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 يخْدم تلميذُ ال
____________________________________________________________ 

 أال أشياء يفْعلُها المؤمن ة ظ للحديث عن خمس فْ الح دروس من دروس س م نا خَ ص قد خَص ل
و ه تلميذُ ال ، أوالً : ي أن ظْهِري بر ال ، ثانياً . لى حياته ع يسوع هنَفْس رنْكال ، ثالثاً . تلميذُ ي مخْدتلميذُ ي . 

 . تلميذُ يتَلْمذُ آخَرين ال ، خامساً . تلميذُ يعطي ال ، رابعاً

ى حياتـه عن أن التلميذَ ين السابق الحفْظ درسي قد تَحدثنا في و  ، يظْهِر أن يسوع رب عـل
 أال وهـو أن لـث فسوف نتحدث عنِ الموضـوع الثا هذا الدرس أما في . فْسه وأن التلميذُ ينْكر نَ

 العاشـرِ من األصحاح الخامسة واألربعين اآلية على حفْظ نَتدرب سوف و . يخْدم الحقيقي التلميذَ
نقُس إنجيل مرقُس إنجيل ( مرد المسـيح ( تقول والتي ). ٤٥ : ١٠ معلى لسان السي ( : " ـناب َألن 

يرِينكَث نةً عيدف هَل نَفْسذبِليو مخْدْل ِليب مخْدِلي ْأتي ا لَمضانِ َأياِإلنْس ." 

 فقد . لَكن قَبل أن نبدأ بحفْظ هذه اآلية معاً، تعال بنا نقرأ اآلية في سياقها الذي وردتْ فيه
 َأنْتُم تَعلَمون َأن الَّذين يحسـبون رَؤسـاء " : ٤٥ - ٤٢ : ١٠ س مرقُ في إنجيل لتالميذه قال يسوع

هِملَيع لَّطُونتَسي مهاءظَمع َأنو ،مونَهودسمِ ياُألم . يكُمهكَذَا ف كُونفَالَ ي . ـيرصي َأن ادَأر نْل مب 
نما، ومخَاد لَكُم كُونا، ييمظع يكُما فـدبيـعِ عمِللْج كُونالً، يَأو يكُمف يرصي َأن ادَأر . ـناب َألن 

يرِينكَث نةً عيدف هَل نَفْسذبِليو مخْدْل ِليب مخْدِلي ْأتي ا لَمضانِ َأياِإلنْس ." 

 الحكوميـون، والقـادةُ فهناك القـادة . يحتوي العالم من حولنا على مختلف أنواع القادة
 ورغْم أننا اعتَدنا على أن القائـد . العسكريون، والقادة الدينيون، وقادة الفرق الرياضية، وغيرهم

 . للقيادة الحقيقية مختلفاً هو الشخص الذي يتسلَّط على اآلخرين، إالَّ أن يسوع جاء وأعطى تَعريفاً
 ينْسـون وعـودهم التـي فهم وحين يبلُغون القمة . لى الوصول إلى القمة فغالباً ما يسعى القادة إ

قَطعوها للناس وينْغَمسون في خدمة أنفسهم وتحقيق طموحاتهم الشخصية بدالً من االهتمام بالناس



 جعلـوا ادةً وما أكثر ما رأينا عبر التاريخ ق . الذين ساهموا في وصولهم إلى تلك المناصب العليا
 . تابِعيهم يعيشون في حالة من البؤس والشقاء بسبب تسلُّطهم وطُغيانهم وظُلمهم

 فهو ال يريدنا أن نكون قـادةً مـن هـذه . " فال يكون هذا فيكُم " : يوصينا قائالً لكن يسوع
 أوالً – ع هـو قائـد يسـعى والقائد الذي يريده يسـو . ة اهللا النوعية، بل يريدنا قادةً بِحسب مشيئ

د يحقِّـق . وتَمجيد اهللا إلى خدمة اآلخرين – وأخيراً  فهو يقول إنه رغم أن التسلُّط على الناس قـَ
 العظَمـة بمقـاييس بعض العظَمة بمقاييس هذا العالم، إال أن خدمة الناس تُحقِّق للقائد بعض للقائد

 . اآلخرين اهللا و أو أن يخدم ، ى القائد أن يختار إما أن يخْدم نَفسه لهذا، يجب عل . ملَكوت اهللا

 فإنه ال يعني " ومن َأراد َأن يصير فيكُم َأوالً، يكُون ِللْجميعِ عبدا " : وحين يقول يسوع هنا
ة بمفهومها السبوديكلمة . لبي بها الع عمد " فحين نَسبى فغالباً " ع  ما نُفَكِّر فيها على أنها تُشـير إـل

 هنـا " عبـد " لكن يسوع يستخدم كلمة . في أوضاعٍ بائسة ه وأصبح يعيشُ حريتَ د قَ الشخص الذي فَ
 بـدافع محبتـه لهـم، ، وبمعنى الشخص الذي يخدم اآلخرين طواعيـةً " الخادم المتواضع " بمعنى

 . هذا ال ينْقص القاِئد حقَّه في الطاعـة واالحتـرام بع، فإن بالط و . وحرصه عليهم، واهتمامه بهم
 ة، والنفوذ؛ فإن العظَمة في ملَكـوت اهللا تُقـاس ر ه رغم أن العظَمة في العالم تُقاس بالقوة، والشُّ و

 . وتواضع بالخدمة التي نقوم بها بمحبة

 أن نَنْظُر إليه وأن نـتعلَّم منـه مبـادئ فيجب علينا ، وحيث أن يسوع هو مثالنا وقدوتنا
ى . نَحن نَعلَم أن يسوع المسيح هو ملك الملوك ورب األرباب ف . القيادة السليمة  لَكن عندما جاء إـل

مخْدي ؛ بل أنمخْدي أن فُهده كُنلم ي ،نَةس ـُل يسـوع . هذه األرض قبل نحو ألفَيعجوهذا هو ما ي 
 على – بصورة رئيسية – ة يسوع قد اشتملت خدمت ل و . أعظم قائد عرفَتْه البشرية ألنه أعظَم خادم

 . بذْله لحياته فديةً عن كثيرين

ثَّمن " فدية " لَكن ما هي الفدية، وإلى من دفَعها يسوع؟ كانت كلمة  تُستخدم للتعبير عـنِ اـل
 ال بِفضة وقد كان الثَّمن الذي دفَعه يسوع باهظاً جداً ألنه اشترانا . عبد من سيده المدفوع لتحرير ال

 قد كان الموت ينتظرنا نحن البشر؛ لكن يسوع ل . لكي يكَفِّر عن خطايانا الكَريم بدمه أو ذَهبٍ، بل
 ؛ بل دفعهـا ) كما يعتقد البعض ( ة إلبليس لم يدفَع الفدي ويجب أن نَعرف أن يسوع . جاء ومات عنَّا

. هللا اآلب



 لَكن مـن . ليبذَل نَفْسه عنِ الجميعِ؛ بل عن كَثيرين ونقرُأ في هذه اآلية أن يسوع لَم يأت
 هم هؤالء الذين مات عنهم يسوع؟

 َأرضِ اَألحياء، َأنَّه ضرِب مـن من كَان يظُن َأنَّه قُطع من " ٨ : ٥٣ نقرأ في سفْر إشعياء
 َألنَّه يخَلِّص شَعبه . فَستَلد ابنًا وتَدعو اسمه يسوع " ٢١ : ١ نقرأ في إنجيل متَّى ". َأجِل ذَنْبِ شَعبِي؟

ماهخَطَاي نـلَ " ٣٩ : ٦ ونقرأ في إنجيل يوحنَّا ". مسي َأريَئةُ اآلبِ الَّـذشم ههذي وـا : نكُـلَّ م َأن 
احتَرِزوا اذًا َألنْفُسكُم وِلجميعِ " ٢٨ : ٢٠ ونقرأ في سفْر أعمال الرسل ". َأعطَاني الَ ُأتْلفُ منْه شَيًئا

 ونقـرأ فـي ". تَنَاها بِدمه الرعية الَّتي َأقَامكُم الروح الْقُدس فيها َأساقفَةً، ِلتَرعوا كَنيسةَ اِهللا الَّتي اقْ
 اَلَّذي لَم يشْفقْ علَى ابنه، بْل بذَلَه َألجلنَا َأجمعين، كَيـفَ الَ " ٣٣ - ٣٢ : ٨ الرسالة إلى أهل رومية

رربي يالَّذ وخْتَارِي اِهللا؟ اَُهللا هلَى مي عشْتَكيس ن؟ مءكُلَّ شَي هعا مضنَا َأيبهفـي أيضاً ونقرأ ". ي 
 بعد هذَا نَظَرتُ وِإذَا جمع كَثير لَم يستَطع َأحد َأن يعده، من كُلِّ اُألممِ والْقَباِئـِل " ٩ : ٧ سفْر الرؤيا

وفالْخَر امَأمشِ ورالْع امَأم فُوناقو ،نَةاَأللْسوبِ والشُّعو ." 

 وشَـعبٍ وقبيلة سوع المسيح ومات عن خطايا جميع الناس من كل ُأمة وهكذا، فقد جاء ي
ى هـذه . وِلسان  فدمه الكريم كاف لتطهير جميع البشر الذين عاشوا ويعيشون وسيعيشـون عـل

 اإليمـان " : وهذا الشَّرط هـو . العظيم لَكن اهللا وضع شَرطاً واحداً للتمتُّع بهذا الخالص . األرض
 لذلك، رغم أن موت يسوع الكَفَّاري يشْمُل جميع . " لمسيح وبما فعله ألجلك على الصليب بيسوع ا

 وهذه الفئة هي األشخاص الذين آمنوا بيسـوع . من موته نْتَفع البشر، إالَّ أن فَئةً معينَةً هي التي ت
 . وقَبِلوه رباً ومخَلِّصاً لحياتهم

 سيحيين أن يكونوا خُداماً؟ الم القادة لماذا يجب على

 قد رأينا من خـالل كلمـات ف . نَحن نَخْدم ألن هذا هو ما علَّمنا إياه يسوع المسيح أوالً،
 أن المقياس الحقيقي للعظَمة في الكنيسة وفي ٤٥ - ٤٢ : ١٠ يسوع المسيح المدونة في إنجيل لوقا

. ملكوت اهللا هو أن نَخْدم



 لهذا فإن الرسول بولُس يقـول فـي رسـالته . لكي نَربح الناس للمسيح نَحن نَخْدم ثانياً،
 فَِإنِّي ِإذْ كُنْتُ حرا من الْجميعِ، استَعبدتُ نَفْسي ِللْجميـعِ " ٢٣ - ١٩ : ٩ األولى إلى أهل كورنثوس

اَألكْثَرِين حبَأل . َألر يودهكَي ودهتُ ِللْيرفَص ودهالْي حبـتَ . روسِ كَـَأنِّي تَحـتَ النَّـامتَح ينِللَّذو 
 مع َأنِّي لَسـتُ بِـالَ  وِللَّذين بِالَ نَاموسٍ كََأنِّي بِالَ نَاموسٍ . النَّاموسِ َألربح الَّذين تَحتَ النَّاموسِ
 صرتُ ِللضعفَاء كَضعيف َألربـح . ح الَّذين بِالَ نَاموسٍ َألرب  نَاموسٍِ ِهللا، بْل تَحتَ نَاموسٍ ِللْمسيحِ

فَاءعا . الضمال قَولَى كُلِّ حع ُألخَلِّص ،ءتُ ِللْكُلِّ كُلَّ شَيرـِل اِإلنْجِيـِل، . صَألج لُـههذَا َأنَا َأفْعو 
يهشَرِيكًا ف َألكُون ." 

ى يقول الرسول بطْرس ، فإن لهذا . مجد اهللا نَحن نَخْدم لكي نُ ثالثاً،  : ٤ في رسـالته األوـل
د اُهللا . ِإن كَان يتَكَلَّم َأحد فَكََأقْواِل اِهللا " ١١ جـتَمي ا اُهللا، ِلكَيهنَحمي ةقُو نم فَكََأنَّه دَأح مخْدي كَان ِإنو 

 ". آمين . ، الَّذي لَه الْمجد والسلْطَان ِإلَى َأبد اآلبِدين في كُلِّ شَيء بِيسوع الْمسيحِ

 سيحيين أن يخْدموا النَّاس؟ لقادة الم يجِب على ا واآلن، كيف

 وهذا هو . يجب على القائد أن يخْدم اآلخرين ال لكي يرضي الناس، بل ليرضي اهللا أوالً،
 َأفََأستَعطفُ اآلن النَّاس َأمِ اَهللا؟ " ١٠ : ١ رسالته إلى أهل غالطية ما جعل الرسول بولُس يقول في

 ". َأم َأطْلُب َأن ُأرضي النَّاس؟ فَلَو كُنْتُ بعد ُأرضي النَّاس، لَم َأكُن عبدا ِللْمسيحِ

 فنحن نقرأ في الرسالة . ألجل امتداد ملكوت اهللا يجب على القائد أن يخْدم اآلخرين ثانياً،
 فَِإنَّنَا لَسنَا نَكْرِز بَِأنْفُسنَا، بْل بِالْمسيحِ يسوع ربا، ولكن بَِأنْفُسـنَا " ٥ : ٤ الثانية إلى أهل كورنثوس
وعسِل يَأج نم ا لَكُمبِيدع ." 

 نقرأ في الرسالة إلى . اآلخرين ببساطة قلبٍ ونية صالحة يجب على القائد أن يخْدم ثالثاً،
 َأيها الْعبِيد، َأطيعوا سادتَكُم حسب الْجسد بِخَوف ورِعدة، في بساطَة قُلُـوبِكُم " ٧ - ٥ : ٦ أهل أفسس
 ". ا ِللرب، لَيس ِللنَّاسِ بِنية صاِلحة كَم عاملين مشيَئةَ اِهللا من الْقَلْبِ، خَادمين ... كَما ِللْمسيحِ

 يجب على القائد أن يخْدم اآلخرين ال بحسب األنظمة والقوانين الصـارمة، بـل رابعاً،
َألن لَيس ملَكُوتُ اِهللا " ١٨ - ١٧ : ١٤ فنحن نقرأ في الرسالة إلى أهل رومية . بروح الفَرح والسالم



شُرسِ َأكْالً ووحِ الْقُدي الرف حفَرو الَمسو بِر وْل ها، بب . ـوفَه هي هـذ فـ ـيحسالْم مخَد نم َألن 
 ". مرضي عنْد اِهللا، ومزكُى عنْد النَّاسِ

 إن كُنت تَرغَب من أعماق قلبك في أن تَخْدم اهللا والناس، فإليك بعض النصـائح العامـة
 : حياتك من التي تُساعدك في التركيز على هدفك وتحقيق قَصد اهللا

 أنه ينبغي ٧٥ - ٧٤ : ١ في إنجيل لوقا ورد . حيا الحياة المسيحية كل يوم تَ بأن اخْدم أوالً،
 . جميع َأيامِ حياتنَا بِالَ خَوف علينا أن نَعبد اهللا وأن نَخدمه بقداسة، وبِر، و

 : ٢٤ نقرأ في إنجيـل متَّـى . بكل أمانة ك قوم بالمهام التي يوكلها اهللا إلي ت بأن اخْدم ثانياً،
 فَمن هو الْعبد اَألمين الْحكيم الَّذي َأقَامه سيده علَى خَدمه ِليعطيهم الطَّعـام فـي حينـه؟ " ٤٦ - ٤٥

ي ِإذَا جالَّذ دبالْع ى ِلذِلكطُوب يس ُل هكَذَا اءفْعي هجِدي هدك يسوع المسـيح " ! دداً أميناً لسيبع لذلك، كُن 
 كُنْتَ َأمينًا في الْقَليِل ! نعما َأيها الْعبد الصاِلح واَألمين " وثقْ أن اهللا سيكافئك على أمانتك ويقول لك

 ". ِإلَى فَرحِ سيدك اُدخُْل . فَُأقيمك علَى الْكَثيرِ

ى أهـل . اآلخرين مع ك شارك ما لدي تُ بأن اخْدم ، ثالثاً  فنحن نقرأ في الرسالة الثانيـة إـل
 ثُم نُعرفُكُم َأيها اِإلخْوةُ نعمةَ اِهللا الْمعطَاةَ في كَنَاِئسِ مكدونيةَ، َأنَّه في اخْتبـارِ " ٤ - ١ : ٨ كورنثوس

ة كَثيـرة ضيقَ لْبـنَّا، بِطم ينسلْتَمم ،خَاِئهِمنَى سِلغ يقممِ الْعفَقْرِهو هِمحفَر فُورو فَاض ةيدشَد ة َأن ، 
ينيسدي ِللْقالَّت ةمدشَرِكَةَ الْخةَ ومَل النِّعل ". نَقْبسفْر أعمال الر٤٥ - ٤٤ : ٢ كما نقرأ في س " يعمجو 

 واَألمالَك والْمقْتَنَيـاتُ كَـانُوا يبِيعونَهـا . الَّذين آمنُوا كَانُوا معا، وكَان عنْدهم كُلُّ شَيء مشْتَركًا
اجيتاح داحِلكُلِّ و كُونا ييعِ، كَممالْج نيا بونَهمقْسيو ." ـطلهذا، شارك اآلخرين بمـا لـديك وأع 

 . بسرور

 فنحن نقرأ في الرسالة الثانيـة إلـى أهـل . علن رسالة اإلنجيل للناس تُ بأن اخْدم رابعاً،
 ولكن الْكُلَّ من اِهللا، الَّذي صالَحنَا ِلنَفْسه بِيسوع الْمسيحِ، وَأعطَانَا خدمـةَ " ٢١ - ١٨ : ٥ كورنثوس

 مسيحِ مصاِلحا الْعالَم ِلنَفْسه، غَير حاسبٍ لَهم خَطَاياهم، وواضـعا الْمصالَحة، َأي ِإن اَهللا كَان في الْ
ةالَحصةَ الْممينَا كَلظُ بِنَـا . فعاَهللا ي يحِ، كََأنسنِ الْمع اءفَرى كَسعـيحِ . ِإذًا نَسسـنِ الْمع نَطْلُـب : 

". َل الَّذي لَم يعرِفْ خَطيةً، خَطيةً َألجلنَا، ِلنَصير نَحن بِر اِهللا فيه َألنَّه جع . تَصالَحوا مع اِهللا



 إن كان قلبـك تَواقـاً لخدمـة اهللا ف . ك ستَغلَّ كُلَّ فُرصة يوفَّرها اهللا ل تَ بأن اخْدم ، خامساً
 لذلك، كُن مرهفَ الحس لصـوت اهللا . لخدمة والناس، فتأكَّد أن اهللا سيتيح لك الكثير من الفُرص ل

 . وتَعامالت اهللا معك

 نقـرأ فـي . لما فيه بنيان المؤمنين اآلخرين ك وقُدرات ك ستخدم مواهب تَ بأن خْدم ا ساً، د ا س
 كُم بعضـا، ِليكُن كُلُّ واحد بِحسبِ ما َأخَذَ موهبةً، يخْدم بِها بعضـ " ١٠ : ٤ رسالة بطرس األولى

ةعتَنَواِهللا الْم ةمعلَى نع يناِلحص كَالَءكَو ." 

 الحفْـظ دروس ا فـي ذَكَرن وكَما . ا الدرس لهذ 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 ) ٤٥ : ١٠ مرقُس ( اآلية وهذا هو ما فَعلناه قَبَل قليٍل حين تأملنا في . حفْظها

 اكتب موضوع اآليـة فـي : بالطريقة التالية صغيرة اآليةَ الكتابيةَ على بِطاقَة ب اكْتُ : ثانياً
 بعد ذَِلك، اكْتُـب "). يخْدم التلميذُ : " الحفْظ لهذا اليومِ هو آية موضوع و ( من البِطاقَة الجزء األعلى
تابيالك دالشَّاه ةفَظُها لآليو ( التي ستَح شاه وه اليوم تابينا الكقُس إنجيـل : دـر٤٥ : ١٠ م .( 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 الجديدةَ الكتابيةَ اآليةَ راجِع : وأخيراً رابعاً
 . أسابيع ثالثة لَّ األقل كُ على واحدةً مرةً التي حفظْتَها سابقاً

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



 ابن اِإلنْسانِ َأيضا لَم يْأت ِليخْدم بْل ِليخْدم َألن : ٤٥ : ١٠ مرقُس إنجيل : يخْدم التلميذُ

 : نُعيد مرةً ُأخرى
مخْدقُس : التلميذُ ير٤٥ : ١٠ إنجيل م : مخْدْل ِليب مخْدِلي ْأتي ا لَمضانِ َأياِإلنْس ناب َألن 

اآلية ننُضيف النصف الثاني م ثُم : 
خْدالتلميذُ ي قُس : مرَل " : ٤٥ : ١٠ إنجيل مـذبِليو مخْـدْل ِليب مخْدِلي ْأتي ا لَمضانِ َأياِإلنْس ناب َألن 

يرِينكَث نةً عيدف هنَفْس ." 

 : مع إضافة الشاهد الكتابي في نهاية اآلية أخرى نُعيد مرةً
مخْدقُس : التلميذُ يرَل َأل " : ٤٥ : ١٠ إنجيل مـذبِليو مخْـدْل ِليب مخْدِلي ْأتي ا لَمضانِ َأياِإلنْس ناب ن 

يرِينكَث نةً عيدف هقُس ". نَفْسر٤٥ : ١٠ إنجيل م 

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

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

 ولكن اَهللا بين محبتَه لَنَا، َألنَّه ونَحن بعد خُطَاةٌ ماتَ " : ٨ : ٥ رومية ، كَفَّارة الخطية ، ثانياً
نَا الْملَألج يح٨ : ٥ رومية . " س . 

لْطَانًا َأن " : ١٢ : ١ ، إنجيل يوحنَّا قُبول يسوع ، ثالثاً سـ ماه  وَأما كُلُّ الَّذين قَبِلُـوه فََأعطـَ
همبِاس نُونْؤماِهللا، َأيِ الْم الَدوا َأويرص١٢ : ١ إنجيل يوحنَّا ". ي . 

 فََأطْلُب ِإلَيكُم َأيها اِإلخْوةُ بِرْأفَـة اِهللا " : ٢ و ١ : ١٢ ية رسالة روم ، يسوع ربوبية ، رابعاً
اكلُوا هـذَا . َأن تُقَدموا َأجسادكُم ذَبِيحةً حيةً مقَدسةً مرضيةً عنْد اِهللا، عبادتَكُم الْعقْليـةَ والَ تُشـَ



كُمشَكْل نوا عرْل تَغَيب ،رهةُ اِهللا الدادِإر يا هوا مِلتَخْتَبِر ،كُمانَأذْه يددةُ : بِتَجـيضرةُ الْمـاِلحالص 
 . ٢ و ١ : ١٢ رسالة رومية ". الْكَاملَةُ

 ِإن َأراد َأحد َأن يْأتي وراِئـي، فَلْينْكـر " : ٢٣ : ٩ إنجيل لوقا . التلميذُ ينْكر نَفْسه ، خامساً
ي نَفْسنعتْبيمٍ، ووكُلَّ ي هيبلْل صمحيو ٢٣ : ٩ إنجيل لوقا ". ه . 

 التلميـذُ يخْـدم، إنجيـل : درسنا هذا أخيراً، لنُراجِع معاً اآليةَ الكتابيةَ التي حفظْناها في
 دم وِليبـذَل نَفْسـه فديـةً عـن َألن ابن اِإلنْسانِ َأيضا لَم يْأت ِليخْدم بْل ِليخْ " : ٤٥ : ١٠ مرقُس
يرِينقُس ". كَثر٤٥ : ١٠ إنجيل م 

 متابعة أن تُواظب على منْك نَرجو كما . معنا اآليات هذه جميع حفظْتَ أن تكون قد نرجو
 كَلمـةَ اِهللا ألن تابية الرائعـة اآليات الك حفَظَ المزيد من تَ الخاصة بالحفْظ كُلَّ ُأسبوعٍ لكي الدروس

كدكثيراً في ستُساع كياتح ةاليومي كتمدوخ . 

جبرنام نم في درسٍ جديد نَلقاكُم ـات ، " تلمذة " وإلى أنوالتحي اُألمنيـات نَّا أطيبم لكُم . 
. آمين . اركُم في المسيحِ يسوع وسالم اِهللا الذي يفوقُ كُلَّ عقٍْل يحفَظُ قُلوبكُم وأفك


