
مللخداالروحيوالنموبرنامج إعداد الخدام 



رحلة إتبعني رؤية 
(الخدامالخدمة وإعداد اجتماع )

م، اجتماع الخدمة وإعداد الخدام ركيزة أساسيية للتلليي•

والييروا الواحييد يحلييا البنييا  الوييامل لتمييوير الخييدام

يييداد باسيييتمرار، ويييي ا  يييي أسييياليب ه، وإعيييداد خيييدام جا

متميييور ومتجيييدد،  ل يييال  يييي إدارتيييه، جييي  ا  للجميييي  

ليييد للخييدام وم. ويحتييوا الكييل ثميير حيييب بالمويياركة، ما

.للخدمة بنلمة هللا و لل روحه اللدوس



الذي يجتاز رحلة إتبعني

خيييييادم أرثو كسيييييي ديييييحي  الللييييييدة 

ية واللكيير، عميييا  ييي علشتييه الوخديي

مييي  الييير  يسيييوع المسيييي ، مت ديييل 

ز كنسييييا ، منليييت  علييي  السيييما ، كيييار

باسيييم الييير  يسيييوع، ملك ييير ومبيييدع، 

. رهملادر لزمنه، واعِ لمتملبات عدي

نتميي سوا نلسييا ، نياج  اجتماعييا ، ما 

ه لكنيسيييييته اللبميييييية،  خيييييور ب ويتييييي

محبيية اليير  يسييوع وخدمتييه . وومنييه

هييي أسيياس حياتييه، يتجليي   يييه اليير 

.يسوع لللالم كله



رحلة إتبلني

تبدأ الرحلية  يي خيلل الدي 
( Grade 9)الثالث اإلعدادا 

البنييييا  "بمحميييية كييييي  أبييييدأ 
كتييييا  : المدييييدر" )الروحيييي

ل اللييس رو ا ييي-كييي  أبييدأ  
و لك مي  خيلل خيدام ( ثروت

وخادمييييات التربييييية الكنسييييية
بالمرحلة اإلعدادية وبإورا 

.  اآلبا  الك نة



دة مي  يتم تليييم اسسيتلا-
–MCQخييييلل أسيييي لة 

ديي  أم / ودييل / أكمييل 

خمييي  و ليييك  يييي تييياري  

موحيييييد للجميييييي  شييييير  

ن اييييية اللييييام الدراسييييي 

شبيييييل امتحانيييييات  خييييير )

(.اللام



  تتم متابلة المخيدومي  الي ي-

ليييييم ييييييتم تليييييييم م إلجيييييرا  

اييية التلييييم بلييد امتحانييات ن 

اللييييييام الدراسييييييي للمرحليييييية 

اإلعداديييية و ليييك  يييي تييياري  

حدد يتم استلاق عليه .ما



ييييتم بليييد  ليييك إجيييرا  -

مليييييييابلت وخديييييييية 
(interviews )  ميييييي

األمانة اللامية للخدمية 

وإعييداد الخييدام وأمييي  

المرحليييييية اإلعدادييييييية 

ييييم والثانوييية ملييا  للتل

  الن ا ي لإلنضيمام إلي

.د لة إعداد الخدام



للمتلييييييييدمي  إلعييييييييداد -

الخييدام ميي  الكبييار، يييتم

كييييي  "توزييييي  كتييييا  

لدارسيييته وييييتم" أبيييدأ 

 ي تحديد موعد التلييم

تييياري  موحيييد للجميييي  

  بلد و ري  م  توزيي

.الكتا 



نظام الرحلة

عل  سنتي ( terms)محمات ( 6)م  ستة " رحلة إتبلني"تتكو  •

كو  م  كورسي  ( term)كل محمة • (courses 2)ما

(موضوعات)يتكو  م  خمس خموات courseكل •

له مرج  أساسي، ومراج  أخرى ماضا ة للستزادةcourseكل •

التلليم بالمواركة والحوار والتلاعل•
 خر كل محاضرة، تاضيا  درجاتيه  يي MCQيوجد تلييم  ي دورة •

. لكل الخدام( self assessment)إعداد الخدام ويالتبر تلييم  اتي 

ملزمييية المتابلييية ( ميي  الخيييدام أو إعيييداد الخييدام)يتسييلم كيييل مخيييدوم •
الخييييا  بييييه ليسييييجل حضييييوره وشرا اتييييه ( logbook)الوخدييييية 

.وممارساته الروحية ثم ياسلم ا ثانية إل  أمانة اسجتماع



:Logbookيشمل الـ 

كل محمات الرحلة-

أسما  المراج  المرا لة-

وحياللرا ات الروحية التي تساعده  ي البنا  الر-

ه النوتيية الروحييية التييي تسيي ل عليييه متابليية نلسيي-
ه بيا  روحيا ، وتلمي له مؤورا  مبد يا  عي  علشتي

والثبييييات  يييييه ميييي  خييييلل الدييييلة وسيييير التوبيييية 
واسعتيييرا  والتنييياول، ويتييياب  ميييا  ي يييا مييي  أبييييه 

.الروحي



ات يتم تلسيم المخدومي   ي إعداد الخدام إل  مجموع•

أ يراد ( 10)داخل اسجتماع، كل مجموعية مكونية مي  

ضي  ياور  علي ا خادمي  مسي ولي  عي  ا تليادهم وو

.درجات التلاعل والمواركة خلل محمات الرحلة



يلتييييزم المخييييدوم  ييييي إعييييداد •
الخدام بلمل بحيث ديرير  يي

ميييييييي  كييييييييل أا موضييييييييوع 
course ليييييييرر للدراسييييييية ما

بمسيييييياعدة )خييييييلل السيييييينة 
(.الخدام

أحيد تالام مسابلة لألبحياث بيي  الخيدام كيل سينة  يي•
ليييررة للسييينة وياللييي  عن يييا بجيييوا  ز الكورسيييات الما

.توجيلية شيبمة  ي و ر مايو م  كل عام



يتييييدر  المخييييدوم  ييييي •
إعيييداد الخيييدام  يييي كيييل 

term  عل  مرحلية مي
مراحييل الخدميية، ويلبيييم

.م  أمنا  الخدمة

تلييييم المخييدوم تراكمييي•
بنظييييييام تجمييييييي  نلييييييام 

–MCQ–حضيييييييوره )
–تدري  عمليي –بحث 

( مييييييييؤتمر-موييييييييروع 
.موال  ترة الرحلة



ككلمتك أحيني
(الملدسالكتا )



(لالكورس األو-الكتا  الملدس )ككلمتك أحيني 

–اليين  اللددييي )مييرق دراسيية الكتييا  الملييدس 1)
(ابيةوخديات كت–التلليمي –الولرا –النبوا 

بانوراما الل د اللديم2)

السيد المسي  له المجد  ي أسلار الل د اللديم3)

بانوراما الل د الجديد4)

يلهكي  ودل إلينا الكتا  الملدس واستحالة تحر5)



(انيثالكورس ال-الكتا  الملدس )ككلمتك أحيني 

ملدمة عامة ألسلار موس  الخمسة1)

ملدمة ع  األسلار التاريخية2)

بسمة  ي أمثال السيد المسي 3) دراسة ما

تدني  وأهدا  ملجزات السيد المسي 4)

بسمة  ي سلر أعمال الرسيل ومليدمات  ي5) ي دراسة ما

رسا ل بولس الرسول 



مراج  كورسات الكتا  الملدس 

مراج  أخرى

شاموس الكتا  الملدس•

دا رة الملار  الكتابية•

أملس الكتا  الملدس•

(اللم حلمي )استحالة تحري  الكتا  الملدس •

(ممدوا وليا. م)سياحة  ي الل د اللديم •

اللس رو ا يل)المسي   ي األعياد الي ودية •

(البراموسي

اللم  مارك )المخمم الزمني للكتا  الملدس •

(عزيز

اللم  داوود )مرق دراسة الكتا  الملدس •

(لملي

المراج  األساسية 

الكتا  الملدس •

مدخل إل  الل د اللديم-

مدخل إل  الل د الجديد-

الكورسات المتخددة )

(أسللية الوبا 



السجود بالروح والحق
(الكنسيالملس)



السجود بالروا والحا 

(الكورس األول-الملس الكنسي )

الجييز  )ملييس اللييداس اإلل ييي 1)
(األول

الجييز  )ملييس اللييداس اإلل ييي 2)
(الثاني

(الميرو + الملمودية )أسرار الكنيسة 3)

مسيييييحة + التوبييييية واسعتيييييرا  )أسيييييرار الكنيسييييية 4)
(المرض 

(  الك نوت+ الزيجة ) أسرار الكنيسة 5)



السجود بالروا والحا 

(ثانيالكورس ال-الملس الكنسي )

–األديييوام –التسيييبحة )ميييا بيييي  المليييس والللييييدة 1)
(األلحا –األعياد 

روحانية الدلة باألجبية والمزامير 2)

شرا ات الدوم الملدس3)

ملس أسبوع اآلسم4)

(مل وم بيت هللا)الكنيسة مبن  وملن  5)



مراج  كورسات الملس الكنسي

مراج  أخرى

(اللم  يوحنا سلمة)الآللئ النليسة •

(ساألروي ياكو  حبي  جرج)أسرار الكنيسة •

(اؤساألنبا مت)كي  نستليد م  اللداس اإلل ي •

(األنبا متاؤس)روحانية ملوس األسرار •

(األنبا متاؤس)روحانية الدلة باألجبية •

رس اللميي  تيياد)المسييي   ييي سيير اإل خارسييتيا •

(يللو 

الدسلولية•

المرج  األساسي

كنيسييييييييييييييييييييييتي •

ا األرثو كسية مي

اللمي  )أجملك 

(بيووا حلمي



آمنت لذلك تكلمت
(العقيــــــــــدة)



(الكورس األول-اللليدة ) منت ل لك تكلمت 

عليدة التجسد اإلل ي1)

عليدة الثالوث2)

عليدة اللدا 3)

ألوهية السيد المسي 4)

الخل   ي المل وم األرثو كسي5)



(الكورس األول)مراج  اللليدة 

مراج  أخرى

الخيييييييييييل   يييييييييييي المل يييييييييييوم •

نودة شداسة البابا و)األرثو كسي 

(الثالث

الكنيسيييية المسيييييحية  ييييي عديييير•

(األنبا يؤانس)الرسل 

س البابييا أثناسيييو)تجسييد الكلميية •

(الرسولي

المرج  األساسي 

إيماننييا المسيييحي دييادق•

اللميي  بيوييوا)وأكيييد 

(حلمي



(يثانالكورس ال-اللليدة ) منت ل لك تكلمت 

سهوت وعمل الروا اللدس1)

ديسي الولاعة الكلارية وعلشتنا بالل2)

الل را   ي المل وم األرثو كسي3)

مل وم الج اد والنلمة4)

الحياة بلد الموت5)



(الكورس الثاني)مراج  اللليدة 

مراج  أخرى

جيييييي  . ك)األخرويييييييات والحييييييياة بلييييييد المييييييوت •

(اللم  تادرس يللو  ملمي()7

اللميييي  ) ييييي المل ييييوم األرثو كسييييي الليييي را  •

(تادرس يللو 

اليييروا الليييدس بيييي  المييييلد الثييياني والتجدييييد•

(اللم  تادرس يللو )المستمر 

(الثالبابا ونودة الث)الروا اللدس وعمله  ينا •

( 1جيييي . ك)اللبمييييي الكاتيويييييزمملييييدمات  ييييي •

(اللم  تادرس يللو  ملمي)

اللميي  تييادرس ( )2جيي . ك)الللا ييد المسيييحية •

(يللو  ملمي

المرج  األساسي 

علم اللهوت اللليدا •
(موريس تاوضروس. د)



لار )تمسك بما عندك  (اللهوت الما



لار )تمسك بما عندك (اللهوت الما

تاري  اإلنولاق1)

اللما لية2)

مجمييل اخييتل  التلليييم ميي  3)

الكنيسة الكاثوليكية

اللروق اللليدية م  البروتستانت4)

الحييوارات المسييكونية  ييي مريييا الودييول لإليمييا 5)

الواحد



لار  مراج  كورس اللهوت الما

مراج  أخرى

(األنبا بيووا)الحوارات المسكونية •

ودة شداسة البابا ون) ي لحظة بدعة الخل  •

(الثالث

شداسيية البابييا ويينودة )لمييا ا نيير م المم يير •

(الثالث

(الثشداسة البابا ونودة الث)مبيلة المسي  •

ييي  األروييي ياكو  حب)الدييخرة األرثو كسييية •

(جرجس

(اللم  داوود لملي)أرثو كسي س غش  يه •

المرج  األساسي 

لار  • اللهوت الما

دة شداسة البابا ونو)

(الثالث



أجعل روحي في داخلكم

(الالهوت الروحي)



(اللهوت الروحي)أجلل روحي  ي داخلكم

التلم ة  ي حياة الخادم1)

لرحة2) خادم كارز بالبوارة الما

ال ات واإلتضاع ودرر النلس3)

الت مل والخلوة والحياة الداخلية4)

اللتور والجلا  الروحي5)



لار  مراج  كورس اللهوت الما

مراج  أخرى

(البابا ونودة الثالث)التلم ة •

متنوعييية ل ييي ه المواضيييي  كتييي  •

.للداسة البابا ونودة الثالث

المرج  األساسي 

ا األنبيي)بسييتا  الييروا •

(يؤانس



راب  النلوس حكيم

(راب  النلوس)



(خدمة-راب  النلوس )حكيمراب  النلوس

أسس الخدمة الناجحة–الدعوة للخدمة –مل وم الخدمة 1)

رابيييي  )شيميييية اليييينلس البوييييرية و يييي  اجتيييي ا  األخييييري  2)

(النلوس

اس تلاد واللمل اللردا3)

الحييياة الداخلييية وعمييل الييروا اللييدس  ييي حييياة الخييادم 4)

(م ب  دلة وتسبي )

–شبيول األخير –تكاميل –تلمي ة )علشة الخيادم بياألخري  5)
(وحدانية اللمل الجماعي



مراج  كورس راب  النلوس

مراج  أخرى

اللييييييس دانيييييييال )رابيييييي  النلييييييوس •

(دبرا

(اللم  داوود لملي)الحداد كثير •

ميييي كرات  ييييي اللهييييوت الرعيييييوا •

(كبيشاللم  دلي  )

ميييي كرات  ييييي اللهييييوت الرعيييييوا •

(األنبا دمو يل)

المرج  األساسي 

اللميي  )الحيي  الرعييوا •

(تادرس يللو 



(تاريخ الكنيسة)البداية والنهاية .. أنا 



(ةتاري  الكنيس)البداية والن اية.. أنا 

اه لما ا ندرس تاري  الكنيسة وكي  ندرسه ونحي1)

مدرسييية –الكنيسييية المسييييحية  يييي عدييير الرسيييل 2)

اإلسكندرية 

اسستو اد  ي المسيحية 3)

الرهبنة اللبمية وأثرها عل  اللالم 4)

(كيرلس الكبير–أثناسيوس )عدر المجام  5)



مراج  كورس تاري  الكنيسة

مراج  أخرى

الخريييييدة النليسيييية  ييييي تيييياري •

(األنبا إيسي وروس)الكنيسة 

س الليي)تيياري  الكنيسيية اللبمييية •

(منس  يوحنا

يس إييير)شديية الكنيسيية اللبمييية •

(حبي  المدرا

دا رة الملار  الكتابية•

المرج  األساسي 

الكنيسييييية المسييييييحية  يييييي•

األنبيييييييا )عدييييييير الرسيييييييل 

(يؤانس



أُعلمك وأرشدك الطريق 
(وإدارةشيادة)



(شيادة وإدارة)أعلمك وأرودك المريا

الليادة1)

ال د 2)

التوادل3)

التحليز4)

إدارة الوشت5)



مراج  كورس شيادة وإدارة

المرج  األساسي 

الليييييس ) ييييي  شييييييادة اآلخيييييري  •

(رو ا يل ثروت



ها أنا أجعلك مثمراً 
(علم النفس والتربية)



(علم النلس والتربية)ها أنا أجللك مثمرا  

مرحلة الملولة1)

مرحلة إعدادا وثانوا2)

التربية الجنسية3)

ع أسيييس التلكيييير السيييليم واإلبيييدا4)

(كي  تحضر درس مدارس أحد)

الدحة النلسية للخادم5)



مراج  كورس علم النلس والتربية

ج  االمر

(اللس بيووا ددشي)التربية الجنسية •

(اللس را ا يل ثروت)م ارات الخادم التكويني •

(روتاللس را ا يل ث)اللادات السب  للنجاا رؤية مسيحية •

(ملك جرجس. د)سيكولوجية الملولة •

(اللم  تادرس يللو )دعوني أنمو •

(مجدا اسحا. د)األزمات النلسية وكي  نواج  ا •



         مالتليي



الكورسات-أوس : التلييم

درجيية موزعيية ( 60)إجمييالي درجييات كييل كييورس : أوس  

:كاآلتي

(  درجة20)الحضور ( 1)

مراتx5درجات 4•

درجات 3–دشا ا 10ت خير •

درجتي –دشيلة 20ت خير •

درجة واحدة–بلد  لك •



(2 )MCQ(20درجة)

8كييل امتحييا  )مييرات x5درجييات 4•

(ند  درجةxجمل اختيار 

%(60)درجة 12النجاا م  •

و  اإليجابية والتلاعل والموياركة وأسيل( 3)

ة التلامييل واإللتييزام  ييي النوتيية الروحييي

(.درجات لكل مادة10)

 يي (س تليل عي  ديلحتي )ورشة بحثيية ( 4)

10)أا موضيييييوع يتلليييييا بيييييالكورس 
(درجات



ميييييرات ( 3)ياسيييييم  بالرييييييا  ✓
كلييه، عليي  أس termخييلل اليي  

يزيييد عيي  مييرتي   ييي الكييورس

.الواحد

درجييية النجييياا  يييي كيييل ميييادة ✓
(.درجة35)



الموروع-ثانيا  : التلييم

درجة( 40)–( Project)لموروع ا

يلتزم المخيدوم  يي إعيداد الخيدام بلميل•

(.لمدة سنتي )موروع كل سنة 

ييتم تلسيييم المخييدومي  إليي  مجموعييات•

ديييريرة لتليييديم مويييروع خيييلل السييينة

.ويتم تلييمه أخر و ر ديسمبر

3س يليييل عيييدد هييي ه المجموعييية عييي  •

.أ راد5أ راد وس يزيد ع  



الموييروعات عبييارة عيي  واحييد ميي  •
:البنود اآلتية

وسييييلة إيضييياا ألا مرحلييية مييي  -
ة حضييان)مراحييل التربييية الكنسييية 

(ثانوا–إعدادا –إبتدا ي –

ابتكيييييار ميييييرق جدييييييدة لمتابلييييية -
المخييييدوم ميييي  الناحييييية الروحييييية 

.واس تلاد

عيي  (  يييديو)عمييل بحييث ميييداني -
سييمات كييل مرحليية عمرييية وكيلييية 

.ةالتلامل م  الوخديات الدلب



.مناشوة الموروع ورم نجاا المخدوم•

سبييد أ  يوييترك كييل أ ييراد المجموعيية  ييي الموييروع، •

ة وكل م  لم يويارك لي  يسيتمي  الحديول علي  درجي

.الموروع

.ميلاد تسليم الموروع أول و ر يونيو•



تدري  الخدمة–ثالثا  : التلييم

درجة( 60)–تدري  الخدمة 

سية يتم توزيي  المخيدومي  علي  الخيدمات المتليددة بالكني•
تنيياو  بال( اللييديس ونييس–الكوييا ة –التربييية الكنسييية )

بكويي  ميينظم وتحديييد األمييي  المسيي ول عيي  المخييدومي  
:وتلييم م م  خلل

(درجات4)اإللتزام -

(درجات4)التلامل م  المخدومي  -

(درجات4)التلامل م  المس ولي  -

(درجات4)اإليجابية والتلاعل -



.م  كتابة تودية تروي  المخدوم للخدمة المناسبة له•

درجيية، أا يييتم تلييمييه 20عليييه termتييدري  الخدميية كييل •
.درجة60ثلث مرات  ي السنة بإجمالي 

درجة علي  األشيل لنجاحيه 40سبد م  حدول المخدوم عل  •
. ي ه ا التدري 



لاممؤتمر الخدمة ال–رابلا  : التلييم

مييؤتمر الخدميية اللييام 

(درجة40)بالكنيسة 

مييييييؤتمر موضييييييوعه 

أساسييييي  ييييي ميييين ج 

إعييداد الخييدام، وعييدم 

حضييييييورهم يتسييييييب  

بخسييييييييارة درجييييييييات 

ة المييؤتمر  ييي النتيجيي

.الن ا ية



م إجمالي التلييم السنوا للمخدومي   ي إعداد الخدا

درجة360:كورساتX6درجة 60كل كورس •

درجة40:المو         روع•

درجة60:التدري  اللملي•

درجة40:الم  ؤت م        ر•

درجة500:اإلجم   ال       ي•



%( 60)درجية 300سبد مي  حديول المخيدوم علي  •

عليي  األشييل لحدييوله عليي  ويي ادة التخيير  ميي  إعييداد 

درجية مي  700الحديول علي  و،  ي كل سينةالخدام 

، بويرم %(70)درجة خلل السينتي 1000إجمالي 

  اجتييياز نسييبة النجيياا المملوبيية  ييي كييل ميي  التييدري
.والموروع باإلضا ة إل  حضور المؤتمر



رحلة اتبلني إلعداد الخدام

السنة الثانية

(يونيو–أبريل )المحمة الرابلة

Course (7) أعلمك وأرودك المريا

شيادة وإدارة

Course (8)السجود بالروا والحا

(الجز  الثاني)الملس الكنسي 

(نو مبر–سبتمبر )المحمة الخامسة

Course (9)ككلمتك أحيني

(الجز  الثاني)كتا  ملدس 

Course (10)تمسك بما عندك

لار  اللهوت الما

(مارس–ديسمبر )المحمة السادسة

Course (11)  ها أنا أجللك مثمرا

علم نلس

Course (12)منت ل لك تكلمت 

(الجز  الثاني)اللليدة 

السنة األول 

(يونيو–أبريل )المحمة األول 

Course (1)ككلمتك أحيني

(الجز  األول)كتا  ملدس 

Course (2)منت ل لك تكلمت 

(الجز  األول)اللليدة 

(نو مبر–سبتمبر )المحمة الثانية

Course (3)راب  النلوس حكيم

(خدمة)النلوس راب  

Course (4)السجود بالروا والحا

(الجز  األول)الملس الكنسي 

(مارس–ديسمبر )المحمة الثالثة

Course (5)أنا البداية والن اية

تاري  كنيسة

Course (6)أجلل روحي  ي داخلكم

اللهوت الروحي



نموذج 

طلب 

االشتراك

في 

الرحلة



ال نمو  
Logbook



البيانات

يةالتعريف



تابلة اللانو  الروحي ما

اإلعت     را 
Confession

الكتا  الملدس
Holy Bible

ال ت ن             اول
Communion

الد   لة
Prayer

األسبوع
Week



   1

   2

   3

   4



   5

   6

   7

   8



الكورسات| المحمات تلييم 

البحث
Research

التلاعل 
والمواركة
Interaction

درجات 

التلييم
MCQ 
Score

درجات 

الحضور 
Attendance

(اسم الكورس)

المادة الدراسية
Study Topic

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

إجمالي الدرجات

Total Score



اللمليالتدري  تلييم 

التلاعل
التلامل م 
 المس ولي

التلامل م 
المخدومي 

الحضور
اس     م الخدم     ة
Service Name



المو    روعتلييم 

ملحظات
درجة 
الموروع

.......................................................

.......................................................

.......................................................

)..........(



المؤتم      رتلييم 

ملحظات
درجة 
المؤتمر

......................................................

......................................................

......................................................

)...........(



إجمالي درجات السنة

اإلجمالي 
(500)

المؤتمر
(40)

الموروع
(40)

التدري  

اللملي
(60)

الكورسات 
(360)



من ج دراسة الكتا  الملدس

التلسير
Commentary

اللرا ة 
Reading

اإلدحاح  ات/ السلر 
Book / Chapters

 

 

 

 

 

اللرا ات المتنوعةمن ج 

اللرا ة 
Reading

اللدول/ اسم الكتا  
Book / Chapters











مجموعيية ميي  الوجبييات الويي ية الرحلييةتتضييم كمييا•

تتكيييو  مييي   ديييول مييي  الكتيييا  المليييدس للدراسييية، 
.وموضوعات متنوعة لللرا ة



يَتْبَْعنِي  إِْن َكاَن أََحٌد يَْخِدُمنِي فَلْ 

.  ًًضا يَُكوُن َخاِدِميأَُكوُن أَنَا ُهنَاَك أَيْ َوَحْيُث 

.  ْكِرُمهُ اآلبُ َكاَن أََحٌد يَْخِدُمنِي يُ َوإِْن 
(26: 12يوحنا )


