
 

  تَلْمـذَة
  }٢٥ِحفْظ  – ١٠٠الحلقة {

  قَراراتُ ما قَبَل الزواج

  أن يكون شَريك الحياِة مؤمناً: القَرار األول
____________________________________________________________  

  
تحدثُ عن ، سوف نالسادسةوفي هذه السلسلة . سلْسلَةً جديدةً من آيات الحفْظبسوف نبدأ   

وسوف نبدأ اليـوم  . أن يصنَعوها قبل الزواج –ذُكوراً وإناثاً  –شَبابِنا خَمسة قرارات يجب على 
   !يجب على المؤمن أن يختار شريك حياته من بين المؤمنين: أال وهو بالقَرارِ األوِل

  
الَ ": والتي تقـول  ١٤: ٦كورنثوس  ٢فهي  ية التي سنَحفَظُها معاً في هذا الدرسأما اآل  

  "رِ مع الظُّلْمِة؟تَكُونُوا تَحتَ ِنيرٍ مع غَيرِ الْمْؤِمِنين، َألنَّه َأيةُ ِخلْطَة ِللْبِر واِإلثْمِ؟ وَأيةُ شَرِكَة ِللنُّو
  

 رسـالة ُأ فـي  فنحن نقـر . في سياقها ها، تعال بنا نقرأهذه اآليةلَكن قَبل أن نبدأ بحفْظ   
  :١: ٧–١٤: ٦الثانية كورنثوس 

  
الَ تَكُونُوا تَحتَ ِنيرٍ مع غَيرِ الْمْؤِمِنين، َألنَّه َأيةُ ِخلْطَة ِللْبِر واِإلثْمِ؟ وَأيـةُ  "

شَرِكَة ِللنُّورِ مع الظُّلْمِة؟ وَأي اتِّفَاق ِللْمِسيحِ مـع بِليعـاَل؟ وَأي نَِصـيبٍ    

لْمْؤِمنِ مع غَيرِ الْمْؤِمنِ؟ وَأيةُ موافَقَة ِلهيكَِل اِهللا مع اَألوثَانِ؟ فَِإنَّكُم َأنْـتُم  ِل

ِإنِّي سَأسكُن ِفيهِم وَأِسير بينَهم، وَأكُون لَهم « :هيكَُل اِهللا الْحي، كَما قَاَل اُهللا

ِلذِلك اخْرجوا ِمن وسِطهِم واعتَزِلُـوا، يقُـوُل   . عباِإلها، وهم يكُونُون ِلي شَ

بالر .   ِنـينِلـي ب تَكُونُون َأنْتُما، وَأب لَكُم َأكُونو ،لَكُما فََأقْبوا نَجِسسالَ تَمو

ءلَى كُلِّ شَيع الْقَاِدر ،بقُوُل الري ،نَاتبو«. ـا   فَِإذْ لَنَا هِذِه الْمهَأي اِعيـدو

اَألِحباء ِلنُطَهر ذَواِتنَا ِمن كُلِّ دنَسِ الْجسِد والروحِ، مكَمِلين الْقَداسـةَ ِفـي   

  ".خَوِف اِهللا

  



 

وربما يتَساءُل البعض . "الَ تَكُونُوا تَحتَ ِنيرٍ مع غَيرِ الْمْؤِمِنين": يقول الرسوُل بولُس هنا  
   ."ِنير"كَلمة بالمعنى المقْصود عنِ 

  
تُصنع عادةً من الخَشَب تُستخدم لربط ثَورين معاً إلرغامهما على السير في  النِّير هو أداةٌ  

القيام نفس االتجاه، والقيام بنفس الحركة، والمشي بنفس السرعة، والتوقف في نفس الوقت، و
وإن أبطأ . الثَّورين عنِ الطريق، فإن اآلخر يحيد معهوبالتالي، إن حاد أحد . بكل شيء معاً

وإن حاول الثَّوران أن يسيرا . التوقف أيضاً وِأفإنه يرغم اآلخر على اإلبطاء  ،قَّفَوتَ وأأحدهما 
ختلفين، فسوف يب ذلك في تعطيل العمل اللذفي اتجاهين مب في  ؛يقومان به يتسببل ربما يتسب

  . األذى بهما إلحاق
  

وحين قال الرسول بولُس هذه الكلمات، من المؤكَّد أنه كان يفَكِّر في ما ورد في سفْر   
وهو يستخدم هذه اآلية وهذا ". الَ تَحرثْ علَى ثَورٍ وحمارٍ معا: "حيث نقرأ ١٠: ٢٢التثنية 

على ف. أن يحسنوا اختيار شَريك حياتهمنين التشبيه لكي يخبرنا أن مشيئة اهللا تَقتضي من المؤم
، إذا تَزوجت فتاةٌ مؤمنةٌ من شاب غير مؤمنٍ، فهناك خَطَر كبير في أن يجتذبها سبيل المثال

زورغمها على التخلِّي جي أو حتى في أن ،ها الروحيوبطئ نُمي نِ اإليمان، أو في أنها بعيداً ع
  .قداتها وتَرك إيمانهاعن معت

  
أن بعض الرجال ويبدو هنا . يقْتَرِنوا بمؤمنين مثلهم أن ينيجب على المؤمنلهذا،   

أو أن . المؤمنين في كنيسة كورنثوس كانوا يفَكِّرون في الزواج من فتيات غير مؤمنات بالمسيح
نفي الزواجِ م نفَكِّري ةَ الخالص التي بيسوع  بعض النساء المؤمنات كُنبختبروا هرجاٍل لم ي

هذه أن يمتنعوا عن مثْل ب) ذُكوراً وإناثاً(لذلك، فإن الرسول بولُس يوصي المؤمنين . المسيح
: ٧كورنثوس   ١لهذا، يقول الرسول بولُس في  .الربألنها غير مرضية في عيني الزيجات 

ولكن ِإن ماتَ رجلُها، فَهِي حرةٌ ِلكَي تَتَزوج . بِالنَّاموسِ ما دام رجلُها حيا الْمرَأةُ مرتَبِطَةٌ: "٣٩
 ،تُرِيد نفَقَطْبِم برينا بوضوح ". ِفي الرالمؤمنِأنه ينبغي على وهذا ي قيقيرتبط بمؤمنة  الحي أن
تُفَكِّر في لذلك، إذا كُنتَ . أن تَرتبط بمؤمنٍ حقيقي ةالحقيقي المؤمنةأنه ينبغي على حقيقية، و
وإذا كُنْت  .تاة ما، فاحرص على أن يكون الرب يسوع يسكُن في قلبها ويقود حياتهافَمن  الزواجِ

  . تُفَكِّرين في االرتباط بشاب ما، فاحرصي على أن يكون يسوع أوالً في حياته
  



 

هذا  !يعترض البعض قائلين إننا جميعنا بشَر، وإننا لسنا أفضل من غَيرِناوهنا، ربما   
شتركة بين جميع الناس. صحيحم ناك أمورفعلى سبيل المثال، ف. فه طعامالن يأكلون يالمؤمنإن ،

  . ويرتدون المالبس، ويستخدمون وسائل المواصالت كغيرهم من البشَر
  

هناك بعض الجوانب المهِمة التي يختلف فيها المؤمنون عن غير لَكن ! هذا كُلُّه صحيح  
فمثالً، في حين أن غير المؤمنين يعيشون حياةً تتمحور حول أنفسهم، فإن المؤمنين . المؤمنين

وفي حين أن غير المؤمنين يتمسكون باألشياء . المسيحيين يعيشون حياةً تَتمحور حول المسيح
وفي حين أن قيم . الدنيوية الزائلة، فإن المؤمنين المسيحيين يتمسكون باألشياء السماوية الدائمة

غير المؤمنين مستمدة من هذا العالم الخاطئ، فإن قيم المؤمنين المسيحيين مستمدة من تعاليم 
سعون لمجدهم الذاتي، فإن المؤمنين المسيحيين وفي حين أن غير المؤمنين ي. الكتاب المقدس
وهكذا، فإن أهدافَ الحياة عند غير المؤمنين تَختلف اختالفاً شاسعاً عنها عند . يسعون لمجد اهللا

  . المؤمنين
  

   تَ نيرٍ مع كما أننِ يكونوا تَحنهى المؤمنين عس يقديناالمؤمنين الالكتاب المسمي .
كَتَبتُ ِإلَيكُم في الرسالَة : "١١- ٩: ٥لُس يقول في رسالته األولى إلى أهل كورنثوس فالرسول بو

ولَيس مطْلَقًا زنَاةَ هذَا الْعالَمِ، َأوِ الطَّماعين، َأوِ الْخَاطفين، َأو عبدةَ اَألوثَانِ، . َأن الَ تُخَاِلطُوا الزنَاةَ
كُمملْزِإالَّ فَيالَمِ والْع نوا مجتَخْر َأن !كُمتُ ِإلَيفَكَتَب ا اآلنَأمو : ا َأويانَأخًا ز وعدم دَأح كَان ِإن

  ".طَماعا َأو عابِد وثَنٍ َأو شَتَّاما َأو سكِّيرا َأو خَاطفًا، َأن الَ تُخَاِلطُوا والَ تَُؤاكلُوا مثَْل هذَا
  

هل يمكن للمؤمنين أن يقوموا بهذه األفعال الشَّنيعة التي ذَكَرها : ا نتساءُل هناوربم  
الرسول بولُس هنا؟ بعبارة ُأخرى، هل يمكن أن يكون المؤمن زانياً، أو طَماعاً، أو خاطفاً، أو 

أن يقَع في الخطية إن لم  فرغم أن المؤمن يمكن! عابد وثَنٍ، أو شَتَّاماً، أو سكِّيراً؟ بالطبع ال
  .فهو يتوب عنها وال يعود إليها! يحذَر، إالَّ أنه ال يعيش فيها

  
لهذا، من الواضح أن الرسول بولُس يتحدث هنا عن فئة من األشخاص الذين انضموا   

الرب يسوع إلى الكنيسة في كورنثوس وتظاهروا باإليمان؛ لكنهم في حقيقة األمر ليسوا مؤمنين ب
أي أشخاصٍ  معواحد نيرٍ تَحتَ يكون  في ضوء ذلك، يجب على المؤمن المسيحي أالَّ. المسيح

  . يظْهر من تصرفاتهم وسلوكياتهم أنهم ليسوا مؤمنين حقيقيين



 

  
   إن علِّمين الكَذَثُممع الم تَ نيرٍ واحدنكون تَح أن ننهانا عس يقدفنحن نقرُأ . بةالكتاب الم

َألنَّه قَد دخََل ِإلَى الْعالَمِ مضلُّون كَثيرون، الَ يعتَرِفُون بِيسوع : "١١-٧في رسالة يوحنَّا الثانية 
دسي الْجا فييحِ آتسيحِ. الْمسِللْم دالضلُّ، وضالْم وهذَا ه .ِلَئالَّ نُض كُموا ِإلَى َأنْفُسا انْظُرم عي

ومن يثْبتْ في . كُلُّ من تَعدى ولَم يثْبتْ في تَعليمِ الْمسيحِ فَلَيس لَه اُهللا. عملْنَاه، بْل نَنَاَل َأجرا تَاما
يء بِهذَا التَّعليمِ، فَالَ تَقْبلُوه ِإن كَان َأحد يْأتيكُم، والَ يجِ. تَعليمِ الْمسيحِ فَهذَا لَه اآلب واالبن جميعا

الَمس الَ تَقُولُوا لَهو ،تيي الْبف .ةيرالشِّر اِلهمي َأعف شْتَرِكي هلَيع لِّمسي نم َألن ."  
  

. تنا وبيوتنايوصينا الرسوُل يوحنَّا هنا أالَّ نُرحب باألنبياء الكَذَبة والمعلِّمين الكَذَبة في حيا  
وهو يقول لنا إن العالم أصبح مليء بالمعلِّمين الكَذَبة الذين غالباً ما يتظاهرون بأنهم أتباع 

فعلى سبيل المثال، هناك . لَكن تعاليمهم هي أبعد ما يكون عن تعاليم الكتاب المقدس. للمسيح
وهناك معلِّمون . مون ينكرون الهوت المسيحوهناك معلِّ. معلِّمون ينكرون الثالوث األقْدس

لذلك، يجب علينا أن نَحذَر منْهم وأالَّ نكون تَحتَ نيرٍ . يفَسرون الكتاب المقدس كما يحلو لهم
  .واحد معهم

  
فإن الكتاب المقدس ينهانا عن أن نكون تَحتَ نيرٍ واحد مع األشخاص الذين كذلك،   

بحسب الترجمة ( ٦- ٥: ٦كورنثوس  ١فنحن نقرُأ في . اضون أمام المحاكم المدنيةيتق
! َأهكَذَا لَيس بينَكُم حتَّى حكيم واحد يقْدر َأن يقْضي بين ِإخْوته. َأقُوُل هذَا تَخْجِيالً لَكُم): "التفسيرية

إذاً، الكتاب المقدس ينهى المؤمنين  ".غَير َأن اَألخَ يقَاضي َأخَاه، وذَِلك لَدى غَيرِ الْمْؤمنين
وفي . سوية نزاعاتهم القانونية في المحاكم المدنية أو أمام قُضاة غير مؤمنينالمسيحيين عن تَ

أو (حال حدوث نزاعات بين المؤمنين المسيحيين، يجب عليهم أن يسمحوا لإلخوة المؤمنين 
ين بين الطرف تسوية مناسبةإلى وحتى في حال عدم التوصل . بأن تَحلَّ الخالفات بينهم) للكنيسة

ترك الحكم األخير بين يوأن  حتمل الخسارةَيأن للمؤمن المسيحي ، يبقى من األفضل المتنازعين
  . يدي اهللا

  
  عالوةٌ على ذلك، فإن عيكونوا تَحت نيرٍ م أن ننهى المؤمنين عس يقدالكتاب الم 
فَالَ تَكُونُوا عبدةَ : "٧: ١٠ األولى سكورنثو رسالةفنحن نقرُأ في . يعبدون آلهةً ُأخرى أشخاصٍ

كْتُوبم وا هكَم ،منْهم ُأنَاس ا كَانثَانٍ كَمبِ :َأووا ِللَّعقَام بِ، ثُمالشُّرِلَألكِْل و بالشَّع لَسلهذا، ". ج



 

 جخرفْالت الصاخبة والماجِنَة التي يضور الحح نع متنعي يجب على المؤمن أن نفيها الناس ع
يصاحبها رقْص غير الئق، وموسيقى صاخبة، فالكثير من الحفْالت . واللياقة األدبِ أصوِل

  . وصراخٌ، وتَهريج، وما إلى ذلك من أمورٍ ال تتوافقُ مع حياتنا كمؤمنين
  

ب أن نُحذِّر وحيث أننا نتحدث عن مرحلة التفكير في الزواج، أو االستعداد للزواج، يج  
فقد يقول الشاب المؤمن إنه سيتزوج من فتاة غير مؤمنة ويقودها إلى المسيح . من نُقطة مهِمة

أو قد تقول الفتاة المؤمنة إنها ستتزوج من شاب غير مؤمنٍ ألنها تُحبه، وإنها . بعد الزواج
. س يحذِّرنا من مثل هذا التفكير الخاطئلَكن الكتاب المقد. ستقوده إلى المسيح بعد زواجهما

َألنَّه كَيفَ تَعلَمين َأيتُها الْمرَأةُ، هْل تُخَلِّصين : "١٦: ٧فنحن نقرُأ في رسالة كورنثوس األولى 
جا الرهَأي لَمفَ تَعكَي َل؟ َأوجَأةَ؟الررالْم ْل تُخَلِّصُل، ه "  

  
، إو إذا ينبغي عليك أن تَفعله إذا كُنتَ تَحتَ نيرٍ مع أشخاصٍ غير مؤمنينما الذي إذاً،   

كُنت تُفَكِّر في الزواجِ من فتاة غير مؤمنة، أو إذا كُنْت تُفَكِّرين في االقترانِ بشاب غير مؤمنٍ؟ 
: ١٧: ٦ الثانية كورنثوسرسالة يجيب الرسوُل بولُس عن هذا السؤال جواباً قاطعاً فيقول في 

  ". ِلذِلك اخْرجوا من وسطهِم واعتَزِلُوا"
  

قَبل أن تؤثِّر  ال تُرضي اهللا عالقةأي  عقْطَأن تَقراراً حاسماً ويجب عليك أن تأخُذَ إذاً،   
الروحي كونُمو كلى إيمانلباً عبعد ذلك، . سشري أن السماوي أبيك ناطْلُب م مؤمنة إلى فتاة كد

هأمام ةيضرم في عالقة دى الحياةتَبِطُ بها متَر . كدشري أن السماوي أبيك نأيضاً م واطْلُبي أنْت
ففي ظلِّ عالقة كهذه، يمكن لكُلٍّ منكما أن يعين . إلى شاب مؤمنٍ تَرتَبِطين به رِباطاً مقدساً دائماً

عاًاآلخَرم ما الربتَخْد وأن ،اآلخَر عشَجي وأن ، .  
  

 دروس الحفـظ ا فـي  ذَكَرنوكَما . لهذا الدرساآلية الكتابية المخَصصة  إلى ِحفِْظنأتي   

  :أال وِهي تَقوم على أربعِ خُطْواتللِحفِْظ  ع هنا طَريقَةًتْبنَسوفَ ، السابِقَِة

  
فَفَهم اآليات سيعينُك على  .اهحفْظتبدَأ بِجيداً قَبَل أن  اوافْهمهآلية الكتابية افي  تأمْل: أوالً  
من رسـالة   السادسمن األصحاح  ١٤اآلية وهذا هو ما فَعلناه قَبَل قليٍل حين تأملنا في  .حفْظها

  .)١٤: ٦كورنثوس  ٢( كورنثوسإلى أهل  الثانيةبولس الرسول 



 

  
اكتب موضوع اآلية فـي  : بالطريقة التاليةصغيرة اآليةَ الكتابيةَ على بِطاقَة  اكْتُب: ثانياً  

بعـد ذَِلـك،   "). شَريكان مؤمنان: "الحفْظ لهذا اليومِ هوآية موضوع و(من البِطاقَة الجزء األعلى 
ثُـم  ). ١٤: ٦كورنثوس  ٢: شاهدنا الكتابي اليوم هوو(فَظُها التي ستَحلآلية الشَّاهد الكتابي اكْتُب 

  . الكتابي مرةً أخرى في السطْرِ األخيرِ أخيراً، َأعد كتابةَ الشَّاهدو. اكتب اآليةَ كاملةً
  

جـزءاً تلـو    الكتابي ، ثُم المقطعالكتابيد مبتدئاً بموضوعها، ثُم الشَّاه ةَاآلي احفظ: ثالثاً  
  .وكما ذَكَرنا قَبَل قَليٍل، من الجيد أن تُعيد الشَّاهد الكتابي في نهاية اآلية. اآلخر

  
 أسابيع، وراجـع اآليـات   خمسة لمدة يومٍ لَّكُ الكتابية الجديدةَاآليةَ  راجِع: وأخيراً رابعاً  

  .أسابيع ثالثة لَّعلى األقل كُ ةًواحد مرةًالتي حفظْتَها سابقاً 
  

   ،ةَعنبدأ لواآلنملي  إلى أن فْظتَتالح نم تمكَّنالنَّظَـرِ إلـى الكتـابِ    هذه اآلية  رديد دون
ددالتي أع سِ أوِ البِطاقَةقدتَهاالم . تُعيد أن جوسما أر اآلنأقولُه:  

  
  شَريكان مؤمنان

  ١٤: ٦كورنثوس  ٢
  نُوا تَحتَ ِنيرٍ مع غَيرِ الْمْؤِمِنين، الَ تَكُو

  
  :نُعيد مرةً ُأخرى

  شَريكان مؤمنان
  ١٤: ٦كورنثوس  ٢

ْؤِمِنينرِ الْمغَي عتَ ِنيرٍ مالَ تَكُونُوا تَح  

  

  :مقْطَعاً آخرثُم نُضيف 

  شَريكان مؤمنان
  ١٤: ٦كورنثوس  ٢
  مْؤِمِنين، َألنَّه َأيةُ ِخلْطَة ِللْبِر واِإلثْمِ؟ الَ تَكُونُوا تَحتَ ِنيرٍ مع غَيرِ الْ"



 

  

  :نُعيد مرةً ُأخرى

  شَريكان مؤمنان
  ١٤: ٦كورنثوس  ٢
  الَ تَكُونُوا تَحتَ ِنيرٍ مع غَيرِ الْمْؤِمِنين، َألنَّه َأيةُ ِخلْطَة ِللْبِر واِإلثْمِ؟ "
  

  :رالمقْطَع الثالث واألخيثُم نُضيف 

  شَريكان مؤمنان
  ١٤: ٦كورنثوس  ٢
نُّـورِ مـع   الَ تَكُونُوا تَحتَ ِنيرٍ مع غَيرِ الْمْؤِمِنين، َألنَّه َأيةُ ِخلْطَة ِللْبِر واِإلثْمِ؟ وَأيـةُ شَـرِكَة ِلل  "

  "الظُّلْمِة؟
  

  :نُعيد مرةً ُأخرى

  شَريكان مؤمنان
  ١٤: ٦كورنثوس  ٢
حتَ ِنيرٍ مع غَيرِ الْمْؤِمِنين، َألنَّه َأيةُ ِخلْطَة ِللْبِر واِإلثْمِ؟ وَأيـةُ شَـرِكَة ِللنُّـورِ مـع     الَ تَكُونُوا تَ"

  "الظُّلْمِة؟
  

  :مع إضافة الشاهد الكتابي في نهاية اآليةأخيرة نُعيد مرةً 

  شَريكان مؤمنان
  ١٤: ٦كورنثوس  ٢
يرٍ مع غَيرِ الْمْؤِمِنين، َألنَّه َأيةُ ِخلْطَة ِللْبِر واِإلثْمِ؟ وَأيـةُ شَـرِكَة ِللنُّـورِ مـع     الَ تَكُونُوا تَحتَ ِن"

  "الظُّلْمِة؟
  ١٤: ٦كورنثوس  ٢
  

  عاً ، واآلنم ظْناها ِلنُراجِعفح سِ آياتخَم رالدروسفي آخ السابقة :  
  



 

ونَحن جِميعا نَاِظرِين مجد الرب ": ١٨: ٣ورنثوس الثانية رسالة ك: التشبه بالمسيح، أوالً  

الر ا ِمنكَم ،دجِإلَى م دجم ا، ِمنِنهيِة عورالص ِإلَى ِتلْك رنَتَغَي ،آةا في ِمركَم ،كْشُوفم هجبِو ب

  .١٨: ٣رسالة كورنثوس الثانية . "الروحِ
  

َألن هِذِه ِهـي  " :٣: ٤رسالة بولس الرسول األولى إلى أهل تسالونيكي : رةالطَّها، ثانياً  

: ٤رسالة بولس الرسول األولى إلى أهل تسالونيكي . "َأن تَمتَِنعوا عنِ الزنَا. قَداستُكُم: ِإرادةُ اِهللا
٣.  
  

ك ِمن كُلِّ قَلْبِك، وِمن كُـلِّ  تُِحب الرب ِإله": ٣١و  ٣٠: ١٢إنجيل مرقُس . المحبة، ثالثاً  

ِتكركُلِّ قُد ِمنو ،كُلِّ ِفكْرِك ِمنو ،ةُ اُألولَى. نَفِْسكِصيالْو هِذِه ِهي.   ـا ِهـيةٌ ِمثْلُهثَاِنيو :  تُِحـب

كَنَفِْسك كنِ. قَرِيباتَيه ِمن ظَمى َأعةٌ ُأخْرِصيو سقُس ". لَير٣١و  ٣٠ :١٢إنجيل م.  
  

والَ بِعدمِ ِإيمانٍ ارتَاب ِفي وعِد اِهللا، بـْل  ": ٢١و  ٢٠: ٤رسالة رومية . اإليمان، رابعاً  

رسالة روميـة  . "وتَيقَّن َأن ما وعد بِِه هو قَاِدر َأن يفْعلَه َأيضا .تَقَوى بِاِإليمانِ معِطيا مجداِ ِهللا
  .٢١و  ٢٠: ٤
  

الَ شَيًئا بِتَحزبٍ َأو بِعجبٍ، بـْل بِتَواضـعٍ،   ": ٤و  ٣: ٢رسالة فيلبي . التَّواضع، خامساً  

َأنْفُِسهِم َل ِمنَأفْض ضعالْب كُمضعب اِسبِينح.  اِحدْل كُلُّ وِلنَفِْسِه، ب وا هِإلَى م اِحدوا كُلُّ والَ تَنْظُر

  ٤و  ٣: ٢رسالة فيلبي  ".رِين َأيضاِإلَى ما هو آلخَ
  

: ٦كورنثـوس   ٢. شَريكان مؤمنـان : درسنا هذاأخيراً، لنُراجِع اآلية التي حفظْناها في   
ورِ مـع  نُّالَ تَكُونُوا تَحتَ ِنيرٍ مع غَيرِ الْمْؤِمِنين، َألنَّه َأيةُ ِخلْطَة ِللْبِر واِإلثْمِ؟ وَأيةُ شَرِكَة ِلل": ١٤

  ١٤: ٦كورنثوس  ٢ "الظُّلْمِة؟
  

متابعـة   أن تُواظـب علـى   منْك نَرجو كما . معنااآليات هذه حفظْتَ أن تكون قد  نرجو  
ستُسـاعدك   كَلمةَ اِهللا ألن اآليات الكتابية الرائعة حفَظَ المزيد منتَالحفْظ كُلَّ ُأسبوعٍ لكي  دروس
  . وخدمتكاليومية حياتك اً في كثير

  



 

   جبرنام نم في درسٍ جديد نَلقاكُم ـات  ، "تلمذة"وإلى أنوالتحي اُألمنيـات نَّا أطيبم لكُم .
  .آمين. وسالم اِهللا الذي يفوقُ كُلَّ عقٍْل يحفَظُ قُلوبكُم وأفكاركُم في المسيحِ يسوع

 


