 .7جيب أن يكون األعظم
يوحنا 36-22:3
شجعهم طوال
ابلرجاالت العظام؟ وبرأيك ،ما الذي َّ
سؤال للمناقشة :من خيطر ببالك عندما تف ّكر ّ

مسريهتم؟

اكَ ،وَكا َن يُ َع ّم ُد َ .وَكا َن
ث َم َع ُه ْم ُهنَ َ
سوعُ َوتَالَمي ُذهُ إ ََل أ َْرض الْيَ ُهوديَّةَ ،وَم َك َ
َوبَ ْع َد ه َذا َج َ
اء يَ ُ
ٍ
يم ،ألَنَّهُ َكا َن ُهنَ َ
وحنَّا أَيْ ً
ريةٌَ ،وَكانُوا ََيْتُو َن َويَ ْعتَم ُدو َن ألَنَّهُ ََلْ
يُ َ
اك ميَاهٌ َكث َ
ضا يُ َع ّم ُد ِف َع ْْي نُون ب ُق ْرب َسال َ
ت مباحثَةٌ من تَالَميذ يوحنَّا مع ي ه ٍ
ود م ْن ج َهة
ُ َ َ َ َُ
الس ْجن َ .و َح َدثَ ْ َُ َ ْ
يَ ُك ْن يُ َ
وحنَّا قَ ْد أُلْق َي بَ ْع ُد ِف ّ
ت قَ ْد
وحنَّا َوقَالُوا لَهََُ « :ي ُم َعلّ ُمُ ،ه َوذَا الَّذي َكا َن َم َع َ
ك ِف َع ْْب األ ُْر ُد ّن ،الَّذي أَنْ َ
التَّطْهري .فَ َجاءُوا إ ََل يُ َ
وحنَّا َوقَ َ
َشه ْد َ
سا ٌن أَ ْن ََي ُ
ْخ َذ َش ْي ئًا إ ْن ََلْ
أج َ
ت لَهُُ ،ه َو يُ َع ّم ُدَ ،وا ْْلَم ُ
اب يُ َ
يع ََيْتُو َن إلَْيه" َ
ال« :الَ يَ ْقد ُر إنْ َ
يح بَ ْل إ ّّن ُم ْر َس ٌل
يَ ُك ْن قَ ْد أُ ْعط َي م َن َّ
ْت :لَ ْس ُ
َّن قُل ُ
س ُك ْم تَ ْش َه ُدو َن ِل أ ّ
ت أ َََن ال َْمس َ
الس َماء .أَنْتُ ْم أَنْ ُف ُ
َجل
يق ال َْعريس الَّذي يَق ُ
صد ُ
ح فَ َر ًحا م ْن أ ْ
يسَ ،وأ ََّما َ
ف َويَ ْس َم ُعهُ فَ يَ ْف َر ُ
أ ََم َامهَُ .م ْن لَهُ ال َْع ُر ُ
وس فَ ُه َو ال َْعر ُ
ص ْوت ال َْعريس .إ ًذا فَ َرحي ه َذا قَ ْد َك َم َل .يَ ْن بَغي أ َّ
ص.اَلَّذي ََيِْت م ْن فَ ْو ُق ُه َو
َن ذل َ
ك يَزي ُد َوأ ّ
َ
َّن أ َََن أَنْ ُق ُ
الس َماء ُه َو فَ ْو َق
فَ ْو َق ا ْْلَميعَ ،والَّذي م َن األ َْرض ُه َو أ َْرض ٌّيَ ،وم َن األ َْرض يَتَ َكلَّ ُم .اَلَّذي ََيِْت م َن َّ
ادتَهُ فَ َق ْد َختَ َم أ َّ
َح ٌد يَ ْقبَ لُ َها َ .وَم ْن قَب َل َش َه َ
ا ْْلَميعَ ،وَما َرآهُ َو ََس َعهُ به يَ ْش َه ُدَ ،و َش َه َ
َن هللاَ
سأَ
ادتُهُ لَْي َ
َّ َّ
َّ
ب االبْ َن َوقَ ْد
آلب ُُي حو
س ب َك ْيل يُ ْعطي هللاُ حو
وح .اَ ُ
َ
الر َ
صاد ٌق ،ألَن الذي أ َْر َسلَهُ هللاُ يَتَ َكل ُم ب َكالَم هللا .ألَنَّهُ لَْي َ
ث
َدفَ َع ُك َّل َش ْي ٍء ِف يَده .الَّذي يُ ْؤم ُن ابالبْن لَهُ َحيَاةٌ أَبَديَّةٌَ ،والَّذي الَ يُ ْؤم ُن ابالبْن لَ ْن يَ َرى َحيَاةً بَ ْل َيَْ ُك ُ
ب هللا" (يوحنا .)36-22:3
َعلَْيه غَ َ
ض ُ
األول هو معرفة املسيح
اهلدف ّ

ما نتعلّمه عن يسوع يف هذا النص هو رغبته أبن نكون من تالميذه .والصيغة اليواننية املستخدمة

اك" (ع )22هي "تالزم" أو "حك كتفا على اآلخر" مما يدل على عالقة مقربة
ث َم َع ُه ْم ُهنَ َ
لعبارةَ " :وَم َك َ

ش َر ليَ ُكونُوا َم َعهُ،
َن َع َ
معه .وقد ذكر البشري مرقس عن رغبة يسوع يف التواجد مع شعبه إذ كتبَ " :وأَقَ َ
ام اثْ َ ْ
يكون عالقة وطيدة
َوليُ ْرسلَ ُه ْم ليَ ْكرُزوا( "،مرقس  ،14:3التشديد مضاف) .فكان هدفه أن يربح قلوهبم و ّ
وإَّيهم ويعيش معهم لينقل هلم خصائص شخصيتهَّ .ي له من امتياز أبن يكونوا قد مشوا وتكلّموا مع يسوع
1

وهو على األرض! هل ف ّكرت يوما كيف كان األمر؟ واليوم ،يدعوان يسوع لنفعل ذلك أيضا؛ فكلّما صرفنا
التقرب من املسيح من خالل قراءة كلمة هللا والصالة ،كلّما انتقلت شخصيته إلينا! ميكن ألحدهم
الوقت يف ّ

تكون
أن يؤثّر على آخر من بعد ،لكن إن كنت تريد أن تطبع أثرك وترتك تغيريا يف شخص ما ،عليك أن ّ

ضاَ .وم َن اآل َن تَ ْعرفُونَهُ َوقَ ْد َرأَيْ تُ ُموهُ"
عالقة مقربة معه .قال يسوع" :لَ ْو ُك ْن تُ ْم قَ ْد َع َرفْ تُ ُموّن لَ َع َرفْ تُ ْم أَِب أَيْ ً
مشجع أن نعرف أ ّن هللا حيب أن يصرف الوقت مع شعبه .وإذ تدرس األانجيل
(يوحنا  .)7:14وهو أمر ّ

ال بد أن تالحظ أنه كان للمسيح هدفان يف تواجده على األرض :األول أن يرضي اآلب بدفعه مثن خطاَّي
كون جمموعة صغرية من الرجال ليق ّدم هلم امنوذجا عن احلياة الفضلى على
البشرية على الصليب ،والثاين أن ي ّ
األرض ،مث يرسلهم برسالة اخلالص.
عمدون كما كان يوحنا املعمدان
نقرأ يف النص الذي حنن بصدد دراسته أن تالميذ يسوع كانوا ي ّ
يعمد:
يفعل؛ إال أننا نقرأ يف األصحاح الرابع والعدد  2أن يسوع نفسه مل يكن ّ
ْي ََسعُوا أ َّ
وحنَّاَ ،م َع أ َّ
ب أ َّ
َن
الر حو
"فَ لَ َّما َعل َم َّ
س َ
َن الْ َف ّريسيّ َ
وع يُ َ
ص ّريُ َويُ َع ّم ُد تَالَمي َذ أَ ْكثَ َر م ْن يُ َ
َن يَ ُ
سهُ ََلْ يَ ُك ْن يُ َع ّم ُد بَ ْل تَالَمي ُذهُ" (يوحنا)2-1:4
س َ
وع نَ ْف َ
يَ ُ

يعمد يف عني نون بقرب ساليم .وكلمة عني نون تعين "ينابيع" ّمما
خيربان النص أيضا أن يوحنا كان ّ
يعمدون هناك بسبب وفرة املياه .وتشري هذه اجلملة إىل أسلوب املعمودية يف زمن يوحنا
يدل على أَّنم كانوا ّ
أي مكان يف الكتاب املق ّدس عن التعميد
ويسوع ابلتغطيس وقد انتقوا ذلك املكان لوفرة املاء .وال نقرأ يف ّ
الرش.
بواسطة ّ
يعمد بدأت مشادة بني تالميذه.
بينما كان يوحنا ّ

مهتمْي ِف هذا النص؟
مباذا كان تالميذ يوحنَّا ّ
يهودي (ع  )25كانت على األرجح حول معموديّة من األفضل؛
حدثت مباحثة بينهم وبني رجل
ٍّّ
معمودية يوحنا أم معمودية يسوع؟ وممن جيب أن يعتمد الناس؟ كان يوحنا قد أخرب بعض تالميذه أن يسوع
هو محل هللا الذي يرفع خطاَّي العامل ،وشجعهم على اتباعه (يوحنا  .)37-35:1أمل يكن سيؤرقك األمر إن
كنت تلميذا أو اتبعا خملصا ليوحنا ورأيت الكثريين يذهبون يف اجتاه آخر؟ فقالوا:
يع
ت قَ ْد َشه ْد َ
"َي ُم َعلّ ُمُ ،ه َوذَا الَّذي َكا َن َم َع َ
ك ِف َع ْْب األ ُْر ُد ّن ،الَّذي أَنْ َ
ت لَهُُ ،ه َو يُ َع ّم ُدَ ،وا ْْلَم ُ
َ
ََيْتُو َن إلَْيه( ".ع )26
بدأت خدمة يوحنا املعمدان ابألفول؛ أتت ظاهرة جديدة يف البلدة واجلميع يتبعون يسوع .فكانوا
قلقني ألن الكثريين يتبعون يسوع فرَّبا عليهم أن يقوموا َّبخط ٍّط ما إلرجاعهم.
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قسيس حدث معه األمر عينه؛ فقد كان الناس يرتكون
بينما كنت يف إنكلرتا ،أذكر ّ
أين مسعت عن ّ
كنيسته ويذهبون إىل كنيسة أخرى .فاستخدم األسلوب الكوميدي كما كان يفعل أحد الكوميديني
القسيس جعل الناس يستهجنون َّبا
املشهورين .لكن بينما كان ذلك الكوميدي يُضحك الناس ،إال أن ذلك ّ
يقوم به .كيف ميكننا أن نق ّدم رسالة انرية عن حمبة املسيح إن مل تكن لدينا رسالة انرية حترق قلوبنا؟
ولألسف ،تسيطر الروح التنافسية يف الكثري من الكنائس مما يدل على دوافع ضالة ،ولذلك تكون خدمتنا
ضالة .وقد الحظت يف كثري من األحيان عندما حضرت مؤمترات للقسس أَّنم غالبا ما يصلون إىل طرح هذا
السؤال بعد حلظات من بدء احلديث" :كم حجم كنيستك؟" والسؤال غري املطروح يكون" :هل أنت مهم
كفاية ألصرف وقيت معك؟" أو "ماذا ميكنين أن أستفيد إن كنت سأقضي بعض الوقت معك؟" ال بد أن
ذلك موقفا قلبيًّا غري صاحل .لكن مل ميلك يوحنا تلك الطموحات أو الدوافع اخلاطئة ابلنسبة للخدمة فقد

شعر ابألمان ملا ُدعي أن يكون .وهلذا السبب قال يسوع عنه:

َصغَ َر
"اَ ْْلَ َّق أَقُ ُ
وحنَّا ال َْم ْع َم َدانَ ،ولك َّن األ ْ
ول لَ ُك ْمََ :لْ يَ ُق ْم بَ ْ َ
ساء أَ ْعظَ ُم م ْن يُ َ
ْي ال َْم ْولُود َ
ين م َن النّ َ
الس َم َاوات أَ ْعظَ ُم م ْنهُ( ".مىت )11:11
ِف َملَ ُكوت َّ
ما األمر املميَّز ِف يوحنا الذي جعل يسوع يقول عنه ذلك؟
رسالة وإرسالية وحافز يوحنا
لقد أعطى هللا يوحنا املعمدان ثالث مهمات:

 )1متهيد الطريق :كان عليه أن يُزيل أي ٍّ
عائق من أذهان وقلوب الذين سيستقبلون
املسيح (لوقا .)20-1:3
 )2إعداد الطريق :فوعظه كان سيؤول ابلكثريين الذين يرغبون بطاعة هللا إىل التوبة.
 )3إخالء الطريق :كان عليه أن يصغر كثريا حىت يرى الناس املسيح وليس يوحنا .وقد

جتمع الناس من حوله؛
أتت الساعة لذلك اآلن .فكانت ّ
ردة فعله لتالميذه أبن رفض ّ
فاجلياع إىل هللا ليسوا ملكا له .قال:

الس َماء( ".ع .)27
ْخ َذ َش ْي ئًا إ ْن ََلْ يَ ُك ْن قَ ْد أُ ْعط َي م َن َّ
سا ٌن أَ ْن ََي ُ
"الَ يَ ْقد ُر إنْ َ
أراد أن يكون أمينا فيما ُدعي إليه؛ فاآلن إذ قد مهد وأعد الطريق ،عليه أن ُخيلي الطريق .يظهر
تواضع يوحنا من خالل قوله الذي تضمن أبن هللا أعطاه أن يصل ابلناس إىل هذا املستوى .وقد رفض أن
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جيذب الناس إليه إذ كانت دعوته أن يساعدهم على إجياد املخلّص ،وخدمته أن يشري إىل الطريق إىل
املبشرين والقسس واملعلّمني الذين إبمكاَّنم هتيئة اآلخرين مث
املسيح .هذه هي أيضا رسالة الرسل واألنبياء و ّ

إخالء الطريق ليستطيع أوالد هللا إمتام دعوهتم (أفسس .)12-11:4علينا أن ندل الرجال والنساء على
يسوع املسيح مث ُُنلي الطريق .وننجح يف خدمتنا فقط حني ينمو أوالد هللا يف حمبّتهم للمسيح ،وحني أنيت
ابلناس إىل الكنيسة .لكن ،هل نقودهم إىل يسوع؟ هذه هي خدمة كل من هو يف املسيح :أن يقود اآلخرين
املبشرون
حملبّة املخلّص .فغالبا ال يعمل الناس يف الكنيسة حبسب مواهبهم ودعوة هللا هلم .والرسل واألنبياء و ّ
ويدربوا
والقسس واملعلّمون يُدعون ويُهيؤون من هللا ال لكي يقوموا ابخلدمة لوحدهم بل لكي يق ّدموا امنوذجا ّ
ويهيّـ ـئوا اآلخرين ليخدموا مثلهم .فرغبة قلب يسوع أن تنتشر اخلدمة .لكن كما يف عامل األعمال فإنه أحياان
حىت يف اخلدمة ال حتقق املشاريع كل أهدافها .لكن اجملموعات الصغرية هي املكان األنسب إلظهار مواهب

الناس وتدريبها وتقويتها وإطالقها ،متاما كما فعل يسوع مع جمموعته الصغرية .وحىت هنا ال ميكننا أن أنخذ
إن مل نُعط من السماء .ليت مواهب هللا تظهر فينا فنقود اآلخرين إىل يسوع.
ماذا تتوقّع أن ترى ُيدث ِف جسد املسيح (املسكوّن) إن بدأ اْلميع ابستخدام مواهبهم
وقدراهتم كما هو قصد هللا؟ كيف يؤثّر ذلك على العاَل وعلى انتشار رسالة املسيح؟
(وللمجموعات الصغرية اليت يعرف أعضاؤها بعضم بعضا):

ما هي املواهب والقدرات اليت تروهنا ِف من هم ِف الغرفة من حولكم؟
ملك للعريس
العروس ٌ

يستخدم يوحنا تشبيها للداللة عن نفسه فيقول:

َجل
يق ال َْعريس الَّذي يَق ُ
صد ُ
ح فَ َر ًحا م ْن أ ْ
يسَ ،وأ ََّما َ
ف َويَ ْس َم ُعهُ فَ يَ ْف َر ُ
" َم ْن لَهُ ال َْع ُر ُ
وس فَ ُه َو ال َْعر ُ

ص ْوت ال َْعريس .إذًا فَ َرحي ه َذا قَ ْد َك َم َل( ".ع .)29
َ

لقد وصف نفسه بصديق العريس أو اإلشبني بلغة اليوم .وقد علق وليم ابركلي ببصرية ممتعة على
عبارة "صديق العريس" ابلتايل:
كانت "لصديق العريس" أو "الششنب" مكانة مميزة يف العرس اليهودي .فقد كان حلقة الوصل بني
ضر للعرس ُفريسل الدعوات ويرتأس حفلة العرس .مث جيمع العروس والعريس.
العروس والعريس؛ فهو من حي ّ
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أي ٍّ
حبيب مزيف إىل حجرة العروس .فكان يفتح الباب
وكانت لديه مهمة مميزة وهي عدم السماح لدخول ّ
1
عند املساء حني مييّز صوت العريس فقط ويدعه يدخل .فيذهب مبتهجا ألنه قد أمت مهمته".

أتساءل إن كان الصديق املقرب أو اإلشبني لعب دوره عندما خدع الابن يعقوب .فقد كاان قد
اتّفقا أن يعمل يعقوب لدى الابن سبع سنوات مقابل زواجه اببنته راحيل .وبعد سبع سنوات ،ويف ليلة
العرس ،مت إبدال راحيل بلْيـئة يف الظالم .ويف الصباح ،الحظ أن املرأة اليت جبانبه مل تكن حبيبته راحيل .لقد
خدعه الابن ،وأجربه على ا لبقاء عنده والعمل لديه لسبع سنني أخرى (تكوين  .)28-15:29كان
يعقوب حباجة أن يكون لديه "ششنب"!

ما هي الفكرة اليت كان يوحنا ُياول أن َّ
"م ْن لَهُ
يقدمها لتالميذه اململوئْي حس ًدا بقولهَ :
يس" (ع )29؟
ال َْع ُر ُ
وس فَ ُه َو ال َْعر ُ

أتيت هذه العبارة يف الرتمجة احلديثة للعهد اجلديد كالتايل" :العروس تذهب أينما يذهب العريس ".ال
جيب علينا أن نصف الناس يف كنيستنا على أَّنم "شعبنا" وهي ليست "كنيستنا ".فالكنيسة هي كنيسة
يسوع وحنن الذين ُندم الرعيّة لسنا إال رعاة مساعدين .وعندما ختتار الرعية مكاان آخر ال جيب أن ندع روح
الغرية تسيطر علينا ،بل علينا أن نكون من جيب أن نكون يف هللا ونالحظ أنه إبمكاننا قيادة الناس حبسب
لكل منا خدمته يف تنمية اآلخرين وقيادهتم
ما أُعطينا من مواهب .والعروس تذهب أينما يذهب العريس! و ٍّّ
إىل العريس ،يسوع املسيح .وكلما ينظرون إىل املسيح ويقعون يف حبّه ،نشابه حنن يوحنا املعمدان يف توجيه
الناس إىل املسيح .إن كنا نعمل هبذا األسلوب ُنترب فرحا عظيما أمام اآلب كيوحنا إذ نرى أانسا عزيزين
ني!" (مىت.)23:25
لعبنا دورا مؤثّرا يف قيادهتم إىل ذراعي العريس فنسمع" :نعما أيـها الْعْب ُد الصال ُح األم ُ
ويتضاعف فرحنا إذ نسمع هذا القول يوجه أيضا للذين أثران هبم ـ ـ ـ كم سيكون هذا رائعا!
املوت للذات

ٍّ
"ين بَغي أ َّ
ص( ".ع .)30
يُكمل يوحنا
إبعالن أعمق قائالْ :
َن ذل َ
ك يَزي ُد َوأ ّ
َّن أ َََن أَنْ ُق ُ
ٍ
لتلميذ ِف الثامنة من عمره ِف صف
ماذا يعَن يوحنا بقوله هذا؟ كيف َيكنك إعادة صياغته
مدرسة األحد؟

إَّنا حقيقة روحية أبنه كلما ازدادت حمبتنا لشخص املسيح ،كلما أنكران أنفسنا ومصلحتنا
واهتماماتنا الشخصية .فهذا نتاج عمل الروح القدس فينا .وكلما نضجنا روحيًّا ،كلما ازداد اهتمامنا
The Daily Study Bible, William Barclay, The Gospel of John, Saint Andrew Press, Edinburgh, Page 143.
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بكل ما
ابآلخرين ،ونقص اهتمامنا أبنفسنا .فاحلياة املسيحية هي موت عن الذات لكي نكون أحياء ّ
للكلمة من معىن .وإن كان أحدهم مؤمنا لفرتة من الزمن لكنه أانين فهذا إنسان خمدوع ومل خيترب تغيـرا يف
حياته (يوحنا .)3:3قال وليم كاري املرسل اإلنكليزي للذين حوله وهو على فراش املوت" :عندما أنتقل ،ال
تتكلموا عن وليم كاري بل عن خملّص وليم كاري .فأان أريد أن يتعظم املسيح فقط 2".إن القلب املذوب يف
حمبة املسيح يفقد اإلهتمام ابلذات ،بل تُستخدم كل فرصة وكل وقت ملا يهم يف احلياة أي للذين مات يسوع
عنهم.
كيف ُي ّقق الروح القدس عمله ِف أن جيعل املسيح الذي ِف داخلنا األعظم؟
حني أنيت إىل املسيح يسكن الروح القدس فينا ويبدأ عمله التغيريي ليش ّكلنا لنصبح كاملسيح فيضع

إصبعه على نو ٍّاح يف حياتنا ال تتماشى مع شخصية املسيح .وكما قال يوحنا املعمدان علينا أن ننقص ،فنحن

ال حنيا ألنفسنا بعد اآلن ،بل ابألحرى ختلينا عن ملكية الذات .وكتب بولس الرسول قائال" :أم لستم
تعلمون أن جسدكم هو هيكل للروح القدس الذي فيكم ،الذي لكم من هللا ،وأنكم لستم
ألنفسكم ألنكم قد اشرتيتم بثمن .فمجدوا هللا ِف أجسادكم وِف أرواحكم اليت هي هلل".

(1كورنثوس .)20-19:6عندما قدمت نفسك للمسيح ،جلس على عرش حياتك .وقد كتب بولس عن
ذلك أبسلوب آخر حني قال:

َحيَاهُ ِف
يح َُْييَا َّ
صل ْب ُ
سد ،فَإ ََّّنَا أ ْ
ِف .فَ َما أ ْ
ت ،فَأ ْ
"م َع ال َْمسيح ُ
َ
َحيَا الَ أ َََن ،بَل ال َْمس ُ
َحيَاهُ اآل َن ِف ا ْْلَ َ
َجلي"( .غالطية  ،20:2التشديد مضاف).
سهُ أل ْ
َحبََّن َوأ ْ
اإلَيَان ،إَيَان ابْن هللا ،الَّذي أ َ
َسلَ َم نَ ْف َ
.م َىت أُظْه َر
رتةٌ َم َع ال َْمسيح ِف هللا َ
حوم َو َحيَاتُ ُك ْم ُم ْستَ َ
" ْاهتَ حوموا مبَا فَ ْو ُق الَ مبَا َعلَى األ َْرض ،ألَنَّ ُك ْم قَ ْد ُمت ْ
ضا َم َعهُ ِف ال َْم ْجد( ".كولوسي ،4-2:3التشديد مضاف).
يح َحيَاتُنَا ،فَحينَئ ٍذ تُظ َْه ُرو َن أَنْتُ ْم أَيْ ً
ال َْمس ُ
َّ
تفوق املسيح .لقد عاش ليُعلن املسيح ومن مث يفسح الطريق
إن ردَّة فعل يوحنا املعمدان ترّكز على حو

تغريت حياتك منذ
له .ماذا عنك؟ هل أعطيته املكانة األوَل ِف حياتك؟ إن كنت فعلت ذلك ،كيف َّ

ذلك اْلْي؟ ماذا حتارب حْي تف ّكر ِف وضع حياتك حتت سيطرة املسيح؟

R. Kent Hughes, Preaching the Word Series, The Book of John, Crossway Publishers, Page 94.
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ما هي اْلملة اليت لفتت انتباهك ِف هذا الدرس؟ وما هي الصالة اليت َيكنك أن ترفعها مستن ًدا

على تلك الكلمات؟

صالة :أَّني بكلمات هذه الرتنيمة:
عمق معرفيت بك ودع طبيعيت اجلسدية ختتفي .اجعلين كحجر
"اقبلين َّي يسوع كما أان ،ال خيار يلّ .
مين نور يسوع ،ويعود اجملد لك ".آمني (كلمات دايف براينت).
ونقي .يشع ّ
نفيس مصقول ٍّّ

Keith Thomas
Website for free Bible studies: www.groupbiblestudy.com
Email: keiththomas7@gmail.com
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