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____________________________________________________________ 

ةسيحيالم التي تتعلَّقُ بالحياة فْظالح آيات نم ةديدج لَةلْسسوفَ نبدُأ في س . نـا أنعلِّمفاُهللا ي 
الرب خَالص رياةَ كُلَّ شَخْصٍ اخْتَبح زيتُم خمسةَ أشياء هناك . ي الخمسـةُ هـ األشـياء وهـذه : 

سيحالم ، سقدالم الصالةُ ، الكتاب ، اآلخَرين المؤمنين عة ، الشَّرِكَةُ موالشَّهاد . 

فْظالح لقاتح نم لْقَةُل في كُلِّ حلهذا، سوفَ نَتناو ـةبِ الهاموانالج جانباً واحداً من هذه . 
 . التلميذُ يجعُل المسيح محور حياته : موضوعِ األوِل أال وهو وسوفَ نَبدُأ اليوم بال

 من كَلمة اِهللا ونتدرب على حفْظهـا عـن آية رائعة في حلْقَة هذا اليومِ، سوفَ نتأمُل في
 وكما قُلنا في حلْقات سابقَة، فإن حفْظَنا آليات الكتابِ المقـدسِ يسـاعد فـي بنياننـا . قَلْبٍ ظَهرِ

كمؤمنين ، ةنا اليومياِهللا في حيات كلمة نا أيضاً في تطبيقدساعوي . 

م ا ة آي نتأمُل في أنَّنا ال نُريد أن نَحفَظَ اآليات دون فَهمها، فسوفَ وحيثُ لكـي نَفْهـ فْظلح 
ةنا الشخصيقَها في حياتنُطَب نُنا أنكمفَ ينْها ونَرى كَيم قْصودالم . بسوفَ نتدر ،ذَِلك دعاً بسـوي 

فْظعلى ح ةصخَصالم ةخَ لكي لهذا الدرس اآليسنا وقلوبِنا تَرفي أذهان . 

وضوعم ةلهذا ال آي فْظالح يومِ هي هياتح روحم سيحُل المعجالتلميذَ ي و أن ، تابيالك دالشَّاه 
والثانية : ه ةُ تقوُل . ١٧ : ٥ رسالةُ كورنثوسةٌ " : اآلييـدديقَةٌ جخَل ويحِ فَهسي الْمف دَأح كَان ِإن : 

ذَا الْكُلُّ قَدوتْ، هضم يقَةُ قَدتالْع اءا اَألشْييددج ارص " . 

د " : ١٧ : ٥ كورنثوس ٢ ، التلميذُ يجعُل المسيح محور حياته : نُعيد مرةً ُأخرى َأحـ كَان ِإن 
. " اَألشْياء الْعتيقَةُ قَد مضتْ، هوذَا الْكُلُّ قَد صار جديدا : في الْمسيحِ فَهو خَليقَةٌ جديدةٌ



،ُل في ن ل واآلنتأم والرائعة ميلَةالج ةاآلي ر قَلْب هذهظَه نفَظها عنَح َل أنقَب . م ولكي نَفْهـ 
 ما قَصده الرسوُل بولُس في هذه اآلية، يجِب علينا أن نَرجِع إلى اآليات التي تَسبِقُها مباشرةً حيثُ

 : ١٦ - ١٤ في اآليات بولُس يقوُل

" حم نَا َألنرصيحِ تَحسةَ الْمهذَا . ب بسنَح نِإذْ نَح : اتَ َأنَّه مـ قَد داحو كَان ِإن 
 ماتَ َألجِل الْجميعِ كَـي ] المسيح : أي [ وهو . َألجِل الْجميعِ، فَالْجميع ِإذًا ماتُوا

 ِإذًا نَحن من . ذي ماتَ َألجلهِم وقَام يعيشَ اَألحياء فيما بعد الَ َألنْفُسهِم، بْل ِللَّ
دسالْج بسا حدرِفُ َأحالَ نَع اآلن . ،ـدسالْج بسح يحسفْنَا الْمرع كُنَّا قَد ِإنو 

دعب رِفُهالَ نَع نِ اآلنلك " . 

 : ميذ للسيد المسيحِ أن يفْهمها ينبغي على كُلِّ تل في ضوء هذه اآليات، هناك أمور هامةٌ

 هذا ال يعني أن الناس جميعاً قد نالوا الخالص لَكن . ماتَ ألجِل الجميعِ المسيح أن ، أوالً
 فرغْم أن دم المسيحِ كَاف لتسديد ُأجـرة خَطايـا جميـعِ . عنهم بصورة تلقائية ألن المسيح ماتَ

 . ، إالَّ أن الخالص مقَدم فقط لألشخاصِ الذين آمنوا بِيسوع وبما فَعلَه ألجلهِم على الصـليب البشَرِ
 . فالكتاب المقدس يعلِّمنا بوضوحٍ أن خَطيةَ أبينا آدم جعلَتْ كُلَّ الجِنْسِ البشري خاطئاً في نَظَرِ اِهللا

 : ٣ ا، فقد أوجد حال لمشكلة انفصاِلنا عنْه حيثُ نقرُأ في إنجيـِل يوحنَّـا لكن ألن اَهللا يحبن
 تَكُون لَه َألنَّه هكَذَا َأحب اُهللا الْعالَم حتَّى بذََل ابنَه الْوحيد، ِلكَي الَ يهلك كُلُّ من يْؤمن بِه، بْل : " ١٦

 ". الْحياةُ اَألبديةُ

 . يريد أن ينَجينا من عقابِ الخَطية الذي هو موتٌ فَهو . هو قَصد اِهللا لحياتك وحياتي هذا
 لهـذا يقـوُل . والطريقَةُ الوحيدةُ للقيامِ بذِلك هي أن نؤمن بيسوع وبما فَعلَه ألجلنا على الصـليبِ

 َألنَّه لَم يرسِل اُهللا ابنَه ِإلَى الْعالَمِ ِليدين الْعالَم، بْل : " ١٨ و ١٧ : ٣ الرسوُل يوحنَّا في إنجيِل يوحنَّا
الَمالْع بِه خْلُصـنِ اِهللا . ِليـمِ اببِاس نـْؤمي لَم َألنَّه ،يند قَد نْؤمي الَ يالَّذو ،اندالَ ي بِه نْؤمي ياَلَّذ 

يدحالْو ."



 يجِب على كُلِّ إنسانٍ أن يدرِك أن يسوع ماتَ . ماتَ ألجلي أنا شخصياً لمسيح ا أن ، ثانياً
م . فاُهللا يريدنا أن نتمتَّع بعالقَة شخصية معه . ألجله هو شخصياً  وال يمكن لهذا أن يحدثَ مـا لـَ

 وفـي . ، بل وأيضاً ألجلك أنْـتَ شخصـياً فَحسب لجميعِ تَقْتَنع وتتيقَّن بأن المسيح ماتَ ال ألجِل ا
نْكالً عدب، بل وأيضاً بسفَح كلماتَ ال ألج يسوع أن لَمتَع أن عليك جِبرِ، ياألم حقيقَة . فالكتاب 

 لذي يستَحقُّ الموتَ في واقـعِ وهذا يعني أن الشخص ا . المقدس يعلِّمنا أن ُأجرةَ الخطية هي موتٌ
 لكن يسوع جاء وماتَ على الصـليبِ . لماذا؟ ألنَّنا خُطاةٌ ومنْفَصلون عنِ اِهللا . األمرِ هو أنا وأنْتَ

 فـألن . التبرير يعرفُ ب وهذا هو ما . بدالً عنَّا لكي يفْتَدينا من لَعنَة الخطية ولكي يعطينا حياةً أبديةً
 . المسيح ماتَ ألجلنا، فقد أصبحنا مبررين أمام اِهللا

 وعندما . عندما ماتَ المسيح ألجلي ماتَتْ طَبيعتي القديمة . متُّ مع المسيحِ ني أن ، ثالثاً
 ديد من خالِل إيمانه وعندما يولَد اإلنسان من ج . قام المسيح من الموت، اخْتَبرتُ الوالدةَ الجديدةَ

 لهذا يقوُل الرسوُل . بيسوع وبما فَعلَه ألجله فإنَّه ال يعود يعيشُ ألجِل نَفْسه، بل ألجِل المسيح
 فَما . مع الْمسيحِ صلبتُ، فََأحيا الَ َأنَا، بِل الْمسيح يحيا في : " ٢٠ : ٢ رسالة غالطية بولُس في

َأح هنَفْس لَمَأسي ونبي َأحنِ اِهللا، الَّذانِ ابانِ، ِإيمي اِإليمف اهيا َأحفَِإنَّم ،دسي الْجف اآلن اهي يلَألج ." 
 ولتبسيط األمرِ نَقوُل إن موتَ المسيحِ ألجلنا يقود إلى تَبريرِنا، . وهذا هو ما يعرفُ بالتقديس

 . حن مع المسيحِ يقود إلى تَقْديسنا وموتُنا نَ

الثانية و كورنثوس قاَل في رسالة حين رائعة بعبارة نَطَقَ الرسوُل بولُس ١٤ : ٥ قَد : 
 – في المقامِ األوِل – للمسيح هي التي دفَعتْه لَم تَكُن محبةُ بولُس ف ". َألن محبةَ الْمسيحِ تَحصرنَا "

لَه هياتلتكريسِ ح . هياتإلى تكريسِ ح تْهفَعالتي د يه سيحِ لَهةَ المبحم يقوُل إن هنَفْس بولُس بل إن 
 إليه، جذَبه فالمسيح هو الذي بادر بمحبته، وهو الذي بادر بالتضحية ألجله، وهو الذي . للمسيح

 . قام بولُس بتكريسِ حياته للمسيح نتيجةً لذلك كُلِّه، . ه حياةً جديدةً معه وهو الذي أعطا

 : ِإن كَان َأحد في الْمسيحِ فَهو خَليقَةٌ جديدةٌ : " ثُم يتابِع الرسوُل بولُس حديثَه فيقوُل
ص ذَا الْكُلُّ قَدوتْ، هضم يقَةُ قَدتالْع اءا اَألشْييددج عونا إلى التساُؤِل . " اردوهذا ي : األشياء يما ه 

القديمةُ التي مضتْ من حياة بولُس؟ وما هي األشياء الجديدةُ التي حدثَت لَه بعد تَجديده؟



 فْسه، بل َل قليٍل إن الشخص الذي يؤمن بيسوع المسيحِ ال يعود شَخْصاً يعيشُ لنَ ب قُلنا قَ
هلالذي ماتَ ألج على . ليسوع رتتغي ليسوع تَهنَظْر أن وه هذا الشخص هخْتَبِري ُل شيءوأو 

 وهذا بدورِه يقود إلى . فهو ال يعود يراه كَما كان في السابِق، بل يراه بمنظارٍ جديد تماماً . الفور
 نناقشها بشيء من بنا وبسببِ أهمية هذه النُّقْطَة، تَعاَل . وباآلخَرين أيضاً تَغييرِ عالقَته بالمسيحِ

 : التفصيل

 كَيفَ تَغَيرتْ عالقَةُ بولُس بالمسيح؟
تابعاً للمسيحِ، كان بولُس صبِحي َل أناً قَبهوديباً يتعصم . وهنا يقوُل ولنا ه كُمحي كان إنَّه 

 قَبَل " حسب الجسد " كما أنه يقوُل إنَّه كان يعرِفُ يسوع . اآلخَرين بِحسبِ مظْهرِهم الخارجي على
الخاطئة ةووفقاً لمعاييرِ العالمِ الخارجي ةأرضي ةزاوِي نم إلى يسوع نْظُري كان ؛ أي أنَّهبِه هإيمان . 

 وألنَّه لَم يتعلَّم في إحدى . فقد رفَض الكثيرون أن يكون معلِّماً فألن يسوع كان نَجاراً،
 وألنَّه كان يجلس مع الخُطاة وجباة . المعروفَة آنذاك، فقد رفَضوا حكْمتَه ية مدارِسِ الدين ال

 - ١٤ : ٨ يسيين في إنجيِل يوحنَّا يسوع للفر قاَل لهذا . الضراِئبِ، فقد اعتَبروه خاطئاً هو اآلخَر
١٥ " : بَأذْه نالَ ِإلَى َأيي وآت نَأي نم ونلَمفَالَ تَع ا َأنْتُمَأمو . ينُونتَد دسالْج بسح َأنْتُم ." 

،األواِئَل كذلك ينسيحيالم طَهِدضي كان بولُس ِل كيفَ أنسفْرِ أعماِل الرنقرُأ في س . نلَك 
دعأنِ ب دعي لَماً وراً جذريتَغي بولُس رشْق، تَغَيمإلى د هفي طريق وهو وجهاً لوجه التقى بيسوع 

 . فقد عرفَ حينئذ من هو يسوع . ينْظُر إلى يسوع بالطريقَة ذاتها

على أن رتوما أص دتينِ لكي ونقرُأ في إنجيِل يوحنَّا أيضاً أنجرالم بعينيه يرى يسوع 
األموات نم قام أنَّه ن٢٥ : ٢٠ في إنجيِل يوحنَّا أ فنقر . يؤم " : ونيذُ اآلخَرلتوما [ فَقَاَل التَّالَم [ : قَد 

بنَا الرَأير ! مَأ : فَقَاَل لَه هيدي يف رصُأب لَم يرِ، ِإنامسي َأثَرِ الْمي فبِعِإص عَأضيرِ، وامسالْم ثَر 
نالَ ُأوم ،نْبِهي جي فدي عَأضو ." قائالً لَه خَهبثانيةً و يسوع رظَه ِإلَى " : لهذا، حين كبِعِإص اته 

 َأجاب تُوما وقَاَل . تَكُن غَير مْؤمنٍ بْل مْؤمنًا هنَا وَأبصر يدي، وهات يدك وضعها في جنْبِي، والَ
ِإلهِي : لَهي وبر .! وعسي نْتَ : قَاَل لَها آما تُومي يتَنَأير ا ! َألنَّكوري لَمنُوا وآم ينى ِللَّذطُوب ." 

 هي فينا فإن إحدى أهم األشياء التي تتغير وهكذا، حين نؤمن بيسوع ونَقْبلُه رباً ومخلِّصاً لحياتنا
هعةُ معالقَتُنا الشخصي .



تْ عالقَةُ بولُس باآلخَرين؟ ثُمرفَ تَغَيكَي 
 بعبارة . يقوُل بولُس إنَّه كان يحكُم على الناسِ قبَل إيمانه وفقاً لمظاهرِهم الخارجية

ُأخرى، فقد كان نْظُرهِم إلى يهِم، ومكانَتهِم، ولُغَتقرهِم، وعولون ،هِمالناسِ على أساسِ جِنْس 
 أما بعد أن عرفَ يسوع وقَبِلَه مخلِّصاً . االجتماعية، ومستوى تعليمهِم، وألقابِهِم، وغيرِ ذلك

 لهذه المعاييرِ األرضية الخاطئة؛ بْل وفقاً لحياته فقد صار يحتَرِم جميع الناسِ وينْظُر إليهِم ال وِفْقَاً
 . لمعاييرِ اِهللا

،عنى واآلنما م نَكون سيحِ " أنةُ ؟ " في المعبار سيح " تَرِدفي الكتابِ " في الم ةكثير اترم 
 ولى تَضم األشخاص الذين الفئةُ األ : نِ من الناسِ ا فمن وجهة النَّظَرِ السماوية، هناك فَئت . المقدسِ

مسيحِ " هفي الم " مه الذين األشخاص مفي العالَمِ " ؛ والفئةُ الثانيةُ تَض ." ونا هه هِمْل : " والسؤاُل المه 
 ْل بعبارة ُأخرى، هِل اخْتَبرتَ الوالدةَ الجديدةَ؟ هْل سكَن الروح القُدس فيك؟ ه " أنْتَ في المسيح؟

وديداً؟ هذا هج صار كياتفي ح ْل كُلُّ شيءتْ؟ هضم تيقَةُ قَدالع ِل األشياءةٌ؟ هديدأنْتَ خَليقَةٌ ج 
ةباربع قصودسيحِ " المفي الم دأح كان إن ." 

بِحصشَخْصٍ ي ُل أيعجالذي ي ا الشيءسيحِ " أمفي الم " بيسوع نؤمي أن فهي لَهقْبي وأن 
هخلِّصاً لحياتاً ومبس . رأفس في رسالة ِإذْ : " ١٣ : ١ لهذا يقوُل الرسوُل بولُس ،ا َأنْتُمضَأي يهي فالَّذ 

 وهذا ". قُدوسِ سمعتُم كَلمةَ الْحقِّ، ِإنْجِيَل خَالَصكُم، الَّذي فيه َأيضا ِإذْ آمنْتُم خُتمتُم بِروحِ الْموعد الْ
ةرُأج نم كخلِّصماتَ على الصليبِ لكي ي وأنَّه كلأج نم جاء يسوع نْتَ بأنإذا آم عني أنَّكي 

 . من خالِل عمِل الروحِ القُدسِ في قَلْبِك وحياتك وذلك " في المسيحِ " الخطية، فقد أصبحتَ

 سوفَ نكتفي هنا خَليقَة الجديدة التي يتكلَّم عنها الرسوُل بولُس؟ ما هي سماتُ ال أخيراً،
ةديدالج الخَليقَة لهذه ماتس كْرِ ثالثبذ : 

 وَأما : " ١٥ - ١٤ : ٦ حيثُ نقرُأ في رسالة غالطية في داخلنا حقيقي حدوثُ تَغييرٍ ، أوالً
رَأفْتَخ اشَا ِلي َأني، فَحتجِه نَأنَا مِلي و الَمالْع بلص قَد ي بِهيحِ، الَّذسالْم وعسنَا يبيبِ رلِإالَّ بِص 

". َألنَّه في الْمسيحِ يسوع لَيس الْختَان ينْفَع شَيًئا والَ الْغُرلَةُ، بِل الْخَليقَةُ الْجديدةُ . ِللْعالَمِ



 - ٢٢ : ٤ حيثُ نقرُأ في رسالة أفسس اِهللا في البِر والقَداسة والحقِّ أن نَتَمثََّل في ، ثانياً
 َأن تَخْلَعوا من جِهة التَّصرف السابِق اِإلنْسان الْعتيقَ الْفَاسد بِحسبِ شَهوات الْغُرورِ، : " ٢٤

 ". جديد الْمخْلُوقَ بِحسبِ اِهللا في الْبِر وقَداسة الْحقِّ وتَتَجددوا بِروحِ ذهنكُم، وتَلْبسوا اِإلنْسان الْ

 من خالِل األعماِل الصالحة التي نقوم وذلك أن نَعيشَ حياتَنا بطريقَة تُمجد اِهللا ، ثالثاً
 ي الْمسيحِ يسوع َألعمال َألنَّنَا نَحن عملُه، مخْلُوقين ف : " ١٠ : ٢ فنحن نقرُأ في رسالة أفسس . بها

 ". صاِلحة، قَد سبقَ اُهللا فََأعدها ِلكَي نَسلُك فيها

نأتي اآلن فْظإلى ح ةاآلي تابيالك ة صخَصالم وكَما . لهذا الدرس ة فْظالح لْقاتنا في حذَكَر 
ابِقَةنَ سوفَ ، الس 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
 رفْنـا ع وقـد ١٧ : ٥ كورنثوس ٢ اآلية وهذا هو ما فَعلناه قَبَل قليٍل حين تأملنا في . على حفْظها

 . معناها

 اكتب موضوع اآليـة فـي : بالطريقة التالية صغيرة اآليةَ الكتابيةَ على بِطاقَة اكْتُب : ثانياً
 التلميذُ يجعـُل المسـيح محـور : " الحفْظ لهذا اليومِ هو آية موضوع و ( من البِطاقَة الجزء األعلى

هياتسيح : " أو اكْتُب فقط ؛ " حالم " .( اكْتُب ،ذَِلك دعب تابيالك دفَظُها الشَّاهالتي ستَح لآليات ) نا ودشـاه 
تابيلهذا الك وه اكتب اآليةَ كاملةً ). ١٧ : ٥ كورنثوس ٢ : اليوم و . ثُم دـةَ الشَّـاهتابك دأخيراً، َأع 

 . الكتابي مرةً أخرى في السطْرِ 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

 التـي أسـابيع، وراجـع اآليـات خمسة لمدة يومٍ لَّ كُ الجديدةَ الكتابيةَ اآليةَ راجِع : وأخيراً رابعاً
. أسابيع ثالثة لَّ على األقل كُ واحدةً مرةً حفظْتَها سابقاً



،ةَ ع نبدأ ل واآلنملي إلى أن فْظت الح ترديد نم تمكَّن ةاآلي النَّظَـرِ إلـى الكتـابِ هذه دون 
ددالتي أع سِ أوِ البِطاقَةقدا تَه الم . تُعيد أن جوس ما أر اآلن أقولُه : 

 . المسيح
 . ١٧ : ٥ كورنثوس ٢

 : ِإن كَان َأحد في الْمسيحِ فَهو خَليقَةٌ جديدةٌ

ةً ُأخرى نُعيدرم : 
 . المسيح

 . ١٧ : ٥ كورنثوس ٢
 : ِإن كَان َأحد في الْمسيحِ فَهو خَليقَةٌ جديدةٌ

 : طَعاً آخَر ثُم سنُضيفُ مقْ
 . المسيح

 . ١٧ : ٥ كورنثوس ٢
 اَألشْياء الْعتيقَةُ قَد مضتْ، : ِإن كَان َأحد في الْمسيحِ فَهو خَليقَةٌ جديدةٌ

ةً ُأخرى نُعيدرم : 
 . المسيح

 . ١٧ : ٥ كورنثوس ٢
 ياء الْعتيقَةُ قَد مضتْ، اَألشْ : ِإن كَان َأحد في الْمسيحِ فَهو خَليقَةٌ جديدةٌ

 : ونقوَل ثُم نُضيفُ المقْطَع األخير
 . المسيح

 . ١٧ : ٥ كورنثوس ٢
 اَألشْياء الْعتيقَةُ قَد مضتْ، : ِإن كَان َأحد في الْمسيحِ فَهو خَليقَةٌ جديدةٌ "

". هوذَا الْكُلُّ قَد صار جديدا



 : مع إضافَة الشَّاهد الكتابي في نهاية اآلية ُأخرى نُعيد مرةً
 . المسيح

 . ١٧ : ٥ كورنثوس ٢
 اَألشْياء الْعتيقَةُ قَد مضتْ، : ِإن كَان َأحد في الْمسيحِ فَهو خَليقَةٌ جديدةٌ "

 ". هوذَا الْكُلُّ قَد صار جديدا
 . ١٧ : ٥ كورنثوس ٢

عاَل بنا ، ت واآلن عاً نُراجِعظْناها مفح سِ آياتخَم رآخ لْ في الح السابقة قات : 

 َأن اَهللا : وهـذه هـي الشَّـهادةُ : ١٣ - ١١ : ٥ رِسالةُ يوحنَّا األولى . الخَالصِ يقين أوالً،
هني ابف ياةُ هيالْح ههذةً، ويداةً َأبيطَانَا حا . َأع لَه ناِهللا م ن ابـ لَـه سلَي نماةُ، ويالْح فَلَه نالب 

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

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

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

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

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

 : ت األسابيع الماضية ثم نأتي اآلية الخامسة من آيا
 وعلَى فَهمك الَ تَوكَّْل علَى الرب بِكُلِّ قَلْبِك : " ٦ - ٥ : ٣ أمثال ، يقين إرشاد اِهللا لَنا خامساً،

دتَمتَع . لَكبس مقَوي وهو ،رِفْهاع كقي كُلِّ طُر٦ - ٥ : ٣ أمثال – " ف .



 كورنثـوس ٢ ، المسـيح : في حلْقَتنا هذه ها حفظْنا تابيةَ التي اآليةَ الك وأخيراً، لنُراجِع معاً
د : ِإن كَان َأحد في الْمسيحِ فَهو خَليقَةٌ جديدةٌ " : ١٧ : ٥  اَألشْياء الْعتيقَةُ قَد مضتْ، هوذَا الْكُلُّ قـَ

 . ١٧ : ٥ كورنثوس ٢ – " صار جديدا

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

الرائعة ةَ اِهللا ألنمكَل كدكثيراً في ستُساع كياتح ةاليومي كتمدوخ . 

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


