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 التجاوب الذي يريده اُهللا منْه يعرِفُ التلميذُ
____________________________________________________________ 

ة أسـئلة للرد " تلمذة " تَعليمية من برنامجِ ة دروس خَمس نُذَكِّرك أنَّنا خَصصنا سـلى خَمع 
يهأال و ها الكَثيرونحطْر؟ أوالً : يجودواَهللا م رِفُ أنفَ نَعمِ ، مـا ثانياً ، كَي ي أسـباب األـل هـ 

 ، ما هو التَجاوب الذي يريده رابعاً المعاناة؟ األلَمِ و ، ما هو الحلُّ لمشكلة ثالثاً ؟ عالَمنا في معاناة وال
 ما الذي يمكن ألي مؤمنٍ مسيحي أن يتوقَّعه مـن حياتـه الجديـدة مـع ، خامساً اُهللا من الناسِ؟

 المسيحِ؟

 كيفَ نَعـرِفُ : " ي أال وه الحلْقات التعليمية السابقة عنِ األسئلة الثالثَة األولى قد أجبنا في ل
مِ " و " في عالَمنا؟ ة معانا هي أسباب األلمِ وال ما " و " أن اَهللا موجود؟  ما هـو الحـلُّ لمشـكلة األـل

عاناةا . " ؟ والمنِ السؤاِل ف هذا الدرس في أمع الرابِعِ سوفَ نُجيب وهالـذي : أال و بالتجاو وا هم 
 ؟ يريده اُهللا من الناسِ

 . والموت ، والمعاناة ، لمِ واَأل ، شكلةَ الخطية لَّ م َأن اَهللا ح الدرس التعليمي السابق ينا في رأ
 س قد الكتاب الم يعلِّمنا . ا نَّ اُهللا م ه سوفَ نرى ما هو التجاوب الصحيح الذي يريد هذا الدرس في و
 : مع اِهللا ق للتجاوبِ طُر س م خَ

 رومية فنحن نقرُأ في رسالة . عترفوا الناسِ هو أن ي ن اُهللا م ريده ُل الذي ي ب األو جاو التَّ
٩ : ١٠ : " ،اتواَألم نم هاَهللا َأقَام َأن نْتَ بِقَلْبِكآمو ،وعسي ببِالر كفْتَ بِفَمتَرِإنِ اع َألنَّك 

 . ب سوع ر أن ي هِم م عترفوا بِفَ الناسِ هو أن ي ن ريده اُهللا م التجاوب األوُل الذي ي ، ِإذاً . " خَلَصتَ

 ه اآليتان اً؟ لنقرأ ما تقولُ ب عترفَ بيسوع ر ما معنى َأن نَ : ه هنا هو س فْ ح نَ ر طْ ي السؤاُل الذي
ي " : ٣٣ و ٣٢ : ١٠ ى تَّ مي فَأبِي الَّذ امقُد ا بِهضتَرِفُ َأنَا َأيالنَّاسِ َأع امتَرِفُ بِـي قُدعي نفَكُلُّ م 

،اتاومالس ي قُدنرنْكي نم نلكو اتاومي السي فَأبِي الَّذ اما قُدضَأنَا َأي هرالنَّاسِ ُأنْك نقرُأ و . " ام



 َألن الْقَلْب يْؤمن بِه ِللْبِر، والْفَم يعتَرفُ بِه ِللْخَالَصِ " : ١٣ و ١٠ : ١٠ في رسالة رومية أيضاً
.. . ي بمِ الرو بِاسعدي نكُلَّ م َألن خْلُص " . 

 أن ومن المهِم أن نُدرِك . بأفواهنا ا نَ د عن إيمان ه شْ اً َأن نَ رفي عني ح االعترافُ هنا ي ، ِإذاً
 هو ربنا سوع ي أن نا ا َأن نعترفَ بأفواه نَّ ريد م فاُهللا ي . القلبي نا نتيجةً إليمان مِ يكون االعترافَ بالفَ

 أما إن . بِ اآل ك َأمام اَهللا عترفُ بِ فسوفَ ي ، أمام الناسِ ه اعترفتَ بِ وع يعد َأنك ِإنِ ويس . ومخلِّصنا
 . آلب السماوي ا ك هو أيضاً أمام ر ك نْ أمام الناسِ، فسوفَ ي ه تَ ر كَ أنْ

 : ١٠ - ٩ : ١٠ في رسالة رومية ه الرسوُل بولس ما قالَ واآلن، أرجو أن تُصغي ثانيةً إلى
 َألن . َألنَّك ِإنِ اعتَرفْتَ بِفَمك بِالرب يسوع، وآمنْتَ بِقَلْبِك َأن اَهللا َأقَامه من اَألموات، خَلَصتَ "

 . " الْقَلْب يْؤمن بِه ِللْبِر، والْفَم يعتَرفُ بِه ِللْخَالَصِ

 ن قَنوات وأ ، تْ غُفر قد خطاياك وهذا يعني َأن . ر ر ب تَ ن بقلبك فإنك تَ ؤم حين تُ ، إذاً
وبين اِهللا االتِّصاِل بينَك قَد أصب ةً تْ حفْتوحف . م تَ حين فَ فُ بِ رِ تَ ع م م ك ن تَ الِل خ فِإنك لُ خْ الصالة ص 

م ن وم عارِ الخطية الظُ ن لْ ملكوت م ة . ي والخالص والتبرير ح نف د ثان في الوقت في حياتك سه . 
و تَ أيضاً ما ه عبيرانِ ي ص تَ لْ فانِ الحياةَ الجديدةَ التي ن ها م ن الِل إيمانخ الم بيسوع رباً سيح ك . 

عترِ كيفَ تَ ، واآلن المسيحِ ر فُ بيسوع اً؟ لكي تَ ب ر عترفَ بيسوع تفعَل ، اً ب أن عليك يجب 
 ن َأن يسوع ماتَ عن بأنك تؤم ) طبعاً الصالة الِل خ ن م ( ام اِهللا فَ أم رِ تَ ع أن تَ هو وُل األ : شيئينِ

 ك بأنَّ ) هادة شَّ من خالِل ال ( وذلك اآلخَرين أن تعترفَ أمام هو الثاني . ت ا مو خطاياك وقام من األ
 . وقَبِلْتَه مخَلِّصاً لحياتك المسيحِ آمنْتَ ب

 كَما ذَكَرنا و . اً ب عترفوا بيسوع ر الناسِ هو َأن ي ن اُهللا م ه د ري الذي ي و التجاوب األوُل ، إذاً
هو تَ االعترافَ قبَل قَليٍل فإن جاو نا ب بأفواه ي ع إيمانَ ك القلب نا س ي . 

أم الثاني الذي ي ا التجاوب اُهللا م ريده الناسِ ن وفَه أن نقرُأ في إنجيِل . توبوا ي فنحن 
م اِهللا " : ١٥ - ١٤ : ١ س قُ ر لَكُوتم ةبِبِشَار كْرِزيِل يلِإلَى الْج وعسي اءنَّا جوحي ملا ُأسمدعبو 

. " قَد كَمَل الزمان واقْتَرب ملَكُوتُ اِهللا، فَتُوبوا وآمنُوا بِاِإلنْجِيِل : ويقُوُل



 ن ما ك لَ . ن باإلنجيل ؤم توب وأن نُ نَ هو أن منَّا اُهللا ريده نا أن التجاوب الثاني الذي ي رى ه نَ
عنى التوبة؟ نَ م أعماِل رِ فْ قرُأ في س الر أ ١٨ - ١٧ : ٢٦ ِل س ي قاَل لبولُ ن س سوع : " نم اكذًا ِإينْقم 

،هِمِإلَي لُكسُأر َأنَا اآلن ينمِ الَّذاُألم نمبِ وونَ الشَّعيع ِإلَى نُورٍ، ِلتَفْتَح اتظُلُم نوا مجِعري كَي مه 
قَدالْم عا ميبنَصا والْخَطَاي انانِ بِي غُفْرنَالُوا بِاِإليمتَّى يطَانِ ِإلَى اِهللا، حلْطَانِ الشَّيس نمو ينس " . 

ناش اَأللم حيثُ أن نِ ٌئ ع الخطي فاُهللا ، ة ريدي نَ نَّ م تُ ا َأن نَ والتوبةُ تَ . وب عني أن ر م جِع ن 
 ي ف ر لمعنى الح بالنسبه ل . اِهللا ونَخْضع لسلْطانِ طانِ الشيطانِ لْ س نَتَحرر من ،ِ وأن ورِ ة إلى النُّ م لْ الظُّ

تَ " هو ف للتوبة الف تَ فالتوبةُ تَ ، وهكذا ". رِ كْ غيير تَ عني أن قَّ و باعِ طُ تِّ ا نِ فَ ع الشَّ ر تبدَأ ، طانِ ي ق وأن 
 بأن نا فَ ق و ر م ي غَ تُ أو أن ؛ ع أفكار اِهللا ب تْ تَ و ةَ البشري نا أفكار ك ر تْ ن فَ نا ر كْ ر ف ي غَ ن أن و ؛ قَ اِهللا ر باعِ طُ تِّ ا ب
 . اِهللا ع رِ م ي والرغبة في الس الحقيقي مِ د ر بالنَّ ع شْ ن فَ الذاتي ر ة والبِ ي الكبرياء واألنان نِ ى ع لَّ خَ تَ ن

 شيئة اِهللا في ِل م ع وتبدَأ في ف ، لوك ال يرضي اَهللا س لِّ عني أن تتوقفَ عن كُ كما أن التوبةَ تَ
حيات وكما قرأنا قبَل قليٍل . ك ، فقد جاء يسوع ملكوت اِهللا ويقوُل رِ كْ إلى الجليِل ي ببشارة قَ " ز مَل كَ د 

م واقترب تَ كْ التوبةُ ال تَ ، ِإذاً . " فتوبوا وآمنوا باإلنجيل ؛ اِهللا كوتُ لَ الزمان ُل إالَّ م ْؤ تُ حين بالخَ م ن رِ ب 
الس أ ار ي ن م المسيح سوع من األموات وقام اتَ عنك . 

 في نقرُأ الحقيقية؟ ماتُ التوبة س ي ما ه : و ه نا أال و ه ه ح ر طْ ؤاٌل أخر ينبغي أن نَ ناك س ه و
ةً ِلخَالَصٍ " : ١١ - ١٠ : ٧ كورنثوس الثانية رسالةبُئ تَونْشاِهللا ي يَئةشبِ مسي بِحالَّذ نزالْح َألن 

 وهذا . " فَِإنَّه هوذَا حزنُكُم هذَا عينُه بِحسبِ مشيَئة اِهللا . بِالَ نَدامة، وَأما حزن الْعالَمِ فَينْشُئ موتًا
عني أني ب ع توبةً حقيقيةً ض ْل الناسِ ال يتوبون؛ ب ي ح ز ح نون ز ناً أرضي اً أو د فَقَطْ اً نيوي . فَقَد ي ح ز ن 
ضعفَتْ البخطاياهم قد كُش اَهللا عاقَ ، َألن أو َألن ب م هم على خطاياه . أم ا األشخاص الذين يتوبون 

توبةً حقيقيةً فإنهم ي ح ز ح نون ناً ب ز اِهللا حسبِ م شيئة . الخاطئة قالطُّر كإلى تَر مهفَعدوهذا ي 
 . والحقِّ لوك في البِر والقَداسة الس يبدأون في و

 ِإن رد " : ١٥ : ٣٣ قيال ز رِ ح فْ في س عن سمة ُأخرى من سمات التوبة كما أننا نقرُأ
 . " مغْتَصبِ، وسلَك في فَراِئضِ الْحياة بِالَ عمِل ِإثْمٍ، فَِإنَّه حياةً يحيا الشِّرير الرهن وعوض عنِ الْ

الم وهكذا، إذا كان ر ةإلى اِهللا بتوب جاء ثُم اآلخَرين نشيئاً م ضأو اقْتَر بنَه قَ أورس قَد ء



،قَةصاد أن عليه فيجب ي التي عيد األشياء قَها أو سنَ ر ه حابِها ها بكما . إلى أص عليه جِبي أن ي ر د 
 . ألنَّه دين في عنُقه اآلخرين ن ه م ض ر تَ يء اقْ أي شَ

َ م ن ماتالس أيضاً األخرى للتوبة وه ما و في ر د نم األصحاحِ الرابعِ والثالثين رِ فْ س 
وكُلَّ ما يتعلَّقُ حيثُ نقر ام الثاني أخبارِ األي نامالتماثيَل واألص طَّموح ذابِحالم مدا هيوشي كلالم ُأ أن 

 وكَان " : ٢٠ - ١٨ : ١٩ ل س أعماِل الر رِ فْ في س أيضاً نقرُأ . بالعبادات الوثنية حين أصبح ملكَاً
 وكَان كَثيرون من الَّذين يستَعملُون بِرِين بَِأفْعاِلهِم، كَثيرون من الَّذين آمنُوا يْأتُون مقرين ومخْ

 يقرون ن و الحقيقي وهكذا، فقد كان التائبون . " السحر يجمعون الْكُتُب ويحرقُونَها َأمام الْجميعِ
لَ بأفعالهِم الشريرة ع ناً وي كُ رِ ح تُ قون الس ب رِ ح النَّاسِ أمام . 

 أوِ المنْهوبِ أوِ سروق الم د ر و ، ن على الخطية ز ها الح م أه للتوبة الحقيقة سماتٌ ناك ه ، ذاً إ
تَ قْ الم التي ال تُرضي اَهللا و ، ضِ ر ميعِ األشياءج نم أوِ التي التخلُّص ةتتعلَّقُ بعباد ةغَريب ةآِله أي . 

تُ أندتَ وهكذا إذا أر نلتُع تَ وةَ بقيقيالح َأن تَ ف ك عليك يجب أفعاٍل فَ رِ تَ ع شُرورٍ أو بأي 
 أيةَ أشياء قَد تَكون و ، ه نٍ ألصحابِ ي د ب عليك َأن تَرد أي جِ ي كَما . جاه اآلخرين بها ت خاطئة قُمتَ

 قَ رِ ح تَ وأن ك، ي د لَ أو أصنامٍ ماثيٍل تَ تتخلَّص من أي أن أيضاً يجب عليك و . سرقْتَها من اآلخَرين
تُ كُ أي بٍ أو م أو أشْ الَّ ج ال تُرضي اَهللا طَ رِ ت ف . ة اُهللا ي ريد نم ج ي طاياهم توبوا عن خَ ميعِ الناسِ َأن 

 الجوانبِ الح وإص ك رِ كْ غيير ف عني تَ فإن التوبةَ تَ َل قَليٍل، ب قَ نا ر كَ وكما ذَ . وأن يؤمنوا باإلنجيِل
كياتح نم ةمدنْهفالتوبةُ هي تَ . الم جاوب لوكيس ي ع ك من إيمانٍ حقيقي ما في قلبك س بيسوع 

 . المسيح

 سوع لوا ي ب قْ و أن ي ه أال و الناسِ ريده اُهللا من الذي ي الثالث التجاوبِ نأتي اآلن إلى
 وَأما كُلُّ الَّذين قَبِلُوه فََأعطَاهم سلْطَانًا َأن يصيروا " : ١٢ : ١ وحنَّا ي في إنجيِل قرُأ فنحن نَ . المسيح

همبِاس نُونْؤماِهللا، َأيِ الْم الَدَأو " . 

 ِلكَي يعطيكُم " : ١٧ - ١٦ : ٣ س س قرُأ في رسالة أفَ يسوع المسيح؟ نَ ل ب قْ ما المقصود بَأن نَ
سنِ، بِحاطانِ الْبي اِإلنْسف هوحبِر ةوا بِالْقُودتَتََأي َأن ،هدجنَى مي بِ غانِ فبِاِإليم يحسلَّ الْمحِلي 

قُلُوبِكُم " . رينا أنوهذا ي الم ي سيح في قُ كُ س اَل نا لوبِ نح نا إيمان كُ أيضاً ونقرُأ . به ولوسي في رسالة



 متََأصلين ومبنيين فيه، وموطَّدين في قَبِلْتُم الْمسيح يسوع الرب اسلُكُوا فيه، فَكَما " : ٧ - ٦ : ٢
 ب جِ ي ، في قلوبنا سوع َل ي ب قْ د أن نَ ع أنه ب وهذا يعني . " اِإليمانِ، كَما علِّمتُم، متَفَاضلين فيه بِالشُّكْرِ

 . فيه والتأصِل بات في الثَّ ر م تَ س علينا أن نَ

 ن داً م لَ ح و بِ ص ن بيسوع فإنك تُ ؤم حين تُ و . به ن ؤم عني أن نُ يسوع المسيحِ ي ل نا ولُ ب قُ ، إذاً
 ك بِ لْ في قَ القُدسِ حِ و ر ال ِل م ديدةً من خالِل ع ليقةً ج ح خَ بِ تُص و ديد ج ن د م لَ و كما أنك تُ . أوالد اِهللا

وح يات وقُ . ك بوُل ي في قلوبنا وحياتنا ي نَ سوع عني أن ج لَ ع ر ه ب اً وس نَ . داً على حياتنا ي أن فيجب س م ح 
ي أن تَ ليسوع ر ب على ع ع ب نا لوبِ شِ قُ ر نُطيع في كُ أن لِّ ه لنا ا يقولُ م نَ ، ه نا في اتكاٍل حياتَ عيشَ وأن 

كام نَ ، ٍل عليه نُ مو نْ وأن م و القَ اً دائماً في ع كَ رِ نا وشَ ت ت نا م ع ه . 

 فأرجو أن تُصغي إلى ما ، ك ك وحيات بِ لْ سوع في قَ ي َل ب قْ تَ يمكنَك أن ُل كيفَ اء س تَ تَ تَ نْ إن كُ و
قولُ ي الر ه س وُل ي وح سيحِ ٢٠ : ٣ الرؤيا رِ فْ نَّا في سالم دفٌ " : على ِلسانِ السياقابِ هنَذَا ولَى الْبع 

عَأقْري . وعم وهو هعشَّى مَأتَعو هخُُل ِإلَيَأد ،ابالْب فَتَحي وتوص دَأح عمس ِإن " . 

 ، فيجب عليك أن اً أنتَ شخصي أنه ينْطَبِقُ على حياتك وتؤمن ار ر الس ب ع الخَ م س تَ حين ، إذاً
رتُعب ع ن ذلك قْ تَ بأن ب في قلبِ َل يسوع وحيات خالِل ك نم ك الةص ب سيطة هذحاول أن ترددها كَه ، 

 وَأنك تألمتَ ، ألجلي لى هذه األرضِ إ تَ ْئ َأنك جِ ن م ؤ َأنا أ ، ب يا ر " : من بعدي، إنتهز الفرصه وقُل
وص ل غْ تَ لكي تَ ب لي خَ ف ر قُم طاياي، وَأنك نلكي تُ ا مو األ تَ م عطيني نُ ت ص ر ةً وح ةً ياةً أبدي . َأنا َأفتح 

– يا ر قَ – ب باب لبي وحياتي لك . َأن تَ تأتي و أرجوك تَ خُ د َل إلى قلبي وحياتي، وَأن ر كون اً ب 
صاً لي لِّ خَ وم . بأن دهوأنا أتع و بِ قَ أث ك أن كُ ُأطيع آمين . أيامِ حياتي لَّ ك ." 

 بوُل قُ فَ . لوبهم وحياتهم في قُ سوع المسيح لوا ي ب قْ ميع الناسِ أن ي من ج ريد ي وهكذا، فاُهللا
هو التَّ ي سوع جاو اِهللا ب عم ةليمس بعالقة للبدء حيدنا قَ لْ كما قُ و . الو قُ ، َل قليٍل ب فِإن ب ي وَل يسوع ني ع 

 . طاعةً تامةً ه تُطيع وأن ه قَ بِ ث َأن تَ

 : ١٢ س قُ ر رُأ في إنجيِل م قْ نَ . ة ب ح م ال فَهو اسِ النَّ ه اُهللا من ريد الذي ي ع ابِ الر ب جاو التَّ أما
وتُحب الرب ِإلهك من كُلِّ قَلْبِك، ومن كُلِّ نَفْسك، ومن كُلِّ " : سيحِ الم د ي الس انِ س على ِل ٣١ - ٣٠



تركُلِّ قُد نمو ،كْرِكف ةُ اُألولَى . كيصالْو يه ههذ . يا هثْلُهةٌ ميثَانو : ككَنَفْس كقَرِيب بتُح . سلَي 
. " وصيةٌ ُأخْرى َأعظَم من هاتَينِ

 أن نُحب و ، نا س وَأن نُحب أنفُ ، ه ب ح هو َأن نُ يريده اُهللا منَّا إذاً التجاوب الرابع الذي
 لِّ كُ ن وم ، نا بِ لْ قَ لِّ اَهللا من كُ ب علينا َأن نُحب جِ ه ي نَّ إ ه سوع بقوِل ه ي د ص ا الذي قَ م ن ك لَ . خرين اآل
 نا َأن نُ ك م فال ي . ا نَ يان كَ لِّ كُ بِ اَهللا َأن نُحب هو نا قصود ه الم ؟ نا ت ر د قُ ومن كُلِّ فكْرِنا، لِّ كُ ن وم ، نا س فْ نَ
 ، نا مات ل وفي كَ ، نا في أفكارِ ه ب ح َأن نُ علينا ب جِ ي ْل ب ؛ نا لوبِ ف قُ ص ن ةً بِ ب ح ةً أو م ص ةً ناق ب ح اَهللا م حب نُ

 أن نُكَرس لَه ني ع الحقيقيةُ ِهللا تَ تُنا ب ح فم . يء شَ لِّ وفي كُ ، نا ف واق وفي م ، نا ف واط وفي ع ، وفي أفعاِلنا
 . تَنا بالكامِل نُفوسنا وحيا

 ب ك َأن تُح ريد ي فاُهللا . طْ قَ ه فَ نا لَ ت ب ح ر على م ص تَ قْ ا ال تَ نَّ ريدها اُهللا م ةَ التي ي ب ح الم ن كما َأ
 ةً ي ح ض ةً وم لَ ةً باذ ب ح ب اآلخرين م ك َأن تُح ريد ي كَما أنه . عزيزٍ ومحبوبٍ لَديه صٍ خْ شَ ك كَ س فْ نَ

وص ةً بور . 

لْنا اآلنصو إلى التجاوبِ الخامسِ واألخيرِ الذي ي ناُهللا م ريده الناسِ َأال و ه و ي تْ َأن عوا ب 
ي الم سيح سوع . فقد قاَل ي اِئي، " : ٢٣ : ٩ للناسِ في إنجيِل لوقا سوعرو يْأتي َأن دَأح ادَأر ِإن 

 كُلَّ يومٍ ع يسوع المسيح ب تْ ا َأن نَ نَّ ريد م اُهللا ي ، إذاً . " صليبه كُلَّ يومٍ، ويتْبعني فَلْينْكر نَفْسه ويحمْل
 . نُعانيه من معارضة واضطهاد وآالمٍ قَد رغْم كُلِّ ما

طْ والسؤاُل الذي ي نَ ر فْ ح س نا هتْ كيفَ نَ " : هو ه ب في حيات المسيح ع نا اليومي ؟ ة " 

 ه د نْ الم الحياة األبدية ع كَ وَأن ، ص الوحيد لِّ خَ َأنه الم ن ع يسوع حين نؤم ب تْ نحن نَ : أوالً
و ح د وهذا تماماً ما هو قاله . ه طْ ب ر س ا " : ٦٨ : ٦ في إنجيِل يوحنَّا ليسوع؟ يبنَذْه نِإلَى م ،بر 

 . " دك كَالَم الْحياة اَألبدية عنْ

 و ٢٩ : ١١ ى تَّ سوع في إنجيِل م فكما قاَل ي . ه علينا ر ي ُل ن م ح ن نَ ي ع يسوع ح ب تْ نحن نَ : ثانياً
٣٠ : " كُمَأنَا ُأرِيحاِل، ومي اَألحيلالثَّقو بِينتْعالْم يعما جي ا ِإلَيالَووا . تَعلَّمتَعو كُملَييرِي علُوا نمحا 

م كُمةً ِلنُفُوساحوا رالْقَلْبِ، فَتَجِد عاضتَومو يعديفٌ . نِّي، َألنِّي وي خَفلمحو نييرِي هن َألن " .



 و ه َألنه ه نا لَ يات ح يادةَ ق م لِّ س نُ أن و ، ه نا لمشيئت فوس ضع نُ سيحِ هو َأن نُخْ ر الم ي َل ن م ح والمقصود بأن نَ
ر ا ب لحياة . ح  كما أن َل نم ي نَ رِ المسيحِ علينا ي نْ عني َأن ض في خ إلى يسوع م د م ت وفي ع ه م في ل ه 

 . اً له ر م َل ثَ م ح وَأن نَ ، ه ع م م د خْ نَ وأن ، هذا العالمِ

 ٢٣ : ٩ لوقا جيِل فَكَما قرأنا قبَل قليٍل في إن . ليبه ُل ص م ح سوع حين نَ ع ي ب تْ ن نَ ح نَ ، ثالثاً
 ِإن َأراد َأحد َأن يْأتي وراِئي، فَلْينْكر نَفْسه ويحمْل صليبه كُلَّ يومٍ، " : على لسانِ المسيحِ

 . سيح عاناة َألجِل الم ضِ واأللمِ والم فْ ِل الر م ح لتَ ين د ستع َأن نكون م و ه هنا والمقصود . " ويتْبعني
 . لَه نا ت م د خ نا بشخصِ السيد المسيحِ أو بسببِ قد نُعاني الكثير من األلمِ واالضطهاد بسببِ إيمان ف

 ". خدمته من خدمة الرب، إالَّ أنَّنا ال نَتْعب في رغْم أنَّنا قَد نَتْعب : " لَكن كَما قاَل أحد رِجاِل اِهللا

 وغايتُنا . فيسوع هو مثالُنا الكامُل . ه عاليم طيع تَ ه ونُ نْ م م لُّ ع تَ سوع حين نَ ع  ي ب تْ نَ ، نَحن رابعاً
 َألن الَّذين " : ٢٩ : ٨ رسالة رومية لهذا يقوُل الرسوُل بولُس في . الحياة هي أن نَتشَبه بِه هذه في

 . " وا مشَابِهِين صورةَ ابنه سبقَ فَعرفَهم سبقَ فَعينَهم ِليكُونُ

 سوع ي باع تِّ وا . َل حياتنا على األرضِ ا و طَ سوع ع ي ب تْ ا جميعاً َأن نَ نَّ ريد م فاُهللا ي ، وهكذا
ي نَ ع نْ ني َأن ض ه، متمدوخ هلمفي ع نَ إليه تَ وَأن ع م نُ نْ لَّم وَأن ،ه ط ي نَ ع وأََن ،خْ ه د م وَأن ،نُ ه م ج د نم ه 
خ الِل س نا في النورِ لوك . 

وأن ،كُلِّ قَلْبِك نم هعتَتْب المسيحِ، وأن اً ليسوعقيقيتلميذاً ح تَكون هي أن كلوصالتُنا ألج 
ليماً نابعاً محيحاً وسباً صتَجاو هعم بتَتَجاو أن لَّمتَتَع وأن ،لَه ياتَكح ستُكَر ككراإد ن وتقديرِك 

 نَحن " : ١٩ : ٤ فَكما يقوُل الرسوُل يوحنَّا في رسالته األولى . العميق ِلما فَعلَه ألجلك على الصليبِ
 . " نُحبه َألنَّه هو َأحبنَا َأوالً

جبرنام نم في درسٍ جديد نَلقاكُم نَّا أطي ، " تلمذة " وإلى أنم ات لكُموالتحي اُألمنيات ب . 
. آمين . ركُم في المسيحِ يسوع وسالم اِهللا الذي يفوقُ كُلَّ عقٍْل يحفَظُ قُلوبكُم وأفكا


