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 على التأمِل في ثالث آيـات تتحـدثُ عـن يقـينِ هذا الدرس سوفَ نُركِّز في
 ١ ( األصحاحِ الخامسِ من رسالة يوحنَّا األولى من ١٣ - ١١ الخَالصِ ِلكُلِّ مؤمنٍ أال وهي اآلياتُ

 فَاُهللا . في هذه اآليات الثَّالث، بل سنَحفَظُها معاً أيضاً لكنَّنا لَن نكتفي بالتأمِل ). ١٣ - ١١ : ٥ يوحنَّا
قَهنُطَب في قُلوبِنا وأن هفَظَ كَالمنَح نا أنريدنا في يياتح ةكما قا . الشخصيفي المزمـور و نِّمرَل الم 

١١ : ١١٩ : " كَئ ِإلَيالَ ُأخْطي قَلْبِي ِلكَيف كْأتُ كَالَمخَب " . 

 اآليات التي اخْتَرناها للحفْظ في هذا اليومِ قبَل أن نبدَأ تأمالتنا، أرجو أن تُصغي جيداً إلى
ى من األصحاحِ الخامسِ من ١٣ - ١١ اآلياتُ أال وهي  - ١١ : ٥ يوحنَّـا ١ ( رسالة يوحنَّا األوـل

 من لَه االبـن . َأن اَهللا َأعطَانَا حياةً َأبديةً، وهذه الْحياةُ هي في ابنه : وهذه هي الشَّهادةُ " ): ١٣
 تُ هذَا ِإلَيكُم، َأنْتُم الْمْؤمنين بِاسمِ ابـنِ كَتَب . فَلَه الْحياةُ، ومن لَيس لَه ابن اِهللا فَلَيستْ لَه الْحياةُ

 . " اِهللا، ِلكَي تَعلَموا َأن لَكُم حياةً َأبديةً، وِلكَي تُْؤمنُوا بِاسمِ ابنِ اِهللا

ضعُل البتَساءما يبنِ اِهللا، فرثُ عن ابتتحد اآليات هذه ثُ أنيـ : " حاب ـوه ناِهللا؟ م ن " أو 
 ال تُشير إلى أن يسوع المسـيح " اهللا ابن " ةَ بار في حقيقَة األمرِ أن ع " هْل يعقَُل أن يكون ِهللا ابن؟ "

للكلمة يدسعنى الجاِهللا بالم ناب وك – ه اَهللا الـذي ال نَـراه الكثيرون؛ بل إنها تَعنـي أن تَقدعما ي 
 فالكتاب المقدس يتحـدثُ عـن . أخَذَ طَبيعةً بشريةً وجاء إلى أرضنا هذه في هيئة بشرية بعيوننا

ةنُوالب نأنواعٍ م ثالثة : 

ةنُوالب نُل ماألو النَّوع وسِ هقدتابِ المتعليمِ الك بسة حيسدة الجنُول البالناشئة عن التناس 
 بعبارة ُأخـرى فـإن . " اَلْمولُود من الْجسد جسد هو " ٦ : ٣ فنحن نقرأ في إنجيِل يوحنَّا . عي الطبي

 ورغْم أن يسوع وِلد كإنْسانٍ من ُأمه التي هـي بشَـر . المولود البشَرِي يولَد من أبٍ وُأم بشَرِيينِ
م يحبـْل بِـه . أنه لَم يستَمد طبيعتَه البشريةَ من أي أبٍ بشَرِي ؛ إالَّ ) العذْراء مريم : أي ( فيسوع لـَ



 وهذا يعني أن جسد يسـوع . حبَِل بِه من الروحِ القُدسِ الذي ليس لَه جسد مادي ؛ بْل كساِئرِ البشَرِ
 وحيثُ أن يسوع لَم يولَد من أبٍ بشري، بْل مـن . ه جسد ليس هو جسد اِهللا ألن اَهللا روح وليس لَ

 . روحِ اِهللا، فهو الوحيد الذي بِال خطية

 أو ( مجـازي ال بمعناها البنُوة حسب تعليمِ الكتابِ المقدسِ فهو النَّوع الثاني من البنُوة أما
 . تُشير إلى أن يسوع يتمتَّع بـذات صـفات اِهللا " ابن اهللا " اردة في عبارة الو " ابن " فكلمة . ) رمزي ال

 ألن طبيعتَه " ابن االثْمِ " أن الشخص الشرير يدعى ٢٢ : ٨٩ فعلى سبيِل المثاِل، نقرُأ في المزمور
 أبنـاء " أن المؤمنين يدعون نَرى ٨ : ١٦ وفي إنجيِل لوقا . آثمةٌ وألنه ينتمي إلى جماعة األشْرارِ

 ألنهم يمتلكون الصفات الجوهرية للنور وألنَّهم ينْتَمون إلى جماعة األبرار الذين يسـلُكون " النُّور
م تَبـرروا " بنو إبـراهيم " نَرى أن المؤمنين يدعون ٧ : ٣ وفي رِسالَة غالطية . في النُّورِ ألنَّهـ 

 . ليس بالناموس على غرار ما حدثَ مع أبينا إبراهيم باإليمان و

جازِيناها المعبِم الكلمات ضعب ستخدمي سقدالم الكتاب رينا أنوهذا ي – ـيفرال الح – 
 ٩ : ١٦ يامِ الثَّاني فمثالً ، نقرُأ في سفْرِ أخبارِ األ . لكي يقَرب الصورةَ ألذْهاننا حين يتكلَّم عنِ اِهللا

 ها ِإن يد الرب لَم : " ١ : ٥٩ كما نَقْرُأ في سفْرِ إشَعياء ". َألن عينَيِ الرب تَجوالَنِ في كُلِّ اَألرضِ "
عمتَس َأن نع تَثْقَْل ُأذُنُه لَمو ،تُخَلِّص َأن نع رتَقْص ." يدِهللا ي ني أنععِ فهل هذا ينِ؟ بـالطَّبنِ أو ُأذُنَي 

ى أذْهاننـا بـأن اَهللا . ال  لكن الكتاب المقدس يستَخْدم مثَْل هذه العبارات لكي يقَرب الصـورةَ إـل
 . يخَلِّصنا بقُدرته وأنَّه يسمع صلواتنا

 البنُـوةُ بِحسبِ تَعليمِ الكتابِ المقَدسِ أال وهي وة من البنُ واألخيرِ النَّوعِ الثَّاِلث ثُم نأتي إلى
 اَلْمولُود من الْجسد جسد هو، والْمولُود مـن الـروحِ " ٦ : ٣ فنحن نَقْرُأ في إنجيِل يوحنَّا . الروحيةُ
وحر وه ." االب قُ بينفَري سقدالم الكتاب رينا أنوهذا ي يوحالر نواالب يدسالج الوالدة . ن هوهذ 

 ِإن : الْحقَّ الْحقَّ َأقُوُل لَـك : " ٣ : ٣ هي التي قَصدها يسوع حين قاَل لنيقوديموس في إنجيل يوحنَّا
 لَد بالجسد ألبوينا األرضيينِ، فرغْم أنَّنا نُو ". كَان َأحد الَ يولَد من فَوقُ الَ يقْدر َأن يرى ملَكُوتَ اِهللا

 . إالَّ أنَّنا نُولَد والدةً روحيةً عندما نُؤمن بيسوع ونَقْبلُه رباً ومخلِّصاً لحياتنا

وه سوعي فنا أنرأن ع دعاِهللا " ب ناب " ،للكلمة جازِينى المعقْ ل بالملَنا في المتأم طَـعِ نُتابِع 
َأن اَهللا َأعطَانَا حياةً : وهذه هي الشَّهادةُ " : والذي سأقرُأه مجدداً الكتابي الذي سنَحفَظُه سوِياً اليوم



هني ابف ياةُ هيالْح ههذةً، ويداِهللا فَ . َأب ـناب لَه سلَي نماةُ، ويالْح فَلَه ناالب لَه نم ـتْ لَـهسلَي 
 ِلكَـي كَتَبتُ هذَا ِإلَيكُم، َأنْتُم الْمْؤمنين بِاسمِ ابنِ اِهللا، ِلكَي تَعلَموا َأن لَكُم حياةً َأبديـةً، و . الْحياةُ

 . " تُْؤمنُوا بِاسمِ ابنِ اِهللا

ي . " وهذه هي الشَّهادةُ " : لنبدأ بالكلمات الثَّالث األولى في هذه اآليات والتي تَقوُل ما هـ 
 . فإنَّنا نَعني بذِلك أنَّه وصفَ ما رآه أو سمعه أو اخْتَبره " شَهِد " عندما نَقوُل أن شَخْصاً ما الشَّهادةُ؟

رِفَهعيقوَل كُلَّ ما ي أن نْهقتضي موهذا ي . بعاقي القانون وراً فإنز ا إذا شَهِدأم أخـرى . ه ناحية نم 
 . إذاً، الشَّهادةُ هي حقيقةٌ يتم كَشْفُها . فإن الشَّهادةَ تَكْشفُ ُأموراً لم يكُنِ النَّاس يعرِفونَها من قَبل

،ه؟ واآلنتبشَهاد دلي الشَّاهدفَ يفي ُأذُنِ القاضـي؛ بـل كَي قيقَةبالح سمهال ي دالشَّاه إن 
ي ـةفـي قاع ـنم ميعج عمسحٍ لكي يموعٍ وواضسم توبِص رِفهعي يقوَل كُلَّ شيء أن عليه جِب 

تَهشَهاد ةكَمحلَناً داِئماً لكي . الملى بِها عدي غي أننْبكَشْفُها للنَّاسِ وي متقيقَةٌ يح يةُ هإذاً، الشَّهاد 
 . يسمعها اآلخَرون

اآليات في هذه هتلي بشهاددنِ الذي يم ن؟ ) ١٣ - ١١ : ٥ األولى يوحنَّا رسالة في ( لَك إنَّه 
هقوُل ! اُهللا نَفْسوحنَّا يسوُل يو فالر ةرالعاش ةسِ في اآليوحِ القُدالر نيٍ محنِ اِهللا " : بِوبِاب نْؤمي نم 

ي نَفْسةُ فادالشَّه هنْدفَع ه . د ي قـَ الَّتـ ةادبِالشَّه نْؤمي لَم ا، َألنَّهبكَاذ لَهعج قُ اَهللا، فَقَددصالَ ي نم 
هننِ ابا اُهللا عبِه شَهِد " ةفي اآلي تابِعي ةُ : " قائالً ١١ ؛ ثُمالشَّهاد يه هذوه ."... ـووهكذا، فـاُهللا ه 
يه نا؛ وهذهه دالشَّاه تُهن لنا وقد . شَهادوسوُل يوحنَّا دسِ لكـي الرقدهذه الشَّهادة في الكتابِ الم 

 فينبغي على كُلِّ من يؤمن بيسوع المسيحِ أن يحفَظْ هذه الشَّهادةَ في . يعرفها النَّاس جيالً بعد جيل
 . قلبه

وهأال و آخَر هِمإلى سؤاٍل م تلك؟ ما ا : نأتي اآلن هتاُهللا في شَهاد قولُهقوُل اُهللا فـي لذي يي 
 كما أنَّه يقـوُل . شَهادته إنَّه يعطي الحياةَ األبديةَ للنّاسِ، وأن هذه الحياةَ هي في ابنه يسوع المسيح

لَه ليس من ةُ، وإنالحياةُ األبدي لَه سيحالم سوعي لَه نكُلَّ م يـاةُ إنالح ـتْ لـهليس سيحالم سوعي 
. األبدية



 لكن اَهللا أعطاك الحياةَ . إذا أعطاك اُهللا رغيفَ خُبزٍ فسوفَ تَعرِفُ ما الذي أعطاك اُهللا إياه
 الحيـاةُ " اسِ؟ التي يعطيهـا اُهللا للنَّـ " الحياةُ األبديةُ " ما هي هذه : " وربما تتساءُل هنا قائالً . األبديةَ
 لهذا فإن الحياةَ األبديةَ هي حيـاةٌ . فالحياةُ ال تَعني العيشَ فَقَط . هي حياةٌ من نَوعٍ مخْتَلف األبديةُ

 . مميزةٌ جِداً ال سيما وأنها تتميز بالديمومة وألنَّنا سنقضيها في العبادة والتَّسبيحِ

ي : وهذه هي الْحياةُ اَألبديةُ : " ٣ : ١٧ ا نقرُأ في إنجيِل يوحنَّ يقـقالْح َأنْتَ اِإلله رِفُوكعي َأن 
لْتَهسي َأرالَّذ يحسالْم وعسيو كدحو ." ،نعرفَ اَهللا فحسب ني أنةَ ال تَعالحياةَ األبدي عني أنوهذا ي 
 أجْل، إنَّها عالقةٌ شخصيةٌ حميمةٌ مع اِهللا الحي مـن خـالِل . بل أن نعرفَه معرفةً شخصيةً عميقةً

 وبالتالي، فإن كُلَّ من يناُل الحياةَ األبديةَ يحيا مع اِهللا من خالِل يسوع المسيحِ أثناء . يسوع المسيح
ضِ، وععلى األر هنْ حيات هموت و ، د نْدع الموت نم هتقيام ؛ أي اآلبِدين أنَّه سيحيا مع اِهللا إلى أبد . 

ةؤاٍل باِلغِ األهمينا إلى سقودوهذا ي : ة للنَّاسِ؟ نقرُأ في رسالةعطي اُهللا الحياةَ األبديكيفَ ي 
 وهـذا يعنـي أن اَهللا . " يسوع المسـيح " أن هذه الحياةَ هي في ابنِ اِهللا ١٣ - ١١ : ٥ يوحنّا األولى

 ولتوضيحِ هذه الحقيقَـة، . المسيح الحياةَ األبديةَ من خالِل شخصٍ واحد فقط أال وهو يسوع يعطي
 : أرجو أن تُصغي إلى المثاِل التالي

كثيـرة فْحاتحتوي على صي دواح تابك وه سقدالم الكتاب . ُأعطيـك تُ أندأر فـإن 
 إما أن َأقُص تلك الصفحةَ مـن الكتـابِ : المقدسِ فأمامي خيارانِ اثنانٍ صفْحةً معينَةً من الكتابِ

هلبكام سقدالم الكتاب ُأعطيك ا أنسِ، وإمقدالم . ،سقـدالم تـابفَ الكُأتْل أن وحيثُ أنني ال ُأريد 
ه بجميـع وهكذا، أنتَ ال تمتلك تلك الصفح . فإنني ُأعطيك إياه كامالً  ة فقط، بل تمتلك الكتاب كُلـَّ

 واُهللا يعطي الحيـاةَ ! فكُلُّ صفحة في الكتابِ المقدسِ تُمثُِّل بركَةً سماويةً ُأخرى ! وبركاته صفحاته
 . األبديةَ للناسِ بالطريقة نفسها

 األبديةُ هي أشْبه بِصـفْحة فـي والحياةُ . فيسوع المسيح هو أشْبه بالكتابِ المقدسِ الكامِل
 بِعبارة ُأخـرى، . كُلَّه المقدس يعطيك هذه الصفْحة وحدها؛ بل يعطيك الكتاب ال واُهللا . ذِلك الكتابِ

 بركَة سـماوية كَما أنَّه لَن يعطيك أي . فإن اَهللا لَن يعطيك الحياةَ األبدية بِمعزٍِل عن يسوع المسيح
لكن حين تَحصُل على يسوع المسيحِ فَسوف تَحصُل على جميـعِ البركـات . بدونِ يسوع المسيح



ة اِهللا، والمحبـة والقلبِ، واالنْضمامِ الضميرِ الكامنة فيه مثَْل غُفْرانِ الخَطايا، وتَطْهيرِ  إلى عائـل
 ! للمستقبِل الحي الرجاء التي ستنسكب في قلبك، و

 . ال " أال يمكنُنا أن نَحصَل على هذه الحياة األبدية بجهدنا الشخصـي؟ : " ولعلّك تتساءُل هنا
 وهذا يعني أن الحياةَ األبديةَ هي هبةٌ . فالكتاب المقدس يقوُل إن اَهللا هو الذي أعطانا الحياةَ األبديةَ

 الكنيسـه فال يمكنُك أن تدفع أي مبلغٍ مـن المـاِل ِهللا أو لراعـي . من اِهللا ) عطيةٌ مجانيةٌ : ي أ (
ةاألبدي صوِل على الحياةللح . الصالحةَ وصلوات أعمالك كما أن ك ةاألبدي ستحقاً للحياةم ال تجعلُك . 

 وال يمكن ألحـد أن . ياةَ األبديةَ هي عطيةٌ مجانيةٌ من اهللا فالكتاب المقدس واضح تماماً في أن الح
 . يأخُذَها إالََّ عن طريق قُبوله ليسوع رباً ومخلصاً لحياته

هو أن بقبول يسوع في قلبِ تُ وما نَعنيه بِه نؤم ك تَ وأن عترفَ به بلسان علي . ك فيجب ك أن 
 بعد ذلـك، يجـب . حياةً جديدةً ك وأنه قام ليعطي ك ماتَ من أجِل خطايا أن يسوع ك ؤمن في قلبِ ت

 كما يجـب . ك وحيات ك صلِّي طالباً من يسوع المسيح أن يسكُن في قلبِ تُ وأن ك ستخدم فَم تَ أن ك علي
 لتـالي، فـإن وبا . ك وسـيد ك أن يسوع أصبح من اآلن فصاعداً مخلِّصـ ك عترف بفم تَ أن ك علي

 . الشخص الذي بدونِ يسوع المسيح هو شخص ميتٌ بالمعنى الروحي للكلمة

ةَ الحياةَ األبديـ لك وأن كخالص نواثقاً م المسيحِ فكُن بيسوع نا إذا كُنْتَ تؤمأم . فـنحن 
 أن نكون واثقين – حينئذ – ِهللا فيمكننا أننا إن آمنَّا باسمِ ابنِ ا ١٣ : ٥ نقرُأ في رسالة يوحنَّا األولى

ةً تَشْعروا لكي " ونُالحظُ هنا أن اآليةَ ال تقوُل لنا . بأن لنا الحياة األبدية حيـاةً أبديـ لَكُم بـل " أن ، 
 ط، فال يمكننا فإن كان يقين خالصنا قائم على مشاعرِنا فق ". أن لَكُم حياةً أبديةً تَعلَموا لكي : " تقول

 اَهللا لكـن . بين الحينِ واآلخَـر هبوطاً أن نتيقَّن من خالصنا أبداً ألن مشاعرنا تتأرجح صعوداً و
نا أنريدي نَقـوم أشياء ماٍل أولى أعع وليس هتمععلى ن قاِئم هذا الخَالص نا ألنخالص نم قَّننَتَي 
نَل قَليٍل كَما أنَّ . بها نَحلنا فيها قَبسِ والتي تأمقدفي الكتابِ الم نةدواِهللا الم على شَهادة قائم ه . 

 في الحقيقة أن هناك العديد من الطُّـرق . الكتابي هذا المقْطَعِ إلى حفْظ نأتي ف اآلن أما
 وسوفَ نَتَّبِع هنا طَريقَةً معينَةً تَقوم على . لمقدسِ الجيدة التي تُساعدك على حفْظ آيات الكتابِ ا

: أربعِ خُطْوات على النَّحوِ التالي



 فَفَهم اآليات سيعينُك . الكتابية وافْهمها جيداً قَبَل أن تُحاوَِل حفْظَها ) أوِ اآليات ( في اآلية تأمل : أوالً
 . على حفْظها

 اكتب موضوع اآلية فـي الجـزء : بالطريقة التالية صغيرة اآليةَ الكتابيةَ على بِطاقَة اكْتُب : ثانياً
 بعد ذَِلك، "). يقين الخَالصِ : " موضوع اآليات التي سنَحفَظُها اليوم هو فَمثالً، ( من البِطاقَة األعلى
اكْتُب تابيالك دا الشَّاه فَظُها لآلياتثَالً، (َ لتي ستَحم وه اليوم تابينا الكدرسالةُ يوحنَّا األولى : شاه 

 أخيراً، َأعد كتابةَ الشَّاهد الكتابي مرةً أخرى فـي و . ثُم اكتب اآليةَ أوِ اآليات كاملةً ). ١٣ - ١١ : ٥
 الشَّـاهد الكتـابي، ثُـم اآليـات التـي وهكذا، سوفَ تَكْتب موضوع اآليات، ثُم . السطْرِ األخيرِ

 . ستَحفَظُها، ثُم الشَّاهد الكتابي مرةً ُأخرى

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

 القديمـة أسابيع، وراجع اآليـات خمسة لمدة يومٍ لَّ كُ الجديدة الكتابية اآليات راجِع : وأخيراً رابعاً
 . أسابيع ثالثة لَّ على األقل كُ واحدةً مرةً

وفَهِم لنا في اآلياتتأم أن دعب ،التـي ناهـا، واآلن فْـظفْنـا طَريقـةَ الحرع أن د عـوب 
ى هذه اآليـات تعاَل بنا نبدُأ بعملية الحفْظ إلى أن نتمكَّن من ترديد سنستخدمها،  دون النَّظَـرِ إـل

 : أرجو أن تُعيد اآليات من بعدي . الكتابِ المقدسِ أوِ البِطاقَة التي أعددناها

قينالخَالصِ ي . 
 . ١٣ - ١١ : ٥ رِسالةُ يوحنَّا األولى
 : وهذه هي الشَّهادةُ

قْطَعاً آخَرنُضيفُ مس واآلن : 

 . يقين الخَالصِ
. ١٣ - ١١ : ٥ رِسالةُ يوحنَّا األولى



 . ابنه َأن اَهللا َأعطَانَا حياةً َأبديةً، وهذه الْحياةُ هي في : وهذه هي الشَّهادةُ

قْطَعاً آخَرنُضيفُ مس من جديد ثُم : 

 . يقين الخَالصِ
 . ١٣ - ١١ : ٥ رِسالةُ يوحنَّا األولى
 من لَـه االبـن فَلَـه . َأن اَهللا َأعطَانَا حياةً َأبديةً، وهذه الْحياةُ هي في ابنه : وهذه هي الشَّهادةُ

 . يس لَه ابن اِهللا فَلَيستْ لَه الْحياةُ الْحياةُ، ومن لَ

 : ثُم سنُضيفُ مقْطَعاً جديداً

 . يقين الخَالصِ
 . ١٣ - ١١ : ٥ رِسالةُ يوحنَّا األولى
 البـن فَلَـه من لَـه ا . َأن اَهللا َأعطَانَا حياةً َأبديةً، وهذه الْحياةُ هي في ابنه : وهذه هي الشَّهادةُ

 كَتَبتُ هذَا ِإلَيكُم، َأنْتُم الْمْؤمنين بِاسمِ ابنِ اِهللا، . الْحياةُ، ومن لَيس لَه ابن اِهللا فَلَيستْ لَه الْحياةُ

األخير سنُضيفُ المقطع ثُم : 

 . يقين الخَالصِ
 . ١٣ - ١١ : ٥ رِسالةُ يوحنَّا األولى

 من لَـه االبـن فَلَـه . َأن اَهللا َأعطَانَا حياةً َأبديةً، وهذه الْحياةُ هي في ابنه : شَّهادةُ وهذه هي ال
 ، كَتَبتُ هذَا ِإلَيكُم، َأنْتُم الْمْؤمنين بِاسمِ ابـنِ اِهللا . الْحياةُ، ومن لَيس لَه ابن اِهللا فَلَيستْ لَه الْحياةُ

 . " ِلكَي تَعلَموا َأن لَكُم حياةً َأبديةً، وِلكَي تُْؤمنُوا بِاسمِ ابنِ اِهللا

 : وأخيراً، سنُضيفُ الشَّاهد الكتابي في نهاية اآليات أيضاً

 . يقين الخَالصِ
. ١٣ - ١١ : ٥ رِسالةُ يوحنَّا األولى



 من لَـه االبـن فَلَـه . عطَانَا حياةً َأبديةً، وهذه الْحياةُ هي في ابنه َأن اَهللا َأ : وهذه هي الشَّهادةُ
 كَتَبتُ هذَا ِإلَيكُم، َأنْتُم الْمْؤمنين بِاسمِ ابـنِ اِهللا، . الْحياةُ، ومن لَيس لَه ابن اِهللا فَلَيستْ لَه الْحياةُ

وا َأنلَمتَع نِ اِهللا ِلكَيمِ ابنُوا بِاستُْؤم ِلكَيةً، ويداةً َأبيح ١٣ - ١١ : ٥ رسالةُ يوحنَّا األولى . " لَكُم . 

ةاألخير ةللمر اآليات هذه ونُعيد : 

 . يقين الخَالصِ
 . ١٣ - ١١ : ٥ رِسالةُ يوحنَّا األولى
 من لَـه االبـن فَلَـه . َأبديةً، وهذه الْحياةُ هي في ابنه َأن اَهللا َأعطَانَا حياةً : وهذه هي الشَّهادةُ

 كَتَبتُ هذَا ِإلَيكُم، َأنْتُم الْمْؤمنين بِاسمِ ابـنِ اِهللا، . الْحياةُ، ومن لَيس لَه ابن اِهللا فَلَيستْ لَه الْحياةُ
 . ١٣ - ١١ : ٥ رسالةُ يوحنَّا األولى . " َأبديةً، وِلكَي تُْؤمنُوا بِاسمِ ابنِ اِهللا ِلكَي تَعلَموا َأن لَكُم حياةً

 يقـين " نَرجو أن تكون قد تمكَّنْتَ من حفْظ هذه اآليات معنا والتـي كـان موضـوعها
 ظ كُلَّ ُأسبوعٍ لكي نَحفَظَ معاً كما نَرجو أن تُواظب على حضورِ الحلْقات الخاصة بالحفْ ". الخَالصِ

 . تُساعدنا كثيراً في حياتنا كمؤمنين س المزيد والمزيد من كَلمة اِهللا ألنَّها

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


