زوميه جلسة  1نصوص الفيديو
أهالً بكم في زوميه
أهالً بكم في تدريب زوميه .الكلمة "زوميه" في اللغة اليونانية تعني "الخميرة".
يقول لنا يسوع ّ
أن ملكوت هللا يشبه امرأة وضعت مقدارا ً قليالً من "الزوميه" في مقدار كبير من
الدقيق.
وإذ خلطت الخميرة مع الدقيق ،انتشرت الخميرة وتأثيرها ،حتى اختمر العجين كله.
كان يسوع يرينا كيف يمكن إلنسان عادي أن يستخدم شيئا ً قليالً وبسيطا ً ويستخدمه إلحداث
تأثير كبير!
حلمنا هو أن نعمل ما قاله يسوع  --أن نساعد النّاس العاديين حول العالم في أن يستخدموا
أدوا ٍ
ت بسيطة من أجل إحداث تأثير كبير في ملكوت هللا!
س ْل َ
علَى
س َم ِ
ان فِي ال َّ
ي ُك ُّل ُ
اء َو َ
ط ٍ
كانت تعليمات يسوع األخيرة ألتباعه بسيطة ،حيث قال ُ " -دفِ َع ِإلَ َّ
ض ،فَا ْذ َهبُوا َوت َْل ِمذُوا َج ِمي َع األ ُ َم ِم".
األ َ ْر ِ
ع ِلّ ُمو ُه ْم أ َ ْن يَحْ فَ ُ
ص ْيت ُ ُك ْم بِ ِهَ .وهَا
ع ِ ّمدُو ُه ْم بِاس ِْم اآلب َواالب ِْن َو ُّ
الروحِ ْالقُد ُِسَ .و َ
"و َ
ظوا َج ِمي َع َما أ َ ْو َ
َ
َ
اء ال َّد ْه ِر".
ض ِ
أَنَا َم َع ُك ْم ُك َّل األي َِّام ِإلَى ا ْن ِق َ
كان أمر يسوع بسيطا ً  --تلمذوا.
وتعليمه بشأن كيفية عمل هذا كان بسيطا ً  -تلمذوا أينما كنتُم ذاهبين،
 تلمذوا بتعميدهم باسم األب واالبن والروح القدس،
 تلمذوا بتعليمهم أن يطيعوا كل ما أمرتُ به.
فما هي الخطوات ال ُمتّبعة للتلمذة؟
نحن نتلمذ كل الوقت  -أينما ُكنّا ذاهبين وبينما ُ
ُ .1
نحن ذاهبون.
ٌ
إنسان أن يتبع يسوع  -ينبغي أن يُع َّمد.
يقرر
 .2حين ّ
نمو التلميذ  -علينا أن نعلّمه كيف يطبّق كل ما أمر يسوع به.
 .3ألجل ّ

وحيث أن أحد األمور التي أمر بها يسوع هي التلمذة ،فهذا يعني أن كل تلميذ يتبع يسوع عليه
أن يتعلّم كيف يتلمذ آخرين أيضاً.
وينبغي لهؤالء التالميذ أن يتلمذوا آخرين ،والتالميذ اآلخرون يتلمذون آخرين أيضاً.
مضاعفة التالميذ .هذه هي الطريقة التي تعمل زوميه بها.
إنها تشبه بعملها الخميرة َ  -التي تعمل في كل العجين إلى أن يختمر كله .حين أعطى يسوع
وصيته هذه بالذهاب وتلمذة آخرين ،أعطى أيضا ً وعداً.
اء ال َّد ْه ِر".
ض ِ
"وهَا أَنَا َمعَ ُك ْم ُك َّل األَي َِّام إِلَى ا ْن ِق َ
قال َ -
ينبغي لكل تابع ليسوع أن يتّكل على وعده أنّه سيكون معنا  -بسبب صدق يسوع ووعوده!
ّ
ولكن هذا يعني أيضا ً أن على كل تابع ليسوع أن يدرك حقيقة أن يسوع يريد أن ك َّل واح ٍد منّا
يتلمذ آخرين ،ألنه معنا فعالً.
س ْل َ
ض ،فَا ْذ َهبُوا َوت َْل ِمذُوا".
س َم ِ
ان فِي ال َّ
ي ُك ُّل ُ
علَى األ َ ْر ِ
اء َو َ
ط ٍ
قال يسوع ُ " -دفِ َع ِإلَ َّ
السلطان الذي يتكل يسوع عليه حين يرسلنا  --هو سلطانه.
قال يسوع إنّه لن يكون هناك سلطان يسمو فوق هذا السلطان .ليس ألي تقليد سلطان أعظم.
ليس ألي ثقافة سلطان أعظم .ليس ألي قانون على األرض سلطان أعظم.
قال يسوع " -اذهبوا وتلمذوا".
سنستمر في الذهاب والنمو إلى أن يكتمل العمل.
ومثل زوميه  -أي مثل الخميرة -
ّ

