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 أهميـة دروسِ و . ما هي مسؤوليةُ المؤمنِ تجاه الكتابِ المقـدسِ درس نتعلَّم في هذه ال س
 . عن بعضِ الطُّرق العملية الستخْدامِ الكتابِ المقدسِ بطريقَة فعالَة ونتحدث مقدسِ الكتابِ ال

،اآلنل و جاهةُ المؤمنِ تسؤوليم ينَرى ما ه ةياِهللا الح ةمفي إنجيِل يوحنَّا . كَل سيحقوُل المي 
٢١ : ١٤ " يو ايايصو هنْدي عي اَلَّذنبحي يالَّذ وا فَهفَظُهـرِفَ . ..." حنَع نُنـا أنكمكيـفَ ي نلَك 

 ، بقرأتـه وصايا المسيح بعد ألْفَي سنَة من مجيِئه؟ يمكنُنا أن نَعرِفَها عن طَريق الكتـابِ المقـدسِ
وتَطْبيق ،ِل فيهوالتأم ،هآيات فْظحو ،هتراسدى و  تَعاليمه في حياتنا الشخصية قَبـَل توصـيلها إـل

 . اآلخَرين

 دراسـةً ه بْل ينْبغي علينا أن نَدرس . ال يكْفي أن نَقْرَأ الكتاب المقدس قراءةً سطْحيةً عابِرةً
 ه يخْبِرنا عنِ العديد من األشخاصِ الـذين نَفْس الكتاب المقدس . متأنِّيةً لكي نفهمه ونُطَبقَه في حياتنا
 فنحن . هو مثالُنا األعلى في كُلِّ شَيء المسيح وما من شَك أن . يمكنُنا أن نَقتدي بِهِم في هذا األمرِ

 ِل، جاِلسا في وسط الْمعلِّمين، وبعد ثَالَثَة َأيامٍ وجداه في الْهيكَ " : ٤٧ - ٤٦ : ٢ نقرُأ في إنجيِل لوقا
مَألُهسيو مهعمسي . هتوِبَأجو همفَه نهِتُوا مب وهعمس ينكُلُّ الَّذو " . فَ كَانكَي نلَك سوعي ـدرسي 

ى كلمةَ اِهللا؟ بدأ يسوع بدراسة كلمة اِهللا في سن مبكرة حيثُ كان يتعلَّم عن ط  ريق اإلصـغاء إـل
 وهكذا، فقـد كـان يسـوع . المعلِّمين، وطَرحِ األسئلة، ومناقشة كلمة اِهللا مع الدارِسين اآلخَرين

رِفُ كلمةَ اِهللا معرفةً عميقةً اإلنسانعي . 

 يـذ في وقت الحق، استخدم المسيح كلمةَ اِهللا لتعليمِ الحقِّ، واإلجابـة عـن أسـئلة التالم
ضِ التعاليمِ الخاطئةحالنَّاسِ، ودين شْ وكَ ، ورِجاِل الد نم رائينالم نقرُأ في إنجيِل لوقـا . ف فنحن 

 : فَقَاَل لَه يا معلِّم، ماذَا َأعمُل َألرِثَ الْحياةَ اَألبديةَ؟ : وِإذَا نَاموسي قَام يجربه قَاِئالً " ٢٦ - ٢٥ : ١٠
وا هوسِ مي النَّامف كْتُوبُأ؟ . مفَ تَقْروهكذا، " كَي ـنع اآلخـرين جيـبي المسيح غالباً ما كان



 ولكـي . ما هو مكْتوب في كلمة اِهللا أو بتوجيههم إلى الحقِّ المعلَنِ في الكتـابِ المقـدسِ ب أسئلتهم
 يجب عليك أوالً أن تدرس الكتـاب ، لمتعلِّقة باِهللا تتمكَّن أنت أيضاً من مجاوبة النَّاسِ عن أسئلتهم ا

 . المقدس دراسةً جادةً وعميقةً

 : ٤ - ٢ : ١٧ فنحن نقرُأ في سفْرِ أعماِل الرسِل . مثاالً يحتَذى أيضاً الرسوِل بولُس ولَنا في
" هاجحي كَانو ،هتادع بسح هِمِإلَي ولُسخََل بفَد نًـا َأنَّـهيبما وحضوالْكُتُبِ، م نم وتبثَالَثَةَ س م 

َأنو ،اتواَألم نم قُوميو تََألَّمي يحسالْم ي َأنغنْبي ي : كَاني َأنَا ُأنَـادالَّذ وعسي يحسالْم وهذَا ه 
بِه و . لَكُمازانْحو منْهم مقَو فَاقْتَنَع ،يركَث ورهمج يندبتَعالْم ينيونَانالْي نميالَ، وسو ولُسا ِإلَى ب 

 . " ومن النِّساء الْمتَقَدمات عدد لَيس بِقَليل

 لكننـا . من المؤكَّد أن الرسوَل بولُس كان يدرِس األسفار المقدسةَ دراسةً شخصيةً عميقةً
 في هذه اآليات أنه كان معتاداً أيضاً على دراسة كلمة اِهللا مع اآلخرين حيثُ كان يحاجِجهم، نرى

 كَمـا . ويناظرهم، ويفسر لهم كلمةَ اِهللا، ويحاوُِل أن يقْنعهم بأن يسلِّموا حياتَهم للرب يسوع المسيح
 قضى عامينِ كاملَينِ وهو يعقد درساً أن الرسوَل بولُس ١٠ - ٨ : ١٩ رى في سفْرِ أعماِل الرسل نَ

 وهكذا، إذا كُنْتَ تجتمع مع مؤمنين آخـرين لدراسـة الكتـابِ . للكتابِ المقدسِ في مدينَة ُأخرى
ى م لكي تَع المقدسِ، احرصوا على أن يشارِك الجميع في الدراسة والنقاشِ والحوارِ دةُ عـل  الفائـِ

 . الجميع

ثاٌل آخَرم ناكِل عن وهنِ األوفي القَـر ةسقداألسفارِ الم ةبدراس ونتَمهأشخاصٍ كانوا ي 
 ] بيريـة أي أهـُل [ وكَان هُؤالَء " ١١ : ١٧ في سفْرِ أعماِل الرسِل عنهم نقرُأ . أال وهم أهُل بيرية

 نرى هنا أن " ذين في تَسالُونيكي، فَقَبِلُوا الْكَلمةَ بِكُلِّ نَشَاط فَاحصين الْكُتُب كُلَّ يومٍ َأشْرفَ من الَّ
شديدة سِ حيثُ أنهم قَبِلوا كلمةَ اِهللا برغبةقدالكتابِ الم ةَ أظهروا اهتماماً واضحاً بدراسةَل بيريأه 

 فَهم لم يشاؤوا أن يتَبنُّوا معتقـدات أي . تشفوا الحقَّ الكتابي بأنفسهم وراحوا يفْحصونَها بتدقيق ليك
عتنقوهي َل أنكُلِّ تَعليمٍ قَب نيتحقَّقوا م بل أرادوا أن ،صٍ أو تَدقيقفَح دون لهذا، . أشخاصٍ آخرين 

أن ينبغي عليك " صتَفْح " كُلَّ ما تسمع اِهللا ه وتقرأه في ضوء كلمة ـنم الصحيح التعليم زلكي تُمي 
. التعليمِ الخاطِئ



 ١٠ : ٧ زرا فنحن نقرأ في سفْرِ عـ . صالحة أيضاً قُدوةٌ " عزرا " رجِل اِهللا في ايضاً ولنا
 نَتعلَّم من . " فَرِيضةً وقَضاء َألن عزرا هيَأ قَلْبه ِلطَلَبِ شَرِيعة الرب والْعمِل بِها، وِليعلِّم ِإسراِئيَل "

 كَرس نَفْسه وحياتَه لثالثَة – جاِل اِهللا المذْكورين في العهد القَديمِ وهو أحد ر – هذه اآلية أن عزرا
الً : أشياءأو : ةسقدسِ في حيا : ثانياً . دراسةُ األسفارِ المقدتابِ المتَطْبيقُ تعاليمِ الك ةالشخصـي ـهت . 

 أن يقتـدوا بـ ألجِل جميعِ معلِّمي الكتابِ المقدسِ نَحن نُصلِّي و . تَعليم هذه التعاليم لآلخَرين : ثالثاً و
 س هذا الحقَّ بنفسـك وأن فقَبَل أن تُعلِّم أي حقٍّ كتابي لآلخرين، يجب عليك أوالً أن تَدر . بعزرا
قَهة ي ف تُطَبالشخصي كحيات . قـونطَبال ي الذين رائينالم ضغبي علِّمونهـا فالربي ي  التعـاليم الـت

م . لآلخَرين ه ألنهـم ـل  لهذا نرى أن السيد المسيح غضب من المعلِّمين الدينيين اليهود في زماـن
 يضاً أوصى تالميذَه والناس قائالً في إنجيِل ولهذا أ . يكونوا يمارسون التعاليم التي يعلِّمونها للنَّاسِ

 فَكُلُّ ما قَالُوا لَكُم َأن تَحفَظُوه فَاحفَظُوه وافْعلُوه، ولكن حسب َأعماِلهِم الَ تَعملُـوا، " ٣ : ٢٣ متَّى
لُونفْعالَ يو قُولُوني مَألنَّه " . 

نُككمتَقتدي مستمعي العزيز وي العظيمِ أن العسكري شوع " أيضاً بالقائدي " حـبذي أص  اـل
 الَ يبرح سـفْر " ٨ : ١ ه فقد أوصى الرب يشوع في سفْرِ . قائداً للشَّعبِ العبراني القديمِ بعد موسى

 لْعمِل حسب كُلِّ ما هـو مكْتُـوب هذه الشَّرِيعة من فَمك، بْل تَلْهج فيه نَهارا ولَيالً، ِلكَي تَتَحفَّظَ ِل
يهف . حتُفْل ينَِئذحو طَرِيقَك حلتُص ينَِئذح فـي المزمـور . " َألنَّك داود ٣ - ١ : ١ كَما يقوُل النبـي : 

سِ طُوبى ِللرجِل الَّذي لَم يسلُك في مشُورة اَألشْرارِ، وفي طَرِيق الْخُطَاة لَم يقفْ " لـجـي مفو ، 
سلجي لَم زِِئينتَهسالً . الْملَيا وارنَه جلْهي هوسي نَامفو ،تُهرسم بوسِ الري نَامف نلك . كُـونفَي 

لُّ مـا . يذْبُل كَشَجرة مغْروسة عنْد مجارِي الْمياه، الَّتي تُعطي ثَمرها في َأوانه، وورقُها الَ  وكـُ
حنْجي هنَعصـقِّ . " يَل في الحنتأم منَّا أن سِ تتطلَّبقدالدراسةَ الصحيحةَ للكتابِ الم رينا أنذا يهو 

ةنا الشخصيفي حيات قَهنُطَب أنو تابيالك . 

 بية التي يمكنُنا أن نَقتدي بهـا فـي العديد من الشخصيات الكتا واآلن، بعد أن استَعرضنا
 : الكتابِ المقدسِ تتعلَّقُ بِدرسِ هامة مبادَئ ة خَمسَ تَعاَل بنا نتعرفُ على دراستنا لكلمة اِهللا،

 الـراغبين فـي أن تَجِد مجموعةً من المـؤمنين لدرسِ الكتابِ المقدسِ هو المبدُأ األوُل
ذلك دراسة كَنسِ معاً كُلَّ أسبوعٍ إذا أمقدالكتابِ الم .



 التي تسمعونها وتقرأونها في ضوء ما يعلِّمه الكتاب أن تَفْحصوا التعاليم هو المبدُأ الثاني
سقدكُلَّ يومٍ لكي . الم الكُتُب صونفْحة كانوا يَل بيريأه َل قليٍل كيف أنوقد ذَكَرنا قَب ـنيتأكَّدوا م 

 . صحة التعاليمِ التي يسمعونها

 على قائد المجموعـة يجب ف . التي تدرسونها أن تُناقشوا التعاليم الكتابية هو المبدُأ الثالثُ
شْري اِهللا أن كلمة نم كُلَّ تعليمٍ بآيات معدي أنو الصعبة عاني الكلماتح م . 

ابعالمبدُأ الر وَل هيتأم اً أنشخصي له يقولَه يسوع في ما يريد اُهللا أن للرب كُلُّ تلميذ . 

 جعلَهـا نَ تعلَّمتها وأن ن التي أن تُطبقَ التعاليم لدرسِ الكتابِ المقدسِ هو المبدُأ الخامس أما
 . ال يتجزُأ من حياتنا جزءاً

 في الحقيقة أن تسـاؤلَك . لطريقة الفعالة الستخدامِ الكتابِ المقدسِ وربما تتساءُل هنا عنِ ا
ى  هذا مهِم جِداً ألن الكثير من المؤمنين ال يعرفون كيفَ يستخدمون الكتاب المقدس للحصوِل عـل

تَّ لهذا، سوفَ نُخَصص الجزء المتبقِّي من حلقتنا هذه لتعليمك . أقصى فائدة ممكنة منه سـ قـاطن 
 : عملية هامة تَجعلُك تَجني أكْبر فائدة من الكتابِ المقدسِ

 تاب المقدس بنفسك وِلنَفْسـك كُـلَّ يمكنك أن تقرأ الك : اقرأ الكتاب المقدس يومياً : النُّقْطَةُ األولى
 وهكذا، إذا قرأتَ ثالثةَ أو أربعةَ أصـحاحات . أصحاحٍ ١١٨٧ يحتوي الكتاب المقدس على . يومٍ

واحدة سِ في سنةقدفسوفَ تُنهي قراءةَ الكتابِ الم دا إذا قرأتَ أصحاحاً واحداً . في اليومِ الواحأم 
 كذلك، يمكنك أن تقرأ الكتاب المقدس ألفراد . نهيه في ثالث سنوات وثالثة أشهر كُلَّ يومٍ فسوفَ تُ

عائلتك . فْرِ التثنيةنقرُأ في س ٧ - ٦ : ٦ فنحن : " مـوـا الْيبِه يكي َأنَا ُأوصاتُ الَّتمالْكَل ههذ لْتَكُنو 
ق، علَى قَلْبِك، وقُصها علَى َأوالَدك، وتَ  كَلَّم بِها حين تَجلس في بيتك، وحين تَمشي فـي الطَّرِـي

تَقُوم ينحو تَنَام ينحس على سبيِل المثال، وهكذا، . " وقـدتقرأ مقطعاً من الكتـاب الم حاول أن 
 هم الكتابي مع يمكنكم أيضاً أن تناقش المقطع . ألفراد عائلتك بعد تناول وجبة الطعام الرئيسية معاً

 مـع أفـراد أو منفرداً إلى جانبِ قراءة الكتابِ المقدسِ . وأن تُصلُّوا صالةً تتوافَقُ مع قراءة اليوم
 فالرسوُل بولُس يقوُل في رسالته األولى إلى تيموثـاوس . عائلتك، يمكنك أيضاً أن تقرأه لآلخرين

إن هذه الوصـيةَ تَشْـمُل قـراءةَ . " قراءة والْوعظ والتَّعليمِ ِإلَى َأن َأجِيء اعكُفْ علَى الْ " ١٣ : ٤



س لآلخرينقدالقراءةَ أو غَير المؤمنين – الكتاب الم جيدونال ي الذين ما األشخاصيفقـد . وال س 
 . تكون تلك هي الفُرصةُ الوحيدةُ لمثل هؤالء األشخاصِ لسماعِ كلمة اِهللا

 درب نفسك على حفْظ آية واحدة : احفَظْ آيةً كتابيةً واحدةً على األقل كُلَّ أسـبوعٍ : ةُ الثانيةُ النُّقط
 قبل كُلِّ شيء، أحضر مجموعةً من : وإليك طريقةً مقترحةً لحفظ اآليات . على األقل في األسبوع

 اكْتُب عنوان ). خَصص كراسةً آليات الحفظ أو ( البطاقات الصغيرة لكي تكتب آياتَ الحفْظ عليها
ةها ( اآليموضوع أو ( تابيالك داكْتُب الشَّاه ِل، ثُمطرِ األوفي الس ) ً١٦ : ٣ إنجيل يوحنَّـا : مثال .. ( 
 بعـد أن . ةً أخـرى أخيراً، اكْتُب الشَّاهد الكتابي مر . في السطرِ الثاني، ثُم اكْتُب نَص اآلية اكتبه

ةفْحأوِ الص رِ البِطاقَةلى ظَهع تابيالك دالشَّاه اكْتُب ،ذَِلك نتَنتهي م . 

ةعنوانِ اآلي فْظأ دوماً بحابد ،اآليات ما تبدُأ بحفظنْدع ،اآلنفَـظْ ) أو موضوعها ( واح ثُم ، 
فَظْ اآلياح ثُم ،تابيالك دالشَّاه يأسـابيع لكـي . ةَ كَما ه ةسخَم ةدتحفظها كُلَّ يومٍ لم ةكُلَّ آي راجِع 

كقْلخَ في عسةً واحدةً على األقل كُلَّ أسبوعٍ لكـي . تَررظْتَها سابقاً مفالتي ح اآليات راجِع ،كذلك 
 ين آخرين أسبوعياً، فليساعد أحدكُم اآلخَـر وإذا كُنْتَ تَجتَمع مع مؤمن . تتأكَّد من عدمِ نسيانك لها

اآليات ةعراجفي م . 

 ادرس الكتاب المقدس بِمفْردك أو مع مجموعة : ادرس الكتاب المقدس كُلَّ أسبوعٍ : النُّقطةُ الثالثةُ
 الراغبين فـي دراسـة الكتـابِ قُم بتشكيل مجموعة صغيرة من المؤمنين . صغيرة من المؤمنين

 عندما تجتمعون، يجب على الجميع أن يشاركوا في القراءة، والبحث، والنقاش، وتطبيق . المقدس
 وأفضل شيء يمكنكم القيام به هو أن تَجتمعوا مرة واحدة في األسـبوع لدراسـة الكتـاب . الحق

 ى بعض األلحان ومن ثم نعود بعدها لنتابع ما رأيكم اآلن أصدقائي أن نستمع ال . المقدس والصالة
 . حلقتنا معكم

 طريقة الخُطُوات الخَمسِ لدراسـة " هناك طريقة سهلة ورائعة لدراسة الكتاب المقدس تُعرفُ بـ
 . لُّوا صـ ، قـوا طَب ، لوا اسـأ ، فوا اكتش ، أوا اقر : أما هذه الخُطُوات الخَمسِ فَهي . " الكتابِ المقدسِ

 آلن، تعال بنا نتعرفُ على كُلِّ خُطوة من هذه الخُطُوات الهامة لدراسة الكتابِ المقدسِ دراسـةً وا
: مفيدةً وممتعةً



 ، ثم يبدُأ أحد األفراد بقراءة اآلية األولى اقرأوا مقطعاً كتابياً بالتناوب حيثُ : وا اقـرأ : أوالً
 . بأكمله التي تليها، وهلُم جرا إلى أن تنتهوا من قراءة المقطع الكتابي فيقرأ اآلية الثاني يليه

 المفضل فـي هـذا المقطـع قُّ ما هو الح : " السؤاَل الهام التالي اطرحوا : اكتشفوا : ثانياً
 دون تأمل في هـذا الحـقّ و " الذي لمس عقلك وقلبك؟ قُّ ما هو الح : " أو " الكتابي لكل واحد منكم؟

صأفكارك في دفتر تُخص س هقدمنكم . لدرس الكتاب الم تشاركوا جميعاً في ما اكتشفه كل واحد . 

 يجب على كل فَرد أن يفكِّر في سؤاٍل واحد على األقل يـود أن : اطرحوا األسئلة : ثالثاً
 ناقشوا . وا في طَرح األسئلة دونوا أسئلتكم في دفاتركم وتناوب . يطرحه على باقي أفراد المجموعة

معاً كمجموعة اإلجابات . 

 ما هي التطبيقات العملية التي يمكن استخالصـها : " اطرحوا السؤاَل التالي : طَبقوا : رابعاً
 . دونوا التطبيقات المحتملـة والمقترحـة فـي دفـاتركم " من المقطعِ الكتابي الذي درستموه معاً؟

 ما هو التطبيق الذي يريـدني اُهللا أن ُأركِّـز عليـه فـي حيـاتي : " منكم نفسه واحد وليسأل كُلٌّ
 يمكنكم مشاركة . يجب على كل مؤمن أن يدون التطبيق الشخصي في دفتره الخاص " الشخصية؟

تطبيقاتكم الشخصية ب ع كُ ض ْئتُم ممع بعض إذا ش . 

 لَّق بالحقِّ الكتابي الذي تعلَّمـه كُـلُّ تتع تناوبوا في رفع صلوات قصيرة : صلُّوا : خامساً
 . واحد منكم أثناء درس الكتاب

 ، طَبـق ، اسـأل ، اكتشف ، اقرأ : فإن الخُطُواتَ الخَمسِ لدراسة الكتابِ المقدسِ هي وهكذا
 . صلِّ

 جنـي أقصـى فائـدة واآلن، نَعود إلى موضوعنا عنِ النِّقاط العملية الستِّ التي تَجعلُك تَ
 اقرأ أوالً، : أال وهي عنِ الخُطُوات الثَّالث األولى َل قليٍل ب قَ تحدثنا قد ف . ممكنة من الكتابِ المقدسِ

 ادرس الكتاب ثالثاً، . احفَظْ آيةً كتابيةً واحدةً على األقل كُلَّ أسبوعٍ ثانياً، . الكتاب المقدس كُلَّ يومٍ
سقدالخُطُواتُ الثالثُ اُألخرى . كُلَّ أسبوعٍ الم يتَعاَل بِنا نَرى ما ه ،اآلنو :



 أفْضُل طريقة للتأمِل فـي مقْطَـعٍ مـن الكتـابِ : تأمل في مقْطَعٍ كتابي كُلَّ يومٍ : النُّقطةُ الرابعةُ
عم شَخْصي قْتو على قَضاء بتُواظ أن يسِ هقداِهللا كُلَّ يومٍ الم . ةى بـالخَلْوـمسما ي ووهذا ه 

ى اِهللا لكـي يكْشـفَ لَـك و ، ها فَكِّر في معاني الكلمات التي تقرُأ وللقيامِ بذلك، . الروحية  صلِّ إـل
شيَئتَهم ، ة وبالعالَمِ الذي تَعيشُ فيهالشخصي كبحيات تابيقَّ الكبِطْ الحوار ، من أهواألفكارِ فـي ود 
فْتَرِكفَكِّر إذاً، . د لِّ ، في ما تَقرأهص شيَئتَهإلى اِهللا طالباً م ، كقَّ بحياتطْ الحباألفكارِ ، ار مأه نود . 

 لقد : طَبق حقاِئقَ الكتابِ المقدسِ في حياتك الشخصية : والتي تقول الخامسة النُّقطة ثُم نأتي إلى
نـا أعياتْل وأيضاً لتغييـرِ حب، بسنا فَحعلوماتم ةال لزياد سقدالم طانا اُهللا الكتاب . لهـذا، أثنـاء 

 فلكُلِّ حـقٍّ . لكُلِّ حقٍّ كتابي تَعرِفُه المحتَملَة التطبيقات فَكِّر في قراءتك ودراستك للكتابِ المقدسِ،
 لهذا، فكروا في مجموعتكم الصغيرة في التطبيقات المختلفة للحق الكتـابي . عديدة كتابي تطبيقاتٌ

 عندما ترفع صالتَك إلى اِهللا، اسـأله عـن و . سواء لحياتكم الشخصية أو للعالم الذي تعيشون فيه
لَهتَفْع أنو بِه نتؤم وأن تَعرِفَه أن كريداً، وما يأنْتَ شخصي كلحيات هدتطبيقـاً واحـداً . قَص اخْتَر 

كمارسته في حياتالً وابدأ بمتَّكسِ بالطبع ؛ موحِ القُدعلى الر فـي معاً وعندما تجتمعون . في ذَِلك 
 المجموعة الصغيرة، ليشارك كُلُّ واحد منكم التقدم الذي أحرزه في حياته الروحية وفي تطبيـق

 . خصية الحقِّ الكتابي في حياته الش

 اشْهد عن عمِل اِهللا في حياتك : لآلخَرين الكتابي الحقِّ قُم بتوصيِل : النُّقطةُ السادسةُ واألخيرةُ أما
 : ٢٨ فنحن نقرُأ في إنجيِل متَّـى . ه من كَلمة اِهللا ه وتَحفَظُ ه وتدرس بأن تُشارِك اآلخرين في ما تقرُأ

 فَاذْهبوا وتَلْمذُوا جميع اُألممِ وعمدوهم بِاسمِ اآلب واالبنِ " : المسيحِ رب يسوع ال على ِلسانِ ١٩
 يوصـينا نفسه وهكذا فإن المسيح . " وعلِّموهم َأن يحفَظُوا جميع ما َأوصيتُكُم بِه . والروحِ الْقُدسِ

ى . هم أن يحفظوا وصاياه بأن نُتَلْمذَ آخَرين عن طريق تعليم  لذلك، صلِّ لكي يقـودك الـرب إـل
بتعليمهم وتلمذتهم في وصايا الرب لتقوم ناسبيناألشخاصِ الم . 

 النِّقاطَ الستّ التي تَجعلُك تَجني أقصى فائدة ممكنـة سوياً نُراجِع ل ، درسنا هذا وفي ختامِ
 احفَظْ آيةً كتابيةً واحدةً على األقـل ، ثانياً . قرأ الكتاب المقدس كُلَّ يومٍ ا ، أوالً : من الكتابِ المقدسِ

 . تَأمل في مقْطَعٍ كتـابي كُـلَّ يـومٍ ، رابعاً . ادرس الكتاب المقدس كُلَّ أسبوعٍ ، ثالثاً . كُلَّ أسبوعٍ
. ك الحقَّ الكتابي مع اآلخَرين من حوِلك شارِ ، سادساً . طَبق الحقَّ الكتابي في حياتك ، خامساً



 فالكتـاب . أن نَستخدم كلمةَ اِهللا في حياتنا – للمسيحِ كتالميذ – فبهذه الطريقَة ينْبغي علينا
سقدسيح المالم سوعنا يدلسي شابِهينم الً وأخيراً إلى تَغْييرِنا لنصيرفُ أودهي . 

. درس قادم ى اللقاء في وإل


