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 يومياً يواظب على قراءة كَلمة اِهللا التلميذُ
____________________________________________________________ 

 عندما بدأ السـيد . " ذَة ـ لم ـ تَ " حلْقَة جديدة من في - صديقي المستَمع - بِك أهالً ومرحباً
الم خبِروا اآلخَرينم لكي يهبرداألشخاصِ و نجموعةً مم ةَ على اْألرضِ، اختارلَنيالع تَهدمخ سيح 
نع هياتح ، هعجزاتوم ، هوتوم ، هتيامقو ، ماءإلى الس هعودالثَّاني ، وص جيِئهوم . هـؤالء حأصب وقَد 

 المسيح يريد من السيد كذلك، فإن . ألنَّهم تَتَلمذوا على يديه " المسيحِ تالميذ " ـ األشخاصِ يعرِفون ب
اآلخَـرين خبِري أنميقَةً وةً عرِفَةً شَخْصيعم عرِفَهي أن ؛ أيلميذاً لَهت كوني أن بِه نكُلِّ شَخصٍ يؤم 

نْهع . رنامهذا الب دنا لَكأعد فَقَد ،لذلك على أن كساعدتلم ج بِحالمسيح تُص سوعي تلميذاً للرب . 

 وقُلنـا . سلْسلَة جديدة من آيات الحفْظ التي تتعلَّقُ بالحياة المسيحية بدأنا في الحلقة السابقة ب
إن الرب خَالص رياةَ كُلَّ شَخْصٍ اخْتَبح زيتُم خمسةَ أشياء أ هناك يهال و : سـيحالم ، والكتـاب 

سقدوالصالةُ ، الم ، اآلخَرين المؤمنين عة ، والشَّرِكَةُ موالشَّهاد . 

 أما في . أالَ وهو المسيح من هذه الجوانبِ كما أنَّنا تناولنا في الحلْقَة السابقة الجانب األوَل
نا لهذا اليومِ، فسوفَ نَتناولْقَتح سقدالم تابالك وهالثاني أال و بنـا . ُل الجانحلقَت نوانع فإن لذلك 

وه ههذ : على قراءة بواظاِهللا التلميذُ ي ةماً كَليومي . 

 من كَلمة اِهللا ونتدرب على حفْظهـا عـن آية رائعة في حلْقَة هذا اليومِ، سوفَ نتأمُل في
فْظُ ف . رِ قَلْبٍ ظَهن ح نا كمؤمنيننيانفي ب دساعسِ يقدتابِ المالك ا آليات ، نا أيضاً في تطبيـقدساعوي 

ةنا اليومياِهللا في حيات كلمة . 

م ا ة نتأمُل في آي أنَّنا ال نُريد أن نَحفَظَ اآليات دون فَهمها، فسوفَ وحيثُ لكـي نَفْهـ فْظلح 
 سـوياً بعد ذَِلك، سوفَ نتدرب . صود منْها ونَرى كَيفَ يمكنُنا أن نُطَبقَها في حياتنا الشخصية المقْ

فْظعلى ح لْقَةالح لهذه ةصخَصالم ةخَ لكي اآليسنا وقلوبِنا تَرفي أذهان .



وضوعم ةآي لهذا اليومِ هي فْظالتلميذَ الح وا أناً ياِهللا يومي ةمكَل ةعلى قراء بو ظ ، دالشَّاه 
تابيالك وتَّى : هةُ تقوُل . ٤ : ٤ إنجيُل مسيحِ اآليالم دعلى ِلسانِ السي : " كْتُوبم : هدحزِ وبِالْخُب سلَي 

 . " يحيا اِإلنْسان، بْل بِكُلِّ كَلمة تَخْرج من فَمِ اِهللا

م ةً ُأخرى نُعيداً التلميذُ : راِهللا يومي ةمكَل على قراءة بواظتَّى ، ي٤ : ٤ إنجيل م : " كْتُوبم : 
 ". لَيس بِالْخُبزِ وحده يحيا اِإلنْسان، بْل بِكُلِّ كَلمة تَخْرج من فَمِ اِهللا

 قَبَل أن نَحفَظهـا عـن آلية الرائعة هذه ا نتأمُل في – صديقي المستمع – واآلن، تَعاَل بِنا
 فما الذي قَصده يسـوع ". مكْتوب " أال وهي هنا ونبدُأ بالكلمة األولى التي قالَها يسوع . ظَهر قَلْب

بقوِله " كْتوب؟ " م 

 . ارِ المقدسة عندما يقتبس آيةً أو قوالً من األسف ") مكْتوب (" كان يسوع يستخدم هذه الكلمة
،هتمدخ ةفي بداي يسوع إبليس بروعندما ج بكلمة يسوع عليه دكْتوب " رحيـثُ " م اتـرثالثَ م 
ةسقداألسفارِ الم نةً مفي كُلٍّ منها آي اقتبس . إبليس فعندما قاَل لَه " : اِهللا فَقُـْل َأن ـنكُنْـتَ اب ِإن 

 لَيس بِالْخُبزِ وحده يحيا اِإلنْسان، بْل بِكُـلِّ : مكْتُوب : " أجابه يسوع قائالً " لْحجارةُ خُبزا تَصير هذه ا
 . في العهد القَديمِ ٣ : ٨ ؛ وهي آيةٌ وردتْ في سفْرِ التثنية " كَلمة تَخْرج من فَمِ اِهللا

إبليس كُنْتَ : " وعندما قاَل لَه ِإن كْتُـوبم فَُل، َألنَّـه ِإلَى َأسـ كنَفْس حاِهللا فَاطْر ناب : َأنَّـه 
لَكرٍ رِججبِح مدالَ تَص ِلكَي لُونَكمحي يهِمادلَى أيفَع ،بِك الَِئكَتَهي موصقـائالً " ي يسـوع ـهأجاب ، : 

 . في العهد القَديمِ ١٦ : ٦ آيةٌ وردتْ في سفْرِ التثنية ؛ وهي " الَ تُجرب الرب ِإلهك : مكْتُوب َأيضا "

ليسوع تَ ِلي : " وعندما قاَل إبليسدجستَ ورخَر ا ِإنهيعمج ههذ يكطُأع " يسـوع هأجاب ، 
 ؛ وهي آيةٌ وردتْ فـي " حده تَعبد ِللرب ِإلهِك تَسجد وِإياه و : َألنَّه مكْتُوب ! اذْهب يا شَيطَان : " قائالً

 وال – أهميةَ الكتابِ المقدسِ في حياتنـا اليوميـة وهذا يرينا . في العهد القَديمِ ١٣ : ٦ سفْرِ التثنية
التجارِب نُواجِه ما حينيس . ـكفي خالص شَكِّكَكي أو أن ،بِطَكحي أن َل الشيطانأو لذلك، إذا حاو 

نْكع هوإبعاد هتمقاولم ةياِهللا الح فالتجئ إلى كلمة ،كبرجي أو أن ،كإيمان .



،؟ واآلنهدحزِ ويا بالخُبحال ي اإلنسان أن القَديم هباُهللا شَع لَّمفَ عـفْرِ كَينقـرُأ فـي س 
 نَا ُأوصيكُم بِها الْيوم تَحفَظُـون ِلتَعملُوهـا، ِلكَـي تَحيـوا جميع الْوصايا الَّتي َأ : " ٥ - ١ : ٨ التثنية

ي وتَتَذَكَّر ... وتَكْثُروا  كُلَّ الطَّرِيق الَّتي فيها سار بِك الرب ِإلهك هذه اَألربعين سنَةً في الْقَفْرِ، ِلكـَ
م َأتَحفَظُ وصاياه َأم الَ؟ : في قَلْبِك يذلَّك ويجربك ِليعرِفَ ما  فََأذَلَّك وَأجاعك وَأطْعمك الْمن الَّذي لـَ

 كُلِّ ما يخْـرج تَكُن تَعرِفُه والَ عرفَه آباُؤك، ِلكَي يعلِّمك َأنَّه لَيس بِالْخُبزِ وحده يحيا اِإلنْسان، بْل بِ
ي . ثيابك لَم تَبَل علَيك، ورِجلُك لَم تَتَورم هذه اَألربعين سنَةً . مِ الرب يحيا اِإلنْسان من فَ فـ لَمفَـاع 

كِإله بالر كبَأد قَد نَهاب اناِإلنْس بَؤدا يكَم َأنَّه قَلْبِك ." 

أن اآليات هنرى من خالِل هذ ملَّهـذنَةً لكي يس أربعين ةدلم ةرِيفي الب القَديم هبشَع اَهللا قاد 
مهبرجوي . ِلهالذي اعتادوا على تناو يزِ والطَّعامِ العادللخُب رونفْتَقفقد كانوا ي . مهلهذا، فقد أجـاع 

مهنَقِّي قلوبتحتَ التجارِبِ لكي ي مهعم اُهللا ووضهعودواف ـهِملوا على أنْفُستَّكال ي أن مهلِّمعولكي ي ، 
هدحو وه بل عليه ،إنسانٍ آخَر إالَّ و . أو على أي ،قاسـية في ظُروف ونرمي ملَهعاَهللا ج أن غْمر 

 كمـا . بِس لَم تَبَل طواَل أربعين سنَة فقد أوجد لَهم المن ليأكلوه، وأعطاهم مال . أنه لم يتَخَلَّ عنْهم
لتهبةالم على رماِل الصحراء طويلة رِ لساعاتيمِ بسببِ السالتور نم مهظَ أقْدامفح أنَّه . 

ها طريقَةُ ال وهكذا، كانَتـتَ اُهللا التي اختارتَح هـعضي أن ي هـ هبويؤد هبشَع لِّمعلكي ي 
الض بـل بكُـلِّ . غْط ،هدحزِ وحيا بالخُبال ي اإلنسان أن وه اهإي مهلِّمعي أن الذي أراد الدرس وكان 

 . فالكالم الذي خَرج من فَمِ اِهللا هو الذي أوجد المن الذي كـانوا يأكلونَـه . كَلمة تَخْرج من فَمِ اِهللا
الكالم فإن ،كذلك ـطسنا في وعشَجحيينا ويالذي ي وسِ هقدتابِ المالِل الكخ نلنا اُهللا م الذي يقولُه 

 . والضغوط هذا العالَمِ المليء باآلالمِ والتجارِبِ

 هْل هناك أمثلةٌ من الكتابِ المقدسِ على الكالمِ : قائالً – صديقي المستمع – وقد تتساءُل
 من فَمِ اِهللا؟ الخارِجِ

 " ِليكُن نُور " فنحن نقرُأ في األصحاحِ األوِل من سفْرِ التكوين أن اَهللا قاَل ! أجْل يا صديقي
نُور فكان . نْهم ةمبِكَل وكُلَّ شَيء والنجوم بوالكواك ضخَلَقَ األر كما أنَّه . ـا نَعـودم ـووهذا ه 

". بِكَلمة الرب صنعت السماواتُ، وبِنَسمة فيه كُلُّ جنُودها : " ٦ : ٣٣ فنقرأه في المزمور



 : ) بِحسب ما ورد في الترجمة التفسـيرية ( ٣ : ١١ ونقرُأ أيضاً في الرسالة إلى العبرانيين
" جخَر قَد كُلَّه نالْكَو َأن رِكانِ، نُداِإليم طَرِيق نعاِهللا و ـنـرٍ مَأم ةمبِكَل ودجِإلَى الْو . ى ِإن  حتـَّ

ةنْظُوررِ مورٍ غَيُأم نم نتَكَو قَد ،نْظُورنَا الْمالَمع ! " أي كلمةَ اِهللا قادرةٌ على خَلْـق رينا أنوهذا ي 
 . شَيء من العدم

 وهذا يرينا أنه ". يس شَيء غَير ممكنٍ لَدى اِهللا َألنَّه لَ : " ٣٧ : ١ كذِلك، نقرُأ في إنجيل لوقا
رقاد فإنَّه ،نْهم ةمبِكَل اَهللا خَلَقَ الكون أيضاً – كما أن نْهم ةمبِكَل – وحِ الحيـاةثِّ رعلى إحيائنا وب 

 يسوع اإلنسان من الصـمود فـي فكلمةُ اِهللا هي التي أوجدتْ الظروفَ التي مكَّنَتْ . فينا من جديد
ذَِلك دعتَجارِبِ الشيطانِ ب ةهمواج نميوماً و أربعين ةالبري . أن ـدتَقعي كان الشيطان ففي حين أن 

بكُلِّ وضوحٍ أن يسوع لَناً، أعيح يسوع إلبقاء الالزِم حيدالو الشيء وه يالعاد زـةَ اِهللا الخُبمكَل 
يه ةيياةُ كُلِّ إنسانٍ الحح عليه خُ الذي تقوماسالر األساس . 

 لَكن كيفَ تَعمُل كلمةُ اِهللا على إحياء اإلنسانِ؟
ـة؛ أي على األمورِ الماديهدحزِ وحيا على الخُبي أن يستطيع اإلنسان أن الكثيرون دتَقعي 

 لكن يسوع أعلَن عن خَطِأ هذا االعتقاد وبين أن كَلمةَ اِهللا الحيـة . إلى اِهللا وسة دون الحاجة الملم
 كَما أنَّها الوحيدةُ القادرةُ علـى خَلْـق الظـروف . هي وحدها القادرةُ على إعطاء الحياة لإلنسانِ

 ن يكون لَدينا خُبز نأكُلُه، وإن لم يتكلَّم اُهللا فلن يكون هنـاك فإن لَم يتكلَّم اُهللا فل . المواتية لَنا كَبشَر
ناكه كوناُهللا فلن ي لم يتكلَّم وإن ،هنَتَنَفَّس واءلينا هتُشْرِقُ ع سشَم . 

 يكْثُر فيـه فرغْم أننا نعيشُ في عالمٍ علماني . م ال َأ وهذا ينْطَبِقُ علينا سواء كُنَّا نؤمن باِهللا
إالَّ أن ،ةالمادي إالَّ باألشياء ال يؤمنون الكثيرين أن غْماِهللا، ور بوجود ال يؤمنون الذين دونلْحالم 
كوا ذِلـكرواء أدس ةياِهللا الح اِهللا وعلى كلمة على وجود دونتَمعالناسِ ي جميع يقوُل لنا إن يسوع 

 . كوه لم يدرِ م َأ

 لكن يسوع تَحدثَ فَقَطْ عنِ الكالمِ الذي يخْرج من فَمِ اِهللا ولَم يتحدثْ : قد يقوُل قاِئٌل وهنا،
ةكتوباِهللا الم ةمكَل نع . ونا هه هنَفْس حطْرتَّـى : إذاً، السؤاُل الذي يةُ ماآلي ْل تُشيرإلـى ٤ : ٤ ه 

كتوباِهللا الم أيضاً؟ كلمة ة



ه نَطَـقَ بكلمتـه . ففي الماضي، كان اُهللا يتكلَّم من خالِل األنبياء ! أجْل يا صديقي  كما أنـَّ
 اَُهللا، بعد مـا : " ٢ و ١ : ١ فنحن نقرُأ في الرسالة إلى العبرانيين . األخيرة من خالِل يسوع المسيح

اءاآلب قَ كَلَّم اءبِاَألنْبِي ،ةيرق كَثطُراعٍ وا، بَِأنْويمد ـهنـي ابف ةيرامِ اَألخاَألي هي هذنَا فكَلَّم ] سـوعي 
 ] ...". المسيح

حـبةَ فأص سـقدالم نوا كلمتَهودي أن نينيعالذي أوحى ألشخاصٍ م واَهللا ه أن لَمنَع ونحن 
فُ بالكتابِ المرعسِ لدينا ما ييا . قدمفْرِ إرنقرُأ في س ٢ : ٣٦ فنحن على ِلسانِ الرب " : ـكخُذْ ِلنَفْس 

بِه تُكي كَلَّمكُلَّ الْكَالَمِ الَّذ يهف اكْتُبفْرٍ، وس جرة ". د  : ٢١ : ١ كما نقرُأ في رسالة بطـرس الثانـي
 ". ، بْل تَكَلَّم ُأنَاس اِهللا الْقديسون مسوقين من الروحِ الْقُدسِ َألنَّه لَم تَْأت نُبوةٌ قَطُّ بِمشيَئة ِإنْسانٍ "

 فنحن نقرُأ فـي . يرينا أن كلمةَ اِهللا تبقى قويةً وفعالةً سواء كَانَتْ منْطوقَةً أو مكتوبةً وهذا
م َألَيستْ هكَذَا كَلم : " على ِلسانِ الرب ٢٩ : ٢٣ سفْرِ إرميا  تي كَنَارٍ، يقُوُل الرب، وكَمطْرقَة تُحطـِّ
ي . إذاً، حيثُ أن الكتاب المقدس هو كلمةُ اِهللا المكتوبة، فإنه قَوِي وفعاٌل " الصخْر؟ لـموالدليُل الع 

 كما أنَّه يقضـي علـى كُـلِّ . الصخْر على ذِلك هو أنَّه يحطِّم القلوب القاسيةَ كَما تُحطِّم المطْرقَةُ
 وهذا هو ما يؤكِّده كاتب الرسالة إلـى العبـرانيين . مجادالت بشرية كَما تَقضي النَّار على القَشِّ

ةقوُل في اآليـ : " ١٢ : ٤ حيثُ يي حذ فـيكُـلِّ س ـنى مضَأمالَةٌ وفَعةٌ ويةَ اِهللا حمكَل نِ، َألنيد 
هاتينالْقَلْبِ و ةٌ َأفْكَارزيممخَاخِ، والْمِل وفَاصالْموحِ والرالنَّفْسِ و قفْرخَارِقَةٌ ِإلَى مو ." 

سقدالم تابالك فإن نا عالوةٌ على هذا كُلِّهلكي نُنْمو في إيمان بِه كيدعونا إلى التمس هنفس 
ديم : " ٢ : ٢ رسالة بطرس األولى حيثُ نقرُأ في الْعـ يقْلالْع نوا اللَّباشْتَه ،اآلن ينلُودوكََأطْفَال مو 

وا بِهتَنْم شِّ ِلكَينا حيثُ ". الْغسِ لحياتقدالكتابِ الم ةأهمي ننا عخْبِري نقـرُأ فـي والرسوُل بولُس 
 كُلُّ الْكتَابِ هو موحى بِه من اِهللا، ونَافع ِللتَّعليمِ والتَّوبِيخِ، " : ١٧ و ١٦ : ٣ رسالة تيموثاوس الثانية

 ". ِللتَّقْوِيمِ والتَّْأديبِ الَّذي في الْبِر، ِلكَي يكُون ِإنْسان اِهللا كَامالً، متََأهبا ِلكُلِّ عمل صاِلحٍ

 لمدونَةَ في الكتابِ المقـدسِ ال تَخْتَلـفُ عـن كَلمـة اِهللا تلخيصاً لما سبق، فإن كلمةَ اِهللا ا
ى تَحريرنا المنْطوقَة ألنَّها قادرةٌ على كَشْف إعالنات اِهللا لَنا، وعلى  مـن قيـود الخطيـة، وعـل

في إيمان نا على النُموتدساعي إلى الخَالصِ، وعلى مالمؤد نا إلى الطريقإرشاد ـعنـا منا وعالقَت 
. الرب يسوع المسيح



فيـه كُلَّ يومٍ ألن ِل فيهسِ والتأمقدتابِ المالك ةعلى قراء بواظي قيقيالتلميذَ الح لهذا، فإن 
 . كُلَّ ما نَحتاج إليه لبناِئنا في اإليمانِ وإدخاِلنا إلى عمق الشَّرِكَة مع اِهللا

نأتي اآلن فْظإلى ح ةاآلي تابيالك ة صخَصالم ة لْقَةالح وكَما . لهذه فْظالح لْقاتنا في حذَكَر 
ابِقَةنَ سوفَ ، الس نا طَريقَةً تْبه ع فْظللح عِ خُطْواتبعلى أر تَقوم يهأال و : 

 فَفَهم اآليات سـيعينُك . َل أن تُحاوَِل حفْظَها الكتابية وافْهمها جيداً قَب اآليات في تأمْل : أوالً
 . وعرفْنا معناها ٤ : ٤ متَّى اآلية وهذا هو ما فَعلناه قَبَل قليٍل حين تأملنا في . على حفْظها

 آليـة فـي اكتب موضوع ا : بالطريقة التالية صغيرة اآليةَ الكتابيةَ على بِطاقَة اكْتُب : ثانياً
 يواظب على قراءة كَلمـة التلميذُ : " الحفْظ لهذا اليومِ هو آية موضوع و ( من البِطاقَة الجزء األعلى

 لآليـات التـي سـتَحفَظُها الشَّاهد الكتابي بعد ذَِلك، اكْتُب ). " كَلمةُ اِهللا : " أو اكْتُب فقط ؛ " اِهللا يومياً
 أخيراً، َأعد كتابةَ الشَّـاهد و . ثُم اكتب اآليةَ كاملةً ). ٤ : ٤ إنجيل متَّى : ابي اليوم هو شاهدنا الكت و (

 . 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 . آلخر ا

 التـي أسـابيع، وراجـع اآليـات خمسة لمدة يومٍ لَّ كُ الجديدةَ الكتابيةَ اآليةَ راجِع : وأخيراً رابعاً
 . أسابيع ثة ثال 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 البِطاقَةقدتَها الم . تُعيد أن جوس ما أر اآلن أقولُه : 

 . كَلمةُ اِهللا
 ٤ : ٤ إنجيل متَّى

" كْتُوببِالْخُ : م سلَي انا اِإلنْسيحي هدحزِ وب



ةً ُأخرى نُعيدرم : 
 . كَلمةُ اِهللا

 ٤ : ٤ إنجيل متَّى
" كْتُوبم : انا اِإلنْسيحي هدحزِ وبِالْخُب سلَي 

قْطَعاً آخَرسنُضيفُ م ثُم : 
 . كَلمةُ اِهللا

 ٤ : ٤ إنجيل متَّى
" كْتُوبم : هدحزِ وبِالْخُب سفَمِ اِهللا لَي نم جتَخْر ةمْل بِكُلِّ كَلب ،انا اِإلنْسيحي " . 

ةً ُأخرى نُعيدرم : 
 . كَلمةُ اِهللا

 ٤ : ٤ إنجيل متَّى
" كْتُوبفَمِ اِهللا : م نم جتَخْر ةمْل بِكُلِّ كَلب ،انا اِإلنْسيحي هدحزِ وبِالْخُب سلَي " . 

 : مع إضافَة الشَّاهد الكتابي في نهاية اآلية خرى نُعيد مرةً ُأ
 . كَلمةُ اِهللا

 ٤ : ٤ إنجيل متَّى
" كْتُوبفَمِ اِهللا : م نم جتَخْر ةمْل بِكُلِّ كَلب ،انا اِإلنْسيحي هدحزِ وبِالْخُب سلَي " . 

 ٤ : ٤ إنجيل متَّى

تعاَل بنا واآلن ، نُراجِع رعاً آخظْناها مفح سِ آياتخَم لْ في الح السابقة قات : 

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



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

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

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

 وعلَى فَهمـك الَ تَوكَّْل علَى الرب بِكُلِّ قَلْبِك : " ٦ - ٥ : ٣ أمثال ، يقين إرشاد اِهللا لَنا ، رابعاً
دتَمتَع . لَكبس مقَوي وهو ،رِفْهاع كقي كُلِّ طُر٦ - ٥ : ٣ أمثال – " ف . 

 : ي الْمسيحِ فَهو خَليقَـةٌ جديـدةٌ ِإن كَان َأحد ف " : ١٧ : ٥ كورنثوس ٢ خامساً، المسيح،
 . ١٧ : ٥ كورنثوس ٢ – " اَألشْياء الْعتيقَةُ قَد مضتْ، هوذَا الْكُلُّ قَد صار جديدا

 : ٤ إنجيل متَّى ، كَلمةُ اِهللا : في حلْقَتنا هذه ها حفظْنا اآليةَ الكتابيةَ التي وأخيراً، لنُراجِع معاً
٤ : سوعي أجاب : " كْتُوبفَمِ اِهللا : م نم جتَخْر ةمْل بِكُلِّ كَلب ،انا اِإلنْسيحي هدحزِ وبِالْخُب سلَي " - 

 . ٤ : ٤ إنجيل متَّى

كلالتُنا ألجستمع – صعزيزي الم – يه هذه فْظح نقد تمكَّنْتَ م تكون أن نا اآلياتعم . 
 حفَظَ المزيـد تَ الحلْقات الخاصة بالحفْظ كُلَّ ُأسبوعٍ لكي االستماعِ إلى أن تُواظب على منْك نَرجو

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

نَلقاكُم س – وإلى أننا الماءزتمعين أع – جبرنام نم جديدة نَّـا " تلمـذة " في حلقةم لكُـم ، 
 وسالم اِهللا الذي يفوقُ كُلَّ عقٍْل يحفَظُ قُلوبكُم وأفكـاركُم فـي المسـيحِ . أطيب اُألمنيات والتحيات

. آمين . يسوع


