
 تَلْمـذَة
 } ١٢ حفْظ – ٤٨ الحلقة {

 يعرِفُ أن الدينونَةَ هي عقاب الخَطية التلميذُ
____________________________________________________________ 

إذا أر تَ تَ د تَ أن مها لآلخرين فينبغي عليك أنتُقَد عـرف بعـض فهم رسالة الخالص وأن 
 ظ للحـديث فْ حلْقات من حلْقات الح س م نا خَ ص فقد خَص ، لهذا . لِّمها كلمة اهللا التي تُع األمور المهمة

 هبـة ، و ة ارة الخطيـ كَفَّ ، و ة عقوبة الخطي ، و طبيعة الخطية : ي ه أال و هامة ات ع و عن خمس موض
 في نا د ساع تُ آيةً حفظ معاً الخمس سوف ن ة من هذه الحلْقات وفي كل حلْقَ . سوع قبول ي ، و الخالص

 . نُمونا وخدمتنا كتالميذ ليسوع المسيح

 : و هـ فَ نا لهذا اليـوم ت لْقَ موضوع ح أما . عن طبيعة الخطية الدرس السابق لقد تحدثْنا في
" قابة ا عبِ ال والتي تقول ١٤ : ١٢ الجامعة من التي سنحفظها معاً هي واآليةُ . " لخطيسبِح ترجمة 

ةاً " التفسيريشَر راً َأمخَي كَان اءواً، سيخَف ا كَانمهٍل ممكُلَّ ع يندياَهللا س َألن ." 

 لهذا، تعال بنا نقرأ اآليـات . ولكي نَفهم هذه اآلية جيداً، يجب علينا أن نقرأها في سياقها
 فـي الترجمـة كَمـا جـاء ر الجامعة من األصحاح الثاني عشر من سفْ ١٤ - ١٣ و ٧ - ٥ و ١

 ن، فَاذْكُر خَاِلقَك في َأيامِ حداثَتك قَبَل َأن تُقْبَِل علَيك َأيام الشَّر، َأو تَغْلب علَيك السنُو " : التفسيرية
 فَـاذْكُر خَاِلقَـك . ... ى مقَره اَألبدي عنْدِئذ يمضي اِإلنْسان ِإلَ ... . لَيس ِلي فيها لَذَّةٌ : حين تَقُوُل

ةضُل الْفبح منْفَصي َل َأنقَب ) اةيَأيِ الْح ( ... . وحالر جِعتَرو ،ا كَانضِ كَمِإلَى اَألر ابالتُّر ودعفَي 
 ق اَهللا، واًحفَظْ وصاياه، َألن هذَا هو كُلُّ واجِـبِ اتَّ : فَلْنَسمع ختَام الْكَالَمِ كُلِّه ... . ِإلَى اِهللا واهبِها

 . " اِإلنْسانِ، َألن اَهللا سيدين كُلَّ عمٍل مهما كَان خَفياً، سواء كَان خَيراً َأم شَراً

 . سـتقبليةٌ م ونةٌ ين د ، و حاضرةٌ ينونةٌ د : ن من الدينونة ي يعلِّمنا الكتاب المقدس أن هناك نوع
 الدينونة الحاضرة يجب أن نَعلَم أن اهللا وضـع مجموعـة مـن القـوانين الطبيعيـة م ه فْ ولكي نَ

 ويجب على جميع الناس أن يطيعوا هذه القوانين وأن يقروا بأن . والروحية واألخالقية في خليقته
ا رفض الناس هذه القوانين ولـم يلتزمـوا بهـا أما إذ . إله الكتاب المقدس هو اهللا الحي الحقيقي



 أنك تمتلك مطْلَق الحريـة فرغْم : الً ثَ م لنأخُذْ قانون الجاذبية ف . فسوف يجلبون الدينونة على أنفسهم
 هـذا تَ لْ تجاه ما سيحدثُ لَك إن في تحديد حرية أنك ال تمتلك أي في تجاهل قانون الجاذبية، إالَّ

 . تَموت فسوف تؤذي نفسك أو ربما مرتَفعٍ من مكانٍ تَ ز فَ قَ ن لذلك، إ . انون الق

 فمثالً، لقد أوصى اهللا اإلنسـان . واألمر نفسه ينطبق على شرائع اهللا الروحية واألخالقية
 لمـاء وا الهـواء ث و لَـ تَ أدى إلـى هذه الوصايا ل اإلنسان َل اه ج تَ لكن . أن يعتني باألرض والبيئة

 لهذا فإن األشخاص الـذين ال . اإلنسان لكسب رِزقه َل م ع كما أن قانون اهللا يقضي بأن ي . والتربة
لونمعي رو بِ تَ خْ ي الفقر والجوع ن . 

ى . اً ض ع ا ب نَ ض ع ب فإن قانون اهللا يقضي بأن نُحب ، كذلك  لكن عندما يصـر اإلنسـان عـل
 ك هِـ تَ نْ وعنـدما ي . نسان وإلحاق األذى به فإن هذا يؤدي إلى الحرب والـدمار خيه اإل أل ته كراهي

ـا اإلنسانمجميع مجاالت التجارة والصناعة م معالفساد ي قانون اهللا المتعلِّق باألمانة والعدالة فإن 
أوِ انهيارِ يؤدي إلى األزمات ةاالقتصاد المالي . 

 فـال ما اإلنسان خطيةً ع ر ز وحين ي . ى قوانين اهللا وشرائعه خطية وهكذا، فإن التعدي عل
أن دب ي ج ي ثَ ن م هذه الخطية في يومٍ ما ر . وعندما ي ز ر اإلنسان عصياناً وتمرداً على شـرائع اهللا ع 

ى ال يمكن ألي شـخصٍ ف . وقوانينه فال بد أن يحصد لنفسه الدينونة  شـرائع اهللا أن يتَعـدى عـل
ي فْ وقوانينه وأن تَ ل نالقوانين الطبيعية والروحية وهكذا، فقد وضع اهللا مجموعةً . اهللا عقاب م نم 

 وال يمكن ألي شخصٍ أن يخْرِقَ هذه القوانين دون أن يجلب الدينونـة . واألخالقية في هذا الكون
 . على نفسه

 فنحن نقرأ فـي . بسببِ خَطايانا ثناء حياتنا على األرض يعاقبنا أ قَد يخْتار اُهللا أن كذلك،
 قَد جعلْتُ الْجوع يعم مدنَكُم، فَلَم تَتَّسـخْ " : الترجمة التفسيرية كما ورد في ٨ - ٦ : ٤ سفْر عاموس

 ، ولَكنَّكُم لَم تَرجِعوا ِإلَي تَاِئبِين، يقُوُل وَأفْقَرتُكُم ِإلَى الْخُبزِ في كُلِّ َأماكنِ سكْنَاكُم ! َأسنَانُكُم بِالطَّعامِ
بالر . وند ينَةدلَى متُ عطَرَأمرٍ، وَأشْه ى ثَالثَةوس ادصِللْح يقب قَد كُني لَمو طَرالْم نْكُمتُ عنَعم 

 فََأقْبلَتْ مدينَتَانِ َأو ثَالثٌ علَى . الَّذي لَم ُأمطر علَيه مدينَة، وعلَى حقٍْل دون اآلخَرِ، فَجفَّ الْحقُْل
. " لرب مدينَة واحدة ِلتَشْرب ماء، ولَكنَّها لَم تَرتَوِ، ومع ذَِلك لَم تَرجِعوا ِإلَي تَاِئبِين، يقُوُل ا



 لهذا . آلهةً أخرى غير إله الكتاب المقدس نرى هنا أن الناس أداروا ظهورهم هللا وعبدوا
 . وربما تتساءل عن سبب هذه الدينونات الحاضـرة . المطر عدمِ هطوِل فقد عاقبهم اهللا بالمجاعة و

ذِّرحالدينونة المستقبلية و لقد وضع اهللا هذه الدينونات األرضية لكي ي ننْ لكي نا مي فنحن . ا منها نَ ذَ ق 
 مقدس أنه عندما كان الناس يعصون اهللا ويقطعون عالقتهم به، كان اهللا يعـاقبهم نقرأ في الكتاب ال

 ستخدم الزالزل والفيضانات ي ) وما زال ( كما أن اهللا كان . بطرق وأساليب مختلفة كي يردهم إليه
 . والمجاعات لتحذير الناس ودفعهم إلى التوبة والرجوع إليه

 : ٩ منين في المستقبل؟ نقرأ في الرسالة إلى العبـرانيين واآلن، كيف سيدين اهللا غير المؤ
 و ٣٤ - ٣١ : ٢٥ ونقرأ في إنجيل متَّـى . " وضع ِللنَّاسِ َأن يموتُوا مرةً ثُم بعد ذِلك الدينُونَةُ " ٢٧
 لْقديسين معه، فَحينَِئذ ومتَى جاء ابن اِإلنْسانِ في مجده وجميع الْمالَِئكَة ا " : على لسان يسوع ٤١

هدجم يسلَى كُرع سلجي . ـزيمـا يضٍ كَمعب نم مهضعب زيموبِ، فَيالشُّع يعمج هامَأم عتَمجيو 
 ثُم يقُوُل الْملك ِللَّذين . لْيسارِ الراعي الْخرافَ من الْجِداء، فَيقيم الْخرافَ عن يمينه والْجِداء عنِ ا

هينمي نـالَمِ : عيسِ الْعنْذُ تَْأسم لَكُم دعلَكُوتَ الْمي َأبِي، رِثُوا الْمكاربا ما يالَوقُـوُل ... . تَعي ثُـم 
 . " نَّارِ اَألبدية الْمعدة ِإلبليس ومالَِئكَته اذْهبوا عنِّي يا مالَعين ِإلَى ال : َأيضا ِللَّذين عنِ الْيسارِ

 قرأنا قبـل كما و . ة فبعد الموت هناك دينونة اهللا األخير ! هذا يعني أن الموت ليس النهاية
 فسوف يجلـس . قليل، سوف يأتي يوم يدين اهللا فيه جميع البشر الذين عاشوا على سطح األرض

 ضٍ ويقول للمـؤمنين ع عن ب م ه ض ع جتمع أمامه الشعوب كلها فيفصل ب يسوع على كُرسي مجده وت
 لكنه سـيقول للـذين . " تعالوا يا من باركهم أبي، رِثوا الملكوت الذي ُأعد لكم منذ إنشاء العالم "

 . " ابتعدوا عني يا مالعين إلى النار األبدية المعدة إلبليس وأعوانه " رفضوه ولم يؤمنوا به

 أن يعلَموا أن اهللا المسيح يسوع ل هم رفض يصرون على يجب على األشخاص الذين لهذا،
ي يـا " ٤٥ - ٤١ : ٢٥ حيث نقرأ في إنجيل متَّى ه وصايا ل تهِم طاع عدمِ سيدينهم على  اذْهبـوا عنـِّ

،هالَِئكَتمو يسلِإلب ةدعالْم ةيدِإلَى النَّارِ اَألب ينالَعي مـونمتُطْع م  عطشْـتُ فَلَـم . َألنِّي جعتُ فَلـَ
 حينَِئذ . مرِيضا ومحبوسا فَلَم تَزوروني . عريانًا فَلَم تَكْسوني . كُنْتُ غَرِيبا فَلَم تَْأووني . تَسقُوني

ينا قَاِئلضَأي مه ونَهجِيبا : يي اِئعج نَاكَأيتَى رم ،با ررِيضم انًا َأويرع ا َأوغَرِيب طْشَانًا َأوع ا َأو 
د هـُؤالَء : الْحقَّ َأقُوُل لَكُم : َأو محبوسا ولَم نَخْدمك؟ فَيجِيبهم قاِئالً بَِأحـ لُـوهتَفْع لَـم ا َأنَّكُمبِم 

. " اَألصاغرِ، فَبِي لَم تَفْعلُوا



 غير المؤمنين بيسوع على األعمال الشريرة التي فعلوها أثناء حيـاتهم كما أن اهللا سيدين
قاموا بها على األرض سواء في الس ر لَن؛ وهذا هو ما قرأناه في بداية حلقتنـا هـذه . أو في الع 

 ياً، سواء َألن اَهللا سيدين كُلَّ عمٍل مهما كَان خَف " : ) ١٤ : ١٢ الجامعة ( وهي آية الحفظ لهذا اليوم
 . " كَان خَيراً َأم شَراً

 يدين اهللا غير المؤمنين على عدم إيمـانهم بيسـوع ورفضـهم ف عالوة على ذلك، سو
 اَلَّذي يْؤمن بِه الَ يدان، والَّذي الَ يـْؤمن " ٣٦ و ١٩ - ١٨ : ٣ نقرأ في إنجيل يوحنَّا . المستمر له

ْؤمي لَم َألنَّه ،يند قَد يدحنِ اِهللا الْومِ اببِاس نُونَةُ . نيالد يه ههذـالَمِ، : وِإلَى الْع اءج قَد النُّور ِإن 
 الَّذي يْؤمن بِاالبنِ لَه حياةٌ ... . وَأحب النَّاس الظُّلْمةَ َأكْثَر من النُّورِ، َألن َأعمالَهم كَانَتْ شريرةً

 . " َأبديةٌ، والَّذي الَ يْؤمن بِاالبنِ لَن يرى حياةً بْل يمكُثُ علَيه غَضب اهللا

 كيف ستكون الدينونـة األخيـرة لغيـر : ن أال وهو و هذا إلى سؤال يطرحه كثير يقودنا
ةً ِللَّـذين الَ " ٩ - ٨ : ١ لثانية المؤمنين؟ نقرأ في رسالة تسالونيكي ا ـا نَقْمـيطعي نَارِ لَهِيـبٍ، مف 

ـدَأب الَكبِه وناقَبعيس ينيحِ، الَّذسالْم وعسنَا يبِإنْجِيَل ر ونيعطالَ ي ينالَّذاَهللا، و رِفُونعي ـنم ي 
هتقُو دجم نمو بالر هجرينا . " ور اهللا وهذا يضحم نطردون مغير المؤمنين سي التـالي، وب . أن 

 . فَهم لَن يختبروا صالح اهللا ورحمته، بل غضبه فقط

 فيمضي هـؤالء " أن دينونة غير المؤمنين ستكون أبدية ٤٦ : ٢٥ كما نقرأ في إنجيل متَّى
إلى عذابٍ أبدي " . ي هذا يعني أنهم لَن ح ظوا بأي للتوب فُرصة بعد ذلك ة . 

 بينَنَـا وبيـنَكُم هـوةٌ " أن أبينا إبراهيم قال ِللعازر ٢٦ : ١٦ ونقرا أيضاً في إنجيل لوقا
 ن من هنَاك عظيمةٌ قَد ُأثْبِتَتْ، حتَّى ِإن الَّذين يرِيدون الْعبور من ههنَا ِإلَيكُم الَ يقْدرون، والَ الَّذي

نَا يِإلَي ونتَازرينا . " جةً – وهذا يراإلنسان يفقد فرصته في التوبة – أخرى م إذا مات أو جـاء أن 
 . يوم الدينونة قبل أن يؤمن بيسوع المسيح

 كن ماذا عنِ المؤمنين بيسوع المسيح؟ هل سيقفون أمام اهللا ويقدمون حساباً عن حيـاتهم لَ
بل إنهم سيقفون أمـام . لكنهم لن يقفوا للدينونة كغير المؤمنين . أجل التي عاشوها على األرض؟



 : ٢٥ فكما قرأنا قبل قليل في إنجيل متَّـى . دعوهم إلى ملكوته األبدي ناً وي لَ ع م ه ر ر ب ي المسيح لكي
 لَكُم منْذُ تَْأسـيسِ تَعالَوا يا مباركي َأبِي، رِثُوا الْملَكُوتَ الْمعد " سوف يقول يسوع للمؤمنين ، ٣٤

 خطايـاهم ةَ ر ن بيسوع إلى العقاب األبدي ألن يسوع دفَع ُأجـ و وهكذا، لن يذهب المؤمن . " الْعالَمِ
 اَلْحقَّ الْحقَّ َأقُـوُل " ٢٩ - ٢٨ و ٢٤ : ٥ لهذا قال يسوع في إنجيل يوحنَّا . وبررهم أمام اهللا اآلب

ي : لَكُمكَالَم عمسي نم ِإن د  ويْؤمن بِالَّذي َأرسلَني فَلَه حياةٌ َأبديةٌ، والَ يْأتي ِإلَى دينُونَة، بـْل قـَ
اةيِإلَى الْح توالْم نانْتَقََل م . ... ينالَّـذ يعمج عمسا ييهةٌ فاعي ستَْأت هذَا، فَِإنَّه نوا مبجالَ تَتَع 

صوتَه، فَيخْرج الَّذين فَعلُوا الصاِلحات ِإلَى قيامة الْحياة، والَّذين عملُوا السيَئات ِإلَى في الْقُبورِ
نُونَةيالد ةاميق " . نكل م يؤ وهكذا، فإن م ـ نبيسوع وبما فعله ألجله على الصليب س خْ ي لُص ـنم 
 . ة الحياة األبدي الدينونة ويناُل

 مون حسـاباً عـنِ د يقَ رغم أن المؤمنين المسيحيين لَن يذوقوا العذاب األبدي، إالَّ أنهم س و
 مباشـر وسوف يكون لهذا تأثير . الحياة التي عاشوها على األرض وعن خدمتهم التي قاموا بها

 . نالونها على المكافآت التي سي

ى أخيراً،  لماذا يعلِّم الكتاب المقدس  عن حتْمية الدينونة األخيرة؟ نحن نَعلَم أن الحياة عـل
 وكثيـراً مـا . من االضطهاد واأللمِ واالسـتغالل األبرار كثيراً ما يعاني ف . األرض ليست عادلة

رهدزي م األشرارشُرورِه غْمكمؤمنين نا كثر ما تساءل ما أ و . ر : حمسالقُـ اُهللا لماذا ي د دُل العـا وس 
 فلماذا ال يتـدخل ويفعـل شـيئاً مـا إن كان اهللا كُلِّي القُدرة : كل هذا الشر في العالم؟ أو وجود ب

 لتخليص المظلومين والمضطهدين؟

أن حيحص الكتاب سقدنا الملِّمعالقُدرة ي اهللا كُلِّي لطان و أننا لكنه . السيادة والسلِّمعفي – ي 
 األشرار لفعل ذلك بكلمة واحدة ك ل فلو أراد اهللا أن يه . الروح وطويُل رحيم أن اَهللا – الوقت نفسه

 هل على األشرار ويعطيهم الفُرصة تلو األخرى للتوبة أثناء حياتهم م تَ لكنه ي . إشارة واحدة منه ب أو
ى األ ففي يومِ الدينونة، . على األرض  رض أمـام اهللا سوف يقف جميع البشر الذين عاشـوا عـل
 وسوف ينال كل شخصٍ المكافأة التي يستحقها أو العقاب الـذي . وأعمالهم إيمانهم ليحاسبوا على

. يستحقه



 – لكنه . سوف يكون ذلك اليوم رائعاً للمؤمنين الذين قَبلوا يسوع مخَلِّصاً لحياتهم وهكذا،
نفسه هوالً سيكون – في الوقتباً معروا على ن الذين لغير المؤمني ومرأص هم ض فْ ر لي ولمـا سوع 

 . على الصليب فعله ألجلهم

 الحفْـظ دروس ذَكَرنا فـي وكَما . لهذا الدرس ة المخَصص ة الكتابي اآلية إلى حفْظ نأتي
ابِقَةنَ سوفَ ، الس نا طَريقَةً تْبه ع فْظللح عِ خُطْواتبعلى أر تَقوم يهأال و : 

ى . ا ه حفْظ تبدَأ بِ الكتابية وافْهمها جيداً قَبَل أن اآلية في تأمْل : أوالً  فَفَهم اآليات سيعينُك عـل
 . وعرفْنا معناها ) ١٤ : ١٢ الجامعة ( اآلية وهذا هو ما فَعلناه قَبَل قليٍل حين تأملنا في . حفْظها

 اكتب موضوع اآليـة فـي : بالطريقة التالية صغيرة تابيةَ على بِطاقَة اآليةَ الك اكْتُب : ثانياً
 بعد ذَِلك، اكْتُب "). دينونَةُ الخَطية : " الحفْظ لهذا اليومِ هو آية موضوع و ( من البِطاقَة الجزء األعلى
تابيالك دالشَّاه ةفَظُها لآليو ( التي ستَح نا الكدشاه وه اليوم ة : تابي عـاكتـب ). ١٤ : ١٢ الجام ثُـم 

 . الكتابي مرةً أخرى في السطْرِ األخيرِ أخيراً، َأعد كتابةَ الشَّاهد 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

 أسابيع، وراجـع اآليـات خمسة لمدة يومٍ لَّ كُ الجديدةَ الكتابيةَ اآليةَ راجِع : وأخيراً رابعاً
 . أسابيع الثة ث لَّ على األقل كُ واحدةً مرةً التي 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 : 

 ية ط الخَ دينونَةُ
 ١٤ : ١٢ الجامعة

دياَهللا س اً َألنيخَف ا كَانمهٍل ممكُلَّ ع ين



ةً ُأخرى نُعيدرم : 
 دينونَةُ الخَطية

 ١٤ : ١٢ الجامعة
 َألن اَهللا سيدين كُلَّ عمٍل مهما كَان خَفياً

 : المقطعِ األخيرِ من اآلية نُعيد مرةً ُأخرى مع إضافَة واآلن، سوفَ
ينونَةُ الخَطية د 

 ١٤ : ١٢ الجامعة
 ". َألن اَهللا سيدين كُلَّ عمٍل مهما كَان خَفياً، سواء كَان خَيراً َأم شَراً "

 : مع إضافَة الشَّاهد الكتابي في نهاية اآلية نُعيد مرةً ُأخرى
 دينونَةُ الخَطية

 ١٤ : ١٢ الجامعة
 ". ن كُلَّ عمٍل مهما كَان خَفياً، سواء كَان خَيراً َأم شَراً َألن اَهللا سيدي "

 ١٤ : ١٢ الجامعة

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

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

 ِإن ثَبتُّم في وثَبتَ كَالَمي فيكُم تَطْلُبون ما تُرِيـدون " : ٧ : ١٥ ، إنجيل يوحنَّا الصالة ، اً ني ثا
لَكُم كُون٧ : ١٥ حنَّا إنجيل يو . " فَي . 

 ولكن ِإن سلَكْنَا في النُّورِ كَما هو في النُّورِ، " : ٧ : ١ ، رسالةُ يوحنَّا األولى الشَّرِكَة ، ثالثاً
ةيكُلِّ خَط ننَا مرطَهي هنيحِ ابسالْم وعسي مدضٍ، وعب عنَا مضع٧ : ١ يوحنَّا ١ ". فَلَنَا شَرِكَةٌ ب .



ي قُـدام النَّـاسِ " : ٣٢ : ١٠ ، إنجيل متَّى الشَّهادة عن يسوع ، عاً راب  فَكُلُّ من يعتَـرِفُ بـِ
اتاومي السي فَأبِي الَّذ امقُد ا بِهضتَرِفُ َأنَا َأيتَّى . " َأع٣٢ : ١٠ إنجيل م . 

 . " ُأوا وَأعوزهم مجـد اِهللا ِإذ الْجميع َأخْطَ " : ٢٣ : ٣ ، رسالة رومية طَبيعةُ الخطية خامساً،
 . ٢٣ : ٣ رومية

هنا هذلْقَتظْناها في حفةَ التي حةَ الكتابيعاً اآليينونَةُ : أخيراً، لنُراجِع مة دالجامعـة ، الخطي 
 : ١٢ الجامعـة ". راً َألن اَهللا سيدين كُلَّ عمٍل مهما كَان خَفياً، سواء كَان خَيراً َأم شَـ " : ١٤ : ١٢
١٤ . 

 االسـتماعِ أن تُواظب علـى منْك نَرجو كما . معنا اآليات هذه حفظْتَ أن تكون قد نرجو
 كَلمـةَ ألن اآليات الكتابية الرائعـة حفَظَ المزيد من تَ الحلْقات الخاصة بالحفْظ كُلَّ ُأسبوعٍ لكي إلى
 . وخدمتك اليومية حياتك كثيراً في دك ستُساع اِهللا

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


