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 التلميذُ يتَعلَّم أن يعرِفَ اَهللا
____________________________________________________________ 

 هذه، أرجو أن تُغْمض عينَيك معـي اآلن وأن تَرفَـع قَلْبـك درسنا قَبَل أن نبدَأ
مستخدلكي ي الةبالص كوتَشجيع كتوفاِئد اُهللا هذا الوقتَ لبناِئك : 

" أكْثَـر رِفَكلكي نَع تَنا هذا الوقتَ الثميننَحم ألنَّك السماوي أيها اآلب نشكرك 
كبارالم كنا في شَخصفي إيمان جلكي نَنْضو فَأكْثَر . لكي تُبارِك بنُصلِّي يا ر 

 تُعطيهِم القُوةَ الالزِمةَ لكي يكرسوا حيـاتَهم و هماً وتركيزاً، مستمعينا وتُعطيهِم فَ
بكُلِّ قلوبِهِم موكخْدوي لكُـلِّ . لَك ة  اجعْل هذا البرنامج سـبب تشـجيعٍ وبركـَ

كماس دجنا جيمعاً لممعٍ، واستخْدتَمسالمسيح . م مِ يسوعآمين نصلي . باس ." 

يس أوغسطينوس قاَل القد : " واه أنس دألح نكماُهللا في قَلْبِ اإلنْسانِ فَراغَاً ال ي دجأو لَقَد 
َألهمعاني من هذا الفراغ في قلبه فكل !" يأحيانـاً يـدفعنا وهـذا . إنسانٍ يولد على هذه األرض ي 

ى هـذه األرضِ؟ وما هو الهدفُ م ... ومن أين أتيتُ؟ ... من أنا؟ : " للتساؤل  ... ن وجودي عـل
 " ؟ بي ومن يهتَم ... وإلى أين سأذهب بعد موتي؟

ى وهكذا،  فإن اإلنسان بطبيعته يتوقُ إلى خاِلقه، ويبحثُ عن هدف يحيا ألجله، ويتوقُ إـل
جاءمٍ بالرفْعٍل مستَقبلَّ . مض اإلنسان أن الشديد لألسف ننِ اِهللا فبقي الفَراغُ لكع هبحث أثناء طريقَه 

وكَما ه في قلبِه . 

 كيف يمكننا أن نَعرِفَ اَهللا الذي خَلَقَنا وأحبنا، والذي يهتَم ألمرِنا، والذي يريد أن يعطينا ف
 علَـن عـن ي بِرنا الكتاب المقدس أن اَهللا ؟ يخْ اَهللا كَيفَ يمكنُنا أن نَعرِفَ ، نعم حياةً مفْعمةً بالرجاء؟

: بخمسِ طُرق رئيسية نفسه لإلنسانِ



 ١:١٩ مزمـور ال داود النبـي فـي يقول . اُهللا يعلن عن نفسه لنا من خالِل خليقَته : أوالً
" ِل يمبِع خْبِري الْفَلَكاِهللا، و دجثُ بِمداتُ تُحاوماَلس هيياء و كما " دـفْرِ إشَـعفي س ٢٥ : ٤٠ نقرأه - 

 ارفَعوا ِإلَى الْعالَء عيونَكُم وانْظُروا، ؟ يقُوُل الْقُدوس فَُأساوِيه بهونَني فَبِمن تُشَ " اهللا عندما قال ٢٦
 َأسماء؟ ِلكَثْرة الْقُوة وكَونه شَديد الْقُدرة من خَلَقَ هذه؟ منِ الَّذي يخْرِج بِعدد جنْدها، يدعو كُلَّها بِ

دَأح فْقَدالَ ي " . 

ه وقُدرتـه . الحظْ ما يقولُه اُهللا هنا  ! فهو يتحدى اإلنسان بأن يحاوَِل أن يستوعب عظَمـت
قارنه باِهللا، فإنكبيرٍ لكي ي شيء ال يعرفُ أي اإلنسان ـبِ وحيث أنِل في الكواكاَهللا يدعوه للتأم 

 إذا نَظَرنا بِعيوننا المجردة الى السـماء فـي لَيلَـة ؟ فهل تعرفُ عدد النجوم في السماء . والنُّجومِ
نَرى حوالي ألفَي نُنا أنكمفي ،ةيمٍ ) ٢٠٠٠ ( صافنَج . رجم نم يالنُجومِ ه هذةَ هغالبي ننا التـي لَكت 

 والتي تَحتوي على نحو مئـة ألـف ) كَما يدعوها البعض " درب اللَّبانَة " أو " ( درب التَّبانَة " تُسمى
 ! نَجمٍ ) ١٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ( مليون

 ألْف إذا نَظَرتَ إلى السماء بأكْبرِ تلسكوبٍ صنَعه اإلنسان فيمكنك أن تَرى أكثر من وأنت
ةرجليونِ ماليـينِ النُّجـومِ . متوي علـى متَح اترجالم هذه نم ةرجكُلَّ م َل أنتتخي أن نُككموي 

 فإن كـان اإلنْسـان ! واُهللا يقوُل هنا إنَّه خَلَقَ كُلَّ نَجمٍ من هذه النُّجومِ وأنَّه يعرِفُها بِأسماِئها . أيضاً
 ! عاجِزاً عنِ استيعابِ أعداد هذه النُّجومِ، فَكَيفَ يمكنُه أن يستَوعب خَاِلقَ هذه النُّجومِ

،ضِ كذلكنِ األرالنجومِ ع دعب قْداررِفُ مهل تَع وه في نظامنا الشمسي حيدالو م؟ النَّج 
 ولتبسيط هذه الحقيقية نقول إنه لو ! كيلومتر عن األرض الشَّمس، وهي تَبعد مئةً وخمسين مليون

 كان بإمكاننا أن نَذْهب في رِحلَة إلى الشَّمسِ بِطاَئرة حديثَة تَطير بِسرعة ألْف كيلومتْرٍ في
شْرع عبلَتُنا سحتَغْرِقُ رفسوف تَس ،ةاع١٧ ( ةَ الس ( نَةس ! ا أقصى النجومِ فتبععنا ماليين أم د 

 واُهللا يقوُل لإلنسانِ إنه وضع كُلَّ نَجمٍ في موضعه وإنَّه ال يفْقَد واحد منها ألنه . السنين الضوئية
 فَإن كان اإلنْسان عاجِزاً عن استيعابِ المسافَة بين النُّجومِ، فكيفَ يمكنُه أن . اً يسيطر عليها جميع

تَوسخاِلقَها؟ ي بع 

 كما أن . ألف كيلو متراً ١٣ يبلُغُ قُطْر األرضِ نحو وماذا عن حجمِ النجومِ والكواكبِ؟
أما أكبر النجوم فقُطره أكبر من قُطْرِ . مرات ١٠٩ قُطْر الشمسِ أكبر من قُطْرِ األرضِ بـ



ةرم سِ بألفهائلةُ ! الشَّم نُجوم ناكهرة واألرض فهطارِد والزللشمسِ وع نكمالحجمِ بحيث ي 
ةتام ةريها بحالنجوم ! والمريخ أن تدور في فَلَك الذي خَلَقَ هذه وه واُهللا يقوُل لإلنسانِ إنه 

 فإن كان اإلنسان عاجِزاً عنِ استيعابِ أحجامِ الكواكبِ والنجومِ، فكيف يمكنه . والكواكب الضخمة
 أن يستوعب خاِلقَها؟

 . إذاً، يمكنُنا أن نَتَعرفَ على اِهللا الخاِلق من خالِل خَليقَته رغْـم أنَّنـا ال نَـراه بأعيننـا
 رغْم أنَّك تَراها . َ الساعةُ التي تَضعها في يدك ف ، ولتوضيحِ هذه الحقيقة سوفَ نَضرِب مثَالً بسيطاً

،ها و اآلنعها ، ال تَرى صانتناعبِص اً ما قامشَخْص قينَاً أنرِفُ يتَع نَّكأنَّنـا ال . لَك غْـموهكـذا، ر 
ـهـالِل خَليقَتخ نم وجودم رِفُ أنَّهإالَّ أنَّنا نَع ،ةنا الطَبيعييوننَرى اَهللا بِع أن تَطيعفالخَليقَـةُ . نَس 

ةرقُد ننا عنِ تُخْبِرالكَو خَلْق نْدع بِه ِل الذي قاممالع ةعوور ،هتظَمعاِهللا، و . 

ي إنجيـِل يقول الرب يسوع . اُهللا يعلن عن نَفْسه لَنا من خالِل الكتابِ المقدسِ : ثانياً  ـف
 . " وُل اَلسماء واَألرض تَزوالَنِ ولكن كَالَمي الَ يز " ٣٥ : ٢٤ متَّى

 ، لكن كالم اِهللا من األيام ن هذا الكَون المخْلوقَ سيزوُل في يومٍ يؤكد ا في هذه اآلية فهو
 من و . وهذا يعني أن الكتاب المقَدس مهِم جِداً لحياتنا . المدون في الكتابِ المقَدسِ ال يزوُل أبداً

 النَبِي، والملك، : ، منْهم المقدس الكتاب كَتبوا أكْثَر من أربعين شَخْصاً أن عرِفَ المهِم أن تَ
 والقاضي، والحاكم، والكاهن، والشاعر، والفيلسوفُ، والفَالَّح، وراعي الغَنَم، والصياد، وجابي

هوغير ،ينيالد لِّمعوالم ،م الضرائب، والطَبيب . هؤالء نم داِهللا أوحى إلى كُلِّ واح فروح 
هرِسالَتنِ اِهللا وشيئاً ما ع كْتُبي ومن . األشخاصِ أن نَةمعاشوا في أز هؤالء شُ حقاً أندهالم 

فَةخْتَلم بِلُغات تَكلَّمونكانوا يو ،ةددتَعم في ثَقافاتو ،فَةخْتَلم نَةكأمفَ . و نَةس نيما ب ؤالءعاشَ ه قَد 
١٥٠٠ نَةسو َل الميالد١٠٠ قَب الميالد دعدى . بلى متْ عبسِ كُتقَدتابِ المالك فارأس ني أنعذا يهو 
١٦٠٠ نَةس تداً على وِحسلبي ذلك يؤثِّر أن ونالكتاب د هوانسجام . 

 يفَ يمكن ألشخاصٍ ال يعرِفُ أحدهم اآلخَر، وألشخاصٍ عاشوا في ربما تتساءُل هنا، كَ
 منْسجِماً كالكتابِ المقَدسِ؟ هذا سؤاٌل باِلغُ األهمية ألنَّه واحداً أزمنَة وأمكنَة مخْتَلفَة أن يكْتُبوا كتاباً
 فروح اِهللا هو الذي أوحى لهؤالء . ن يكون من تأليف بشَرٍ يرينا أن الكتاب المقَدس ال يمكن أ

سالَةيقوموا بتوصيِل نَفْسِ الر أنو نَفْسِ اإللَه نكْتُبوا عي بِأن فينلخْتَل . األشخاصِ المما اكْتَمنْدعو



 في كتابٍ واحد أال وهو الكتاب المقَدس ) ون سفْراً وعددها ستَّةٌ وستُّ ( الوحي، تَم جمع هذه األسفارِ
أيدينا اآلن نيرِفَ اَهللا . الذي بنَع نُنا أنكمسِ، يقدنا للكتابِ المتالِل دراسخ نوهكذا، م دالواح 

يسِ الحقدتابِ المللك قيقيالح بالكات والذي ه . 

نا الكتابخبرإعالنِ اِهللا ي وبداية ،شريالجِنْسِ الب وبداية ،الكَونِ المادي عن بداية سقدالم 
 وعن خطَّة الخَالصِ ، كما أنه يخبرنا عن كيفية دخوِل الخطية إلى العالَمِ . عن مشيَئته لإلنسانِ

الخَطي ينونَةد ناإلنسانِ م داءها اُهللا لفعالتي وض ُأخرى . ة ةيناح ننِ ف مثُنا عدحي سقدالم الكتاب 
 . يؤكد لنا ان هذا العالم المنظور اليوم سيزول يوماً القَصد من وجودنا كبشَرٍ و

 ، من خالِل الخليقَة؛ أوالً : فقد رأينا أن اَهللا يعلن لنا عن نفسه بِعدة طُرق ، وهكذ
 . واآلن نَأتي إلى الطَريقَة الثاِلثَة . ِل الكتابِ المقدسِ ، من خال ثانياً

 فـي رسـالة عـن اِهللا نقـرُأ . اُهللا عن نَفْسه لَنا من خالِل شَخْصِ المسيحِ يعلن : ثالثاً
 من النَّاسِ والَ يقْدر ساكنًا في نُورٍ الَ يدنَى منْه، الَّذي لَم يره َأحد ... " ١٦ : ٦ تيموثاوس األولى

اهري قَطُّ " ١٨ : ١ كما نقرُأ في إنجيِل يوحنَّا . " ... َأن دَأح هري ـي . اَُهللا لَمف وي هالَّذ يدحالْو ناَالب 
رخَب ونِ اآلبِ هضكولوسي . " ح سيحِ ١٥ : ١ ونقرُأ أيضاً في رسالةنِ المةُ اِهللا " : عورص وي هالَّذ 

يقَةكُلِّ خَل نْظُورِ، بِكْررِ الْمغَي " . 

 لهذا، ما لَم يعلن اُهللا عن نفسه لنـا، ال . نَرى هنا أن اَهللا روح وال يمكنُنا أن نَراه بعيوننا
 أن – نَحن البشر الملوثون بالخطيـة – مكنُنا كَذَِلك فإن اَهللا قُدوس وال ي ! يمكن ألحد منَّا أن يعرفه

نْهنَدنو م . ـهعم ةشخصي بعالقة يتمتَّع إنسانٍ أن ألي مكننَّا، ال ياُهللا م ندي اَهللا . لهذا، ما لَم لكـن 
 اَهللا غير المنظورِ أصـبح وهكذا، فإن . اخْتار أن يتَجسد في شَخْصِ المسيحِ وأن يأتي إلى عالَمنا

 كما أن اَهللا الذي في السماء دنا منَّا في شَـخْصِ المسـيحِ وأعطانـا . منظوراً في شَخْصِ المسيح
 وهذا هو ما يجعُل الرب يسوع المسـيحِ مهِمـاً . بأن نَقْتَرِب منْه من خالِل المسيحِ اً عظيماً امتياز

 . النَّاسِ دون استثْناء ِلكُلِّ

هِمالم نمأيضاً و هتووم هسيحِ وآالمالم ميالد نأوا عتنب كَثيرين أنبياء رِفَ أننَع ففي . أن 
قبل الميالد، تنبأ النبي ميخا بأن يسوع سيولَد في بيت لحم حيث نقرأ فـي سـفْرِ ٧٠٠ نحو سنة



 نْت يا بيتَ لَحمَِ َأفْراتَةَ، وَأنْت صغيرةٌ َأن تَكُوني بين ُألُوف يهوذَا، فَمنْك يخْرج َأما َأ " : ٢ : ٥ ميخا
 . " ِلي الَّذي يكُون متَسلِّطًا علَى ِإسراِئيَل، ومخَارِجه منْذُ الْقَديمِ، منْذُ َأيامِ اَألزِل

 د، تنبأ النبي داود عن موت المسيحِ وأنَّهم سيثقبون يديـه قبل الميال ١٠٠٠ وفي نحو سنة
 يبِستْ مثَْل شَقْفَة قُوتي، ولَصقَ ِلساني بِحنَكـي، " : ١٨ - ١٥ : ٢٢ حيثُ نقرُأ في المزمور وقدميه

 ثَقَبوا يدي . ن اَألشْرارِ اكْتَنَفَتْني جماعةٌ م . َألنَّه قَد َأحاطَتْ بِي كالَب . الْموت تَضعني وِإلَى تُرابِ
لَيرِجو . يف ونستَفَريو وننْظُري مهي، وظَامي كُلَّ عصي . ُأحاسلَى ِلبعو ،منَهيابِي بيث ونمقْسي 

ونقْتَرِعي " . 

 : ٥٣ على الصليبِ فقاَل في سفْرِ إشَعياء كما أن النبي إشعياء تنبَأ عن سببِ موت المسيحِ
 : أي [ تَْأديب سـالَمنَا علَيـه، وبِحبـرِه . وهو مجروح َألجِل معاصينَا، مسحوقٌ َألجِل آثَامنَا " : ٥

هينَا ] بِجِراحقُ كُ كما . " شُفملكَةً تَسحنشُئ مسي المسيح دانيال أن َأ النبيلَّ الممالـك األخـرى وتنب 
 وفي َأيامِ هُؤالَء الْملُوك، يقيم ِإله السماوات " : ٤٤ : ٢ وتدوم إلى األبد حيثُ نقرُأ في سفْرِ دانيال

 ك، وهـي مملَكَةً لَن تَنْقَرِض َأبدا، وملكُها الَ يتْرك ِلشَعبٍ آخَر، وتَسحقُ وتُفْني كُلَّ هذه الْمماِلـ
دتُ ِإلَى اَألبتَثْب " . 

 ولكي ُأجيبك عن سؤاِلك " لماذا كان ينْبغي على المسيحِ أن يموتَ؟ " : وهنا، ربما تتساءُل
 : لي أن أحكي لك القصةَ التاليةَ إسمح

ةكبير في مدينَة أخوانِ يعيشان ناكه األخُ . كان كوذاتَ يومٍ، تعار د أحـ ـعم األصـغَر 
 وهـرب جداً يلطِّخُ يديه وثيابه خافَ م وعندما رأى الد . األشخاصِ فاستلَّ سكيناً وطعنَه بها فقتله

 . إلى البيت وأخبر أخاه بما حدثَ

 ساعات، حضـر د بع . قال األخُ األكبر ألخيه أن يخْلَع ثيابه ويغْسَل يديه ويغادر المنْزِل ف
 رِجاُل الشُّرطَة إلى البيت فوجدوا األخَ األكْبر يرتدي مالبِس مضرجة بالِّدماء وأداةَ الجريمة على

الطَّاوِلَة .



مدحاكمة وُأعللم ماعتقاُل األخ األكبر حيثُ قُد إعـدامِ األخِ . وهكذا، تَم ـنم بعـد سـنة 
شَع ،ريءالب قيقَةبالح مهروأخب للشُّرطَة هنفس لَّمبالذَّنبِ فَس غَراألخُ األص ر . الشُّرطَةَ أخبرتـه لكن 

ى نَفْـسِ ه عـل  أنه حيثُ أن أخاه قَد حوكم وُأعدم على تلْك الجريمة بدالً عنه، فال يمكنُهم معاقَبتـَ
 . كذا، فقد تَم إطالقُ سراحِ األخِ األصغَرِ وه . الجريمة مرةً أخرى

شابهةم ما ماتَ بطريقةنْدليبِ، ، ععلى الص شَـرِ فهو المسيحميـعِ البةَ خطايا جرُأج فَعد 
 عبارة ُأخـرى، ب . غْفَر خَطاياه ويناُل الحياةَ األبدية لهذا فإن كُلَّ من يؤمن بِه تُ . لكي يبررنا أمام اِهللا

 حين تؤمن بالمسيحِ وبما فَعلَه ألجلك فَإن اَهللا يعلن براءتَك على أساسِ دمِ المسيحِ الذي سفك على
كلليبِ ألجبديالً عنك الص . 

 . ةَ اِهللا ومقاصده فيسوع المسيح يعلن لَنا شَخْصي . وهكذا، إذا عرفْنا المسيح فَإنَّنا نَعرِفُ اَهللا
 : ٦ : ١٤ ِلهذا فَقَد قاَل يسوع عن نَفْسه في إنجيل يوحنَّا . كَما أن يسوع هو الطَّريقُ الوحيد إلى اِهللا

 ". َال َيْأِتي َأَحٌد ِإَلى اآلِب ِإالَّ ِبي . َأَنا ُهَو الطَِّريُق َواْلَحقُّ َواْلَحَياُة "

 : ١٥ - ١٤ : ٢ نقرُأ في رسـالة روميـة . عن نَفْسه لنا من خالِل قلوبِنا اُهللا يعلن : رابعاً
" وسِ، فَهـُؤالَءي النَّـامف وا هم ةلُوا بِالطَّبِيعتَى فَعم ،وسالنَّام مهنْدع سلَي ينالَّذ ماُألم ِإذْ َألنَّه 

 ، الَّذين يظْهِرون عمَل النَّاموسِ مكْتُوبا فـي قُلُـوبِهِم، لَيس لَهم النَّاموس هم نَاموس َألنْفُسهِمِ
 . " شَاهدا َأيضا ضميرهم وَأفْكَارهم فيما بينَها مشْتَكيةً َأو محتَجةً

ةٌ أو جيالقَتَْل خَط لْدانِ العالَمِ أنالنَّاسِ في شَتَّى ب ميعرِفُ جعفَ ية كَيرِقَةَ ، ريمالس أنو 
هنَفْس عشَرالم نٍ إالَّ إذا كانكمم رذا غَيةٌ؟ هريمج ةٌ أويخَط ) اُهللا : أي ( هشَراِئع ضعب كَتَب قَد 

 لمكْتوبة اإلنْسان إلى تلْك الشَّراِئعِ األخْالقية ا أصغى ا ذ إ وهكذا، . األخْالقية في قلوبِ البشَرِ جميعاً
،ف في قَلْبِه هسيكون دليله ) أو ضميره ( قَلْب الشَر ضغبيو رالخَي بحي إلَه دجوي أنَّه . 

 كُنَّا نُصغي إلى صوت قُلوبِنا وضماِئرِنا،َ يمكنُنا أن نَعرِفَ اَهللا الذي يعلِّمنا الفَرقَ بين فإن
. فَقَلْب اإلنْسانِ يكْشفُ لَه عن بعضِ الشَّراِئعِ األخْالقية التي وضعها اُهللا . الصوابِ والخَطَِأ



 فنحن نقرُأ في . اُهللا يعلن عن نَفْسه لَنا من خالِل حياة المؤمنين اآلخَرين وأخيراً، خامساً
 َأن الْمسـيح : مةُ ومستَحقَّةٌ كُـلَّ قُبـول صادقَةٌ هي الْكَل " : ١٦ - ١٥ : ١ رسالة تيموثاوس األولى

 ِليظْهِر يسوع الْمسيح : لكنَّني ِلهذَا رحمتُ . يسوع جاء ِإلَى الْعالَمِ ِليخَلِّص الْخُطَاةَ الَّذين َأولُهم َأنَا
َأن ينيدتثَاالً ِللْعم ،الً كُلَّ َأنَاةَأنَا َأو ىف ةيداَألب اةيِللْح نُوا بِهْؤمي " . 

م و . الرسوُل بولُس هنا إن الرب يسوع المسيح جاء إلى العالَمِ ليخَلِّص الخُطاة يقوُل  رغـْ
 َسوَل أنالر بولُس وه دصورِ واحفي كُلِّ الع سيحيطاِل اإليمانِ المظَمِ أبأع نم ، إالَّ أنه نقوُل عي 

ُل الخُطاةأو إنَّه هنَفْس إيمان نْطَلَقم نعِ ومعِ التواضبِداف خِ هاسالنَّاسِ خُطاةٌ الر ميعج ويستحقون بأن 
 . الموت

عى كاندي سوُل بولُسل " الرللمسيح " شاو َل اهتدائهو . قَب داءأع ألَد نم المؤمنين كَان 
 غَفَر و . لَكن المسيح التَقى بِه ذاتَ يومٍ وغَير قَلْبه وحياتَه . انتشارِ المسيحية بداية في المسيحيين

 ِلهذا فَهو يشْهد هنا أن اَهللا خَلَّصه وأراده أن يكون قُدوةً . جديدةً خَطاياه، وخَلَّصه، وأعطاه حياةً
لآلخَرين . 

و أن دعب مياتُهتْ بِها حرالتي تَغَي نِ الطَّريقَةع دونشْهي الذين ينسيحيالم نينالمؤم ما أكْثَر 
 ِلهذا، عنْدما . وراء كُلَّ مْؤمنٍ حقيقي إلَه حقيقي عمَل على تَغْييرِه وما زاَل يعمُل ف . المسيح ب آمنوا

 منين الحقيقيين ونَستَمع إلى شَهاداتهِم فَإنَّنا نَتَعرفُ بِصورة أعمقْ على اِهللا الحقيقي نَنْظُر إلى المؤ
 . القادرِ على تَغييرِ حياة البشَرِ

ج هذا اول درس كانبرنام نفَ التلميـذُ ". تلمـذة " ميتعـر أن ضرورة نثنا فيها عتحد 
هدييوماً تلو اآلخَر . على س بِه القَتَهقَ عمعي وأن هفَ على خاِلقيتعر نٍ أنغي على كُلِّ مؤمفينب . 

 ، ابدأ بمالحظَة عمِل اِهللا فـي الكَـونِ ولكي تَعرِفَ اَهللا على نَحوٍ أفضْل وبصورة أعمق،
 مْل بصـورة خاصـة فـي وتأ ، في كَلمة اِهللا كُلَّ يومٍ وواظب على قراءة الكتابِ المقدسِ والتأمِل

 من اِهللا أن يفْحص قَلْبك وأن ينَقِّي دوافعك ألنَّه صورةُ اِهللا غَير المنْظور، واطْلُب المسيحِ شَخْصِ
ة خَصـص أنصحك ان ت لكي تتمكَّن من تمييزِ مشيَئة اِهللا عن مشيَئة العالَمِ، ر وقتـاً لدراســيس 

يسينالقد هماس دجلم مهمواستخد محياتَه راَهللا غَي فَ أنلترى كَي ةتاريخِ الكنيس رلى مع .



 وسـالم . الدرس ستمعتموه في هذه إ نَرجو أن تكونوا قد تباركْتُم وتشجعتُم بما وفي الختام
سوع اِهللا الذي يفوقُ كُلَّ عسيحِ يفي الم كُموأفكار كُمفَظُ قُلوبحقٍْل ي .


