
 تَلْمـذَة
 } ١٦ حفْظ – ٦٤ الحلقة {

 على حياته يسوع رب يظْهِر أن تلميذُ ال
____________________________________________________________ 

 حلْقات مـن حلْقـات س م نا خَ ص قد خَص و . سوف نبدأ اليوم سلسلةً جديدةً من آيات الحفْظ
خمس ظ للحديث فْ الح نلُها المؤمن عفْعي أشياء أال و ه تلميذُ ال ، أوالً : ي أن ظْهِري بر ى يسوع  عـل

ذُ ال ، خامساً . تلميذُ يعطي ال ، رابعاً . تلميذُ يخْدم ال ، ثالثاً . تلميذُ ينْكر نَفْسه ال ، ثانياً . حياته تَلْمـتلميـذُ ي 
 أو أكْثَـر آيـة ظ فْ ح على ة في كل حلْقَ لسابقة، سوف نَعمُل كما فَعلْنا في حلْقات الحفْظ ا و . آخَرين

 . في نُمونا وخدمتنا كتالميذ ليسوع المسيح نا د ساع تُ

 . على حياتـه يسوع رب يظْهِر أن الحقيقي أن التلميذَ و لهذا اليوم ه درسنا موضوع إذاً،
 اليوم على نَتدرب سوف و . " ربوبية يسوع " : ا اليوم هو لهذ درسنا أو يمكننا أن نقول إن موضوع

 ). ٢ و ١ : ١٢ روميـة ( حفْظ اآليتين األولى والثانية من األصحاح الثاني عشَر من رسالة رومية
 : تقول هاتان اآليتان

 م ذَبِيحةً حيةً مقَدسـةً فََأطْلُب ِإلَيكُم َأيها اِإلخْوةُ بِرْأفَة اِهللا َأن تُقَدموا َأجسادكُ "
 والَ تُشَاكلُوا هذَا الدهر، بْل تَغَيروا عـن . مرضيةً عنْد اِهللا، عبادتَكُم الْعقْليةَ

اِلحةُ الْمرضـيةُ : شَكْلكُم بِتَجديد َأذْهانكُم، ِلتَخْتَبِروا ما هـي ِإرادةُ اِهللا الصـ 
 ". املَةُ الْكَ

 فهنـاك . يعلِّمنا الرسول بولُس من خالل هاتين اآليتين كيف نَجعل يسوع رباً على حياتنا
 وسوف نَستعرض هنـا بعـض هـذه . طُرقٌ كثيرةٌ نُظْهِر من خاللها ربوبية يسوع على حياتنا

 : الطُّرق

 فنحن . أن نُقَدم لَه أنْفُسنا وحياتنا نا هي الطريقة األولى إلظهار أن يسوع رب على حيات
أخطأوا وأعوزهم مجد اهللا، وأننا من رسالة رومية أن جميع الناس ١٢ - ١ نقرأ في األصحاحات



 وفي ضوء مراحم اهللا الكثيرة فإن الرسـول . تَبررنا مجاناً بنعمة اهللا بالفداء الذي بيسوع المسيح
م نفوسنا وحياتنا بولُس ينُقَد نا على أنضثمن خطايانـا، . هللا ح فَعنَّا ودالمسيح قد مات ع كان فإن 

م . فينبغي علينا أن نَتجاوب مع محبته وتَضحيته بأن نَعيش ألجله ى أن اهللا لـَ  ويجدر التنويـه إـل
 سكَب محبته في قلوبنا وبعد أن عظيمة هر لنا محبته ال يطْلُب منَّا أن نُحبه بكل قلوبنا إالَّ بعد أن أظْ

 كما أنه ال يطلب منَّـا أي شـيء إالَّ . فاهللا هو المبادر دوماً . من خالل الروح القُدس العامل فينا
ى وهكذا، فالطريقة األولى إلظهار ربوبيـة يسـوع ع . ويعطينا القُدرة على القيام بهذا الشيء  ـل

 . حياتنا هي أن نُقَدم له أنفُسنا وحياتنا

 أن نَحيا حياةً مقَدسةً مرضيةً عنْد الطريقة الثانية إلظهار أن يسوع رب على حياتنا هي
 . عندما يوصينا الرسول بولُس أن نُقَدم أجسادنا ذَبيحةً حيةً فإنه ال يقْصد أجسـادنا الماديـة . اهللا
 وقد استخدم الرسوُل بولُس تَعبيرات مشابهة حين قـال فـي . يشير إلى كياننا بأكمله هنا الجسد ف

 والَ تُقَدموا َأعضاءكُم آالَت ِإثْمٍ ِللْخَطية، بْل قَدموا ذَواتكُم ِ ِهللا كََأحياء من " ١٣ : ٦ رسالة رومية
 أعضاء الجِسم تُستَخدم فـي الكتـاب المقـدس وهذا يرينا أن . " ت بِرِ ِهللا اَألموات وَأعضاءكُم آالَ

 . مشيئة اهللا لتنفيذ فنحن نَستخدم أعضاءنا المختلفة . لإلشارة إلى كياننا أو الطريقة التي نَحيا بها

رتَتباد ناك أسئلة عديدة قَدرسول فال . ١ : ١٢ أذهاننا عند قراءتنا لآلية رومية إلى وه 
 فََأطْلُب ِإلَيكُم َأيها اِإلخْوةُ بِرْأفَة اِهللا َأن تُقَدموا َأجسادكُم ذَبِيحةً حيةً مقَدسةً " : هنا بولُس يقول

 مكنُنا كيف ي : والسؤال األول الذي قَد يتبادر إلى أذهاننا هو . " مرضيةً عنْد اِهللا، عبادتَكُم الْعقْليةَ
أجساد منُقَد ةً أنيةً ح؟ هللا نا ذبيح م في أوقاتتُقَد واناتيح نكانت الذبائح في العهد القديم تتألَّف م 
 فقد جاء يسوع المسيح ومات . أما الذبيحة النهائية في العهد الجديد فكانت بشرية . معينة إلى اهللا
 يسوع مات مرةً واحدةً وإلى األبد، لم ألن و . ةَ خَطايانا نَحن البشَر لكي يدفَع ُأجر على الصليب

دخطايانا تَع نذبائح للتكفير ع م أجسادنا . هناك حاجة لتقديم أينُقَد نا أنريدوهكذا، فاهللا ال ي 
 . نَحيا ألجله بأن ذبائح بأن نَموت، بل يريدنا أن نَفعل ذلك

نة، ويجب علينا أنعيم حينٍ آلخر أو في أوقات ننَحيا له م نا أنريداهللا ال ي نَعرف أن 
 وال يمكننا أن نَفعل ذلك إالَّ إذا كانت حياتنا مكَرسة . بل يريدنا أن نَحيا ألجله في كل وقت

تبقى في الخطية وأن فطبيعتنا القديمة تُريد أن . بالكامل ليسوع المسيح بعد أن نَنال الحياة الجديدة



 لَكن عندما يأتي يسوع المسيح ويسكُن في قلوبنا . تُشبع رغَبات الجسد، وأن تَعيش لنفسها
 . وحياتنا، فإنه يعطينا طبيعةً جديدةً تُمكِّنُنا من أن نَحيا له، وأن نَخدمه، وأن نَخدم اآلخرين باسمه

هنَفْس حطْرناك سؤاٌل آخر ينْد قراءتنا لآلية رومية وهكيف : أال وهو ١ : ١٢ أيضاً ع 
أجساد منُقَد نُنا أنكمةً يةً هللا نا ذبيحسقَدكلمة ؟ م س " إنقَدتَعني " م " نِ الشرل عنْفَصس " أو " مكَرم 

 كما . ا وأشكالها ه رِ و ص كُلِّ وحين يسكُن الروح القُدس في المؤمن فإنه يجعله يبغض الخطية بِ ". هللا
س أنوح القُدةً أمام اهللا الريضرنَعيش حياةً طاهرةً وم ساعدنا على أندعونا . يوالكتاب المقدس ي 

 بْل نَظير الْقُدوسِ الَّذي " ١٦ و ١٥ : ١ إلى حياة القداسة حيث نقرأ في رسالة بطرس األولى
 . " ‘ كُونُوا قديسين َألنِّي َأنَا قُدوس ’ : َألنَّه مكْتُوب . قديسين في كُلِّ سيرة دعاكُم، كُونُوا َأنْتُم َأيضا

 إن كُنَّا نُدرِك في أعماق قلوبنا أن أجسادنا، ونفوسنا، ومواهبنا، وقدراتنا، وممتلكاتنا هي لهذا،
 . هذه األشياء له جميعها هللا، فَمن المؤكَّد أننا لن نَتوانى في تكريس كل

،ة هللا؟ واآلنيضرم أجسادنا ذبيحة منُقَد مكننا أنيكون كل ما نفعله كيف ي عني أنهذا ي 
 فمثالً، إذا ذهبت إلى أي مكانٍ فاسأل نفسك ما إذا كان اهللا مسـروراً . يدخُل السرور إلى قلب اهللا

 ما فاسأل نفسك ما إذا كان اهللا راضياً عـن هـذه وإذا صادقْتَ شخصاً . بذهابك إلى ذلك المكان
 لو كان يسوع : " وهناك سؤاٌل قد يساعدك في التصرف في الكثير من المواقف أال وهو . الصداقة

 لذلك، إذا وجدت نفسـك " مكاني، ماذا كان سيفعل؟ أو ماذا كان سيقول؟ أو كيف كان سيتصرف؟
 وعندها، سـوف . ما كان يسوع سيفعله لو أنه تَعرض لذلك الموقف في موقف يحيرك ففَكِّر في

ى . تَعرف ما الذي ينبغي عليك قوله أو فعله  وتَذَكَّر دومـاً أن تَطْلُـب مـن اهللا أن يرشـدك إـل
 فحين تَفعل ذلك فإنك تُظْهِر بطريقة عملية أن يسـوع . السلوكيات واألقوال واألفعال التي تُرضيه

 . ح رب على حياتك المسي

 المقصود . " عبادتكم العقلية " وربما تتساءل عنِ المعنى الذي قَصده الرسول بولُس بعبارة
 هنا هو أنه عندما نُقَدم أجسادنا ذبيحةً حيةً ومقَدسةً ومرضيةً هللا، فإنَّنا بذلك نَعبـد اهللا بالطريقـة

ريدها اهللا مة " فهذه هي العبادة . نَّا الصحيحة التي ينا اهللا بهذه الطريقة . الصحيحة " الروحيدبع وإن 
. فإننا نُبرهن على أن يسوع المسيح هو رب وسيد على حياتنا



 إذاً، لقد قُلنا إن الطريقة األولى إلظهار أن يسوع المسيح رب على حياتنا هي أن نُقَدم له
 كما أننا قُلنا إن الطريقة الثانية إلظهار أن يسوع المسيح رب على حياتنا هي أن . نفوسنا وحياتنا

 . نَحيا حياةً مقَدسةً ومرضيةً أمامه

 ، بل العالم هذا نَتَشَبه ب أن ال ي هِ فَ الطريقة الثالثة إلظهار أن يسوع رب على حياتنا أما
 فيجب على المؤمن أن ال يسمح لهذا العالم الشرير باستعباده وتشـكيله . أن نَتغير بتجديد أذهاننا

 فالمؤمن الحقيقي يقاوم التأثير السلبي المدمر للفلسفات البشرية، والديانات الباطلـة، . على شاكلته
 نَنخـدع أن ال – كمؤمنين بيسوع المسيح – فيجب علينا . والفساد األخالقي المتَفَشِّي في كل مكان

د " ١٢ : ١٤ فنحن نقرأ في سـفْر األمثـال . بالمظاهر الجميلة التي قد تؤدي بنا إلى الهالك تُوجـ 
توقُ الْما طُرتُهباقعةً، ويمتَقسانِ مِلِإلنْس رقـراءة . " طَرِيقٌ تَظْه ننَمتنع ع لهذا، يجب علينا أن 

 وسيقى الهابطة، أو ارتداء المالبس غير المحتشمة، أو الكُتب والمجالت غير الالئقة، أو سماع الم
 . مرافقة األشخاص المتمردين على اهللا

 إلى جانب ذلك، يجب علينا أيضاً أن نُجدد أذهاننا عن طريق تَبنِّي أفكار اهللا من خـالل
س لكي يطريق إفْساح المجال للروح القُد نى قراءتنا الدائمة لكلمة اهللا، وع  قودنـا ويرشـدنا إـل

 يسوع في إنجيل قال لهذا . فالحقُّ يحررنا من الداخل ويجعلُنا نَسلُك في كُلِّ ما يرضي اهللا . الحق
 . " تَعرِفُون الْحقَّ، والْحقُّ يحرركُم " ٣٢ : ٨ يوحنَّا

 . أن نَعرِفَ مشيئة اهللا ونُطيعهـا الطريقة الرابعة إلظهار أن يسوع رب على حياتنا هي
 نَبتَعد عنِ التشبه بهذا العالم، وحـين فحين نُقَدم أجسادنا ذبيحةً حيةً مقَدسةً مرضيةً عند اهللا، وحين

 أن ال يكفـي وبـالطبع، . فسوف نَعرف مشيئة اهللا لحياتنا نَسمح لروح اهللا أن يغَيرنا وأن يجددنا،
 . نَعرف مشيئة اهللا، بل يجب علينا أن نُطَبقَها في حياتنا

 هناك خمس أشـياء تُسـاعدك . وهنا، ربما يتساءُل الكثيرون عن كيفية معرفة مشيئة اهللا
. على معرفة مشيئة اهللا لحياتك



ى ٥ : ١٥ يوحنَّـا فنحن نقرأ في إنجيل . حافظْ على عالقتك الشخصية مع اهللا ، أوالً  عـل
 الَّذي يثْبتُ في وَأنَا فيه هذَا يْأتي بِثَمرٍ كَثيرٍ، َألنَّكُم بِدوني الَ تَقْدرون َأن تَفْعلُـوا " : لسان المسيح

 . " شَيًئا

 ك فطاعتك الدائمة هللا سـتُدرب حواسـ . الكتاب المقدس في أطع وصايا اهللا المعلنة ، ثانياً
 . وتُكْسبك المزيد من البصيرة الروحية التي تَجعلك قادراً على معرفة مشيئة اهللا لحياتك

 فحـين تَمـر فـي . تَوكَّْل على اهللا حين تبدو الظروف غامضةً ومبهمةً في نظرك ، ثالثاً
 . وأنه سيفعل مـا هـو لخَيـرك ظروف صعبة، ال تَفْقد إيمانك، بل تَمسك بالرب عالماً أنه يحبك

 ونَحن نَعلَم َأن كُلَّ اَألشْياء تَعمُل معا ِللْخَيرِ ِللَّذين يحبـون " ٢٨ : ٨ فنحن نقرأ في رسالة رومية
هدقَص بسح ونوعدم مه يناَهللا، الَّذ " . 

 خالل المواظبـة علـى قـراءة الكتـاب من جدد ذهنَك بصورة دائمة ومستمرة ، رابعاً
 . المقدس، والصالة، والشركة مع المؤمنين اآلخرين، والعبادة، وتناول عشاء الـرب، والخدمـة
 . فبهذه الطريقة تُحرر ذهنك وحياتك من األفكار والممارسات الخاطئة وتَبقى في صميم مشيئة اهللا

 فحين نُفَكِّر في خَير اآلخرين ومصلَحتهِم فإنَّنا نُحـرر . عشْ حياةً باذلةً مضحيةً ، خامساً
 . أنفُسنا من األنانية التي كثيراً ما تقودنا إلى اتخاذ قرارات خاطئة بعيدة كُلَّ البعد عن مشيئة اهللا

 الحفْـظ دروس ي ذَكَرنا فـ وكَما . لهذا الدرس ة المخَصص ة الكتابي اآلية إلى حفْظ نأتي
ابِقَةنَ سوفَ ، الس 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 ) ٢ و ١ : ١٢ رومية ( اآليتين لناه قَبَل قليٍل حين تأملنا في وهذا هو ما فَع . حفْظها

 اكتب موضوع اآليـة فـي : بالطريقة التالية صغيرة اآليةَ الكتابيةَ على بِطاقَة اكْتُب : ثانياً
بعد ذَِلك، اكْتُب "). يسوع ربوبية : " الحفْظ لهذا اليومِ هو آية موضوع و ( من البِطاقَة الجزء األعلى



تابيالك دالشَّاه ةفَظُها لآليو ( التي ستَح وه اليوم تابينا الكد٢ و ١ : ١٢ رسالة رومية : شاه .( م  ثـُ
 . الكتابي مرةً أخرى في السطْرِ األخيرِ أخيراً، َأعد كتابةَ الشَّاهد و . اكتب اآليةَ كاملةً

 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

 أسابيع، وراجـع اآليـات خمسة لمدة يومٍ لَّ كُ جديدةَ ال الكتابيةَ اآليةَ راجِع : وأخيراً رابعاً
 . أسابيع ثالثة لَّ على األقل كُ واحدةً مرةً التي حفظْتَها سابقاً

،ةَ ع نبدأ ل واآلنملي إلى أن فْظت الح ترديد نم النَّظَرِ إلى الكتـابِ هاتين اآليتين تمكَّن دون 
 وبسبب طول هاتين اآليتين، سوف نُحاول أن نَحفَظَهما مقطعـاً . تَها ي أعدد المقدسِ أوِ البِطاقَة الت

 : اآلن أقولُه س ما أرجو أن تُعيد . تلو اآلخر

 يسوع ربوبية
 ٢ و ١ : ١٢ رسالة رومية

كُمادسوا َأجمتُقَد اِهللا َأن ْأفَةةُ بِرا اِإلخْوهَأي كُمِإلَي فََأطْلُب 

 : مرةً ُأخرى عيد نُ
 ربوبية يسوع
 ٢ و ١ : ١٢ رسالة رومية

كُمادسوا َأجمتُقَد اِهللا َأن ْأفَةةُ بِرا اِإلخْوهَأي كُمِإلَي فََأطْلُب 

 : نُضيف مقطعاً آخر واآلن، سوفَ
 ربوبية يسوع
 ٢ و ١ : ١٢ رسالة رومية

ا اِإلخْوهَأي كُمِإلَي اِهللا، فََأطْلُب نْـدةً عي ضـرةً مسقَدةً ميةً حذَبِيح كُمادسوا َأجمتُقَد اِهللا َأن ْأفَةةُ بِر 
. عبادتَكُم الْعقْليةَ



 : نُعيد مرةً ُأخرى
 ربوبية يسوع
 ٢ و ١ : ١٢ رسالة رومية

يةً عنْـد اِهللا، فََأطْلُب ِإلَيكُم َأيها اِإلخْوةُ بِرْأفَة اِهللا ضـرةً مسقَدةً ميةً حذَبِيح كُمادسوا َأجمتُقَد َأن 
 . عبادتَكُم الْعقْليةَ

 : نُضيف مقطعاً جديداً واآلن، سوفَ
 ربوبية يسوع
 ٢ و ١ : ١٢ رسالة رومية

يةً عنْـد اِهللا، فََأطْلُب ِإلَيكُم َأيها اِإلخْوةُ بِرْأفَة اِهللا َأن تُ ضـرةً مسقَدةً ميةً حذَبِيح كُمادسوا َأجمقَد 
 والَ تُشَاكلُوا هذَا الدهر، بْل تَغَيروا عن شَكْلكُم بِتَجديد َأذْهانكُم، . عبادتَكُم الْعقْليةَ

ةً ُأخرى نُعيدرم : 
هَأي كُمِإلَي اِهللا، فََأطْلُب نْـدةً عي ضـرةً مسقَدةً ميةً حذَبِيح كُمادسوا َأجمتُقَد اِهللا َأن ْأفَةةُ بِرا اِإلخْو 
 والَ تُشَاكلُوا هذَا الدهر، بْل تَغَيروا عن شَكْلكُم بِتَجديد َأذْهانكُم، . عبادتَكُم الْعقْليةَ

 : نُضيف المقطع األخير واآلن، سوف
 ربوبية يسوع
 ٢ و ١ : ١٢ رسالة رومية

 يةً عنْـد اِهللا، فََأطْلُب ِإلَيكُم َأيها اِإلخْوةُ بِرْأفَة اِهللا َأن تُقَدموا َأجسادكُم ذَبِيحةً حيةً مقَدسةً مرضـ "
 ا الدهر، بْل تَغَيروا عن شَكْلكُم بِتَجديد َأذْهانكُم، ِلتَخْتَبِروا ما هي والَ تُشَاكلُوا هذَ . عبادتَكُم الْعقْليةَ

 ". الصاِلحةُ الْمرضيةُ الْكَاملَةُ : ِإرادةُ اِهللا

 : مع إضافَة الشَّاهد الكتابي في نهاية اآلية نُعيد مرةً ُأخرى
 ربوبية يسوع

٢ و ١ : ١٢ رومية رسالة



 يةً عنْـد اِهللا، فََأطْلُب ِإلَيكُم َأيها اِإلخْوةُ بِرْأفَة اِهللا َأن تُقَدموا َأجسادكُم ذَبِيحةً حيةً مقَدسةً مرضـ "
 كُم بِتَجديد َأذْهانكُم، ِلتَخْتَبِروا ما هي والَ تُشَاكلُوا هذَا الدهر، بْل تَغَيروا عن شَكْل . عبادتَكُم الْعقْليةَ

 ". الصاِلحةُ الْمرضيةُ الْكَاملَةُ : ِإرادةُ اِهللا
 ٢ و ١ : ١٢ رسالة رومية

تعاَل بنا واآلن ، عاً نُراجِعظْناها مفح سِ آياتخَم رالدروس في آخ السابقة : 

 فَكُلُّ من يعتَرِفُ بِي قُدام النَّاسِ َأعتَرِفُ " : ٣٢ : ١٠ ل متَّى ، إنجي الشَّهادة عن يسوع ، أوالً
اتاومي السي فَأبِي الَّذ امقُد ا بِهضتَّى . " َأنَا َأي٣٢ : ١٠ إنجيل م . 

 . " ِهللا ِإذ الْجميع َأخْطَُأوا وَأعـوزهم مجـد ا " : ٢٣ : ٣ ، رسالة رومية طَبيعةُ الخطية ، ثانياً
 . ٢٣ : ٣ رومية

 َألن اَهللا سيدين كُلَّ عمٍل مهمـا كَـان خَفيـاً، " : ١٤ : ١٢ ، الجامعة دينونَةُ الخطية ، ثالثاً
 . ١٤ : ١٢ الجامعة ". سواء كَان خَيراً َأم شَراً

د خُطَـاةٌ ولكن اَهللا بين محبتَه " : ٨ : ٥ رومية ، كَفَّارة الخطية ، رابعاً عـب ننَحو لَنَا، َألنَّه 
 . ٨ : ٥ رومية . " ماتَ الْمسيح َألجلنَا

 وَأما كُلُّ الَّذين قَبِلُوه فََأعطَاهم سـلْطَانًا َأن " : ١٢ : ١ ، إنجيل يوحنَّا قُبول يسوع خامساً،
همبِاس نُونْؤماِهللا، َأيِ الْم الَدوا َأويرص١٢ : ١ يوحنَّا إنجيل ". ي . 

 رسـالة ، يسـوع ربوبية : ا هذ درسنا أخيراً، لنُراجِع معاً اآليةَ الكتابيةَ التي حفظْناها في
 فََأطْلُب ِإلَيكُم َأيها اِإلخْوةُ بِرْأفَة اِهللا َأن تُقَدموا َأجسادكُم ذَبِيحةً حيةً مقَدسةً " : ٢ و ١ : ١٢ رومية

رةَ ميقْلالْع تَكُمادباِهللا، ع نْدةً عيض . يـددبِتَج كُمشَـكْل ـنوا عـرْل تَغَيب ،رهلُوا هذَا الدالَ تُشَاكو 
. ٢ و ١ : ١٢ رسالة رومية ". الصاِلحةُ الْمرضيةُ الْكَاملَةُ : َأذْهانكُم، ِلتَخْتَبِروا ما هي ِإرادةُ اِهللا



 متابعـة أن تُواظـب علـى منْك نَرجو كما . معنا اآليات هذه حفظْتَ أن تكون قد نرجو
 كَلمـةَ اِهللا ألن اآليات الكتابية الرائعـة حفَظَ المزيد من تَ الخاصة بالحفْظ كُلَّ ُأسبوعٍ لكي الدروس

كدكثيراً في ستُساع كياتح ةاليومي وخ كتمد . 

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


