارِكَك بعض أن تَسمح لي بأن أرجو أخيراً،
 ، احرِص على أن تَقضي وقتاً مع الرب كُـلَّ النصيحة األولى : راِئعة مع اِهللا ية وح ر ة و بخَلْ عِ التمتُّ

 ، خَصص دفتراً تُدون فيه اليـوم، والتـاريخَ، والشـاهد ثانياً . يومٍ في مكانٍ هادٍئ ووقت مناسبٍ
 التي خَطَرتْ بباِلك، وأهم األفكارِ واالكتشافات التي أرشَدك الكتابي للمقطَعِ الذي قرأتَه، واألسئلةَ

 باالسـتعانَة ، شارِك تأمالتك وما علَّمك روح اِهللا إياه مع المؤمنين اآلخَـرين ثالثاً . روح اِهللا إليها
كظاتالحم نْتَ فيهوبالدفترِ الذي د . 

و ِل كُلِّ واحنْ صالتي ألجم كم د طيكعي أن قْـتو لقضاء قوالشَّو ةماً بالمحبفْعقَلْباً م الرب 
 . ثَمينٍ معه كُلَّ يومٍ

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


