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____________________________________________________________ 

ى تَتَعلَّق ب من آيات الحفْظ جديدة سلْسلَة ب قد بدأنا كُنَّا  خَمسة قـرارات يجـب عـل
 ات القـرار دروس الحفظ السابقة وقد تَناولْنا في . أن يصنَعوها قبل الزواج ) من الجِنْسين ( بابِ شَّ ال

ه ولى األ الثالثةأوالً : ي أال و ، كوني مؤمناً بالمسيح أن الحياة ثانياً ؛ شَريك ، المؤمن ختاري أوِ ( أن 
 . ، ضبط النفس ثاً ثال ؛ شَريكاً له نَفْس أهداف الحياة ) المؤمنةُ

 الذي يهم جميع األشخاصِ المقْبِلين على رابع القرار ال سوف نَتناوُل ف ، هذا الدرس في أما
وهناسب التوقيتُ : الزواج، أال وعاً . المفَظُ ماآليـة الخامسـة، وسوف نَح ـنالنصف الثـاني م 

 حيـث يقـول الحكـيم لثامن من سفْر الجامعة والنصف األول من اآلية السادسة من األصحاح ا
 . " َألن ِلكُلِّ َأمرٍ وقْتًا وحكْما . قَلْب الْحكيمِ يعرِفُ الْوقْتَ والْحكْم " : سليمان

 ناسـبِ اِهللا عنِ التوقيـت الم كلمةُ نَتَعلَّم بعض المبادِئ المهِمة التي تُعلِّمها واآلن، تعال بنا
واجِ – في كُلِّ شَيءوالز ةدواعتعلَّقُ بالمما في ما ييوال س : 

 ِلكُلِّ شَيء " : ٧ - ١ : ٣ فنحن نقرُأ في سفْر الجامعة . اُهللا عين وقْتاً لكُلِّ شَيء : المبدُأ األوُل
 ِللْغَـرسِ وقْـتٌ وِلقَلْـعِ . ِللْمـوت وقْـتٌ ِللْوِالَدة وقْتٌ و . زمان، وِلكُلِّ َأمرٍ تَحتَ السماوات وقْتٌ

 . ِللْبكَاء وقْتٌ وِللضحك وقْتٌ . ِللْهدمِ وقْتٌ وِللْبِنَاء وقْتٌ . ِللْقَتِْل وقْتٌ وِللشِّفَاء وقْتٌ . الْمغْروسِ وقْتٌ
 ِللْمعانَقَـة وقْـتٌ . قْتٌ وِلجمـعِ الْحجـارة وقْـتٌ ِلتَفْرِيق الْحجارة و . ِللنَّوحِ وقْتٌ وِللرقْصِ وقْتٌ

 . ِللصيانَة وقْـتٌ وِللطَّـرحِ وقْـتٌ . ِللْكَسبِ وقْتٌ وِللْخَسارة وقْتٌ . وِلالنْفصاِل عنِ الْمعانَقَة وقْتٌ
". لتَّكَلُّمِ وقْتٌ ِللسكُوت وقْتٌ وِل . ِللتَّمزِيق وقْتٌ وِللتَّخْييط وقْتٌ



 أن ينشغلوا بالمواعدة والعالقات العاطفيـة ) من الجنسين ( وهذا يرينا أنه ال يجوز للشباب
 أوانـه يفَكِّروا في الزواجِ قبل كما أنه يجب على الشباب أالَّ . قبل أن يحين الوقتُ المناسب لذلك

 و إنهاء التعليمِ، والعثور على عمٍل يدر دخْالً ماديـاً مناسـباً، وما نَعنيه بالوقت المناسبِ ه . أيضاً
 . والروحي والعاطفي النفسي من النُّضجِ معقوٍل قَدرٍ وبلوغُ

د : " ٨ : ٣ ونقرُأ في سفْر الجامعة ى اَألبـ  الَ . قَد عرفْتُ َأن كُلَّ ما يعملُه اُهللا َأنَّه يكُون ِإلـَ
هامخَافُوا َأمتَّى يح لَهماَهللا ع َأنو ،نْهم نْقَصي ءالَ شَيو ،هلَيع ادزي ءشَي ." نمي هـإذاً، اُهللا هـو الم 

 تَّقي اَهللا، وأن يتَّكَل عليه، إلنسانِ أن ي لذلك، يجب على ا . والمسيطر على كل شيء في هذا الكَون
َل مفْعي في كل حين وأن نَّا . شيَئتَهم داً لكُلِّ واحددحوقتاً م نيع اُهللا قَد كان واج، فيجـب ل فإنلـز 

شيئته علينا أنى على مدنُراعي توقيتَ اِهللا وأالَّ نَتَع . 

ب واإلجـراء المالِئـم للمواعـد : المبدُأ الثاني ناسـرِفُ الوقتَ المعي كيمالح اإلنسان ة 
 َألن ِلكُلِّ . قَلْب الْحكيمِ يعرِفُ الْوقْتَ والْحكْم : "... ٦ - ٥ : ٨ فنحن نَقرُأ في سفْر الجامعة . والزواج

 لألشـياء ) أو ضوابِطَ ( كَما أن اَهللا عين وقتاً لكُلِّ شيء، فقَد وضع أحكاماً إذاً، ". َأمرٍ وقْتًا وحكْما
 . سبيل المثال، ال يمكن لرجٍل أن يتزوج من رجل، وال يمكن لفَتاة أن تَتَزوج من فَتاة فعلى . أيضاً

دينثَْل فاُهللا يم يجاتفيها هذه الز شارِكيناألشخاصِ الم ميعج بعاققبوُل . ويالم حيدالو ا الزواجأم 
بين متفي نَظَرِ اِهللا فهو الذي ي ٍل وامرأةجاِهللا والناس ر سٍ أمامقَدم في رِباط . 

ةً فتيانِ كذلك، يجِب أن تَكون العالقةُ بين ال سـقَدةً ومرطـاه ـا النَّظَـراتُ . والفتياتأم 
ةُ قبَل الزواجِ فهيةُ والعالقاتُ الجنسيأحكام الشهواني عال تتوافَقُ م والطَّهـ أمور فَّةالع ةالتـي ار 

 . وضعها اُهللا للعالقات بين الجنسين

أن لَـمعي عليـه أن ي على أحكامِ اِهللا ووصاياه، فيجبدعلى التَّع اإلنسان رصي حين نلَك 
 : لِّه فَلْنَسمع ختَام اَألمرِ كُ : " ١٤ - ١٣ : ١٢ فنحن نَقرُأ في سفْرِ الجامعة . ستأتي ال محالَة دينونَةَ اِهللا

كُلُّه اناِإلنْس وهذَا ه َألن ،اهايصفَظْ واحاَهللا و ى . اتَّق  َألن اَهللا يحضر كُلَّ عمل ِإلَى الدينُونَة، علـَ
ياً : أي [ كُلِّ خَفيخَف هما كانا ، ] مشَر ا َأورخَي كَان تَ ". ِإنسي الذين األشخاص عني أنوهذا ي فُّونخ 

دينونَـةَ اِهللا فـي نهايـة واجِهونالجنسِ اآلخَر سي علَّقُ بعالقاتهم متَعكلمةُ اِهللا في ما ي بما تقولُه 
. المطاف



دة الجـنسِ اآلخَـرِ مـا يتعلَّـقُ ب في " يعرِفُ الوقْتَ والحكْم " الحكيم الشخص إذاً، واعـم 
 أن يعـرف يقينـاً كما أنه . ك تماماً أن لكُلِّ شيء وقته المناسب بعبارة ُأخرى، فإنه يدر . والزواج

هأحكام لكُلِّ شيء بِه قومعلى كُلِّ ما ي هبحاساهللا سي وأن ،وأصولُه هدا الجاهلون فـإنهم . وقواعأم 
 . ونة اِهللا القادمة في دين حتَّى وال ، ال يكْتَرِثون بشيء، وال يفَكِّرون في عواقبِ األمورِ

 كيف يمكننا أن نَعرفَ الوقتَ المناسب ِلمواعدة الجنسِ اآلخَرِ : " وقد يتساءُل البعض قائلين
ى . يعتَمدون على ظروفهم أو مشاعرهم في مثل هذه األمور البعض " والزواج؟  لَكن يجـب عـل

ي درسوا كلمةَ اِهللا جيداً، وأني أخـذوا بنصـيحة ب اظ و المؤمنين أني هِم مع اهللا، وأنوا على شَرِكَت 
اِهللا قبل اتخاذ مثل هذه القرارات نكمةَ مطلبوا الحي ة المؤمنين الناضجين، وأنالمصيري . 

 : ٢ : ١٩ فنحن نقرُأ في سفْر األمثال . والكَسُل دليالنِ على الحماقَة التسرع : المبدُأ الثالثُ
 فالشخص المتَسـرع غالبـاً مـا ". فْسِ بِالَ معرِفَة لَيس حسنًا، والْمستَعجُِل بِرِجلَيه يخْطُئ ون النَّ كَ "

 وفي كثيرٍ من . يضلُّ الطريقَ، ويخطُئ في اختيارِ الوقت المناسبِ، وال يراعي األحكام الصحيحة
 مسؤوليةَ أخطائه، بل إنه يلقي اللَّوم على اِهللا واآلخرين األحيانِ فإن الشخص المتسرع ال يتحمُل

 حماقَةُ الرجِل تُعوج طَرِيقَـه، : " ٣ : ١٩ فنحن نقرُأ في سفْر األمثال . حين يفْشَُل في تحقيق أهدافه
هنَقُ قَلْبحي بلَى الرعو ." 

 بحسب الترجمة ( ٣٤ - ٣٠ : ٢٤ ر األمثال فنحن نقرُأ في سفْ . وهذا هو حاُل الكسوِل أيضاً
 اجتَزتُ في حقِْل الْكَسوِل وبِكَرمِ الرجِل الْفَاقد الْبصيرة، وِإذَا بِالشَّـوك قَـد كَسـاه، : " ) التفسيرية

 بِي بِما شَاهدتُ، وتَلَقَّنْتُ درساً والْعوسجِ قَد غَطَّى كُلَّ َأرضه، وجِدارِ حجارته قَد انْهار، فَاعتَبر قَلْ
 َأدركْتُ َأن قَليالً من النُّعاسِ بعد قَليٍل من النَّومِ، وطَي الْيدينِ ِللْهجوعِ، تَجعـُل الْفَقْـر . مما رَأيتُ

 فالكسـالى . هكذا، فإن جهَل الكَسالى يدمر حياتهم و " ! يقْبُِل علَيك كَقَاطعِ طَرِيق والْفَاقَةَ كَغَازٍ مسلَّحٍ
 كما أنهم يضيعون الفُـرص الجيـدة التـي . غالباً ما يؤجلون القيام باألشياء إلى أن يفوتَ أوانُها

 ناسـب وبهذا نرى أن المتَسرعين والكَسالى جاهلون ألنهم ال يراعون التوقيتَ الم . يتيحها اُهللا لهم
. واألحكام المالئمةَ للقيامِ باألشياء



بورين : المبدُأ الرابعص نَكون أن ةكْمالح نم . ربـة الصبحرِ المظـاهم نم رظْهم وه . 
 الْمحبةُ تَتََأنَّى وتَرفُـقُ : " ٧ و ٤ : ١٣ فالرسوُل بولُس يقوُل في رسالته األولى إلى أهل كورنثوس

... ءلَى كُلِّ شَيع بِرتَصعمل اُهللا ". وي إلى أن بِرصةً يةً حقيقيمحب اآلخَر بحإذاً، الشخص الذي ي 
 . والصبر ال يعني االنتظار فحسب؛ بل يعني االنتظار بإيمـانٍ ووداعـة . في القُلوبِ والظروف

جعلُنا نَحتمل الصعوباتر يبفالص فا ، واآلالمعوض ، وفيما يتعلَّـق بالعالقـات بـين . اآلخرين ت 
 . اآلخر إلى خَيرِ كُلٌّ منهما يسعى وأن ، الجنسين، يجب على الشاب والفتاة أن يتَحلَّيا بالصبر

 َأنْجِز عملَك في الْخَـارِجِ ): " بحسب الترجمة التفسيرية ( ٢٧ : ٢٤ ونقرُأ في سفْر األمثال
قْلَكح يءيهو تَكينِ باب ثُم ،كواج ". ِلنَفْسعلى الـز قْبِلينةٌ لألشخاص المهِمنُقطةٌ م فيجـب . وهذه 

د االسـتعداد وكما ذَكَرنا سابقاً، فإن . الزواجِ اإلقْدامِ على عليهم أن يستعدوا جيداً قبل قبـل الجيـ 
 الوصول إلى مسـتوى دخْالً مادياً جيداً، و يدر ٍل مثل العثور على عم اً عديدةً أمور يشْمُل الزواج

 . الروحي العاطفي و معقول من النُّضج

 وبسبب أهمية التوقيت المناسب للمواعدة والزواج بين الجنسين، سوف نَضـرِب بعـض
 : لتوضيح هذه النقطة األمثلة من الكتابِ المقدسِ

 كيف أن داود رأى ١٧ - ١ : ١١ فنحن نقرُأ في سفْر صموئيل الثاني : أوالً، داود وبثْشَبع
لُّ لَهٍل آخر وأنها ال تَحجعرف أنها زوجة رغم أنه كان يبِها ر نع وفُتثْشَبب . أن ـنالً مـدب نلَك 
 لهذا، فقـد . ِل زوجها تْ قَ يطيع اَهللا، فقد سمح لشهوته أن تَقوده إلى االضطجاعِ معها، وإلى التدبير ِل

 . الطِّفْل الذي وِلد منها نتيجةَ تلك العالقة المحرمة عقاباً شَديداً اشْتَمَل على موت عاقَبه اُهللا

 ون ن م أ كيف أن ٢٢ - ١ : ١٣ فنحن نقرُأ في سفْر صموئيل الثاني : ون وثامار ن م أ ثانياً،
 ال االغتصاب فحسب، بل وأيضاً زواج الرجِل قد حرم قد كان اُهللا و . اغْتَصب ُأخْتَه غير الشقيقة

هين . بُأخْتفْر الالوي١٧ : ٢٠ فنحن نقرُأ في س " : فَذَِلك ،هنَةَ ُأمَأوِ اب نَةَ َأبِيهاب ،ٌل ُأخْتَهجر جوِإذَا تَز 
نَاءَأب نم دشْهلَى مالَ عتَْأصسي َأن جِبيو ،ارع بِذَنْبِه اقَبعيو ،هةَ ُأخْتروكَشَفَ ع قَد َألنَّه ،بِهشَع ." 

 والدليُل على . ويتَزوجها المناسبة الفتاة ينتظر إلى أن يلتقي ب وهكذا، فقد عصى أمنون الرب ولم
أنَّه ةالجسدي هاً لشَهواتدبع اغتصب ُأختَ هو أنه صار ريعةً تلك وكانت عواقب ! هفقد . الخطيئة م 

. اغتصابِه لها أما أمنون نَفسه فقد قُتَل على يد أخ ثامار بسبب . تأذَّت ُأخْتُه جسدياً ونَفْسياً



 كيف أن يعقوب أحب راحيل ٢٠ - ١٥ : ٢٩ نقرُأ في سفْر التكوين : ثالثاً، يعقوب وراحيل
همخْدي ألبيها بأن دهنها وتَعم واجِهز نين ِلقاءس عبتلك السنوات . س إن سقدالم خبرنا الكتابوي 

 هو لم يعبر عن محبته لراحيل بطُرق و . ها السبع بدتْ في نَظَرِ يعقوب كأيامٍ قليلة ِلفَرط محبته ل
هتبحم نلَها ع رببل ع ،تَذَلَةبوم ةخيصر طَويلة ها سنواتَل لدى واِلدمع ها بأنجتزوي قبل أن . 

 يوسف ومن بينِ هذه البركات إنجابه ل . وألن يعقوب انتظر توقيت الرب، فقد ناَل بركات عظيمة
 . وبِنيامين

 نِ فنحن نَقرُأ في سفْر راعوث عن حكْمة راعوث وبوعز، وع : رابعاً، بوعز وراعوث
 . أيضاً وبسبب إطاعتهما ِهللا، فقد باركَهما الرب . انتظارهما للتوقيت المناسب للمواعدة والزواج

رتعلَّقُ األمالجنسين حين ي نالشَّبابِ م ناسبِ في حياةالم ةَ التوقيتوهكذا، فقد رأينا أهمي 
 : وفيما يلي تلخيص لها . مبادئ مهِمة بهذا الشأن وقد تَعلَّمنا معاً أربعةَ . بالمواعدة والزواج

 لذلك، ال . الوقتَ المناسب للمواعدة والزواج يشْمُل وهذا . اُهللا عين وقْتاً لكُلِّ شَيء : أوالً
 مهام ال تَنْشَغْل بهذه األمور قبل أن يحين وقتها المناسب؛ وإالَّ فسوف تَتَخَبطُ في حياتك وتُهمُل

 . يريدك اُهللا أن تَقوم بها ألجِل اسمه التي واألعماَل

 أن فكما . اإلنسان الحكيم يعرِفُ الوقتَ المناسب واإلجراء المالِئم للمواعدة والزواج : ثانياً
 . ية ِلضبط طَبيعتنا الخاطئة اَهللا وضع قوانين فيزيائية تَحكُم هذا الكون، فقد وضع قوانين أخالق

 مع في تَعامله واإلنسان الحكيم هو الذي يطيع اَهللا ويلتَزِم بهذه القوانين والضوابط األخالقية
 فالطاعةُ تَجلب البركَةَ؛ والعصيان . الزواجِ في ، و ته للجنسِ اآلخر مواعد في الجنس اآلخَرِ، و

 . عنَةَ يجلب اللَّ

 فالشخص المتَسرع والشخص الكَسوُل . التسرع والكَسُل دليالنِ على الحماقَة : ثالثاً
األخطاء ضانِ القترافرعم فيه واالنحراف لُكنَس نا اُهللا أنريدالقويمِ الذي ي نِ الطريقلهذا، . ع 

. في حياتك ناجحاً كون حكيماً و تَجنَّب هاتين الصفَتَينِ السلبيتينِ لكي تَ



 هذا ينطبقُ بصورة خاصة على الشبابِ المقْدمين و . من الحكْمة أن نَكون صبورين : رابعاً
 فكثيراً ما يؤدي عدم الصبرِ إلى الوقوعِ في المتاعبِ واقتراف األخطاء التي قَد . على الزواجِ

 لذلك، كُن صبوراً في اختيارِ الفتاة التي ستُشارِكُك حياتَك، وكوني . ها الحقاً تَصعب معالَجتُ
ياتَكح شارِكُكالذي سي ةً في اختيارِ الشاببورراً . صوةً أو طَيشاً أو تَهونَز ليس واجكما أنه . فالز 

مكناً يجاريقْداً تليس ع خُهفَس وقت في أي . رِ فالزواج وفي نَظَرِ اِهللا ه سقَدباطٌ م . 

 وصالتُنا لكُلِّ شاب وفتاة أن يعطيهما الرب الحكْمةَ الالزمةَ لمعرفة التوقيت المناسبِ
 ونحن نُشَجِِّع كُلِّ مؤمنٍ ومؤمنة أن يواظبوا على دراسة كلمة اِهللا ألنَّها سراج . للمواعدة والزواج

نا ألرلسبيل نا ونورلج . 

 درس الحفْـظ ا فـي ذَكَرن وكَما . لهذا الدرس الكتابية المخَصصة اآليات إلى حفْظ نأتي
 : أال وهي تَقوم على أربعِ خُطْوات للحفْظ ع هنا طَريقَةً تْب نَ سوفَ ، السابِقَ

 فَفَهم اآليـات سـيعينُك . ا ه حفْظ تبدَأ بِ يداً قَبَل أن ج ا وافْهمه الكتابية اآليات في تأمْل : أوالً
 من الثامن من األصحاح ٦ و ٥ اآليتين وهذا هو ما فَعلناه قَبَل قليٍل حين تأملنا في . على حفْظها
 ). أ ٦ - ب ٥ : ٨ الجامعة ( سفْر الجامعة

 اكتب موضوع اآلية فـي : بالطريقة التالية صغيرة الكتابيةَ على بِطاقَة اآليات اكْتُب : ثانياً
 بعد ذَِلـك، "). التوقيتُ المناسب : " الحفْظ لهذا اليومِ هو آيات موضوع و ( من البِطاقَة الجزء األعلى

 ثُم ). أ ٦ - ب ٥ : ٨ ة الجامع : شاهدنا الكتابي اليوم هو و ( التي ستَحفَظُها لآليات الشَّاهد الكتابي اكْتُب
 . الكتابي مرةً أخرى في السطْرِ األخيرِ أخيراً، َأعد كتابةَ الشَّاهد و . كاملةً اآليات اكتب

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

 أسابيع، وراجع اآليـات خمسة 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 : 

بناسالتوقيتُ الم . 
 أ ٦ - ب ٥ : ٨ سفْر الجامعة

الْحقْتَ ورِفُ الْوعيمِ يكالْح قَلْب كْم . 

 : نُعيد مرةً ُأخرى
بناسالتوقيتُ الم . 

 أ ٦ - ب ٥ : ٨ سفْر الجامعة
كْمالْحقْتَ ورِفُ الْوعيمِ يكالْح قَلْب . 

 : الثاني واألخير مقطع ال ثُم نُضيفُ
بناسالتوقيتُ الم . 

 أ ٦ - ب ٥ : ٨ سفْر الجامعة
" كْمالْحقْتَ ورِفُ الْوعيمِ يكالْح ا . قَلْبكْمحقْتًا ورٍ وِلكُلِّ َأم َألن ." 

 نُعيد مرةً ُأخرى
بناسالتوقيتُ الم . 

 أ ٦ - ب ٥ : ٨ سفْر الجامعة
" كْمالْحقْتَ ورِفُ الْوعيمِ يكالْح ا . قَلْبكْمحقْتًا ورٍ وِلكُلِّ َأم َألن ." 

 : ي نهاية اآلية مع إضافة الشاهد الكتابي ف أخيرة نُعيد مرةً
بناسالتوقيتُ الم . 

 أ ٦ - ب ٥ : ٨ سفْر الجامعة
" كْمالْحقْتَ ورِفُ الْوعيمِ يكالْح ا . قَلْبكْمحقْتًا ورٍ وِلكُلِّ َأم َألن ." 

أ ٦ - ب ٥ : ٨ سفْر الجامعة



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

 والَ بِعدمِ ِإيمانٍ ارتَاب في وعـد اِهللا، بـْل " : ٢١ و ٢٠ : ٤ رسالة رومية . اإليمان ، والً أ
 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 . اضع التَّو ، اً ني ثا
هِمَأنْفُس نَل مَأفْض ضعالْب كُمضعب بِيناسح . داحْل كُلُّ وب ،هِلنَفْس وا هِإلَى م داحوا كُلُّ والَ تَنْظُر 

 . ٤ و ٣ : ٢ رسالة فيلبي . " ِإلَى ما هو آلخَرِين َأيضا

 الَ تَكُونُوا تَحتَ نيرٍ مع غَيرِ الْمـْؤمنين، " : ١٤ : ٦ كورنثوس ٢ . شَريكان مؤمنان ، ثالثاً
 . 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 . هداف الحياة نَفْس أ ، رابعاً
٣ : ٣ . 

ي ِإرادةُ اِهللا " : ٥ - ٣ : ٤ ، رسالة تسالونيكي األولـى ضبطُ النَّفْس ، خامساً هـ ههـذ َألن : 
تُكُماسقَد . رِفَ كُلُّ وعي نَا، َأننِ الزوا ععتَنتَم ي َأنالَ ف ،ةامكَرو ةاسبِقَد هِإنَاء يقْتَني َأن نْكُمم داح 

 . ٥ - ٣ : ٤ رسالة تسالونيكي األولى " . هوى شَهوة كَاُألممِ الَّذين الَ يعرِفُون اَهللا

 : درسنا هذا في معاً ا م حفظْناه اآليتين اللَّتين أخيراً، لنُراجِع
بناسفْر الجامعة : التوقيتُ المأ ٦ - ب ٥ : ٨ س : " كْمالْحقْتَ ورِفُ الْوعيمِ يكالْح ـرٍ . قَلْبِلكُـلِّ َأم َألن 

 . أ ٦ - ب ٥ : ٨ سفْر الجامعة ". وقْتًا وحكْما

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

. وخدمتك اليومية حياتك كثيراً في



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


