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 يظْهِر صفات تَتوافَقُ مع كونه تَلميذاً للمسيح التلميذُ
____________________________________________________________ 

 عاِله لكي يجِب على كُلِّ مؤمنٍ بيسوع المسيحِ أن يتَغَير في تفكيرِه، وسلوكه، وأقواِله، وأف
 مـن فال يمكن لشخصٍ خاطٍئ أن يخْتَبِر الخَـالص وأن يولَـد . للسيد المسيح حقيقياً يكون تلميذاً

. دون أن يظْهر هذا التَغيير في حياته جديد

م وعندما دعا يسوع تالميذَه األواِئ . إن كُلَّ تلميذ هو تابِع ليسوع المسيح  َل ألن يتْبعوه، لـَ
 فقد كان بطْـرس ويوحنَّـا ويعقـوب . طَبقية أمام النَّاسِ معوقات يضع أي حواجِز اجتماعية أو

 وهكـذا فـإن . سمك، وكان سمعان القانَوِي سياسياً غَيوراً، وكان متَّى جابي ضـراِئب صيادي
 ) ومـا زاَل ( وقد كان يسـوع . تِّباعِ يسوع والسيرِ معه أينَما ذَهب إل التَّلمذة هي دعوةٌ الدعوةَ إلى

 . يتْرك تأثيراً عجيباً ورائعاً على النَّاسِ مما يجعلُهم يتْبعونَه كتالميذَ لَه طبعاً

قيقيالتلميذَ الح وكَما أن هديس عتْبأيضاً ، ف ي نْهم لَّمتَعي ـِل . إنَّهسمـاِل الرأع فْرس أن غْمفر 
 فـي األناجيـَل هـو " تلميذ " يصفُ المسيحيين عموماً بأنَّهم تالميذ، إالَّ أن المعنى األصلي لكلمةَ

 أيضـاً ، و االستماعِ إليـه ، و معلِّمه دة فالتلميذُ يتعلَّم من خالِل مشاه ". متَدرب " أو " طاِلب " أو " متَعلِّم "
 لَـه، م معـه، ومـراقَبتهِ م من خالِل سيرِه ون تعلَّم المسيحِ ي تالميذَ وبالتالي فإن . ه ليد ق تَ من خالل
 . ليده في كُلِّ شَيء تق و إليه، مِ واستماعهِ

 بصـورة دائمـة، يسـوع فقد كانوا يرافقون . ه وهذا هو ما كان التالميذُ األواِئُل يفْعلونَ
وي ،هإلى تَعاليم غونصهِم ويتسـاؤالت نع جيبوي النَّاس لِّمعي وهو بونَهكـانوا . راق ـمكَمـا أنَّه 

فاءعالض عشَجوتى، ويالم قيمضى، ويرشْفي المي وهو عونَهمسوي دونَهشاهوق . ي أيضاً وهو رأوه د 
على الشَّياطينِ واألرواحِ الشريرةو ةوى الطَّبيععلى ق لْطانَهس مارِسفقـد . ي ،بِ هذا كُلِّهإلى جان 

ـنم قـام وحين ،ميعِ الخُطاةِل جألج هذََل نَفْسب للنَّاسِ حين ةالفَريد هتبحيانٍ على مع كانا شُهود 
عرِ مالقَب توعلى الم تَهرناً نُصل .



 ويجِب علينا أن نَعلَم أن التالميذَ األواِئَل لم يكونوا يتَعلَّمون من يسوع لمجـرد اكتسـابِ
 وبسببِ إطاعتهِم لوصاياه، فقـد . ، بل لكي يطيعوا وصاياه ويتشبهوا بِه فقط المعلومات والمعرِفَة

ي رغَي ِلهِموح نم كَةً لآلخَرينرب ملَهعوج مياتَهح و . سوع واضحاً تمام وتالميذُه يسوع تأثير قد كان 
 ] أي القادة الـدينيون [ فَلَما رَأوا : " ١٣ : ٤ حيثُ نقرُأ في سفْرِ أعماِل الرسِل على الناسِ الوضوحِ

جونَّا، ووحيو سطْرةَ براهجوا مبجانِ، تَعيامعلْمِ وا الْعيمدانَانِ عا ِإنْسموا َأنَّهـا . دما َأنَّهمفُوهرفَع 
وعسي عكَانَا م ." 

 لهذا يقـوُل . وبتالميذه األواِئِل تَعاليمِ يسوع والتشبه بِه طاعتنا ل من خالِل نَحن نتعلَّم إذاً،
 وما تَعلَّمتُموه، وتَسلَّمتُموه، وسمعتُموه، ورَأيتُموه في، فَهذَا : " ٩ : ٤ ي رسالة فيلبي الرسوُل بولُس ف

 ". افْعلُوا

ويـتعلَّم سـوعي عتْبالذي ي الشخص والتلميذَ ه ؟ لقد قُلنا إنفاتُ التلميذص يما ه ،اآلنو 
نْهم . نا يسوعلَّموقد ع هياتبوضوحٍ في ح رتَظْه نَةيعم فاتفُ بصتَّصي قيقيالتلميذَ الح وسوفَ . أن 

ي سيحِ أنالم ليسوع على كُلِّ تَلميذ جِبي ةئيسير فاتص شْرنا عُل هتحلَّى بِها نَتناو : 

 إيمانـاً راسـخاً يـؤمن هي أنَّه التي يجِب أن يتحلَّى بِها كُلُّ تلميذ ليسوع الصفَةُ األولى
 مـن يتْبعنـي فَـالَ . َأنَا هو نُور الْعالَمِ : " ١٢ : ٨ فقد قاَل يسوع في إنجيِل يوحنَّا . بيسوع المسيح

اةيالْح نُور لَه كُونْل يب ةي الظُّلْمي فشمقاَل في إنجيل يوحنَّا ". ي ا : " ٣٦ : ١٢ كَما أنَّهـا دم م  م لَكـُ
 وهكذا، فإن . وهذا يرينا أن يسوع دعا النَّاس لإليمانِ بِه ". النُّور آمنُوا بِالنُّورِ ِلتَصيروا َأبنَاء النُّورِ

 . بيسوع المسيح راسخَاً أولى صفات التلميذ الحقيقي هو أنَّه يؤمن إيماناً حقيقياً

 . يسـوع المسـيح يطيع جِب أن يتحلَّى بِها كُلُّ تلميذ ليسوع هي أنَّه التي ي الثانية الصفَةُ
ي : " مخاطباً اليهود الذين آمنوا بِه ٣٢ - ٣١ : ٨ فقد قاَل يسوع في إنجيل يوحنَّا فـ ـتُّمثَب ِإن م  ِإنَّكـُ

 إذاً، إحدى الصفات الهامـة ". ، والْحقُّ يحرركُم كَالَمي فَبِالْحقيقَة تَكُونُون تَالَميذي، وتَعرِفُون الْحقَّ
طيعي أنَّه يليسوع ه لكُلِّ تلميذ ه تَعاليمديس .



 يسـوع المسـيح التي يجِب أن يتحلَّى بِها كُلُّ تلميذ ليسوع هي أنَّه يخْدم الثالثة الصفَةُ
 ِإن كَان َأحد يخْدمني فَلْيتْبعني، وحيثُ : " ٢٦ : ١٢ إنجيِل يوحنَّا فقد قاَل يسوع في . بِتَفانٍ وإخالصٍ

م ". َأكُون َأنَا هنَاك َأيضا يكُون خَادمي  ويجب علينا أن نَعلَم أنه عندما دعانا يسوع للخدمة فإنَّه لـَ
دراوس . ا للخدمة معه يدعنا إلى خدمة نَقوم بِها بمفردنا، بل دعان  فهو الذي قاَل لبطْرس وأخاه أنـْ

 أرسـَل تالميـذَه كما أنَّه هو الذي ". هلُم وراِئي فََأجعلُكُما صياديِ النَّاسِ : " ١٨ : ٤ في إنجيِل متَّى
 وقد كـان ينبغـي . ١٠ ل لوقا اثنينِ اثنينِ لتوصيِل رِسالة الخَالصِ للنَّاسِ حسب ما نَقْرُأ في إنجي
 كُلٌّ بحسبِ الخدمة التي اْئتَمنَه – على هؤالء التالميذ أن يستَخْدموا مواهبهم المتعددة لخدمة الناسِ

 . اُهللا عليها والموهبة التي أعطاه اُهللا إياها

 يحب اآلخَـرين بـذات ميذ ليسوع هي أنَّه التي يجِب أن يتحلَّى بِها كُلُّ تل الرابِعةُ الصفَةُ
 وصـيةً : " ٣٥ - ٣٤ : ١٣ فقد قاَل يسوع في إنجيل يوحنَّا . المحبة التي تَعلَّمها من يسوع المسيح

يكُمطةً َأنَا ُأعيددا : جضعب كُمضعوا ببتُح َأنْ . َأن ونبَأنَا تُح تُكُمببا َأحا كَمضعب كُمضعا بضَأي بِهذَا . تُم 
 فَمن صفات التلميذ المسـيحي هـي ". ِإن كَان لَكُم حب بعضا ِلبعضٍ : يعرِفُ الْجميع َأنَّكُم تَالَميذي

 عبر الرسوُل بولُس عـنِ وقد . شَبيهةً بمحبة المسيحِ لَنا أنَّه يحب المؤمنين والنَّاس محبةً مضحيةً
ى أهـِل كورنثـوس  : ٨ - ٤ : ١٣ المحبة المسيحية بطريقة رائعة حيثُ قاَل في رسالته األولى إـل

 تَطْلُـب مـا الْمحبةُ الَ تَتَفَاخَر، والَ تَنْتَفخُ، والَ تُقَبح، والَ . الْمحبةُ الَ تَحسد . الْمحبةُ تَتََأنَّى وتَرفُقُ "
الس الَ تَظُنو ،تَدالَ تَحا، وهقُ وء، ِلنَفْسدتُصو ،ءُل كُلَّ شَيتَمتَحقِّ، وبِالْح حْل تَفْربِاِإلثْمِ ب حالَ تَفْرو 

ءلَى كُلِّ شَيع بِرتَصو ،ءو كُلَّ شَيجتَرو ،ءقُطُ َأ . كُلَّ شَيةُ الَ تَسبحا اَلْمدب ." 

 تمتَّع بعالقَـة ي التي يجِب أن يتحلَّى بِها كُلُّ تلميذ ليسوع المسيحِ هي أنَّه الخامسةُ الصفَةُ
الرب عم ةميمسيحِ حالم سوعفي إنجيِل يوحنَّا . ي سوع١٦ و ٨ - ٥ : ١٥ قاَل ي " : َأنْتُمةُ ومَأنَا الْكَر 

اناَألغْص . ثْبي يًئا الَّذلُوا شَـيتَفْع َأن ونري الَ تَقْدونبِد يرٍ، َألنَّكُمرٍ كَثي بِثَمْأتهذَا ي يهَأنَا فو يتُ ف . 
ه فـي النَّـارِ، ه ويطْرحونـَ  ِإن كَان َأحد الَ يثْبتُ في يطْرح خَارِجا كَالْغُصنِ، فَيجِفُّ ويجمعونـَ

 َأن تَـْأتُوا : بِهذَا يتَمجد َأبِي . ثَبتُّم في وثَبتَ كَالَمي فيكُم تَطْلُبون ما تُرِيدون فَيكُون لَكُم ِإن . فَيحتَرِقُ
 بوا وتَـْأتُوا لَيس َأنْتُم اخْتَرتُموني بْل َأنَا اخْتَرتُكُم، وَأقَمتُكُم ِلتَـذْه ... . بِثَمرٍ كَثيرٍ فَتَكُونُون تَالَميذي

". بِثَمرٍ، ويدوم ثَمركُم، ِلكَي يعطيكُم اآلب كُلَّ ما طَلَبتُم بِاسمي



قيقيالح للتلميذ فاتةَ صدع اآليات في هذه سـيح : نَجِدالم قى ثابتاً في يسـوعبفالتلميذُ ي . 
ى د بالثَّمرِ هنا هو أن يأتي التلميذُ بأشخاصٍ والمقْصو . والتلميذُ يأتي بثَمرٍ كَثيرٍ ودائمٍ  آخَـرين إـل

 إلـى أن اإليمان والشخصية والمواهب الرب يسوع، وأن يساعد المؤمنين الجدد على النُّضجِ في
الرب ةلخدم لينيصيروا مؤه . 

 مسـتَعد للتغيـرِ هـي أنَّـه ُ التي يجِب أن يتحلَّى بِها كُلُّ تلميذ ليسـوع السادسة الصفَةُ
 - ٣٩ : ٦ ضرب يسوع مثَالً في إنجيِل لوقا . يسوع المسيحِ واكتسابِ صفات جديدة إكْراماً السمِ

 َل مـن هْل يقْدر َأعمى َأن يقُود َأعمى؟ َأما يسقُطُ االثْنَانِ في حفْرة؟ لَيس التِّلْميذُ َأفْضـ : " فقال ٤٢
هلِّمعثَْل مم كُونالً يكَام ارص نْل كُلُّ مب ،هلِّمعـا . مَأمو ،يـكنِ َأخيي عي فالْقَذَى الَّذ اذَا تَنْظُرِلم 

يكتَقُوَل َألخ َأن رفَ تَقْدكَي ا؟ َأولَه فَالَ تَفْطَن كنيي عي فةُ الَّتالْخَشَب : ي، دا َأخي ُأخْرِجِ الْقَـذَى ينع 
 َأخْرِج َأوالً الْخَشَبةَ من عينـك، ! الَّذي في عينك، وَأنْتَ الَ تَنْظُر الْخَشَبةَ الَّتي في عينك؟ يا مراِئي

يكنِ َأخيي عي فالْقَذَى الَّذ تُخْرِج ا َأنديج رصتُب ينَِئذحو ." ـوسيحِ هالم ليسوع قيقيإذاً، التلميذُ الح 
ناِهللا . القابُِل للتعلُّمِ والتدريبِ المؤم فده عتتوافَقُ م ةديدج فاتالكتسابِ ص دتَعسالم نالمؤم ووه 

 . لَه بأن يصير مشابِهاً للسيد المسيح

 . إنْكار الذَّات والتضـحيةُ ى بِها كُلُّ تلميذ ليسوع هي التي يجِب أن يتحلَّ السابعةُ الصفَةُ
 ِإن َأراد َأحد َأن يْأتي وراِئي، فَلْينْكر نَفْسـه : " ٢٦ - ٢٣ : ٩ فقد قاَل يسوع لتالميذه في إنجيل لوقا

 يخَلِّص نَفْسه يهلكُها، ومن يهلك نَفْسه من َأجلي فَِإن من َأراد َأن . ويحمْل صليبه كُلَّ يومٍ، ويتْبعني
 َألنَّه ماذَا ينْتَفع اِإلنْسان لَو ربح الْعالَم كُلَّه، وَأهلَك نَفْسـه َأو خَسـرها؟ َألن مـنِ . فَهذَا يخَلِّصها

 ". بن اِإلنْسانِ متَى جاء بِمجده ومجد اآلبِ والْمالَِئكَة الْقديسين استَحى بِي وبِكَالَمي، فَبِهذَا يستَحي ا
 فَهدفُ كُلِّ تلميذ حقيقي ليسوع المسيحِ هو أن يمجد الرب في كُلِّ شَيء يقوم بِه وفـي كُـلِّ يـومٍ

 ا أن نُضحي براحتنا ووقتنا وماِلنا، أو أن نتعـرض وقد يتطلَّب ذَِلك منَّ . يعيشُه على هذه األرضِ
سيحينا المبِ إيمانببِس هادطأو االض عاناةفْضِ أوِ المللر . 

 التكريس الكامـٌل ليسـوع التي يجِب أن يتحلَّى بِها كُلُّ تلميذ ليسوع هي الثامنةُ الصفَةُ
 يا : وفيما هم ساِئرون في الطَّرِيق قَاَل لَه واحد : " ٦٢ - ٥٧ : ٩ ِل لوقا فنحن نقرُأ في إنجي . المسيح

 ِللثَّعاِلبِ َأوجِرةٌ، وِلطُيورِ السـماء َأوكَـار، وَأمـا ابـن : فَقَاَل لَه يسوع . سيد، َأتْبعك َأينَما تَمضي
سي نَأي لَه سانِ فَلَياِإلنْس هْأسر دن . قَاَل آلخَري : ونعالً : فَقَاَل . اتْبَأو ـيضَأم ِلـي َأن اْئذَن ،ديا سي



 وقَـاَل . دعِ الْموتَى يدفنُون موتَاهم، وَأما َأنْتَ فَاذْهب ونَاد بِملَكُوت اِهللا : فَقَاَل لَه يسوع . وَأدفن َأبِي
د : فَقَاَل لَه يسوع . َأتْبعك يا سيد، ولكنِ اْئذَن ِلي َأوالً َأن ُأودع الَّذين في بيتي : خَر َأيضا آ َأحـ سلَي 

 ". يضع يده علَى الْمحراث وينْظُر ِإلَى الْوراء يصلُح ِلملَكُوت اِهللا

 غباً في أن يتْبع يسوع، لكنَّه لَم يحسب الكُلْفَةَ المتَرتِّبةَ نرى هنا أن الشخص األوَل كان را
 فقد رأى الناس يتْبعون يسوع، ورأى المعجزات التي صنَعها يسوع فأراد أن يقْتَـرِب . على ذَِلك

ة أن لَكنَّنا نَعرِفُ من خال . من يسوع الذي كَان محطَّ أنْظارِ الجميعِ نا لألناجيـِل األربعـتِل قراء 
 أهالي منْطقَة اليهودية رفَضوا يسوع، وأن أهالي منْطقَة الجليـِل طَـردوه، وأن أهـالي كُـورةَ

 رينـا وهـذا ي . ضوا إقامتَه فيها الجدرِيين توسلوا إليه لكي ينْصرِفَ عنْهم، وأن أهالي السامرة رف
 كَما هو حاُل معلِّمـه مرةً ُأخرى أن التلميذَ الحقيقي يمكن أن يتعرض للرفضِ واالضطهاد واأللمِ

هديوس . 

سوعي عتْبي ألن دعجاهزاً ب كُنالثاني لم ي الشخص راغباً . ونَرى أيضاً أن كان أنَّه غْمفر 
نبِ ميسوع في التقر قاً أمامبسطَاً مشَر عضو إالَّ أنه ،اُل التالميذح وسوع كَما هي . منه فقد طلب 

لدفنِ أبيه بيذه بأن لَه يأذَن أن . طيـعي أن جِـبي التلميذَ الحقيقي يعرفَ أن أن هأراد سوعي نلك 
طأو شَر دقَي وند نَ . الرب أن جِبوي ـنحـاٍل م عني بـأيِل ال يجلهذا الر سوعي ما قالَه أن لَمع 

 والءنـا لَكنَّه يريدنا أن نَفْهـم أن . ا وأمهاتنا ئن األحواِل أنَّه يدعونا إلى إهماِل مسؤولياتنا تَجاه آبا
 . وتكريسنا للرب يجِب أن يفوقَ والءنا وتكريسنا لواِلدينا

أكْثَـر هتَعلِّقاً بأهلم كان الً فَقَدأو هَل بيتأه عودي أن الذي أراد ِل الثالثجالر ا في حالَةأم 
بالرب هلُّقتَع نم . ألن ه لـلـوداعِ أه في حاِل ذَهابِه إليه عودي َل لَنجهذا الر أن سوعفَ يروقد ع 

 وهكذا فإن التلمذةَ الحقيقيةَ تتطلَّب تكريساً حقيقياً للرب يسـوع . قٌ بِهِم وال يطيقُ فُراقَهم قَلْبه متعلِّ
 . المسيح

ي أنَّـه التي يجِب أن يتحلَّى بِها كُلُّ تلميذ ليسوع التاسعةُ الصفَةُ أما فَهـ سـوعي ـبحي 
 - ٢٦ : ١٤ قاَل يسوع في إنجيل لوقا . شَيء آخَر في هذه الحياة المسيح أكْثَر من أي شَخْصٍ أو

ى ِإن كَان َأحد يْأتي ِإلَي والَ يبغض َأباه وُأمه وامرَأتَه وَأوالَده وِإخْوتَه وَأخَواته، ح : " ٣٣ و ٢٧  تـَّ
ومن الَ يحمُل صليبه ويْأتي وراِئي فَالَ يقْدر َأن يكُـون . ميذًا نَفْسه َأيضا، فَالَ يقْدر َأن يكُون ِلي تلْ



 مـا ". فَكَذِلك كُلُّ واحد منْكُم الَ يتْرك جميع َأمواِله، الَ يقْدر َأن يكُون ِلـي تلْميـذًا ... ِلي تلْميذًا
 الحقيقي يحب الرب أكْثَر من نَفْسه، ومن أبيـه وأمـه، وإخوتـه قَصده يسوع هنا هو أن التلميذَ

هوأوالد هوامرأت ،هاألشخاصِ أو . وأخوات هؤالء هكْري أن ينبغي على التلميذ وهذا ال يعني أبداً أنه 
تلميذاً حقيقي م لكي يكوننساهأو أن ي ،ملَههمأو أن ي ،مهالمسيح غير اً ليسوع . سقـدالم فالكتـاب 

 لهذا فإن المعنى . يوصينا دوماً بأن نُكْرِم آباءنا وأمهاتنا، وأن نُحب اآلخَرين، وأن نَعتني بعائالتنا
 في هـذه شَيء الذي قَصده يسوع هنا هو أن التلميذَ الحقيقي يحب الرب أكثر من أي شَخْصٍ أو

ياةالح . 

 أما المقصود بحمِل الصليبِ فَهو أن التلميذَ الحقيقـي سـيواجِه الكثيـر مـن المتاعـبِ
هبِ إيمانببس ِل واآلالمِ واالضطهاداتشاكالمو . ،هدخلصـاً لسـيبقى أميناً ومي فإنَّه ذَِلك غْمر نلَك 

 . أي شيء ألجِل المسيح ومستعداً للتخلِّي عن

 المسـيح واألخيرة التي يجِب أن يتحلَّى بها كُلُّ تلميذ ليسوع الصفَة العاشرة ثُم نأتي إلى
أال وهي أنَّه ي أمام دسيح شْهالم سوعي نع ٤٨ - ٤٥ : ٢٤ نقرُأ في إنجيِل لوقا . اآلخَرين " : ينَِئذح 

فَتَح ] سوعي [ منَههذ وا الْكُتُبمفْهِلي . مقَاَل لَهو : تََألَّمي يحسالْم ي َأنغنْبي هكَذَا كَانو ،كْتُوبم وهكَذَا ه 
 مبتَدًأ عِ اُألممِ، ويقُوم من اَألموات في الْيومِ الثَّاِلث، وَأن يكْرز بِاسمه بِالتَّوبة ومغْفرة الْخَطَايا ِلجمي

يمشَلُأور نم . ِلذِلك ودشُه َأنْتُمو ." يه قيقيالح التلميذ فاتإحدى ص أن اآليات خالِل هذه ننرى م 
 فَهو يخْبِر اآلخرين عن محبة اِهللا للجِنْسِ البشري، وعـنِ السـببِ الـذي . أنَّه شاهد أمين للمسيحِ

هلى ألج  جاء يسوع إلى هذه األرضِ قبَل ألْفَي سنَة، وعن ما فَعلَه السـيد المسـيح ألجلنـا عـل
هخلِّصاً لحياتاً ومبر لُهقْبوي بيسوع نيؤم نكُلَّ م رالتي تَنْتَظ ةاألبدي ياةنِ الحعليبِ، والص . 

 نَستَعرِض بصورة سريعة أهم عشْرِ صفات يتَحلَّى ل ذا اليومِ، تَعاَل وقَبَل أن نَخْتم حلْقَتَنا له
 : بِها التلميذُ الحقيقي ليسوع المسيح

• سيح أوالً، التلميذُ الحقيقيالم بيسوع نيؤم . 
• قيقيسيح ثانياً، التلميذُ الحالم يسوع طيعي . 
• قيقيثالثاً، التلميذُ الح مخْدسيح بِتَفانٍ وإخالصٍ يالم يسوع . 
• سيح رابعاً، التلميذُ الحقيقيالم يسوع نها ملَّمالتي تَع ةبحالم بذات اآلخَرين بحي .



• سيحِ خامساً، التلميذُ الحقيقيالم سوعي الرب عم ةميمح بعالقَة تمتَّعي . 
 . ليسوع للتغيرِ واكتسابِ صفات جديدة إكْراماً اده سادساً، التلميذُ الحقيقي يبدي استعد •
 . ألجِل يسوع المسيح بوقته وماِله وراحته سابعاً، التلميذُ الحقيقي ينْكر ذاتَه ويضحي •
• حياتَه سكَري سيح ثامناً، التلميذُ الحقيقيالم ليسوع . 
• تاسعاً، التلميذُ الحقيقي بحي ياةالح في هذه آخَر شَخْصٍ أو شَيء أي نم أكْثَر سوعي . 
• سيح عاشراً، التلميذُ الحقيقيالم سوعي نع اآلخَرين أمام دشْهي . 

 لهذا، صالتُنا ألجلك هي أن يعطيك الرب القُوةَ والحكْمةَ والفَهم لكي تَكون تلميذاً حقيقيـاً
 . تََحيا لَه، ولكي تَعيشَ من أجله، ولكي تَشْهد عنْه وتَخْدمه من كُلِّ قَلْبِك وفَكْرِك وقُدرتك لَه، ولكي

كَةبارالم اآليات ههذ عكُكُم متامِ، نَتْرالرسول األولى وفي الخ سطرب رسالة ن١٧ : ١ م - 
 وف، عاِلمين َأنَّكُم افْتُديتُم الَ بَِأشْياء تَفْنَى، بِفضة َأو ذَهبٍ، مـن فَسيروا زمان غُربتكُم بِخَ " : ١٩

الَ دبٍ ويل بِالَ عمح نا ممٍ كَرِيمٍ، كَمْل بِدب ،اءاآلب نا موهتُمي تَقَلَّدالَّت لَةاطالْب كُمتيرمِ سنَـسٍ، د 
 . " الْمسيحِ

 . لكُم منَّا أطيب اُألمنيـات والتحيـات ، " تلمذة " قاكُم في درسٍ جديد من برنامج وإلى أن نَل
. آمين . ركُم في المسيحِ يسوع وسالم اِهللا الذي يفوقُ كُلَّ عقٍْل يحفَظُ قُلوبكُم وأفكا


