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 يعطي تلميذُ ال
____________________________________________________________ 

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

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

ى عن أن التلميذَ ة السابق الثالث الحفْظ دروس قد تَحدثنا في و  يظْهِر أن يسـوع رب عـل
 اليـوم فسـوف نتحـدث عـنِ درس أما فـي . ، وأن التلميذَ يخْدم ر نَفْسه ينْك ، وأن التلميذَ حياته

 اآليتين السادسـة على حفْظ نَتدرب سوف و . يعطي الحقيقي أال وهو أن التلميذَ الرابِعِ الموضوع
 ). ٧ - ٦ : ٩ كورنثـوس ٢ ( الرسالة الثانية إلى أهِل كورنثوس من التاسعِ من األصحاح والسابعة

 هذَا وِإن من يزرع بِالشُّح فَبِالشُّح َأيضا يحصد، ومـن يـزرع بِالْبركَـات " : هاتان اآليتان تقول
دصحا يضَأي كَاترارٍ . فَبِالْبرـطنٍ َأوِ اضزح نع سلَي ،نْوِي بِقَلْبِها يكَم داحكُلُّ و . عالْم َألن ـيط 

 ". الْمسرور يحبه اُهللا

 فالرسول بـولُس . ا م في سياقه هما معاً، تعال بنا نقرأ تين اآلي اتين لَكن قَبل أن نبدأ بحفْظ ه
 : ١٥ - ٦ : ٩ يقول في رسالته الثانية إلى أهل كورنثوس

" ن مـو ،دصحا يضَأي فَبِالشُّح بِالشُّح عرزي نم ِإنهذَا و ات  يـزرع بِالْبركـَ
دصحا يضَأي كَاترنٍ َأوِ . فَبِالْبـزح ن عـ سلَـي ،نْوِي بِقَلْبِـها يكَم داحكُلُّ و 

 واُهللا قَادر َأن يزِيدكُم كُلَّ نعمـة، . َألن الْمعطي الْمسرور يحبه اُهللا . اضطرارٍ
 كُم كُلُّ اكْتفَاء كُلَّ حينٍ في كُلِّ شَيء، تَزدادون في كُـلِّ عمـل ِلكَي تَكُونُوا ولَ

 . ‘ بِره يبقَـى ِإلَـى اَألبـد . َأعطَى الْمساكين . فَرقَ ’ : كَما هو مكْتُوب . صاِلحٍ
يو مقَديا ِلَألكِْل، سزخُبارِعِ وا ِللزبِذَار مقَدي يالَّذي غـَ ونْميو كُمبِذَار الَّ كَثِّر ت 

كُماِ ِهللا . بِرُئ بِنَا شُكْرنْشي خَاءِلكُلِّ س ءي كُلِّ شَيف ينتَغْنسم . هاَل هذعافْت َألن



ـميـرٍِ ِهللا ِإذْ هبِشُـكْرٍ كَث زِيـدْل يفَقَطْ، ب ينيسدالْق ازوِإع دسي سلَي ةمدالْخ 
 بِاخْتبارِ هذه الْخدمة، يمجدون اَهللا علَى طَاعة اعترافكُم ِإلنْجِيـِل الْمسـيحِ،

 وبِدعاِئهِم َألجلكُم، مشْتَاقين ِإلَيكُم مـن َأجـِل . وسخَاء التَّوزِيعِ لَهم وِللْجميعِ
كُميلَد اِهللا الْفَاِئقَة ةمعا فَ . ننْهع ربعي الَ يالَّت هتيطلَى عاِ ِهللا عشُكْر ." 

،س؟ واآلنقداها الكتاب المنا إيلِّمعطاء التي ينِ ما هي مبادئ العهناك خمسة مبادئ ع 
 : العطاء تُعلِّمنا إياها كلمة اهللا

شْبِهي سيحيالم طاءأوالً، الع عيدب دإلى ح ذور الزع وتكاثُر البنقرأ في الرسالة الثانيـة . ر 
 هذَا وِإن من يزرع بِالشُّح فَبِالشُّح َأيضا يحصد، ومن يزرع بِالْبركَات " ٦ : ٩ إلى أهل كورنثوس

دصحا يضَأي كَاترليس تَبذيراً ". فَبِالْب سيحيطاء المالع عني أنعطيه المؤمن لغيـره ال فما . هذا يي 
 فرغم أن البِذْرة تبدو صغيرة جداً وعديمـة . لهذا فهو أشبه بزرع البذور ! يضيع هدراً، بل يتكاثَر

 ولكي تَنمو البِذْرة وتُعطي ثَمراً، يجـب . القيمة، إالَّ أن لكُلِّ بِذْرة قيمة عظيمة ألنها تنمو وتتكاثر
ذْرة لكـي تَنمـو . ي التُّربة ف ها على المزارع أن يضع  بعبارة أخرى، يجب عليه أن يضحي بالبـِ

 وهذا هو حال العطاء المسيحي حيث أن ما . ر م داخل الثَّ بذوراً كثيرةً تُصبح شَجرةً مثْمرةً تَحمُل و
 . نُعطيه يتكاثر أضعافاً كثيرة

ى . مع اآلخرين نا ما لدي ثانياً، العطاء المسيحي يعني مشاركة  نقرأ في الرسالة الثانية إـل
ي " ١٠ : ٩ أهل كورنثوس نْمـيو كُمذَار  والَّذي يقَدم بِذَارا ِللزارِعِ وخُبزا ِلَألكِْل، سيقَدم ويكَثِّـر بـِ

 في وما يمتلكه هو . إالَّ ما يمتلكه هذا يرينا أن المؤمن المسيحي ال يستطيع أن يقَدم ". ت بِركُم الَّ غَ
 ٧ : ٤ لهذا فإن الرسول بولس يقول في رسالته األولى إلى أهل كورنثوس . األصل عطية من اهللا

" كََأنَّـك راذَا تَفْتَخمَأخَذْتَ، فَل كُنْتَ قَد ِإن؟ وتَْأخُذْه لَم لَك ءشَي َأي؟ وكزيمي نم ذْ؟ َألنَّه م تَْأخـُ  " لـَ
طاءوهكذا، فالع سيحيالم ص ناهللا وليس ع ةمعن نِل عناشٌئ في األص ةُ اهللا . ين مؤمن ك نا الحمعون 

 . ةً فيـر و غَـالَّت بِـره وتَجعُل تُكَثِّر مخْزون المؤمنِ من البذور هي ال تُعطي البذور فحسب، بل
 سواء فيما يتعلَّق بالماِل أوِ الخدمـة يل فإن اهللا يقيمه على الكثير فحين يكون المؤمن أميناً في القل

شيء أو أي .



سيحيالم طاءثالثاً، الع فيرو صادح قابِلُهة . ي٧ : ٦ نقرأ في الرسالة إلى أهل غالطي " فَـِإن 
 من يزرع ِلجسده فَمن الْجسد يحصد فَسـادا، ومـن َألن . الَّذي يزرعه اِإلنْسان ِإياه يحصد َأيضا

 فَالَ نَفْشَْل في عمِل الْخَيرِ َألنَّنَا سنَحصد في وقْتـه ِإن . يزرع ِللروحِ فَمن الروحِ يحصد حياةً َأبديةً
 وهكذا، كما أن ". صةٌ فَلْنَعمِل الْخَير ِللْجميعِ، والَ سيما َألهِل اِإليمانِ فَِإذًا حسبما لَنَا فُر . كُنَّا الَ نَكلُّ

 ينطبق أيضاً على العالم األخالقي والعطاء فهو ينطبق على عالم الزراعة، مبدأ الزرع والحصاد
د بالبركات فبالبركات أيضـاً والذي يزرع . فالذي يزرع بالشُّح يحصد بالشُّح . المسيحي صـحي . 

ده ): " بِحسبِ الترجمة التفسيرية ( ٢٥ - ٢٤ : ١١ نقرأ في سفْر األمثال  قَد يسخُو الْمـرء بِمـا عنـْ
رفْتَقفَي بِه خُوسي َأن هلَيا عبِم خَُل آخَربينًى وغ اددزفَي . دةُ تَزيخالس ى النَّفْسوروِي يرالْمو ،اءثَر اد 

 من يرحم الْفَقير يقْرِض الـرب، وعـن معروفـه " ١٧ : ١٩ نقرأ أيضاً في سفْر األمثال ". َأيضاً
ازِيهجي ." تَّى قال المسيح كما أن٤٢ : ١٠ في إنجيل م " ـاءم غَارِ كَْأسالص هُؤالَء دقَى َأحس نمو 

ب هرَأج يعضالَ ي ِإنَّه قَّ َأقُوُل لَكُمفَالْح ،يذلْممِ تفَقَطْ بِاس ارِد ." 

 نقرأ في الرسالة الثانيـة . القلب حال رابعاً، العطاء المسيحي ال يقاس بِحجم العطية، بل ب
ي . عن حزنٍ َأوِ اضطرارٍ كُلُّ واحد كَما ينْوِي بِقَلْبِه، لَيس " ٧ : ٩ إلى أهل كورنثوس طـعالْم َألن 
 فبموجب شريعة العهد القديم، كان يجب على بني إسرائيل أن يعطوا عشْـر ". الْمسرور يحبه اُهللا
حاصيلهم للربشار . من أو ثالثة أعيشْرُل إلى عـا . وفي بعض األحيان كانت هذه النسبة تَصأم 
 . فالعطاء المسيحي قائم علـى الحريـة التامـة . فليست هناك نسبة معينة للعطاء في العهد الجديد

 . لهذا، يجب على كل مؤمنٍ أن يقَرر المقدار الذي يريده اهللا أن يعطيه

 . أن العطاء الذي ال يرافقُه سرور هو ليس عطاء فـي نَظَـرِ اهللا ويجب علينا أن نَعرِفَ
 حال العطاء القائم على االضطرار أوِ الحرجِ أو أي سببٍ آخَـر غيـر الرغبـة القلبيـة وكذلك

 . وكما قرأنا قَبل قليٍل فإن المعطي المسرور يحبه اُهللا . الصادقة في العطاء

نْتَظَموم دائم هو عطاء سيحيالم طاءى أهـل نقرأ في الرسالة األولـى إلـ . خامساً، الع 
 في كُلِّ َأوِل ُأسبوعٍ، ِليضع كُلُّ واحد منْكُم عنْده، خَازِنًا ما تَيسـر، حتَّـى ِإذَا " ٢ : ١٦ كورنثوس

ينَِئذح عمج كُونى ". جِْئتُ الَ ي  وهذا يرينا أن الرسول بولُس شَجع المؤمنين في كورنثـوس عـل
. بصورة دائمة اسباً لدعم الخدمة وخُدامِ الرب تَخصيص أي مبلغٍ يرونه من



،سيحيطاء المنِ العطاء؟ في ضوء هذه الحقائق عكات التي تُرافق العرنـاك ما هي البه 
 : خَمسٍ منها وسوف نَكتفي هنا بِذكْرِ . بركاتٌ ال تُعد وال تُحصى تُرافق العطاء

 نقرأ في الرسالة الثانيـة . لى حصولك على ما يكفي لتسديد حاجاتك العطاء يؤدي إ أوالً،
 واُهللا قَادر َأن يجعَل كُـلَّ نعمـة تَفـيض ): " بحسب الترجمة التفسيرية ( ٨ : ٩ إلى أهل كورنثوس

 أن البعض يرون أن تَخصيص فرغم ". علَيكُم، حتَّى يكُون لَكُم اكْتفَاء كُلِّي في كُلِّ شَيء وكُلِّ حينٍ
ةَ اِهللا تقـود مـعن الحماقة، إالَّ أن نخلو مٌئ ال ييس مالنا أو وقتنا لخدمة اهللا هو استثمار نم ءزج 

 . دوماً إلى الفيض وليس إلى النقصان

لُكعجي طاءثانياً، الع دادٍل صاِلحٍ تَزملِّ . في كُلِّ ععوهذا هو ما ي نم األخير زءنا إياه الجم 
 ٨ : ٩ اآلية التي قرأناها قبل قليٍل حيث يقول الرسول بولُس في رسالته الثانية إلى أهل كورنثوس

 فَتَفيضوا فـي كُـلِّ ... واُهللا قَادر َأن يجعَل كُلَّ نعمة تَفيض علَيكُم ): " بحسب الترجمة التفسيرية (
 فالكتاب المقدس ال يخبرنا أن المؤمن الذي يعطي من ماله للكنيسة سيصـبح غنيـاً ". حٍ عمٍل صاِل

 . مادياً، لكنه يقول إنه سيزداد في كُلِّ عمٍل صالحٍ

 وفقاً لما ( ١١ : ٩ نقرأ في رسالة كورنثوس الثانية . ثالثاً، العطاء يجعلُك غَنياً في السخاء
ةالتفسيري في الترجمة دربِنَـا شُـكْراً ): " و جنْتيٍّ يعطَو خَاءِل كُلِّ سَألج ،ءي كُلِّ شَيف ِإذْ تغْتَنُون 

وحي أو الداخلي ". ِللهنى الرنا هو الغه قصودنى المعطي قد . فالغـاً فالمؤمن الذي ييصبح غَنال ي 
خاءس زدادخالل اختباره ل بالمال؛ لكنه سي نة مةَ اهللا الغنيمعن . 

فَعدي طاءالمؤمنين رابعاً، الع الةنقرأ في رسالة كورنثوس . بعضهم ألجل بعض إلى الص 
 وعيٍّ ينْتج بِنَا شُكْراً ِلله ذَِلك َألن ِإذْ تغْتَنُون في كُلِّ شَيء، َألجِل كُلِّ سخَاء طَ " ١٤ - ١١ : ٩ الثانية

يرٍ ِللهبِشُكْرٍ كَث يضْل تَفب ،بسحو ينيسدةَ الْقاجح دالَ تَس انَةاِإلع هذةَ اِهللا بِهمدخ . ،ـينيسدالْق فَِإن 
 طَاعتكُم في الشَّهادة ِإلنْجِيِل الْمسيحِ وعلَـى السـخَاء ِإذْ يخْتَبِرون هذه الْخدمةَ، يمجدون اَهللا علَى

 كَما يرفَعون الدعاء َألجلكُم، متَشَوقين ِإلَيكُم، بِسببِ نعمة اِهللا . الطَّوعي في مشَاركَتكُم لَهم وِللْجميعِ
يكُمتْ فري ظَهالَّت الْفَاِئقَة ."



 لكن اَهللا مزج الْجسد، " ٢٦ - ٢٤ : ١٢ كما أننا نقرأ في الرسالة األولى إلى أهل كورنثوس
 واحـدا معطيا النَّاقص كَرامةً َأفْضَل، ِلكَي الَ يكُون انْشقَاقٌ في الْجسد، بْل تَهتَم اَألعضاء اهتماما

د . كَان عضو واحد يتََألَّم، فَجميع اَألعضاء تَتََألَّم معه فَِإن . بعضها ِلبعضٍ احـو ـوضع كَان ِإنو 
هعم حتَفْر اءضاَألع يعمفَج ،مكَرـلُّون ". يصُل المؤمنين في جميع أنحاء العالم يعجلهذا، فالعطاء ي 

 . بعضهم ألجل بعضٍ

خامساً، الع شْكُرون اهللا على عطاياه التي تفوق الوصف طاءُل المؤمنين يعجنقرُأ فـي . ي 
 فقـد بـذََل ". فَشُكْراِ ِهللا علَى عطيته الَّتي الَ يعبر عنْها " ١٥ : ٩ الرسالة الثانية إلى أهل كورنثوس

يء ه المسيح ومن خالل كما أنه أعطانا في . اُهللا اآلب ابنَه الوحيد بدالً عنَّا  إن وهكـذا، فـ . كُلَّ شـَ
اهللا يفوقُ عطاء شُكره . المؤمنين جميعاً عطاء نلُنا عاجزين ععجوهذا هو ما ي . 

في العطاء المؤمن فَكِّرعليه أالَّ جب ي ، وحين ي الرب امنسى خُدى ي  الذين يسـهرون عـل
 كما يجب عليه أالَّ ينسى المحتاجين سواء كانوا مـؤمنين أو . توصيل كلمة اهللا ورعاية شَعبِ اهللا

 . غير مؤمنين

 بصورة عامة، لكن . بهذا الشأن محددةٌ أما من حيث مقْدار العطاء، فليست هناك تعليماتٌ
 المعطـي مع دخْلك، وأن تُعطي بِسـخاء، وأن تُعطـي بسـرورٍ ألن ك ؤ عطا يجب أن يتوافقَ

 . المسرور يحبه اُهللا

نأتي اآلن فْظتين إلى حاآلي تابيتين الك صخَصن وكَما . ا الدرس لهذ تين المدروس ا في ذَكَر 
ابِقَةالس فْظنَ سوفَ ، الح نا طَريقَةً تْبه ع فْظللح عِ خُطْواتبعلى أر تَقوم يهأال و : 

 فَفَهم اآليات سيعينُك على . ه حفْظ تبدَأ بِ وافْهمه جيداً قَبَل أن قْطَعِ الكتابي الم في تأمْل : أوالً
 وعرفْنـا ) ٧ - ٦ : ٩ كورنثـوس ٢ ( تـين اآلي وهذا هو ما فَعلناه قَبَل قليٍل حين تأملنا في . حفْظها
ناهعا م م . 

 اكتـب : بالطريقة التالية صغيرة على بِطاقَة ) ات الكتابية أوِ اآلي ( اآليةَ الكتابيةَ اكْتُب : ثانياً
التلميـذُ : " الحفْظ لهـذا اليـومِ هـو آية موضوع و ( من البِطاقَة موضوع اآلية في الجزء األعلى



 سالة ر ال : كتابي اليوم هو شاهدنا ال و ( التي ستَحفَظُها لآلية الشَّاهد الكتابي بعد ذَِلك، اكْتُب "). يعطي
 أخيراً، َأعد كتابةَ الشَّـاهد و . كاملةً أوِ اآليات ثُم اكتب اآليةَ ). ٧ - ٦ : ٩ الثانية إلى أهل كورنثوس

 . الكتابي مرةً أخرى في السطْرِ األخيرِ

 الكتـابي ، ثُـم المقطـع الكتابي د مبتدئاً بموضوعها، ثُم الشَّاه أوِ اآليات ةَ اآلي احفظ : ثالثاً
 . وكما ذَكَرنا قَبَل قَليٍل، من الجيد أن تُعيد الشَّاهد الكتابي في نهاية اآلية . جزءاً تلو اآلخر

 أسابيع، وراجـع خمسة لمدة يومٍ لَّ كُ الكتابية الجديدةَ أوِ اآليات اآليةَ راجِع : وأخيراً رابعاً
 . أسابيع ثالثة لَّ على األقل كُ واحدةً مرةً التي حفظْتَها سابقاً يات اآل

،ةَ ع نبدأ ل واآلنملي إلى أن فْظت الح ترديد نم النَّظَرِ إلى الكتـابِ تين اآلي اتين ه تمكَّن دون 
ددالتي أع سِ أوِ البِطاقَةقدتَها الم . تُعيد أن جوس ما أر اآلن أقولُه : 

 هذَا وِإن من يزرع بِالشُّح فَبِالشُّح َأيضا يحصد، " . ٧ - ٦ : ٩ كورنثوس ٢ . يعطي التلميذُ

 : نُعيد مرةً ُأخرى
 هذَا وِإن من يزرع بِالشُّح فَبِالشُّح َأيضا يحصد، " . ٧ - ٦ : ٩ كورنثوس ٢ . التلميذُ يعطي

 : اً آخَر مقْطَع ثُم نُضيف
 هذَا وِإن من يزرع بِالشُّح فَبِالشُّح َأيضا يحصـد، ومـن " . ٧ - ٦ : ٩ كورنثوس ٢ . التلميذُ يعطي

دصحا يضَأي كَاترفَبِالْب كَاتربِالْب عرزي . 

 : نُعيد مرةً ُأخرى
 يزرع بِالشُّح فَبِالشُّح َأيضا يحصـد، ومـن هذَا وِإن من " . ٧ - ٦ : ٩ كورنثوس ٢ . التلميذُ يعطي

دصحا يضَأي كَاترفَبِالْب كَاتربِالْب عرزي . 

: مقْطَعاً آخَر ثُم نُضيف



 مـن هذَا وِإن من يزرع بِالشُّح فَبِالشُّح َأيضا يحصـد، و " . ٧ - ٦ : ٩ كورنثوس ٢ . التلميذُ يعطي
دصحا يضَأي كَاترفَبِالْب كَاتربِالْب عرزارٍ . يرطنٍ َأوِ اضزح نع سلَي ،نْوِي بِقَلْبِها يكَم داحكُلُّ و . 

 : نُعيد مرةً ُأخرى
 ا يحصـد، ومـن هذَا وِإن من يزرع بِالشُّح فَبِالشُّح َأيض " . ٧ - ٦ : ٩ كورنثوس ٢ . التلميذُ يعطي

دصحا يضَأي كَاترفَبِالْب كَاتربِالْب عرزارٍ . يرطنٍ َأوِ اضزح نع سلَي ،نْوِي بِقَلْبِها يكَم داحكُلُّ و . 

 : المقْطَع األخير ثُم نُضيف
 ح فَبِالشُّح َأيضا يحصـد، ومـن هذَا وِإن من يزرع بِالشُّ " . ٧ - ٦ : ٩ كورنثوس ٢ . التلميذُ يعطي

دصحا يضَأي كَاترفَبِالْب كَاتربِالْب عرزارٍ . يرطنٍ َأوِ اضزح نع سلَي ،نْوِي بِقَلْبِها يكَم داحكُلُّ و . 
 ". َألن الْمعطي الْمسرور يحبه اُهللا

 : افة الشاهد الكتابي في نهاية اآلية مع إض أخرى نُعيد مرةً و
 هذَا وِإن من يزرع بِالشُّح فَبِالشُّح َأيضا يحصـد، ومـن " . ٧ - ٦ : ٩ كورنثوس ٢ . التلميذُ يعطي

دصحا يضَأي كَاترفَبِالْب كَاتربِالْب عرزي . ع سلَي ،نْوِي بِقَلْبِها يكَم داحارٍ كُلُّ ورطنٍ َأوِ اضزح ن . 
 ٧ - ٦ : ٩ كورنثوس ٢ ". َألن الْمعطي الْمسرور يحبه اُهللا

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

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

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

 فََأطْلُب ِإلَيكُم َأيها اِإلخْوةُ بِرْأفَة اِهللا َأن " : ٢ و ١ : ١٢ رسالة رومية ، يسوع ربوبية ، ثالثاً
لُوا هذَا الدهر، والَ تُشَاك . تُقَدموا َأجسادكُم ذَبِيحةً حيةً مقَدسةً مرضيةً عنْد اِهللا، عبادتَكُم الْعقْليةَ



 ". الصاِلحةُ الْمرضيةُ الْكَاملَـةُ : بْل تَغَيروا عن شَكْلكُم بِتَجديد َأذْهانكُم، ِلتَخْتَبِروا ما هي ِإرادةُ اِهللا
 . ٢ و ١ : ١٢ رسالة رومية

 د َأحد َأن يـْأتي وراِئـي، فَلْينْكـر ِإن َأرا " : ٢٣ : ٩ إنجيل لوقا . التلميذُ ينْكر نَفْسه ، رابعاً
 . ٢٣ : ٩ إنجيل لوقا ". نَفْسه ويحمْل صليبه كُلَّ يومٍ، ويتْبعني

 َألن ابن اِإلنْسانِ َأيضا لَم يْأت ِليخْدم بـْل " : ٤٥ : ١٠ ، إنجيل مرقُس التلميذُ يخْدم ، خامساً
بِليو مخْدِلي يرِينكَث نةً عيدف هَل نَفْسقُس ". ذر٤٥ : ١٠ إنجيل م 

 كورنثـوس ٢ التلميذُ يعطي، : درسنا هذا أخيراً، لنُراجِع معاً اآليتين اللَّتين حفظْناهما في
 الْبركَـات فَبِالْبركَـات هذَا وِإن من يزرع بِالشُّح فَبِالشُّح َأيضا يحصد، ومن يزرع بِ : " ٧ - ٦ : ٩

دصحا يضارٍ . َأيرطنٍ َأوِ اضزح نع سلَي ،نْوِي بِقَلْبِها يكَم داحكُلُّ و . ورـرسالْم ي طـعالْم َألن 
 ٧ - ٦ : ٩ كورنثوس ٢ ". يحبه اُهللا

 متابعة أن تُواظب على منْك نَرجو كما . معنا اآليات هذه جميع حفظْتَ أن تكون قد نرجو
 كَلمةَ ألن اآليات الكتابية الرائعة حفَظَ المزيد من تَ لكي وذلك الخاصة بالحفْظ كُلَّ ُأسبوعٍ الدروس

 . وخدمتك اليومية حياتك كثيراً في ستُساعدك اِهللا

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


