
 تَلْمـذَة
 } ٥ م ـ تعلي - ٦ الحلقة {
 متواصالً روحياً ينْمو نُمواً التلميذُ

____________________________________________________________ 

ةالحي لكُلِّ الكائنات طَبيعي و شيءه النُمو أن لَمنَع ننَح . وه سيحيالم اإليمان وحيثُ أن 
د . عالقَةٌ حيةٌ مع اِهللا، فإن النُمو ينْطَبِقُ على حياتنا الروحية أيضاً  فإذا لَم نَنْمو روحياً فَمن المؤكـَّ

 لَكن من هو المسؤوُل عن نُمونا الروحي؟ وما هي مراحـُل . أننا سنَموتُ بالمعنى الروحي للكلمة
ى ي في حياتنا كمؤمنين مسيحيين؟ وما هي بعض الطُّرق العملية التي تُسـاعد النُمو الروح  نا عـل

ذفي ه شُهنُناقا سم و؟ هذا هالروحي ا الدرس النُمو جنامرب نم " ذَة ـ تَلْم " . 

،ةفيما يتعلَّقُ بنُ في البِداي سيحينِ المةُ المؤمسؤوليم ي؟ ما هيوحالر هوهذا م نع ةلإلجاب 
 فَنَحن نقرُأ في إنجيـِل . الذي ضربه السيد المسيح لتالميذه ولَنا مثََل الزارِعِ السؤاِل، تَعاَل بِنا نَقْرُأ

 : ٨ - ٣ : ٤ مرقُس

 علَـى رع سقَطَ بعض هوذَا الزارِع قَد خَرج ِليزرع، وفيما هو يز ! اسمعوا "
الطَّرِيق َأكَلَتْهو اءمالس ورتْ طُياءفَج ، . قَطَ آخَرسجِرٍ وحكَانٍ ملَى مثُ عيح ، 

 ولكـن لَمـا . لَم تَكُن لَه تُربةٌ كَثيرةٌ، فَنَبتَ حاالً ِإذْ لَم يكُن لَه عمـقُ َأرضٍ
اح سالشَّم قَتفَّ َأشْرٌل جَأص لَه كُني ِإذْ لَمقَ، وتَر . قَطَ آخَرسو كي الشَّـوف ، 

 ، فَـَأعطَى في اَألرضِ الْجيدة وسقَطَ آخَر . فَطَلَع الشَّوك وخَنَقَه فَلَم يعط ثَمرا
تِّينبِس آخَرو ينبِثَالَث داحو، فََأتَى ونْميو دعصا يرثَم َئةبِم آخَرو " . 

 نُالحظُ هنـا أن . على مسؤوليةَ اإلنْسانِ فيما يتعلَّقُ بنُموه الروحي الزارِعِ هذا يركِّز مثَُل
ي قَلْبِـ  ه السيد المسيح ذَكَر أربعةَ أنْواعٍ من التُّربة إشارةً إلى المواقف التي قد يتَّخذذُها اإلنسان ـف

ويجِب أن نُوضح هنا أن أنواع التُّربة األربعة ال تُشير إلى أربعـة أنْـواعٍ مـن . تجاه كلمة اِهللا



ذَ موقفَـاً . النَّاسِ، بل إنها تُمثُِّل قُلوب البشَرِ ومدى قُبوِلها ِلكَلمة اِهللا تَّخـي أن نكمي هنَفْس فالشخص 
دحم قْتهذا في و فَهموق رغَيي ثُم ،األوقات نم قْتاِهللا في و ةمكَل جاهت ةاألربع فواقالم هذه نداً م 

قالح . ا أنواعوِ التالي أمة فهي على النَّحعباألر ةبالتُّر : 

نُل ماألو عالنَّو ةبالتُّر وه ةُ الطَّريقبإلى تُر تجاوِبِ " التي تُشيررِ المالقلبِ غَي " ـةمكَل عم 
 لهـذا فـإن . ُل هذا الشخص ال يريد أن يسمع كلمةَ اِهللا وال أن يقْبلَها عنْد سـماعه لهـا ثْ م فَ . اِهللا

نْهفُ الكلمةَ مخْطيأتي سريعاً وي الشيطان . 

نالثاني م عالنَّو ةبةُ التُّرجِرحةُ المةُ السطحيبالتُّر وإلى و ه التي تُشير " عفنْـدالقلـبِ الم 
 سـالة؛ لَكـن ُل هذا الشخص يبدي حماسةً كبيرةً عنْد سماعه كلمةَ اِهللا ويتـأثَّر بالر ثْ م فَ ". ظاهرياً

الشديد يكون لألسف نِ تأثُّرع بعيد يطْحس هذا هو تأثُّر ه قمالع . عاني الكلمـاتفي م فَكِّرفهو ال ي 
 . لهذا فإنه يندفع إلى قُبوِل كلمة اِهللا أو قُبوِل يسوع مخلِّصاً لحياتـه . التي يسمعها وال في أبعادها

هتَخلَّى عن إيماني فإنه هالناسِ بسببِ إيمان نم أو تَهديد انتقاد أي واجِهعندما ي نى لَك  ويرجِـع إـل
السابقة هحيات . 

ةُ المليَئةُ باألشْواكبالتُّر وه ةبالتُّر نالثالثُ م عى النَّو  المخْنـوق القَلْـبِ " والتي تُشير إـل
ياةالح اتشْغوليفَ ". بم نيو ثْ مالد هماماتواهت ،هغَباترو ،هلمٌل كثيراً بعنْشَغى ُل هذا الشخص م ة إـل يـ 

 فهو دائم االنشـغاِل بهـذه الحيـاة . الحد الذي ال يستطيع فيه أن يخَصص وقتاً أو جهداً لكلمة اِهللا
ي حياتـه  وبهذا العالَمِ لدرجة أنَّه يفْقد كُلَّ اهتمامٍ لديه باألمورِ الروحية أو بتطبيـق كلمـة اِهللا ـف

ةالعملي . وهكذا، فإن هفي حيات وحيرٍ رثَم قُ وال تُعطي أيكلمةَ اِهللا تَخْتَن . 

 مع " القلب المتجاوِب " التي تُمثُِّل النوع الرابِع واألخير من التُّربة فهو التُّربةُ الصاِلحةُ أما
 طَبقُها في حياته الشخصية هو شَـخْص والشخص الذي يتجاوب مع كلمة اِهللا ويقْبلُها وي . كَلمة اِهللا

 فعلى النَّقيضِ من التُّربة األولى فَإنَّه يصغي إلى كلمـة . مخْتَلفٌ تَماماً عنِ األنواعِ الثالثَة األولى
 لنَّقيضِ مـن التُّربـة وعلى ا . اِهللا باهتمامٍ حقيقي ويحاوُِل أن يفْهمها و يطَبقَها في حياته إطاعةً ِهللا

كُلْفَةَ إيمان بسحي فإنَّه الثانية ها هاِهللا وتطبيق بكلمة . غَبري داً ألنَّهالنَّفَقَةَ جي بسحوهو ي ـةعتابفي م 
 لثالثة وعلى النقيضِ من التُّربة ا . السير مع الرب حتى وإن واجه بعض الضيقات واالضطهادات

وما من شَك أن كلمةَ اِهللا ال يمكـن أن . فإنَّه ال يسمح لمشْغوليات هذا العالَمِ أن تَخْنقَ كَلمةَ اِهللا فيه



ةقيقيح ةغْبرحٍ ولُها بِفَرقْبتجاوِبِ الذي يتَنْمو إالَّ في القلبِ الم ال أنَل ومثُ ذلـك، . تَعـدحي وحين 
هفي حيات الروحي روالثَّم الروحي جالنُّض خْتَبِرينْمو وثَْل هذا الشخصِ يم فإن . 

ي قلبـة  إذاً فإن مسؤوليةَ اإلنْسانِ في ما يتعلَّقُ بنُموه الروحي تتمثَُّل في قَبوِل كلمة اِهللا ـف
ةاليومي هها في حياتتطبيق طريق نها عتنـا . وإطاعةُ اِهللا في ما يتعلَّـقُ بنُموسؤوليم يما ه نلَك 

 الروحي؟

 الذي ضربه لنا يسوع والمدون فـي مثَِل البِذارِ النامية نَجِد اإلجابةَ عن هذا السؤاِل في
 : قَاَل حيثُ ٢٩ - ٢٦ : ٤ إنجيل مرقُس

 يلْقي الْبِذَار علَى اَألرضِ، وينَام ويقُـوم لَـيالً كََأن ِإنْسانًا : هكَذَا ملَكُوتُ اِهللا "
 ونَهارا، والْبِذَار يطْلُع وينْمو، وهو الَ يعلَم كَيفَ، َألن اَألرض من ذَاتها تَْأتي

 وَأما متَى َأدرك الثَّمر، . َأوالً نَباتًا، ثُم سنْبالً، ثُم قَمحا مآلن في السنْبِل . بِثَمرٍ
رضح قَد ادصالْح َل َألننْجُل الْمسري قْتلْوفَل " . 

هذا الم ؤكِّداِهللا ثَ ي ةفي ما يتعلَّقُ ب ُل على مسؤولي نا الروحيارِعِ . نُموثََل الزم ففي حين أن 
ة يعلِّمنـا أن اَهللا ع – كمؤمنين – يعلِّمنا عن مسؤوليتنا يـثََل البِـذارِ النَّامم فإن ،نا الروحين نُمو 

 ! من خالِل سلْطانه العجيبِ وسيادته المطْلَقة ينَمينا روحياً

 شابِ فعندما يبذُر المزارِع البِذار في األرضِ فإنَّه يعلَم أنه مسؤوٌل عن ريها، وإزالة األع
 ! لكن المزارِع ال يستطيع أن يفْعَل أي شيء ِلجعِل البِـذارِ تُنْمـو . الضارة، وحمايتها من الطيورِ

 ثُم ذاتَ صباحٍ تبدُأ البـراعم بـالظُّهورِ . شُهوراً دون أن يرى شيئاً ينمو و لهذا فهو ينْتَظر أياماً
شيئاً فشيئاً، ثُم والنُمو واألوراقُ والثِّمـار األغصان تظهر يوماً تلو اآلخَرِ، ثُم اقُ بالنمويبدُأ الس . 

طافةً للقزةً وجاهجناض الثِّمار بِحتُص حين صادوأخيراً يأتي وقتُ الح . 

 ومثَِل البِـذارِ ما هي العالقةُ بين مثَِل الزارِعِ : " وربما يقودنا هذا إلى سؤاٍل هام أال وهو
" النَّامية؟



يوحالر هونُم جاهاإلنْسانِ ت ةارِعِ على مسؤوليثَُل الزم كِّزري . تُخْرِج للبِذارِ أن نكمفال ي 
ةديج ةبتْ في تُرقَعإالَّ إذا و رتُثْم تَنْمو وال أن وال أن مراعب . ُأخرى، ال ي اِهللا بعبارة لكلمـة نكم 

 وهـذا يعنـي أن . أن تُثْمر في حياة اإلنسانِ إالَّ إذا فَتَح قَلْبه لها وتَجاوب معها تَجاوباً صـحيحاً
 مـةُ هو الذي يحدد ما إذا كانَتْ كَل - في أي وقت من أوقات حياتك – تَجاوبك القَلْبِي مع كَلمة اِهللا

 لهذا، يجِب أن تكون مستعداً مئـة بالمئـة ِلسـماعِ كلمـة اِهللا، . اِهللا ستَنْمو وتُثْمر في حياتك َأم ال
كها في حياتِل فيها، وتَطبيقها، والتأمفْظحها، وتراسها، ودتوقراء . 

ةيادعلى س كِّزرفي ةيثَُل البِذارِ النَّاما مأم نا الروحيوـةُ . اِهللا فيما يتعلَّقُ بنُممفإذا كانتْ كَل 
 فال بد أن تَعمَل عمالً عظيماً في حياته وحياة اآلخَرين من حوِله ، اِهللا موجودةً في قَلْبِ أي إنسانٍ

 كوتَه فـي قُلـوبِ النَّـاسِ بسـيادته كما أن اَهللا يؤسس ملَ . ألنَّه سينْمو روحياً ويعطي ثَمراً كَثيراً
طْلَقَةفي قُلوبِنا . الم بِه ِل الذي يقوممِل فيما يتعلَّقُ بالعَل على اِهللا بالكامنَتَّك علينا أن جِبلهذا، ي . 

وحيالر نِ النُموثُنا كثيراً عدةَ تُحالحي تَهكلم اَهللا ألن نَشْكُر نونَح . فَم ـةيثَُل البِـذارِ النام 
 : ويمكنُنا أن نتعلَّم من هذا المثَِل عدةَ دروسٍ هامـة . يشير إلى نُمو ملَكوت اِهللا في حياتنا وقلوبِنا

 أو لكـي فمثالً، نتعلَّم من هذا المثَِل أن جميع الكائنات الحية ينبغي أن تستمر في النُمو لكي تَعيشَ
 أما النباتاتُ . ال تَنْمو وال يمكنُها أن تَنمو فعلياً ألنها جماد البشَر التي نَصنَعها نَحن الت فاآل . تَحيا

ى جميـعِ . حيةٌ واألزهار واألشجار والحيواناتُ والبشَر فإنّهم ينْمون ألنَّهم كائناتٌ  وينبغـي عـل
 . وهذا ينْطَبِقُ على المؤمنِ المسيحي أيضاً . الكائنات الحية أن تستمر في النُمو وإالَّ فسوفَ تَموت

 فإن أصبح إيمانُه حياً فينبغي عليه أن يستَمر في النُمو دون تَوقُّف وإالَّ فسوفَ يمـوتُ بـالمعنى
 . ي للكلمة الروح

سرد ناكوه ـرتَم ـةالحي الكائنات ميعج أن وهأال و ةيثَِل البِذارِ النَّامم نم هثانٍ نتعلَّم 
 مـن بالعديـد يمر إنَّه بل أو مرةً واحدةٌ فَحسب؛ فالنُمو ال يحدثُ دفْعةً واحدةً . بمراحَل نُمو عديدة

ى . الروحية أيضاً تنا وما ينْطَبِقُ على النباتات ينْطَبِقُ على حيا . مراحِل ال  فنقرُأ فـي الرسـالة إـل
 : ٣ : ٦ – ١١ : ٥ العبرانيين

" تُمـرص ِإذْ قَد ،قَ بِهيرِ ِلنَنْطالتَّفْس رسعنَا، ونْدع يركَث الْكَالَم هتجِه ني ماَلَّذ 
تَبعِ مامسِئي الْماط . بِ طُـوِل – َألنَّكُمـبِلس ينلِّمعتَكُونُوا م ي َأنغنْبي ِإذْ كَان



 تَحتَاجون َأن يعلِّمكُم َأحد ما هي َأركَان بداءة َأقْواِل اِهللا، وصـرتُم – الزمانِ
 َألن كُلَّ من يتَنَاوُل اللَّبن هو عـديم . وِي محتَاجِين ِإلَى اللَّبنِ، الَ ِإلَى طَعامٍ قَ

 الْخبرة في كَالَمِ الْبِر َألنَّه طفٌْل، وَأما الطَّعام الْقَوِي فَللْباِلغين، الَّذين بِسـببِ
يزِ بيلَى التَّمةً عبردم اسوالْح متْ لَهارص نِ قَدرالتَّم الشَّررِ والْخَي ني . ِلذِلك 

 ونَحن تَارِكُون كَالَم بداءة الْمسيحِ، ِلنَتَقَدم ِإلَى الْكَماِل، غَير واضعين َأيضـا
عضوو ،اتيودمعالْم يملانِ بِاِهللا، تَعاِإليمو ،تَةياِل الْمماَألع نم ةبالتَّو اسَأس 

 ". اَأليادي، قيامةَ اَألموات، والدينُونَةَ اَألبديةَ، وهذَا سنَفْعلُه ِإن َأذن اُهللا

نع تابيالك قْطَعثُ هذا المتحدي سيحينٍ مفيها كُلُّ مؤم رمَل يراحم لَـةُ : ثالثحرم فهناك 
الطُّفولَة ) ة١٣ كَما نَرى في اآلي ( ِجلوغِ أوِ النُّضمرحلةُ الب ناكوه ، ) ـة١٤ كما نَرى فـي اآلي ( ، 

 وحيثُ أن مراحَل النُمـو هـذه ). ١٢ كَما نرى في اآلية ( تَعليمِ اآلخَرين الخدمة و وهناك مرحلَةُ
 : التفصيل مرحلَة منْها بشيء من كُلَّ نَتَناوُل ، تَعاَل بِنا كَثيراً تَهمنا وتَعنينا

لَةُ الطُّفولَةحرين . المرحلةُ األولى هي مالمـؤمنين الـذين ١١ : ٥ نقرُأ في عبـراني أن 
ـماعِ كلمـةسِ ألنهم اكتفوا بِسقدمِ تَعاليمِ الكتابِ المةً في فَهعوبص واجِهوني لَةحرالم ون بهذهرمي 

 أن هؤالء المؤمنين ١٢ كما نقرأ في اآلية . في أذهانهم وحياتهم اِهللا دون أن يسمحوا لها بالتغلغُِل
 واللَّبن هنا يشير إلى التعـاليمِ األساسـية للكتـابِ . ال للطَّعامِ الصلْبِ ) أوِ الحليبِ ( يحتاجون للَّبنِ

 يباً تُقَدمه لرضيعها، فإن الكثيـر مـن فكما أن اُألم تتناوُل الطَّعام وتهضمه لكي تُنْتج حل . المقدسِ
 للمؤمنين في الكنيسة بسـبب ) الروحي أوِ الحليب ( ن ب اللَّ يقَدمون رعاة الكنائسِ ومعلِّمي كلمة اِهللا

م لهذا فَهم يحتاجون ِلمن . بمفْردهم ه م ه على قراءةَ الكتابِ المقدسِ وفَ ة هؤالء عدمِ قُدر لهـ حشْري 
 ٢ و ١ : ٦ ونجد أمثلةً على هذه التعاليمِ البسيطة فـي عبـرانيين . حتَّى التعاليم البسيطَةَ لكلمة اِهللا

 كـذلك، . ) مثَْل التوبة، واإليمان، والمعمودية، ووضع األيدي، وقيامة األموات، والدينونة األبدية (
 ون بين الخيرِ والشر؛ أي أنهم يواجهون صعوبةً دائمـةً فـي فإن أمثاَل هؤالء المؤمنينِ ال يميز

الرب ون في سـؤال راعـي . التمييز بين ما هو صواب وما هو خطأ في عينييستمر ملهذا فَه 
 . أو المؤمنين اآلخرين عن ما ينبغي عليهم فعله وعنِ القرارات التي ينبغي عليهم اتخاذها الكنيسة

. صفاتُ التي يتَّصفُ بها المؤمنون في مرحلَة الطُّفولَة الروحية إذاً، هذه هي ال



 نقرُأ . أال وهي البلوغُ أو النُّضج من مراحِل النُمو الروحي المرحلة الثانية ثُم نأتي إلى
 لْب وذلك إشارةً إلى التعاليمِ أن المؤمن النَّاضج يتناوُل الطَّعام القوي أوِ الص ١٤ : ٥ في عبرانيين

 فكما أن الشخص البالغَ والناضج يتناوُل طَعامه بمفْرده، ينبغي علـى المـؤمنِ . العميقة لكلمة اِهللا
جِ أنالنَّاض ةَ وأنَل المسؤوليمتَحهـا يمـِل فيهـا، وفَهاِهللا، والتأم كلمـة على قراءة هنَفْس بردي ، 

ةالشخصي هها في حياتوتَطْبيق . ١٤ كما نقرُأ في اآلية على التمييزِ بـين قادر جالنَّاض المؤمن أن 
التـي ال . الخيرِ والشر التي تُرضـي اَهللا واألشـياء األشياء لمعرفة سقدالم الكتاب ستخدمفهو ي 

 وهو يبحثُ عنِ اإلجابـات عـن . اِهللا كلمةُ ما تَقُولُه ى عل ه عقاِئده وأخالقيات ه يبني كما أن . تُرضيه
 . أسئلته في الكتابِ المقدسِ

 نَجِد في هذا المقْطَعِ . فهي الخدمةُ وتعليم اآلخَرين من النُمو الروحي المرحلةُ الثالثةُ أما
 صفَةً واحدةً فقط للخادمِ المسيحي حيثُ ) ٣ : ٦ – ١١ : ٥ عبرانيين ( الكتابي الذي قرأناه قبَل قليٍل

١٢ نقرُأ في اآلية اآلخَرين علِّمي سيحيالم مالخاد ما زالـوا فـي . أن الذين المؤمنين دساعي فهو 
 في أن لذلك، إذا رغب أي مؤمنٍ مسيحي . مرحلَة الطُّفولَة على النُمو ليصبِحوا مؤمنين ناضجين

 . يصبِح خادماً أو معلِّماً، فينبغي عليه أوالً أن يكون مؤمناً ناضجاً

 األوُل : عن نوعينِ من الخُدامِ المسـيحيين ٦ : ٣ ونحن نقرُأ في رسالة كورنثوس األولى
م . بدُأ بإعطاء الثَّمـر يغْرِس بِذار اإلنجيِل، والثاني يسقيها ويعتني بها إلى أن تَنمو وت  كَمـا يعلـِّ

 أن بعض المؤمنين يقومـون ١١ - ١٠ : ٣ الرسوُل بولُس في رسالته األولى إلى أهِل كورنثوس
 ، في حين يقوم البعض اآلخَر بالبنـاء فـوقَ ذِلـك ) أي بتوصيِل البِشارة للنَّاسِ ( بوضعِ األساسِ

 ). المؤمنين الجدد أي أنَّهم يقومون بتلمذَة ( األساس

 أن الرب يسوع المسيح هو الذي يعـين لكُـلِّ ٥ : ٣ ونقرُأ في رسالة كورنثوس األولى
ةَ بِهالخاص تَهمهم سيحيمؤمنٍ م . الـرب هِما، بـل إنـيما بنَفْستَهمدختارا خلُّوس لم يوأب فبولُس 

 يوكُل الذي فيسوع هو رأس الكنيسة وهو . كُلٍّ منهما خدمةً معينَةً للقيامِ بها يسوع هو الذي أوكََل ل
. ألوالده المؤمنين الناضجين المهام التي ينبغي عليهم القيام بها في كنيسته وملكوته



ةاِهللا في عملي ةنِ ومسؤوليالمؤم ةفنا على مسؤوليرتَع بعد أن ،واآلن ،الروحـي النُمـو 
 تَعاَل بِنا نُلخِّص كُلَّ مـا سـبقَ فـي نُقْطَتَـينِ لنُمو الروحي، الرئيسيةَ ل راحَل الم وبعد أن عرفْنا

 : رئيسيتين

 وهذا هو ما يوضحه لنا . ينْبغي على كُلِّ مؤمنٍ مسيحي أن ينْمو هي أنه النُّقطةُ األولى
 فاإليمان المسيحي لـيس شـيئاً . وكاتب الرسالة إلى العبرانيين ، والرسوُل يوحنَّا ، ُل بولُس الرسو

 فهو أشْبه بِرِحلَة طويلة تبدُأ في تلك اللحظة التي نُسـلِّم . يحدثُ مرةً واحدةً، بل هو عمليةٌ مستَمرةٌ
 مخلِّصاً لحياتنا، وال تَنْتَهي إالَّ حين نَستَودع أرواحنا بين يدي رباً و يها فيها حياتَنا ليسوع ونَقْبلُه ف

 . اِهللا

 ينبغي على كُلِّ مؤمنٍ مسيحي أن يستمر في نُموه الروحـي فهي أنَّه النُّقطةُ الثانيةُ أما
قُّفتَو دون . نْتَ بالمسيحِ مآم المبـادَئ فإذا كُنْتَ قَد تـتعلَّم أن فينبغـي عليـك ،قصيرة نْذُ فترة 

 ويجب أن يكون الهدفُ الذي تَسعى . األساسيةَ لإليمانِ المسيحي بمساعدة أحد المؤمنين النَّاضجين
 . لتحقيقه هو أن تَنْمو في اإليمانِ وأن تَصير تلميذاً حقيقياً ليسوع المسيح

 . تَ مؤمناً ناضجاً فينبغي عليك أن تَتَحمَل مسؤوليةَ نُموك الروحـي وسـلوكياتك وإن كُنْ
ةالشخصـي كفي حيات هقَ تَعاليمتُطَب أنو قمبِع سقدالم تابالك سرتَد أن عليك جِبـا . لهذا، يأم 

 . صير خادماً للسيد المسيح تَ وأن ن تُنْمو في اإلثْمارِ الهدفُ الذي ينبغي أن تَسعى لتحقيقه فهو أ

 عالقَتك مع اِهللا، وفي وإن كُنْتَ خادماً للسيد المسيحِ فينبغي عليك أن تستمر في النُمو في
كباطوانْض كاتلوكيوفي س ،وفي اكتسابِ المهارات ،تَسعى . المعرفَة أن عليك حِ كما يجبإلى رِب 

 أما هدفُك فهو تَمجيد اِهللا من خالِل توسيعِ ملكوتـه وجـذْبِ . النُّفوسِ ورد المتَعثِّرين في الطَّريق
الناسِ إليه نم زيدالم . 

متُقَي وأن كتسأَل نَفْس جو أنةَ لهذا، أرالروحي حالَتَك فْالً ف . بأمانَةي اإليمـانِ، فإذا كُنْتَ ط 
ةالروحي كجِ في حياتالنُّض وقْ نَحفانْطَل . الَةالفع ةمدقْ في الخجاً فانْطَلوإذا كُنْـتَ . وإذا كُنْتَ ناض 

الِلكخ نمو فيك سيحالم سوعد يجتَملكي ي تَكمدوخ كْل نُموماً فواصخاد .



 ر المزيد من العمق في عالقَتك الشخصية مع الـرب، وأن وصالتي ألجلك هي أن تَخْتَبِ
كلألج هبذََل نَفْسو الذي فَداك لذاك حياتَكو كنَفْس ستُكَر . 

نَلقاكُم في درس جديد وإلى أن جبرنام نـات " تلمذة " موالتحي اُألمنيـات نَّا أطيبم لكُم ، . 
. آمين . ذي يفوقُ كُلَّ عقٍْل يحفَظُ قُلوبكُم وأفكاركُم في المسيحِ يسوع وسالم اِهللا ال


