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 هو اتللميذ؟ ام
 بقلم أنتو� اكرتر 

طلق عليهم يُذكِّ 
ُ
اإليمان  نشهادة عربهان ومسيحي� ك والً أرنا الكتاب املقدس بأن أتباع �سوع املسيح األوائل أ

 مستخدم ىلع األرجح مصطلحاكن ىلع الرغم من أنه يف ابلداية  ).٢٥ :١١ الرسل اذلي جاء إىل مدينة أنطاكية (أعمال
املسيح. بستحياء اا ودون علنً  ر�طهمألنه  �مسيحي وصفهم اقبلورساعن ما  هنأ، اال أتباع املسيح للسخر�ة من

ببساطة يُطلق أتباع املسيح األوائل؟ اكن  يُطلق ىلعىلع نطاق واسع، ماذا اكن  "مسييح"ول�ن قبل أن يُقبَل لقب 
 هو اتللميذ؟ اللمؤمن�. ول�ن ملإلشارة ل عليهم "تالميذ". و�ن اتللميذ هو املصطلح الُمفضَّ 

 ،تلميذلكمة تأيت تعايلم ومارسات شخص آخر.  حبسبباختصار، اتللميذ هو طالب. اتللميذ هو اذلي يضبط نفسه 
" أو "ُمتعلم". و�اتلايل، طالب" اليت تع�، و)discipulus( د�سيُبلوس ةالالتينيَّ  اللكمة، من االنضباطمثلها مثل لكمة 

مملرء ا أرادم هو تهذيب اذلات. ىلع سبيل املثال، إذا فإن اتلعلَّ  ، فعليه األلعاب الر�اضيَّةيف الفنون أو العلوم أو  اتلقدُّ
م� يف هذا املجال ادلرايس. وهكذا اكن والزال هو م و�تبع مبادئ وأساسيات أفضل املعلِّ أن يضبُط نفسه وأن يتعلَّ 

 لميذ يتبع �سوع. اتلنفس اليشء مع تالميذ املسيح. 

). اتللميذ ٤٣ :١ يوحنا؛ ١٤: ٢ ؛١٧ :١ (مرقس "َهلُمَّ َوَرايِئ" :عندما داع �سوع تالميذه األوائل، قال هلم لكمات �سيطة
ا هو أن ت�ون يف عالقة. تلميذً  أن ت�ونم ومثاهل. ذللك، املعلِّ  هذاهو تابع، تابع يثق و�ؤمن باملعلم و�تبع لكمات 

ن ت�ون يف أ�سوع املسيح هو  اتلميذً  أن ت�ونو�اتلايل،  ؟لمعلمل�ااكة  بها ،ةعالقة محيمة، توجيهيَّ  وجودهو 
 نثوسكور ١و�عبارة أخرى، �ن نتبع املسيح نلكون ُمتََمثِِّلَ� باملسيح ( شابه �سوع.ن �سىع لتأ —عالقة مع �سوع 

لمسيح. تلميذ �سوع دليه بعض الصفات اليت تتناسب مع عالقته بيسوع. لتالميذه، �ن ننت�  ه باعتبارناألن )١ :١١
 سيح؟ أوئلك اذلين يتبعونه وُ�طلق عليهم تالميذ امل سماتما � صفات تلميذ املسيح؟ ما � ف

 لميذ �ستمع إىل �سوع:اتل

ا لالستماع إىل ذلك املعلم. إن العالم م�ء باملعلم� م إال إذا اكن مستعدً ال يم�ن ألحد أن يقول إنه تلميذ ملعلِّ 
االستماع إىل �سوع هو ما يفعله اتللميذ املسييح. عندما يتحدث إن اذلين يتنافسون ىلع الُمستمع� والُمتابع�. 

ك �سوع، �ستمع اتللميذ.   ماءً أو  عللجيا ام كما لو اكنت تلك اللكمة خزبً �ل لكمة من لكمات املعلِّ باتللميذ يتمسَّ
للعطىش. عندما اجتمع �سوع مع تالميذه ىلع جبل اتلج�، حتدث اهللا اآلب من السماء بأمر واضح: "هَذا ُهَو ابْ� 

ُ اْسَمُعوا "
َ

َِبيُب ... هل
ْ
 ا وال �ستمع إىل �سوع.ال يمكنك أن ت�ون مسيحيًّ  ).٥ :١٧ (مىت احل
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 اتل
َّ
 م من �سوع:لميذ يتعل

م ليس هلا تأث�. عندما يدعو كما لو أن لكمات املعلِّ  يبتعداالستماع إىل �سوع ال ي�يف. اتللميذ ال �ستمع ثم إن 
�ِّ هلم م و�ذلك لالستماع. عندما يأتون، يقوللتعلُّ ل�سوع تالميذه، يدعوهم 

َ
، أل لُوا نِِ�ي َعلَيُْ�ْم َوَ�َعلَُّموا ِم�ِّ : "ِامْحِ

ِب، َ�تَِجُدوا َراَحًة نِلُُفوِسُ�ْم" (وَِديٌع َوُمتََواِضُع ا
ْ
َقل

ْ
م، و�مات املسيح هلا ثقلها معه. ). اتللميذ هو املتعلِّ ٢٩: ١١مىت ل

لََعلَُّ�مْ ٦ يوحنايف  اتلابع� ألجل مصاحلهمعندما ختلص �سوع املسيح من 
َ
ْ�تُْم  ، اتلفت إىل االث� عرش وسأهلم: "أ

َ
أ

ْن َ�ْمُضوا؟" أجاب بطرس، متحدثً 
َ
يًْضا تُِر�ُدوَن أ

َ
بَِديَِّة "ا بانليابة عن اآلخر�ن: أ

َ
َيَاِة األ

ْ
 َمْن نَْذَهُب؟ الَكَُم احل

َ
، إِىل يَا رَبُّ

 " يَحِّ
ْ
َمِسيُح اْ�ُن اِهللا ال

ْ
نَْت ال

َ
نََّك أ

َ
ُْن قَْد آَمنَّا وََعَرْ�نَا أ م من املسيح هو أعظم اتلعلُّ إن  ).٩٦-٦٨ :٦(يوحناِعنَْدَك، َو�َ

نهاًرا  فيهايلهج  وهوخزبه ايلو�.  �بفرح لكمات سيده.  �ستقبل فاتللميذرغبة للتلميذ. إنه أساس لك ما يؤمن به. 
 ).٢ :١ (مزمورويلًال 

 لميذ يُطيع �سوع:اتل

، احقً  ماتللميذ، اذلي �ستمع و�تعلَّ فا ليسوع وهو ال يرغب يف طاعته. تلميذً حًقا ال يم�ن ألحد أن يدعو نفسه 
ة. لقد أثبت �سوع أنه �ستحق لك بالنسبة للتلميذ، الطاعة ليست اختيار�َّ  .سوف يضع ما يتعلمه موضع اتلنفيذ

(أم �سوع) خلدم عندما نفذ اخلمر يف قانا، قالت مر�م فا بهذا. هم األ�رث وعيً معرفة يعرفونه أفضل  َمنْ الطاعة. 
إن وضع تعايلم  .اكنت هذه نصيحة عظيمة ).٥ :٢ (يوحنا "َمْهَما قَاَل لَُ�ْم فَاْ�َعلُوُه" وأخربتهم:ابليت أن �دوا �سوع 

ة. لقد أعلن �سوع نفسه أن اذلين �بونه يربهنون ىلع �بتهم هل م موضع اتلنفيذ هو ثمرة اتللمذة احلقيقيَّ املعلِّ 
 ).١٠: ١٥؛ ٢٣، ٢١: ١٤يوحنا بطاعة وصاياه (

طلق ا بينهم. قبل أن يُ الكتاب املقدس أبدً ال يم� ، ول�ن ا.سيحيًّ �ونك مو اتلميذً  كونك�اول ابلعض اتلمي� ب� 
ا. أن ت�ون ا للمسيح هو أن ت�ون مسيحيًّ تالميذ. أن ت�ون تلميذً  يُطلق عليهمسيحي�، اكن معليهم اسم 

من هو أن تتعلَّم ا إىل املسيح. أن ت�ون مسيحيًّ  عهو أن �ستما أن ت�ون مسيحيًّ  باملسيح. هو أن تثقا مسيحيًّ 
ا. اكن ذلك منذ تلميذً أن ت�ون ا هو ت�ون مسيحيًّ  أناملسيح. و�اتلايل، هو أن تُِطع ا املسيح. أن ت�ون مسيحيًّ 

 ايلوم. إىل ابلداية. وال يزال األمر ىلع هذا انلحو

 

جورجيا. وهو مؤلف بوالية إ�ست بو�نت، مدينة يف  )East Point Church(القس أنتو� اكرتر هو رايع كنيسة 
 .)Blood Work(العديد من الكتب، بما يف ذلك 
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 .تيبوتلوكتم �رش هذه املقالة يف األصل يف �لة 
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