اذ َهبوا وتَل ِمذوا َجميع األُ َمم
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ال ُمقدِّمة
هل تريد أن تنمو كتلمي ٍذ للرب يسوع المسيح؟ وهل تريد أن تساعد المؤمنين اآلخرين على النمو؟ إذاً ،عليك
بدراسة ال ُكتب األربعة للتدريب على التلمذة وتطبيق محتوياتها!
لقد قام الرب يسوع بإعداد تالمي ٍذ له .كما أنه قال لتلميذي يوحنَّا المعمدان "تَعاليا وانظُرا" وقال لفيلبُّس
"ا ْتبَعْني" (يوحنَّا  .)33 ،33 :1وهكذا ،فإن الناس يأتون من كل مكان ليروا كيف عاش يسوع وما هو الشيء
الذي بَ َذل نفسه ألجله .كما أنهم يَتبعونه في كل بلدان العالم بسبب شخصه وما فعله .فقد غيَّر حياتهم بالكامل.
ق ،اختار يسوع  12ر ُجالً لكي يتولّوا مسؤولية تلمذة
أجل ،لقد غيَّر الرب يسوع حياتنا بالكامل! وفي وق ٍ
ت الح ٍ
ً
اآلخرين وتأهيلهم .لهذا فقد أراد من هؤالء التالميذ أن يقضوا وقتا "معه" ،وأن يُصغوا لكالمه ،ويُراقبوا
حياته ،ويقتدوا به ،ويتشبَّهوا به في خدمته (مرقُس .)11-13 :3
بعد نحو سنتين ،أوكل الرب يسوع تالميذه بمه َّم ٍة فقال لهم" :اذهَبوا وتَل ِمذوا َجميع األُ َمم" ( َمتَّى .)22-12 :22
وبالفعل ،ذهب هؤالء وأ َع ُّدوا تالميذ للرب من أورشليم وإلى أقصى األرض (أعمال الرسل  .)2 :1وقد قام
هؤالء التالميذ ال ُج ُدد  -بدورهم  -بإعداد تالميذ آخرين ،وذهبوا إلى أماكن لم تصلها رسالة اإلنجيل ِمن قَبل .ثُ َّم
قام التالميذ ال ُج ُدد بتوصيل ما تعلَّموه آلخرين أيضا ً ( 2تيموثاوس  .)2 :2وهكذاَّ ،
فإن تالميذ الرب يسوع
المسيح يُدرِّبون تالميذ ُج ُدد للرب في كل بلد في العالم اليوم.
كما يُعلِّم الرسول بولس َّ
أن الرب يسوع المسيح أعطى بعض المؤمنين مه َّمة:
ْ
يح" (أفسُس .)11-11 :3
"تَأهيل ْالقِدِّي ِسينَ ِم ْن ِجهَة َع َم ِل ْال ِخ ْد َم ِة ،لِبُ ْنيَ ِ
ان َج َس ِد ال َم ِس ِ
َّ
إن الهدف من ال ُكتب األربعة للتدريب على التلمذة هو مساعدة قائد المجموعة المؤمن على تدريب مؤمنين
ضج.
آخرين ورعايتهم إلى أن يُصبحوا تالميذ للرب يسوع المسيح .و "التلميذ" هو المسيحي النا ِ
يعمل هذا البرنامج التدريبي على تطبيق التلمذة بطريقة عمليَّة من خالل تزويد قائد المجموعة بما يلي:
ب من ال ُكتب األربعة للتدريب على التلمذة على  12درسا ً يُمكن إنهاؤها في  3أشهر.
 -1يحتوي كل كتا ٍ
 -2الشواهد الكتابيَّة المهمة تساعد الطلبة على معرفة المسيح والكتاب المق َّدس بصورة أفضل.
 -3التعليمات المكتوبة بخط غامق مثل "اقرأ" و "اكتشف وناقش" تساعد قائد المجموعة في معرفة كيفية قيادة
المجموعة.
 -3تُقدِّم "المالحظات" إجابة ُمختصرة لكل سؤال من أجل مساعدة قائد المجموعة.
 -1يُقدِّم هذا البرنامج التدريبي بعض األساليب العمليَّة لممارسة التلمذة منفرداً أو مع مجموعة.
 -1يحتوي كل درس على واجب بيتي.
 -7من السهل توصيل هذا البرنامج التدريبي لآلخرين .فبعد انتهاء الطلبة من أحد كتب التدريب على التلمذة،
يُمكن لهؤالء الطلبة (الذين عقدوا ال َعزم على تعليم البرنامج التدريبي لمجموعة صغيرة أخرى) أن يستلموا
نسخة من كتاب التدريب على التلمذة الذي أنهوا دراسته.
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صالتنا هي أن يعمل هللا على ُمضاعفة عدد التالميذ في منطقتك بسرعة ،وأن يُذ ِعن (يستجيب) الكثيرون منهم
لإليمان (أعمال الرسل .)7 :1
ليتمجَّد الرب! "فَإ َ َّن ِم ْنهُ َوبِ ِه َولَهُ ُك َّل َش ْي ٍء .لَهُ ْال َمجْ ُد إِلَى األَبَ ِد .آ ِمينَ " (رومية .)31 :11

حقوق الطبع محفوظة
َّ
ال ُكتب األربعة للتدريب على التلمذة محميَّة بموجب حقوق الطبع والنشر .يُسمح بتصوير هذه الكتب ألغراض
التدريب .لكن ال يُسمح ببيعها ،أو إجراء تعديالت عليها ،أو ترجمتها إلى لغات أخرى بدون إذن خَ طِّي ُمسبق
من المؤلِّف.
توصية
الهدف من هذه ال ُكتب هو أن يتم استخدامها على نطاق واسع ،وأن تكون بَ َركة لكثيرين .لكن حيث َّ
أن الهدف
من الكتب األربعة للتدريب على التلمذة هو تدريب المؤمنين وتأهيلهم ،فإننا نوصي بعدم توزيع نُسخ من هذه
ال ُكتب األربعة للتدريب على التلمذة إالَّ على قادة المجموعات المشاركين في هذا البرنامج التدريبي .أ َّما التلميذ
فلن يستلم نُسخته من الدرس أو من كتاب التدريب على التلمذة إالَّ بعد أن يُنهي الدرس أو كتاب التدريب؛ على
أن يتعهَّد بتعليمه لشخص آخر أو لمجموعة صغيرة من األشخاص.
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