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  ١اتبعني 

  اتبعني: كلمة بسيطة

  ديفيد بالت. د

  
  .٤أدعوك تفتح معايا متى ، )وأتمنى إنه يكون معاك(تاب مقدس لو معاك ك

  
شـغفين كــانوا فـي قلوبنــا وصــلواتنا . ك هيلــزو حـاجتين كــانوا علـى قلوبنــا وأذهاننـا واحنــا بنصـلي لرعايــة كنيســة بـر 

 . وأذهاننا
إيــه اللــي ممكــن يحصــل لمــا الكلمــة تبقــى ســامية ومحوريــة، . المحليــة رؤيــة كلمــة اهللا بتتأســس فــي الكنيســة -١

عــايزين  وكــل شــيء مبنــي علــى الكلمــة وبيــدور حواليهــا، ومجــد الــرب ُمعلــن فــي الكلمــة فــي الكنيســة المحليــة؟
إيــه اللــي ممكــن يحصــل لمــا . فــي المقدمــة وفــي المركــز عــايزين نشــوف إرســالية الكنيســة -٢و. الكلمــة متأسســة

   ُيقادوا لتحقيق اإلرسالية اللي اتخلقنا علشانها؟لناس في كنيسة محلية الموارد وا
  

كــان بيعملــه فــي الســنة ونــص اللــي فاتــت، والوقــت اللــي ســافرت فيــه األســبوع اللــي فــات لمــا أفكــر فــي اللــي اهللا 
عانـا ده غيـر إن فـي آالف بيسـبحوا الـرب م. والكنـايس المحليـة علشان أشوف جوع الناس للكلمة في المـؤتمرات

تلمـذة كـل : بعدين نفكر فـي إرسـالية الكنيسـة المحليـة .من خالل الكلمة في كل أنحاء العالم ألن الكلمة صالحة
  !األمم، هل اإلرسالية دي في المركز، وال بقت شيء جانبي، وال اتنست تماًما

  
عـالم لمجـد المسـيح مـن لقادة الخدام، وكنت باتكلم عن عمـل تـأثير فـي ال كنت باعلم في مؤتمر في نيو أورليانز

. جديـد األمـر ده، لكـن فجـأة أدركتـه بمنظـورأنا كنت عـارف .. اتفاجأت بشيء وفي وسط التعليم. خالل التلمذة
لــو ســألتهم إزاي تصــنع تالميــذ فــي . معظــم اللــي كــانوا قاعــدين قــدامي مــا كــانش عنــدهم فكــرة عــن كيفيــة التلمــذة

ودي . مختلفــة، ده غيــر شــوية نظــرات بتــوحي بالجهــل التــام قاعــات الكنــايس أيــام الحــد، كنــت هــا تســمع إجابــات
وبمــا إن دي الحالــة، فاحنــا محتــاجين نعــرف إزاي . تلمــذوا مــن كــل األمــم: الوصــية اللــي فــي مركــز ملكــوت اهللا

  .نعمل كده، ومحتاجين نفهم معناه
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طريقـة عمليــة، هـا نشــوف ده ب. تلمـذة ات دي، علشــان نشـوف يعنـي إيــهعظـوده اللـي هـا نتعمــق فيـه فـي الســت 

فخلونـــا . كـــويس علشــان يتقـــال إن التلمــذة هـــي مركـــز كــل شـــيء بنعملــه فـــي بـــروك هيلــز، وبنعـــرف إزاي نعملــه
  .نتعمق في الخلفية الكتابية لألمر ده

  
إزاي " يعنــي إيــه تلميــذ؟"هــا نشــوف مــع بعــض صــورة عــن معنــى إنــك تكــون تلميــذ  للمســيح، وبعــض أساســيات 

" تلميـــذ"لمـــا نـــبص فـــي العهـــد الجديـــد، نالحـــظ إن كلمـــة . ات الســـتة ديعظـــلهـــا نشـــوف ده فـــي انتلمـــذ آخـــرين؟ 
العهـد الجديـد بيـتكلم لمـا إيـه هـو التلميـذ؟ . مرات بـس ٣اتذكرت " مسيحي"في حين إن كلمة . مرة ٢٦٩مذكورة 

  . بطرق مختلفةبيتكلم عنهم كثير عن التالميذ، 
  

النــاس اللــي فــي الجمــع بيتبعــوا يســوع، .. عنـى المســتمعينأول حاجـة، أحياًنــا العهــد الجديــد يــتكلم عــن التالميــذ بم
  .المستمع العابر. ويسمعوا اللي بيقوله

  
بمعنـى إنـه مـش . للمستمع المقتنع قرببعد كده نشوف خطوة أعمق ونشوف ناس بُيشار ليهم إنهم تالميذ وهم أ

أنـا مصـدق إنـه اإللـه . قولـهأنـا هـا أعتنـق اللـي بي. حد بيقول أنـا مصـدق اللـي الشـخص ده بيقولـه. مستمع عابر
  .ده المستمع المقتنع. اللي بيقول إنه هو

  
مـتعلم وتـابع وصـف التلميـذ علـى إنـه نشـوف . بعدها نشوف ُبعد أعمق من المستمع العـابر أو المسـتمع المقتنـع

ألول المثير في العهد الجديد إن معظم المرات اللي اتذكر فيها وصـف التالميـذ كـان بيشـير . ملتزم مدى الحياة
لكـن لمـا تاخـد . اآلالف تبعـوا يسـوع، وكثيـر مـنهم اقتنعـوا. إما المستمع العـابر، أو المسـتمع المقتنـع: مجموعتين

مـثًال، فـي . ، وتوصـل للمسـتمعين واالتبـاع الملتـزمين مـدى الحيـاة، تالقـى المجموعـة بتصـغر جـًداالخطوة الثالثة
آالف النــاس تبعتــه فــي . شــخص بــس ١٢٠الي نشــوف إن لمــا يســوع صــعد للســما، كــان فــي حــو  ١٥: ١أعمــال 

. بــس كــانوا مســتمعين وأتبــاع ملتــزمين مــدى الحيــاة ١٢٠.. بــس عملــوا اللــي قــال لهــم يعملــوه ١٢٠حياتــه، لكــن 
  .دي الصورة اللي نشوفها في العهد الجديد
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بينتمــوا إنهـم  أعتقـد؟ تفتكـروا معظـم النــاس فـي الكنيسـة بينتمــوا ألي مجموعـة مـن الثالثــة.. خلـوني أسـألكم ســؤال

أقـــدر أقـــول بثقـــة إن األغلبيـــة، حتـــى اللـــي بيـــدعوا نفســـهم مـــؤمنين، لمـــا يتعلـــق األمـــر بكلمـــة  .ألول مجمـــوعتين
تالميــذ، أقــدر أقــول إنهــم يتصــنفوا إمــا كمســتمعين عــابرين بيقولــوا إنهــم يقــدروا يكملــوا مــع يســوع، أو مســتمعين 

آه، أنـا مصـدق إن يسـوع هـو .. بيقتنعـوا بيسـوعايسـنا فـي مجتمعـات كنكثيـر . وده األغلـب فـي مجتمعنـا مقتنعين
لكـن لمـا ناخـد خطـوة . وراضيين إنهم يعيشوا الحيـاة المسـيحية كمسـتمعين مقتنعـين. الشخص اللي بيقول إنه هو

خلينـــا التلمـــذة أمـــر أنـــا مقتنـــع إننـــا . أعمـــق لمرحلـــة المســـتمع التـــابع الملتـــزم مـــدى الحيـــاة، نالقـــي العـــدد قـــل جـــًدا
. اتباع يسوع بحق وبكل األساسات العميقة لألمر ده بقى أمـر متـروك للمـؤمنين الخـارقين. الكنيسةاختياري في 

حطينــا علـى جنـب التلمــذة واتبـاع المســيح . ، لكـن مــش تلميـذنـا جــو بقـى ممكـن فيــه إنـك تكــون مسـيحياحنـا خلق
وأعتقـد . ة فـي حياتنـامـن غيـر تقـدم نحـو التلمـذ بجد واإلخالص الجذري، وخلينـا مـن الممكـن إنـك تبقـى مسـيحي

  .إن دي مشكلة كتابًيا
  

أنا مقتنع إن احتيـاج اليوم، خاصة في المجتمع الغربي، في وسط الضعف والجمود الروحي السايد في الكنيسة 
وال .. مــش تعلــيم أكثــر.. وال حتــى نــاس أكثــر.. مــش برســتيج أكثــر.. مــش قــوة أكثــر. .الكنيسـة مــش فلــوس أكثــر

تنــــع إن أعظــــم احتيــــاج للكنيســــة اليــــوم هــــو لرجــــال وســــتات أكثــــر مــــؤمنين بيســــوع أنــــا مق. تــــأثير سياســــي أكثــــر
أنا مقتنع تماًما إن ده مش بس أعظم احتيـاج فـي . ومعتنقينه، يقوموا ويبقوا التالميذ اللي الكتاب بيعلمنا نكونهم

  .الكنيسة، لكنه كمان أعظم احتياج في العالم
  

أعظـم معضـلة بتواجـه العـالم اليـوم، وسـط كـل : "طريقة لما قالأعتقد إن داالس ويالرد عبر عن األمر بأفضل 
هـل المعـروفين بـإنهم مسـيحين هـا يبقـوا تالميـذ وطلبـة ومتـدربين ليسـوع المسـيح، مشاكله اللي توجع القلب، هـي 

هــل هــاينطلقوا مــن  ؟ويتعلمــوا منــه بانتظــام إزاي يعيشــوا حيــاة ملكــوت الســما فــي كــل جوانــب الوجــود اإلنســاني
علشــان يبقــوا كنيســته، قوتــه العظمــى للخيــر علــى األرض، ويجــذبوا الكنــايس وراهــم فــي اتجــاه األهــداف الكنــايس 

  ".ما فيش معضلة أكبر من كده بتواجه أي إنسان، سواء مسيحي أو أل ؟األبدية هللا حسب معاييره هو
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للـي بتـأثر علـى العـالم اللي حابب أقوله لكم بناء على سلطان كلمة اهللا هـو إنـي عـايز أكـون جـزء مـن الكنيسـة ا
عــايز أكــون جــزء مــن جســد مــن مــؤمنين مــش عــابرين وال مقتنعــين فــي مقاربتنــا . بصــالح المســيح لمجــد المســيح

  .ليسوع، لكن أتباع ومتعلمين ملتزمين مدى الحياة، بنعتنقه ونعرف الناس بيه في برمنجهام وكل العالم
  

الجـزء ده غالًبـا مـألوف . ١٤: ٤ع، خلونـا نشـوف متـى قبل ما نتعمق في معنى وتكلفة إن حد يكون تلميـذ ليسـو 
  .علشان نشوف ونفهم الحق المهول الموجود في الفقرة دي لكن بأصلي إن اهللا يدينا رؤية جديدة. لمعظمنا

  
َقـــاُل َلـــُه ُبْطـــُرُس، ِســـْمَعاَن الـــِذي يُ : َوإِْذ َكـــاَن َيُســـوُع َماِشـــًيا ِعْنـــَد َبْحـــِر اْلَجِليـــِل َأْبَصـــَر َأَخـــَوْينِ : "يقـــول ١٨: ٤متـــى 

َهُلـــم َوَراِئـــي َفَأْجَعُلُكَمـــا َصـــياَدِي «:َفَقـــاَل َلُهَمـــا١٩. َوَأْنـــَدَراُوَس َأَخـــاُه ُيْلِقَيـــاِن َشـــَبَكًة ِفـــي اْلَبْحـــِر، َفِإنُهَمـــا َكاَنـــا َصـــياَدْينِ 
ــَباَك َوَتِبَعــاهُ ٢٠. »النــاسِ  اْجتَــاَز ِمــنْ ٢١. َفِلْلَوْقــِت َتَرَكــا الش ــا : ُهَنــاَك َفــَرَأى َأَخــَوْيِن آَخــَرْينِ  ثُــمَيْعقُــوَب ْبــَن َزْبــِدي َوُيوَحن

  ".َفِلْلَوْقِت َتَرَكا السِفيَنَة َوَأَباُهَما َوَتِبَعاهُ ٢٢. َأَخاُه، ِفي السِفيَنِة َمَع َزْبِدي َأِبيِهَما ُيْصِلَحاِن ِشَباَكُهَما، َفَدَعاُهَما
  

كثيـر بيعتقـدوا إن يوحنـا . ًبا مـا كـانتش أول مـرة الرجالـة دول يشـوفوا فيهـا يسـوعغال. يسوع هنا ظهر في الساحة
ت غالًبـا ثـاني أو ثالـث مـرة يتعـاملوا وهنا في متى، دي كانـ. س دول بيسوعالصورة األولية لمقابلة النابتورينا  ١

نبتـدي نفحـص معنـى ومـن الكلمتـين دول، هـا . هلـم ورائـي: لكن مع ذلـك، راح لهـم وقـال لهـم كلمتـين. مع يسوع
  .إن حد يكون تلميذ للمسيح

  
  يعني إيه إنك تتبع يسوع؟

علشـان نشـوف ده، خلونـا نرجـع لعـدد . تـرك جـذري لمجـد المسـيح. بيعني تـرك جـذري لمجـد المسـيحأول حاجة، 
  .ونقرا الجزء اللي وصل لصورة يسوع بيبدأ الشركة دي مع الرجالة دول ١٢
  

ــا َســمِ : "يقــول ١٢: ٤متــى  ــا ُأْســِلَم، اْنَصــَرَف ِإَلــى اْلَجِليــلِ َوَلمُيوَحن اِصــَرَة َوَأتَــى َفَســَكَن ِفــي ١٣. َع َيُســوُع َأنَوتَــَرَك الن
َأْرُض «١٥: ِلَكـــْي َيـــِتم َمـــا ِقيـــَل ِبِإَشـــْعَياَء النِبـــي اْلَقاِئـــلِ ١٤َكْفَرَنـــاُحوَم الِتـــي ِعْنـــَد اْلَبْحـــِر ِفـــي ُتُخـــوِم َزُبوُلـــوَن َوَنْفَتـــاِليَم، 

، َجِليـــُل اُألَمـــمِ  ـــْعُب اْلَجـــاِلُس ِفـــي ُظْلَمـــٍة َأْبَصـــَر ُنـــوًرا ١٦. َزُبوُلـــوَن، َوَأْرُض َنْفَتـــاِليَم، َطِريـــُق اْلَبْحـــِر، َعْبـــُر اُألْرُدن الش
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مـــن .. ١٧ايـــا فـــي عـــدد بعـــد كـــده ركـــزوا مع. "َعِظيًمـــا، َواْلَجاِلُســـوَن ِفـــي ُكـــوَرِة اْلَمـــْوِت َوِظَالِلـــِه َأْشـــَرَق َعَلـــْيِهْم ُنـــورٌ 
َمــــاِن اْبتَــــَدَأ َيُســــوُع َيْكــــِرُز َوَيقُــــولُ ١٧: "ســــاعتها، يســــوع بــــدأ بــــالكرازة ــــُه َقــــِد اْقتَــــَرَب َمَلُكــــوُت «:ِمــــْن ذِلــــَك الزُتوُبــــوا َألن

  . "»السَماَواِت 
  

متـــه فـــي بدايـــة اإلصــحاح ده، نشـــوف تجربــة يســـوع، وبعــدها يبتـــدي خد. نالحــظ هنـــا إن دي بدايــة خدمـــة يســوع
جــزء مــن العبــارة دي . توبــوا ألنــه قــد اقتــرب ملكــوت الســماوات: ومــن البدايــة، فــي رســالة واحــدة بيكررهــا. العلنيــة

مــش المقصــود بيــه ملكــوت . اتكــرر كثيــر جــًدا فــي إنجيــل متــى، وهــو تعبيــر ملكــوت الســماوات أو ملكــوت اهللا
لُملك ده ُمعترف بيـه وبيـتم الخضـوع ليـه، في أي مكان بنشوف ا. بيصور ُملك وُحكم وسلطان اهللاإنما .. كمكان

  . وده اللي بنشوفه على مدار إنجيل متى. بنشوف صورة للملكوت
  

في كل مرة الملكـوت بُيـذكر، بيبقـى اللي عايزكم تالحظوه إن طب، منين نشوف ترك جذري لمجد المسيح هنا؟ 
تقـدروا تعلمـوا علـى . مـع بعـضخلونا نشـوف ده . كمصحوب بتكلفة عظيمة، بترك عظيم وتضحية علشان الملِ 

  .المرات المختلفة اللي كلمة الملكوت مذكورة فيها في إنجيل متى، وتشوفوا الترك والتضحية المصاحبين ليها
  

وِح، َألن َلُهْم َمَلُكوَت السَماَواِت "، ٣: ٥متى  ُطوَبى ِلْلَمَساِكيِن ِبالر"  
  .زم تكون فقير في الروحيبقى علشان تنال ملكوت السماوات، أو تورثه، ال

  
، َألن َلُهْم َمَلُكوَت السَماَواِت : "١٠وفي عدد  ُطوَبى ِلْلَمْطُروِديَن ِمْن َأْجِل اْلِبر"  

  .في ثمن بيتدفع.. دي تضحية. لو عايز ملكوت السماوات، ها ُتضَطَهد علشان البر
  

. ٤٤عـدد  ١٣لكن خلونا نشـوف متـى . اهللافوتنا مرات كثير اتذكر فيها ملكوت  احنا كده. ١٣ويكمل في متى 
نشوف هنا مثلـين اتكلـم فـيهم يسـوع عـن إزاي نقـدر نـورث ملكـوت السـماوات، واللـي نقـدر نعملـه ونقدمـه علشـان 

ــَماَواِت َكْنــًزا ُمْخفــًى ِفــي َحْقــل، : "يقــول. نبقــى جــزء مــن الملكــوت ده ونختبــر مجــد ملكوتــه َأْيًضــا ُيْشــِبُه َمَلُكــوُت الس
ـــَك اْلَحْقـــلَ . ِإْنَســـاٌن َفَأْخَفـــاهُ  َوَجـــَدهُ  ـــُه َواْشـــَتَرى ذِل ـــاَع ُكـــل َمـــا َكـــاَن َل َأْيًضـــا ُيْشـــِبُه َمَلُكـــوُت ٤٥. َوِمـــْن َفَرِحـــِه َمَضـــى َوَب
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ــا َوَجــَد ُلْؤُلــَؤًة َواِحــَدًة َكِثيــَرَة الــثَمِن، َمَضــ٤٦الســَماَواِت ِإْنَســاًنا تَــاِجًرا َيْطُلــُب آلِلــَئ َحَســَنًة،  َمــا َكــاَن َلــُه َفَلم ى َوَبــاَع ُكــل
يسـتاهل .. شايفين الصورة في المثـل ده؟ الملكـوت يسـتاهل إننـا نبيـع أي حاجـة علشـان نحصـل عليـه. "َواْشَتَراَها

  . نترك كل شيء خلفنا علشانه
  

الجــزء ده . علشــان الملكــوت تــرك كــل شــيء بشــكل حرفــي. .١٩ده فــي متــى ألمــر ل عمليــة خلونــا نشــوف صــورة
ده اتقدم ليسوع وسأله إزاي يرث الملكوت، إزاي ينـال . لشاب الغني اللي عنده أموال وممتلكات كثيرهو قصة ا

  ؟٢١ويسوع رد عليه إزاي في عدد . الحياة األبدية
قـدم . "َماِء، َوَتَعـاَل اْتَبْعِنـيِإْن َأَرْدَت َأْن َتُكوَن َكاِمًال َفاْذَهْب َوبْع َأْمَالَكَك َوَأْعـِط اْلُفَقـَراَء، َفَيُكـوَن َلـَك َكْنـٌز ِفـي السـ"

  .كل ما عندك
ــا َســِمَع الشــاب اْلَكِلَمــَة َمَضــى َحِزيًنــا، َألنــُه َكــاَن َذا َأْمــَوال َكِثيــَرةٍ : "٢٢عــدد  دي رســالة قويــة لكــل واحــد فينــا ".َفَلم ،

  .ألننا أغنياء مقارنة بباقي العالم
َوَأقُـوُل ٢٤! ِإنـُه َيْعُسـُر َأْن َيـْدُخَل َغِنـي ِإَلـى َمَلُكـوِت السـَماَواِت : ْلَحق َأُقوُل َلُكـمْ ا«:َفَقاَل َيُسوُع ِلَتَالِميِذهِ ٢٣: "٢٣عدد 

ِهتُـوا َتَالِميـُذُه بُ  َفَلما َسِمعَ ٢٥. »!ِإن ُمُروَر َجَمل ِمْن ثَْقب ِإْبَرٍة َأْيَسُر ِمْن َأْن َيْدُخَل َغِني ِإَلى َمَلُكوِت اهللاِ : َلُكْم َأْيًضا
ــاِئِلينَ  ــْن َيْســَتِطيُع َأْن َيْخُلــَص؟«:ِجــدا َق ــاَل َلُهــمْ ٢٦» ِإًذا َم ــْيِهْم َيُســوُع َوَق ــُر ُمْســَتَطاٍع، «:َفَنَظــَر ِإَل ــَد النــاِس َغْي هــَذا ِعْن

 .»َولِكْن ِعْنَد اِهللا ُكل َشْيٍء ُمْسَتَطاعٌ 
َفَقـــاَل َلهُــــْم ٢٨» َفَمـــاَذا َيُكـــوُن َلَنـــا؟. قَـــْد َتَرْكَنـــا ُكـــل َشـــْيٍء َوتَِبْعَنـــاكَ َهـــا َنْحـــُن «:َفَأَجـــاَب ُبْطـــُرُس ِحيَنِئـــٍذ َوَقـــاَل َلـــهُ ٢٧

ِإنُكــْم َأْنــُتُم الــِذيَن َتِبْعُتُمــوِني، ِفــي التْجِديــِد، َمتَــى َجَلــَس اْبــُن اِإلْنَســاِن َعَلــى ُكْرِســي َمْجــِدِه، : اْلَحــق َأقُــوُل َلُكــمْ «:َيُســوعُ 
َوُكـل َمـْن تَـَرَك ُبُيوتًـا َأْو ِإْخـَوًة ٢٩. ْم َأْيًضا َعَلى اْثَنْي َعَشَر ُكْرِسيا َتِديُنوَن َأْسَباَط ِإْسَراِئيَل االْثَنـْي َعَشـرَ َتْجِلُسوَن َأْنتُ 

ــا َأِو اْمــَرَأًة َأْو َأْوَالًدا َأْو ُحُقــوًال ِمــْن َأْجــِل اْســِمي، َيْأُخــُذ ِمَئــ ــةَ َأْو َأَخــَواٍت َأْو َأًبــا َأْو ُأمَة ِضــْعٍف َوَيــِرُث اْلَحَيــاَة اَألَبِدي .
ِلينَ ٣٠ ُلوَن َيُكوُنوَن آِخِريَن، َوآِخُروَن َأو َولِكْن َكِثيُروَن َأو."  
  

نشــوف فــي إنجيــل لوقــا معنــى تــرك كــل  .خلــوني أوريكــم األمــر ده فــي إنجيــل ثــانيالملكــوت هنــا؟ شــايفين تكلفــة 
ِإْن َأَراَد «:َوَقــاَل ِلْلَجِميــعِ ٢٣. "نشــوف نــاس بتتبــع يســوع ٢٣: ٩ا فــي لوقــ. شــيء علشــان الملكــوت ولمجــد المســيح

َفــِإن َمــْن َأَراَد َأْن ُيَخلــَص َنْفَســُه ُيْهِلُكَهــا، ٢٤. َأَحــٌد َأْن َيــْأِتَي َوَراِئــي، َفْلُيْنِكــْر َنْفَســُه َوَيْحِمــْل َصــِليَبُه ُكــل َيــْوٍم، َوَيْتَبْعِنــي
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َألنـــُه َمـــاَذا َيْنَتِفـــُع اِإلْنَســـاُن َلـــْو َربـــَح اْلَعـــاَلَم ُكلـــُه، َوَأْهَلـــَك َنْفَســـُه َأْو ٢٥. ْن َأْجِلـــي َفهـــَذا ُيَخلُصـــَهاَوَمـــْن ُيْهِلـــُك َنْفَســـُه ِمـــ
َواْلَمَالِئَكــِة َألن َمــِن اْســَتَحى ِبــي َوِبَكَالِمــي، َفِبهــَذا َيْســَتِحي اْبــُن اِإلْنَســاِن َمَتــى َجــاَء ِبَمْجــِدِه َوَمْجــِد اآلِب ٢٦َخِســَرَها؟ 
تــأتي ورائــي، . "»ِإن ِمــَن اْلِقَيـاِم هُهَنــا َقْوًمــا َال َيــُذوُقوَن اْلَمــْوَت َحتـى َيــَرْوا َمَلُكــوَت اهللاِ : َحقــا َأقُــوُل َلُكــمْ ٢٧. اْلِقديِسـينَ 

بعضــكم مــش هــا يشــوف المــوت لحــد مــا يــدخل . تفقــد حياتــك للملكــوت. تنكــر نفســك، تحمــل صــليبك، تتبعنــي
  . ت اهللاملكو 

  
كـــانوا ماشـــيين فـــي . ، مشـــتاقين يكونـــوا تالميـــذ ليـــهييجـــي بعـــض النـــاس ليســـوع ٥٧وفـــي نفـــس اإلصـــحاح، عـــدد 

ــَماِء َأْوَكــاٌر، «:َفَقــاَل َلــُه َيُســوعُ ٥٨. »َأْتَبُعــَك َأْيَنَمــا َتْمِضــي: "طريــق، وواحــد قــال ليســوع َعاِلــِب َأْوِجــَرٌة، َوِلُطُيــوِر السِللث
ــا اْبــُن اإلِ  إنــه ال يمكــن االســتغناء عنــه،  شــايفاألمــر اللــي . مــا فــيش ملجــأ". ْنَســاِن َفَلــْيَس َلــُه َأْيــَن ُيْســِنُد َرْأَســهُ َوَأم

. »َيــا َســيُد، اْئــَذْن ِلــي َأْن َأْمِضــَي َأوًال َوَأْدِفــَن َأِبــي«:َفَقــالَ . »اْتَبْعِنــي«:َوَقــاَل آلَخــرَ ". بتضــحي بيــه علشــان الملكــوت
ا َأْنَت َفاْذَهْب َوَناِد ِبَمَلُكوِت اهللاِ «:وعُ َفَقاَل َلُه َيسُ ٦٠ َدِع اْلَمْوَتى َيْدِفُنوَن َمْوَتاُهْم، َوَأم«."  
  

َفَقـــاَل َلـــُه ٦٢. »َأْتَبُعـــَك َيـــا َســـيُد، َولِكــِن اْئـــَذْن ِلـــي َأوًال َأْن ُأَودَع الـــِذيَن ِفــي َبْيِتـــي«: َوَقـــاَل آَخـــُر َأْيًضــا٦١: "٦١عــدد 
  ".»َس َأَحٌد َيَضُع َيَدُه َعَلى اْلِمْحَراِث َوَيْنُظُر ِإَلى اْلَوَراِء َيْصُلُح ِلَمَلُكوِت اهللاِ َليْ «:َيُسوعُ 

  .ترك الراحة والملجأ. دع الموتى يدفنون موتاهم.. ترك العيلة، حتى في وقت احتياج
  

مسـتمعين عـابرين .. نشـوف جمـع غفيـر.. ٢٥وفـي عـدد . يـتكلم عـن ملكـوت اهللايسـوع يبـدأ  ١٥: ١٤وفي لوقـا 
ِإْن َكاَن َأَحٌد َيْأِتي ِإَلي َوَال ُيـْبِغُض َأَبـاُه َوُأمـُه َواْمَرَأتَـُه َوَأْوَالَدُه : "ومقتنعين يمكن، بيسافروا مع يسوع وهو بيقول لهم

ــْأِتي َوَراِئــي َفــَال ٢٧. َوإِْخَوَتــُه َوَأَخَواِتــِه، َحتــى َنْفَســُه َأْيًضــا، َفــَال َيْقــِدُر َأْن َيُكــوَن ِلــي ِتْلِميــًذا َوَمــْن َال َيْحِمــُل َصــِليَبُه َوَي
  . "َيْقِدُر َأْن َيُكوَن ِلي ِتْلِميًذا

  
اللي ما يكرهش أبـوه وأمـه ومراتـه ووالده وٕاخواتـه، ابتديتوا تشوفوا لمحة عن معنى إن الواحد يكون تلميذ ليسوع؟ 

إزاي يسـوع  ..شـوف إزاي ده حصـل فـي حيـاتهمون ٤خلونـا نرجـع لمتـى ده يعنـي إيـه؟ . ما يقدرش يكون تلميذي
  .فكروا في اللي الناس دول سابوه وراهم. بيعلمنا إننا كتالميذ ليه بنسيب كل شيء ورانا
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التالميـــذ تركـــوا كـــل حاجـــة مألوفـــة لـــيهم، كـــل حاجـــة مريحـــة لـــيهم، تركـــوا كـــل حاجـــة طبيعيـــة . بنتـــرك راحتنـــا -١

  . احنا بنترك راحتنا. بالنسبة ليهم
وكـــان ده تغييـــر جـــذري جـــًدا ألســـلوب . التالميـــذ تركـــوا مهنـــتهم كصـــيادين ســـمك. ك مســـتقبلنا الـــوظيفيبنتـــر  -٢

  ها يبقى احساسك إيه وأنت بتترك أسلوب حياتك المعتاد بالكامل ألنك تلميذ للمسيح؟ .حياتهم بالكامل
بنفكـر  كثيـر. اع التالميـذاالجتمـاعي بتـ رة المبـالغ فيهـا لمرحلـة االقتصـادهنا نشـوف الصـو . بنترك ممتلكاتنا -٣

 مـــا كــانوش مـــن الصــفوة وال أغنيـــاء جــًدا، لكـــن كــان عنـــدهم تجــارة متينـــةبالتأكيــد  ..فــيهم علــى إنهـــم فقــراء جـــًدا
وبالتــالي يقــدروا يعلمونــا . كــانوا هــا يخســروا كثيــر لمــا يتركــوا شــباكهم. مراكــب: كــان عنــدهم أمــالك.. كصــيادين

ما ينفعش تكـون تلميـذ ليسـوع . ن تلميذ ليسوع وتحب بيتك أو عربيتكما تقدرش تكو . كثير في عالمنا المعاصر
كون تلميذ ليسـوع وتتمسـك بـأي ممتلكـات فـي العـالم ما ينفعش ت. وتحب ممتلكاتك، تلفزيونك، أو الستريو بتاعك

  .راحتنا، مستقبلنا الوظيفي، ممتلكاتنا... . ده
القـي معلـم عظـيم، ت نـتك. م علشـان يحسـنوا مراكـزهمفـي الوقـت ده كـان النـاس بيتقربـوا لمعلـ. نترك مراكزنـا -٤
.. تتنقـل لمكانـة أعظـم، وتنـال مكانـة اجتماعيـة أعلـى. تنقـل لمعلـم أعظـمتبقـى زيـه، وبعـدها تتعلم منه علشـان تو 

هـــا تجـــي لـــي، مـــش هـــا تطلـــع الســـلم، إنمـــا هـــا تاخـــد : لكـــن يســـوع يقـــولاألمـــر ده شـــكله مـــألوف؟ . تطلـــع الســـلم
بنتــرك راحتنــا، . ... ابــن اإلنســان مــا لــوش مكــان يســند فيــه راســه. متعلــق بــالمركزاألمــر مــش . خطــوات ألســفل

  .مستقبلنا الوظيفي، ممتلكاتنا، مراكزنا
وبنعرف من خـالل الكتـاب ومـن . يوحنا ويعقوب تركوا أبوهم زبدي! صعبة دي، مش كده. وبنترك عائالتنا -٥

يشـوفوهمش يسـوع دعـاهم إنهـم يتركـوا زوجـاتهم ومـا هـل . خـالل التقليـد إن كثيـر مـن التالميـذ كـان لـيهم زوجـات
ومــن خــالل الكتــاب، نشــوف إنهــم كــانوا بيقضــوا أوقــات كثيــر بعيــد عــن عــائالتهم وهــم  .لكنــه دعــاهم.. تــاني؟ أل

  .إخالصهم ليسوع كان أعلى من أقرب عالقة عائلية. بيتبعوا يسوع
  .نعرفهم ويعرفوناأكثر ناس . بنترك أصدقائنا -٦
 ١٠فـــي متـــى . مـــش حاجـــة مشـــجعة لمـــا المعلـــم يقـــول إنـــي بارســـلكم زي حمـــالن وســـط ذئـــاب. انتـــرك أماننـــ -٧

يا ترى احنا متأكـدين إننـا عـايزين نشـارك .. التالميذ يبصوا لبعض يفيبتد. الناس كلها ها تكرهكم بسببي: يقول
وهــم  أكيــد دي مــش أخبــار ســارة، خاصــة. زي مــا اضــطهدوني، هــا يضــطهدوكم: فــي األمــر ده؟ ويكمــل يســوع
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، مــا يعــودش يهمــك هــل مــن األمــان ليســوع لمــا تبقــى تلميــذ. رك بالكامــلأمــانهم اتــ. شــايفين يســوع رايــح للصــليب
اللـي هـا يتبعنـي، الزم ينكـر . تركنـا حتـى ذواتنـا نـاليـه؟ ألن. أو في العالم إنك تروح ألكثر حتة خطر في المدينة

  .نفسه، وحتى حياته ذاتها
  

: لكـن يسـوع يظهـر علـى السـاحة ويقـول. حمايـة الـنفس، االعتنـاء بـالنفس.. لذاتكل حاجة في مجتمعنا بتروج ل
،  والزالت رسالة ضـد المجتمـع بعـد ٤دي كانت رسالة ضد المجتمع في متى . موت وقدم حياتك.. اذبح نفسك
يــا تــرى إيــه اللــي هــا يحصــل لــو حــد مــن اجتماعنــا عمــل بــالظبط اللــي . إنــك تتــرك كــل حاجــة وراك.. ألفـين ســنة

تتــرك شــغلك، مســتقبلك الــوظيفي اللــي حياتــك ؟ تخيلــوا هــا يحصــل إيــه؟ لــو فــي لحظــة قــررت ٤صــل فــي متــى ح
.. ما عدش عنـدك حاجـة. تركت كل ممتلكاتك، وبدأت تتبع يسوعبتدور حواليه، وتركت عيلتك ألوقات طويلة؟ 

ى عيلتـك هـا تقـول إنـك حتـ. بقيـت متطـرف دينـي.. النـاس هـا تفتكـر إنـك اتجننـت. ال بيت وال عربية، وال حاجـة
أنا باسافر أخـدم فـي مـؤتمرات لطلبـة مـؤمنين علـى قلـبهم . أنا شفت ده بصور مصغرة قبل كده. مش مهتم بيهم

إزاي أقول ألهلـي المـؤمنين إنـي عـايز أسـافر : إنهم يعلنوا البشارة في بالد مختلفة، وأول حاجة بيقولوها لي هي
، وأجيـب بيـت زني أكمل هنا، أخلـص تعليمـي، وأالقـي وظيفـة كويسـةعاي. البلد الفالنية؟ هم مش عايزني أسافر

ن عيلةكوي س وأكو .، فـي حـين إن األفضـل لـي حسـب الكتـاب هـو إنـي أنكـر نفسـي  بيقولوا عايزين األفضـل لـي
  إزاي أوفق االثنين مع بعض؟.. وأحمل صليبي وأتبع يسوع

  
ديـف، تقصـد إيـه .. ضكم ممكن يفكر إني اتجننـتبع. إن حد يبقى تلميذ ليسوع هو ترك جذري لكل األمور دي

خلونــا نــبص لألمــر أشــغالنا، ممتلكاتنــا، مراكزنــا، عائالتنــا، أماننــا، ذواتنــا؟ تقصــد إيــه؟ بتــرك كــل األمــور دي؟ 
 يمكـن مـا يـدعوكش تتـرك شـغلك. بوع دهيمكن يسوع ما يدعوناش كلنا نتخلى عن ممتلكاتنا االس. بصورة عملية

اتــك علـى أساســه، أو عيلتــي تكــون فــي الخلفيـة وقبلهــا إخالصــي ليســوع زي مــا التالميــذ وكـل اللــي اتبنــى فــي حي
ونمســك ونتعلــق بقــوة بشــخص يســوع .. هــو إننــا نمســك الحاجــات دي برخــاوةلكــن اللــي بيوريــه لنــا هنــا . عملــوا

ى لـــو ده معنـــاه إننـــا نتـــرك أي حاجـــة مـــن الحاجـــات دي، نبقـــ. المســـيح، ومجـــد ملكـــوت اهللا، ونعـــيش للهـــدف ده
  .ده الترك الجذري لمجد المسيح. سعداء إننا نعمل كده ألننا بنعتنق المسيح بكل قلوبنا
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نحـــط كـــل  لمـــاإزاي تعمـــل ده عملًيـــا؟ .. عـــد تـــاني لألمـــررك بعـــض الحاجـــات دي؟ ده بُ لكـــن لـــو فعـــًال دعـــاك تتـــ
حـت سـيادته، ولـو اختـار راحتنـا دلـوقتي ت. سيادة اهللا وملكوته، ده يغير شكل حياتنا بالكاملجوانب حياتنا تحت 

  . لكن لو أخدها مننا وٕادانا ألم، يبقى مجًدا ليه في األلم اللي بنختبره. إنه يمنحنا راحة، يبقى مجًدا ليه
  

وبـاعيش كـدكتور . حياتي كمحاسب أو مدرس أو محـامي أو دكتـور، باحطهـا تحـت ُملـك وسـيادة اهللا.. وأشغالنا
األمـر .شـغلك بيبقـى تحـت سـيادته وملكـه. أًيـا كانـت مواعيـد شـغليأو  ٥لــ  ٨من .. علشان أعلن مجده كل يوم

  . إنما بيدور حوالين تعلية مجد اهللا في مكان شغلك. مش بيدور حوالين كسب فلوس أكثر، وال نجاح أكثر
  

؟ إنمــا نعــيش علشــان نــدي "ناخــد"ش زي بقيــة مجتمعنــا، بــس علشــان إيــه اللــي يحصــل لمــا مــا نعــي.. اتنــاوممتلك
  . ملكوت اهللاممتلكاتنا ل

  
بيغيـر . بيهـا حياتنـا رنا؟ ده بيغيـر الطريقـة اللـي بنحـبإيه اللي يحصـل لمـا ينـال يسـوع أسـمى مشـاع.. وعائالتنا

بيغيــر الطريقــة اللــي بنقــود بيهــا عائالتنــا، فيبــان ملكوتــه واضــح فــي . أجوازنــاو  مراتتنــا بيهــا الطريقــة اللــي بنحــب
  . بيوتنا

  
فـي ولملكوتـك يا رب، مجًدا ليك : ها أعمل كذا علشان مش أمان، ونبدأ نقول لما نبطل نقول إنا مش.. وأماننا

  . أي شيء عايزني أعمله سواء بحياتي أو مماتي
  

أنـا يمكـن مـا أقـولش ده بصـوت عـالي، .. خلينا صرحاء يا ديـف. مش متخيل ليه ممكن حد يطلب كدهبعضكم 
بسـبب اللـي يسـوع عملـه علـى الصـليب علشـاني، أنا ينفع أكـون مسـيحي نلـت غفـران خطايـاي .. لكن بافكر فيه

الخطايـــا، أنـــا  وألنـــي نلـــت الخـــالص وغفـــران.. يـــاة ديوأعـــيش علـــى األرض بأمـــان أبـــدي واســـتمتع بمســـرات الح
آخـذ الخطـوة دي، وأتنقـل مـن مسـتمع عـابر أو مقتنـع،  فـ ليـه. عارف إني ضامن استمتع بمسرات الحياة األبدية

المــؤمنين .. وأبقــى مســتمع وتــابع ملتــزم مــدى الحيــاة؟ ليــه أتــرك كــل األمــور دي؟ ليــه التغييــر الجــذري ده؟ ديــف
  صح؟. .وبس هم مش كاملين، لكنهم نالوا الغفران. مش الزم يكونوا متطرفين كده
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صحيح، شـكًرا للـرب ". وبس"احنا ما نلناش الغفران . ر مش كتابيمش مقتنع بكده ألنه أم. أنا مش مقتنع بكده

إن خالصـنا معتمـد بالكامـل علـى عمـل يسـوع المسـيح علـى الصـليب، وٕان مـا فـيش حاجـة أقـدر أعملهـا علشــان 
لكـن الهـدف . قـدم كـل شـيء مجاًنـا وبالنعمـة. هو عمـل كـل حاجـة علشـاني بالفعـل. أكسب خالصي أو استحقه

هــدف وجــوهر المســيحية مــش .. أكــرر. هر المســيحية مــش خالصــي مــش خطايــايهــدف وجــو .. مــن خالصــي
. الهـدف مــن خالصــنا مـش تخليصــنا مــن خطايانــا. إنجيــل كــاذب يبقـىاللـي بيقــول كــده . خالصـك مــن خطايــاك

. احنا خلقنا مسيحية وٕانجيل متمحورين حوالينا، وفيهم كل حاجة تمت علشان مغفرة خطايانا مـن خـالل المسـيح
أنا مش عايز أزيل الطابع الشخصـي لرحمـة ومحبـة . ما يسوع مات على الصليب، مات بس علشانيلبالتالي، 

لوقـا . ونعمة اهللا لكل واحـد فينـا، لكنـي عـايز أقـول إن المسـيح لمـا مـات علـى الصـليب، مـا مـاتش بـس علشـانك
فـي وت اهللا ُيعلـن علشـان ُيكـرز بالتوبـة ومغفـرة الخطايـا لكـل األمـم، علشـان ملكـالمسيح مات .. ٤٩ -٤٧: ٢٤

علشان نعلـن مجـده ونعمتـه وجاللـه ورحمتـه فـي بلـدنا وفـي .. علشان كده هو خلصنا من خطايانا. األرض كلها
  ".وبس"إحنا مش اتغفر لينا . علشان كده هو خلصنا. كل العالم

  
يــه إ. علشــان كــده بنتــرك كــل شــيء ورانــا، ونعــيش لشــيء واحــد. احنــا جــزء مــن هــدف إعــالن مجــد وملكــوت اهللا

يــا رب، اعلــن : "بنصــحى الصــبح ونقــول. ده الشــيء اللــي بيحركنــا. بنعــيش لمجــد الملــك. اللــي بنعــيش علشــانه
. دي طريقــة ثوريــة فــي النظــر للمســيحية. محتــاجين نشــوف ده. بــاعيش لمجــد الملــك". مجــد الملــك مــن خاللــي

  .بالغ بالمرةأمش ب يالبعض ممكن يشوف إني ببالغ، لكن
  

لكنـي مقتنـع إن لمـا بـنص . كـل شـيء بيـدور حوالينـا.. ي جوهرهـا متمحـورة حـوالين الـذاتالمسيحية اليوم بقت فـ
متمحــورة حــوالين اهللا بطريقــة  علــى الكتــاب المقــدس، ومعنــى إننــا نتبــع المســيح، هــا نكتشــف إن التلمــذة الكتابيــة

المسـيح لكـل الهدف من خالصنا هو إنه يورينـا رحمـة ونعمـة . ؛ ألن الهدف من خالصنا مش احنا وبسريةجذ
وال العهـد مـش هـا تشـوف فـي األناجيـل . وٕاننا نغرس ده في حياة الناس حوالينا وفـي العـالم كلـه. .الناس حوالينا

ده مــش أمــر . الجديــد كلــه، نــاس راضــية تقبــل المغفــرة علــى حســاب يســوع، وتكمــل فــي الحيــاة بمعرفــة عــابرة بيــه
  . ترك جذري لمجد المسيح. ... كتابي
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شـفنا فـي . األمـر ده رائـع جـًدا. لمجد المسيح، لكن كمان اتكال جذري على نعمة المسيح ومش بس ترك جذري

. اتبعـوني وهـا خلـيكم صـيادين نـاس.. إن يسوع كان بيمشي على شط بحر الجليـل، ودعـا األربـع رجالـة ٤متى 
ة مهمــة ، نعــرف حاجــ١٨: ٤ومــن البدايــة اللــي شــفناها فــي متــى .. ومــن هنــا نشــوف بدايــة خطــوات أخــدهم فيهــا

  . أبعاد ٣خطوات، أو  ٣عايزكزا تفكروا في األمر من . عن الخطوات اللي بياخدها في حياتنا
  
كـان . ده نختلف عن اللي كان بيحصـل فـي زمـن يسـوع. في حياتنا، يسوع هو اللي بياخد المبادرة ويختارنا -١

فلــو . يعلمهــم ويكونــوا تحــت وصــايته معلــم النــاس بتحترمــه، ويروحــوا لــه ويطلبــوا إنــه يــدوروا علــىوقتهــا التالميــذ 
لكـن هنـا نشـوف إن . ر عليـهأنـت اللـي هـا تـدو . أنت تلميذ، كنت ها تدور على معلـم يسـاعدك تنمـي مـن نفسـك

. المعلــم هـو اللــي بيبـدأ العالقــة. إنمـا نشــوف يسـوع هــو اللـي رايــح لهـم. مـش الرجالــة هـم اللــي دوروا علـى يســوع
إبــراهيم، نــوح، موســى، داود، األنبيــاء، حتــى إســرائيل : اهللا بيختــار شــركاه. .وده اللــي بنشــوفه علــى مــدار الكتــاب

  .شعب اهللا كان ُمختار يكون كهنوت ملوكي، مملكة كهنة شركاء مع اهللا
  

صــورة ". َلـْيَس َأْنـُتُم اْخَتْرُتُمــوِني َبـْل َأَنـا اْختَـْرُتُكمْ : "يقــول إيـه ١٥وفـي يوحنـا . ٤نشـوف ده فـي األناجيـل فــي متـى 
خلـــوني أفكـــركم إن وال واحـــد مننـــا يقـــدر يكـــون تـــابع . ة لنعمـــة يســـوع المســـيح فـــي بـــدء العالقـــة مـــع تالميـــذهثوريـــ

مـا فـيش حـد منـا يسـتاهل يكـون فـي . لحياتـك وحيـاتي للمسيح من غير مبادرة ونعمة اإلله الرؤوف اللي مد إيده
فـي . تصـيبكم بـالغرور" اختـاركم"ة مـا تخلـوش كلمـ. جسد المسيح، لكننا هنا ألنـه اختـار إنـه يسـكب نعمتـه علينـا

، وتقــول إزاي يســوع اختــارهم علشــان هــم صــيادين، والصــيادين ٤عظــات كثيــر وتفاســير كثيــر بتــتكلم عــن متــى 
هم بيعملوا كـذا وكـذا، . .ويبتدوا يتكلموا عن صفات الصيادين، من كذا منظور مختلف. بيتمتعوا بصفات معينة

يسـوع مـا بـدأش . جًدا بطريقة غلط ٤التجاه ده بيفهم الفقرة دي من متى لكن ا. يبقى ها يكونوا نافعين للملكوت
مــــا كــــانوش أبــــرع نــــاس علــــى . الحــــوار والعالقــــة مــــع الرجالــــة دول علشــــان أي حاجــــة يقــــدروا يقــــدموها للعالقــــة

نــاس مــن الريــف مــا .. نكــرة، العامــة.. لــو فكرنــا فــي األمــر، الجليليــين كــانوا منبــوذين فــي الوقــت ده. اإلطــالق
كثيـر مـن المعلمـين كـانوا يحـاولوا يجـذبوا لـيهم تالميـذ . ما كـانوش مـن الصـفوة. يحب يقضي وقت معاهم حدش

. وحتـى روحًيــا، مــا كــانوش عــاليين أوي روحًيــا. لكــن الرجالــة دول مـا كــانوش مــن أصــول نبيلــة. مـن أصــل نبيــل
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يتخـانقوا بليهود أسمى األجنـاس، و كانوا شايفين إن ا. كانوا مغرورين، وعقولهم صغيرة على إرسالية بحجم العالم
يسـوع مـا دعـاهمش علشـان أي حاجـة ممكـن . مـل علـى يسـوعطول األناجيل تشوفهم حِ . طول الوقت مع بعض

ده . ولحـد دلـوقتي خطتـه مـا اتغيـرتش. لكنه أخذ األضعف واألوطى اللي ما حدش يتـوقعهم، واختـارهم. يقدموها
. بـولس يقـول اهللا اختـاركم، أنـتم جهـال العـالم ١كورنثـوس ١ يخليك تحـس بإيـه دلـوقتي؟ هـل ده مشـجع لينـا؟ فـي

أنـت . أنا حتـى مـش باحـاول أبنـيكم بـإني أقـول لكـم إن اهللا اختـاركم. دي مش مجاملة. اهللا اختار ضعاف العالم
فــي ناقــد ملحــد مــن . بســبب ضــعفك، مــش بســبب الحاجــات البســيطة اللــي ممكــن تقــدمها هنــا فــي جســد المســيح

تحضر، لو فـي حـد أحمـق، غير ملو في حد مغرور، وناقص عقل و : "وقال. بينقد المسيحية القرن الثاني، كان
عـاملين زي سـرب . األسـوأ، األكثـر سـوقية، والغيـر متعلمـين.. بنشوفهم فـي بيـوتهم. خليه يتشجع ويبقى مسيحي

تمـــع فـــي الوطـــاويط أو النمـــل بتزحـــف مـــن أعشاشـــها أو ضـــفادع عـــاملين نـــدوة حـــوالين مســـتنقع، أو ديـــدان بتج
ماحـدش مننـا هنـا بسـبب اللـي يقـدر .. ! أهًال بيكم في اجتماع الديدان أعزائي،. ده رأيه في المسيحيين". الطين
، وكلنـا لينـا إلـه بيسـر بـإعالن قوتـه مـن خـالل احنـا هنـا بسـبب ضـعفاتنا، وده يخلينـا كلنـا فـي كفـة واحـدة. يقدمه

وال واحـد مـن التالميـذ . وال واحـد منـا مؤهـل. مل على نعمتـهده يخلينا متكلين بالكا. ودي أخبار سارة. .ضعفاتنا
أل، إنمــا قــال . مـش بيقــول اتبعـوني وهــا تبقـوا صــيادين نـاس. يسـوع قــال لهـم إيــه؟ اتبعـوني فــاجعلكم. كـان مؤهــل

  . إنه ها يجعلهم صيادين ناس
  

. الملكــوت بيتضــمن إيــهمــا كــانش عنــدهم فكــرة . فــي الوقــت ده، التالميــذ مــا كــانوش شــغوفين بــالمرة بملكــوت اهللا
القـــوة اللـــي مـــش بـــس بياخـــد المبـــادرة فـــي اختيارنـــا، لكنـــه كمـــان بيـــوفر كمـــان  لكـــن يســـوع يبتـــدي معـــاهم الرحلـــة

 ..هـو مكـنهم إنهـم يبشـروا بـالملكوت. اهللا منحهم كل ده. تعاطف واللطف والتواضعالستخدامنا، وبيمنح كمان ال
  . عمله فيهم

  
أخد المبادرة واختارنا وادانا قـوة علشـان يسـتخدمنا، كـل . ده؟ ليه يسوع عمل دهليه يسوع قصد إن األمر يكون ك

وبدايــة  ٢و ١ألعمــال  ٤ده شــيء رائــع لمــا تــبص علــى حيــاة التالميــذ مــن متــى . ده علشــان يتمجــد مــن خاللنــا
يــاء فــي التالميــذ دول عــدوا بخطــوات مــن كــونهم غيــر اليقــين بــالمرة للملكــوت، لكــونهم أقو . كنيســة العهــد الجديــد

ل وعظـة مسـيحية، ويقـف ويـوعظ أو  ٢بطرس المندفع يوصـل ألعمـال . ملكوت اهللا وبيعلنوا البشارة بقوة عظيمة
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. فـــي يــوم واحــد مـــن خــالل الراجـــل ده% ٢٥٠٠الكنيســة نمـــت أكثــر مــن . آالف ينـــالوا الخــالص ٣ فــأكثر مــن
ب إنجيــل ورســايل لســه بتقــود النــاس يســوع ياخــده، فيكتــ.. ويوحنــا اللــي كــان دايًمــا ينــاقش مــين هــا يكــون األعظــم

اتفرقـوا فـي أرجـاء العـالم، فقلبـوا حالـه .. فيلبس، توما، إندراوس، يعقـوب: وباقي التالميذ. للمسيح بعد ألفين سنة
يسـوع . حيـاتهم كلهـا كانـت شـهادة لمجـد اهللا.. ٦: ١٧شوفوا الناس دول عملوا إيه فـي أعمـال . رأًسا على عقب

  . ليه تم استخدامهم كده اهم :ة، قوته تكون هي اإلجابة على سؤالقصد كده علشان في النهاي
  

العــدو أقــنعهم إن فــيهم عيــوب  ،أنــا مقتنــع إن وســطنا رجالــة وســتات وطلبــة. أقــول لكــم ليــه. دي أخبــار ســارة لينــا
مــا فســلموا إنــه .. كثيــر أوي، ضــعفات كثيــر أوي، ســقطات كثيــر أوي، علــى إنــه يــتم اســتخدامهم فــي ملكــوت اهللا

لــو بتفكــر فــي نفســك كــده، . انيين فــي الكنيســةى األقــل، يمكــن مــش مفيــدين زي نــاس تــأو علــ .فــيش فايــدة مــنهم
ألن الجمـال والحـق اللـي فـي كلمـة اهللا بيقـول إن عيوبنـا وضـعفاتنا هـي . .خليني أفكرك إن دي كدبة من إبلـيس

علشــان كــده يقــول العهــد . ن خاللنــافــي الواقــع األداة اللــي اهللا بيســتخدمها علشــان يعلــن قوتــه ومجــده بوضــوح مــ
ده معنـاه ". ِحيَنَمـا َأَنـا َضـِعيٌف َفِحيَنئِـٍذ َأَنـا َقـِوي "ليـه نفـرح فـي ضـعفاتنا؟ ألنـه ! غريبـة. الجديد إننا نفرح بضـعفاتنا

الكـالم ده مـا يـنفعش يتقـال . أنا ما أقدرش أأثر على األمم لمجد المسيح: إن من اللحظة دي ما حدش ها يقول
لكـن فـي جوهرهـا، العبـارة دي مليانـة كبريـاء، ألن . يمكن العبارة دي شكلها متواضع وفيها إماتـة للـذات .وسطنا

 إنـــي أحقـــق مقاصـــده لـــي خلونـــا نبتـــدي نختبـــر قـــوة المســـيح ألجـــل مقاصـــد . معناهـــا إنـــي بـــانكر قـــوة المســـيح فـــي
 .ســتخدامنا، واهللا هــا يتمجــد مــن خاللنــااهللا أخــد المبــادرة واختارنــا، منحنــا القــوة ال: خلونــا نبتــدي نقــول. المســيح

إن . أتمنـــى إن حيـــاتي تكـــون شـــهادة لنعمتـــك.. دي صـــالة حيـــاتي. شـــهادة لنعمتـــكرب إنـــك تخلينـــا  صـــالتنا يـــا
وأتمنـى إن كنيسـتنا تكـون . الناس تبص على حياتي وتقول إن وحده اهللا هو اللي يقـدر ياخـد ده، ويطلـع منـه ده

قتي، الناس يقولـوا بمـا إن اهللا قـادر إنـه ياخـد مجموعـة مـن النـاس ويعمـل كـده فبعد سنين من دلو . شهادة لنعمته
تـرك جـذري لمجـد المسـيح، واتكـال ...  .وبكـده ينتشـر مجـده. من خاللهم، يبقى أكيد يقدر يعمل كده في حياتـك

  .جذري على نعمة المسيح
  
محتاجين نشـوف أد .. ورائييسوع قال هلم . هي التصاق جذري بشخص يسوع المسيحالتلمذة في جوهرها  -٣

عقائـــد وقواعـــد .. يقعـــد ويـــتعلم معلومـــات.. فـــي وقـــت يســـوع، كـــان التلميـــذ بيـــروح للمعلـــم. إيـــه ده أمـــر شخصـــي
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. يعنــي تســمع باســتمرار، بعــدين تحــاول تنفــذ اللــي ســمعته .بعــدها يتبــع التعــاليم دي.. وخطــوات وقــوانين وتعــاليم
.. أوًال، يســوع هــا يــدرب كــل التالميــذ دول. أســلوب يســوعخلونــا نشــوف جــوهر . ده اللــي عملــه يســوعلكــن مــش 

ثانًيــا، مــا . مــش هــا يكــون فــي مدرســة رســمية لتــدريب التالميــذ دول. إزاي؟ أوًال، مــش مــن خــالل مدرســة رســمية
ده مـــش معنـــاه إننـــا ضـــد كليـــات . عمرنـــا مـــا بنشـــوف كليـــات الهـــوت فـــي العهـــد الجديـــد. فـــيش كليـــات الهـــوت

مـا فـيش  .ما بنشوفش حد من التالميذ بيشترك في كورس أو مجموعة تلمذة. كورساتما فيش ثالثًا، . الالهوت
وكتـــابع ليـــه، مـــا كنـــتش بتـــروح بـــس تســـمع . يســـوع كـــان هـــو المدرســـة والمـــنهج شخصـــه. خطـــوات وال معـــادالت

إنمـــا كنـــت بتقـــدم نفســـك لعالقـــة معـــاه، وتلتصـــق . مـــا كنـــتش بـــس بتـــروح تســـمع قـــوانين محتـــاج تتبعهـــا. تعليمـــه
مــش . يســوع بيســتثمر حياتــه فــي حيــاة آخــرين.. إنمــا عالقــة بُتســكب مــع أفــراد. مــش معلومــات بتتــوزع .بشخصــه

كثيـر بنفكـر إن التلمـذة هـي تعلـيم فـي فصــل، . إنمـا الصـورة هـي للسـير مــع المسـيح. لسـتة قواعـد محتـاج تتبعهـا
التلمـــذة مـــش . لتلمـــذةمـــش هـــو ده جـــوهر ا. لكـــن مـــش ده المثـــال اللـــي يســـوع بيقدمـــه لنـــا هنـــا. نخـــرج منـــه وننفـــذ

التلمــذة بتتمحـــور حــوالين شـــخص يســوع المســـيح . بتتمحــور حــوالين كورســـات أو كليــات أو قواعـــد دينيــة نتبعهـــا
  .وعالقتنا ببعضنا البعض

  
علشـان احنـا مـش بنـروح الكنيسـة . احنـا أحـرار مـن الناموسـية -١. األمر ده بيحمل في طياته معنيين ضـمنيين

ونــروح األســبوع اللــي بعــده ونحــاول نعمــل أكثــر وأكثــر . نخــرج ننفــذهم األســبوع دهناخــد شــوية قواعــد ووصــايا، و 
إنما معناه إننا لمـا نجتمـع، نرفـع إيـدينا . ده مش معناه إننا نتجاهل وصاياه. إنما احنا بنسير مع المسيح. وأكثر

إن "وقتهـا رسـالته . اكيا يسـوع، أنـا ماشـي معـاك، مكنـي إنـي أطيـع وصـاي: للرب فرحانين ونقولوحياتنا وقلوبنا 
انتوا مـش هـا تكسـبوا حبـي، إنمـا تختبـروه وانتـوا ماشـيين . يبقى ليها معنى واضح" احببتموني، تطيعون وصاياي

ــــدهور بســــرعة لحــــد مــــا توصــــل . معايــــا احنــــا اتحررنــــا مــــن الناموســــية، وكلنــــا عــــارفين إزاي المســــيحية ينفــــع تت
  .لكننا اتحررنا من الناموسية. للناموسية

  
يسوع ظهر على الساحة ووضح إنه مش بينشـيء منظمـة مـن نـوع . يزنا هو بناء أفراد، مش مؤسسة ماترك -٢
أنـــا بأســـس .. أنـــا مـــش هـــا أســـس منظمـــة. ســـنين خدمتـــه، مـــا كـــانش نـــاوي يأســـس منظمـــة واحـــدة ٣خـــالل  .مـــا

مـن . القـاتإدوا العـالم ع. عندي احساس إن لو يسوع هنا، ها يصرخ لينا، ما تقدموش للعـالم منظمـة. عالقات
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قـدموا للعـالم شـخص . بين كل احتياجات العالم الضال والمحتضر بتاعنـا ده، مـا تقـدمولوش منظمـة أو مؤسسـة
أنــا كراعــي الكنيســة، بــاقول لكــم إنــي . كــده قربنــا مــن جــوهر التلمــذة. المســيح معلــن فــي عالقــتكم الشخصــية بيــه

أنـــا . ن كنيســـة بـــروك هيلـــز تســـتمراحنـــا مـــش عايشـــين علشـــا. مـــش عـــايش علشـــان كنيســـة بـــروك هيلـــز تســـتمر
عـايش، واحنـا عايشــين، علشـان األفـراد الحاضــرين دلـوقتي، واألفــراد اللـي بـره فــي العـالم كلـه ومــا يعرفـوش مجــد 

  .التصاق جذري بشخص المسيح. ... ده كفيل إنه يغير مسيحيتنا. دول اللي عايشين علشانهم. يسوع المسيح
  
هنـــا نشـــوف . ٤هـــي الخلفيـــة لمتـــى  ٥مـــن الدارســـين بيشـــوفوا لوقـــا  كثيـــر. ثقـــة جذريـــة فـــي ســـلطان المســـيح -٤

والصبح ييجـي يسـوع ويقـول لهـم يرمـوا شـباكهم ويصـطادوا . الصيادين خرجوا طول الليل وما اصطادوش حاجة
لكـن . هـا نلـم شـباكنا ونمشـي. ما فيش سمك هنا. احنا حاولنا بالفعل وما نجحناش.. أل شكًرا فعالً . شوية سمك
فيعملوا كده، وفجـأة تتملـي الشـباك سـمك، لدرجـة إنهـم يجيبـوا مركـب ثـاني علشـان . لهم يلقوا شباكهم يسوع يقول

يـدركوا إن ييســوع يعــرف . وفــي اللحظـة دي يــدركوا شـيء يغيــر عالقـتهم بيســوع. تسـاعدهم فــي شـيل الســمك كلـه
وبعــد . وقوتــه ســلطانه ينفــع يتوثــق فــي. عــن الصــيد أكثــر مــنهم، ألنــه هــو اللــي خلــق الســمك والبحــر والصــيادين

ليـه مـش بتحترمنـي : لكن غالًبا لو يسـوع معانـا هنـا، هـا يسـأل. ألفين سنة، أعتقد إن معظمنا مش مهنتنا الصيد
بنفصــله عـن قــدراتنا . احنـا بــنحط يسـوع علــى جنـبأكثـر فـي مجــال عملـك أو مجــال دراسـتك أو مجــال خبرتـك؟ 

ـــق بـــإدراة تجـــارة، أو إنشـــاء شـــبكة . وبـــسالعقليـــة، ونحطـــه فـــي مجـــال األمـــور الروحيـــة والدينيـــة  لكـــن فيمـــا يتعل
. لكن ده مـش الواقـع. فاحنا لوحدنا.. كومبيوترات، أو قيادة فصل دراسي، أو رفع دعاوي قضائية، أو بيع أسهم

ينفـــع نثـــق فيـــه ونتكـــل عليـــه فـــي كـــل . المســـيح رأس كـــل رياســـة وســـلطان ٩: ٢كولوســـي . يســـوع كلـــي الســـلطان
  .جوانب حياتنا

  
ملكـوت اهللا هــا يســود واإلرســالية لعمــل تالميــذ فـي كــل األمــم هــا تتحقــق، لمــا . يد علــى كــل أركــان حياتنــاهـو الســ

ملـك  الناس في كل الوظايف المختلفة، وكل األوضاع العائلية واالجتماعيـة واالقتصـادية المختلفـة، يخلـوا يسـوع
إزاي محتـاجين نقـود، عـارف  احنـا محتـاجين نعمـل إيـه، عـارف هـو عـارف .على كل جانب من جوانـب حيـاتهم

. اهللا فـاهم زوجـاتكم أكثـر مـنكم. مـش بـس فـي أشـغالنا، لكـن فـي بيوتنـا كمـان. إزاي محتاجين نعمل لمجد اسـمه
هـو . هـو قـوي كفايـة إنـه يفهمهـم.. صـدق أو ال تصـدق. وللسـتات، هـو فـاهم أجـوازكم بالكامـل. دي أخبار سـارة
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وطالما هو سيد . هو كلي السلطان. ي بيدور في أذهان وحياة أهاليكمولألوالد، إله الكون فاهم الل. فاهم والدكم
مــا . هنــا إتبــاع يســوع بيبــدأ يلمــس حياتنــا اليوميــة. علــى كــل جوانــب حياتنــا، فهــو ســيد علــى كــل تفاصــيل حياتنــا
ثقــة ...  .إنمــا بيبقــى واقــع كــل لحظــة فــي حياتنــا. بيعــودش األمــر متعلــق بخدمــة يــوم الحــد أو حتــى وقــت خلــوة

  .ة في سلطان المسيحجذري
  

: ٤متـى " فأجعلكم صيادي النـاسهلم ورائي "اإلرسالية اللي نعرفها هي . طاعة جذرية إلرسالية المسيحوأخيًرا، 
ســنين علشــان  ٣لــو عنــده . فكــروا فــي األمــر. عــايزكوا تشــوفوا هنــا أد إيــه خطــة يســوع كانــت غيــر معتــادة. ١٩

يجيــب أخصــائيين فــي العالقــات العامــة هــا يعمــل كــده إزاي؟  يعمــل حركــة توصــل العــالم كلــه لمجــد ملكــوت اهللا،
يجـذب كـل الجمـوع  األمر يوسع ويوصل ألبعـد مـا يمكـن؟ ويخلي ات؟لجذب أكبر عدد من الناس؟ يعمل مؤتمر 

كم لـو مـا كرهتـوش أبـاهت: تفـت ويقـول لهـملمـا الجمـوع تبعتـه، كـان يل. لكن مـش ده اللـي يسـوع عملـه مع بعض؟
ده معنـاه إن هـو إيـه اللـي بيحصـل؟ .. والتالميـذ يبصـوا لبعضـهم. تتبعوني، فيتحولوا عنـه وأمهاتكم، ما تقدروش

لكــن عبقريــة اســتراتيجيته وحياتــه وتلمذتــه هــي إنــه يســكب .. يســوع مــا عنــدوش تعــاطف وال اهتمــام بــالجموع؟ أل
ى الجمــوع لمجــد حياتــه فــي بعــض النــاس، اللــي بــدورهم يســكبوا حيــاتهم فــي نــاس تــانيين، يــأثروا فــي النهايــة علــ

علشـان كـده لمـا نبـدأ نتبـع مثـال يسـوع فـي التلمـذة زي . يسوع كان عارف هو بيعمل إيه. المسيح بعد ألفين سنة
نقـدر نكـون جـزء بيــأثر . ات اللـي جايــة، وقتهـا نقـدر نقـول إننـا بنـأثر علــى أمـم لمجـد اهللاعظـمـا هـا نشـوف فـي ال
بالتــالي، التالميــذ مــا . ر ده أجمــل مــن إننــا مــا نشــاركش فيــهاألمــ. وده بإننــا نتلمــذ آخــرين.. علــى الجمــوع لمجــده
لكـنهم .. التالميـذ دول كـانوا بيفتقـروا لحاجـات كثيـر. حاًال قـاموا وتبعـوه". تبعاه.. فللوقت". اترددوش في إجابتهم

قلــوبهم كانــت مشــتعلة ليســوع، وعقــولهم مســيطر عليهــا إرســالية تأســيس الملكــوت علــى . كــانوا بيتمتعــوا بالطاعــة
. قـادتهم.. بـاقي حيـاتهماإلرسـالية دي ملكـت علـيهم وعلـى مصـيرهم . األرض اللي يسوع المسيح ها يكـون َمِلكـه

. نفسي اتحدانا نقف تاني فـوًرا ونمسـك فـي اإلرسـالية دي. وأنا مقتنع إننا في كنايسنا وقفنا، وسبنا اإلرسالية دي
خبـر . وفـي نفـس الوقـت خبـر سـار.. ه أهـم سـؤالدهـل هـا نطيـع خطتـه؟ : في النهاية السؤال األهم للكنيسة هو

سـنة ورا سـنة، وقـرن .. سار ألننا مش محتاجين نطلع باستراتيجيات أو خطط أو طـرق جديـدة علـى مـر السـنين
. خلونــا نســيبهم كلهــم، ونتبــع الطريقــة اللــي يســوع إدهالنــا. الكنيســة بتطلــع دايًمــا بخطــط وطــرق جديــدة. ورا قــرن

لــع بخطــط وبــرامج جديــدة، وٕاننــا هــا نقــدم نفســنا بالكامــل للخطــة اللــي يســوع وعــد ش هــا نطخلونــا نعلــن إننــا مــ
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األمـر ده مضـمون .. هو ها يبـارك الكنيسـة اللـي بتقـدم ذاتهـا علشـان تعمـل تالميـذ لكـل األمـم. يباركها بشخصه
ه بـيعلن مجـده فـ خلونا نطيع الخطة اللي أعلنها لينـا ونتوقـع بركتـه، ونصـدق كلمتـه، ونشـوف. بناء على كلمة اهللا
. انتبهـــوا لألمـــر ده. واحنـــا بنتبعـــه، نقـــول لغيرنـــا يتبعونـــا.. إيـــه الخطـــة؟ إزاي ننفـــذها؟ نتبعـــه. مـــن خـــالل خطتـــه

. إتبـاع المسـيح مـش بيـدور حـوالين حيـاتي وٕايـه بيحصـل معايـا. المسيحية وصلت لمرحلة جديدة وفهم جديد هنا
مسـئول إنـي أقـود آخـرين إنهـم يشـوفوا صـالحه .. طريـقلكن في عالقتي بالمسيح أنا مسئول إني أوري آخرين ال

المسيحية تعنـي االنتقـال مـن التركيـز علـى الـنفس للتركيـز علـى اآلخـرين للمجـد علشـان . ومجده ونعمته ورحمته
اتبعـوني، وبكـده . .اتبعـوني: محتـاجين نكـون قـادرين نقـول للـي حوالينـا فـي المجتمـع. نكون كلنا بنركـز علـى اهللا

ُكوُنـوا ُمَتَمثِلـيَن ِبـي  " :بـولس يقـول ١: ١١كورنثـوس ١. ده اللي العهد الجديد بيعلمه لنـا. بعوا يسوعها تكونوا بتت
أعتقــد إنــه جــه الوقــت اللــي الكنيســة تقــف وتبطــل تكــش مــن المســئولية اللــي علينــا فــي ". َكَمــا َأَنــا َأْيضــًا ِباْلَمِســيحِ 

جه الوقـت إننـا . ونعمته ورحمته وعنايته ورأفته وكلمته إننا نظهر صالحه. .إظهار يسوع المسيح للناس حوالينا
   ".ُكوُنوا ُمَتَمثِليَن ِبي َكَما َأَنا َأْيضًا ِباْلَمِسيحِ . "ننهض ونتحمل المسئولية للهدف اللي نلنا الخالص علشانه

  
تكلفــة فكــروا بجديــة فــي  -١: عــايز أشــجعكم تفكــروا فــي حــاجتينهــا هــا نتبــع يســوع؟ : األمــر ينتهــي فــي ســؤال

فـي سـلطانه، طاعـة  ته، التصاق جذري بشخصـه، ثقـة جذريـةترك جذري لمجده، اتكال جذري على نعم. التلمذة
دي . ألنك ها تكون سلمت كل حق ليك في تقريـر اتجـاه حياتـك.. حياتك مش ها تبقى ملكك. جذرية إلرساليته

لكـن إيـه اللـي . ح بأشـجعكم تشـوفوا التكلفـةصـحي. لكن خلونا ما نركزش بالكامل على تكلفـة التلمـذة. تكلفة كبيرة
ها يحصل لو ما قدمناش نفسنا وتبعنا المسيح وخلينا غيرنا يتبعونـا؟ إيـه اللـي هـا يحصـل لـو مـا قـدمناش نفسـنا 
علشان نتلمذ ناس من كل األمم؟ إيه اللي ها يحصل لو استرخينا ككنيسة العشر أو عشـرين سـنة اللـي جـايين، 

م، ويمكن حتى نكبر ككنيسة، ونسيب اإلرسالية علـى جنـب؟ أبـديتنا مضـمونة، إيـه اللـي واستمتعنا بمسرات العال
والــثمن هـــو إنــه هـــا يفوتنــا الســـالم والنعمــة والقـــوة .. فــي ثمـــن لــو عملنـــا كــده هــا يحصــل لـــو أخــدنا الطريـــق ده؟

اللــي يســوع جــه  فضــلأيفوتنــا هــا . هــا يفوتنــا حضــوره ذاتــه. والرحمــة اللــي اهللا عــايز يوريهــا لنــا وعايزنــا نختبرهــا
لو اتجاهلنـا اإلرسـالية، ومدينـة . ها يدفعهكمان لكن مجتمعنا . والثمن ده مش بس احنا اللي ها ندفعه. لناو يديه

برمنجهـام بقـى فيهــا مؤسسـة كبيـرة اســمها كنيسـة بـروك هيلــز، والنـاس بيحضـروا فيهــا مـرة فـي األســبوع، لكـن مــا 
يبقـى هـا يفوتنـا نشـوف مجـد اهللا، وهـا .. تمـع اللـي حـوالين برمنجهـاملهاش تأثير ُيذكر على الحالة الروحيـة للمج
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عــدم تلمــذتنا هــا ومــش بــس الــثمن هــا يطولنــا ويطــول مجتمعنــا، لكــن كمــان . يفــوت اآلالف إنهــم يعرفــوا نعمتــه
مليــون طفــل هــا يتولــدوا فــي أمــاكن مــا وصــلتلهاش  ٤٧لــو اتجاهلنــا اإلرســالية، الســنة اللــي جايــة . تطــول العــالم

وفـــي حـــين إن مئـــات . مليـــون تـــانيين ٤٧مليـــون تـــانيين، والســـنة اللـــي بعـــدها  ٤٧رة، والســـنة اللـــي بعـــدها البشـــا
الماليين مـن النـاس فـي العـالم بيعيشـوا مـن غيـر مـا يسـمعوا حتـى اسـم يسـوع، نكـون احنـا قاعـدين هنـا مرتـاحين 

يبقــى هــا . لفــة عــدم التلمــذة أكبــرصــحيح، تكلفــة التلمــذة كبيــرة، لكنــي مقتنــع جــًدا إن تك .حــد ورا حــد فــي خــدماتنا
  نعمل إيه؟ 

  
الفقـرة الكتابيـة اللـي اتناولناهـا .. وأنا باحضر لعظة النهاردة، كنت باصلي لكـم، وباصـلي لالتجـاه اللـي هـا نخـده

علشـان كـده حبيـت أقـدم . النهاردة ها تكون أساس مش بـس للعظـات السـتة اللـي جايـة، لكـن كمـان لبـاقي السـنة
فـي الحاجـات  احنا مدركين إن قليلين اللـي ممكـن يعملـوا بـالظبط اللـي قلنـاه النهـاردة. ٤متى لكم بطريقة عملية 

تعلنوا استعدادكم إنكم تتحولوا مـن مسـتمعين عـابرين أو مقتنعـين، لمتعلمـين لكن أدعوكم . اللي محتاجين نتركها
وصـلتوا للمرحلـة دي تكونـوا  مـش محتـاجين. ده ا، وهو هـا يعمـل منـوتابعين ملتزمين مدى الحياة بيسوع المسيح

هلـم ورائـي فـأجعلكم صـيادي : محتـاجين نفتكـر إن يسـوع قـال. يكفـي إنكـم تكونـوا مسـتعدين توصـلوا لهـا. دلوقتي
أنـا ملتـزم إنـي أفهـم أكثـر التلمـذة : "ة إنـه يقـولدلوقتي قدام كل واحـد فرصـ. المسيح أوصانا نتلمذ آخرين. الناس

  . "دم كمثال حي للمسيحالكتابية، وأظبط حياتي علشان أخ
  

يـا : "لـو مسـتعد لاللتـزام ده، أشـجعك تصـلي. ات األربعة الجـايين أربـع جوانـب للتلمـذة عملًيـاها نشوف في العظ
يــا رب أنــا باشــكرك علــى . رب، أنــا عــايز أتبعــك أًيــا كــان اللــي يتطلبــه األمــر، عــايزك تعمــل منــي صــياد للنــاس

 ليك كـل الشـكر والكرامـة والمجـد. كب رحمتك علينا وتدعونا بأسمائنااللي أخدتها بإنك تسنعمتك، على المبادرة 
بنصـــلي إنـــك تعمـــل مننـــا شـــعب ليـــك، ننكـــر نفوســـنا، ونحمـــل . يـــا يســـوع المســـيح علـــى الصـــليب اللـــي رحـــت لـــه

ســة خاضــعة بالكامــل ليــك وإلرســاليتك، وٕانــك فــي الــدقايق اللــي جايــة أنــت تخلــق مننــا كني. صــلباننا اليــوم ونتبعــك
  ."في اسم يسوع بنصلي، آمين. بنعمتك وبطاعة لكلمتكي قلوبنا واحنا بنستجيب ترسخ ده ف


