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 ، سوفَ نتأمُل في آيتَينِ راِئعتَينِ من كَلمة اِهللا ونتدرب على حفْظهِما عـن هذا الدرس في
 وكما قُلنا في حلْقات سابقَة، فإن حفْظَنا آليات الكتابِ المقـدسِ يسـاعد فـي بنياننـا . لْبٍ ظَهرِ قَ

ةنا اليومياِهللا في حيات كلمة نا أيضاً في تطبيقدساعوي لهذا اليـومِ . كمؤمنين فْظالح آيات موضوع 
وقينِ هاِهللا لنا كمؤمنين ي إرشاد . 

 نتأمُل في اآليـات المخَصصـة نَّنا ال نُريد أن نَحفَظَ اآليات دون فَهمها، فسوفَ أ وحيثُ
ةنا الشخصـيقَها في حياتنُطَب نُنا أنكمفَ ينْها ونَرى كَيم قْصودالم ملكي نَفْه فْظللح . ،ذَِلـك ـدعب 

معاً لكي نَح اآليات فْظعلى ح بنا وقلوبِنا سوفَ نتدرفَظَها في أذهان . 

 سفْر األمثـال : هو الشَّاهد الكتابي ، و إرشاد اِهللا لَنا آيةُ الحفْظ لهذا اليومِ هي عن يقينِ إذاً،
٦ - ٥ : ٣ . تانِ تقوُل اآلي : " دتَمالَ تَع كملَى فَهعو ،بِكُلِّ قَلْبِك بلَى الركَّْل عـي كُـلِّ طُ . تَوف ـكقر 

لَكبس مقَوي وهو ،رِفْهةً ُأخرى . " اعرم نُعيد : قيناِهللا لَنا ي األمثال ، إرشاد فْركَّـْل " : ٦ - ٥ : ٣ ستَو 
دتَمالَ تَع كملَى فَهعو ،بِكُلِّ قَلْبِك بلَى الرع . لَكبس مقَوي وهو ،رِفْهاع كقي كُلِّ طُرف " . 

 بالكلمـات تبـدأ اآليـةُ . قَبَل أن نَحفَظها عن ظَهر قَلْب هاتينِ اآليتَينِ نتأمُل في ل اآلن، و
التالية : " كَّْل على الربتَو ." إالَّ أن ،نا اليـوميةَ في حـديثبارالع هذه متَخْدأنَّنا كَثيراً ما نَس غْمور 

 ؟ " بكُلِّ قَلْبِك توكَّْل على الرب " ما المقْصود بالقول ف . لحقيقي الكَثيرين ال يدرِكون معناها ا

 نَقْرُأ في الكتابِ المقدسِ عن أشـخاصٍ وضـعوا ثقَـتَهم فـي األشـياء أوِ األمـواِل أوِ
ى . األشخاصِ  فهناك أشخاص كانوا يعتَمدون اعتماداً كـامالً علـى مـدنهِم الحصـينَة، أو عـل

هِميوشهِم، أو على جكَباتراتَّكَلوا على . م أشخاص ناكهِم وهتوهِم أو ثَرتذكاِئهِم أو قُـو . نـاكوه



هِمـثهِم، أو حتى علـى خُبتماِلهِم ووسامين، أو على جهِم الدينيتهِم وقاداتَّكلوا على ديانَت أشخاص 
 . وقُدرتهِم على خداعِ اآلخَرين

 ما زاَل اإلنْسان البعيد عنِ اِهللا يتَّكُل على مثِْل هذه األشياء في حياته معتقداً أنها يمكـن و
 لكن الكتاب المقدس . أن تَنْفَعه، أو أن توفِّر لَه الحمايةَ واألمان، أو أن تُحقِّقَ لَه النجاح واالزدهار

مال ي نا أنَّهلِّمعي األشياء ثِْل هذهَل على منَتَّك نُنا أنةٌ، كيألنَّها فان ميـعج شَـرِ ألنوال حتى على الب 
 : هكَذَا قَـاَل الـرب " : ٦ - ٥ : ١٧ فنحن نقرُأ في سفْرِ إرميا . الناسِ ضعفاء وال حوَل لَهم وال قُوة
 ويكُون مثَْل . سانِ، ويجعُل الْبشَر ذراعه، وعنِ الرب يحيد قَلْبه ملْعون الرجُل الَّذي يتَّكُل علَى اِإلنْ

ة، َأرضـا سـبِخَةً يـري الْبةَ فرالْح كُنسْل يب ،رالْخَي اءى ِإذَا جرالَ يو ،ةيادي الْبرِ فعرأي [ الْع : 
 . " وغَير مسكُونَة ] ماِلحةً

سقدالم تابالك قابِِل، فإنبالم كبارم إنسان وه ُل على الربتَّكالذي ي نا أنخْبِري . فـنحن 
 مبارك الرجُل الَّذي يتَّكُل علَى الرب، وكَان الرب متَّكَلَه، فَِإنَّـه : " ٨ - ٧ : ١٧ نقرُأ في سفْرِ إرميا

م ةركَشَج كُونا يقُهرو كُونيو ،رالْح اءى ِإذَا جالَ تَرا، وولَهُأص درٍ تَملَى نَهعو ،اهيلَى مع ةوسغْر 
 ". َأخْضر، وفي سنَة الْقَحط الَ تَخَافُ، والَ تَكُفُّ عنِ اِإلثْمارِ

 لرب وأن نَثقَ بأن مشيَئتَه هي األفْضـُل وهكذا، فاالتِّكاُل على اِهللا يتطلَّب منَّا أن نَنْتَظر ا
 تَوكَّْل على ": " وهذا يعيدنا إلى اآلية التي قَرأناها في بداية حلْقَتنا هذه والتي سنَحفَظُها الحقاً . دائماً

بكُلِّ قَلْبِك ت ". الربالم َل اَهللا األساسعنَج عني أني حياتَنا فاالتِّكاُل على الرب عنَض نا، وأنلحيات ين 
ديهي ها بينلنـي . بكامبالذي ي وهو ،كالذي خَلَّص وه قَ بأنَّهتَث عني أني لى الرباالتِّكاَل ع كما أن 

ةاليومي كفي حيات كويقود كدشرالذي ي وهو ،إيمانَك . 

 تَوكَّْل علَى الرب بِكُلِّ قَلْبِك، وعلَى فَهمك " : ٥ : ٣ أمثال حفْظ نَرجِع مرةً ُأخرى إلى آية ال
دتَمنا إلى السؤاِل التالي ". الَ تَعقودوهذا ي : هِمالم نال لماذا م بكُلِّ قُلوبِنا وأن لى الربَل عنَتَّك أن 

 نَعتَمد على فَهمنا؟

بنُح نا أنريداً اُهللا ال يزئياتِّكاالً ج ليهَل عنَتَّك صاً، وال أناً ناقبح ه . يسوع لهذا يقوُل الرب 
لَيتَك كُنْتَ بـارِدا َأو . َأنَا عارِفٌ َأعمالَك، َأنَّك لَستَ بارِدا والَ حارا : " ١٦ - ١٥ : ٣ في سفْرِ الرؤيا



 وهكذا كما أنَّـك ال ". تَ بارِدا والَ حارا، َأنَا مزمع َأن َأتَقَيَأك من فَمي هكَذَا َألنَّك فَاتر، ولَس ! حارا
 على أساسٍ ضعيف أو مهزوزٍ أو غَير مكْتَمٍل، ال يمكنُك أيضاً أن تَتَّكـَل منْزِالً تَستَطيع أن تَبني

 فاُهللا يريدنا أن نَتَّكَل عليه بكُلِّ قلوبِنا وكياننا فـي . ناقصاً على الرب اتِّكاالً ضعيفاً أو مهزوزاً أو
 وهو يريدنا أيضاً أن ال نَعتَمد على فَهمنا ألنَّنا بذِلك سنُهمُل إرشاده وصوتَه . جميعِ مجاالت حياتنا

 على فَهمنا سيصيبنا بالغُرورِ ويجعلُنـا نـرفْض كما أن اتِّكالَنا . فَنَحيد عنِ الطريق الذي يريده لَنا
 لهذا، إذا أردنـا أن . وهذا بِدورِه سيقَسي قُلوبنا فال نَعود أداةً طَيعةً في يد اِهللا . االعترافَ بأخطاِئنا

 ا على االتِّكاِل على الرب وعـدمِ فينبغي علينا أن نُدرب أنْفُسن ، نَكون تالميذَ حقيقيين للسيد المسيحِ
 . االعتماد على فَهمنا

الثانية فْظالح ةُل إلى آينَنْتَق ،٦ : ٣ أمثال ( واآلن :( " مقَـوي ـوهو ،رِفْـهاع كقي كُلِّ طُرف 
لَكبس " . ونا هه هحرِفَ اَهللا : والسؤاُل الذي نَطْرتَع أن نَككمفَ ي؟ كَيكقاً في كُلِّ طُرمليع 

 أن تَعرِفَ اَهللا في كُلِّ طُرقك يعني أن تُقر بأنَّك بحاجة إليه في كُلِّ جانبٍ مـن جوانـبِ
عى للقيامِ بكُلِّ شَيءتَس وأن ،شيَئتَهُل متَفْعسيحِ والم دللسي تابِع بأنَّك رتَفْتَخ وأن ،كحيات بالطريقَـة 

نْكها اُهللا مريدالتي ي . ةمليالع قالطُّر ههذ إليك ،ولتوضيحِ ذَِلك الثالث الِلهـا أنخ نم نُككمالتي ي 
كقرِفَ اَهللا في كُلِّ طُرتَع : 

 عندما تَسعى لمعرفـة ف . اسع دوماً لمعرفة ما يقولُه اُهللا لَك من خالِل كَلمته المقدسة ، أوالً
كعلـى اِهللا وخُضـوع لَك اتِّكاِلـكبذ تُظْهِر فإنَّك فيه رالذي تَم فكلمةُ اِهللا بشأنِ الموق ما تقولُه 

كياتبِ حوانفي كُلِّ ج هالتـي . لمشيَئت ـةكْمبالح كدوزوي كاِهللا لحيات شيَئةم نيبي سقدالم فالكتاب 
 فعلى سبيِل المثاِل، إذا كُنْتَ على وشْـك الـزواجِ . حتاج إليها في كُلِّ مرحلَة من مراحِل حياتك تَ

 . وتُريد أن تَعرِفَ مشيَئةَ اِهللا في هذا األمرِ، فيجِب عليك أن تقرَأ ما تقولُه كَلمةُ اِهللا عـنِ الـزواجِ
ي اختيـارِ شَـريك يتمتَّع بالحرية لمؤمن ا أن ٣٩ : ٧ رنثوس األولى نقرُأ في رسالة كو فمثالً،  ـف

 كما نقرُأ في سفْرِ عـاموس . حياته بشَرط أن يكون هذا الشريك مؤمناً بالرب يسوع المسيحِ أيضاً
د ٣ : ٣ قا في أهـتَّفي واجِ أننِ في الزيبنِ الراغنَيينبغي على المؤم أنه يـاةالح اف . تَ أندوإذا أر 

لَـةعامأو بم ،ـكياتح ـاتأو بأولوي ،األبنـاء شيَئةَ اِهللا في ما يتعلَّقُ بالماِل، أو بتربيـةرِفَ متَع 
 ألن األشخاصِ الذين يسيئون إليك، فينبغي عليك أن تَقْرَأ ما يقولُه الكتاب المقدس عن ذَِلك األمر

. كَلمته يتكلَّم إلينا ويعلن لَنا مشيَئتَه من خالِل اَهللا



 فـإن أردتَ . صلِّ دوماً قَبَل القيامِ بأي عمٍل وقَبَل اتِّخاذ أي خُطْوة هامة في حياتك ، ثانياً
 المهِمـة األمـورِ فـي وال سـيما – أن تَعرِفَ اَهللا في كُلِّ طُرقك فصلِّ قَبَل قيامك بـأي أمـرٍ

ةالمصيريو . عليـه اتِّكالَك بذِلك تُظْهِر فإنَّك لَك شيَئتَهم نلعي أن نْهم لِّي إلى اِهللا وتَطْلُبفعندما تُص 
ةاليومي كنا . في حياتاالتِّكاِل على أنْفُس ننا دوماً مذِّرحي سقدالم كْرِنا فالكتابنا وفراتوقُد . كَما أنَّه 

االتِّكاِل على اآلخَرين ننا مذِّرحمور . يزالم بقوُل كات٢ - ١ : ١٢٧ لهذا ي ] في الترجمـة اءكَما ج 
ةالتفسيري " :[ نَّاُؤونالْب بتْعالً ياطتَ، فَبيالْب بنِ الربي لَم ِإن . بسِ الررحي لَم ِإنالً وـاطينَةَ فَبدالْم 

ارِسالْح رهسشِ، . ييالْع ةبِيِل لُقْمي سِل فاللَّي نتََأخِّرٍ مم قْتِإلَى وكِّرِ وبرِ الْمالْفَج نم وندالً تَكاطب 
امين مهتَّى وح اِئهبةَ َأحاجح دسي بالر ـرِ ". فَِإنتُنا في هذا األمقُدو وه هنَفْس ويسوع . فقـد كـان 

الِل الصالةخ نم ماويلى اآلبِ السع اتِّكالَه ظْهِري . سوعي فمثالً، كان اآلب شْكُرِل يـَل تَنـاوقَب 
 القديمِ أن نَحميا صلَّى قبـَل ونقرُأ في العهد . قَبَل اتخاذه ألي قَرارٍ هام ، ويصلِّي إلى اآلبِ الطعامِ

 سـيد ِإلَـى صـالَة عبـدك فَلْتُصغِ ُأذْنُك يا : " ١١ : ١ مثوِله أمام الملك حيثُ نقرُأ في سفْر نَحميا
كميرِ اسقبِتَو ونتَهِجبي ينالَّذ كبِيدع اتعرتَضو . ،احالنَّج موالْي كدبع بهو ـامةً َأممحر هنَحامو 

كلالْم " . ـةمدللخ هِمقبَل انطالق صلُّونالمسيحِ كانوا ي دتالميذَ السي وهكـذا، فأنْـتَ . كما نقرُأ أن 
 . م ها تُظْهِر اتِّكالَك على اِهللا في كُلِّ طُرقك حين تُصلِّي قبَل القيامِ بأي عمٍل وقبَل اتخاذ أي قَرارٍ

 فالرسوُل بولُس يوصينا فـي . اسع دوماً إلرضاء اِهللا وتمجيده في كُلِّ شَيء تَقوم بِه ، ثالثاً
 فَِإذَا كُنْتُم تَْأكُلُون َأو تَشْربون َأو تَفْعلُون شَيًئا، : " قائالً ٣١ : ١٠ رسالته األولى إلى أهِل كورنثوس

ِلم ءلُوا كُلَّ شَياِهللا فَافْع دداِئمـاً ". ج كتسأَل نَفْس أن عليك جِبُأخرى، ي أعـيشُ؟ : " بعبارة ـنِلم " 
 أمـا المـؤمن . لهذا فإنَّهم يسعون وراء الماِل والنُّفوذ والسـلْطَة . فغالبيةُ الناسِ يعيشون ألنْفُسهِم

في كُلِّ شَيء هجيدوتَم الرب عى إلى إرضاءسفي بِه قومي . 

ناألخيرِ م ءإلى الجز ُل اآلن٦ : ٣ أمثال نَص : " لَكبس مقَوي وهةُ تَقوُل . " وي كُـلِّ " : فاآليف 
وهو ،رِفْهاع كقأي [ طُر : الرب [ لَكبس مقَونا . " يُل هما تتساءبور : ةبـارالع هبهـذ قْصودما الم : 

" قَوي وهو لَكبس ؟ " م 

 . عنْدما يقَوم اُهللا الطَريقَ فإنَّه يزيُل الجِباَل والهِضاب والعقَبات من الطريق فيجعلُه سـهالً
وِجاجواالع زيُل االنحناءاتي ستقيماً أو أنَّهم لُهعجفي في الطريق . نـُل المـؤمتَّكنْدما يوهكذا، ع



 لهـذا . فإن اَهللا يعطيه النَّجاح والتوفيق ، لرب في كُلِّ شَيء ويعرِفُه في كُلِّ طُرقه المسيحي على ا
 ، أو كَما جـاء " َألْق علَى الرب َأعمالَك فَتُثَبتَ َأفْكَارك : " ٣ : ١٦ يقوُل لنا سليمان الحكيم في أمثال

شتركةالم ةالعربي في الترجمة " : فَو كدقاصم ميعج مفَتَت مالَكأع إلى الرب ض ." 

 فمثالً، قد يفتـري عليـك بعـض . ق عجيبة أحياناً ر كذلك، فإن اَهللا يقَوم سبَل النَّاسِ بطُ
م لَكن عندما تُواظب على الصالة ألجلهِم وتُظْهِـ . األشخاصِ ويشَوهون سمعتَك بين الناسِ لَهـ ر 

كديحفي م ويبدأون كتعمس تشويه نع يتوقَّفون مسيحِ فإنَّهةَ المبحفي أمثال . م ليمانوكَما يقوُل س 
٧ : ١٦ " : ونَهاِلمسا يضَأي هاءدَل َأععانٍ، جقُ ِإنْسطُر بالر تضِإذَا َأر ." ،النُقطـة وتلخيصاً لهـذه 

 فُ اَهللا في كُلِّ طُرقك فإن اَهللا يزيُل العقَبات من طَريقك ويقودك في الطريق المـؤدي عندما تَعرِ
كياتفي ح هشيَئتم إلى تَحقيق . 

نأتي اآلن فْظقْطَعِ إلى حالم تابيصِ الكخَصالم وكَما . الدرس لهذه لْقـاتي ح  ذَكَرنا ـف
ابِقَةالس فْظنَ سوفَ ، الح نا طَريقَةً تْبه ع فْظللح عِ خُطْواتبعلى أر تَقوم يهأال و : 

 فَفَهم اآليات سـيعينُك . الكتابية وافْهمها جيداً قَبَل أن تُحاوَِل حفْظَها اآليات في تأمْل : أوالً
 . ا م وعرفْنا معناه ٦ - ٥ : ٣ اآليتَين أمثال لنا في وهذا هو ما فَعلناه قَبَل قليٍل حين تأم . على حفْظها

 اكتب موضوع : بالطريقة التالية صغيرة الكتابيةَ على بِطاقَة ) أوِ اآليات ( اآليةَ اكْتُب : ثانياً
 رشـاد اِهللا لَنـا إ يقين : " آيتَي الحفْظ لهذا اليومِ هو موضوع و ( من البِطاقَة اآلية في الجزء األعلى

 : شاهدنا الكتابي اليـوم هـو و ( لآليات التي ستَحفَظُها الشَّاهد الكتابي بعد ذَِلك، اكْتُب "). كمؤمنين
 الكتابي مرةً أخرى في السـطْرِ أخيراً، َأعد كتابةَ الشَّاهد و . ثُم اكتب اآليةَ كاملةً ). ٦ - ٥ : ٣ أمثال

 . األخيرِ

 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 يدةَ الجد الكتابيةَ اآليةَ راجِع : وأخيراً رابعاً
. أسابيع ثالثة لَّ على األقل كُ واحدةً



إلى أن فْظالح ةتعاَل بنا نبدُأ بعملي ،ت واآلن ترديد نم نِ تمكَّنتَيى هاتينِ اآلي  دون النَّظَرِ إـل
 : اآلن أقولُه س ما أرجو أن تُعيد . تَها ي أعدد الكتابِ المقدسِ أوِ البِطاقَة الت

قيناِهللا لَنا ي إرشاد . 
 . ٦ - ٥ : ٣ أمثال

بِكُلِّ قَلْبِك بلَى الركَّْل عتَو 

ةً ُأخرى نُعيدرم : 
 . يقين إرشاد اِهللا لَنا

 . ٦ - ٥ : ٣ أمثال
بِكُلِّ قَلْبِك بلَى الركَّْل عتَو 

سنُضيفُ م ثُم قْطَعاً آخَر : 
 . يقين إرشاد اِهللا لَنا

 . ٦ - ٥ : ٣ أمثال
بِكُلِّ قَلْبِك بلَى الركَّْل عتَو دتَمالَ تَع كملَى فَهعو . 

ةً ُأخرى نُعيدرم : 
 . يقين إرشاد اِهللا لَنا

 . ٦ - ٥ : ٣ أمثال
بِكُلِّ قَلْبِك بلَى الركَّْل عالَ تَو كملَى فَهعو دتَمتَع . 

 : مقْطَعاً جديداً ثُم نُضيفُ
 . يقين إرشاد اِهللا لَنا

 . ٦ - ٥ : ٣ أمثال
بِكُلِّ قَلْبِك بلَى الركَّْل عتَو دتَمالَ تَع كملَى فَهعو . رِفْهاع كقي كُلِّ طُرف



 : نُعيد مرةً ُأخرى
 . يقين إرشاد اِهللا لَنا

 . ٦ - ٥ : ٣ أمثال
 في كُلِّ طُرقك اعرِفْه . وعلَى فَهمك الَ تَعتَمد وكَّْل علَى الرب بِكُلِّ قَلْبِك تَ

األخير قْطَعنُضيفُ الم ثُم : 
 . يقين إرشاد اِهللا لَنا

 . ٦ - ٥ : ٣ أمثال
بِكُلِّ قَلْبِك بلَى الركَّْل عتَو دتَمالَ تَع كملَى فَهعو . ف لَكبس مقَوي وهو ،رِفْهاع كقي كُلِّ طُر . 

 : مع إضافَة الشَّاهد الكتابي في نهاية اآلية نُعيد مرةً ُأخرى
 . يقين إرشاد اِهللا لَنا

 . ٦ - ٥ : ٣ أمثال
بِكُلِّ قَلْبِك بلَى الركَّْل عتَو دتَمالَ تَع كملَى فَهعي كُلِّ . وف لَكبس مقَوي وهو ،رِفْهاع كقطُر . 

 . ٦ - ٥ : ٣ أمثال

تعاَل بنا واآلن ، ظْناهفما ح نُراجِع لْ في الح السابقة قات : 

 َأن اَهللا : وهـذه هـي الشَّـهادةُ : ١٣ - ١١ : ٥ رِسالةُ يوحنَّا األولى . الخَالصِ يقين أوالً،
يداةً َأبيطَانَا حَأع هني ابف ياةُ هيالْح ههذاِهللا . ةً، و ن ابـ لَـه سلَي نماةُ، ويالْح فَلَه ناالب لَه نم 
 ةً، كَتَبتُ هذَا ِإلَيكُم، َأنْتُم الْمْؤمنين بِاسمِ ابنِ اِهللا، ِلكَي تَعلَموا َأن لَكُم حياةً َأبدي . فَلَيستْ لَه الْحياةُ

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

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



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

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

 ِإنِ اعتَرفْنَـا بِخَطَايانَـا فَهـو َأمـين " . ٩ : ١ األولى يوحنَّا رسالة . الغُفْرانِ يقين رابعاً،
 . ٩ : ١ األولى يوحنَّا ة رسال . " حتَّى يغْفر لَنَا خَطَايانَا ويطَهرنَا من كُلِّ ِإثْمٍ ، وعادٌل

هنا هذلْقَتعاً في حم ظْناهفالذي ح تابيالك قْطَععاً المم اِهللا لَنا، : وأخيراً، لنُراجِع إرشاد قيني 
 ه، وهـو في كُلِّ طُرقك اعرِفْ . وعلَى فَهمك الَ تَعتَمد تَوكَّْل علَى الرب بِكُلِّ قَلْبِك : " ٦ - ٥ : ٣ أمثال

لَكبس مقَو٦ - ٥ : ٣ أمثال – " ي . 

يه كلالتُنا ألجص هذه فْظح نقد تمكَّنْتَ م تكون أن نا اآلياتعجو . منَر نْكم بتُواظ أن 
 اآليـات مـن والمزيـد حفَظَ المزيد تَ الحلْقات الخاصة بالحفْظ كُلَّ ُأسبوعٍ لكي االستماعِ إلى على

الرائعة ةتابيالك ةَ اِهللا ألنمكَل كدكثيراً في ستُساع كياتح ةاليومي كتمدوخ . 

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


