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 بحفظ بعضِ اآليات الكتابية التي تُساعد في بنياننا كمـؤمنين، ) سابقة دروسٍ في ( لقد بدأنا
 سوفَ نتأمُل في حلْقَة اليومِ فـي آيـة . اً في تطبيق كلمة اِهللا في حياتنا اليومية والتي تُساعدنا أيض
نثُ عتتحد ةدقينِ واحالمؤمنِ الغُفْرانِ ي ياةفي ح هيكَما أنَّنا ). ٩ : ١ األولى يوحنَّا رسالة ( أال و 

 . تطبيقها في حياتنا الشخصية سنتدرب على حفْظها ونرى بعض الطُّرق العملية ل

 يوحنَّـا رسـالة : هـو الشَّاهد الكتابي ، و غُفْرانِ ال آيةُ الحفْظ لهذا اليومِ هي عن يقينِ إذاً،
ا خَطَاي " : تقوُل اآليةُ . ٩ : ١ األولى ى يغْفـر لَنـَ  انَـا ِإنِ اعتَرفْنَا بِخَطَايانَا فَهو َأمين وعادٌل، حتـَّ

 ِإنِ اعتَرفْنَـا " : ٩ : ١ األولى يوحنَّا رسالةُ ، الغُفْرانِ يقين : نُعيد مرةً ُأخرى . " ويطَهرنَا من كُلِّ ِإثْمٍ
 . " بِخَطَايانَا فَهو َأمين وعادٌل، حتَّى يغْفر لَنَا خَطَايانَا ويطَهرنَا من كُلِّ ِإثْمٍ

 إنِ : " بعبـارة تبدأ اآليةُ . تأمُل في هذه اآلية قَبَل أن نَحفَظها عن ظَهر قَلْب ن ل واآلن، تَعاَل
 بِحسـبِ تَعريـف خطيـةُ ال ما هي الخَطيةُ؟ . تَعريف الخَطية وهذا يقودنا إلى ". اعتَرفْنا بخطايانا
 عدم بلـوغِ معـاييرِ اِهللا " أو " ذي وضعه اُهللا لحياتك عدم إصابة الهدف ال " تَعني لَها الكتابِ المقدسِ
ةوالقَداس للبِر " . 

الذين النَّاس الحِ والتقـوى فَما أكْثَركُلَّ الص الحِ والتَّقوى؛ لكنعيشوا بالصي أن حاولوني 
 فمعايير اِهللا . يرِ التي وضعها اُهللا للقداسة الذي في العالَمِ ليس كافياً حين نُقارِنُه بصالحِ اِهللا والمعاي

طْلَقنِ الكَماِل الملُّ عال تَق ةوالقداس للبِر . كَمـا أن لينكام نَكون نا أنريداَهللا ي ُأخرى، فإن بعبارة 
. يسوع كامل



شَرِ أخْفَقوا في إصـابالب ميعج أن سقدالم نا الكتابخبراُهللا وي هـعضالـذي و فـداله ة 
 ، أجـل ". ملْنَا كُلُّ واحد ِإلَى طَرِيقه . كُلُّنَا كَغَنَمٍ ضلَلْنَا : " ٦ : ٥٣ في سفْرِ إشعياء نقرُأ لهذا . لحياتهِم

وه بل طَريقَه ،نال طَريقَنا نَح نَختار نا أنريدقَ . فاُهللا يميعاً اختاروا طُرج الناس ـةَ لكَنالخاص مه 
 فالطبيعةُ الخاطئةُ التي ورثناها عن أبينا آدم تَجعلُنـا نَختـار الطَّريـقَ . وابتعدوا عن طَريق اِهللا

 : وهذا هو ما قَصده الرسوُل بولُس حين قـاَل . الخاطَئ الذي يتَعارض مع مشيَئة اِهللا الصاِلحة لنا
 ). ٢٣ : ٣ رسالة رومية " ( طَُأوا وَأعوزهم مجد اِهللا ِإذ الْجميع َأخْ "

 بـين في الحقيقَة هناك فَرقٌ واآلن، ما الفَرقُ بين الخطية والقَتِْل أوِ السرِقَة أوِ الكَذبِ؟
ةرِ الخطيوثَم ةِل الخطيأص . رِقَةُ والكَذفالقَتُْل والس ةللخطي ماري ثه ثْـُل . بةُ فهـي م ا الخطيـأم 

روثَم ذورلَها ج ةرفـي . شَج شَـرالب ـنتُنا نَحغْبر يه ةالخطي ذورج قوُل إني سقدالم تابوالك 
 تى بعبارة ُأخرى فإن جذور الخطية هي رغْبتُنا العميقَةُ في عمِل ما يحلو لَنا ح . االستقالِل عنِ اِهللا

هخالفاً لوصايا اِهللا ومشيَئتم ذِلك لو كان . 

 لماذا؟ ألن الخطيةَ نابعـةٌ . لهذا، ال يمكنُنا أن نَفْهم المعنى الحقيقي للخطية بمعزٍِل عنِ اِهللا
ة بي  ورغْـم أن . نَهمـا في األصِل من انفصاِل اإلنْسانِ عن خاِلقه، ومن عدمِ وجود عالقَة وثيقـَ

نِ اِهللا اكتفاءع هي ابتعادمسي اً " اإلنسانةً " أو " استقالالً " أو " ذاتيريهذا " ح رٍ ، إالَّ أنـربم درجم وه 
لَةلمحاو زائف اإلنسان هحيات ناِهللا ع إلقصاء . . 

 لهذا، إذا كان اإلنسـان . شُأ عن جذورِ الخطية أما ثمار الخطية فهي جميع األشياء التي تن
 بعيداً عنِ اِهللا فمن المؤكَّد أنه لَن يفْعَل األشياء التي يوصيه اُهللا بِها، وأنَّه سـيفعُل األشـياء التـي

 وإن نَهاه اُهللا عن أمرٍ . ه إن أوصاه اُهللا بأن يفْعَل شيئاً ما فلن يفْعلَ : ولتبسيط األمرِ . ينهاه اُهللا عنها
هلعإلى ف سارِعما فسوفَ ي . ةَل للخطيعطينا تعريفاً أشْموهذا ي . نَقـوم ةُ ال تَعني فقـط أنفالخطي 

 باألشياء نا بل إنها تعني أيضاً عدم قيام ؛ نَهانا اُهللا عنها مثَل السرقة والقتِل والكذبِ وغيرها أمورٍ ب
 وهكذا، إذا كُنْتَ ال تَسرِقُ وال تَزني وال تَكْذب؛ لكنَّـك . بة والغُفرانِ انا اُهللا بها مثَل المح التي أوص

. ال تُحب جارك وال تَغْفر ِلمن أساء إليك، فإنَّك خاطٌئ في نَظَرِ اِهللا



 اِهللا ومحاولَتُه الدائمةُ للقيـامِ وتلخيصاً لما سبق، فإن جذْر الخطية هو ابتعاد اإلنسانِ عنِ
وه هباألمورِ على طَريقَت . مـداُهللا عنهـا، وع اإلنسانِ باألمورِ التي نَهاه قيام وفَه ةالخطي را ثَمأم 

 . قيامه باألمورِ التي أوصاه اُهللا بها

 بعد أن عرفْنا ". إنِ اعتَرفْنا بخطايانا : " ا واآلن، نَرجع إلى العبارة التي قالَها الرسوُل يوحنَّ
 ما معنى أن نَعتَرِفَ بخطايانا؟ ما هي الخطية،

 وهـذا يعنـي أن . االعترافُ بالخطية يعني أن نَتَّفقَ مع اِهللا في كُلِّ ما يقولُه عن خطايانا
 كما أن االعترافَ يعني أن نُخْبِر اَهللا عـنِ األشـياء . نا أخْطأنا نُقر بأن اَهللا محقٌّ حين يقوُل لَنا إنَّ

 عنِ األشياء التي لم نَفْعلْهـا رغْـم معرِفَتنـا بأنَّـه التي فعلناها رغْم معرفتنا بأنه نَهانا عنها، أو
 . أوصانا بِها

م بال خطيأنَّه عي البعضدي قَّاً أنح فالمؤس نة وم . يقولون أقتُل أحداً : " فَالكثيرون أنا لَم 
األعماِل الصالحة نم ُل الكثيرب؛ بل إنني أعمرِق يوماً، ولم أكذلهـذا، أنـا . في حياتي، ولم أس 

 هْل جميع النَّاسِ خُطاة؟ : وهذا يقودنا إلى السؤاِل التالي !" لستُ خاطئاً

أشخاصاً يقولون ناكه أن غْمشَـرِ قـد رالب ميعج قوُل إناَهللا ي إنهم ليسوا خُطاةً، إالَّ أن 
 ِإنَّه لَيس لَنَا خَطيـةٌ : ِإن قُلْنَا : " ١٠ و ٨ : ١ لهذا يقوُل الرسوُل يوحنَّا في رسالته األولى . أخْطَأوا

 كَاذبـا، وكَلمتُـه ] أي نَجعـُل اَهللا [ نُخْطْئ نَجعلْه ِإنَّنَا لَم : ِإن قُلْنَا ... . نُضلُّ َأنْفُسنَا ولَيس الْحقُّ فينَا
 ". لَيستْ فينَا

 إذاً، يقوُل الكتاب المقدس إن الشخص الذي يدعى أنَّه بال خطية يضلُّ نَفْسه وال يعـرِفُ
 كاذباً ألن اَهللا يقوُل إن جميع النَّـاسِ كَما أن الشخص الذي يدعى أنَّه بال خطية يجعُل اَهللا . الحقَّ
 لهذا يقـوُل داود . فحيثُ أنَّنا وِلدنا من أبٍ واحد أال وهو أدم، فهذا يعني أنَّنا وِلدنا بالخطية . خُطاة

 فإذا نَظَرتَ إلـى البشَـرِ ". هَأنَذَا بِاِإلثْمِ صورتُ، وبِالْخَطية حبِلَتْ بِي ُأمي : " ٥ : ٥١ في المزمور
ة في الشعورِ باالكتفاءالداِئم هِمتغْبوفي ر ،نْهع مهدعنِ اِهللا، وفي بع في استقالِلهِم شتركونم يفإنه 

رومية . الذاتي في رسالة ١٢ - ١١ : ٣ لهذا يقوُل الرسوُل بولُس " : مفْهي نم سلَي . طْلُـبي نم سلَي 
". لَيس من يعمُل صالَحا لَيس والَ واحد . الْجميع زاغُوا وفَسدوا معا . اَهللا



 َأمـين ] أي اُهللا [ فَهو : " فإنَّه يتابِع قائالً " ِإنِ اعتَرفْنَا بِخَطَايانَا " وبعد أن يقوَل الرسوُل يوحنَّا
 بِحسبِ تَعريـف " الغُفران " واآلن، ما معنى . " ا ويطَهرنَا من كُلِّ ِإثْمٍ وعادٌل، حتَّى يغْفر لَنَا خَطَايانَ

 ؟ الكتاب المقدسِ

 فعندما ماتَ يسوع على . ، عندما يغفر يسوع خطاياك فإنه يزيُل عقاب الخطية عنْك أوالً
هروا لقتلتآم أشخاصاً حاقدين تْ ألنمي ةَ خطايانا أنا الصليبِ لَمرُأج فَعدلكي ي جاء ؛ بل ماتَ ألنَّه 

جميعة . النَّاسِ وأنْتَ والخطي بعاقي أن دوال ب اَهللا بار نَّا ألنالً عدب ْل، لقد ماتَ يسوعوحيثُ . أج 
 ندما ماتَ يسـوع فقـد حمـَل لَكن ع . أن جميع البشَرِ خُطاةٌ، فما من أحد منهم بار في نَظَرِ اِهللا

 لهذا فإن كُلَّ . خطايانا وسمرها على الصليبِ لكي يطْفَئ غَضب اِهللا على الجنْسِ البشري الخاطِئ
 وعندما يغْفر اُهللا خطايانا . من يؤمن بيسوع المسيحِ وبما فَعلَه ألجله على الصليبِ يتَبرر أمام اِهللا

ي : " على ِلسانِ اِهللا ١٢ : ٨ لهذا يقوُل كاتب الرسالة إلى العبرانيين . إنَّه ال يعود يذْكُرها ثانيةً ف  َألنـِّ
دعا بي مف هِماتيدتَعو ماهخَطَاي الَ َأذْكُرو ،هِمآثَام نا عفُوحص َأكُون ." 

 فـالنبي داود . ه يزيُل الشُّعور بالذَّنْبِ والعارِ عنْـك ، عندما يغْفر يسوع خَطاياك فإنَّ ثانياً
 لَيستْ فـي عظَـامي . لَيستْ في جسدي صحةٌ من جِهة غَضبِك : " ٤ - ٣ : ٣٨ يقوُل في المزمور

 فعنـدما ". ثْقََل مما َأحتَمُل كَحمل ثَقيل َأ . َألن آثامي قَد طَمتْ فَوقَ رْأسي . سالَمةٌ من جِهة خَطيتي
 وسرعان ما يتحوُل هذا الشُّعور بالذَّنْبِ إلى جِدارٍ عـاٍل . تُخْطُئ فإنَّك تَفْقد سالمك وتَشْعر بالذَّنْبِ

 تُعـاني مـن ما لَم تَتُب، فسوفَ و . كما أنَّك تَشْعر بالعارِ أمام النَّاسِ وأمام نَفْسك . يفْصلُك عنِ اِهللا
 تُبتَ عن خطيَئتك فسوفَ تتغير عالقَتُك باِهللا ألن اَهللا لَكن إذا . طواَل حياتك الشُّعورِ بالذَّنْبِ والعارِ
 فْسـك كَمـا أن نَظْرتَـك لنَ . يعيد لَك احترامك لـذاتك س يريح ضميرك، و س سيغْفر لك خطاياك، و

 . وعالقَتَك باآلخَرين ستتغير أيضاً ولَن تَعود تَشْعر بالعارِ

 نقرُأ في رسالة و . ، عندما يغْفر يسوع خَطاياك فإنَّه يبطُل سلْطان الخطية في حياتك ثالثاً
 راث الْقديسين في النُّـورِ، الَّـذي شَاكرِين اآلب الَّذي َأهلَــنَا ِلشَرِكَة مي : " ١٤ - ١٢ : ١ كولوسي

 ه غُفْـران َأنْقَذَنَا من سلْطَانِ الظُّلْمة، ونَقَلَنَا ِإلَى ملَكُوت ابنِ محبته، الَّذي لَنَـا فيـه الْفـداء، بِدمـ
 ُهللا إلى نطاق جديد ولَم يعد إلبلـيسِ فعندما نلْتَ الخَالص وأصبحتَ إنساناً جديداً، نَقَلَك ا ". الْخَطَايا

كلَيلطانٍ عس الم . أيوالس الغُفران ثُ تَجِديح يسوع لْطانِ الربتَ خاضعاً لسحبأص وهكـذا، . فَقَد



ة لْطانِ الخطيـس نمو لطانِ إبليسس نم ررما تَحقُهرافي والغُفران الخَالص لهـذ . فإن ـنكما ال ي 
 يقـوُل لهـذا . للخطية أن تَستَعبِدك بعد اآلن إذا مارستَ السلطان الذي أعطاك إياه الرب يسـوع

 كَذِلك َأنْـتُم َأيضـا احسـبوا : " ١٤ - ١١ : ٦ الرسوُل بولُس للمؤمنين في رسالته إلى أهِل رومية
 ِإذًا الَ تَملكَن الْخَطيةُ في جسـدكُم . طية، ولكن َأحياءِ ِهللا بِالْمسيحِ يسوع ربنَا َأنْفُسكُم َأمواتًا عنِ الْخَ

دموا ذَ  واتكُـم ِ ِهللا الْماِئت ِلكَي تُطيعوها في شَهواته، والَ تُقَدموا َأعضاءكُم آالَت ِإثْمٍ ِللْخَطية، بْل قـَ
 فَِإن الْخَطيةَ لَن تَسودكُم، َألنَّكُم لَستُم تَحتَ النَّـاموسِ . كََأحياء من اَألموات وَأعضاءكُم آالَت بِرِ ِهللا

ةمتَ النِّعْل تَحب ." 

 حاح الخـامس فنقرُأ في األصـ . ، عندما يغْفر يسوع خطاياك فإنَّه يقْبلُك في عاِئلَته رابعاً
مالَـه ذَّرحيثُ ب ةعيدضِ بإلى أر بوذَه نِ الضالِّ الذي أخَذَ ميراثَهاالب ةصإنجيِل لوقا ق نشَر مع 

رِفسشٍ ميبِع . حتـاج، وراحاألرضِ فابتـدَأ ي في تلك شَديد وعثُ جدح وعندما أنفقَ كُلَّ شيء 
 وأخيراً رجع إلى بيت أبيه ليلقى كُلَّ تَرحيبٍ من أبيه حيثُ نقـرُأ فـي . يعمُل في رعيِ الخَنازيرِ

 وِإذْ كَان لَم يزْل بعيدا رآه َأبـوه، . وجاء ِإلَى َأبِيه ] االبن الضالُّ [ فَقَام : " ٢٤ - ٢٠ : ١٥ إنجيِل لوقا
لَهقَبو هنُقلَى عع قَعوو كَضرو نَّنفَتَح . ناالب تُ : فَقَاَل لَهلَسو ،كامقُدو اءما َأبِي، َأخْطَْأتُ ِإلَى السي 

 َأخْرِجوا الْحلَّةَ اُألولَى وَألْبِسوه، واجعلُوا خَاتَمـا : فَقَاَل اَألب ِلعبِيده . مستَحقا بعد َأن ُأدعى لَك ابنًا
 يه، وقَدموا الْعجَل الْمسمن واذْبحوه فَنَْأكَُل ونَفْرح، َألن ابني هذَا كَان ميتًـا في يده، وحذَاء في رِجلَ

جِدالُا فَوض كَاناشَ، وفَع . ونحفْرُأوا يتَدفَاب ." خُطاياك سوعي رغْفقُبوالً وهكذا، عندما ي لُكقْبي فإنَّه 
ه كونالً ويكام ماءفي الس حفَر ناك . 

 : نَنتقُل إلى العبارة األخيرة التي وردتْ في آية الحفْظ لهذا اليومِ أال وهـي ل واآلن، تَعاَل
 ؟ " فَما المقصود بأنه إن اعترفنا بخطايانا فإن اَهللا سيطَهرنا من كُلِّ إثْمٍ ". ويطَهرنَا من كُلِّ ِإثْمٍ "

 عنْدما تُصهر المعادن في أفْرانٍ خاصة شديدة الحرارة فإن الهدفَ من ذَِلك هـو تَنْقيتُهـا
 كذلك، عندما يطهرنا يسوع فإنَّه يزيُل الرغبات الشريرة من قلوبِنا، ويبطُل تـأثير . من الشواِئبِ

 . هين لصورته الخطية علينا، ويجعلُنا مشابِ

نأتي اآلن فْظإلى ح لْقَةالح لهذه ةصخَصالم ةتابيالك ةوكَما . اآلي فْظالح لْقاتنا في حذَكَر 
ابِقَةنَ سوفَ ، الس نا طَريقَةً تْبه ع فْظللح عِ خُطْواتبعلى أر تَقوم يهأال و :



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

 اكتب موضوع اآليـة فـي : ة التالية بالطريق صغيرة اآليةَ الكتابيةَ على بِطاقَة اكْتُب : ثانياً
 الشَّـاهد بعد ذَِلك، اكْتُـب "). الغُفْرانِ يقين : " اليوم هو ة موضوع اآلي و ( من البِطاقَة الجزء األعلى

تابيفَظُها الكالتي ستَح نا و ( لآلياتدل شاه وه اكتـب اآليـةَ ). ٩ : ١ األولى يوحنَّا رسالة : ليوم ثُم 
 . الكتابي مرةً أخرى في السطْرِ األخيرِ أخيراً، َأعد كتابةَ الشَّاهد و . كاملةً

 وكما . جزءاً تلو اآلخر الكتابي ، ثُم المقطع د مبتدئاً بموضوعها، ثُم الشَّاه ةَ اآلي احفظ : ثالثاً
الشَّاه تُعيد أن دالجي نَل قَليٍل، مذَكَرنا قَب اآلية في نهاية تابيالك د . 

 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 ت واآلن نم تمكَّن ـ رديداآلي هذه ى ة  دون النَّظَـرِ إـل
ددالتي أع سِ أوِ البِطاقَةقدتَها الكتابِ الم . تُعيد أن جوس ما أر اآلن أقولُه : 

قينالغُفرانِ ي . 
 . ٩ : ١ األولى يوحنَّا رسالة

 ِإنِ اعتَرفْنَا بِخَطَايانَا فَهو َأمين وعادٌل

ةً ُأخرى نُعيدرم : 
 . ين الغُفرانِ يق

 . ٩ : ١ رسالة يوحنَّا األولى
 ِإنِ اعتَرفْنَا بِخَطَايانَا فَهو َأمين وعادٌل

قْطَعاً آخَرسنُضيفُ م ثُم :



 . يقين الغُفرانِ
 . ٩ : ١ رسالة يوحنَّا األولى

 خَطَايانَا حتَّى يغْفر لَنَا ، ِإنِ اعتَرفْنَا بِخَطَايانَا فَهو َأمين وعادٌل

ةً ُأخرى نُعيدرم : 
 . يقين الغُفرانِ

 . ٩ : ١ رسالة يوحنَّا األولى
 حتَّى يغْفر لَنَا خَطَايانَا ، ِإنِ اعتَرفْنَا بِخَطَايانَا فَهو َأمين وعادٌل

األخير قْطَعنُضيفُ الم ثُم : 
 . يقين الغُفرانِ

 . ٩ : ١ رسالة يوحنَّا األولى
 . حتَّى يغْفر لَنَا خَطَايانَا ويطَهرنَا من كُلِّ ِإثْمٍ ، اعتَرفْنَا بِخَطَايانَا فَهو َأمين وعادٌل ِإنِ

 : مع إضافَة الشَّاهد الكتابي في نهاية اآلية ونُعيد مرةً ُأخرى
 . يقين الغُفرانِ

 . ٩ : ١ رسالة يوحنَّا األولى
 . حتَّى يغْفر لَنَا خَطَايانَا ويطَهرنَا من كُلِّ ِإثْمٍ ، رفْنَا بِخَطَايانَا فَهو َأمين وعادٌل ِإنِ اعتَ

 . ٩ : ١ رسالة يوحنَّا األولى

كما رأي في واآلن نُراجِع التي أن اآليات ميعنا جفْظما حعاً هحتى اآلن م : 

 َأن اَهللا : وهـذه هـي الشَّـهادةُ : ١٣ - ١١ : ٥ سالةُ يوحنَّا األولى رِ . الخَالصِ يقين أوالً،
هني ابف ياةُ هيالْح ههذةً، ويداةً َأبيطَانَا حاِهللا . َأع ن ابـ لَـه سلَي نماةُ، ويالْح فَلَه ناالب لَه نم 

 كُم، َأنْتُم الْمْؤمنين بِاسمِ ابنِ اِهللا، ِلكَي تَعلَموا َأن لَكُم حياةً َأبديةً، كَتَبتُ هذَا ِإلَي . فَلَيستْ لَه الْحياةُ
. ١٣ - ١١ : ٥ رسالةُ يوحنَّا األولى . " وِلكَي تُْؤمنُوا بِاسمِ ابنِ اِهللا



 . م تَطْلُبوا شَيًئا بِاسمي ِإلَى اآلن لَ " : ٢٤ : ١٦ إنجيُل يوحنَّا . الصالة المستَجابة يقين ثانياً،
 . ٢٤ : ١٦ إنجيل يوحنَّا . " اُطْلُبوا تَْأخُذُوا، ِليكُون فَرحكُم كَامالً

 . لَم تُصبكُم تَجرِبـةٌ ِإالَّ بشَـرِيةٌ " . ١٣ : ١٠ رسالة كورنثوس األولى . يقين النُّصرة ثالثاً،
دي الَ يالَّذ ،يناَهللا َأم نلكو ونيعتَطا تَسقَ مفَو ونبرتُج كُمـا ، عضَأي ـةرِبالتَّج ـعُل معجيْل سب 

 . ١٣ : ١٠ رسالة كورنثوس األولى . " الْمنْفَذَ، ِلتَستَطيعوا َأن تَحتَملُوا

 ايانَا فَهو َأمين ِإنِ اعتَرفْنَا بِخَطَ " . ٩ : ١ األولى يوحنَّا رسالة . الغُفْرانِ يقين رابعاً وأخيراً،
 . ٩ : ١ األولى يوحنَّا رسالة . " حتَّى يغْفر لَنَا خَطَايانَا ويطَهرنَا من كُلِّ ِإثْمٍ ، وعادٌل

هذه فْظح نقد تمكَّنْتَ م تكون جو أننَر نا اآلياتعى . م  كمـا نَرجـو أن تُواظـب عـل
 حفَظَ المزيد والمزيد من كَلمـة اِهللا ألنَّهـا تَ ة بالحفْظ كُلَّ ُأسبوعٍ لكي الحلْقات الخاص االستماعِ إلى

كدكثيراً في ستُساع كياتح ةاليومي كتمدوخ . 

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


