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لنا رجاء فى المسیح ان تصل ھذه * 
السلسة إلى ید كل شاب مسیحى بأقل 

.تكلفة
یمكنك ان تشاركنا ھذا الرجاء بإھداءھا  *

.ألصدقاءك واحباءك
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  قداسة البابا تواضروس الثاني
  ) ١١٨ اإلسكندرية وبطريرك الكرازة املرقسية (
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  تقدمي
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قال: اثنني أخوة ترك هلما أبومها مرياث كبري، أراضي، عقارات،  
ن يستثمر كل طاقاته يف زراعة  وبناء  األراضيمصانع، أحدمها اهتم 

، ومضي به العمر  دة عدد املصانع ونسي نفسه متامًا العقارات وز
استثمر مرياثه ولكن  األخرورفض أن يتزوج لكثرة مشغولياته، بينما 

واهتم مبوضوع ارتباطه فأختار شابة علي خلق ومثقفة وهلا    بتعقل واتزان 
عالقة حقيقية مع هللا، وأجنب ثالثة أوالد وبنت واهتم بتعليمهم 

ّ ، وملا كرب  وبعالقتهم مع هللا وبعمل مذبح عائلي كل يوم  ن يقس م اهتم 
هلم مرياثه قبل أن ميوت بفرتة طويلة فكانوا يف حمبة وسالم، وتقدم العمر  

، أخيه أوالد سوى ومل جيد من يرثه األولات ، منيالكبري  خوينأل
أبناء ويف جنازته كان الناس يقولون حقا "اللي   ومات الثاين وله أربعة

  . خلف ما متش" 
 إن ملزوج الشخص املت حىت أواملكرسني  أو الرهبان  قلت: وهل

  صعبة؟!  محالته تكون  ،ينجب
قال: ال  ابين فمن املمكن أن يتزوج شخص وينجب لكن ال 

وال خبالص نفوسهم وبدل ما أن يكونوا أبناء للملكوت   والدهيهتم 
  ‼أسوأ ممن مل ينجب حاله هذا الشخص فيكون . يكونوا أبناء للهالك
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فمن املمكن أن يكون  ،وة اجلسديةفقط البنالبنوة ليست كما أن 
يعلمهم احلياة   كثريينله أوالد روحانيني    ولكن يكون   شخص غري متزوج

وبذلك يعطيهم ويفيدهم أكثر مما ة مع املسيح يوالعالقة احلقيقالروحية 
ء اجلسديني    .  أوالدهميعطي اآل

 أوالد أوني يروح أوالدله  كان   فاللي خلف ما متش" سواء "
ن ينجز ويثمر دون   ،جسديني، لكن من أهتم فقط بنفسه واهتم فقط 

  بين فهذا الشخص افساحمين   يثمروا،و  ينجحوا كيف  هأوالد مأن يعلّ 
ين  وهو بذلكمات وهو حي.    م سوي بنفسه. مل يهتو شخص أ


ضض



‼   



 

  ‼!! مل أكن انتبه لذلك من قبل أيب قلت: املوضوع خطري 
  بين موضوع خطري جدًا وأمهيته يف ثالثة أمور:اقال: التلمذة  

   .أنه وصية الرب يسوع أوال
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فأخر وصية قاهلا الرب يسوع قبل أن يصعد لآلب السماوي هي 
   .) ١٩: ٢٨(مت  اكرزوا وتلمذوا

  .تلمذة  األخروالنصف  كرازة فنصف الوصية 
  لكرازة.عن ا أبدافالتلمذة ال تقل أهمية 

 رتكميتلك ويتوسع لكن ال ين يستثمر و متشبه    تلمذة  بدونفكرازة  
 ّ ، استثماراتهتوقف كل أعماله وكل  ، فبعد أن ميوت ستل ما بدأهمن يكم

يت  تى بثمر لكنه  أومثر ي أو كمثل شجرة تكرب وتزهر لكنها ال 
ومع الوقت  عمرهاتظل وحيدة طوال بهذا الوضع ف بذار،بدون  مثر
ولكن   ،نوعها متاماً  وينتهي تذبل ومتوت وال يكون هلا فرع وال أصلس

يت بثمر وكل مثرة   ميكن  فكل بذرة فيها    بذار،فيها  يكون  الشجرة اليت 
يت بثمر فيها تُ أن   . ويدوم الثمرفهذه تزداد وتتكاثر  ،بذارزرع و

فهو قال  وم مثرديت بثمر وي هى فوصية الرب يسوع لنا أن
لتايل لنا أيضًا   توا بثمر لتذهبوا و أقمتكماخرتتكم و  أ"لتالميذه و

مسي (يو   اآلبويدوم مثركم لكي يعطيكم     . )١٦:  ١٥كل ما طلبتم 
). رتنةمق اآلب لنا استجابة(من املالحظ أن    ن نثمر ويدوم مثر

 تلميذ للرب  هوكل مؤمن  عروف أن  ن املممن بداية املسيحية كان  أيضا  
ا عدد التالميذ يتكاثر جدوكانت كلمة هللا تنمو و كما هو مكتوب "

  .  )٧:   ٦(اع  
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  یدوم ثمرنا. وبالتلمذة نثمر  رازةبالکف
من  آعن املسيح و   وكرز هلم  ال تعرف املسيحفتخيل كارز ذهب لبالد  

فعندما ميوت متوت  ‼كيف يكرزوا، لكن مل يعلمهم  كثريون واعتمدوا
موعة اليت كرز هلا  كرازته لكن عندما يذهب  ،ويتوقف اإلميان على ا

كارزين   بدورهم  كارز ويعلم عن املسيح ويبدأ يتلمذ أشخاص يكونوا هم
يعلمهم  كيف يكرزوا ويعلموا بل -موجود معهموهو –ويبدأ يعلمهم 

وتتسع الكرازة  تدمتهنا من  يكرزوا،كيف يعلموا اآلخرين أيضًا أن 
سيكون ترك وراءه كارزين   ألنهتنتهي كرازته    لن-جلسد-وعندما ميوت

   يعملون أضعاف أضعاف ما كان يعمل.
 وهذه هي الوصية األساسية واحملورية الستمرار الكرازة املوجودة يف

  )  ٢: ٢تى  ٢(
يكونون  أمناء أناسا أودعهبشهود كثريين  منی وما مسعته"

  . أيضا" آخرین یعلموا  أن  أكفاء
فبولس الرسول عندما كان يذهب ويكرز يف مدينة ويرتكها ويذهب 

 ١وقسوس  أساقفةيقيم فيها كان لكن   ،ال يرتكها فارغة كان   ألخري

 
استودعاھم للرب الذي كانوا قد  و بأصوام انتخبا لھم قسوسا في كل كنیسة ثم صلیا و  ١ 

  . )٢٣: ١٤اع  امنوا بھ ( 
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يذهبوا ويكرزوا ل ٢يقيموا كارزين (كارزين) وكان يوصيهم هم أيضًا أن 
أن بولس الرسول كان يكرز يف لو فتخيل  .كارزين هم أيضا  ويقيموا 

الكارز  وحدي  يقول "أوكان  أبدا، أساقفةكل مدينة لكن ال يقيم 
ال يشاركين أحد  حىت شعباً يكفي أن تكونوا  ،األسقفأ وحدى 

خلدمة سأقوم لكم ، وعندما حتتاجون  وأسستهااليت تعبت فيها    أسقفييت
خر  ا ولن اليت تعبت   يف خدمىت  أحدلكن لن يشاركين    ،عليكمأبدًا    أ

خدمة بولس الرسول هكذا؟! هل كانت   . هل كانت ستمتد" فيها
  ازة تنمو وتثمر هكذا ؟!الكر 

ويتعب ويعظ ويعلم ملصر وبدأ يكرز    دما جاءعب  مارمرقسأن    لوهل  
  احلقيقي  األسقفأ "قال ًا بل أسقف أنيانوس ريد أن يقيممل يلكنه 

ا لا خدمىتهى  وهذه والوحيد  ،" لن اترك أحد يشاركين فيهاو يت بدأ
مصر   أرجاءبسرعة وبقوة ومتتد وتثمر يف  هل كانت الكرازة ستنتشر

  هكذا؟!  
 وال يصح أنوالرسول وحدي املعلم مرقس الرسول "أ قال لو هل 

 ْ ً  ما دمتأبدا  يعلم يوجد من   " ‼موجودا
الكارز وفقط عليكم أن تؤمنوا فالكرازة  وحديقال "أ لو أو 

  " هل كانت املسيحية ستنتشر؟  للرسل فقط وأنتم لستم رسالً 
 

   )٥  :١تي ( أوصیتكو تقیم في كل مدینة شیوخا كما  ٢   
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  ع ستصل إليها كلمةو يف املدن والقرى والنج هل كانت النفوس
  املسيح؟

لطبع كانت املسيحية   يفجمموعة صغرية  يف حمصورةقلت: 
! نهاعتخرج تكن ل ولن اإلسكندرية   ! ابدًا

  ية التلمذة: النقطة الثانية ألمهقال: وهذه هي 
 .إنها سر نمو الکنیسۀ

     







 

وذاكرته   ،وكان صوته عذب   ،األحلان كل    تعلم   ،ألحلان لفتخيل معلم  
ُ   ،حاضرة   كان ال يسلمهم لكنه    ،موعة من الشباب   األحلان م  سلّ وبدأ ي

ُ أحد منهم كل شيء وال يشجع  ،  ملن هو أصغر منه األحلان  مسلّ أن ي
ُ ملعلم الكبري موجود فغري مسموح ألا"طاملا  هلم يقولبل  علم حد أن ي

قري وجنوع   لرغم من وجودو ، وكان يسمونه املعلم الكبري .يف وجوده"
ُ  قريبة منهم كانت كثرية يسمح أبدًا  ه مللكن األحلان م هلا  سلّ حتتاج ملن ي

ُ   أن -تالميذهل  و وال نق -  ألحد من مريديه الكثريين   م، فحرمعلّ يذهب وي
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وعندما مات  ،  يظل هو املعلم الكبري واملعلم الوحيد  حىتاالستفادة  من  
لقب من خيلفه يف على  – أتباعهأقصد  –بدأ الصراع بني تالميذه 

  تباع جدد. يبدأ يف عمل ألاملعلم الكبري 
أقل منه  خرآ شخصيوجد كان   من ذلك العكس على لکن 

ُ  كان   موهبة،  يضًا أوكان يوصي من يعلمه أن يعلم هو  األحلان م سلّ ي
ّ  األقل على خرآشخص  ن يعلم شخص ويو خر آصيه أن يتعهد 

كثريون يعلمون بل اجلميع  ما مات مل متت املوهبة بل ترك  وهكذا. فعند
مل يوجد لقب "املعلم    ألنهومل يوجد صراع    إليهمكانوا يعلمون ما وصل  

  . " ليتصارعوا عليه الكبري
يف كنيستنا بعد مرقس الرسول   تح الكرازة استمر فتخيل لو أن رو 

 وآسيا  أفريقياوكرز يف كل دول  بنفس روحه وبنفس محاسته وأمانته،  -
اورة،كل  و   ، مبعىن أنمع روح الكرازة روح التلمذة  يوجد  وكان   الدول ا

يوجد فيها   أن   ) يعمل علىأسقفليها كارز (إيف كل دولة كان يذهب  
يكرز ويقيم  أخريويذهب هو لدولة  يف كل مدينة، (كارزين) أساقفة
مالزم هلا روح  فلو كانت روح الكرازة    يكرزوا،ويرتكهم    )كارزين(   أساقفة

وصية املسيح "اكرزوا وتلمذوا" لكان احلال تغري  علىالتلمذة وحافظنا 
من بعدها روح   روح التلمذة ماتت  فينا  لكن عندما ماتت  .كله   العامل   يف
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العبادات الوثنية (التماسيح   يفحولنا  من    الطيبةالكرازة وتركنا الشعوب  
  . )٩: ١٦ أع(  "أعناو …اعرب.  ") يصرخون ويقولون واألشجار 
روح  األخريةلكن نشكر هللا  أيب لقد بدأت يف السنوات  قلت:

  الكرازة تدب يف كنيستنا وبدأ يوجد كارزين يف دول كثرية؟ 
روح التلمذة  عطى ي أن بين ونطلب من هللا انشكر هللا كثريًا   قال: 

 ،يف كل دولة أو جمموعة كنائس  ن توجد لنا كنيسة  فال نكتفي   ،أيضا
 –ولكن نعمل كما فعل بولس الرسول يف كل مدينة وليس يف كل دولة 

املدينة) يكرزوا ويتلمذوا هم أيضًا  أهلوقسوس من  (أساقفةيوجد لنا 
  . حوهلم من 
ا الطريقة الوحيدةهذه هي ف  تستطيع الكنيسة أن تواجه  اليت 

ح يف والشر واخلطية اليت جتتاح العامل، فالدول الغربية ترتن اإلمث تيارات 
حية،واملثلية    اإلحلادواخلطية ويف    اإلمث  ت كثرية تنمو وتنتشر   واإل ود

فإن مل نطيع وصية املسيح "اكرزوا وتلمذوا"    منظمة،  سرتاتيجيةبسرعة  
ويدخل  بناء سوف يلحق الشر  ،ونعمل بكل طاقاتنا وبكل سرعة

ال يدخلها سوي  ر و أنائس مثل كوكنائسنا ستكون  ،بيوتنا اإلمث 
فسر بقاء الكنيسة يف وسط تيارات  واجلدات.جمموعة من العجائز 

ال يوجد وال يوجد حل آخر و نطيع وصية املسيح،  أن  هي مث اإلو شر ال
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نرجع لوصية املسيح  أن ب وخمرج للكارثة اليت جتتاح العامل سوي 
  . "اكرزوا وتلمذوا"

كانت تزدهر فيها    وأمم ولنقرأ املستقبل، فشعوب  إخوةلننتبه  
بدأت  ، ولكن لآلسف اآلن ٣والكنائس ألديرةاملسيحية ومتتأل 

نوادي كوالكنائس   األديرة فيها وتباع نهارتاملسيحية يف هذه الدول 
م يف املدارس احل طفالواألليلية للشر واخلطية،  ور أ (يفكومية  يعلمو

حيةطبيعي  شيء) أن املثلية وأمريكا والعفة   ،خطية والز ليس واإل
 سيصل إلينا وما حيدث يف الغرب، والطهارة مرض نفسي وكبت

   .أجالً أم عاجالً  أبنائنا وبناتنا حياربو 
  .قبل فوات األوان أن نعمل شيئاً ونطيع وصيته واملسيح منتظر منا

كارز يف   كبري، كان   أوشاب صغري  أو  طفل    سواء  فلو كل مسيحي
بكالمه عن حمبة أيضا و بصلواته  كارز بسلوكه  -  فيه  تواجدمكان ي  كل

    وأبديته. كنا سنرى عامل خمتلف.املسيح وغفرانه 
 ،كله   العامل البد أن نعلم أبنائنا الكرازة وأن عليهم مسئولية جتاه ف

ليس بسلوكنا فقط لكن مع سلوكنا البد أن نبادر ونتكلم ونشهد عن 

 
ال یوجد  اآلن تركیا التي  القسطنطینیة التي كانت كرسي القدیس یوحنا فم الذھب أصبحت     ٣

بھا سوى آثار وأطالل كنائس شھادة عن تاریخ مضى واندثر. أیضا النوبة التي كانت  
   یوجد بھا أي مسیحي.  مملكة بأكملھا مسیحیة فقط من ثالثمائة عام أصبح ال 
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كل ما نعرفه   لتلمذة ونسلموجد فينا روح احنتاج أن تأيضا  ،املسيح
  . قبل أن منوت الروحيني ألبنائناونسلم كل خرباتنا الروحية 

 







 .  
  تعطل وجود روح التلمذة  أيب؟!قلت: وما هي املعوقات اليت 
  قال: أول معوق للتلمذة هي 

  اإلدراك عدم 
صية املسيح فبالتايل ال نصل من و  األول نا للنصفإدراكعدم ف

حتمًا يتبعه عدم إدراك فالكرازة  ألمهية إدراكناالثاين، فعدم  للنصف
حولنا ال تدرك وال تعي من اليت شعوب كثري من ال مهية التلمذة، فأل

اكما ،  اإلجنيلعن  من قبلمعين اخلالص ومل تسمع  أي ليس لديها  إ
أحد  هتمامإ عدم بسببفقط لكن  ،أو رفض لكلمة اخلالصمانع 

م وتعبهم فاستمرواهذا اخلالص العظيم عن  ن خيربهم ، كل  يف حرما
 دوافع العمليف ( أوضحناهذا بسبب ضياع روح الكرازة منا وكما 

حنتاج أن ندرك خالص أنفسنا ونثق يف غفراننا ويف  فنحن )١٠ــــ ج
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لتايل اآلأبديتنا حيت نستطيع أن خنرب  خرين، فعندما يضيع كل ذلك 
  نعتربه يهذى.ومن يتكلم  التلمذة أمهيةإدراك  متاما يضيع منا

يدرك أن التلمذة هي  ال هلكن الكرازة،يدرك أمهية  أيضا يوجد من
فبدون تلمذة ال  ،عن الكرازة مهيةيف األنصف وصية املسيح وال تقل 

  .تنمو الكرازة
ُ شجرة أتت بثمر لكن مثرها ال جمرد  کوننف  عقيم،مثرها  ثمر،ي

تظل وحيدة وحمدودة  س هاكانت شجرة كبرية وعظيمة لكن  لو فحيت و 
  !! كربت مهما  

ً تصنع مثر  ولكن صغريةشجرة أن تكون فضل منها األ ولکن به  ا
 ،يثمر بدورهفينمو ويثمر مثر به بذار  ،أخريبذار يلقي يف حقول 

    األرض.مأل كل يلالثمر ستمر يوهكذا متتد و 
ا  تاج أن ندركحن حننف  األخرية واحملبوبة وصيةالأمهية التلمذة وأ
قبل أن يرتك األرض ويصعد  تركها لنا  اليتأبو احلبيب ملسيح من ا

تداد  يوجد منو وام لنتلمذة  بدون أيضا حنتاج أن ندرك أنه و للسماء، 
 .أمهية التلمذةأن يدرك  لكل شعبهليعطي هللا االستنارة . مللكوت هللا

، معه  يكونوا خدام حىتخلادم الشباب أن يتلمذ الشباب إدراك 
ت  وللخادمات أن يتلمذن  أيضا خادمات،  هن  يصرن  حىتالشا

.يتلمذ من يصري معه اسقفًا  أن  األسقفب لأل دعو  الكل م مساعدًا
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ّ  عليه أنه من نعمة يللتلمذة كل شخص حبسب ما وصل إل صلها  يو
يكمل مكانه بنفس القوة ينمو و  حىتيعلمه بعده ويظل جبواره و ملن 

منهج مبىن على  ومنهج مبادئ احلياة الروحية هو  .وأكثر واإلمكانية
إنه منو حقيقي هو  على فمن ينمو يف حياته الروحية فالدليل  ،التلمذة

تابعهم حىت يآلخرين و  هسلم ما تعلميأن بدأ يثمر ويدوم الثمر و يأن 
  يعلموه آلخرين أيضا.

ما هو املعوق  لكن  اإلدراك.وهو عدم  أولهذا هو املعوق  قلت:
  أيب؟الثاين  
  املعوق الثاين هو   قال:

  . الذات
 نعمت ا أل ،للتلمذة هي املعوق األخطر الذاتبين اوالصراحة  

فحيت لو جاءت فرصة للشخص أن يدرك ويعي معين التلمذة   اإلدراك،
التلمذة،   ضرورةو   أمهيةعن    يتعامى  أووأمهيتها لكن بسبب الذات يعمي  

اول أن  بصيص من نور حي  أي نعن الذات تكون عائق ومعوق متأل
د نه يوجيتصور إ وال ،ذاته إالوجتعله ال يري  ،اإلنسان شرق يف قلب ي

الوحيد الذي لديه هو ه نويظن إ ،من يصلح للتعليم والكرازة غريه
وتكون   ، ة منافس  أينه الوحيد الذي يصلح للتعليم وال يقبل  املواهب وإ
 ّ .  من مكانته  ذخونافسه  ي  لئالموهبة  شخص عنده    أية من  عنده غري
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واملعلم   ،يكون له تالميذ فقط هو "املعلم"   أن   أتباعهمن    أيوال يشجع  
تباع وسيظلون أ، الكل غريهوال يوجد معلم  ،واملعلم الوحيد ،الكبري

ب ميوت هو. ولكن احلقيقة ليس ال حىتتباع أ .  هو مبعلم وال هو 
تلميذه  أن واملعلم حيب  ."ابنه يكون أحسن منه أنحيب "  فاألب

  . )١٢:   ١٤(يو  منه عظمأ أعماليكون مثله ويعمل 
 والدهمألحقيقني يريدون  ءآجند  أن  النادريف زمن من  فنحن
ني يومن النادر أن جند معلمني حقيق  ،أفضل منهم أن يكونوا    (الروحيني)

كل ذلك بسبب   هم.يريدون لتالميذهم أن يفعلوا أفضل مما يفعلوا 
 األخطريف احلياة الروحية واحلرب  الكربىوهذه هي احلرب  الذات،

ا  رزين وقد تكلمنا كثريًا واملدمرة للخدام وللكا من قبل عن خطور
ا  ).١الفأر امليت ج  (خطورة يري   غري معروفة وال  وأخطر شيء فيها أ

 إنه وال ، نه مينع امتداد ملكوت هللايعمل خطية، وال إ نهالشخص إ
. لكن ينبغي على كل خادم أن ) ٨: ٤٢(اش لنفسه  ربيسرق جمد ال

يو (  "أنقصينبغي أن ذاك يزيد وأين أ  كما قال يوحنا املعمدان "يقول  
٣٠: ٣ (.    

عظم  ي يعلم تالميذه أن يعملوا أعمال أ احلقيقي هو الذ  فالمعلم
لكم  أقولاحلق احلق بنفسه " يعملها هو كما قال الرب يسوع يتمن ال

  أعظم يعمل و  أيضااعملها يعملها هو  أاليت  فاألعمالمن يؤمن يب 
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ويكون لديهم هذا الشعار   .) ١٢: ١٤(يو "أيب إىلماض  ألينمنها 
  دائما 

 "مننا أحسنهایکونوا اللی ها ییجوا بعدنا "
.  هم أن يسلموه هم أيضًا ملن بعدهميعلموا ذلك لتالميذهم ويوصو و 

كما قال الرب    .األرضوهذا هو سر منو وامتداد ملكوت هللا علي 
توضع يف الدقيق فتخمر أن ملكوت هللا مثل مخرية صغرية "يسوع 

كمية الدقيق    على . فاخلمرية الصغرية تؤثر  )٣٣:  ١٣مت  ( العجني كله"
 ّ يضًا أ أكربر هذه الكمية كمية اليت حوهلا فتتخمر كلها وبدورها ختم

ولكن إن  خمتمر.عجني  إىليتحول العجني كله  حىتوتظل هكذا 
عجني  أ اخلمري وأنتم فقط "ة فقط بنفسها وقالت اكتفت اخلمري 

  سيختمر العجني؟! بذلك هل  ".وستظلون عجني
  . ثريها حمدود يظل تظل وحدها و سلطبع ال. فقلت: 

تباع الذين حوله وبعد ن يفعل مثل ذلك ويكتفى بدائرة األقال: وم
يظل ملكوت هللا بذلك ف. هلمموته هؤالء االتباع يبدأوا بعمل أتباع 
يف حدود  إالال ينمو وال ميتد و حمدود وحمصور يف جمموعات االتباع 

  . تباعاأل
وما الذي جيعل الشخص يتحرر من الذات ويكون كل هدفه    قلت:

ن يكون تالميذه أفضل    منه؟ جمد املسيح ويهتم 
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    قال:
ملسيح :أوال ملسيح ال يبحث  اإلنسان فعندما يشبع  .الشبع 

ملسيح كما هو   لذاته.عن أتباع يكونون شبع  بل يكون شبعان 
ّ إ هو خبز احلياة من يقبل  أفقال هلم يسوع  مكتوب " من  و   ال جيوعف   يل

  . )٣٥:   ٦  (يو "يؤمن يب فال يعطش ابدا
بد أن اليوم ال وأنه ."ليس إلهنه "إ اإلنسانعندما يدرك  :نياً 

ً،  سيموت الذى والذي  فيه وتنتهى حياته على األرض ويصري ترا
  . جمد املسيح فقطسيبقي ويدوم 

بل العريس هو   .هو العريس  أنه ليس  اإلنسانعندما يدرك   :لثاً 
د نساع أن هو  ، وكل عملنا فقطحنن فقط أصدقاء العريس  املسيح،

. وحنن  فاملعلم احلقيقي هو املسيح  (العريس)  للمسيحالناس يف الوصول  
تالميذ للمسيح وأن   واويكون  املسيح،نساعد الناس فقط أن يتعلموا من  

د املسيح   .يثمروا 
  وما هو املعوق الثالث  أيب؟ قلت:
  املعوق الثالث هو   قال:

 المشغولیۀ وضیاع الهدف
مور أخ يضيع ري غري ملكوت هللا وخالص النفوس  فعندما ننشغل 

لتايل يضيع منا اجلزء الثاين من الوصية "اكرزوا األولمنا النصف   "
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عصر الرسل كان لديها الوعي   . لذلك الكنيسة منذمنها " تلمذوا "
  ، حىت ولو كانت مشغولية اخلدمة الكايف خلطورة املشغولية واإلدراك

ازة مل يرتك الرسل الكر   الفقراء،فعندما حدث تذمر يف توزيع احتياجات  
اموا سبعة مشامسة ليهتموا ولكن أق األمورليهتموا مبثل هذه  إلجنيل

 .خندم موائدن نرتك حنن كلمة هللا و أال يرضي قالوا "أما هم فو  بذلك
ً أفانتخبوا  من الروح   مملوئنيهلم و  يها االخوة سبعة رجال منكم مشهودا
ما حنن فنواظب على أو  .حكمة فنقيمهم على هذه احلاجةالقدس و 
    .)٢: ٦ع أ( "خدمة الكلمةالصالة و 

حتياجات إلواملباين و  لألنشطةكون كل الطاقة موجهة تفعندما 
ومن يكون كل اهتمامه   للتلمذة.الفقراء فلن يوجد وقت للكرازة وال 

أويل  وتكون هذه األمور ،مثلهسيكون أتباعه  األمورمبثل هذه 
م.     اهتماما

ووصول كلمة   بهمللكوت هللا والكرازة  األولويةعندما تكون  لکن
 نا هذه الروح الكرازيةلل  نتقلتايل ست  ،شخص يف البشرية  اخلالص لكل

ليستمر العمل وليمتد ملكوت هللا ويثمر يف  ،يكمل بعدنتلمذه لن مل
  .  األرضكل شعوب 

ا ال تقل عن الذات   افاملشغولية خطور ا رت مست  أل ة أيضًا يف حرو
لفقراء واملرضي  تم  خذ الشكل القانوين، فالبد أن  تم البد أن و و
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وال  األويلمهمة لكن ليست  األموروفعل كل هذه  واألنشطة.ملباين 
ولكي يدوم مثر يف الكرازة   أوال،لكرازة مبلكوت هللا    فاألمهية  الوحيدة،

فبدون تلمذة لن يدوم مثر  لتلمذة.مبلكوت هللا البد من االهتمام 
  . ولن تصل بشارة امللكوت لكل شخص 

  تكلمنا عن أمهية التلمذة وهى:  نلخص ما قلناه اليوم،
  سر منو الكنيسة. -٢وصية املسيح. -١

  وتكلمنا عن معوقات التلمذة وهى: 
  املشغولية. -٣عدم االدراك   -٢الذات  -١
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