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Tلمقد' wة للكتاOلقو'عد 'الساس'

¨'لجزء 

'ـقالـعال#ـخ مة ل ت ـل ـ ـ ـ0جذ-ـ 12ـ ـ0كب نـدهو1ـ ـف 2ـ ثا ـك ـمجنـمرـ 12ـ مر@ ـن ـعلرَّـ سلىـ ـسل ـ ـ نـمةـ

'لدTSM. 'لدTSM هي مجر@ SسOلة لتساعدنا في تحقOق M2بع 2هد'G. ما هي هذI 'ألهد'G؟
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Oـنعفــك WX'ـ Gـناـكاـمر' ـلتلمت 'ـــ ــلكتذ- 'ــبOاـ ــلحقOقOة ــ ـ ــتحققدـقةـ ـ ــتلمOدــعنتـ ىــعلُنـكا؟ـنذــ

'ستعد'@ لمناقشة هذ' 'لموضو\ مع معلمك.
0bاa هامة للحفظ:

.2: 2 تOموثاTS 2؛ 8: 1؛ 2عما# 20- 19: 28متى 



∞ 1 TنثوMح.13: 12 كوOلى جسد 'لمسX َaلقد 'عتمد ....
∞ 2 TنثوMح.18- 17: 5 كوO2نتَ 'آل1 شخص جد0د في 'لمس ....

 تثبOت 'لمؤمن في 'لخدمة.-4
.... لقد صرa "صOا@'ً للناT".18: 4 متى ∞
.... 2نت مشترq في 'لخدمة.10 متى ∞
.... Xنك تُثمِر ثمر'ً 0بقى.15 0وحنا ∞
∞ 2 TSموثاOنك تساعد في تلمذ- 'آلخر0ن. 2: 2 تX ....
ـسنع 'ــ 12 Gـلتلمر 'ـــ ــلكتذ- 'ــبOاـ ــــلحقOقOة ـ 2ُـقةـ ـنجد ــتلمOرuـناـمدــعنِزaَـ ـ0خاـنذــ 'ـ vـلدwـخإـبرyال

0Sعر{ حOاته مثاالً لآلخر0ن كما فعلنا معه.
2سئلة 2Sجوبة:

.IذOر لتالمOألخ' Iكا1 2مرS ،صالتهS شغفهS حOلك مخطط 'لمسW 1لقد كا
 ما هي 'لمسؤSلOة 'ألساسOة عند كل مؤمن؟∞
، 02ن 0جب 12 نشهد XSلى 02ن 0جب 12 نمضي؟8: 1 بحسب 2عما# ∞
ـ0ستطOال ـ ـ ـ 'ـ ـلجمOع ـ ـ 12ـ ـهبذـ0ع ـشخصOو'ـ ـ ـ Xـ 2ـلاً Sـطى ،}Mأل' G'ـلكر 'ـ ـلجمOن ـ ـ ـ0مكنهعـ ـ ـ ـ 12ـ م

ــ0شت MXـمدـخيـفو'ـكرـ S2 aاـساOــل' .aساOـلكن ـــ 'ـ ـــلمحلOة ـ 'ـ ــلجOة 'ـ ـلصد- ـلحاـ ـ0جةـ 12ـ ـ0كب ـ0هدـلو1ـ ـمخطاـ ـ طـ

MXسالOاa 'ستر'تOجي. عد@ بعض 'لطرâ 'لتي 0ستطOع بها 'لجمOع 12 0شاMكو'؟
'أل 1XرـمOــبتعم ـ S2ــ 'ــلئد 'ـــــ0قتبلنـ0ذـلك ــلمسOو1 ـ ـ0تضمحـ ـ 'ــ ـلفهن S2ـبمــ 'ــلئأ1 ـلمك ــسOحتنـــمنOؤـ و1ـجاــ

Xلى كنOسة محلOة.
 ما 2همOة Mê\ 'لكنائس بالنسبة Xلى 'إلMسالOاS a'لمأمو0Mة 'لعظمى؟∞
 ما 'لذë فعله بولي 02ضاً Xضافةً Xلى قOا@- 'لناX Tلى 'لمسOح SتعمOدI؟∞
' 1Xـلم 'ـ0وMـمأـ ـلعظمة ـ ـ 2ـهىـ ـبعي ـبكثOدـ ـ ـ ـمجنـمرـ 'ـ ـلتبشOر@ ـ ـ ـ ـبحسر.ـ ـ ـمتبـ ،20-28:19ىـ

هناq ثالثة 2جز'ء في 'لمأمو0Mة 'لعظمى.
 ما هو 'لجزء 'لثالث من 'لمأمو0Mة 'لعظمى؟∞
 ما هي 'لتلمذ- 'لكتابOة 'لحقOقOة؟∞
ـــ0عطOنر-ـملـكيـف ـ 2ـ 'هللا @'ـنإـفر'ً،ـما ـئمه ـــ0عطOناًـ ـ ـتعلOماـ ـــ S'ـ aـضحا ــكOفOو#ـحد'ًـجةـ ــتنفOةــ اـنذــ

ـله 'ألـ 'ــحOال#ـخنـمر.ـمذ' ـلمسOا- ـ ـ ـنمرuـنح،ـ S'ـجوWـ ـضحاً ـللغاًـ ـمنِّــعلُـ0ةـ0اــ ـكOاـ ـ0جفـ 12ـ ـنتلمب ــ ذـ

Sـ0ـرخ'آل 2ـنن. uـ0ضر 'ـ ـلمستاً ـ ـ 'ـ0وـ S2 aـلما 'ـحر'ـ ـلثل 'ـ ñـلتال ـتميـ ـبهرـ 'ـهاـ Iـلعذ كــتليـهاـمة.ـقالـ
'لمستو0اa 'لثالثة للعالقة؟

- 19- 18: 4 متى ∞
2-2: 10 متى ∞
-15- 14: 15 0وحنا ∞

10%لد"! 
Fلممتلكا%I Jلما%

كOف 0نبغي 12 0كو1 موقف 'لمؤمن من 'لعطاء، S'لثرS -S'لممتلكاa 'لما@ë؟ 
ـلم' ـحسو\ٌـضوـما#ـ 2Sـ ٌTاOاًـناــحOـللجرٌـــمث ــلعلد#.ــ 2ـ 2ـحه 'ـهد ـلمم 'ــضOو'ـ ـفهمهاءُـسُـ0يــلتع ـ ـ اـ

بOن 'لمؤمنOن. 
'ـه ـ0تندTMـلذ' ـ ـمسو\ـضوـماS#ـ ـلOؤSـ 'ـ ـلمسOحة ـ ـ ـ ـحOاـننـميـ 'ـ 'ـلاـكوـلة ـلجOة ـ ـحOىــعلد-ـ هـتاـ

.I@M'02ضاً على موS
I :-Sقة حو# 'لثرOلحق' .

'ـمىــعل ـــلسنOر ـنشن،ـ 'ـ Wـفا@ٌـــعتقأ ـبعنـهي 2Sـقضـ ـعضا@- 'ـ ـلكنOساء ـــ 'ـفةـ 12 'ــلثي -SرOـــلكب ر-ـ

 .w'دٌ عن 'لصوOلكن هذ' 2مرٌ بعS .ًا1 معاOة ال 0تماشOقOة 'لحقOحانSلر'S
ـجهنـم 2ـ ـهنرu،ـخةٍ ـبعاqـ 'ـ ـلخض 'ـ v'ّدOـل 'ـ vـ0عظنـ0ذـلو ـ ـئلOاـقو1ـ 'ــ 12 ـلثن 'ـ -SرOـلكب ـ ـ يـهر-ـ

'ــعلةـمالـع 'ـكرــلبى 'ــحOرSـلة ـضفOهُـ0يــلتة 'هللاـــ 'ــحOىــعلا ـلما- S2ـ 'ــمتدـخرء ـلطه. 'ـهيـففـ0رـ Iـلفكذ ر-ــ

 .q@هم نقوOلX ك 12 تُرسلOلكي تنا# ما 0سمى "بركة"، علS ،هو 2نك
 •1 TSموثاO11- 5: 6 ت

ـهنا1ـكS2الً، 'ـ qاOـلكث ـ ـ 'ألـمرـ 'ـفن ـلعظمر'@ ـ ـ S'ألـ ـتقOاء ـ 'ـفاءـ ـلكتي ـ 'ـ wـلمقا ـ 'ـ Tو'ـناـكنـ0ذـلد

ـ0تمتع ـ ـ ـ ـبثو1ـ ـكبOرS-ـ ـ 2ـ 2ـكوwـ0ر-. 2ـحا1 ـغند 'ـ ـعصيـفا#ـجرـلى (2ـ Iـ0رw1:3وS ـسلOم). ـ تـناـكا1ــ

ـكبOرS-ـثهـ0دـل ـ Sـ ـممتلكر- ــ ـ Sـ .aــحتاM ـبنى Sـ ــمخلا ـفقر'ـتتـناـكاــصنّـ Sـ ـتخه ـمجمهـمدـ ـ 'ـمةـعوـ ـلنسن ـ اءـ

). 3: 12؛ 0وحنا 3- 1: 8'للو'تي كنَّ 0قدَّمن له ثرS'تهنَّ Sممتلكاتهنَّ 'لما@0ة (لوقا 
Oاـث ـن 'ـ OـاحرSـلاً، ـن الـ S2ـ0دـلاـمر-ـفوـباTـقُـتة ـ0نقصاـمك ـ ـ 2ـمكـ ـشOن 'ـ0ا@ـماءـ ـلعOة. ـ هللاـ ش

XSـخإـب yــكلمتةـعاـطال M'ـكرــببيـتُؤــسOهــ ٍaـئعا Xـ SـتاــحOىـلة ــلكنك، الـ ـ0ضمهُ ـ ـضخمرS-ًـثنـ ـ Sـ وـهة

لOس مقOاT للرSحانOة. 
الــلثاـث ـ0قاً، 'ـ ــلكتو# 'ـ wـلمقا ـ 'ـ 12 Tـلمد 2ـها#ـ ــجمOلُـصو 'ـ ـلشع ـ0قلـبرMS.ـ ـبشكو#ـ ـ S'ـ ـحضلٍ

...." ـمحب12 ـ 'ـ مة ـل 2ـها#ـ ـجمOلُـصي ـ 'ـ شع ـل (ـ ".....MSم1ر O ـت ـ O).6:10اTSـثوـ ـل 'ـ مس ـل وـها#ـ

'لمشكلة بل موقف 'لمرء. 
ـبحس ـ ـكلمبـ 'ــ 'هللا، ـلشغة ـ 'ـ ـلمف ـلكسضـ0رـ ـ 'ـ ـمهمرS-ــلثب ـ 'ألــكلاـ XـــسOقرـمَّف ــعظOرٍّـشىـلو@ م،ـ

Sفسا@ Sهال1X .q "محبة 'لما#" 0مكن 12 تضر بعالقة 'لمرء باهللا.
X •11 :4 ،28ننا نثق بثرSتنا 2كثر مما نثق باهللا- 2مثا# 

X ن• ـن ـنضاـ ـمشعُـ 'ـنرـعاـ قا ـل 'ألــعلةـ0وـ ـشOى 'ـ تاء ـل 'ألM{-ـهىــعليـ Iـمتذ ؛21-6:19ىـ
3- 1: 3كولوسي 
1X 'ــفندـه• ـئOسرـلا 'ـفيــ ــلحOي 12ـها-ـ ـنحقو ـ 2ـــكبOرS-ًـثقـ '23:4ا#ــمثر-- 'ـلاـسرـل؛ ـلجة ـمعاـ ةـ

5 :10 -13
؛ X •6 :10 -12ننا نعتقد 12 بإمكاننا 12 نضمن حOاتنا ما@0اً بد1S مساعد- 'هللا- تثنOة 



19: 4فOلبي 
II :0جب 12 0كو1 للمؤمن ëح 'لذOلموقف 'لصح' .

ـمث 'ـ ـلعل ـنجا@-،ـ ـكلميـفدـ @'ــ 'هللا ـئمة 'ـ ـلجاً 'ـ w'ـلوëـنحتذ ـ Xـ úاOـل ـلنه.ـ ë2ـ 'ـمو\ـنرَ ـلمن فـقو'ـ

'لتي 0نبغي على 'لمسOحي 12 0تّخذها. 
ـعلOنS2الً، ـ 12ــ ــنتعلا ـ 12ـ ـنكّم ـنعOاـقو1ـ ـ M'ـ ـضOن ـبمنـ ـكناMـباـ 'هللاـ 12Sـبا ـنكه. ـنعOاـقو1ـ ـ الـ ن

ـ0عن ـ 2الـ ـنعمي ـ ـبجلـ S2ـ ـنضدّ، 2ـ S2ـفد'ـهع ـنحاً 12ـ #Sـنحسا ـ ـحOّنـ ـتناـ 'ـ ـلنا. 'ـ Tـلقا ـنعاـ ـببسمـهو1ـ ـ ـةطاـ

). w8- 5: 6 تOموثاTS 21ناTٌ لد0هم نظر- متو'êنة للحOا- (
ـنOاـث 'ـ ـلناً، 'ـ Tـلقا ـنعاـ ــ0عملو1ـ ـ ـبجو1ـ Sـ ـلكدٍّ Wـ 2ـمكـلن 2ـجن ـشOل 2ـ ـكثاء 2ـ ـهمOر ـ 'ـمةـ ـلثن رa'Sـ

). 12- 9: 6 تOموثاTS 1'لكبOر-. 1X لهم نظاv قOم سلOم (
6: 28؛ 8: 16• 'لبر 2فضل من 'لدخل 'لكبOر- 2مثا# 

16: 16• 'لحكمة 2فضل من 'لذهب- 2مثا# 
6: 4؛ 'لجامعة 1: 17؛ M •15 :16'حة 'لفكر 2فضل بكثOر من 'لقلق S'لهم- 2مثا# 

12: 5• نوv لOلة هانئ- جامعة 
 Mمة كلمة 'هللا- 'لمزموO127، 72، 14: 119• ق

ـلثاـث ـبماً،ـ 'هللاـ 12 ـ0با ـكناMـ Sـ ـبما 12ـ ـبمقا ـ 12ـندMSـ ـنعما ـ 2ـ ـكثل 12Sـ ـنجنر ـ 2ـ ـكثي ـننالـفر.....ـ سَـ

'ـهرwـلاـفرw.ـل' ـ0مكننذëـلو ـ ـ ـ 12ـماـ ـنعمن ـ ـبجلـ 12Sـ ـننجد ـ 12Sـ ـنكسح ـ ـــحصلناـمبـ ـعلOاـ 1Xــ لـكه.

XمكانOاتنا Sمو'هبنا SقدM'تنا تأتي منه. 
17- 15: 3؛ M§0ا 9- 7: 30؛ 2مثا# 18- 11: 8• تثنOة 
'Mـبع 1Xـ ـ0سممـلاً، ـ 'هللاـ ــنمتلأ1ـبح ـ ـكبOرS-ـثكـ ـ ـ0بقهـنإـفر-،ـ ـ ـلحـاصىـ Sـجاًـ ـخOد'ً ـمعنر'ـ ـ ا.ـ

 wعبا@- منا (02وS حO2خذ 'هللا كل شيء، فإنه 0بقى جد0ر'ً بكل تسب 'WX حتىS1 :20 -22 .(
ـمساـخ 'ـ ـلكساً، ـ ــمقبرــغOلـ XSـ ألـنو#، ـمخرٌـمه Sـ ــمشOزٍ 2الـ 'ـمؤـ0ن ـلمّن 'ـ ـلحرء 'ـجاـ aـلما ةـ0ا@ـ

ـ0قر-.ـسألـل 'ـ كتو# ـل ـ 'ـ wمقا ـل ـ 12ـ Tـهد' نذ' ـل 'ألـمو\ـ ـشخن 2ـهاyـ 'ـمو2ـسو ـلكن 'ـفاـ ـلمر ـلحُـ (ـ د ِ1
ـتOم ـ ـشخلـكىــعل).5:18اTSـثوـ 12ـ ـ0بص ـجهلـكذ#ـ ـلكدIـ ـ0عميـ ـ (2ـ ـمثل 18:9Sا#ـ ـ0س) يـفدـعاـ

Xعالة عائلته Sسدّ حاجاتها. 
III:ة 'لعطاءO2هم .

1Xـ0ندـل ـ0ندـلاـماـ ـمهما،ـ ـ ـمقا1ـكاـ ـصغOد'IMـ ـ S2ـ ـكبOر'ً ـ ـبسبر'ً،ـ ـ Sـكرـببـ 'هللا aـنعمتا ـ ـ 1Xـ ه.
ـكسىــعلاــتندMـق 'ـ ـلنقب S'ــ ـلعمو@ ـ Sـميـتأـتلـ 'هللا. ـبمن 'ـ 12 ـلحا ـهكا#ـ 12ــــعلOنإ1ـفذ'،ـ Xـنا 'ـلر@ّ رwـلى

من خال# 'لكنOسة 'لمحلOة حصة S2 نصOباً من Sقتنا Sمو'هبنا SثرSتنا. 
1Xـعط ـ0جاـناءـ 12ـ ـلعشاـبد2ــ0بب ـ S'ـ ـلعشر. ـ ــنسبوـهرـ ـمم%10ةـ ـنكساـ ـ S2ـ ــنجنب 2ــلقي.ـ ـعطد ىـ

). Sبهذ' 0بد2 عطاء كل شخص.X14 :20بر'هOم عشوM'ً للرw عن كل ما جناI (تكو0ن 
OOحOـــكمس ــ ـ ـعطن،ـ ـ0كاـنا§ـ 'هللا.ـ vّـبحسر ـ 'ـ ــلكتب 'ـ wـلمقا ـ 12ــــعلOندT،ـ ـحصذـخأـنا ـممةـ ـنكساـ ـ بـ

S2ـنجن ـ ('ـ ـلعشي ـ Sـ Xـهر@ّـنر) 'ـلا ـكتقرwـلى ـ ـتسبOةـمدـ ـ ـ Sـ ـشكح 'هللاـ 1X ـ0عر. ـ0ثأ1ـبدـ ـمبىــعلرـباـ ةـكاMـ

S2لئك 'لذ0ن 0كرمونه. بعشوMهم Sتقدماتهم. Sهذ' 0شتمل على Sقتنا Sمو'هبنا؛ SلOس فقط على 

ـمتيـف @ـن،22-4:18ىـ uـعر' S'ـلو- wـلتر 'ـ v'ـلتز ـمOالـ ـلقذ.ـ @ـ 'ـهـاعد Oتبعرwـلم ـل ـ ـ ـ Sـ IمضوOـل ـ ـ و'ـ

ـمعتـقوـل' Sـ ـمعنـوهذ'ـهه. ـ 'ـ تلمOى ـل ـ ـ ـ ـفهذ....ـ 'ـهعٌ،ـباـتوـ Sـقر'ـ0ذëـلو Sـحالـ0ب ـ0مضدS2'ـبظ. ـ و1ـ

'ـمتـقوـل' Sـلع wـ0شمـهر ـكOد1Sـهاـ ـ0قفـ ـلخاـبوvـ ـلقة.ـمدـ ـمعّو'ــصلدـ 2ـ 2SـناــحOاً ـمعو'ــكلاً، Sـ ا1ـكاً،

ـ0علرwـل' ـ ـمهِّـ 'ـفمـ 'ـقوـلي 2ـلت ëـمضذ ـمعوIـ Xـ 1X ـمضه. 'ـ ـمعتـقوـلاء ـبمثاًـ ـ ـ0تطلر-ـباـ ـ ـ ـتضحOبـ ـ ـ ةـ

'Sـلت 'ـملـكبـنـاجنـماًـمز'ـ ــلمعلن ـ S'ـ ـلتلمOم ـ ــ الـ ـ0مكننذ. ـ ـ ـ 12ـ ـنبنا ـ 1Xـقالـعيـ aـ0كمـلا ـ0ندـلنـ Sـ تـقا

الجتماعاa منتظمة حOث نتكلم Sنصلي Sنتناقش في كلمة 'هللا.
2 'WXن O ـت ـ Xـ ـمتىـلا نإـف،10ىـ ـن ـنجاـ 2ـ ـ0حد'ًـ0رـفر'ًـمد ـ0برwـلاـفدñ.ـ ـقحإـبد2ـ 'ـ vتا ـل ـمOالـ يـفذـ

ـلخ' Sـمدـ 'ـفة. ــبمند2ــ0بع،ـقو'ـلي ـتها@'ـ Mـ ـفمن.ــلOَـسُرـمالً....ـسم ـ0شا@S'ـعاـ Sـهاـ 1Sـحظالـ0د لـبط.ــفقو1ـ
'ـب ـلهـاسإMـبرwـلد2 ـلOقمـ ـ ـبنفو'ـموـ ـ 'ألـ ـشOس 'ـ ـلتاء S2M'ـ ـ0سي ـ0عملهو\ـ ــ ـ 'ـ 1X ـ0شرwـلا. 'ـ qMـلتا ـمOالـ ذـ

ـلخ' ــلقOاـبد1S2ـــفOبة.ـمدـ ـلخاـباvـ Xـمدـ ـنهة. ـتلماـ ــحقOقOذ-ــ ــ 'ـ ـ0نمذــمOالــلتة. SMــ SــحOو1 ـ0شاً ـعميـفو1ـكاMـ لـ

ــ0فعلاـمذ'ـهرw.ـل' ـ 'ـ ـلتلمOه ـ ــ 'ـ ـلحقOقذ ـ ـ ـ ـنحيـ ـتلمُـ0نـموـ 12ــــعلOنذI.ــ ـنسا ـتلمOدـعاـ ـ ـلOشتاـنذــ ـ ـ ةـمدـخيـفرqـ

'لرw. فلOس من 'كتفاء بالمشاهد- S'لمر'قبة. على كل مؤمن 12 0شاqM فعلOاً.
.2: 2 تOموثاTS 22؛ 25، 2- 1: 10 متى ∞
'ـن،15اــحنوـ0يـف uـلنتر ـ 'ـئاـ ـلنهج ـ ـئOاـ ـللتلمةـ ــ 'ــ ـلكتذ- ـ ـبOاـ 'ـ ــلحقOقOة ـ ـ ـ ــ0شOة.ـ 'ـ ــلمسOر ـ Xـ 'ـلح ـلتى ذــمOالـ

2ــعل ـنهى "2ـ ألS#ـباـمدــعني".ـئاـقـدصم 'S2ـمجو'ـناـكر-،ـمد ـــ0كتفذــمOالـتر@ـ ـلمشاـبو1ـ ـ S'ـهاـ ـلمد- ـحظالـ ة.ـ
Sـبم 'ـ MSـبتـقوـلر'S2ـ0شد ـبشكو1ـكاMـ ـ ـفعلـ Sـ Mـصا# 'SMـخالً،ـساv'دOـللمس ـ ـ Sــ ـلOَـسُرـمح، S'آل1ـ ن.
'ـعدـ0 ـلمسOو ـ ـ 'ـهحُـ 2ـجرـلؤالء ـلقاءIَُ.ـقـدصا# 'آل1ـصدـ 'SMـمستعا ـ ـ ـلOشنـ0دـ ـ ـعميـفو'ـكاMـ Sـ ةـمدـخل

'Oــلمس ـ ـعلOهح.ـ 12ـــ ('ــهبذـ0م ـلمو' 'ـ0وMـمأـ ـلعظمة ـ ـ Sـ ـثمُـ0ى) (ـ 'Sـ0عمر ـ S2ـ 'Sّــلئد' ــــ0قتبلنـ0ذـلك 'ـ ــلمسOو1 ـ ح)ـ
SجOـبنت ـ ـ ـ 'ـ ـلتلمة ــ ـسOثمذ-....ـ ـ ـ ـثمر1Sـ ـتبقاM'ًـ ـ 'ـهذIـهى.ـ ـلتلمي ــ 'ـ ـلحقOقOذ- ـ ـ ـ ـ ـتحقOوـهذ'ـهة.ـ ـ ـ 'ـ ـلمق ةـ0وMـمأـ

'لعظمى.
.16- 12: 15 0وحنا ∞
'ـقالـعيـف ـلتلمة ـ ـ ـ0جذ-،ـ ـتحقOبـ ـ ـ M2ـ ـبعق 2ـ ـكتد'Gـهة ـبOاـ Xـ ـكمة. 'ـ ـلOدTSMـلا# 'ـهسـ ـلهو دGـ

'لرئOسي. ما 'لدTSM سوS a'S@2 uحسب إلنجاê 'ألهد'G 'لتالOة:
 تثبOت 'لمؤمن في كلمة 'هللا.-1
∞ 2 TSموثاOنا.17- 16: 3 تOكلمة 'هللا 0جب 12 تكو1 'لسلطا1 عل ....
∞ Mئة.11، 9: 119 مزموOستحفظك من 'لخط ....
∞ Mاتك.105: 119 مزموOستُر0ك 'لطر0ق 'لقو0م لح ....
.... ستحو# حOاتك.SM 12 :1 -2مOة ∞
 تثبOت 'لمؤمن في حOا- 'لشِركة.-2
 2نت صد0ق لمعلمك في 'لخدمة.∞
 0مكن 12 0ُعوَّ# علOك، 2Sنت مشاS qMتساعد في 0Xصا# 'لمسOح لآلخر0ن.∞
 تثبOت 'لمؤمن في عضو0ة 'لكنOسة.-3
∞ 1 TنثوMلسنا بعد لذ'تنا.20- 19: 6 كوS ،َلقد 'شْتُر0ت ....



ـقصOةـ0ر'êـكوالaـج ـ 'ألـ 'ـجر- ـلبعل. ـ ـ0شعضـ ـ @ـ 'هللا 12 1Sـعهر Oكمـ ـل ـ Oَـسُرـمو'ـنوـ ـل 1Xـفرـحنـ ةً.
فرy 'النطالâ (S'لكر'ê-) كثOر- جد'ً. كل شخص 0ستطOع 12 0فعل شOئاً ما.

II:نا 12 نعمِّدOعل .
'أل 1Xـنعمأ1ـبرـم ـ S2ـ 'ــلئد ــــ0قتبلنـ0ذـلك 'ـ ــلمسOو1 ـ 2ـهحـ ـمجنـمرــكثو 'ـ 'ـمدـكأــلتر@ 12 ـلمن نـــمنOؤـ

ـ0تبع 'ـــ ـمعمال#ـخنـمرwـلو1 ـ 'ـ0و@ـ ـلمة Xـمؤـ ـ0حمهـنن. ـ ـمعلـ 'ـ ـلفهه S2ـبمــ 'ــلئأ1 ـلمك 'ـــمنOؤـ ـ0تعمنـ0ذـلن ـ د1Sــ

ــسOحت ـ Xـجاـ 'ـلو1 ـلحضى ـ Xـ MسىـلوOـكن ـ ـ ـــمحلOةـ ـ0حتنـمؤـملـكة.ـ ـ Xـ úسىـلاOـكن ـ ـ ــتستقبلةـ ـ ـ ـ ـكعهـ ثــحOةــئلاـ

Oـ0ستط ـ ـ ـ 12ـ ـ0نمع ـ 12Sـ ـ0شو 12Sـ qMـ0سا 'ـفدـعاـ ـستمي ـ ـتحقOةـ0ر'Mـ ـ ـ 'ـ ـلمق 'ـ0وMـمأـ ـلعظمة ـ ـ Mê\ـ 1XS ى.
'لكنائس هو جزء هاv من 'لمأمو0Mة 'لعظمى. 

Sـ0دـجنـمS ـلكد، ـ0حيـ 'ــعلإ1ـفذ'،ـهدñـ ـلكنOسى ـــ 'ـ ـــلمحلOة ـ 12ـ ـتكة 2ـ a'W 'ـفو1 ـتOجر'ــستق يـفيــ

ـجه Sـهو@ـ ـعضلـكىــعلا 12ـ ـ0كو 'ــعلو1ـ ـستعى ـللمشد'@ــ ـ 'ألـكاMــ 1X ــ0تطلرـمة. 'ــ XــلOاـماًـمز'ــلتب هـناً.
ــ0تطل ـ 'ـ ـستعب ـ ـللمشد'@'ًـ ـ 'آلـمةـكاMــ Xـ0رـخع ــ0تطلهـنن. ـ Sـ ـقتب ـللصاًـ S'ــ ـستعال- ـ Sـ ـحOبرـتد'@'ً ـ ر'êـفإـباًـ

MXSـسS2 'ــلئا# 'ـفو1ــغبرـ0نـ0ذـلك ـلقاw.ـهذـلي M2ـ ـكنOستــسلد 2ـــ ـنطة SـباـنرـبةــكOاـ (2ـشا #Sـعما :13ا#ـ
1 -3.(

1Xـ0كتمـلسـلوـب ـ قأ1ـبفِـ ـ0 'ـ نو@ ـل Xـ Tـلا' ـلمسOى ـ ـ Sـ ـ0عمح ـ ـعللـبم....ـهدـ 'ـ م نَّ ـل 2Sـ ،Tسـسا

Sـئاــكن (MـخوــشOاvَـسس، 'ـهو@S'ـــلOقا-)ـعاً Iــلكنذ (2ـئاـ ـعمس نـمزءـجوـهذ'ـهلـك).23-14:21ا#ـ
تحقOق 'لمأمو0Mة 'لعظمى 0Sجب على كل 'لمؤمنOن 12 0شتركو' فOها.

III:نا 12 نُتلمِذOعل .
ـلم' 'ـ0وMـمأـ ـلعظمة ـ ـ ـلهىـ 2ـنو'ـجةـثالـثاـ S2 ـقسب ـنطOأ1ـفاv.ـ ـ ـثلثOعـ ـ ـفقنــ 'ألـمطـ الـمن ـ0عتبر ـ ـ رـ

'إلــعلةـعـاط 'هللاـطى 1X .âـ0تال Sـقوـ ـ0تع Sــملاـكةـعـاطبـقرـ 'ألـمة، ـهمOن ـ ـبمكةـ ـ ـتحقOا1ـ ـ ـ 'ـ ـلجق بـنو'ـ

'لثالثة جمOعها من 'لمأمو0Mة 'لعظمى.
ـلج' 'ـ ـلثزء 'ـمثـلاـ ـلمن 'ـ0وMـمأـ ـلعظمة ـ ـ 'ـهىـ ـلتلمو ـ ـ 'ـ0مـلذ-.ـ 'ـمرwـلُرِ@ ـلتن ـمOالـ ـفقذـ 12ـ ط

12Sــهبذـ0 ـ0عمو' ـ M2'@ـبدS'....ـ ـمنهل 12ــ ــ0علم 'آلـمِّـ ـنفنـ0رـخو' 'ألـ 'ــشOس ـمهَّــعلدـقا1ـكيــلتاء Xـ اـهاـ0م

28:20Xىــمت( الــنن). ـنحقا ـ 'ـ ـلمق 'ـ0وMـمأـ ـلعظمة ـ ـ Xـ 12ـلى ـنكى ــحققندـقو1ـ ـ 'ألـكاـ 'ـجل 'ـثالــلثز'ء يــلتة

تتألف منها.
ـلتلم' 'ـــ ـــــلحقOقOذ- 2ـهةـ ـمجنـمرــكثي @M'ـ ــسلسلةـسر@ 'ـمةــ S2ـلن TSMـحضد "ـ Mـتلمفـصو ذ-".ــ

ـلتلم' 'ـــ ــلكتذ- 'ــبOاـ ــــلحقOقOة ـ Xـقالـعيـهةـ ـنهة. @ـ ـللمو-ـعا 'آلـمؤــ ـمضُــلOرـخن Sـ ـمعاًــقتي ة.ـمدـخمـ0دــتقيـفكـ
Xـنه ـتعناـ ـ 12ـ ـتكي ـمثو1ـ SMـ ـحOاالً Sـ ـمعلماً ــ ــشخصOاًـ ـ ـلماًـ bـمؤـ Xـخن 'ـنر. ـلته ـظهُـتأ1ـبز'vـ ـحOِرـ كـتاـ

12Sـ0ـرخآلـل ـتسن ـلكمـهـدعاـ ـ0نميـ ـ SMـ ـحOو' Sـ ــ0تعلاً ـ ـكOو'ـمَّـ ـ0قفـ ـلخاـبو1ـموـ Mـمدـ ـ0تلما#ٌـجة، ــ ذ1Sـ

Mجاالً، Sنسو-ٌ 0تلمذ1 نسو-ً.
∞ 2 TSموثاOطس 2: 2 تO8- 1: 2؛ ت.
Oـل 'ـ ــلمطلس ـ ـمنوwـ 12ـ ـنتلما ــ 'آلـ Sـ0رـخذ ـحسن 2ُـبب،ـ ـعطOنل ـ ـ ـنماـ S'ـجوWـ ـضحاً ـلنتبعاًـ ـ ـ ـ نـمهـ

'ــحOال#ـخ ـ0سرwـلا- ـفمو\.ـ ـــ0مكننهـتاــحOا#ــمثال#ـخنـ ـ 12ـ ــنتعلا Sــ ـنفهم ـ ـنحقفــكOمـ ـ 'ـ ـلجق 'ـ ثـلاــلثزء

من 'لمأمو0Mة 'لعظمى.

'ألموM 'لمالOة. 
8- 6: 9 كوMنثوT 2؛ 10- 9: 3• 2مثا# 

1Xـعط 'ـ ماء ـل 'ـمؤـ صن ـل Sـما@âـ تن ـق Sـ بو'ـمه ـه Sـ 'ـعدـ0هـترSـثه عم ف ـل ـ Oاـ ـل 'ـ aاO ـل Oوـ ـم S2ـ ة

ـسب'أل ـعOوـ ـللكنOسةـ ـ ـ ـ 'ــ ـلمحلOة ــ ـ 1Xـ ـعشة. Sـ Mـتقو ـشعاaـمدـ 'هللاـ 'ـمؤـتب ـلعنّن ـ 'ـصاـ ـلضر 'ـ0رMSـ ـلتة يـ

ــتحت Xـ úهاOـل ـ ـكنOسلـكاـ ــ ـــمحلOةـ ـلتحقةـ ـ ـ M§ـ ـ0تهّق ـ Sـ ـفهدـها ـككنOساـ ــ ـ (ـ ـممتلكة ــ ـ Xـ ،aـمكا ـنOاـ Sـ aاOــتسه ـ الa،ـ

تجهOز'a، مو'@، Mعا-، SموظّفOن). 1X شعب 'هللا 0ُتوقَّع 'لعطاء منه @'ئماً. 
 úS1؛ 9- 1: 25 •خر TنثوM2- 1: 16 كو

ـعن ـنتحاـمدـ ـ 'ـعدñـ ـلعطن ـ 'ـفاء،ـ ـلفكإ1 ـ 'ألSـ 'ـلر- ـلتى ـتخطيـ ـ ناـبيـفرـ ـل 'ـهاـ ـلمي Sـ ـلكا#، نـ

ـلعط"' ـ 2ـهاء"ـ ـكثو ـتقنـمرـ 'ـ0دـ ـلمم 'هللاـ 1X 'هللاـ0رـ0ا#. .q12ـ0رـ0د ـتكد ـحOو1ـ ـكلهكـتاـ ـمكاــ ه.ـلـةسرَّـ
12ـندـ0رـ0 'هللا ـنعطا ـ Sـميـ Sـــقتنن ـــكنOستنال#ـخنـماـــهبنو'ـما 'ـــ ـــلمحلOا ـ ـ0جنـمؤـملـكة.ـ 12ـ ــ0شتب يـفرqـ

 .w0اها من 2جل 'لرX هللا' Iلتي 2عطا' a'Mلقد'S لمو'هب'S aاOخدمة ما مُستخدِماً 'إلمكان
5- 3: 8 كوMنثوT 2؛ 7: 12 كوMنثوT 1؛ SM •12 :1مOة 

IV:ةOلختام' Mبعض 'ألفكا .
'ـق "ـلا# :wـهُو™ٌـبْـغَـمر' 2َـطَـعْـلُوَ 'ألَـمَرُـثْـكَاءُ ــمجتمعنيـفْذِ".ـخِنَ ـ ــ 'ـ ـ0صعوv،ــلOا ـ بـ

'ــعل ــلكثOى ـ 12ـ0رـ ــ0ستن 'ـهو'ــعبوـ ـلمفهذ' ـ ـ Sـ .vـلكو S2ـ 'ــلئن ـلمك 'ـــمنOؤـ 2ـ0ذـلن ـكلمو'ـعاـطن Sــ 'هللا هـئا@ــمبة

'لمتعلّقة بالعطاء قد SجدS' كلماa 'لمسOح صحOحة بالمطلق. 
Xـفـاضإـف 'ـلة ـلعشى ـ ـتقاqــهنوM،ـ 2ـمدـ aـخاuرOـتُـتر-ـــكثûـلهالـخنـماــلنا 'ـ ـلفا S'الـصرـ اêـــمتOة

ـنكأل1 ـمشو1ـ 1XــكOاMـ 'هللاـكرـبن. aىــعلاOساــتناــحOـل 2ـمطــفقتــ ـــكسبنلـجن 'ـ ـلشخصا ـ ـ Sـ ـــمنفعتني 1Xـــ ا.
ـلكنـكاMــ0ب'هللا ــنستطOيـ ــ 12ـ ـنكع ـ0عطر1SـــكثOو1ــمنؤـماqــهنن.ـ0رـخآلـلةـكرـبو1ـ ـ 2ـ %10نـمرــكثو1

'هللا ـكهاMـبدـقأل1 Oمـ ـكث ـ Sـ ـهنر'ً. ـمنؤـماqـ Oو1ـ ـكث ـ ـ0عطر1Sـ ـ ـعلو1ـ 'ـ ـكنOستهال#ـخنـمدv'Sـلى ـ ـ ـ ـ مـ

ــلمحل' ـ ــــمختلفاaـمدــتقةـOّـ 'إلMـعدـلةـ SــلOاـسم ،aـمر'ـبا' Sـــلبنج 'آلـجاـحدّـساء، aــتعلدــلقن.ـ0رـخا 12ـمّـ و'

). 38: 6'هللا سOعطي من خاللنا ما لن 0عطOنا 0XاI (لوقا 
ـعط• ـ0جاـنا§ـ 12ـ ـ0كب ـقلبنلـكنـمو1ـ ـ Sــ ـلOا ـممسـ ـ0فOاـ ـ ـجتناـحنـعضـ ـ -12:41سـقرـما-ـ

2- 1: 8 كوMنثوT 2؛ 44
• عطا§نا 0دعم 'إلMسالOاa في 'لبال@ Sحو# 'لعالم

18- 17: 3 0وحنا 1• عطا§نا 0ساعد 'آلخر0ن 'ألقل حظاً S'لذ0ن هم في حاجةٍ- 
2سئلة 2Sجوبة:

 .vأل0ا' Iبها هذ êَة 0ُكرOحانSلر'S -Sمغلوطة عن 'لثر Mعد- 2فكا qهنا
• هل 0مكن للمرء 12 0كو1 تقOاً (SMحانOاً) 12S تكو1 لد0ه ثرS- كبOر-؟

• هل 'لعOش هللا 0ضمن ثرS- كبOر- Sممتلكاa كثOر-؟
• هل 'لما# هو 2صلُ كل 'لشرMS؟

' 1Xــغبرـل' ـلمحمة ـ ـ ـلماـبةـموـ S'ألـ 'ـما# Mـلمو ـ0مكةـ0ا@ـ ـ 12ـ ــتسبن ـبعبـ 'ـ ـلمشض ـ ـللملـكاـ لـهن.ـمؤــ
من 2مثلة عن Wلك في 'لكتاw 'لمقدT؟



- 4: 11• 2مثا# 
- 21- 19: 6• متى 

- 13- 10: 5• 'لجامعة 
12- 10: 6• تثنOة 
' 1Xت ف م ـل ـ ـ 'ـهاûـ OفـقوـماWـخّـتو ل ـس ـ 1Xـ مم. ل ـك ـ 'هللا،ـ تـاكة ع م ـل ـ ـ ها@،ـ O ـف ـ 'إلـ اaـبـاجا

'لصحOحة. كُن على 'ستعد'@ لمناقشة هذI مع معلّمك.
• ما هو S2# شيء نتعلّم 12 نكونهُ؟ 

ـهنلـه• 2ـ qاOـش 2ـ 2ـخاء uـكثر ـقOمرـ ـ 'ـمةـ ـلثن 'ـ -SرOـلكب ـ ـ S'ـ ـلممتلكر- ــ ـ ـ الـ aاOـ0ستط ـ ـ ـ عـ

'لما# شر'ءها؟ ضع قائمة ببعض 'ألمثلة.  
؟12- 10: 6• من ë2 ناحOة كا1 'هتماv 'هللا نحو بني Xسر'ئOل في تثنOة 
 wحتى بعد 12 خسر كل شيء (02و w؟ 22- 20: 1• ما كا1 موقف 02و(

)؟ 18: 5 تOموثاTS 1• ماW' عن تأمOن 'لمرء لحاجاa 2سرته 'لما@0ة (
' 1XـخّـتWفـقوـماOــصح 'ـمحـ ـ0شتمرS-ــلثن ــ ـفهىــعلهــمنزءٍـجيـفلـ 2ـ ــهمOم 'ـ ـلعطة ـ اءـ

12S 'لعطاء هم 2كثر من مجرّ@ تقد0م 'لما#.
• ما 'ألشOاء 'لثالثة 'لتي 0جب 12 نر@ّها Xلى 'لرw من خال# كنOستنا 'لمحلOة؟

1- 
2- 
3-

 •ما هو 'لعشر SلماW' 0جب على 'لمؤمن 12 0قدvّ 'لعشر؟
• ما فضل عطائنا على 'هللا SكOف 'لكنOسة 'لمحلOة؟

1-
2-

ـعن ـنتحاـمدـ ـ 'ـعدñـ ـلعطن ـ 'ـفاء،ـ ـلجمOإ1 ـ ـ ـ0فكعـ ـ 2ـ 1Sـكثّر "'ـبيءـشرـ ـلمـ Sـ ـلكا#". 'ـمنـ ذëـلا

0ر0دI 'هللا حقاً من كل مؤمن؟
0bاa هامة للحفظ:

.7: 9 كوMنثوT 2؛ 1: 12؛ SMمOة 10- 9: 23مثا# 

14%لد"! 
%لمأمو"+ة %لعظمى

ما هي مسؤSلOاتنا في نقل 'إلنجOل Xلى 'لعالم 'لضا#؟
ـلك ــ0خليـ 'ـــلبOاـغصـ ـ0نبغاT،ــلنة 2ــعليـــ 12ـهدـحى ـمضُـ0م Sـ ـمعهاًــقتي ـ 'ـفمـ ـلمشي ـ ــنجOإـبةـكاMـ لـ

ـ0س 'ـ ــلمسOو\ ـ ـمعظح.ـ ـ 'ـ ـلنم 'ــغOاTـ ــلمخلر ـ الــصOّـ ـ0تخن ـ ـتبإـبر'M'ًـقذ1Sـ 'ـ ـمسد1Sـبرwـلا\ نـمد-ـعاـ

ـمساqــهند.ـح2 ـملقةــلOؤSـ 12ـفنـمؤـملـكقـتاـعىــعلا-ــ ـ0شي 12Sـ qMـ0سا ــتحقOيـفدـعاـ ـ 'ـ ـلمق ةـ0وMـمأـ

'لعظمى.
ـ0ح 'ـهد@ـ ـمسدTMـلذ' ـلOؤSـ ـتناـ Sـ ـ0شا 2ـ ûـقسر 'ـ vـلما 'ـ0وMـمأـ ـلعظمة ـ ـ 'ـ ـلثى 'ـثالـ ـلطة. لـكيـفةـعاـ

جزء منها 2مر هاv للغا0ة M2 1X@نا 1X نوصل XنجOل 'لمسOح Xلى هذ' 'لعالم. 
I:نا 12 نذهبOعل .

' 1Xـلم 'ـ0وMـمأـ ـلعظمة ـ ـ 'ـهىـ ـلمسي ـ 'ألــلOؤSـ ـلكةــسOاـسة ـبOنمةًــنOاـثو@ـلوـمنـمؤـملـ ذIـهىــعلوـهاـــ

.}Mـمخطذ'ـها1ـك'أل ـ 'ـ ــلمسOط ـ ــ0ختد2ـباـمدــعنحـ (ــمOالـتاMـ Iـشغذ'ـها1ـكدــلق).19-4:18ىــمتذ فـ

'Oــلمس ـ Sـ ـــمطلبح 'ـفهـ ـلصي ألـ (ــمOالـتلـجال- Iألـها1ـك).38-9:36ىــمتذ' 'ألـمذ' 'ــخOر 2ـلر ëـعطذ اIـ

'Oـلمس ـ ـ ـلتحـ ـمOالـ (ـ Iـمتذ 28:192ىـ ـعم2، ـلO).1:8ا#ـ ـمشنـمسـ MXـفةـكاMـ ـلOـاسي Sالـ 'ـمة، ـلتن ز'vـ

كنسي S2 مشاMكة في خدمة 0مكن 12 تبرM عدv 'الشتر'q في 'لمأمو0Mة 'لعظمى.
ـمسOحلـكىــعل ــ 12ـ ـ0تشي 'آلـماqMــ 'ـفنـ0رـخع ــلمسOي ـ Xـ ـنهح. 'إلMـ 'ــلOاـسا 2ــلتة ـعطي 'ـهاـ ــلمسOا ـ حـ

ك ـل (ـمؤـملـ ثوMـك2ن ـن 18،20S-5:17وTـ س2). ح ـب ـ 2ـ مب ـع ه،1:8ا#ـ ـش نا@ـ ـت باـ ـت يـفد2ـ

MS2"Oـشل ـطننوـمم"،ــ ـ ـحOا،ـ ـنعOثـ ـ 1Xـ ـ0ندـلش. 2ـ Sـقا wMاOـج 2Sـ êSـقـدصر'1 'ـفالءـماء ـلعمي ـ ـلنوـحلـ اـ

ـ0حت ـ Xـجاـ ـ0سىـلو1 'ـ ـلمسOو\ ـ ـ ـعلOنح.ـ ـ 12ــ Xـهذـنا ـلOهب ـ 12Sـ ـنخبم ـ ـ0سنـعمـهرـ 'ـ ـلكثOو\. ـ ـ ؤالءـهنـمرـ

الـقاTــلن' 2ـتأـ0د Xـبو1 ـــكنOستنىـلد'ً Sـــ ـلكا، ـــ0مكنننـ ـ 12ـ ـنحبـهذـنا Xـ ـلOهن 'ـفم.ــ Xـقو'ـلي ـلهوـحاــننع، لـكمـ

.v0و
'ـم ـلمن 12ـهذـ ـنجل ـسهوـهمـكدـ 12ــــعلOنلـ ـنكا "ـ ـمطعنـعنـ0رـخآلـلن"ـ0دـهاـشو1 ـ ثــحOدـ0دـجمـ

ـتن ـلناSـ Sـ M'ــجبا ـئعة S2ـ ـمتجة ـ ـعقثــحOرـ ـصفقاـندـ ـ ـكبOةـ ـ Sـ ـلكر-، Xـتأـناـمدــعننـ Sـلي 12ـجى wـنكو و1ـ

ــفعلاـمىــعلن"ـ0دـهاـش" 'ـ ـلمسOه ـ ـ ألـ ـنجا....ـــجلنح 2ـ ـ0صعهـند ـ ـعلOنبـ ـ 'ــ ـلحا Wـعثـ0دـ 'ـلن 1X ـلفك. رyـ

متاحة، Sلكننا ال نستغلها. لقد طلب XلOنا (0سو\) 12 نذهب 12S نشهد لربنا.
1XنO12ــــعل ــنمتا ـبشهدـ ـ ـفنتجاــتنا@ـ ـ ـ ـتقا.ـــطننوـمدS@ـحاêSـ 'آلـ اــــعلOن28:1912ىــمتيـفةـ0و#

Xـهذـن12 "ـلب ـجمOى ـ 'ألـ Sـمع قم". ـت 'آلـ 2ـفةـ0و# ـعمي ن1:812ا#ـ O ل ـع ـ ـ 12ـ كا ـن يـفنـ0دـهـاشو1ـ

MS2Oـشل S'ــ ـلOهم، ـ S'ـ0و@ـ ـلسة، XSـماـ 2ـلر- 'ألM{.ـصاـقى ـ0نبغي ـ ـ 'ــعليـ ـلكنOسى ـ ـ ـ 'ـ ـلمحلOة ــ ـ 'ـ ـلجOة ـ 12ـ د-

ـ0ك ـ0هدـلو1ـ ـمخطاـ ـ MXـ 'ــلOاـسط aجر'ــستاOـت ـلOسيــ 'ـهذــــتنفOىــعلدـعاــ Iـلمهمذ ـ ـ 'ــلOة.ـ ــلجمOس ـ ىــعلنـ0ا@Mـقعـ

ـ0مض12 ـ ــشخصOو'ـ ـ 'ـباًـ ـلجمOل ـ ـ ـ0ستطOععـ ـ ـ ـ ـ 12ـ ـ0شو1 ـكعو'.ـكاMـ 'ـفةــئلاـ ـلكنOسي ـ ـ ـ ـ0مكننةـ ـ ـ ـ 12ـ ـنشا اqMـ

 S2 aحالM #كة من خالMعو1 'لمشاO1 0ستطSرO0مكننا 12 نساعدهم ما@0اً. كثS ،آلخر0ن'



 قبل 12 نشاqM في 'لعشاء 'لرباني فOمَ 0جب 12 نمضي بعض 'لوقت؟∞
 ما تَبِعاa عدv تصو0ب SتصحOح 'ألموM مع 'لرw؟∞
ـعش 'ـ Oرwـلاء ـل 2ـ ـمعقر'ًـمس ـ Xـ د'. 2ـن سOرٌـمه ـب ـ Sـ Wـمط ـفهكـلع Sـ ةـ0ـاغيـفتٌـقو

'ألهمOة للمؤمن Sلعائلة 'لكنOسة جمعاء. 
 كم مر- 0جب 12 0ُقاv؟ ∞
 مَن 0ُعدّ 'لعشاء 'لرباني في 'لعا@- 0Sخد0S vقو@ جماعة 'لمصلOِّن؟∞
 كOف 0نبغي 12 نقاwM عشاء 'لرw؟ ∞

0bاaٌ هامة للحفظ:
1 TنثوM1؛ 26- 24: 11 كو TنثوM28: 11 كو.

11%لد"! 
%لعالم غ6ر %لمُخَلَّص

كمسOحيّ، ما عالقتي بالعالم غOر 'لمُخلَّص؟
' 1Xــلكت 'ـ wــلمقا S'ـ Tـفد'ًـجحٌـضدS ـللعهــصفي 'ـلاــ ـلحم ـلهفٌـلاـخُـمهُـنأـبيـلاـ 'ألـ 'هللا Gـبد.ëد

1Xـكلم 'هللاــ 12ـمأـتة I@الS2 ـ0عOشرُ ــ ـــمنفصلOو'ـ ـ ـنظنـعنــ 'ـ vـلعا Sـهمـلاـ Wـمذ'. Sـلع ـنفيـفك، 'ـ ت،ـقوـلس

نحنُ مُؤتَمنو1 على 12 نصل Xلى 'لضالOّن في هذ' 'لعالم من 2جل 0سو\ 'لمسOح.
'ـه 12ـبيَـنُـعدTMـلذ' 'ـ0ه ëُرOOحOـــلمس ــ ـ ـ0عOشفــكOنـ ــ ـغماـــمتنةـنو'êــمتا-ًــحOو1ـ ـلكةــبتاـثةـ يـ

0ُؤثّرS' على 'لناT من 2جل 'لرw 0سو\ 'لمسOح @1S 12 0ؤثّر 'لعالم علOهم من ناحOة 'لشر.
I:ضة من 'لعالمMمعا qستكو1 هنا .

ــ0حتنـمؤـملـك أل1ـ ú2ـ0ا qMـكلمهـند ـسعاــ ـللعOىـ ـ ــفسOرw،ــللشــ ـمعهـجو'ـ S'ألـضاMـ اwــسبة.

'Sـضح 'ـ 1X ـلعة. ـ0عمـلاـ 1Xـ 'هللا. }Mـ0عرـسر'ء-ـقا ـمOرSـلةـ ـبشكذ'ـهحـضوـت1ةـ ـ ـجللٍـ 'ـ ـلعي. مـلاـ

Sـفرـ0 'هللا، 2ـقض ـفسد ـمجدS'ـ (SMـ 'هللا ـمOد '23-1:22ةـ ـلع). ـ0نكمـلاـ ـ ـسلطرـ Sـناــ ـ0سعه ـ ـلOعOشو1ـ ـ ـ ـ و'ـ

2ـجأل ـنفسهل ـ ـ 'ـ ـلعم. 12ـ0رـ0مـلاـ ـ0طد Sـ 'هللا ـقOمر@ ـ W2ـخهـ úMـنهاـها ـ0علمم.ـ ـ ـ 2ـ ـنهو1 ـ0نتهكمـ ـ ـ ـ ه،ـقرـطو1ـ

Sلكنهم 0ستمر1S في Wلك. 
SM •1 :18 -32مOة 

ـلق 2ـ ـبغد 'ـ ـلعضَ 'ـلاـ ـلمسOمُ ـ ـ Sـجاـمدــعنحَـ ('ـندـ0رـ0اء، ـلمسOا ـ ـ 12ـ ـنتح) ـنفّعـقوـ 'ألـ (ـمس اــحنوـ0ر
'ـم).15:18-21 ـلمحن ـ 2ـ 12 'ـهي:ــ0لاـمو#ـقز1 Iـلمعذ ـ 2ـتأـتدـقـةضاMـ S2ـماًـناــحOي 'ــلئن ــلمقك نــبOرَّـ

XلOنا، ألنهم ال 0عرفو1 'لمسOح مُخلِّصاً لهم. 
11: 1؛ 0وحنا 36: 10• متى 

'ـم 12ـضو'ـلن 'ـهح Iـلمعذ ـ ـستـةضاMـ 'ـميـتأـ ـلنن ـغOاTـ 'ـ ـلمر 'ــصOَّــخلُـ ـنلتقنـ0ذـلن ـ ـبهيــ S2ـ م

ـنعم ـ ـمعهلـ ـ 'ـ ـلعم. ـجماإلـبمـلاـ ـ0تقا#ـ ـ ـنحدvـ 'ـ ـ0عاIـجّـتو Sـ 'هللا. }MـفكـلذـلاWـنختإ ـ 12ـ Mـنتبا ـ 'ـ ـلمسOع ـ ـ حـ

Sكلمته، فإننا سنختبر نفس 'لمعاMضة. 
4: 4؛ 0عقوw 17- 15: 2 0وحنا 1• 
ـ0ج 2الـ ـ0غOب ـ ناـبنـعبـ ـل 'ـ 12 ـلشOطا ـ ـ MS'ءـها1ـ 'ـهلـكو ـلشذ' Sـ 'ـهر Iبغضذ ـل ـ ـ ـظهُـ0اء.ـ رـ

ـلكت' ـ 'ـ wـلمقا ـ ـبشكدTـ ـ S'ـ 'ـضلٍ 12 ـلشOطح ـ ـ ـ0عا1ـ ـشعاM{ـ Sـ 'هللا ـ0قب ـمهاSـ 'ـفم.ـ ـلحقOقي ـ ـ ـ Xـ اqــهنهـنة،

لOحاS# 12 0هلكنا. 
.8: 5 بطرT 1؛ 2- 1: 2• 2فسس 

II:ضةMسائل للتغلّب على 'لمعاS qهنا .
ــللمسOا\ــتبأـك ـ ـ0جح،ــ 12ـ ـتكب Mــ0ندـلو1ـ ـلنسعةــغبا ـ Xــ ــنتغلرâٍـطىـلى ـبهّبــ 'ــعلاـ ـلمعى ـ ـةضاMـ

ـجههو'ــسنيــلت' ـ ـلكاـ ــنستطOيـ ــ 12ـ 'إلـصوـنع ــنجOل Xـ 'ـلل ـلعى 'ـلاـ 1X ــلتغلم. 'ــعلبــ ــلمقى ـسهســلOةـماSـ الً.ـ
.#Sة 12 نحاOلSنا مسؤOح، علOن بالمسOنجح @'ئماً. كمؤمنOس من ضمانة بأنه سOلS



ـكلميـف 'هللا،ــ ـنجة ـبعدـ 'ـ ــلمبض 'ـ ß@2ــلتا ـعطي Xـناـ 'هللا ـلOساـهاـ0ا ـلكاــعنر'ـصيـفاـندـعاــ ــنغليـ ب،ـ

Sلكي نستغل 'لفرصة لنشاqM 'لبشرu 'لحسنة عن 0سو\ 'لمسOح مع 'آلخر0ن. 
- Xننا في حاجة Xلى 12 نتجاwS بلطفٍ Sتهذ0ب. 1: 15• 2مثا# 

2 ـمث• 16:7Xا#ـ ـلOسهـن- ـ @'ـندـعاـ ـئما 12ـ ـ0كاً 'ـ Xـلو1 wـنبناـجىـلر ـ Sـ ـ0مكننا، ـ ـ ـ 12ـ ـنضما ـ Wـ كـلن

بأ1 نجعل حOاتنا ترضOه بشكل 2كOد.
ت• ـم 5:44SMىـ O؛ ـم ـمحب–21-12:14،20ةـ ـ S2ـ ئة ـل 'ـ عنـ0ذـلك ـ0 نوـضاMـ ـن Sـ قا؛ ـت مـ0دـ

'لهبا2S aعما# 'للطف لهم Sفوâ كل Wلك 12 نصلّي من 2جلهم. 
1Xـبعض ـ 'ـماًـ ـلمعن ـ 'ـضاMـ ـلتة ـجههو'ـنيـ ـ Xـ ـنما، ـنستجلبهاـ ـ ــ ـ ـ ـنحاـ 2ــعلنُـ ـنفسنى ـ ـ ـفبا.ـ 12ـمدالًـ ن

ـنتج ـكماwSــ ـ0نبغاـ ـنكي،ـــ ــلطفرــغOو1ـ 'ــمثاــــمثلناءـ ـلعل ـنحم.ـلاـ 2ــننأـبرّــنقنـ ــللمسOا\ــتبا ـ Sــ ـــلكننح، ــنعOاـ شـ

ـتم ــبقOلــمثاًـماـ 'ـ ـلعة ـتكم.ـلاـ "'ـ ـلمعو1 ـ 2ـضاMـ ـكماً،ـناــحOة" ـنسماـ ـ ـOهّـ ـمجا،ـ ـمجرّ@ـ ـبهاـ ـنخسةـ ـ S2ـهرـ ـتحا دٍّـ

في حOاتنا 'لمتضاMبة 'لمتناقضة. 
III:في 'لعالم âêكسب 'لر .

ــ0مكننال ـ ـ 12ـ ـنعا 2ـ ــنفسنز# ـ 'ـعاـ ـلعن Sالـلاـ ـ0جم 12ـ ـنحب Xـ .#Sـننا ـلنكاــهناـ ـ Sـنو1ـ ً'Mـشهو ا@-ً،ـ

X 1XS2ـح uـعظد 'ـ 'ــلفم yــلمتر ـمكيـفيـهاــ0ندـلر-ـفوـ ـــعملنا1ـ 'ــعلا.ـ ــلجمOى ـ 12ـ ــ0كسبع ـ êMـ ـقهو' اــ0ندـلم.ـ
ـجمOع ـ ـ ـنفاًـ 'ـ ـلمسس ـ ـلOؤSـ 12ـفةـ ـنعOي ـ 2ُـ (ـنـرسل ـتOم1ا ـ 5:8SاTSـثوـ ـلك). ـلنسباـبنـ ـ ـ ـللمةـ 1Xـمؤــ ن،

"SظOفتنا" هي 2كثر من مجر@ "كسب 'لرX ."âêنها فرصةٌ للخدمة. 
ـلم' 'هللاـموٌّـعدـمنـمؤـ (2ـتاــحOيـفن ـفسه (ـخوـهنـمؤـملـك).4:1سـ هللا ٌv@ـك2اMــنثوT5و:

ـنح).18 ـجمOعنُـ ـ ـ ـسفاًـ ـللمسOر'ءـ ـ ـ S'ــ Xـهَّـجوـمو-ـعدـلح، ـلOنة ـ ـلحظلـكيـفاـ ـ 'ـمةـ ـلنهن ـ Xـ .Mـننا ُدٌّ'vـخاـ

). SلOس من مسOحيٍّ بـ "@v'S جزئيّ". 15: 3 بطرT 1؛ 2: 4 تOموثاTS 2بدv'Sٍ كاملٍ هللا (
• عندما تكو1 في 'لمؤسسة... 2نت خا@vٌ هللا. 

• عندما تكو1 في 'لمكتب.... 2نت خا@vٌ هللا.
• عندما تكو1 خاMجاً في 'لطر0ق... 2نت خا@vٌ هللا.

• عندما تتجاwS مع ند'ء 'لخدمة q'W... 2نت خا@vٌ هللا.
• عندما تحاS# 12 تُنهي تلك 'لصفقة 'لتجا0Mة... 2نت خا@vٌ هللا. 

ـله' 'ـ GسرـلدOـئ Sـميــ 'ـــظOفن ـلمة ـ0شتمنـمؤـ ــ 2ـثالـثىــعللُـ S2الً،ـمة .Mـتشكو ـ 'ـ SـــظOفوـلل ةًـــسOلة

'ــمOأــلت 'ـخدـلن ـلمل S'ـ ë@ــلعنا ـلعاـبةـ0اـ 'ـمؤـتاً،ــنOاـثة.ــئلاـ ـلمّن 'ـ @M'ـلمو 'ــلOاـ ــنحتيــلتة Xـ úهاOـل ـــكنOستنمـعدـلاــ اـــ

Sخدماتها. ثالثاً، تعطOنا فرصةً لخدمة غOر 'لمُخلَّصOن عندما نكو1 في 'لعمل. 
ـكخ هللا،ـ v'َّـتكُد ـشهو1ـ 'ـفاــتنا@ـ ـلعمي ـ ـلغاـبلـ 'ألـ ــهمOة Sـ 'ـمة. 'ـجتـفالـلن 12 ــلكتد'ً 'ـ wـلمقا ـ دTـ

 .I0جب 12 نتّخذ ëعن 'لموقف 'لذ û0خبرنا بوضو
24- 22: 3؛ كولوسي 8- 5: 6• 2فسس 

.wنا كما كنا لنفعل للرOمُستخدِم v12 نخدS ّ12 نعمل بجدS عOنا 12 نطOعل •
• علOنا 12 نحترv 'لممتلكاa في شركتنا. 

• علOنا 12 نساعد في نجاû شركتنا. 

III:2سئلة شائعة عن 'لعشاء 'لربانيS uل 2خرOتفاص .
 كم عد@ 'لمر'a 'لو'جب Xقامة 'لعشاء 'لرباني فOه؟∞
'ــلنو#ــ0قال ــلكتا 'ـ wــلمقا 'ـعمـكدTـ ـلمد@ 'ـ a'ـ0نبغيــلتر ـفOهيـــ 12ــ 'ـــنقOا ـلعشم ـ 'ـ ـبعي.ـناـبرـلاء ضـ

ــلكن' ـتقOمسـئاـ ــ 'ألـفر-ـمهـ S'ــسبي ـلبعو\. ـ0قOمضــ ــ S'ـمهـ 'ـفطــفقد-ـحر- ــلسني Sـ ـ0جا#،ـحلـكىــعلة. بـ

ـ0ك12 S'الـكذـــللتـةصرـفو1ـ S'ــعتّر G'ـميـفّلـمأــلترuــمحبد 'هللاـ Sــلنة ــفعلاـمّرـكذــلتا 'ـ ــلمسOه ـ نـمحـ

2جلنا. 
 من 'لذ0ن 0نبغي 12 0شاMكو' في 'لعشاء 'لرباني؟∞
ق ـل 'ـبدـ ـلعشد2 ـ 'ـ 'ـميـناـبرـلاء ـلمسOع ـ ـ Sـ ـمOالـتح S'ـ .IـعدـلذX 'ـلو- ـلمشى ـ ـتمتةـكاMـ ـ ال#ـخنـمدـ

ـلكنOس' ـ ـ ـ 'ـ ـلمحلOة ــ ـ Xـ ــمنOؤـمىـلة bـ 'ـفنـ0رـخن ـلعهي ـ 'ـ ـلجد 'ـ0دـ ـ0كنـ0ذـلد 'ـقو1ـنوـ ــقتبلد ـ 'ـ ـلمسOو' ـ ـ ــمخلحـ اًـصِّـ

ـله 'ـهم.ـ ـلعشذ' ـ 'ـ ـلخاء ـللموـهاyـ ـمنOؤــ ـ ـفقنـ ـعشط.ـ 'ـ ـلOرwـلاء ـمعنهـلسـ ـ S2ـ ـمغى ـلنسباـبزuـ ـ ـ ـلغOةـ ـ رـ

'لمخلَّصOن.
 كOف 0جب Xقامة عشاء 'لرw؟∞
ـلOد،ـ0دـجنـم MXـمسـ ـمحا@'aـشن ـمعطد@-ـ ـ ـكلميـفا-ـ 'هللا.ــ ـبشكة ـ ـنملـ ـ0عيـجوWـ 'ـ ـلشمدّ ـ ـمساـ ةـ

'ـف ـلكنOسي ـــ 'ـ ـــلمحلOة ـ 'ـ ــلخبة S'ـ ـلخمز ـ ألـ 'ـجر ـلخل Sـمدـ Sـفة. ــمعOتـقي ــسOطلنـ 'ــ ـلقب 'ـ S2 نـميـعر'ـلس

ـلشم' ـ ـمساـ 12ـ 'ـعوêّـ0ة ـلخبو' ـ S'ـ ـلخمز ـ S2ــعلرـ ـلئى 'ـ ـلحك 'ـفنـ0رـضاـ ـلخي ـبOنمةـمدـ ـ ـ 'ـكذـ0اـ قّر ـل سـ

ـلجم' ـ 'ـعاـ ـلمصلOة ــ ـ ــهمOأـبّةـ 'ـ ـلعشة ـ 'ـ S'ـناـبرـلاء ـلهي ـعطُــسOه.ــمندGـ 'ـ ـلجمOى ـ ـ Sـ ـقتع ـللصاًـ ـبهال-ــ دSء،ـ

S0ـحُـ' ــلجمOَثُّ ـ ـتفحىــعلعـ ـتهاــحOُّصــ 'ـــسOقمـثم.ـ 'ــلقو@ S2 'ـعر'ـلس ــلجمOي ـ 'ــتنيـفعـ #Sــلخبا Sـ رwـشز

'لخمر.  
 ما نو\ 'لخبز S'لخمر 'لمستخدما1؟∞
ـمعظ ـ 'ـ ـلكنم ـ ـتستخسـئاـ ـ ـ ـخبدvـ ـغOز'ًـ ـخمُـمرـ ـفقو'ـتَّرـ 'ـماًَـ ـلفصع ـ Sـ ـعصOح ـ 'ـ ـلعنر ـ ـنتب،ـ اúـ

'لكرمة. 
 كOف سنتناS# عشاء 'لرw كمؤمنOن؟ ∞
1Xـعش 'ـ XــبنرـلاMـكذـتوـهرwـلاء ـبOحذــللّرـكذـتهـنا. ـ 'ـ ـلتة ـصنعهيـ ـ ـبجساــ ـ S'ـ Iـلد' vـلد'M2 ëهـقذ

من 2جل خطا0انا. 0جب 12 ندنو من هذ' 'لطقس 'لخاy جد'ً بوقاS M'حتر'vٍ كبOر0ن.
2سئلة 2Sجوبة:

1X عشاء 'لرS wقتٌ خاy جد'ً. لOس مجر@ 2كل Sشرw كما في S ë2لOمة عا@0ة.
 متى بد2 'لعشاء 'لرباني؟∞
 ما 'لذë 0مثّله كسر 'لخبز؟∞
 Xالvَ 0رمز نتاú 'لكرمة؟∞
حت ـ0 ـ 'ـ عشل ـل ـ 'ـ ـمكيـناـبرـلاء ـحOيـفد'ًـجةـمـاهةـناـ 'ـ ما- ـل Xـمؤـ Sـنن. تتـقه ل ـل ـ رـكذـ ّ

 .G'العتر'S
 ما 'لذë 0جب 12 نتذكّرS Iنحن نتناS# 'لخبز؟∞
 ما 'لذë 0جب 12 نتذكّرI عندما نحتسي 'لشر'w؟∞



13%لد"! 
عشاء %لر/

ما 2همOة 'لعشاء 'لرباني في حOاتي؟
Xـح' uـلطقد ـ 'ـ Tـلتو 2ـ 'هللاـمي ـنحفظهأ1ـبر ـ ـ ـ ـعشيـهاـ 'ـ Mـلاء .w2ـغر Oهـنم ـل @MSـلسـ يـفه

2ــصنالـخ 12 Xال ـــهمOتا، ـستماـباـنّرـكذـ0هـنأـبوûـضوـبُرuـتهـ ـبOحذـبر'Mــ 'ــ ــلمسOة ـ 2ـمحـ Sـــجلنن اـــجتناـحا

أل1 نمتحن حOاتنا على ضوء ما فعله ألجلنا. 
ـله' 'ـهنـمدGـ XـهدTMـلذ' ـعكالـطو ــ0علاـمىــعلمـ 'ـمّـ ـلكته ـ 'ـ wـلمقا ـ ـبخصدTـ ـ 'ـ yـلعشو ـ اءـ

'لرباني، 2SهمOته S'لموقف 'لذë 0جب 12 0ُقا0S vُحتَفل به.
I:wعشاء 'لر .

ـعش 'ـ ـلOرwـلاء Sـ ـقتس ـنمضOاًـ ـ ـ 'ألـفهـ S'ـكي ـلشل ــكمثرwـ Sـ ë2 ـلOمل ـ (ـ0ا@ـعةـ ـنثوMـك1ة وTـ

ـلق).11:20-22 ـعشد2ـبدـ 'ـ ــلمسOاـبرwـلاء ـ Sـ SــمOالـتح .Iـبحسذ ـ ـلق،26ىــمتبـ Sـكدـ 'ـقا1 ـلفصت ـ ح.ـ
.IذOه مع تالمOف qMتشاOس ëر 'لذOكو1 'لعشاء 'ألخOبأنه س Gلقد كا1 0سو\ 0عر

.20- 14: 22؛ لوقا 26- 22، 17- 12: 14؛ مرقس 20- 17: 26 متى ∞
'ـهيـف ـلعشذ' ـ 'ألـ 'ـحرــخOاء ــلمسOد@ ـ Sـهحـ Gــمعند ـكسىـ 'ـ ــلخبر Sـ ـثمز 'ـ ـلكر ـكسة.ـمرـ 'ـ ــلخبر زـ

Mـمزـمaـجسو 'ـ ـلمسOد ـ ـ WSـ ـبOحتح ـ ـ (ـ ـمته ـنت).14:22سـقرـم؛26:26ىـ 'ـ úـلكا @vـهةـمرـ ـ0سو و\ـ

). 24- 23: 14؛ مرقس 28- 27: 26'لذë سOُر'â لمغفر- 'لخطا0ا (متى 
II:wة عشاء 'لرO2هم .

ـعش 'ـ @MSٌـلرwـلاء 'ــحOيـفد'ًـجاvـهه ـلما- S'ـمؤـ ـلمشن. ـ ـعشيـفةـكاMـ 'ـ ـسOكرwـلاء Sــ تـقو1

S'ـكذـت ـكسر'G.ــعتّر 'ـ ـلخبر ـ ـبOحذـلاـبنـمؤـملـكّرـكذــسOزـ ـ 'ـ ـلتة ـمهدّـقيـ 'ـ ـلمسOا ـ ـ ـبجسحـ ـ (ــعندIـ اـقوـلا
S'24-11:23وTــنثوMـك1؛22:19 ـلمش). ـ 'ــنتيـفةـكاMـ úـلكا 'ـبرــكOذـتوـهةـمرـ ــلمسOأ1 ـ â'M2ـ ح

).25: 11 كوMنثوT 1؛ 20، 18- 17: 22@مهُ عن خطا0انا (لوقا 
X12ـل 'ـجرـ0ى ــلمسOع ـ 12ــــعلOنح،ـ ــنحفا 'ـ ـلعشظ ـ 'ـ ـننسالــلئيـناـبرـلاء ــفعلاـمىــ ـ0سهـ ألـ ىــعلاـــجلنو\

Oـــصل' ــلجلجثب ــ (ـ 12ــــعلOن).11:26وTــنثوMـك1ة 2ـكذــنتا Sـلُـجدـقهـنّر... ـتقد1Sـبُرwَِـضِد رـ0دـ

ـعلOنه.ـل ـ 12ــ ـنتا 2ـكذـ Sُـنّر... 2Mــعلوqٌـشِعـضه Sـسى ـلمساـبِّرَـمُـسه ـ ـمOاـ Xـ ـعلOنب.ـــصلOىـلر ـ 2الــ ا

ننسى 2نه @فع قصاy خطOئتنا... 2Sنه بذ# حOاته ألجلنا.
ـعش 'ـ 2ـهرwـلاء ـ0ضو êـ ـفقبر'G.ــعتالـلنٌـماً ـ 12ـ 'ـكأـنل ـلخبل ـ Sـ ـنشز 'ـ wـلخمر ـ ـعلOنر،ـ ـ 12ــ ا

ـنفح SــتناــحOصــ ــنعتا ـبخطرGـ ـ Xـناـ0اـ ــلسناــننا. ــمستحقاـ ــ ـللمشنـOّـ ـ 1XـكاMــ ــنعOاــكنة 'ـفشـ ـــلخطOئي ـ ـبمعةـ ـ ةٍـفرـ

ـمن Sـ Wـما، ـصOنوـ0كـلع ـ Sـكأـنأ1ـباـ ـنشل (ـ wـك1رMـنثو '28-11:27وTـ ـلح). 'ـ ـحOوـلل 12ـهدـ و

ــنعت ـبخطرGـ ـ 12Sـناـ0اـ ــنشتا 'ـفرqـ ـلعشي ـ 'ـ 1Xـناـبرـلاء ـنحىــعلاءــشOاألـبمــنقمـلي. ــصحOوٍـ Xــننإـفح،ـ ـنما اـ

). 32- 29: 11 كوMنثوT 1نستجلب غضب 'هللا على حOاتنا SسوG نختبر 0د 'هللا 'لمؤ@ِّبة (
ـنك12 ـستحقُـمرــغOو1ـ ـ ـ ـلOنـOِّـ ـلعرM'ًــمبسـ 'ـ vـلمشد ـ XـكاMـ ـنهة. ـلتصـةصرـفاـ ـ 'ألـ0وـ عـموMـمب

'هللا 12S نكو1 مسOحOOن من 'لنو\ 'لذë 0ر0دI 'هللا. 

IV :حيOلى 'لمسX نظر- 'لعالم .
1Xـ0اـم' I'ـلعر 'ــحOيـفمـلاـ ـلمسOحا- ـ ـ ـ 'ألـ0اـغيـفوـهيـ ــهمOة 1Xـ ـقتباـبمـهر'Mـقة. ـ 'ـ ـلمسOا# ـ ـ S2ـ ح

ــنفت' ـحهاـ Xـ 'إلـلم ــنجOى Xـ 12ـمل ـ0سا S2ـــكثOدـعاـ ـ0عر'ً WSـــكثOوâّـ 'ـلر'ً Xـــستنك ا-ــحOيـفهـنرSـ0اـمىـلا@'ً

'لمسOحOOن 'لذ0ن 0عرفونهم S2 'لذ0ن 2نجزS' 2عماالً معهم. 
S2ــمتدـخةـ0د'ـبيـف 'ـضه، ــلمسOح ـ 12ـــجلOحـ ـشعاً 'هللاـ ـ0جب 12ـ ـ0كب ـطعاـسوM'ًـنو1ـ ــ0جتاًـ ذwـ

Xــلن' Tـلا' ــلمسOى ـ 12ــــعلOنح.ـ ـنكا ــكمثو1ـ ــللشهOحـتاـفحــمللـ ـ ـ0جعةــ ـ 'ألـملـ â'ذO2ــش ـفضاء Sـ ـ0عطOهل، ــ ـ اـ

). 16، 13: 5نكهةً 0Sجعلها 2فضل (متى 
'O م ج ـل ـ ـ تعـ ح ـ0 ـ 'ـمرـ شخو1 ـل ـ 'ـ 'W شخصOص ـل ـ ـ ـ S'ألـ S'الـنـامة قة ت ـس ـ جة.ـماـ ـ0 12ـ رGَـعُـ0ب

'لمسOحOو1 بأنهم.... 
• 2مناء، جد0ر0ن بالثقة، SمخلصOن.

•مطOعOن، 2خالقOOن SخاضعOن للشر0عة S'لقو'نOن.
• لطفاء، عا@لOن SمُسامحOن.

.9: 2بطرT 1؛ 7: 3 تOموثاTS 1؛ 6- 5: 4؛ كولوسي SM •12 :17 -18مOة 
V:لى 'لعالمX حيOنظر- 'لمس .

1Xـنكمـل ــمنتبهOنـ ــ ـ 'ـندـقاــننإـفن،ـ uـلضر ـكعا#ـ Sـ ،ّSـهد' Iـلنظذ 'ــ ـلخر- 1XــشOألـلةــطئاـ رــغOاء.

م' ـل ـخلُـ ـصOَّـ 2ـهنـ ـ0حتاTٌـنم ـ Xـجاـ 'ـلو1 Xـلى .wـنهر 2ـ ـمهم bSـ ،a2ـباS ـطفاء، SS'ـ 2Sـلا#، ،1Sد'@ـجد

SOـغ ـمممـهرـ ـ0حتنـ ـ ـببسو1ـجاـ ـ Xـطاـ 12ـلةٍ (ـ0دـجنـمدS'ـلوـ0ى ـمتد 38X-9:36ىـ ـنه). ـجمOعمـ ـ ـ يـفاًـ

Xـجاـح ــمحبىـلة ـ0سةـ ـتهاــحOيـفو\ـ @MSـ 1XS Sـنم 12ـهاـــمتندـخا ــنخبو ــمحبنـعمـهرـ 'هللاـ 1X 'هللا. ـ0حة بـ

ـلع' 2ــحتمـلاـ 'ـبهـنى (ــبنذ# 3:16Sاــحنوـ0هُ 12ـهاــمندIـ0رـ0اـملـك).... 12Sـهذـنو ـبعضدvــنقب، ـ نـماًـ

). S28 :19 -20قتنا 12S نخبر 'آلخر0ن بالبشرu 'لحسنة (متى 
ـكم ــلمسOاـبنـــمنOؤـ ـ 'ـعاـمح،ـ ـلعا@ Xـــطننوـممـلاـ Xــننا. ـنما (ـباـعَّاúٌـجُـحاـ 1Sر'ــعبرOO؛11:13نـــن

1 Tطننا هو 'آل1 في 'لسماء (0وحنا 11: 2 بطرS .(14 :2 -3 كيO17- 16: 4؛ تسالون .(
' 1Xـلع "ـهمـلاـ ـحقو MXـ ـلOتناـسل ـ ـ ـمكا"،ـ ـعملنا1ـ ــ Sـ ـمتندـخا ـ XSـ 12ـلا. 'ـجرـ0ى ـلمسOع ـ ـ ـعلOنحـ ـ 12ــ ا

Xـخإـببـهذـن ٍyـلال' ـلعى 12Sـلاـ ـنشم Xـ qMاOـنج ـ ـ0سلـ 'ـ ـلمسOو\ ـ ـ 'آلـمحـ (ـ0ـرخع ـمتن ؛20-28:1ىـ
). 8: 21عما# 

2سئلة 2Sجوبة:
' 1Xــلكت 'ـ wـلمقا ـ S'ـ Tـفد'ًـجحٌـضد' 12 ـلمي ـمعهـجو'ـ0وGـسنـمؤـ 'ـمـةضاMـ ـلعن ـبحسم.ـلاـ ـ بـ

، لماW' 0ُعاMِ{ُ 'لعالمُ 'هللاَ SكOفَ تعامل 'لعالم مع معرفتهم باهللا؟SM1 :18 -32مOة 
ë2ـتح ـ0قرـ0ذـ 'ـمدـ ـلمسOه ـ ـ ـلنحـ ـفOماـ ـ ــ0تعلاـ ـ ـبمّقـ ـ0مكاـ ـ 12ـ ـنتن 'ـمهـعّـقوـ ـلعن ـلكمـلاـ ـننوـ 2ـ ـتبا هـلا\ـ

)؟ 21- 18: 15(0وحنا 
مَن هو 'لذMS ë'ء كل هذI 'لمقاSمة S'لبغضاء Sمن هو 'لعدSّ 'ألكبر لنا؟ 

OناضمنمسلS ،aهنلهنلكاqمبضبعاß@012مكا 'جهو'ميفاندعاتسن ةضاMلمعة

من 'لعالم؟ كن مستعد'ً لمناقشة هذ' مع معلّمك.



- 1: 15• 2مثا# 
- 44: 5• متى 

 – SM •12 :14 ،20 -21مOة 
ـلنسباـب ـ ـ Xـ 'ـلة ـلمى "Sـمؤـ 1X ـظOفتنن، ـ ـ ـ 2ـها"ـ ـكثي ـبكثOرـ ـ ـ "ـمرـ ـكسن 'ـ Xـلب ."âêـنهر ةٌـصرـفاـ

للخدمة. Xنها حقلُ MXسالOة. 
 •2 TنثوM؟18: 5 كوvنا 12 نخدO02ن علS متىS ما هي خدمة كل مؤمن -
 •2 TنثوMلك؟ 20: 5 كوW 0عني 'WماS حOنا 12 نكو1 بالنسبة للمسOعل 'Wما -

• ناقش مع معلّمك كOف تسOر 2موM خدمتك من خال# عملك.
' 1XــلنTاOــغ' ــلمخلر ـ 1Xـ0لـكاــننوــقبر'ـ0نــصOَّـ .vـ0اـموSـنرS ـ0سمعه ـ ـ ـللغاvٌـههـنوـ 'ـمة.ـ0اــ ذëـلا

'ــغOهـلوـــسOق ــلمخلر ـ ـمكيـفنــصOَّـ ــعملا1ـ Sــعنكـ ـــشخصOتنـعك، ـ Sـ 'ـعك، ــلمسOاـبكـمز'ــلتن ـ (ـ :5ىــمتح
)؟.7: 3 تOموثاTS 1؛ 16، 13

ـبكلم ــ 'ـتاـ ـلخك ـكOِفـصة،ـصاـ ـ0جفـ 12ـ ـتكب ـنظو1ـ ـتنرـ Xـ 'ـلا ـلعى ـبحسمـلاـ ـ 'آلـ 'ـ0ب aـلتا ـلOاـ ة،ـ

S'ستعدّ لمناقشة Wلك مع معلّمك.
- 38- 36: 9• متى 
- 20- 19: 28• متى 

- 3- 2: 14• 0وحنا 
0bاaٌ هامة للحفظ:

. 12: 3 تOموثاTS 2؛ 3- 2: 14؛ 0وحنا 38- 36: 9متى 

ë2 2كالOل ستكو1 لك؟ 
2سئلة 2Sجوبة: 

كما تعلّمنا، كل S'حد مسؤS#ٌ 2ماv 'لرw. هناS qقتٌ سOُد'1 فOه 'لجمOع. 
 متى 2@'1 'هللا خطا0ا 'لعالم؟∞
 في 02ة @0نونة سOُد'1 جمOع 'لناT غOر 'لمخلَّصOن؟∞
  لمن سOكو1 كرسي @0نونة 'لمسOح؟  ∞
 عالvَ سOُقدvّ 'لمؤمن حساباً للرw؟∞
ق ـل Sـ ـحOسـلوـبفـصد 'ـ ـلما- ـكبننـمؤـ ـ ـشOُـ0اءٍـ 2Sـ ـسنـاسَّد ـ0سـوهاـ 'ـ ـلمسOو\ ـ ـ 2ـ 1X ـعمح. ناـ ـل اـ

ستظهر كذهبٍ S2 فضة S2 2حجاM كر0مة S2 ستظهر كخشب Sعشب Sقشّ.
'ـم∞ ـ0حذëـلا ـفOمد@ـ ـ WX'ـ 2ـناـكا ـعمت ـلناـ Wـ ـفضبٌ،ـها 2ـ ـحجة، ـ0مرـكاMـ S2ـ ـخشة ـعشبٌ،ـ بٌـ

Sقش؟

 كOف 0خطط 'هللا لتمحOص 2عمالنا Sما 'لذë ستكو1 علOه 'لنتOجة؟ ∞
' 1XOــلمس ـ Sـئاـعحـ ـسنقد ـحسدvــ S'ـلاــتناــحOنـعاًـباـ ـلبعه. ـسOسمعضــ ـ ـ 'ــ "ـئاـقرwـلو1 َّاـمِـعِـنالً:

'ـهُّـ20َ 'ـبَـعْـلَا ـلصْدُ 'ألَـلَّاـ bSـOِـمِحُ ـسOخسر1Sـخنُ". ـ ـمكر1Sــ ـتهآـفاـ 'ألـمم.ـ 'ــلOاـكا ـلخمسل ـ ـ 'ـ ـ0مكيــلتة ـ نـ

12 0نالها كل مؤمن؟ 
∞ 2 TSموثاO8: 4 ت  -
∞ w12: 1 0عقو -
∞ 1 TنثوM25: 9 كو -
-20- 19: 2 تسالونOكي 1 ∞
∞ 1 T4: 5 بطر -
Oٌـ0يـتأــسvـمو' 'ــلفن ûرOــلعظ ـ S'الـ ــمخلرuــسنا#.ـــحتفم Sــصنِّـ ـجها Sـجوـلاًـ ــسنعبه، Sــ Iــنسبد هـحّـ

M2ــملكــمل َّwMS qـبو.ٍwاOــعلاــتناــح}Mأل' ـستكى 'ـقو1ــ ـنقضد ـ Sـ ـستكهـلاـــمتندـخرyـفت. دـقو1ــ

'نتهت. 
 ë2 2كالOل ستكو1 لد0ك SسوG تستطOع 12 تلقي بها عند قدمي 0سو\؟∞

0bاa هامة للحفظ:
1 TنثوM2؛ 20- 19: 6 كو TنثوM28: 2 0وحنا 1؛ 9- 8: 5 كو



1XوـنتـناـكOـــعملنةــع ألـ 'ـجا ـنهإـفد-،ــجOرwـلل ـعتُـتاـ Wـبَـ S2ــهبر ـفضاً S2ـ ـحجةً ـثمOناM-ًـ ـ ـ ة.ـ
1XSـــعملنا1ـك ــخشبرـبَــعتُـ0هـنإـفد'ً،ــجOســلOرwــللاـ S2ـ ــعشباً S2ـ ـقشاً ـتكتماـمدــعناً.ـ ــ 'ألـ إ1ـفوM،ـمل

).15- 13: 3 كوMنثوT 21عمالنا سوG تُمحَص S تُختَبَر بالناS .Mما تبقى سOكو1 مُكافأتنا (
Xألـح' uدOــش' ـلتاء ـتحيـ ـــعملنو@-ـجد@ـ @'ـهاـ ـفعنو ـ Sـ ـقفنوـما ـ 'هللاـ 1X ـسOمتحا. ـ ـ ـ 2ـ ـعمن ـلناـ ـلOاـ رuـ

S'ـك" (ـهاـمـدحل ـنثوMـك1و" '3:13وTـ 1X .(wـلwـ0عر ـبنوــقلرGـ S@S'ـ ـفعنا ـ الـ 'هللا 1X اـندـ0رـ0ا.

ـفق 12ـ ـنكتفط ــ ـبمجيـ ـ 'ـ ـنشيـفو#ـخدـلر@ 12ـندـ0رـ0لـبه.ــمتدـخاaـطاـ ـنفعا ـ ــنفعلاـملـ ـ ــبقلهـ ëWـ فٍـقوـمبٍ

).4: 2 تسالونOكي 1؛ 6: 6سلOم Sحافزٍ سلOم (2فسس 
ـ0خنـــمنOؤـمد-ـعاqــهن 'ـمدـ Sـلو1 wـ0قر ـعمأـبو1ـموـ ـلحـاصا#ـ ـلOةٍ،ـ ـلمجسـ ـ 'ـ ـلكلـبرw،ـلد يـ

'ـهر'ـ0 ـلنم ـنستغبدـقاT.ـ ـ ـ ـ 'آلـ Sـ0ـرخي ـلكننن، ـ ـ الـ ـنستطOا ـ ـ ـ 12ـ ـنستغبع ـ ـ ـ 1Xـ 'هللا. 'هللاـلي uـسجد @ـ ـقOلّ قـ

0عرG من خالله ما نفعل S'لدS'فع MS'ء ما نفعله.
III:نتائج @0نونتنا .

'3:15وTــنثوMـك1ـحضوـت ـلبع12 "ـسضــ Gـ0خسو ـ 'ـ 1XS ـلمكر". ـ 'ـفاـ aـئعر'ـلآ 'ـ ـــنعتقيــلتة دـ

ـسنجنOهاــنن2 ـــ 2ــــ0تبOدـقاــ ـنهن ـخشاـ S2ـ ـعشبٌ S2ـ Sـقبٌ ـ0بقنـلوGـساM....ــلناـبنـحَــمتُــسناـمدــعنشّ ىــ

لنا Xال 'لرما@.
' 1XOـلمس ـ ـ Sـئـاعحـ ـسنقدٌ ـ ـحسدvـ ـحOنـعاًـباـ ـتناـ 2ـ ـكثOه.ـماـما ـ ـسOر1Sـ ـمجOئدuـلز1Sَـخُـ ـ ـ (ـ 1ه

ـحنوـ0 S'2:28اـ ـلبع). ـ ـسOسمعضـ ـ ـ ـ 'ـ "ـئاـقرwـلو1 2َـمِـعِـنالً: 'ـهُّـ0َّا 'ـبَـعْـلَا ـلصْدُ 'ألَـلَّاـ نُ".ـOِـمِحُ
bSخر1S سOفقد1S مكافآتهم.

2- 1: 3؛ كولوسي 29- 14: 25 متى ∞
بحسب 'لكتاw 'لمقدT هناq خمسة 2كالOل 'لفرصة متاحة 2ماv كل مؤمن لOقتبلها.

- ألSلئك 'لذ0ن سOُحبو1 ظهوIM.8: 4 تOموثاX 2 TSكلOل 'لبر- ∞
∞ wا-- 0عقوOل 'لحOكلX 1 :12.لئك 'لذ0ن 0حتملو1 'إلغو'ءS2 ألجل -
∞XOـكل 'ـعلــ vـلفسد ـ ـنثوMـك1ا@-ـ أل9:25وTـ 'ـج- ـلمعتل ـ ـ ـلOدـ ('ـ ـلمتن ـ ـنOو'êـ Sـ ـلOن، سـ

'لمتطرّفOن) في كل 'ألشOاء.
∞XOـكل 'الــ ـفتخل ـ ـتس1اM-ـ ـنOكوـلاـ ـ أل20-2:19يـ S2ـج- ـلئل 'ـ ـ0سنـ0ذـلك يـفد1Sـعاـ

'لوصو# Xلى 'لضالOن من 2جل 'لمسOح.
∞XOـكل 'ــ ـلمجل ـ ـبط1د-ـ أل5:4SرTـ ـلئ- 'ـ ـعنُـ0نـ0ذـلك ـبشعو1ـ ـ 'هللاـ S2ـخإـبب yال

0خدمونهم S2 0ساعدSنهم في 'لقوa 'لرSحي.
2ـف 'ألـحي ـسOعاv،ـ0د ـ0سو@ــ ـلقو\.ـ ـلنخاــهناــكنرـتدـ ـ Sـمدـ ــنحOه ألـ بـجوـــسOتي،ـتأـ0اـمدــعنه.ــجلا

12ـمؤـملـكىــعل ـ0قن ـحسدvـ 'ـعاًـباـ ـلطن ـ0قرـ 'ـ ـلتة 2ـ ـمضي ـفOهىـ ـ 'ـ 'ـقوـلا S2 S'ـنوêـلت، aـلما S2ـهو'ـ ب

'لمو'M@ 'لمالOة. 'لبعض سOعاني 'لخسر'S 1'لبعض سOسمعونه قائالً لهم: "نِعِمَّا...".
M§ـف ق،4اـ0ي ـ0 'ـ كتو# ـل ـ 'ـ wمقا ـل ـ 2ـ Tند ـن قـاماًـموـ0اـ ـسن ـ 2ـ Sـعاvـمف 'هللا، رuـنوGـسر•

ـمخل ـ ـصنّـ ـكملاـ ـ 'ـ ـلملك ـ 'ألMـ wMS qـبوS .wكذ'ـهاOـس ـ ـعظOمـةصرـفو1ـ ـ ـ 'ـفرـلةـ ـلمجع ـ S'ـ ـلكد ةـمر'ـ

S'لشكر له. 'لجمOع سOسجد1S 2مامه Sسنلقي تOجاننا 2SكالOلنا 2ماv عرشه.

12%لد"! 
كرسي :+نونة %لمس6ح

ما هي مسؤSلOة 'لمؤمن كخا@v للمسOح؟
ـسOكاـماًـموـ0 12ـمؤـملـكىــعلو1ــ ـ0قن ـحسدvـ 'ـهرw.ــللهـتاــحOنـعاًـباـ وvــبOرGَـعُـ0وvــلOذ'

@ـسرـك 'ـنوــ0ني ــلمسOة ـ 12ــــعلOنح.ـ ـنفها ـ الـ 'هللا 12 'ألـ0م uرOـبنفاءــش 'ــ ـلطس ـ0قرـ Xــــمثلنةـ ـننظاــننا. Xــ ىـلرُ

'لمظهر 'لخاMجي من 'ألشOاء بOنما 'هللا 0نظر Xلى 'لد'خل S2 'لقلب.
مَـمُـص 'ـهِّ ـلOسدTMـلذ' ـ ـعلاـنـدعاـ ـفهىـ فمـ ـت ـصOاـ 'ـهلـ Iندـلذ ـ0 'آلـنوـ Oة ـت S'ـ ـلمكة ـ 'ـفاـ aتآ ـل يـ

سنكسبها S2 سنخسرها.
I:حOكرسي @0نونة 'لمس .

Xـك ـنسل ـمسا1ٍـ 2ـ #Sهللا.ـمؤ' v2ـماـما ـعفُـمدٍـحن S2ـ ـسOكى.ــــستثنُـمى SSـ0اqــهنو1ــ vنـمتـقو

'لد0نونة على 'لجمOع. بحسب 'لكتاw 'لمقدT، هناq 2كثر من @0نونة. 
27: 9؛ عبر'نOOن 26: 29 2مثا# ∞
ـلق 'ـ 'هللا 1'@2 ـ0ندـلد S'ـنوـ ـلعة 'ـفمـلاـ ـلجلجثي ـ ـ ـ S@ـ 'ـفة. ـلمسOع ـ ـ ـقصحـ ـخطOئتناyـ ـ ـ ـ ـ (SMـ ـمOا :6ةـ

ـ0ضنـملـك2).23 ــثقتعـ XSـ ـ0مه 'ــعلهـناـ ــلمسOى ـ ـ0سحـ @ـجو'ـ0نـلوGـسو\ـ 'ـنوــ0نه 'هللا ـلمستحقة ـ ــ ـ ىــعلّةـ

ـــلخطOئ' ـ Sـ 'ـفكـلذـلة. ــلكتإ1 'ـ wـلمقا ـ ـ0قدTـ 2ـ "ــننو# Xـصَّــخلُـما ــمخلاــننو1". @ـمو1ـصّـ 'هللاـنوــ0نن ىــعلة

'لخطOئة. 
.24: 2 بطرT 1؛ 21: 5 كوMنثوT 2؛ SM 5 :8 -9مOة ∞
S2ـلئ 'ـ ـ0ختنـ0ذـلك ـ 12ـ 1SMـفضرـ0ا 'ـ 'هللاـبو' ـسOتن ـ ـعلOهبـجوـ ـ 12ــ ـجهو'ـ0م 'هللاـ ـعنو' @ـ ـ0ند ةـنوـ

ـلع' 'ألـ ـبOر• 'ـ ـلعظOض ـ ـ ـففم.ـ 'ـهيـ Iـ0ندـلذ ـسOةـنوـ 'ـطُـ ـلشOطرَ@ ـ ـ ـملقOا1ـ ـ Xـبَّاًــ ـبحOىـله ـ 'ـ ـلنر- (M§ـ Mاـ0ا

20:10S .(Oــجم 'ـ ـلمع ـسOظهىـتوـ ـ ـ 2ـ 1SـمرS 'هللا vاOــجم 'ـ الـ0ذـلع 2ـجوـتن ـسمد ـمكتمـها§ـ ـ ـسفيـفةـبوـ رـ

 .Mر- 'لناOلى بحX 1ُلقَوOا- سOلح'
M 20 :11 -15§0ا ∞
@ـسرـك 'ـنوــ0ني ــلمسOة ـ 'ـعســلOحـ ــلخطOن ـ ـفخطة.ـ ـ ـتمدـقاـناـ0اـ ـمعتـ ـلجتهاـ ــ 'ــعلاـ ـــلصلOى يـسرـكب.ـ

'ـنوــ0ن@ ــلمسOة ـ ــكOفOو#ـححـ ـبOنمرwــللاـــمتندـخةــ ـنحاـــ 'ألM{(ـهىــعلنـ Iـك2ذMــنثوT؛10-5:9و
SMOـم 'ـهيـف).14:10ةـ Iـ0ندـلذ ـسOقنـمؤـملـكة،ـنوـ ـ ـحسدvـ ـحOنـعاًـباـ ـللهـتاـ ـمنرwـ 12ـ ص.ــخلذ

).  20- 19: 6 كوMنثوT 1تذكرS'، كمسOحOOن، 2جسا@نا 'آل1 تخص 'لرw؛ لقد 'شتُر0نا بثمن (
II :تُمحَص في 'لد0نونة G2عما# 'لمؤمن سو .

ـمسنـمؤـملـك 2ـ #Sـمؤ' vـلاwـعر' ـلطن ـ0قرـ 'ـ ــ0عOيــلتة ـفOهشـ S2ــ ـ0عما ـ ـبهلـ ـبحسرw.ــللاـ ـ 1بـ
ـ0ص،3وTــنثوMـك 'ــحOسـلوـبفـ ـلما- 'ــقOاءـــكبننـمؤـ ـــلتشOOد 'ألــ 'ـسد. TـلاëيـــنبنذOـههـــعل' ــلمسOو ـ حـ

Sـم' ـلبنا@- ـ 'ـ ـلمختاء ـ ـ 'ـهاM-ـ 'ـهذـلي S2 ـلفضب، ـ 'ـ S2 ـلحجة، ـ 'ـ -Mـلكا ـ0مرـ 'ـ S2 ـلخشة، ـ 'ـ S2 ـلعشب، ـ S2ـ ب

). w12- 10: 3 كوMنثوT 1'لقشّ (


