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 } ٣ حفْظ – ١٢ الحلقة {

 نُصرته متَيقِّن من التلميذُ
____________________________________________________________ 

 بحفظ بعضِ اآليات الكتابية التي تُساعد في بنياننا كمـؤمنين، ) في حلْقات سابقة ( لقد بدأنا
 اليومِ في آيـة درس سوفَ نتأمُل في . تطبيق كلمة اِهللا في حياتنا اليومية والتي تُساعدنا أيضاً في

نثُ عتتحد ةدقينِ واحالمؤمنِ ي ياةفي ح ةرالنُّص هي١٣ : ١٠ األولى كورنثوس رسالة [ أال و .( 
 . في حياتنا الشخصية كَما أنَّنا سنتدرب على حفْظها ونرى بعض الطُّرق العملية لتطبيقها

 : ١٠ كورنثوس ١ : هو الشَّاهد الكتابي ، و النُّصرة آيةُ الحفْظ لهذا اليومِ هي عن يقينِ إذاً،
 ون فَوقَ ما ولكن اَهللا َأمين، الَّذي الَ يدعكُم تُجرب . لَم تُصبكُم تَجرِبةٌ ِإالَّ بشَرِيةٌ " : تقوُل اآليةُ . ١٣

 يقين : نُعيد مرةً ُأخرى . " تَستَطيعون، بْل سيجعُل مع التَّجرِبة َأيضا الْمنْفَذَ، ِلتَستَطيعوا َأن تَحتَملُوا
ةرةٌ " : ١٣ : ١٠ رسالةُ كورنثوس األولى ، النُّصشَرِيةٌ ِإالَّ برِبتَج كُمبتُص اَهللا . لَم نلكي والَّـذ ،ينَأم 

تَطيعو ذَ، ِلتَسـ  ا َأن الَ يدعكُم تُجربون فَوقَ ما تَستَطيعون، بْل سيجعُل مع التَّجرِبـة َأيضـا الْمنْفـَ
 . " تَحتَملُوا

 اآليـةُ بالحـديث تبدأ . واآلن، تَعاَل بِنا نتأمُل في هذه اآلية قَبَل أن نَحفَظها عن ظَهر قَلْب
 ما هي التَّجربة، وما هي مصادرها؟ لَكن . عنِ التَّجارِبِ

 والتجربة تَسعى دوماً إلى تـدمير حياتنـا . يدفعنا إلى اقتراف الخطية التجربة هي شيء
 يرة فـي فهناك أشياء كث . الذي نعيشُ فيه العالم فهو تجربة أول مصدر لل أما . وإلحاق الهزيمة بنا

 ويخبرنا الرسوُل يوحنَّا فـي . في الخطية والوقوعِ في التجربة نا إلى الدخوِل أن تقود يمكن العالمِ
م ) ١٧ - ١٥ : ٢ رسالة يوحنَّا األولى (  أن هذه التجارب تتعلَّق باألشياء التي نراهـا بعيوننـا، ثـُ

 ى ع س ي والقلب . والمحرمة الممنوعةَ األشياء تشتهي فالعيون . بإرادتنا نَفْعلُها نشتهيها في قلوبنا، ثم
لُّ وهذا كُ . الباطلة األمورِ وراء ه ي قود إلى االستسالمِ اإلنسان ة والوقوعِ للتجربةومـن . في الخطي



المؤسف قَّ ح اً أن نرى الكثيرين خطئوني تباهوني ثُم باألشياء قـاموا بهـا التـي الخاطئة . ـنلك 
 . باطلة الدنيوية الشَّهوات هذه لَّ كُ ، وأن باطٌل يوحنَّا يحذِّرنا بأن هذا العالم وَل الرس

 والكتاب المقـدس . فإبليس يمكن أن يجربنا . مصدر ثانٍ للتجربة أال وهو إبليس ثُم هناك
إبليس خبرنا أني هو كائن حقيقي بل إننا نقرأ في إنجيل . في التجارب اسِ الن على إيقاعِ وأنه قادر 

 وهـذا يرينـا أن . يقَع في التجربة أن يجعَل يسوع بكل الطُّرق حاوَل أن إبليس ١٣ - ١ : ٤ لوقا
إبليس جداً وأنه يستغُل ماكر ض ي التجربـة وفـي الناسِ فَ ع  وظروفهم الصعبة لإليقاع بهـم ـف

 . الخطية

 اح الرابع من إنجيل لوقا فسوف نرى أن إبليس جرب يسوع فـي وإذا رجعنا إلى األصح
 ِإن كُنْتَ ابن اِهللا، فَقُـْل : " ليسوع إبليس فقد قاَل . اآلبِ ، أن يتوقف عن الثقة باهللا أوالً : ثالثة أمور

 . يـة صـائماً كان يسوع قد جاع بعد أربعين يوماً قضاها فـي البر ". ِلهذَا الْحجرِ َأن يصير خُبزا
 وقـد كـان . ن يحول الحجر إلى خُبز لكي يشْبِع حاجاته الماديـة ا وعندها جاءه إبليس وقال له

 يسوع باآلب السماوي ودفعه إلى البحـث عـن حلـول ة قَ ث ةُ ع ز ع من هذه التجربة هو ز الهدفُ
 ورغـم أن التجربـة . يه سريعة لمشكلته حتى لو كان ذلك يعني التخلي عن اهللا وعدم االتِّكال عل

 . كانت قوية، إالَّ أن يسوع تغلَّب عليها ولم يصغِ إلى صوت إبليس

 فنحن نقرأ فـي إنجيـل . والمكانة في مجال السلْطَة يسوع أن يجرب ، حاول إبليس ثانياً
جس لطاناً على جميع مماِلك العالم إنعطيه سله لوقا أن إبليس قال ليسوع إنه سي وقد كان هدف . د 

 للحصول على النفـوذ وأن يسعى إبليس من هذه التجربة هو أن يدفع يسوع لتجاوز اهللا وخطَّته،
 أن م لهـذا، رغْـ . ومخادع كذاب كان يعرف أن إبليس لكن يسوع . والسلْطَة من خالل قوة إبليس

 . عليها قوية وحقيقية، إالَّ أن يسوع تَغَلَّب كانتْ التجربةَ

 ، حاول إبليس أن يدفع يسوع إلى اختبار اهللا في األمـور الخارقـة الثالثة وفي التجربة
 لكـن . سـيحفظه َأم ال فقد طلب منه أن يقفز من مكانٍ عاٍل لكي يرى ما إذا كـان اُهللا . للطبيعة

 وهكذا، فقد تَمكَّن يسـوع ". ِإلهك الَ تُجربِ الرب : " يسوع رد عليه رداً قوياً ومفْحماً حيث قال له
. من مقاومة التجربة والتغلُّب عليها في هذه المرة الثالثة أيضاً



 وقد ذَكَرنا أن المصدر األول للتجربة . قُلنا في بداية حلقتنا إن هناك عدة مصادر للتجربة
 مصدر الثالث للتجربـة فهـو طبيعتنـا ال أما . هو العالم، وأن المصدر الثاني للتجربة هو إبليس

 لهـذا . فطبيعتنا البشرية الخاطئة التي ورثناها من أبينا آدم يمكن أن تقودنا إلى التجربة . الخاطئة
 ، َألن اَهللا ‘ ِإنِّي ُأجرب من قبـِل اِهللا ’ : الَ يقُْل َأحد ِإذَا جرب : " ١٥ - ١٣ : ١ نقرأ في رسالة يعقوب

رجم را غَيدَأح برجالَ ي وهورِ، وبٍ بِالشُّر . ـنم عانْخَـدو ـذَبِإذَا انْج برجي داحكُلَّ و نلكو 
هتوتًا . شَهوم جلَتْ تُنْتةُ ِإذَا كَميالْخَطةً، ويخَط دبِلَتْ تَلةُ ِإذَا حوالشَّه ثُم ." 

 ونُخطئ ألننا ننجذب إلى العالم وشـهواته، أو ألننـا ننقـاد وهكذا، فإننا نقع في التجربة
 . وراء إبليس ومشورته الباطلة، أو ألننا نَسلُك بحسب طبيعتنا الخاطئة

 في الحقيقة أن اَهللا يسمح ما هو دور اِهللا في التَّجارِب التي تُصيبنا؟ : واآلن، ربما تتساءُل
ه بالظروف الصعبة والتجاربِ  لهـذا، مـن . في حياتنا كمؤمنين لكي ينَمينا في إيماننا وثقَتنـا ـب

 االرتداد عـن الضروري جداً أن يعرف المؤمن أن اَهللا ال يمكن أن يقودنا إلى التخلِّي عنه أو إلى
 عجز عن رؤيـة التي نَمر فيها تَجارِب قوية حين نَ الصعبةُ الظروفُ تُصبح د رغم ذلك، قَ . إيماننا

 . مقاصد اِهللا وحين نستسلم لطبيعتنا ورغباتنا

 ؟ المقصود هنا هو " لَم تُصبكُم تَجرِبةٌ إالَّ بشَرِيةٌ : " ما الذي يعنيه الرسوُل بولُس حين يقول
 رجمة ُأخـرى وفي تَ . أن التجارب التي تُصيبنا هي ذاتُ التَّجارِبِ التي يتعرض لها جميع البشَرِ

 كمـا . فالمال واألشياء المادية تُجرب جميع البشَر ". ما أصابتْكُم تَجرِبةٌ فوقَ طاقَة اإلنْسانِ : " نقرُأ
واتِل، والشَّـهفي الطَّعامِ، والكَس األمورِ األخرى مثَل اإلفراط نفي الكثيرِ م برجي اإلنسان أن 

واالنْغ ،ةالجنسي الحياة لَذَّاتأمثلةٌ أخرى كثيرة علـى األمـورِ التـي . المختلفة ماسِ في م ناكوه 
،ـلْطَةالس يِ وراءـعن أساؤوا إلينـا، والسمنا مبِ، واالنتقامِ ألنْفُسنا للتَّجارِبِ مثَل الغَضضرتُع 

نا، وغَيالتي تواجِه المآزِق نللخُروجِ م بِ كوسيلَةرِها والكَذ . 

حين رينا اُهللا أمانَتَهفَ يللتَّجارب كَي ضاَهللا ؟ نتعر فـإن للتجربـة المؤمن ضرتعي حين 
 بعبارة أخـرى، . هي أنه ال يسمح بأي تجربة تَفوقُ قُدراتنا األولى : يبرهن على أمانَتَه بطريقَتَين
 يفْـتَح فهي أنَّه الثانيةُ أما الطريقةُ . ويعطينا القُدرةَ على التغلُّبِ عليها فإنَّه ال يسمح بأي تجربة إالَّ

: ١٣ : ١٠ فكما قرأنا قبَل قليٍل في رسالة كورنثوس األولـى . للنَّجاة حين نُواجِه التَّجارِب باباً لنا



 تَستَطيعون، بْل سيجعُل مع التَّجرِبة َأيضا الْمنْفَذَ، ولكن اَهللا َأمين، الَّذي الَ يدعكُم تُجربون فَوقَ ما "
 . " ِلتَستَطيعوا َأن تَحتَملُوا

 لماذا يسمح اُهللا بالتَّجـارِبِ فـي : وهذا يقودنا إلى سؤاٍل منْطقي يدور في عقوِلنا جيمعاً
 واُهللا . صاحب السيادة والسلطانِ على الكَونِ ومـا فيـه يخبرنا الكتاب المقدس أن اهللا هو حياتنا؟

 فاُهللا يريد أن يصقَل شخصياتنا . يسمح بالتَّجارِبِ في حياتنا لكي يخْتَبِر إيمانَنا به وطاعتَنا لوصاياه
 . يةَ أو لكي نُخْفقَ فـي االخْتبـار لكنَّه ال يجربنا لكي نَقْتَرِفَ الخط . وأن يجعلَنا مؤمنين ناضجين

 لهذا، فإن اَهللا يسيطر ويهيمن على كُلِّ اختبارٍ نَمر فيه سواء كان مصدره طَبيعتنـا الخاطئـة، أو
 . العالَم، أو إبليس

 ه أن يعينَنـا وحتى إن وقَعنا في التجربة فما زاَل بإمكاننا أن نُصلِّي إلى اِهللا وأن نَطْلُب من
م . فعلى سبيِل المثاِل، لقد سمح اُهللا إلبليس أن يجرب النبي أيوب . على النَّجاحِ في االخْتبارِ  ورغـْ

 أنْـتَ : " وحتى حين قالت لـه امرأتُـه . كُلِّ ما عانى منه أيوب، إالَّ أنه اتَّكَل على اِهللا ولم يخطئ
 رد عليها أيوب رداً عكَس حقيقَةَ إيمانه العميق باِهللا حيـثُ !" ِلك؟ بارِك اَهللا ومتْ متَمسك بعد بِكَما

 ثُم يكْمـُل الكتـاب " أالخَير نَقْبُل من عنْد اِهللا والشَّر ال نَقْبُل؟ ! تتكلَّمين كإحدى الجاهالت : " قاَل لها
 وفي النهاية، أثْبتَ اُهللا ". في كُلِّ هذا لَم يخْطئ أيوب بشَفَتَيه : " ١٠ : ٢ يوب المقَدس قائالً في سفْرِ أ

على كُلِّ شيء سيطروالم يمنهالم أنَّه . وقـت مؤمناً قوياً وناضجاً أكثر من أي حبفأص وبا أيأم 
 . مضى

 . واآلن، نأتي إلى التطبيق العملي لهذه اآلية التي تأملْنا فيها وسنتدرب معاً على حفْظهـا
 فكيفَ يمكنُنا أن نَهرب من التَّجارِبِ وأن نتغلَّب عليها حين نقَع فيها؟

 يقِّظين وأن نُواظب على لتجارِبِ والتغلُّبِ عليها هي أن نبقى متَ ا مقاومة ل الطريقةُ األولى
الةتَّى . الصفي إنجيِل م ١٤ : ٢٦ فكما قاَل يسوع " : ة رِبــي تَجخُلُوا فد  ". اسهروا وصلُّوا ِلَئالَّ تـَ

دي أو نَفْسـي أو – كمؤمنين – ويجب علينا سـج فـعبض ـرنَم حين ةخاص بصورة ذَرنَح أن 
وحير . فاحتمالي هذه فعالض في أوقات تزداد نا في التجربةقوعةُ و . بنواظ لهذا، يجب علينا أن 

. على الصالة لكي نتمكَّن من النَّجاحِ في االخْتبارِ واخْتبارِ النُّصرة في حياتنا



 عدد ممكنٍ من آيات لتجارِبِ والتغلُّبِ عليها هي أن نَحفَظَ أكْبر ا لمقاومة الطريقةُ الثانيـةُ
 فعنـدما جـرب . فَة الكتابِ المقَدسِ في عقوِلنا وقُلوبِنا وأن نَستَخْدمها في المواقف الحياتية المخْتَل

ةسقَدفارِ المفي األس كْتوبم وبما ه ليهع دري سوعي طانِ، كانِل الشَّيبق نم يسوع . كما أن النبـي 
 ". خَبْأتُ كَالَمك في قَلْبِي ِلكَيالَ ُأخْطَئ ِإلَيك : " ١١ : ١١٩ داود قاَل في المزمور

 َئة مثْـَل لتجارِبِ والتغلُّبِ عليها هي أن نَتَجنَّب الطُّموحات الخاط ا لمقاومة الطريقةُ الثالثةُ
 وَأمـا : " ١٠ - ٩ : ٦ رسالته األولى إلى تيموثـاوس فالرسوُل بولُس يقوُل لنا في . الغنى الفاحشِ

رضمو ةغَبِي ةيركَث اتوشَهفَخٍّ وو ةرِبي تَجف قُطُونسفَي ،اءيكُونُوا َأغْني َأن ونرِيدي ينقُ الَّذتُغَـر ،ة 
الَكالْهطَبِ وي الْعف ٌل . النَّاساِل َأصةَ الْمبحم ـنِ َألنـلُّوا عض مقَو تَغَاهاب ي ِإذورِ، الَّذِلكُلِّ الشُّر 

ةيراعٍ كَثجبَِأو مهنُوا َأنْفُسطَعانِ، ونـا ". اِإليمعتوق أن نكمالتي ي األشياء زيعلينا أن نُم لهذا، يجب 
نَب وأن عنها تَ في التجربة دع . 

 فعنـدما حاولـت . نَهرب منْها تجارِبِ والتغلُّبِ عليها هي أن ل ا لمقاومة الطريقةُ الرابعةُ
 فحين تكون التجربةُ قويةً جداً وال . امرأة فوطيفار أن تُغري يوسف، لم يتوانى يوسف عن الهرب
 وهذا ال يعد جبناً، بل إنه قـرار . سبيَل لمواجهتها، تبقى أفضل طريقة لمقاومتها هي الهرب منها

تيموثاوس فـي رسـالة تلميذَه حالرسوَل بولُس نَص سِ حيثُ أنقدعلى تعليمِ الكتابِ الم قائم كيمح 
 ". َأما الشَّهواتُ الشَّبابِيةُ فَاهرب منْها : " قائالً ٢٢ : ٢ تيموثاوس الثانية

 وهذا هو ما قاله . اوِم إبليس نُق لتجارِبِ والتغلُّبِ عليها هي أن ا لمقاومة الطريقةُ الخامسةُ
 َألن ِإبليس خَصمكُم كََأسد زاِئرٍ، . اُصحوا واسهروا : " ٩ - ٨ : ٥ الرسوُل بطرس في رسالته األولى

وه هعتَلبي نا مسلْتَموُل مجانِ . يي اِإليمف ينخاسر ،وهحاول إبلـيس ". فَقَاوِمعني أنه عندما يوهذا ي 
 أن يقنعك بالقيامِ بشيء يخاِلفُ مشيَئةَ اِهللا، يجِب عليك أن تُقاوِمه باسمِ الرب يسوع المسـيح بـأن

ها الشيطان وتسعى لتدميري : " تقوَل لَهأي بأنْتَ كاذ . بتَـذْه المسيح أن مِ يسوعباس كرآم ،لذلك 
 ". عنِّي

 جارِبِ في حياتنا كمؤمنين، يجِب أن ال يغيب عن ذهننا ولـو وحين نُفَكِّر في موضوعِ التَّ
في هذا العالَمِ وشُرورِه طللتخب تروكينأنَّنا لسنا م واحدة ينـا . للحظةقَوي وهنا دائماً، وعم فالرب 

َألن لَيس لَنَـا : " ١٦ - ١٥ : ٤ عبرانيين لهذا نَقْرُأ في الرسالَة إلى ال . ويشَجعنا ويقودنا في كُلِّ حين



ةيثْلُنَا، بِالَ خَطم ءي كُلِّ شَيف برجْل منَا، بفَاتعِلض يثري رٍ َأنقَاد رغَي نَةكَه ِئيسر . قَـةبِث مفَلْنَتَقَد 
 ". عونًا في حينه ِإلَى عرشِ النِّعمة ِلكَي نَنَاَل رحمةً ونَجِد نعمةً

نأتي اآلن فْظإلى ح ةلهذا اآلي ةصخَصالم ةتابيوكَما . درس ال الك فْظالح لْقاتنا في حذَكَر 
ابِقَةنَ سوفَ ، الس نا طَريقَةً تْبه ع فْظللح عِ خُطْواتبعلى أر رئيسية تَقوم يهأال و : 

 فَفَهم اآليـات سـيعينُك . كتابية وافْهمها جيداً قَبَل أن تُحاوَِل حفْظَها في اآلية ال تأمل : أوالً
 . وهذا هو ما فَعلناه قَبَل قليٍل حين تأملنا في اآلية الكتابية وعرفْنا معناها . على حفْظها

 اكتب موضوع اآليـة فـي : بالطريقة التالية صغيرة اآليةَ الكتابيةَ على بِطاقَة اكْتُب : ثانياً
 بعد ذَِلـك، "). النُّصرة يقين : " التي سنَحفَظُها اليوم هو ة موضوع اآلي و ( من البِطاقَة الجزء األعلى

اكْتُب تابيالك دفَظُها الشَّاهالتي ستَح نا و ( لآلياتدلهذا شاه وه ى رسالة كورنثـوس : اليوم  األوـل
 الكتابي مـرةً أخـرى فـي السـطْرِ أخيراً، َأعد كتابةَ الشَّاهد و . ثُم اكتب اآليةَ كاملةً ). ١٣ : ١٠

م إذاً . األخيرِ  ، سوفَ تَكْتب موضوع اآليات، ثُم الشَّاهد الكتابي، ثُم اآليات التـي سـتَحفَظُها، ثـُ
 . ُأخرى الشَّاهد الكتابي مرةً

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

 مرةً القديمة أسابيع، وراجع اآليات خمسة لمدة يومٍ لَّ كُ الجديدةَ ةَ الكتابي اآليةَ راجِع : وأخيراً رابعاً
 . أسابيع ثالثة لَّ على األقل كُ واحدةً

إلى أن فْظالح ةت تعاَل بنا نبدُأ بعملي ترديد نم تمكَّن اآلي هذه النَّظَـرِ إلـى الكتـابِ ة دون 
دالتي أع سِ أوِ البِطاقَةقدالم تَها د . تُعيد أن جوس ما أر اآلن أقولُه : 

قيني ةرةٌ . ١٣ : ١٠ رسالة كورنثوس األولى . النُّصشَرِيةٌ ِإالَّ برِبتَج كُمبتُص لَم . 

: مرةً ُأخرى



ةرالنُّص قينةٌ . ١٣ : ١٠ رسالة كورنثوس األولى . يشَرِيةٌ ِإالَّ برِبتَج كُمبتُص لَم . 

قْطَعاً آخَرسنُضيفُ م ثُم : 
ةرالنُّص قينةٌ . ١٣ : ١٠ رسالة كورنثوس األولى . يشَرِيةٌ ِإالَّ برِبتَج كُمبتُص لَم . ،ـيناَهللا َأم نلكو 

ونيعتَطا تَسقَ مفَو ونبرتُج كُمعدي الَ يالَّذ 

ةً ُأخرى نُعيدرم : 
ةرالنُّص قينةٌ . ١٣ : ١٠ رسالة كورنثوس األولى . يشَرِيةٌ ِإالَّ برِبتَج كُمبتُص لَم . ،ـيناَهللا َأم نلكو 

ونيعتَطا تَسقَ مفَو ونبرتُج كُمعدي الَ يالَّذ 

األخير قْطَعنُضيفُ الم ثُم : 
ةرالنُّص قين١٣ : ١٠ رسالة كورنثوس األولى . ي . " تُص ةٌ لَمشَرِيةٌ ِإالَّ برِبتَج كُمب . ،يناَهللا َأم نلكو 

ونيعتَطا تَسقَ مفَو ونبرتُج كُمعدي الَ يالَّذ ، وا َأنيعتَطنْفَذَ، ِلتَسا الْمضَأي ةرِبالتَّج عُل معجيْل سب 
 . " تَحتَملُوا

 : اهد الكتابي في نهاية اآلية مع إضافَة الشَّ ونُعيد مرةً ُأخرى
ةرالنُّص قينةٌ " . ١٣ : ١٠ رسالة كورنثوس األولى . يشَرِيةٌ ِإالَّ برِبتَج كُمبتُص لَم . ،يناَهللا َأم نلكو 

ونيعتَطا تَسقَ مفَو ونبرتُج كُمعدي الَ يالَّذ ، رِبالتَّج عُل معجيْل سب وا َأنيعتَطنْفَذَ، ِلتَسا الْمضَأي ة 
 . ١٣ : ١٠ رسالة كورنثوس األولى . " تَحتَملُوا

نُراجِع أن كما رأي قطعين واآلنتاب المين الكنا ين ذ ل ال يفْظما حعاً فـي هم فْـظالح لْقَتَـيح 
 وهذه : ١٣ - ١١ : ٥ ةُ يوحنَّا األولى رِسال . الخَالصِ يقينِ هو عن المقطع الكتابي األول : السابقتين

اةُ، . َأن اَهللا َأعطَانَا حياةً َأبديةً، وهذه الْحياةُ هي في ابنه : هي الشَّهادةُ يـالْح فَلَـه ناالب لَه نم 
 ، َأنْتُم الْمْؤمنين بِاسـمِ ابـنِ اِهللا، ِلكَـي كَتَبتُ هذَا ِإلَيكُم . ومن لَيس لَه ابن اِهللا فَلَيستْ لَه الْحياةُ

. ١٣ - ١١ : ٥ رسالةُ يوحنَّا األولى . " تَعلَموا َأن لَكُم حياةً َأبديةً، وِلكَي تُْؤمنُوا بِاسمِ ابنِ اِهللا



 : ١٦ ُل يوحنَّـا إنجيـ . الصالة المستَجابة يقينِ واآليةُ الثانيةُ التي حفظناها سابقاً هي عن
 : ١٦ إنجيل يوحنَّا . " اُطْلُبوا تَْأخُذُوا، ِليكُون فَرحكُم كَـامالً . ِإلَى اآلن لَم تَطْلُبوا شَيًئا بِاسمي " : ٢٤
٢٤ . 

لهذا اليومِ فهي فْظةُ الحا آيأم : ةرالنُّص قين١٣ : ١٠ رسالة كورنثـوس األولـى . ي . " لَـم 
 بـْل ، ولكن اَهللا َأمين، الَّذي الَ يدعكُم تُجربون فَوقَ مـا تَسـتَطيعون . بةٌ ِإالَّ بشَرِيةٌ تُصبكُم تَجرِ

 . ١٣ : ١٠ رسالة كورنثوس األولى . " سيجعُل مع التَّجرِبة َأيضا الْمنْفَذَ، ِلتَستَطيعوا َأن تَحتَملُوا

ى . معنا اآليات مكَّنْتَ من حفْظ هذه نَرجو أن تكون قد ت  كمـا نَرجـو أن تُواظـب عـل
 حفَظَ المزيد والمزيد من كَلمـة اِهللا ألنَّهـا تَ الحلْقات الخاصة بالحفْظ كُلَّ ُأسبوعٍ لكي االستماعِ إلى

كدكثيراً في ستُساع كياتح ةاليومي كتمدوخ . 

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


