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 تلمذة فروخ البط

 نرحب بك ثانيةً في تدريب زوميه.

ها المشي أن تساعدنا في فهم  في هذه الجلسة، سنتعلّم عن كيف يمكن لفروخ البط التي تعلَّمت لتّوِّ
 اثنين من أهم المبادئ في التلمذة.

 هل حصل أن رأيَت مجموعةً من فروخ البّط تمشي؟

 نفسه.أينما كنَت في العالم، سترى األمر 

البطة األم تقود، والفروخ  في طابور. - واحداً وراء اآلخر - تقود البطة األمّ فروخها الذين يتبعونها
 تتبع.

كل فرخٍ صغير يلعب دورين في  ولكن إن نظرنا عن قرٍب أكثر، فسترى أمراً آخر يحدث أيضاً.
 في الوقت نفسه تماماً. -الحقيقة 

 ة األم أو فرخاً آخر يمشي أمامه تماماً،، ألنّه يتبع البطتابعفكل فرخٍ هو 

 --وفي الوقت نفسه تماماً 

 ، ألنّه يقود الفرخ )أو الفروخ( الذي يمشي وراءه.قائد  كل فرخٍ هو 

 ؟قائدأم  تابع  إذاً، فهل الفرخ 

 ال األمرين.إنّه كِّ 

 صورة ممتازة للتلمذة. "البّط الذي يمشي"ولهذا فإن 

ولهذا هو يتوقَّع أن يكون كّل تابع قائداً أيضاً، وكل مؤمن أن يكون  - كثيراً يريد هللا أن تنمو عائلته 
ذاً مشاركاً بالبشارة، وكل تلميذ يكون م    في الوقت نفسه تماماً. -تلمِّ



أحد الفخوخ التي نقع فيها، كتالميذ ومتلمذين، هو االعتقاد الخاطئ بأّن علينا أن نعرف كلَّ شيء، 
 ل أن نتحدَّث أو نشارك بأي شيء.أو الكثير من األشياء، قب

 ولكّن التلمذة ال تحصل بهذه الطريقة.

التالميذ مثل فروخ البط. فحتى يصير التلميذ قائداً ال ينبغي له أن يعرف كلَّ شيء. كل ما عليه 
 عمله هو أن يكون أمام آخر بخطوة واحدة فقط.

ولذا فهو يتوقع أن يكون كلُّ قائد تابعاً، وكل مشارك بقصته  - هللا أن تنمو عائلته في األمانة يريد
 في الوقت نفسه أيضاً. -مؤمناً، وكل متلمٍذ تلميذاً 

ذين، وهو االعتقاد الخاطئ بأن شخصاً ما في مكاٍن ما يعرف  تلمِّ وثمة فّخ آخر نقع فيه كتالميذ وم 
 كل شيء، فإن عرفناه وتبعناه نكون في وضع سليم.

 ال تحصل بهذه الطريقة أيضاً. لكّن التلمذة

 وهي يسوع المسيح. -- عنا أن نتبعهاففي ملكوت هللا، ثّمة "بطة أم" واحدة فقط على جمي

رَسل يسوع هو الوحيد الذي يستحق  .ي كلية الهوتليس من مدرس ف .ليس من راعٍ  .ليس من م 
 كّل إيماننا وثقتنا.

 ."عملية التغيير"بقيتنا جاريةٌ فيهم 

سيكون هناك دائماً شخٌص أقرب إلى يسوع يمكننا أن نتبعه. وسيكون هناك شخٌص أبعد عن يسوع 
مرّكزة بالكامل على  - وقلوبنا -يمكننا أن نقوده. لكن مهما كان مكاننا، ينبغي أن تكون عيوننا 

 يسوع.

قدس، بولس، الذي كتب الكثير من أسفار العهد الجديد وأّسس الكثير  من الكنائس في الكتاب الم 
تَمثِّّلِّيَن بِّي" فقط، بل كتب األولى، لم يكتب: "ك ون وا يحِّ." - م  تَمثِّّلِّيَن بِّي َكما أَنَا أَْيَضاً بِّالَمسِّ  "ك ون وا م 

ينبغي لكّل  -كان بولس يعرف ما تعرفه الفروخ في كل مكان، وما على كل تلميٍذ أن يعرفه أيضاً 
ً ابعاً قائٍد في ملكوت هللا أن يكونوا ت  وجميعنا نتبع يسوع. - أيضا

قدَّس كتب بولس أيضاً:  وفي الكتاب الم 

يَن  وا آَخرِّ ْعه  أ نَاًسا أ َمنَاَء، يَك ون وَن أَْكفَاًء أَْن ي عَلِّّم  يَن، أَْودِّ نِّّي بِّش ه وٍد َكثِّيرِّ ْعتَه  مِّ  أَْيًضا.""َوَما َسمِّ



بع أن يعرفه أيضاً. ينبغي لكّل تا عرف بولس ما تعرفه الفروخ في كل مكان، وما ينبغي لكّل تلميذ
فينبغي لكّل واحٍد منا أن يقود مثل يسوع، فنضع حياتنا ألجل  - في ملكوت هللا أن يكون قائداً 

 اآلخرين وعنهم.

ذ بنمط الفروخ إن أردَت أن ترى عائلة هللا تنمو كثيراً وتزداد في األمانة، ر بأن ت تلمِّ ر  - ففّكِّ صِّ
 فسه تماماً.تابعاً وقائداً في الوقت ن


