
الر١٠٢الة ـس 
 

  تعلمـوا ِمنِّىتعلمـوا ِمنِّى
 

(Arabic - Learn from me.) 
 

ىاِئأحب :ديثنَحا اليوم ومهوعض :تعلمىىـوا ِمنّـوا ِمنّتعلم  
  

   .رينشْ والِعع التاِسددأ العقر نَرشَى عاِداح الححصإنجيل متى األ نوِم
 

""احمِِماحلوا نيرى علوا نيرى عليكمليكموتعلم ألنّ ألنّ....ىىنّنّوا ِموا ِم وتعلم ى وى وديعديعوم تواِضتواِض ومعقلِبقلِب ال الع....فتجد فتجد وا روا راح١.""كمكمة لنفوِسة لنفوِساح 
 

 السنين ر على م تعلمناهامإن  ..اءيأحا نَما د م الكثير نتعلمفَو وسا نتعلما زلنَوما نَدِلنذ وم  نتعلمنحنَ 
ا نَلي عودع يهانَلمتعا مِم ضعبو .اهنَا تعلمم صلةحو م هالًع ِف أوالً قو كانواءا سنّ ِمردصا ي مكّل و..الوكنَ س بِهتأثري

 ِةسرد المن وِم البيئِةنَ وِم.تعلمن نالديالو ن فِم:ةعتنو التعليم مراِدص وم.ررا الضنَلي عبِلج يقد ر آخَضعبور يبالخَ
ا نَلي إا تنقلهم وِم..يئةِد رة أوب طيراتٌاشُع م كانتْواء سعلمنت مهراِش نع الذيننِم و.. فيِهع الذى نعيشُجتم المنوِم
واإلائُلس المع ِمو .نتعلمما نسمعِمه نالرادي اِهنشَ او ومدِةاشَ على شَهوون التلفزي ام نقرِمأه كتٍبن وص ٍفح 

ِصخْوشَ ..جالٍتومية المِءرتتح ددبالم ر التىاِدصى ِمستِق يا الِعنهلموالم رفِةع..ولقد ج اءبإنجيل متى د عِم ةون 
الربي سلنَا  يقوُلوعة لنفوِسكم" :ا فيهاحوا رالقلِب فتجد تواِضعوم ديعوا ِمنّى ألنّى وة لنفوِسكمتعلماحوا رالقلِب فتجد تواِضعوم ديعوا ِمنّى ألنّى وتعلم". ِملذا كان الِحن ِةكم 
أننستجيب لد ا أ ويكفينَ.ِهِتوعننتع لى  نتح كيفَلمبالودِةاعوالتو تأكيٍدفبكّل. عاض نِج سدبهم ا راحة حانَة لنفوِسقيقي.     

 

  لم..تهم لهعي فى تبخلصين كانوا م الذينهوتالميذ  المسيح يسوعحاِل الصعلممال  بذلكدأتْب ةسيحيالم نإ 
دأتب الملكتاٍب رحبشَة سيحيبتلقينوأ ا م اليم  تعصووااي مبدأتْ  بْل..نةعيبنم وذج حنزل ِمى نالس وِم..اءم وعنينب  
ِهياِتحالب ةارِخال  وكماستقى ِهاِلص الرُلسالذين شّ بباألاونَر خبار السارة عنتالميذكانوا .. األفضلياِة الح  ذلك 

علمالمحاِل الصو وهالر بي سوعالم سيح الذى .. اِهللابنتج سدإلتم بير أزام تدخَل لىشَالص البِةريالطاهر ِهِم بد 
ِفالذى سكوكّل..ليِب على الص  كاً مِلالذين قبلوهعلى قلوبهم  ان بِهباإليم ِمواخلص خَن طايماه وصاًميذ تالوا لهار.. 

ثم كرسوا حياتهمله  ِةبتلبيد ِهوِتعله مللع ل فى مفف. .ِهِمكرالمالمسيحيةةسيحي::إيم إيم انانأو الًالً أووتلم ذة ثانياًذة ثانياً وتلموح وح يياة ماة مكركرس٢.ة ثالثاًة ثالثاًس  
 

أوإلإلاا: : الًالًأويميمانان....نَل ِها إلى صليبأتى بنَ يطرخَقل ِثح نْ ِعاانَطايدنَفنَ .هريراًال تبوح ياة أبنَةدي حيااهم انَنفوِس ى فادِِع. 
 

 .انَة لنفوِساح رجد ونَوما وتساتنَي فتتشكل ح.هع لنتبع القلِباِضتوالميع ِدعلم الوالم ىم قدندِعا أتى بنَ تَ....ذةذةالتلمالتلم: : ثانياًثانياً
 

  .انَ نفوِساحأرو اانَدتفامن  م اسِدج لم.ِه فى ملكوِتمِلعلل ىوِحن رؤِم ملكّل ِهِتوع دِةتلبي بمتِت ....ةةسسكركراة الماة المييالحالح: : ثاًثاًثاِلثاِل
 

 اإليماناإليمان.... هو اليدبثقٍة التى تمتد ِه ال لنووِناٍتب عم مجِمٍةاني اِهللان ِح المبِخ السىالكريم فى .طاِء فى الع 
زيعالتو.الذى ي ِطعاٍءخَى بسوال ي عية.رفتوحِة محبالم انضلكّل فأح م ا نعفَتربح ِهِتاج للتصالح مغ ل اِهللاعان فر

اهخطاي الولنو الحاِةيِد األبِةيعلى أس حيِدِه ابِنم صليِباس دالو الذى ب ألجلنَذله ا أجعينمولي ِم سن ر  آخَاسأس
   ٣."اؤهاؤه إرض إرضمكنمكنان ال يان ال يممون إيون إيبدبد": يقوُل ينرانيفر العب ِسبكاِتف ةيِد األباةَيالح ايحلي هانَإيم اناإلنسعليِه  ىِن ليباهوِس
 

 التلمذةذةالتلم....  كّلإنخَ  قبلوا الذينانالمسيح  الصباإليمص و وا له تالميذارنْ ِمواتعلماًتغيير اختبرواو هاً جذري 
فى حاِتيقاَل..هم بالر  وعسي: "أما أنَا أنَأما فقدا فقدأتي تُتُ أتيلتكون لتكون له له ممح ح يياة وليكوناة وليكونله له مأفضُل أفضُلم ". لقدب دوأ بوُل لسسالرح ياته 

معم أشْعلم كان هرعلِم مى عاالئيلوهو رِهصو  غَمأصبحع لى يِهديح ة فى الشّجفى الِع ضليعاًِةريع لم والمرفِةع 
  طهداًطهداًضض وم ومفاًفاًددجج م مالًالًقبقب  تُتُ كنْ كنْىىا الذا الذنَنَأأ" :ِه نفِسن ع قاَللقدف .رعل الشَ ِفن عفهوِق ي لمزير الغَهلم ِع ولكن الكتابأسفارب

                                                
  لى اإلنجيللى اإلنجيلإإ  استمعاستمع           ،                                                 ٢٩: ١١ إنجيل متى ١
   ٢٧: ١٤ إنجيل لوقا       ، ١٧: ٣ &  ١٢: ١ إنجيل يوحنا ٢
        ٦: ١١سالة إلى العبرانيين   ،   الر١٨: ٥،  رسالة بولس الرسول الثانية إلى مؤمنى كورنثوس                   ٥: ١ رسالة يعقوب ٣
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ومىىننولكنّولكنّ  فترياًفترياًومر حِِح رمفعلتُ فعلتُىىنّنّ أل ألتُتُم بج ىى ف فهٍلهٍل بجع ع دإإم م ديمعنْقاَلو ."انانيم هح نْا ِعنانيدما ظهلهر  الرب يوعسفى ر اؤي: 
"لقدلقدس مِِم سعتُتُععن عن ه ه ذا الرذا الرجل كمِم ِمجل كم نالشّ الشّن رور فعَلور فعَلربقد بقد يسيكفى أ فى أيسيك ورف ."شليمشليمورالمظه رالر لب و ولسبدعليتبعهاه  ى لب

الدعةو بالر ِمن وتعلم .فقد كتبإلىِهالِت فى رس ىِنؤِم مة غالطياألص األولاحح : "وأعوأعرفكمرفكمأي أي ها اإلا اإلهخونجيَلنجيَلة اإلة اإلخو  
الذى بشّشّالذى برأنّ أنّ بِه بِهتُتُر ههلي لي سسبح بح سبِِبسإنس ان ألنّان ألنّ إنسى لمى لمأقبله ِم ِم أقبله ندِِدنْنْ ِع ِعنإنس إنس ان وال علِِلان وال عمتهبإ بإ بْل بْلمته ععالن يالن يسسوع الم١."سيحسيحوع الم   

 

 الحالحيياة المكراة المكرسةةس.... اله إنِمفَد نذِة التلمأن يكون ؤِم المنج اًنديالحاً صلي سوعسي المحوي سعفيرى كس 
لمصِةالحاإلنس ان الذى تمرأ .. على اِهللادوج  نقرى بِسفر الخُروسم أنقدته ِح بكّلذب الِمِةكم ين ولكنّصريها  م

بِحانتفع كمتهم.حتى ظه رله الر بفى ب ِةرياء فقاَلبل سينَ جم وسى للرب: "ععلمنِِنلمى طريقكى طريقكحتى أع حتى أع رفكرفك".لقد ع لم 
الربم وسى طريقهوأص بتْحح ياته مكرسلِخاماًة تم دِةمالر بوج نْ ِم اُهللاَلعِهعب لشَداً قاِئه.. واستخدملته يرِهرحم 
  ٢:ئاٍتع ِفبر إلى أونم ينقِسهنْوا ِم يتعلم كىم لهسيحة الموع دونعمس يالذين اس النّنظ أونالِح .رص ِمِةيوِدب عنِم
 

 .اته تلبيأجا أو أرلهم أها أوض لهاِف ر بينموه . الساِميِةِةوعدال ِتلك عن ....مماهاهيينن بد بدغُولونغُولونشْشْمم: : ئة األولىئة األولىالِفالِف 
يحنجيُلا اإلثنَدع نأختي ن مرثا وممري.ج اءي سوعإلى ب يتهما بدِموٍةع نورثا  متْجلسم رنْم ِعيدقد ِهموكانتْي  

تسمعكالم هوأم رثا فكانتْا مرتبكة فى ِخ مدٍةمكثير عاَ .تة بالبيتبالر بي سوععلى م رثا اضطرابهور ا بأم
ٍةكثيروامتد حم ريإنّ قائالًًم اا اهختارالنَ النَتْتْختار صيبصيبالص الص الحالحالذى لن الذى لن ي ي نزنزعنْنْمِِم عهف ااهلقدتْ جلس مرينْ ِعمدقد مِهينْ ِم لتتعلمه.  

 

  حتملونحتملون ال ي ال ي وقتٌ وقتٌيكونيكون س سههنّنّألأل" :مهنْ عىح الووُل يق....ممتهتهزجزج وأم وأما يتفقُا يتفقُ بم بمعلمينعلمين م مونونختارختاريي: : ةةئة الثانيئة الثانيالِفالِف 
  نن ع عممههععاِماِمسس م مرفونرفونصص في في..ممههععاِماِمسسكة مكة مستِحستِح م معلّمينعلّمين م ممم له لهونونععجمجمة ية ي الخاص الخاصهمهمهواِتهواِت شَ شَببسس ح ححيح بْلحيح بْل التعليم الص التعليم الصفيِهفيِه
الحقّقّالحوي وي نحنحرفونلى الخُلى الخُإإ  رفونرافاِتافاِتر..  ولكنولكنالر الر وحوحي قوُلقوُل يص نّنّإإ  ::ريحاًريحاً صهاأل األةِِةنَنَزِمزِم األ األىى ف فه خيرةِِةخيريرتد يرتد قوم قوم ع ن اإلن اإل عيمانانيم..تابعين تابعين   

  ..عيداًعيداً ب بىىنِِن ع عددبتِعبتِع فم فمهها قلبا قلبممأأ و و....هِِه بشفتي بشفتيىىنِِن يكرم يكرمببععذا الشّذا الشّهه" :قوُلتى يوبإنجيل م ."اطيناطينيي شَ شَاليماليملة وتعلة وتعضِِض م ماحاًاحاًووررأأ
وباطالًاطالًوبي ي عبعبدىىونِنونِندوه وه ممي ي علمعلمونونتع تع اليمىى ه هاليمو و صصايسساا النّ النّاااي". الِةوبرسب ولس الرسِةول الثانيإلى تيم وثاوقوُلس ي: 
"اجتهدأأ  اجتهدننتقيم تقيم نفس ك ِهللاك ِهللا نفسم م زكّى عالًالًاِماِمزكّى عال ي ال ي خزخزى مالًى مالًفصفصكلم كلم ة الحقّقّة الحباالستقام ةِِة باالستقام  والموالمبباحثاتُثاتُاحالغبي الغبي ة والسخيفة خيفة ة والساجتنباجتنبهااه..  
عنّنّأأ  ماًماًاِلاِلعهها تولّدخُ خُا تولّد صصوماٍتاٍتوموع وع ببددالر الر ببال ي ال ي جبأأ  جبنن  ياِصاِصخَخَيمبْل بْلم يكون يكون م قاًقاًترِفترِف مبالج مِِم بالجيع ص٣." للتعليم للتعليمحاًحاًاِلاِليع ص

 
 

مل ع ِلدهشْ يمهد أحتُعِمون سج السِدى ألحاِتارى زيد فى إح.... إبليس إبليسنن ِم ِموٍدوٍد بقي بقيونونددقيقيمم: : ثةثةئة الثاِلئة الثاِلالِفالِف 
المسيح فى حِهاِتي. ثُ كاندحي ونينجسب المارِهاختب أنّهكان م ناًِمدخَ للمدِطاِتر عامِمه ناِدنَ صيق القمِةامألن ا  م

ُلِصيإلى ي دِمِهي نم ال عنطريق التس ول أورقِة الس يفى ِشنفقه اِءرخَ المدتْ كانَ.اِتر حياتهم وزعة بيشَن ارع و
ِةينَِدالمعاًتسِك موس وِنجها مبوساًح ..قاده أحدؤِم الميسوع إلى نينالذى ح ررِمه نإبليسوِد قي  ..وأصبِمح تالميِذن  
الربوكر سح يلِخاته ِهمِتدوه و اآلني ُلِمحم سئولية إرسالية أعضا ِماؤهِه أمثاِلنالذين تح رِموا رن٤.ان اإلدم 

 

  هكر ِذاء الذى جىبِش الحزيرالوو .قّ الحرفِةع إلى مم نفوِسهقُشَوو ....ححفتوفتو الم الم القلب القلبلهملهم: : ةةابعابعئة الرئة الرالِفالِف 
 ين ِحٍةركب على مساًاِل جاء وكانيعفر إشَ فى ِس اِهللاِة كلمن يقرأ ِم كان:ئِةالِف لكِت ن ِمدو واِح ه الرسللامأعفر ِسب

ا ا  م ممم تفه تفهلكلك ألع ألعاء فقاَلاء فقاَلييععشَشَإإ  ىىقرأ النبقرأ النب ي يههععمِِم وس وسسس فيلب فيلبهِِهليليإإ  ررادادفبفب  ..ةةركبركب الم المهِِه هِذ هِذافقْافقْ ور ورممتقدتقد" :سس لفيلب القدوح الرقاَل
  ٥."دد اعتم اعتم ثم ثمنن فآم فآمىىبِشبِش الح الحزيرزيرالوالو  سس فيلب فيلبددشَشَ أر أروح اِهللاوح اِهللا ر رةِِةادادوبقيوبقي. . ؟؟ددححأأ  ىىنِِنددرِشرِش ي ي لم لمننإإ  ىىنِننِنمِكمِك ي ي كيفَ كيفَفقاَلفقاَل  ..؟؟ تقرأ تقرأنتَنتَأأ

 

 ئار القزيزىع: قاَللقد بالر ي سوع :تعتعالوالوا إلىوأنَ وأنَا إلى ا أريحا أريحكما نأِت فليتنَ..كمِهى إلي نْ ِملنتعلمة  هاعدالو
اضول ..عوالتوترتاح ة ال نَانفوساحةالرقيقيح ..أدعلى  أِخوكترفعقلبك صلياً م ىِعم :انَأبا السماوى.. أشكرك 

 كيفَألتعلم و ى إلهى ِمن جديٍد ألفعل ما يِسر قلبكشكلِن .. الحياِة األبِديِةانضملِمن الهالِك و ىخَالِص  أمركرلتدبي
أكونديعاً وتواِض مقلِبال ع. أرفعِمواثقاً تىال ص ن استجابتك ينا مو عتَدقبْل:  بقولكي نال أخْم إلى رجارجاً خَه .  

 

 : ذلك فىالة أو غيرها ستجدسماع تلك الرإن أردتَ س.. زأخى القارئ العزي
http://www.muhammadanism.org/Media/Audio/BetterLife/Default.htm 

                                                
  ١٥-١٣: ١، رسالة بولس الرسول األولى إلى تيموثاوس ١٧ -١٠: ٩ & ٣: ٢٢ & ٣٤: ٥، سفر أعمال الرسل ١٠: ١٠ إنجيل يوحنا١
    ٤٢ – ٣٨: ١٠لوقا إنجيل ، ٢٠: ٥كورنثوس  ، الثانية إلى ٣: ٢ ، رسالة بولس الرسول الثانية إلى تيموثاوس ١٣: ٣٣ سفر الخروج ٢
  ٩: ١٥ إنجيل متى، ١: ٤، األولى إلى تيموثاوس ٢٣&١٥: ٢&٣: ٤رسالة بولس الرسول الثانية إلى تيموثاوس  ٣
 ١٣: ١لوسى إلى مؤمنى كو ،١٢: ١٣رومية رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى   ،١٩: ٥ إنجيل مرقس ، ٣٦: ٨ إنجيل يوحنا ٤
   ٤٠ – ٢٦: ٨ عمال الرسلسفر أ ٥

http://www.muhammadanism.com/Media/Audio/BetterLife/Default.htm

