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 المعاناةُ وخطَّةُ اِهللا
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 فلماذا نُعـاني ". المعاناة " ن موضوعٍ يعنينا جميعاً أال وهو هذا الدرس ع سوف نَتحدث في
 المعانـاة هل هناك أي نَفْعٍ أو فائدة من لظروف الصعبة؟ و ونتألَّم؟ وكيف ينبغي علينا أن نُواجه ا

 ما تقولُه كلمـةُ اِهللا عن أرجو أن تَبقى معنا وأن تُصغي جيداً فيما نَتَعلَّم سوياً في حياتنا كمؤمنين؟
 . الموضوع ا عن هذ

 . صر على فَئة معينَة مـن النـاسِ قبل كُلِّ شَيء، يجب علينا أن نَعرف أن المعاناة ال تَقْتَ
 البعض يعانون بسبب مرضٍ عضاٍل أو إعاقَة و . فالمؤمنون وغير المؤمنين يعانون في هذه الحياة

 . هم ئ أحبـا بسـبب فُقـدان والبعض يعـانون . والبعض يعانون بسبب تَحطُّم آمالهم وأحالمهم . ما
 والبعض يعانون . الهدف في الحياة أوِ القُبول أوِ بعد على الحب والبعض يعانون ألنهم لم يعثُروا

 . الشُّعور بالذَّنب بسبب في العالقات أو العمل أو بسبب مشاكٍل

عاني المؤمنقد ي قاسية بظروف رمفَةً حين يضاععاناةً منَةَ التـي . محالم فإن ةيناح نفَم 
عفيها ص رماُهللا . بةٌ للغاية ي حمعرف لماذا سُأخرى فإنه ال ي ناحية نوم بحبهـذه التجربـة الم ! 

د  وحين يعجز المؤمن عنِ التوفيق بين محبة اهللا له والمحنة التي يتَعرض لها فإنـه يعـاني أشـَ
 . المعاناة بسبب عدمِ وجود إجابات سهلة عن أسئلته

 فماليين األبرياء واألطفـال . نتألَّم أيضاً حين نَرى الكوارثَ والمجاعات حول العالم وقد
 غالباً ما تَدفَعنا هذه المشاهد المؤلمة إلى طَرحِ أسئلة محيرة عنِ العدِل والظُّلْمِ و . يموتون بال ذَنْبٍ
 . ، إالَّ أنها قاسية ومؤلمة دائماً لفة وهكذا، رغم أن المعاناة تأتي بأشكاٍل مخت . على هذه األرض

 فنحن نقرأ ". أيوب " نتذكَّر على الفور رجَل اهللا دون أن األلم والمعاناةَ ال يمكننا أن نَذْكُر و
ما أننـا ك ". اَهللا ويحيد عنِ الشَّر كَامالً ومستَقيما، يتَّقي " كان رجالً أيوب أن ١ : ١ في سفْر أيوب



 . وقد كان أليوب سبعةُ بنين وثالثُ بنـات ". أعظَم كُلِّ بني المشْرِق " أنه كان ٣ نقرأ عنه في العدد
وبناتَه ،هوأوالد ،ثَروتَه وب فَفَقَدعلى أي المصاِئب وأخيراً، ُأصيب . وفجأةً توالَت ـوبوحٍ َأيبِقُـر 

ديئةر هندي بتْ فانْتَشَر كُلِّه . إالَّ أنه ،رٍ فَريدبهذه الظروف القاسية بِص عَل موب تَعامأي أن غْمور 
هالمفيها س فَقَد بأوقات روب . وتمنَّى فيها الموت مفْر أيوب ١١ : ٣ نقرأ في سعلى ِلسانِ أي : " م  ـل

 ٢٦ : ٣ كما أنه يقول في اآلية ". ، ِلم لَم ُأسلمِ الروح؟ لَم َأمتْ من الرحمِ؟ عنْدما خَرجتُ من الْبطْنِ
د َأنِ اجتَـاحتْني " ): كما ورد في الترجمة التفسيرية ( عــةَ، باحالَ رو ارالَ قَـرينَةَ ِلي وْأنفَالَ طُم 

وبالْكُر ." 

 ِإلَيـك يـا " ٩ و ٨ : ٣٠ وحين مرِض داود وأوشك على الموت صلَّى قائالً في المزمور
عرَأتَض ديخُ، وِإلَى السرَأص بالتُّـ . ر كدمحْل ي؟ هةفْرلْتُ ِإلَى الْحي ِإذَا نَزمد نةُ ما الْفَاِئد؟ مابر 

 وعندما مر داود بظروف قاسية بسبب اضطهاد الناس لـه وانقـالب األمـور " هْل يخْبِر بِحقِّك؟
ي : " قائالً ٣ - ١ : ٦٩ ، صلَّى في المزمور عليه ى نَفْسـ  . خَلِّصني يا اَُهللا، َألن الْمياه قَد دخَلَـتْ ِإلـَ

قَرم سلَيو ،يقَةمع َأةمي حـي . غَرِقْتُ فنرُل غَمـيالسو ،اهيالْم اقمخَلْتُ ِإلَى َأعد . ـنـتُ مبتَع 
 و ٤ و ٢ : ١٤٢ كما أنه يقول في المزمور ". كَلَّتْ عينَاي منِ انْتظَارِ ِإلهِي . يبِس حلْقي . صراخي

٦ : " ايشَكْو هامَأم كُبَأس . ُأخْبِر هامقُد ييقـارِفٌ ... بِضِلـي ع سفَلَي ،رصَأبينِ ومِإلَى الْي انْظُر . 
 نَجني من مضـطَهِدي، . ِإلَى صراخي، َألنِّي قَد تَذَلَّلْتُ جِدا َأصغِ ... لَيس من يسَأُل عن نَفْسي ...

 ". َألنَّهم َأشَد منِّي

 حسب مـا ( ونرى أيضاً أن يسوع نَفسه عبر عن معاناته على الصليب حيث صرخَ قائالً
 " تَركْتَني؟ ِإلهِي، ِإلهِي، ِلماذَا ): " ٤٦ : ٢٧ ورد في إنجيل متَّى

 ك مـ ، يمكنك أنْت أيضـاً أن تُعبـر عـن ألَ المسيح وكما هو حاُل أيوب وداود ويسوع
عاناتوم ك أو بُأخرى عاِلماً أن اَهللا بطريقَة سـتجيبـك، ويرى دموعوي ،رِكبمشاع هتموي ،كبحي 

كعاتلتضر . 

 فالبعض يرى أن األلـم هـو . بطُرق مختلفة األلَمِ ع بون م ومن المالحظ أن الناس يتجاو
خطيئة نناشٌئ ع قابُل أمثاَل هؤالء األشخاص . ما ععجوهذا هو ما ي قْسونلى يعلى نفسهم و أ ع 

نا نقرأ لكنَّ . كما أنهم ال يتعاطَفون مع المتألِّمين ألنهم يعتقدون أنهم نالوا جزاءهم العادل . اآلخرين



ى ". فَرحا مع الْفَرِحين وبكَاء مع الْباكين " ١٥ : ١٢ في رسالة رومية  كما نقرأ فـي الرسـالة إـل
 أن يسوع جرب في كل شَيء مثْلَنا لكي يشْعر معنا، ولكي يرثـي ِلضـعفاتنا، ١٥ : ٤ العبرانيين

 أن اهللا يعزينـا فـي ظروفنـا ٤ : ١ إلى أهل كورنثوس ونقرأ في الرسالة الثانية . ولكي يرحمنا
 لهـذا، يجـب علينـا أن . بهـا يعزينا الصعبة لكي نَتمكَّن من تَعزية اآلخرين بذات التَّعزية التي

 م نُعـزيه نَتعاطَفَ مع المتألِّمين والمقهورين والمحزونين، وأن نُصلِّي ألجلهم، وأن نَـتَعلَّم كيـف
وكيف نُساعدهم بطريقة ةعبة في عمليظروفهم الص . 

 أن نُفَرق بين المعاناة الناشئة عنِ قيامنا بشـيء – كمؤمنين مسيحيين – لَكن يجب علينا
 نِ فنحن لسنا مدعوين الختبار األلم الناشِئ ع . خاطٍئ والمعاناة الناشئة عن قيامنا بشيء يمجد اهللا

 وقـد . ب ائ القيام باألمور الخاطئة؛ بل إن اهللا دعانا الحتمال األلم الناشِئ عن قيامنا بما هو صـ
 وا وتـألَّم وا عـان والرسـَل كما أن يسوع . بالصواب عانى األنبياء في العهد القديم بسبب قيامهم

 : منون في هذا العالم وفيما يلي بعض األسباب التي ألجلها يتألَّم المؤ . للسبب نفسه

ى . أحيانـاً ظروفهم بسبب عجزِهم عن تَغيير أوالً، المؤمنون المسيحيون يتألَّمون  فعـل
 وكان العبيد يعانون ويتـألَّمون . سبيل المثال، في أزمنة العهد الجديد، كان الرقُّ ما زال موجوداً

 َأيها : " ٢٠ - ١٨ : ٢ نقرأ في رسالة بطرس األولى على الرغم من ذلك، . على أيدي سادتهِم القُساة
 َألن . اء َأيضـا الْخُدام، كُونُوا خَاضعين بِكُلِّ هيبة ِللسادة، لَيس ِللصاِلحين الْمتَرفِّقين فَقَطْ، بْل ِللْعنَفَ

 َألنَّه َأي مجد هـو . يحتَمُل َأحزانًا متََألِّما بِالظُّلْمِ هذَا فَضٌل، ِإن كَان َأحد من َأجِل ضميرٍ نَحو اِهللا،
 هذَا فَضـٌل ِإن كُنْتُم تُلْطَمون مخْطِئين فَتَصبِرون؟ بْل ِإن كُنْتُم تَتََألَّمون عاملين الْخَير فَتَصبِرون، فَ

 ". عنْد اِهللا

 اتِّصـاٍل مباشـرٍ مـع على وهذا يعني أنهم كانوا . في المنازل كان هؤالء العبيد خُداماً
 والرسول بطْرس يوصي المؤمنين المسيحيين الذين وجدوا أنفسهم في مثل هذه الظروف . سادتهم

 . ويحترموهم سواء كان هؤالء السادة متَرفِّقين بهم َأم قُساةً أن يخضعوا لسادتهم

 . مبدأ نفسه على العالقة بين الموظَّف وصاحب العمل في وقتنا الحاضـر ويمكن تَطبيق ال
ـل والرؤسـاء، وأنمخضعوا ألصحاب العي رؤوسين أنفالكتاب المقدس يوصي الموظَّفين والم 

. وأمانة وإخالص بِجِد يحترموهم، وأن يصبِروا على ظُلمهم، وأن يستمروا في القيام بأعمالهم



 بأشياء تُخالف وصـايا المسـيح وتعـاليم طلب منك القيام رئيسك في العمل ي كان ا ذ إ أما
ى . الكتاب المقدس، فيجب عليك أن تَرفض القيام بذلك بطريقة مهذَّبة ولطيفة  فمـثالً، يجـب عـل

 ة رير شِّ ال األعمال ، و ة سرق ال كذب، و ال ، و عنِ الغشِّ الرشوة، و أن يمتنع عن قبول المؤمن المسيحي
 . كلمة اهللا تُخاِلفُ ألن هذه األعمال

إلى أن بِر، وعامله برِفْقعاملة صاحب العمل لك، فاصوحتى إذا كُنت تتألَّم بسبب سوء م 
 فاهللا هو صاحب السيادة المطلقة على . يفتح اهللا لك باباً آخر أو إلى أن تَتَغَير الظروف واألحوال

هذا الكون، وهو قادر نا على تَغيير الظروف واألحوال لما فيه خَيرنا وصاِلح . ريـدنا أنلكنـه ي 
نَقتدي بالمسيح في كل شيء في وصاياه، وأن لُكنَس نُطيع كلمته، وأن . 

ى . حياةَ بِر وتَقوى يعيشون ثانياً، المؤمنون المسيحيون يتألَّمون ألنهم  نقرأ في إنجيل متـَّ
 . طُوبى ِللْمطْرودين من َأجِل الْبِر، َألن لَهم ملَكُوتَ السـماوات : " ن المسيح على لسا ١٢ - ١٠ : ٥

بِينلـي، كَـاذَأج نم ،ةيررش ةمكُلَّ كَل كُملَيقَالُوا عو وكُمدطَرو وكُمريِإذَا ع ى لَكُمـوا . طُوبحفْرا 
 ". م عظيم في السماوات، فَِإنَّهم هكَذَا طَردوا اَألنْبِياء الَّذين قَبلَكُم وتَهلَّلُوا، َألن َأجركُ

 وهكذا، كثيراً ما يعاني المؤمنون بسبب سلوكهم في البِر والتقوى؛ أي بسبب طـاعتهم هللا
 أو ( هم األبرار، بل إنهم يسـعون إلقنـاع فاألشرار ال يحبون . وقيامهم باألشياء التي تُرضي اهللا

 وقـد عـانى المؤمنـون . على االنضمام إليهم في عصيانهم وتمردهم علـى اهللا ) إرغامهم حتَّى
 كثيراً ما و . المسيحيون على مر التاريخ بسبب إصرارهم على إطاعة وصايا اهللا والتشبه بالمسيح

إلى المؤمنين المسيحي الكُفْر بنْسعبدها الناس يعبدون اآللهة الزائفة التي يكما أنهـم . ين ألنهم ال ي 
 لكنَّهم في حقيقة األمر كـانوا . بالفساد األخالقي ألنهم كانوا يجتمعون سراً كانوا يتَّهمون كثيراً ما

 سـيحيون وما زال المؤمنون الم . يفعلون ذلك بسبب القيود المفروضة عليهم وعلى حريتهم الدينية
 . حتى يومنا هذا في بعض دول العالم والمؤسف يعانون من هذا الواقع المؤلم

 وقد عبر الرسول بولُس عن هذا الواقع الذي يعيشه المؤمنون بقوله في رسـالته الثانيـة
 ". سيحِ يسوع يضـطَهدون وجميع الَّذين يرِيدون َأن يعيشُوا بِالتَّقْوى في الْم " ١٢ : ٣ إلى تيموثاوس

يقـول مشَـجعاً المـؤمنين ٣٨ - ٣٥ : ١٠ فإن كاتب الرسالة إلى العبرانيين ، على الرغم من ذلك



 َألنَّكُم تَحتَاجون ِإلَى الصبرِ، حتَّـى ِإذَا . فَالَ تَطْرحوا ثقَتَكُم الَّتي لَها مجازاةٌ عظيمةٌ : " المضطهدين
ص دعوالْم يَئةَ اِهللا تَنَالُونشم تُمُئ . نَعطبالَ يي وي اآلتْأتيا سيل جِدقَل دعب ـانِ . َألنَّهفَبِاِإليم ارا الْبَأم 

 ". يحيا

 فقد قـال يسـوع . ثالثاً، المؤمنون المسيحيون يتألَّمون ألنهم شُهود ُأمناء ليسوع المسيح
 ها َأنَا ُأرسلُكُم كَغَنَمٍ في وسط ذَئـاب، فَكُونُـوا حكَمـاء : " ٢٠ - ١٦ : ١٠ نجيل متَّى لتالميذه في إ

ي . كَالْحيات وبسطَاء كَالْحمامِ فـو ،ـاِلسجِإلَـى م ونَكُممـلسيس مالنَّاسِ، َألنَّه نوا مذَرنِ احلكو 
ونَكُمدلجي هِمعامجم . تُسمِ وِلُألمو مةً لَهادي شَهلَأج نم لُوكمو الَةو امَأم فَـالَ . اقُون وكُمـلَمتَى َأسفَم 

َألن ،بِه ونا تَــتَكَلَّمم ةاعالس لْكي تف نطَوتُع َألنَّكُم ،ونا تَــتَكَلَّمبِم فَ َأووا كَيتَمتَه َأنْـتُم تُملَس 
 ". لِّمين بْل روح َأبِيكُم الَّذي يتَكَلَّم فيكُم الْمتَكَ

 . وال نَدفَع الناس إلى اضطهادنا األلَمِ ال نَبحثُ عنِ – كمؤمنين مسيحيين – هذا يرينا أنَّنا
نبسبب أمانتنا في الشهادة ع نلَك لَهفإننـا نُواجـه العـداوة فينا وألجلنـا يسوع المسيح ما فَع ، 

 . واالضطهاد ال لشيء سوى أننا أتْباع المسيح

 على الرغم من ذلك، فقد دعانا يسوع إلى عدم القلق بشأن مـا نقولـه فـي مثـل هـذه
 فقد وعدنا المسيح أن الروح القُدس سيعينُنا . المواقف؛ أي حين نقف للمحاكمة بسبب شهادتنا هذه

 . ن نقوله الكالم الذي يريدنا اهللا أ على قول

 بسـبب وال سيما ( كيف يجب علينا أن نَتصرف حين نُواجه األلم والمعاناة واالضطهاد
 فَِإن الْمسـيح . َألنَّكُم ِلهذَا دعيتُم : " ٢٣ - ٢١ : ٢ يقول الرسول بطْرس في رسالته األولى ؟ ) إيماننا

 الَّذي لَم يفْعْل خَطيةً، والَ وجِـد فـي فَمـه . ِلكَي تَتَّبِعوا خُطُواته َأيضا تََألَّم َألجلنَا، تَارِكًا لَنَا مثَاالً
نِلم لِّمسي ْل كَانب ددهي كُني لَم ِإذْ تََألَّما، وضوع مشْتي كُني لَم مي ِإذْ شُتالَّذ ،كْرل مدي بِعقْضي ." 

 يح لم يقترف أية خطية، إالَّ أنه تألَّم ألجلنا، وترك لنا مثاالً وقُـدوةً وهكذا، رغم أن المس
 فـال ، ويسـخَرون منْـه يهددونه فال يهددهم ، و فقد كان الناس يشتمونه فال يشْتمهم . حسنَةً نَتَّبِعها

 وهو يريـدنا أن . يسلِّم ِلمن يقضي بِعدل بْل كان في الوقت نفسه، فهو لم يكُن سلبياً، . هم يسخَر منْ
. نَفعل مثله في حال اضطهادنا وتَعرضنا لآلالم ألن اَهللا سيدين األشرار والظالمين في يومٍ ما



في حياتنا كمؤمنين؟ ه ةعليف ةُ قيمةأي عاناةْل لأللمِ والم ـنحالم س أنقـدخبرنـا الكتـاب المي 
 التي وفيما يلي بعض المنافع والفوائد . التَّجارِب مهِمةٌ جِداً لحياتنا كمؤمنين بالرب يسوع المسيح و

 : غالباً ما نَجنيها حين نَخْتَبِر األلم والمعاناة

 نقرأ فـي المزمـور . الفائدة األولى للمحنِ والتجارب هي أنها تُنْشُئ فينا طاعةً لكلمة اهللا
ي ... قَبَل َأن ُأذَلََّل َأنَا ضلَلْتُ، َأما اآلن فَحفظْتُ قَولَك : " ٧١ و ٦٧ : ١١٩  خَير ِلي َأنِّي تَذَلَّلْتُ ِلكـَ

كاِئضفَر لَّمَأتَع ." والتَّجارِب نحغالباً ما تقود فالم فـي المؤمن وتَعزيـة إجابـات نإلى البحث ع 
 . نُور لحياتنا ذ بكلمة اهللا فإننا نَرغب أكثر فأكثر في إطاعتها ألنها وحين نَتلذَّ . الكتاب المقدس

 نقرأ . الصفات المسيحية الرائعة بعض للمحنِ والتجارب هي أنها تُنشُئ فينا الثانية الفائدة
 ن الضيقَ ينْشُئ بْل نَفْتَخر َأيضا في الضيقَات، عاِلمين َأ : " ٤ و ٣ : ٥ في الرسالة إلى أهل رومية

اءجةُ ريكالتَّزةً، ويكتَز ربالصا، وربفـي حياتنـا ". ص والتَّجارِب نحالم رينا بوضوحٍ أنوهذا ي 
 وهذا . فالمؤمن يفْرح حين يتألَّم ألجل المسيح . تُنشُئ فينا مجموعةً من الصفات الجيدة مثل الفَرح

 كـذلك فـإن المـؤمن . أللم في حد ذاته مفْرِحاً؛ لكنه يعتَبر امتيازاً للمؤمنِ المسيحي ال يعني أن ا
قاسية لظروف ضرتَعي حين جاءالر خْتَبِرر ويبتعلَّم الصفهذه الظروف . ي لُـهعإلى اِهللا وتَج هبتُقَر 

 . درته، وسلطانه يخْتَبِر محبةَ اهللا، ورحمتَه، وقُ

 للمحنِ والتجارب هي أنها تَجعُل خدمتنا المسيحية مفْعمةً بالشَّجاعة ومليئـةً الثالثة الفائدة
 ثُم ُأرِيد َأن تَعلَموا َأيهـا اِإلخْـوةُ َأن : " ١٤ - ١٢ : ١ فنحن نقرأ في الرسالة إلى أهل فيلبي . بالثَّمر

 كْثَر ِإلَى تَقَدمِ اِإلنْجِيِل، حتَّى ِإن وثُقي صارتْ ظَاهرةً في الْمسيحِ فـي كُـلِّ دارِ ُأمورِي قَد آلَتْ َأ
عمنِ َأجاكي اَألماقي بفو ةالْوِالَي . َأكْثَـر تَرُِئـونجي، يثُقبِو بي الرف قُوناثو مهو ،ةاِإلخْو َأكْثَرو 

 ". لُّمِ بِالْكَلمة بِالَ خَوف علَى التَّكَ

فحين رأى المؤمنون المسيحيون شجاعة الرسول بولُس، أصبحوا أكثر جرأةً في شهادتهم
 وَأنْـتُم : " ٨ - ٦ : ١ لهذا فإن الرسول بولُس يقول في رسالته إلى أهـل تسـالونيكي . عنِ المسيح

 قَبِلْتُم الْكَلمةَ في ضيق كَثيرٍ، بِفَرحِ الروحِ الْقُدسِ، حتَّى صرتُم قُدوةً صرتُم متَمثِّلين بِنَا وبِالرب، ِإذْ
ي . ِلجميعِ الَّذين يْؤمنُون في مكدونيةَ وفي َأخَاِئيةَ فـ سلَـي ،بةُ الـرمتْ كَليعُأذ قَد كُملبق نم َألنَّه



تَكَلَّم مكدونيةَ وَأ ةٌ َأن نـَ اجـلَنَا ح ستَّى لَيبِاِهللا، ح انُكُمِإيم ذَاع ا قَدضكَانٍ َأيي كُلِّ مْل فةَ فَقَطْ، بخَاِئي 
 وهكذا، رغم أن المحن والتجارب مؤلمةٌ، إالَّ أنها تَجعلُنا أكثر شجاعةً وإثماراً في خـدمتنا ". شَيًئا

 . لِّصنا لفادينا ومخَ وشهادتنا

 فنحن نقـرأ . المسيح تَمجيد للمحنِ والتجارب هي أنها تَؤوُل في النهاية إلى الرابعة الفائدة
م، َألن روح الْمجـد واِهللا : " ١٤ : ٤ في رسالة بطرس األولى  ِإن عيرتُم بِاسمِ الْمسيحِ، فَطُوبى لَكـُ

كُملَيلُّ عحي . جِه نا مَأم دجمفَي كُمتجِه نا مَأمو ،هلَيفُ عدجفَي هِمعـاني ". تعني أنـه حـين يوهذا ي 
 المؤمن بسبب إيمانه وشهادته الحسنة فإن الروح القُدس سيعطيه نعمةً فوقَ نعمـة ممـا يعطيـه

 وحين نَفْعُل ذلك فإنَّنا نُمجد اهللا فـي . يمانه سالماً وفَرحاً وقُدرةً على مسامحة أعدائه، وثباتاً في إ
 . آالمنا

 . للمحنِ والتجارب هي أنها تُعدنا إلى ملَكوت اِهللا فـي السـماء واألخيرة الفائدة الخامسة
ي حتَّى ِإنَّنَا نَحن َأنْفُسنَا نَفْتَخر : " ٥ - ٤ : ١ فنحن نقرأ في الرسالة الثانية إلى أهل تسالونيكي فـ بِكُم 

 بينَـةً كَنَاِئسِ اِهللا، من َأجِل صبرِكُم وِإيمانكُم في جميعِ اضطهاداتكُم والضيقَات الَّتي تَحتَملُونَهـا،
َأي ونتَتََألَّم هلي َألجاِهللا الَّذ لَكُوتِلم لُونتَُؤه ِل، َأنَّكُماداِهللا الْع اءلَى قَضا عض ." 

 وفي الختام، صالتُنا ألجلك هي أن يعطيك اُهللا نعمةً فوق نعمة لكي تَختبر الفَرح والسالم
 لَكن اهللا . قاسية بكل تأكيد فالمحن والتَّجارِب . والطُمأنينةَ في جميع األوقات والظروف واألحوال

لَنا وال يمهال ي نا وأنعيكون م دنا أنعلِّ الموت ونا في وادي ظرس حـين لذلك، . تْرِكَنا حتى وإن 
 " إن كان اُهللا معنا فَمن علينا؟ " : تَذَكَّر أنه بسبب ظروف قاسية تَمر بها، تَشْعر بالضعف

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


