
 تَلْمـذَة
 } ١٠ حفْظ – ٤٠ الحلقة {

 في حياته وعن عمله المسيحِ يشْهد عنِ التلميذُ
____________________________________________________________ 

 صبِح فَرداً في ويخْتَبِر خَالص اِهللا العجيبِ، وي ، عنْدما ينْتَقُل اإلنْسان من الظُّلْمة إلى النورِ
 وقَد اخْتَرنا أن نُخَصص خَمس حلْقات مـن حلْقـات . فإن حياتَه تَتَغَير من عدة جوانب ، عائلة اِهللا

 أال تُميز حياةَ كُلَّ شَخْصٍ اخْتَبر خَالص الرب أشياء خمسة للحديث عن " تَلْمذَة " الحفْظ في برنامجِ
يهةُ ب : والشخصي القَتُهسيحِ عو ، الم ةعلى قراء تُهالكتابِ مواظَب سقدعلى و ، الم تُهمواظَب الصالة ، 

 مـن عن ما فَعلَه المسـيح الشَّهادة مواظَبتُه على و ، مع المؤمنين اآلخَرين الشَّرِكَة مواظَبتُه على و
هياتفي حو هلأج . 

ثْنا لقَددفي تَح فْظالح لْقاتعِ حباألر السابقة القَةع نع سـيحِ، التلميذالم دبالسي ةالشخصي 
 ، ومواظَبته على الشَّرِكَة مع المؤمنين الصالة ، ومواظَبته على قراءة كَلمة اِهللا مواظَبته على عن و

 الـذي يميـز حيـاةَ الخامسِ نتحدثُ عن األمرِ فسوفَ ة الحفْظ لهذا اليومِ، قَ لْ أما في ح . اآلخرين
أن وهأال و الرب خَالص ردوماً التلميذَ الشخصِ الذي اخْتَب دشْهعلى ي ـنم المسـيح لَهما فَع 

هياتوفي ح هأجل . 

س نَ فَ و بتدر اليوم فْظلى حع ةتَّى اآليفْظُ ف . ٣٢ : ١٠ من ح دسـاعسِ يقدتابِ المالك ا آليات 
نا كمؤمنيننيانفي ب ، ةنا اليومياِهللا في حيات كلمة نا أيضاً في تطبيقدساعوي . 

ه فـي حياتنـا المسيحِ عنِ الشَّهادةُ " هو الحفْظ لهذا اليومِ آية موضوع إذاً، لـمع نعو " ، 
رِفُ " : اآليةُ تقوُل . ٣٢ : ١٠ إنجيُل متَّى : هو شَّاهد الكتابي ال و  فَكُلُّ من يعتَرِفُ بِي قُدام النَّاسِ َأعتـَ

اتاومي السي فَأبِي الَّذ امقُد ا بِهضَأنَا َأي " .



 فقـد نَطَـقَ . ق الذي وردتْ فيه نُلقي نَظْرةً على السيا ل تَعاَل بِنا قَبَل أن نَحفَظَ هذه اآليةَ،
ي سوع بهذه أم تالميذَ ر ه أن باقترابِ وينادوا ذهبوا ي اِهللا ملكوت ؛ أي خبِ أني روا الناس ع ن ـةمعن 

 . ه ت سوع وقيام ي وت م المقَدمة لَهم من خالِل اِهللا

غمور يسوع أن كان تَ عرفُ ي الميذَ أن ه سي واجهون فْ الر ض بسببِ واالضطهاد هِ رسـالت م 
هِ وإيمان م، إالَّ أنه أوصاه م أن خافوا ال ي . وقد أعطاه م ي أسـبابٍ أربعةَ ) وأعطانا نحن أيضاً ( سوع 

 : عدمِ الخوف ل

 فـي ويعاقَبون سيخْزون نا ألن أعداء خوف سوع دون ي ن ع د ه شْ نَ علينا أن يجب ، أوالً
 َألن لَيس مكْتُوم لَن يسـتَعلَن، والَ . فَالَ تَخَافُوهم : " ٢٦ : ١٠ متَّى في إنجيِل يسوع قاَل فقد . يومٍ ما

 المشينة التي م هِ أفعاِل إخفاء ن ع المسيحِ فيه أعداء ز ج ع ي يأتي يوم وهكذا، سوفَ ". خَفي لَن يعرفَ
ى لَّ كُـ سيحضـر أن اَهللا المقَدس الكتاب يخبرنا و . ين المسيحي المؤمنين د بها ض قاموا  عمـٍل إـل

الدينونة أمام فْر الجامعة هلَى : " ١٤ : ١٢ حيث نقرأ في سع ،نُونَةيل ِإلَى الدمكُلَّ ع رضحاَهللا ي َألن 
 هي الشرور التي اقترفها الناس ما ميع ج فُ رِ ع ي ، سوف عندها و ". كُلِّ خَفي، ِإن كَان خَيرا َأو شَرا

 . على مر العصور والتاريخ المؤمنين المسيحيين بِحقِّ أعداء المسيح

وقد و ع لَّ نا المسيح أنه سيأتي في يومٍ ما ويجازي كُ د ع واحد عمله حيـث نقـرأ فـي ن 
 ْأتي في مجد َأبِيه مع مالَِئكَته، وحينَِئذ يجازِي كُلَّ فَِإن ابن اِإلنْسانِ سوفَ ي : " ٢٧ : ١٦ إنجيل متَّى

هلمع بسح داحلهذا، يجب على أعداء المسيح أن ينتبهوا إلى هـذا التحـذير القـوي ألنهـم ". و 
 كمـا . ما فعلوه أثناء حياتهم على األرض كل سيقفون أمام المسيح في يومٍ ما ويقدمون حساباً عن

 سوف يأتي يوم يكـافئهم . ن في هذه اآلية تعزية للمؤمنين المسيحيين المضطهدين بسبب إيمانهم أ
 إذاً، السبب األول الذي يدعونا للشـهادة عـن يسـوع دون . صبرهم وآالمهم ألجله اهللا فيه على

 . خوف هو أن أعداءنا سيخْزون ويعاقَبون في يومٍ ما

 نا؛ أن يقتلوا أجساد نا يمكن ألن أعداء ف و خَ سوع دون ي ن ع د ه شْ علينا أن نَ ب جِ ، ي ثانياً
 الَ تَخَـافُوا مـن الَّـذين : " ٢٨ : ١٠ إنجيل متَّى لهذا قال يسوع في . نا نا وأرواح فوس نُ ليس ن ك لَ

 افُوا بِالْحرِي من الَّـذي يقْـدر َأن يهلـك يقْتُلُون الْجسد ولكن النَّفْس الَ يقْدرون َأن يقْتُلُوها، بْل خَ
نَّمهي جا فهِملَيك دسالْجو النَّفْس ."



 قَتلنا بسبب إيماننا حتى و أ اضطهادنا و إلحاق األذى بنا أ إذاً، قد يتمكَّن أعداء المسيح من
 أجسادنا ترجـع عندما نموت فإن ف . يح بالمسيح؛ لكنهم ال يقدرون أن يقتلوا نفوسنا أو محبتنا للمس

 سـليمان فـي سـفْر يقول الحكيم هذا ل . ترجع إلى اهللا ف أرواحنا أما إلى التُراب الذي خُلقت منه؛
 أما ". فَيرجع التُّراب ِإلَى اَألرضِ كَما كَان، وتَرجع الروح ِإلَى اِهللا الَّذي َأعطَاها : " ٧ : ١٢ الجامعة
 وكما يقـول . األشخاص الذين رفضوا المسيح واضطهدوا أتباعه فسوف تذهب إلى جهنَّم أرواح

 سيكَابِدون عقَاب " إن غير المؤمنين ٩ : ١ الثانية إلى مؤمني تسالونيكي الرسول بولُس في رسالته
هتقُو دجم نمو بالر ةرضح نيداً معب ،يداَألب الَكإذاً، السبب الثاني الذي يدعونا للشـهادة ". الْه 

أعداءنا ال يقدرون أن تنا للمسيح نفوسنا يقتلوا عن يسوع دون خوف هو أنبومح . 

 يبطلـوا أن رون د قْـ ألن أعداءنا ال ي ف و خَ دون سوع ي ن ع د ه شْ نَ علينا أن ب جِ ، ي ثالثاً
اِهللا شيئةَ م اِل الص ح ة حوِنا وال منَح نم تَهوعناي تَهتَّـى . ب١٠ فقد قال يسوع لتالميذه في إنجيل م : 

٣١ - ٢٩ " : ونِ َأبِيكُمضِ بِدلَى اَألرقُطُ عسا الَ يمنْهم داحوانِ بِفَلْسٍ؟ واعبانِ يفُورصع سا . َألَيَأمو 
حا مهيعمج كُمُؤوسر ورتَّى شُعفَح اةٌ َأنْتُمفَالَ تَخَافُوا . ص ! ةيركَث يرافصع نُل مَأفْض وهكـذا، " ! َأنْتُم 

 ! م بالحري يعتني بنا كَ التي ال تُساوي شيئاً بالمقارنة معنا، فَ إن كان اهللا يعتني بالعصافيرِ

 نَعرف أن كل ما يجـري فـي أن – ين كمؤمنين مسيحي – وفي هذا السياق، يجب علينا
ى تَغييـر . سماحٍ من اهللا بِ ثُ د ح تنا على األرض إنَّما ي حيا  واألروع من هذا هو أن اهللا قادر عـل

 : ٨ في رسـالة روميـة حين قاَل س بولُ الرسوُل هو ما قَصده هذا . الظروف واألحوال لصالحنا
 ِللَّذين يحبون اَهللا، الَّذين هـم مـدعوون حسـب ونَحن نَعلَم َأن كُلَّ اَألشْياء تَعمُل معا ِللْخَيرِ : " ٢٨

هدأعـداءنا ال ". قَص إذاً، السبب الثالث الذي يدعونا للشهادة عـن يسـوع دون خـوف هـو أن 
 . من نحونا وال محبتَه وعنايته يستطيعون أن يغيروا مشيئة اهللا الصالحة

 اآلبِ بنا أمـام سيعترفُ سوع ألن ي ف و خَ ن و د سوع ي ن ع د ه شْ نَ لينا أن ع ب جِ ، ي رابعاً
إن ماويتَّى . اعترفنا نحن به أمام الناس السفَكُـلُّ : " ٣٣ - ٣٢ : ١٠ فقد قال يسوع في إنجيل م 

ي من يعتَرِفُ بِـي قُدام النَّاسِ َأعتَرِفُ َأنَا َأيضا بِه قُدام َأبِي الَّذي نـرنْكي نم نلكو ،اتاومي السف 
اتاومي السي فَأبِي الَّذ اما قُدضَأنَا َأي هرالنَّاسِ ُأنْك امقُد ."



 االعتراف بيسوع " ما معنى االعتراف بيسوع المسيح أمام الناس؟ : " وربما تتساءل هنا
بيسوع ر تقول لهم إن ك أمام الناس يعني أنخلِّصك وم الكتاب فَهصكما و ثَ عنهدتتح وأن ، 

سقداآلخرين، بل نخاف من إعالن عالقتنا بيسوع أمام الَّ نَخجل وأ بالتالي، يجب علينا أالَّ . الم 
رأةعنه بكل ج دو و أن نَشْه شَجاعة ةكْمح م خالل أقوالنا وتصرفاتنا ن . وقد و ع نا يسوع أنه د 

 بنا أمام اآلبِ السماوي في يومِ الدينونة إن نَحن اعترفنا به أمام الناس أثناء حياتنا على سيعترف
 حذَّر الذين ينكرونه أمام الناس أثناء حياتهم على األرض بأنه سينكرهم يسوع لكن . هذه األرض

 . أمام اآلب السماوي في يوم الدينونة

 المرء بيسوع أمام اآلخرين قد يؤدي إلى هدم عالقاته بأعز ال بد من القول بأن اعترافَ
 الَ تَظُنُّوا َأنِّي جِْئتُ ُأللْقي : " ٣٦ - ٣٤ : ١٠ فقد قال يسوع في إنجيل متَّى . األشخاص على قلبه
 نْسان ضد َأبِيه، واالبنَةَ فَِإنِّي جِْئتُ ُألفَرقَ اِإل . ما جِْئتُ ُأللْقي سالَما بْل سيفًا . سالَما علَى اَألرضِ

 قد تبدو هذه اآليات غريبة في ضوء ما ". ء اِإلنْسانِ َأهُل بيته وَأعدا . ضد ُأمها، والْكَنَّةَ ضد حماتها
 نعرفه عن يسوع بأنه أعظَم صانعٍ للسالم؟

 لهذا . فهو الذي صالحنا مع اِهللا . دون أدنى شَك المٍ صانع س هو أعظم يسوع ف ! أجل
 سوع، َأنْتُم ولكنِ اآلن في الْمسيحِ ي : " ١٥ - ١٣ : ٢ يقول الرسوُل بولُس عنه في رسالة أفسس

 َألنَّه هو سالَمنَا، الَّذي جعَل االثْنَينِ واحدا، . الَّذين كُنْتُم قَبالً بعيدين، صرتُم قَرِيبِين بِدمِ الْمسيحِ
 ايا في فَراِئض، ِلكَي يخْلُقَ مبطالً بِجسده نَاموس الْوص . ونَقَض حاِئطَ السياجِ الْمتَوسطَ َأيِ الْعداوةَ

 ". االثْنَينِ في نَفْسه ِإنْسانًا واحدا جديدا، صانعا سالَما

 كما أن المسيح صالح اإلنسان مع أخيه اإلنسان ألنه دعانا ال إلى محبة إخوتنا فحسب،
 بارِكُوا . َأحبوا َأعداءكُم : " ٤٤ : ٥ فهو الذي قال في إنجيل متَّى . حبة أعدائنا أيضاً م وإلى بل

يكُمنالَع . ونَكُمدطْريو كُمِإلَي يُئونسي ينِل الَّذلُّوا َألجصو ،يكُمضغبنُوا ِإلَى مسَأح ." 

 وراء هدم العالقات هو ليس المسيح وال يجب علينا أن نُدرك أن السبب الحقيقي إذاً،
 فالمؤمن ال يسعى إلى إفساد أو إنهاء أي عالقة تربطه باآلخرين؛ . أعداء المسيح المؤمنين، بل

أما أعداء المسيح فإنهم يعادون المؤمنين المسيحيين ويتعمدون قطع . بل على العكس تماماً



 د أفرا ن م توقَّع ي لهذا، يجب على المؤمن أن . عالقتهم بهم، وتشويه سمعتهم، وإلحاق األذى بهم
األشخاص على قلبه أن زعائلته وأع خَ تَ ي يضطهدوه بسبب إيمانه بالمسيح لُّوا عنه وأن . 

 إالَّ أن وعلى الرغم من جميع وصايا الكتاب المقدس التي تحضنا على إطاعة الوالدين،
إطاعة اهللا أهم م ن بوضوح أنيالمسيح ب بعبارة أخرى، إ . إطاعة الوالدين ن تُنا ذا كانت طاع 

 : ١٠ قال المسيح في إنجيل متَّى لهذا . نُطيع اهللا هللا، فيجب علينا أن تنا تتعارض مع طاع ِلواِلدينا
 ر منِّي فَالَ ي، ومن َأحب ابنًا َأوِ ابنَةً َأكْثَ ر منِّي فَالَ يستَحقُّن من َأحب َأبا َأو ُأما َأكْثَ : " ٣٩ - ٣٧
سي قُّنتَح الَ ي نمي، و قُّنتَحسي فَالَ ينعتْبيو هيبلي ْأخُذُ ص . اتَهيح اعَأض نما، وهيعضي اتَهيح دجو نم 

 ". من َأجلي يجِدها

 ر فقد تضطر لالختيا . اً د جِ بٍ ع ص ق ر طُ قَ ر تَ نفسك فيه أمام مفْ د جِ تَ يوم ذا، قد يأت ك ه و
 فال أحد يستطيع أن ! فماذا ستفعل؟ إنه قرارك الشخصي . بين أعز األشخاص على قلبك وبين اهللا

ختار بدالً عنك، بل يجب عليك أنتختار بنفسك ماذا ستفعل ي . مفمجيء المسيح إلى هذا العالم قَس 
 ية، وقف ومنذ بزوغ فجر المسيح . ن بالمسيح و مؤمن ن بالمسيح، وغير و مؤمن : الناس إلى فئتين

 ال ألن المسيح – كما أن العائالت انقسمت . العالم المعادي للمسيح ضد أتباع المسيح واضطهدهم
 بل ألن غير المؤمنين اختاروا أن يعادونا، وأن والتخلِّي عن أصدقائنا؛ دعانا لترك عائالتنا

 . يسوع وقَبِلناه رباً ومخلِّصاً لحياتنا ال لشيء سوى أننا آمنَّا ب – يتخلُّوا عنَّا، وأن يضطهدونا

 . جداً عاليةٌ ةٌ فَ اتِّباعه للمسيح ألنَّها كُلْ ) ةَ فَ كُلْ أو ( نَفَقَةَ لهذا، يجب على كل مؤمنٍ أن يحسب
 من سيفْصلُنَا عن محبة : " ٣٩ - ٣٥ رومية لكن لنتذكَّر جميعاً ما قاله الرسول بولُس في رسالة

سالْم كْتُوبم وا هفٌ؟ كَميس َأم خَطَر َأم يرع َأم وعج َأم ادهطقٌ َأمِ اضيِض ةٌ َأمديحِ؟ َأش : نِإنَّنَا م 
 نَا بِالَّذي ولكنَّنَا في هذه جميعها يعظُم انْتصار . قَد حسبنَا مثَْل غَنَمٍ ِللذَّبحِ . َأجلك نُماتُ كُلَّ النَّهارِ

 ةً فَِإنِّي متَيقِّن َأنَّه الَ موتَ والَ حياةَ، والَ مالَِئكَةَ والَ رَؤساء والَ قُوات، والَ ُأمور حاضر . َأحبنَا
 ن محبة اِهللا الَّتي في والَ علْو والَ عمقَ، والَ خَليقَةَ ُأخْرى، تَقْدر َأن تَفْصلَنَا ع والَ مستَقْبلَةً،

 ". الْمسيحِ يسوع ربنَا

نأتي اآلن فْظإلى ح ةاآلي تابيالك ة صخَصالم نـا فـي وكَمـا . ا الدرس لهذ ةدروس ذَكَر 
ابِقَةالس فْظنَ سوفَ ، الح نا طَريقَةً تْبه ع فْظللح عِ خُطْواتبعلى أر تَقوم يهأال و :



ى . ا ه حفْظ تبدَأ بِ الكتابية وافْهمها جيداً قَبَل أن اآلية في تأمْل : أوالً  فَفَهم اآليات سيعينُك عـل
 . وعرفْنا معناها ٣٢ : ١٠ متَّى اآلية وهذا هو ما فَعلناه قَبَل قليٍل حين تأملنا في . حفْظها

 اكتب موضوع اآليـة فـي : بالطريقة التالية صغيرة تابيةَ على بِطاقَة اآليةَ الك اكْتُب : ثانياً
 ه لـ م ع ن ع و سوع ي ن ع الشَّهادةُ : " الحفْظ لهذا اليومِ هو آية موضوع و ( من البِطاقَة الجزء األعلى

في ح نا يات .(" اكْتُب ،ذَِلك دعب تابيالك دأ الشَّاه ةفَظُها وِ ا لآليالتي ستَح آليات ) و اليوم تابينا الكدشاه 
وتَّى : هاكتب اآليةَ كاملةً ). ٣٢ : ١٠ إنجيل م و . ثُم دةَ الشَّاهتابك دةً أخـرى أخيراً، َأعرم تابيالك 

 . في السطْرِ األخيرِ

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

 أسابيع، وراجـع اآليـات خمسة لمدة يومٍ لَّ كُ الجديدةَ الكتابيةَ اآليةَ راجِع : وأخيراً رابعاً
فةً ظْتَها سابقاً التي حلَّ على األقل كُ واحدةً مر أسابيع ثالثة . 

،ةَ ع نبدأ ل واآلنملي إلى أن فْظت الح ترديد نم تمكَّن ةاآلي النَّظَـرِ إلـى الكتـابِ هذه دون 
ددالتي أع سِ أوِ البِطاقَةقدتَها الم . تُعيد أن جوس ما أر اآلن أقولُه : 

 سوع ي ن ع الشَّهادةُ
 ٣٢ : ١٠ إنجيل متَّى

 ي قُدام النَّاسِ فَكُلُّ من يعتَرِفُ بِ

ةً ُأخرى نُعيدرم : 
 الشَّهادة عن يسوع

 ٣٢ : ١٠ إنجيل متَّى
فَكُلُّ من يعتَرِفُ بِي قُدام النَّاسِ



 : مقْطَعاً آخَر من اآلية ثُم سنُضيفُ
 الشَّهادة عن يسوع

 ٣٢ : ١٠ ى إنجيل متَّ
ا بِهضتَرِفُ َأنَا َأيالنَّاسِ َأع امتَرِفُ بِي قُدعي نفَكُلُّ م 

 : نُعيد مرةً ُأخرى
 الشَّهادة عن يسوع

 ٣٢ : ١٠ إنجيل متَّى
ا بِهضتَرِفُ َأنَا َأيالنَّاسِ َأع امتَرِفُ بِي قُدعي نفَكُلُّ م 

 : من اآلية ر المقْطَع األخي ثُم سنُضيفُ
 الشَّهادة عن يسوع

 ٣٢ : ١٠ إنجيل متَّى
" اتاومي السي فَأبِي الَّذ امقُد ا بِهضتَرِفُ َأنَا َأيالنَّاسِ َأع امتَرِفُ بِي قُدعي نفَكُلُّ م " . 

 : مع إضافَة الشَّاهد الكتابي في نهاية اآلية نُعيد مرةً ُأخرى
 هادة عن يسوع الشَّ

 ٣٢ : ١٠ إنجيل متَّى
" اتاومي السي فَأبِي الَّذ امقُد ا بِهضتَرِفُ َأنَا َأيالنَّاسِ َأع امتَرِفُ بِي قُدعي نفَكُلُّ م " . 

 ٣٢ : ١٠ إنجيل متَّى

تعاَل بنا واآلن ، عاً نُراجِعظْناها مفح سِ آياتخَم رة الدروس السابق في آخ : 

 وعلَـى فَهمـك الَ تَوكَّْل علَى الرب بِكُلِّ قَلْبِك : " ٦ - ٥ : ٣ أمثال ، يقين إرشاد اِهللا لَنا ، أوالً
دتَمتَع . لَكبس مقَوي وهو ،رِفْهاع كقي كُلِّ طُر٦ - ٥ : ٣ أمثال – " ف . 

 : في الْمسـيحِ فَهـو خَليقَـةٌ جديـدةٌ ِإن كَان َأحد " : ١٧ : ٥ كورنثوس ٢ ، المسيح ، اً ني ثا
. ١٧ : ٥ كورنثوس ٢ – " اَألشْياء الْعتيقَةُ قَد مضتْ، هوذَا الْكُلُّ قَد صار جديدا



 لَيس بِـالْخُبزِ وحـده يحيـا : مكْتُوب " : أجاب يسوع : ٤ : ٤ إنجيل متَّى ، كَلمةُ اِهللا ، ثالثا
انفَمِ اِهللا اِإلنْس نم جتَخْر ةمْل بِكُلِّ كَلتَّى - " ، ب٤ : ٤ إنجيل م . 

 ِإن ثَبتُّم في وثَبتَ كَالَمي فيكُم تَطْلُبون ما تُرِيدون " : ٧ : ١٥ ، إنجيل يوحنَّا الصالة ، رابعاً
لَكُم كُون٧ : ١٥ إنجيل يوحنَّا . " فَي . 

 ولكن ِإن سلَكْنَا في النُّورِ كَمـا هـو فـي " : ٧ : ١ حنَّا األولى ، رسالةُ يو الشَّرِكَة خامساً،
ةيكُلِّ خَط ننَا مرطَهي هنيحِ ابسالْم وعسي مدضٍ، وعب عنَا مضعيوحنَّـا ١ ". النُّورِ، فَلَنَا شَرِكَةٌ ب 

٧ : ١ . 

 إنجيل ، الشَّهادة عن يسوع : ي حفظْناها في حلْقَتنا هذه أخيراً، لنُراجِع معاً اآليةَ الكتابيةَ الت
 فَكُلُّ من يعتَرِفُ بِي قُدام النَّاسِ َأعتَرِفُ َأنَا َأيضا بِـه قُـدام َأبِـي الَّـذي فـي " : ٣٢ : ١٠ متَّى

اتاومتَّى . " الس٣٢ : ١٠ إنجيل م . 

يه كلالتُنا ألجقد تم ص تكون أن هذه فْظح نكَّنْتَ م نا اآلياتعجو . منَر نْكم بتُواظ أن 
 ألن اآليات الكتابية الرائعة حفَظَ المزيد من تَ الخاصة بالحفْظ كُلَّ ُأسبوعٍ لكي الدروس متابعة على

 . وخدمتك اليومية حياتك كثيراً في ستُساعدك كَلمةَ اِهللا

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


