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ناكةُ هسخَم يهة أال وسيحية المفي الشخصي ةهِمم بالمسيح تَّ ال ، أوالً : أشياء هثانيـاً . شَب ، 
 ين ق الحفْظ السـاب درسي وقد تَحدثنا في . ، التواضع خامساً . ان اإليم ، رابعاً . المحبة ثالثاً . الطَّهارة

ةنِ الطَّهارعسيح وبالم هنِ التشبع . 

 ، فسوف نَتحدثُ عنِ الصفَة الثالثة التي ينبغي علينـا أن نُنَميهـا فـي هذا الدرس أما في
يهاتنا أال وة " : شخصيبحسوف و . " الم بعاً نَتدرفْظ م٣١ و ٣٠ اآليتين على ح ناألصـحاحِ م 

 تُحب الرب ِإلهك من كُلِّ قَلْبِك، ومـن كُـلِّ " : هاتان اآليتان تقول . إنجيل مرقُس من الثاني عشَر
كتركُلِّ قُد نمو ،كْرِككُلِّ ف نمو ،كةُ اُألولَى . نَفْسيصالْو يه هثَا . هذو ـيـا هثْلُهةٌ مين : ـبتُح 

ككَنَفْس كنِ . قَرِيباتَيه نم ظَمى َأعةٌ ُأخْريصو سلَي ." 

 فنحن . الذي وردتا فيه ياق س ال في ا م ه ، تعال بنا نقرأ تين اآلي اتينِ ه لَكن قَبل أن نبدأ بحفْظ
 : إنجيل مرقُس من األصحاح الثاني عشَر من ٣١ - ٢٨ نقرُأ في اآليات

 فَجاء واحد من الْكَتَبة وسمعهم يتَحاورون، فَلَما رَأى َأنَّه َأجـابهم حسـنًا، "
َألَهُل الْكُلِّ؟ : سَأو يه ةيصةُ وَأي وعسي هابفََأج : ـيا هـايصَل كُلِّ الْوَأو ِإن : 

 وتُحب الرب ِإلهك من كُـلِّ قَلْبِـك، . الرب ِإلهنَا رب واحد . يُل اسمع يا ِإسراِئ
كتركُلِّ قُد نمو ،كْرِككُلِّ ف نمو ،ككُلِّ نَفْس نمةُ اُألولَـى . ويصالْو يه ههذ . 

يا هثْلُهةٌ ميثَانو : ككَنَفْس كقَرِيب بتُح . سنِ لَياتَيه نم ظَمى َأعةٌ ُأخْريصو ." 

 من كبيرة في مجموعة ووضعوها شريعة اهللا لَخَّصوا قد ية اليهود الشريعة كان معلِّمو
 اِهللا وفي حين أن شريعةَ . وصيةً ) ٦١٣ ( ة تتألَّفُ من ستمئة وثالث عشر األوامر والنواهي

ألنها من عنْد اهللا، فإن الشروح واإليضاحات التي وضعها سلْطان ها ل المدونة في الكتاب المقدس



 ومن المهِم أن نَعرف أن هؤالء بالَغوا جِداً في . معلِّموا اليهود ليست كذلك ألنها من وضعِ بشَر
 من ذلك، كانت تعاليم على النقيض . فَجعلوا حياة الناس معقَّدةً إلى أبعد الحدود شَرح شريعة اهللا

 . يسوع عن شريعة اهللا مبسطة وبعيدة عنِ التعصب والتعقيد

 الَ تَظُنُّوا َأنِّي جِْئتُ َألنْقُض " ١٧ : ٥ فعلى سبيل المثال، قال يسوع في إنجيل متَّى
اءَأوِ اَألنْبِي وسَل . النَّامْل ُألكَمب ا جِْئتُ َألنْقُضم ." فَنوا شريعة اهللا وهكذا، رعلِّمي اليهود دم غم أن 

 فمثالً، في حين . تحت تفسيراتهم البشرية، فقد قام يسوع بتوضيح المعنى الحقيقي لهذه الشريعة
 أن معلِّمي اليهود كانوا يقولون إن الشخص ال يكون مذْنباً بخطية الزنى إالَّ إذا ُأمسك وهو يزني،

 يسوع القَصد الحقيقي بين وبهذا، . وع أن اإلنسان يمكن أن يزنى بعينيه أو بأفكاره فقد علَّم يس
 والخطايا وأنه بحاجة الذي أراد اهللا أن يوصلَه لإلنسان أال وهو أن كُلَّ إنسانٍ ميتٌ بالذنوبِ

 . اهللا وبِره لغُفرانِ

 شرائع اهللا بسبب انغماسهم في وضع ون ر س كْ ي عة معلِّمو الشري كان من ناحية ُأخرى،
 لهذا، قال يسوع في إنجيل . كما أنهم علَّموا اآلخرين أن يتَعدوا على شريعة اهللا . الشرائع البشرية

 في فَمن نَقَض ِإحدى هذه الْوصايا الصغْرى وعلَّم النَّاس هكَذَا، يدعى َأصغَر " ١٩ : ٥ متَّى
اتاومالس لَكُوتم ." 

 يسوع اليهود لم يكونوا يطَبقون الشريعة التي يطالبون الناس بتطبيقها، فإن ألن معلِّمي و
 ِإن لَم يزِد بِركُم علَى الْكَتَبة والْفَريسيين لَن " ): ٢٠ : ٥ في إنجيل متَّى حسب ما ورد ( يقول لنا

 ١٢ - ١٠ : ٣ في رسالته إلى أهل غالطية يقول كما أن الرسول بولُس ". وا ملَكُوتَ السماوات تَدخُلُ
 ) ولَن ( لم إنه ال يمكن ألي إنسانٍ أن يصبح باراً في عيني الرب عن طريق تطبيق الناموس ألنه

ي و ج د على تطبيق ) غير يسوع اإلنسان ( إنسان قاً كامالً الناموس تطبي قادر . 

 والهيكل، ، يما يتعلَّق بالكَهنة ف – والكتاب المقدس يعلِّمنا أن الشرائع الطقسية للعهد القديم
 أن رغم و . ئه األول عند مجي بموت يسوع وقيامته قد تَحقَّقت – والذبائح، والسبت، وغيرها

 ، فإن يسوع الناموس لناس أن يأتوا إلى اهللا من خالل يعلِّمون ا ) ما زالوا و ( كانوا اليهود معلِّمي
 وهكذا، على . بالروح والحق يريدنا أن نأتي إليه من خالل اإليمان وأن نَعبده يعلِّمنا أن اهللا

النقيض من معلِّمي اليهود الذين لَخَّصوا شريعة اهللا في ستمئة وثالث عشرة وصية، فقد لَخَّص



 تُحب الرب ِإلهك من كُلِّ قَلْبِك، ومن كُلِّ نَفْسك، : " األولى هي : وصيتين فقط في ع شريعة اهللا يسو
كتركُلِّ قُد نمو ،كْرِككُلِّ ف نم؛ والثانية هي " و " : قريب بتُح فْ نَ كَ ك ك س ! " 

 ِإلهك من كُلِّ قَلْبِك، ومن كُلِّ نَفْسك، ومن تُحب الرب : " لَكن ما الذي قَصده يسوع بقوله
كتركُلِّ قُد نمو ،كْرِكالذي َأ " كُلِّ ف قيقيالح ياَهللا الح ؟ إن لَ ع نَ ن نفْ ع س خالل األنبياء في ه نم 

بنُح طالبنا بأنخالل يسوع المسيح في العهد الجديد ي ننسجم تماماً مع ! ه العهد القديم ومهذا ي 
 َألنَّه هكَذَا َأحب اُهللا الْعالَم حتَّى بذََل " ١٦ : ٣ فنحن نقرُأ في إنجيل يوحنَّا . طبيعة اهللا ألن اهللا محبة

 كما أننا نقرُأ في رسالة . " ابنَه الْوحيد، ِلكَي الَ يهلك كُلُّ من يْؤمن بِه، بْل تَكُون لَه الْحياةُ اَألبديةُ
 ". نَحن نُحبه َألنَّه هو َأحبنَا َأوالً " ١٩ : ٤ يوحنَّا األولى

 لهذا، فإن اهللا يوصينا بأن نُحبه من كُلِّ قَلْبِنا ألن من القلبِ تَنْبع األفكار والكلمات
 قَ كُلِّ تَحفُّظ احفَظْ قَلْبك، َألن منْه مخَارِج فَو " ٢٣ : ٤ فنحن نقرُأ في سفْر األمثال . واألفعال

اةيكُلِّ ". الْح نم هبنُح وصينا بأناهللا ي نا كما أنتركْرِنا وقُدنا وفبِكُلِّ . نَفْس هبنُح عني أنوهذا ي 
ألي حمال نَس نا، وأنعيقَ كياني بأن تَنا كَ رِ شَ شيء هعنَسعى إلى فهم كلمته . م عني أنكما أنه ي 

 . لخدمته متاحة ة ص فُر وتطبيقها في حياتنا، وأن نَستغلَّ كُلَّ

 : لكن يسوع لم يتوقَّف عند حدود الوصية األولى المتعلِّقة بمحبة اهللا، بل تابع قائالً
" يا هثْلُهةٌ ميثَانو : ككَنَفْس كقَرِيب باهللا ". تُح نا فألنبأح ، عنى الحقيقي فُ رِ فقد أصبحنا نَعالم 

 . حبة اهللا لنا، فقد بدأنا بإظهار محبتنا له ولآلخرين أيضاً م وروعةَ قَ وألننا اخْتَبرنا عم . للمحبة
 سول يوحنَّا في لهذا يقول الر . فمحبتُنا لنفوسنا ولآلخرين تَنْبع في حقيقة األمر من محبتنا هللا

 وَأبغَض ‘ ِإنِّي ُأحب اَهللا ’ : ِإن قَاَل َأحد : " من األصحاح الرابع من رسالته األولى ٢١ و ٢٠ اآليتين
بكَاذ وفَه ،َأخَاه . صبي ي لَماَهللا الَّذ بحي َأن رقْدفَ يكَي ،هرصي َأبالَّذ َأخَاه بحالَ ي نم ؟ َألنهر 

نْهةُ ميصالْو هلَنَا هذا : وضَأي َأخَاه بحاَهللا ي بحي نم َأن ." م كُبسي اَهللا ألنه وكم نَشْكُر تَ حب في ه 
 . فلوال ذلك لما أمكَنَنا أن نُحب اآلخرين . لوبنا من خالل الروحِ القُدسِ العامل فينا قُ

ُل هما تتساءبكنفسه؟ نقرُأ في إنجيل : نا ر هقَريب بحي أن سيحيللمؤمنِ الم نكمكيف ي 
 فَكُلُّ ما تُرِيدون َأن يفْعَل النَّاس بِكُم افْعلُوا هكَذَا َأنْتُم َأيضا بِهِم، َألن هذَا هو " ١٢ : ٧ متَّى

اءاَألنْبِيو وسالنَّام ." بحفعل فالشخص الذي يفعل شيئاً يؤذي به نفسه، بل سيي مكن أننفسه ال ي



 كذلك، ال أحد منَّا يحب أن يتعرض لألذى أوِ الغشِّ أوِ . كُلَّ ما من شأنه أن يفيده وأن يبنيه
 الحترام على ا قائمةً الئقةً بل إننا نُطالب اآلخرين دوماً بمعاملتنا معاملةً . الرفض من اآلخرين

 فَكُلُّ ما تُرِيدون َأن : " تعليمنا هذه القاعدة الذهبية وقد استخدم يسوع هذه الحقيقة ل . والتقدير والقُبول
ا بِهِمضَأي لُوا هكَذَا َأنْتُمافْع بِكُم َل النَّاسفْعي ." 

 لَكن من هو ". نَفْسك تُحب قَريبك ك : " فيسوع يقوُل . وهذا يقودنا إلى سؤاٍل مهِم آخَر
ين أنْفُسيسيرالف فْنا أنربما نَتفاجأ إذا عرينا . هم طَرحوا هذا السؤاَل على يسوع قَريبي؟ روهذا ي 

 ليسوا كذلك فَهم البعض اآلخر ؛ أما أنهم كانوا ينظرون إلى بعض األشخاص باعتبارهم أقرباء
 ، ) أي غير اليهود ( إلى اُألمم نَظْرةً متعاليةً ان اليهود ينظرون فعلى سبيل المثال، ك . في نَظَرِهم

 . والسامريين، وجباة الضرائب، وأي شخصٍ غير يهودي

 بأن ضرب لَهم مثََل السامري الصالح سوع ي أجابهم " من هو قَريبي؟ : " حين سألوا يسوع و
اعتبارات صاب دون أيل المجلنا . الذي ساعد الر مقَي سرشَخْصٍ . وفي هذا د نا هو أيفقريب 

 وقريبنا هو كُلُّ إنسانٍ مهما كان . لمساعدتنا حتاج ي وقريبنا هو أي شَخْصٍ . يضعه اُهللا في طريقنا
 ويمكنك أن تَقرأ مثََل السامري الصالح في اآليات . لونه أو عقيدته أو مكانته االجتماعية جنسه أو

 . من األصحاح العاشرِ من إنجيل لوقا ٣٧ - ٢٥

أن شَك نوما م ة اآلخرين الكلماتة اهللا ومحبهي كلماتٌ التي قالها يسوع بشأن محب 
 لَكن لماذا قال يسوع إنه ال . " وصيةٌ ُأخْرى َأعظَم من هاتَينِ لَيس : " فهو يقول . مدهشة ورائعة

 : هناك أربعة أسباب لذلك توجد وصية ُأخرى أعظم من هاتين الوصيتين؟

 فنحن نقرأ في إنجيل . أوالً، المحبة هي أعظم وصية ألنها أسمى تَعبير عن طبيعة اهللا
 َأن تُحبوا بعضكُم : وصيةً جديدةً َأنَا ُأعطيكُم : " ان السيد المسيح على لس ٣٥ - ٣٤ : ١٣ يوحنَّا
 ِإن : بِهذَا يعرِفُ الْجميع َأنَّكُم تَالَميذي . كَما َأحببتُكُم َأنَا تُحبون َأنْتُم َأيضا بعضكُم بعضا . بعضا

عا ِلبضعب بح لَكُم ضٍ كَان ." 

ة هي أعظمثانياً، المحب ة ألنه وة في صيشْر وكل الشرائع األخالقيا خُالصة الوصايا الع 
النَّاموس كُلُّه يتَعلَّقُ بِهاتَينِ الْوصيتَينِ " ٤٠ : ٢٢ في إنجيل متَّى قد قال يسوع ف . القديم العهد



اءاَألنْبِيو ." جوة اهللا فالكتاب المقدس كُلُّه ينَفهم العهد القديم . ه أنظارنا إلى محب حاولنا أن وإن 
 . فمن المؤكد أننا سنُخفق في فهمه ) للبشرية اِهللا أال وهي محبةُ ( بمعزٍل عن رسالته الرئيسية

 فنحن نقرأ في رسالة . ثالثاً، المحبة هي أعظم وصية ألنها أعظم من اإليمان والرجاء
 اِإليمان والرجاء والْمحبةُ، هذه الثَّالَثَةُ ولكن : َأما اآلن فَيثْبتُ " ١٣ : ١٣ رنثوس األولى كو

 ! يأخُذان، أما المحبة فتُعطي والرجاء فاإليمان ". َأعظَمهن الْمحبةُ

 فنحن نقرأ في . ئل األخرى رابعاً، المحبة هي أعظم وصية ألنها تَشْمُل جميع الفضا
 الْمحبةُ الَ تَتَفَاخَر، . الْمحبةُ الَ تَحسد . الْمحبةُ تَتََأنَّى وتَرفُقُ : " ٨ - ٤ : ١٣ رسالة كورنثوس األولى

الس الَ تَظُنو ،تَدالَ تَحا، وها ِلنَفْسم الَ تَطْلُبو ،حالَ تُقَبخُ، والَ تَنْتَفوء، و و حْل تَفْربِاِإلثْمِ ب حالَ تَفْر 
ءلَى كُلِّ شَيع بِرتَصو ،ءو كُلَّ شَيجتَرو ،ءقُ كُلَّ شَيدتُصو ،ءُل كُلَّ شَيتَمتَحقِّ، وةُ . بِالْحبحاَلْم 

 . ة وهذا يرينا أن المحبة هي خُالصةُ جميع الفضائل المسيحي ". الَ تَسقُطُ َأبدا

 دروس ا فـي ذَكَرنـ وكَما . لهذا الدرس تين المخَصص تين الكتابي اآليتَين إلى حفْظ نأتي
ابِقَةالس فْظنَ سوفَ ، الح نا طَريقَةً تْبه ع فْظللح عِ خُطْواتبعلى أر تَقوم يهأال و : 

 فَفَهم اآليـات . ا ه حفْظ تبدَأ بِ جيداً قَبَل أن ا وافْهمه الكتابية ) أوِ اآليات ( اآلية في تأمْل : أوالً
 من األصحاح ٣١ و ٣٠ تين اآلي وهذا هو ما فَعلناه قَبَل قليٍل حين تأملنا في . سيعينُك على حفْظها

 . الثاني عشَر من إنجيل مرقُس

 اكتب موضوع : بالطريقة التالية صغيرة قَة الكتابيةَ على بِطا ) أوِ اآليات ( اآليةَ اكْتُب : ثانياً
 بعد ذَِلـك، "). المحبة : " هو الدرس الحفْظ لهذا آية موضوع و ( من البِطاقَة اآلية في الجزء األعلى

 ). ٣١ و ٣٠ : ١٢ إنجيل مـرقُس : شاهدنا الكتابي هو و ( التي ستَحفَظُها لآلية الشَّاهد الكتابي اكْتُب
 . الكتابي مرةً أخرى في السطْرِ األخيرِ أخيراً، َأعد كتابةَ الشَّاهد و . ثُم اكتب اآليةَ كاملةً

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



 أسـابيع، خمسـة لمـدة يومٍ لَّ كُ الكتابية الجديدةَ ) أوِ اآليات ( اآليةَ راجِع : وأخيراً رابعاً
ظْتَها سابقاً وراجع اآلياتفةً التي حث لَّ على األقل كُ واحدةً مر أسابيع الثة . 

،ةَ ع نبدأ ل واآلنملي إلى أن فْظتَ ت الح نم تمكَّن النَّظَرِ إلى الكتـابِ هاتين اآليتين رديد دون 
ددالتي أع سِ أوِ البِطاقَةقدتَها الم . تُعيد أن جوس ما أر اآلن أقولُه : 

 المحبة
 ٣١ و ٣٠ : ١٢ إنجيل مرقُس

 هـذه هـي . هك من كُلِّ قَلْبِك، ومن كُلِّ نَفْسك، ومن كُلِّ فكْرِك، ومن كُلِّ قُـدرتك تُحب الرب ِإل "
 . الْوصيةُ اُألولَى

 : نُعيد مرةً ُأخرى
 المحبة

 ٣١ و ٣٠ : ١٢ إنجيل مرقُس
" ككُلِّ نَفْس نمو ،كُلِّ قَلْبِك نم كِإله بالر بتُح كتركُلِّ قُـد نمو ،كْرِككُلِّ ف نمو ، . ـيه ههـذ 

 . الْوصيةُ اُألولَى

 : اً آخَر مقْطَع ثُم نُضيف
 المحبة

 ٣١ و ٣٠ : ١٢ إنجيل مرقُس
 هـذه هـي . قُـدرتك تُحب الرب ِإلهك من كُلِّ قَلْبِك، ومن كُلِّ نَفْسك، ومن كُلِّ فكْرِك، ومن كُلِّ "

 . تُحب قَرِيبك كَنَفْسك : وثَانيةٌ مثْلُها هي . الْوصيةُ اُألولَى

 : نُعيد مرةً ُأخرى
 المحبة

 ٣١ و ٣٠ : ١٢ إنجيل مرقُس
" ،كْرِككُلِّ ف نمو ،ككُلِّ نَفْس نمو ،كُلِّ قَلْبِك نم كِإله بالر بتُح كتركُلِّ قُـد نمو . ـيه ههـذ 

. تُحب قَرِيبك كَنَفْسك : وثَانيةٌ مثْلُها هي . الْوصيةُ اُألولَى



األخير قْطَعنُضيفُ الم ثُم : 
 المحبة

 ٣١ و ٣٠ : ١٢ إنجيل مرقُس
" ،ككُلِّ نَفْس نمو ،كُلِّ قَلْبِك نم كِإله بالر بتُح كتركُلِّ قُـد نمو ،كْرِككُلِّ ف نمو . ـيه ههـذ 

 ". لَيس وصيةٌ ُأخْرى َأعظَم من هاتَينِ . تُحب قَرِيبك كَنَفْسك : وثَانيةٌ مثْلُها هي . الْوصيةُ اُألولَى

 : ة أيضاً نُعيد مرةً ُأخرى مع إضافة الشَّاهد الكتابي في النهاي
 المحبة

 ٣١ و ٣٠ : ١٢ إنجيل مرقُس
" كتركُلِّ قُـد نمو ،كْرِككُلِّ ف نمو ،ككُلِّ نَفْس نمو ،كُلِّ قَلْبِك نم كِإله بالر بتُح . ـيه ههـذ 

 ". لَيس وصيةٌ ُأخْرى َأعظَم من هاتَينِ . تُحب قَرِيبك كَنَفْسك : وثَانيةٌ مثْلُها هي . الْوصيةُ اُألولَى
 ٣١ و ٣٠ : ١٢ إنجيل مرقُس

عاً ، واآلنم ظْناها ِلنُراجِعفح سِ آياتخَم رالدروس في آخ السابقة : 

 لْينْكر نَفْسه ِإن َأراد َأحد َأن يْأتي وراِئي، فَ " : ٢٣ : ٩ إنجيل لوقا . التلميذُ ينْكر نَفْسه ، أوالً
 . ٢٣ : ٩ إنجيل لوقا ". ويحمْل صليبه كُلَّ يومٍ، ويتْبعني

 َألن ابن اِإلنْسانِ َأيضا لَم يْأت ِليخْـدم بـْل " : ٤٥ : ١٠ ، إنجيل مرقُس التلميذُ يخْدم ، اً ني ثا
 . ٤٥ : ١٠ إنجيل مرقُس ". ين ِليخْدم وِليبذَل نَفْسه فديةً عن كَثيرِ

 هذَا وِإن من يزرع بِالشُّح فَبِالشُّـح َأيضـا : " ٧ - ٦ : ٩ كورنثوس ٢ ، التلميذُ يعطي ، ثالثاً
دصحا يضَأي كَاترفَبِالْب كَاتربِالْب عرزي نمو ،دصحي . سلَي ،نْوِي بِقَلْبِها يكَم داحنٍ كُلُّ وزح نع 

. ٧ - ٦ : ٩ كورنثوس ٢ ". َألن الْمعطي الْمسرور يحبه اُهللا . َأوِ اضطرارٍ



د " : ١٨ : ٣ رسالة كورنثوس الثانية : التشبه بالمسيح ، رابعاً جـم رِينا نَـاظيعمج ننَحو 
 ى تلْك الصورة عينها، من مجد ِإلَى مجد، كَما من الرب بِوجه مكْشُوف، كَما في مرآة، نَتَغَير ِإلَ

 . ١٨ : ٣ رسالة كورنثوس الثانية . " الرب الروحِ

 َألن هذه هي " : ٣ : ٤ رسالة بولس الرسول األولى إلى أهل تسالونيكي : الطَّهارة ، خامساً
 : ٤ رسالة بولس الرسول األولى إلى أهل تسالونيكي . " عنِ الزنَا َأن تَمتَنعوا . قَداستُكُم : ِإرادةُ اِهللا

٣ . 

 : ١٢ إنجيل مـرقُس . المحبة : درسنا هذا أخيراً، لنُراجِع اآليتين اللَّتين حفظْناهما معاً في
 . كْرِك، ومن كُلِّ قُـدرتك تُحب الرب ِإلهك من كُلِّ قَلْبِك، ومن كُلِّ نَفْسك، ومن كُلِّ ف " : ٣١ و ٣٠

 لَيس وصيةٌ ُأخْرى َأعظَم مـن . تُحب قَرِيبك كَنَفْسك : وثَانيةٌ مثْلُها هي . هذه هي الْوصيةُ اُألولَى
 . ٣١ و ٣٠ : ١٢ إنجيل مرقُس ". هاتَينِ

 االسـتماعِ أن تُواظب علـى منْك نَرجو كما . معنا اآليات هذه حفظْتَ أن تكون قد نرجو
 كَلمـةَ اِهللا ألن اآليـات الكتابيـة الرائعـة حفَظَ المزيد مـن تَ الحفْظ كُلَّ ُأسبوعٍ لكي دروس إلى

كدكثيراً في ستُساع كياتح ةاليومي كتمدوخ . 

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


