
 تَلْمـذَة
 } ١٧ حفْظ – ٦٨ الحلقة {
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 أمـا . السابق عن أن التلميذ يظْهِر أن يسوع رب على حياته الحفْظ درس في اخذنا قد و
 . لثاني أال وهو أن التلميذ الحقيقـي ينْكـر نَفسـه اليوم فسوف نتحدث عنِ الموضوع ا درس في
 إنجيل لوقا ( إنجيل لوقا من التاسع من األصحاح اآلية الثالثة والعشرين على حفْظ نَتدرب سوف و
 يحمـْل ِإن َأراد َأحد َأن يْأتي وراِئي، فَلْينْكر نَفْسه و " : ) على لسان المسيح ( تقول والتي ). ٢٣ : ٩

 ". صليبه كُلَّ يومٍ، ويتْبعني

 فقد . لَكن قَبل أن نبدأ بحفْظ هذه اآلية معاً، تعال بنا نقرأ اآلية في سياقها الذي وردتْ فيه
 : ٢٧ - ٢٢ : ٩ قال يسوع في إنجيل لوقا

" ريا، ويركَث تََألَّمانِ ياِإلنْس ناب ي َأنغنْبي ِإنَّه نَةالْكَه اءَؤسروخِ والشُّي نم فَض 
قُومي مِ الثَّاِلثوي الْيفقْتَُل، ويو ،ةالْكَتَبيعِ . ومقَاَل ِللْجو : يْأتي َأن دَأح ادَأر ِإن 

 ن َأراد َأن فَـِإن مـ . وراِئي، فَلْينْكر نَفْسه ويحمْل صليبه كُلَّ يومٍ، ويتْبعنـي
 َألنَّه مـاذَا . يخَلِّص نَفْسه يهلكُها، ومن يهلك نَفْسه من َأجلي فَهذَا يخَلِّصها

 ينْتَفع اِإلنْسان لَو ربح الْعالَم كُلَّه، وَأهلَك نَفْسه َأو خَسرها؟ َألن منِ استَحى
هذَا يستَحي ابن اِإلنْسانِ متَـى جـاء بِمجـده ومجـد اآلبِ بِي وبِكَالَمي، فَبِ

ينيسدالْق الَِئكَةالْمو . ا َأقُوُل لَكُمقح : ـذُوقُونـا الَ يمنَـا قَوامِ ههيالْق نم ِإن 
 ". الْموتَ حتَّى يروا ملَكُوتَ اِهللا

 يتنبأ فيها يسوع عن معاناته، وموته، وقيامته بمثل هـذه كانت هذه هي المرة األولى التي
 ِإنَّه ينْبغي َأن ابن اِإلنْسانِ يتََألَّم كَثيرا، ويـرفَض " فقد قال لتالميذه . الكلمات الواضحة والمباشرة

ي الْيفقْتَُل، ويو ،ةالْكَتَبو نَةالْكَه اءَؤسروخِ والشُّي نم قُومي مِ الثَّاِلثة فقد كان ". واليهود في غالبي 
ذلك الزمان يتوقعون أن يكون المسيح اآلتي قائداً عسكرياً عظيماً يقضي على أعدائهم ويخَلِّصهم



 لكنَّنا نَعرف أن أنبياء العهـد القـديم . عنيفَةً للتالميذ هذه صدمةً كلماتُ المسيحِ لذلك، كانتْ . هم منَ
 كذلك، فقد جـاء يسـوع فـي . بأوا عن موت المسيح، وأن ذبائح العهد القديم كانت تُشير إليه تنَ

 . األصل لكي يموت للتكفير عن خطايانا

ي " ١١ : ١٠ لهذا فهو يقول عن نفسه في إنجيل يوحنَّا اعـالرو ،ـاِلحي الصاعالر وَأنَا ه 
 الطريقـة ألنـه وهكذا، فقد كان موت يسوع ضرورياً وحتمياً ". الْخراف الصاِلح يبذُل نَفْسه عنِ

 . الوحيدة لدفع ُأجرة خطايانا وفَتْح باب الغُفران لنا

غْم أنة كانوا مسئولين ورـة الشيوخ ورؤساء الكهنة والكَتَبحمايـة المصـالح الديني نع 
 فـي إسـرائيل " الشيوخ " فقد كان . وصلبوه روا على يسوع ، إالَّ أنهم تآم لبني إسرائيل والروحية

 ينْحدرون من عائالت أرستقراطية وا ، وكان " السنهدريم " أعضاء في مجلس اليهود األعلى المسمى
يما فكانوا " رؤساء الكهنة " أما . في أورشَليم كَّـام الـبالد وال سـن المسيح أداةً في أيدي حفي زِم 
ى دراسـة . وكان الكَتَبة هم معلِّمو الشريعة اليهودية . خُلفاؤه هيرودس و  وكان عملهم يشتمل عـل

 . األسفار المقدسة، وتفسيرها، ونقلها، ونَسخها، وتعليمها

 ويجدر بنا أن نَعرف أن مئات األشخاص تَبِعوا يسوع، وساروا وراءه، وسمعوا تَعاليمه،
 بوضـوح ميز وفي الحقيقة أن يسوع . يسوع قال إن ذلك وحده ال يكفي لكن . وشاهدوا معجزاته

 فالتلميذ الحقيقي ليسوع المسـيح . بين األشخاص الذين تَبِعوه واألشخاص الذين صاروا تالميذ له
 كما أن التلميذ الحقيقي مستعد ألن يهلك . ينكر نَفسه، ويحمل صليبه كل يوم، ويتبع يسوع كل يوم

 . ل يسوع فسه ألج نَ

 لشهواتنا النابعة من طبيعتنـا القديمـة، وأن " ال " يعني أن نقول نفس وهكذا، فإن إنكار ال
ة، وأنكمتنا البشـرينِ االتِّكال على أنفسنا وقدرتنا وحنتوقَّف ع عيشَتنا السابق، وأنطَ مع نَمدنُو 

ى يسـوع، . نَضع حداً قاطعاً الستقاللنا عنِ اهللا  فالتلميذ الحقيقي هو ذاك الذي يتَّكل بالكامـل عـل
 . محور حياته ه ، ويجعل ه ويتمسك ب

 قد ضرب لنا يسوع مثاالً على إنكار النفس حيث نقرأ في الرسالة الثانيـة إلـى أهـل ل
يسوع الْمسيحِ، َأنَّـه مـن فَِإنَّكُم تَعرِفُون نعمةَ ربنَا : " على لسان الرسول بولُس ٩ : ٨ كورنثوس



بِفَقْرِه تَغْنُوا َأنْتُمتَس ِلكَي ،يغَن وهو افْتَقَر كُملبوا مثـاالً ". َأجـرس ويعقوب ويوحنا ضطْرب كما أن 
 . على إنكار النفس حين تَركوا شباك الصيد خاصتَهم وتَبِعوا يسوع

نث الرسول بولُس عي ويتحد إنكاره لذاته ألجل المسيح فيقول في رسالته إلى أهل فيلبـ 
ي َأحسـب كُـلَّ . لكن ما كَان ِلي رِبحا، فَهذَا قَد حسبتُه من َأجِل الْمسيحِ خَسارةً " ٨ - ٧ : ٣  بْل ِإنـِّ

ر وعسيحِ يسالْم رِفَةعِل مِل فَضَأج نةً مارا خَسضَأي ءشَي ،اءتُ كُلَّ اَألشْيرخَس هلَأج ني مي، الَّذب 
يحسالْم حبَأر ةً ِلكَيا نُفَايهبسَأنَا َأحرائعٍ إلنكار ال ". و تَعريف نم يعنـي نفس فإنكار ال ! نفس ويا لَه 

 التشـبه االستعداد لخسارة كل شيء من أجل معرفة المسيح، ومن أجل رِبح المسيح، ومن أجـل
 . بالمسيح

 تَحدث عن حمِل الصليب كل يوم؟ كان الجنود في ذلـك لَكن ما الذي قَصده يسوع حين
د . الوقت يرغمون الشخص المدان على حمِل صليبه إلى المكان الذي سيصلب فيه عـمـا أب نلَك 

 ! ميذ المسيح طَواعيةً ، وما يفعله تال م رغماً عنه ون المدان األشخاص الفارِقَ بين ما يفعله

أن لَمليب " ونحن نَعناً لدى " الصيشيئاً ه كُنرهانـاً قاطعـاً لصليب فقد كان ا . يسوع لم يب 
 قد انتهى األمر بإلقـاء و . على معارضة الناس له، واضطهادهم له، وسخريتهم منه، ورفضهم له

 لكن رغم هذا كله، فقـد حمـَل يسـوع . وتعذيبه، وقتله القبض عليه، ومحاكمته بطريقة جائرة،
 . ألنه يحبنا ويريد أن يخَلِّصنا صليبه طَواعيةً

 أما تعريف الصليب فصليب . بنفسه ويجب على كُلِّ تلميذ ليسوع المسيح أن يحمَل صليبه
 الصـليب ألحـد فقـد يعنـي . عند كل شخص منا فهو يختلف عن تعريفه عند الشخص اآلخر

 وقد يعني الصليب لمؤمنٍ آخر أن يواجه . المؤمنين أن يسخَر اآلخرون منه بسبب انتمائه للمسيح
 . وقد يعني لمؤمنٍ ثالث الموت ألجل المسيح . االضطهاد بسبب إيمانه بيسوع المسيح

 فنحن نقرأ . نهاية وهناك أمثلة كثيرة في الكتاب المقدس عن تالميذ حملوا صليبهم حتى ال
 أعمال الرسل أن تالميذ المسيح واجهـوا االعتقـال، والسـجن، سفْر األصحاح الخامس من في

كما نقرأ في األصحاح السابع أن استفانوس رجِم حتى المـوت . والجلْد بسبب كرازتهم باإلنجيل



 فيقول في رسالته الثانيـة ه لَ م لذي ح الرسول بولُس يصفُ الصليب ا كما أن . بسبب إيمانه بالمسيح
 : ٢٨ - ٢٣ : ١١ إلى أهل كورنثوس

 في اَألتْعابِ َأكْثَر، في الضربات َأوفَر، في السجونِ َأكْثَر، في الْميتَات مرارا "
 ثَـالَثَ مـرات . ةً من الْيهود خَمس مرات قَبِلْتُ َأربعين جلْدةً ِإالَّ واحد . كَثيرةً

 ضرِبتُ بِالْعصي، مرةً رجِمتُ، ثَالَثَ مرات انْكَسرتْ بِي السفينَةُ، لَيالً ونَهارا
قمي الْعتُ فيـوصٍ، . قَضول، بَِأخْطَارِ لُصيةً، بَِأخْطَارِ سيرا كَثاررفَارٍ مبَِأس 

ي بَِأخْطَارٍ من جِنْسي، بَِأ بَِأخْطَـارٍ فـ ،ينَـةدي الْممِ، بَِأخْطَارٍ فاُألم نخْطَارٍ م 
ةكَذَب ةِإخْو نرِ، بَِأخْطَارٍ محي الْببَِأخْطَارٍ ف ،ةيرارٍ . الْبـهي َأسف ،كَدبٍ وي تَعف 

 . في برد وعـريٍ مرارا كَثيرةً، في جوعٍ وعطَشٍ، في َأصوامٍ مرارا كَثيرةً،
ذِلك وند وا ها مديعِ الْكَنَاِئسِ : عمبِج اممتمٍ، االهوكُلَّ ي لَيع اكُمالتَّر ." 

 نقرأ أيضاً في سفْر الرؤيا أن الرسول يوحنَّا نُفي إلى جزيرة بطْمـس بسـبب كرازتـه
 وهكـذا، رغـم أن . الحية عن يسوع المسيح باإلنجيل، وبسبب تعليمه لكلمة اهللا، وبسبب شهادته

 اآلخر، إالَّ أنه ينبغي على كُلِّ واحد منَّا أن يحمل صليبه كُـلَّ يـومٍ صليب كُلِّ مؤمنٍ يختلف عنِ
 . وأن يتْبع يسوع

وهأال و هِمنا إلى سؤاٍل مقودبإتِّباع يسوع؟ : هذا ي قصودما الم يعتَب تَنا ليسوع المسيح إن 
 : وسوف نَكتفي هنا بِذكْرِ أربعة منها . تَعني الكثير من األشياء

 نقرأ فـي األصـحاح فنحن . إيماناً حقيقياً راسخاً أوالً، أن نَتْبع يسوع يعني أن نؤمن به
 ا تالميذه فآمنوا بـه أم . السادس من إنجيل يوحنَّا أن كثيرين رجعوا ولم يعودوا يمشون مع يسوع

 أجابه بطْرس " ؟ يضا تُرِيدون َأن تَمضوا َألَعلَّكُم َأنْتُم َأ : " وحين سألهم يسوع . ولم يرجعوا كاآلخرين
 رب، ِإلَى من نَـذْهب؟ كَـالَم الْحيـاة يا ): " ٦٩ و ٦٨ : ٦ حسب ما ورد في إنجيل يوحنَّا ( قائالً

ياِهللا الْح ناب يحسَأنْتَ الْم فْنَا َأنَّكرعنَّا وآم قَد ننَحو ،كنْدع ةيداَألب ."



 ه، فإتِّباع يسوع يعني أن نَتْبع خُطاه، وأن نَقتدي ب . ثانياً، أن نَتْبع يسوع يعني أن نَقتدي به
هذْونَحذو ح طرس األولى . وأن٢١ : ٢ لهذا فإننا نقرأ في رسالة ب " يتُمعِلهذَا د َألنَّكُم . يحسالْم فَِإن 

هاتوا خُطُوتَتَّبِع ثَاالً ِلكَينَا، تَارِكًا لَنَا ملَألج ا تََألَّمضَأي ." 

هنُطيع عني أنيسوع ي عنَتْب ُل كُلَّ مـا يوصـيه فالت . ثالثاً، أنفْعده وييطيع سي لميذ الحقيقي 
 ". اَلَّذي عنْده وصاياي ويحفَظُها فَهو الَّذي يحبني " ٢١ : ١٤ إنجيل يوحنَّا قد قال يسوع في ف . به

همنَخْد عني أنيسوع ي عنَتْب ٢٦ : ١٢ فنحن نقرأ في إنجيل يوحنَّا . رابعاً، أن " ِإن دَأح كَان 
 ". يخْدمني فَلْيتْبعني، وحيثُ َأكُون َأنَا هنَاك َأيضا يكُون خَادمي

 وهكذا، فالسيد المسيح يتوقَّع من تالميذه الحقيقيين أن ينكروا أنفسهم كـل يـوم مـراراً
 إتِّبـاع " ، و " حمل الصـليب " ، و " فس ن إنكار ال " ونُالحظ هنا أن . وتكراراً، وأن يتبعوه دون تَوقُّف

 ه ربـاً وقَبِلْنا المسيح هي طُرق مختلفة للتعبير عنِ التغيير الذي اختبرناه حين آمنَّا بيسوع " يسوع
 . ومخَلِّصاً لحياتنا

 ومن يهلك ، كُها فَِإن من َأراد َأن يخَلِّص نَفْسه يهل : " ثُم ماذا يقول يسوع بعد ذلك؟ إنه يقول
 والمعنى الذي يقصده يسوع هنا هو أنـه إذا حـاول اإلنسـان أن . " نَفْسه من َأجلي فَهذَا يخَلِّصها

ه فـي المجتمـع، أو ب عن طريق التمسك بنفسه يخَلِّص نفسه  بِره الذاتي، أو ممتلكاته، أو مكانـت
 . د نفسه إلى الهالك قا يكتشف في النهاية أنه شُهرته، فسوف

 وقد ضرب يسوع مثَالً على ذلك في األصحاح الثاني عشَر من إنجيل لوقا حيـث نقـرأ
 : على لسان السيد المسيح

ي : ِإنْسان غَني َأخْصبتْ كُورتُه، فَفَكَّر في نَفْسه قَاِئالً "  ماذَا َأعمُل، َألن لَيس لـِ
عمَأج عضوقَاَل مارِي؟ وَأثْم يهُل هذَا : فمَأع : ،ظَـمـي َأعنَأبي وخَـازِنم مدَأه 

 يا نَفْـس لَـك خَيـراتٌ : وَأقُوُل ِلنَفْسي وَأجمع هنَاك جميع غَّالَتي وخَيراتي،
ةيركَث يننةٌ ِلسوعضوةٌ، ميربِي . كَثاشْري وكُلي وتَرِيحسي احافْرو ! فَقَاَل لَـه



 هذه اللَّيلَةَ تُطْلَب نَفْسك منْك، فَهذه الَّتي َأعددتَها ِلمن تَكُون؟ هكَذَا ! غَبِي يا : اُهللا
 ". الَّذي يكْنز ِلنَفْسه ولَيس هو غَنياِ ِهللا

 وهذا يعني أنه عندما يختار اإلنسان أن . لِّصها أما من يهلك نَفْسه من أجل المسيح فإنه يخَ
 ه، فإنه ينال الغُفـران حياته ل ، وعندما يكَرس وبما فعله ألجله على الصليب يؤمن بيسوع المسيح

 لهذا فإن السيد المسيح يدعونا إلى إنكار نفوسنا، وإلى تكريس حياتنا له ألنه هـو . والحياة األبدية
 . ينبوع الحياة

 َألنَّه ماذَا ينْتَفع اِإلنْسان لَو ربح الْعـالَم : " وهنا يطْرح السيد المسيح سؤاالً مهِماً جِداً فيقول
 فما هي المنْفَعة . وما أحوجنا للتفكير في هذا السؤال واإلجابة عنه " كُلَّه، وَأهلَك نَفْسه َأو خَسرها؟

 إن أنْتَ ربِحتَ العالم كُلَّه وخَسرتَ نَفْسك؟ يك التي ستَعود عل

ن منِ استَحى بِي وبِكَالَمي، فَبِهذَا يستَحي ابن اِإلنْسانِ متَى جاء َأل : " ثُم يقول السيد المسيح
ينيسدالْق الَِئكَةالْماآلبِ و دجمو هدجنك . " بِم ريدنا أنلهـذا . ون فَخورين به وبانتمائنا إليه فيسوع ي 

 فَكُلُّ من يعتَرِفُ بِي قُدام النَّاسِ َأعتَـرِفُ : " قائالً ٣٣ و ٣٢ : ١٠ فهو يحذِّر أيضاً في إنجيل متَّى
ي َأنَا َأيضا بِه قُدام َأبِي الَّذي في السماوات، ولكن من ينْكرني قُدام النَّاسِ ُأنْ  كره َأنَا َأيضا قُدام َأبـِ

اتاومي السي فعطينا القُدرة والشجاعة لكي نَعترف به أمام الناس جميعاً ". الَّذي لذلك، ليت الرب ، 
 . أنه رب وسيد على حياتنا لكي نَشْهد ولكي نَفْتَخر بأننا تالميذه، و

نأتي اآلن فْظإلى ح ةتاب اآليالك ي 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 فَفَهم اآل . ا ه حفْظ تبدَأ بِ الكتابية وافْهمها جيداً قَبَل أن اآلية في تأمْل : أوالً  يات سيعينُك عـل
 . وعرفْنا معناها ) ٢٣ : ٩ لوقا ( اآلية وهذا هو ما فَعلناه قَبَل قليٍل حين تأملنا في . حفْظها

 اكتب موضوع اآليـة فـي : بالطريقة التالية صغيرة اآليةَ الكتابيةَ على بِطاقَة اكْتُب : ثانياً
بعـد ذَِلـك، "). التلميذُ ينْكر نَفْسه : " الحفْظ لهذا اليومِ هو آية موضوع و ( من البِطاقَة الجزء األعلى



م ). ٢٣ : ٩ إنجيل لوقـا : شاهدنا الكتابي اليوم هو و ( التي ستَحفَظُها لآلية الشَّاهد الكتابي اكْتُب  ثـُ
 . الكتابي مرةً أخرى في السطْرِ األخيرِ د أخيراً، َأعد كتابةَ الشَّاه 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 الجديدةَ 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 النَّظَـ هذه اآلية تمكَّن رِ إلـى الكتـابِ دون 
ددالتي أع سِ أوِ البِطاقَةقدتَها الم . تُعيد أن جوس ما أر اآلن أقولُه : 

هنَفْس رنْكالتلميذُ ي 
 ٢٣ : ٩ إنجيل لوقا

 . " ِإن َأراد َأحد َأن يْأتي وراِئي، فَلْينْكر نَفْسه ويحمْل صليبه كُلَّ يومٍ، ويتْبعني "

 : نُعيد مرةً ُأخرى
هنَفْس رنْكالتلميذُ ي 

 ٢٣ : ٩ إنجيل لوقا
 ". ِإن َأراد َأحد َأن يْأتي وراِئي، فَلْينْكر نَفْسه ويحمْل صليبه كُلَّ يومٍ، ويتْبعني "

 : مع إضافة الشاهد الكتابي في نهاية اآلية ثالثةً نُعيد مرةً
 ميذُ ينْكر نَفْسه التل

 ٢٣ : ٩ إنجيل لوقا
 ". ِإن َأراد َأحد َأن يْأتي وراِئي، فَلْينْكر نَفْسه ويحمْل صليبه كُلَّ يومٍ، ويتْبعني "

 ٢٣ : ٩ إنجيل لوقا

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



 . " ِإذ الْجميع َأخْطَُأوا وَأعـوزهم مجـد اِهللا " : ٢٣ : ٣ ، رسالة رومية طَبيعةُ الخطية ، الً أو
 . ٢٣ : ٣ رومية

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

 ولكن اَهللا بين محبتَه لَنَا، َألنَّه ونَحن بعد خُطَاةٌ ماتَ " : ٨ : ٥ رومية ، كَفَّارة الخطية ، ثالثاً
 . ٨ : ٥ رومية . " الْمسيح َألجلنَا

لْطَانًا َأن وَأما كُلُّ الَّذين قَبِلُوه فَ " : ١٢ : ١ ، إنجيل يوحنَّا قُبول يسوع ، رابعاً سـ مطَـاهَأع 
همبِاس نُونْؤماِهللا، َأيِ الْم الَدوا َأويرص١٢ : ١ إنجيل يوحنَّا ". ي . 

 فََأطْلُب ِإلَيكُم َأيها اِإلخْوةُ بِرْأفَـة اِهللا " : ٢ و ١ : ١٢ رسالة رومية ، يسوع ربوبية ، خامساً
ذَبِيح كُمادسوا َأجمتُقَد ـةَ َأنيقْلالْع تَكُمادباِهللا، ع نْدةً عيضرةً مسقَدةً ميلُوا هـذَا . ةً حاك  والَ تُشـَ

 الصـاِلحةُ الْمرضـيةُ : الدهر، بْل تَغَيروا عن شَكْلكُم بِتَجديد َأذْهانكُم، ِلتَخْتَبِروا ما هي ِإرادةُ اِهللا
 . ٢ و ١ : ١٢ رسالة رومية ". الْكَاملَةُ

هنا هذلْقَتظْناها في حفةَ التي حةَ الكتابيعاً اآليأخيراً، لنُراجِع م : هنَفْس رنْكإنجيـل . التلميذُ ي 
 ". يتْبعنـي ِإن َأراد َأحد َأن يْأتي وراِئي، فَلْينْكر نَفْسه ويحمْل صليبه كُلَّ يـومٍ، و " : ٢٣ : ٩ لوقا

 . ٢٣ : ٩ إنجيل لوقا

 متابعة أن تُواظب على منْك نَرجو كما . معنا اآليات هذه جميع حفظْتَ أن تكون قد نرجو
ةَ اِهللا ألن اآليات الكتابية الرائعة حفَظَ المزيد من تَ لكي بالحفظ الخاصة الدروس مـكَل كدستُسـاع 
 . وخدمتك اليومية ياتك ح كثيراً في

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


