
 تَلْمـذَة
 } ٢ حفْظ – ٨ الحلقة {

 اته و أن اَهللا يستَجيب لصل متَيقِّن من التلميذُ
____________________________________________________________ 

 في ثالث آيات تتحدثُ عن يقينِ الخَالصِ ِلكُلِّ مـؤمنٍ الحفْظ السابِق الدرس لقد تأملنا في
 اليومِ درس وسوفَ نتأمُل في . كَما أنَّنا تَدربنا معاً على حفْظها . ] ١٣ - ١١ : ٥ يوحنَّا ١ [ وهي أال

هيأال و ةتَجابسالم الةقينِ الصي نثُ عتتحد ةدواح ةكَمـا أنَّنـا . ] ٢٤ : ١٦ إنجيل يوحنَّـا [ في آي 
ضعاً ونرى بعها مفْظأيضاً على ح بسنتدر ةنا الشخصيياتها في حلتطبيق ةالعملي قالطُّر . 

ةنا في آيالتنبدَأ تأم َل أنقَب فْظالح إلى ما تَقولُه عتَمفَ نَسوة ، ساآلي إذاً، . هذه فْـظةُ الحآي 
 ِإلَـى اآلن لَـم " : ٢٤ : ١٦ يوحنَّا : هو الشَّاهد الكتابي ، و الصالة المستَجابة هذا اليومِ هي عن يقينِ

 يقين : نُعيد مرةً ُأخرى، عنوان اآليه . " اُطْلُبوا تَْأخُذُوا، ِليكُون فَرحكُم كَامالً . تَطْلُبوا شَيًئا بِاسمي
 اُطْلُبـوا تَْأخُـذُوا، . ِإلَى اآلن لَم تَطْلُبوا شَيًئا بِاسمي " : ٢٤ : ١٦ الصالة المستَجابة، إنجيل يوحنَّا

 . " ِليكُون فَرحكُم كَامالً

 يقوُل الجزء األوُل مـن . نتأمُل في هذه اآلية قَبَل أن نَحفَظَها عن ظَهرِ قَلْبٍ ل واآلن، تَعاَل
 كَيفَ : يدفَعنا إلى التساُؤِل وهذا . " ِإلَى اآلن لَم تَطْلُبوا شَيًئا بِاسمي " : اآلية على ِلسانِ السيد المسيح
 كَان التالميذُ يصلُّون من قَبل؟

هـودالي نسيحِ كانوا مالم تالميذ ميعج نَّا فإنم ضعرِفُ البعكَما ي . اليهـود وقـد كـان 
اَهللا بعبارة بونخاطي " بذْكُ " يا إلهي " أو " يا ري أن دون هِممٍ آخَر في صلواتاس بيِل . روا أيفعلى س 

 ، يـا يا رب ُأحبك " : أن الملك داود يبدُأ صالتَه بالكلمات التالية ١ : ١٨ المثاِل، نَرى في المزمورِ
 يرينـا أن وهذا . " َألنِّي علَيك تَوكَّلْتُ يا اَُهللا احفَظْني " : ١ : ١٦ كَما أنَّه يقوُل في المزمور . " قُوتي

خاطكانوا ي ةً ب اليهودباشَرم هماَهللا باس مِ اِهللا . ونباس مصالتَه مونخْتكونوا يلم ي ملكنَّه .



هـمباس شَـيء طْلُبوا أيإنهم لم ي هيقوُل لتالميذ يسوع َل قليٍل فإننا قَبعموهـذا . وكما س 
هأال و نا إلى سؤاٍل آخَرقودي ةُ : وأهمي ياألشخاصِ ما ه سِ؟ أسماءقدتابِ المفي الك 

كان نَةعيعانٍ ملَها م أسماء على أبناِئهِم قونطْلي ةالقَديم نَةمفي األز ـُل – النَّاسفْعمثلما ي 
 وفـي بعـضِ . قَةً لَـه فقد كانوا يعتَبِرون اسم الشخصِ عالمةً فارِ . في وقْتنا الحاضرِ ون الكثير

ياةفي الح هتوعلُّ على ددالشخصِ ي ماس هـذا " إبراهيم " فمثالً، أطْلَقَ اُهللا على أبينا . األحيانِ، كان 
 . ألنه كان مزمعاً أن يبارِك ُأمماً كَثيرةً من خالِله " أباً لجمهورٍ من اُألممِ " االسم الذي يعني

 حيانٍ ُأخرى، كان اسم الشخصِ يعبر عن توقُّعات األهِل أوِ النَّاسِ من هذا الشخصِ وفي أ
 لهـذا فقـد كـانوا . فقد كانَتْ للناسِ أحالمهم وتوقُّعاتُهم بشأنِ مستقبِل أبناِئهِم . حين يصبِح رجالً

تلك نع ربتُع أسماء على أبناِئهِم قونطْلي األحالمِ والتوقُّعات . ـهى ابن  فمثالً، أطْلَقَ أبونا آدم عـل
معني " شيث " الثَّاِلثَ اسض " والذي يوديل " أو " ( العهابيـل ") الب لَّ أخيهحلَّ محي لشيث أن أراد ألنَّه 

 كانوا يـأملون فـي أن ألن الناس " المخَلِّص " يعني " يشوع " كما أن اسم . الذي قُتَل على يد قايين
داِئهِمأع نم العسكري هذا القائد مهخَلِّصي . 

 ورغْم أن الكثيرين ال يعرِفون معاني أسماِئهِم في وقْتنا الحاضرِ، إالَّ أن اسم الشخصِ ما
د صرِفي م على شيك ه اسم قام أي شَخْصٍ بتوقيعِ ، إذا مثالً ف . زاَل مهِماً عني أنه تعهـفهذا ي بـأن 

 . يدفَع المبلغَ المدون في الشِّيك

أن المؤكَّـد ـناِهللا؟ م أسماء ةأهمي نفماذا ع ،دذا الحةً إلى ههِمالنَّاسِ م كانَتْ أسماء إنو 
هشَخْص ناً عبيراً صادقاً وحقيقيتَع رباِهللا تُع أسماء هفاتوص رِهِهللا أسماء، فهـذا . وجوه وحيثُ أن 

للنَّاسِ أن ريدي لإلنسانِ، وأنَّه هنَفْس نع نلعي أن ريدي ني أنَّهعرِفوه يعنِ ِهللا فـي . ييـماس زرا أبأم 
م وفي اللُّغَة العبرية التي كُ ". الرب " و " اُهللا " الكتابِ المقدسِ فَهما اسـ أن نَجِـد ،القَديم دهبها الع بت 

وعني " إلوهيم " اِهللا هةَ " والذي يهابقُّ الجالَل والمتَحسالم فْرِ إشَـعياء ". القَديرفي س نْهلهذا، نقرُأ ع 
 : ٤٦ ي سفْرِ إشَـعياء كما نقرُأ عنْه ف " فَبِمن تُشَبهون اَهللا، وَأي شَبه تُعادلُون بِه؟ " يقول : ١٨ : ٤٠
١١ - ٩ : " آخَر سلَييمِ، َألنِّي َأنَا اُهللا ونْذُ الْقَدم اتِليوا اَألوي . اُذْكُرثْلم سلَيو ذُ . اِإلله  مخْبِـر منـْ

 داعٍ من الْمشْـرِق . مسرتي رْأيي يقُوم وَأفْعُل كُلَّ : الْبدء بِاَألخيرِ، ومنْذُ الْقَديمِ بِما لَم يفْعْل، قَاِئالً
. " قَضيتُ فََأفْعلُه . قَد تَكَلَّمتُ فَُأجرِيه . الْكَاسر، من َأرضٍ بعيدة رجَل مشُورتي



 أنـا هـو " أو " أنا هو " والتي تَعني " يهوه " في اللغة العبرية القديمة هي " رب " كما أن كلمةَ
 ؛ وهذا هو االسم الذي استخدمه اُهللا عندما قَطَع عهده مع شَعبِه لكي يؤكِّد لَهم أنَّـه " الذي ال يتغير

 الـرب ِإلـه رحـيم ورُؤوفٌ، " : ٧ - ٦ : ٣٤ لهذا نَقْرُأ في سفْرِ الخُروجِ . ِلعهده معهم سيظلُّ أميناً
 غَـافر اِإلثْـمِ والْمعصـية . حافظُ اِإلحسانِ ِإلَى ُألُـوف . لْوفَاء بطيء الْغَضبِ وكَثير اِإلحسانِ وا

ةيالْخَطو . اءررَِئ ِإببي لَن نَّهلكفْرِ الخُروجِ . " وُأ في سـى " : ١٥ : ٣ كما نَقْروسا ِلمضقَاَل اُهللا َأيو : 
 . آباِئكُم، ِإله ِإبراهيم وِإله ِإسحاقَ وِإله يعقُوب َأرسلَني ِإلَيكُم يهوه ِإله : هكَذَا تَقُوُل ِلبني ِإسراِئيَل

 . " هذَا اسمي ِإلَى اَألبد وهذَا ذكْرِي ِإلَى دورٍ فَدورٍ

 فمـا . يسوع يعلِّمنا أن نُصلِّي باسمه، فينبغي علينا أن نَعرِفَ معنى هذا االسم حيثُ أن و
 وقـد . إنَّه اإلعالن المنْظور ِهللا غَيرِ المنْظـور . يسوع هو اُهللا المتَجسد ؟ " يسوع " هو معنى اسم

 كمـا أن ". مسـيح اِهللا " والذي يعني " المسيا " أشار أنْبياء العهد القَديمِ إلى يسوع بأسماء ُأخرى مثل
 َألنَّه يولَد لَنَا ولَـد ونُعطَـى ابنًـا، وتَكُـون " : ٦ : ٩ ه يسوع قائالً في سفْرِ النبي إشَعياء تنبَأ عن

 . " الرياسةُ علَى كَتفه، ويدعى اسمه عجِيبا، مشيرا، ِإلها قَديرا، َأبا َأبديا، رِئيس السالَمِ

 و " المسـيح " و " يسـوع : " أسماء هامة ليسوع أال وهـي أما في العهد الجديد فَهناك ثالثَةُ
" الرب ." مسوع " واالسعني " يخَلِّص " يالم ." ـنم هبخلِّص شَـعسـي ألنَّه مهذا االس ليهقَ عُأطْل وقَد 

ما . خطاياهة أممسيح " كَلني تَ ف " المسوح " عممِ ؛ " الماالس في وهو نَفْس هالقـديمِ أال الذي نَجِد ـدهالع 
 وقد ُأطْلقَ عليه هذا االسم ألنَّه ممسوح من الروحِ القُدس ليكون نبياً لَنـا، وكاهنـاً ". المسيا " وهو

 . ي المسـتَقْبِل فبِصفَته نَبِياً فقَد أعلَن اَهللا وكَلمتَه لنا وأخْبرنا بِما سيحدثُ فـ . لَنا، وملكَاً على قُلوبِنا
فَته . ويبارِكُنا أيضاً لَنا وهو يشْفَع . وبِصفَته كاهناً فقَد دفَع ُأجرةَ خطايانا بأن بذََل نَفْسه عنَّا وبِصـ 
 فـي ويهزِم كُلَّ شَـر وخَطَـرٍ وهو أيضاً ملكَاً فَهو يسود على حياتنا وقلوبِنا، ويحمينا، وينْقذُنا،

 ) يهـوه ( وقَد ُأطْلقَ عليه هذا االسم ألنَّه يعلن لنـا ". الماِلك والسيد " فيعني " الرب " أما اسم . حياتنا
القديم دالعه نْهثُ عم . الذي يتحداالس كما أن " وكُـلِّ " الرب على كُلِّ شـيء سودوي لُكمي عني أنَّهي 

 . ما على شَعبِه الذين يشَكِّلون كنيستَه وال سي - شَخْصٍ

 وما هو معنـى ") المخَلِّص " الذي قُلنا إنَّه يعني ( ومعناه " يسوع " بعد أن عرفْنا ما هو اسم
ينْبغـي ِلمـاذا : ، يمكنُنا أن نَطْرح السؤاَل التالي ") من الروحِ القُدسِ الممسوح " : أي " ( المسيح " اسم



 ينْبغي علينا أن نُصلِّي باسمِ يسوع المسيحِ ألنَّه هو الوسيطُ علينا أن نُصلِّي باسمِ يسوع المسيح؟
ياِهللا الح بين حيدشَر و الوالب . ي الحـ ذا اإللَـهه فاترِفَ صاَهللا لَنا لكي نَع نلعاً فهو ينبي هفَتفبِص 

 وبِصفَته كاهناً فَقَد ماتَ عنَّا وألجلنا، ودفن، وقام من األموات، وهو جاِلس فـي . ي لَه الذي نُصلِّ
فَته . الدخوِل إلى محضـرِ اِهللا يمكِّنُنا من وهذا هو ما . السماء حيثُ يشْفَع لنا أمام اِهللا اآلبِ وبِصـ 

 . نا ويوجه حياتَنا في االتِّجاه الصحيحِ الذي يتَوافَقُ مع مشيَئة اِهللا ملكاً، فَهو يسود على قُلوبِ

 لماذا ينْبغي علينا أن نَتَعرفَ على اِهللا إن أردنا أن نُصلِّي " : وربما يتساءُل البعض قائلين
 يعبدون األوثان التي هي مـن صـنْعِ األشخاص نَحن نَعلَم أن بعض . وهذا سؤاٌل مهِم حقَّاً " لَه؟

 كما أن بعـض النَّـاسِ . البشَرِ والتي ال تَستَطيع أن تَسمع صلواتهِم وال أن تُساعدهم في أي أمرٍ
 رِفون كَيفَ يصـلُّون لهـذه لهذا فَهم ال يع . يؤمنون بآِلهة غَريبة األطْوارِ يعسر التنبُؤ بتصرفاتها

ةاآلِله . أي بِه مطُهبوال تَر منْهاً عجِد عيدب إلى إلَه لُّونصي نم ناكهعٍ ة ونَو أي نم ةيشَخْص رابِطَة 
تَبِطَ أعلى و ألنَّهري أن نمى ماإلنْسانِ ب أس . 

 فَمثالً، حيثُ أنَّـه قُـدوس، ال . أعلَن نَفْسه لَنا وأخْبرنا عن صفاته الحقيقي الحي لَكن اَهللا
 . وحيثُ أنَّه رحيم فيمكنُنا أن نَطْلُـب منْـه الغُفْـران . يمكنُنا أن نَطْلُب منْه أشياء تُخاِلفُ القَداسةَ

 وهكـذا، كُلَّمـا ازدادتْ معرِفَتُنـا بِـه، زادتْ . ه أن يساعدنا وحيثُ أنَّه أمين فيمكنُنا أن نَطْلُب منْ
الةالص ةرِفَتُنا لكيفيعم إليه . 

هِمم تَهسوع وقيامتَ يوم رِفَ أننَع بِنا أن ردجنا ان وياً لصلواتتْ . جِدمي لَم لَو لماذا؟ ألنَّه 
ـغى اُهللا عن خَطايانا لب المسيح اِهللا ولَمـا أص الً بينَنـا وبـينتْ هذه الخَطايا تُشَكُِّل جِداراً فاصيق 

 عن خَطايانا وقام من األموات معلناً نُصرتَه على الموت وعلى ، مات لكن يسوع ماتَ . لصلواتنا
 ه أصبح بإمكاننا أن نأتي إلـى اِهللا اآلبِ فـي أنَّ ١٨ : ٢ لهذا، نَقْرُأ في رِسالَة أفَسس . عدو الخَيرِ

الةس . الصأفس ُأ في رسالَة١٢ : ٣ كَما نَقْر : " ي بِهسيح : أي [ الَّذالم بيسوع [ ومقُـدةٌ واءـرلَنَا ج 
قَةث نع هانبِِإيم " . 

،سيح؟ واآلنالم سوعمِ يلِّي باسنُص أن نيهعا الذي ين ممِ هنا باسانِ لصالتنَيانِ هامعم اك 
 ، حين نُصلِّي باسمِ يسوع المسيحِ فهذا يعني أنَّنا نُصلِّي بِناء على اسـتحقاقاته أوالً : يسوع المسيح

وه . لَنا حين بِحتُص هتوقيام هقَّها بموتتَحالتي اس كُلَّ األشياء ُأخرى، فَإن ةباربِع هـمـلِّي باسنُص .



 . ، حين نُصلِّي باسمِ يسوع المسيحِ فَهذا يعني أنَّنا نُعلن انْسجامنا مع مشيَئته التي أعلَنَهـا لَنـا ثانياً
كان فإن هشيَئتم عم ضتَعاري ءشَي أي نَطْلُب ل، فلَنعياتنا بالفداً على حياً وسبر سوعوهكـذا، . ي 

هنُصلِّي وِفْقاً لمشيَئت ني أنسيحِ تَعالم سوعمِ يالةُ باسفالص وه . عتَتَوافَقُ م ما نُصلِّي صلواتنْدوع 
 فَكَما نَقْرُأ في رسالة يوحنَّا األولى ! مشيَئته فسوفَ نَكون واثقين ومتيقِّنين بأنَّه سيستَجيب لصلواتنا

١٤ : ٥ : " هذو هنْدي لَنَا عالثِّقَةُ الَّت يه لَنَا : ه عمسي هيَئتشم بسًئا حنَا شَيطَلَب ِإن َأنَّه " . 

هسوع لتالميذي قوُل الربحيثُ ي فْظالح ةلَنا في آيتأم ـوا تَْأخُـذُوا " : نُتابِعاُطْلُب ، كُـونِلي 
 ى يسوع تالميذَه أن يصلُّوا؟ لماذا أوص إذاً، . " فَرحكُم كَامالً

 : ٤ فنحن نقرُأ في رسالة يعقـوب . لقد أوصاهم أن يصلُّوا ألنَّهم إن لَم يصلُّوا فَلَن يأخُذوا
٢ : " ونالَ تَطْلُب َألنَّكُم ،كُونتَلتَم تُملَستَّـى . " وقـاَل فـي إنجيـل م هنَفْس سوعي ٨ - ٧ : ٧ كما أن : 
" ا اطَوَألُوا تُعوا . سوا تَجِداُطْلُب . لَكُم فْتَحوا يعقْرا . نمو ،جِدي طْلُبي نمْأخُذُ، وَأُل يسي نكُلَّ م َألن 

لَه فْتَحي عقْرأخُذون . " يي الذين ماِهللا ه نم طْلُبونوي لُّونصي الذين ونسيحيالم إذاً، المؤمنون ! 

 وقَـد يبـدو هـذا ". ِليكُون فَرحكُم كَامالً اُطْلُبوا تَْأخُذُوا، " كما أن يسوع يقوُل لتالميذه هنا
الشيء ضعحٍ لَنا؟ . غَريباً بفَر ردصم تَكون نا أنلصلوات نكمفَ يفكَي 

 فعنْدما نَحصُل على بركات اِهللا فمن ! ب لَنا تُصبِح صلواتُنا مصدر فَرحٍ لنا ألن اَهللا يستَجي
 كما أن استجابةَ اِهللا لصلواتنا تَجعُل إيمانَنا باِهللا ينْمو بصـورة دائمـة؛ . المؤكَّد أنَّنا سنَفْرح ونَتَهلَُّل

حٍ لقلوبِنا بكُلِّ تأكيدفَر ردصوهذا م . 

علينا أن جِبي ،ذَِلك غْمثُ رالتي يتحد ةعادنِ السفُ كَثيراً عخْتَلي المؤمنين حفَر أن نتذكَّر 
م تَعتَمد على الظُّروف عنْد هؤالء األشخاصِ فالسعادةُ . عنْها غَير المؤمنين  بعبـارة . المحيطَة بِهـِ

 يشْـعرون فسوفَ وِفْقاً لرغَباتهِم ومشيَئتهِم، كان كُلُّ شَيء يسير و جيدةً هم إذا كانَت ظُّروفُ ُأخرى،
ةعادبـاِهللا . بالس ةميمنا الحعلى عالقَت قائم حفَر وه سقدالم تابالك نْهثُ عالذي يتحد حالفَر نال لَك 

 بد أن نكون فَرِحين حتَّى وإن لذلك، عندما نَكون في سالمٍ مع اِهللا فال . على الظُّروف المحيطَة بِنا
في ظُروف رو كُنَّا نَم ةبعص ةيقاس .



 كما أنَّهـا . ا ن وهكذا فإن الصالةَ باسمِ يسوع المسيحِ هي أساس يقيننا بأن اَهللا سيستَجيب لَ
 ةَ باسمِ يسوع المسيحِ تَعني أنَّنا نُصلِّي بناء ال وكما ذَكَرنا قَبَل قَليٍل فإن الص . مصدر فَرحٍ عظيمٍ لنا

وه هني أنَّنا نُصلِّي . على استحقاقاتكما أنَّها تَع نينلعشيَئةَ اِهللا و قبولنا ملَها خضوعنا م تَّـى وإنح 
 . كانَتْ تَخْتَلفُ اختالفاً تاماً عن مشيَئتنا

نأتي اآلن فْظإلى ح ةاآلي لهذا الدرس الك ةصخَصالم ةوكَما قُلْنا سابقاً، . تابي ديدالع ناكه 
م قالطُّر سِ نقدتابِ المالك آيات فْظعلى ح كدالتي تُساع ةدالجي . نَّنا سنا طَريقَةً لَكه نَةً نَتَّبِعيعم 

عِ خُطْواتبعلى أر تَقوم يهأال و : 

 فَفَهم اآليـات سـيعينُك . في اآلية الكتابية وافْهمها جيداً قَبَل أن تُحاوَِل حفْظَها ل تأم : أوالً
 . وهذا هو ما فَعلناه قَبَل قليٍل حين تأملنا في اآلية الكتابية وعرفْنا معناها . على حفْظها

 اكتب موضوع اآليـة فـي : بالطريقة التالية صغيرة طاقَة اآليةَ الكتابيةَ على بِ اكْتُب : ثانياً
 "). الصالة المسـتَجابة يقين : " التي سنَحفَظُها اليوم هو ة موضوع اآلي و ( من البِطاقَة الجزء األعلى
اكْتُب ،ذَِلك دعب تابيالك دفَظُها الشَّاهالتي ستَح و ( لآليات نا الكدشاه وه اليوم يوحنَّـا إنجيـُل : تابي 

 مـرةً أخـرى فـي السـطْرِ الكتابي أخيراً، َأعد كتابةَ الشَّاهد و . ثُم اكتب اآليةَ كاملةً ). ٢٤ : ١٦
م الكتابي ، سوفَ تَكْتب موضوع اآليات، ثُم الشَّاهد إذاً . األخيرِ  ، ثُم اآليات التـي سـتَحفَظُها، ثـُ

 . اهد الكتابي مرةً ُأخرى الشَّ

 جـزءاً تلـو الكتـابي ، ثُم المقطع الكتابي د مبتدئاً بموضوعها، ثُم الشَّاه ةَ اآلي احفظ : ثالثاً
 . وكما ذَكَرنا قَبَل قَليٍل، من الجيد أن تُعيد الشَّاهد الكتابي في نهاية اآلية . اآلخر

 مرةً القديمة أسابيع، وراجع اآليات خمسة لمدة يومٍ لَّ كُ الجديدةَ الكتابيةَ اآليةَ راجِع : وأخيراً رابعاً
 . أسابيع ثالثة لَّ على األقل كُ واحدةً

إلى أن فْظالح ةتعاَل بنا نبدُأ بعملي ،ت واآلن ترديد نم ـ تمكَّناآلي هذه ى ة  دون النَّظَـرِ إـل
الكتابِ الم ددالتي أع سِ أوِ البِطاقَةتَها قد . تُعيد أن جوس ما أر اآلن أقولُه :



ةتَجابسالم الةالص قيني . 
 . ٢٤ : ١٦ إنجيُل يوحنَّا

 . ِإلَى اآلن لَم تَطْلُبوا شَيًئا بِاسمي "

 : مرةً ُأخرى
ةتَجابسالم الةالص قيني 

 ٢٤ : ١٦ إنجيُل يوحنَّا
 . ى اآلن لَم تَطْلُبوا شَيًئا بِاسمي ِإلَ "

قْطَعاً آخَرسنُضيفُ م ثُم : 
ةتَجابسالم الةالص قيني . 

 . ٢٤ : ١٦ إنجيُل يوحنَّا
 اُطْلُبوا تَْأخُذُوا، . ِإلَى اآلن لَم تَطْلُبوا شَيًئا بِاسمي "

 : مرةً ُأخرى
ةتَجابسالم الةالص قيني . 

 . ٢٤ : ١٦ يُل يوحنَّا إنج
 اُطْلُبوا تَْأخُذُوا، . ِإلَى اآلن لَم تَطْلُبوا شَيًئا بِاسمي "

األخير قْطَعنُضيفُ الم ثُم : 
ةتَجابسالم الةالص قيني 

 ٢٤ : ١٦ إنجيُل يوحنَّا
 . " ون فَرحكُم كَامالً اُطْلُبوا تَْأخُذُوا، ِليكُ . ِإلَى اآلن لَم تَطْلُبوا شَيًئا بِاسمي "

: مع إضافَة الشَّاهد الكتابي في نهاية اآلية ونُعيد مرةً ُأخرى



ةتَجابسالم الةالص قيني 
 ٢٤ : ١٦ إنجيُل يوحنَّا

 . ٢٤ : ١٦ إنجيل يوحنَّا . " الً اُطْلُبوا تَْأخُذُوا، ِليكُون فَرحكُم كَام . ِإلَى اآلن لَم تَطْلُبوا شَيًئا بِاسمي "

ـابِقَةالس ةرعاً في المم ناهفْظالذي ح تابيالك قْطَعالم نُراجِع أن كما رأي عنـوان : واآلن 
 َأن : وهذه هي الشَّهادةُ : ١٣ - ١١ : ٥ رِسالةُ يوحنَّا األولى وشاهدها . يقين الخَالصِ : اآليه السابقة

 من لَه االبن فَلَه الْحياةُ، ومن لَيس لَه ابن اِهللا . نَا حياةً َأبديةً، وهذه الْحياةُ هي في ابنه اَهللا َأعطَا
 م حياةً َأبديةً، كَتَبتُ هذَا ِإلَيكُم، َأنْتُم الْمْؤمنين بِاسمِ ابنِ اِهللا، ِلكَي تَعلَموا َأن لَكُ . فَلَيستْ لَه الْحياةُ

 . ١٣ - ١١ : ٥ رسالةُ يوحنَّا األولى . " وِلكَي تُْؤمنُوا بِاسمِ ابنِ اِهللا

 ِإلَـى اآلن لَـم " : ٢٤ : ١٦ إنجيُل يوحنَّـا . يقين الصالة المستَجابة : فعنوانها أما آيةُ اليومِ
 . ٢٤ : ١٦ إنجيل يوحنَّا . " ِليكُون فَرحكُم كَامالً اُطْلُبوا تَْأخُذُوا، . تَطْلُبوا شَيًئا بِاسمي

هذه فْظح نقد تمكَّنْتَ م تكون جو أننَر ةها اآليضوعوم نا والتي كانعم " قيني ـالةالص 
ةتَجابسلى ". المع بتُواظ جو أنماعِ إلى كما نَرتكُلَّ االس فْظبالح ةالخاص لْقاتـبوعٍ لكـي الحُأس 

 . حياتك وخدمتك كثيراً في ستُساعدك ألنَّها الحية حفَظَ المزيد والمزيد من كَلمة اِهللا تَ

 . ، لكُم منَّا أطيب اُألمنيـات والتحيـات " تلمذة " من برنامج جديد درسٍ وإلى أن نَلقاكُم في
. آمين . ٍل يحفَظُ قُلوبكُم وأفكاركُم في المسيحِ يسوع وسالم اِهللا الذي يفوقُ كُلَّ عقْ


