
 تَلْمـذَة
 } ٩ حفْظ – ٣٦ الحلقة {

 يواظب على الشَّرِكَة مع المؤمنين اآلخَرين التلميذُ

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

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

 مـن عن ما فَعلَه المسـيح الشَّهادة مواظَبتُه على و ، مع المؤمنين اآلخَرين الشَّرِكَة مواظَبتُه على و
هياتفي حو هلأج . 

ثْنا لقَدددروس في تَح السابقة الثالث فْظالح القَةع نال ع سـيحِ، تلميذالم دبالسي ةالشخصي 
 نتحدثُ عـن فسوفَ الحفْظ لهذا اليومِ، درس أما في . والصالة قراءة كَلمة اِهللا مواظَبته على عن و

أن وهأال و الرب خَالص رياةَ الشخصِ الذي اخْتَبح زيمرِ الرابعِ الذي ياألم بواظعلى التلميذَ ي 
 . الشَّرِكَة مع المؤمنين اآلخرين

س نَ فَ و بتدر اليوم فْظلى حع ةاآلي ِل السابعةاألصحاحِ األو نيوحنَّا األولى م رسالة نم 
 ويساعدنا ، ا آليات الكتابِ المقدسِ يساعد في بنياننا كمؤمنين ن حفْظُ ف ). ٧ : ١ رسالةُ يوحنَّا األولى (

ةنا اليومياِهللا في حيات كلمة أيضاً في تطبيق . 

 يوحنَّـا رسـالةُ : هـو الشَّاهد الكتابي ، و " الشَّرِكَة " هو الحفْظ لهذا اليومِ آية موضوع إذاً،
 ا شَرِكَةٌ بعضنَا مـع ولكن ِإن سلَكْنَا في النُّورِ كَما هو في النُّورِ، فَلَنَ " : اآليةُ تقوُل . ٧ : ١ األولى

ةيكُلِّ خَط ننَا مرطَهي هنيحِ ابسالْم وعسي مدضٍ، وعب " . 

 نُلقي نَظْرةً على السياق الذي وردتْ فيه حيثُ نقرُأ تَعاَل بِنا ، معاً قَبَل أن نَحفَظَ هذه اآليةَ
اَهللا نُور ِإن : هو الْخَبر الَّذي سمعنَاه منْه ونُخْبِركُم بِه وهذَا " : ٧ - ٥ : ١ في رسالة يوحنَّا األولى



 . في الظُّلْمة، نَكْذب ولَسنَا نَعمُل الْحقَّ وسلَكْنَا معه شَرِكَةً ِإن لَنَا : ِإن قُلْنَا . ولَيس فيه ظُلْمةٌ الْبتَّةَ
 ودم يسوع الْمسـيحِ نُّورِ كَما هو في النُّورِ، فَلَنَا شَرِكَةٌ بعضنَا مع بعضٍ، ولكن ِإن سلَكْنَا في ال

ةيكُلِّ خَط ننَا مرطَهي هناب " . 

 ما المقصـود بـالنورِ؟ ف . سوفَ نُركِّز تأملَنا في بِضعِ كلمات وعبارات مهِمة وردتْ هنا
 ه، تـ كم ه، وح قِّـ ه، وح ر ه، وبِـ ت قداسـ َل ثْ م المجيدةُ فاتُ اِهللا ص و ه رِ في هذه اآلية المقصود بالنو

وقُ وم ،حبته درت وسيادت ،ه صفاتُ اِهللا لنا . ه لَننوراً ِلحياتنا ب ص فِإنها تُ ، فعندما تُع ح . جـاء وحـين 
 عيوننـا يمكنُنا أن نَراها بِ ا صفات اِهللا بطريقة فقد َأعلن لَن ، يسوع المسيح ِإلى أرضنا وعاشَ بيننا

ها بحسنَلْم وأن نا واس . عني أنفي النورِ فهذا ي مةُ اِهللا للسلوكعونا كلنَعـيشَ فـي وهكذا، عندما تَد 
ضوء اِهللا التي َأعلنها لنا يسوع فاتص والك المسيح الم قَ تاب د س . 

 يسوع المسيحِ وعلى اِهللا قُ على لَ تُطْ " ر و نُ " اِهللا سوفَ نرى َأن كلمةَ كلمة وِإن تَْأملنا في
 وهذَا هو الْخَبر " : ٥ : ١ األولى رسالة يوحنَّا ي فنحن نقراُ ف . َأيضاً المؤمنين المسيحيين وعلى

بِه كُمنُخْبِرو نْهم نَاهعمي سالَّذ : اَهللا نُور ظُ ِإن يهف سلَيتَّةَ وةٌ الْبِإذاً . " لْم ، ي و اُهللا فُ ص نور بَأنه 
م َألنه ص كُ د لِّ ر وروحية مادية كما . التي نعرفُها في الكونِ قَ الحياةَ الماديةَ لَ هو الذي خَ ف . حياة 

المسيحِ وقيامته خالِل موت نهو الذي أعطانا حياةً روحيةً جديدةً م َأنه . 

 . " َأنَا هو نُور الْعالَمِ : ثُم كَلَّمهم يسوع َأيضا قَاِئالً " : ١٢ : ٨ يِل يوحنَّا في إنج أيضاً نقرُأ
 بوضوحٍ تامٍ من ع اِهللا تُش فصفاتُ . ه صفات و اِهللا شَخْص لنا أعلَن ألنه " نور " هو أيضاً المسيح إذاً،

 طاة واألشرارِ، للخُ قَّ ، ويعلن الح هاِل ن المعرفةَ للج ل فيسوع يع . كُلِّه خالِل يسوع المسيحِ في العالمِ
 التشجيع و ، زانى يعطي الفرح للح أنه كما . د قْ ة والح ي بالكراه م ه لوب ا قُ و أل لذين م ل ويعلن المحبةَ

للم والم همومين ح و ب ،طين يؤكِّد اِهللا وقُ ح ضور ر ب تروكين هوالم لينمهالم نم . 

قاَل ١٤ : ٥ ى تَّ ونقرُأ في إنجيل م المسيح َأنتم " : َأن ] ونالمسيحي ها المؤمنونأي [ نور 
 د وراً في ح ورغم َأننا لسنا نُ . تَنْطَبِقُ علينا كمؤمنين مسيحيين " نور " وهكذا فإن كلمةَ . " العالمِ

 وهذا هو . تَه ومحب ، ه ر وبِ ، ةَ اِهللا داس ما قَ ي وال س - ولنا فات اهللاِِ للناسِ من ح س ص ك ع أننا نَ ذاتنا، إالَّ
أفس في رسالة حيثُ يقوُل الرسوُل بولُ ٨ : ٥ س ما نقرأه س : " ا اآلنَأمةً، والً ظُلْمقَب كُنْتُم َألنَّكُم 

بي الرف نُورٍ . فَنُور الَدلُكُوا كََأواس " .



هِمالم الكلمات نمو يَل فيها هنتأم أن لهذا اليومِ، والتي نُريد فْظالح ةتْ في آيدرالتي و ة 
 فَما المقصود بكلمة . " معه شَرِكَةً ِإن قُلْنَا ِإن لَنَا " : حيثُ يقوُل الرسوُل يوحنَّا " شَرِكَة " كَلمةُ

 . الحميمةَ أوِ الوطيدةَ عني العالقةَ بل تَ ، ةً جاري ةً ت كَ رِ نا ال تعني شَ ه " ة كَ رِ شَ " كلمةَ إن هنا؟ " شَرِكَة "
ن وهناك كَ رِ بالشَّ عرفها فيما يتعلقُ نبغي علينا َأن نَ قاطٌ عديدةٌ ي الم ة سيحي أال وهي : ة : 

 في فنحن نقرُأ . اَألقانيم ث مع اِهللا المثلَّ الحميمة تنا عالقَ تُشير إلى ةُ سيحي ةُ الم كَ رِ ، الشَّ أوال
 وَأما شَرِكَتُنَا نَحن فَهِي " : عن شَرِكَتنا كمؤمنين مع اِهللا اآلبِ واِهللا االبنِ ٣ : ١ رسالة يوحنَّا األولى

 عن شَرِكَة ١٤ : ١٣ ونقرُأ في رسالة كورنثوس الثانية . " ومع ابنه يسوع الْمسيحِ مع اآلبِ
 وشَرِكَةُ الروحِ نعمةُ ربنَا يسوع الْمسيحِ، ومحبةُ اِهللا، " : الرسوُل بولُس الروحِ القُدسِ حيثُ يقوُل

 الذي ميمة مع اِهللا الحي خصية وح تمتع بعالقة شَ ي سيحي المؤمن الم إذاً، . " مع جميعكُم الْقُدسِ
 . س د وح القُ واَهللا الر ، بن ال اَهللا ا و ، ب اآل َأعلن عن نفسه في الكتابِ المقدسِ بصفته اَهللا

 ١٠ : ٣ ي نقرُأ في رسالة فيلب . ، الشركةُ المسيحيةُ تُشير إلى اشتراكنا في آالمِ المسيحِ ثانياً
شَرِكَة نحيثُ يقوُل ع هاآلالمِ هذ الرسوُل بولُس : " ،هشَرِكَةَ آالَمو ،هتاميةَ ققُوو ،رِفَها َألعهتَشَبم 

هتوبِم " . 

 . مع المؤمنين المسيحيين اآلخرين وطيدة ال عالقَتنا ، الشركةُ المسيحيةُ تُشير إلى ثالثاً
 الَّذي رَأينَاه وسمعنَاه نُخْبِركُم بِه، ِلكَي يكُون لَكُم َأيضا " : ٣ : ١ نقرُأ في رسالة يوحنَّا األولى ف

 ضٍ في ع ب ع م م ه ض ع طيدة ب وهذا يرينا َأن المؤمنين المسيحيين يتمتعون بعالقات و . " ا شَرِكَةٌ معنَ
 ينْتَمون م ه فَ . د وعائلةٌ واحدةٌ د واح س ج م ه كُلِّه فالمؤمنون المسيحيون في العالمِ . جميعِ َأنحاء العالمِ

 وفي أيامِ الكنيسة األولى، كان المؤمنون . في المسيحِ خوةٌ وأخواتٌ ، كما أنهم إ واحد ماوي س بٍ أل
 وجميع الَّذين آمنُوا " : ٤٥ - ٤٤ : ٢ أعماِل الرسِل نقرُأ في شُركاء في األمواِل والممتلكات حيثُ

 انُوا يبِيعونَها ويقْسمونَها بين واَألمالَك والْمقْتَنَياتُ كَ . كَانُوا معا، وكَان عنْدهم كُلُّ شَيء مشْتَركًا
اجيتاح داحِلكُلِّ و كُونا ييعِ، كَممحيثُ . " الْج عاناةفي األلَمِ والم كونكانوا يتشار منقرُأ في كما أنه 

ينإلى العبراني ٣٤ - ٣٢ : ١٠ الرسالة ) ةالتفسيري بِ الترجمةسداً " ): بِحا َأبوالَ تَنْس اماَألي لْكت 
 وِيٍل، الْماضيةَ الَّتي فيها، بعدما َأشْرقَ علَيكُم نُور اِإليمانِ بِالْمسيحِ، صبرتُم علَى جِهاد مرِيرٍ طَ

من جِهة، وعنْدما وذَِلك عنْدما تَعرضتُم ِلِإلهانَات والْمضايقَات . ِإذْ قَاسيتُم كَثيراً من اآلالَمِ



 فَقَد تَعاطَفْتُم مع الْمسجونين، كَما . شَاركْتُم الَّذين عوملُوا مثَْل هذه الْمعاملَة من جِهة ُأخْرى
 . " روةً َأفْضَل وَأبقَى تَقَبلْتُم نَهب ممتَلَكَاتكُم بِفَرحٍ، علْماً منْكُم بَِأن لَكُم في السماء ثَ

أن كرنُد أن هِمالم نةَ مةَ وفاعليكَ رِ الشَّ قُو المؤمنين بين ة ينسيحيتتوقَّفُ الم دى على م 
 لوكهم في دى س شاركتهم لحاجاتهِِم معاً، وعلى م دى م سِ، وعلى م قد تعاليمِ الكتابِ الم ب التزامهم

 فال يمكن . تَقْتَصر على المؤمنين المسيحيين ةَ المسيحيةَ كَ رِ م َأن الشَّ لَ ع ب َأن نَ جِ ي كما . ورِ والنُّ ر البِ
 نقرُأ أن تَكون هناك شَرِكَةٌ مسيحيةٌ بين أشخاصٍ يسلُكون في النورِ وأشخاصٍ يسلُكون في الظالمِ

 كُونُوا تَحتَ نيرٍ مع غَيرِ الْمْؤمنين، َألنَّه َأيةُ خلْطَة ِللْبِر الَ تَ " : ١٤ : ٦ في رسالة كورنثوس الثانية
 " واِإلثْمِ؟ وَأيةُ شَرِكَة ِللنُّورِ مع الظُّلْمة؟

ةُ ! نأتي اآلنمكَل يهأال و فْظالح ةتْ في آيدرُأخرى و ةهِمم ِل في كلمةإلى التأم " نا كْ لَ س " 
.. " ِإن نلكلَكْنَا وي النُّورِ سف " . فما الذي ي لِّ ع م الم الكتاب قَ ه د ع س س نا كمؤمنين؟ نلوك ننا أنُكمي 

 : في ثَماني نقاط رئيسية سيحيِ الم لوك الس عنِ س د قَ الكتاب الم ه م لِّ ع ي نُلَخِّص ما

 فنحن نقرُأ في . ليقُ باِهللا اً ي لوكَ س نَسلُك أن علينا م َأنه ينبغي س يعلٍّ د قَ الكتاب الم ، َأوالً
أفس ١ : ٤ س رسالة س سوِل بولُ على لسانِ الر : " كُمِإلَي فََأطْلُب ... ةوعقُّ ِللدحا يلُكُوا كَمتَس َأن 

 عاليمِ بِ تَ س ح بِ ونتصرفَ عيشَ نَ َأن – كمؤمنين مسيحيين – ِإذاً يجب علينا . " الَّتي دعيتُم بِها
ي سوع ، في كُلِّ شَيء بِه هنَتَشَب وأن . 

 س نقراُ في رسالة أفس . ة ب ح نَسلُك في الم َأن علينا م َأنه ينبغي لِّ س يع د قَ الكتاب الم ، ثانياً
٢ : ٥ : " يحسنَا الْمبا َأحكَم ةبحي الْملُكُوا فاسنَا ولَألج هنَفْس لَمَأسا وضعلينا ، إذاً . " َأي يجب 

م كمؤمنين أن سيح سيحيينالم نا بها يسوعبالتي أح ةالمحب بذات اآلخَرين بنُح . ةُ فالمحب 
الم سيحي ما ي ةُ هي أكثر م المسيحِ ي أتباع ز . 

 : ٥ س نقرُأ في رسالة أفس . ة م كْ ح بِ نَسلُك َأن علينا غي س يعلّم أنه ينب د قَ الكتاب الم ، ثالثاً
 من َأجِل ذِلك الَ تَكُونُوا ... فَانْظُروا كَيفَ تَسلُكُون بِالتَّدقيق، الَ كَجهالَء بْل كَحكَماء " : ١٧ و ١٥

بيَئةُ الرشم يا هم ينمْل فَاهب اءَأغْبِي " .



 ومية فنحنُ نقرُأ في رسالة ر . بلياقة نَسلُك َأن علينا س يعلم َأنه ينبغي د قَ لكتاب الم ا ، رابعاً
 الَ بِالْبطَرِ والسكْرِ، الَ بِالْمضاجعِ والْعهرِ، الَ : ِلنَسلُك بِلياقَة كَما في النَّهارِ " : ١٤ - ١٣ : ١٣

دسالْحامِ وصو . بِالْخسِل الْبب اتوِل الشَّهَألج دسا ِللْجبِيروا تَدنَعالَ تَصو ،يحسالْم وعسي با الر " . 

 ب احترام س كْ ي رضي اَهللا و نَسلُك سلوكاً ي َأن علينا س يَعلِّم َأنه ينبغي د قَ الكتاب الم ، خامساً
 فَمن ثَم َأيها اِإلخْوةُ نَسَألُكُم " : ١٢ و ١ : ٤ األولى ي فنحن نقرُأ في رسالة تسالونيك . اآلخرين

 ِلكَي ... ونَطْلُب ِإلَيكُم في الرب يسوع، َأنَّكُم كَما تَسلَّمتُم منَّا كَيفَ يجِب َأن تَسلُكُوا وتُرضوا اَهللا
 . " تَسلُكُوا بِلياقَة عنْد الَّذين هم من خَارِجٍ

 فنحن نقرُأ في رسالة . قِّ الح ب نَسلُك أن علينا بغي ن س يعلِّم أنه ي د قَ الكتاب الم ، سادساً
 َألنِّي فَرِحتُ جِدا ِإذْ حضر ِإخْوةٌ وشَهِدوا بِالْحقِّ الَّذي فيك، كَما َأنَّك " : ٣ والعدد يوحنَّا الثالثة
 يتعارض تماماً قَد والذي سِ د قَ في الكتابِ الم المعلن الحقُّ بالحقِّ هنا هو المقْصود . " تَسلُك بِالْحقِّ

 . مع عاداتنا وتقاليدنا

 فنحن نقرُأ في رسالة . وحِ الر ب ك لُ س َأن نَ س يعلِّم َأنه ينبغي علينا د قَ الكتاب الم ، سابعاً
وحِ " : ١٦ : ٥ ة غالطيلُكُوا بِالراس دسةَ الْجولُوا شَهفَالَ تُكَم " . 

 نقرُأ في . في األعماِل الصالحة نَسلُك َأن علينا س يعلِّم َأنه ينبغي د قَ الكتاب الم ، ثامناً
 قَ َألنَّنَا نَحن عملُه، مخْلُوقين في الْمسيحِ يسوع َألعمال صاِلحة، قَد سب " : ١٠ : ٢ س س ف رسالة أ

 . " اُهللا فََأعدها ِلكَي نَسلُك فيها

 . " ابنه يطَهرنَا من كُلِّ خَطية ودم يسوع الْمسيحِ " : الثاني من آية الحفْظ الجزء نَقْرُأ في
،ماتالكَل نَقْرُأ هذه ةبارع نم همسيحِ " ما الذي نَفْهالم سوعي م؟ " د ال تُشير هذه بارةُ ع إلى الع ِل م 

ي به الذي قام الم على الصليبِ سوع نا سيحلشي كما َأنها تُ . ألج ر إلى الب التي ر لْناها كاتن – 
 . ا نَّ ع بدالً ه ت و تيجةَ م نَ – كمؤمنين بيسوع المسيحِ

نأتي اآلن فْظإلى ح ةاآلي تابيالك ة صخَصالم نـا فـي وكَمـا . درس لهذا ال ةدروس ذَكَر 
ابِقَةالس فْظنَ سوفَ ، الح نا طَريقَةً تْبه ع فْظللح عِ خُطْواتبعلى أر تَقوم يهأال و :



 فَفَهم اآليـات سـيعينُك . الكتابية وافْهمها جيداً قَبَل أن تُحاوَِل حفْظَها اآلية في تأمْل : أوالً
فْظلى حلنا في . ها عتأم َل قليٍل حينقَب لناهما فَع ووهذا ه ةناها ٧ : ١ يوحنَّا ١ اآليعفْنا مرعو . 

 اكتب موضوع اآليـة فـي : بالطريقة التالية صغيرة اآليةَ الكتابيةَ على بِطاقَة اكْتُب : ثانياً
 بعـد ذَِلـك، اكْتُـب "). الشَّرِكَة : " ظ لهذا اليومِ هو الحفْ آية موضوع و ( من البِطاقَة الجزء األعلى
تابيالك دأوِ ا الشَّاه ةفَظُها لآليالتي ستَح و ( آليات وه اليوم تابينا الكد٧ : ١ يوحنَّـا ١ : شاه .( م  ثـُ

 . ي السطْرِ األخيرِ أخيراً، َأعد كتابةَ الشَّاهد الكتابي مرةً أخرى ف و . اكتب 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 يةَ اآل 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 
 : اآلن أقولُه س ما أرجو أن تُعيد . تَها أوِ البِطاقَة التي أعدد المقدسِ

 الشَّرِكَة
 ٧ : ١ يوحنَّا ١

 ولكن ِإن سلَكْنَا في النُّورِ كَما هو في النُّورِ،

ةً ُأخرى نُعيدرم : 
 الشَّرِكَة

 ٧ : ١ يوحنَّا ١
ف وا هي النُّورِ كَملَكْنَا فس ِإن نلكي النُّورِ، و 

: مقْطَعاً آخَر من اآلية ثُم سنُضيفُ



 الشَّرِكَة
 ٧ : ١ يوحنَّا ١

 ولكن ِإن سلَكْنَا في النُّورِ كَما هو في النُّورِ، فَلَنَا شَرِكَةٌ بعضنَا مع بعضٍ،

 : نُعيد مرةً ُأخرى
 الشَّرِكَة

 ٧ : ١ يوحنَّا ١
 ا في النُّورِ كَما هو في النُّورِ، فَلَنَا شَرِكَةٌ بعضنَا مع بعضٍ، ولكن ِإن سلَكْنَ

 : من اآلية ر المقْطَع األخي ثُم سنُضيفُ
 الشَّرِكَة

 ٧ : ١ يوحنَّا ١
 ودم يسوع الْمسـيحِ ولكن ِإن سلَكْنَا في النُّورِ كَما هو في النُّورِ، فَلَنَا شَرِكَةٌ بعضنَا مع بعضٍ، "

ةيكُلِّ خَط ننَا مرطَهي هناب ." 

 : مع إضافَة الشَّاهد الكتابي في نهاية اآلية نُعيد مرةً ُأخرى
 الشَّرِكَة

 ٧ : ١ يوحنَّا ١
 بعضنَا مع بعضٍ، ودم يسوع الْمسـيحِ ولكن ِإن سلَكْنَا في النُّورِ كَما هو في النُّورِ، فَلَنَا شَرِكَةٌ "

ةيكُلِّ خَط ننَا مرطَهي هناب ." 
 . ٧ : ١ يوحنَّا ١

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

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



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

 : ِإن كَان َأحد في الْمسـيحِ فَهـو خَليقَـةٌ جديـدةٌ " : ١٧ : ٥ كورنثوس ٢ ، المسيح ، ثالثاً
ج ارص ذَا الْكُلُّ قَدوتْ، هضم يقَةُ قَدتالْع اءا اَألشْييد١٧ : ٥ كورنثوس ٢ – " د . 

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

 ِإن ثَبتُّم في وثَبتَ كَالَمـي فـيكُم تَطْلُبـون مـا " : ٧ : ١٥ ، إنجيل يوحنَّا الصالة خامساً،
لَكُم كُونفَي ون٧ : ١٥ إنجيل يوحنَّا . " تُرِيد . 

 يوحنَّـا رسـالةُ ، الشَّرِكَة : درسنا هذا أخيراً، لنُراجِع معاً اآليةَ الكتابيةَ التي حفظْناها في
 النُّورِ كَما هو في النُّورِ، فَلَنَا شَرِكَةٌ بعضنَا مع بعـضٍ، ودم ولكن ِإن سلَكْنَا في " : ٧ : ١ األولى

ةيكُلِّ خَط ننَا مرطَهي هنيحِ ابسالْم وعس٧ : ١ يوحنَّا ١ ". ي . 

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 متابعة الدروس على

 . وخدمتك اليومية حياتك كثيراً في ستُساعدك كَلمةَ اِهللا

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


