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 جاء يعرِفُ من أين التلميذُ
____________________________________________________________ 

 الخُطْوات من خاللها طريقَةَ تَعلَّمنا الدروس سلْسلَةً جديدةً من الدرس السابق لقد بدأنا في
سِ سِ الخَمقَدالكتابِ الم ةو . لدراس نا سابقاً، فإنا ذَكَرالهدفَ كَم ـ الرئيسـيم ن الكتـابِ دراسـة 

 . بعضنا مع بعض كمؤمنين نا المسيح وفي عالقت يسوع الرب مع نا نمو في عالقت نَ هو أن المقدسِ
سِ ل تَنا دراس كما أنقدتُ لكتابِ الم ساع فَ نا في د ه م تطبيق و ه ه ة في حياتنا الشخصي . 

 عن ستَّة أسئلة جوهرية فـي لإلجابة ة دروس نُخَصص ستَّ إنَّنا س الدرس السابق قُلنا في
 لماذا أعـيش فـي هـذا من أنا؟ ؟ جِْئتُ أنا من أين كيف أتجاوب مع كلمة اهللا؟ : الحياة أال وهي

 شخصاً مثْمراً؟ صبِح كيف ُأ إلى أين سأذهب بعد موتي؟ العالم؟

 كيـفَ : أال وهـو في الحياة األوِل عنِ السؤاِل الجوهري الدروس السابقة وقَد أجبنا في
 اليوم، فسوفَ نُجيب عنِ السـؤاِل الجـوهري درسِ أما في أتجاوب تجاوباً سليماً مع كلمة اِهللا؟

وهأال و الثاني في الحياة : " أي نجِْئتُ أنا؟ م ن " 

 طريقة الخطوات الخمـس " باستخدامِ إلجابة عن هذا السؤاِل واآلن، تَعاَل بِنا نَبحثُ عنِ ا
 ": لدراسة الكتاب المقدس

 وقَد اخْتَرنا لقراءة اليـوم األصـحاح . من الكتابِ المقدس اً مقْطَع أ قر ا : الخُطوة األولى
 ): ٤ : ٢ - ١ : ١ سفْر التكوين ( ين من األصحاح الثاني من سفْر التكو ٤ - ١ اآليات و األول كامالً

" ضاَألرو اتاومخَلَقَ اُهللا الس ءدي الْبلَى . فعةً، وخَاِليةً وخَرِب ضاَألر كَانَتو 
ـاهيالْم هجلَى ورِفُّ عاِهللا ي وحرةٌ، ورِ ظُلْمالْغَم هجقَـاَل . واُهللا و : » كُنِلـي 

نُور « نُور فَكَان ، . نسح َأنَّه َأى اُهللا النُّوررو . ةالظُّلْمالنُّورِ و نيَل اُهللا بفَصو .



 وكَان مساء وكَان صباح يومـا . ودعا اُهللا النُّور نَهارا، والظُّلْمةُ دعاها لَيالً
اه . ِليكُن جلَد في وسط الْمياه « : وقَاَل اُهللا . واحدا يـم نـيـالً بفَاص كُنلْـيو 
اهيمـي . » والَّت ـاهيالْمو لَدتَ الْجي تَحالَّت اهيالْم نيَل بفَصو ،لَدَل اُهللا الْجمفَع 

لَدقَ الْجفَو . كَذِلك كَانو . اءمس لَدا اُهللا الْجعدو . و احـبص كَـانو اءسم كَان 
 ِلتَجتَمعِ الْمياه تَحتَ السماء ِإلَى مكَانٍ واحد، ولْتَظْهرِ « : وقَاَل اُهللا . يوما ثَانيا

 . ودعا اُهللا الْيابِسةَ َأرضا، ومجتَمع الْمياه دعاه بِحارا . وكَان كَذِلك . » الْيابِسةُ
رو نسح َأنَّه قَاَل اُهللا . َأى اُهللا ذِلكا، « : وربِز زِربقْالً يبا وشْبع ضاَألر ِلتُنْبِت 

 . وكَـان كَـذِلك . » وشَجرا ذَا ثَمرٍ يعمُل ثَمرا كَجِنْسه، بِزره فيه علَى اَألرضِ
بِز زِربقْالً يبا وشْبع ضاَألر تجفََأخْر هرا بِـزرُل ثَممعا يرشَجو ،ها كَجِنْسر 

هكَجِنْس يهف . نسح َأنَّه َأى اُهللا ذِلكرا ثَاِلثًـا . وموي احبص كَانو اءسم كَانو . 
 وتَكُـون ِلتَكُن َأنْوار في جلَد السماء ِلتَفْصَل بين النَّهارِ واللَّيِل، « : وقَاَل اُهللا

 وتَكُون َأنْوارا في جلَد السـماء ِلتُنيـر علَـى . آليات وَأوقَات وَأيامٍ وسنينٍ
ر ِلحكْـمِ : فَعمَل اُهللا النُّورينِ الْعظيمينِ . وكَان كَذِلك . » اَألرضِ اَألكْبـ النُّـور 

 وجعلَها اُهللا في جلَد السـماء . للَّيِل، والنُّجوم النَّهارِ، والنُّور اَألصغَر ِلحكْمِ ا
ةالظُّلْمالنُّورِ و نيَل بِلتَفْصِل، واللَّيارِ ولَى النَّهع كُمِلتَحضِ، ولَى اَألرع يرِلتُن . 

نسح َأنَّه َأى اُهللا ذِلكرا . وا رموي احبص كَانو اءسم كَانا وقَـاَل اُهللا . بِعو : 
» ـهجلَى وضِ عقَ اَألرفَو رطَي رطلْيو ،ةيذَاتَ نَفْسٍ ح افَاتحز اهيضِ الْمِلتَف 

اءمالس لَدج « . ـةاببالد ةاَألنْفُسِ الْحي اتكُلَّ ذَوو ،ظَامالْع ينفَخَلَقَ اُهللا التَّنَان 
 ورَأى اُهللا . الْمياه كََأجنَاسها، وكُلَّ طَاِئرٍ ذي جنَاحٍ كَجِنْسـه الْتى فَاضتْ بِها
نسح َأنَّه ا اُهللا قَاِئالً . ذِلككَهاربـي « : وف ـاهيِإلي الْم امـاكْثُرِي ورِي وَأثْم 

 . صباح يوما خَامسا وكَان مساء وكَان . » ولْيكْثُرِ الطَّير علَى اَألرضِ . الْبِحارِ
اِئم، ودبابـات، : ِلتُخْرِجِ اَألرض ذَوات َأنْفُسٍ حية كَجِنْسـها « : وقَاَل اُهللا هـب 

 فَعمـَل اُهللا وحـوشَ اَألرضِ . وكَـان كَـذِلك . » ووحوشَ َأرضٍ كََأجنَاسـها
 ورَأى اُهللا . وجميع دبابات اَألرضِ كََأجنَاسها كََأجنَاسها، والْبهاِئم كََأجنَاسها،

نسح َأنَّه قَاَل اُهللا . ذِلكو : » لَّطُونتَسهِنَا، فَينَا كَشَبتورلَى صع انُل اِإلنْسمنَع 
ى كُـلِّ اَأل  رضِ، علَى سمك الْبحرِ وعلَى طَيرِ السماء وعلَى الْبهـاِئمِ، وعلـَ

 فَخَلَـقَ اُهللا اِإلنْسـان علَـى . » وعلَى جميعِ الدبابات الَّتي تَدب علَى اَألرضِ
هتورص . اِهللا خَلَقَه ةورلَى صع . مُأنْثَى خَلَقَها وذَكَر . مقَاَل لَهاُهللا و مكَهاربو :



» و ،ضُألوا اَألراموا واكْثُروا ورـرِ َأثْمحالْب كملَى سلَّطُوا عتَسا، ووهعَأخْض 
 ِإنِّي قَد « : وقَاَل اُهللا . » وعلَى طَيرِ السماء وعلَى كُلِّ حيوانٍ يدب علَى اَألرضِ

رثَم يهرٍ فكُلَّ شَجضِ، وكُلِّ اَألر هجلَى وا عربِز زِربقْل يكُلَّ ب تُكُمطَيرٍ َأعشَج 
 وِلكُلِّ حيوانِ اَألرضِ وكُلِّ طَيرِ السـماء وكُـلِّ . يبزِر بِزرا لَكُم يكُون طَعاما

 وكَان . » دبابة علَى اَألرضِ فيها نَفْس حيةٌ، َأعطَيتُ كُلَّ عشْبٍ َأخْضر طَعاما
فَ . كَذِلك لَهما عَأى اُهللا كُلَّ مرا وجِد نسح وِإذَا ه . احـبص كَانو اءسم كَانو 

 وفَرغَ اُهللا في الْيـومِ . فَُأكْملَت السماواتُ واَألرض وكُلُّ جنْدها . يوما سادسا
 لـه فَاستَراح في الْيومِ السابعِ من جميـعِ عم . السابعِ من عمله الَّذي عمَل

 وبارك اُهللا الْيوم السابع وقَدسه، َألنَّه فيه استَراح مـن جميـعِ . الَّذي عمَل
 هذه مبادُئ السماوات واَألرضِ حين خُلقَتْ، يوم . عمله الَّذي عمَل اُهللا خَاِلقًا

مالسو ضاَألر اِإلله بَل الرمع اتاو ." 

 فْ ش تَ اكْ : أال وهي الخُطوة الثانية بعد أن قرأنا هذه اآليات من الكتابِ المقَدسِ، نَنتقُل إلى
 على اكتشاف الحقِّ الذي تُعلِّمه اآلياتُ التي قرأتها ولمساعدتك . الذي يعلِّمه المقْطَع الكتابي الحقَّ

 بالنسبة لك فـي م هِ عتقد أنه م الذي تَ قُّ ما هو الح : السؤال التالي ب عنِ أو سمعتَها، حاوِْل أن تُجي
 عقلك أو قلبك في هذا المقطع الكتابي؟ الذي لَمس قُّ ما هو الح : أو ؟ ه اآليات هذ

 فاُهللا . ٢٧ : ١ تكوين في المعلن ذاك هو لدي المفضُل قُّ الح " : األشخاصِ د أح قوُل ي د قَ
 ةً لوقَ خْ م ألنها ليستْ وانات ي الح نِ ع ختلفُ نَ يعني أننا وهذا . ه ت ور على ص والمرأةَ الرجَل قَ لَ خَ

على ص نِّ أل و . اهللا ورة لوقٌ خْ ي م على ص ور اِهللا ة فأنا ص ، شابهةٌ ةٌ ورلشخصي م ته ألنه و ه ني ب 
ب ع ض ص فات ه . 

قَ و د آخَ خْ شَ قوُل ي ر ص : " ف قُّ الحُل المض هو لدي ذاك علنفاُهللا . ٢٨ : ١ تكوين في الم 
 . ع الطبيعة اآلخرين، وم ع ، وم اِهللا ع م رائعة بعالقة لكي أتمتَّع خلوقٌ فأنا م . ة دد ح اية م ني لغ قَ لَ خَ

نة فمعالقتي جِه أن باهللا، يجب علي أع ك س ص تَ ور ه ده بطريقةو . تُمج نة مي عالقت جِه 
أن و . أحترم الفروق بين الذكور واإلناث باآلخرين، يجب علي نة مبالطبيعة، يجب عالقتي جِه 

أن استْغاللَها علي نسُأح عليها ُأحافظَ وأن .



 اطْرح بعض األسئلة حوَل اآليات التي قرأتها : أال وهي الخُطوة الثالثة واآلن، نَنْتَقُل إلى
متَها أو سعند قراءتهم وفيما يلي بعض . ع ا الناسهحطْرـماعهم ( األسئلة التي قد يـة ) أو سلقص 
 : حسب ما تَرِد في الكتابِ المقدسِ الخَلْق

 إن المقدس الكتاب قوُل ي ق؟ الخَلْ مليةُ ها ع تْ قَ ر غْ تَ التي اس الزمنيةُ مدةُ ال مِ كَ : األول السؤال
 وعشرين هنا ال تَعني يوماً عادياً يتألَّفُ من أربعٍ " يوم " كلمة ن ك لَ ". تَّة أيام في س " خَلَقَ العالَم اَهللا

 التي انات و ي الح اُهللا قَ لَ ق، خَ لْ أنه في اليوم السادس للخَ ٢٧ : ١ تكوين سفْر ال قرأ في نَ فمثالً، . ساعة
 ن ك لَ . ق لْ اليوم السادس للخَ تام فكان ذلك هو خ ؛ اً وأنثى ر كَ ذَ اإلنسان قَ لَ تعيش على األرض ثُم خَ

در٢٢ - ١٥ : ٢ في تكوين وِفْقاً لما و م ، ن المؤكَّد وقت طويل ما بين خَلْ أنه قد م ر دم آل اهللا ق 
 . ها قتصر على العمل في جنَّة عدن والعناية ب ق حواء، كانت مهمة آدم تَ ل خَلْ قَب فَ . حواء ل ه ق لْ وخَ
و م ن ِل اِهللا الل خس ه بأن قَو جي ُل ع عيناً، نَ آلدمفْ م ه م ض ز اً أنمني ناً ال بأس به قَ م آدم و انقضى د أن 

 جميع الحيوانات تَسمية مهمة إليه َل كَ أو ، بالوحدة ه شعورِ ن م اُهللا ولكي يخفِّفَ . كان يشْعر بالوِحدة
 عاد آدم وأخيراً، بعد أن . أن هذه العملية استغرقت وقتاً طويالً جداً د المؤكَّ ن م و . والطيور

ناُهللا قَ جديد، خَلَ للشعور بالوحدة م ز و ج ةً له م ن الج ز األقرب إلى قلبه ء . 

ل موهكذا، فاألصحاح األو ن قْ فْ سر التكوين لم ي د أنص عكُ ي لَّ لِّمنا أن يوم م ق أيام الخَل ن 
 ِل و طُ ن رمي مطلقاً إلى إخبارنا ع ال ي كما أنه . ساعة فقط أربعٍ وعشرين ن م الستَّة كان يتألفُ

 رمي إلى ي إنَّه ْل ب . اهللا في عملية الخلق رعة س ن الكون، أو ع ق لْ في خَ اُهللا قَضاها التي مدة ال
ا نِ إخبارنا ع هذا الكون، و قَ الذي خَلَ العظيمِ إلله ع نم هدقَص خَلْ ن ه ق . 

 . واألرض ماوات الس القدير اُهللا قَ لَ ء، خَ في البد ؟ ن الكَو اُهللا قَ لَ كيف خَ : الثاني السؤال
 ن األرض ك لَ . المادة اُهللا فقد خَلَقَ . األرض كوكب األجرام السماوية و لِّ كُ ق وهذا يشير إلى خَلْ

قْ ديمةَ كانت عالشكل، وم ف ظْ ة، روم ل ة م . كُ ولم ي ن هناك نور ي ش وال ، يابسة ال و ، على األرض ع 
 ق لْ الخَ فأيام . ق الستَّة لْ ة أليام الخَ م د قَ م هو مجرد هذا الوصفَ ويمكن القوُل بأن . مخلوقات حية

 المعروف شكله رض ب كوكب األ قَ لْ الستَّة تُبين المراحل التدريجية المنتظمة التي أكمل اهللا فيها خَ
: وفيما يلي تلخيص لما حدثَ في أيام الخَلْق الستَّة . حالياً لدينا



 المؤكد أن المقصود هنا ن م و . النور ق خَلْ عن ) ٥ - ٣ : ١ تكوين ( نَقْرُأ في : يوم األول ال
 . بصورة أساسية هو نور الشمس والنجوم األخرى

 الماء ُل ص فْ الغالف الجوي الذي ي ق خَلْ عن ) ٨ - ٦ : ١ ن تكوي ( نَقْرُأ في : يوم الثاني ال
علَّق في غيوم السماء عنِ الم تكاثف على سطح األرض الماءوهكذا، كانت هناك طَ . الم كثيفةٌ ةٌ قَ ب 

م ي األرض كلها طِّ الغيوم تُغَ ن . 

 ياه م تْ ع اج ر د تَ فق . ق اليابسة والبحار خَلْ عن ) ١٣ - ٩ : ١ تكوين ( نَقرُأ في : يوم الثالث ال
 رٍ مباشرٍ وبأم . اليابسة التي ظهرت فوقها ن م دنى أ المحيطات والبحار والبحيرات إلى منسوبٍ

م ة . اهللا، أنتجت اليابسة النباتات واألشجار المختلفة والمتنوعة ناألصناف النباتي وهكذا فإن 
 التي كانت تخترق ( الشمسِ ةُ ع أش تْ لَ م وقد ع . لقاً ، بل خُلقَت خ من تلقاء نَفْسها نشأ المختلفة لم تَ

 . عملية التمثيل الضوئي إحداث على ) طبقة الغيوم الكثيفة المحيطة باألرض والبحار

 تَتَمكَّن الغيوم لكي ةَ قَ ب طَ فَصَل أن اَهللا كيف ) ١٩ - ١٤ : ١ تكوين ( نَقرُأ في : يوم الرابع ال
أش الوصو الشمس ةُ ع نِل م الحقاً ( الناس إلى األرض، ولكي يتمكَّن ( م ن م راقبة ح كَ ر الشمس ة 

 بل ؛ يوم هذا ال في والنجوم والقمر الشمس لقْ يخْ لَم اَهللا نُدرِك أن ويجب أن . والقمر والنجوم
علَ ج ةً ها مِئير نم األرض لكي ي ستخدم ها الناس لْ خَ قد قام اهللا بِ ف . الوقت والفصول سابِ الحقاً لح ق 

 ها اُهللا لَ ع وفي يوم الخَلق الرابع، ج ). ٣ : ١ تكوين ( ق الستَّة الشمس والقمر والنجوم قبل أيام الخَلْ
ةً مرئي م األرض لكي تَ ن ع َل م مثل معرفة ( ساعد الناس في أسفارهم في السماء تُ كمؤشرات 

 ساعد الناس في حساب األيام ي تاريخي ، وكتقويم للفصول الزراعية، وكتقويمٍ ) الجهات األربع
 األجرام أما أحجام . اإلنسان ِل ج َأ ن م األرض قَ لَ خَ إلى أن اَهللا هذا يشير لُّ وكُ . والشهور والسنين

 راها الناس بها من الكيفية التي ي فُ ص حقائق علمية، بل إنها تَ نها توضيح م د ص السماوية فلم يقْ
 . لى األرض موقعهم ع

 وطيور ، الكائنات البحرية قَ خَلْ ) ٢٣ - ٢٠ : ١ تكوين ( اآليات تُبين لنا : يوم الخامس ال
 أوصاها بأن فهذا ال يعني أنه " أثْمري واكْثُري " لتلك الكائنات ل اهللا ا وحين ق . ، والحشَرات السماء

. والتكاثُر ناسل درة على الت القُ إنه منَحها ، بل ر تكاثَ تَ



 بحسب جميع الحيوانات البرية قَ خَلْ ) ٢٦ - ٢٤ : ١ تكوين ( اآليات تَبين لنا : يوم السادس ال
 أن األرض كانت ٢٤ اآلية ن م م ه فْ نَ ويجب أالَّ . اإلنسان ق لْ خَ كَما أنها تَحكي لنا عن . أنواعها

 انات و ي الح قَ لََ خَ ن اَهللا هنا هو أ لَكن المقصود . ذاتها تلقاء ن القدرة على إنتاج الحيوانات م ك لُ م تَ
ستخدماً العناصر الموجودة في األرض بأمرٍ منه م . 

 ق الرئيسية؟ عملية الخَلْ ن اهللا م انتهاء ب قَ اليوم السابع الذي أع م ه فْ نَ كيف : السؤال الثالث
عال ي اهللا استراح يوماً واحداً فقط لِّم س أنالكتاب المقد مؤلفاً م عٍ وعشرين نبساعة عند انتهائه أر 

م ة الخَلق نة لليوم السابع . عمليفاليوم السابع ليس مثل أحد أيام الخَلق ! فليست هناك عبارة ختامي 
 في ستَّة أيامٍ أعقبها يوم راحة لم تأت بعده ن الكَو اُهللا قَ فقد خَلَ . الستَّة؛ أي أنه ليس يوماً له نهاية

 . خلق أخرى أيام

 ف أو المخلوقات الشبيهة باإلنسان التي الكَه إنسانِ نُفَسر وجود كيف : السؤال الرابع
 باإلنسان شبيهة لماء األجناس البشرية على بقايا مخلوقات ع عثَر لقد عاشت قبل آالف السنين؟

 كل هذه المخلوقات هي ن في الحقيقة أ و ". إنسان الكهف " أو " اإلنسان القرد " فأطلقوا عليها اسم
 . الذكاء والمهارات ن م معيناً قداراً م بيهة بالبشر كانت تمتلك رود متطورة أو مخلوقات شَ قُ

 أخرج الشُّعوب جميعاً من أصٍل " أن اهللا ٢٦ : ١٧ الرسل أعمال سفْر في قرُأ نَ لكنَّنا
دنَفْ أنَّنا كما ". واح ه م م كل البشر الذين جاءوا بعد آدم قد ٢١ - ١٢ : ٥ ومية ر رسالة ن أن 

َل خَ انحدروا منه حيث أنه د في ع ه مثِّالً عمع اهللا باعتباره م الجنس البشري بأكمله نِ د . وهذا ي لُّ د 
 . قبله وجِدت المخلوقات التي و على أنه ال يمكن أن تكون هناك عالقة وراثية حقيقية بين آدم

 الناحية ن آدم م الشبيهة باإلنسان والتي عاشت قبل آدم هي ليست أجداد فجميع المخلوقات
 ن الكثير م اُل وهكذا، وكما هو ح . في العهد القائم بين اهللا وآدم تَشْتَرِك كما أنها لم . الوراثية

الح تلك المخلوقات القديمة الشبيهة باإلنسان قد م ) مثل الديناصورات ( وانات القديمة ي اتت ، فإن 
 . دم خَلْق اِهللا آل َل ب وانقرضت قَ

 أن اهللا ٧ : ٢ تكوين سفْر ال نقرأ في ؟ معنى أن اَهللا خَلَقَنا على صورته ما : السؤال الخامس
َل اإلنسان مبج ةً خَ فَ تُراب األرض ونَ نمة حياة فصار آدم نفساً حيويتألف جسم . في أنفه نَس 

وانات ي الح نِ ع ختلفُ ن اإلنسان ي ك لَ . ناصر موجودة في األرض ع ن م ) والحيوانات أيضاً ( اإلنسان



 نَسمة حياة ي ط ورغم أن اإلنسان ُأع . ه التي خلقها اهللا بكلمة منه في أن يدي اهللا هما اللتان جبلتا
كما هو حال الحيوانات للحيوانات بأم مة حياةاهللا أعطى نَس في حين أنه أعطى رٍ منه؛ ، إالَّ أن 
بأن ة حياةمنَفَخَ في أنفه اإلنسان نَس . 

 فقد قاَل . كان مميزاً جداً اإلنسانِ قَ أن خَلْ ٢٧ و ٢٦ : ١ تكوين سفْر ال نقرأ في كما أننا
 تتوافق مع بيعةً روحيةً طَ اإلنسان ي ط قد ُأع هكذا، ف و ". ِلنَصنَعِ اإلنسان على صورتنا، كَمثاِلنا : " اُهللا

 . طبيعة اهللا

 . اآليات التي درستَها من استَخْرِج بعض التطبيقات العامة والشخصية : الخُطوة الرابعة
 : التي يمكننا أن نَستَخْرِجها من هذه اآليات التي درسناها معاً العامة التطبيقات وفيما يلي بعض

 . " على صورته " ناسٍ بُأ األرض َأل م ي أن د قَص أن يدركوا أن اَهللا يجِب على الناسِ ، أوالً

 . عتنوا بخليقة اهللا ي ؛ أي أن ة الثقافي اِهللا يةَ ص و يجِب على الناسِ أن يطيعوا ، ثانياً

 في شَر ناك ه ن كُ ي ، يجب على الناس أن يدركوا أن اَهللا خَلَقَ كُلَّ شيء حسناً، وأنه لَم ثالثاً
 . ته خليق

 يوماً وا رتاح ي وأن ة أيامٍ تَّ س يعملوا أن ب اهللا يطيعوا وصيةَ ، يجب على الناسِ أن رابعاً
 . واحداً في األسبوع

،واآلن جتَخْراس أن دعتَ ب ةالعام بعض التطبيقات اآليات هذه نم حاوِْل أن ، تَختار 
 : ، يمكنك أن تقول مثالً ف . بدءاً من هذه اللحظة اً واحداً تُريد أن تُمارِسه في حياتك ي شخص تطبيقاً

" خلوقٌ أنا م زميلذلك، لَ . جسدي وروحي ثمينان جداً في نظر اهللا فَ . اهللا عند م أنظر أبداً إلى ن 
 بل سوف أعتني جيداً بجسدي ؛ فسي نَ ض فُ أر ن نفسي، ولَ ر ق تَ أح ن ، ولَ متدنِّيةً ةً ر ظْ نفسي نَ
. " وروحي



 ما فب . إلي اهللا ها إلى المهمة التي أوكل دية جِ بِ ر ظُ أنْ سوفَ " : أو ربما يقوُل شخص آخَر
 كما أنني أريد أن . تُمجده بطريقة ه تَ ور ص س ك أع وأن اَهللا فَ رِ أع أريد أن أنا خليقة اهللا، ف أنني

 ". على الطبيعة ُأحافظَ ر واإلناث، وأن أحترم الفروق بين الذكو

 . صالةً تَتوافَقُ مع الحقِّ الذي لَمس قَلْبك أو عقْلَـك لِّ ـ ص : واألخيرة الخُطوة الخامسة
 ساعدني أن أعـرِفَ نفسـي، ومـواهبي، أبي السماوي، : " يصلِّي أحد األشخاصِ قائالً د قَ فمثالً،

 ". آمين . المسيح باسمِ يسوع . ي عينيك وقُدراتي، وقيمتي ف

 أرجوك أن تُساعدني على أن أقوم بِكُـلِّ عمـٍل ! يا رب : " وقَد يصلِّي شخص آخَر قائالً
 اسمِ يسوع ب . كما أرجوك أن تمأل قلبي بالشوق لمعرفتك وخدمتك على هذه األرض . توصيني به

 ". آمين . المسيح

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


