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 مـن ( بابِ شَّ ال خَمسة قرارات يجب على تَتَعلَّق ب من آيات الحفْظ جديدة سلْسلَة ب قد بدأنا كُنَّا
 األربعـة ات القـرار ة السـابق الحفْظ دروس وقد تَناولْنا في . أن يصنَعوها قبل الزواج ) الجِنْسين

 أوِ ( أن يختـار المـؤمن ، ثانيـاً ؛ شَريك الحياة مؤمناً بالمسـيح أن يكون ، أوالً : ي أال وه ولى األ
 . ؛ رابعاً، التوقيت المناسب ، ضبط النفس ثالثاً ؛ شَريكاً له نَفْس أهداف الحياة ) المؤمنةُ

 الذي يهم جميـع األشـخاصِ الخامس واألخير القرار سوف نَتناوُل ف اليوم، درسِ في أما
وهعلى الزواج أال و قْبِليناتُ : المةُ األولويليمالس . ات ففي ضوء موالمسـؤوليات الحيـاة شغولي 

 يعرفا أهم األشـياء ، يجب على الشاب والفتاة الراغبين في الزواج أن ي كل مكان للناس ف الكثيرة
 والتـي ) ٣٣ : ٦ متَّـى ( أما اآلية التي سنتأمُل فيها ونَحفَظُها اليوم فهي . واألولويات في حياتهما

 ". زاد لَكُم لكنِ اطْلُبوا َأوالً ملَكُوتَ اِهللا وبِره، وهذه كُلُّها تُ " : تقول

 واآلن، تعاَل بنا نَرى ما الذي يعلِّمنا إياه الكتاب المقدس فيما يتعلَّقُ باألشياء المهِمة فـي
 فبحسب تعليم الكتاب المقدس، هناك أربعة أمورٍ هامة في حياتنا كمـؤمنين مسـيحيين أال . حياتنا
 : وهي

 ولكي نَفْهم أهمية عالقتنا الشخصية بـاهللا، سـوف نُلقـي . عالقَتُنا الشخصية باهللا : أوالً
 : عالقتنا الشخصية باهللا بشأن الهامة الضوء على أربعة مقاطع كتابية تُعلِّمنا بعض المبادئ

م : " عن يسوع حيث نقرأ ) ٤٢ - ٣٨ : ١٠ إنجيل لوقا ( المقطَع الكتابي األوُل هو ا هـيمفو 
ي . ن دخََل قَريةً، فَقَبِلَتْه امرَأةٌ اسمها مرثَا في بيتها ساِئرو الَّتـ ،ميـرى معُأخْتٌ تُـد هكَانَتْ ِلهذو 

هكَالَم عمكَانَتْ تَسو وعسي يمقَد نْدتْ علَسج . ةيركَث ةمدي ختَبِكَةً فرثَا فَكَانَتْ مرا مَأمو . قَفَـتْ فَو



 فََأجاب يسوع » ! رب، َأما تُباِلي بَِأن ُأخْتي قَد تَركَتْني َأخْدم وحدي؟ فَقُْل لَها َأن تُعينَني يا « : وقَالَتْ
د مرثَا، مرثَا، َأنْت تَهتَمين وتَضطَرِبِين َألجِل ُأمورٍ كَثيرة، ولكن الْح « : وقَاَل لَها احـةَ ِإلَـى واج . 

 كثير ال في منشغلةً نرى هنا أن مرثا كانت ". » فَاخْتَارتْ مريم النَّصيب الصاِلح الَّذي لَن ينْزع منْها
 وهكذا، فإن الـرب يسـوع . أما مريم فقد جلَستْ عند قَدمي يسوع لكي تَسمع كالمه . من األشياء

 . بأي شيء آخر ن نَهتم بعالقتنا الشخصية معه أكثر من اهتمامنا يريدنا أ

 علـى ِلسـان السـيد حيث نقـرأ ) ٨ - ٥ : ١٥ إنجيل يوحنَّا ( والمقطع الكتابي الثاني هو
 مرٍ كَثيرٍ، َألنَّكُم بِدوني الَ الَّذي يثْبتُ في وَأنَا فيه هذَا يْأتي بِثَ . َأنَا الْكَرمةُ وَأنْتُم اَألغْصان : " المسيح

 ِإن كَان َأحد الَ يثْبتُ في يطْرح خَارِجا كَالْغُصـنِ، فَيجِـفُّ ويجمعونَـه . تَقْدرون َأن تَفْعلُوا شَيًئا
 بِهذَا . كُم تَطْلُبون ما تُرِيدون فَيكُون لَكُم ِإن ثَبتُّم في وثَبتَ كَالَمي في . ويطْرحونَه في النَّارِ، فَيحتَرِقُ

 سوع يريدنا أن نَثْبتَ فيـه وهكذا، فإن الرب ي ". َأن تَْأتُوا بِثَمرٍ كَثيرٍ فَتَكُونُون تَالَميذي : يتَمجد َأبِي
 . نَكون مثْمرين وفي كالمه لكي

 فَكَما قَبِلْـتُم الْمسـيح : " حيث نقرأ ) ٧ - ٦ : ٢ كولوسي رسالة ( والمقطع الكتابي الثالث هو
 فَاضلين فيه يسوع الرب اسلُكُوا فيه، متََأصلين ومبنيين فيه، وموطَّدين في اِإليمانِ، كَما علِّمتُم، متَ

 . يومياً في المسيح والنُمو فيه الثبات على نرى هنا أيضاً أن الرسول بولُس يحضنا ". بِالشُّكْرِ

 فَذَاع الْخَبر : " عن يسوع حيث نقرأ ) ١٦ - ١٥ : ٥ إنجيل لوقا ( والمقطع الكتابي الرابع هو
َأكْثَر نْهع . هِماضرَأم نم ا بِهشْفَويوا وعمسي ةٌ ِلكَييركَث وعمج عتَمفَاج . وا هَأمي و تَزُِل فـعي فَكَان 

 وهكذا، يجب علينا أن نَحذو حذْو يسوع اإلنسان بأن نُخَصص وقتـاً للصـالة ". الْبرارِي ويصلِّي
 . كل يوم

 وقد رأينـا قبـل قليـل أن . إذاً، فإن كلمة اهللا تُعلِّمنا عن وجود أربع أولويات في حياتنا
 . الشخصية مع اهللا األولوية األولى هي عالقتنا

 ولكي نَفْهم أهمية هذه األولوية فـي حياتنـا كمـؤمنين، . نا ت عائل فهي األولوية الثانية أما
 عالقتنـا بـأفراد بشأن الهامة سوف نُلقي الضوء على أربعة مقاطع كتابية تُعلِّمنا بعض المبادئ

: عائلتنا



 َأيتُها النِّساء، اخْضعن ِلرِجـاِلكُن : " ٢١ - ١٨ : ٣ ولوسي أوالً، نقرُأ في الرسالة إلى أهل ك
بي الريقُ فلا يـوا . كَميعَأط ،الَدـا اَألوهَأي هِنلَياةً عالَ تَكُونُوا قُسو ،كُماءسوا نباُل، َأحجا الرهَأي 

يضرهذَا م َألن ءي كُلِّ شَيف يكُماِلدو بي الرفْشَـلُوا . فِلـَئالَّ ي كُمالَديظُوا َأوالَ تُغ ،اءا اآلبهَأي ." 
 يجب على كل مؤمنٍ مسيحي أن يطيع اهللا في األمور المتعلِّقة بمسؤولياته وواجباته تجـاه وهكذا،

 . أفراد عائلته

 لهك من كُلِّ قَلْبِك ومن كُـلِّ نَفْسـك فَتُحب الرب ِإ : " ٩ - ٥ : ٦ ثانياً، نقرُأ في سفْر التثنية
كتكُلِّ قُو نمو . ،كالَدلَـى َأوا عهقُصو ،لَى قَلْبِكع موا الْيبِه يكي َأنَا ُأوصاتُ الَّتمالْكَل ههذ لْتَكُنو 

ين تَقُـوم، واربطْهـا وتَكَلَّم بِها حين تَجلس في بيتك، وحين تَمشي في ا حـو تَنَام ينحو ،لطَّرِيق 
ولَى َأبعو كتيابِ بواِئمِ َأبلَى قَوا عهاكْتُبو ،كنَييع نيب اِئبصع لْتَكُنو ،كدلَى يةً عالَمع إذاً، ". ابِك 

 بعبـارة . وأن يعلِّموهـا ألبنـائهم يجب على اآلباء واُألمهات أن يحفظوا وصايا اهللا في قلـوبهم
 . مسيحية ال عائلة ال ي تَدور حوله ذ ُأخرى، يجب أن تكون كلمة اهللا هي المحور ال

 وَأنْتُم َأيها اآلباء، الَ تُغيظُوا َأوالَدكُم، بـْل : " ٤ : ٦ ثالثاً، نقرُأ في الرسالة إلى أهل أفسس
بيبِ الربِتَْأد موهبر ِإنْذَارِهو ." شاعر أبنائهم، وأنراعوا مي هات أنوهكذا، يجب على اآلباء واُألم 

 . يربوهم بحسب كلمة اهللا

 ولكن ِإن كَانَتْ َأرملَـةٌ لَهـا : " ٨ و ٤ : ٥ رابعاً، نقرُأ في الرسالة األولى إلى تيموثاوس
وا َأولَّمتَعةٌ، فَلْيفَدح َأو الَدَأو ـاِلحهـذَا ص كَافَـَأةَ، َألنيهِمِ الْماِلدوفُوا ويو هِمتيَل بوا َأهقِّروي الً َأن 

 وِإن كَان َأحد الَ يعتَني بِخَاصته، والَ سيما َأهُل بيته، فَقَد َأنْكَر اِإليمان، وهو ... ومقْبوٌل َأمام اِهللا
نم نِ شَرْؤمرِ الْمـوا بـأفراد ". غَيهتمي ين أنبحسب هاتين اآليتين، يجب على المؤمنين المسيحي 

 وال سيما المأوى، والطعام، – يوفِّروا الحاجات األساسية آلبائهم وُأمهاتهم المسنِّين وأن ، تهم عائال
 . والمالبس

ى . ربع أولويات في حياتنا وهكذا، فإن كلمة اهللا تُعلِّمنا عن وجود أ  وقد ألقينا الضوء عـل
. عالقتنا الشخصية مع اهللا، وعالقتنا بأفراد عائلتنا : األولويتين األولى والثانية أال وهما



 ولكي نَفْهم أهمية هذه األولوية في حياتنا كمؤمنين، سوف . عملُنا فهي ة ثالث األولوية ال أما
 : تُعلِّمنا بعض المبادئ المهِمة بشأن عملنا كتابية آيات ى أربعِ نُلقي الضوء عل

 فَِإنَّنَا َأيضا حين كُنَّا عنْدكُم، َأوصـينَاكُم : " ١٠ : ٣ أوالً، نقرُأ في رسالة تسالونيكي الثانية
 اُهللا يريدنا أن نَكون مجتهـدين وأن إذاً، ". كُْل َأيضا َأنَّه ِإن كَان َأحد الَ يرِيد َأن يشْتَغَل فَالَ يْأ : بِهذَا

 لذلك، يجب على كل مؤمنٍ مسيحي أن يكون قُدوةً لآلخرين في الجِـد، . نأكَُل خُبزنا بِعرق جبيننا
 . والنَّشاط، وخدمة المجتمعِ الذي يعيشُ فيه

 وهـذا ". كُفَّ عن فطْنَتك . الَ تَتْعب ِلكَي تَصير غَنيا : " ٤ : ٢٣ ثانياً، نقرُأ في سفْر األمثال
رينا أناَهللا ي نا أنريدنَ ال ي كل وقتنا للعمل بهدف كَنْزِ المال؛ بل هـو يريـدنا أن صعمـَل نُخَص 

وأن عقولةم وقتاً نُ ساعات صأيضاً نا نفس وأل نا ت ولعائال له خَص . 

 لكنِ اطْلُبوا َأوالً ملَكُوتَ اِهللا وبِره، وهذه كُلُّهـا تُـزاد : " ٣٣ : ٦ إنجيل متَّى ثالثاً، نقرُأ في
إلى إ ". لَكُم سعى قبل كل شيءي نَشْرِ ذاً، يجب على المؤمن المسيحي أن خـالل م ـنلكوت اهللا م 

 . الذي يقوم به عمله

 وَأما الْيوم السـابع فَفيـه . تَّةَ َأيامٍ تَعمُل عملَك س : " ١٢ : ٢٣ رابعاً، نقرُأ في سفْر الخروج
تَرِيحقتاً إذاً، ". تَسو صنُخَص نا أنريداُهللا ي ددأعماِلنا، ونُج نفيه م فيه طاقَتَنا، ونَلتقي فيـه نَرتاح 

 . مع المؤمنين اآلخرين

 مـؤمنٍ في حياة كل ، هناك أربع أولويات رئيسية وهكذا، وبحسب ما تُعلِّمنا إياه كلمة اهللا
 أوالً، عالقتنـا مـع اهللا؛ : وقد تَعرفنا قبل قليٍل على ثالث من هذه األولويات أال وهي . بالمسيح

 . ) أو وظيفتنا ( عملنا ثانياً، عالقتنا مع أفراد عائلتنا؛ ثالثاً،

 ولكي نَفْهم أهمية هذه األولوية فـي حياتنـا . ة خدم ال ؤمنٍ فهي لكُلِّ م ة رابع األولوية ال أما
: بشأن خدمتنا الهامة كمؤمنين، سوف نُلقي الضوء على ثالثة مقاطع كتابية تُعلِّمنا بعض المبادئ



 م قَـد غَسـلْتُ فَِإن كُنْتُ وَأنَا السيد والْمعلِّـ : " ١٥ - ١٤ : ١٣ أوالً، نقرُأ في إنجيل يوحنَّا
 َألنِّي َأعطَيتُكُم مثَاالً، حتَّى كَما صـنَعتُ َأرجلَكُم، فََأنْتُم يجِب علَيكُم َأن يغْسَل بعضكُم َأرجَل بعضٍ،

 مونا، يجـب علينـا أن إذاً، بدالً من أن نَنْتَظر من اآلخرين أن يخْد ". َأنَا بِكُم تَصنَعون َأنْتُم َأيضا
 . نَخْدمهم من أعماق قلوبنا

ي قُلُوبِنَـا، : " ٣ - ٢ : ٣ ثانياً، نقرُأ في رسالة كورنثوس الثانية ـةً فـكْتُوبـالَتُنَا، مرِس َأنْتُم 
 ةً منَّا، مكْتُوبةً الَ بِحبـرٍ ظَاهرِين َأنَّكُم رِسالَةُ الْمسيحِ، مخْدوم . معروفَةً ومقْروءةً من جميعِ النَّاسِ

ةيماحِ قَلْبٍ لَحي َألْوْل فب ةرِيجاحٍ حي َألْوالَ ف ،يوحِ اِهللا الْحْل بِرب ." نكـون نَّا أنم توقَّعإذاً، اهللا ي 
 . وال سيما في خدمتنا – في كل شيء شَهادةً حيةً لآلخرين من حولنا

ي قُدام النَّاسِ َأعتَرِفُ َأنَـا : " ٣٣ - ٣٢ : ١٠ اً، نقرُأ في إنجيل متَّى ثالث  فَكُلُّ من يعتَرِفُ بـِ
 دام َأبِي الَّذي َأيضا بِه قُدام َأبِي الَّذي في السماوات، ولكن من ينْكرني قُدام النَّاسِ ُأنْكره َأنَا َأيضا قُ

ي السف اتاويسوع ". م نا نَرى من خالل هاتين اآليتين أنريدأمـام ي نْهع دنَشْه نَعترف به وأن أن 
 . الناس جميعاً

وفتاة قَدا ال وهكذا، يجب على كُلِّ شابع ع ز ـات مفَكِّرا في هذه األولويي على الزواج أن 
 بعد ذلك، يجـب عليهمـا أن . إرشاد اهللا لهما األربع، وأن يضعاها في الترتيب المناسب بحسب
 ولمساعدتك على ترتيب هذه األولويات، اقرأ . يخَصصا وقتاً كافياً لكل أولوية من هذه األولويات

 فَمن خالل قراءتك لهذه اآليات، سوف تكتشف بعض المبادئ المهِمة ). ٣٤ - ١٩ : ٦ متَّى ( اآليات
 : المبادئ سريع لهذه فيما يلي تلخيص و . لحياتك

 بِجمـعِ المـال أثنـاء يجب على المؤمنين أالَّ ينشغلوا ، ٢١ - ١٩ : ٦ بحسب اآليات ، أوالً
 فالثياب التي نشتريها تَبلى وتتمـزق . فجميع األشياء األرضية مؤقَّتة وزائلة . حياتهم على األرض

 ه ر ظَـ لذلك، فإن كل من يثَبت نَ . التَّلَف واألجهزة التي نَستخدمها معرضة للعطْل و . بمرور الوقت
صاب بخيبة أمة سيفي يومٍ ما ٍل على األمور الدنيوي . هـتَ نَظَـرثَبي ا المؤمن، فينبغي عليه أنأم 

. على شَخْصِ الرب يسوع المسيح



 العـالم أن ، يجب على المؤمنين أالَّ يسمحوا لشهوات ٢٣ و ٢٢ : ٦ ، بحسب اآليتين ثانياً
 سراج الْجسد هو الْعين، فَِإن كَانَتْ عينُك بسيطَةً فَجسـدك : " فقد قال يسوع . تُعمي قلوبهم وأذهانهم

 لهـذا، اطْلُـب مـن اهللا أن ". ِإن كَانَتْ عينُك شريرةً فَجسدك كُلُّه يكُون مظْلمـا و كُلُّه يكُون نَيرا،
تُرضي اهللا ي ةً لكي تَعيش حياتك بطريقةصيرةً روحيعطيك ب . 

 فكما أن اإلنسان . ، يجب على المؤمنين أن يعيشوا من أجل اهللا ٢٤ : ٦ ، بحسب اآلية ثالثاً
 ال يمكنه أن يخْدم سيدين في الوقت نفسه، فإنه ال يستطيع أن يعيشَ من أجل اهللا والمال فـي آنٍ

 . واحد

ي حيـاتهم ٣٢ - ٢٥ : ٦ ، بحسب اآليات رابعاً  ، يجب على المؤمنين أن يتَّكلوا على اهللا ـف
 . فاُهللا الذي يعتني بطيور السماء، قادر على العناية بنا وتسـديد احتياجاتنـا . واحتياجاتهم اليومية

 كُُل؟ َأو ماذَا نَشْرب؟ َأو ماذَا نَلْبس؟ فَِإن ماذَا نَْأ : فَالَ تَهتَموا قَاِئلين : " لذلك، فإن يسوع يوصينا قائالً
ما اُألمها تَطْلُبكُلَّه ها . هذكُلِّه هِإلَى هذ ونتَاجتَح َأنَّكُم لَمعي اوِيمالس اكُمَأب َألن ." 

 األولى في ، يجب على المؤمنين أن يعرفوا ما هي األولوية ٣٣ : ٦ ، بحسب اآلية خامساً
 . ونرى من خالل هذه اآلية أن األولوية األولى في حياة كل مؤمنٍ مسيحي هي اهللا نفسه . حياتهم

 لكنِ اطْلُبوا َأوالً ملَكُوتَ : " لذلك، بعد أن يوصينا يسوع بأالَّ نَهتم باحتياجاتنا اليومية، فإنه يقول لنا
 ". زاد لَكُم اِهللا وبِره، وهذه كُلُّها تُ

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

ى . ا ه حفْظ تبدَأ بِ قَبَل أن جيداً ا وافْهمه الكتابية ة اآلي في تأمْل : أوالً  فَفَهم اآليات سيعينُك عـل
 ). ٣٣ : ٦ متَّى ( معنى اآلية وهذا هو ما فَعلناه قَبَل قليٍل حين تأملنا في . حفْظها

 اكتب موضوع اآليـة فـي : بالطريقة التالية صغيرة الكتابيةَ على بِطاقَة ة اآلي اكْتُب : ثانياً
بعد ذَِلـك، "). سليمة األولويات ال : " الحفْظ لهذا اليومِ هو ة آي موضوع و ( من البِطاقَة جزء األعلى ال



م ). ٣٣ : ٦ إنجيل متَّـى : شاهدنا الكتابي اليوم هو و ( التي ستَحفَظُها ة لآلي الشَّاهد الكتابي اكْتُب  ثـُ
 . الكتابي مرةً أخرى في السطْرِ األخيرِ كتابةَ الشَّاهد أخيراً، َأعد و . كاملةً ة اآلي اكتب

 جـزءاً تلـو الكتـابي ، ثُم المقطع الكتابي د مبتدئاً بموضوعها، ثُم الشَّاه ة اآلي احفظ : ثالثاً
 . ة في نهاية اآلي وكما ذَكَرنا قَبَل قَليٍل، من الجيد أن تُعيد الشَّاهد الكتابي . اآلخر

 أسابيع، وراجـع اآليـات خمسة لمدة يومٍ لَّ كُ الكتابية الجديدةَ ة اآلي 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 النَّظَـرِ إلـى الكتـابِ ة اآلي هذه رديد دون 
ددالتي أع سِ أوِ البِطاقَةقدتَها الم . تُعيد أن جوس ما أر اآلن أقولُه : 

 السليمةُ األولوياتُ
 ٣٣ : ٦ إنجيل متَّى

هبِرلَكُوتَ اِهللا والً موا َأونِ اطْلُبلك 

 : نُعيد مرةً ُأخرى
 السليمةُ األولوياتُ
 ٣٣ : ٦ ى إنجيل متَّ

هبِرلَكُوتَ اِهللا والً موا َأونِ اطْلُبلك 

 : الثاني واألخير مقطع ال ثُم نُضيفُ
 السليمةُ األولوياتُ
 ٣٣ : ٦ إنجيل متَّى

" لَكُم ادا تُزكُلُّه ههذو ،هبِرلَكُوتَ اِهللا والً موا َأونِ اطْلُبلك ." 

 نُعيد مرةً ُأخرى
السليمةُ اتُ األولوي



 ٣٣ : ٦ إنجيل متَّى
" لَكُم ادا تُزكُلُّه ههذو ،هبِرلَكُوتَ اِهللا والً موا َأونِ اطْلُبلك ." 

 : مع إضافة الشاهد الكتابي في نهاية اآلية أخيرة نُعيد مرةً
 السليمةُ األولوياتُ
 ٣٣ : ٦ إنجيل متَّى

" الً موا َأونِ اطْلُبلك لَكُم ادا تُزكُلُّه ههذو ،هبِرلَكُوتَ اِهللا و ." 
 ٣٣ : ٦ إنجيل متَّى

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

 ، الَ شَيًئا بِتَحـزبٍ َأو بِعجـبٍ، بـْل بِتَواضـعٍ " : ٤ و ٣ : ٢ رسالة فيلبي . التَّواضع ، أوالً
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

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

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

 : َألن هـذه هـي ِإرادةُ اِهللا " : ٥ - ٣ : ٤ ، رسالة تسـالونيكي األولـى ضبطُ النَّفْس ، رابعاً
تُكُماسالَ . قَد ،ةامكَرو ةاسبِقَد هِإنَاء يقْتَني َأن نْكُمم داحرِفَ كُلُّ وعي نَا، َأننِ الزوا ععتَنتَم ي َأنف 

ى شَهواَهللا ه رِفُونعالَ ي ينمِ الَّذكَاُألم ة٥ - ٣ : ٤ رسالة تسالونيكي األولى " . و . 

 . قَلْب الْحكيمِ يعرِفُ الْوقْتَ والْحكْم " : أ ٦ - ب ٥ : ٨ سفْر الجامعة : التوقيتُ المناسب ، خامساً
. أ ٦ - ب ٥ : ٨ سفْر الجامعة ". َألن ِلكُلِّ َأمرٍ وقْتًا وحكْما



ى : السليمة األولويات : هذا الدرس خيراً، لنُراجِع اآلية التي حفظْناها معاً في أ  إنجيل متـَّ
٣٣ : ٦ : " لَكُم ادا تُزكُلُّه ههذو ،هبِرلَكُوتَ اِهللا والً موا َأونِ اطْلُبتَّى ". لك٣٣ : ٦ إنجيل م . 

 االسـتماعِ أن تُواظب علـى منْك نَرجو كما . معنا اآليات هذه حفظْتَ أن تكون قد نرجو
 كَلمـةَ اِهللا ألن اآليـات الكتابيـة الرائعـة حفَظَ المزيد مـن تَ الحفْظ كُلَّ ُأسبوعٍ لكي دروس إلى

كدكثيراً في ستُساع كياتح ةاليومي كتمدوخ . 

 . لكُم منَّا أطيب اُألمنيـات والتحيـات ، " تلمذة " رنامج وإلى أن نَلقاكُم في درسٍ جديد من ب
. آمين . وسالم اِهللا الذي يفوقُ كُلَّ عقٍْل يحفَظُ قُلوبكُم وأفكاركُم في المسيحِ يسوع


