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 الصالة يواظب على التلميذُ
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 ويخْتَبِر خَالص اِهللا العجيبِ، ويصبِح فَرداً في ، عنْدما ينْتَقُل اإلنْسان من الظُّلْمة إلى النورِ
 دروس مـن دروس وقَد اخْتَرنا أن نُخَصص خَمس . فإن حياتَه تَتَغَير من عدة جوانب ، عائلة اِهللا

 أال تُميز حياةَ كُلَّ شَخْصٍ اخْتَبر خَالص الرب أشياء خمسة للحديث عن " تَلْمذَة " الحفْظ في برنامجِ
يهةُ : والشخصي القَتُهسيحِ ب عو ، الم ةعلى قراء تُهالكتابِ مواظَب سقدعلى و ، الم تُهمواظَب الصالة ، 

 عن ما فَعلَه المسيح ألجله الشَّهادة مواظَبتُه على و ، مع المؤمنين اآلخَرين الشَّرِكَة مواظَبتُه على و
هياتفي حو . 

 الشخصية بالسيد المسـيحِ، التلميذ عن عالقَة ين ظ السابق الحفْ درسي في تعلمنا وحيثُ أنَّنا
 أال وهـو لثَ الجانب الثا اليوم نَتناوُل يواظب على قراءة كَلمة اِهللا يومياً، فسوفَ عن أن التلميذَ و
على التلميذَ أن بواظي الةالص . 

 على حفْظها عـن ظَهـرِ ونتدرب ، من كَلمة اِهللا آية ي ف هذا اليومِ درس في سوفَ نتأمُل
 ويساعدنا أيضاً في تطبيق كلمـة ، ا آليات الكتابِ المقدسِ يساعد في بنياننا كمؤمنين ن حفْظُ ف . قَلْبٍ

ةنا اليومياِهللا في حيات . 

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

فْظعلى ح ةاآلي خَ لكي هذهسنا وقلوبِنا تَرفي أذهان .



وضوعم ةآي فْظلهذا اليومِ الح والتلميذَ ه على أن بواظي الةو الص ، تابيالك دالشَّاه ـوه : 
 ِإن ثَبتُّم في وثَبتَ كَالَمي فيكُم تَطْلُبون ما تُرِيدون فَيكُـون " : يقول يسوع . ٧ : ١٥ يوحنَّا إنجيُل

لَكُم " . 

 ِإن ثَبتُّم في وثَبـتَ " : ٧ : ١٥ يوحنَّا إنجيل ، الصالة لى يواظب ع التلميذُ : نُعيد مرةً ُأخرى
لَكُم كُونفَي ونا تُرِيدم ونتَطْلُب يكُمي فكَالَم ." 

 : " إن " اآليةُ بِكَلمة بدُأ ت . قَبَل أن نَحفَظها عن ظَهر قَلْب هذه اآلية واآلن، تَعاَل بِنا نتأمُل في
" ثَب إن يف ةَ فما الذي ..." تُّممكَل عمنَقْرُأ أو نَس حين همنَفْه " ؟ " إن أن ـةربيالع اللُّغَة دنا قواعتُخْبِر 

 في ما يتعلَّقُ باستجابة [ وهذا يعني أن الوعد الذي قَطَعه يسوع لتالميذه . هي أداةُ شَرط " إن " كَلمةَ
 بعبارة ُأخرى، فإن الوفاء بهذا الوعد يتوقَّفُ على تَنفيذ هذا . هو وعد مشْروطٌ ] طلْباتهِم ِل اآلبِ اِهللا

 . الشَّرط

 ما هو الشَّرطُ الذي وضعه يسوع لكي يستَجيب : هذا إلى سؤاٍل هام جِداً أال وهو يقودنا
ن اُهللا اآلبلَواتنا وصلْباتا؟ لط 

م " : نَقْرأ اآليةَ مرةً ُأخرى  ". ِإن ثَبتُّم في وثَبتَ كَالَمي فيكُم تَطْلُبون ما تُرِيدون فَيكُـون لَكـُ
ةستجابالم الةنِ للصطَيشَر ةاآلي هذفي ه الشَّ : نَجِد ُل رطُ األو أن نم تأكِّدينلُنا معجاَهللا اآل الذي ي ب 

نا سيستَجيبلْباتلط هتبحسيحِ وفي متَ في المنَثْب أن وا . هطُ الثاني أمفَ الشَّر ـتَ كَـالمثْبي أن ـوه 
. فينا وفي حياتنا المسيحِ

 ُل يقـو " ؟ وأن يثْبتَ كَالم المسيحِ فـي ما معنى أن أثْبتَ في المسيحِ " : وربما تَتساءُل هنا
 الَّذي يثْبتُ في وَأنَا فيه هـذَا يـْأتي . َأنَا الْكَرمةُ وَأنْتُم اَألغْصان : " ٥ : ١٥ في إنجيِل يوحنَّا يسوع

 و ٩ : ١٥ كما أنه يقوُل في إنجيـِل يوحنَّـا ". بِثَمرٍ كَثيرٍ، َألنَّكُم بِدوني الَ تَقْدرون َأن تَفْعلُوا شَيًئا
١٠ " : َأنَا كَم تُكُمببَأح كَذِلك ي اآلبنبي . ا َأحتبحي متُوا في . اُثْب فـ تُـونتَثْب ايـايصو ظْـتُمفح ِإن 

". محبتي



 فالمسـيح . نَرى من خالِل هذه اآليات أن يسوع ثابِتٌ فينا وأنَّه يريدنا أن نَثْبتَ فيه أيضاً
 يأخُذَ طَبيعةً بشريةً مثْلَنـا، وأن يـأتي وقد اقْتَضتْ محبتُه لَنا أن . ةً فَريدةً ليس لَها مثيل محب يحبنا

 ، بل قـام في القَبرِ لكن يسوع لَم يبقَ . إلى األرضِ ويعيشَ بينَنا، وأن يتألَّم ويصلَب ويموتَ ألجلنا
تَهرعلناً نُصرِ مالقَب نو م ،ماءإلى الس دعوص ،فينـا على الموت ـكُنسلكي ي سالقُد وحَل الرسأر 

إليه تاجنا كُلَّ ما نَحعلِّموي . 

 أما إذا لَم تَكُن قَد قَبِلْتَ يسـوع مخلِّصـاً . كان روح اِهللا يسكُن فيك فَهنيئاً لَك ن وهكذا، إ
،اللحظة حتى هذه كفْرِ الرؤيا لحياتفي س لَك ما يقولُه عمـابِ : " ٢٠ : ٣ فاسى الْب  هنَذَا واقفٌ علـَ

عَأقْري . وعم وهو هعشَّى مَأتَعو هخُُل ِإلَيَأد ،ابالْب فَتَحي وتوص دَأح عمس ِإن ." 

ريدال ي أنْتَ يسوع كريدبل ي ،عليك هنَفْس فْرِضي ى أن  أن تَفتح له الباب لكي يـدخَُل إـل
كوحيات لَةٌ . قَلْبِكتبادالقَةٌ مع يه يسوع وبين فالعالقَةُ بينَك . نُـككمفال ي فيك تْ يسوعثْبي لَم فإن 

 تُك وثبا . تَنْتَمي لَه أنَّك ال فهذا يعني من جِهة ُأخرى، إن لَمْ تَثْبتْ أنْتَ في المسيحِ . أن تكون مؤمناً
 أن تَستَمر في هذه العالقَة يومـاً يعني أيضاً في المسيحِ يعني أن تَلْتَزِم بعالقَتك الشخصيةَ معه، و

 . ثَمر ال تلو اآلخَرِ، وأن تَنْمو معه نُمواً دائماً ومستمراً، وأن تَحمَل

 ولكي يثْبتَ . فينا المسيحِ بثُبوت كالمِ فيتعلَّقُ اآلبِ لطلْباتنا ة اِهللا الستجاب الثاني أما الشَّرطُ
سيحِ كَالمفي الم تَ أنْتَ فيهوتَثْب لي كع جِبي ، ك تَ أن ةهام ةمليُأمورٍ ع ةعببس أوالً : قوم ، تَ أن عـمس 

 ، أن ثالثاً . يومياً واظب على قراءة الكتابِ المقدسِ ، أن تُ ياً ثان . من خالِل اِلعظات والتعليمِ كَلمةَ اِهللا
 ، أن تَحفَظَ أكْبر عدد من اآليات الكتابيـة فـي رابعاً . تَدرس الكتاب المقدس دراسةً متأنِّيةً وعميقَةً

قْلَك وقَلْبِكخامساً . ع اِهللا في ضوء َل في كلمةتتأم أن ، ةالشخصي كياتـةَ سادساً . حمقَ كَلتُطَب أن ، 
ةاليومي كوالتعليمِ سابعاً و . اِهللا في حيات ظعالِل الوخ نم اِهللا إلى اآلخَرين بتوصيِل كلمة تقوم أن ، 

كياتفي ح الرب لَهما فَع نع ةوالشهاد . 

 ب المقدس قراءةً سطحيةً، بل يجِب علينـا أن نَسـمح هذا يرينا أنه ال يكفي أن نقرَأ الكتا
 كَما يجِب علينا أن نُفْسح المجاَل لكلمة الـرب . لكلمة اِهللا أن تَتَغَلْغََل إلى أعماق نُفوسنا وأن تُغَيرنا

ياتكَةَ في حرحةَ المالقُو بِحتُص نا أن على أف ، وأن نمينا كارِ تُه عنـا ، ودواف غَباتنـا ، ور فنـا ، ومواق ، 
. نا ، وأفعاِل نا ، وكلمات نا ومشاعرِ



 فَكُـلُّ : " ٢٧ - ٢٤ : ٧ فقد قاَل يسوع في إنجيِل متَّى . وهذا هو الفَرقُ بين العاقِل والجاهِل
ل، باقل عجبِر هها، ُأشَبُل بِهمعيو هاِلي هذَأقْو عمسي نـخْرِ ملَى الصع تَهينَى ب . ،طَـرَل الْمفَنَـز 

 ى وجاءت اَألنْهار، وهبت الرياح، ووقَعتْ علَى ذِلك الْبيت فَلَم يسقُطْ، َألنَّـه كَـان مَؤسسـا علَـ
 . ه بِرجل جاهل، بنَى بيتَه علَـى الرمـِل وكُلُّ من يسمع َأقْواِلي هذه والَ يعمُل بِها، يشَب . الصخْرِ

 " ! ما فَنَزَل الْمطَر، وجاءت اَألنْهار، وهبت الرياح، وصدمتْ ذِلك الْبيتَ فَسقَطَ، وكَان سقُوطُه عظي
في ح هتَعاليم سِ وتَطْبيققدتابِ المالك ةعلى قراء رِصوهكذا ، اح ي كلمةَ اِهللا هـ ألن ةاليومي كيات 

كلحيات تينالم األساس . 

 ِإن ثَبتُّم في وثَبتَ كَالَمي فيكُم تَطْلُبون ما تُرِيدون فَيكُون " : يقوُل لَنا يسوع اآلن، إن كان و
ْل ف ، " لَكُمنا هبإمكان ني أنهعسيحِ – هذا يالم بيسوع اِهللا؟ – كمؤمنين نم ا نَشاءم نَطْلُب أن 

 لَكن المؤمن الحقيقي . أن تَطْلُب ما تَشاء من اِهللا – كمؤمنٍ بيسوع المسيحِ – ، يمكنُك أجْل
 الذي غَفَر ِلماذا؟ ألنَّه ال يعيشُ لنَفْسه، بل ألجِل الرب . ال يطْلُب أي شَيء يتعارض مع مشيَئة اِهللا

 فالمؤمن الذي يثْبتُ في المسيحِ ويسمح لكالمِ المسيحِ أن يثْبتَ فيـه . لَه خَطاياه وأعطاه حياةً أبديةً
 . ال يطْلُب إالَّ األشياء التي تَتوافَقُ مع مشيَئة الرب المعلَنَة في الكتابِ المقدسِ

 وهذه هي الثِّقَةُ : " ١٤ : ٥ األولى ته في رسال قالَه الرسوُل يوحنَّا مع ما يتوافَقُ تَماماً وهذا
هنْدي لَنَا عًئا : الَّتنَا شَيطَلَب ِإن َأنَّه هيَئتشم بسلَنَا ح عمسـبِ ". يساِهللا شَيئاً بِح نم كُنَّا نَطْلُب إذاً، إن 

قَةلِّي بِكُلِّ ثنُص نُنا أنكمفي ،هشيَئتم . ،هشـيَئتم ـنع كونما ي دعاِهللا أموراً أب نم ا إذا كُنَّا نَطْلُبأم 
ى ف . فيجِب علينا أن ال نَنْدهشَ إن كان جواب اِهللا هو الرفْض د عـل تَمـعي ةستجابالم الصالة يقين 

 كما أن يقين الصالة المستجابة يعتَمد على عالقَة المـؤمنِ . السيد المسيح ووعود كلمات ووصايا
ه وعالقَتـه . المسيحي بيسوع المسيح فـي إيمانـ صِ على النُموركُلَّ الح رِصحالذي ي نفالمؤم 

بيسوع قَةصلِّي بِثرِفُ كيفَ يعي نمؤم وسيحِ هعقـوب . المي في رسالة عقوبلهذا يقوُل الرسوُل ي 
 ". طَلبةُ الْبار تَقْتَدر كَثيرا في فعلها : " ١٦ : ٥

وحيثُ أن تمكَل وثبات نا فيهشْروطٌ بثباتنا ملْباتلط ةباالستجاب يسوع الرب دعفينا، فهذا و ه 
فاستجابةُ اِهللا لصلواتنا تَرتَبِطُ ارتباطاً وثيقاً بإيماننا . يعني أن الصالةَ ليستْ أمراً هيناً أو عشوائياً



 فحين نَكون ثابتين فيه ومطيعين لوصاياه، فإن أبانـا السـماوي يسـر بـأن . وطاعتنا لوصاياه
 . وصلواتنا التي تتوافَقُ مع مشيَئته يستَجيب لطلْباتنا

 أال وهـي أن يسـوع وعـدنا بـأن اَهللا اآلب إدراكها تَبقى هناك نُقطةٌ هامةٌ ينبغي علينا
م يعـدنا أن ا  َهللا سيستَجيب لصلواتنا إن كُنَّا ثابتين فيه وإن كانَتْ كَلمتُه ثابِتَـةٌ فينـا، إالَّ أنـه لـَ

ننَح هالذي نُريد قْتفوراً أو في الو تَجيبسنا . سيرباُهللا إيمانَنا وص نتَحمي ،األوقات نففي كَثيرٍ م 
 هذا عدا عن أن إلَهنـا القَـدير يعـرِفُ الوقْـتَ . من خالِل عدمِ االستجابة لصلواتنا على الفورِ

لط ةلالستجاب بناسنا المنا وصلواترارٍ . لْباتبإلحاحٍ وإص ؛ أيةنُصلِّي بِلَجاج علينا أن جِبلهذا، ي . 
 من منْكُم يكُون لَه صديقٌ، : " على ِلسانِ السيد المسيحِ ٨ - ٥ : ١١ في إنجيِل لوقا ه وهذا هو ما نَقْرأ

 َألن صديقًا ِلي جاءني من ديقُ، َأقْرِضني ثَالَثَةَ َأرغفَة، ص ويمضي ِإلَيه نصفَ اللَّيِل، ويقُوُل لَه يا
لَه ما ُأقَدِلي م سلَيفَرٍ، وقُـوَل . سيل واخد نم ذِلك جِيبـي : فَينجعالَ تُز ! ،غْلَـقٌ اآلنم ـاباَلْب 
 وِإن كَان الَ يقُوم ويعطيه ِلكَونـه : َأقُوُل لَكُم . م وُأعطيك الَ َأقْدر َأن َأقُو . وَأوالَدي معي في الْفراشِ

فَِإنَّه ،يقَهدص تَاجحا يم رقَد يهطعيو قُومي هتاجِل لَجَأج نم ." 

 لشَّرطُ األوُل هو أن ا : لطلْباتنا هامانِ الستجابة اِهللا اآلبِ هناك شَرطانِ تَلْخيصاً ِلما سبقْ،
 وثباتُـك . نَثْبتَ في المسيحِ وفي محبته، والشَّرطُ الثاني هو أن يثْبتَ كَالم المسيحِ فينا وفي حياتنا

 خَـرِ، في المسيحِ يعني أن تَلْتَزِم بعالقَتك الشخصيةَ معه، وأن تَستَمر في هذه العالقَة يوماً تلو اآل
 كما أن ثُبوتَ كالمِ المسيحِ فيك يتطلَّب منْـك . وأن تَنْمو معه نُمواً دائماً ومستمراً، وأن تَحمَل ثَمراً

سقـدالم تابالك سرتَد سِ كُلَّ يومٍ، وأنقدالكتابِ الم على قراءة بتُواظ ةَ اِهللا، وأنمكَل عمتَس أن 
 متأنِّيةً وعميقَةً، وأن تَحفَظَ أكْبر عدد من اآليات الكتابية في عقْلَك وقَلْبِك، وأن تتأمَل فـي دراسةً

اآلخَرين عكلمةَ اِهللا م تُشارِك وأن ،ةاليومي كةَ اِهللا في حياتمقَ كَلتُطَب اِهللا، وأن كلمة . 

نا قبَل قليٍل فإناِهللا وكما ذَكَر ـةمكَل ـعالتـي تتوافَـقُ م األشياء طْلُبي الحقيقي المؤمن 
هالذي . ومشيَئت في التوقيت هلْباتةَ اِهللا لطاستجاب نتظري باً كما أنهناسم وه راهي . 

نأتي اآلن فْظإلى ح ةاآلي تابيالك ة صخَصالم نـا وكَمـا . لهذا الدرس ةدروس فـي ذَكَر 
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
 . وعرفْنا معناها ٧ : ١٥ يوحنَّا اآلية علناه قَبَل قليٍل حين تأملنا في وهذا هو ما فَ . على حفْظها

 اكتب موضوع اآليـة فـي : بالطريقة التالية صغيرة اآليةَ الكتابيةَ على بِطاقَة اكْتُب : ثانياً
 بعـد ذَِلـك، اكْتُـب "). الصالة " : الحفْظ لهذا اليومِ هو آية موضوع و ( من البِطاقَة الجزء األعلى
تابيالك دفَظُها الشَّاهالتي ستَح و ( لآليات وه اليوم تابينا الكداكتب ). ٧ : ١٥ يوحنَّا إنجيل : شاه ثُم 

 . الكتابي مرةً أخرى في السطْرِ األخيرِ د أخيراً، َأعد كتابةَ الشَّاه و . اآليةَ كاملةً

 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 البِطاقَةقدها تَ الم . تُعيد أن جوس ما أر اآلن أقولُه : 

 . الصالة
 ٧ : ١٥ يوحنَّا إنجيل

" تُّمثَب ِإن يكُمي فتَ كَالَمثَبو يف ... 

ةً ُأخرى نُعيدرم : 
 . الصالة

 ٧ : ١٥ إنجيل يوحنَّا
" يكُمي فتَ كَالَمثَبو يف تُّمثَب ِإن ... 

: من اآلية ر ألخي المقْطَع ا ثُم سنُضيفُ



 . الصالة
 ٧ : ١٥ إنجيل يوحنَّا

" لَكُم كُونفَي ونا تُرِيدم ونتَطْلُب يكُمي فتَ كَالَمثَبو يف تُّمثَب ِإن " . 

ةً ُأخرى نُعيدرم : 
 . الصالة

 ٧ : ١٥ إنجيل يوحنَّا
" ونتَطْلُب يكُمي فتَ كَالَمثَبو يف تُّمثَب ِإن لَكُم كُونفَي ونا تُرِيدم " . 

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

 ٧ : ١٥ إنجيل يوحنَّا
" لَكُم كُونفَي ونا تُرِيدم ونتَطْلُب يكُمي فتَ كَالَمثَبو يف تُّمثَب ِإن " . 

 ٧ : ١٥ إنجيل يوحنَّا

تعاَل بنا واآلن ، عاً نُراجِعظْناها مفح سِ آياتخَم رالدروس في آخ السابقة : 

 . لَم تُصبكُم تَجرِبـةٌ ِإالَّ بشَـرِيةٌ " . ١٣ : ١٠ رسالة كورنثوس األولى . يقين النُّصرة ، أوالً
فَو ونبرتُج كُمعدي الَ يالَّذ ،يناَهللا َأم نلكو ونيعتَطا تَسـا ، قَ مضَأي ـةرِبالتَّج ـعُل معجيْل سب 

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

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

 وعلَـى فَهمـك الَ تَوكَّْل علَى الرب بِكُلِّ قَلْبِك : " ٦ - ٥ : ٣ أمثال ، يقين إرشاد اِهللا لَنا ، ثالثاً
دتَمتَع . و ،رِفْهاع كقي كُلِّ طُرف لَكبس مقَوي و٦ - ٥ : ٣ أمثال – " ه .



ةٌ جديـدةٌ " : ١٧ : ٥ كورنثوس ٢ ، المسيح ، رابعاً  : ِإن كَان َأحد في الْمسيحِ فَهـو خَليقـَ
 . ١٧ : ٥ كورنثوس ٢ – " اَألشْياء الْعتيقَةُ قَد مضتْ، هوذَا الْكُلُّ قَد صار جديدا

 لَيس بِالْخُبزِ وحـده يحيـا : مكْتُوب " : أجاب يسوع : ٤ : ٤ إنجيل متَّى ، كَلمةُ اِهللا خامساً،
 . ٤ : ٤ إنجيل متَّى - " اِإلنْسان، بْل بِكُلِّ كَلمة تَخْرج من فَمِ اِهللا

 ل يوحنَّـا ، إنجيـ الصالة : هذا الدرس أخيراً، لنُراجِع معاً اآليةَ الكتابيةَ التي حفظْناها في
٧ : ١٥ : " لَكُم كُونفَي ونا تُرِيدم ونتَطْلُب يكُمي فتَ كَالَمثَبو يف تُّمثَب ٧ : ١٥ إنجيل يوحنَّا . " ِإن . 

يه كلالتُنا ألجص هذه فْظح نقد تمكَّنْتَ م تكون أن نا اآلياتعجو . منَر نْكم بتُواظ أن 
 ألن اآليات الكتابية الرائعة حفَظَ المزيد من تَ الخاصة بالحفْظ كُلَّ ُأسبوعٍ لكي روس متابعة الد على

 . وخدمتك اليومية حياتك كثيراً في ستُساعدك كَلمةَ اِهللا

جبرنام نم في درسٍ جديد نَلقاكُم اُألمن ، " تلمذة " وإلى أن نَّا أطيبم ـات لكُموالتحي يـات . 
. آمين . وسالم اِهللا الذي يفوقُ كُلَّ عقٍْل يحفَظُ قُلوبكُم وأفكاركُم في المسيحِ يسوع


