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 اتللمذةبلكيف اتل
 جرانت اكسلب�يبقلم 

 امساعدً  أعمل فيها راعيًاكنت  اليتة املوجودة يف املقاطعة من الكنا�س اإل�يليَّ  العديدرت منذ سنوات قليلة، قرَّ 
مةة. وساعدُت يف قيادة اللجنة الكراز�َّ  االجتمااعتيف دعم وراعية سلسلة من اتلعاون  ، االجتمااعتهلذه  الُمنظِّ

 حلَّت. وعندما االجتمااعتيلكون الاكرز يف هذه معروف أحد �طات الراديو من واعظ  دعوةرنا من ابلداية قرَّ و
، أ�ىس ادلعوة اليت قدمها هذا ال لنأخً�ا، حرض آالف من انلاس. يللة االجتماع األول 

ً
واعظ يف ختام عظته. أوال

 شخص � إىل أر�ع�هل أن يتقدم إىل األمام. قام حوايل ثالث ة يف املسيح كمخلٍص الشخصيَّ  هوضع ثقت نْ ديع لك مَ 
للمسيح  ميًذاتالاذلين لم يصبحوا بعد  مجيع املؤمن�ديع فقد  للغاية. أدهش�قال شيئًا باتلقدم إىل األمام. ثم 

تقدموا لألمام، معتقدين جيًدا،  مأعرفهكنت منهم  و�عضمن املؤمن�، أن العديد  �دهشما أوإىل األمام.  للتقدم
 للمرة األو�.ليسوع املسيح  اأنهم يف هذه اللحظة الفارقة قد أصبحوا تالميذً 

 من املؤمن�: أشخاص تغ�وا وآخرون �م بأنه يف األساس يوجد نوعاكن الواعظ يُعلِّ  .اثلانية هذه ادلعوةأزعجت� 
واتلالميذ  ؛شخيص هلم تعليمه، األشخاص اذلين تغ�وا هم من وضعوا ثقتهم يف املسيح كمخلٍص  حسبتالميذ. 

و�ص� ما شخص أن يتغ�  يم�ن من انلاحية العمليةهلم.  املسيح كرٍب  أن يتبعواهم من أخذوا خطوة الحقة 
  ا.تلميذً  يسل همؤمنًا، ولكن

 هوأن ت�ون تلميًذا؛ وأن ت�ون تلميًذا  هويف األناجيل. أن ت�ون مؤمنًا ول�ن ال �سمح املسيح بهذا اتلمي� 
       أن ت�ون مؤمنًا.

رَ وهذا بالضبط ما  فَاْذَهبُوا ظ� يف نهاية إ�يل مىت. الحظ ما يقوهل �سوع: "ة العُ به �سوع تالميذه يف اإلرسايلَّ  َذكَّ
ي َممِ َوتَلِْمُذوا مَجِ

ُ
�نصناعة  تليس إن وصية املسيح). ١٩: ٢٨" (مىت َع األ إن ، بعبارة أخرىبل صناعة تالميذ.  ُمتغ�ِّ

قَْد «َمْن قَاَل: فيقول: " رصاحة.وطاعة املسيح ليس أمًرا اختيارً�ا للمؤمن. يصف يوحنا األمر �شلك أ�رث  اتِّباع
َقُّ ِ�يهِ وَُهَو َال َ�َْفُظ وََصايَاهُ، َ�ُهَو » َعَرْ�تُهُ 

ْ
 ). ٤: ٢يوحنا  ١" (اَكِذٌب َولَيَْس احل

خطواتنا األو�  إناذلي يلزمنا أن نتبع ونطيع املسيح كتالميذ. للخالص هو اإليمان اإليمان اذلي إن ، حًقا
ها يف كث� من األحيان، �  ،كمؤمن�البسيطة   ة �لصنا. خطوات يف طر�ق تبعيِّ ىلع الرغم من صغرها وتعرثُّ

لالعتقاد  ة قد فقد هذه احلقيقة اهلامة. تم خداع العديد من انلاسة اإل�يليَّ أن الكث� ما ندعوه املسيحيَّ أخىش 
قد ضمنوا احلياة األبدية يف السماء. ول�ن ىلع بطاقة ما أو تقدموا لألمام ف وقَّعواأو ما  أنهم ردَّدوا صالةجرد مل هأنب
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ُ أ�سوع يطابلنا  .�سوع يطالب بأ�رث من ذلك : ٩(لوقا  جبٍد ورصامةٍ أن نتبعه  . كما يطالب �سوعمه حياتناسلِّ ن �
 ). باختصار، يطابلنا �سوع أن ن�ون تالميذه.  ٢٣

 

، مدينة فر�سكويف  )Providence Churchاملسئول عن اتللمذة ب�نيسة ( الرايعهو سلب�ي اكجرانت القس 
ة الكنيسة والالهوت انلظا� ب�لية الالهوت املعمدانيَّ كتوراه يف تار�خ ادل يدرسبوالية ت�ساس، كما إنه 

 بوالية كنتايك. ، لو�فيليف مدينة ة اجلنو�يَّ 

 

 .تيبوتلوكتم �رش هذه املقالة يف األصل يف �لة 
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