
 تَلْمـذَة
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 يظْهِر أن المسيح رب وسيد على حياته التلميذُ
هياتكانَةَ األولى في حالم خالِل إعطاِئه نم 

____________________________________________________________ 

 ورٍ يعتقدون أنها مهِمـة؛ لكـنَّهم ال غالباً ما يصرِفُ المؤمنون وقتاً كثيراً في ُأم
 وبهذا فإنهم يهملون األولويات األولى في الحياة ويلتفتون . يخَصصون وقتاً لألمورِ المهِمة بالفعل

 لهذا، يجب علينا كمؤمنين أن نَعرفَ ما هي األمور المهِمةُ في الحياة وكَيفَ . إلى األمورِ الثانوية
 . نُرتِّب أولوياتنا بطريقَة سليمة

 هي شَيء أو " األولويةُ " . وما هي أولوياتُ المؤمنِ المسيحي " األولوية " واآلن، ما معنى
ـةأوِ الترتيـبِ أوِ األهمي يث الوقْتح نم رِهَل غَييأتي قَب ياةبِ الحجوان نم بجان . غـم أنور 

فـي المؤمنين فونخْتَلي مإالَّ أنَّه ،هِمفي حيات اتاألولوي نم ةجموعم جودعلى و قونتَّفين يسيحيالم 
اتاألولوي بحسبِ ترتيبِها هي كالتالي . تَرتيبِ هذه اتاألولوي يرى أن ثانيـاً ، اهللا؛ أوالً : فالبعض ، 

 وبهذا فإنهم يضعون عائالتَهم قَبـَل . ، النُمو الشخصي خامساً ، العمل؛ رابعاً ، الخدمة؛ ثالثاً العائلة؛
ةمدالخ . 

 ، ثالثاً ، الخدمة؛ ثانياً ، اهللا؛ أوالً : وهناك مؤمنون آخرون يرون أن األولويات هي كالتالي
ةَ . ، النُمو الشخصي خامساً ، العائلة؛ رابعاً العمل؛ مـدخ ـعونضوبهذا فإنهم ي ـَل العائلـةاِهللا قَب 

 . واألولويات األخرى

 وفي كلتا الحالتين فإن المؤمنين المسيحيين ال يختلفون على األولوية األولى في حيـاتهِم
 والكتاب المقدس يعلِّم بوضوحٍ أن اَهللا يجِب أن يأخُذَ المكانَةَ األولـى فـي حياتنـا . أال وهي اُهللا

ـحيحِ . كمؤمنيننا إلـى الترتيـبِ الصـدرشي كانَةَ األولى في حياتنا، فإنـهنُعطي اَهللا الم وحين 
ى . وفقاً لظروفنا الشخصية الحياة لألولويات األخرى في  ففي بعضِ المواقف، قد يرشدنا اُهللا إـل

ةمدة على الخنا األولويعائالت إعطاء . رشفَ أخرى، قد يقبـَل وفي مواق ةمدعِ الخضنا اُهللا إلى ود



على تَخْصيصِ الوقت الالزِمِ واالهتمامِ . العاِئلَة رِصنَح أن علينا كمؤمنين جِبحاٍل، ي وعلى أي 
 . الكافي بكُلِّ أولوية من هذه األولويات الخَمسِ

بٍ من هذهعلى كُلِّ جان تَعاَل بنا نُلقي الضوء ،واآلن سبِ الخَموانالج ة يـاةفـي ح ةهِمالم 
سيحيتوافَـقُ . كُلِّ مؤمنٍ مبِ الذي يناسها بالترتيبِ المعضإلى و الرب كدشري لِّي أننُص نونَح 

 : مع ظروف حياتك ومشيَئة الرب لحياتك في هذا الوقت بالتحديد

 . هو عالقَتُك باِهللا حياتك كتلميذ للسيد المسيحِ األوُل في جانب الهام ال
 أنَّه ينبغي علينا أن نَثْبتَ في المسيحِ، وفي كَلمته، وفـي ٨ - ٥ : ١٥ نقرُأ في إنجيِل يوحنَّا

هتبحـة . مةٌ أبديقيم لَه شَيء َل أينَفْع نُنا أنكمسيحِ ال يفبدونِ الم ! أن غْـماَهللا ال ور نا أنريـدي 
 نا التالية في ما يتعلَّقُ بعالقَت العبادة، إالَّ أنَّه يريدنا أن نَهتَم بالجوانبِ في نا وطاقَتنا صرِفَ كُلَّ وقْت نَ

بِه : 

 لى أنَّه ينبغي علينا أن نَضع يسوع المسيح في المرتَبة األو ٥ - ٤ : ٢ نقرُأ في سفْرِ الرؤيا •
نا األولى لَهتبحال نتخلَّى عن م نا، وأنفي حيات . 

 أنَّه ينبغي علينا أن نَحيا حياتَنا كمـؤمنين مسـيحيين ٧ - ٦ : ٢ ونقرُأ في رسالة كولوسي •
 وهذا يتطلَّـب منْـك أن تكـون . وأن نَنمو كمؤمنين مسيحيين في كُلِّ يومٍ من أيامِ حياتنا

 . لمسيحِ وأن تتقدم تقدماً واضحاً في حياتك المسيحية راسخاً في ا
 أنَّه ينبغي علينا أن نَجعَل كلمةَ المسيحِ تَسكُن بِغنى في ١٦ : ٣ ونقرُأ في رسالة كولوسي •

 . قلوبنا وحياتنا
 ي حياتنا وأن أنَّه ينبغي علينا أن نُطَبقَ تعاليم المسيحِ ف ٢٧ - ٢٤ : ٧ ونقرُأ في إنجيِل متَّى •

 . نُعلِّمها لآلخرين أيضاً
 على الصالة والتواصـِل أيضاً أنَّه ينبغي علينا أن نُواظب ٨ - ٧ : ٧ ونقرُأ في إنجيِل متَّى •

 . مع اِهللا
• ينبرانيإلى الع سالةى ٢٥ - ٢٤ : ١٠ ونقرُأ في الر  أنَّه ينبغـي علينـا أن نواظـب عـل

ى . المؤمنين اآلخرين اجتماعات العبادة مع  كما يجِب علينا أن نَحض بعضنا بعضـاً عـل
ةمدوالخ ةاِلحماِل الصواألع ةالمحب .



 أنَّه ينبغي علينا أن نأتي بِثَمرٍ من خـالِل جـذْبِ ١٦ : ١٥ وأخيراً، نقرُأ في إنجيِل يوحنَّا •
 . آخرين إلى المسيح

 . و عالقَتُك بِنَفْسك ه تك كتلميذ للسيد المسيحِ في حيا الثاني هام ال جانب ال
 ورغْم أن . نقرُأ في إنجيِل مرقُس أنَّه ينبغي علينا أن نُحب أنْفُسنا أيضاً كَما أحبنا المسيح

 نَّه يريدنا أن نَهـتَم بالجوانـبِ اَهللا ال يريدنا أن نَقضي كُلَّ وقتنا وطاقتنا في االهتمامِ بأنْفُسنا، إالَّ أ
نا الشخصيفي ما يتعلَّقُ بنُمو التالية : 

 أنَّـه ينبغـي علينـا أن نهـتم بصـحتنا ٢٥ : ٧٣ والمزمور ٢ : ١٦ نتعلَّم من المزمور •
ةالروحي . 

 ية بـأن نَسـلُك فـي أنه ينبغي علينا أن نهتم بصحتنا النفس ٢ : ٥ ونقرُأ في رسالة أفَسس •
ةبحالم . 

 أنَّه ينبغي علينا أن نهتم بصحتنا الذهنية من خالِل ١٧ و ١٠ : ٥ ونقرُأ في رسالة أفَسس •
 . سعينا لمعرفة مشيَئة اِهللا وإرضاِئه في كُلِّ ما نَفْعل أيضاً

 علينا أن نهتم بصحتنا البدنية أنَّه ينبغي ٢٠ و ١٩ : ٦ ونقرُأ في رسالة كورنثوس األولى •
 . بأن نُمجد اَهللا في أجسادنا من خالِل اهتمامنا بلياقَتنا البدنية ومظْهرِنا

 أنَّه ينبغي علينا أن نهتم بحياتنا االجتماعيـة ٣٣ : ١٥ ونقرُأ في رسالة كورنثوس األولى •
 األخـالقَ ألنهم يفْسـدون اءة وتجنُّبِ رِفاق السوء عن طريق اختيارِ العالقات البنَّ وذلك
 . الجيدة

 أنَّه ينبغي علينا أن نهتم بحياتنا األخالقيـة عـن ١١ : ٢ ونقرُأ في رسالة بطرس األولى •
النَّفْس ألنَّها تُحارِب ةالردي نِ الشهواتع االبتعاد طريق . 

 وجِراحنـا ، ومشـاكلنا ، ومتاعبِنا ، يحضنا على تسليمِ همومنا ١٨ : ٣٤ كما أن المزمور •
 . للرب ألنَّه قَريب من المنْكَسري القُلوبِ ويخَلِّص المنْسحقي الروحِ

ي القُـدرات ٥ - ٣ : ٣١ ونقرُأ في سفْرِ الخُروجِ • نُنَمـ ينبغـي علينـا أن والمواهـب أنَّه 
التي و هاراتعين والمدبم اها وأن نَكونبنا اُهللا إيه . 

 أنَّه ينبغي علينا أن نستغلَّ الفُرص التي يتيحهـا اُهللا ١٦ - ١٥ : ٥ ونقرُأ في رسالة أفَسس •
. لنا أحسن استغالٍل



 أنه ينبغي علينا أن نُشَـجع اآلخـرين ١١ : ٥ وأخيراً، نقرُأ في رسالة تسالونيكي األولى •
 . بَل التَّشجيع من اآلخرين أيضاً وأن نَقْ

 . بعاِئلَتك و عالقَتُك ه تك كتلميذ للسيد المسيحِ فَ في حيا الثاِلثُ هام ال جانب أما ال
 أن نُطيع – كآباء وُأمهات وأبناء – أنَّه ينبغي علينا ٢١ - ١٨ : ٣ نقرُأ في رسالة كولوسي

 ورغْم أن اَهللا ال يريدنا أن نُخَصص كُلَّ وقْتنا وطاقَتنـا . قَة بالعالقات العائلية وصايا الرب المتَعلِّ
ةنا العائليفي ما يتعلَّقُ بعالقات بِ التاليةوانبالج تَمنَه نا أنريدي نا، إالَّ أنَّهلعائالت : 

• فْرِ التثنيةينبغي عل ٧ - ٥ : ٦ نقرُأ في س قَها في أنَّهَل فيها، ونُطَبَأ كلمةَ اِهللا، ونتأمنَقْر ينا أن 
 . بيوتنا

 ى أنَّه ينبغي على المتـزوجين أن يحرِصـوا علـ ٣٣ - ٢٢ : ٥ ونقرُأ في رسالة أفسس •
ةيحضالم ةبحفي الم ةً لآلخرينويكونوا قُد ة وأنهِم الزوجيعالقات . 

• أفس ؛ أي ٤ : ٦ س ونقرُأ في رسالةوإنْـذارِه نا بتأديبِ الربي أبناءنُرب ينبغي علينا أن أنَّه 
شيَئتَهةَ اِهللا وممكَل مهلِّمنُع أن . 

ة ٥٢ : ٢ ونقرُأ في إنجيِل لوقا • مـوالنِّع ةوالقام ةكْمنْمو في الحيسوع كان ي وهكـذا، . أن 
وانالج بهذه تَمنه في تربيتنا وتنشئتنا ألبنائنا ينبغي علينا أن الثالثَة ةبِ الهام . 

 أنَّه ينبغي علينا أن نُعلِّم أبناءنا الطَّاعةَ، واالحترام، ٢٥ - ٢٢ : ٢٣ ونقرُأ في سفْرِ األمثاِل •
موالفَه ،بةَ، واألدكْموالح . 

 رِفُ أن يدبر بيتَه تدبيراً أن من ال يع ١٢ و ٥ - ٤ : ٣ ونقرُأ في رسالة تيموثاوس األولى •
 . حسناً ال يمكنُه أن يعتَني بكنيسة اِهللا

 أنَّـه ٨ و ٤ : ٥ ورسالة تيموثاوس األولـى ١٤ : ١٢ ونقرُأ في رسالة كورنثوس الثانية •
هترُأس ألفراد ةاألساسي االحتياجات فِّروي ينبغي على المؤمنِ أن . 

 أن والءنا األوَل يجِب أن يكون ِهللا وليس ألفـراد ٣٧ : ١٠ ي إنجيل متَّى وأخيراً، نقرُأ ف •
 وقد يتطلَّب هذا منَّا أحياناً أن نَرفُض بعض طَلَبـات أفـراد عاِئلَتنـا إذا كانَـتْ . لَتنا عائ

 . فالكتاب المقَدس يعلِّمنا أنَّه ينبغي أن يطاع اُهللا أكْثَر من النَّاسِ . تتعارض مع مشيَئة اِهللا

. بِخدمتك و عالقَتُك ه تك كتلميذ للسيد المسيحِ أال و في حيا عِ الرابِ هام ال جانبِ ثُم نأتي إلى ال



مِ باسـ اآلخَـرين منَخْد أن وه نا كمؤمنينلحيات قيقيعنى الحالم قُس أنرنقرُأ في إنجيِل م 
 نُكَرس كُلَّ طاقَتنا للخدمة، إالَّ ورغْم أن اَهللا ال يريدنا أن نَقضي كُلَّ وقتنا وال أن . يسوع المسيح

ةسيحينا المتمدبخ لِّقَةتَعالم بِ التاليةوانبالج تَمنَه نا أنريدي أنَّه : 
 . أنَّه ينبغي علينا أن نَعبد اَهللا بالروحِ والحقِّ ٢٤ - ٢٣ : ٤ نقرُأ في إنجيِل يوحنَّا •
 أنَّه ينبغي علينا أن نَخْـدم اَهللا مـن خـالِل ١٥ - ١٤ : ١٣ يوحنَّا كما أنَّنا نقرُأ في إنجيِل •

 . خدمتنا لآلخَرين بِحسبِ المواهبِ والقُدرات التي وهبنا اُهللا إياها
 أن بِناء العالقات أهم من القيام باألنْشطَة والبرامجِ ٣٥ - ٣٤ : ١٣ ونقرُأ في إنجيِل يوحنَّا •

 . الكَنيسة في
 األولى : أن هناك خدمتَينِ في الكَنيسة ال غنى عنْهما ١٦ - ١٢ : ٤ ونقرُأ في رسالة أفَسس •

 هي تَأهيُل المؤمنين ِلعمِل الخدمة من خالل تدريبهم ليصيروا تالميـذ ليسـوع المسـيح؛
 ن علـى اكتشـاف قُـدراتهم والثانية هي بنيان جسد المسيح من خالل مساعدة المـؤمني

 . ومواهبهم
 أنه ينبغي علينـا أن نسـعى ٣ - ٢ : ٣ و ١٦ - ١٤ : ٢ ونقرُأ في رسالة كورنثوس الثانية •

 لترك تأثيرٍ طَيبٍ وإيجابي على األشخاصِ من حولنا ألنَّنا يجِب أن نكون راِئحةُ المسـيحِ
 . الذكية في هذا العالم

 أنه ينبغي علينا أن نُشارِك في تعلـيمِ الحـقِّ الكتـابي ١٦ : ٣ ونقرُأ في رسالة كولوسي •
 . وال سيما الحديثي اإليمان – للمؤمنين اآلخرين

 أنه ينبغي علينـا أن نُسـاعد اليتـامى، ١٧ - ١٥ : ٢ و ٢٧ : ١ ونقرُأ في رسالة يعقوب •
 . واألرامل، والمعوزين

 لينا أن نُنَمي عالقتنا الشخصيةَ بيسوع أنه ينبغي ع ١٥ : ٥ وأخيراً، نقرأ في إنجيل يوحنَّا •
 فإن لم نَكُن نتمتَّع بعالقة شخصية . فهذا أهم من كل أنشطة الخدمة التي نقوم بها . المسيح

 . عميقة مع السيد المسيح، فلن يكون هناك ثَمر حقيقي ودائم لخدمتنا

سِ واألخيرِ في حالخام نأتي إلى الجانبِ الهام ثُم د المسيح أال وهـو عالقَتُـكللسي كتلميذ كيات 
كلمبع . 

 . نقرُأ في رسالة تسالونيكي الثانية أنَّه ينبغي علينا أن نَعمَل لكي نُعيَل أنْفُسـنا وعائالتنـا
 أنه ينبغي علينا أن نكتفي بأساسـيات الحيـاة وأن ال ٨ : ٦ كما نقرُأ في رسالة تيموثاوس األولى

. ياة الرفاهية وشراء الكَماليات ح وراء عياً رس كل وقتنا في العمل س نُكَ



ـتَمنَه نا أنريـدي ه  ورغْم أن اَهللا ال يريدنا أن نُخَصص كُلَّ وقْتنا وطاقَتنا لعملنا، إالَّ أنـَّ
 : مهنِ التي نقوم بها بالجوانبِ التالية في ما يتعلَّقُ بعالقاتنا بالوظاِئف وال

 أنه ينبغي علينا أن نحرِص علـى أن ال نَخْسـر نُفوسـنا ٣٦ : ٨ نقرُأ في إنجيِل مرقُس •
ةعام نا بصورةاتنا ومشغوليبسببِ انغماسنا في أعماِلنا ووظاِئف . 

 ي الثَّراء ألنها أنه ينبغي علينا أن نحترس من الرغبة ف ٥ - ٤ : ٢٣ ونقرُأ في سفْرِ األمثال •
 قد تجعلنا نُخصص كُلَّ وقتنا وطاقَتنا للعمِل ونُهمُل الكثير من األمورِ المهِمة األخرى في

 . الحياة
 أنه ينبغي علينا أن نُخصص وقتاً للشركة مع الـرب ٤٢ - ٣٨ : ١٠ ونقرُأ في إنجيل لوقا •

 . يسوع المسيحِ قبَل أن نبدأ عملَنا
 إنجيل مرقُس أنـه في و ٣ : ٢٣ أيضاً وسفْر الالويين ١٢ : ٢٣ في سفْرِ الخُروجِ ونقرُأ •

 تجديـد وأيضـاً ل ينبغي علينا أن نُخَصص يوماً واحداً في األسبوعِ للراحة من العمـِل،
 . ة معاً الطَّاقَة، واستعادة النشاط، وااللتقاء بالمؤمنين اآلخرين للعبادة والشَّرِكَ

م ٢٩ : ٥ ونقرُأ في سفْرِ أعماِل الرسل • ةَ اِهللا هي األهـإطاع أنه ينبغي علينا أن نتذكَّر أن 
 ومـا مديرك في العمـل تعارض بين ما يطْلُبه وال سيما في المواقف التي يحصُل فيها

نْكاُهللا م هطْلُبي . 
 غي علينا أن نَعمَل كُلَّ شيء كما للـرب لـيس أنه ينب ٢٣ : ٣ ونقرُأ في رسالة كولوسي •

 . للناسِ
 أنه ينبغي علينا أن نكون قُدوةً لآلخـرين فـي ٧ : ٣ ونقرُأ في رسالة تيموثاوس األولى •

 . أداِئنا ألعمالنا حسنِ
 أنه ينبغي علينا أن نَسعى إلى نَشْرِ ملكوت اِهللا فـي ٣٣ : ٦ وأخيراً، نقرُأ في إنجيل متَّى •

بها أماك خالِل األعمال التي نقوم ننا وملمنِ ع . 

كتلميـذ ـكبها فـي حيات تَمتَه أن ينبغي عليك بوانج ةسخَم مقنا إلى أهوهكذا، فقد تَطَر 
 وعالقَتُـك مـع ، وعالقَتُك مع نَفْسك ، عالقَتُك مع اِهللا : وهذه الجوانب الخمسةُ هي . للسيد المسيح

كعائلَت ، كتخدم عم وعالقَتُك ، كلمع عم وقد رأينا من خالِل . وعالقَتُك ـنم ديـدالع دالشَّـواه 
الحياة في كـل الكتابية أن اَهللا يريدنا أن نضعه في المرتبة األولى وأن نُعطيه األولويةَ األولى في



 تِّب هذه الجوانب الهامةَ بمفْردك؛ بل اطْلُب من اِهللا أن يرشـدك لهذا، ال تُحاوِْل أن تُر . جانب منها
كياتح ومسؤوليات كإلى الترتيبِ الصحيحِ لها وفقاً لظروف . 

 أخيراً، كيفَ يمكنُنا أن نُحافظَ على التوازنِ بين هذه الجوانبِ الخَمسة الهامة في حياتنا؟

 علَم أن هناك متَّسعاً من الوقت لكل شيء، وأن هناك وقتاً مناسباً للقيـامِ بكـل ا ، أوالً
شيء . فْرِ الجامعةنقرُأ في س قْتٌ : " ٨ - ١ : ٣ فنحنو اتاومتَ السرٍ تَحِلكُلِّ َأمو ،انمز ءِلكُلِّ شَي : 

 ِللْهـدمِ . ِللْقَتِْل وقْتٌ وِللشِّفَاء وقْتٌ . سِ وقْتٌ وِلقَلْعِ الْمغْروسِ وقْتٌ ِللْغَر . ِللْوِالَدة وقْتٌ وِللْموت وقْتٌ
 ِلتَفْرِيق الْحجارة وقْتٌ . ِللنَّوحِ وقْتٌ وِللرقْصِ وقْتٌ . ِللْبكَاء وقْتٌ وِللضحك وقْتٌ . وقْتٌ وِللْبِنَاء وقْتٌ
ةارجعِ الْحمِلجقْتٌ وقْتٌ . وو انَقَةعنِ الْماِل عصِلالنْفقْتٌ وو انَقَةعقْتٌ . ِللْمو ةارِللْخَسقْتٌ وبِ وِللْكَس . 

 ِللْحـب . ِللسكُوت وقْتٌ وِللتَّكَلُّمِ وقْتٌ . ِللتَّمزِيق وقْتٌ وِللتَّخْييط وقْتٌ . ِللصيانَة وقْتٌ وِللطَّرحِ وقْتٌ
 ". ِللْحربِ وقْتٌ وِللصلْحِ وقْتٌ . وقْتٌ وِللْبغْضة وقْتٌ

 َألن ِلكُـلِّ . قَلْب الْحكيمِ يعرِفُ الْوقْتَ والْحكْـم : "... ٦ - ٥ : ٨ كما نقرُأ في سفْرِ الجامعة
 وقـت واالهتمـام الكـافيين أن تَحرِص على تخصيصِ ال عليك لهذا يجِب ...". َأمرٍ وقْتًا وحكْما

كفي حيات ةلجميعِ الجوانبِ الهام . 

 فالرسوُل بولُس يقوُل في سـفْرِ . أنْجِز المهام والمسؤوليات التي أوكلها اُهللا إليك ، ثانياً
 . إليـه إنه أنْجز العمَل الذي أوكله اهللا ٧ : ٤ رسالة تيموثاوس الثانية في و ١٠ : ٢٢ أعماِل الرسِل

 ١٣ : ٦ ورسـالة أفَسـس ٥ : ٣ ورسالة كورنثوس األولى ٣٤ : ١٣ كما نقرُأ في إنجيِل مرقُس
 . أن اَهللا أعطى كُلَّ مؤمنٍ عمالً وخدمةً ومهمةً ليقوم بها ١٧ : ٤ ورسالة كولوسي

 بالمهامِ المطلوبة كذلك، فقد أعطانا اُهللا يوماً كامالً يتألَّف من أربعة وعشرين ساعة للقيامِ
 أنه رغم أن يسوع لم يشْـف ٤ : ١٧ وفي إنجيِل يوحنَّا ٣٥ : ١ ونحن نقرُأ في إنجيِل مرقس . منا

َل الذي أعطـاهمَل العأكْم الخالصِ في كِل العالمِ، إالَّ أنه نادي ببشارةكَل مريضٍ في العالم ولم ي 
لَه اآلب . مي أن يسوع لَّمفقد تَع زي َئ مشي بين و اِهللا اآلبِ ة ة األشياءاألخرى األقل أهمي .



نقـوم نا اُهللا أنريـدالتي ي األشياء ةَ التمييزِ بينكيفي نتعلَّم أيضاً أن علينا نحن لهذا، يجب 
 دمـةً فإذا كان اُهللا قـد أعطـاك خ . بها واألشياء التي تُحاوُِل أن تفرض نفسها علينا وعلى وقتنا

 . معينَةً، فَمن الخطِأ أن تَنْشَغَل بأي خدمة ُأخرى على حسابِ الخدمة التي يريدك اُهللا أن تقوم بها

كلوهكذا، صالتي ألج ، لكـي تـتمكَّن ةالسماوي ةكْمالتمييزِ والح وحاُهللا ر عطيكي هي أن 
ى . لمشيَئة اِهللا لحياتك من ترتيبِ أولوياتك وفقاً  كما ُأصلِّي ألجلك أن يعطيك اُهللا القُوةَ والُقُدرةَ عـل

أن لَهعتَج كياتل في حاألو . 

جبرنام نم في درسٍ جديد نَلقاكُم ـات " تلمذة " وإلى أنوالتحي اُألمنيـات نَّا أطيبم لكُم ، . 
. آمين . ركُم في المسيحِ يسوع عقٍْل يحفَظُ قُلوبكُم وأفكا وسالم اِهللا الذي يفوقُ كُلَّ


