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 يطَبق ما يتعلَّمه من الكتابِ المقدسِ تطبيقاً عملياً التلميذُ
____________________________________________________________ 

 لى مر العصـور؟ هْل تساءلْتَ يوماً عن سببِ كَونِ الكتابِ المقدسِ أهم كتابٍ لإلنسانِ ع
 هـذا ل . بصفَته اإللَه الحقيقي الحي معرفةً شَخصيةً نَعرِفَه ، لقد أعطانا اُهللا الكتاب المقدس لكي أوالً

ةلقراء ةكُلَّ يومٍ فإنَّنا بِحاج ِل فيهسِ والتأمقدلكـي ثانياً . الكتابِ الم سقدالم لقد أعطانا اُهللا الكتاب ، 
 كما يقوُل الرسوُل بولُس فـي – فيسوع هو . يغَيرنا ويجعلَنا مشابِهين لصورة ابنه يسوع المسيح

 لهذا فإنَّنا بِحاجة لتَطبيق ما يعلِّمنا ". صورةُ اِهللا غَيرِ الْمنْظُورِ : " ١٥ : ١ رسالته إلى أهِل كولوسي
 . يقاً عملياً في حياتنا اليومية إياه الكتاب المقدس تَطب

 لكن الخطيةَ شَوهتْنا وجعلَتنـا مختلفـين ". على صورته ومثاِله " لقد خَلَقَنا اُهللا في األصِل
تماماً عنه . ،قاسي القَلْب اإلنسان في حينِ أن حيمخاطٌئ، واُهللا ر اإلنسان في حينِ أن وسفاُهللا قُد 

 لهذا، إذا أردنـا أن . حقود ُهللا عادٌل في حينِ أن اإلنسان ظاِلم، واُهللا محب في حينِ أن اإلنسان وا
ةوالمحب ةوالقداس ثَل اِهللا في البِرم علينا أن نَصير ةً عميقَـةً فيجبرِفَةً شخصيعم رِفَهنَع . م  ورغـْ

 فيسوع هـو . ، إالَّ أننا يمكننا أن نَعرِفَه بعمق من خالِل يسوع المسيح أنَّنا ال نَستطيع أن نَرى اَهللا
هتبحوم ،هتمعون ،هتمحور ،هاِهللا، وبِر ةقداس نع رئيالم اإلعالن . ـنم سوعرِفُ ينَع حين ،لذلك 

 . وحين نَقْبُل يسوع في قلوبِنا وحياتنا فإنَّنا نَقْبُل اَهللا . خالِل الكتابِ المقدسِ فإنَّنا نَعرِفُ اَهللا

دـرجإيمانُنـا م ؟ وماذا لو كـانفيه ا جاءقْ منُطَب ولَم سقدالم تابماذا لو قرأنا الك نلَك 
 . حقيقـي وغَيـرِه الفَرقُ الجوهرِي بـين المـؤمنِ ال – يا صديقي – هذا هو إيمانٍ نَظَرِي بحت؟

شـخص ـوـليبِ هعلى الص هلألج يسوع لَهفَ ما فَعروع الرب خالص رالذي اخْتَب فالشخص 
 وهذا يقودنا إلى السؤاِل . يرغَب من كُلِّ قَلْبِه في تَطبيق ما يتَعلَّمه في الكتابِ المقدسِ تَطبيقاً عملياً

؟ العملي التطبيق لمقصود ب ا ما هو : التالي



 المقْصود بالتطبيق العملي هو أن نَتَجاوب مع كَلمة اِهللا بطريقَة إيجابية، أو أن نُطيع مـا
لي شابِهينم بِحلنُص رةَ اِهللا لكي نَنْمو ونَتَغَيمكَل متَخْدنَس ةُ اِهللا، أو أنمكَل سـيح توصينا بِهالم سوع . 

 فعندما تقرُأ الكتاب المقدس وتُطَبقُ ما جاء فيه فسوفَ تَتَغَير ال إلى الصورة التي تُريدها أنْتَ، بل
 في كُلِّ مرة تقرُأ فيها مقْطَعـاً أو أصـحاحاً مـن الكتـابِ ذلك، ل . إلى الصورة التي يريدها اُهللا

 ما : " ثانياً " ما هو التَجاوب الذي يريده اُهللا منِّي؟ : " أوالً : على نَفسك ئلةَ التاليةَ األس ، اطْرح المقدسِ
ه وأن ما هو الشيء الذي يريدني اُهللا أن : " ثالثاً " هو التَجاوب الذي يرضي اَهللا؟ ه؟ أعرِفـَ أتعلَّمـ " 

ذي يريـدني اُهللا أن : خامساً " ن بِه؟ ما هو الشيء الذي يريدني اُهللا أن أؤم : رابعاً  ما هو الشيء اـل
 " أفْعلَه؟

،نرى ل واآلن دنا كتالميذَ للسياً لحياتهِماِهللا م لكلمة مليُل التطبيقَ الععالتي تَج األسباب 
 : المسيح

 مـراراً يتحـدثُ لمقدس فالكتاب ا . طَاعتُنا لكلمة اِهللا هي دليٌل قوي على خالصنا ، أوالً
 فال يمكن للمرء أن يكون تلميذاً حقيقياً للسيد المسيحِ إن لَم يكُن يطيع . مية الطَّاعة وتكراراً عن أه

 يـارب، : لَيس كُلُّ من يقُوُل ِلـي : " ٢١ : ٧ في إنجيل متَّى قد قاَل يسوع حسب ما ورد ف . وصاياه
ي بار ! اتاوملَكُوتَ السخُُل مدي . اتاومي السي فةَ َأبِي الَّذادُل ِإرفْعي يِل الَّذب ." 

 قد قـاَل ف . المسيحية نا وشهادت نا طاعتُنا لكلمة اِهللا مهِمةٌ لبناء أساسٍ متينٍ لحيات ، ثانياً
درما و بسح ي " : ٤٩ - ٤٦ : ٦ في إنجيل لوقا يسوعونَنعاذَا تَدِلم : لُونالَ تَفْع َأنْتُمو ،باري ،باري 

شْبِهي نم ُأرِيكُم ُل بِهمعيي وكَالَم عمسيو ي ِإلَيْأتي ن؟ كُلُّ ما َأقُولُهم . فَـرحتًا، وينَى بانًا بِإنْس شْبِهي 
 فَلَما حدثَ سيٌل صدم النَّهر ذِلـك الْبيـتَ، فَلَـم يقْـدر َأن . صخْرِ وعمقَ ووضع اَألساس علَى ال

 وَأما الَّذي يسمع والَ يعمُل، فَيشْبِه ِإنْسانًا بنَى بيتَه علَى . يزعزِعه، َألنَّه كَان مَؤسسا علَى الصخْرِ
 وهذا يرينـا " ! ، فَصدمه النَّهر فَسقَطَ حاالً، وكَان خَراب ذِلك الْبيت عظيما اَألرضِ من دونِ َأساسٍ

 أنه ال يمكننا أن نَنمو في اإليمانِ، وال أن نَحتَمَل المشَقَّات، وال أن نَخْتَبِر النُّصرةَ على الخطية إالَّ
 . ها في حياتنا اليومية عندما نُطيع كَلمةَ اِهللا ونُطَبقُ

د : " الطاعةَ مهِمةٌ لإليمانِ أن ٢٦ : ٢ كذلك، نقرُأ في رسالة يعقوب سـالْج ـا َأنكَم َألنَّـه 
أن ٢١ : ١٤ ونقرُأ في إنجيـِل يوحنَّـا . " بِدون روحٍ ميتٌ، هكَذَا اِإليمان َأيضا بِدونِ َأعمال ميتٌ



هِمةَ منا ِهللا الطاعتبحي " : ةٌ إلظهارِ منبحي يالَّذ وا فَهفَظُهحيو ايايصو هنْدي عأيضـاً ونقـرُأ ". اَلَّذ 
 : أن الطَّاعةَ مهِمةٌ للحصوِل على وعـود اِهللا ومكافآتـه ٣٦ - ٣٥ : ١٠ في الرسالة إلى العبرانيين

" الَّت قَتَكُموا ثحةٌ فَالَ تَطْريمظاةٌ عازجا مـيَئةَ . ي لَهشم تُمنَعتَّى ِإذَا صرِ، حبِإلَى الص ونتَاجتَح َألنَّكُم 
دعوالْم اِهللا تَنَالُون ." 

 وتلخيصاً لكُلِّ ما ذَكَرناه، فقد أعطانا اُهللا كَلمتَه المقدسةَ ال لكي يعلِّمنا الحقَّ فحسب، بـل
 فاُهللا يريدنا أن نُطيع كلمتَه وأن نُطَبقَها في حياتنا اليومية لكـي يجعلَنـا . ي يغَير حياتَنا وأيضاً لك

 . مشابهين ليسوع المسيح

جـو أنأر ،نا إلى ذَِلكفَعالتي تَد نا واألسباباِهللا في حيات كلمة ةَ تَطبيقفْنا أهميرع أن دعب 
 : ى هاتينِ النَّصيحتَينِ تُصغي إل

 قبَل أن تبدَأ بتطبيق كلمة اِهللا في حياتك اليومية، يجِب عليك أن تُفَسر ، النَّصيحةُ األولى
 عندما تقرُأ أو تَدرس مقطعاً من الكتابِ المقدسِ، فإن أوَل شـيء . الكتاب المقدس تَفسيراً سليماً

نبغي عليكحيحاً يماً صفَه همتَفْه أن وه بِه سِ فـي ف . القيامقدتابِ المالك قَ تَعاليمتُطَب أن نُككمال ي 
ما لَم كياته حما جيداً تَفْه . سرأو تَد سقدالم تقرُأ الكتاب تَذَكَّر ما يلي لهذا، حين ،ه : 

ده . نى واحداً صحيحاً فقط آياتُ الكتابِ المقدسِ لَها مع ، أوالً لَنا مقاصـ نيبي أن ريدفاُهللا ي 
ةسقدالم خالِل كلمته نـقُ . موافحلو لنا أو كمـا يكلمةَ اِهللا كَما ي رنُفَس نُنا أنكمعني أنه ال يوهذا ي 

وي اُهللا أن عنى الذي أرادنَسعى لفهمِ الم علينا أن نا؛ بل يجبلَنا أهواء لَهص . 

 فالكتـاب المقـدس وِحـدةٌ واحـدةٌ . آياتُ الكتابِ المقدسِ ال يناقض بعضها بعضاً ، ثانياً
واحد إلهي وإعالن . الكتاب شَكِّالنِ كتاباً واحداً أال وهوي ديدالج دهوالع القَديم دهالع عني أنوهذا ي 

سقدالق . الم سيحِ فالعهدالم دالسي شَرِ لمجيءقلوبِ الب لتهيئة يطُأع ُأعطـى . ديم ديـدالج د هـوالع 
القَديم العهد بِه سِ . لتَتميمِ ما جاءقدفي الكتابِ الم اإلعالنِ التدريجي جودو ببس ولهـذا، . وهذا ه 

. المقدسِ في ضوء الكتابِ المقدسِ كَكُل احرِص دوماً على تفسيرِ كل آية أو مقْطَعٍ في الكتابِ



مِ . الكتاب المقدس يفَسر نَفْسه بنفسه ، ثالثاً الفَهـ لَةـهس على أجزاء سقدالم حتوي الكتابي 
 الصـعبة وغالباً ما نَستَعين باألجزاء السهلَة والواضحة لتفسـيرِ األجـزاء . وأجزاء صعبة الفَهمِ

 . لفهمِ العبارات المجازية ة ر المباش اإلنشائية العبارات نَستَعين ب كما أنَّنا . والغامضة في كلمة اِهللا

تُنا األولى لَكفي ما يتعلَّقُ إذاً، نصيح ةاليومي كاِهللا في حيات كلمة بتطبيق رِصتَح أن يه 
 . ليماً حيحاً وس ب المقدس تفسيراً ص على أن تُفَسر الكتا

 قبَل أن تبدَأ بتطبيق كلمة اِهللا في حياتك اليومية، يجِب عليك : فَهِي ةُ ثاني النَّصيحةُ ال أما
 ورغْـم أن . ك تَذَكَّر دوماً أن التطبيقَ هو تَجاوب يريده اُهللا منْـ . المحتَملَة تَطبيقاتها أن تُفَكِّر في

كثيـرة ُل تطبيقاتتَمحي إالَّ أنه ،رسِ ثابِتُ وال يتغيقدفي الكتابِ الم لَنعقَّ المفمـثالً، يقـوُل . الح 
سقدالم رِق : " الكتابيو ". ال تَس اُهللا أن ريدقَّ الذي يالح تماماً هنا إن لنا واضح لَهص . ،ذلـك غْمر 

 فإذا كُنتَ ذاهباً للتسوق فال يمكنُك أن تسـرقَ : اليومية هناك تطبيقاتٌ كثيرةٌ لهذا الحقِّ في حياتنا
 وإذا كُنتَ في مكانِ عملك فال يمكنُك أن تسرقَ الماَل من الشركة التـي . بضاعةً معروضةً للبيعِ

ُل فيها تَعأو . م اآلخَـرين تسرقَ أفكار أن نُككمفال ي أوِ التأليف ُل في مجاِل الكتابةموإذا كُنتَ تَع
د، إالَّ أنـه . أعمالَهم األدبية واحـ تَفسير سِ لَهقدفي الكتابِ الم هقَّ الذي نتعلَّمالح أن غْموهكذا، ر 

تطبيقاتٌ ع له حتملةٌ كثيراً ما يكونـقِّ الـذي . ديدةٌ مللح لَةتَمحالم لذلك، فَكِّر دوماً في التطبيقات 
 وفيما يلي بعض األسئلة التي يمكن أن تُساعدك في . تتعلَّمه من خالِل قراءتك ودراستك لكلمة اِهللا

حتملةالم ِل إلى التطبيقاتالتوص : 

 حين تقرُأ مقطعاً في الكتابِ المقدسِ فَكِّر يدني اُهللا أن أعرِفَه؟ ما هو الشيء الذي ير ، أوالً
 ؟ هل هناك تَرتيب ينبغي علـي أن ألتفـتَ أفكر فيها هل هناك حقيقَةٌ ينبغي علي أن : في ما يلي

أح أن قٌّ ينبغي عليح ناك؟ هل ههمأفه أن ينبغي علي تَعليم ناك؟ هل هفي عقلي وقلبي؟ إليه فَظَه 

 حين تقرُأ مقطعاً في الكتـابِ المقـدسِ ما هو الشيء الذي يريدني اُهللا أن أؤمن بِه؟ ، ثانياً
 هل هناك حقٌّ ينبغي علي أن أؤمن بِه؟ هل هناك وعد ينبغي علـي أن ُأطاِلـب : فَكِّر في ما يلي

رأم ناك؟ هل هبِه ؟ الرببِه سيقوم قَ بأنهأث ني اُهللا أنريدي



 حين تقرُأ مقطعـاً ما هو التغيير الذي يريد اُهللا أن يحدثَه في حياتي أو شخصيتي؟ ، ثالثاً
 هل هناك فَضيلَةٌ ينبغي علي أن أتبنَّاها في حياتي؟ هل هناك : في الكتابِ المقدسِ فَكِّر في ما يلي

وقفٌ م قَلبي رشاعم ناك؟ هل ههرُأغَي أن عليها؟ ينبغي علي رُأسيط طَها وأنبأض أن ينبغي علي 
 هل هناك عادةٌ ينبغي علي أن أتركها؟

 حين تقرُأ مقطعاً في الكتابِ المقدسِ فَكِّر ما هو الشيء الذي يريدني اُهللا أن أفْعلَه؟ ، رابعاً
 هل هناك قرار ينبغي علي أن أصنعه؟ هل هناك تعليم ينبغي علي أن ُأطَبقَـه؟ هـل : لي في ما ي

نـاكهـا؟ هـل هأن ُأطيع ةٌ ينبغي عليوصي ؟ هل هناكُأصغي إليه أن ينبغي علي تحذير هناك 
 شخص ينبغي علي أن أقتدي بِه؟

 . أيضـاً سـلوكنا في ثِّر في عقوِلنا، وإرادتنا، وقلوبِنا، و وهكذا، فإن التطبيقات العملية تؤ
 . ] مثَل التوقُّف عـنِ الكـالمِ القَبـيحِ [ فبعض التطبيقات تتطلَّب منا أن نتوقَّفَ عنِ القيامِ بأمرٍ ما

 . ] ابِ المقـدسِ مثَل المواظَبة على قراءة الكت [ وبعض التطبيقات تتطلَّب منا أن نبدَأ بالقيامِ بأمرٍ ما
 ، أوِ ] مثَل حب مسـاعدة اآلخَـرين [ وبعض التطبيقات تتطلَّب منا أن نكتسب عادةً إيجابيةً جديدةً

َئةيس ةبِ أو غيرِ ذلك [ التخلِّي عن عادالغَض ةعرمثَل التدخينِ أو س [ . 

 يعلِّمنا إياه الكتاب المقدس في حياتنـا تعاَل بنا نتدرب معاً على كيفية تطبيق ما واآلن،
ةاليومي . 

 فيه، دون جميع التطبيقات المحتملة التي قـد أوالً، بعد أن تقرَأ المقطع الكتابي وتتأمَل
بباِلك قرأتَ اآليات . تَخْطُر أنَّك لَ : " والتي تقول ) ٨ - ٥ : ٣ أمثال ( فمثالً، لنفترضكَّْل عتَو بى الر 

دتَمالَ تَع كملَى فَهعو ،بِكُلِّ قَلْبِك . لَكبس مقَوي وهو ،رِفْهاع كقي كُلِّ طُريمـاً . فكح ي الَ تَكُـن فـ 
كنَفْس نَييع . كظَامِلع قَاءسو ،كترِلس فَاءش كُونفَي ،نِ الشَّرع دعابو بالر اتَّق ." 

 المحتمُل لهذه التطبيقُ العملي . أتَّكَل على فَهمي أالَّ أنه ينبغي علي ٥ : ٣ قوُل اآليةُ أمثال تَ
نادي واستقاللي عن اهللا، وأن أبدأ في الخضوع لكلمـةأن أتخلى عن ع هو أنه ينبغي علي اآلية 

. ي الكنيسة ن ف و الروحي التي يقدمها لي القادةُ مشورة ال اِهللا و



ي . أنه ينبغي علي أن أعرِفَ اَهللا في كُلِّ طُرقي ٦ : ٣ وتقوُل اآليةُ أمثال  التطبيـقُ العمـل
 . المحتمُل لهذه اآلية هو أن ُأصلِّي قبل اتخاذي ألي قرارٍ وقبَل قيامي بأي عمٍل

 التطبيقُ العملي المحتمُل لهذه اآليـة . الشر تُعلِّمني أن أبتَعد عنِ ٧ : ٣ كما أن اآليةَ أمثال
 هو أنه يجب علي أن أمتنع عنِ الذهابِ إلى األماكنِ السيئة مثَل المراقصِ ومحالَّت بيعِ الخُمـورِ

 . لسيئة ومن التطبيقات األخرى هي أن أبتَعد عن رِفاق السوء، وأن أتخلَّى عنِ العادات ا . وغيرِها

 . قبَل كُلِّ شيء، دون جميع التطبيقات المحتملة التي قد تَخْطُر بباِلك إذاً،

 من البديهي أنَّك لن تـتمكَّن مـن . ثانياً، اخْتَر تَطبيقاً واحداً من التطبيقات التي دونْتَها
فْعسِ دقدالكتابِ الم نم هكُلَّ ما تتعلَّم ةً تطبيقدتطبيقـاً . ةً واح تَخْتـار أن يه ُل طريقَةأفْض ،لذلك 

ةرواحداً فقط في كُلِّ م . أن كريـدالذي ي إلى التطبيق كدشري أن إلى اِهللا واطْلُب منه كقَلْب فَعار 
ةرالم في هذه هتَختار . 

تَهن التطبيقَ الذي اخْتَروثالثاً، د . ساعلم تَ أنالذي اخْتَر مليالع على تدوينِ التطبيق كتد 
 : ٣ فمثالً، لنفترض أنَّك قرأتَ أمثـال . من خَمسِ خُطُوات المؤلَّفَةَ التاليةَ الطريقةَ ستخدم تُمارِسه، ا

٦ - ٥ : 

 التي سـتَعتَمد ) ياتُ أوِ اآل ( الشاهد الكتابي هو اآليةُ . اكْتُب الشاهد الكتابي : الخُطوةُ األولى
فهي أمثال . عليها في التطبيق ى : " ٦ - ٥ : ٣ وفي حالتنا هذه  تَوكَّْل علَى الرب بِكُلِّ قَلْبِـك، وعلـَ

دتَمالَ تَع كمفَه . لَكبس مقَوي وهو ،رِفْهاع كقي كُلِّ طُرف " . 

 فما الذي تَعلَّمتَه من اآليتينِ أمثـال . ابي الذي تُعلِّمه اآلياتُ دون الحقَّ الكت ، الخُطْوةُ الثانيةُ
 ال يكفـي : نِ هو الحقُّ الذي تُعلِّمه هاتانِ اآليتَا . نِ ؟ دون التفسير الصحيح لهاتينِ اآليتَي ٦ و ٥ : ٣

فَكِّرأن ي ألي هٍل أوِ اتِّخاذمع بأي هقبَل قيام ن؛ بل المؤمقَرارٍ هام جِبـلِّي يصوي فَكِّـري أن عليه 
. فاالتِّكاُل على الرب هو األساس المتين لحياتنا كمؤمنين مسيحيين . أيضاً



 " ما هي حاجتي الحالية في ضوء هذا الحـقِّ؟ : " اسأل نفسك . ك تَ دون حاج ، لثةُ ثا الخُطْوةُ ال
 كيفَ يمكن لهذا الحقِّ أن يشَجعني " أو " االختالف بين حياتي وما تُعلِّمه كلمةُ اِهللا؟ ما هو وجه " أو

 بعبارة أخرى، اكتُب التَغيير الذي يريـد " على إحرازِ تَقَدمٍ ملموسٍ في هذا الجانبِ من شخصيتي؟
فيك ثَهدحي اُهللا أن . اآلي تي في ضوءوأ ٦ و ٥ : ٣ تينِ أمثال مثالً، حاج رتهوُل كُـلَّ هي أنني مفْع 

ة شيءفَ . بطريقَتي الخاصأتصر اِهللا قبَل أن إرشاد أنا أعيشُ باستقالٍل . فأنا ال ُأصلِّي وال أطلُب 
 . عنِ اِهللا

 فَه، أو أن أؤمن ما الذي يريدني اُهللا أن أعرِ . " فَكِّر في التَّطبيق الشخصي ، الخُطْوةُ الرابعةُ
ها اُهللا منكريدالتي ي ن األشياءو؟ دبِه أقوم أو أن ،هالً وواقعيـاً . بِهس التطبيق على إبقاء رِصاح 

 سلوك أو عادة شَخصية، فَيجِب عليك أن تَحسب أو إذا كان التطبيقُ يتعلَّقُ بموقف . وقابالً للتنفيذ
الوقتَ الالزِم ديدبِ الجبِ على هذا الجاناآليتـينِ مثالً، . للتدر قـد ل ، ٦ و ٥ : ٣ أمثـال في ضوء 

ٍل هاممع وقبَل قيامي بأي قرارٍ هام ُأصلِّي قبَل اتخاذي ألي على أن مزتُ العقَدو . ع ـبِحلكي تُص 
 . على ذلك لمدة أسبوعينِ كاملين الصالةُ جزءاً ال يتجزُأ من حياتي، أعتقد أنني بحاجة للتدربِ

 مع تَجاوبك تَعكس بطريقة دون صالتَك إلى اِهللا . ارفَع صالتَك إلى اِهللا ، الخُطْوةُ الخامسةُ
ةسقدالم هتمعلى أمثال . كَل تُصلِّي ٦ و ٥ : ٣ مثالً، بناء أن نُككمي " : أن جـوكأر ،أبي السـماوي 

 ساعدني على عدمِ االتَِّكاِل على نفسي، وعلى أن أتعلَّم أن ُأصلِّي قَبَل اتخاذ أي قَرارٍ هام وقبـَل تُ
ٍل هاممع قي . قيامي بأيفي كُلِّ طُر رِفَكني على أن أعدتُساع سوع . كما أرجو أنمِ يآمين . باس ." 

قَةً صغيررقَ وتُلْص أن نُككمكُـلَّ يـومٍ ي تَهما تَعلَّم بتطبيق كلكي تُذَكِّر كآترأو . ةً على م 
قِّقَهتُح إلى أن كعشَجي رِ وأنفي هذا األم كتابِعي أن المؤمنين أصدقاِئك دأح نم تَطْلُب أن مكنكي . 

 خصي على أن تَنمو فـي اإليمـانِ افْحص نَفْسك من حينٍ آلخَر لترى كيفَ ساعدك التطبيقُ الش
 . وعلى أن تُصبِح أكْثَر شَبهاً بيسوع المسيح

 وفي الختامِ، أرجو أن يعطيك الرب القُوةَ والحكْمةَ لتطبيق ما تَتَعلَّمه في الكتابِ المقـدسِ
. في حياتك اليومية تَطبيقاً عملياً



 . لكُم منَّا أطيب اُألمنيـات والتحيـات ، " تلمذة " درسٍ جديد من برنامج وإلى أن نَلقاكُم في
. آمين . ركُم في المسيحِ يسوع وسالم اِهللا الذي يفوقُ كُلَّ عقٍْل يحفَظُ قُلوبكُم وأفكا


