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 مثلً َوكُن صُرحً لىشابً  

 

ِن َوالر  وِح ال  قُُدسِ  " مت2:918 ِم اآلِب َواالِب  َهبُ وا َوَتل ِمُذوا َجِمٌَع األَُمِم َوَعم  دُ وهُ م  بِاس   قال  الرب ٌسوع 9 "فَ اذ 

 

 دهاروالرفاهية واإلز التلمذة مقابل الرخاء

 

فهم ٌنصحوا 9 الذٌن ٌظهرون فى التلفاز ٌناظ والمبشرالوع  بٌن  ا  شائع جد متعلق بالمال هناك موضوع     

. ون وتسدٌدهاوكٌفٌة الخروج من الدٌالمزٌد من المال  كٌفٌة الحصول على  للمؤمنٌن عنتعلٌمات وٌقدموا 

ولكن  (والذي هو بالفعل مزدهر)الغرب  فً الكثٌر من دول ة السائد فاهٌة هىالرنجبل إ رسالة صبحت وأ

". ترفهوا "ولٌس " تلمذوا و  9 " وتبلمٌذهألتباعه قال  نسان الكاملكاإل رضلرب األأن ٌغادر اقبل نرى 

. فً األناجٌل األربعة ةمر 105 جاءت" تلمٌذ"، وكلمة ( 98  2اعمال )له  أن ٌكونوا شهودا  كلفهم الرب ب

التكلٌف )  ظمًقد دخل بكثرة على حساب المامورٌة الع نجٌل الرفاهٌهالتعلٌم والكرازة بإ ومن المؤسف أن

 (العظٌم

اإلزدهار شملت كل تعالٌم الرب بشان المال والغنى و أنالرب  لكلمةمٌن وأأي قارئ نزٌه ٌعرف      

قلما , ذا العالم نسان فى هكلما إمتلك اإل. ودخول الشخص إلى السماء حصولٌقلل من فرص  غنىال9 تىاآل

َفإِن  َكاَن َلَنا قُوت  98 " الرسول بولسلنا ٌعلن   (12-28921 ، لوقا :1192متى) تقلصت فرص خبلصه

َتِف بِِهَما َوة  َفل َنك  ًَ تَِجاَرة  َعِظٌَمة  "، و ( 898تٌمو2" ) َوِكس  ا التَّق َوى َمَع ال َقَناَعِة َفِه ، و ( 898تٌمو2" ) َوأَمَّ

َتَغاهُ قَ " ل  لُِكل  الش ُروِر، الَِّذي إِِذ اب  َة ال َماِل أَص  َجاٍع َكثٌَِرةٍ ألَنَّ َمَحبَّ فَُسُهم  بِأَو  م  َضل وا َعِن اإلٌَِماِن، َوَطَعُنوا أَن   ")و 

م عدد ك9 روحى  هزلمن المسٌحٌٌن المؤمنٌٌن لهم العدٌد  تمن العالم جعل أشٌاء كثٌرة جدا   (2098تٌمو2

ء رقٌقة تجاه حشاألدٌهم و أمناء تجاه إجتماعات الصبلة هم األغنٌاء أصحاب الرخاء والرفاهٌه ممن تعرف

 خرٌن؟ٌقومون بتلمذة اآل والذٌن فعبل  ( المسجونٌن) ، الذٌن ٌزورون األسرىالخطاة الهالكٌن

 

 اليهودتالميذ 

 ـ التى ترجم فً الٌونانٌةنجد  . ٌسوعالرب فً أٌام  كما كان مفهوما   " تلمٌذ"كلمة  فً  تأملنلذا ، دعونا 

نحن تلمٌذ  لمعرفة أصل المعنى لكلمة ولكن   mathetes  ول مرة ـ كلمة تلمٌذ هىأل العهد الجدٌد هافٌ

 talmidلنعرف كلمتهم عن التلمٌذ وهى (  ألن ٌسوع جاء للٌهود) لى الٌهودإلى الذهاب إبحاجة 

 (المعبد) فالمجمع. كانت عملٌة تدرٌجٌة ؟ ) talmid)  تلمٌذا  دعونا نرى كٌف ٌصبح الٌهودى اآلن ،      

عبادة ال فهو مكان9 فً المجتمع  القوة األكثر تماسكا   وهو. ط المجتمع الٌهودىالٌهودى كان ٌقع فى وس

المعلمٌن  من اتمناقشال وفٌهامور الدٌنٌة م تفسٌرها وشرحها وفٌها تناقش األهللا وٌتفٌه تقرأ كلمة  ، والصبلة



رحلة فً الم، رسةكانت هناك مد (المعبد)  وار المجمعلى جإو ،(معلمى الناموس من الكتبة)سرائلٌٌن اإل

ب موسى تُ التوراة ، وكُ  عن طرٌقتعلموا القراءة ٌ 23أو  21، واألطفال حتى سن ( بٌت سٌفر)بتدائٌة اإل

بقً معظم األطفال فً المنزل ٌسنة ،  23ثم فً حوالً . بت  من هذه الكُ  طوٌلةوهم ٌحفظون أجزاء . الخمسة

بعض الصبٌة الذٌن كانوا ٌرٌدون  ى حالعلى أ لكن. بفن إدارة تجارة األالتدبٌر المنزلً أو  واتعلمٌل

بٌت )فً كلمة هللا فً المدرسة المتوسطة  كملوا تعلٌمهم إستمروا وأ وعن هللا  معرفة المزٌد عن التوراة

كان هناك عدد  ومع ذلك  .ئهمابأتجارة ٌسعوا فى ، قبل أن  عشر أوشكوا بلوغ سن الخامسةحتى ( التلمود

 أبعد من ذلك كثر ووكلمته فذهبوا للتعمق فٌها أ (هللا) لرب ستمرورا بنٌران حب اإ نقلٌل من الفتٌان الذٌ

 دراسة من احد المعلمٌنفً نهاٌة ال اوبلطٌ ثم (تبلمٌذ) talmidinلٌصبحوا  والتحقوا بتدرٌبات روحٌة

 طلب(  من الكتبة معلم الناموس) ٌفحص المعلم. لٌكونوا تبلمٌذ له نضمام إلٌهاإل (معلمى الناموس من الكتبة)

معلم )ذا وافق المعلم من الزمان إلختبار المتتلمذ وفحص حالته وإ فترة  خذوٌأمن ٌرٌد ان ٌتتلمذ على ٌده 

ن على وهنا كا(  talmidmy)تبعنى وكن تلمٌذى على قبول الصبى نراه ٌقول له إ( الناموس من الكتبة

أى ) خطط حٌاته لٌتبع معلمه تبعٌة كاملة  –ه تجارت –التلمٌذ ان ٌتخلى وٌهجر وٌترك كل شىء عائلته 

 لمدة سنتٌن أو أربعة سنوات بهدف التمثل بكل إجتهاد بسٌده ومعلمه وأن ٌصبح كسٌده (المعلمهذا  لمتابعة

أنت اآلن 9 لتلمٌذه (  معلم الناموس من الكتبة)ٌقول المعلم  فً نهاٌة المطافأخٌرا  و  ثم . فى كل شىء

 .الخاصٌن بك مٌذكن وتلمذ تبلا  اآل، إذهب إذصبحت مثلىأ

فًِ اٌَ 9 " سمهتبارك إ ٌسوعالرب  تذكر كلمات      ُكوَن َكُمَعل ِمِه َواٌمِ ل  ت  لك  ٌَ ِدهِ سَ كَ  دَ َعب  ل  َذ أَن   (. 15920مت" )ٌ 

و ٌام الرب كان التركٌز فى فكر التلمذة هأ ولكننه مثل الطالب ، حن فى الغرب ونفكر فى التلمٌذ وكأنعتقد ن

 وانمن خالل المعلم  معرفة كلمة هللا جيدا  9 (كون مثلهأى أن أ)مزيج من العلم والمعرفة والتشبه بالصورة 

ٌسوع  علٌه الرب هو ما شدد  ومثل المعلم شبهأصبح ونى ك  . (معلم الناموس من الكتبة) صبح مثل المعلمأ

المعرفة ) عندما أشار إلى العلم  الفكر عبر عن ذلكمل والرب ٌُ تأ. فقط مجرد تعلٌم ومعرفةأكثر بكثٌر من 

وِح َوَقالَ 9 "(المعرفة الحٌاتٌة) ومعرفته الشخصٌة ( الذهنٌة ُسوُع ِبالر  ٌَ اَعِة َتَهلََّل  َها »9 َوفًِ تِل َك السَّ  ٌ َمُدَك أَ أَح 

َت َهِذِه َعِن ال ُحَكَماِء َوال فُهَ   ٌ َف َك أَخ  ِض ألَنَّ َماِء َواألَر  َفالِ اآلُب َرب  السَّ َتَها لؤِلَط  لَن  َها اآلُب ألَن  َهَكَذا . َماِء َوأَع   ٌ َنَعم  أَ

ةُ أََماَمكَ  ُتوب  ألَ "هذه الكلمات ضاف الرسول بولس وكذلك أ (92021لوقا ")«َصاَرِت ال َمَسرَّ ُه َمك  َسأُبٌُِد »9 نَّ

َمَة ال ُحَكَماِء  َم ال فَُهَماءِ ِحك  فُُض َفه  وفى ترجمة أخرى نقرأ هذا النص ( 1:921و اش 2:92كو 2" )«َوأَر 

 " سابٌد وأدمر تعلٌم المتعلم وفطنه الفطن ساحبطها لتكون كبل شىء 9 " تىكاآل

 

 تالميذ الرب يسوع

قه الجلٌل التى بها الكثٌر من منطمدن المسٌح لم ٌذهب إلى واحدة من  السٌدن فإوبناء على ذلك       

تجنب سمه لى النظام الٌهودى، ولكنه تبارك إٌر من التبلمٌذ ععدد كبللتبلمٌذ وتكوٌن  األماكن الحاضنة

 الرب  أبدلكن بالحرى  . والمدارس الٌهودٌة ى المجامعأ الجامعات والمسارح والمعابدمثال هذه كأ األماكن

ومن  شخص 100حوالً سكانها   - قرٌة الصٌد -فً بٌت صٌدا  ائلوتبلمٌذه الخمس األٌبحث عن  ٌسوع

معلمى الناموس على ٌد  للتعلٌم ٌهودى أو مدرسة ٌهودٌة( معبد) لم ٌوجد بها مجمع صٌدا  ن بٌتالمدهش أ

هلم " ٌعقوب وٌوحنا وفٌلبس وكلهم تم إختٌارهم بكلمةندراوس هناك وجد الرب ٌسوع بطرس و إ. من الكتبة

 (بمعنى أن تصبح مثلً)والتى تعنى كن مثلى  "تبعنىإ" "ورائى

ٌُدع  لذا ،  ال  كى عامبل  ز  ن ٌقٌم كل واحد نفسه هلل م  واإلجتهاد أللدراسة ، ولكن للدراسة لتبلمٌذ ٌسوع  لم 

كل المعلومات  .بنهقوى، متشبهٌن بصورة إفى كل تمثل هللا  واصبحٌ نأوهذا ٌعنً (. 2591تٌمو1) ٌخزى



 ؤديت تإال إذا كان وحٌا  ، ومدمرة ر وثن بل عبثا  و فائدة وتصبح والدراسات والمعرفة الكتابٌة ببل قٌمة أ

نتاج فشل فى إ هم، ولكن معظم والمعلمٌن أنتجت المدارس الٌهودٌة العلماء. التقوى للطالبحٌاه إلى  وتقود

ونتذكر . قتلوه هم من فً الواقع. وبالتالً أصبح معظمهم من ألد أعداء المسٌح. متتلمٌذٌن ذو تقوى ووقار

 وافتقرإ مطبلب المتحمسٌن لكلمة هللا ولكنهالذٌن كانوا من ال لب  قِ من  تبدأ أن معظم الحروب الدٌنٌة أٌضا  

من أي وقت مضى من دون التوصل إلى  كثروا أتعلمٌن الناس سوف أ س الرسولبول نبأوت. مثالهوالمسٌح 

بحث ٌالسٌد المسٌح لم . تٌعاب الحقٌقةسإم من دون ٌوأعتقد أن هذا ٌعنً التعل(. 393تٌمو1)معرفة الحقٌقة 

دٌمى رجال الذٌن كانوا ع، لكنه بحث عن العتقد أنهم كانوا مؤهلٌنإالذٌن  talmidinتبلمٌذ ن ع

تَ بَ  "الجهال"علم اَء  ارَ ِل اخ  ٌَ ِو ِزَي األَق  ٌُخ  َعالَِم لِ َتاَر هللاُ ُضَعَفاَء ال  ِزَي ال ُحَكَماَء َواخ  ٌُخ  اَل ال َعالَِم لِ َتاَر هللاُ وَ هللاُ ُجهَّ اخ 

اَء ال عَ  ٌَ نِ ُجوَد أَد  ِطَل ال َمو  ٌُب  ُجوِد لِ َمو  َر ال   ٌ َدَرى َوَغ َتِخَر ُكل  لِ الَِم َوال ُمز  ف  ٌَ ً  الَ  م لٌخزى به ي َجَسٍد أََماَمهُ ذِ  َك

 ( :1-1392كو2 )"قوٌاءالحكماء، الضعفاء لٌخزى بهم األ

، وكذلك  (ن الكتبةمعلمى الناموس م)معلمى الٌهود السائد عندلً ، ٌسوع قلب النظام التعلٌمً وبالتا   

 المعلم العظٌم لكن و( معلم الناموس من الكتبة)ر المتعلم معلمه ختاما ٌ عادة  . ختٌارالطرٌقة التقلٌدٌة لئل

ُتُمونًِ َبل   " تبلمٌذه بنفسه ختارإ9 ناضجة الٌترك مثل هذا األمر الخطٌر للعقول غٌر  لمٌسوع  َتر  ُتُم اخ  َس أَن   ٌ لَ

ُتُكم   َتر   نجازاتلتحقٌق إ وإمكانٌاتهم العالمٌة ضٌةعن مواهبهم األر ٌبحثولم (. 28925ٌوحنا )" أََنا اخ 

مدهم ثم . ما رأى فٌهم من إمكانٌات وقوةعلى أساس ختارهم كتبلمٌذه ه تطلع إلى قلوبهم وإ، ولكنبشرٌة

ٍِي تَ  قُْدَرحًَُ  أَن   َكَما "! كل ما هو مطلوب لتحقٌق هذه اإلمكانٌةووهبهم  ٌََبجْ  قَدْ  اإِللَ َُ  َما ُكل   لََىا ََ  لِْلَحَياةِ  ٌُ

،ِ َُ الخ ْق اْلَفِضيلَتِ  بِاْلَمْجدِ  َدَعاوَا ال ِذي بَِمْعِزفَتِ  ََ  (392بط1) ََ

  "كن مثلى .....  مثلي تصبح أن" يعني كان   "هلم ورائى ............ تبعنى إ: " يسوع الرب قال عندما لذلك

 ألنفسنا؟ وأي شًء أقل هما نعطٌ هو هل هذا. المسٌح تكون مثل ٌسوعلالناس  ةتلمذلى كل العالم والذهاب إ 

كم بأنك مثل ٌسوع؟  ن تقول فٌكلزوجك أو زوجتك أ ٌمكنهل  .رادة هللاإمنا فى تتمٌم تقصٌر  ٌعتبرمن هذا 

ٌمكنك  ؟الذٌن على المنبر فى كنٌستك  لدٌك فى مجلس كنٌستك وكم تلمٌذ لك منذٌن ار العدد المسحاء الصغ

مرة  .بحث عن المسٌح فٌهمن ٌدرسون فى مدارس البلهوت ولكن إص الذٌاشخالعثور على العدٌد من األ

 .تعنى التشبه بالمسٌح الذى هو  مثالى  أخرى التلمذة

على تبعٌته والتشبه به  عن شٌئا  لم ٌقل الرب ٌسوع  . بالشىء العذب الحلو المسٌح لٌس التشبه باآلن ،      

وقبل كل شًء  المسٌح هو أوال  التشبه ب(. 2395متى )نكون ملح األرض ن ألقد دعانا  . حلو و م لذأنه أمر 

 على هللا اآلب ، تماما  و  عتمد كلٌة  ذلك أن أكون نقٌا  مقدسا   شجاعا  أ ٌتضمنوٌشمل و . فعل مشٌئة هللا دائما  

لٌا  و محبا  وجرٌئا  وٌعنى أٌضا  أن صكون مذلك أن أ ٌعنً و. نسان الكاملكما كان المسٌح مخلصنا كاإل

وأن  (1921رومٌة ) (مع هذا العالم كون متوافقا  ي ال أأ)ال أشاكل هذا الدهر ذلك ٌعنً أن . قاوم كل شرأ

الوثنٌٌن ، حٌث لن مضادة وسط  خلق ثقافةالوصاٌا العشر ،  عطى هللاأعندما . مضادة  عقلٌة ثقافةقبل أ

المسٌح جاء عندما . وما إلى ذلك زدراء لآلباء واألمهاتإ وال أيزنا ، ال ، و ةسرقناك قتل ، وال ٌكون ه

لفقري اعلى الجبل عمودها عظة الثقافة جدٌدة مضادة جعل   قام الملكوت علىٌسوع، أنشأ وأقام ملكوت، أ

 لكن مقاومة للعالم ورفضنفتاح على العالم ، أحضان وإال 9  مرة أخرى األمر لٌس حلو وُملذ. الدستوري

 .ل عن العالموتحوٌ

ختارك إ. تعرف أنت عن نفسك كثر ممنك وهو ٌعرف الكثٌر عنك أختارمن العجٌب أن الرب ٌسوع إ

قد  .لكٌرثى بأنه على الرغم من علمك من الكتاب المقدس ختارك إ . بخطاٌاك الماضٌة وبكل نقاط ضعفك



 كٌففً مل تأ. ٌثق فٌك ثق فٌه وإلتصق به وبما أنه ،  ٌثق فٌكختارك ألنه إلقد ! مثلًوكن تبعنً إ9 قال لك 

  ٌ ا 9 "بطرس وٌوحنا  نالصٌادو هؤالء ر هللاغ ا َفلَمَّ ُرسَ  ُمَجاَهَرةَ  َرأَو  ا ُبط  ٌُوَحنَّ ُهَما َوَوَجُدوا َو َساَنانِ  أَنَّ  َعِدٌَما إِن 

ٌَّانِ  ال ِعل مِ  ُبوا َوَعام  ُهَما َفَعَرفُوُهَما. َتَعجَّ ُسوعَ  َمعَ  َكاَنا أَنَّ  الطرٌق بتحوٌل العالم وقلبه نحو هذان الرجبلن قام". .ٌَ

 .ورشلٌم معا  ودٌن فى أالموج الصحٌح مما وحد الفرسٌٌن والكتبة

ن ك (33921لوقا ) لتصاق بالربواإلتخلى عن كل شًء تأن  هً ختٌاركإالخطوة التالٌة بعد أن كنت قد تم  

ستثناء بإ؟ ال توجد وصفة أخرى بغٌر ذلك  صبح مثلهوإال كٌف ٌمكن أن تتعلم أن ت. ساعة فً الٌوم 11معه 

ٌجب . ٌسوع تمتلك الرب، ٌجب أن  ٌهوديالبالنسبة للتلمٌذ التوراة  ما قٌمةوجوده المستمر فً حٌاتك ، 

 الخارجٌة الطاعة السلوكٌة إلى ىالداخلالقلبى  ٌماناإل نتقال منواإلدون قٌد أو شرط ،  سلطانهعلٌك قبول 

 كعبلقات كل إعادة هٌكلةتلمٌذا  و تقدم وتبذل نفسك  له ب تصبح م الرب ٌسوع بٌنماسٌقو .فى كل شىء

وأنشطتك وسٌسكن فى حٌاتك وٌغٌرك وٌحولك على صورته وتكون مثله وسٌتحقق هدفك ومصٌرك 

  .النهائى

 

 ! العظمى مورٌةهذه هى المأ. هو أن تصبح كما هو،  ا  صبح تلمٌذتأن 9 وخبلصة القول      

 

 

. والنور كثٌر من هذه األفكارلل Ray Vander Laan  راي فاندركاتب إننً مدٌن لل9 مبلحظة المؤلف      

    الخاصة به  تحت عنوان حتى ٌعرف العالم    DVDبالحصول على  اوصى
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