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 } ١ الكتاب المقدس رقم درس – ١١٠ الحلقة {

 التلميذُ يتجاوب تَجاوباً سليماً مع كَلمة اِهللا
____________________________________________________________ 

 وممتعـةً لدراسـة الكتـابِ سوف نبدُأ اليوم سلْسلَةً جديدةً نَتَعلَّم من خاللها طريقَةً سهلَةً
 يسـوع الـرب مع نا نمو في عالقت نَ هو أن المقدسِ الكتابِ دراسة ن م الرئيسي الهدفُ و . المقَدسِ

 ه مـ ه فَ نا في ساعد تُ الكتابِ المقدسِ دراسةَ كما أن . ضنا مع بعض كمؤمنين ع ب نا المسيح وفي عالقت
 . الشخصية نا في حيات ه وتطبيق

 الخُطْوات الخَمـسِ لدراسـة الكتـابِ طريقةَ " أما الطريقةُ التي سنَستَخْدمها فقد أسميناها
 ، ثانياً ؛ من الكتاب المقدس ضِ اآليات ع ب أ قر ا ، أوالً : هي كالتالي الخمس واتُ طْ وهذه الخُ ". المقدس
 ، رابعاً ؛ ها ت اآليات التي قرأ بعض األسئلة حول ح ر طْ ا ، ثالثاً ؛ ه اآليات علِّمه هذ تُ الذي الحقَّ اكتشفْ

 . ا ه أت ي قر ت ال لآليات وفقاً صلِّ ، خامساً ؛ لهذه اآليات عملية ال تطبيقات بعض ال اعثُر على

صالدروس الستّة سوف نُخَص تَّةس نع سِ للحديثقددروس الكتابِ الم ناألولى م أسئلة 
 من ، ثالثاً ؟ جِْئتُ أنا من أين ، ثانياً كيف أتجاوب مع كلمة اهللا؟ ، أوالً : جوهرية في الحياة أال وهي

 صـبِح كيف ُأ ، سادساً إلى أين سأذهب بعد موتي؟ ، خامساً لماذا أعيش في هذا العالم؟ ، رابعاً أنا؟
 مثْمراً؟ مؤمناً

 كيـفَ : أال وهـو في الحيـاة األوِل باإلجابة عنِ السؤاِل الجوهري ، سوف نبدُأ اليوم إذاً
 وات طْـ الخُ طريقـةَ " سوف نَتْبـع لإلجابة عن هذا السؤال، أتجاوب تجاوباً سليماً مع كلمة اِهللا؟

 ": س لدراسة الكتاب المقدس م الخَ

 مـن ١٥ - ٤ اآليـات سوف نقرأ اليوم . من الكتابِ المقدس اً مقْطَع أ قر ا : الخُطوة األولى
: األصحاحِ الثامنِ من إنجيل لوقا



هوا ِإلَياءج ينالَّذ نا مضَأي يركَث عمج عتَما اجفَلَم ] سوع : أيكُلِّ ] إلى ي نم 
 وفيما هو يزرع سقَطَ بعض . زرعه خَرج الزارِع ِليزرع « : مدينَة، قَاَل بِمثَل

اءمالس ورطُي َأكَلَتْهو اسفَانْد ،لَى الطَّرِيقا . عخْرِ، فَلَملَى الصع قَطَ آخَرسو 
 وسقَطَ آخَر في وسط الشَّوك، فَنَبتَ معه . نَبتَ جفَّ َألنَّه لَم تَكُن لَه رطُوبةٌ

 وسقَطَ آخَر في اَألرضِ الصاِلحة، فَلَما نَبتَ صنَع ثَمرا مَئةَ . وك وخَنَقَه الشَّ
فعى . » ضنَادقَاَل هذَا و : » عمسعِ فَلْيمُأذْنَانِ ِللس لَه نم ! « . يذُهتَالَم َألَهفَس 
ينثَُل؟ « : قَاِئلهذَا الْم كُوني ى َأنسا عرِفُوا « : فَقَاَل . » متَع َأن يطُأع قَد لَكُم 

،ونرصبالَ ي رِينصبم متَّى ِإنَّهثَال، حفَبَِأم يناقا ِللْبَأماِهللا، و لَكُوتم اررَأس 
ونمفْهالَ ي ينعامسثَُل . والْم وهذَا هلَى : وع ينالَّذاِهللا، و كَالَم وه عرالز 

 الطَّرِيق هم الَّذين يسمعون، ثُم يْأتي ِإبليس وينْزِع الْكَلمةَ من قُلُوبِهِم ِلَئالَّ
 والَّذين علَى الصخْرِ هم الَّذين متَى سمعوا يقْبلُون الْكَلمةَ . يْؤمنُوا فَيخْلُصوا

 صٌل، فَيْؤمنُون ِإلَى حينٍ، وفي وقْت التَّجرِبة بِفَرحٍ، وهُؤالَء لَيس لَهم َأ
ونتَدري . قُونخْتَنفَي ونبذْهي ثُم ،ونعمسي ينالَّذ مه كالشَّو نيقَطَ بي سالَّذو 

 في اَألرضِ والَّذي . من همومِ الْحياة وغنَاها ولَذَّاتها، والَ ينْضجون ثَمرا
ونرثْمياِلحٍ، وص ديي قَلْبٍ جا ففَظُونَهحةَ فَيمالْكَل ونعمسي ينالَّذ وه ،ةديالْج 

. بِالصبرِ

 علـى اكتشـاف لمساعدتك . الذي يعلِّمه المقْطَع الكتابي الحقَّ فْ ش تَ اكْ : الخُطوة الثانية
 قُّ ما هو الح : السؤال التالي مه اآلياتُ التي قرأتها أو سمعتَها، حاوِْل أن تُجيب عنِ الحقِّ الذي تُعلِّ

 عقلك أو قلبك في هذا الذي لَمس قُّ ما هو الح : أو ؟ ه اآليات بالنسبة لك في هذ م هِ عتقد أنه م الذي تَ
 المقطع الكتابي؟

 وإذا كُنْتَ تَـدرِس الكتـاب المقَـدس مـع . فَكِّر في اإلجابة ودونها في دفْتَرٍ خاص بك
 مجموعة من األشخاص، فيمكنكم أن تجتمعوا مرةً واحـدةً فـي األسـبوع لمشـاركة أفكـاركم

 فمثالً، قد يقول أحـد . بية واستنتاجاتكم، أو لمناقشة ما توصلتم إليه من خالل قراءتكم لآليات الكتا
: أفراد المجموعة ما يلي



 فعلوا شـيئاً مـا ي أن ريدون ي – إن جاز التَّعبير – أشخاصٍ ثالثةَ هناك أن لقد اكتشفتُ "
أولى : المزروعة في قلبي اِهللا بكلمة ةجِه نفَم فإن ، دالسي المسيح أن ريدي زرع كلمته في قلبـي ي ، 

 ن م اِهللا كلمةَ يخطفَ أن حاوُل ي إبليس ، فإن ومن جِهة ثانية . في حياتي تُثْمر ه كلمتَ ويريد أن يرى
 القيـامِ نِ عـ سؤوٌل فأنا م . أنا هناك ، ومن جهة ثالثة . في حياتي تأثيرٍ لكي ال يكون لها أي قلبي

ما بالكلمة التي ز بشيء ر ع في قلبي ها المسيح . ها و فإنماعتُ على سرِصح فْ ح ظ دها في قلبٍ جي 
 قَّ الحـ وهكذا، فإن . اهللا، فسوف أفقدها بكلمة شيئاً أفعْل م لَ ن أما إ . ُأصبِح مثْمراً فسوف ، ومستقيمٍ

 ففي . بكلمة اهللا يء ما عل شَ ف ن ع سؤوٌل هو أنني م تابي الك في هذا المقطعِ الذي لَمس عقلي وقلبي
 . " طبيقها في حياتي تَ ن ع سؤوٌل كلمة اهللا، فإنني م ) أو أقرأ فيها ( فيها أسمع رة م لِّ كُ

 : فعلى سبيل المثال، قد يقول شخص آخر . وقد يخْرج آخَرون باستنتاجات ُأخرى

 غير إبليس أعداء هناك أن – لهذه اآليات ) أو سماعي ( من خالل قراءتي – أدركْتُ لقد "
ي حاولون اقتالع كلمة اهللا م تَ تَ ١٤ فاآليةُ . قَلبي ن ح ثُ د عادية لكلمة اهللا نِ عمثل األمور األخرى الم 
و ، الحياة مومِ ه ةبحالعالَمِ ، و الماِل م واتشَه . في الخاطئةُ ، والطبيعةُ في الخارجِ الخاطُئ فالعالم 

ما أكبر عداخلي ه د د المسيح ينِ وهذه األشياء . للسي ال وهكذا فإن تُريد لكلمة اهللا أن رفي تُثْم 
 الذي لَمس عقلي وقَلْبي من خالل قُّ أما الح . تَسعى ِلخَنْقها والقضاء عليها لذلك، فهي . حياتي

 أن ) ها ذَّات لَ ناها أو م أو غ ( لهموم الحياة عدمِ السماحِ ن ع سؤوٌل فهو أنني م قراءتي لهذه اآليات
 . " تَخنق كلمة اهللا في حياتي

 اطْرح بعض األسئلة حـوَل اآليـات التـي : أال وهي الخُطوة الثالثة واآلن، نَنْتَقُل إلى
 األسـئلة وأن ، يمكنك أن تُدون بعض اآليات التي تَقرأها فلكي تَفهم كُلَّ النقاط المهِمة في . قرأتها

 وإن كُنْتَ تَدرس بمفردك، فيمكنك أن تُدون هذه األسئلة وأن تَبحـثَ . تُناقشها مع أفراد مجموعتك
 وفيما يلي بعض النماذج على أسئلة يمكن للدارِسِ أن يطْرحها فيما يتعلَّقُ بـالمقطعِ . عن إجاباتها

 ): ١٥ - ٤ : ٨ لوقا : أال وهو ( ل الكتابي الذي قرأناه قبل قلي

 بحسب ما ورد في اآلية الخامسة؟ " البِذرة " ما هو الشيء الذي ترمز إليه : السؤال األول
 أو اهللا يما الرسالة المتعلِّقة بملكوت وال س – " كلمة اهللا " تُشير إلى " البِذرةَ " ، فإن ١١ في اآلية
. اإلنجيل



 ه الشيء الذي يمثِّله كل نوع من أنوع التُّربة المذكورة في هذ ما هو : الثاني السؤال
 ر البذور، بل كانوا يستخدمون ذْ ب لدى المزارعين آالت ِل كُن يسوع، لم ي الرب نِ م في ز ؟ اآليات

 وهكذا، كان بعض البذور يسقط على . مشْيهِم في الحقْل أيديهم لنثر البذور يميناً وشماالً أثناء
رمالم زارع عليها، وبعضه يات التي يمشي الم غطَّاة بطبقة رقيقة من قُ سة مط على مناطق صخري 

التُّراب، وبعضه ي ضٍ فيها ط في قُ سأر أشواك، وبعضه ي وهكذا، . ط في أرضٍ جيدة وصالحة قُ س 
فإن األربعةَ األنواع ختلفة مللتُّربة تُمثِّل أربعة أنواع م قلوب ن شَر الب . 

 ) أو الطريق ( ر م الم ؟ ) أو الطريق ( إليه الممر يشير ما هو الشيء الذي : الثالث السؤال
 قلبِ وعندما يكون حاُل . ب جاو التَّ مِ د وع االكتراث الذي يتَّسم بعدمِ القلب القاسي يشير إلى

 أن كلمة اهللا ال تحتوي على أي ب دائماً ر كِّ فَ هو ي ف . مع كلمة اهللا تجاوب ي ال ه هكذا، فإن اإلنسان
شيء هِ م ال ه ن إ ف ، لهذا . ه بالنسبة ل م ي ب ذل أي ج ه س دأو ال ، لفهم رسالة الكتاب المقد تجاوب ي 
 لكلمة اهللا، الهائلةَ ةَ و القُ فُ رِ ع ي ألن الشيطان و . مباٍل ر ي غَ قاسياً و ه قلب يصبح ، نتيجة لذلك . معها

 لفهم كلمة اهللا ممكنٍ كل جهد لهذا، يجب علينا أن نَبذل ! الناس قلوب من ها دائماً لخطف إنه يسعى ف
 ، أوِ مماطلة ال ، أوِ مباالة ال مِ د ع مظْهرٍ من مظاهر فوراً مع أي عامَل تَ نَ أن نا علي جب ي كما ! وقبولها

 ! تجاه كلمة اهللا عداء ال

 التُّربة الصخرية هي إليه التُّربة الصخرية؟ شير ما هو الشيء الذي تُ : الرابع السؤال
ع في قراراته نِ صورة عتسرمق، والعديم الجذور، والمف . القلب القليل الع ك قلب ن حاُل ا ك إن 

 في مكانٍ ما فتتأثَّر رسالة اإلنجيل ع م س قد تَ ف . تجاوب مع كلمة اهللا بطيش أو تهور فسوف تَ هكذا،
 دون لقبول المسيح ع ف د نْ وعندها، قد تَ . مع الواعظ أو المتكلِّم التجاوبِ عاطفياً وتَشْعر برغبة في

 عندما يبدأ و . أن تُفَكِّر جيداً، ودون أن تَحسب حساباً لألشياء التي قد تترتَّب على إيمانك بالمسيح
أوِ ك في تهديدي الناس اضطهاد ت بكلمة اهللا، و ك فقد اهتمام فإنك تَ ، إيمانك بسبب ك اتِّباع نِ توقف ع 

 إلى عدمِ وجود جذورٍ – بالدرجة األولى – يرجِع وهذا . حياتك السابقة ع إلى جِ ر تَ المسيح، و
 صحيح أنك قد قَبِلْتَ رسالة اإلنجيل، لكنك فعلت ذلك باندفاعٍ عاطفي وليس . حقيقية إليمانك
 التلمذةَ ال سيما حين تُدرِك أن – ك االحتفاظ بكلمة اهللا في قلب تَعجز عن فإنك لذلك، . بقناعة عميقة

 . كُلْفَة اإليمان والتلمذة حساباً دقيقاً ب س ح تَ لم بعبارة ُأخرى، فأنْتَ . كَبيرة ةً ي ح ض تَ تتطلَّب الحقيقيةَ
. جِد في هذا التعليمِ درساً قَيماً لحياتنا ونَ . وبسبب ذلك، فأنْت ال تُكْمُل الطريقَ مع الرب يسوع



 فقبول . فيجب علينا أن نَبتَعد عن محاولة التأثيرِ على اآلخرين عاطفياً لقبول رسالة الخالص
 ظَ فَ ح كذلك، يجب علينا أن نَ . يسوع رباً ومخَلِّصاً يجب أن يكون قراراً واعياً ومدروساً بعناية

 على اإليمان بها وإطاعتها في كل الظروف واظب صالحٍ، وأن ن كلمة اهللا في قلبٍ جيد و
 . واألحوال

 المليئةُ التُّربةُ إليه التُّربة المليئة باألشواك؟ شير ما هو الشيء الذي تُ : الخامس السؤال
هي صورةٌ باألشواك نشغل بهموم الحياة نِ عنقسم والماإلنسان هكذا، ن قلب و ك حين ي ف . القلب الم 

 فعلى سبيل المثال، قد يقْبُل أحد األشخاصِ . يقْبُل كلمة اهللا وأي أشياء ُأخرى تُعرض عليه إنه ف
 في و أ اليقَظَة أحالم منْشَغٌل بِهمومِ الحياة، أو غارقٌ في كلمةَ اِهللا في قلبه؛ لكنه في الوقت نفسه

 لكنه دائم ، أو ربما يقْبُل أحد األشخاص كلمة اهللا في قلبه . من المال ب المزيد س التخطيط لكيفية كَ
 ال ه ة لدرجة أن نيوي باألمور الد وهكذا، فقد ينْشَغُل اإلنسان . لذَّات الحياة م كيفية التمتُّع ب التفكير في

 جة لذلك فإن ونتي . ه تأمل في كلمة اهللا أو لتطبيقها في حيات ل وقت ل يعود قادراً على تخصيص
 وال ينْضج روحياً، نمو، وال ي ال ه وعندها فإن . تَخنق كلمة اهللا ه وحيات ه األشواك الموجودة في قلب

ي ثَ نتج أي لحياتنا . رٍ هللا م مقَي سرنَ . وفي هذا د فيجب علينا أن و قل ظَ فَ ح نَ نا ب ق ستقيم ةً يةً ، وم ، 
 فهذه األشياء تُشَكُِّل خَطَراً حقيقياً علينا . حياة، وغناها، ولذَّاتها هموم ال ن م ةً، وأن نَتَحرر وصالح

 . ألنها يمكن أن تَخْنق كلمة اهللا في قلوبنا وحياتنا

 الجيدةُ التُّربةُ إليه التُّربة الجيدة والصالحة؟ تُشير ما هو الشيء الذي : السادس السؤال
 باستعداد جيد، وينتج اهللا، ويتمتَّع بكلمة الذي يحتفظُ المتجاوبِ القلبِ نِ ع ورةٌ هي ص والصالحةُ

 سوع ي ريدها الرب مع كلمة اهللا بالطريقة التي ي جاوب نا كذلك، فإنها تت ب و قل كون ت فعندما . ثمراً
 التُّربة األولى، ن م على النقيضِ فَ . الثالثة السابقة القلوبِ تَختلف تماماً عنِ ا وهذا يعني أنه . منَّا

 فعل هذا لكي ونحن نَ . ها م ه فْ نَ ها، و لُ ب قْ نَ صغي إليها بعناية، و نُُ ا كلمة اهللا، فإنن ) أو نَقْرُأ ( ع م س نَ عندما
نَناَل الخَالص م نا خالل إيمان ن غَ تَ نَ لكي كما أننا نَفعل ذلك . يسوع المسيح بالرب ري ونَصير 

 نا إيمان ةَ قَ فَ حسب نَ ن ا سمع كلمة اهللا فإنن نَ التُّربة الثانية، عندما ن م لى النقيضِ وع . مشابهين للمسيح
 ن على النقيض م و . الضطهاد وإن تَعرضنا ل حتى نا على إيمان حافظَ نُ ريد أن نُ نا ألن لها نا وطاعت

 مومِ ه مثَْل يخنق كلمة اهللا أن يمكن أي شَيء من وخاليةً ةً ي ق نَ نا ب و ل قُ ظُ فَ ح نَ نا فإن التُّربة الثالثة،
ياةالح ف . ذَّات العالم لَ ، ومحبة المال، وم مكنال ي تَ لكلمة اهللا أن ع إالَّ في قلوبنا َل م معها، نا جاوب تَ إن



 بالجهد كثيراً اً ر م ثَ ج ت نْ نُ ، سوف فقط عندها ف ! ا واستقامته نا ب و على نقاوة قل نا ظْ ، وحافَ وأطَعناها
 . والصبر

 من المقْطَعِ الكتابي الذي استَخْرِج بعض التطبيقات العامة والشخصية : الخُطوة الرابعة
تَهسرنا اآليات . دسرد إنجيل لوقا، ١٥ - ٤ فعلى سبيل المثال، بعد أن ننِ ماألصحاح الثام نم 

نُنا أنكمي تَخْرِجنَس ة التالية التطبيقاتالعام : 

 ، وأن بها رجال اهللا ظُ ع التي ي اِهللا كلمة ، يجِب على الناسِ أن يصغوا جيداً إلى أوالً
 . يحاولوا فَهم رسالة الكتاب المقدس

 . ينالوا الخَالص األبدي لكي دسِ قَ الم الكتابِ برسالة ، يجب على الناس أن يؤمنوا ثانياً

 المؤمنون الكتاب المقدس من أجِل الثقافة وإثراء المعلومات؛ بل ال يكفي أن يقرَأ ، ثالثاً
 . الحية على كلمة اهللا هم معتقدات أن يبنوا يجب عليهم

 اآليات أن يواظبوا على حفْظ في كلمة اهللا، و ، يجب على المؤمنين أن يتأملوا رابعاً
 . هم في حيات الكتابية واستخْدامها

 . ، يجب على المؤمنين أن يحافظوا على طَهارة قلوبهم واستقامتها أمام اهللا خامساً

 الكتابِ لتعاليمِ الدائمِ تطبيق ال طريق ن اً ع ر م ثَ ، يجب على المؤمنين أن ينْتجوا سادساً
 . هم المقدس في حيات

،واآلن جتَخْراس أن دعال تَ ب بعض التطبيقات ةعام اآليات هذه نم حاوِْل أن ، تَختار 
 فعلى سبيل المثال، يمكنك أن . بدءاً من اآلن اً واحداً تُريد أن تُمارِسه في حياتك شخصي تطبيقاً
 فيها لكي ال يتمكن ) أو أقرأه ( أسمعه رة م لِّ في كُ المقدس الكتاب أفهم ني أن ريد ي اُهللا : " تقول
إبليس م ن كَ اختطاف ل م اِهللا ة م قلبي ن . لذلك، فأنا أريد أبدَأ أن سِ الكتابِ بدراسةالمقد ةً مواحدةً ر 

. " اً أفضل م ه اهللا فَ كلمة مِ ه ني على فَ د ساع ستُ المقدسِ الكتابِ فدراسةُ . في األسبوع



 أقرُأ رة م لِّ لذلك، في كُ . اً ر م ثَ َل م أح أنمو وأن ني أن ريد ي اُهللا : " أو ربما يقوُل شخص آخَر
فيها الكتاب سالمقد ) أو أد ر س طْ َأ ، سوفَ ) ه ر كيفَ : التالي سي السؤاَل فْ على نَ ح ي م ك ل ن اِهللا كلمة 

أن رتُغي َؤ تُ ني أو أن ُل حاوِ ُأ في اآلخرين؟ وعندها، سوفَ ثِّر قَ أنما أتَ لَّ كُ ُأطب لَّ ع م ه م ن اِهللا كلمة 
 . " الشخصية في حياتي

 فاُهللا يتعامُل مع كُلِّ واحد منَّـا . يلْمس قَلْبك وعقلك أن تَختار التطبيقَ الذي ، يمكنُك هكذا و
 اع صوت اهللا في لذلك، من المهِم جِداً أن نَكون مهيئين ومستَعدين لسم . بطريقة تَخْتَلفُ عنِ اآلخَرِ

 وقَد تَخْتار أنْـتَ . فقد يكَلِّمك اُهللا من خالِل آية معينَة، ويكَلِّمني أنا من خالِل آية ُأخرى . كل حين
 وهذا أمر طَبيعي وصحي . تَطبيقاً شَخْصياً معيناً من هذه اآليات، وأخْتار أنا تَطبيقاً شَخْصياً آخَر

 فروح اِهللا يتعامُل مع كُلِّ واحد منَّا بحسبِ احتياجِه الروحي، وبحسـبِ نُضـجِه . في الوقت نفسه
الروحي . 

ى اِهللا، . لِّ ـ ص : واألخيرة الخُطوة الخامسة  وما نَعنيه بالصالة هنا هو أن نَرفَع قُلوبنا إـل
 فقـد يصـلِّي . للحقِّ الذي لَمس قلوبنا وأذْهانَنا أثناء دراستنا للمقْطَعِ الكتابي وأن نَتَحدثَ معه وفقاً
 ه لي في كلمتـك أبي السماوي، أرجوك أن تُساعدني على أن أفْهم ما تقولَ : " أحد األشخاصِ قائالً

 وساعدني لكي أكون متَيقِّظاً لئال يـأتي إبلـيس . م علِّمني يا رب أن أدرس كلمتَك بانْتظا . المقدسة
 ". آمين . باسمِ يسوع . ويخْطفَ الكلمةَ من قلبي

 إنني أواجِه اضطهاداً من الناسِ بسـببِ إيمـاني ! يا رب : " وقَد يصلِّي شخص آخَر قائالً
يق . بِكماِل هذه الضتني على احدتُساع أن جوكوفي كلمتك لذلك، أر فيك وعلى الثبات ،ْل . اتعاج 

سقدالم الكتاب متَخْدةَ لكي أسني الشجاعنَحني يوماً تلو اآلخر، وامرتُغَي تَكمـذْبِ كلاآلخـرين ِلج 
 ". آمين . باسمِ يسوع المسيح . إليك

 . وهكذا، فقد تَعلَّمنا معاً كيف نَستَخْدم طريقَةَ الخُطْوات الخَمسِ لدراسة الكتـابِ المقـدسِ
 وقَد طَبقْنا هذه الطريقةَ السهلةَ تَطبيقاً عملياً من خالِل دراستنا ِلمثَِل الزارِعِ حسب مـا ورد فـي

. ن إنجيل لوقا من األصحاح الثامنِ م ١٥ - ٤ اآليات



 إن أردتَ أن تَتَعلَّم المزيد عن طَريقة الخُطْوات الخَمسِ لدراسة الكتابِ المقَدس، فـأرجو
 . الدروس القادمة أن تُتابِعنا في

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


