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لىشابً صُرحً َوكُن مثلً
س " مت2:918
ٌِع األ ُ َم ِم َو َعم ُدو ُهم بِاس ِم اآل ِ
قال الرب ٌسوع َ " 9فاذ َه ُبوا َو َتلم ُِذوا َجم َ
وح القُ ُد ِ
ب َواالِب ِن َوالر ِ
التلمذة مقابل الرخاء والرفاهية واإلزدهار
هناك موضوع متعلق بالمال شائع جدا بٌن الوعاظ والمبشرٌن الذٌن ٌظهرون فى التلفاز 9فهم ٌنصحوا
وٌقدموا تعلٌمات للمؤمنٌن عن كٌفٌة الحصول على المزٌد من المال وكٌفٌة الخروج من الدٌون وتسدٌدها.
وأصبحت رسالة إنجبل الرفاهٌة هى السائدة فً الكثٌر من دول الغرب (والذي هو بالفعل مزدهر) ولكن
نرى قبل أن ٌغادر الرب األرض كاإلنسان الكامل قال ألتباعه وتبلمٌذه  " 9و تلمذوا " ولٌس " ترفهوا".
كلفهم الرب بأن ٌكونوا شهودا له (اعمال  ، )8 9 2وكلمة "تلمٌذ" جاءت  105مرة فً األناجٌل األربعة .
ومن المؤسف أن التعلٌم والكرازة بإنجٌل الرفاهٌه قد دخل بكثرة على حساب المامورٌة العظمً ( التكلٌف
العظٌم)
ٌعرف أي قارئ نزٌه وأمٌن لكلمة الرب أن كل تعالٌم الرب بشان المال والغنى واإلزدهار شملت
اآلتى 9الغنى ٌقلل من فرص حصول ودخول الشخص إلى السماء .كلما إمتلك اإلنسان فى هذا العالم  ,قلما
ان َل َنا قُوت
تقلصت فرص خبلصه (متى ، 1192:لوقا ٌ )12-28921علن لنا الرسول بولس َ 8" 9فإِن َك َ
ارة َعظِ ٌ َمة " (2تٌمو ، )898و
اع ِة َف ِه ًَ ت َِج َ
َوكِس َوة َفل َنك َتفِ ِب ِه َما " (2تٌمو ، )898و " َوأَمَّا ال َّتق َوى َم َع ال َق َن َ
َ
َ
"ألَنَّ َم َح َّب َة ال َم ِ َ
ٌِر ٍة"(
اع َكث َ
ور ،الَّذِي إِ ِذ اب َت َغاهُ َقوم َ
اإلٌ َم ِ
ضلوا َع ِن ِ
ال أصل لِ ُكل الش ُر ِ
انَ ،و َط َع ُنوا أنفُ َسهُم ِبأو َج ٍ
2تٌمو )2098أشٌاء كثٌرة جدا من العالم جعلت العدٌد من المسٌحٌٌن المؤمنٌٌن لهم هزل روحى  9كم عدد
األغنٌاء أصحاب الرخاء والرفاهٌه ممن تعرفهم أمناء تجاه إجتماعات الصبلة ولدٌهم أحشاء رقٌقة تجاه
الخطاة الهالكٌن ،الذٌن ٌزورون األسرى (المسجونٌن) والذٌن فعبل ٌقومون بتلمذة اآلخرٌن؟
تالميذ اليهود
لذا  ،دعونا نتأمل فً كلمة "تلمٌذ" كما كان مفهوما فً أٌام الرب ٌسوع  .نجد فً الٌونانٌة ـ التى ترجم
فٌها العهد الجدٌد ألول مرة ـ كلمة تلمٌذ هى  mathetesولكن لمعرفة أصل المعنى لكلمة تلمٌذ نحن
بحاجة إلى الذهاب إلى الٌهود (ألن ٌسوع جاء للٌهود ) لنعرف كلمتهم عن التلمٌذ وهى talmid
اآلن  ،دعونا نرى كٌف ٌصبح الٌهودى تلمٌذا ( ( talmid؟ كانت عملٌة تدرٌجٌة .فالمجمع( المعبد)
الٌهودى كان ٌقع فى وسط المجتمع الٌهودى .وهو القوة األكثر تماسكا فً المجتمع  9فهو مكان العبادة
والصبلة  ،فٌه تقرأ كلمة هللا وٌتم تفسٌرها وشرحها وفٌها تناقش األمور الدٌنٌة وفٌها المناقشات من المعلمٌن

اإلسرائلٌٌن (معلمى الناموس من الكتبة) ،وإلى جوار المجمع ( المعبد) كانت هناك مدرسة ،فً المرحلة
اإلبتدائٌة (بٌت سٌفر)  ،واألطفال حتى سن  21أو ٌ 23تعلموا القراءة عن طرٌق التوراة  ،و ُك ُتب موسى
الخمسة .وهم ٌحفظون أجزاء طوٌلة من هذه ال ُكتب .ثم فً حوالً  23سنة ٌ ،بقً معظم األطفال فً المنزل
لٌتعلموا التدبٌر المنزلً أو فن إدارة تجارة األب .لكن على أى حال بعض الصبٌة الذٌن كانوا ٌرٌدون
معرفة المزٌد عن التوراة وعن هللا إستمروا وأكملوا تعلٌمهم فً كلمة هللا فً المدرسة المتوسطة (بٌت
التلمود) حتى أوشكوا بلوغ سن الخامسة عشر  ،قبل أن ٌسعوا فى تجارة ابأئهم .ومع ذلك كان هناك عدد
قلٌل من الفتٌان الذٌن إستمرورا بنٌران حب الرب ( هللا) وكلمته فذهبوا للتعمق فٌها أكثر وأبعد من ذلك
والتحقوا بتدرٌبات روحٌة لٌصبحوا ( talmidinتبلمٌذ) ثم ٌطلبوا فً نهاٌة الدراسة من احد المعلمٌن
(معلمى الناموس من الكتبة) اإلنضمام إلٌه لٌكونوا تبلمٌذ لهٌ .فحص المعلم (معلم الناموس من الكتبة ) طلب
من ٌرٌد ان ٌتتلمذ على ٌده وٌأخذ فترة من الزمان إلختبار المتتلمذ وفحص حالته وإذا وافق المعلم (معلم
الناموس من الكتبة )على قبول الصبى نراه ٌقول له إتبعنى وكن تلمٌذى ( )my talmidوهنا كان على
التلمٌذ ان ٌتخلى وٌهجر وٌترك كل شىء عائلته – تجارته – خطط حٌاته لٌتبع معلمه تبعٌة كاملة ( أى
لمتابعة هذا المعلم) لمدة سنتٌن أو أربعة سنوات بهدف التمثل بكل إجتهاد بسٌده ومعلمه وأن ٌصبح كسٌده
فى كل شىء .ثم أخٌرا و فً نهاٌة المطاف ٌقول المعلم (معلم الناموس من الكتبة ) لتلمٌذه  9أنت اآلن
أصبحت مثلى ،إذهب إذا اآلن وتلمذ تبلمٌذك الخاصٌن بك.
ون َكم َُعل ِم ِه َوال َعبدَ َك َسٌ ِد ِه" (مت.)15920
تذكر كلمات الرب ٌسوع تبارك إسمه ٌَ " 9كفًِ التل ِمٌ َذ أَن ٌَ ُك َ
نعتقد نحن فى الغرب ونفكر فى التلمٌذ وكأنه مثل الطالب  ،ولكن أٌام الرب كان التركٌز فى فكر التلمذة هو
مزيج من العلم والمعرفة والتشبه بالصورة (أى أن أكون مثله) 9معرفة كلمة هللا جيدا من خالل المعلم وان
أصبح مثل المعلم (معلم الناموس من الكتبة) .كونى أصبح شبه ومثل المعلم هو ما شدد علٌه الرب ٌسوع
أكثر بكثٌر من مجرد تعلٌم ومعرفة فقط .تأمل والرب ٌُعبر عن ذلك الفكر عندما أشار إلى العلم ( المعرفة
َّ
وح َو َقا َل« 9أَح َم ُد َك أٌَ َها
الذهنٌة) ومعرفته الشخصٌة ( المعرفة الحٌاتٌة)َ " 9وفًِ تِل َك
َ
السَّاع ِة َت َهل َل ٌَسُو ُع ِبالر ِ
َ
َ
َ
َ
ض ألَ َّن َك أَخ َفٌ َ
الَ .ن َعم أٌ َها اآلبُ ألن َه َك َذا
ت َه ِذ ِه َع ِن ال ُح َك َم ِ
اآلبُ َرب ال َّس َما ِء َواألَر ِ
اء َوالفُ َه َما ِء َوأعلَن َت َها لِؤلط َف ِ
ت ال َم َسرَّ ةُ أَ َما َم َك»"(لوقا  )12920وكذلك أضاف الرسول بولس هذه الكلمات "ألَ َّن ُه َمك ُتوبَ « 9سأ ُ ِبٌ ُد
ار ِ
ص َ
َ
حِك َم َة ال ُح َك َما ِء َوأَرفُضُ َفه َم الفُ َه َما ِء»" ( 2كو 2:92و اش )2191:وفى ترجمة أخرى نقرأ هذا النص
كاآلتى " 9سابٌد وأدمر تعلٌم المتعلم وفطنه الفطن ساحبطها لتكون كبل شىء "
تالميذ الرب يسوع
وبناء على ذلك فإن السٌد المسٌح لم ٌذهب إلى واحدة من مدن منطقه الجلٌل التى بها الكثٌر من
األماكن الحاضنة للتبلمٌذ وتكوٌن عدد كبٌر من التبلمٌذ على النظام الٌهودى ،ولكنه تبارك إسمه تجنب
األماكن أمثال هذه كالجامعات والمسارح والمعابد أى المجامع والمدارس الٌهودٌة .لكن بالحرى بدأ الرب
ٌسوع ٌبحث عن تبلمٌذه الخمس األوائل فً بٌت صٌدا  -قرٌة الصٌد  -سكانها حوالً  100شخص ومن
المدهش أن بٌت صٌدا لم ٌوجد بها مجمع ( معبد) ٌهودى أو مدرسة ٌهودٌة للتعلٌم على ٌد معلمى الناموس
من الكتبة .هناك وجد الرب ٌسوع بطرس و إندراوس ٌعقوب وٌوحنا وفٌلبس وكلهم تم إختٌارهم بكلمة "هلم
ورائى" "إتبعنى" والتى تعنى كن مثلى (بمعنى أن تصبح مثلً)
لذا  ،لم ٌُدع تبلمٌذ ٌسوع للدراسة  ،ولكن للدراسة واإلجتهاد ألن ٌقٌم كل واحد نفسه هلل مزكى عامبل ال
ٌخزى (1تٌمو .)2591وهذا ٌعنً أن ٌصبحوا مثل هللا فى كل تقوى ،متشبهٌن بصورة إبنه .كل المعلومات

والدراسات والمعرفة الكتابٌة ببل قٌمة أو فائدة وتصبح عبثا بل وثن  ،ومدمرة روحٌا إال إذا كانت تؤدي
وتقود إلى حٌاه التقوى للطالب .أنتجت المدارس الٌهودٌة العلماء والمعلمٌن  ،ولكن معظمهم فشل فى إنتاج
متتلمٌذٌن ذو تقوى ووقار .وبالتالً أصبح معظمهم من ألد أعداء المسٌح .فً الواقع هم من قتلوه .ونتذكر
أٌضا أن معظم الحروب الدٌنٌة بدأت من قِبل الذٌن كانوا من الطبلب المتحمسٌن لكلمة هللا ولكنهم إفتقروا
المسٌح ومثاله .وتنبأ بولس الرسول أن الناس سوف ٌتعلموا أكثر من أي وقت مضى من دون التوصل إلى
معرفة الحقٌقة (1تٌمو .)393وأعتقد أن هذا ٌعنً التعلٌم من دون إستٌعاب الحقٌقة .السٌد المسٌح لم ٌبحث
عن تبلمٌذ  talmidinالذٌن إعتقد أنهم كانوا مؤهلٌن ،لكنه بحث عن الرجال الذٌن كانوا عدٌمى
ي األَق ِو ٌَا َء َواخ َت َ
ار هللا ُ ض َُع َفا َء ال َعالَ ِم لٌُِخ ِز َ
ي ال ُح َك َما َء َواخ َت َ
ار هللا ُ ُجهَّا َل ال َعالَ ِم لٌُِخ ِز َ
علم"الجهال" َب ِل اخ َت َ
ار هللاُ
دَرى َو َغٌ َر ال َموجُو ِد لٌُِبطِ َل ال َمو ُجودَ لِ َكً الَ ٌَف َتخ َِر ُكل ِذي َج َس ٍد أَ َما َم ُه لٌخزى بهم
أَدنِ ٌَا َء ال َعالَ ِم َوالمُز َ
الحكماء ،الضعفاء لٌخزى بهم األقوٌاء"( 2كو)1:-1392
وبالتالً ٌ ،سوع قلب النظام التعلٌمً السائد عند معلمى الٌهود(معلمى الناموس من الكتبة)  ،وكذلك
الطرٌقة التقلٌدٌة لئلختٌار .عادة ما ٌختار المتعلم معلمه (معلم الناموس من الكتبة) ولكن المعلم العظٌم
س أَن ُت ُم اخ َتر ُتمُونًِ َبل
ٌسوع لم ٌترك مثل هذا األمر الخطٌر للعقول غٌر الناضجة  9إختار بنفسه تبلمٌذه " لٌَ َ
أَ َنا اخ َتر ُت ُكم " (ٌوحنا  .)28925ولم ٌبحث عن مواهبهم األرضٌة وإمكانٌاتهم العالمٌة لتحقٌق إنجازات
بشرٌة ،ولكنه تطلع إلى قلوبهم وإختارهم كتبلمٌذه على أساس ما رأى فٌهم من إمكانٌات وقوة .ثم مدهم
اإللَ ٍِيتَ قَ ْد ٌَََ َب ْ
ج لَىَا ُكل َما ٌ َُُ ِل ْل َح َيا ِة
ووهبهم كل ما هو مطلوب لتحقٌق هذه اإلمكانٌة ! " َك َما أَن قُ ْد َرحًَُ ِ
ضيلَ ِت (1بط)392
عْزفَ ِت ال ِذي َدعَاوَا ِب ْال َمجْ ِد ََ ْال َف ِ
ََالخ ْق َُِِ ،ب َم ِ
لذلك عندما قال الرب يسوع " :إتبعنى  ............هلم ورائى " كان يعني "أن تصبح مثلي  .....كن مثلى "

الذهاب إلى كل العالم وتلمذة الناس لتكون مثل ٌسوع المسٌح .هل هذا هو ما نعطٌه ألنفسنا؟ وأي شًء أقل
من هذا ٌعتبر تقصٌر منا فى تتمٌم إرادة هللا .هل ٌمكن لزوجك أو زوجتك أن تقول فٌك بأنك مثل ٌسوع؟ كم
عدد المسحاء الصغار الذٌن لدٌك فى مجلس كنٌستك وكم تلمٌذ لك من الذٌن على المنبر فى كنٌستك ؟ ٌمكنك
العثور على العدٌد من األشخاص الذٌن ٌدرسون فى مدارس البلهوت ولكن إبحث عن المسٌح فٌهم .مرة
أخرى التلمذة تعنى التشبه بالمسٌح الذى هو مثالى.
اآلن  ،التشبه بالمسٌح لٌس بالشىء العذب الحلو  .لم ٌقل الرب ٌسوع شٌئا عن تبعٌته والتشبه به على
أنه أمر ملذ و حلو .لقد دعانا أن نكون ملح األرض (متى  .)2395التشبه بالمسٌح هو أوال وقبل كل شًء
فعل مشٌئة هللا دائما .وٌشمل و ٌتضمن ذلك أن أكون نقٌا مقدسا شجاعا أعتمد كلٌة و تماما على هللا اآلب ،
كما كان المسٌح مخلصنا كاإلنسان الكامل .وٌعنً ذلك أن أكون مصلٌا و محبا وجرٌئا وٌعنى أٌضا أن
أقاوم كل شر .ذلك ٌعنً أن ال أشاكل هذا الدهر (أي ال أكون متوافقا مع هذا العالم) (رومٌة  )1921وأن
أقبل عقلٌة ثقافة مضادة  .عندما أعطى هللا الوصاٌا العشر  ،خلق ثقافة مضادة وسط الوثنٌٌن  ،حٌث لن
ٌكون هناك قتل  ،وال سرقة  ،وال زنا  ،وال أي إزدراء لآلباء واألمهات وما إلى ذلك .عندما جاء المسٌح
ٌسوع ،أنشأ وأقام ملكوت ،أقام الملكوت على ثقافة جدٌدة مضادة جعل العظة على الجبل عمودها الفقري
الدستوري .مرة أخرى األمر لٌس حلو ومُلذ  9ال أحضان وإنفتاح على العالم  ،لكن مقاومة للعالم ورفض
وتحوٌل عن العالم.
من العجٌب أن الرب ٌسوع إختارك وهو ٌعرف الكثٌر عنك أكثر ممن تعرف أنت عن نفسك .إختارك
بخطاٌاك الماضٌة وبكل نقاط ضعفك .إختارك على الرغم من علمك من الكتاب المقدس بأنه ٌرثى لك .قد

قال لك  9إتبعنً وكن مثلً ! لقد إختارك ألنه ٌثق فٌك  ،وبما أنه ٌثق فٌك ثق فٌه وإلتصق به  .تأمل فً كٌف
َ
ان َعدٌِ َما
ُس َوٌ َ
غٌر هللا هؤالء الصٌادون بطرس وٌوحنا َ " 9فلَمَّا َرأَوا م َُجا َه َر َة بُطر َ
ُوح َّنا َو َو َج ُدوا أ َّن ُه َما إِن َسا َن ِ
ُوع .".قام هذان الرجبلن بتحوٌل العالم وقلبه نحو الطرٌق
َّان َت َعجَّ بُواَ .ف َع َرفُو ُه َما أَ َّن ُه َما َكا َنا َم َع ٌَس َ
العِل ِم َو َعامٌ ِ
الصحٌح مما وحد الفرسٌٌن والكتبة الموجودٌن فى أورشلٌم معا.
الخطوة التالٌة بعد أن كنت قد تم إختٌارك هً أن تتخلى عن كل شًء واإللتصاق بالرب (لوقا  )33921كن
معه  11ساعة فً الٌوم .وإال كٌف ٌمكن أن تتعلم أن تصبح مثله بغٌر ذلك ؟ ال توجد وصفة أخرى بإستثناء
وجوده المستمر فً حٌاتك  ،ما قٌمة التوراة بالنسبة للتلمٌذ الٌهودي ٌ ،جب أن تمتلك الرب ٌسوعٌ .جب
علٌك قبول سلطانه دون قٌد أو شرط  ،واإلنتقال من اإلٌمان القلبى الداخلى إلى الطاعة السلوكٌة الخارجٌة
فى كل شىء .سٌقوم الرب ٌسوع بٌنما تصبح تلمٌذا و تقدم وتبذل نفسك له بإعادة هٌكلة كل عبلقاتك
وأنشطتك وسٌسكن فى حٌاتك وٌغٌرك وٌحولك على صورته وتكون مثله وسٌتحقق هدفك ومصٌرك
النهائى.
وخبلصة القول  9أن تصبح تلمٌذا  ،هو أن تصبح كما هو .هذه هى المأمورٌة العظمى !

مبلحظة المؤلف  9إننً مدٌن للكاتب راي فاندر
اوصى بالحصول على  DVDالخاصة به تحت عنوان حتى ٌعرف العالم
Ray Vander Laan

للكثٌر من هذه األفكار والنور.
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