
 تَلْمـذَة
 } ٩ الكتاب المقدس رقم درس – ١٢١ الحلقة {

 العالقَةُ بين الرجاِل والنِّساء
____________________________________________________________ 

 سـتِّ سلسلةً جديدةً من دروس الكتـاب المقـدس عـن السابقة الدروس في قد بدأنا كُنَّا
ةهِمم ة أال وهي عالقاتالمسيحي ة؛ ة ، عالق أوالً : في الحياةبحـداقة؛ ة ، عالق ثانياً المثالثـاً الص ، 

 العالقة بين اآلبـاء واألبنـاء؛ ، خامساً بين األزواج؛ ة ، العالق رابعاً العالقة بين الرجال والنِّساء؛
 . ، العالقات غير المتكافئة سادساً

 ، هـذا الـدرس في أما . وعالقَةَ الصداقَة المحبة ةَ القَ ع ن الدرسين السابقي قد تَناولنا في و
 . العالقَة بين الرجاِل والنِّساء فيما يتَعلَّقُ بِضـبط الـنَّفْس عنِ كلمةُ اِهللا قوله تَ نَرى ما الذي فسوف

 دراسـة الكتـاب الخطوات الخمـس ل ريقةَ طَ السابقة، سوفَ نَستخدم هنا دروس وكما فَعلْنا في ال
 ": المقدس

 المقطع الكتابي الذي سنقرأه اليوم هو و . من الكتابِ المقدس اً مقْطَع أ قر ا : الخُطوة األولى
 : الرسوُل بولُس حيث يقول ٨ - ١ : ٤ تسالونيكي ١

" سي بي الرف كُمِإلَي نَطْلُبو َألُكُمةُ نَسا اِإلخْوهَأي ثَم نفَم تُملَّما تَسكَم َأنَّكُم ،وع 
َأكْثَر وناددوا اَهللا، تَزضتُرلُكُوا وتَس َأن جِبفَ ينَّا كَيـةَ . مَأي ـونلَمتَع َألنَّكُم 

وعسي ببِالر نَاكُمطَيا َأعايصةُ اِهللا . وادِإر يه ههذ َألن : تُكُماسوا . قَدعتَنتَم َأن 
 عنِ الزنَا، َأن يعرِفَ كُلُّ واحد منْكُم َأن يقْتَني ِإنَاءه بِقَداسة وكَرامة، الَ فـي

 َأن الَ يتَطَاوَل َأحد ويطْمـع علَـى . هوى شَهوة كَاُألممِ الَّذين الَ يعرِفُون اَهللا
بالر رِ، َألني هذَا اَألمف يهنَا َأخشَـهِدالً وقَـب ا قُلْنَا لَكُما كَمكُلِّه هِلهذ منْتَقم . 

ةاسي الْقَدْل فب ةاسنَا ِللنَّجعدي اَهللا لَم ـِل . َألنانًا، بُل ِإنْسذرُل الَ يذري نِإذًا م 
وسالْقُد هوحا رضطَانَا َأيي َأعاَهللا الَّذ ."



 فْ ش تَ اكْ : أال وهي الخُطوة الثانية نا هذه اآليات من الكتابِ المقَدسِ، نَنتقُل إلى بعد أن قرأ
 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 أو سمعتَها، حاوِْل أن تُجيب عنِ
 عقلك أو قلبك في هذا المقطع الكتابي؟ الذي لَمس قُّ ما هو الح : أو ؟ ه اآليات هذ

 ، وهو يتعلَّقُ الثالثة اآلية في ن لَ مع الذي لَمس عقلي وقَلبي قُّ الح " : األشخاصِ د أح قوُل ي د قَ
 َأن تَمتَنعوا . قَداستُكُم : َألن هذه هي ِإرادةُ اِهللا : " المقدس يقول فالكتاب . سية بانتشار الخطايا الجن

 وال نُباِلغُ إن . إلى حد كَبير وخَطير ة فيه الخطايا الجنسي تْ زايد تَ زمنٍ في عيشُ نحن نَ ف . " عنِ الزنَا
لَ طَ قُلنا إن المدارسِ ةَ ب ضينرعضى هذه الخطايا لسقوط في مثل ل باتوا مم قْتو أي نأكثر م . 

 تُعرض على شاشات التلفاز بمبالغ ةُ اإلباحي واألفالم . منتشرة في كل مكان الرخيصة فالمجالتُ
 أن م غْ ور . جعَل كُلَّ شيء متاحاً وسهالً للشباب من الجنسين اإلنترنت كما أن انتشار . زهيدة

بعض الد ج لما ول تُرى ومسنْ الجِ " بـ ي حاالت اإلجهاض بين ، " ن س اآلم إالَّ أن الفتيات الم راهقات 
 أن ولألسف الشَّديد فإن ما ال يدرِكُه المراهقون هو . العالم جميع أنحاء في ستَمر م د زاي في تَ

 ) من الجِنْسينِ ( مؤسف أيضاً أن نَرى أن الشباب من ال و ! ليس آمناً على اإلطالق " ن اآلم س نْ الجِ "
عرفون كيف ال ي ئوننْشي عالقات ةليمس م لهذا، فأنا ُأ . اآلخر سِ نْ الجِ ع ريد أتعلَّ أن الكتاب مبادَئ م 
س المة قدالجِنْسِ اآلخر بشأن كيفي عم ةليمس عالقات إنشاء " . 

 ، وهو يتَعلَّقُ األولى اآلية في ن لَ مع الذي لَمس عقلي وقَلبي قُّ الح " : ر وقَد يقوُل شَخْص آخَ
 فَمن ثَم َأيها اِإلخْوةُ نَسَألُكُم ونَطْلُب ِإلَيكُم في الرب يسوع، : " قول ي س قد الم فالكتاب . بحياة القَداسة

نَّا كَيم تُملَّما تَسكَم َأنَّكُم َأكْثَر وناددوا اَهللا، تَزضتُرلُكُوا وتَس َأن جِبمكننا . " فَ يرينا أنه ال يوهذا ي 
 الوحيد فالشيء . اآلخر سِ نْ مع الجِ بالعالقات قُ تعلَّ يما في ما ي ال س و - أن نَعيشَ كَما يحلو لَنا

و . داستنا رضي اهللا هو قَ الذي ي دق نَكون نا أندأر في إن ما يتعلق بعالقاتنا مع الجنس يسين 
 لَّم ع تَ نَ أن ثانياً، . ة الخطايا الجنسي بتَعد عنِ نَ أن أوالً، : ، فيجب علينا أن نُراعي ثالثة مبادئ اآلخر

 أتعلَّم أن ريد وهكذا، فأنا ُأ . شَكٍْل من األشكال اآلخَرين بأي إلى نُسيء الَّ أ . على أجسادنا السيطرة
. " هذه المبادَئ، وأن أسلُك فيها، وأن ُأعلِّمها لآلخرين أيضاً



 اطْرح بعض األسئلة حوَل اآليات التي قرأتها : أال وهي الخُطوة الثالثة واآلن، نَنْتَقُل إلى
 لهـذه ) اعهم أو سـم ( األسئلة التي قد يطْرحها الناس عند قـراءتهم وفيما يلي بعض . أو سمعتَها

 : اآليات

 ٤ : ١٣ عبرانيين الرسالة إلى ال نقرأ في ؟ نى عارة والز ما الفرق بين الد : األول السؤال
 . حافظُوا جميعاً علَى كَرامة الزواجِ، مبعدين النَّجاسةَ عنِ الْفراشِ : " ) بحسب الترجمة التفسيرية (

باقعفَ يواَهللا س ا فَِإني خَطَايف ونسنْغَمي يننَى الَّذالزو ةارعالد " . مكن القول إني هي كل عارة الد 
ع نْ جِ ٍل م س ي ٍل غير مشروع مع زوجة رُأخرى مع أو ( آخر ج نى فهو . ) زوج امرأةا الزكل أم 
ع نْ جِ ٍل م س ي نسية، والرغبات الجنسية، وهو يشمل األفكار الج . شخص غير شريك الحياة مع أي 

 ة المشروع ية الجنس العالقة وهكذا، فإن الكتاب المقدس يعلِّم بوضوح تام أن . واألحاديث الجنسية
 ذِّر بأن اهللا سوف س يح د قَ الكتاب الم و . بعد الزواج ة حيا ال مع شريك تلك التي تَتم ي ه الوحيدة

ي عاقب كل م ن ي نغمسون في خطايا الد نى عارة والز ! 

 لكي تَتَمكَّن من السيطرة ؟ يمكنني أن أتحكَّم في غرائزي وشَهواتي كيف : الثاني السؤال
 : على غرائزك وشهواتك، يجب عليك أن تَتَعلَّم المهارات التالية

 وَأما الزنَا : " ٤ - ٣ : ٥ أفسس فنحن نقرُأ في الرسالة إلى أهل . لسانك طَ ب ض تَ لَّم أن ع تَ أوالً،
 اهة، والْهزُل وكُلُّ نَجاسة َأو طَمعٍ فَالَ يسم بينَكُم كَما يليقُ بِقديسين، والَ الْقَباحةُ، والَ كَالَم السفَ

 . الزنى يأتي في نفس سياق الحديث عنِ " الكالم القبيح " عنِ حديثَ ال أن هنا نَرى ". الَّتي الَ تَليقُ
 أما كالم السفاهة فَيشير إلى النُّكَت أو الطرائف الجنسية . الكالم البذيء المقصود بالقَباحة هنا و

 د ر تجنبوا س ي وأن ذيء ب كل كالمٍ ن متنعوا ع ي ين أن على المؤمنين المسيحي لذلك، يجب . البذيئة
 ! التي ال تَليق ة كات والطرائف الجنسي النُّ

 عهدا قَطَعتُ ِلعينَي، : " ١ : ٣١ وب أي فنحن نقرُأ في سفْر . عينيك طَ ب ض تَ لَّم أن ع تَ ثانياً،
 . يرونه بأعينهم خالل ما ن اً م نسي جِ ربون يج ذُّكور ال فَمن المعروف أن " فَكَيفَ َأتَطَلَّع في عذْراء؟

 باإلثارة ر ع شْ فقد ي تُظْهِر أجزاء من جِسمها، ثياباً غير محتشمة أو ترتدي جل امرأةً شاهد الر ن فإ
 رٍ لنساء و تحتوي على ص لَّةً ج جل م شاهد الر ن وإ . غير الئقة ة نسي جِ ويبدأ بالتفكير بأفكارٍ

عاريات أو ش ب في فَخِّ األ عاريات، فقد ه قَعال فكار ي جِ نَّ ال ة جنسي ي لذلك، . ة س جب على كُلِّ مؤمنٍ أن



 . نَظَرات شَهوانية تاة فَ إلى أي ر ظُ نْ نَ الَّ ؛ أي أن نُبرِم عهداً مع أعيننا بأ " أيوب " رجُل اِهللا يقْتَدي ب
 ، وأالَّ نُشاهد بعض ت الَّ ج الم بعض األماكن، وأالَّ نَتَصفَّح بعض إلى يقتضي منَّا أالَّ نَذْهب وهذا

 . وفي حال أنك رأيتَ أشياء كهذه بالصدفَة، فال تُطيَل النظر إليها لكي ال تَقَع في الخطية . فالم األ

 التحذير التالي من ٢٥ : ٦ مثال في سفْر األ قرأ فنحن نَ . ك نَ ه وذ ك ب لْ قَ طَ ب ض تَ لَّم أن ع تَ ثالثاً،
ةيرالشر المرأة : " الَهمج نا الَ تَشْتَهِيبِهدبِه الَ تَْأخُذْكو ،بعض ". ا بِقَلْبِك قَّاً أنح المؤسف نساء النِّ فَم 
إيقاع ندمتَعي الر ة جال في الخطي . نمتَخْدسي نفَه البسهن، أو حركاتهن، أو مشيتهن، أو م 

 وصينا س ي د قَ الم ن الكتاب لذلك، فإ . ة الجنسية الخطي شراك إلغواء الرجال وإيقاعهم في نظراتهن
 وعوضاً عن ذلك، يجب علينا أن . بأالَّ نَسمح ألنفسنا باشتهاء جمالهن أو االنخداع بأساليبهن

 وهذا هو ما قَصده الرسوُل . قلوبنا وأفكارنا على هيمن ي ألن نا في اكنِ الس اِهللا لروحِ نُفْسح المجال
 هادمين ظُنُونًا وكُلَّ علْوٍ يرتَفع : " ٥ : ١٠ ية إلى أهل كورنثوس بولُس حين قال في رسالته الثان

 ". ضد معرِفَة اِهللا، ومستَْأسرِين كُلَّ فكْرٍ ِإلَى طَاعة الْمسيحِ

 بحسب الترجمة ( ١٠ - ٧ : ٥ مثال في سفْر األ قرأ فنحن ن . ك ي م د قَ طَ ب ض تَ لَّم أن ع تَ رابعاً،
 َأبعد طَرِيقَك عنْها، والَ . واآلن َأصغُوا ِإلَي َأيها الْبنُون، والَ تَهجروا كَلمات فَمي : " ) التفسيرية

محرالَ ي نِلم كرمي عنسو ،ِلآلخَرِين تَكامكَر يطا، ِلَئالَّ تُعهتيابِ بب نم تَقْتَرِب اءبالْغُر كلتَهسفَي ، 
نَبِياَألج تيي بف ابِكى غَلَّةُ َأتْعحتَضعِ، وتَّى الشِّبح تَكوثَر ". يجب علينا أن ،في ضوء هذه اآليات 

 ومن األمثلة على هذه . إبليس فَخِّ نَتَجنَّب الذهاب إلى األماكن التي قد تَجعلُنا نَضعفُ ونَسقُطُ في
 . النوادي الليلية، والحانات، ومراكز المساج، وغيرها : األماكن

 بحسب الترجمة ( ٢١ - ١٥ : ٥ مثال في سفْر األ قرأ فنحن نَ . ك ي د ي طَ ب ض تَ لَّم أن ع تَ خامساً،
 نَابِيعك َأن تَفيض ِإلَى َأينْبغي علَى ي . اشْرب ماء من جبك، ومياهاً جارِيةً من بِْئرِك " : ) التفسيرية

يهِمف كعم اءبِللْغُر يبالَ نَص ،كدحو لَك كالَدَأو كُنارِعِ؟ ِليي الشَّوف اهيارِ مالْخَارِجِ كََأنْه . كُنِلي 
ةيكَالظَّب فَتَكُون ،ابِكشَب َأةراغْتَبِطْ بِامكاً، واربم كفَّتع وعنْبي نم تَوِيفَتَر ،ةهِيالْب لَةعالْوو ةوببحالْم 

 ابني بِالْمرَأة الْعاهرة َأو تَحتَضن الْغَرِيبةَ؟ فَِإن ِلماذَا تُولَع يا . فَيضِ فتْنَتها، وتَظَلَّ داِئماً َأسير حبها
 في ضوء هذه اآليات، . " م عينَيِ الرب، وهو يبصر جميع طُرقه تَصرفَات اِإلنْسانِ مكْشُوفَةٌ َأما

فكما أن قوانين السير تُبين لنا معايير . تَعلَّم أن تُسيطر على يديك أثناء تعاملك مع الجنس اآلخر



 لذلك، يجب علينا أن نُالمس . ن القيادة اآلمنَة، فإن كلمة اهللا تَرسم لنا حدود التعامل بين الجنسي
اآلخرين بطريقة طاه ة رسقَدة وم . 

 َأن يعرِفَ كُلُّ واحد منْكُم َأن يقْتَني ِإنَاءه بِقَداسة : " ما المقصود باآلية : الثالث السؤال
ةامكَرتَبِط ؟ " وري نا هو أنه ينبغي على المؤمنين والمؤمنات أنه وا بالجنس اآلخر المقصود 

 ، يجب على المؤمنين المسيحيين أن يرتبطوا التي ذَكَرناها قبل قليل لألسباب ف . بقداسة وكرامة
رتبطون . تُرضي اهللا بالجنس اآلخر بطريقةوي ةفي الخطي سيننْغَمكان غير المؤمنين م فإن 

 فاُهللا يريدنا . يفْعلوا ذلك بقداسة وكرامة أن المؤمنين ضٍ بطُرق شهوانية، فينبغي على ع ب بعضهم بِ
لَه سينكَروم ،لَه فْروزينم نَكون نَ . أن نَّا أنم تطلَّبوهذا ي ض نا ن ا ذه أ ، و نا ن و ، وعي تنا لسن أ طَ ب ، 

 . نا أثناء تعاملنا مع الجنس اآلخر لكي نَكون مقَدسين للرب يدي أ ، و نا م ا قد أ و وقلوبنا،

 مع المؤمن أن يراعيها أثناء تعامله ى دود التي ينبغي عل ما هي الح : الرابع ل ا السؤ
 رسموا حدوداً واضحة في عالقاتهم مع ي ين أن يجب على المؤمنين المسيحي الجنس اآلخر؟
 : ويجب أن تَشتمل هذه الحدود على الجوانب األربعة التالية . الجنس اآلخر

 الشاب والفتاة الراغبين في التواعد بقصد الزواج أن يتَّفقا فيما فيجب على : مان الز : أوالً
 مدة كل لقاء؟ و وعدد مرات اللقاء في األسبوع، بينهما على مواعيد اللقاء،

 فيجب على الشاب والفتاة الراغبين في التواعد بقصد الزواج أن يتَّفقا على : المكان : ثانياً
 . لن يذهبا إليها معاً األماكن التي و معاً، ما الذهاب إليها ه مكن األماكن التي ي و أماكن اللقاء بينهما،

 فيجب على الشاب والفتاة الراغبين في التواعد بقصد الزواج أن يتَّفقا : األنشطة : ثالثاً
 . ما القيام بها معاً ه مكن األشياء التي ال ي و ، ما القيام بها معاً ه مكن األشياء التي ي على

 فيجب على الشاب والفتاة الراغبين في التواعد بقصد الزواج : دي س س الج التالم : ابعاً ر
. أن يتَّفقا على التعامل معاً بقداسة وطهارة



 طريقة ن ختلف تماماً ع ين بالجنس اآلخر تَ إن طريقة ارتباط المؤمنين المسيحي وهكذا، ف
 ينشئوا أن والمؤمنات يوصي المؤمنين س د قَ الم ب فالكتا . ارتباط غير المؤمنين بالجنس اآلخر

 فُّ خ تَ س شخص ي لُّ وكُ . ، وليس على الشهوة الباطلة كرامة ال و قداسة عالقات فيما بينهم قائمةً على ال
 ! باهللا نفسه فُّ خ تَ س اهللا هذه إنَّما ي ا ي ا بوص

 تَطَاوَل َأحد ويطْمع علَى َأخيه َأن الَ ي " : ما المقصود باآلية التي تقول : الخامس السؤال
 القداسة نِ بطريقة بعيدة ع اهللا ويرتبط بامرأة ه حرم ئاً شي جُل الر فْعُل عندما ي ؟ " في هذَا اَألمرِ

عاملها بطريقة شهوانية مثلما يفعل غير المؤمنين، فإنه بذلك يتَ والكرامة، أو عندما ي ى على عد 
ح ثَْل اآلخرين قوقيها تاة، أو أخ الفَ بِ َأ م ُأخرى، . ستقبلي ، أو زوجها الم عندما بعبارة سيءي 

 ، فإنه بذلك يسيء إليها، ستغالل مشاعرها أو حبها له الرجُل إلى أي فَتاة من خالل استغاللها أو ا
 . في الزواجِ منها في يومٍ ما يفَكِّر وإلى عائلتها، وإلى الشخص الذي قد

 وإن كان الشخص قد اقترفَ خطيئةً كهذه قبل إيمانه، فيجب عليه أن يعترف بها أمام
 يعود القترافها مرةً ُأخرى ألن اإلساءةَ إلى اآلخرين هي إساءةُ إلى اِهللا اهللا، وأن يتوب عنها، وأالَّ

 . نفسه

 من ٨ - ١ ؤمنون بعد قراءتهم لآليات كانَتْ هذه هي بعض األسئلة التي قَد يطْرحها الم
 المزيد أن تَطْرح ويمكنك . األصحاح الرابع من رسالة بولُس الرسول األولى إلى أهل تسالونيكي

 . وأن تُجيب عنْها في سبيل تَعميق معرفتك بكلمة اهللا من األسئلة على هذه اآليات

 استَخْرِج بعض التطبيقات العامة والشخصية : هي أال و الخُطوة الرابعة واآلن، نَنتقُل إلى
نتَها مسرالتي د وفيما يلي بعض . اآليات ة التطبيقاتالعام هذه نها متَخْرِجنَس مكننا أنالتي ي 

 : اآليات التي درسناها معاً

 " لكي ُأرضي اهللا؟ ك لُ أس أن نبغي علي كيف ي : " ، يجب على كُلِّ مؤمنٍ أن يسأل نَفْسه أوالً

 ها لكي ر ي غي تَ ي لَ نبغي ع ما هي األشياء التي ي : " ، يجب على المؤمن أن يسأل نفسه ثانياً
" اهللا؟ مرضيةً أمام حياةً عيشَ أ



 أفعله لكي أتجنَّب ما الذي ينبغي علي أن : " ، يجب على المؤمن أن يسأل نفسه ثالثاً
 " ة؟ ية الجنسي الوقوع في الخط

 سيطر على أفعله لكي ُأ ما الذي ينبغي علي أن : ، يجب على المؤمن أن يسأل نفسه رابعاً
 " ؟ شَهواتي وانفعاالتي

 ما الذي يمكنني القيام به القتناء : " ، يجب على المؤمن األعزب أن يسأل نفسه خامساً
 " كرامة؟ زوجة بقداسة و

 ب جميع أشكال الشهوة أتجنَّ مكنني أن كيف ي : " يسأل نفسه ، يجب على المؤمن أن سادساً
 " الحياة غير المسيحية؟ طَ م نَ جنسية التي تُرافقُ ال

 تلك الخطايا، ن ع توب ي أن ، يجب على المؤمن الذي اعتدى على حقوق اآلخرين سابعاً
ي قْ وأن َل ب غُفران المسيح، وأن بدأ بدايةً ي ما في عالقاته – وطاهرةً ديدةً جيمع الجنس وال س 
 . اآلخر

 ة الخطايا الجنسي المتعلِّقة ب وصايا اهللا ل هم ض فْ ر ين أن يعرفوا أن على المؤمن يجب ، ثامناً
 . هللا نفسه هم ض فْ عني ر ي عفَّة وال

جتَخْراس أن دعتَ ب ةالعام بعض التطبيقات اآليات هذه نم حاوِْل أن ، تطبيقاً تَختار 
شخصي في حياتك هتُمارِس أن هذه اللحظة اً واحداً تُريد نقد يقول أحد المؤمنين ، مثالً ف . بدءاً م : 

" َأ أريد أن تعلَّم كيف أضبط ع وأفكاري نَ ي أنظر عاهد اهللا وأنا ُأ . ي نذ هذه اللحظة بأني لَنإلى م 
 . " ستقر في عقلي وقلبي تَ شهوانية قبل أن أية أفكارٍ أطرد بأني س الجنس اآلخر بطريقة شهوانية، و

 أن الطريقة المسيحية في كنيستي في ة ب ي الشب ُأعلِّم أريد أن " : آخَر مؤمن قوُل ي قَد أو
االرتباط بالجنس اآلخر هي طريقة قابلة للتطبيق، وهي طريقة رائعة للحصول على شريك حياة 

ستقبليم ."



 . صالةً تَتوافَقُ مع الحقِّ الذي لَمس قَلْبك أو عقْلَـك لِّ ـ ص : واألخيرة مسة الخُطوة الخا
 أشكرك على كلمتك المقدسة التي تُعلِّمنـي أبي السماوي، : " يصلِّي أحد األشخاصِ قائالً د قَ فمثالً،

 نْسِ اآلخَر بطهـارة وعفَّـة إكرامـاً ُأعاهدك يا رب أنني سأتعامُل مع الجِ . من خاللها وصاياك
". آمين . باسمِ يسوع . السمك القُدوس

 أعترفُ أمامك بأني أخطأتُ إلـى بعـض ، أبي السماوي : " وقَد يصلِّي شخص آخَر قائالً
دك بـأني . أرجوك يا رب أن تُسامحني وأن تَغْفر لي خطاياي . األشخاص وأسأتُ إليهم وأنا أعـ 

ةبطَهار اآلخَر ُل الجِنْسسُأعام ةداً وقداسفصاع اآلن نمِ يسوع ب . مآمين . اس ." 

 ، صالتُنا ألجلك هي أن تَكون قد استَفَدتَ وتباركْتَ بدرس الكتاب المقدسِ درسنا في ختام
 . القادمة دروسنا وإن أردتَ أن تَتَعلَّم المزيد، فنرجو أن تُتابِع . لهذا اليوم

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


