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 يعرِفُ يقيناً أن اَهللا موجود التلميذُ

____________________________________________________________ 

ة أسـئلة يطْرحهـا ة التي تَليه األربع الدروس و هذا الدرس سوفَ نُجيب في سـلى خَمع 
يهأال و ؟ والً أ : الكَثيرونجودواَهللا م رِفُ أنفَ نَعاأللمِ وال ، ثانياً ، كَي أسباب يما ه عانـاةفـي م 

 ، ما هو التَجاوب الذي يريـده اُهللا رابعاً المعاناة والموت؟ األلَمِ و ، ما هو الحلُّ لمشكلة ثالثاً ؟ عالَمنا
 مسيحي أن يتوقَّعه من حياته الجديدة مـع المسـيحِ؟ ، ما الذي يمكن ألي مؤمنٍ خامساً من الناسِ؟

 األربعِ المقْبِلَـة التعليمية الدروس هذا اليومِ و درس هذه هي األسئلةُ الخَمسةُ التي سنُجيب عنْها في
 . بمشيَئة اِهللا

 كَيـفَ نَعـرِفُ أن اَهللا : هـو لإلجابة عنِ السؤاِل األوِل أال و سوفَ نُخَصص هذا الدرس
 وسوفَ نُتناوُل هـذه . الكتاب المقدس أن هناك خَمسةَ ُأمورٍ تُشير إلى وجود اِهللا يخْبِرنا موجود؟

 : بشيء من التَفصيل األمور الخَمسةَ

 : ٤٠ نقرُأ في سـفرِ إشـعياء فنحن . األمر األوُل الذي يشير إلى وجود اِهللا هو الخَليقَة
٢٦ - ٢٥ : " وسقُوُل الْقُد؟ ياوِيهي فَُأسونَنهتُشَب نفَبِم . ـنوا، مانْظُرو ونَكُميع الَءوا ِإلَى الْعفَعار 

الْقُو ة؟ ِلكَثْراءما بَِأسو كُلَّهعدا، يهنْدج ددبِع خْرِجي ينِ الَّذ؟ مهالَ خَلَقَ هذ ةرالْقُد يدشَد هنكَوو ة 
دَأح فْقَدي " . هتروقُد هتظَمع محاوَِل فَهي أن ى اإلنساندتَحفـي هـذا ! وهكذا، فاُهللا ي شـيء نفما م 

هتظَماَهللا في ع شْبِهالكونِ ي . أنها ال شَيء رِكنا إلى جِباِل الهِماليا فسوفَ نُدنَظَر فإن ـةظَمع أمام 
 . وإن نَظَرنا إلى الشَّمسِ فهي صغيرةٌ جِداً أمام عظَمة اِهللا وقُدرته . اِهللا

 ارفَعوا ِإلَى الْعـالَء " : وكما قرأنا قبَل قليٍل، فإن اَهللا يدعونا للنظرِ إلى النجومِ والتفكُّرِ فيها
خَلَقَ هذ نوا، مانْظُرو ونَكُمي؟ عاءـما بَِأسو كُلَّهعدا، يهنْدج ددبِع خْرِجي ينِ الَّذ؟ مـبِ " هسوبِح 

ةالتفسيري وا " : الترجمةانْظُرو الَءِإلَى الْع ونَكُميوا عفَعـا . ارهباككَو ـرِزبي نم؟ وهذخَلَقَ ه نم



 ن نَظَرنا إلى السماء في ليلة صافية فسوفَ نَرى حوالي ألفـي فإ " بِمجموعات ويدعوها بَِأسماء؟
ةدجرنا الممٍ بعيونالنجومِ . نَج هذه ميععى وجنا التي تُدترتَنْتَمي لمج " انَةب التبرتـوي " دوالتي تَح 

 ، فسوفَ نـرى حديث ظارٍ فَلَكي منْ أما إذا نَظَرنا إلى السماء بِ . على أكثرِ من مئة ألف مليونِ نَجمٍ
 واُهللا يقوُل لنا إنه هو الذي خَلَقَ كُلَّ نَجمٍ من هـذه النجـومِ . آالفَ الماليينِ من المجرات والنجومِ

 العـدد الحقيقـي عن إدراك ين عاجِز – نحن البشر – فإن كُنَّا . وأطْلَقَ على كُلٍّ منها اسماً معيناً
 للنجومِ، فكيفَ يمكنُنا أن نُدرِك خاِلقَها؟

 ، نـا الشمسـي في نظام الوحيد النجم هي الشَّمس إن وماذا عن بعد النجومِ عنِ األرضِ؟
تَ وهي ب ع د ةً وخَ َئ م كيلومتر عن األرض مليون مسين . إلـى الشـمسِ إذا سافرتَ وهذا يعني أنك 

بطائرة حديثة كيلومترٍ ألف رعتها س سِ ، فسوفَ في الساعةإلى الشَّم لَتُكرِقُ رِحتَغةَ تَسشْرع عبس 
نَ س ثَـَل . ةنا هـذا المبر؛ لكنَّنا ضها الهائلةترارَل إلى الشمسِ بسببِ حنَص نُنا أنكموبالطبع، ال ي 

 واحد منا إنه هو الذي وضع كُلَّ نَجمٍ وكوكـبٍ اُهللا يقوُل لكُلِّ و . لتوضيحِ بعد الشمسِ عنِ األرضِ
د  إن كُنَّـا هكـذا، و . في مكانه، وأنه لكونه شَديد القُدرة فإن نَجماً واحداً من هذه النجـومِ ال يفْقـَ

 خاِلقَها؟ عن إدراك بعد النجومِ بعضها عن بعضٍ، فكيفَ يمكنُنا أن نُدرِك ين عاجِز

 ر أما قُطْ . فنحن نرى كوكب األرضِ كَبير جِداً وماذا أيضاً عن أحجامِ النجومِ والكواكبِ؟
 رِ قُطْ ن ها ع ر قُطْ زيد أخرى ي جوم نُ هناك ن ك لَ . رات م وتسعِ مئة ب األرضِ رِ قُطْ ن فأكبر م الشمسِ
 أن الشمس جداً لدرجة هائٌل النجومِ هذه م ج فإن ح كذلك ! رة م ألْف ى تَّ أو ح مرة مئة ب الشمسِ

طاردهرةَ وعوالز يخَ واألرضوالمر ي م ك ن تَ أن دور جميع حريها ب ة تام داخَل ة واحد م ن هذه 
 ن ك ، لَ الفَلَكية اظيرِ المن بواسطة في الكونِ الموجودةَ النجوم س ر د نَ أن ستطيع أننا نَ ورغم . النجوم

 هو الذي إن اَهللا المقدس الكتاب قوُل ؟ ي في الكونِ األشياء التي هي أكبر النجومِ هذه من هو خالقُ
 مٍ اسماً ج على كل نَ ، وهو الذي أطلقَ والكواكبِ النجومِ بحركة كَّم ح تَ ، وهو الذي ي النجوم قَ لَ خَ

 ها، فكيفَ ها وأحجام د وبع النجومِ عدد استيعابِ عاجزاً عنِ نسان اإل كان ن وهكذا، إ ! خاصاً به
س يتمكن م استيعابِ ن ؟ ها خالق 

 َأحمدك َألنَّك " : ) كما ورد في الترجمة التفسيرية ( ١٦ - ١٤ : ١٣٩ نقرُأ في المزمور
 لَم يخْفَ علَيك كياني . ونَفْسي تَعلَم ذَِلك يقيناً ما َأعجب َأعمالَك . صنَعتَني بِِإعجازِك الْمدهشِ

رَأتْني عينَاك وَأنَا مازِلْتُ جنيناً؛ وقَبَل َأن . عنْدما كُونْتُ في السر، وجبِلْتُ في َأعماق اَألرضِ



روتَص موي فْرِكي ستْ فباِئي كُتضا تُخْلَقَ َأعمِ اإلنسانِ ". تَهجيبِ لجِسإلى التكوينِ الع فعندما نَنْظُر 
 فعلى سبيِل المثاِل، فَكِّر في الخاليا التي يحتوي . فإنه يقودنا إلى اإلقرارِ بوجود خالق عظيمٍ

كمعليها جِس . أعداد ناكوال تُحصى فه دمِ اإلنسانِ ال تُعالخاليا في جِس نوتَحتوي . م ةكُلُّ خلي 
 كذلك، تَحتوي رَِئتا اإلنسانِ على ماليينِ . على عشَرات المحطَّات التي تُولِّد الطاقَةَ في أجسامنا

تَصالتي تَم ةالدموي الشُّعيرات نم هائلة التي تَحتوي بدورِها على أعداد الدقيقَة ةوائييوبِ الهالج 
مالذي ال ي األوكسجين هنَعيشَ بدون نُنا أنالذي ال . ك الخاِلق ةظَمع ةً ُأخرى أمامرفُ منا، نَقوه 

ثيَل لَهم . 

 هْل تَرى : وإذا كُنْتَ ال تؤمن باِهللا ألنَّك ال تَراه، فاسمح لي أن أسألك سؤاالً واحداً
 رغْم ذَِلك فإنَّك تَعرِفُ يقيناً أنَّه موجود ويعيشُ . الصانع الماهر الذي صنَع ساعةَ يدك؟ بالتأكيد ال

 موجود ويمكنُك أن تَراه من خالِل إالَّ أنه كذلك، رغْم أنَّك ال تَرى اَهللا بعينيك، . في مكانٍ ما
الرائعة هإذاً . خَليقَت ، رُل األما األو واِهللا ه جودإلى و شيرلخَليقَة الذي ي . 

 قـاَل يسـوع إن هـذا . هو الكتاب المقدس فَ األمر الثاني الذي يشير إلى وجود اِهللا أما
خلوقَ سالم الكون تَزوَل أبداً ما؛ يومٍ في زوُل ي سِ لَنقدالكتابِ الم كلمات ننقـرُأ فـي . لك فنحن 

 . " اَلسماء واَألرض تَزوالَنِ ولكن كَالَمي الَ يزوُل " : مسيحِ على لسانِ السيد ال ٣٥ : ٢٤ إنجيِل متَّى
هتسِ وأهميقدالكتابِ الم كانَةعلى م نهربوهذا ي . 

 . تقريبـاً على مدى ألف وستِّمئة سـنَة بكتابة الكتابِ المقدسِ تقريباً ن رجالً و لقد قام أربع
 مهنٍ الء األشخاصِ عاشوا في أزمنَة وأمكنَة وثقافات مختلفة، ورغْم أنهم عملوا في رغْم أن هؤ و

 والسبب في . مختلفة أيضاً، إالَّ أنهم كَتَبوا أسفاراً تتميز بانسجامها وتوافُقها التام بعضها مع بعضٍ
ةسيطٌ للغايب الذي أوحى : ذِلك واألسفارِ فاُهللا ه بكُلِّ هذه ةسقدالم . ـهنَفْس ضناقي ِهللا أن نكموال ي 

 بصـورة فقد استخدم اُهللا هؤالء األشخاصِ لكي يكْتُبوا عنْه وعن رِسالَته . بأي حاٍل من األحواِل
 . منْسجِمة تَماماً

ه يحكـي قصـةً وهكذا، رغْم أن الكتاب المقدس يحتوي على  ستَّة وستِّين سفْراً، إالَّ أـن
 كما أنه يتحدثُ عن إله واحـد أال وهـو الـرب يسـوع ! واحدةً أال وهي قصةُ فداء اِهللا لإلنسانِ

سيحلَنـا . الم يقولَه اُهللا أن توي على كُلِّ ما أرادحي سقدالم الكتاب كَ وحيثُ أن شَـرٍ ب ـوأي ( ، فَه



سقدالم تابالك ( هديٍل أو تَبديٍل لكلماتتَع إلى أي تاجحإذاً، . ال ي رالثاني األم جودإلى و شيرالذي ي 
واِهللا ه سقدالم تابالك . 

 يقـوُل الرسوُل بولُس ف . هو يسوع المسيح فَ األمر الثالثُ الذي يشير إلى وجود اِهللا أما
 الَّذي وحده لَه عدم الْموت، ساكنًا في نُورٍ الَ " : ١٦ : ٦ تيموثاوس ته األولى إلى في رسال عنِ اِهللا

درةُ  . " ةُ اَألبديـ يدنَى منْه، الَّذي لَم يره َأحد من النَّاسِ والَ يقْدر َأن يراه، الَّذي لَه الْكَرامةُ والْقـُ
 اَالبن الْوحيد الَّذي هو في حضنِ اآلبِ . اَُهللا لَم يره َأحد قَطُّ " ١٨ : ١ ونقرُأ أيضاً في إنجيِل يوحنَّا

 . " هو خَبر ] يسوع المسيح : أي [

نَراه أن تَطيعوأننا ال نَس وحاَهللا ر أن لَمنَع ننا نَحبعيون . ا لَملهذا، م نن اُهللا علعي 
 أن – كخُطاة – فإن اَهللا قُدوس وال يمكنُنا من جِهة ُأخرى، ! نفسه لنا، ال يمكن ألحد منَّا أن يعرفه

نْهنَدنو م . نَّا لهذا، ما لَماُهللا م ندالتمتُّعِ ي نأو م نْهاالقترابِ م نأبداً م فلن نتمكَّن شَ بع ـ خْ القةص ةي 
هعلهذا، . م نا اُهللا اخْتارأتي إلى عالَمي أنسيحِ وفي شَخْصِ الم دستَجي و . أن صـار ،الطريقَة بهذه 
 عنِ السيد ١٥ : ١ حيثُ نقرُأ في رسالة كولوسي في شَخْصِ المسيحِ لَنا المنظورِ منظوراً غير اُهللا

 منَّا كُنَّا نراه دوماً بعيداً عنَّا اقْتَرب كما أن اَهللا الذي . " ورةُ اِهللا غَيرِ الْمنْظُورِ الَّذي هو ص " : المسيحِ
 اَُهللا، بعد ما كَلَّم اآلباء " : ٢ - ١ : ١ إلى العبرانيين نقرُأ في الرسالة حيثُ المسيحِ يسوع في شَخْصِ

 أي فـي يسـوع ( وطُرق كَثيرة، كَلَّمنَا في هذه اَأليامِ اَألخيرة في ابنـه بِاَألنْبِياء قَديما، بَِأنْواعٍ
 . " ) المسيحِ

 لهذا فإن كُلَّ من . مراراً، فقد جاء يسوع المسيح لكي يموتَ ألجلنا وبدالً عنَّا وكَما ذَكَرنا
ناُل الحيو خَطاياه تُغْفَر بِه نة يؤمياةَ األبدي . لَـهالمسيحِ وبمـا فَع دبالسي نتؤم ُأخرى، حين بعبارة 

كلألج ، كلليبِ ألجلى الصع كفمِ المسيحِ الذي سلى أساسِ دع تَكراءب نلعاَهللا ي فَإن . 

 . لَنا ومقاصده سيح يعلن اَهللا فيسوع الم . وهكذا، إذا عرفْنا السيد المسيح فَإنَّنا نَعرِفُ اَهللا
 عن نَفْسه في إنجيل حين قاَل يسوع وهذا هو ما قَصده . كَما أن يسوع هو الطَّريقُ الوحيد إلى اِهللا

. " ي الَ يْأتي َأحد ِإلَى اآلبِ ِإالَّ بِ . َأنَا هو الطَّرِيقُ والْحقُّ والْحياةُ " : ٦ : ١٤ يوحنَّا



 إذاً، كَيفَ نَعرِفُ أن اَهللا موجود؟ يمكنُنا أن نَعرِفَ أن اَهللا موجود من خالِل خَمسة أمـورٍ
ةئيسي؛ أوالً : رالِل الخَليقَةسِ؛ ، ثانياً ، خقدتابِ المالِل الكسيحِ ثالثاً خالم سوعالِل يخ نم ، . 

 . وفطْرتُه هو قَلْب اإلنسانِ أال و الذي يشير إلى وجود اِهللا الرابعِ األمرِ واآلن، نأتي إلى
 ِإذَنِ اُألمـم الَّـذين بِـالَ " ): كَما ورد في الترجمة التفسيرية ( ١٥ - ١٤ : ٢ نقرُأ في رسالة رومية

 ونُون شَرِيعةً َألنْفُسهِم، مع َأن الشَّـرِيعةَ شَرِيعة، عنْدما يمارِسون بِالطَّبِيعة ما في الشَّرِيعة، يكُ
متْ لَهسلَي . مهَأفْكَارو مهيرمض ِلذِلك دشْهيو ،ي قُلُوبِهِمكْتُوباً فم ةالشَّرِيع  رهوج ونظْهِري مفَه 

رُِئهةً تُبتَارةً، وتَار مهِإذْ تَتَّهِم ،هِملاخي دف م " . 

ى . نَرى من خالِل هاتينِ اآليتينِ أن قَلْب اإلنسانِ وضميره يشْهدانِ على وجـود اِهللا  فعـل
 ال ؟ ) أو جريمةٌ ( خَطيةٌ أوِ السرقةَ العالمِ أن القَتَْل جميعِ أنحاء في كَيفَ يعرِفُ النَّاس سبيِل المثاِل،

 النـاسِ كَتَب بعض شَراِئعه األخْالقيـة فـي قلـوبِ قَد نَفْسه اُهللا إذا كان إالَّ يمكن لهذا أن يحدثَ
 يـتكلَّم عنْـه إلى صوت قُلوبِنا وضماِئرِنا، فَيمكنُنا أن نَعرِفَ اَهللا الـذي ن أصغَينا ِلهذا، إ . جميعاً

للبشري هنَفْس نع لَنوالذي أع سقدالم الكتاب ةديدع قبِطُر ة . 

ينقيقيالح ياةُ المؤمنينح واِهللا ه جودإلى و شيرالذي ي الخامس ريقوُل الرسـوُل . األم 
األولى إلى تيموثاوس في رسالته ـول " : ١٦ - ١٥ : ١ بولُسقَّةٌ كُلَّ قُبتَحسمةُ ومالْكَل يقَةٌ هادص : 

ج وعسي يحسالْم َأنَا َأن ملُهَأو ينالْخُطَاةَ الَّذ خَلِّصالَمِ ِليِإلَى الْع تُ . اءمحي ِلهذَا رنَّنلك : ظْهِـرِلي 
ةيداَألب اةيِللْح نُوا بِهْؤمي َأن ينيدتثَاالً ِللْعم ،الً كُلَّ َأنَاةَأنَا َأو ىف يحسالْم وعسي " . 

رِفُ منَع نِ حينتَيفي هاتينِ اآلي هنَفْس نع ما قالَه مالرسوُل، فسوفَ نَفْه بولُس وه ن . كان 
ةاليهودي قاً جداً في الديانَةتعمناً ومتديالً مجر بولُس . وفَه لبولُس األصلي ما االسونقرُأ ". شاُول " أم 

 فحين تَم رجم اسـتفانوس . السابِعِ من سفْرِ أعماِل الرسِل للمرة األولى في األصحاحِ عن شاول
ناكُل واقفاً هشاو سيحِ، كانالم بيسوع هِل . بسببِ إيمانسُل " : ١ : ٨ ونقرُأ في أعماِل الرشَاو كَانو 

ها بِقَتْلياضر " ) همِ استفانوس وقَتْلجياً بِرراض َل كانشاو أن اً . ) أييهودي َل كانشاو رينا أنوهذا ي 
 والدليُل على ذِلك ما نقرُأه عنْه في . متعصباً، وأنه كان يعتَبِر المؤمنين المسيحيين هراطقَةً وكُفَّاراً

لْبيوتَ ويجـر رِجـاالً وَأما شَاوُل فَكَان يسطُو علَى الْكَنيسة، وهو يدخُُل ا " : ٣ : ٨ أعماِل الرسِل



 وحين انْتَشَر اإليمان المسيحي أكْثَر فأكْثَر زاد غَضب شاول فَعقَد . " ونساء ويسلِّمهم ِإلَى السجنِ
 . ومحاكَمتهِم العزم على مطاردة المؤمنين المسيحيين في كُلِّ مكانٍ للقبضِ عليهِم

 في سفْرِ أعماِل الرسِل عنِ الحادثَة المدهشَة التي غَيرتْ شاوَل وقَلَبتْ حياتَه رأسـاً نقرُأ
 - ١ : ٩ أرجو أن تَستَمع إلى ما حدثَ مع شاوَل حسب ما ورد في سفْرِ أعماِل الرسِل . على عقب

 ثُ تَهددا وقَتْالً علَى تَالَميذ الرب، فَتَقَدم ِإلَى رِئيسِ الْكَهنَة وطَلَب َأما شَاوُل فَكَان لَم يزْل ينْفُ " : ٦
،ـاءسن االً َأو رِجـ ،الطَّرِيـق نا مُأنَاس دجتَّى ِإذَا وح ،اتاعمشْقَ، ِإلَى الْجماِئَل ِإلَى دسر نْهم 

ِإلَى ُأور ينوثَقم موقُهسي يمشَل . ور  وفي ذَهابِه حدثَ َأنَّه اقْتَرب ِإلَى دمشْقَ فَبغْتَةً َأبرقَ حولَه نـُ
تًا قَاِئالً لَهوص عمسضِ ولَى اَألرقَطَ عفَس ،اءمالس نُل « : مُل، شَاوي؟ ! شَاونـطَهِدـاذَا تَضِلم « 

 صعب علَيك َأن تَـرفُس . تَضطَهِده َأنَا يسوع الَّذي َأنْتَ « : اَل الرب فَقَ » يا سيد؟ من َأنْتَ « : فَقَاَل
سنَاخم « . ريتَحمو دتَعرم وها « : فَقَاََل وَل؟ يَأفْع َأن اذَا تُرِيدم ،بر « بالر خُِل « : فَقَاَل لَهادو قُم 

 ". ذَا ينْبغي َأن تَفْعَل الْمدينَةَ فَيقَاَل لَك ما

 لهذا، نقرُأ . منْذُ تلْك اللحظة فصاعداً، تَغَيرتَ حياةُ شاوْل وصار تلميذاَ أميناً للسيد المسيحِ
 َأن هذَا هو « يكْرِز في الْمجامعِ بِالْمسيحِ ) شاوُل ( وِللْوقْت جعَل " : ٢٢ و ٢٠ : ٩ في أعماِل الرسِل

 َأن هذَا هو « يزداد قُوةً، ويحير الْيهود الساكنين في دمشْقَ محقِّقًا ) وكان شاوُل ( " ... » ابن اِهللا
يحسظَمِ أبطاِل اإليمانِ . " الْمأع نواحداً م فصار ورائعة ةفَريد ةمدُل في خانطلَقَ شاو ثُم 

 ". الرسوُل بولُس " وصار يعرفُ باسمِ . العصورِ المسيحي في كُلِّ

 بولُس هنا إن الرب يسوع المسيح جاء إلى العالَمِ ليخَلِّص الخُطاة الذي رغْم ذِلك، يقوُل
ملُهأو ومي ! هج خِ بأناسالر هإيمان نْطَلَقم نعِ ومعِ التواضيقوُل هذا بِداف وهالنَّاسِ خُطاةٌ و ع 

 . لكنَّه يشْهد هنا أن اَهللا خَلَّصه وأراده أن يكون قُدوةً لآلخَرين . ويستحقون الموت

ما أكْثَرو األشخاص نوا شَهِدوا الذينآم أن دعب مياتُهتْ بِها حرالتي تَغَي نِ الطَّريقَةع 
 لكنه ال يفْعُل ذِلك رغْماً عنَّا، بل . در على تَغييرِ قلوبِ البشَرِ وحياتهِم فاُهللا قا . بالسيد المسيح

ةباإليمانِ والطاع هعم بنَتَجاو نا أنريدي . شَةهدم نا بطريقةُل في قلوبِنا وحياتمعي وعندها، فإنه 
 ذا، عنْدما نَنْظُر إلى المؤمنين الحقيقيين ونَستَمع إلى ِله . تُعلن عن عظَمته ومحبته من نَحوِنا

. نَعرِفُ أن اَهللا موجود وأنَّه إله حي وليس من نَسجِ الخَياِل شَهاداتهِم فَإنَّنا



 لـدرس فقد خَصصـنا هـذا ا . هذا الدرس في الختامِ، تَعاَل بِنا نُراجِع سوِياً ما قُلناه في
وهأال و الكثيرون هحطْرسؤاٍل ي نع ةةَ : لإلجابسخَم ناكه ؟ وقُلنا إنجودواَهللا م رِفُ أنفَ نَعكَي 

 ، يسـوع المسـيح؛ ثالثاً ، الكتاب المقدس؛ ثانياً ، الخَليقَةُ؛ أوالً : ُأمورٍ رئيسية تَدلُّنا على وجود اِهللا
 . ، المؤمنون الحقيقيون خامساً نسانِ وفطْرتُه؛ ، قَلْب اإل رابعاً

ذلك، . أسبابِ األلَمِ والمعاناة في حياتنـا القادم، سوفَ نَتحدثُ عن التعليمي الدرس في  ـل
 . لكي نَتعلَّم المزيد عنِ اِهللا وعن كَلمته المقدسة الدرس القادم أرجو أن تُتابِعونا في

 ): المزمور مَئة ( الرائعة من كَلمة اِهللا بَل أن نُودعك، نَتْركُك مع هذه اآليات وقَ

 . ادخُلُوا ِإلَى حضرته بِتَرنُّمٍ . عبدوا الرب بِفَرحٍ ا . اهتفي ِللرب يا كُلَّ اَألرضِ "
 ادخُلُـوا . عنَا، ولَه نَحن شَعبه وغَنَم مرعاه هو صنَ . اعلَموا َأن الرب هو اُهللا

 َألن الرب صاِلح، ِإلَى . احمدوه، بارِكُوا اسمه . َأبوابه بِحمد، دياره بِالتَّسبِيحِ
انَتُهرٍ َأمورٍ فَدوِإلَى دو ،تُهمحر داَألب " . 

 . لكُم منَّا أطيب اُألمنيـات والتحيـات ، " تلمذة " سٍ جديد من برنامج وإلى أن نَلقاكُم في در
. آمين . ركُم في المسيحِ يسوع وسالم اِهللا الذي يفوقُ كُلَّ عقٍْل يحفَظُ قُلوبكُم وأفكا


