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 قَراراتُ ما قَبَل الزواج
طُ النَّفْس : لث الثا القَراربض 

____________________________________________________________ 

 مـن ( ابِ ب شَّ ال خَمسة قرارات يجب على تَتَعلَّق ب من آيات الحفْظ جديدة سلْسلَة ب قد بدأنا كُنَّا
 أال القـرار األوَل والثـاني الدرسين السابقين وقد تَناولْنا في . أن يصنَعوها قبل الزواج ) الجِنْسين

هما و : كوني أن المؤمن ختاري مؤمناً بالمسيح، وأن الحياة شَريكاً لـه نَفْـس ) أوِ المؤمنةُ ( شَريك 
 . أهداف الحياة

 الذي يهم جميع األشخاصِ المقْبِلين على لثَ القرار الثا سوف نَتناوُل ف ، هذا الدرس في أما
وهطُ النَّفْسِ : الزواج، أال وبعاً اآليات . ضفَظُ مرسـالة ٥ - ٣ وسوف نَح ناألصحاح الرابع م نم 

 َأن . قَداسـتُكُم : اِهللا َألن هذه هـي ِإرادةُ " : بولُس الرسول األولى إلى أهل تسالونيكي والتي تقول
ي هالَ ف ،ةامكَرو ةاسبِقَد هِإنَاء يقْتَني َأن نْكُمم داحرِفَ كُلُّ وعي نَا، َأننِ الزوا ععتَنتَم ةوى شَهو 

 . " كَاُألممِ الَّذين الَ يعرِفُون اَهللا

 بِنا نقرُأها في سياقها الذي وردت فيه حيث نقرُأ لَكن قبل أن نبدأ بحفظ هذه اآليات، تعال
 : ٨ - ١ : ٤ في رسالة بولُس الرسول األولى إلى أهل تسالونيكي

" تُملَّما تَسكَم َأنَّكُم ،وعسي بي الرف كُمِإلَي نَطْلُبو َألُكُمةُ نَسا اِإلخْوهَأي ثَم نفَم 
َأن جِبفَ ينَّا كَيم َأكْثَر وناددوا اَهللا، تَزضتُرلُكُوا وـةَ . تَسَأي ـونلَمتَع َألنَّكُم 

وعسي ببِالر نَاكُمطَيا َأعايصةُ اِهللا . وادِإر يه ههذ َألن : تُكُماسوا . قَدعتَنتَم َأن 
 تَني ِإنَاءه بِقَداسة وكَرامة، الَ فـي عنِ الزنَا، َأن يعرِفَ كُلُّ واحد منْكُم َأن يقْ
 َأن الَ يتَطَاوَل َأحد ويطْمـع علَـى . هوى شَهوة كَاُألممِ الَّذين الَ يعرِفُون اَهللا

الً وقَـب ا قُلْنَا لَكُما كَمكُلِّه هِلهذ منْتَقم بالر رِ، َألني هذَا اَألمف يهنَا َأخشَـهِد .



ةاسي الْقَدْل فب ةاسنَا ِللنَّجعدي اَهللا لَم ـِل . َألنانًا، بُل ِإنْسذرُل الَ يذري نِإذًا م 
وسالْقُد هوحا رضطَانَا َأيي َأعاَهللا الَّذ ." 

 مـع اء تعاملنـا أثنـ واآلن، سوف نَتطرقُ إلى بعض النقاط المهِمة بشأن بضبط الـنَّفْس
 ففـي . فكما قرأنا قبل قليل، فإن الرسوَل بولُس يوصي المؤمنين أن يرضـوا اهللا . الجنس اآلخر

 نَظَرِ اهللا، ال يحق للناس أن يعيشوا بالطريقة التي يريدونها؛ وال سيما فيمـا يتعلَّـق بالعالقـات
 أن نَسلُك في عالقاتنا مع الجنس اآلخر دون أن فهذه اآلياتُ تُعلِّمنا بوضوحٍ كيف ينبغي . الجنسية

 ". قداستنا " فالشيء الوحيد الذي يرضي اهللا هو . نَجلب غَضب اِهللا علينا وعلى حياتنا

 ، بحسـب أوالً : مع الجنس اآلخر تشتمل على أربعة جوانـب ة العالق إطار والقداسة في
تَنمي نا اآلية الثالثة، يجب على المؤمن أننِ الزع ى ٥ و ٤ ، بحسب اآليتـين ثانياً . ع  ، يجـب عـل

 أيضـاً، ٥ و ٤ ، بحسب اآليتين ثالثاً . المؤمن أن يتعلَّم أن يسيطر على جِسمه فيما يتعلَّق بالجنس
 - ٦ ، بحسب اآليات رابعاً . يجب على المؤمن أن يتعامل مع الجنس اآلخر ال بشهوة، بل بطهارة

 إنَّمـا أو أساء إليه ف منِ استَخَفَّ بأخيه اإلنسان يسيء إلى اآلخرين ألن ، يجب على المؤمن أالَّ ٨
 . يه إل ويسيء يستَخفُّ باهللا

 من األصحاح الرابع من رسالة بولُس الرسول األولـى إلـى أهـل ٤ - ٣ نَعود لآليتين
 َأن تَمتَنعوا عنِ الزنَا، َأن يعـرِفَ كُـلُّ . قَداستُكُم : َألن هذه هي ِإرادةُ اِهللا : " تسالونيكي حيث نقرأ

ةامكَرو ةاسبِقَد هِإنَاء يقْتَني َأن نْكُمم داحأال وهو ". و هِمنا إلى سؤاٍل مطُ : وهذا يقودـبكيـف نَض 
 أنْفُسنا؟

 ٤ - ٣ فنحن نقرأ في اآليتين . يجب على المؤمن المسيحي أن يتعلَّم أن يضبطَ ِلسانَه ، أوالً
 ): بحسب الترجمـة التفسـيرية ( من األصحاح الخامس من رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس

" ديقُ بِالْقلا يا، كَمهمتَّى اسح نَكُميب ذْكَرفَالَ ي ،ةنَهِم ةوشَه َأو ةاسكُلُّ نَجنَى، وا الزَأم ينيس . كَـذَِلكو 
الَِئقَة رغَي ُل، فَهِيزالْهو يهفالس الْكَالَمةُ وذَاءالْب . وا بِالشُّكْرِ ِللهجتَلْه َأن ى بِكُمرا َأحِإنَّمنا " ! ونرى ه 

ةفاهوالس ةذاءكَالمِ الب ننهانا عاهللا ي هوا بمثل هذا الكال أنتَفَوي وهذا . م ألنه ال يليق بأوالد اهللا أن 
يشْمُل النميمة على اآلخرين، والتلفُّظ باأللفاظ القبيحة، واستخدام الكلمـات الجنسـية فـي غيـر



 وعوضاً عن ذلك، يجب علينا أن نُربي أبناءنـا تربيـةً جنسـيةً . موضعها، وقَول النُّكات البذيئة
 . كإخوة وأخوات في المسيح سليمةً، وأن نُعلِّمهم كيف يتعاملون مع الجنس اآلخر

 فنحن نقرُأ في سفْر أيـوب . عينيه يجب على المؤمن المسيحي أن يتعلَّم أن يضبطَ ، ثانياً
 . وهذا يذَكِّرنا بمـا يقـاُل عـنِ الرجـل " عهدا قَطَعتُ ِلعينَي، فَكَيفَ َأتَطَلَّع في عذْراء؟ : " ١ : ٣١

 فإن شاهد الرجـُل امـرأةً . كانٍ في العالم ينْجذبون من خالل ما يرونه بأعينهم فالرجاُل في كل م
بذنْجحتشمة فقد يـةً إليها ترتدي مالبس غير ميخَط رتَبة التي تُعإلى بعض األفكار الجنسي نقادوي 

ه بعبارة ُأخرى، فإن الخطايا الجنسية غالباً ما تبدُأ . في نظر اهللا  وفـي . بشيء رآه الرجُل بعينـي
 . حال عدم ضبطه لعينيه، فسوف تتحول هذه المشاهد إلى أفكارٍ شَهوانية، ثُم إلى أفعاٍل شَـهوانية

 لهـذا، . وننا، وما نسمعه بآذاننا، وما نُفَكِّر به راه بعي ن إذاً، المعركة ضد الشهوات الجنسية تبدأ بما
 تدعونا جميعاً إلى قَطْعِ عهد مع اهللا بأننا حتى وإن رأينا بعض المشـاهد المغريـة فإن كلمة اهللا

ةل إلى أفكارٍ شَهوانيتتحو لها بأن حمنا، فلن نُطيل النظر إليها، ولن نَسند هذا ل . بأعييقول السـي ، 
 ِإن : وَأما َأنَا فََأقُوُل لَكُـم . الَ تَزنِ : ِللْقُدماء قَد سمعتُم َأنَّه قيَل : " ٢٩ - ٢٧ : ٥ في إنجيل متَّى المسيح

ي قَلْبِها فنَى بِهز ا، فَقَدهشْتَهِيِلي َأةرِإلَى ام نْظُري نـا . كُلَّ مهفَاقْلَع كـرثنَى تُعمالْي نُكيكَانَتْ ع فَِإن 
 ". ن يهلك َأحد َأعضاِئك والَ يلْقَى جسدك كُلُّه في جهنَّم وَألْقها عنْك، َألنَّه خَير لَك َأ

 فالكتاب المقدس يحـذِّر . قَلْبه وذهنَه يجب على المؤمن المسيحي أن يتعلَّم أن يضبطَ ، ثالثاً
 الَ : " ٢٥ : ٦ ر األمثال نقرأ في سفْ من خُطورة انتقال األفكار الشهوانية من العين إلى القلب حيث

 الكثير مـن من المؤسف حقَّاً أن نرى ف ". بِقَلْبِك، والَ تَْأخُذْك بِهدبِها ] المرأة الشريرة [ تَشْتَهِين جماَل
 مـن في شراك الخَطيـة، و إليقاع بالرجال من خالل محاوالتهن ل النساء يسْئن استخدام جمالهن

 لمالبس غير المحتشمة التي يلْبسنَها، أو من خالل طريقتهن فـي المشـي أو التحـدث أوِ خالل ا
 . النَّظَر

 ورغم أنَّنا ال نستطيع أن نُغمض أعينَنا حين نمشي في الشارع، أو حين نكون في العمل؛
 مشهداً مثيـراً لغرائـزك إن رأيتَ ، فمثالً . إالَّ أن كلمة اهللا تُطالبنا بأن نَضبطَ أفكارنا ومشاعرنا

 وفي مثل هذه الحاالت، مـن . الجنسية، يمكنك أن تَُقَرر في ذهنك وقلبك أنك لن تُطيل النظر إليه
جداً أن هِملروح اهللا الساكن في تَ الم حمك س ى أفكـارك أن  يعطيك القوة الالزمـة للسـيطرة عـل

الرسوُل بولُس حين قال في اآلية الخامسة من األصحاح العاشـر وهذا هو ما قَصده . ومشاعرك



 هادمين ظُنُونًا وكُلَّ علْوٍ يرتَفع ضد معرِفَة اِهللا، : " من رسالته الثانية إلى أهل كورنثوس حيث نقرأ
 ". ومستَْأسرِين كُلَّ فكْرٍ ِإلَى طَاعة الْمسيحِ

 فنحن نقرُأ في سفْر األمثال . قَدميه لمؤمن المسيحي أن يتعلَّم أن يضبطَ يجب على ا ، رابعاً
 َأبعد طَرِيقَك عنْهـا، والَ . واآلن َأيها الْبنُون اسمعوا ِلي، والَ تَرتَدوا عن كَلمات فَمي : " ١٠ - ٧ : ٥

يطا، ِلَئالَّ تُعهتيابِ بِإلَى ب بي تَقْرِللْقَاس ينَكنسو ،آلخَرِين كرهز . ،كتقُو نم باناَألج عِلَئالَّ تَشْب 
 فإن األشخاص الفاسدين أخالقياً موجودون في ، فكما نَعلم جميعنا ". وتَكُون َأتْعابك في بيت غَرِيبٍ

 أمثـال هـؤالء األشـخاص تكـون وفي كثيرٍ من األحيان، فإن أماكن تواجد . كل مدينة وقَرية
 مـع سـيئي ة عالقَـ أي ، وأن تَتَجنَّـب بتَعد عن مثل هذه األماكن تَ لذلك، يجب أن . معروفة لدينا

 في ممارسة و أ ، تُمجد اهللا وعوضاً عن ذلك، اشغل أوقات فراغك في خدمة . السمعة من الجنسين
 ، أو في المطالعـة، أو فـي أي هوايـة موسيقية ك، أو في العزف على آلة الرياضة المفَضلَة لدي

 . ُأخرى تُفَضلُها

 فنحن نقرُأ في سفْرِ األمثال . يديه يجب على المؤمن المسيحي أن يتعلَّم أن يضبطَ ، خامساً
٢١ - ١٥ : ٥ " : بِْئرِك نةً مارِيا جاهيمو ،كبج نا ماهيم بشْرِإلَـى الْخَـارِجِ، . ا كنَابِيعي ضالَ تَف 

 ِليكُن ينْبوعك مباركًـا، وافْـرح . ِلتَكُن لَك وحدك، ولَيس َألجانب معك . سواقي مياه في الشَّوارِعِ
شَب َأةربِام ابِك ... هلبكُلَّ س زِني وهو ،بنَيِ الريع امانِ َأمقَ اِإلنْسطُر نا، ". َألنميعفكما نَعرِفُ ج 

 . في كثيرٍ من األحيـان وابِط ض ال حدود و خالية من ال فإن العالقات بين الشباب والفتيات أصبحتْ
 وكثيراً ما يعجـز هـؤالء عـن . حلوا لَهم ن يفعلوا ما ي فهؤالء الشباب يعتقدون أنه باستطاعتهم أ

فاتهم الطائشة رؤيةرعواقب تَص . كما قرأنا قبل قليل، فإن نلَك " ،نَيِ الربيع قَ اإلنسانِ أمامطُر 
 الكلماتُ صدى لها في أذهاننـا فإن كُنَّا نَتَّقي اهللا بالفعل، فال بد أن تَجِد هذه !" وهو يزِن كُلَّ سبله

 . وال بد لنا أيضاً من تَطبيق كلمة اهللا في حياتنا اليومية . وقلوبنا

 إذاً، الكتاب المقدس يوصي المؤمنين أن يحافظوا على قداستهم وطهارتهم، وأالَّ ينسـاقوا
 أن يات والفت اب لذلك، يجب على الشب . للشهوات الجامحة كما يفعل الوثنيون الذين ال يعرفون اهللا

 وا ا دوماً أن اهللا يرى كُلَّ شَيء، وأنه ال يتغاضى عن أي خَطية، وأنه يريد منهم أن يتعامل و يتذكَّر
مهضعب عضٍ معب فَّةب . بعلجوا فبخالف ذلك، سوف ي مِ اِهللا، وسوفَ يعلى اس ب العارلو ج ـبا غَض 

أن يكَرس حياتـه للـرب، وأن – بمْلء إرادته – فالمؤمن هو شخص اختار . هللا ودينونته عليهم ا



في كُلِّ شيء هدجمي حيا ألجله، وأنتكون حياةُ المؤمنِ . ي لذلك، يجب أن المسيحي ـسكآةً تَعرم 
في . المسيح ب إيمانَه بشكٍل خاص هِملشباب والفتيات في فترة ما قبل الزواج ا بين ة عالق ال وهذا م . 

 وَأمـا الزنَـا : " قائالً ٨ - ٣ : ٥ لهذا، فإن الرسول بولُس يحذِّر في رسالته إلى أهل أفسس
 فَاهة، والْهـزُل وكُلُّ نَجاسة َأو طَمعٍ فَالَ يسم بينَكُم كَما يليقُ بِقديسين، والَ الْقَباحةُ، والَ كَالَم السـ

الشُّكْر رِيْل بِالْحيقُ، بي الَ تَلاعٍ . الَّتطَم نَجِسٍ َأو انٍ َأوكُلَّ ز هذَا َأن ونلَمتَع فَِإنَّكُم – ـوي هالَّـذ 
 د بِكَالَمٍ باطل، َألنَّه بِسـببِ الَ يغُركُم َأح . لَيس لَه ميراثٌ في ملَكُوت الْمسيحِ واِهللا – عابِد ِلَألوثَانِ

ةيصعالْم نَاءلَى َأباِهللا ع بي غَضْأتورِ ياُألم ههذ . مهكَاءـةً، . فَالَ تَكُونُوا شُرالً ظُلْمقَـب كُنْتُم َألنَّكُم 
بي الرف فَنُور ا اآلنَأمنُورٍ . و الَدلُكُوا كََأوو ". اس ننَح – رِنا بدآمين : " نقوُل – و "! نـا اُهللا أنطعلي 

 . وأن نَتَشَبه بالمسيحِ في كل شيء نَسلُك كأوالد نورٍ

 الحفْـظ دروس ا في ذَكَرن وكَما . الدرس ا لهذ الكتابية المخَصصة اآليات إلى حفْظ نأتي
ابِقَةنَ سوفَ ، الس نا طَريقَةً تْبه ع فْظعل للح تَقوم عِ خُطْواتبى أر يهأال و : 

 فَفَهم اآليـات سـيعينُك . ا ه حفْظ تبدَأ بِ جيداً قَبَل أن ا وافْهمه الكتابية اآليات في تأمْل : أوالً
 من األصحاح الرابع مـن ٥ - ٣ ات اآلي وهذا هو ما فَعلناه قَبَل قليٍل حين تأملنا في . على حفْظها

 ). ٥ - ٣ : ٤ تسالونيكي ١ ( بولُس الرسول األولى إلى أهل تسالونيكي رسالة

 اكتب موضوع اآلية فـي : بالطريقة التالية صغيرة الكتابيةَ على بِطاقَة اآليات اكْتُب : ثانياً
 عد ذَِلك، اكْتُب ب "). ضبطُ النَّفْس : " الحفْظ لهذا اليومِ هو آيات موضوع و ( من البِطاقَة الجزء األعلى
تابيالك دفَظُها لآليات الشَّاهو ( التي ستَح وه اليوم تابينا الكد٥ - ٣ : ٤ تسـالونيكي ١ : شاه .( م  ثـُ

 . الكتابي مرةً أخرى في السطْرِ األخيرِ أخيراً، َأعد كتابةَ الشَّاهد و . كاملةً اآليات اكتب

 جـزءاً تلـو الكتابي ، ثُم المقطع الكتابي د بتدئاً بموضوعها، ثُم الشَّاه م اآليات احفظ : ثالثاً
 . ات وكما ذَكَرنا قَبَل قَليٍل، من الجيد أن تُعيد الشَّاهد الكتابي في نهاية اآلي . اآلخر

 أسابيع، وراجع اآليـات سة خم لمدة يومٍ لَّ كُ الكتابية الجديدةَ اآليات راجِع : وأخيراً رابعاً
. أسابيع ثالثة لَّ على األقل كُ واحدةً مرةً التي حفظْتَها سابقاً



،ةَ ع نبدأ ل واآلنملي إلى أن فْظتَ ت الح نم تمكَّن النَّظَرِ إلـى الكتـابِ اآليات هذه رديد دون 
ددالتي أع سِ أوِ البِطاقَةقدتَها الم . تُعيد أن جوس ما أر اآلن أقولُه : 

 . قَداستُكُم : َألن هذه هي ِإرادةُ اِهللا : ٥ - ٣ : ٤ تسالونيكي ١ : ضبطُ النَّفْس

 : نُعيد مرةً ُأخرى
 . قَداستُكُم : َألن هذه هي ِإرادةُ اِهللا : ٥ - ٣ : ٤ تسالونيكي ١ : ضبطُ النَّفْس

 : ثُم نُضيفُ مقطعاً آخر
 َأن تَمتَنعوا عنِ الزنَا، . قَداستُكُم : َألن هذه هي ِإرادةُ اِهللا : ٥ - ٣ : ٤ تسالونيكي ١ : فْس ضبطُ النَّ

 نُعيد مرةً ُأخرى
 َأن تَمتَنعوا عنِ الزنَا، . قَداستُكُم : َألن هذه هي ِإرادةُ اِهللا : ٥ - ٣ : ٤ تسالونيكي ١ : ضبطُ النَّفْس

 م نُضيفُ مقطعاً آخر ثُ
 َأن تَمتَنعوا عنِ الزنَا، َأن . قَداستُكُم : َألن هذه هي ِإرادةُ اِهللا : ٥ - ٣ : ٤ تسالونيكي ١ : ضبطُ النَّفْس

،ةامكَرو ةاسبِقَد هِإنَاء يقْتَني َأن نْكُمم داحرِفَ كُلُّ وعي 

 نُعيد مرةً ُأخرى
طُ النَّفْس ضةُ اِهللا : ٥ - ٣ : ٤ تسالونيكي ١ : بادِإر يه ههذ َألن : تُكُماسقَد . نَا، َأننِ الزوا ععتَنتَم َأن 

،ةامكَرو ةاسبِقَد هِإنَاء يقْتَني َأن نْكُمم داحرِفَ كُلُّ وعي 

 ثُم نُضيف المقطع األخير
 َأن تَمتَنعوا عنِ الزنَـا، . قَداستُكُم : َألن هذه هي ِإرادةُ اِهللا " : ٥ - ٣ : ٤ الونيكي تس ١ : ضبطُ النَّفْس

 ذين الَ َأن يعرِفَ كُلُّ واحد منْكُم َأن يقْتَني ِإنَاءه بِقَداسة وكَرامة، الَ في هوى شَهوة كَـاُألممِ الَّـ
. " يعرِفُون اَهللا



 : مع إضافة الشاهد الكتابي في نهاية اآلية أخيرة نُعيد مرةً
 َأن تَمتَنعوا عنِ الزنَـا، . قَداستُكُم : َألن هذه هي ِإرادةُ اِهللا " : ٥ - ٣ : ٤ تسالونيكي ١ : ضبطُ النَّفْس

بِقَد هِإنَاء يقْتَني َأن نْكُمم داحرِفَ كُلُّ وعي الَ َأن ينمِ الَّـذكَـاُألم ةوى شَهوي هالَ ف ،ةامكَرو ةاس 
 ٥ - ٣ : ٤ تسالونيكي ١ . " يعرِفُون اَهللا

عاً ، واآلنم ظْناها ِلنُراجِعفح سِ آياتخَم رالدروس في آخ السابقة : 

 من كُلِّ قَلْبِك، ومن كُـلِّ تُحب الرب ِإلهك " : ٣١ و ٣٠ : ١٢ إنجيل مرقُس . المحبة ، أوالً
كتركُلِّ قُد نمو ،كْرِككُلِّ ف نمو ،كةُ اُألولَى . نَفْسيصالْو يه ههذ . ـيـا هثْلُهةٌ ميثَانو : ـبتُح 

ككَنَفْس كنِ . قَرِيباتَيه نم ظَمى َأعةٌ ُأخْريصو سقُس ". لَير٣١ و ٣٠ : ١٢ إنجيل م . 

 والَ بِعدمِ ِإيمانٍ ارتَاب في وعـد اِهللا، بـْل " : ٢١ و ٢٠ : ٤ رسالة رومية . اإليمان ، اً ني ثا
 رسالة روميـة . " وتَيقَّن َأن ما وعد بِه هو قَادر َأن يفْعلَه َأيضا . تَقَوى بِاِإليمانِ معطيا مجداِ ِهللا

 . ٢١ و ٢٠ : ٤

 الَ شَيًئا بِتَحـزبٍ َأو بِعجـبٍ، بـْل بِتَواضـعٍ، " : ٤ و ٣ : ٢ رسالة فيلبي . التَّواضع ، اً ثالث
هِمَأنْفُس نَل مَأفْض ضعالْب كُمضعب بِيناسح . داحْل كُلُّ وب ،هِلنَفْس وا هِإلَى م داحوا كُلُّ والَ تَنْظُر 

آلخَرِين وا ها ِإلَى مضي ". َأي٤ و ٣ : ٢ رسالة فيلب . 

 الَ تَكُونُوا تَحتَ نيرٍ مع غَيرِ الْمـْؤمنين، " : ١٤ : ٦ كورنثوس ٢ . شَريكان مؤمنان ، رابعاً
 . ١٤ : ٦ كورنثوس ٢ " َألنَّه َأيةُ خلْطَة ِللْبِر واِإلثْمِ؟ وَأيةُ شَرِكَة ِللنُّورِ مع الظُّلْمة؟

 عاموس " هْل يسير اثْنَانِ معا ِإن لَم يتَواعدا؟ : " ٣ : ٣ عاموس . نَفْس أهداف الحياة ، خامساً
٣ : ٣ . 

 - ٣ : ٤ تسـالونيكي ١ ضبطُ النَّفْس، : درسنا هذا التي حفظْناها في اآليات أخيراً، لنُراجِع
 تَنعوا عنِ الزنَا، َأن يعرِفَ كُلُّ واحد منْكُم َأن يقْتَني َأن تَم . قَداستُكُم : َألن هذه هي ِإرادةُ اِهللا " : ٥

. ٥ - ٣ : ٤ تسالونيكي ١ " . ِإنَاءه بِقَداسة وكَرامة، الَ في هوى شَهوة كَاُألممِ الَّذين الَ يعرِفُون اَهللا



 متابعـة أن تُواظـب علـى منْك رجو نَ كما . معنا اآليات هذه حفظْتَ أن تكون قد نرجو
ةَ اِهللا ألن اآليات الكتابية الرائعة حفَظَ المزيد من تَ الحفْظ كُلَّ ُأسبوعٍ لكي دروس مـكَل كدستُسـاع 

 . وخدمتك اليومية حياتك كثيراً في

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


