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مقدمة
هناك �ش��يء من �ش��فقة اهلل وحنوه يف قلوب كل الب��شر .ومهما كان الإن�س��ان بعي ًدا
عن اهلل �ستوجد به هذه امل�شاعر .قليلون فقط هم من ال حتركهم ال�صور وامل�شاهد
امل�ؤمل��ة الت��ي يرونه��ا يف الإع�لام لأنا���س حطمت كارثة ما حياته��م .ال نحتاج �أن
نع��رف ال�ش��خ�ص ب�ص��ورة �ش��خ�صية حت��ى نتعاطف م��ع معاناته ونتمن��ى �أن نفعل
�ش��ي ًئا من �أجل م�ساعدته     .
�خ�صا م��ا مثق��ل مبر���ض م��ا �أو حادث��ة �أو ترهق��ه
يوج��د حولن��ا �أنا���س يعرف��ون �ش� ً
البطال��ة والدي��ون �أو يع��اين م��ن �ش��قاق عائلي �أو انعزال اجتماعي �أو من �أي ��شر �أو
�ضغ��ط م��ن �ضغوط احلياة احلديثة .وكم�س��يحيني م�ؤمنني جند �أن حنونا الإن�س��اين
يت�ضاع��ف ب�ص��ورة عظيم��ة م��ن قب��ل ال��روح القد���س وجن��د �أنف�س��نا يف ا�ش��تياق ملد
�أيدينا للأ�ش��خا�ص املن�س��حقني حولنا كي ن�س��اعدهم للتمتع براحة اهلل وم�ش��ورته.
علين��ا بالطب��ع �أن ن�صل��ي م��ن �أج��ل الأ�ش��خا�ص املثقل�ين الذي��ن نعرفه��م .علين��ا �أن
تغيريا كامالً .ولكن مع ذلك يبقى يف
ننا�ش��د اهلل كي يتدخل يف حياتهم ويغريها
ً
�أعماقن��ا ذل��ك ال�ش��عور �أن��ه علينا �أن نتحرك ونفعل �ش��ي ًئا ب�أنف�س��نا .ن�ش��عر �أنه يجب
علين��ا �أن نعم��ل ونتحدث بطريق��ة حتدث فر ًقا حقي ًقا يدوم.
�إنن��ا ج��زء م��ن ج�س��د امل�س��يح عل��ى الأر���ض ب�صفتن��ا م�س��يحيني م�ؤمن�ين� .إنن��ا ي��د
ي�س��وع و�صوت��ه يف ه��ذا العامل .وقد م�س��حنا بالروح القد���س لك��ي يعمل من خاللنا
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بني �شعوبنا ما كان يفعله هو ب�شخ�صه عندما كان على الأر�ض .وتلك هي املهمة
الت��ي كلفن��ا به��ا .لق��د �أر�س��لنا كممثل�ين ل��ه ك��ي نك��رز بالب�ش��ارة ون�ش��في املر�ض��ى
ونخرج ال�شياطني ونخدم العامل .لقد دعانا كي نتلمذ كل الأمم ونعلمهم بكلماتنا
و�أعمالن��ا �أن يتبع��وا امل�س��يح .ه��ذا ه��و عمل الكني�س��ة احلقيقي .وت�س��تطيع الكني�س��ة
القي��ام ب��ه ع��ن طريق قوة الروح القد���س فقط.
ي�ص��ف �أعم��ال  38 : 10كي��ف م�س��ح اهلل ي�س��وع بق��وة ال��روح القد���س وكي��ف ذه��ب
خريا وي�شفي جميع املت�سلط عليهم �إبلي�س لأن اهلل كان معه.
ي�سوع بعد ذلك ي�صنع ً
وبينم��ا نعي���ش يف ��شركة م��ع ال��روح القد���س ونتح��رك ونتق��وى ب��ه ،ميكنن��ا �أن
�فاءه مل��ن يت�س��لط
نتح��دث بكلم��ات اهلل ونق��وم ب�أعمال��ه ون�صن��ع خ�يره ونحم��ل �ش� َ
عليه��م ال��شرير .كم��ا ميكنن��ا تق��دمي عم��ل اهلل للمجروحني حولنا .ه��ذه هي اخلدمة
احلقيقي��ة يف ال��روح             .
خ�صي�صا للم�ؤمنني الذين لديهم اال�ستعداد �أن ي�ضعوا �أفكارهم
هذا الكتاب موجه
ً
ال�ش��خ�صية ع��ن م�س��اعدة الآخري��ن جان ًب��ا ،و�أن يف�س��حوا املج��ال لدرا�س��ة كلم��ة اهلل
واكت�ش��اف املب��ادئ الكتابية ع��ن اخلدمة يف الروح ومع الروح.
هن��اك بع���ض امل��واد التعليمي��ة الإ�ضافي��ة الت��ي ميكنك �أن ت�س��تعني بها كي ت�س��هل
م��ن درا�س��تك له��ذا الكتاب .هناك مث ًال كتيب دار�س��ي �سل�س��لة �س��يف ال��روح (Sword
 )of the Spirit Student’s Handbookوكذل��ك املوق��ع الإليك�تروين (www.
� .)swordofthespirit.co.ukس��تجد يف الكتي��ب مر�ش� ًدا تعليم ًي��ا تكميل ًي��ا يغط��ي كل
ف�صل من ف�صول الكتاب .كما �س��تجد �أ�س��ئلة للمناق�ش��ة واختبارات ق�صرية .ميكنك
احل�صول على املزيد من االختبارات والأ�سئلة عندما ت�سجل باال�شرتاك على موقع
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أي�ض��ا ويب ت��ول ( )web toolوهو عبارة عن ن���ص الكتاب م�ضافًا
ال�سل�س��لة .هن��اك � ً
�إلي��ه روابطً ��ا ل��كل الن�صو���ص الكتابي��ة ال��واردة ب��ه ،بالإ�ضاف��ة �إىل م��واد تعليمي��ة
مرئي��ة وم�س��موعة �ش��املة .ت�س��اعدك ه��ذه امل��واد الإ�ضافية على اختب��ار فهمك ملا
خرج��ت ب��ه م��ن الكتاب وتعاونك عل��ى تطبيقه       .
وميكنك �أن ت�ستخدم الكتيب للدرا�سة يف جمموعات �صغرية .كما ميكنك �أن تختار
يف روح ال�صالة بع�ض �أجزاء الكتاب التي تنطبق �أكرث من غريها على جمموعتك.
وهذا يعني �أنك �ست�س��تخدم �أحيا ًنا مادة الكتاب كله و�ست�س��تخدم يف �أحيان �أخرى
دائما باحلكمة والب�ص�يرة الروحية.
بع���ض الأج��زاء ال�صغ�يرة فقط ،ولتكن منق��ا ًدا ً
وميكن��ك ت�صوي��ر �أي ج��زء م��ن �أج��زاء الكت��اب وتوزيعه عل��ى �أف��راد املجموعة التي
تقودها  .
و�صالت��ي بع��د �أن تنته��ي من درا�س��ة ه��ذا الكتاب هي �أن تدرك كي��ف يريدك اهلل �أن
تكون م�س��تع ًدا للتعامل مع ال�ش��ياطني ،وكيف يتوقع منك �أن تكون م�س��تع ًدا ل�ش��فاء
منك��سري القل��وب ،وكي��ف يري��د �أن ي�صن��ع اخل�ير م��ن خالل��ك و�أن تك��ون م�ش��تا ًقا
للتج��اوب مع حثه لك.

كولن داي
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الجزء األول

الخدمة يف الروح
�يوعا يف الكني�س��ة الي��وم .فنح��ن ن�ص��ف
�إن كلم��ة "خدم��ة" ه��ي �أك�ثر الكلم��ات �ش� ً
دائما
بع�ض الرجال والن�ساء ب�أنهم "خدام" .ونتحدث عن �أنا�س "يخدمون" ون�شري ً
�إىل "اخلدم��ة" .تع��رف كل جمموع��ة من امل�س��يحيني امل�ؤمنني معن��ى هذه الكلمات.
لك��ن هن��اك جماعات كني�س��ة تفهمه��ا بطريقة خمتلفة.
بع�ض الكنائ���س على �س��بيل املثال تق�رص كلمة "خادم" على القادة الذين يعملون
أجرا كامالً ،يف حني ت�ستخدمها كنائ�س �أخرى
طوال الوقت يف اخلدمة وي�أخذون � ً
عل��ى نط��اق �أو�س��ع .كم��ا �أن هن��اك ع��دد قلي��ل م��ن الكنائ���س الت��ي ت�س��تخدم كلم��ة
"خدمة" للإ�شارة �إىل ذلك اجلزء من االجتماع الذي ي�صلون فيه مع �آخرين .بينما
ي�س��تخدمه الكث�يرون كتعبري ع��ام ي�صف عمل اخلدام.

ما هي الخدمة؟

م��ن امله��م عندم��ا ندر���س مو�ض��وع "اخلدم��ة يف ال��روح" �أن نب��د�أ بفه��م م��ا يعني��ه
الكتاب املقد�س "باخلدمة" .هناك ثالث جمموعات �أ�سا�سية من الكلمات اليونانية
يف العهد اجلديد ُترتجم �إىل الإجنليزية بنف�س الطريقة .لكل جمموعة كلمات معنى
حم��دد .و�س��نفهم املعن��ى الكتاب��ي للخدمة عندما نفهم ات�س��اع وم��دى املعاين التي
تعطيها هذه الكلمات    .
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-1

()Diakonos

( )Diakonosه��ي كلم��ة يوناني��ة ت�ش�ير �إىل خادم املنزل اخلا���ص العادي .وكانت
ُت�ستخدم لت�صف ال�شخ�ص الذي يقوم بتنظيف الأر�ضيات وحت�ضري الطعام وخدمة
املوائد وغ�سل الأطباق وهكذاُ .ترتجم كلمة (� )Diakonosإىل "خادم" يف رومية 13
 4 :و  8 : 15و 1كورنثو�س  5 : 3و 2كورنثو�س  6 : 3و  4 : 6و  15 : 11وغالطية
 17 : 2و�أف�س���س  21 : 6وكولو�س��ي  25 ، 23 ، 7 : 1و  7 : 4و 1ت�س��الونيكي : 3
 2و 1تيموثاو�س  .6 : 4ويف ترجمات �أخرى يقابلها "خادم مرافق" ()attendant
دائما بخادم البيت اخلا�ص.
�أو "�شما�س" ( )deaconلكنها ترتبط ً
أي�ضا جن��د �أن الكلمة اليوناني��ة التي تعني
كلم��ة ( )diakoneoتعن��ي "يخ��دم" .هن��ا � ً
تنظي��ف الأر�ضي��ات وحت�ض�ير الطعام ُت�س��تخدم للإ�ش��ارة �إىل عم��ل روحي يف متى
 28 : 20و  44 : 25و  55 : 27و�أعمال  22 : 19ورومية  25 : 15و 2كورنثو�س 
 3 : 3و 2تيموثاو�س  18 : 1وفليمون  13 : 1وعربانيني  10 : 6و 1بطر�س 12 : 1
و  .11 – 10 : 4ي��دل املعن��ى ال��ذي تنط��وي علي��ه الكلم��ة على �أنن��ا يجب �أن نتحلى
بالتوا�ضع و�أن ننظر �إىل خدمتنا بتوا�ضع.
كلمة ( )diakoniaهي الكلمة الأ�سا�س��ية يف العهد اجلديد التي ت�ش�ير �إىل "اخلدمة".
يعطينا لوقا  41 – 39 : 10مثا ًال على املعنى املعتاد للكلمة واملتعلق بالواجبات
املنزلية .لكنها ُت�ستخدم عادة للإ�شارة �إىل اخلدمة الروحية.

تُستخدم الكلمة لوصف:

الر�س��ل (�أعم��ال  25 ، 17 : 1و  4 : 6و  25 : 12و  19 : 21ورومي��ة 11

•
  .)13 :
امل�ؤمن�ين (�أعم��ال  1 : 6و  29 : 11ورومي��ة  7 : 12و  31 : 15و1
•
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كورنثو���س  15 : 16و 2كورنثو���س  4 : 8و  12 ، 1 : 9و�أف�س���س  12 : 4و2
تيموثاو���س  .)11 : 4
الروح القد�س ( 2كورنثو�س .)9 - 8 : 3
•
املالئكة (عربانيني .)14 : 1
•
الوع��اظ واملعلم�ين (�أعم��ال  24 : 20و 2كورنثو���س  1 : 4و  3 : 6و 11
•
 8 :و 1تيموثاو���س  12 : 1و 2تيموثاو���س  5 : 4وكولو�س��ي   .)17 : 4
تو�ض��ح جمموع��ة كلم��ة (� )diakonosأن "اخل��ادم" لي���س �س��ي ًدا ،و�أن الفع��ل "يخ��دم"
ال يعن��ي "ي�أم��ر" ،و�أن "اخلدم��ة" لي�س��ت مكانة عالية .عندم��ا نفكر يف "اخلدمة" من
منظ��ور كتاب��ي ،علين��ا �أن نب��د�أ بفه��م �أن "اخلادم" ه��و مثل خادم البي��ت املتوا�ضع
و�أن "اخلدم��ة" ه��ي عم��ل ي�ش��به تنظي��ف املن��زل و�إع��داد الطع��ام و�إ�صالح ال�س��يارة.
رمبا تفاجئونا هذه الأفكار ،حيث يعتقد الكثري منا �أن اخلدمة هي جمال ال�صفوة
م��ن �أ�صح��اب القامة الروحية.

-2

()Leitourgos

"خادما" ما .لكنها
ع��ادة ما ُت�س��تخدم كلم��ة ( )leitourgosيف العهد اجلديد لت�صف
ً
متام��ا ع��ن كلم��ة ( .)diakonosكلم��ة ( )leitourgosهي كلمة
حتم��ل معن��ى خمتل ًف��ا ً
يونانية ُت�ستخدم للإ�شارة �إىل خادم عام �أي �شخ�ص يقوم مبهمة عامة على نفقته
ال�شخ�صية.
    
خادم��ا و�ضي ًع��ا ي�أخ��ذ �أج� ً�را متوا�ض ًع��ا مقاب��ل قيام��ه بخدم��ة
ت�ص��ف ()diakonos
ً
خا�صة طوال الوقت يتلقى فيها الأوامر ممن ي�س��تخدمه� .أما ( )leitourgosفت�صف
�خ�صا رفي��ع املق��ام ال ي�أخ��ذ �أج� ً�را ويق��وم بت�أدي��ة خدم��ة عام��ة لبع���ض الوق��ت.
�ش� ً
ُت�س��تخدم كلمة (� )leitourgosأي "خادم" و(� )leitourgeoأي "يخدم" و()leitourgia
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�أي "خدم��ة" يف العه��د اجلدي��د لت�ص��ف:
امل�سيح (عربانيني .)2: 8
•
بول�س (رومية .)16 : 15
•
�أبفرودت�س (فيلبي .)25 : 2
•
�أنباء ومعلمي �أنطاكية (�أعمال .)2 : 13
•
واجب كنائ�س الأمم جتاه امل�ؤمنني اليهود الفقراء (رومية .)27 : 15
•
امل�س��ئوليات العملي��ة للم�ؤمن�ين جت��اه بع�ضه��م البع�ض ( 2كورنثو���س : 9
•
 12وفيلب��ي .)20 - 17 : 2
�إن ا�س��تخدام العه��د اجلدي��د لكلم��ة ( )leitourgosلو�ص��ف اخلدمة امل�س��يحية هو �أقل
بكث�ير م��ن ا�س��تخدامه لكلم��ة ( .)diakonosوم��ع ذلك ت�س��يطر فكرة "املق��ام العايل"
املرتبط��ة بكلم��ة ( )leitourgosعل��ى الفك��ر امل�س��يحي ع��ن اخلدم��ة .يرين��ا تركي��ز
العه��د اجلدي��د عل��ى كلم��ة (� )diakonosأن فهمنا الكتابي للخدمة يجب �أن يت�أ�س���س 
عل��ى معن��ى ه��ذه الكلم��ة ،و�أنن��ا يج��ب �أن نفك��ر يف اخلدم��ة عل��ى �أنه��ا عم��ل خا�ص
يومي معتاد .لكن اال�س��تخدام العر�ضي لكلمة ( )leitourgosي�ؤكد على حقيقة �أننا
ال نخ��دم �أغرا�ضن��ا اخلا�ص��ة ،و�أن اخلدم��ة هامة وميكن �أن تك��ون عامة ولها �صفة
متثيلية.

-3

()Huperetes

ُترتج��م الكلم��ة اليوناني��ة ( )huperetesيف الكث�ير م��ن ترجم��ات الكت��اب املقد���س 
�إىل "خادم" .لكن املعنى احلريف للكلمة هو "م�س��اعد جمدف" وكانت ُت�س��تخدم يف
�أيام العهد اجلديد ككلمة دارجة �أو �شائعة ت�شري �إىل �أي �شخ�ص يعمل حتت توجيه
�ش��خ�ص �آخر .ت�س��تخدم كلمت��ي (� )huperetesأي "خ��ادم" و(� )huperetesأي "يخدم"
يف العه��د اجلديد لو�صف:
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•
•
•
•

خادم الهيكل (لوقا .)20 : 4
مرق�س (�أعمال .)15 : 13
امللك داود (�أعمال .)36 : 13
بول�س (�أعمال  34 : 20و  16 : 26و 1كورنثو�س .)1 : 4

أ�ش��خا�صا يتول��ون
ي�ؤك��د ا�س��تخدام كلم��ة ( )huperetesعل��ى �أن اخل��دام لي�س��وا �
ً
أ�شخا�صا يعملون حتت �سلطة �آخر .يو�ضح �أعمال � 36 : 13أن
�شئونهم اخلا�صة بل �
ً
امللك العظيم داود كان "م�س��اع ًدا جمدفًا" هلل .وتو�ضح  1كورنثو���س � 1 : 4أن قادة
الكني�س��ة يف الق��رن الأول كان��وا يج��ب �أن ُيعاملوا على �أنهم "جمدفون م�س��اعدون"
�أي �أنا���س يعمل��ون حتت قيادة وتوجيه امل�س��يح   .

الخدمة

عندم��ا ننظ��ر �إىل ه��ذه الكلم��ات الث�لاث م ًع��ا ميكنن��ا �أن نفه��م معن��ى اخلدم��ة
الروحية .ميكننا �أن نقول ب�صفة عامة �إن العهد اجلديد ي�ستخدم كلمة ()diakonos
ك��ي يو�ض��ح طبيعة عمل اخلادم ،وي�س��تخدم كلم��ة ( )leitourgosليعرب عن الطبيعة
التمثيلي��ة للخدم��ة ،وي�س��تخدم كلم��ة ( )huperetesلي�ؤك��د على العالق��ة بني اخلادم
ورئي�س��ه �أي امل�س��يح .الر�س��الة الأ�سا�س��ية للعه��د اجلدي��د ه��ي �أن نفه��م اخلدم��ة
الروحي��ة عل��ى �أنه��ا عم��ل خدمي و�أن الذي يقوم بها ما ه��و �إال "خدام"� .أي فكرة �أو
�أ�س��لوب �أو ممار�س��ة للخدمة تبتعد عن مبد�أ اخلدمة املتوا�ضعة هي لي�س��ت م�ؤ�س�س��ة
على الكتاب.

عبيد وخدام مستأجرون

بينم��ا يج��ب �أن ن��درك �أن اخل��ادم الروح��ي باملفه��وم الكتاب��ي ه��و "خ��ادم" ،علينا
أي�ض��ا �أن كل �إ�ش��ارة كتابي��ة �إىل "اخل��ادم" لي�س��ت هي �إ�ش��ارة �إىل "اخلادم
�أن ن��درك � ً
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الروح��ي" .هن��اك جمموعت��ان من الكلم��ات اليونانية املُ�س��تخدمة يف العهد اجلديد
لت�ص��ف "اخل��دام" ولكنه��ا ال  ُترتجم مبعنى "خ��ادم روحي".
�يوعا للداللة على خ��ادم ميتلكه
الكلم��ة اليوناني��ة ( )doulosه��ي �أك�ثر الكلم��ات �ش� ً
�س��يده ،وذلك على عك���س ال�شخ�ص الذي ي�ستخدمه �سيده يف اخلدمة .يف �أيام العهد
اجلدي��د كان��ت كلم��ة ( )doulosت�ش�ير �إىل "العب��د" .والف��رق الأ�سا�س��ي ب�ين كلمت��ي
( )doulosو ( )diakonosه��و �أن الأوىل ت�ش�ير �إىل عالق��ة بينم��ا ت�ش�ير الثاني��ة �إىل
مهمة عمل.
ُت�س��تخدم ( )doulosيف العه��د اجلدي��د لتو�ض��ح �أن اهلل ميل��ك امل�ؤمنني ويتحكم بهم.
نرى ذلك يف رومية  1 : 1وغالطية  10 : 1و�أف�س���س  6 : 6وفيلبي  1 : 1وتيط���س 
 1 : 1ويعق��وب  1 : 1و 1بطر���س  16 : 2و 2بطر���س  1 : 1ويه��وذا  .1 : 1ولأن اهلل
ميلكنا فقد ُدعينا لكي:
نخدم اهلل (متى  24 : 6ورومية  6 : 7وفيلبي .)22 : 2
•
نخ��دم امل�س��يح (�أعم��ال  19 : 20ورومي��ة  11 : 12و  18 : 14و 18 : 16
•
و�أف�س���س  7 : 6وكولو�س��ي .)24 : 3
نخدم بع�ضنا البع�ض (غالطية .)13 : 5
•
يج��ب عل��ى العب��د �أن يطيع �س��يده .لذا ت�ش�ير كلم��ة (� )doulosإىل الطريقة التي يجب
أي�ض��ا �أن يكون مطي ًعا ملن يعمل
�أن نخ��دم به��ا لأن اهلل ميلكن��ا .يج��ب على اخلادم � ً
لدي��ه .لك��ن عام��ل الإرادة م�لازم ل��ـ ( .)diakonosاخلادم العام هو �ش��خ�ص متطوع
واخلادم اخلا�ص ميكن �أن يتوقف عن خدمة م�ستخدمه وقتما ي�شاء .عامل الإرادة
هذا هو ما يفرق بني خدمة ( )diakonosوخدمة ( .)doulosميكننا القول �أن اخلادم
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الـ ( )diakonosهو �ش��خ�ص يجعل نف�س��ه حتت ت�رصف اهلل ويخدمه بالطريقة التي
يختارها له.
( )latrisه��ي كلم��ة �أخ��رى ُترتج��م مبعن��ى "خ��ادم" .واملعن��ى احل��ريف للكلم��ة ه��و
"خ��ادم م�س��ت�أجر" .وكلم��ة (� )latreuoأي "يخدم" ُت�س��تخدم يف العهد اجلديد لت�صف
اخلدم��ات الروحي��ة اخلا�ص��ة الت��ي كان الكهن��ة والالوي��ون الذي��ن ي�أخ��ذون �أج� ً�را
مقاب��ل خدم��ة اهلل يف الهي��كل يقوم��ون به��ا ،ولت�ص��ف كذل��ك العب��ادة الت��ي يقدمها
امل�ؤمن��ون هلل .ن��رى ذل��ك يف لوق��ا  74 : 1و  37 : 2و�أعم��ال  7 : 7و  14 : 24و 27
 23 :ورومي��ة  4 : 9و  1 : 12وعرباني�ين .14 ، 1 : 9
يج��ب �أن نالح��ظ �أن العه��د اجلدي��د ي�س��تخدم لغ��ة كهنوتي��ة للحدي��ث ع��ن جماع��ة
امل�ؤمنني ولي���س عن امل�ؤمنني ك�أفراد .وهذا يعني �أن خدمة الـ ( )latrisهي خدمة
جماعي��ة ولي�س��ت فردي��ة .يو�ض��ح العهد اجلدي��د �أن كل امل�ؤمن�ين مدعوون خلدمة/
عب��ادة اهلل مث��ل الكهن��ة والالوي�ين عن طريق ال�صالة والت�س��بيح وال�ش��كر والذبائح
الروحية.
أجرا مقابل
لك��ن عل��ى عك���س الالوي�ين والكهنة ،يعلمنا الكتاب املقد��س �أال ننتظ��ر � ً
ه��ذه الأعم��ال� .إنن��ا ل�س��نا مدعوين �أن نك��ون (� )latrisأي خدام م�س��ت�أجرين يعملون
يف الأ�سا���س من �أجل احل�صول على املال .لكننا مدعوون لكي نكون ()diakonos
�أي خ��دام لديه��م الرغب��ة واال�س��تعداد للقي��ام باخلدم��ة لأنه��م يحب��ون م�س��تخدمهم
دائما للقي��ام مبزيد من اخلدمة.
ويحب��ون بيت��ه ،خدام يتطوعون ً

شكل الخدمة

يو�ض��ح ك ًال م��ن مت��ى  28 : 20ومرق���س  45 : 10ويوحن��ا � 17 – 1 : 13أن ي�س��وع
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ت�رصيحا ثور ًي��ا قلب ما جاء يف دانيال
�أت��ى ليخ��دم ال ل ُيخ��دم .كان ه��ذا الت�رصيح
ً
 14 – 13 : 7ر� ًأ�س��ا عل��ى عق��ب .كان اليه��ود يتوقع��ون �أن اب��ن الإن�س��ان �س��تخدمه
كل ال�شعوب والأمم والأل�سنة .لكن ي�سوع الذي �رصح �أنه  -والذي كان ح ًقا – ابن
خادما و�س��تميزه اخلدمة.
الإن�س��ان �أعلن �أن ملكوته الأبدي �س��يقوده
ً
م��ن امله��م �أن ن��درك �أن كلم��ة ( )diakoneoولي�س��ت كلم��ة ( )leitourgeoه��ي الكلمة
امل�س��تخدمة يف متى  28 : 20ومرق���س  .45 : 10وهذا يو�ضح �أن:
اخلدم��ة املنزلي��ة اخلا�ص��ة واملتوا�ضع��ة ه��ي ال�ش��كل الأ�سا�س��ي خلدم��ة
•
ي�س��وع وبالت��ايل ل��كل اخلدم��ة امل�س��يحية احلقيقي��ة.
�أي �شخ�ص من املمكن �أن يخدم.
•
ل��و �أن كلم��ة ( )leitourgeoه��ي الكلم��ة الت��ي اُ�س��تخدمت يف ه��ذه الأع��داد ،لأ�صب��ح
أنا�س��ا معينني ه��م من ب�إمكانهم �أن يخدموا مثل ي�س��وع.
املعن��ى املق�ص��ود ه��و �أن � ً
وا�ضح��ا لنا �أن خدمة ي�س��وع ه��ي خدم��ة (� )diakoneoأي �أننا
لك��ن يج��ب �أن يك��ون
ً
جمي ًع��ا ن�س��تطيع �أن نخدم مثله.
أي�ض��ا �أن كلم��ة ( )diakoneoوردت كذل��ك يف �أعم��ال  2 : 6والت��ي ه��ي
م��ن امللف��ت � ً
�خا�صا للخدمة بهدف "خدم��ة املوائد" .ومن املهم
�أول �أ�ش��ارة لتعي�ين الكني�س��ة �أ�ش� ً
أي�ض��ا �أن ن��درك �أن نف���س الكلم��ة ت��رد بع��د ذل��ك بعددي��ن لت�ص��ف خدم��ة الر�س��ل �أو
� ً
خدمة الكلمة .والت�أكيد هنا هو �أنه ال يوجد فارق بني ما ُي�سمى "اخلدمة العملية"
و "خدم��ة الكلم��ة"� .إن خدم��ة املوائد هي جزء من خدمة ( )diakoneoي�س��وع مثلها
مث��ل تعليم كلمة اهلل.
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عندم��ا نخ��دم �س��واء ع��ن طري��ق تنظي��ف مقاع��د الكني�س��ة �أو �إلق��اء العظ��ات ،فيج��ب
علينا �أن نتبع مثال ال�س��يد امل�س��يح الذي خدم النا���س بكل توا�ضع وحمبة .ميكننا
�أن ن��رى من��وذج اخلدم��ة ه��ذا يف كل العهد اجلديد:
•
خدمة املالئكة لي�سوع (متى  11 : 4ومرق�س .)13 : 1
خدمة الن�ساء لي�سوع (متى  55 : 27ولوقا )3 : 8
•
خدمة ي�سوع يف �شخ�ص املحتاجني (متى .)44 : 25
•
خدم��ة امل�ؤمن�ين بع�ضه��م لبع���ض (رومي��ة  25 : 15و 1كورنثو���س : 16
•
 15و 2كورنثو���س  4 : 8و  1 : 9وعرباني�ين  10 : 6و 1بطر���س .)10 : 4
اخلدمة ت�ساعد على ن�رش الب�شارة ( 1بطر�س .)12 : 1
•
اخلدمة تتمم امل�صاحلة ( 2كورنثو�س   .)18 : 5
•
•
الق��درة عل��ى اخلدم��ة ه��ي عطي��ة م��ن اهلل (�أعم��ال  24 : 20وكولو�س��ي : 4
 17و 1تيموثاو���س  12 : 1و 1بطر���س  11 : 4ورومي��ة .)7 : 12

هبة روحية

�إن �إدراج اخلدم��ة ( )diakoneoيف قائم��ة رومي��ة  8 – 3 : 12للمواه��ب الروحي��ة
ي�ساعدنا على فهم �أن اخلدمة هي موهبة ولي�ست واج ًبا علينا القيام به .كما �أنها
ت�أت��ي من اهلل وال تنبع منا.
وعندما و�ضع بول���س اخلدمة �إىل جانب التنب�ؤ والتعليم والوعظ والعطاء والتدبري
و�إظه��ار الرحم��ة ،فق��د �أراد �أن يو�ض��ح �أن "اخلدم��ة" ه��ي موهب��ة متمي��زة عن باقي
مواه��ب رومي��ة  12مثلما يختلف "التنب�ؤ" ع��ن "�إظهار الرحمة" ويختلف "التدبري"
ع��ن "العط��اء"� .أحيا ًن��ا يت�س��اءل امل�ؤمنون الي��وم عمن �س��يخدم يف االجتماع بينما
ق�صدهم هو "من �سيعظ .نفهم من رومية � 8 – 3 : 12أننا يجب �أن ننظر �إىل اخلدمة
يف نطاق �أو�سع.
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ر�س��الة �أف�س���س  16 – 7 : 4هي ن�ص �آخر يتحدث عن املواهب التي مينحها ال�س��يد
امل�س��يح .وم��رة �أخ��رى ي��رد ذك��ر اخلدم��ة ( .)diakoniaيق��ول الع��ددان  10و � 11أن
التنب��ؤ والتب�ش�ير والرعاي��ة والتعلي��م ه��ي مواهب منحها امل�س��يح املقام للكني�س��ة.
ويو�ض��ح ع��دد � 12أن اله��دف م��ن كل ه��ذه املواه��ب ه��و �أن يك��ون كل القدي�س�ين –
�ش��عب اهلل – معدين لعمل اخلدمة لبناء ج�س��د امل�س��يح.
يبني لنا هذا �أربعة مبادئ عن خدمة الـ (  :)diakonia
�إنه��ا عم��ل القدي�س�ين العادي�ين ولي���س عم��ل الر�س��ل والرع��اة والأنبي��اء
•
واملعلمني .ومن املفرت�ض �أن يعد القادة القدي�سني للخدمة ال �أن يقوموا بها نيابة
عنهم .
�إنه��ا ق�ص��د القدي�س�ين .فكم��ا �أتى ي�س��وع ليخ��دم ( ،)diakoneoعل��ى القادة
•
�أن يع��دوا القدي�س�ين م��ن �أج��ل اخلدم��ة (.)diakoneo
تتمي��ز اخلدم��ة ع��ن التعلي��م والتنب��ؤ والرعاي��ة والتدري��ب ال��ذي يق��وم ب��ه
•
الق��ادة.
اخلدم��ة ه��ي تعب�ير ع��ام �أو م�صطل��ح �ش��امل ي��دل عل��ى كل عم��ل خدم��ة
•
امل�سيح .وكما ُيطلب من خادم املنزل �أن يقوم ب�أي عمل ويو�صف كل ما يقوم به
ب�أن��ه خدم��ة ،هك��ذا كل �أعم��ال طاع��ة اخلدم��ة امل�س��يحية م��ا ه��ي �إال "خدم��ة"           .
                                                                                                                                               
هن��اك ن���ص ثال��ث يتح��دث ع��ن املواه��ب الروحي��ة ه��و  1كورنثو���س .11 – 1 : 12
أي�ض��ا.
وال يج��ب �أن ننده���ش عندم��ا نعل��م �أن (ُ )diakoneoتذك��ر يف ه��ذا الن���ص � ً
ت��رد الأع��داد  6 - 4يف �ش��كل ثالثي��ة :مواه��ب متع��ددة لكن ال��روح واحد ،وخدمات
متع��ددة لك��ن ال��رب واح��د ،و�أعمال متع��ددة لكن اهلل واحد .وه��ذا يو�ضح �أن اخلدمة
احلقيقية م�ؤ�س�س��ة على �ش��خ�ص ي�سوع .تت�أ�س�س كل اخلدمة احلقيقية على �شخ�صه.
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ونح��ن مدع��وون لك��ي نخ��دم كما خ��دم هو� .إنه النم��وذج الوحيد والأ�سا���س الوحيد
وامل�ص��در الوحيد لكل اخلدمة امل�س��يحية.
أي�ض��ا �أن "اخلدم��ات" الت��ي ت�أت��ي م��ن ال��رب
نفه��م م��ن  1كورنثو���س ً � 6 – 4 : 12
مرتبطة بـ "املواهب" التي ت�أتي من الروح وبـ "الأعمال" التي ت�أتي من اهلل .ي�شار
�إىل الأع��داد  10 – 8عل��ى �أنه��ا تتح��دث ع��ن "مواهب ال��روح" .لكن الأعداد ال�س��ابقة
عليه��ا تو�ض��ح �أن��ه من املمك��ن �أن نعتربها باملثل "خدمات ال��رب" و"�أعمال اهلل"    .
نتن��اول يف اجل��زء الثال��ث م��ن كت��اب "معرف��ة ال��روح" خدمة امل�س��يح عل��ى الأر�ض 
ونو�ض��ح كي��ف ا�س��تخدم العدي��د م��ن مواه��ب ال��روح .كم��ا ن�ش�ير �إىل الطريق��ة الت��ي
ي�س��اعدنا بها على �أن نخدم بوا�س��طة املواهب .وندر���س يف اجلزء ال�سابع من نف�س 
الكت��اب املواه��ب الروحي��ة ونرى كيف �أنه��ا �أدوات متكننا م��ن تنفيذ مهمة متجيد
امل�س��يح يف الع��امل .و�أنه��ا �إعالن��ات فوقي��ة يعطيه��ا ال��روح ل��كل امل�ؤمن�ين حت��ى
يزده��ر ملكوت اهلل.
وه��ذا يعن��ي �أوالً� :أن مواه��ب احلكم��ة واملعرف��ة والإمي��ان وال�ش��فاء واملعج��زات
والتنب�ؤ ومتييز الأرواح والأل�سنة وترجمتها معطاة لنا كي ت�ساعدنا على �أن نخدم
خال�صا.
فهما كارزمات ًيا
ً
مثلم��ا خدم ي�س��وع .ثان ًيا :يجب �أن يك��ون فهمنا للخدمة ً
يج��ب �أن تك��ون خدمتن��ا "يف ال��روح" لو �أردنا �أن تكون خدم��ة كتابية �صادقة.
عن��وان ه��ذا الكت��اب م��ن �سل�س��لة "�س��يف ال��روح" ه��و "اخلدم��ة يف ال��روح" .لك��ن هذا
العن��وان ال يعن��ي �أن هن��اك خدم��ة �أخ��رى حقيقي��ة و�صادقة لي�س��ت يف الروح .كان
كل �ش��يء فعل��ه ي�س��وع ه��و بتحري�ض وتوجيه وق��وة الروح القد���س .كانت تعاليمه
دائم��ا وكلية "يف الروح" .وينطبق نف���س الأم��ر علينا .ال يهم �إن
و�صالت��ه وخدمت��ه ً
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كانت خدمتنا هي خدمة روحية �أو عملية ،ال يهم �إن كانت تت�ضمن توزيع الطعام
�أو �إخراج ال�شياطني .ما يهم هو �أنها يجب �أن تكون بتحري�ض وتوجيه من الروح.
ل��و �أردن��ا �أن تك��ون خدم��ة امل�س��يح فعال��ة وم�ؤث��رة ،فيج��ب �أن يكون كل ج��زء منها
"يف الروح".
ر�أين��ا �أن كلم��ة (ُ )diakoneoت�س��تخدم يف �أعم��ال  2 : 6ك��ي ت�ص��ف اخلدم��ة العملية
الت��ي كان يج��ب عل��ى اخل��دام الأوائل القيام بها .ثم ت�ص��ف لنا الأعداد  7 – 3كيف
�أن الأ�ش��خا�ص الذي��ن اخت�يروا للعم��ل كان يج��ب �أن يكون��وا "ممتلئ�ين م��ن الروح".
وعل��ى الرغ��م م��ن �أن خدمتهم كانت يف �أ�سا�س��ها خدمة �إدارية وعملية� ،إال �أنه كان
م��ن املهم �أن تكون "يف الروح".

عام وخاص

حاولن��ا يف ه��ذا اجل��زء الأول �أن نق��دم ر�ؤي��ة كتابي��ة ع��ن اخلدم��ة يف ال��روح .ويف
باقي الكتاب �س��وف نلقي �أو ًال نظرة على بع�ض املبادئ الكتابية العامة للخدمة.
ثم �س��نقوم بدرا�س��ة العديد من اجلوانب املختلفة للخدمة يف الروح.
ر�أين��ا �أن اخلدم��ة ه��ي تعب�ير ع��ام ي�ش�ير �إىل كل طريق��ة نخ��دم به��ا اهلل ونخ��دم
به��ا بع�ضن��ا البع���ض .وه��ذا يعن��ي �أن امل��ادة التي �س��نغطيها يف الكت��اب هي مادة
انتقائية و�أبعد ما تكون عن ال�شمولية لأنه ما من �أحد ميكنه �أن يتناول كل الطرق
املمكن��ة للخدمة.
تت�أ�س���س الأج��زاء التالي��ة عل��ى مث��ال خدم��ة ي�س��وع ،حي��ث ت�ص��ف الأ�سا���س ال��ذي
ير�سيه العهد القدمي عن خدمته وتتناول ما ي�سجله العهد اجلديد عن �أعمال خدمته
املختلف��ة وتر�س��ى املب��ادئ الكتابية الأع��م التي ترتبط بهذه الأعم��ال .وهذا يعني
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�أننا �س��وف ندر���س الطريقة التي �ش��فى بها ي�س��وع والطريقة التي بارك بها ون�صح
بها وحرر النا���س بها من �س��لطة قوات ال��شر .وعلى الرغم من �أننا لن ندر��س �أمثلة
أي�ضا عن طريق �إطعامهم وغ�سلهم.
بعينها� ،إال �أننا يجب �أن نتذكر �أنه خدم النا�س � ً
قلن��ا فيم��ا �س��بق �أن العه��د اجلدي��د ال ميي��ز ب�ين اخلدم��ة الروحية واخلدم��ة العملية.
أي�ض��ا �أن رومي��ة  12متي��ز ب�ين اخلدمة و�أعم��ال �أخرى مث��ل "الوعظ" و
لكنن��ا قلن��ا � ً
"التنب�ؤ" .ي�س��بب هذا م�ش��كلة بالن�س��بة لبع�ض امل�ؤمنني حيث ي�سرتجعون �أن �أعمال
 6و�ص��ف ن��شر الر�س��ل للكلم��ة باخلدم��ة ،فيت�س��اءلون مل��اذا تف��رق رومي��ة  12ب�ين 
اخلدمة والوعظ.
والإجاب��ة الب�س��يطة عل��ى ه��ذا الت�س��ا�ؤل ه��ي �أن العهد اجلدي��د ي�س��تخدم الكلمة على
نطاق�ين ع��ام وخا���ص .كلمة "التنب�ؤ" على �س��بيل املثال ميك��ن �أن ت�صف كل �أنواع
احلدي��ث املوح��ى ب��ه م��ن ال��روح .وبه��ذه الطريق��ة ميكننا و�ص��ف الكثري م��ن الوعظ
ب�أن��ه تنب��ؤ .لك��ن كلمة "التنب�ؤ" يف الوقت نف�س��ه ُت�س��تخدم ب�ص��ورة �أكرث خ�صو�صية
ت�ش�ير �إىل ر�س��الة خا�ص��ة م��ن اهلل ُتعط��ي لأ�ش��خا�ص معين�ين .لي���س م��ن اخلط��أ �أن
ن�صف بع�ض الوعظ ب�أنه نبوي .لكن علينا فقط �أن نو�ضح �إن كنا ن�ستخدم الكلمة
يف نطاقه��ا الع��ام �أو اخلا���ص.
ينطب��ق نف���س الأم��ر عل��ى اخلدم��ة .ميكنن��ا �أن نفك��ر يف الكلم��ة عل��ى �أنها ت�ش�ير �إىل
أي�ضا �إىل "�أعمال خدمة �شخ�صية خا�صة" .ت�ستخدم كلمة
"كل طريقة نخدم بها" و� ً
"خدم��ة" عل��ى نط��اق ع��ام مبعن��ى كل عمل خدم��ة نقوم به يف ال��روح .وعليه يكون
أي�ضا على
وعظ الر�س��ل وتوزيع ال�شمام�س��ة للطعام كالهما خدمة .لكنها ُت�س��تخدم � ً
�خا�صا معينني �إليها .وهذه
نطاق خا�ص لت�ش�ير �إىل �أعمال معينة ير�ش��د الروح �أ�ش� ً
خدمة خا�صة مثل خدمة خادم املنزل يف القرن الأول .وهذا يعني �أنه من املمكن
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�أن ن�س��تخدم الكلم��ة مبعناه��ا الع��ام لن�ش�ير �إىل كل حي��اة و�أعم��ال ي�س��وع لأن كل
كلمات��ه و�صلوات��ه وخدمت��ه كان��ت "يف ال��روح" وكان��ت تتميز بالتوا�ض��ع .وميكننا
أي�ض��ا �أن ن�س��تخدمها مبعناه��ا اخلا���ص للإ�ش��ارة �إىل �أعمال��ه الت��ي خدم��ت �أف��را ًدا
� ً
بعينهم .ولهذا يعترب الوعظ خدمة باملعنى العام ولي���س باملعنى اخلا�ص للكلمة.
أي�ض��ا تعت�بر امل�ش��ورة وال�ش��فاء و�إخ��راج ال�ش��ياطني خدمة باملعني�ين العام
وله��ذا � ً
واخلا�ص للكلمة.
�إن ه��ذا لي���س تفري ًق��ا ب�لا معن��ى لأن اال�س��تخدام اخلاط��ئ للكلمات ميك��ن �أن يعطل
عمل الكني�س��ة .تو�ضح �أف�س���س � 12 : 4أن القادة يجب �أن يعدوا كل القدي�س�ين لعمل
اخلدم��ة .لك��ن القدي�س�ين ل��ن يخدم��وا بح�س��ب الكتاب املقد��س �إن فهم��وا �أن اخلدمة
تعن��ي الوع��ظ والتعلي��م فق��ط� .أو �إن فهموا �أنهم مدعوون للخدم��ة العملية فقط.
علين��ا �أن نفه��م ذل��ك لأن خدمتن��ا ( )diakoneoيجب �أن يكون لها تطبيق �ش��خ�صي
�خا�صا
يف الأ�سا���س و�أنن��ا لذل��ك يج��ب �أن ننق��اد ونتق��وى بال��روح ك��ي نخ��دم �أ�ش� ً
معين�ين .يج��ب �أن تك��ون خدمتن��ا مرك��زة� .إن خدمتن��ا باملعن��ى اخلا���ص للكلم��ة
ميك��ن �أن تت�ضم��ن �ش��فاء �ش��خ�ص مري��ض �أو �إخ��راج �ش��يطان �أو توجي��ه امل�ش��ورة
والن�ص��ح �أو غ�س��ل الأرج��ل �أو الذه��اب للت�س��وق �أو حت�ض�ير وجبة م��ا �أو ال�صالة� .أ ًيا
كان ال�شكل الذي تتخذه خدمتنا ،فهي يجب �أن تكون �شخ�صية وفردية مثل خادم
دائم��ا من الروح القد���س ومم�س��وحة بقوته                                              .
املن��زل ويج��ب �أن تك��ون موجه��ة ً
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خدام يف الروح
بع��د �أن فهمن��ا �أن اخلدم��ة الكتابي��ة يف ال��روح تعني اخلدم��ة املتوا�ضعة يف الروح
القد���س ،علينا �أن نعرف من يخدم يف الروح يف الكتاب املقد���س وماذا نتعلم من
خدمتهم.

خدام العهد القديم:

كان النب��ي يف العه��د الق��دمي ُيدع��ى ع��ادة "رج��ل اهلل" كم��ا نق��ر�أ يف تثني��ة 1 : 33
و� 1صموئي��ل  27 : 2و  6 : 9و1مل��وك  1 : 13و  28 : 20و  9 – 7 : 25و 2مل��وك
أي�ضا
 7 : 4و� 2أخب��ار  9 – 7 : 25ونحمي��ا  .24 : 12لك��ن الأنبي��اء كان��وا ُيعرف��ون � ً
"خادما هي "عبد" ومعناها "فاعل".
ب�أنهم "خدام اهلل" .الكلمة العربية التي تعني
ً
مو�س��ى فق��ط ه��و م��ن يو�صف بـ "عب��د الرب" يف تثنية  5 : 34وي�ش��وع  .31 : 8لكن
أي�ضا باالرتباط ب�أنبياء �آخرين
تعبريات مثل "عبده" و"عبدك" و "عبدي" ت�ستخدم � ً
كم��ا نق��ر�أ يف �إرمي��ا  4 : 44وحزقي��ال  17 : 38وداني��ال  6 : 9وزكري��ا  .6 : 1نرى
عالقة اخلادم التي متتع بها الأنبياء مع اهلل بو�ضوح يف  2ملوك  13 : 17وعزرا
 .11 : 9لق��د كان الأنبي��اء ه��م املتحدث�ين با�س��م اهلل وكان��وا حت��ت �أمرت��ه ويتوجب
عليه��م �أن ينقل��وا ر�س��الته دون �أي تغي�ير .ميكننا �أن ن�صف الأنبي��اء ب�أنهم "خدام"
اهلل يف العه��د القدمي.
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هناك ثالث كلامت عربية تستخدم لوصف النبي:

"نب��ي" وتعن��ي ال�ش��خ�ص ال��ذي ُيدعى ويدع��و� .إن الأنبياء اخل��دام مدعوون
•
من قبل اهلل� .إنهم يدعون النا�س ب�أمر من اهلل ويدعون �إىل اهلل من �أجل خري النا�س.
"ر�ؤاه" و "ه��وزاه" هم��ا كلمت��ان خمتلفت��ان ي��دالن عل��ى فع��ل الر�ؤي��ة.
•
ومعناهم��ا ه��و ال�ش��خ�ص ال��ذي ي��رى و ُي��رى .ي��رى الأنبي��اء اهلل وم��ا يفعل��ه .ويرون
الأح��داث ويراه��م الرج��ال والن�س��اء                .

تو�ض��ح لن��ا ه��ذه الكلم��ات �أ�سا�س��يات اخلدم��ة يف ال��روح .اهلل يدعون��ا ل�ش��خ�صه ث��م
ندعو نحن النا���س من �ش��خ�صه .ونرى ما يفعله اهلل ويرانا النا���س ونحن نخدم اهلل
ب�صفتن��ا من نقوم بعمله.

كيف أصبحوا أنبياء؟

يف العه��د الق��دمي كان اهلل ه��و م��ن يخت��ار الأنبي��اء .تو�ض��ح كل ق�ص��ة م��ن ق�ص���ص
دع��وة اهلل للأنبي��اء ق��وة ه��ذه الدع��وة .كان عل��ى ه��ؤالء الأنبي��اء �أن يخت��اروا ب�ين 
�أن ي�ضع��وا جان ًب��ا م��ا كان يفعلون��ه وي�صبح��ون �ش��ي ًئا يب��دو يف ظاه��ره �صع ًب��ا �أو
�أن يع�ص��وا اهلل (خ��روج  17 : 4 – 1 : 3و�إ�ش��عياء  6و�إرمي��ا  19 – 4 : 1وحزقي��ال
 3وهو�ش��ع  2 : 1وعامو���س  15 – 14 : 7ويون��ان  .)1 : 1مل يك��ن اله��دف الأول
م��ن الدع��وة ه��و �إر�س��الهم يف مهمة �إلهية بل ا�س��تدعائهم �إىل حم�رض اهلل القدو���س.
فعندم��ا يقف��ون �أم��ام اهلل ميكنه��م �أن يقفوا �أمام امللوك والأمم .وعندما ي�س��تمعون
�إىل دع��وه اهلل ميكنه��م �أن يقوم��وا بدعوة الآخرين .وهذا اال�س��تماع هو قلب اخلدمة
يف ال��روح .ن��رى ذل��ك يف  1مل��وك  22و�إرمي��ا  22 : 23وعامو���س .7 : 3

ماذا كانت خدمتهم تتضمن؟

كان عمل خدام اهلل يت�ضمن ثالث مهام رئي�سية:
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-1

التحدث بكلامت الله

دائم��ا "ت�صاحلوا م��ع اهلل" .نطق ه�ؤالء الأنبي��اء بتحذيرات
كان قل��ب ر�س��التهم ه��و ً
ب�ش�أن امل�ستقبل وع�ضدوها ب�أمثلة من تعامالت اهلل املا�ضية مع �شعبه .كما دعوا
اخلطاة �إىل التوبة حمذرين �إياهم من الغ�ضب الآتي .وقدموا الربكات كذلك داعني
الأتقي��اء �إىل القدا�س��ة .ن��رى ذل��ك يف عامو���س  5و�صفني��ا  3 : 2 – 14 : 1وهو�ش��ع
 5و�إ�ش��عياء  .5 – 2 : 2بالإ�ضاف��ة �إىل ذل��ك كان��وا يدع��ون �ش��عب اهلل �إىل االهتم��ام
باملحتاج�ين والفق��راء كم��ا ن��رى يف الوي�ين  18 – 9 : 19وتثني��ة 25 - 15 : 23
و� 2أخب��ار  15 – 9 : 28وعامو���س  7 – 6 : 2و  3 – 1 : 4و .8 – 4 : 8
كان الأنبي��اء يذك��رون ال�ش��عب مب��ا فعل��ه اهلل ،وي�س��تندون �إىل املا�ض��ي لإع�لان
طبيعة اهلل وما �سيفعله يف امل�ستقبل .مل تكن هذه الإعالنات جمرد تخمني و�إلهام
ب��ل كان��ت وح ًي��ا �إله ًيا .فالأنبي��اء مل يعطوا توقعات بل كانوا يتنب��أون ويتحدثون
�إىل الآخري��ن مب��ا �س��معوا اهلل يقولون��ه له��م (�إ�ش��عياء  23 – 21 : 41و - 20 : 45
  .)22

-2

مناشدة الله

كان خ��دام اهلل يف العه��د الق��دمي ه��م الأ�ش��خا�ص الوحيدي��ن الذي��ن ميكنهم الت�ش��فع
لدى اهلل من �أجل موقف ما �أو �شخ�ص ما .نقر�أ يف تكوين � 7 : 20أن �إبراهيم – وهو
�أول �ش��خ�ص يو�ص��ف ب�ص��ورة مبا��شرة �أن��ه نب��ي –  ق��د جن��ح يف الت�ش��فع ل��دى اهلل
ومنا�ش��دته مم��ا �أدى �إىل تغ�ير املوقف الذي �صلى من �أجله.
كم��ا اق�ترح ي�ثرون عل��ى مو�س��ى �أن يجع��ل ال�ش��فاعة �أولويت��ه ،وق��د نف��ذ مو�س��ى
ن�صيحته كما نقر�أ يف خروج  19 : 18وعدد  .5 : 27كان ُيعرف عن الأنبياء �أنهم
25
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�شفعاء �أقوياء لذا كان امللوك يطلبون منهم منا�شدة اهلل نيابة عنهم كما نرى يف
 1مل��وك  6 : 13و 2مل��وك  4 : 19وزكري��ا .3 – 1 : 7

-3

القيام بأعامل الله

كان خ��دام اهلل يف العه��د الق��دمي هم الأ�ش��خا�ص الوحيدين الذي��ن يقومون ب�أعمال
معجزي��ة (�آي��ات وعجائ��ب ومعجزات �ش��فاء وتقدمي م�ش��ورة والتحدث ب�س��لطان اهلل
النب��وي) .ه��ؤالء الرج��ال والن�س��اء الذي��ن كان��وا مم�س��وحني ب��روح اهلل ه��م فقط من
كان ب�إمكانهم القيام ب�أعمال اهلل .نرى ذلك يف تكوين  20وعدد  12و �إ�شعياء 6
و  1ملوك  13و  24 – 7 : 17و 2ملوك  37 – 8 : 4و  11 – 1 : 20و� 2أخبار 25
 16 – 5 :و�إرميا � .28 – 14 : 38س��نعود �إىل هذه النقطة الح ًقا.

كيف كان يوحى لهم بالخدمة؟
-1

كلمة الله

يو�ض��ح عامو���س � 8 : 3أن كلم��ة اهلل له��ا ت�أث�ير فع��ال عل��ى الأنبي��اء .ت�ص��ف عبارة
"ق��ول ال��رب ال��ذي �ص��ار �إىل  "...ه��ذا الن��وع من الوح��ي .من الأف�ض��ل �صياغة تعبري
"�ص��ار �إيل" عل��ى النح��و الت��ايل�" :أ�صبح��ت حا��ضرة بفاعلي��ة ل��دي� "...أو بب�س��اطة
"كان��ت ل��ـ "...ت�ص��ف ه��ذه العبارة �إدراكً ا داخل ًيا لر�س��الة اهلل الت��ي تتطور على مدار
ف�ترة م��ن الزم��ن .ن��رى ذل��ك على �س��بيل املثال يف زكري��ا .7 ، 1 : 1
نق��ر�أ يف �إرمي��ا  11 : 1و  24 ، 4 – 1 : 18وعامو���س � 7 : 7أن ه��ذا التحري���ض 
ينبع يف بع�ض الأحيان من �أحداث عادية .يبدو �أن اهلل كان يك�شف عن كلمته يف
�إطار حميمة العالقة اخلا�صة التي خلدامه معه ولي���س عن طريق ومي�ض مفاجئ
يك�ش��ف �ش��ي ًئا خف ًيا .هذا هو الوحي الناجت عن الت�أمل واملالحظة والدرا�س��ة   .
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-2

عبء الله

-3

روح الله

-4

األحالم والرؤى واملالئكة

يتح��دث حبق��وق  1 : 1ع��ن "ما�س��ا" ال��رب .ت�صي��غ بع���ض الرتجم��ات ه��ذه الكلم��ة
مبعن��ى "ر�س��الة" �أو "وح��ي" .لك��ن املعن��ى احلريف للكلم��ة هو "ع��بء" �أو "ثقل" .تنم
هذه الكلمة عن �أن اهلل ي�س��مح خلادمه �أن ي�ش��عر مبا ي�ش��عر به هو .نقر�أ عن ذلك يف
�إ�شعياء  1 : 13و  28 : 14و  1 : 15و  1 : 17و  1 : 19و  13 ، 11 ، 1 : 21و 22
 1 :و  1 : 23و�إرمي��ا .40 – 33 : 23
يعلمن��ا الكت��اب املقد��س �أن هن��اك عالق��ة وثيق��ة ب�ين ال��روح والنب��وة لدرج��ة �أن��ه
ال ميك��ن �أن يك��ون هناك مغاالة ب�ش��أن الربط بينهما� .س��فر الع��دد  29 : 11هو �أول
�إ�ش��ارة �إىل ه��ذه العالق��ة الوثيق��ة .ث��م نق��ر�أ يف � 1صموئي��ل  10و� 1صموئي��ل : 19
� 24 – 18أن حلول روح الرب على ال�شخ�ص كان ي�ؤدي تلقائ ًيا �إىل التنب�ؤ .ويقول
أي�ض��ا ال��ذي يعطيه��م
ميخ��ا � 8 : 3إن ال��روح ه��و م�ص��در الوح��ي خل��دام اهلل وه��و � ً
ال�ش��جاعة الالزم��ة لإع�لان ه��ذا الوح��ي .ويو�ض��ح يوئي��ل � 28 : 2أن قب��ول روح اهلل
ي�ؤدي �إىل التنب�ؤ الإلهي �أي التحدث بكلمات اهلل �إىل �شعب معني بقوة اهلل .وهذا هو
الوح��ي اللحظ��ي اخلا�ص بتو�صيل ر�س��الة فوري��ة من قبل اهلل.

كث�يرا م��ا كان خ��دام اهلل ي�أخ��ذون الوحي عن طريق ر�ؤى النهار و�أحالم الليل كما
ً
نقر�أ يف عدد  6 : 12وحزقيال  2 : 40ودانيال  1 : 7وزكريا  .8 : 1يف منا�سبات
ن��ادرة كان املالئك��ة ُير�س��لون �إىل الأنبي��اء كم��ا نق��ر�أ يف  2مل��وك  15 – 3 : 1و1
�أخب��ار  18 : 21وداني��ال  21 : 9وزكري��ا .9 : 1
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نتن��اول الط��رق الت��ي كان الأنبي��اء ي�أخ��ذون به��ا الوحي م��ن اهلل بتف�صيل �أكرث يف
كتاب "اال�س��تماع �إىل اهلل" من �سل�س��لة "�سيف الروح".

كيف خدموا؟

عل��ى الرغ��م م��ن �أن كل �أنبي��اء العهد القدمي كان يوحى له��م من قبل اهلل� ،إال �أن ك ًال
منهم كان له �أ�سلوبه املتميز يف احلديث واخلدمة.
كان عم��ل الأنبي��اء ه��و تو�صي��ل الوح��ي ال��ذي �أخ��ذوه م��ن اهلل .لك��ن الوح��ي مل يكن
إم�لاء م��ن اهلل ل��ذا طب��ع الأنبي��اء �ش��خ�صياتهم علي��ه وكان��وا يتحدث��ون ب��ه بط��رق
� ً
خمتلف��ة .منه��م م��ن كت��ب يف �ش��كل روائي ومنهم من كتب يف �ش��كل �ش��عر �أو نرث �أو
مراث �أو عظات �أو نقد الذع �أو مدرا�ش.
�أمثال �أو كالم مبا�رش �أو تهكم �أو مزامري �أو ٍ
كل ه��ذه الأ�س��اليب وغريه��ا كانت طر ًق��ا لتو�صيل الوحي.
عندم��ا كان خ��دام اهلل يتحدث��ون يف ال��روح ،مل يكون��وا يع�برون ع��ن ر�أيه��م .لكنهم
كان��وا ينطقون بكالم ذي �س��لطان يغري املوق��ف .وكان ما يقولونه يحدث .يو�ضح
�إ�ش��عياء  8 – 6 : 40و�إ�ش��عياء  11 : 55الق��وة العظيم��ة للكلم��ة النبوي��ة املعلن��ة    .
ا�س��تخدم بع���ض الأنبي��اء �أعم��ا ًال رمزي��ة ومث�يرة كج��زء م��ن تنبوئه��م .مل تك��ن هذه
الأعم��ال عوام��ل مرئي��ة م�س��اعدة .لكنها كانت �أعما ًال نبوية تعل��ن ما قاله اهلل وما
يف فك��ره .ن��رى ذل��ك عل��ى �س��بيل املث��ال يف خ��روج  9 : 17و�إرمي��ا – 10 ، 1 : 19
 11وحزقي��ال  .3 – 1 : 4ا�س��تخدم �أنبي��اء �آخ��رون املعج��زات .لق��د كان الأنبياء يف
الواق��ع ه��م �صن��اع املعج��زات الوحيدي��ن يف العه��د الق��دمي .ويعت�بر مو�س��ى و�إيلي��ا
أي�ضا يف  1ملوك : 13
و�ألي�ش��ع �أمثل��ة وا�ضح��ة على هذه احلقيقة .لكننا نق��ر�أ عنها � ً
.10 – 1
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�إن كل جانب من جوانب اخلدمة النبوية يف العهد القدمي لهو ينطبق على خدمتنا
يف ال��روح الي��وم .ف��كل مب��ادئ الإن�ص��ات �إىل اهلل ووح��ي الكلم��ة وال��روح والتحدث
بكلم��ات اهلل ب�س��لطان اهلل كله��ا �أ�سا�س��يات كتابي��ة هام��ة ل��كل �أ�ش��كال اخلدم��ة يف
الروح.

يسوع الخادم

أي�ضا �أن اهلل
يع��د تثني��ة � 20 – 15 : 18ش��عب �إ��سرائيل لقي��ادة ي�ش��وع .لكن��ه يتنب��أ � ً
�س��وف ير�س��ل نب ًيا �آخر مثل مو�س��ى ي�ش��في وي�صنع املعجزات ويعطي ��شريعة .يف
�أيام ال�س��يد امل�س��يح كان اليهود يتوقعون قدوم امل�س��يا الذي �س��يكون "مو�سى �آخر"
ونب ًي��ا يعل��ن ل��ه اهلل نف�س��ه كم��ا فع��ل يف ع��دد  ،8 – 6 : 12نب ًي��ا يك��رر م�آثر اخلروج
على نطاق �أو�سع .عندما �أتى الكهنة والالويون �إىل يوحنا املعمدان يف يوحنا : 1
� 25 – 19أرادوا �أن يعرفوا منه هل هو "النبي" �أم ال .نقر�أ يف �أعمال 24 – 22 : 3
�أن بطر��س �آم��ن �أن ي�س��وع امل�س��يح ه��و ذل��ك النبي.
�رارا �إىل ي�س��وع عل��ى �أن��ه نب��ي كم��ا نرى يف مت��ى 11 : 21
�رارا وتك� ً
�أ�ش��ار النا���س م� ً
ولوق��ا  19 : 24ويوحن��ا  18 : 4و  14 : 6و .52 : 7كم��ا نفه��م م��ن مت��ى 57 : 13
�أن ي�سوع اعترب نف�سه نب ًيا� .أظهر ي�سوع بالطبع يف كل خدمته كل ما يدل على �أنه
نب��ي ف��وق العادة .وكان يتبع كل �أ�سا�س��يات اخلدمة يف الروح.

الأنبي��اء قريب��ون �إىل قل��ب الآب .يو�ض��ح يوحن��ا � 18 : 1أن ي�س��وع كان
•
الأق��رب �إىل قل��ب الآب.
يت�ش��ارك الأنبياء يف �أ��سرار اهلل .يو�ضح متى  27 : 11درجة من احلميمة
•
ب�ين ي�س��وع واهلل ال ت�ضاهيه��ا تل��ك الت��ي كان مو�س��ى يتمت��ع به��ا.
متاما
•
الأنبي��اء ه��م خ��دام اهلل .حتدثن��ا ب�ش��ارة يوحنا عن ي�س��وع اخلا�ض��ع ً
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ل�سلطة الآب .تبني الب�شارة �أنه مل يذهب �إىل �أي مكان قط وال فعل �أي �شيء قط �إال 
طاع��ة لتوجي��ه الروح  .
للأنبياء مهمة حمددة .يو�ضح متى � 24 : 15أن ي�س��وع أُ �ر�س��ل �إىل منطقة
•
معين��ة بدع��وة فري��دة.
الأنبي��اء ه��م املتحدث��ون با�س��م اهلل .نق��ر�أ يف يوحن��ا � 50 – 49 : 12أن
•
ي�س��وع مل ي� َّد ِع �أن كالم��ه ه��و من عنده .لكنه ق��ال �أن كل ما حتدث به كان من عند
الآب وه��و م��ا �أخ�بره الآب �أن يتح��دث ب��ه.
الأنبي��اء ه��م فق��ط م��ن ي�ش��فون املر�ض��ي .يف يوحن��ا  9ق��ال �ش��حاذ ع��ن
•
ي�س��وع �أن��ه نب��ي لأن��ه رد ل��ه ب��صره.
الأنبي��اء ه��م فق��ط م��ن يت�ش��فعون ل��دى اهلل .تتح��دث رومي��ة  34 : 8ع��ن
•
ي�س��وع ب�صفت��ه �ش��فيع.
•
الأنبي��اء ه��م فق��ط م��ن يو�صلون م�ش��ورة اهلل �إىل النا���س .ي�ش�ير �إ�ش��عياء : 9
� 6إىل �أن ي�س��وع ه��و م�ش�ير عجي��ب.
الأنبي��اء مم�س��وحون بال��روح .يو�ض��ح يوحن��ا � 34 : 3أن ي�س��وع كان
•
مم�س��وحا بال��روح ب�لا ح��د.
ً
ت�صل العالقة التي ير�س��يها العهد القدمي بني الروح والنبوة �إىل قمتها يف �ش��خ�ص
ي�س��وع .يف �أعم��ال  38 : 10يقتب���س بطر���س م��ا قال��ه �إ�ش��عياء  1 : 61ويطبق��ه على
ي�س��وع .كان��ت حلظ��ة معمودي��ة ي�س��وع ه��ي اللحظ��ة املحوري��ة يف حيات��ه .فعندما
خ��رج م��ن النه��ر ن��زل علي��ه ال��روح .يف ه��ذه اللحظ��ة �أعلن��ت ال�س��ماء �أن ي�س��وع ه��و
امل�س��يح – املم�س��وح .انف�صل ي�س��وع عن الباقني باعتباره النبي احلبيب املم�س��وح
م��ن الروح كي يخ��دم يف الروح.
يف مت��ى  12 – 1 : 3ومرق���س  8 – 1 : 1ولوق��ا  18 – 1 : 3ويوحن��ا – 19 : 1
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 34يقدم يوحنا املعمدان ي�س��وع باعتباره ال�ش��خ�ص الذي �س��يعمد بالروح القد�س.
وق��د كان عم��ل ي�س��وع النب��وي الأول هو تعميد كني�س��ته بالروح القد��س �أي ف�صلها
جان ًبا ك�ساللة من الأنبياء� .أما عمله النبوي الثاين وهو العمل الذي �سي�ستمر حتى
جميئه فكان والزال هو الت�ش��فع من �أجلنا لدى الآب وهو جال���س عن ميينه.
لك��ن ي�س��وع م��ع كل ذل��ك ه��و �أك�ثر م��ن جم��رد نب��ي �آخ��ر .يو�ض��ح �أعم��ال 43 : 10
�أن مي�لاده وحيات��ه وخدمته وموته وقيامته و�صعوده وعمله يوم اخلم�س�ين كلها
�أم��ور ت�ؤك��د �أن كل م��ا تنب��أ ب��ه �أنبي��اء العه��د الق��دمي – وه��و �أك�ثر م��ن  300نب��وة
مف�صل��ة – ق��د حتق��ق يف حياته.
ي�ؤك��د ر�ؤي��ا � 10 : 19أن كل نب��وة يج��ب �أن تك��ون بوا�س��طة روح ي�س��وع و�أن ت�ش��هد
عنه .وهذا يعني �أن ي�س��وع هو النبي الأعلى و�أن كل من يتنب�أ يجب �أن ي�ش�ير �إليه.
�إن��ه مثالنا يف اخلدم��ة وهو مو�ضوع خدمتنا.
�إنن��ا مدع��وون �إىل �أن نخ��دم مث��ل ي�س��وع وذل��ك ع��ن طري��ق �أن نخ��دم بق��وة ال��روح.
لكن علينا �أن نتذكر �أننا نخدم ي�سوع عندما نخدم بالروح .وهذا يعني �أننا عندما
نذه��ب �إىل املحتاج�ين لأن ال��روح حثن��ا عل��ى ذل��ك ،ف��إن ي�س��وع يخ��دم معن��ا م��ن
خ�لال ال��روح و�إن ي�س��وع هو ق�صد خدمتنا يف الأ�سا���س.

خدام العهد الجديد:

وتنظيم��ا جدي� ًدا للخدم��ة النبوي��ةُ .يبق��ي العه��د
صرا جدي� ًدا
يق��دم العه��د اجلدي��د ع�� ً
ً
اجلدي��د عل��ى فه��م العه��د الق��دمي له��ذه اخلدم��ة .لك��ن الكني�س��ة  -ولي��س �أ�ش��خا�ص
منعزل�ين � -أ�صبح��ت ه��ي مرك��ز اخلدم��ة النبوي��ة .وه��ذا يعن��ي �أن اخلدم��ة النبوي��ة
يج��ب �أن تك��ون ه��ي مرك��ز كل تعب�ير ع��ن الكني�س��ة الي��وم.
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نقر�أ يف عدد � 30 – 24 ، 17 – 16 : 11أن مو�سى كان يف حاجة �إىل معونة .لكن
مل ي�س��تطع �أح��د �أن يحم��ل مع��ه ثق��ل مهمته النبوي��ة �إال من كان ال��روح ي�أتي عليه.
عندما �ش��ك ي�ش��وع يف تنب�أ �ألداد وميداد ،رد مو�س��ى ب�صالة نبوية تردد �صداها يف
كل الع�صور" :يا ليت كل �ش��عب الرب كانوا �أنبياء �إذا جعل الرب روحه عليهم"  .
�س��مع اهلل ه��ذه ال�ص�لاة و�أكرمه��ا عندما �س��كب روح��ه بال حدود على الكني�س��ة .منذ
ي��وم اخلم�س�ين �أ�صبح��ت اخلدم��ة النبوي��ة بال��روح متاح��ة ل��كل م�ؤمن يف الكني�س��ة
امتلأ من الروح القد���س.
يف يوم اخلم�س�ين مل يكن هناك حد الن�س��كاب الروح واالمتالء به .وعندما حتدث
بطر�س عن النبوة يف �أعمال  18 : 2كان بكل ت�أكيد يق�صد �أن كل الكني�سة �ستو�سع
من خدمة �أنبياء العهد القدمي وجتعلها خدمة دائمة .وهذا يعني �أن كل الأ�شخا�ص
و�صغارا ،متعلمني وجهال – ميكنهم �أن يخدموا
كبارا
يف الكني�سة – رجا ًال
ً
ً
ون�ساءً ،
بالروح.
خادم��ا
من��ذ ي��وم اخلم�س�ين �أ�صب��ح م��ن املمك��ن ل��كل ف��رد يف �ش��عب اهلل �أن يك��ون
ً
مدعوا و�أن يدعو" ميكنه �أن "يكون مرئ ًيا
�وحا هلل .كل م�ؤمن ميكنه �أن "يكون
مم�س� ً
ً
وي��رى" ،ميكنه��م كله��م الدخ��ول �إىل حم��ضر اهلل القدو���س و�س��ماع �أ��سراره ،ميكنهم
كلهم تو�صيل �أفكار اهلل والتحدث ب�سلطانه ،ميكنهم كلهم الت�شفع من �أجل الآخرين
و�أخذ وحي الكلمة والروح ،ميكنهم كلهم تو�صيل م�ش��ورة و�ش��فاء اهلل .ب�إمكان كل
م�ؤم��ن الآن �أن يخ��دم بالروح مث��ل �أنبياء العهد القدمي.
ال يعن��ي الوع��د يف �أعم��ال � 18 : 2أن اجلمي��ع �س��ي�صبحون �أنبي��اء ب��ل �أن اجلمي��ع
�س��يتنب�أون .وه��ذا ف��رق ه��ام يج��ب �أن نالحظ��ه .ينعك���س التنب��ؤ يف كني�س��ة العه��د
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اجلديد يف ال�س��لوك اليومي لقدي�س��ي �س��فر الأعمال يف �إطار خدمتهم التي يوجهها
ال��روح .لك��ن الزال هن��اك ه�ؤالء الأ�ش��خا�ص الذين ي�س��مون "�أنبياء".
احل��ال هن��ا ه��و نف���س احل��ال م��ع كل جوان��ب اخلدم��ة .كل امل�ؤمن�ين مدع��وون �إىل
�أن يب��شروا لك��ن لي���س كله��م مب��شرين .وكل امل�ؤمن�ين مدع��وون �إىل �أن ي�ش��فوا لكن
�فاها .وكل امل�ؤمن�ين مدع��وون �أن يعلم��وا لك��ن لي���س كله��م معلمني.
لي���س كله��م �ش� ً
م��ن املمك��ن �أال نك��ون كلن��ا عاملني يف الكني�س��ة كخدام مكر�س�ين مدفوع��ي الأجر.
لك��ن كلن��ا مدع��وون �إىل االنخ��راط يف العم��ل النبوي طوال الوق��ت وذلك عن طريق
اال�س��تماع �إىل اهلل والتح��دث بكلمات��ه والقي��ام ب�أعمال��ه.
ي�س��اعدنا هذا على �أن نفهم اخلدمة احلقيقية للكني�س��ة� .إننا مدعوون �إىل �أن نخدم
مثل ي�س��وع .وهذا يعني �أن منثله و�أن نعمل �أعماله لي���س فقط يف مكان االجتماع
(�أي الكني�س��ة) لك��ن يف �س��احة ال�س��وق (�أي الع��امل) .كان املعلم��ون والوع��اظ يف
�أوج احلرك��ة الكارزماتي��ة يف ال�س��بعينيات والثمانيني��ات م��ن الق��رن الع��شرين
يرك��زون ب�صف��ة خا�ص��ة على "مواهب الروح" .كان هدفهم هو ر�ؤية ج�س��د امل�س��يح
مع� ًدا للخدم��ة ع��ن طري��ق الإمكاني��ات النبوي��ة والكارزماتي��ة التي يعطيه��ا الروح
لك��ي ي�س��تطيع كل ع�ض��و �أن يعم��ل بالطريقة التي يريدها اهلل حتى تنبني الكني�س��ة
طب ًقا ملا جاء يف �أف�س�س  .16 – 12 : 4وهذا على عك�س الرتكيز القوي بني الرعاة
الإجنيلي�ين عل��ى جم��االت اخلدم��ة العملي��ة داخل الكني�س��ة مث��ل ال�ضياف��ة وتوزيع
الطع��ام والتنظي��ف وتلمي��ع النحا���س .ر�أين��ا �أن كل �أ�ش��كال اخلدم��ة �س��واء ممار�س��ة
املواه��ب الروحي��ة �أو الأم��ور العملي��ة ه��ي خدم��ة حقيقي��ة.
لكننا بحاجة اليوم �إىل فهم �أكرب للخدمة نف�س��ها �أي خدمة امل�س��يح املدعو لها كل
ع�ضو يف ج�س��د امل�س��يح� .إن خدمة امل�س��يح هي بب�س��اطة عمل امل�س��يح الذي يريدنا
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�أن نقوم به باعتبارنا ج�سده �أي الأداة التي ي�ستخدمها على الأر�ض .يقول ي�سوع
لتالميذه يف يوحنا  " 21 : 20كَ َما �أَ ْر َ�س� َلنِي ال ُآب ُ �أ ْر�سِ � ُلك ُْم َ �أ َنا" .ورد تكليف ي�س��وع
للتالميذ بهذه الإر�سالية يف متى  38 : 9ومتى  16 : 10ومرق�س  14 : 3و .7 : 6
ميكننا بكل �س��هولة �أن نري �أن خدمة امل�س��يح تتعلق بالكني�س��ة� .إننا مدعوون �إىل
�أن نخدم بع�ضنا البع�ض ونبني بع�ضنا البع�ض .لكن �إر�س��الية ي�س��وع �أو�سع نطا ًقا
من ذلك .يتعلق الهدف الأ�سا�سي من �إر�سالية ي�سوع يف الواقع بالعامل .لقد �أر�سلنا
ي�سوع �إىل العامل كي نخدمه يف العامل ونقوم بعمله فيه.
له��ذه احلقيق��ة دالئ��ل هام��ة بالن�س��بة للمهتم�ين باخلدم��ة يف ال��روح .ال تقت��صر
اخلدم��ة عل��ى جم��رد تعل��م كي��ف نخ��دم بع�ضن��ا البع���ض م��ن خ�لال مواه��ب الروح،
�أو كي��ف نخ��دم يف الكني�س��ة م��ن خ�لال الأم��ور العملي��ة مث��ل واج��ب تق��دمي الزه��ور
والقهوة� .إن اخلدمة هي �أن نفعل ما فعله ي�سوع – �أي �أن ن�صل �إىل النطاق الكامل
خلدمته للآخرين .والأهم من ذلك كله �أن نفعل ذلك يف �س��احة ال�س��وق ولي���س فقط
�خا�صا �أكرث
يف مكان االجتماع .بعبارة �أخري لي���س هدف اخلدمة هو �أن نرى �أ�ش� ً
يعمل��ون يف الكني�س��ة �س��واء يف �إط��ار املواه��ب الروحي��ة �أو الأم��ور العملي��ة ،ب��ل �أن
نعب��أ كل الكني�س��ة للعم��ل يف العامل.
املهمة العظمي التي كلف بها ي�سوع كني�سته يف متى  20 – 18 : 28هي التلمذة.
وه��ذا يو�ض��ح �أن �إر�س��اليتنا تتعل��ق ب�س��احة ال�س��وق واخلدمة فيها بق��وة الروح كما
فعل هو .لي�س من ال�رضوري �أن تكون خدمتنا يف �إطار "منا�صب ر�سمية" نتبو�ؤها
يف الكني�س��ة .لكنه��ا تتعل��ق بخدم��ة امل�س��يح والآخري��ن يف العامل �أينما ير�س��لنا� .إن
خ��دام امل�س��يح احلقيقي�ين ه��م �أع�ضاء ج�س��ده الذين يب��شرون وي�ش��فون ويخل�صون
ويتلم��ذون الآخري��ن .وه��م يخدمون ي�س��وع به��ذه الطرق يف �إط��ار حياتهم اليومية
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كطالب يف مدر�س��ة �أو رجال �أعمال �أو �سيا�س��يني �أو �أطباء �أو معلمني �أو عمال يف
م�صن��ع �أو �أ ًيا كانوا.
�أثن��اء قراءت��ك له��ذا الكت��اب وتعلم��ك �أن تخ��دم مثل ي�س��وع �أي �أن تخ��دم يف الروح،
عليك �أن ت�ضع يف ذهنك �أنك قد ُدعيت بالفعل للقيام بعمل ي�سوع من املكان الذي
توجد فيه .تذكر �أن اهلل �أف�سح لك جما ًال للخدمة حيث توجد يف بيتك وبني �أ�رستك
ويف مكان عملك اليومي       .
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مامرسة الخدمة يف الروح

                  
ر�أين��ا �أن اخلدم��ة الت��ي نح��ن مدع��وون له��ا ه��ي خدم��ة "يف ال��روح"� .إنن��ا مدعوون
خلدم��ة اهلل وخلدم��ة بع�ضن��ا البع���ض باهتم��ام وتوا�ض��ع خ��دام املن��ازل يف الق��رن
الأول ،وبق��وة وم�س��حة و�س��لطان �أنبي��اء العه��د القدمي.
مل تغل��ف م�س��حة ال��روح الكني�س��ة يف ي��وم اخلم�س�ين بن��وع م��ن القوة ال�س��حرية من
�أج��ل اخلدم��ة .لكنه��ا �أدخلت الكني�س��ة يف عالقة حية مع الروح القد���س .لقد غا�ص
التالمي��ذ يف ال��روح القد���س ك��ي يكونوا فيه ومع��ه للأبد ،كي يعي�ش��وا ويخدموا يف
��شركة دائم��ة مع��ه� .إن "املع��زي" املوع��ود يف يوحن��ا  16 : 14ق��د �أت��ى ك��ي ي�س��كن
يف الكني�س��ة وي�س��اعدها على �أن ت�ش��هد لي�س��وع بفاعلية .ينطبق نف���س الأمر علينا.
عندم��ا نطل��ب ب�إميان م�س��حة الروح املوعودة� ،س ُنم�س��ح به و ُننق��ع فيه ومنتلئ به.
�س��نبد�أ يف ال�س�ير في��ه ومع��ه وعنده��ا ميكنن��ا اخلدم��ة بتحري���ض من��ه م�س��تخدمني
مواهب��ه وقوت��ه وفاعليت��ه .نتناول ه��ذه احلقيقة يف كت��اب "معرفة الروح".

تنمية خدمة يسوع:

ر�أين��ا �أن كل جوان��ب العم��ل النب��وي واخلدم��ة النبوي��ة يج��ب �أن ت�ش�ير �إىل ي�س��وع.
وعرفنا �أن ق�صد الروح الوحيد هو متجيد ي�س��وع .وهذا يعني �أننا نخدم يف الروح
كي ت�س��تمر خدمة ي�س��وع وبالتايل يتمجد.
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التلمذة

دائم��ا �س��ياق اخلدم��ة يف ال��روح ،فهي تعبري ع��ن كوننا تالمي� ًذا وعن
التلم��ذة ه��ي ً
تلمذتن��ا لآخري��ن م��ن خالل خدمتنا لهم  .كان ��شركاء امل�س��يح الأوائل يف اخلدمة
ه��م "التالمي��ذ" وكان��ت املهم��ة الأوىل الت��ي كلفه��م به��ا يف خدمته��م ه��ي تلم��ذة
"متعلم��ا"� .إنن��ا نحت��اج مث��ل تالمي��ذ
�آخري��ن .الكلم��ة اليوناني��ة ( )mathetesتعن��ي
ً
امل�س��يح الأوائ��ل �إىل �أن "نتعل��م" م��ن امل�س��يح ونتب��ع مثاله يف كل �ش��يء – تفكرينا
وحديثن��ا وحياتن��ا و�صالتن��ا وم�ش��اعرنا وخدمتن��ا و�أخالقياتنا.
التلم��ذة تعن��ي الطاع��ة الكامل��ة للم�س��يح لأننا نحب��ه ونريد �أن نتعلم من��ه هو فقط.
أي�ض��ا �أن نعل��م الآخرين �أن يفعلوا هكذا .عندما نعي���ش يف الروح� ،س��نتعلق
وتعن��ي � ً
ب�س��ماع حتري�ضات��ه لن��ا وبالتفك�ير والعمل مثل ي�س��وع� .سن�ش��عر بحثه لن��ا على �أن
نفع��ل ه��ذا �أو نذه��ب هناك �أو جنل���س �صامتني �أو نتفوه بكلم��ات قليلة وهكذا .لكن
أي�ض��ا ال يتخلى عنا �أب ًدا حتى �إن
تذك��ر �أن ال��روح ال يرغمن��ا �أب� ًدا على طاعته .وهو � ً
دائما.
�أخط�أن��ا �أو ت�رصفن��ا بحماق��ة ،فهو "مدعو كي يك��ون بجانبنا" ً

اإلرشاد

تعتم��د كل اخلدم��ة عل��ى قدرتن��ا عل��ى اال�س��تماع �إىل الروح وامتح��ان حتري�ضه لنا
والتع��رف علي��ه .كان هذا هو ��سر فعالية ي�س��وع وت�أثريه .ل��و �أردنا �أن ننمي خدمة
ي�س��وع ،فعلين��ا �أن نتعل��م كي��ف نفرق بني حتري���ض الروح لنا و�أفكارنا ال�ش��خ�صية
وت�شوي���ش ال�ش��يطان لنا .نتناول هذه النقطة يف كتاب "اال�س��تماع �إىل اهلل".
�إن كن��ا نعي���ش يف ال��روح فعلين��ا �أن نث��ق �أنه �سري�ش��دنا ويوجهنا .لكن��ه لن يرغمنا
عل��ى طاعت��ه� .إن��ه ي�ش��جعنا وين�صحنا ويلح علين��ا .لكنه ال ي�رص �أب� ًدا .يعتقد معظم
امل�ؤمن�ين �أنن��ا ن�صل��ي �إىل الآب فق��ط .لكن من املفيد يف بع���ض الأحيان �أن ن�صلي
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يف �شكل حوار مع الروح القد�س� .إننا بالطبع نت�شفع بالروح ال للروح .لكن ميكننا
�أن نتح��دث م��ع الروح يف عالقة ��شركة معه واعتم��اد على معونته .لو كنا جادين
وا�ضح��ا لن��ا �أن��ه علينا �أن
ب�ش��أن اخلدم��ة يف ال��روح وم��ع ال��روح ،فيج��ب �أن يك��ون
ً
ن�ستمع له.

االعتامد عىل الروح

�س��نبد�أ يف �إح��راز تق��دم روح��ي عندم��ا ن��درك �أنه لي���س ب�إمكاننا �أن نفعل �أي �ش��يء
عل��ى الإط�لاق .ميكنن��ا فقط �أن نخدم بالروح عندما نعتم��د عليه اعتما ًدا كل ًيا.
يو�ض��ح  1مل��وك  18الف��رق ب�ين النب��ي املمتل��ئ بال��روح والأنبياء الكذب��ة .النقطة
املهم��ة يف ه��ذا الإ�صح��اح ه��ي �أن �إيلي��ا مل يحاول �أن يجعل �أي �ش��يء يحدث .لكنه
عل��ى العك���س م��ن ذل��ك فع��ل كل �ش��يء ليثب��ت لل�ش��عب �أنه لي���س م�س��ئو ًال ع��ن حدوث
املعج��زة .وعلين��ا يف خدمتن��ا �أن نك��ون مث��ل �إيلي��ا �أي �أن جنع��ل م��ن ال�صع��ب على
النا��س �أن يعتق��دوا �أن م��ا يح��دث يف اخلدم��ة ه��و نتيج��ة لأي من��اورات �أو �ضغوط
ب��شرية .يج��ب علين��ا �أن نو�ض��ح بق��در الإمكان �أن��ه �إما الروح �أو ال �ش��يء.
ه��ذا املب��د�أ وا�ض��ح ج� ًدا يف خدمة ي�س��وع كما يف يوحنا  30 : 5على �س��بيل املثال.
وتكرارا �أنه ال ي�ستطيع �أن يفعل �شي ًئا �أو يقول �شي ًئا �أو يذهب �إىل
مرارا
ً
ي�ؤكد ي�سوع ً
�أي مكان ب�سلطانه اخلا�ص .ف�إما اهلل �أو ال �شيء.
م��ن الأ�ش��ياء الالفت��ة للنظ��ر يف خدم��ة ي�س��وع ه��و �أن��ه كان يف بع���ض الأحي��ان
يو�ص��ي النا���س بع��دم �إخب��ار �أي �ش��خ�ص عن املعج��زة التي �صنعها معه��م .يو�ضح
مرق���س  37 – 31 : 7و  26 – 22 : 8رغبت��ه املقد�س��ة يف �أن يعم��ل دون �أن
يالحظ��ه �أح��د .وه��ذه �أح��د مميزات ال��روح املتوا�ضع .عندما نعتم��د على روح احلق
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اعتم��ا ًدا كل ًي��ا وفعل ًي��ا ،ف�س��وف نتميز بكالمه امل�س��تقيم ولن ن�ش��عر �أننا بحاجة �إىل
ونادرا ما
ا�س��تخدام الط��رق العاملي��ة التي ت�ضخم من احلقائق وتتجاه��ل الأخطاء
ً
ترك��ز االنتباه على ي�س��وع.

مسحة الروح

�إن االعتم��اد عل��ى ال��روح يعن��ي االعتم��اد عل��ى م�س��حته لن��ا .هن��اك �إغ��راء خط�ير 
يقابلنا �أثناء اخلدمة وهو االعتماد على خربتنا ال�شخ�صية وخربات الآخرين �أكرث
م��ن اعتمادن��ا عل��ى ت�ش��جيع وتوجيه الروح لنا .لكن علينا �أال نن�س��ى م�س��حة الروح
لن��ا .و�س��نفعل ح�س� ًنا �إن تذكرن��ا �أن ي�س��وع �أمت كل خدمت��ه مب�س��حة ال��روح القد���س.
ن��رى يف كت��اب "معرف��ة ال��روح" �أن ي�س��وع ب��د�أ خدمت��ه العلني��ة بع��د �أن �أخذ م�س��حة
منوذجا خلدمتنا.
الروح .اختار ي�سوع �أال ي�ستخدم قوته الإلهية لأنه كان ي�ضع لنا
ً
لذل��ك اعتم��د عل��ى ال�ص�لاة والكلمة وامل�س��حة ومواه��ب الروح كما نفع��ل نحن .و�إن
كان ي�س��وع ق��د احت��اج �إىل م�س��حة ال��روح م��ن �أجل خدمت��ه على الأر���ض ،فكم وكم
نحتاجه��ا نح��ن لكي نفعل كل �ش��يء يدعون��ا اهلل للقيام به.
دائم��ا� .إن فهمنا وخربتنا �أ�ش��ياء هامة.
علين��ا بالطب��ع �أن نتب��ع املب��ادئ الكتابية ً
لكن علينا �أن نعتمد على الروح ونخ�ضع ل�س��لطانه طوال الوقت.

متييز برنامج الروح

دائما
من �أ�سا�سيات اخلدمة �أن اهلل ال يعطي قوة لفعل ما ال يريده �أن يحدث .لكنه ً
يعطي قوة لفعل ما يريده �أن يحدث .لهذا ال�سبب كان �أنبياء العهد القدمي يو�صفون
ب�أنهم "خدام" (عبد) اهلل الذين يقومون بعمله .ي�س��وع – الذي هو اهلل – �أخذ الروح
بال حدود ك�إن�س��ان .ال نقر�أ �أن ي�س��وع �ش��فى جميع املر�ضى بني ال�ش��عب .لكنه �شفى
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جموعا �أخرى
كل من �أُح�رضوا له ،و�ش��فى الأفراد الذين �أ�ش��ار اهلل �إليهم ،متجاه ًال
ً
من املر�ضى حوله .لقد فعل ي�سوع ما يفعله الآب
ملتزما بربنامج الروح.
ً
حتم��ا �إن �أخذن��ا نح��ن زم��ام املب��ادرة يف اخلدم��ة
�س��ي�صيبنا الإحب��اط والف�ش��ل ً
أهواءن��ا ال�ش��خ�صية .لك��ن علين��ا �أن ننتظ��ر حت��ى يعطين��ا ال��روح القد���س 
�أو اتبعن��ا � َ
�إر�شاداته اخلا�صة ويعلن لنا ما يريده قبل �أن نخطو �أي خطوة يف اخلدمة الفعالة
بال��روح .ه��ذا ه��و بال�ضبط م��ا نراه يحدث م��ع �أنبياء العه��د القدمي.

االنتظار

معرف��ة م�ش��يئة اهلل ه��ي واح��دة م��ن �أ�صع��ب �أركان احلي��اة امل�س��يحية� .إنن��ا ن�ش��تاق
لطاع��ة اهلل .لكنن��ا ال نع��رف يف كث�ير م��ن الأحي��ان ما يريدن��ا �أن نفعل��ه .وبد ًال من
�أن ننتظ��ر �إر�ش��اداته ،نب��د�أ نح��ن يف فع��ل م��ا ن��راه الأ�صل��ح .نق��ر�أ يف يوحن��ا 10
 27 ، 16 :ع��ن وع��ود �أعطاه��ا ي�س��وع و�أويف به��ا� .إنن��ا ن�س��مع �ص��وت امل�س��يح م��ن
خ�لال ال��روح .لك��ن يف بع���ض الأحي��ان نك��ون غ�ير مت�أكدي��ن �إن كان م��ا �س��معناه
ه��و �صوت��ه �أو �أفكارن��ا اخلا�ص��ة .ويف �أوق��ات �أخ��رى متتل��ئ �أذهانن��ا بالكث�ير م��ن
الت�شوي�ش واال�ضطراب فال نتمكن من �سماع �صوته بو�ضوح� .إننا نعلم �أنه يتحدث
�إلين��ا ،لكنن��ا ال نعلم م��اذا يقول.
علين��ا �أن ننتظ��ر اهلل ب�ص�بر – متواجدي��ن يف واح��ة م��ن ال�س�لام نحظ��ى به��ا يف
حياتنا من خالل الت�أمل يف كلمته – وذلك قبل �أن نبد�أ يف اال�ستماع �إىل توجيهات
الروح  .

االستامع

نحت��اج جمي ًع��ا �أن نق�ض��ي وق ًت��ا �أط��ول يف اال�س��تماع �أثن��اء ال�ص�لاة .غال ًب��ا م��ا
41

الخدمة يف الروح

نق�ض��ي الوق��ت يف احلدي��ث طالب�ين م��ن اهلل �أن يفعل �ش��ي ًئا ،بد ًال م��ن �أن نطلب منه
�أن يو�ض��ح لن��ا م��ا ينبغ��ي �أن نفعل��ه ون�س��تمع ل��رده .يج��ب �أن ن��درك �أن اهلل يتحدث
�إلينا عادة كما كان يتحدث �إىل �أنبياء العهد القدمي �أي من خالل كلمته .لذا علينا
�أن نق�ض��ي وق ًت��ا يف اال�س��تماع �إىل اهلل ع��ن طري��ق ق��راءة الكت��اب املقد���س .وعلين��ا
أي�ضا �أن نكون منتبهني طوال الوقت لأنه من املمكن �أن يتحدث �إلينا بكلمته من
� ً
خالل الأحداث العادية .وعلينا كذلك �أن نكون متيقظني ملالحظة �أي "عبء" للرب
ينم��و داخلن��ا ويك��ون طريق��ة يوجه به��ا اهلل انتباهنا �إىل مقا�ص��ده .من اجليد على
امل�س��توى العملي �أن ن�س��أل اهلل �أ�س��ئلة حمددة حتى ن�س��تطيع �أن منيز �صوته .لي���س 
علين��ا �أن نخ��اف م��ن �أن ن�س��أل اهلل فيما ينبغي علين��ا فعله �أو قوله .لكن علينا بعد
ذل��ك �أن "منتح��ن" الأفكار التي ت��رد على �أذهاننا.
لق��د �أُعطي��ت لن��ا موهب��ة "متيي��ز الأرواح" التي تتحدث عنها  1كورنثو���س 10 : 12
ك��ي ت�س��اعدنا عل��ى حتديد كلمة اهلل .غال ًبا ما ُترتج��م الكلمة اليونانية ()diakrisis
مبعن��ى "متيي��ز" .لك��ن معناه��ا احل��ريف ه��و "ف�ص��ل" .ت�ش�ير موهب��ة التميي��ز �إىل
الب�ص�يرة الت��ي يعطيه��ا ال��روح لن��ا ك��ي ميكنن��ا م��ن "ف�ص��ل" م��ا ه��و �إله��ي عم��ا هو
ب��شري �أو �ش��يطاين.
عندم��ا نن�ص��ت �إىل اهلل ،ف�س��وف "ن�س��مع" �أو "ن��ري" ر�س��الة ه��ي خليط م��ن تعليمات
اهلل الإلهية وحما�سنا الب�رشي وقيمنا الثقافية .وموهية "متيز" �أو "ف�صل" الأرواح
ت�س��اعدنا عل��ى "غربل��ة" العوام��ل الب��شرية وو�ضعه��ا جان ًب��ا والو�ص��ول �إىل قل��ب
الكلمة الإلهية التي هي من اهلل .نتناول هذه النقطة مبزيد من التف�صيل يف كتاب
"اال�ستماع �إىل اهلل".
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مبجرد �أن منيز كلمة اهلل علينا �أن نت�رصف طب ًقا ملا فهمناه يف دواخلنا .ومبرور
التزاما جد ًيا ب�أن نكون "متعلمني"� ،س��نبد�أ يف التعرف على
الوق��ت وعندم��ا نلت��زم
ً
الطريقة اخلا�صة التي يتحدث بها الروح �إلينا.
علينا �أال نتوقف �أب ًدا عن ق�ضاء وقت منفردين مع الروح ن�س��تمع �إليه .و�س��يجعلنا
ه��ذا ننم��و يف التع��رف على طريقته يف قطع حبل �أفكارن��ا الطبيعية عندما يريدنا
�خ�صا م��ا.
�أن نخ��دم �ش� ً
أي�ضا .وقد
علين��ا �أن نتذك��ر �أن الأنبي��اء كان ُيوح��ى له��م عن طريق الكلمة وال��روح � ً
بع�ض��ا من �أثم��ن �أوقات اخلدمة
شرا� .إن ً
كان ه��ذا وح ًي��ا حلظ ًي��ا يتطل��ب تنفي� ًذا مبا�� ً
يق��وم عل��ى ثقتن��ا يف هذه الأفكار غري املتوقعة التي مل ن�س��ع �إليها  .

التساؤل

عندما نقوم بخدمة �ش��خ�ص ما ،علينا �أن ن�س��تمع �إىل ك ًال من اهلل وال�ش��خ�ص الذي
أي�ضا على امل�س��توى الطبيعي
ن�س��اعده .ق��ام ي�س��وع ب�أعمال خارق��ة ،لكنه ت�رصف � ً
القائم على املالحظة واال�ستنتاج� .س�أل ي�سوع �أ�سئلة عادية وطبيعية �ساعدته يف
خدمته� .إن كان ي�سوع قد احتاج �أن ي�س�أل �أ�سئلة مثل تلك الواردة يف مرق�س 9 : 5
و  23 : 8و  21 : 9ولوق��ا  41 : 18ويوحن��ا  ، 6 : 5فك��م باحل��ري نح��ن                .
أي�ضا
وكم��ا نحت��اج �إىل �أن ن�س��أل ال�ش��خ�ص الذي ن�س��اعده بع�ض الأ�س��ئلة ،نحت��اج � ً
�أن ن�س�أل اهلل عن الأ�شياء الأخرى التي نريد �أن نعرفها .يجب �أن ن�س�أل اهلل �أن يرينا
ما يحدث ،ما �س��بب امل�ش��كلة ،ما الذي يريدنا �أن نفعله وهكذا .رمبا يعطينا الروح
�صورة ما �أو كلمة ما �أو يقرتح علينا جملة لنقولها �أو يثري �س��ؤا ًال ما يف �أذهاننا.
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ومبج��رد �أن ن�س��أل كل م��ا نري��د م��ن �أ�س��ئلة ،ومني��ز �أجن��دة ال��روح ،علين��ا �أن نتوجه
�إىل ال��روح القد���س م��ن �أجل احل�صول على �إر�ش��ادات يف اخلدمة.

إظهار الروح

عندم��ا يحثن��ا ال��روح عل��ى �أن نتح��دث �أو �أن نفع��ل �ش��ي ًئا ،فعلين��ا �أن نتذك��ر �أن كل
م��ا نفعل��ه ه��و �أنن��ا نو�صل كلم��ات اهلل ونق��وم ب�أعمال��ه� .إننا مدع��وون �إىل التحدث
ب�س��لطانه .لكنن��ا ال ن�ش��في املر�ض��ي �أو نخ��رج ال�ش��ياطني� .إننا نخدم يف ��شركة مع
ال��روح القد���س :اهلل ه��و امل�س��ئول ع��ن املعجزات .ونح��ن نقدم الإمي��ان واليد والفم   .

اإلميان

يعتق��د بع���ض امل�ؤمن�ين �أنه��م يحتاج��ون �إىل كمي��ات مهول��ة من الإمي��ان للخدمة،
يف ح�ين �أن ي�س��وع ق��ال �إننا نحتاج فق��ط �إىل كمية �صغرية يف حجم حبة اخلردل.
الإميان مثل دوا�س��ة تع�ش��يق ترو���س حركة ال�س��يارة (الدبرياج) .رمبا يكون هناك
موت��ور ق��وي داخ��ل ال�س��يارة .لك��ن ال�س��يارة �س��تظل ثابت��ة ب�لا حرك��ة حت��ى ي�ضغط
ال�س��ائق عل��ى الدبري��اج ال��ذي يع�ش��ق تر���س املوت��ور ك��ي يب��د�أ يف القي��ام بعمل��ه .مل
يح��رك الدبري��اج ال�س��يارة .لكن��ه و�ضع املوت��ور قيد العمل.
نفه��م م��ن مت��ى  29 ، 22 ، 2 : 9ومرق���س � 6 – 1 : 6أنن��ا نحت��اج �إىل بع�ض الإميان
يف اخلدم��ة .وه��ذا يعن��ي �أن نكون م�س��تعدين لت�ش��جيع الآخرين عل��ى الإميان بقوة
أي�ض��ا �أن نك��ون مقتنع�ين مت��ام االقتن��اع �أن اهلل ق��ادر على
اهلل ومواعي��ده .ويعن��ي � ً
فع��ل م��ا يتطلب��ه الأم��ر ،و�أن نك��ون ملتزم�ين بالتح��دث بكلمت��ه عندم��ا يحثنا على
ذل��ك .نتن��اول ه��ذه النقطة مبزيد من التف�صيل يف كت��اب "الإميان احلي"  .
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املواهب

اخلدم��ة يف ال��روح تعن��ي اخلدم��ة با�س��تخدام مواه��ب ال��روح .م��ن ال�صع��ب يف
الواقع �أن نتخيل �أي �ش��كل من �أ�ش��كال اخلدمة ال يت�ضمن املواهب التي ت�س��جلها 1
كورنثو���س .12
ن��رى يف كت��اب "معرف��ة ال��روح" �أن من��ح اهلل مواه��ب النعم��ة لكل م�ؤم��ن هو عملية
م�س��تمرة ،ولي���س حد ًث��ا يق��ع م��رة واح��دة للأب��د .وه��ذا يعني �أنن��ا ال ن�أخ��ذ املواهب
ك�أ�شياء منتلكها �شخ�ص ًيا .لكن الروح يعطينا من �صفاته ما نحتاج �إليه يف حينه.
ا�س��تخدم ي�س��وع مواه��ب ال��روح يف خدمت��ه .ميتل��ئ العه��د اجلدي��د ب�أمثل��ة عل��ى
ا�س��تخدام ي�س��وع ل��كل املواه��ب يف خدمت��ه م��ا عدا الأل�س��نة وترجمتها .على �س��بيل

املثال نرى يسوع يستخدم:

•
•
•
•
•
•
•

موهبة الإميان (مرق�س  25 – 20 : 11ويوحما   .)42 - 41 : 11
موهبة �صنع املعجزات (مرق�س  52 – 30 : 6ويوحنا   .)11 - 1 : 2
موهبة ال�شفاء (متى  25 – 23 : 4ومرق�س   .)43 - 21 : 5
كالم حكمة (متى  18 : 22ولوقا  17 – 10 : 13ويوحنا   .)4 : 8 – 53 : 7
متييز الأرواح (متى  23 – 17 : 16ولوقا   .)17 - 10 : 13
موهبة التنب�ؤ (يوحنا   .)19 : 2
كالم معرفة (يوحنا  50 – 47 : 1ويوحنا   .)20 - 16 : 4

ل��و �أن ي�س��وع ق��د احت��اج �إىل املواه��ب يف خدمت��ه ،فعلينا توق��ع �أن نحتاجها نحن
أي�ض��ا .ل��ذا يج��ب �أن ننمو يف معرفتنا واختبارنا لهذه املواهب.
� ً
�إن ا�س��تخدام املواه��ب يعن��ي بب�س��اطة االعتم��اد عل��ى الأف��كار والكلم��ات الت��ي
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يعطيها الروح لنا وذلك لأن املواهب هي �إعالن عن جوانب �ش��خ�صية الروح .نقر أ�
يف �إ�ش��عياء  2 – 1 : 11قائم��ة ب�صف��ات ال��روح وه��ي ت�ش��به املواه��ب الروحي��ة.
ونقر�أ يف �إ�ش��عياء � 5 – 3 : 11أن هذه ال�صفات ُت�س��تخدم يف القيام بعمل �إلهي ذي
�س��لطة نبويةُ .يظهر الروح من خالل مواهب  1كورنثو���س  12جوانب من معرفته
وقدرته وطبيعته الإلهية ويطبق ذلك على ال�ش��خ�ص الذي نخدمه �أو املوقف الذي
نخدم فيه   .

نقرأ يف  1كورنثوس  10 – 8 : 12عن تسع مواهب هي:

كالم حكمة – قدرة الروح على تطبيق ر�ؤيا �أو فهم وتقدير موقف ما.
كالم عل��م – �إع�لان ال��روح الفوقي حلقائق مرتبطة ب�ش��خ�ص ما �أو مبوقف

•
•
ما.
مواهب �ش��فاء – ما يراه الروح عن خدمة �ش��خ�ص ما بتقدمي �ش��فاء اهلل له،
•
ومتكين��ه الفع��ال لن��ا ك��ي نفع��ل ه��ذا    .
�إمي��ان – موج��ة فوقي��ة م��ن الثق��ة يف ق��درة اهلل عل��ى �إمت��ام �ش��يء يب��دو
•
م�س��تحي ًال معط��اة لن��ا م��ن قب��ل ال��روح
عم��ل ق��وات – التدخ��ل املعج��زي لق��وة ال��روح يف النظ��ام الطبيع��ي م��ن
•
خ�لال خ��ادم م��ا  .
النبوة – ر�سالة الروح �إىل �شخ�ص �أو �إىل جماعة �أو عن موقف ما.
•
متيي��ز الأرواح – الب�ص�يرة الت��ي يعطيه��ا الروح القد���س والت��ي متيز الروح
•
املح��رك وراء كلم��ة �أو فع��ل �أو ظ��رف �أو �ش��خ�ص ،ومتكن لب ر�س��الة اهلل النبوية من
االنف�ص��ال ع��ن ال�ش��وائب الب��شرية وال�ش��يطانية املحيط��ة به��ا   .
�أن��واع �أل�س��نة   -الكلم��ات الت��ي يعطيه��ا ال��روح ك��ي ن�صلي به��ا هلل بلغة مل
•
نتعلمه��ا قب�لاً.
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ترجم��ة �أل�س��نة – �إع�لان م��ن ال��روح بخ�صو�ص املعنى الكام��ن يف ال�صالة
•
الت��ي رفعه��ا �ش��خ�ص م��ا بالأل�س��نة   .
هذه املواهب الروحية هي يف غاية الأهمية لأنها �أدوات ت�س��اعدنا ب�صورة كبرية
ج ًدا يف خدمتنا� .سوف نخطئ بالطبع عندما نبد�أ يف ا�ستخدامها .لكننا �سنكت�سب
مهارة يف �إظهار هذه املواهب �إن ثبتنا ومل نتعرث يف �أخطائنا و�سقطاتنا.

الخدمة

يقودن��ا ال��روح �أثن��اء خدمتنا لل�س�ير يف طريقه .رمبا ي�ش��جعنا على فعل �ش��يء غري
معتاد مثلما و�ضع ي�سوع الطني على عيني رجل �أعمي .لكن هذا ال يعني �أن نفعل
نف���س ال�ش��يء ثانية �إن مل يعطنا توجيهات وا�ضحة و�رصيحة� .سنناق���ش فيما يلي
م��ن ف�ص��ول اقرتاح��ات عملي��ة ب�ش��أن عنا��صر اخلدم��ة املختلف��ة .لكن الأ�سا�س��يات
دائم��ا وه��ي :اال�س��تماع �إىل ال��روح وامتح��ان كلمات��ه واالعتماد عليه
تظ��ل واح��دة ً
وعل��ى مواهبه والقيام مب��ا يحثنا عليه فقط.

التلمذة مع الروح:

ن��رى يف لوق��ا  19 – 15 : 17ويوحن��ا  14 : 5و  38 – 35 : 9كي��ف تاب��ع ي�س��وع
حري�صا على تلمذة
الأ�شخا�ص الذين �ساعدهم بعد انتهاء خدمته لهم .كان ي�سوع
ً
�آخرين ال على جمرد ت�س��ديد احتياجات من يخدمهم  .
ال يقب��ل النا���س غال ًب��ا �أي �ش��يء م��ن اهلل عندم��ا نخدمه��م للم��رة الأويل .وعلين��ا �أن
نعاود خدمتهم �أكرث من مرة كي ن�ساعدهم �أن ي�أخذوا ما يريد اهلل �أن يعطيهم �إياه.
�س�نرى يف اجل��زء احل��ادي ع��شر �أن هذا ينطب��ق ب�صفة خا�صة على خدمة امل�ش��ورة
والتي رمبا ت�س��تمر فيها خدمتنا لل�ش��خ�ص بع�ض الوقت.
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علين��ا �أن ن��درك �أنن��ا مكلف��ون مب�س��ئولية خا�ص��ة م��ن قب��ل اهلل فيم��ا يتعل��ق
بالأ�ش��خا�ص الذي��ن نخدمه��م .ال يكف��ي �أن ن�ضع �أيدينا على �ش��خ�ص ما ون�صلي له
��سري ًعا ث��م ننتق��ل �إىل ال�ش��خ�ص الت��ايل� .إن اخلدم��ة احلقيقي��ة يف ال��روح تت�ضم��ن
دائم��ا �إعال ًن��ا حقيق ًي��ا �أن ال��روح مدعو �إىل �أن يكون بجانبن��ا .علينا �أال نتجنب �أب ًدا
ً
�إع�لان ه��ذه احلقيقية.
يج��ب بالطب��ع �أن ن�صل��ي م��ن �أج��ل �س�لامة كل �ش��خ�ص نخدم��ه وم��ن �أج��ل من��وه
الروحي .لكننا نحتاج �إىل �إر�شاد الروح فيما يتعلق مبدى تعمقنا مع كل �شخ�ص.
نعل��م �أن ال��روح ه��و بجانبن��ا ك��ي يعلمن��ا ويعزينا وير�ش��دنا .وعندم��ا نخدم ونحن
حتم��ا �إىل جان��ب الآخري��ن ك��ي نخدمه��م ون�ش��جعهم بنف���س الطريقة
في��ه� ،س��نكون ً
الإيجابي��ة للروح          .

خدمة جامعية

ي��سري مب��د�أ ال��شركة يف كل الكت��اب املقد���س .خ��دم ي�س��وع عل��ى �س��بيل املثال مع
الر�س��ل ث��م �أر�س��لهم للخدم��ة اثن�ين اثن�ين .كم��ا �أر�س��ل ال�س��بعني تلمي ًذا اثن�ين اثنني
أي�ض��ا .كذل��ك كان هن��اك فري��ق مك��ون م��ن �س��بعة �شمام�س��ة ممتلئ�ين م��ن ال��روح
� ً
دائما مع رفيق قريب منه �أو مع فريق �صغري .وكانت
القد���س .وكان بول���س يخدم ً
كل كني�س��ة جدي��دة يف العه��د اجلدي��د تق��وم بتعي�ين جمموعة من ال�ش��يوخ .يجب �أن
تك��ون اخلدم��ة يف ال��روح ه��ي التط��ور الطبيعي لتلمذتنا ال�ش��خ�صية .وم��ن الأف�ضل
أن تار���س ه��ذه التلم��ذة يف �إط��ار جمموع��ات �صغ�يرة �أو خالي��ا كم��ا نو�ض��ح يف
� ُ
اجلز�أي��ن ال�س��ابع والثام��ن م��ن كت��اب "املج��د يف الكني�س��ة"� .س��يكون ب�إم��كان قائد
اخللية التي تنتمي �إليها �أن ير�ش��دك �إىل منوذج خدمتك يف الروح وي�س��اعدك على
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البدء فيها .لكننا يجب �أن نقوم بكل اخلدمة يف �رشكة مع �آخرين لهم عالقة رفقة
جي��دة م��ع الكني�س��ة ،ال �أن نقوم بخدمتنا كعمل م�س��تقل     .
ال يعني هذا �أن نرف�ض اخلدمة �إن مل يكن هناك �أحد معنا ،ف�س��فر الأعمال يحتوي
عل��ى العدي��د من الأمثلة التي تو�ضح كيف �أر�س��ل ال��روح م�ؤمنني للخدمة مبفردهم
كما نقر�أ على �سبيل املثال يف �أعمال  40 – 26 : 8و .19 – 10 : 9
عندما نخدم باال�ش�تراك مع �أخر ،يكون من ال�س��هل �أن جنعل من نخدمهم يدخلون
يف عالق��ات مماثل��ة يف �إط��ار ج�س��د امل�س��يح .يج��ب �أن ت�ش��جع خدمتن��ا يف ال��روح
الآخرين على احلياة اجلماعية التي تعك�س العالقات الأبدية بني الأقانيم الثالثة،
والتي تقوي وتبني الكني�س��ة يف وحدانيتها التي �ش��كلها ال�صليب.
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أساسيات خدمة الشفاء

                  
ال�ش��فاء ه��و �أح��د �أو�ض��ح الط��رق الت��ي خ��دم به��ا ي�س��وع �أف��را ًدا كثريي��ن يف العه��د
اجلدي��د .لك��ن قب��ل �أن نلق��ي نظ��رة عل��ى الطريق��ة الت��ي خ��دم به��ا ي�س��وع ع��ن طريق
دائما
ال�شفاء ،علينا �أن نفهم �أن خدمة ال�شفاء تت�أ�س�س بقوة على العهد القدمي� .إننا ً
ما نفكر يف خدمة ال�شفاء باالرتباط بالعهد اجلديد فقط .لكن العهد القدمي يخربنا
�أن ال�ش��فاء ه��و ج��زء م��ن طبيع��ة اهلل وق�ص��ده .نق��ر�أ يف لوق��ا  20 – 16 : 4عل��ى
�سبيل املثال �أن ي�سوع يقدم نف�سه ل�شعب �إ�رسائيل ب�صفته الذي �أُر�سل لي�شفي وذلك
عندم��ا ��صرح �أن م��ا ذك��ره �إ�ش��عياء  2 – 1 : 61قد مت يف �ش��خ�صه.
ي�ش��به ه��ذا التعري��ف باالب��ن م��ا ورد يف خ��روج  26 : 15حي��ث يق��ول الآب ل�ش��عب
�إ��سرائيل عن نف�س��ه �أنه "يهوه رويف" �أي "الرب �ش��افيك"� .إن خدمة الآب واالبن يف
كل الكت��اب املقد���س تعتم��د على ه��ذه الإعالنات املتوازية التي تو�ضح �أن ال�ش��فاء
هو مرك��ز طبيعة وخدمة اهلل.
يو�ضح لنا العهد القدمي �أن اهلل يهتم ب�صحة وطعام �ش��عبه ويجرب قلوبهم الك�س�يرة
ويعزيهم وير�شدهم وي�شفيهم من �أمرا�ضهم .نرى ذلك على �سبيل املثال يف خروج
 26 : 15والوي�ين  27 – 22 : 7و  33 : 15 – 1 : 11و  16 – 1 : 17ومزم��ور
 18 : 34و  17 : 86و�إ�شعياء  .2 – 1 : 61وهذا يعني �أن خدمة ال�شفاء عند ي�سوع
لي�ست �شي ًئا جدي ًدا .لكنها تطور لعمل ال�شفاء يف العهد القدمي.
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الشفاء يف العهد القديم:

يحت��وي العه��د الق��دمي عل��ى �أك�ثر مم��ا نعتق��د ع��ن خدم��ة ال�ش��فاء ويعلن ع��ن الكثري
م��ن الوعود.

وعود الصحة والشفاء
وعود العهد القديم
•
•
•
•
•

ال�صحة كربكة مرتتبة على الطاعة ال�شخ�صية وطاعة ال�شعب.
ال�شفاء من خالل العمليات الطبيعية التي و�ضعها اهلل يف الب�رشية   .
تدخل فوقي ذو �سلطان بال�شفاء.
تدخل فوقي بال�شفاء نتيجة للتوبة   .
تدخل فوقي بال�شفاء نتيجة الت�شفع.

نق��ر�أ ع��ن كل ه��ذه الوع��ود يف خ��روج  26 : 15وتثني��ة  33 : 5و  15 : 7و : 32
 39و� 2أخب��ار  20 : 30ومزم��ور  2 – 1 : 23و  20 – 19 : 34و  10 – 3 : 38و
 3 : 41و  30 – 29 : 69و  16 – 10 : 91و  4 – 1 : 103و  20 : 107و : 116
 8و  14 : 145و  8 : 146و  3 : 147و�أمث��ال  10 – 7 : 3و  23 – 20 : 4و : 9
 11و  24 : 16و  22 : 17وجامع��ة  3 : 3و�إ�ش��عياء  22 : 19و  26 : 30و : 32
 3و  5 : 35و  31 – 27 : 40و  10 : 41و  6 – 4 : 53و  19 – 18 : 57و 8 : 58
و�إرمي��ا  14 : 17و  17 : 30وحزقي��ال  6 : 16و  12 – 1 : 47وهو�ش��ع  1 : 6و
 14 : 13ومالخ��ي .2 : 4
يت�ضح من هذه القائمة �أن هناك العديد من الإ�ش��ارات �إىل ال�ش��فاء يف كل جزء من
الأجزاء الرئي�سية للعهد القدمي �أي �أ�سفار مو�سى والأنبياء واملكتوبات.
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ويو�ضح هذا �أهمية دور اهلل كال�شايف يف العهد القدمي.

وعود بالخصوبة

خ��روج  26 – 25 : 23وتثني��ة  15 – 12 : 7هم��ا ن�ص��ان هام��ان يتحدث��ان ع��ن
ال�شفاء .وكالهما يعد باخل�صوبة كربكة خا�صة للطاعة� .سنتناول هذا اجلانب من
الربك��ة الح ًق��ا .لكن علينا الآن �أن ن��درك الأهمية الكتابية للخ�صوبة.
نرى ذلك على �س��بيل املثال يف تكوين  28 : 1و  1 : 9و  2 : 12و 20 – 16 : 17
و  17 : 22و  36 – 35 : 24و  24 ، 4 – 3 : 26و  3 : 28و  30 : 30و 12 : 32
و  11 : 35و  3 : 46و  16 – 15 ، 3 : 48وتثني��ة  14 – 12 : 7و�أي��وب 25 : 5
ومزم��ور  5 – 3 : 127و .4 – 3 : 128

وعود بطول الحياة

عل��ى الرغ��م م��ن �أن ط��ول العم��ر ه��و نتيجة طبيعي��ة لل�صح��ة وال�ش��فاء� ،إال �أن العهد
القدمي ي�ؤكد �أن طول العمر على امل�ستويني القومي وال�شخ�صي يف �إ�رسائيل يرتبط
بالطاع��ة مثل��ه مث��ل اخل�صوب��ة .نرى ذلك الوعد على �س��بيل املث��ال يف خروج : 20
 12و  26 -  25 : 23والوي�ين  5 : 18وتثني��ة  33 : 5و  3 – 2 : 6و – 15 : 30
 19و�أي��وب .26 : 5

صلوات وشهادات عن الشفاء

ي�س��جل العه��د الق��دمي الكث�ير م��ن الأمثل��ة ع��ن �أنا���س طالب��وا به��ذه الوع��ود يف
�صلواتهم .كما ي�سجل العديد من ال�صلوات التي ا�ستجاب اهلل لها ف�أ�صبحت �شهادة
عن �صحة الوعود .نرى ذلك على �سبيل املثال يف تكوين  21 : 25و 17 ، 6 : 30
 23 – 22 ،وخروج  20 ، 9 ، 7 : 1وتثنية  11 – 10 : 1و� 1صموئيل 2 – 10 : 1
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 11 :و 1مل��وك  20 : 4ومزم��ور  2 : 6و  2 : 30و  4 : 41و  20 : 107و : 147
 3و�إرمي��ا   .14 : 17

أمثلة عىل الشفاء

ي�ص��ف العه��د الق��دمي ت�س��ع ح��وادث لل�ش��فاء .تو�ض��ح لنا هذه احل��وادث الأ�سا�س��يات
الكتابية خلدمة ال�شفاء التي حتققت وتطورت يف خدمة ي�سوع والتي تنطبق علينا
اليوم.

•

تكوين 18 - 1 : 20

�ش��فاء �أبيمالك هو �أول مثال كتابي على خدمة ال�ش��فاء .وير�س��ي هذا املثال العديد
من الأ�سا�سيات الهامة:
�إبراهي��م اخل��ادم ه��و نب��ي .وهن��ا يب��د�أ الرب��ط ب�ين العم��ل النب��وي وال�ش��فاء
o
ال��ذي ي�س��تمر يف كل الكت��اب املقد���س.
ا�س��تجاب اهلل ل�صل��وات �إبراهي��م وا�س��تخدمه يف خدم��ة �ش��فاء عل��ى الرغ��م
o
م��ن �أن��ه �أخط ��أ وخ��دع �أبيمال��ك.
كان �أبيمال��ك مل�كًا وثن ًي��ا .وه��ذا ي��دل عل��ى �أن ال�ش��فاء ه��و خدم��ة تت�ضمن
o
التعام��ل ب�ين خ��دام اهلل و�أنا���س ال يتبع��ون اهلل وال يخدمون��ه.
�أر�س��ل اهلل املر���ض كن��وع م��ن اللعن��ة �أو العق��اب .لكن��ه تراج��ع ع��ن ه��ذا
o
العق��اب م��ن خ�لال ال�ش��فاعة النبوي��ة         .
كان ال�شفاء بالن�سبة لأبيمالك عالمة تدل على مغفرة اهلل له.
o
الب��د �أن ع��دة �أ�ش��هر قد مرت قبل �أن يح�ص��ل �أبيمالك على دليل �إثبات على
o
�ش��فائه .رمبا تكون املعجزة قد حدثت يف احلال .لكن �إدراك �أبيمالك لل�ش��فاء كان
تدريج ًيا.
جزءا �أ�سا�س ًيا وحيو ًيا من اخلدمة     .
o
كان �إميان �إبراهيم ً
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•

عدد 16 - 1 : 12

•

 1ملوك 24 - 1 : 13

•

 1ملوك 24 - 8 : 17

•

 2ملوك 37 - 8 : 4

يو�ضح �شفاء مرمي من الرب�ص العديد من الأفكار:
مو�سى وهو نبي خدم عن طريق ال�شفاء.
o
كان مر�ض مرمي عقا ًبا من اهلل.
o
دل �شفا�ؤها على غفران اهلل لها.
o
مل تظهر املعجزة لأي �شخ�ص ب�صورة فورية.
o
أي�ض��ا �أم� ً�را
o
عل��ى عك��س �أبيمال��ك ،كان��ت م��رمي م��ن خ��دام اهلل وق��د �أُعطي��ت � ً
لتفعل��ه �س��هل م��ن �ش��فائها    .

تو�ض��ح ه��ذه الق�ص��ة �إمكاني��ة وجود مكان لل�ص��وم يف عملية ال�ش��فاء و�أن
o
عل��ى خ��دام اهلل �أن يطيع��وا �أوام��ره دون ��شروط.
دل م��وت النب��ي عل��ى جدي��ة اهلل فيم��ا يتعل��ق بتعليماته .وعلين��ا �أال نعتقد
o
�أب � ًدا �أن��ه ب�إمكانن��ا �أن نته��اون ب�ش ��أن حتري�ض��ات ال��روح لن��ا.

م��ات اب��ن الأرمل��ة ف�ألق��ت الل��وم على �إيلي��ا� .أخذ النبي ج�س��د الول��د وحمله
o
�إىل ��سريره ث��م ��صرخ مت�ش��ف ًعا ل��دى اهلل.
مل يك��ن هن��اك �س��ابقة مماثل��ة دفع��ت �إيلي��ا و�ش��جعته عل��ى ال�ص�لاة .لك��ن
o
هذه احلقيقة مل جتعله يكف عن ال�صالة .ال ينبغي على �أ ًيا منا �أن يخدم لو �أراد �أن
يجع��ل خدمت��ه مقت��صرة عل��ى الأ�ش��ياء الت��ي ر�أى اهلل يعمله��ا بينن��ا بالفع��ل  .

يخربن��ا  2مل��وك � 15 – 9 : 2أن �ألي�ش��ع �أخ��ذ �ضع��ف ن�صي��ب م�س��حة �إيلي��ا النبوي��ة.
55

الخدمة يف الروح

ولذا جند �أن خدمة ال�ش��فاء يف العهد القدمي ترتبط به �أكرث مما ترتبط ب�أي �ش��خ�ص
�أخر .كما نالحظ �أن �أغلب الأ�شخا�ص الذين خدمهم �ألي�شع كانوا وثنيني ،مما ي�ؤكد
على االرتباط بني م�سحة الروح واخلدمة والإر�سالية.
يحك��ي  2مل��وك  37 – 8 : 4ع��ن حادثت�ين .كان��ت هن��اك ام��ر�أة كرمي��ة وم�ضياف��ة
مما �شجع �ألي�شع على �أن يعر�ض عليها �أن يتحدث �إىل امللك نيابة عنها يف �أي �أمر
تريد .لكن املر�أة �أو�ضحت �أنها ال تريد مكاف�أة مادية .ف�أعلن �ألي�شع �أنها �ستلد اب ًنا
يف خالل �س��نة من حديثه معها.
لا
أي�ض��ا ال�ش��فاء حلظ��ة ح�صوله��ا علي��ه ،فه��ي مل ت�أخ��ذ دلي� ً
رمب��ا مل ت��درك امل��ر�أة � ً
على حبلها �إال بعد عدة �أ�ش��هر كما مل تعرف جن���س املولود �إال بعد والدته .تخربنا
كلمة اهلل �أن هناك عادة فجوة زمنية بني كلمة اهلل لنا واحل�صول على دليل ي�ؤكد
حتققه��ا يف حياتن��ا .يدعون��ا اهلل �إىل �أن يك��ون �إميانن��ا بع��د حتقق كلمته هو نف���س 
الإمي��ان ال��ذي نحيا به �أثناء ه��ذه الفجوة الزمنية.
�أجنب��ت امل��ر�أة اب ًن��ا م��ات بع��د ذل��ك .لك��ن �إميانها يف �ألي�ش��ع ظ��ل �إميا ًنا مطل ًق��ا .لقد
أي�ضا على �إرجاعه لها� .أعطى �ألي�شع جلحيزي ع�صاه
وعدها بوالدة ابن وهو قادر � ً
الت��ي ه��ي عالم��ة �س��لطته النبوية و�أر�س��له كي ميددها فوق جث��ة ال�صبي .عندما مل
يحدث �ش��يء� ،أتي النبي و�صلي �ش��خ�ص ًيا كي يقوم ال�صبي.

•

 2ملوك 27 – 1 : 5

�أر�س��ل �ألي�ش��ع جيح��زي خادم��ه بتفا�صي��ل املهمة الت��ي على نعم��ان �أن ينفذها كي
يح�ص��ل عل��ى ال�ش��فاء .دل غ�ض��ب نعم��ان يف ع��دد � 11أن��ه كان يف حاج��ة �إىل �أن
يع��رف �أن خدم��ة ال�ش��فاء �إمن��ا تتعل��ق بالطاعة ولي�س��ت هي تقنية �أو �أ�س��لو ًبا .و�أنها
56

ءافشلا ةمدخ تايساسأ

دائما نتيجة لتدخل �إلهي ال نتيجة جلهد �إن�س��اين .بعد �أن نال نعمان ال�ش��فاء
ت�أتي ً
�أدرك �أن يه��وه وح��ده ه��و اهلل احلقيق��ي و�أل��ح على �ألي�ش��ع كي يقبل من��ه هدية .لكن
�ألي�شع رف�ض .وحينها �أدرك نعمان �أن اخلدام ال يجب عليهم �أن يقبلوا مكاف�أة على
�ش��يء فعل��ه اهلل وح��ده .وبد ًال من �أن ي�ش��كر الإن�س��ان� ،س��بح نعم��ان اهلل .وانطلق �إىل
وطنه بعد �أن نال ال�شفاء والربكة .نعمان هو �أول مثال كتابي على �شخ�ص حتول
�إىل الإمي��ان بع��د �أن ن��ال خدمة ال�ش��فاء� .أ�ش��ار ي�س��وع �إىل ق�صة نعم��ان يف لوقا : 4
 27وا�ست�ش��هد بها ك�س��ابقة تعترب مثا ًال على خدمته كلها .يدل هذا على �أننا يجب
�أن نفه��م العه��د الق��دمي قب��ل �أن ندر���س خدمة ي�س��وع.

•

 2ملوك 21 – 20 : 13

•

 2ملوك 11 - 1 : 20

يبدو �أنه ال يوجد �أي اختبار للإميان �أو �صالة يف هذه احلادثة .كل ما هنالك هو
اخل��وف والقل��ق .لك��ن ميكنن��ا �أن نقول بثق��ة �أن هذه احلادثة تدل عل��ى �أنه ال ميكن
التنب�ؤ ب�أعمال اهلل .ال ميكن تقييد اهلل داخل �إطار معني للخدمة .لكنه يعمل كيفما
�شاء ووقتما �شاء ومن خالل �أي �شخ�ص �شاء.
�أُر�س��ل النبي �إ�ش��عياء من قبل اهلل كي ُيعلن املوت الفوري للملك .تو�س��ل حزقيا هلل
و�سمع اهلل �صالته .لذا �أُر�سل �إ�شعياء مرة ثانية كي يعلن له ثالثة �أ�شياء من بينها
ال�شفاء.
يف ه��ذه الق�ص��ة كُ ل��ف خ��ادم اهلل مبهم��ة كي ينفذها ،وحينها فقط ُ�ش��في امللك .من
غ�ير املحتم��ل �أن يك��ون املل��ك ق��د اخت�بر دلي ًال فور ًيا على �ش��فائه وذل��ك لأنه طلب
�إثبا ًتا على �أنه �سيت�سمر ح ًيا ملدة الثالثة �أيام القادمة .وقد �أعطاه اهلل يف رحمته
هذا الدليل من خالل خادمه املم�س��وح.
57

الخدمة يف الروح

مبادئ أساسية

عل��ى الرغ��م م��ن �أن ق�ص���ص العه��د الق��دمي ه��ذه ت�ؤك��د عل��ى �س��لطان اهلل وقوت��ه� ،إال 
�أنه��ا تو�ض��ح لنا ع��شرة مبادئ �أ�سا�س��ية ع��ن اخلدمة:
كان��ت خدم��ة ال�ش��فاء مقت�رصة على خ��دام اهلل الأنبياء .عمل اهلل من خالل
•
ه ��ؤالء الذي��ن م�س��حهم بروح��ه ك�أنبي��اء ويف ��شركة معه��م.
�شفاء الأمرا�ض التي كانت �أحيا ًنا نتيجة خلطية ال�شخ�ص.
•
يف بع���ض الأحي��ان يك��ون عل��ى اخل��ادم �أو ال�ش��خ�ص املري� �ض �أن يق��وم
•
بعم��ل مع�ين كج��زء م��ن خدم��ة ال�ش��فاء.
اخل��ادم النب��وي �إم��ا �أن يت�ش��فع ل��دى اهلل من �أجل ال�ش��فاء �أو يعلن حتققه –
•
وه��و �أم��ر ميك��ن �أن يح��دث بع��د �س��نة  .
مل يك��ن الأنبي��اء يتجول��ون عار�ض�ين ال�ش��فاء ب�لا متيي��ز .لكنه��م كان��وا
•
يقدم��ون اخلدم��ة بن��اء عل��ى طل��ب �إن�س��اين �أو عل��ى حتري���ض روح اهلل له��م.
مل يك��ن م��ن ال��ضروري �أن يك��ون ال�ش��خ�ص ال��ذي يقدم��ون ل��ه اخلدم��ة
•
يهود ًي��ا .كان �أك�ثر م��ن ن�صف الأ�ش��خا�ص الذي��ن قدم لهم الأنبي��اء اخلدمة وثنيني
خ��ارج العه��د.
دائما.
•
كانا عن�رصا الإميان والتوقع حا�رضين ً
�ورا يف �أغل��ب احل��االت .وغال ًب��ا م��ا كان هن��اك
•
مل يك��ن ال�ش��فاء يح��دث ف� ً
ف�ترة ت�أجي��ل قب��ل �أن يت�ض��ح جل ًي��ا �أن ال�ش��فاء ق��د مت.
كان ال�ش��فاء يف معظ��م الأح��وال عالم��ة توج��ه انتب��اه ال�ش��خ�ص �إىل �ش��يء
•
�أك�ثر �أهمي��ة مث��ل املغف��رة       .
يف بع���ض الأح��وال مل يك��ن �أي م��ن ه��ذه ال��شروط يتواف��ر .ب��ل كان اهلل
•
يتدخ��ل بطريق��ة عجيب��ة ذات �س��لطان  .
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دائم��ا اب��ن اهلل .لك��ن كان هن��اك بع���ض النا���س الذي��ن �ش��كوا يف
كان ي�س��وع ه��و ً
�إلوهيته ومركزه النبوي �إىل �أن جاءت حلظة م�سحه بالروح عند املعمودية .كانت
ه��ذه ه��ي اللحظ��ة الت��ي م�س��ح الآب فيه��ا ي�س��وع بال��روح عالنية كي يع��ده ملهمته
امل�سياوية.
نق��ر�أ يف ب�ش��ارة لوق��ا �أن ي�س��وع غ��ادر النهر وهو ممتلئ من ال��روح .ثم قاده الروح
�إىل الربي��ة وهن��اك تغلب على �إغراءات ال�ش��يطان وهزم��ه .وبعدها عاد �إىل املجمع
يف وطن��ه وه��و ممتل��ئ م��ن ق��وة ال��روح و�أعل��ن �أن يف �ش��خ�صه ق��د مت املكت��وب يف
�إ�ش��عياء  .2 – 1 : 61يو�ض��ح لوق��ا � 23 : 4أن ي�س��وع كان ق��د ب��د�أ خدم��ة ال�ش��فاء
بالفعل يف الوقت الذي عاد فيه �إىل النا�رصة .لكنه يربط �إعالن ي�س��وع يف جممع
النا�رصة مب�س��حه بال��روح يف النهر.
ي�صف لوقا  30 – 16 : 4ي�س��وع وهو يعلن �أنه لأن الرب م�س��حه بالروح فهو الآن
نورا للعمى .ي�صف ي�سوع هنا
ي�ش��في منك��سري القلوب ويطلق امل�أ�سورين ويعطي ً
العنا�رص الأ�سا�سية ال�صادقة "خلدمته يف الروح".
ع��رف ي�س��وع نف�س��ه يف املجم��ع ب�أن��ه نب��ي ورب��ط نف�س��ه بخدم��ة ال�ش��فاء الت��ي كان
�شاف �آخر خدمته مثل خدمة �إيليا
ميار�سها �أنبياء العهد القدمي .لقد �أعلن �أنه نبي ٍ
و�ألي�ش��ع موجه��ة �إىل ه��ؤالء الذين هم خارج ملكوت اهلل.
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يسوع وخدمة الشفاء:

تن�س��ب الب�ش��ائر ح��وايل  20حادث��ة �ش��فاء لي�س��وع (ال تت�ضمن هذه املعج��زات التي
�ش��في فيها من كان عليهم �أرواح ��شريرة – �سندر���س هذه النقطة الح ًقا):
ابن خادم امللك يف كفر ناحوم (يوحنا .)54 - 43 : 4
•
ابن��ة ياير���س (مت��ى   26 – 18 : 9ومرق���س  43 – 21 : 5ولوق��ا - 40 : 8
•
.)56
امل��ر�أة نازف��ة ال��دم (مت��ى  22 – 20 : 9ومرق���س  34 – 25 : 5ولوق��ا : 8
•
.)48 - 43
رجلني �أعميني (متى .)31 - 27 : 9
•
املفلوج الذي �أنزلوه له من ال�س��قف (متى  8 – 1 : 9ومرق���س 12 – 2 : 2
•
ولوق��ا .)26 - 17 : 5
لا �أبر���ص (مت��ى  4 – 1 : 8ومرق���س  45 – 40 : 1ولوق��ا - 12 : 5
•
رج� ً
.)14
خادم قائد املائة (متى  13 – 5 : 8ولوقا .)10 - 1 : 7
•
حم��اة بطر���س (مت��ى  15 – 14 : 8ومرق���س  31 – 29 : 1ولوق��ا 38 : 4
•
 .)39ابن �أرملة نايني (لوقا .)17 - 11 : 7
•
الأعرج عند بركة بيت ح�سدا (يوحنا .)18 - 1 : 5
•
الرجل املولود �أعمى (يوحنا .)41 - 1 : 9
•
الرج��ل ذي الي��د الياب�س��ة (مت��ى  14 – 9 : 12ومرق���س  6 – 1 : 3ولوق��ا 6
•
.)11 - 6 :
املر�أة املنحنية (لوقا .)17 - 10 : 13
•
الرجل امل�ست�سقي (لوقا .)6 - 1 : 14
•
الع�رشة رجال الرب�ص (لوقا .)19 - 11 : 17
•
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•
•
•
•
•

الرجل الأخر�س الأ�صم (مرق�س .)37 - 31 : 7
الرجل الأعمى يف بيت �صيدا (مرق�س    .)26 - 22 : 8
لعازر (يوحنا .)44 - 1 : 11
الرجل الأعمى يف �أريحا (متى  34 – 29 : 20ولوقا .)43 - 35 : 18
عبد رئي�س الكهنة (لوقا   .)51 - 47 : 22

عاما عن خدمة ال�شفاء التي مار�سها ي�سوع:
ت�سجل الب�شائر كذلك 12
ً
ت�رصيحا ً
متى  25 – 23 : 4ولوقا .19 – 17 : 6
•
متى  17 – 16 : 8ومرق�س  34 – 32 : 1ولوقا .40 : 4
•
متى  5 – 4 : 11ولوقا .22 – 21 : 7
•
متى .35 : 9
•
متى  16 – 15 : 12ومرق�س .12 – 10 : 3
•
متى  14 : 14ولوقا  11 : 9ويوحنا .2 : 6
•
متى  36 – 34 : 14ومرق�س .56 – 55 : 6
•
متى .31 – 30 : 15
•
متى .2 : 19
•
متى .14 : 21
•
لوقا .16 – 15 : 5
•
لوقا .2 : 8
•
ن�س��تطيع من خالل هذه الن�صو�ص �أن ن�س��تنتج بع�ض املبادئ عن خدمة ال�ش��فاء،
وه��ي مب��ادئ تنطب��ق عل��ى خدمتن��ا الي��وم .تعرفن��ا هذه احل��وادث على ح��وايل 30
لا وث�لاث ن�س��اء وثالثة �أطفال .بالطب��ع هناك العديد
�فاءهم 24 :رج� ً
�خ�صا مت �ش� َ
�ش� ً
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والعدي��د م��ن الأ�ش��خا�ص الذي��ن �ش��فاهم ي�س��وع .لك��ن ال��روح اخت��ار ه��ذه احل��وادث
ك�أمثل��ة خا�ص��ة لن��ا من اجل تعليمن��ا وبنائنا.

من الذي شفاهم يسوع؟

أنا�س��ا ذا �س��لطة ب�ش��فاء
يخربن��ا العه��د الق��دمي �أن الأنبي��اء كانوا غال ًبا ما يخدمون � ً
اهلل� .أما الب�ش��ائر فتعلمنا �أن ي�س��وع كان يركز يف خدمته على �أ�ش��خا�ص عاديني.
أنا�س��ا على هام���ش املجتمع .ويف
ن��راه يف  19مث��ال م��ن الأمثل��ة ال�س��ابقة ي�ش��في � ً
أنا�س��ا عاديني يعانون م��ن �أمرا�ض فظيعة.
باق��ي الأمثلة الإحدى ع��شرة ي�ش��في � ً

ما الذي شفاه يسوع؟

ت�س��جل ه��ذه احل��وادث �أن ي�س��وع �ش��فى الفالج والك�س��اح و�ش��فى �أذ ًن��ا مقطوعة وي ًدا
أمرا�ض��ا ت�صي��ب الن�س��اء
ياب�س��ة و�أع�ين عمي��اء و�أج�س��ا ًدا بر�ص��اء وحم��ي �ش��ديدة و� ً
وانحن��اء مزم ًن��ا يف العم��ود الفق��ري .كم��ا �ش��فى اال�ست�س��قاء وال�صم��م وامل��وت.
بالإ�ضافة �إىل ذلك نفهم من الت�رصيحات العامة الأثني ع��شرة �أنه �ش��فى ال�رصع
وجعل العرج مي�ش��ون واخلر���س يتكلمون واملقعدين قادرين على احلركة .يعطينا
ملخ�ص��ا جي� ًدا ع��ن خدمت��ه يف ال�ش��فاء  .
مت��ى 36 – 23 : 4
ً
مل يرك��ز ي�س��وع عل��ى خدم��ة الأ�ش��خا�ص الذي��ن يعان��ون م��ن جم��رد اعتالل ج�س��دي
�ادرا عل��ى عالجه��ا .لك��ن
يزعجه��م �أو �ش��فاء الأمرا���ض الت��ي كان الط��ب يف وقت��ه ق� ً
رك��ز عل��ى خدم��ة الأ�ش��خا�ص الذين كان��ت �أمرا�ضهم ت�س��بب لهم الوح��دة واالنعزال
والبطال��ة �أو الأ�ش��خا�ص الذي��ن دام��ت �أمرا�ضه��م لف�ترات طويلة ج ًدا.

أين كان يسوع يشفي؟

نفه��م م��ن الت�رصيح��ات العام��ة �أن ي�س��وع كان يق��دم خدم��ة ال�ش��فاء �أم��ام اجلموع
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الغف�يرة .لك��ن علين��ا �أن نالح��ظ �أن ي�س��وع مل ي�س��ع وراء ه��ذه اجلموع ب��ل هم الذين
�س��عوا وراءه .لق��د ذهب��وا وراءه �إىل �أماك��ن غ�ير مالئم��ة ويف �أوق��ات غ�ير منا�س��بة
وكان��وا ينزل��ون يف البي��وت الت��ي كان��ت حت��دث فيه��ا املعج��زات �أو يتجمع��ون يف
امل��كان ال��ذي يعرف��ون �أن ي�س��وع متواجد به.
بالإ�ضاف��ة �إىل ممار�س��ة خدم��ة ال�ش��فاء �أم��ام ه��ذه التجمع��ات غ�ير الر�س��مية ،كان
ي�س��وع يذه��ب �إىل النا���س وي�ش��فيهم �أينم��ا كان��وا .كان ي�س��وع يق��وم ب�أغل��ب ه��ذه
اخلدم��ة وه��و يرحت��ل وينتق��ل من مكان �إىل �آخر .هناك �أربعة �أ�ش��خا�ص �ش��فيوا يف
منازله��م ،وواح��د �ش��في يف ب�س��تان و�آخ��ر �أثن��اء تناول الع�ش��اء وثال��ث يف جنازته
ورابع يف قربه وخام�س عند بركة .كما �شفى ي�سوع اثنني �أثناء اخلدمات املعتادة
يف املجم��ع .وكان ي�س��وع ي�ش��في �أحيا ًن��ا وه��و بعيد ع��ن املري�ض.

كيف كان يسوع يبدأ الخدمة؟

دائما تب��د�أ ب�إحدى طريقت�ين .و�إنه كان
نفه��م م��ن الب�ش��ائر �أن خدم��ة ي�س��وع كانت ً
يتبع النموذج الذي و�ضعه �أنبياء العهد القدمي وي�ؤ�س���س لنا مثا ًال نفعل ح�س� ًنا �إن
اتبعن��اه .يف العه��د اجلدي��د كان ي�س��وع ي�ش��في ر ًدا عل��ى:

طل��ب �إن�س��اين – يق��ول �أحده��م "ا�ش��فني" �أو "م��ن ف�ضل��ك ا�ش��ف �صديق��ي /
•
خادم��ي  /طفل��ي".
تعليم��ات �إلهي��ة – بن��اء عل��ى �أم��ر م��ن ال��روح القد���س "اذه��ب وا�ش��ف ذل��ك
•
ال�ش��خ�ص".
يف اثن��ي ع��شرة حادث��ة كان��ت املب��ادرة بن��اء عل��ى طل��ب ملتم���س م��ن �صدي��ق �أو
قري��ب �أو م��ن ال�ش��خ�ص نف�س��ه .ويف الثماني��ة ح��وادث الأخ��رى حثه ال��روح على �أن
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يذه��ب لل�ش��خ�ص ويعطي��ه خدم��ة �ش��فاء اهلل .بالطب��ع ال ت�س��جل الب�ش��ائر �أن ي�س��وع
مار���س خدم��ة ال�ش��فاء م��ع كل املر�ض��ى يف �إ��سرائيل ،لكنه��ا تو�ض��ح م��ا يلي  :
دائما من رغبة الآب يف ال�شفاء.
•
كان ي�سوع واث ًقا ً
�شفى ي�سوع كل من �أتى �إليه طال ًبا ال�شفاء.
•
�شفى ي�سوع كل من �أ�شار �إليهم الروح.
•

كيف مارس يسوع خدمة الشفاء؟

ر�أين��ا �أن �أنبي��اء العه��د الق��دمي كان��وا �إم��ا يت�ش��فعون م��ن �أج��ل ح��دوث ال�ش��فاء �أو
يعلنون قدومه .لكن الب�ش��ائر ال ت�س��جل �أن ي�س��وع ت�شفع من �أجل ال�شفاء .بل تو�ضح
�أن��ه كان يلت��زم بفع��ل م��ا يع��رف �أن الآب يفعل��ه .وه��ذا يختل��ف م��ن مث��ال �إىل �آخ��ر
م��ن �أمثلة خدمة ال�ش��فاء.
كان ي�س��وع ميار���س خدم��ة ال�ش��فاء دون �أن يب��وق �أمام��ه .وتق��ول لن��ا الب�ش��ائر �إن��ه
�تخدما واح��دة �أو �أكرث من الط��رق التالية:
كان ي�ش��في م�س� ً
اللم�س
•
النطق ب�أمر ال�شفاء
•
�إعالن ال�شفاء
•
ق�ص��ة امل��ر�أة الت��ي مل�س��ت ثوب ي�س��وع لهي مث��ال بارز .بد ًال من �أن يلم�س��ها ي�س��وع
فورا خروج قوة منه .من الوا�ضح �أن م�س��حة ال�ش��فاء كانت
مل�س��ته هي ،فالحظ هو ً
قوية ج ًدا لدى ي�س��وع لدرجة �أن �إميان املر�أة كان كاف ًيا ل�ش��فائها .لقد مدت املر�أة
يده��ا نح��و ي�س��وع و�أكرم اهلل �إميانها .وهذا هو م��ا يحدث اليوم عندما نرفع �أيدينا
هلل يف �ص�لاة �إمي��ان.
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ماذا كان يحدث بعد أن يخدم يسوع اآلخرين بالشفاء؟

كان ي�س��وع يف الغال��ب يعط��ي ن�صيح��ة مفي��دة �أو ت�أكي� ًدا للإمي��ان بع��د �أن ي�ش��في
ال�ش��خ�ص .ن��ري ذل��ك عل��ى �س��بيل املث��ال يف مرق���س  43 : 5ويوحن��ا .41 – 35 : 9
وامل��رة الوحي��دة الت��ي نقر�أ فيها عن �إميان امل�ش��اهدين والأقارب بعد خدمة �ش��فاء
ترد يف يوحنا  .53 : 4نقر�أ مرتني عن انت�شار خرب املعجزة� .أُعجب النا�س بي�سوع
يف م��رة منهم��ا ويف امل��رة الأخ��رى �ش��عروا باخل�ش��ية والرع��ب .لك��ن رد الفعل كان
�س��لب ًيا يف بع���ض الأحيان .ا�ضطهد النا���س ي�س��وع مرتني .ويف م��رة ثالثة جتادلوا
ب�ش�أنه ويف رابعة ت�آمروا ليتخل�صوا منه .ا�ستقر ر�ؤ�ساء الكهنة على قتل ي�سوع بعد
�أن �أق��ام لع��ازر م��ن امل��وت .وقب�ضوا علي��ه بينما يعمل خلادمهم �أذ ًن��ا جديدة .ومن
الأمور العجيبة �أن الب�شائر ت�سجل خم�سة �أمثلة �شفاء بال �أي رد فعل على الإطالق.
لي���س كل الذي��ن �ش��فيوا �آمن��وا بي�س��وع وتبع��وه .حماة بطر���س قامت لتخدم ي�س��وع،
�س خل���ص،
وال�ش��حاذ �س��جد ل��ه يف يوحن��ا  ،9واب��ن خ��ادم املل��ك �آم��ن ب��ه ،وبرمتاو�� ُ
وواحد فقط من الع�رشة الرب�ص عاد �إليه لي�شكره� .أما الت�سعة الباقني فذهبوا بعي ًدا.

التالميذ ومامرسة خدمة الشفاء

كج��زء م��ن خدمت��ه يف ال�ش��فاء ،درب ي�س��وع تالمي��ذه عل��ى اال�س��تمرار يف اخلدم��ة
بعد �صعوده� .أو ًال كان يحر�ص على وجودهم معه عندما يقوم بال�ش��فاء .وبعد �أن
ق�ضوا عدة �أ�شهر معه منحهم ي�سوع �سلطته على �شفاء املر�ضى و�أعطاهم احلق يف
التحدث بقوة ا�سمه.
ي�ص��ف لوق��ا � 6 : 9 – 22 : 8أول مهم��ة �ش��فاء للتالمي��ذ الأثنى ع��شر .وي�س��جل متى
 16 – 1 : 10ومرق�س  19 – 13 : 3ولوقا  6 – 1 : 9تعليمات ي�سوع املف�صلة يف
هذا ال�ش��أن .وي�ضيف متى قائمة ب�أ�س��ماء الأثني ع��شر الذين �أر�س��لهم ي�س��وع اثنني
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تقريرا عما ح��دث .ثم بعد
اثن�ين .وبع��د �أن �أمت��وا املهم��ة ع��ادوا �إىل ي�س��وع ليعط��وه
ً
ذل��ك ذه��ب معه��م �إىل بيت �صيدا حتى يق�ضوا وق ًتا يف ال�ص�لاة والراحة والتقييم.
وبع��د ذل��ك بف�ترة و�س��ع ي�س��وع دائ��رة خدم��ة ال�ش��فاء وجعله��ا تت�ضم��ن  70تلمي� ًذا
أي�ضا �أر�سلهم ي�سوع اثنني اثنني �إىل �أماكن حمددة .و�أعطاهم تعليمات
�آخر .ه�ؤالء � ً
بال�ش��فاء ون��شر الأخبار ال�سارة .ال تعطينا الب�شائر �أي تفا�صيل عن هذه الرحالت.
لكنن��ا نفه��م م��ن لوقا � 41-40 :9أن التالميذ مل ينجحوا كلية يف �ش��فاء املر�ضي.
منوذجا خلدمة ال�ش��فاء وو�س��ع دائرتها حتى ت�ش��مل
ميكننا القول �أن ي�س��وع و�ضع
ً
 80تلمي ًذا على الأقل .خدم ه�ؤالء اثنني اثنني ،م�ستخدمني �سلطة ا�سم ي�سوع .وبعد
قيامت��ه حثه��م ي�س��وع يف �أعم��ال  5 – 4 : 1ولوق��ا  49 : 24عل��ى �أن ميكث��وا يف
�أور�ش��ليم حتى ي�أخذوا م�س��حة الأنبياء بالروح القد���س.
قب��ل اجللجث��ة خ��دم التالميذ مثل جحيزي ،م�س��تخدمني �س��لطة التفوي���ض النبوية.
�أما بعد يوم اخلم�سني  -عندما نالوا م�سحة الروح القد�س  -فخدموا بنف�س طريقة
�ألي�شع وي�سوع ،خدموا ب�صفتهم �أع�ضاء يف جمتمع ال�شفاء النبوي املم�سوح  .
ي�سجل لنا �سفر الأعمال ثمانية �أمثلة على ال�شفاء:
الأعرج عند باب الهيكل (.)10 - 1 : 3
•
�شاول الأعمى (  .)19 - 8 : 9
•
�إينيا�س املفلوج (�أعمال .)35 - 32 : 9
•
•
طابيثا امليتة (�أعمال .)43 - 36 : 9
•
الرجل العاجز يف ل�سرتة (.)10 - 8 : 14
�شاول امل�ضطهد (.)20 - 19 : 14
•
�أفتيخو�س (.)12 - 7 : 20
•
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•

والد بوبليو�س (�أعمال .)8 - 7 : 28

أي�ض��ا �س��بعة ت�رصيح��ات عامة عن خدمة ال�ش��فاء يف �س��فر الأعمال43 : 2 :
هن��اك � ً
و  16 – 12 : 5و  8 : 6و  8 – 4 : 8و  12 – 11 : 19و  .9 : 28تو�ضح لنا القراءة
املت�أني��ة للعه��د اجلدي��د �أن التالمي��ذ اتبع��وا املب��ادئ العام��ة للخدم��ة الت��ي اتبعه��ا
�أنبياء العهد القدمي وال�س��يد امل�سيح.

من الذين خدمهم التالميذ؟

كان الأ�ش��خا�ص الذي��ن خدمه��م التالميذ بال�ش��فاء �ش��حاذين ومنبوذي��ن اجتماع ًيا
�يخا قري ًبا لوايل مالطة.
و�أعداء للب�ش��ارة و�أ�صدقاء و�ش� ً

ما هي األمراض التي شفوها؟

كان معظ��م الأ�ش��خا�ص الذي��ن خدمهم التالميذ يعانون م��ن �أمرا�ض خطرية طالت
مدته��ا و�س��ببت له��م عزل��ة اجتماعي��ة وعج� ًزا اقت�صاد ًي��ا .عل��ى �س��بيل املثال �ش��فى
التالميذ الدو�س��نتاريا واملوت وال�ش��لل والعمى.

أين خدموا؟

مار���س التالمي��ذ خدم��ة ال�ش��فاء يف �س��فر الأعم��ال وه��م يف طريقه��م �إىل اجتم��اع
�صالة �أو وهم يف منزل خا�ص �أو �أثناء اجتماع غري ر�سمي يف الهواء الطلق �أو يف
حقل بعد ا�ضطهاد عنيف �أو يف الكني�س��ة �أثناء خدمة ك��سر اخلبز   .

كيف كانوا يبدءون خدمة الشفاء؟

تو�ضح لنا الت�رصيحات العامة �أن التالميذ مثل ي�س��وع خدموا كل من طلب منهم
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ال�شفاء .كما تو�ضح لنا �سبعة من الأمثلة �أن امل�ؤمنني كانوا على ا�ستعداد للخدمة
عندم��ا يدرك��ون حتري�ض الروح القد���س لهم .على �س��بيل املث��ال ال نعرف بال�ضبط
كيف حث الروح بطر�س على �أن يخدم يف �أعمال  .6 : 3لكن الروح �أخربه بطريقة
ما �أن عليه �أن ي�ش��في الرجل الأعرج و�أن عليه �أن ينطق بالكلمات التي �س��يعطيها
له�" .ش��عر" بطر��س �أو "�س��مع" حتري�ض الروح له وعلم �أن الروح هو الذي يحثه و�أن
ت�شوي�ش��ا �ش��يطان ًيا .وعليه �أطاع �صوت اهلل
ما يدور داخله لي��س �أفكاره اخلا�صة �أو
ً
ونطق بكلماته وقام بعمله .وهكذا �صنع اهلل املعجزة.
كان داف��ع خدم��ة حناني��ا يف �أعم��ال  19 – 10 : 9ه��و ر�ؤي��ا م��ن اهلل .لك��ن اهلل مل
يدع��ه يخ��دم بول���س .مبج��رد �أن تع��رف حنانيا على الأف��كار التي �ش��عر �أنها �صوت
اهلل ،كان علي��ه �أن يطي��ع� .إن اهلل ال يعم��ل ب��دون خادم��ه وحناني��ا ال ي�س��تطيع �أن
يخدم باال�س��تقالل عن اهلل .تو�ضح هذه الق�صة الهامة �أن خدمة ال�ش��فاء ال تقت�رص 
أي�ضا.
عل��ى قادة الكني�س��ة وحده��م .لكنها للتالمي��ذ العاديني � ً
ال يبدو �أن لقاء بطر���س مع �إينيا���س يف �أعمال  35 – 32 : 9يزيد عن كونه زيارة
رعوي��ة معت��ادة .مبج��رد �أن وقف بطر��س �أمام �أينيا���س� ،أدرك �أن اهلل �س��وف ي�ش��في
املفلوج .لقد م�سح الروح بطر�س يف يوم اخلم�سني ،وهذا "الإدراك" �أو "التحري�ض"
كان هو حفظ اهلل لوعده يف عامو���س   8-7 : 3
هناك �أ�سلوب مماثل متبع يف بقية �أمثلة خدمة ال�شفاء يف �سفر الأعمال.

كيف خدم التالميذ؟

تو�ض��ح ه��ذه الأمثل��ة �أن التالمي��ذ كان��وا غال ًب��ا ينطق��ون بعب��ارة �أم��ر عندم��ا كانوا
ي�ش�تركون يف اخلدم��ة م��ع اهلل .على �س��بيل املثال:
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ا�ص ِّي ُق ْم َو ْام�� ِ�ش" (�أعمال 3
�يح ال َّن ِ ِ
ِا�س� ِم َي ُ�س� َ
�وع ْالَ�سِ � ِ
�أمر بطر���س قائالً" :ب ْ

•
.)6 :
�وع ا َّل�ذِي ظَ َه� َ�ر َل��كَ ِ ف الطَّ ِري��قِ ا َّلذِي
•
�أعل��ن حناني��اَ " :ق� ْد أَ � ْر َ�س� َلنِي ال� َّ�ر ُّب َي ُ�س� ُ
��صر" (�أعم��ال .)17 : 9
ِج ْئ َ
َ��ي ُت ْب ِ َ
��ت فِي�� ِه ِلك ْ
•
�يحُ .ق� ْ�م َواف ُْر�� ْ�ش ِل َنفْ�سِ ��كَ "
��صرح بطر���سَ " :ي��ا إِ �ي ِن َيا�� ُ�س َي ْ�ش�فِيكَ َي ُ�س� ُ
�وع ْالَ�سِ � ُ
(�أعم��ال .)34 : 9
�أمر بطر�س قائالً" :قُومِ ي" (�أعمال .)40 : 9
•
نادى بول�سُ " :ق ْم َعلَى ِر ْجل َْيكَ ُم ْن َت ِ�ص ًبا" (�أعمال .)10 : 14
•
يف �أعمال  8 : 28فقط ا�ستخدم التالميذ اللم�س دون �أي �أمر �أو �إعالن لل�شفاء.
يت�ش��ابه ت�رصيح ًي��ا �أعم��ال  12 : 5و  11 : 19م��ع ق�ص��ة امل��ر�أة الت��ي مل�س��ت ث��وب
ي�س��وع .يب��دو �أن اهلل يك��رم الإميان الذي ينطوي علي��ه مثل هذا الفعل .من املحتمل
أي�ضا �أن تكون م�سحة ال�شفاء التي �أخذها بطر�س وبول�س كانت قوية ج ًدا يف هذه
� ً
ملمو�س��ا.
املرات – كما كان احلال مع عظام �ألي�ش��ع – لدرجة �أنها كانت �ش��ي ًئا
ً

ماذا كان يحدث بعد الخدمة؟

دورا
يخربنا �س��فر الأعمال �أن خدمة ال�ش��فاء التي كان التالميذ ميار�س��ونها لعبت ً
هاما يف الكرازة بالب�شارة ومنو الكني�سة الأويل .على �سبيل املثال:
ً
بع��د خدم��ة الرج��ل الأع��رجُ ،قب�ض على بطر���س ويوحنا و�ألقيا يف ال�س��جن
•
وهددهم��ا احل��كام .لك��ن كثريي��ن من الذين �س��معوا تف�س�ير بطر���س للمعج��زة �آمنوا.
�أدت خدمة حنانيا لفاعلية عظيمة يف �إر�سالية بول�س.
•
عنما ُ�شفي �إينيا�س ر�آه جميع ال�ساكنني يف لدة و�سارون و�آمنوا بالرب  .
•
�سمعت كل يافا عن قيامة طابيثا و�آمن كثريون من �أهلها بالرب.
•
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لك��ن ال ترتب��ط كل �أمثل��ة ال�ش��فاء بت�أث�ير معني على الب�ش��ارة� .أدى �ش��فاء املقعد يف
ل�س�ترة �إىل �س��وء فهم وا�ضطهاد .تعزى كثريون بعد �ش��فاء �أفتيخو���س ،لكن ال يقول
الكت��اب �أن �أح� ًدا منه��م �آمن .كما طلب الكثريون ال�ش��فاء بعد �ش��فاء والد بوبليو���س،
لك��ن �س��فر الأعم��ال ال يذكر حت��ول �أحد �إىل الإميان .وهذا يعني �أن ال�ش��فاء �أكرث من
جم��رد "�أداة للب�ش��ارة"� .إنه �إعالن ك��رمي وحمب عن رحمة اهلل.

سياقات خدمة الشفاء

عندما قدم ي�س��وع نف�س��ه كتتميم ملا جاء يف �إ�ش��عياء � ،2 – 1 : 61أو�ضح �أنه مهتم
بخدم��ة الفق��راء .ميكنن��ا اعتب��ار الكلم��ات الهام��ة ال��واردة يف لوق��ا " 18 : 4البيان
الر�س��مي" لي�س��وع .تلخ���ص ه��ذه الكلمات الق�صد من م�س��ح ي�س��وع بال��روح على �أنه
"الك��رازة بالب�ش��ارة للفقراء" .كما تعطي خم�س��ة �أمثلة عل��ى معنى ذلك عمل ًيا.

وه��ذا يو�ض��ح �أن "ال�ش��فاء" و "الإط�لاق" (واللذي��ن �س��نعود لهم��ا الح ًق��ا) لي�س��ا
طريقت��ان خمتلفت��ان للكرازة بالب�ش��ارة للفقراء .لكنهما ممار�س��ة الب�ش��ارة بطريقة
أي�ض��ا �أن خدم��ة ال�ش��فاء وخدم��ة الإط�لاق املم�س��وحتني يج��ب �أن
عملي��ة .ويعن��ي � ً
ُتار�س��ا يف العدي��د م��ن ال�س��ياقات الوا�ضح��ة.

تركيز عىل املجروحني

يختل��ف الكث�ير م��ن الق��ادة ب�ش��أن هوي��ة "الفق��راء" الذي��ن ُم�س��ح ي�س��وع ك��ي ي�ص��ل
�خ�صا يجثم مرتع ًدا
�إليه��م .الكلم��ة اليونانية (� )ptochosأي "فقري" تعني حرف ًيا "�ش� ً
�أو يختب���أ يف خ��وف" .ت�صي��غ بع���ض الرتجم��ات ه��ذه الكلم��ة ب��ـ "احلزان��ى" �أو
"املبتل��ون" ولي���س "الفق��راء" وه��ي �صياغ��ة �أف�ض��ل .ميكنن��ا �أن نق��در ه��ذه احلقيق��ة
الي��وم ب��أن نفك��ر يف "املجروح�ين".
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وه��ذا يعن��ي �أن م�س��حة ال��روح لي�س��ت معط��اة لن��ا لك��ي ت�س��اعدنا على الو�ص��ول �إىل
ه��ؤالء الذي��ن لديه��م م��وارد مادي��ة ومالي��ة قليل��ة .لكنه��ا معط��اة لن��ا لك��ي ن�س��اعد
املبتلني واملجروحني – ك�سريي القلوب والعمى وامل�أ�سورين واملقموعني وهكذا.
ي�س��اعدنا هذا على �أن نفهم �أن "الكرازة بالب�ش��ارة للفقراء" ال تعني ق�رص الب�ش��ارة
على فئة واحدة من املجتمع كما لو �أن الب�شارة موجهة �إىل �أكرث الأ�شخا�ص عو ًزا
يف املجتم��ع .لكنه��ا تعن��ي الو�ص��ول �إىل القاع��دة العري�ض��ة م��ن الأنا���س العاديني
حولن��ا والذي��ن هم مبتلني �أو جمرحني �أو مثقلني بهم     .

تركيز عىل امللكوت

ر�أين��ا يف اجل��زء الأول م��ن كت��اب "مل��ك اهلل" كي��ف �أعل��ن ي�س��وع ق��دوم امللكوت عن
طريق الآيات والعجائب� .إن امللكوت هو اخرتاق ملك اهلل ال�س��ماوي ملجال احلكم
الأر�ض��ي ،اخ�تراق ق��وى "الزم��ن الآت��ي" له��ذا "الزم��ن ال��شرير احلا��ضر" .لق��د دف��ع
ملكوت اهلل مملكة ال�شيطان �إىل الوراء (متى  .)12 : 11وكانت املعجزات وال�شفاء
الذين قدمهما ي�سوع دلي ًال �إيجاب ًيا على �أن ملكوت اهلل قد �أتى كما يو�ضح لنا متى
 .28 : 12يو�ض��ح و�ص��ف بطر���س خلدم��ة ي�س��وع يف �أعم��ال  38 : 10ه��ذه احلقيقة:
ا�ص ِة كَ ْي َف َم َ�س َح ُه ا ُ
وح ا ْل ُق ُد ِ�س َوا ْل ُق َّو ِة ا َّلذِي َجالَ َي ْ�ص َن ُع
" َي ُ�س ُ
ِالر ِ
وع ا َّلذِي مِ َن ال َّن ِ َ
هلل ب ُّ
ال َت َ�س�لِّطِ َعل َْي ِه ْم ِ �إ ْبلِي�� ُ�س لأَ َّن ا َ
ِيع ْ ُ
ان َم َعهُ"� .إن ر�س��الة امللكوت
هلل كَ َ
يا َو َي ْ�ش�فِي َجم َ
َخ ْ ً
ومعجزات امللكوت هما "البيان الر�سمي" للملكوت .لذلك ترتبط خدمة ال�شفاء التي
مار�س��ها ي�س��وع بق��دوم امللك��وت .ال�ش��فاء ه��و "عالم��ة" عل��ى ح�ضور امللك��وت لأنه
"عين��ة" تو�ض��ح �أعم��ال امللك��وت .وعليه يكون ال�ش��فاء "فاترينة عر���ض" للملكوت،
وطريق��ة اهلل لإعالن امللكوت للعامل.
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تركيز عىل البشارة

يو�ض��ح لوق��ا � 18 : 4أن ي�س��وع ُم�س��ح بال��روح القد���س لك��ي ي�ص��ل �إىل املجروح�ين 
عن طريق الكرازة بالب�شارة .وهذا يعني �أن خدمة املجروحني ال يجب �أن تنف�صل
ع��ن الك��رازة بالب�ش��ارة له��م.
لا خلدم��ة
ر�أين��ا �أن م�س��حة الأنبي��اء بال��روح يف العه��د الق��دمي �أعدته��م �إع��دا ًدا كام� ً
ال�ش��فاء .لكنه��ا �أُعطي��ت له��م يف الأ�سا���س ك��ي تقويه��م يف نق��ل كلم��ة ال��رب ودع��وة
النا��س �إىل الرج��وع �إىل اهلل.
بنف���س الطريق��ة كان اله��دف الأ�سا�س��ي من م�س��حة ي�س��وع هو التح��دث بكلمات اهلل
أي�ضا ال�شفاء واخلال�ص .وبنف�س القدر م�سحة الروح التي توجه
– لكن هذا ت�ضمن � ً
وتقوي خدمتنا معطاة لنا كي نعلن �ش��خ�ص ي�س��وع ب�صورة �أكرب.
كان��ت خدم��ة ال�ش��فاء التي مار�س��ها ي�س��وع ت�ش�ير �إىل ق��وة اهلل ورحمت��ه .كما كانت
ت�ؤك��د عل��ى م��ا يقول��ه� .أكدت �أعمال ي�س��وع على �إعالنه �أن ملك��وت اهلل قد �أتى بقوة
عظيمة بني الأ�ش��خا�ص العاديني و�أنه مفتوح لكل �ش��خ�ص.
�أُر�س��ل التالمي��ذ الذي��ن دربه��م ي�س��وع ك��ي يعلن��وا ملك��وت اهلل وي�ش��فوا املر�ض��ى
ويح��رروا م��ن تت�س��لط عليه��م قوة �إبلي���س .مل تكن هذه املهام منف�صل��ة عن بع�ضها
البع���ض .ذه��ب التالمي��ذ اثن�ين اثن�ين م��ن قري��ة �إىل قري��ة يخدم��ون النا���س الذي��ن
يقابلونهم ب�إعالن الأخبار ال�س��ارة وتقدمي �ش��فاء اهلل والتحرير من قب�ضة �إبلي���س.
�أبق��ى امل�س��يحيون الأوائ��ل عل��ى ه��ذه الدع��وات جمتمع��ة ،حي��ث ك��رزوا و�ش��فوا
و�أخرج��وا ال�ش��ياطني .عندم��ا كان �ش��خ�ص م��ا ُي�ش��فى �أو يتح��رر م��ن �إبلي���س ،كان��وا
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تف�س�يرا ي�ش�ير �إىل ي�س��وع وح��ده .وكان ه��ذا ه��و �أحد الأ�س��باب وراء ظاهرة
يعط��ون
ً
منو الكني�س��ة.

أسلوب حياة مالئم

عا���ش ي�س��وع ب�ين �أنا���س عاديني جمروح�ين بطريق��ة �أو�ضحت له��م �أن اهلل يقبلهم
ويحبه��م .وق��د �أك��دت خدمة ال�ش��فاء على �ص��دق الأخبار ال�س��ارة املتعلقة باملغفرة
وبين��ت املحب��ة الإلهية التي دل��ت عليها حياته بينهم.
م�ش��ى ي�س��وع ب�ين احلزان��ى يك��رز بالب�ش��ارة ويخ��دم ب�ش��فاء اهلل .مل ي�أت ي�س��وع من
ال�س��ماء ب��كل اجل�لال والهت��اف ال��ذي يرتب��ط ب�ش��خ�صه كاهلل .لكن��ه ب�ين توح��ده مع
الإن�سانية عندما عا�ش ك�إن�سان عادي وعانى من نف�س ال�ضغوط التي يعاين منها
الآخرون.
عا���ش ي�س��وع بطريق��ة جعل��ت الأ�ش��خا�ص املجروح�ين يرتبط��ون ب��ه ،حي��ث �أكل
دائم��ا موج��و ًدا
م��ن طعامه��م و�أق��ام يف منازله��م وا�س��تمع �إىل م�ش��غولياتهم وكان ً
أي�ضا م��ع ه�ؤالء الذي��ن رف�ضهم املجتمع
م��ن �أجله��م وم�صاد ًق��ا �إياه��م .وق��د توحد � ً
العادي.
ال ميك��ن ف�ص��ل خدم��ة ال�ش��فاء املم�س��وحة ع��ن �س��ياق "حي��اة الب�ش��ارة ب�ين 
املجروح�ين" دون �إح��داث بع�ض الت�ش��ويه لر�س��الة الب�ش��ارة وللخدم��ة .وهذا يعني
�أن كل خدمتنا يف الروح يجب �أن تكون يف �س��ياق �أ�س��لوب حياة ي�س��هل من �إعالن
الب�ش��ارة .وذل��ك ع��ن طري��ق احلر���ص على الرتكي��ز عل��ى احلزانى ل�س��د احتياجاتهم
دائما.
والوج��ود م��ن �أجله��م ً
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أي�ض��ا �أن ن��درك �أن ي�س��وع يف لوق��ا  6 – 1 : 9و  9 – 1 : 10وج��ه تالمي��ذه
نحت��اج � ً
نحو اخلدمة يف �إطار �أ�سلوب حياة يعتمد على اهلل فيما يتعلق بقوة ال�شفاء وت�سديد
االحتياجات املادية.

شفاء املؤمنني:

ت�أت��ي معظ��م �أمثل��ة العه��د اجلدي��د ع��ن خدم��ة ال�ش��فاء يف �س��ياق تب�ش�يري .تنعك���س 
هذه احلقيقة يف ن�صو�ص مثل مرق�س  .18 – 14 : 16لكن العهد اجلديد ال يتجاهل
وعود العهد القدمي املتعلقة بال�ش��فاء الذي �أعطاه اهلل ل�ش��عبه.
ر�س��الة يعق��وب  16 – 13 : 5ه��ي ن���ص مه��م يتح��دث ع��ن ال�ش��فاء يف �إط��ار تطبيق
عملي خا�ص لالهتمام الرعوي .ي�شجع هذا الن�ص امل�ؤمنني على طلب ال�شفاء من
اهلل وعل��ى الإمي��ان بوع��ود اهلل واحل�ص��ول عل��ى ال�ش��فاء الذي يحتاجون��ه من الرب.
وي�ش��جعهم كذلك على تقدمي �أنف�س��هم لل�ش��فاء الرعوي  .
يعلمن��ا يعق��وب  13 : 5رد الفع��ل ال�صحي��ح جت��اه املعان��اة :علين��ا �أن ن�صل��ي ال 
كث�يرا .علين��ا �أن جن��د م�صدر ت�س��ديد احتياجن��ا يف اهلل ال �أن نعتمد على
�أن ن�ش��تكي ً
خربتن��ا �أو عل��ى �ش��هادة الآخرين.
�إنن��ا ال  ُن�ترك مبفردن��ا �إن ا�س��تمر املر���ض .يق��ول يعق��وب � 14 : 5إن��ه علينا يف هذه
احلالة �أن ن�س��تدعي �ش��يوخ الكني�سة من �أجل خدمتنا.
ويعلمن��ا يف � 15 : 5أن �ص�لاة الإمي��ان ت�ش��في املري�ض .الكلم��ة اليونانية املرادفة
للفع��ل "ي�ش��في" ه��ي ( )sozoوه��ي ُت�س��تخدم يف العه��د اجلدي��د مبعن��ى "ي�ش��في" و
"يخل�ص" .يذكرنا هذا �أن ال�شفاء هو جانب من جوانب عمل اهلل الأو�سع للخال�ص.
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كم��ا ي�ؤك��د يعق��وب � 15 : 5أن م��ا ي�ش��في لي���س ه��و الزي��ت وال �ص�لاة ال�ش��يوخ وال 
�إمي��ان امل�ؤم��ن بل ال��رب هو ال��ذي ُيقيم  .
أي�ض��ا �إىل مب��د�أ العه��د الق��دمي املتعل��ق ب ��أن اخلطي��ة ميك��ن �أن
ويعيدن��ا ع��دد ً � 15
تت�سبب يف املر�ض .ويف هذه احلالة تكون امل�شورة الرعوية هي احلل .ويجب على
�شيوخ الكني�سة الت�أكد من حدوث اعرتاف متبادل� .سنتناول هذه النقطة فيما بعد.
بالت�أكي��د هن��اك الكث�ير لنتعلم��ه عن خدمة ال�ش��فاء من العهد اجلدي��د .لكن التطبيق
املبا�رش ل�شكل وخطوات و�سياقات اخلدمة هو �أمر غري مالئم.
وف��وق ذل��ك كل��ه نحت��اج �أن ن�أخ��ذ م�س��حة ال��روح الت��ي بدونه��ا �س��نكون عاجزي��ن
وغري ملهمني مثل جيحزي� .إن مل تكن كل خدمتنا موجهة من قبل الروح القد���س 
ومم�س��وحة بقوت��ه ،ف�س��يكون م�صريها الإحباط وع��دم الفاعلية                      .
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خدمة الشفاء اليوم

                  
ر�أين��ا �أن جمموع��ة قليل��ة خمت��ارة م��ن الأنبي��اء املم�س��وحني بال��روح القد���س ه��م
فق��ط م��ن كان ب�إمكانه��م ممار�س��ة خدم��ة ال�ش��فاء يف العهد القدمي .لكن لأن ي�س��وع
قد عمد الكني�س��ة بالروح القد���س يف يوم اخلم�س�ين �أ�صبح ب�إمكان كل امل�ؤمنني �أن
مم�سوحا
يخدموا مع اهلل يف خدمة ال�شفاء .وال�رشط الوحيد هو �أن يكون ال�شخ�ص
ً
بالروح القد���س من قبل ي�س��وع.
�إن معن��ى "املهم��ة العظم��ي" يف مت��ى  20 - 18 : 28ه��و �أن كل امل�ؤمن�ين م��ن كل
الأمم �إىل �آخ��ر الأي��ام عليه��م �أن يتعلموا طاعة كل التعليمات التي �أعطاها امل�س��يح
للأثتي ع��شر ر�س��والً .وتت�ضمن هذه التعليمات �شفاء املر�ضى بالت�أكيد.
هن��اك بالطب��ع بع���ض امل�ؤمن�ين الذين يعملون يف خدمة ال�ش��فاء �أك�ثر من غريهم.
ورمب��ا ي�أخ��ذ القليل��ون "موهبة" �ش��فاء خا�ص��ة .لكن ب�إمكان كل ع�ض��و من �أع�ضاء
�ش��عب اهلل النب��وي �أن ميار���س خدم��ة ال�ش��فاء اخلا�صة ب��ه .وهذا يعني �أن��ه علينا �أن
انطباعا ب�أن
نتجن��ب �أ�س��اليب اخلدم��ات الكن�س��ية والنم��اذج اخلدمي��ة الت��ي تعط��ي
ً
بع�ض الأفراد املميزين هم فقط من ميكنهم ممار�س��ة خدمة ال�ش��فاء.
تق��ول رومي��ة � 6 : 12إنن��ا يج��ب �أن ن�س��تخدم موهب��ة النب��وة بالن�س��بة �إىل �إميانن��ا.
وهذا يعني �أن املوهبة ميكن �أن تكون �أكرث �أو �أقل قوة يف �شخ�ص عن �شخ�ص �آخر.
�أو �أن تتط��ور يف الق��وة يف نف���س ال�ش��خ�ص عل��ى م��دار فرتة من الزم��ن .يبدو �أن هذا
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هو ال�سبب الذي دفع بول�س يف  1تيموثاو�س  14 : 4و 2تيموثاو�س � 6 : 1أن يذكر
تيموثاو�س ب�أال يتجاهل املوهبة التي ميتلكها بل ي�رضمها داخله.
ل��و �أن تيموثاو���س ق��د �س��مح �أن ت�ضع��ف موهبته رمب��ا عن طريق عدم ا�س��تخدامها،
فيمكن �أن يحدث نف���س الأمر معنا بكل ت�أكيد فيما يتعلق بال�ش��فاء .ولو �أن موهبة
أي�ض��ا �أن ننمو يف
تيموثاو���س ميك��ن تقويته��ا ع��ن طريق ا�س��تخدامها ،علين��ا نحن � ً
ممار�س��ة امله��ارات الروحية والعملي��ة الالزمة للخدمة العملية.
نحت��اج ب�صف��ة خا�ص��ة �إىل �أن نكت�س��ب خ�برة يف جم��ال املواه��ب الروحي��ة الهامة
بالن�سبة خلدمة ال�شفاء امل�سيحية مع اهلل .نحتاج بالإ�ضافة �إىل معرفتنا ب�أن الآب
ه��و اهلل ال�ش��ايف و�أن االب��ن ي�ش��في و�أن ال��روح فين��ا ومعن��ا ك��ي ي�ش��في� ،أن نع��رف
أي�ضا "كيفية" ممار�س��ة خدمة ال�شفاء.
� ً

تشجيع الله عىل الخدمة:

ر�أين��ا �أن كل اخلدم��ة يف ال��روح تتوق��ف عل��ى �إدراك توجي��ه وح��ث ال��روح لنا .رمبا
نع��رف كل الأ�سا�س��يات والوع��ود الكتابي��ة ،لكنن��ا ل��ن ن�س��تطيع �أن نخ��دم بفاعلي��ة
حت��ى ن��درك كي��ف يتوا�ص��ل اهلل معنا من خ�لال الروح.
ر�أين��ا �أن اهلل كان يوح��ي لأنبي��اء العه��د القدمي باخلدمة عن طريق كلمة اهلل وعبء
الرب وروح اهلل .وميكننا �أن نتوقع �أن يوجهنا بطرق مماثلة.
يتح��دث اهلل معن��ا به��دوء عل��ى مدار ف�ترة من الزمن ك��ي يعدنا للخدم��ة معه .لكنه
أي�ض��ا عندما يريدنا �أن نخدم ،ويحدث هذا عامة عن طريق املوهبة
يتح��دث �إلين��ا � ً
الروحية التي نعرفها با�سم "كالم معرفة" .ر�أينا �أن ي�سوع والر�سل كانوا "يدركون"
�خ�صا معي ًنا ،وكانوا ي�س��تطيعون مب�س��اعدة الروح
عندما يريدهم اهلل �أن يخدموا �ش� ً
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القد�س �أن يتعرفوا على هذا ال�شخ�ص من بني اجلمع .على �سبيل املثال خدم ي�سوع
�خ�صا واح� ًدا فق��ط عن��د برك��ة بي��ت ح�س��دا ،وعل��م بطر��س �أن اهلل يري��ده �أن يخ��دم
�ش� ً
الرج��ل الأعرج عند باب الهيكل.
ميكننا اليوم باملثل �أن ندرك يف داخلنا �أن اهلل ي�ش��في �أو على و�ش��ك ال�ش��فاء .على
�سبيل املثال ميكننا �أن "ندرك" �إما ال�شخ�ص �أو املوقف الذي �سي�شفيه اهلل.
انطباعا مرئ ًيا عن ال�شخ�ص
يف بع�ض الأحيان عندما منار�س خدمة ال�شفاء ن�أخذ
ً
ال��ذي �س ُي�ش��في .ويف �أحي��ان �أخ��رى "ن�ش��عر" ب��أمل  �أو ح��رارة �أو �أي �أح�سا��س �آخر يف
�أجزاء ج�س��منا املقابلة للجزء الذي �سي�ش��فيه اهلل يف ال�ش��خ�ص الذي �س��نخدمه .هذه
هي بع�ض الطرق التي يدلنا بها الروح على �أن اهلل ي�ش��في موقفًا ما.

التعرف عىل إرادة الله للخدمة

معرفة م�ش��يئة اهلل هي واحدة من �أ�صعب �أركان احلياة امل�س��يحية .لكن �أ�سا�س��يات
التلم��ذة واال�س��تماع �إىل اهلل تنطب��ق عل��ى كل جان��ب م��ن جوان��ب خدم��ة اهلل مبا يف
ذل��ك اخلدم��ة يف ال��روح� .إن �أهمي��ة اال�س��تماع �إىل ال��روح والت��صرف حتت �إر�ش��اده
عندما ن�أخذ وجبة ل�ش��خ�ص ما ت�س��اوي �أهمية اال�ستماع �إليه عندما نقوم ب�إخراج
�ش��يطان� .أي��ة كان��ت اخلدمة التي نقوم بها ،يج��ب �أن تكون حتت قيادته.

رمب��ا تك��ون �أف�ض��ل طريق��ة لتعل��م متيي��ز �ص��وت اهلل ه��ي �أن ن�س��أله �أ�س��ئلة حم��ددة.
علينا �أو ًال �أن ن�س�أل اهلل عما يريدنا �أن نفعله �أو نقوله .ثم علينا بعد ذلك �أن "نغربل"
�أو منتحن الأفكار التي ت�أتينا حتى نف�صل النفاية الإن�س��انية عن الأجزاء الإلهية.
ثم بعد ذلك ن�ضع نتيجة االمتحان قيد التنفيذ .نتناول هذه النقطة بالتف�صيل يف
كتاب "اال�ستماع �إىل اهلل".
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البدء يف مامرسة خدمة شفاء الله:

�إن املب��ادئ الت��ي نقرتحه��ا هن��ا �أو يف الف�ص��ول القادم��ة فيم��ا يتعل��ق مبج��االت
�أخ��رى م��ن جم��االت اخلدمة لي�س��ت قواع��د كتابية علينا �أن نتبعه��ا كما يتبع العبد
الأوامر .لكنها خطوط �إر�شادية يجب �أن نطلب من الروح �أن يف�رسها لنا مبا يتفق
م��ع املوقف الذي �س� ُتطبق فيه.

الصالة

�إن غي��اب ال�ص�لاة التح�ضريي��ة ه��ي واحدة من �أ�س��باب عدم فاعلي��ة اخلدمة .علينا
�أن نق�ض��ي وق ًت��ا يف ال�ص�لاة يع��ادل الوق��ت ال��ذي نتوق��ع �أن نق�ضي��ه يف اخلدم��ة.
ويت�ضم��ن ه��ذا الت�ش��فع م��ن �أج��ل التحل��ي باجل��راءة كم��ا يف �أعم��ال ،30 – 29 : 4
وق�ضاء وقت يف الإن�صات ال�صامت منتظرين ت�شجيع اهلل وحتري�ضه على اخلدمة
كم��ا يف �أعم��ال .40 : 9

الرشكة

ر�أين��ا �أن مب��د�أ ال��شركة ه��و مب��د�أ ه��ام ج� ًدا يف كل الكتاب املقد���س .وه��ذا يعني �أن
منار�س خدمة ال�شفاء مع �رشيك �أو يف �إطار فريق .تعلم التالميذ من ال�سيد امل�سيح
عندم��ا كان ي�ش��في .ل��ذا �س��يكون �إعداد وتدري��ب جيد لنا �إن ق�ضين��ا وق ًتا مع م�ؤمن
�أخ��ر ل��ه خ�برة �أك�ثر يف جم��ال خدمة ال�ش��فاء .ر�أين��ا يف كتاب "املجد يف الكني�س��ة"
كيف ميكن لنظام اخللية �أن يح�سن عملية التلمذة يف احلياة الكن�سية .ينطبق نف�س 
الأم��ر عل��ى اخلدم��ة يف ال��روح .خليت��ك ه��ي املكان الذي �س��تتعلم فيه كي��ف تخدم،
والفريق ال�صغري ميكن �أن يعطيك مثا ًال على كيفية اخلدمة وي�ساندك بينما تخطو
�أوىل خطوات��ك يف ه��ذا املجال اجلديد مع الروح.
من الأف�ضل �أن نتجنب قيام �أكرث من ثالثة �أ�ش��خا�ص بخدمة �ش��خ�ص واحد ،حيث
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من املمكن �أن ي�س��بب له هذا الو�ضع الت�شوي���ش وت�صبح خدمته غري فعالة كما يف
مت��ى  .16 : 17ميك��ن للم�ؤمن�ين الآخري��ن الذين يت�ش��وقون �إىل اخلدمة �أن يجل�س��وا
يف �صم��ت بينم��ا ي�صل��ون بح��رارة من �أجل م��ن يخدمون كي يعطيه��م الروح القوة
والتوجيه.

الصرب

تو�ض��ح  2كورنثو���س � 4 – 3 : 6أن اخلدم��ة حتت��اج �إىل �ص�بر ،حي��ث �أنن��ا ��سري ًعا
ما ُن�س��تنزف ب�س��بب الت�أخريات وامل�ش��اكل والأ�ش��خا�ص �صعاب املرا���س .ي�س��تخدم
الكت��اب املقد���س كلم��ات يوناني��ة خمتلف��ة للتعب�ير ع��ن "ال�ص�بر جت��اه النا���س"
( )makrothumiaو"ال�ص�بر  جت��اه الظ��روف" ( ،)hupomoneويعلمن��ا �أ�ش��ياء
خمتلف��ة عنهم��ا .تع�بر الرتجم��ات القدمي��ة للكت��اب املقد���س ع��ن معن��ى ال�صرب هذا
برتجم��ة كلم��ة ( )makrothumiaب��ـ "ط��ول الأن��اة" (.)long suffering
لي���س علين��ا �أن ن�صل��ي من �أج��ل  "طول الأن��اة" ( )makrothumiaحيث �أن لنا �صرب
ي�سوع جتاه النا�س داخلنا .نرى هذا يف غالطية  27 : 3وكولو�سي  .12 : 3تو�ضح
غالطي��ة � 22 : 5أن ه��ذا الن��وع م��ن ال�ص�بر يتط��ور طبيع ًي��ا داخلن��ا كجان��ب م��ن
جوانب عم��ل الروح يف حياتنا.
لك��ن الكت��اب املقد���س يعلمن��ا �أنن��ا بحاج��ة �إىل ال�صالة م��ن �أجل ال��ـ ()hupomone
�أي "البق��اء �أقوي��اء" وه��ذه �صف��ة تو�ض��ح  2كورنثو���س � 12 : 12أنه��ا عالم��ة م��ن
عالم��ات الر�س��ولية .ويو�ض��ح يعق��وب � 4 – 2 : 1أن اهلل ينم��ي ه��ذه ال�صف��ة فين��ا
م��ن خ�لال التج��ارب والتدري��ب والأمل� .إنن��ا نحتاج �إىل ال��ـ ( )hupomoneكي مننع
الظ��روف م��ن �أن تك��ون ه��ي املح��دد لتجاوبن��ا م��ع اخلدم��ة ،ولك��ي ت�س��اعدنا عل��ى
الثب��ات يف وق��ت تثبي��ط الهزمية.
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التواضع

ينج��ذب بع�ض امل�ؤمنني �إىل خدمة ال�ش��فاء لأ�س��باب خاطئ��ة .لكن املحبة والطاعة
كانت��ا هم��ا الداف��ع املحرك لل�س��يد امل�س��يح للقيام به��ذه اخلدمة .وعلين��ا �أن نتحلى
ب�إن��كار ال��روح لل��ذات ،ونه��دف �إىل تركي��ز كل االنتب��اه عل��ى اهلل دون الأم��ل يف
احل�ص��ول عل��ى �أي جمد.
ال يوج��د �أي �إن�س��ان ميكن��ه �أن ي�ش��في �آخ��ر .ال�ش��يء الوحيد الذي ميك��ن �أن ن�أمله هو
�أن نكون عبي ًدا "بطالني" ي�س��تخدمهم اهلل يف �صنع معجزة.

األسئلة

ر�أين��ا �أن املب��ادرة الكتابي��ة خلدم��ة ال�ش��فاء تك��ون �إم��ا �ش��خ�ص يطلب" :م��ن ف�ضلك
ا�ش��فني" �أو اهلل ي�أم��ر�" :أخ��دم ه��ذا ال�ش��خ�ص ب�ش��فائي" .تنق�س��م معجزات ال�ش��فاء يف
العه��د اجلدي��د �إىل ق�س��مني مت�س��اويني :ن�ص��ف املعج��زات كان��ت نتيج��ة ا�س��تجابة
لتعليم��ات �إلهي��ة والن�ص��ف الأخ��ر كان بن��اء على طلب �إن�س��اين   .
نحت��اج ونح��ن نخ��دم �إىل �أن ن�س��تمع �إىل ك ًال م��ن اهلل وال�ش��خ�ص ال��ذي ن�س��عى �إىل
مرارا
م�ساعدته .وميكننا فعل ذلك يف جو من الهدوء واخل�صو�صية .ترينا الب�شائر ً
�رارا كي��ف �أ�س��كت ي�س��وع ال�ضو�ض��اء �أو انتق��ل �إىل م��كان خا���ص قب��ل �أن يق��وم
وتك� ً
بخدمته  .
أي�ضا على م�س��توى طبيعي
مل يعمل ي�س��وع على م�س��توى فوقي فقط .لكنه ت�رصف � ً
قائ��م عل��ى املالحظ��ة واال�س��تنتاج .يخربن��ا مرق���س  9 : 5و  26 – 22 : 8و : 9
 29 – 14ولوقا  43 – 40 : 18ويوحنا � 6 : 5أن ي�س��وع كان ي�س��أل خم�س��ة �أ�س��ئلة
وا�ضحة .و�س��نحتاج يف الغالب �أن ن�س��ال �أ�س��ئلة مماثلة:
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•

ما اسمك؟

•

ماذا تريد أن أفعل بك؟

•

أتريد أن تربأ؟

•

كم من الزمان منذ أصابه هذا؟

•

هل تبرص شي ًئا؟

وجه ي�س��وع هذا ال�س��ؤال �إىل �ش��يطان .لكنه ال�س��ؤال الطبيعي الذي نبد�أ به خدمتنا
مع �شخ�ص غريب        .

وا�ضحا ب�ش�أن ما يطلبه.
ي�ساعد هذا ال�س�ؤال ال�شخ�ص على �أن يكون
ً
من املهم �أن نت�أكد من �أن ال�شخ�ص جاد ب�ش�أن ما يطلب ومدرك للنتائج املرتتبة
أي�ضا �أن نت�أكد من �أننا ال "نفر�ض" ال�شفاء عليه.
على ال�شفاء .وعلينا � ً
رمبا نحتاج �إىل البحث يف ظروف وخلفيات امل�شكلة حتى نتبني �سبب املر�ض.

دائما �أن نحاول معرفة ما يحدث �أثناء اخلدمة.
علينا ً
وكما ن�س��أل ال�ش��خ�ص ،علينا �أن ن�س��أل اهلل �إن كان هناك �أي �ش��يء �آخر نحتاج �أن
نعرف��ه .رمب��ا "ن��درك" �ص��ورة م��ا �أو كلمة ما علين��ا �أن ننقلها .رمبا ندرك �س��ؤا ًال ما
�أو �س��ب ًبا غ�ير م��ادي� .إن مل يخربن��ا اهلل �ش��ي ًئا ،فقد قال ال�ش��خ�ص لن��ا كل ما نحتاج
�أن نعرفه.
يبدو �أن احلالة اجل�سدية التي كان عليها ك ًال من �إبيمالك ومرمي وملخ�س والرجل
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الذي عند بركة بيت ح�س��دا والرجل الذي �أنزله �أ�صدقا�ؤه من ال�س��قف كانت ب�س��بب
اخلطي��ة .ي��صر بع�ض القادة اليوم على التوب��ة واملغفرة قبل الت�رصيح بوجود �أية
�إمكاني��ة لل�ش��فاء .لك��ن هذا لي��س �أ�س��لو ًبا كتاب ًي��ا .يوجد يف بع�ض الأح��وال كما يف
يعق��وب  16 : 5ارتب��اط ب�ين االع�تراف باخلطي��ة وال�ش��فاء الرع��وي .لكن هذا لي���س 
دائما.
هو الو�ضع ً
ُيعل��م بع���ض الق��ادة �أن ال�ش��يطان ه��و ال�س��بب وراء كل مر���ض .ويقول��ون �إن��ه يج��ب
طرده قبل �أن يبد�أ ال�شفاء� .سرنى الح ًقا �أن الكتاب املقد�س مييز بني اخلال�ص من
دائما.
الأرواح ال��شريرة وال�ش��فاء اجل�س��دي .ويج��ب الت�أكي��د عل��ى هذا الف��رق ً

الخدمة

�أ��شرنا فيم��ا �س��بق �إىل �أفع��ال ال�ش��فاء املختلف��ة التي ا�س��تخدمها ي�س��وع والتالميذ.
ونفع��ل ح�س� ًنا �إن اتبعن��ا مثاله��م .لكن علينا �أن نتذكر ثالث��ة مبادئ كتابية عامة:
"و�ض��ع الأي��ادي" عل��ى الر�أ���س يرتب��ط بخدم��ة الربك��ة �أك�ثر مم��ا يرتب��ط
•
بخدم��ة ال�ش��فاء� .س��نعود �إىل ه��ذه النقط��ة يف اجل��زء العا��شر.
ال�ص�لاة ُترف��ع قب��ل اخلدم��ة .ترتب��ط كلم��ات الأم��ر �أو الإع�لان بخدم��ة
•
ال�ش��فاء.
من املمكن �أن يحثنا اهلل على �أن نقرتح �شي ًئا على ال�شخ�ص لكي يفعله            .
•
االقرتاح��ات التالي��ة ه��ي للم�ؤمن�ين الذي��ن لي���س لديه��م خ�برة يف خدم��ة ال�ش��فاء.
ويج��ب �أن تتن��وع طب ًق��ا لقي��ادة ال��روح القد���س لنا �أثن��اء العمل.
   
تريحا
•
علي��ك �أن تظه��ر حمب��ة امل�س��يح ط��وال الوق��ت .ابت�س��م واجل���س م�س� ً
ف��اهلل ه��و ال�ش��ايف.
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�أجل���س م��ع رفيق��ك يف اخلدم��ة واعرتف��ا لبع�ضكم��ا البع���ض ب�أي��ة خطي��ة
•
واطلب��ا املغف��رة    .
اطل��ب م��ن ال��روح القد��س �أن ير�ش��دك ويعطي��ك اجل��راءة والق��وة والقدا�س��ة.
•
�أطل��ب من��ه �أن يوجه��ك كيف ت�صلي .حاول �أن متيز وحتدد �إن كنت �س��ت�صلي �صالة
تو�س��ل �أو موافق��ة �إىل �آخ��ره� .أو �إن كن��ت �س��تنطق بكلم��ة �أم��ر �أو تعل��ن كلم��ة توبي��خ    .
لتبق��ى عين��اك مفتوحت��ان ،فهن��اك بع���ض املعلوم��ات الت��ي ن�أخذه��ا م��ن
•
ال��روح مبالحظ��ة ردود فع��ل ال�ش��خ�ص.
ا�س��تمع جي � ًدا ل�ص��وت اهلل وحت��دث مب��ا ي�ضع��ه عل��ى ل�س��انك .ا�س��تمر يف
•
توجي��ه الأ�س��ئلة ل��ه وا�س��تمع �إىل �إجابات��ه        .
ا�س���أل اهلل �إن كان علي��ك �أن تلم���س ال�ش��خ�ص �أم ال .ل��و م��ن الأف�ض��ل �أن
•
تلم�س��ه ،فلت�ض��ع ي��دك عل��ى مالب�س��ه بالقرب م��ن اجلزء الذي ي�ش��عر فيه ب��الأمل .وال 
يج��ب �أن تلم���س ال�ش��خ�ص �أب�� ًدا دون موافقت��ه.
وج��ه �أ�س��ئلة مث��ل" :ه��ل ت�ش��عر ب��أي �ش��يء؟"" ،م��ا ال��ذي يح��دث؟" علي��ك �أن
•
تت�أك��د م��ن �أن��ه يطلع��ك عل��ى كل �ش��يء يح��دث.
راق��ب ردود الأفع��ال اجل�س��دية لأنه��ا تو�ض��ح �أن اهلل يعم��ل� ،إال �أنه��ا جم��رد
•
ردة فع��ل اجل�س��د لعم��ل اهلل.
�إذا حدث رد فعل ج�سدي عليك �أن ت�ساعد ال�شخ�ص �أن يرتاح قدر الإمكان
•
لك��ن علي��ك �أن ت�س��تمر يف اخلدم��ة.
�شجع ال�شخ�ص و�ساعده على الهدوء وذكره بح�ضور وقوة ومواعيد اهلل.
•
حافظ على ا�ستمرار اخلدمة مع ال�شخ�ص ومع رفيقك ومع اهلل  .
•
�إن كن��ت غ�ير واث��ق ب�ش��أن ما علي��ك �أن تفعله بعد ذلك� ،س��يكون من املفيد
•
�أن ت�صل��ي بالأل�س��نة .ا��شرح لل�ش��خ�ص م��اذا يح��دث.
توقف عن اخلدمة عندما ُي�ش��فى ال�ش��خ�ص �أو عندما ي�أمرك الروح القد���س 
•
ب��أن تتوق��ف �أو عندم��ا ال ت�س��تطيع �أن تفك��ر يف �أي �ش��يء �آخ��ر تقول��ه �أو تفعل��ه �أو
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�خ�صا م��ا متع ًب��ا.
عندم��ا يطل��ب من��ك ال�ش��خ�ص �أن تتوق��ف �أو عندم��ا يب��دو �ش� ً
�إن �أم��ن ال�ش��خ�ص �أن��ه ق��د ُ�ش��فى �أو �إن �ش��عر ب�ش��يء م��ا يح��دث يف ج�س��ده،
•
�أطلب منه �أن يذهب ويت�أكد من ذلك .و�إن كان من الالئق واملنا�سب ،اطلب منه �أن
يفع��ل �ش��ي ًئا كان غ�ير ق��ادر عل��ى فعل��ه قب��ل ال�ش��فاء.
�إن مل ُي�ش��ف ال�ش��خ�ص كلي��ة ،علي��ك �أن ترت��ب فر�ص��ة �أخ��رى للخدم��ة يف
•
�أق��رب وق��ت .وعلي��ك �أن تف�س��ح وق ًت��ا �آخ��ر للتح�ض�ير وال�ص�لاة  .

عناية ما بعد الشفاء

ر�أينا �أن ي�س��وع كان بعد �أن ينتهي من خدمة ال�ش��خ�ص يعطيه ن�صيحة �أو توجي ًها
م��ن الآب .ميكنن��ا �أن نتب��ع مثال��ه ب��أن نق��دم لل�ش��خ�ص �أي��ة ن�صيح��ة عملي��ة يحثن��ا
الروح القد�س على �أن نقدمها له .على �سبيل املثال ميكن �أن يحثنا الروح على �أن
نذك��ر بع�ض من الأمور التالية:
ميكن �أن ن�شجع ال�شخ�ص على �أن يقدم الت�سبيح �أو ال�شكر.
•
�إن كان ال�ش��خ�ص ق��د ح�ص��ل عل��ى العناي��ة الطبي��ة الالزم��ة �أو �أخ��ذ ال��دواء
•
ال��ذي و�صف��ه ل��ه الطبي��ب ،فعلين��ا �أن ن�ش��جعه عل��ى زي��ارة طبيب��ه ثاني��ة.
ميكن �أن نوجه ال�ش��خ�ص �إىل اخلطوة التالية يف التزامه امل�س��يحي� ،س��واء
•
كان ذل��ك التوب��ة �أو املعمودي��ة �أو قب��ول ال��روح �أو االن�ضم��ام لكني�س��ة حملي��ة   .
�إن كان �س��بب املر���ض ه��و اخلطي��ة �أو �إن كان هن��اك �أي عام��ل �ش��يطاين،
•
فيج��ب عل��ى ال�ش��خ�ص �أن ي��درك ذل��ك و�أن يت�بر�أ من��ه.
رمبا يكون من ال�رضوري �أن ن�س��تمر يف اخلدمة مع ال�ش��خ�ص .لن��شرح له
•
ذل��ك ونرت��ب مع��ه مقاب�لات �أخ��ري.
لن�ص��ل من �أجل �ش��فائه امل�س��تمر و�س�لامته وحمايته .لقد ُه��زم العدو .لكن
•
علين��ا �أن نتوق��ع مقاوم��ة من��ه
86

مويلا ءافشلا ةمدخ

خدمة الذين مل يحصلوا عىل الشفاء

�أ�رشنا فيما �سبق �إىل �أن ي�سوع �شفى كل من طلب منه ال�شفاء وكل من �أر�سله الآب
�إليه لي�شفيه .لكن باقي العهد اجلديد لي�س بيا ًنا بنجاح م�ستمر خلدمة ال�شفاء .تدل
غالطي��ة  14 – 13 : 4وفيلب��ي  27 : 2و 1تيموثاو���س  23 : 5و 2تيموثاو���س : 4
 20على وجود خدمة �شفاء غري ناجحة.
بع�ضا م��ن الإحباط.
�س��يخترب كل امل�ؤمن�ين الذي��ن كر�س��وا �أنف�س��هم خلدم��ة ال�ش��فاء ً
فلن ُي�شفى بع�ض الذين ن�ساعدهم .كما �سيعاين �آخرون من نك�سة يف ال�شفاء .ومن
املمك��ن �أال يح��رز الأ�ش��خا�ص الذي��ن ح�صل��وا عل��ى ج��زء م��ن ال�ش��فاء �أي تق��دم بع��د
ذلك     .
يح��دث ذل��ك يف بع���ض الأحي��ان لأن ع�لاج كربيائن��ا يك��ون ه��و الأولوية بالن�س��بة
هلل .ويف �أحي��ان �أخ��رى يك��ون ال�س��بب ه��و �أننا �أخط�أنا يف �س��ماع �ص��وت اهلل �أو كنا
مدفوعني بحما�ستنا الإن�سانية �أو ت�رصفنا ب�سبب �ضغط عاملي �أو �إن�ساين� .أو رمبا
مل ن�ص��ل كافية �أو �شو�ش��تنا املادي��ات والقلق غري ال�رضوري.
يلم��ح بع�ض امل�ؤمنني للأ�س��ف رمبا ب�س��بب الإح��راج �أن اخلدمة غري الفعالة حتدث
ب�سبب ال�شخ�ص الذي نقوم بخدمته .وذلك  -ح�سب قولهم  -لأن ال�شخ�ص ال يكون
لدي��ه �إمي��ان كاف �أو لأن��ه متمرد قلي ًال ومل يرد �أن يح�صل على ال�ش��فاء الكامل .كل
نادرا ما تكون ال�سبب احلقيقي وراء عدم جناح اخلدمة.
هذه �أمور ممكنة لكنها ً
يف بع���ض الأحي��ان كم��ا ر�أين��ا يف ق�ص���ص �ش��فاء العه��د الق��دمي ،يت�أخ��ر �إدراك
ال�ش��فاء .ويف �أحيان �أخرى يكون ال�ش��فاء تدريج ًيا كما يف حالة نعمان ال��سرياين
والرج��ل الأعم��ى يف مرق���س  .8لك��ن يف ح��االت كه��ذه ال يخربن��ا الكت��اب �أب� ًدا �أن
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ن�شجع ال�شخ�ص على التظاهر بال�شفاء .لكنه يحثنا على ت�شجيعه على طاعة كلمة
اهلل ل��ه كم��ا ح��دث يف ه��ذه الق�ص���ص.
علين��ا �أن ن��درك �أن��ه ال يوج��د �أي ن���ص كتاب��ي يق��ول �أن امل�س��يح �أخ�بر �أي �ش��خ�ص
�أنه ال ميكن �أن ُي�شفى لأن لي�س لديه الإميان الكايف .يعلمنا متى  58 : 13و : 17
متام��ا.
 20 – 19حقيق��ة خمتلف��ة ً
ل��و �أن ال�ش��فاء املتوق��ع مل يح��دث بع��د الكث�ير م��ن اخلدم��ة ،ميكنن��ا �أن ننف��ذ بع���ض 
أي�ض��ا �أن نطل��ب م��ن اهلل �أن يقودن��ا خالله��ا
االقرتاح��ات التالي��ة .لك��ن علين��ا هن��ا � ً
بح�س��ب م��ا يتطلب��ه املوقف:
�أجل���س م��ع رفيق��ك يف اخلدم��ة وا�س��تخل�ص مع��ه معن��ى م��ا ح��دث .ناق���ش 
•
معه اخلطوات التي اتبعتها يف اخلدمة .حاول �أن تكت�شف �إن كنت ارتكبت خط�أ ما
�أو جتاهل��ت �ش��ي ًئا م��ا.
�صل و�صم كي يعطيك اهلل الإر�شاد� .أ�س�أل اهلل ملاذا مل ُي�شف ال�شخ�ص.
•
حتدث و�صل عن الأمر مع �ش��خ�ص �آخر لديه خربة �أكرث يف خدمة ال�ش��فاء
•
واطل��ب من��ه �أن يعطي��ك ر�أي��ه.
�س��بح اهلل م��ع ال�ش��خ�ص م��ن �أجل الوقت ال��ذي ق�ضيتموه م ًع��ا .ذكره �أن اهلل
•
ال�ش��ايف مع��ه ويهت��م ب��ه.
حدد ما تعلمته من املوقف و�أ��شرحه لل�ش��خ�ص .اكت�ش��ف ما تعلمه هو من
•
اخلدم��ة و�س��بحا اهلل م ًع��ا م��ن �أج��ل م��ا خرجتم��ا ب��ه.
ل��و �أن ال�ش��خ�ص ال��ذي تخدم��ه ه��و �ش��خ�ص م�ؤمن� ،ش��جعه عل��ى االن�ضمام
•
لل�ص�لاة م��ن �أج��ل �ش��فاء الآخري��ن.
تذك��ر �أنن��ا ج��زء م��ن معرك��ة ،و�أن الع��دو يك��ره ال�ش��فاء ويق��ف �ض��ده .لك��ن
•
أي�ض��ا �أن��ه ُه��زم يف ال�صلي��ب و�س��وف ُيق�ض��ى علي��ه يف الي��وم الأخ�ير.
تذك��ر � ً
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احر�ص على �أال ي�شعر �أحد بالذنب ب�سبب عدم حدوث ال�شفاء.
•
�ش��جع ال�ش��خ�ص عل��ى �أن يت�أم��ل يف وع��ود اهلل الكتابي��ة ع��ن ال�ش��فاء و�أن
•
يطبقه��ا عل��ى موقف��ه                           .
يج��ب علين��ا �أن ن�ش��جع النا���س عل��ى اال�س��تمرار يف ال�ص�لاة من �أج��ل احل�صول على
ال�ش��فاء ،و�أن نعل��ن وع��ود اهلل ع��ن ال�ش��فاء .لك��ن يج��ب �أال نتجاه��ل تذكريه��م ب��أن
يطلب��وا ال�ش��ايف �أك�ثر مم��ا يطلب��وا ال�ش��فاء� .إن ال�ش��فاء يف حد ذاته لي���س ه��و الهدف
الأعظ��م للإن�س��انية .لكن ي�س��وع هو ه��ذا الهدف.
�إن �أملن��ا الوحي��د للح�ص��ول عل��ى ال�س�لام والراح��ة و�س��ط كل م�ش��اكلنا و�آالمن��ا ه��و
�أن جنع��ل كل انتباهن��ا مرك��ز عل��ى ي�س��وع وعلى حمبت��ه الغامرة لنا .لو �أن ال�ش��فاء
هو �ش��غلنا ال�ش��اغل فلن نح�صل عليه ولن ننعم بال�س�لام .لكن لو �أن اهلل هو هدفنا،
�س��نجد �أن الرب ال�ش��ايف ي�ضمنا بني ذراعية احلانية ال�ش��افية  .
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مبادئ خدمة الخالص

هن��اك طريق��ة ثاني��ة كان ي�س��وع يخ��دم به��ا الأف��راد وه��ي حتريره��م �أو تخلي�صهم
م��ن ق��وى ال��شر .وقب��ل �أن نتن��اول الطريق��ة الت��ي كان ي�س��وع يخ��دم به��ا من خالل
�إخ��راج الأرواح ال��شريرة ،علين��ا �أن نفه��م �أن ه��ذه اخلدم��ة ه��ي ج��زء م��ن تعالي��م
كتابي��ة �أو�س��ع ع��ن خدم��ة خال�ص اهلل.

الخالص من الخطية:

حتدثن��ا فيم��ا �س��بق ع��ن �أعم��ال  38 : 10وقلن��ا �أن ي�س��وع ُم�س��ح بال��روح القد���س 
وبالق��وة .ونتيج��ة لذل��ك �ش��فى كل م��ن كان ال�ش��يطان يقمعه��م .وه��ذا يو�ض��ح �أن
ال�ش��يطان ميك��ن �أن يقم��ع الإن�س��ان بطريق��ة م��ا و�أن خدم��ة اخلال���ص ه��ي جان��ب
مه��م م��ن جوان��ب خدم��ة امل�س��يح يف ال��روح.
كان هن��اك الكث�ير م��ن اجل��دل ح��ول "خدمة اخلال���ص" يف ال�س��نوات الأخرية وذلك
ب�س��بب الط��رق املختلف��ة الت��ي ت�س��تخدم به��ا اجلماع��ات املختلف��ة تعب�يرات مث��ل
"ط��رد الأرواح ال��شريرة" و "امل���س ال�ش��يطاين" والط��رق املختلف��ة الت��ي "ي�س��مون"
به��ا الأرواح ال��شريرة .لك��ن العه��د اجلدي��د ال يعطين��ا ت�صنيف��ات لط��رق قم��ع العدو
للإن�س��ان .لكنه يدعونا �إىل �أن نثبت �أنظارنا على ي�س��وع و�أن ندو���س ب�أقدامنا كل
�أعم��ال العدو.
بالإ�ضاف��ة �إىل ذل��ك هن��اك الكثري من املناق�ش��ات هذه الأيام يف الكثري من الدوائر
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أرواحا جن�س��ة �أو �رشيرة
امل�س��يحية بخ�صو�ص ماهية ال�ش��ياطني  -التي ي�س��مونها � ً
– وكيف بد�أت .هل هم املالئكة ال�ساقطون الذين ارتبطوا ب�إبلي�س ومترده؟ �أم هل
هم �أرواح حمررة من اجل�س��د كانت توجد قبل اجلن���س الب��شري؟ هل يجب �أن نفرق
ب�ين الكلمت�ين اليونانيت�ين ( )daimonو ( )daimonionوالت��ي ت�صيغهم��ا معظ��م
الرتجم��ات الإجنليزي��ة بكلم��ة (� )demonأي "روح ��شرير"؟ عل��ى الرغ��م من �أن هذه
الأ�س��ئلة وغريه��ا ه��ي �أ�س��ئلة مث�يرة� ،إال �أن �إجاباتها يجب �أن تظ��ل جمرد نظريات
وذلك لأن املعلومات الكتابية يف هذا ال�ش�أن وهي قليلة لها الكثري من التف�سريات
املتنوع��ة .وه��ذا يعن��ي �أنن��ا يجب �أن نك��ون حري�صني عندما نناق���ش هذه الأ�س��ئلة
و�أن نحر���ص عل��ى ع��دم اخلو�ض يف مناق�ش��ة �أمور اختار الكتاب املقد��س �أال يعلق
عليها� .إن اهلل يحب الإن�سان ويهتم بحياته .لذلك يركز الكتاب املقد�س على ت�أثري
الأرواح ال��شريرة عل��ى حي��اة الإن�س��ان �أك�ثر مما يركز على �إعط��اء �أي ت�صنيفات �أو
و�صف مف�صل لها.
أنواع��ا خمتلف��ة من القوى ال�ش��يطانية
تو�ض��ح لن��ا ر�س��الة �أف�س���س � 12 : 6أن هن��اك � ً
– كما �أن هناك مالئكة ور�ؤ�ساء مالئكة وكروبيم و�ساروفيم .لكن الكتاب املقد�س 
يهتم ب�أن يعلمنا �أن نقاوم العدو �أكرث مما يهتم ب�أن يعلمنا �أن نتعرف على النوع
الذي ينت�سب �إليه .على �سبيل املثال ي�شري الكتاب املقد�س �إىل "روح الغرية" (عدد
 )14 : 5و "روح ال��زين" (هو�ش��ع  )4 : 5و "روح �ضع��ف" (لوق��ا  )11 : 13و "روح
العبودي��ة" (رومي��ة  )15 : 8و "روح الف�ش��ل" ( 2تيموثاو���س � .)7 : 1إال �أن الرتكي��ز
يف ه��ذه الن�صو���ص ين�ص��ب عل��ى نتائ��ج عم��ل الأرواح ال��شريرة يف حياة الإن�س��ان
ال على الأرواح ال�رشيرة ذاتها .ت�شبه هذه الن�صو�ص �إىل حد ما الن�صو�ص الكتابية
التي تتحدث عن الروح القد�س مثل �إ�شعياء  2 : 11وزكريا  10 : 12ويوحنا : 14
 17ورومية  15 : 8و 1بطر���س  .15 : 4هذه الن�صو�ص هي و�صف جميل جلوانب
عمل الروح القد�س ،ولي�ست تعريفًا كام ًال ل�شخ�صه.
92

الخلا ةمدخ ئدابم

ميكن للأرواح ال��شريرة بال �ش��ك �أن تت�س��بب وت�س��اهم يف كل �ش��كل من �أ�شكال ال�رش 
واخلطية .فهي بالطبع تريد �أن ت�سبب الغرية والزنى وال�ضعف والعبودية والف�شل.
لكن علينا �أن نركز على اهلل وحتريره ال على الأرواح ال�رشيرة والأذى الذي ت�سببه.
وعلينا �أن نتعلم من الكتاب املقد�س كيف نقاوم ال�شيطان وكيف يحرر اهلل �شعبه
وكيف ميكننا �أن نخدم الأ�شخا�ص الذين يحتاجون �إىل التحرير واخلال�ص.
�إن خدم��ة غف��ران اهلل ه��ي �أه��م جان��ب يف خدم��ة اخلال���ص عل��ى الإط�لاق ،وذل��ك
لأن الغف��ران ه��و حتري��ر م��ن اخلطي��ة – �أي حتري��ر م��ن قب�ضة �إبلي���س .هن��اك الكثري
من الأ�ش��خا�ص الذين يحتاجون �إىل التحرير من �س��لطة الأرواح ال��شريرة .وكل ما
يحتاجون��ه للخال���ص م��ن م�ش��كلتهم ه��و الفهم والتقدي��ر ال�صحيحان لغف��ران الآب
واالن��صراف الثابت ع��ن اخلطية  .

الخطية

ا�س��تخداما مبعن��ى "خطي��ة" ه��ي كلم��ة (.)hamartia
�أك�ثر الكلم��ات اليوناني��ة
ً
ُت�ستخدم هذه الكلمة يف بع�ض الأحيان لو�صف الأعمال اخلاطئة .لكن ا�ستخدامها
ال�شائع يتعلق بو�صف حالة اخلطية .ت�شري كلمة (� )hamartiaإىل القوى الأخالقية
الداخلية التي ال  ُتقاوم والتي تتحكم يف حياة الب�رش .وهي ت�صف الع�صيان الذي
ال ميك��ن �أن يق��ول "نع��م" هلل وال��ذي ال يتواف��ق م��ع مقايي�س��ه عل��ى الإط�لاق.
ت�ؤث��ر ال��ـ ( )hamartiaعل��ى عالقتن��ا م��ع اهلل  .و�إن مل نتح��رر م��ن عبودي��ة اخلطي��ة،
ف�س��وف نظ��ل منف�صل�ين ع��ن اهلل .عندما نق��ر�أ الن�صو�ص الكتابي��ة التي تتحدث عن
اخلطي��ة – مث��ل رومي��ة  – 7ميكنن��ا �أن نفه��م مل��اذا يعتقد الأ�ش��خا�ص الواقعون يف
قب�ضته��ا �أنه��م يحتاجون �إىل التخل�ص من روح ��شرير ما.
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هناك ثالث كلمات يونانية �أخرى ترد يف العهد اجلديد مبعنى "خطية" وهي:
( )paraptomaوه��ي ت��رد عل��ى �س��بيل املث��ال يف رومي��ة  25 : 4و 15 : 5
•
و�أف�س���س  .1 : 2وهي عادة ما ُترتجم مبعنى "تعدي" .وت�ش�ير �إىل خط�أ غري متعمد.
ت��دل ه��ذه الكلم��ة عل��ى الطبيع��ة الطائ�ش��ة والالمب��االة للخطي��ة      .
( )parabasisوه��ي ت��رد يف رومي��ة  23 : 2و  14 : 5وغالطي��ة  19 : 3و1
•
تيموثاو���س  .14 : 2وهي تدل على انحراف متعمد عن الطريق ال�صحيح ،و ُترتجم
إثم��ا" �أو "مت��ر ًدا" وتن��م ع��ن جان��ب الإرادة والت�صمي��م يف اخلطي��ة.
مبعن��ى "� ً
( )anomiaوهي ترد يف متى  28 : 23و  12 : 24و 2كورنثو���س .14 : 6
•
وه��ي تعن��ي �إث��م �أو مت��رد على القانون .ت�ش�ير هذه الكلمة �إىل عك���س ما هو �صحيح
وم�س��تقيم .وه��ي تو�ض��ح �أن اخلطي��ة ه��ي �ض��د اهلل                      .
تع�بر ه��ذه الكلم��ات الث�لاث ع��ن الف�ش��ل يف الوف��اء مبطال��ب اهلل الكامل��ة .وت�ص��ف
الأعم��ال والتوجه��ات الت��ي تف�صلنا عن اهلل وعن بع�ضن��ا البع�ض .وعلى الرغم من
�أن الكلم��ات مرتادف��ة �إىل ح��د كب�ير� ،إال �أن ظ�لال املع��اين الت��ي تعطيه��ا ك ًال منه��ا
ت�س��اعدنا عل��ى فه��م الطبيع��ة املعقدة واملراوغ��ة للخطية.

الغفران األوىل للخطية

يعدن��ا الكت��اب املقد���س مبغفرة كل جوان��ب اخلطية .يعدنا مبغفرة ال��ـ ()hamartia
يف كولو�سي  14 : 1ومغفرة الـ ( )paraptomaيف كولو�سي  13 : 2والـ ()parabasis
يف عربانيني  15 : 9والـ ( )anomiaيف تيط�س  .14 : 2لكن فهمنا احلايل للغفران
هو فهم �س��طحي �ضعيف ال يجعلنا ن�س��تمتع بعمق املعنى الكتابي للمغفرة .هناك
ثالثة عنا�رص ترتبط بغفران اهلل الأويل:
الغف��ران الأويل للخطي��ة يعن��ي �أن اهلل ي�ؤج��ل العق��اب ال��ذي يحتم��ه وج��ود
•
خطية معينة .كما يزيل احلاجز الذي يوجد بينه وبني كل �إن�سان .ميكننا �أن ن�سمي
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"خال�ص��ا م��ن ج��زاء �أو �أج��رة اخلطية".
ه��ذا
ً
الغف��ران الأويل م��ن اخلطي��ة يعن��ي �أن اهلل يزي��ل التع��دي وميح��وه م��ن
•
ذاكرت��ه .فه��و يغط��ي الأعمال التي ارتكبناها وميحوها حت��ى ال يراها �أو يتذكرها
مرة ثانية .هذا هو "اخلال�ص من ذنب اخلطية" الذي يعد به �إرميا .34 – 31 : 31
يلق��ي الوي�ين  16ال�ض��وء عل��ى هذي��ن النوعني م��ن اخلال�ص من خ�لال حديثه عن
ذبيحة التي�س�ين.
لك��ن الن��وع الثال��ث م��ن املغف��رة ه��و امله��م بالن�س��بة لدرا�س��تنا ع��ن خدمة
•
اخلال�ص .تعليم رومية  6عن "موت اخلطية" يعرب عن هذا النوع عن املغفرة ب�أكرث
الطرق فعالية .يتم تدمري حياة قوة اخلطية يف عملية روحية تزيل الـ ()hamartia
�أي اال�ضط��رار الأخالق��ي لعمل ال��شر وعدم الق��درة على التوافق مع �إرادة اهلل .وهذا
هو "اخلال�ص من قوة اخلطية" ،ولهذا ت�صف كولو�سي  14 – 13 : 1املغفرة ب�أنها
"حريتنا"          .
أمرا
�إن االختبار ال�ش��خ�صي احلي لغفران اهلل الأويل هو ما يجعل طرد روح ��شرير � ً
غ�ير ��ضروري .الغفران الكتابي املرتبط بالتوبة والإمي��ان ومعمودية املاء يكفي
عموما لتحرير ال�شخ�ص من قوة �إبلي�س التي تقب�ض على حياته من خالل اخلطية.
ً
لكنن��ا �س�نرى �أن هن��اك بع���ض الأ�ش��خا�ص املبتل�ين ب�س��يطرة الأرواح ال�ش��يطانية
عليه��م والذين يحتاجون �إىل خال�ص �آخر.
الت�أكي��د الكتاب��ي على خال�ص" ال�ش��خ�ص من قوة اخلطية يعني �أننا يجب �أن ننظر
بجدية �إىل وجود اخلطية يف حياة امل�ؤمن� .إن الوجود امل�س��تمر للخطية يف حياة
�شخ�ص ح�صل على اخلال�ص ميكن �أن يعر�ضه لت�أثري �شيطاين حمتمل.
ولأن اخلال���ص م��ن ق��وة اخلطي��ة ه��و حقيق��ة فعالة وهام��ة ،يحاول �إبلي���س جاه ًدا
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�أن يجعلن��ا غ�ير مدرك�ين وغ�ير م�صدق�ين ملكانتن��ا احلقيقي��ة يف امل�س��يح .وعلين��ا
دائم��ا �أن جتعلنا ن�س��قط يف
�أن نت�أك��د م��ن �أن الأرواح ال��شريرة التابع��ة ل��ه حت��اول ً
�رارا من اخلطية  .
اخلطي��ة ونقتن��ع �أننا ل�س��نا �أح� ً
�إن غف��ران اهلل الأويل ق��وي ج� ًدا لدرج��ة �أنه يجب �أن يك��ون ال�صفة املركزية خلدمة
اخلال���ص .وه��ذا يعن��ي �أننا يج��ب �أن نفهم كيف نح�صل عليه .هن��اك �أربعة جوانب
تتعلق به  :

-1

هبة مجانية

-2

متمه دم املسيح

�إن الغف��ران الأويل – �أي اخلال���ص م��ن �أج��رة وذن��ب وق��وة اخلطي��ة – ه��و هب��ة
جماني��ة له��ؤالء الأ�ش��خا�ص الذي��ن �آمن��وا بالرب ي�س��وع وب��دءوا يف �إعط��اء ظهرهم
للعامل واجل�سد وال�شيطان .وثبتوا وجوههم نحو اهلل .ي�شري كل من لوقا – 11 : 15
 32و�أعم��ال � 31 : 5إىل النعم��ة املت�ضمن��ة يف ه��ذا الأم��ر.

ي�س��أل الكث�ير م��ن النا���س مل��اذا – �إن كان اهلل يعل��م م�س��ب ًقا �أن��ه �س��يمنحنا الغف��ران
– مل ي�س��تغن ع��ن �أه��وال اجللجث��ة ويق��ول لن��ا مثلم��ا ق��ال الآب لأبن��ه ال�ض��ال "�أن��ا
�أ�س��احمكم" .لك��ن مث��ل هذا ال�س��ؤال يدل عل��ى نظرة مقللة من �ش��أن اخلطية ومغفرة
اهلل وقدا�س��ته.
يج��ب �أن يت��م حم��و اخلطي��ة قب��ل �أن ي�س��مح اهلل القدو���س بامل�صاحل��ة م��ع الب��شرية
التي لوثتها اخلطية .ي�ؤ�س���س العهد القدمي مبد�أ �أن اخلطية ال ميحوها �إال �س��فك دم
ذبيحة بال عيب .على ال�صليب �س��فك امل�س��يح الذي هو بال خطية دمه كي يخل�صنا
من دن���س اخلطية .ت��شرح �أف�س���س  7 – 4 : 1خطة اهلل يف هذا ال�ش��أن.
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طوعا وحتمل
يف اجللجثة خل�صنا امل�سيح من عقاب اخلطية حيث حمل اللوم عنا ً
�أمل وع��ذاب االنف�ص��ال ع��ن اهلل .هن��اك حم��ل خطاي��ا كثريي��ن وف��از لن��ا باخلال���ص
أي�ض��ا خل�صنا من قوة اخلطية كما
الأب��دي كم��ا تو�ض��ح عربانيني  .10 – 9وهناك � ً
ت�ؤك��د رومي��ة  11 – 9 : 6بقوة.

-3

نقبله باإلميان

عل��ى الرغ��م م��ن �أن الغف��ران ه��و هب��ة جماني��ة م��ن اهلل� .إال �أن��ه لي���س هن��اك �ش��يء
تلقائ��ي ب�ش��أنه� .إن��ه لي��س �أم� ً�را حتم ًي��ا .ب��ل يج��ب علين��ا �أن نفع��ل �ش��ي ًئا م��ا قبل �أن
نختربه .ي�ؤكد �أعمال � 18 : 26أن بول�س �أُر�سل �إىل الأمم كي يح�صلوا على الغفران
اختبارا
الأويل من اخلطية "بالإميان بامل�س��يح" .يجعلنا الإميان بامل�س��يح نخترب
ً
�ش��خ�ص ًيا م��ا حقق��ه امل�س��يح بدم��ه.
يو�ض��ح �أعم��ال  38 : 2و  26 : 3و � 43 : 10أن��ه يج��ب �أن يك��ون هن��اك رد فع��ل
�إن�س��اين ملب��ادرة اهلل .لق��د �أعطان��ا اهلل املغفرة الأولية من خالل موت امل�س��يح .لكن
ه��ذه املغف��رة متاحة فقط له��ؤالء الذين قرروا االبتعاد عن اخلطية و�آمنوا بي�س��وع
ووثقوا فيه.

-4

يتأكد يف املعمودية

دائم��ا م��ا يرب��ط العه��د اجلدي��د عن��د حديث��ه ع��ن املعمودي��ة ب�ين امل��وت الكف��اري
ً
لي�س��وع امل�س��يح والغف��ران ال��ذي ح�صلن��ا عليه يف �ش��خ�ص امل�س��يح .ن��رى ذلك على
�س��بيل املث��ال يف �أعم��ال  38 : 2و .16 : 22
ال يرب��ط اهلل عطاي��اه بطق���س مع�ين .لك��ن كل م�ؤم��ن تائ��ب تعم��د يف ا�س��م ي�س��وع
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امل�س��يح علي��ه �أن يتوق��ع اختب��ار الغف��ران الف��وري خلطاي��اه .نتن��اول ه��ذه النقط��ة
بالتف�صي��ل يف اجل��زء العا��شر م��ن كت��اب "املج��د يف الكني�س��ة".
احلادثت��ان اللت��ان ي�س��لط بهم��ا العه��د الق��دمي ال�ض��وء عل��ى املعمودي��ة هم��ا عم�لا 
خال���ص وا�ضح�ين :هن��اك م��وت للحي��اة القدمي��ة يف الطوف��ان العظي��م ،وانته��اء
للعبودي��ة يف �ش��ق البح��ر الأحم��ر .كما تعلمنا رومي��ة � 6أن اهلل يف املعمودية يتمم
خال�ص��ا حقيق ًي��ا من ط��رق احلي��اة الأويل     .
ً
�إن الغف��ران الأويل ه��و غف��ران غ�ير م��شروط ،وال ي�س��تطيع �أي �ش��خ�ص �أن يفع��ل
�أي �ش��يء ليح�ص��ل علي��ه .لكنن��ا ينبغ��ي �أن نح�ص��ل عل��ى احلرية عن طري��ق الإميان
اختبارا
بامل�س��يح وعلين��ا �أن ن�ؤكدها باملعمودي��ة وحينها فقط ميكننا �أن نختربه
ً
كل ًيا.
ه��ذه ه��ي احلري��ة الت��ي متكنن��ا م��ن طاع��ة �إرادة اهلل ،اخلال�ص ال��ذي يجعلنا نتمتع
بحرية االختيار التي مل نعرفها قبالً ،الهروب من عبودية اخلطية �إىل ملكوت اهلل.
�إن امل�ؤمن�ين امل�س��يحيني ه��م الوحي��دون على وج��ه هذه الأر�ض الذي��ن ميكنهم �أن
يخت��اروا بني ارتكاب اخلطية �أو االمتناع عنها.
ن�صو�ص��ا مث��ل  1يوحن��ا  9 – 5 : 3فق��ط عندم��ا نفه��م معن��ى ق��وة
ميكنن��ا �أن نفه��م
ً
غفران اهلل املخل�صة .يعني هذا الأمر �شيئني بالن�سبة لنا .يعني �أو ًال �أن املعمودية
جانب من جوانب خدمة اخلال�ص .ويعني ثان ًيا �أن عدم املعمودية معناه خال�ص
غري كامل من الت�أثري ال�ش��يطاين.
ي�ؤخذ هذا الأمر بجدية يف بع�ض الكنائ���س لدرجة �أن املعمودية هي ��شرط �س��ابق
خلدمة "طرد الأرواح ال�رشيرة".
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الغفران املستمر:

هب��ة اهلل املجاني��ة بالغف��ران تعن��ي �أنن��ا ال ينبغ��ي �أن نعي���ش يف اخلطي��ة ك�أم��ر
معتاد لأن قوة اخلطية قد كُ �رست .لكننا نعلم �أن اخلطية الزالت باقية يف حياتنا
و�إن كان��ت ال تت�س��يد علين��ا .مل يع��د هناك ا�س��تمرارية يف اخلطية ب��ل �أفعال خاطئة
منفردة حت��دث من �آن لآخر.
يف الن���ص اليون��اين لر�س��الة يوحن��ا الأوىل  9 ، 6 : 3و  18 : 5ي��رد الفع��ل يف زم��ن
امل�ضارع الب�سيط للداللة على �أن اخلطية امل�ستمرة مل تعد موجودة بعد يف امل�ؤمن
ال��ذي ن��ال الغف��ران .بينم��ا ي�س��تخدم  1يوحن��ا � 1 : 2صيغ��ة �أخ��رى للفع��ل اليوناين
للدالل��ة عل��ى �أن احتمال ارت��كاب �أخطاء معينة هو �أمر وارد.
يو�ض��ح لن��ا  1يوحن��ا � 8 : 1أن امل�ؤم��ن ال��ذي يدع��ي �أن��ه ال يخطئ �أب ًدا ي�ضل نف�س��ه.
كما ي�ؤكد  1يوحنا � 17 – 14 : 5أن امل�سيحي من املمكن �أن يخطئ .لكن  1يوحنا
 9 : 1و  1 : 2و  16 : 5يعدن��ا بخال���ص وغف��ران "م�س��تمر" للأفع��ال اخلاطئ��ة
املنف��ردة الت��ي نرتكبه��ا من �آن لآخ��ر بعد �أن اختربنا الغف��ران الأويل الذي �أخذناه
بالإميان وختمن��ا عليه باملعمودية.
مل يك��ن �أي م�ؤم��ن يف الع��صر احل��ايل ق��د ارتك��ب �أي خط��أ عندم��ا مات ي�س��وع على
ال�صلي��ب لأنه��م مل يك��ن ق��د ول��د بع��د .لك��ن اهلل كل��ي املعرف��ة كان يعل��م كل خطي��ة
�س�نرتكبها يف حياتن��ا وق��د غفره��ا اهلل كله��ا عل��ى ال�صلي��ب يف �ش��خ�ص امل�س��يح.
وعندم��ا �أخذن��ا غفران��ه ،مل يك��ن هذا الغف��ران للخطايا الت��ي ارتكبناها حتى حلظة
أي�ضا .لقد حطمت هبة
ح�صولنا عليه فقط .لكنه كان غفرا ًنا للخطايا امل�س��تقبلية � ً
الغف��ران الأويل احلاج��ز ال��ذي بينن��ا وب�ين اهلل .ومهم��ا حدث لن يقوم ه��ذا احلاجز
ثانية.
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واح��دة م��ن الط��رق الت��ي ميكنن��ا �أن نف��رق به��ا ب�ين الغف��ران "الأويل" والغف��ران
"امل�ستمر" هي �أن نفكر يف الأول على �أنه غفران "ق�ضائي" والثاين على �أنه غفران
"�أب��وي" .الغف��ران الق�ضائ��ي ه��و غف��ران التربي��ر ال��ذي ه��و للحي��اة الأبدي��ة .بينم��ا
الغف��ران الأب��وي ه��و غف��ران عالقتن��ا م��ع اهلل �أبين��ا – وه��و م��ا ن��راه يف مث��ل االبن
ال�ضال    .
�إن �أم��ر م�س��تقبلنا ال�س��ماوي ق��د حت��دد ب�صورة �أبدية م��ن خالل الغف��ران الق�ضائي.
لك��ن م��دى ا�س��تمتاعنا باحلياة الأبدية الآن ويف ال�س��ماء يعتم��د على الطريقة التي
نعي�ش بها.
دائما �إىل �أن ي�س��ألوا ال�س��ؤال
�إن الك��رازة الكتابي��ة بب�ش��ارة النعم��ة تدفع ال�س��امعني ً
ال��وارد يف رومي��ة  .1 : 6مهم��ا كان م��ا يفعل��ه ال�ش��خ�ص بع��د �أن يخت�بر "الغف��ران
الأويل" فل��ن يفق��د احلي��اة الأبدي��ة �أب� ًدا .لك��ن اخلطاي��ا الت��ي نرتكبه��ا بع��د �أن نن��ال
الغف��ران تدم��ر متتعن��ا باحلي��اة الأبدية هنا على الأر�ض وت�ؤثر �س��ل ًبا على عالقتنا
الإن�س��انية وتقل��ل م��ن مكاف�آتن��ا ال�س��ماوية وتعوق �ش��عورنا بغف��ران اهلل وبحريتنا
من اخلطية وتعر�ضنا للت�أثريات ال�شيطانية� .إننا نحتاج �إىل �أن يتعامل غفران اهلل
امل�س��تمر م��ع ه��ذه اخلطايا .ورمبا يحتاج بع�ض امل�ؤمن�ين �إىل نوع �آخر من خدمة
اخلال�ص  .
عل��ى الرغ��م م��ن �أن الغف��ران الأويل �أو الق�ضائ��ي ه��و غف��ران غ�ير م��شروط� ،إال �أن
الغف��ران امل�س��تمر �أو الأب��وي له ��شرطان:

•

االعرتاف لله

يتن��اول  1يوحن��ا  9 – 8 : 1حاجتن��ا �إىل الغف��ران امل�س��تمر ،ويو�ض��ح �أن اعرتافن��ا
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يج��ب �أن يوج��ه هلل مبا��شرة .كم��ا يو�ض��ح �أن توبتن��ا يج��ب �أن تك��ون م�س��تمرة على
مدار حياتنا امل�س��يحية.
ه��ذا االع�تراف امل�س��تمر باخلطي��ة ه��و ��شرط م��ن ��شروط الغف��ران امل�س��تمر .وه��و
يحاف��ظ عل��ى عالقتن��ا احلميم��ة م��ع الآب.

•

الغفران لآلخرين

ي�ؤك��د مت��ى  15 – 12 : 6ولوق��ا  4 : 17و�أف�س���س � 32 : 4أن رد الفع��ل الأ�سا�س��ي
لغف��ران اهلل الأويل يج��ب �أن يك��ون الرغب��ة يف املغف��رة للآخري��ن.
�إنن��ا ن�أخ��ذ غف��ران اهلل حت��ى نكون قادري��ن على املغفرة للآخرين بنف���س الطريقة.
�إنن��ا ال نح�ص��ل عل��ى غفران��ه لأنن��ا نغف��ر للآخري��ن .لك��ن غفرانن��ا للآخري��ن ينب��ع
أ�سا�س��ا م��ع الأخط��اء والعالقات
م��ن غف��ران اهلل لن��ا .وه��و مث��ل االع�تراف يتعامل � ً
الإن�سانية.
عندم��ا نق��ر�أ مت��ى � 25 – 23 : 18إىل جان��ب مت��ى  15 – 14 : 6ومرق���س 25 : 11
ميكنن��ا �أن ن��رى �أن املغف��رة للآخري��ن تنب��ع م��ن غف��ران اهلل لن��ا �أوالً ،و�أن الذي��ن ال 
يغف��رون لغريه��م ال يتمتع��ون بغف��ران اهلل له��م عل��ى الأر���ض .كما يق��ول متى : 18
� 34إن ع��دم املغف��رة للآخرين يعر�ضنا "للتعذيب" ال�ش��يطاين.
�إن الأم��ور الت��ي تنط��وي عليه��ا التعالي��م الكتابي��ة ع��ن "اخلال�ص م��ن اخلطية" هي
هام��ة ج� ًدا بالن�س��بة خلدم��ة اخلال���ص وا�س��عة النطاق .ل��و �أن ق��وة اهلل للمغفرة هي
بالعظم��ة الت��ي ي�صفه��ا الكتاب املقد���س ،فعل��ى الذين يخدم��ون باخلال�ص والذين
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ي�س��عون للخال���ص �أن يطلب��وا غف��ران اهلل الكل��ي للخال���ص ب��كل ثق��ة كخط��وة �أوىل
ورمب��ا وحي��دة يف رحلته��م نح��و احلري��ة الكامل��ة.

الخالص من إغواء الخطية

�خ�صا ما من روح ��شريرة .لكن علينا
�س��نتناول يف اجل��زء الثام��ن كي��ف نخل�ص �ش� ً
�أن نتن��اول �أو ًال اال�س�تراتيجيات الت��ي ي�س��تخدمها �إبلي���س حت��ى يجعلن��ا نق��ع يف
فخاخ��ه .وم��ن امله��م ج� ًدا �أال نتجاه��ل مثل هذه اال�س�تراتيجيات.
ي��درك معظ��م امل�ؤمن�ين عم��ل ق��وات ال��شر .لك��ن قليل�ين منه��م يعلم��ون �أن ال��دواء
الروح��ي الوقائ��ي �أه��م م��ن اجلراح��ة الروحي��ة الت�صحيحي��ة   .
يب��دو �أن بع���ض امل�ؤمنني يدركون وجود ال�ش��يطان وجن��وده ب�صورة كبرية لدرجة
�أنه��م ين�س��ون �أن لديه��م ق��وة ال��روح ملقاومت��ه .بينم��ا يوج��د �آخ��رون يعتق��دون �أن
ال�ش��يطان جم��رد �أ�س��طورة م��ن القرون الو�س��طى لدرجة �أنهم ال يهتم��ون بوجوده.
دائم��ا �إن كان��ت بع���ض الن�صو���ص الكتابي��ة عن �إبلي���س مثل �إ�ش��عياء
ال يت�ض��ح لن��ا ً
ن�صو�ص��ا حرفي��ة �أو رمزية .لك��ن كل الروايات الكتابية عن
 14وحزقي��ال  28ه��ي
ً
معامالت��ه مع الرجال والن�س��اء تعلمنا الكث�ير عن خدمة اخلال�ص.
        
يحك��ي لن��ا العه��د الق��دمي ع��ن �أرب��ع �ش��خ�صيات كان��ت له��م مواجه��ة �ش��خ�صية م��ع
�س�لاحا خمتلفًا هاجم به جان ًبا
ال�ش��يطان .ومع كل واح ٍد منهم ا�س��تخدم ال�ش��يطان
ً
م��ا م��ن جوانب حياتهم ال�ش��خ�صية .كما �أتاهم ال�ش��يطان متنك� ً�را ،ومعه لك ًال منهم
مو�ض��وع خمتل��ف .تعطين��ا ه��ذه الق�ص���ص الأرب��ع �ص��ورة عام��ة عن الطريق��ة التي
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ت�ستخدمها قوى ال�رش لتهاجمنها بها .كما ت�ساعدنا على فهم �أ�سيا�سيات عمل اهلل
ال��ذي يخل�صنا من �إغراءات �إبلي���س     .

حواء

ج��اء ال�ش��يطان �إىل ح��واء يف تكوي��ن  3كاملخ��ادع ،حي��ث خدعه��ا فيم��ا يتعل��ق
أي�ضا يف ر�ؤيا  .9 : 12هاجم
بطبيعة ال�سعادة الب�رشية .نرى ال�شيطان بهذه الهيئة � ً
�تخدما �س�لاح الأكاذيب كي يعمي ذهنها ع��ن �إرادة اهلل  .
ال�ش��يطان فك��ر ح��واء م�س� ً
يف تكوي��ن � 1 : 3أرب��ك ال�ش��يطان ح��واء وحريه��ا وجعله��ا ت�ش��ك يف �ص�لاح اهلل،
ملمحا �أن اهلل يجب �أن يكون قا�س ًيا ح ًقا �إن هو حرمهما من متعة �رشعية كتذوق
ً
ثمرة �أوجدها .لقد كانت هذه كذبة بالطبع ،حيث مل مينع اهلل �آدم وحواء من الأكل
من كل �ش��جر اجلنة ،بل من �ش��جرة واحدة فقط.
أي�ض��ا �أن يجع��ل ح��واء متتح��ن كلمة اهلل .ث��م يف  5 : 3هاجم عقل
ح��اول ال�ش��يطان � ً
حواء باملزيد من الأكاذيب .زرعت هذه الأكاذيب بذور الطموح يف قلب حواء مما
طغى على معرفتها ب�إرادة اهلل.
الزال ال�ش��يطان يح��اول �أن يخ��دع النا���س ب�ش ��أن ال�س��عادة احلقيقي��ة .واخلال���ص
الوحي��د م��ن ه��ذه اخلدع��ة ه��و عن طري��ق كلم��ة اهلل .عندما هاجم ال�ش��يطان ي�س��وع
م�ستخدما الأكاذيب والطموح ،هزمه ي�سوع ب�سالح كلمة اهلل .ثالث مرات يف متى
ً
 11 – 1 : 4ي��رد ي�س��وع عل��ى ال�ش��يطان بعب��ارة "مكتوب".
ا�س��تخدمت ح��واء كلم��ة اهلل يف تكوي��ن  3 : 3ك��ي ت�ص��د هج��وم ال�ش��يطان الأول.
لكنه��ا جتاهل��ت ا�س��تخدام الكلم��ة يف بقية املعركة مما �أدى �إىل ال�س��قوط واخلطية.
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أيوب

�تخدما �س�لاح الأمل
�أت��ى ال�ش��يطان ه��ذه امل��رة يف �ص��ورة املدم��ر واملخ��رب ،م�س� ً
مهاجم��ا ب��ه ج�س��د �أي��وب لك��ي يدفع��ه �إىل ال�ش��ك يف �إرادة اهلل ال�صاحل��ة
واملعان��اة،
ً
ويجعل��ه يرث��ى لذاته.
�أعط��ى اهلل ال�ش��يطان مث��ا ًال للعب��د ال�صال��ح يف �ش��خ�ص �أي��وب .لكن ال�ش��يطان �أجاب
�أن �أي��وب يعب��د اهلل ب�س��بب ال�ثروة واحلماي��ة الإلهي��ة الت��ي يتمت��ع بها .لذا �س��مح اهلل
لل�ش��يطان �أن يج��رب �أي��وب ل�يرى �إن كان �س��يبقى �أمي ًن��ا .ي�صف لنا �أي��وب – 21 : 1
 22رد فع��ل �أيوب جتاه هجمة ال�ش��يطان.
ا�س��تمر اهلل يف الإ�ش��ارة �إىل ب��ر �أي��وب .لك��ن ال�ش��يطان �أك��د �أن ه��ذا �س��يتغري �إن ُبل��ي
ج�س��ده .ل��ذا و�ض��ع اهلل �أي��وب حت��ت ق��وة ال�ش��يطان ،فهاج��م ال�ش��يطان ج�س��د �أي��وب
باملر���ض          .
    
�س�لاحا ا�س��تخدمه جلع��ل �أي��وب يتح��ول
مل يك��ن الأمل ه��و غاي��ة ال�ش��يطان ،ب��ل كان
ً
�ضد اهلل� .أراد ال�ش��يطان �أيوب �أن يفرتي على ا�س��م اهلل وين�س��ب له ال��شر .وبعد �س��بعة
�أي��ام م��ن ال�صمت ،ي�س��جل لنا الأ�صح��اح الثالث الكثري من �أ�س��ئلة "ملاذا/ملا" على
ل�سان �أيوب.
�إن اخلال���ص م��ن ه��ذه الطريقة ال�ش��يطانية هو بنعمة اهلل الت��ي تقوي طاقة حتملنا
�ص�برا كم��ا نق��ر�أ يف رومي��ة  18 : 8وكولو�س��ي  .24 : 1يج��ب �أن
الب��شري وتعطين��ا
ً
ي�س��تمر �إمياننا يف �صالح اهلل حتى عندما ال نفهم ملاذا يهاجم ال��شرير �أج�س��ادنا
وعائالتنا وظروفنا.
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تو�ض��ح لن��ا  1بطر���س � 11 – 8 : 5أن �إبلي���س الزال يح��اول �أن يدم��ر امل�ؤمن�ين م��ن
خال�صا فور ًيا من املعاناة.
دائما
ً
خالل الأمل واملعاناة .ال يعدنا اهلل ب�أن يخل�صنا ً
لكنه وعد ب�أن يكون معنا ويقوينا ويحررنا من فخ �أن نوليه ظهرنا     .

داود

نق��ر�أ ع��ن املعرك��ة الكتابي��ة الثالث��ة م��ع ال�ش��يطان يف � 1أخب��ار  .21هن��ا �أخ��ذ
ال�شيطان �صورة ملك م�ستبد ملهاجمة داود� .أغوى ال�شيطان داود ب�سالح الكربياء
حتى ميار�س �سلطانه با�ستقالل عن �إرادة اهلل .فقد �أغواه �أن يح�صي �إ�رسائيل دون
�أن ي�ست�ش�ير ال��رب .وعل��ى رغ��م من معار�ضة ي��و�آب لهذا الأم��ر� ،إال �أنه متمه.
�خا�صا كثريين .لكن من املمكن بعد ذلك �أن يهاجمهم
ميكن �أن يخل�ص الرعاة �أ�ش� ً
رئي���س ه��ذا الع��امل (يوحن��ا  - )31 : 12مثلم��ا هاج��م داود – ويجعله��م ي�س��تمرون
يف ج��ذب املزيد من الأ�ش��خا�ص للأميان كنوع م��ن الكربياء .وحينها يكونون هم
�أنف�س��هم يف حاجة �إىل اخلال�ص  .
ي�أت��ي اخلال���ص م��ن ه��ذه الإ�س�تراتيجية ع��ن طري��ق االنفت��اح الدائم للأقن��وم الذي
دائما يجلب املجد لآخر .عندما منتلئ ح ًقا من الروح
ال يجذب االنتباه لنف�سه بل ً
القد���س ،لن نتفاخر ب�ش�أن الأرقام  .

يهوشع

يف زكري��ا  3ج��اء ال�ش��يطان كامل�ش��تكي وهاج��م �ضم�ير الكاه��ن العظي��م يهو�ش��ع
ب�س�لاح �إدانة النف���س كي ي�س��قطه يف براثن �ش��عور خاطئ بالذنب وعدم قبول لدى
اهلل .جع��ل ال�ش��يطان يهو�ش��ع يعتق��د �أنه ال ي�صل��ح للخدمة ب�س��بب ثيابه القذرة.
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الزالت هذه �إ�سرتاتيجية يتبعها امل�شتكي .فهو يهم�س يف �إحدى �أذنينا ب�إغراءاته.
ث��م ي�أت��ي عن��د الأذن الأخ��رى ويتهمن��ا بالتفك�ير يف �أ�ش��ياء خاطئ��ة .وي�ض��ع �أم��ام
�أعيننا �سقطاتنا ال�سابقة وخطايانا التي ن�سيناها من فرتة طويلة .ويجعلنا ن�شعر
بعدم اال�س��تحقاق والنجا�س��ة وب�أننا غري منا�س��بني �أو نافعني للخدمة.
خال�ص��ا م��ن الف�ش��ل يف حتقي��ق �إرادة اهلل  .لكنه خال�ص من
�إن اخلال���ص لي���س ه��و
ً
الوق��وع يف براث��ن �إدان��ة النف���س وذلك من خالل معرفة �أن دم امل�س��يح خل�صنا من
�إدان��ة اهلل لن��ا .ن��رى ه��ذا اخلال���ص بالتربي��ر بنعمة اهلل يف زكريا  .5 – 4 : 3يعي���ش 
كل امل�ؤمنني يف �رصاع بني �إدراكهم لأخطائهم وفهمهم �أن اهلل قد بررهم .عندما
ميي��ت �إبلي���س �ش��عورنا بتربي��ر اهلل لن��ا ،ي�ضخ��م �إدراكن��ا لأخطائن��ا وي�ش��تكي علينا
دائما ب�أن يذكرنا بهذه الأخطاء با�س��تمرار ،وي�ش��لنا مب�ش��اعر �إدانة النف�س.
ً
م��ن املمك��ن �أن ي�صب��ح امل�ؤم��ن املم�س��وح ال��ذي ل��ه خ�برة يف جم��ال اخلدم��ة مدا ًنا
ب�سقطة �أو خط�أ .الزال الكثريون منا ي�سمعون نف�س الكلمات التي هم�س بها �إبلي�س 
ليهو�شع" :ال ميكن �أن ي�ستخدمك اهلل لأن � "....أو "ال �شيء يحدث لأن � "...أو "افرت�ض 
�أن الكل عرف هذا "...
تو�ضح رومية � 39 – 38 : 8أن ال �شيء �أب ًدا  -حتى قوى ال�رش  -ميكن �أن يف�صلنا
عن حمبة اهلل .لكن �إبلي�س ميكن �أن ي�ضلنا ويجعلنا نعتقد �أننا �أ�صبحنا منف�صلني
ع��ن اهلل .وينته��ي الكث�ير م��ن امل�ؤمن�ين وه��م يعي�ش��ون كم��ا ل��و �أنه��م ق��د انف�صل��وا
لا ع��ن حمب��ة اهلل  .لك��ي نق��اوم هذه اال�س�تراتيجيات ال�ش��يطانية علين��ا �أن ن�ؤكد
فع� ً
با�س��تمرار عل��ى كلم��ة اهلل ونعم��ة اهلل وروح اهلل وذبيح��ة اهلل .هذه هي الأ�سا�س��يات
الوحي��دة امل�ؤك��دة الت��ي ميكنن��ا �أن نخدم بها مع امل�س��يح يف خدمة اخلال�ص   .
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الخالص يف العهد الجديد

يعلمن��ا  1يوحن��ا � 8 : 3أن ي�س��وع �أت��ى لك��ي ينق���ض كل م��ا فعله �إبلي���س حني �أف�س��د
متحكما فيها ،خا�صة من خالل اخلطية� .أعطت خدمة امل�س��يح
خليقة اهلل و�أ�صبح
ً
اخلال���ص للب��شرية ب�صف��ة عام��ة ول��كل ف��رد ب�صف��ة خا�ص��ة .وهذا خال���ص من كل
جان��ب من جوانب عمل �إبلي���س  .

متم��ت حي��اة ي�س��وع وتعاليمه وخدمته "بيانه الر�س��مي" يف لوق��ا  18 : 4وقد ُتوج
ه��ذا التتمي��م بعم��ل اخلال���ص .ت�ص��ف لنا عرباني�ين  15 – 14 : 2كيف هزم ي�س��وع
�إبلي���س و�ش��وكة املوت وحرر كل الذين يف قب�ضة �إبلي���س على �صليب اجللجثة.

يسوع يُخرج الشياطني:

�إن نق��صر خدم��ة امل�س��يح اخلال�صي��ة عل��ى عمل ال�صلي��ب يعني �أن نتجاه��ل جان ًبا
مهم��ا م��ن جوان��ب خدمت��ه عل��ى الأر���ض .تو�ضح لن��ا الب�ش��ائر �أن ي�س��وع �إىل جانب
ً
�إطعام اجلياع و�شفاء املر�ضى والكرازة بالب�شارة ،كان يحرر الكثريين من قب�ضة
قوات ال�رش.

نخطئ بالطبع يف فهم العهد اجلديد �إن قلنا �إن �إخراج ال�ش��ياطني كان هو اخلدمة
الأ�سا�س��ية لل�س��يد امل�سيح .ت�س��جل لنا الب�شائر ثماين حوادث لطرد الأرواح ال�رشيرة
ك�أمثلة على خدمة ي�سوع اخلال�صية يف الروح.
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�إن تعب�ير "�إخ��راج ال�ش��ياطني" ه��و تعب�ير غري مالئم لذا ا�س��تبدله الكث�ير من القادة
بتعب�ير "اخلال���ص" .لكنن��ا ر�أين��ا �أن اخلال���ص ه��و تعب�ير كتاب��ي ع��ام ي��دل عل��ى
اخلال���ص م��ن اخلطية و�إغراءتها .ولهذا من الأف�ضل �أن ن�س��تمر يف ا�س��تخدام تعبري
"�إخ��راج ال�ش��ياطني" لأن��ه و�إن كان غ�ير مالئ��م فه��و مفهوم.

الحوادث الكتابية الثامنية إلخراج الشياطني هي:

الرج��ل ال��ذي ب��ه روح جن���س يف كف��ر ناح��وم (مرق���س  21 : 1ولوق��ا : 4
•
.)37 - 31
حم��اة بطر���س (مت��ى  15 – 14 : 8ومرق���س  31 – 29 : 1ولوق��ا 38 : 4
•
    .)39الأعم��ى والأخر���س ال��ذي ب��ه روح جن���س (مت��ى  29 – 22 : 12ولوق��ا :11
•
   .)22 - 14
جمن��ون ك��ورة اجلدري�ين (مت��ى  28 : 8ومرق���س  20 – 1 : 5ولوق��ا : 8
•
   .)39 - 26
ابنة املر�أة الكنعانية (متى  28 – 21 : 15ومرق�س    .)30 - 24 : 7
•
ال�ش��خ�ص امل�صاب بال�رصع (متى  21 – 14 : 17ومرق���س 29 – 14 : 9
•
ولوق��ا    .)43 - 37 : 9
املر�أة املنحنية (لوقا    .)17 - 10 : 13
•
الأخر�س الذي به روح جن�س (متى        .)34 - 32 : 9
•
هناك أيضً ا عرشة ترصيحات عامة عن إخراج قوى الرش:
متى 24 : 4
•
متى 16 : 8
•
مرق�س 34 – 32 : 1
•
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•
•
•
•
•
•
•

مرق�س 39 : 1
مرق�س 11 : 3
مرق�س 13 : 6
لوقا 41 : 4
لوقا 18 : 6
لوقا 21 : 7
لوقا 26 – 24 : 11

ت��دل الق��راءة املت�أني��ة له��ذه احل��وادث والت�رصيح��ات العام��ة عل��ى وج��ود ثماني��ة
مب��ادئ خلدم��ة ي�س��وع يف ط��رد الأرواح ال��شريرة:

-1

خلص يسوع األشخاص الذين اسرتعوا انتباهه

ر�أين��ا فيم��ا �س��بق �أن ي�س��وع �ش��فى الأ�ش��خا�ص الذين طلب��وا منه ذلك �أو الأ�ش��خا�ص
الذين �أ�شار �إليهم الروح القد�س .تدل الت�رصيحات العامة على �أن ي�سوع وهو يقدم
خدمة اخلال�ص جنح يف حترير كل من �أُح�رضوا �إليه طالبني امل�ساعدة.
ينطب��ق نف���س الأم��ر عل��ى احل��وادث الثماني��ة .ن��رى عل��ى �س��بيل املث��ال �أن الرج��ل
الأعمى والأخر�س الذي به روح جن�س وحماة بطر�س حتررا لأن �آخر �أح�رضهم �إىل
ي�س��وع� .أما الرجل الذي به روح جن���س يف كفر ناحوم فقد �أتى بنف�س��ه �إىل ي�س��وع.
وكان م��ن امل�س��تحيل �أن يتجاه��ل ي�س��وع م�صيبته م��ع �رصخاته وح�ضوره.
أي�ضا �أن ي�سوع ذهب مبا�رشة �إىل رجل كي يبد�أ معه اخلدمة .نفهم
ت�سجل الب�شائر � ً
من مرق�س  8 – 2 : 5ولوقا � 29 – 26 : 8أن ي�سوع �أبحر �إىل كورة اجلدريني ب�صفة
خا�ص��ة ك��ي يخ��دم ه��ذا الرجل .بالت�أكي��د مل يكن ذهاب ي�س��وع �إىل كورة اجلدريني
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يف نف���س مكان وجود الرجل الذي يحتاج �إىل حترير من الأرواح ال��شريرة �صدفة.
�إن زمن الأفعال امل�س��تخدم يف كال الن�صني يدل على �أن ي�س��وع كان ي�أمر الأرواح
ال�رشيرة باخلروج من الرجل حتى قبل �أن يقابله.
و�ضوح��ا .كان��ت العواق��ب اجل�س��دية نتيج��ة
مث��ال امل��ر�أة املنحني��ة ه��و مث��ال �أق��ل
ً
وا�ضحا لكل م��ن يراها .لكن من امل�ؤك��د �أن الروح
لقب�ض��ة �إبلي���س عل��ى ه��ذه امل��ر�أة
ً
هو الذي دل ي�س��وع على وجود روح ��شريرة خلف هذا ال�ضعف اجل�س��دي .لكن لي�س 
م��ن الوا�ض��ح �إن كان ي�س��وع حت��رك لتحريره��ا نتيجة لعطفه عليها عن��د ر�ؤيتها �أو
لأن الي��وم كان �س��ب ًتا �أو لأن ال��روح حث��ه عل��ى ذل��ك �أو كل ه��ذا م ًع��ا.
ميكننا القول �أن ي�س��وع كان ُيخرج ال�ش��ياطني عندما يطلب منه ذلك �إما ال�ش��خ�ص
الذي به ال�شيطان �أو �شخ�ص �آخر نيابة عنه �أو عندما يكون للروح النج�س رد فعل
يف ح�ض��وره �أو عندم��ا يق��وده ال��روح القد���س .ال يعن��ي ه��ذا �أنن��ا ال ميك��ن �أن نخدم
خ��ارج �إط��ار ه��ذه احلاالت الثالث .لكن علينا �أن ن�أخذ مثال ي�س��وع بجدية خا�صة
لأن ه��ذه احل��االت تنطبق على كل جوانب خدمته.

-2

كان يسوع يوجه بعض األسئلة

ي��صر بع���ض الق��ادة عل��ى �أن �س��بب احلال��ة يجب �أن يتح��دد قبل ب��دء اخلدمة .بينما
ي��صر �آخ��رون عل��ى توجي��ه �أ�س��ئلة مف�صل��ة لت�ش��خي�ص احلال��ة وعق��د جل�س��ات توبة
مف�صلة.

�إن ال�س��بب وراء اال�س��تعباد ال�ش��يطاين ميك��ن �أن يك��ون ذا �أهمي��ة .لك��ن ي�س��وع كان
مبج��رد �أن ي��رى �أن ال�ش��خ�ص يحت��اج �إىل �أن يخ��رج من��ه الروح النج���س ،كان يفعل
ذلك مبا�رشة دون حماولة معرفة ال�سبب .ت�سجل الب�شائر يف الواقع �أن ي�سوع كان
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يوجه القليل من الأ�س��ئلة �أثناء قيامه باخلدمة كما نقر�أ يف مرق���س  9 : 5ومرق���س 
.21 : 9
لك��ن كم��ا �س�نرى يف اجل��زء التا�س��ع ،ميك��ن �أن يو�ض��ح لن��ا ال��روح القد���س بع���ض 
احلقائق النافعة التي تبني كيف دخل الروح ال�رشير يف ال�شخ�ص وما ال�سبب وراء
ا�س��تمرار الت�أث�ير ال�ش��يطاين عليه .لي���س هناك قواع��د ملزمة علين��ا �إتباعها يف هذا
ال�ش�أن .كل ما علينا فعله هو اال�ستماع �إىل املعلومات والتوجيهات التي يعطيها
لن��ا الروح القد���س يف موقف معني.

-3

كان يسوع يتحدث مبارشة إىل الروح النجس

يب��دو �أن ي�س��وع كان ل��ه ح��وار مط��ول م��ع ال�ش��خ�ص ال��ذي يع��اين يف حال��ة امل��ر�أة
املنحني��ة فق��ط .لك��ن يف احل��وادث الأخ��رى كان��ت كلمات��ه ذات ال�س��لطان توج��ه
مبا��شرة �إىل ال��روح ال��شرير م�ؤث��رة عل��ى ال�ش��خ�ص ومتحكم��ة ب��ه .بالطب��ع مل يك��ن
ي�س��وع يتجاهل ال�ش��خ�ص الذي يعاين من الروح ال��شرير ،وكانت خدمته ت�أتي يف
�سياق تقدمي املعونة الروحية والتوجيه لهذا ال�شخ�ص .لكن من املهم �أن ندرك �أنه
�أثن��اء الوق��ت الفعل��ي للخدم��ة كان ي�س��وع يتحدث مبا��شرة �إىل الروح ال��شرير.
ر�أين��ا �أن ي�س��وع �أت��ى لينق� �ض �أعم��ال �إبلي���س .ل��ذا عندم��ا كان �أي عم��ل لإبلي���س 
ي�س�ترعى انتباه��ه ،كان يدم��ره منف ًذا بذلك مهمته امل�س��ياوية .ت�س��جل لنا الب�ش��ائر
خم���س عب��ارات وجهه��ا امل�س��يح ل�ل�أرواح ال��شريرة يف �إط��ار خدمت��ه بطرده��ا:

"كن مقيدً ا"

•
ي�س��جل مرق���س  25 : 1ولوقا � 35 : 4أن ي�س��وع �أمر الروح النج���س قائ ًال "�أخر���س".
لكن مرق�س  26 : 1يقول �أن الروح �صاح ب�صوت عظيم.
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م��ن الأف�ض��ل ترجم��ة الفع��ل اليون��اين ( )phimooمبعنى "يكمم" ال مبعنى " ُي�س��كت"
وه��و ُيرتج��م هك��ذا يف  1كورنثو���س  9 : 9و 1تيموثاو���س  .18 : 5يب��دو �أن ي�س��وع
كان ي�أم��ر الأرواح النج�س��ة ب��أن تك��ون مقي��دة مب��ا يف ذلك �أن تك��ون �صامتة .لكن
الأم��ر مل يقت��صر على ال�صمت.
يو�ض��ح ي�س��وع يف مت��ى � 29 : 12أن "الرج��ل الق��وي" يج��ب �أن ُيرب��ط �أوالً .وهذا هو
ما فعله يف جممع كفرناحوم .والربط هو خطوة �أولية لطرد الروح ال��شرير   .

* "كن منته ًرا"

يرتب��ط ا�س��تخدام الفع��ل (� )epitimaoأي "ينته��ر" بفع��ل التقيي��د .املعن��ى احل��ريف
للفعل ( )epitimaoهو "ي�ضع ثقل على" وهو ُي�ستخدم باالرتباط بالأرواح ال�رشيرة
يف مت��ى  18 : 17ومرق���س  25 : 1و  25 : 9ولوق��ا  41 ، 35 : 4و  .42 : 9وه��و
متاما يف لوقا  39 : 4فيما يتعلق بحمى حماة بطر���س.
ي�س��تخدم بنف���س الطريقة ً
�إن ا�س��تخدام الفعل هنا هو ما ي�ؤيد �أن هذه الق�صة ترتبط بطرد روح ��شرير ولي���س 
ب�شفاء مر�ض.
ا�س��تخدم ي�س��وع الفع��ل ( )epitimaoم��رة �أخ��رى يف مت��ى  26 : 8ومرق���س 39 : 4
هجوم��ا �ش��يطان ًيا .تركي��ب اجلمل��ة يف
ولوق��ا  24 : 8مب��ا ُيظه��ر �أن الري��اح كان��ت
ً
مرق���س  39 : 4هو نف���س تركيب اجلملة يف مرق���س  .25 : 1انتهر ي�س��وع ثم �أو�ضح
ذل��ك با�س��تخدام ( .)phimooكان "التقيي��د" ه��و التعبري عن االنته��ار �أي و�ضع ثقل
�إلهي على الروح ال��شرير.

•

"أخرج"

يف ق�ص���ص كفرناح��وم وك��ورة اجلدري�ين والرج��ل امل��صروع� ،أم��ر ي�س��وع ال��روح
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ال�رشير قائ ًال "�أخرج" .كان هذا الأمر الب�سيط هو الكلمة الأ�سا�سية التي ا�ستخدمها
يف خدمة طرده للأرواح ال��شريرة.

•

أسئلة

�س��أل ي�س��وع الروح ال��شرير يف مرق���س " 9 : 5ما ا�س��مك؟" يو�ضح لنا مرق���س ولوقا
�أن ي�سوع كان ي�أمر الروح ال�رشير ب�أن يخرج رمبا وهو الزال يف القارب وقبل �أن
ينزل منه .ي�ش��به هذا الأمر خطوتي �ش��فاء الرجل الأعمى يف مرق���س .26 – 22 : 8
كما يت�ضح منه �أن �أ�سئلة ي�سوع كانت خطوة ثانية يف الهجوم ولي�س جمرد �س�ؤال.
يف وقت الكتاب املقد���س ،كان ا�س��م ال�ش��خ�ص وطبيعته �أمرين ال ينف�صالن ،حيث
كان ا�س��م ال�ش��خ�ص ي��دل عل��ى طبيعت��ه .ميكنن��ا �أن نفه��م الإجابة الغام�ض��ة للروح
ال��شرير ورد فعل��ه يف  10 – 9 : 5عندم��ا نفه��م �أن كلم��ات ي�س��وع مل تك��ن جم��رد
أمرا للروح ال�رشير كي يو�ضح نف�سه
�س�ؤال �ساعد على عملية الطرد لكنه كان � ً
أي�ضا � ً
بالك�ش��ف عن طبيعته  .
كان ك�ش��ف ال��روح ال��شرير ع��ن نف�س��ه هو عالمة هزميت��ه .كان �أمر ي�س��وع – والذي
م��ن الأف�ض��ل �أن نفهم��ه مبعن��ى "اظه��ر طبيعت��ك" – كاف ًي��ا ،حي��ث مل يحت��اج ي�س��وع
لتكرار الأم��ر "�أخرج".
م��ن املث�ير �أن ال�س��ؤال الآخ��ر ال��ذي �س��أله ي�س��وع ج��اء بع��د ا�س��تمرار اخلدم��ة لفرتة.
مل ي�س��تطع التالميذ يف مرق���س  29 – 14 : 9طرد الروح ال��شرير لذا �أُح�رض ال�صبي
امل�رصوع �إىل ي�س��وع .رمبا �أراد ي�س��وع من �س��ؤاله �أن يك�ش��ف طبيعة الروح ال��شرير
�أو رمبا (لأن ال�ش��خ�ص الذي يعاين هنا كان �صب ًيا) كان ي�س��أل عن بع�ض العوامل
الوراثية املمكنة.
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لي���س م��ن الوا�ض��ح �إن كان تف�س�ير ي�س��وع يف ع��دد   29ي��دل عل��ى �أن��ه تع��رف عل��ى
نوع معني من الأرواح ال�رشيرة �أو تعرف على نوع معني من التقييد ال�شيطاين� .أ ًيا
كان الأم��ر ،م��ن الوا�ض��ح �أن حال��ة ال�صب��ي كانت حالة قا�س��ية لذا ا�س��تخدم ي�س��وع
�ضمريا �شخ�ص ًيا م�شد ًدا (من الأف�ضل �أن ن�صيغه "�أنا الذي �أمرك") جذب به االنتباه
ً
لنف�سه ولقوته عن عمد.

"ال ترجع"

•
كان��ت كلم��ات ي�س��وع الأخ�يرة لل��روح ال��شرير يف مرق���س  25 : 9ه��ي "وال تدخل��ه
أي�ضا" .من اجلائز �أن هذا الروح ال�رشير كان ي�أتي على فرتات متقطعة .لكن ي�سوع
� ً
مل يذك��ر �ش��ي ًئا يف مت��ى  45 – 43 : 12ولوق��ا  26 – 24 : 11ع��ن احتم��ال ع��ودة
الروح ال�رشير لل�شخ�ص بعد �أن ُيطرد منه .كانت هذه حالة طويلة متوا�صلة عنيفة
ومدم��رة .وكان ي�س��وع يتعام��ل معه��ا بن��اء عل��ى طبيعتها.
حقيق��ة �أن الب�ش��ائر مل تذك��ر �أن ي�س��وع ا�س��تخدم ه��ذا الأم��ر م��ع �أي �ش��خ�ص �آخ��ر
يف خدمته تدل على �أهمية اال�س��تماع �إىل الروح القد���س و�إتباع تعليماته .مل يكن
أي�ض��ا ال يجب �أن نفعل
ي�س��وع يتب��ع �ش��ك ًال حم��د ًدا للخدمة يف كل املواق��ف .ونحن � ً
هذا.

-4

مل يفرق يسوع بني من كانوا يعانون من األرواح الرشيرة

ي�ض��ع العدي��د م��ن الق��ادة ت�صنيف��ات كث�يرة للوق��وع يف املعان��اة والقب�ض��ة
ال�شيطانية .ي�ستخدم ه�ؤالء القادة الكثري من الكلمات لو�صف حاالت خمتلفة .على
�س��بيل املث��ال" :قم��ع" و"م���س" و"�ضع��ف" و"ابت�لاء" و"ت�أثري" و"هج��وم" و"مر�ض".
ال تو�ض��ح الب�ش��ائر �أن ي�س��وع و�ض��ع مث��ل ه��ذه الف��وارق والت�صنيف��ات .هن��اك كلمة
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يوناني��ة واح��دة فق��ط هي امل�س��تخدمة لو�صف كل الأ�ش��خا�ص الذين كانوا بحاجة
�إىل حتري��ر م��ن روح ��شرير وه��ي كلم��ة ( .)daimonizomaiكان ه�ؤالء الأ�ش��خا�ص
ظاهر ًي��ا يعان��ون م��ن �أو�ض��اع خمتلفة .لكن �أ�صل م�ش��اكلهم يف الواقع كان واح ًدا.
ت�ص��ف كلم��ة (� )daimonizomaiأ�ص��ل امل�ش��كلة ولي���س العر���ض الظاه��ر.
غال ًب��ا م��ا ُترتج��م ( )daimonizomaiبكلم��ة "مم�سو���س"  وه��ي كلم��ة ت��دل (يف
�صيغته��ا الإجنليزي��ة �أي  )possessedعل��ى التحكم �أو التملك .لكن املعنى احلقيقية
للكلم��ة ه��و "مبتل��ي بروح ��شرير" .لذلك م��ن الأف�ضل يف الإجنليزي��ة �أن نعيد كتابة
ح��روف الكلم��ة اليونانية ح�س��ب الهج��اء الإجنلي��زي ونكتبها هك��ذا ()demonised
جتن ًب��ا للج��دل حول معن��ى الكلمة.
وهذا يعني �أن ال�س��ؤال الأكرث �أهمية الذي علينا �أن ن�س��أله للروح القد���س يف خدمة
اخلال�ص هو "�أي خدمة يحتاجها هذا ال�شخ�ص؟" و"هل هذا ال�شخ�ص مبتلي بروح
��شرير؟" يب��دو لن��ا �أن امل��ر�أة يف لوق��ا  13تعاين من م�ش��كلة خمتلف��ة عن الرجل يف
مرق���س  .5لكن ي�س��وع كان يعلم بالروح �أن كالهما كان يحتاج �إىل التخل�ص من
الروح ال�رشير الذي به.
يو�ض��ح ه��ذا الأم��ر م��رة �أخ��رى �أهمي��ة �أن ن�س��تمع �إىل ال��روح القد���س ون�س��أله عم��ا
يريد ونعتمد على توجيهه .هناك بع�ض احلاالت كما يف مرق�س  5التي يكون من
شريرا يج��ب �أن ُيط��رد .وم��ع ذل��ك علين��ا �أن نطل��ب
الوا�ض��ح فيه��ا �أن هن��اك ً
روح��ا �� ً
أي�ض��ا .لك��ن هناك حاالت كم��ا يف لوقا 13
توجي��ه ال��روح القد���س يف ه��ذه احلال��ة � ً
نعتم��د فيه��ا كلي��ة على الب�ص�يرة التي يعطيها لنا الروح القد���س.
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-5

فرق يسوع بني طرد األرواح الرشيرة والشفاء

ق�صت��ي ال��روح ال��شرير الأخر���س وحم��اة بطر���س ميك��ن مبفردهم��ا �أن يعطي��ا
االنطباع ب�أن الب�شائر تخلط بني طرد الأرواح ال�رشيرة وال�شفاء .لكن متى 16 : 8
ومرق���س  34 – 32 : 1ولوق��ا  41 – 40 : 4و  18 : 6و  21 : 7تو�ض��ح وج��ود ف��رق
هاما بني
بني �شفاء املر�ضى وطرد الأرواح ال�رشيرة .كما ي�ضع متى  24 : 4فر ًقا ً
( )daimonizomaiو (� )seleniazomaiأي ب�ين االبت�لاء ب��روح ��شرير ال��ذي يحت��اج
�إىل خال���ص واجلن��ون �أو ال�رصع الذي يحتاج �إىل �ش��فاء.
عندم��ا �س��اعد ي�س��وع امل��ر�أة املنحني��ة حرره��ا �أو ًال م��ن عبودي��ة �إبلي���س ث��م و�ض��ع
أي�ضا مع
عليها يده من �أجل �ش��فاء ظهرها املنحني .يبدو �أن هذا كان هو الو�ضع � ً
حماة بطر���س .ي�س��جل لوقا  20 :11التحرير الأويل من قب�ضة �إبلي���س بينما ي�سجل
متى ومرق���س مل�سة ال�ش��فاء التي تلت ذلك.

-6

سلطة يسوع

يف �أيام ي�س��وع كان طاردو الأرواح ال��شريرة الطوافني ي�س��تخدمون قائمة طويلة
من الأ�س��ماء وبع�ض الآليات لطرد الأرواح .وقد حاول بع�ض منهم ا�س��تخدام ا�س��م
لا ذري ًعا كما يف �أعمال 13 : 19
ي�س��وع وجنح كما يف مرق���س � 38 : 9أو ف�ش��ل ف�ش� ً
–  .16لكن ي�س��وع مل يكن يف حاجة �إىل غري �س��لطته هو.
ق��ال ي�س��وع يف مت��ى � 28 : 12إن��ه يخ��رج الأرواح ال��شريرة ب��روح اهلل (وي�س��تخدم
لوق��ا تعب�ير "�أ�صب��ع اهلل" ال��وارد يف خروج  19 : 8ومزمور  .)3 : 8لقد كانت خدمة
ي�س��وع مواجهة �ش��خ�صية بينه وهو املمتلئ بقوة الروح القد���س وبني روح ��شرير.
لذا كان ي�س��وع يعتمد اعتما ًدا كل ًيا على م�س��حة الروح له.
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يق��دم لن��ا مرق���س � 29 : 9س��ب ًبا �آخ��ر لفاعلي��ة وت�أث�ير ي�س��وع .مل يكن ي�س��وع ي�صلي
يف الوق��ت م��ا ب�ين و�صول��ه وبدء اخلدم��ة .والبد �أن هذا ي�ش�ير �إىل �صالة حت�ضريية
و�ص��وم .علين��ا �أن نالح��ظ غي��اب ال�ص�لاة �أثناء ممار�س��ة ي�س��وع خلدمت��ي اخلال�ص
وال�شفاء.
يعطين��ا مت��ى � 20 – 19 : 17س��ب ًبا ثال ًث��ا � -س��نتناوله فيم��ا بع��د  -وه��و يتعل��ق
بالإميان ال��ذي يحرك اجلبال.

-7

كان يسوع يرعب األرواح الرشيرة

تو�ضح الب�شائر �أن الأرواح ال�رشيرة تختلف يف مدى قوتها ال�رشيرة و�أنها جمي ًعا
تق�صد تدمري الب��شر وجتلب املر�ض وتتحدث وقوية ج ًدا ومتلك معرفة فوقية و�أن
العديد منها ميكن �أن يبتلى �أو ي�ؤثر على �شخ�ص ما يف ذات الوقت.
أي�ض��ا �أن ه��ذه الأرواح ال��شريرة حت��ى قبل
تو�ض��ح الأمثل��ة الت��ي تورده��ا الب�ش��ائر � ً
هزميتها يف اجللجثة كانت ترتعب من ي�سوع .فبد ًال من البقاء �صامته يف وجوده
دائم��ا.
كان��ت تخ��اف وت��صرخ معلن��ة ع��ن نف�س��ها .وكان عليه��ا �أن تطي��ع ي�س��وع ً
فعندم��ا كان ي�أمره��ا �أن تخ��رج كان��ت تفع��ل ذل��ك حت��ى �إن كان خروجه��ا عني ًف��ا
ويح��دث �ضجة.

-8

اختلفت ردود فعل الناس تجاه يسوع

يو�ض��ح لن��ا مت��ى � 28 : 12أن خدم��ة اخلال���ص كان��ت يف قل��ب ر�س��الة ي�س��وع ع��ن
امللك��وت .لق��د �أت��ى احلاك��م احلقيقي وب��دء املغت�ص��ب يف الهروب.
ي�س��جل لنا مرق���س � 28 – 21 : 1أن م�ش��اعر ده�ش��ة وحرية اعرتت اجلموع بعد طرد
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ي�سوع للأرواح ال�رشيرة .ويعلق لوقا  43 : 9قائ ًال �إن اجلميع بهتوا من عظمة اهلل.
كما ي�صف لوقا  37 : 8خوف النا���س وطلبهم من ي�س��وع ب�أن يرتك املنطقة .ومن
بني كل الذين حررهم ي�سوع واحد فقط هو الذي ترجاه كي يتبعه وهو الرجل يف
مرق�س .18 : 5
ي�س��جل لوق��ا  15 : 11ومرق���س  22 : 3ومت��ى  34 : 9و � 24 : 12أب�ش��ع رد فع��ل
جت��اه خدم��ة ي�س��وع .منتق��دو ي�س��وع اتهم��وه ب��أن معه بعلزب��ول و�أنه جمن��ون و�أنه
أي�ض��ا يف يوحنا  20 : 7و
يخ��دم ي� ًدا بي��د مع �إبلي���س نف�س��ه .وردت هذه االتهامات � ً
 52 ، 48 : 8و  .20 : 10ال يج��ب �أن نتعج��ب �إ ًذا عندم��ا يواج��ه م��ن يخدم��ون م��ع
امل�س��يح الي��وم مثل ه��ذه العداوة.

التالميذ يخرجون الشياطني:

مل ير�س��ل ي�س��وع �أح � ًدا للك��رازة دون �أن يعطي��ه �س��لطته ل�ش��فاء املر���ض و�إخ��راج
ال�ش��ياطني .ر�أين��ا فيم��ا �س��بق �أن ي�س��وع درب ح��وايل  80تلمي� ًذا ك��ي ي�ش�تركوا يف
خدمت��ه لل�ش��فاء .ويو�ض��ح مت��ى  8 : 10و  19 : 17ولوق��ا  1 : 9و � 17 : 10إنه��م
أي�ض��ا يف خدم��ة �إخ��راج ال�ش��ياطني  .
ا�ش�تركوا � ً

لوق��ا  20 – 17 : 10ه��و ن���ص مه��م .كان التالمي��ذ فرح�ين وقال��وا لل��ربَ " :ي��ا َر ُّب
ِا�س�مِكَ " .الفع��ل اليون��اين (� )hupotassoأي "يخ�ضع"
َح َّت��ى َّ
ال�ش� َياطِ ُ
ني َت ْخ َ�ض� ُ�ع َل َن��ا ب ْ
هو م�صطلح ع�سكري يعني "رتبة �أقل" �أو "يفقد حقوقه �أو يتنازل عنها" .مل يواجه
التالميذ ال�ش��ياطني بقوتهم ال�ش��خ�صية – كما فعل ي�س��وع – لكنهم واجهوها بقوة
ي�سوع .وهذا هو املبد�أ الأ�سا�سي يف خدمة اخلال�ص .يو�ضح لنا رد ي�سوع يف لوقا
 20 – 18 : 10الكث�ير .الزم��ن ال��ذي ي��رد في��ه الفع��ل "ر�أي��ت" يعن��ي "لق��د كن��ت �أرى
ال�ش��يطان ي�س��قط" .يدل هذا املعنى على �أن �س��قوط ال�ش��يطان هو حدث م�ستمر و�أنه
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أي�ضا بخدمة التالميذ يف �إخراج الأرواح ال�رشيرة .وهذا يعني �أنه على مدار
يرتبط � ً
شريرا ،كان امل�س��يح يرى
اخلدم��ة ويف كل م��رة كان التالمي��ذ يط��ردون فيه ً
روحا �� ً
ال�ش��يطان ي�س��قط .ت�ش��بيه ي�س��وع ل�سقوط �إبلي���س ب�سقوط الربق من ال�س��ماء يعني �أن
هذا ال�س��قوط جلي ووا�ضح للعيان.
نفه��م م��ن خت��ام ب�ش��ارتي مت��ى ومرق��س �أن خدم��ة �إخ��راج الأرواح ال��شريرة ه��ي
خدم��ة �ست�س��تمر يف حي��اة الكني�س��ة .ي�ض��ع مرق���س  17 : 16خدم��ة اخلال���ص عل��ى
ر�أ���س قائم��ة العالم��ات املرتبط��ة بامل�ؤمن�ين .يج��ب عل��ى التالميذ بح�س��ب املهمة
العظم��ى يف مت��ى � 20 – 19 : 28أن يعلم��وا كل تالمي��ذ امل�س��تقبل �أن يطيع��وا كل
و�صاي��ا وتعليم��ات ي�س��وع مب��ا يف ذل��ك مت��ى  8 : 10بالطب��ع.
ي�س��جل �س��فر الأعمال ثماين حوادث �ش��فاء وحادثة واحدة لإخراج روح �رشير (16
 .)18 - 16 :كما ي�سجل �سفر الأعمال ثالثة ت�رصيحات عامة عن هذه اخلدمة (5
 16 -12 :و  8 – 4 : 8و  .)20 - 11 : 19يج��ب علين��ا درا�س��ة ه��ذه الن�صو���ص
بت� ٍأن.

جارية فيلبي

�ورا مرح ًب��ا ب��ه يف
رمب��ا كان ظه��ور جاري��ة فيلب��ي يف �أعم��ال  18 – 16 : 16ظه� ً
ب��ادئ الأم��ر .لق��د واج��ه بول���س الكثري م��ن العداوة و�س��وء الفهم يف املدن ال�س��ابقة.
لك��ن هن��ا يف فيلب��ي توج��د ه��ذه اجلاري��ة التي تعرف بول���س و�س��يال ولوقا وتعرف
حمت��وى ر�س��التهم والت��ي كان��ت على ا�س��تعداد �أن تكون الناطق با�س��مهم.
لكن الر�س��ل الثالثة �أدركوا ��سري ًعا �أنها عرافة .نفهم من �صياغة بع�ض الرتجمات
لأعمال � 16 : 16أن اجلارية كان بها "روح عرافة" .لكن الرتجمة احلرفية لعبارة
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( )pneuma puthonaهي روح بيثون (وبيثون هو ا�سم يرد يف الأ�ساطري اليونانية
وي�ش�ير �إىل تن�ين بيث���س  pythiasال��ذي ي�س��كن عن��د جب��ل بارنا�سيو���س parnassus
ويحر���س كاهن دلفي  .Delphiقتل �أبوللو  Apolloهذا التنني و�أخذ ا�س��مه .و�أ�صبح
اال�س��م ُيطل��ق عل��ى �أي ع��راف .وبح�س��ب الأ�س��اطري �أبولل��و ه��و ال��ذي يله��م العراف�ين 
عندم��ا يتحدثون من بطونهم).
الكلم��ات الت��ي نط��ق به��ا بول���س يف  18 : 16هي �إتباع لكلمات ي�س��وع .مل يتعامل
بول���س م��ع ال��روح ال��شرير عل��ى �أ�سا���س قوته ال�ش��خ�صية لك��ن ب�صفته ممث��ل �أر�ضي
لي�س��وع امل�س��يح .يو�ضح ا�س��تخدام الفعل اليوناين (� )paraggelloأي "ي�أمر" �إن هذه
اخلدم��ة بد�أت ب�أمر من امل�س��يح.
اال�س��م ( )paraggelliaهو م�صطلح ع�س��كري ي�ش�ير �إىل الأوامر التي ي�أخذها �ضابط
�أدن��ى مرتب��ة م��ن رئي�س��ه ث��م ينقله��ا مل��ن ه��م يف مرتبت��ه .ا�س��تخدم ي�س��وع الفع��ل
( )paraggelloيف لوق��ا  29 : 8عندم��ا واج��ه �ش��يطان جمن��ون ك��ورة اجلدري�ين.
وه��ذا يعن��ي �أن��ه كان ُيخ��رج ال�ش��ياطني عندم��ا يوجه��ه الآب من خ�لال الروح.
عل��ى الرغ��م م��ن �أن ه��ذه احلادث��ة ت��رد يف �س��ياق تب�ش�يري� ،إال �أننا ال نق��ر�أ عن �أحد
�آمن .مل يت�أثر النا�س يف فيلبي وال نعرف �إن كانت اجلارية �أمنت �أم ال� .أما بول�س 
و�ضبطت رجاله يف املقطرة .هذا هو الثمن
�ضب بالع�صي و أُ�لقي يف ال�سجن ُ
فقد ُ
الذي كان عليه �أن يدفعه من �أجل ا�ش�تراكه مع ي�س��وع يف هذا اجلانب من اخلدمة
يف ال��روح.

ظل بطرس

�زءا م��ن ا�س��تجابة
يب��دو �أن اخلدم��ة الت��ي ي�صفه��ا �أعم��ال  16 – 12 : 5كان��ت ج� ً
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ت�ش��فع التالميذ يف �أعمال  .30 – 24 : 4من الوا�ضح �أن النا���س يف �أور�ش��ليم كانوا
جموعا من
ينظ��رون �إىل التالمي��ذ بكث�ير م��ن االحرتام  .لك��ن اخلدمة كانت جت��ذب
ً
القرى املحيطة.
يقول بع�ض معلمي الكتاب املقد��س �أن ال�ش��ياطني كانت تخرج ب�سبب ظل بطر�س.
لكن القراءة الوا�ضحة لأعمال  16 – 15 : 5تخربنا �أن املر�ضى هم فقط من كانوا
ي�ضعون �أنف�سهم يف طريق بطر�س حتى مير ظله عليهم.
وكم��ا ه��و احل��ال مع الب�ش��ائر ،يفرق �س��فر الأعمال ب�ين (� )astheneisأي "املر�ضى"
و (� )ochloumenoiأي "الذي��ن تعذبه��م الأرواح ال��شريرة" .املر�ض��ى ه��م فق��ط
املذك��ورون يف ع��دد .15
أ� ًي��ا كان ال��ذي يح��دث ،علين��ا �أن نالح��ظ �أن الذي��ن خل�ص��وا كان��وا ُيح��ضرون �أو ًال
�إىل الكني�س��ة و�أن ه��ذه كان��ت حلظ��ة خا�ص��ة يعمل اهلل فيها بق��وة غري معتادة رمبا
نتيج��ة ل�س��لوك امل�ؤمن�ين يف �أعم��ال .30 – 24 : 4

مناديل ومآزر بولس

يعط��ي العه��د الق��دمي �إ�ش��ارة ع��ن االعتق��اد يف متثي��ل املالب���س لق��وة �صاحبها كما
نق��ر�أ يف تكوي��ن  2 : 35وع��دد  26 – 25 : 20و� 1صموئي��ل  4 – 3 : 18و 1مل��وك
 19 : 19و 2ملوك  14 – 8 : 2على �س��بيل املثال .وي�س��جل لنا لوقا 48 – 43 : 8
ق�صة املر�أة التي ُ�ش��فيت عندما مل�س��ت ثوب ي�سوع.
ي�ش��جعنا �أعم��ال  12 – 11 : 19عل��ى تبن��ي توج��ه منفت��ح وعل��ى �إدراك �أن اهلل
أ�شخا�صا وطر ًقا رمبا نحتقرها .حدثت هذه اخلدمة الرائعة لأن اهلل كان
ي�ستخدم �
ً
121

الخدمة يف الروح

مع بول�س بطريقة خا�صة يف �أف�س�س ولأن الأرواح ال�رشيرة  -حتى عن بعد  -كان
لها مواجهة مع امل�س��يح يف �ش��خ�ص بول�س  .

أبناء لسكاوا السبعة

ينتق��ل �أعم��ال  16 – 11 : 19مبا��شرة م��ن امل ��آزر العجيب��ة �إىل �أبن��اء ل�س��كاوا.
يو�ض��ح ع��دد � 13أن بول���س رمب��ا ا�س��تخدم �س��لطة ا�س��م ي�س��وع يف خدمت��ه .وب�س��بب
فاعلي��ة بول���س وت�أث�يره ،ح��اول وع��اظ يه��ود �آخ��رون ا�س��تخدام ا�س��م ال��رب ي�س��وع
كو�س��يلة يف اخلال���ص غ�ير امل�س��يحي ال��ذي كان��وا ميار�س��ونه.
لكن ف�ش��لهم الوا�ضح للعيان بني �أن طرد الأرواح ال��شريرة لي���س م�س��ألة �أ�س��لوب �أو
تالوة لكلمات معينة� .إنه مواجهة بني قوتني �إحداهما �شيطانية والأخرى �إلهية.
ه��رب �أبن��اء ل�س��كاوا ع��راة وجمروح�ين لأن خدمته��م مل تك��ن طب ًق��ا لأم��ر م��ن اهلل
ولأنهم مل يكونوا ممتلئني من روح اهلل ،ولأنهم مل يكونوا يعرفون ي�سوع �شخ�ص ًيا
وبالتايل لي���س لديهم احلق يف ا�س��تخدام ا�س��مه.

املؤمنون التائبون

بع��د ذل��ك ي�س��جل �أعم��ال  19يف الأع��داد  20 – 18حادث��ة مهم��ة ج � ًدا بالن�س��بة
خلدم��ة اخلال���ص الي��وم .رمبا ال ي�صف هذا الن�ص خدمة "ط��رد الأرواح" .لكنه بكل
ت�أكيد مثال على خدمة "اخلال�ص" .ب�سبب م�سحة الروح القوية التي يتحدث عنها
�أعم��ال  ،17 – 11 : 19ت��اب امل�ؤمن��ون واعرتف��وا بخطاياه��م وحرقوا كتب ال�س��حر
التي كان��وا ميتلكونها.
أي�ض��ا
مل يك��ن االع�تراف باخلطاي��ا والتوب��ة عنه��ا كاف ًي��ا بالن�س��بة له��م .لكنه��م � ً
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وبقي��ادة ال��روح �أحرق��وا عل ًن��ا كت��ب ال�س��حر الت��ي ت�س��اوي قيمته��ا  50.000م��ن
طوعا يدل على �أن قوى
الف�ضة .هذا التدمري الكامل لكتب ال�سحر والذي قاموا بها ً
ال�ش��يطان وال��شر فق��دت �س��يطرتها عل��ى امل�ؤمنني.
ي�س��جل �أعم��ال  20 : 19الت�أث�ير العظي��م للب�ش��ارة ال��ذي �س��ببته كل جوان��ب خدم��ة
اخلال���ص الت��ي يتح��دث عنه��ا اعم��ال  .19 – 11 : 19ويذكرن��ا ه��ذا مب��ا ح��دث يف
�أعم��ال  8 – 4 : 8عندم��ا رح��ب الكث�ير م��ن ال�س��امريني بفيلب���س ب�س��بب املعج��زات
 ن َ�س� ٌة كَ ا َن ْت
الت��ي كان �أوله��ا �إخ��راج �أرواح ��شريرة" :كَ ِث ِ
اح َ ِ
ين مِ َن ا َّلذ َ
ري َ
ِين ِب ِه ْم َ �أ ْر َو ٌ
ِ�ص� ْ�و ٍت َعظِ يمٍ".
َت ْخ� ُ�ر ُج َ�صا ِر َخ ًة ب َ

تعاليم بولس

هاما
معلما ً
ميكنن��ا �أن نفه��م م��ن العه��د اجلدي��د �أن خدمة �إخراج ال�ش��ياطني كان��ت ً
م��ن مع��امل حي��اة الكني�س��ة الأويل .لكنه��ا غري مذك��ورة يف قائمة خدمات م�س��ئويل
الكني�س��ة �أو يف قائم��ة املواهب الروحية.

كث�يرا م��ا ي�ش�ير بول��س �إىل �إميان��ه بوج��ود ق��وى ال��شر .عل��ى �س��بيل املث��ال رومي��ة
ً
 39 – 38 : 8و 1كورنثو���س  5 : 7 ، 5 : 5و  24 : 15و 2كورنثو���س  11 : 2و 6
 15 :و  15 – 14 : 11و  7 : 12و�أف�س���س  10 : 3و  12 : 6وكولو�س��ي ، 8 : 2
 15و 1ت�س��الونيكي  18 : 2و 2ت�س��الونيكي  9 ، 4 : 2و  .3 : 3لكن��ه مل يذك��ر �أب� ًدا
خدمة خا�صة لطرد الأرواح ال��شريرة     .رمبا يكون هذا لأن بول���س كان يفكر يف
امل�ؤمن�ين .املواه��ب واخلدمات التي ذكرها بول���س هدفها هو بناء ونفع الكني�س��ة.
وبالت��ايل لي���س م��ن املنا�س��ب �أن يذكر �إخراج الأرواح ال��شريرة.
�آم��ن بول��س �أن النا���س ه��م �إم��ا يف امل�س��يح �أو يف ال�ش��يطان ،و�أنه��م �إم��ا منق��ادون
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بال��روح القد��س �أو بطبيعته��م اخلاطئة ،و�أن امل�س��يحيني قد انتقل��وا من الظالم �إىل
النور �أي من �إبلي�س �إىل امل�سيح .يت�ضح هذا التعليم ب�صفة خا�صة يف  2كورنثو�س 
.1 : 7 – 16 : 6
ميكنن��ا �أن نفه��م م��ن تعالي��م العه��د اجلدي��د �أن كل م�ؤم��ن منق��اد بال��روح كان
وا�ضحا من امل�س��يح.
أمرا
ً
ب�إمكان��ه �أن ُيخ��رج ً
شريرا لك��ن فقط عندم��ا ي�أخذ � ً
روح��ا �� ً
وعندما ُيخرج الروح ال��شرير كان ا�س��م ي�س��وع هو �س��لطانه والروح القد���س العامل
في��ه ه��و م�ص��در قوته .كان كل م�ؤمن يعمل يف ��شركة م��ع م�ؤمنني �آخرين .وكانوا
يع��دون �أنف�س��هم بال�ص�لاة و�إمي��ان اهلل وال�صوم  .
أي�ض��ا �أن خدم��ة �إخ��راج ال�ش��ياطني يف الكني�س��ة الأوىل كان��ت تت��م
م��ن الوا�ض��ح � ً
يف �س��ياق تب�ش�يري – بينما يواجه ج�س��د امل�س��يح على الأر�ض ه�ؤالء الذين خارج
ملك��وت اهلل ،الواقع�ين يف قب�ض��ة �إبلي���س القوي��ة� .س��نفعل ح�س� ًنا �إن تعلمن��ا منه��م
واتبعن��ا مثالهم           .
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ر�أين��ا �أن امل�س��يح ك��رز للم�أ�س��ورين بالإط�لاق وللمن�س��حقني باحلري��ة ونق�ض عمل
�إبلي�س .وهو ي�ستمر يف هذه اخلدمة اليوم من خالل الكني�سة .تدل املهمة العظمى
عل��ى �أن ه��ذه اخلدم��ة يج��ب �أن ت�ص��ل �إىل كل الأمم وت�س��تمر حتى نهاي��ة الزمان   .
أي�ض��ا �أن اخلال���ص ه��و مفه��وم وا�س��ع .يحت��اج كل �ش��خ�ص �إىل اخلال���ص.
ر�أين��ا � ً
يحتاج كل �إن�سان �إىل مرة واحدة يخل�ص فيه من اخلطية والذنب واملوت �إىل الأبد.
يحت��اج كل امل�ؤمن�ين �إىل خال���ص يوم��ي م��ن الأخط��اء والوق��وع يف الإغ��راءات.
ويحتاج بع�ض الأ�شخا�ص �إىل اخلال�ص من الأرواح ال�رشيرة .علينا �أن ن�ؤكد على
اجلانب�ين الأول والث��اين م��ن خدم��ة اخلال���ص دون �أن نتجاه��ل اجلان��ب الثال��ث �أو
نقلل من �ش��أنه.
هن��اك كذل��ك م�س��احة وا�س��عة م��ن اخلال���ص يف املجتم��ع .نتن��اول يف كت��اب "ملك
اهلل" كي��ف �أن الكني�س��ة ه��ي مل��ح ون��ور الع��امل ،وكي��ف ت�ؤث��ر بخدمته��ا وذبيحته��ا
و�صالتها على تفكري و�سلوك وتنظيم العامل� .إن ق�صد الكني�سة وهدفها هو ال�سجود
لكن اخلال�ص هو مهمتها .يجب �أن نثبت �أب�صارنا على ي�سوع بينما تدو�س �أقدامنا
بقوة على �أعمال �إبلي���س.
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تحذيرات

�إنن��ا – وكج��زء م��ن خدم��ة اخلال���ص – م�س��ئولون ع��ن حتذي��ر النا���س م��ن الأعم��ال
اخلارق��ة الت��ي يدع��ي �أ�صحابه��ا �أنه��ا م��ن اهلل بينم��ا مل ي�صنعوه��ا با�س��مه وقوت��ه.
غال ًبا ما ُت�س��تخدم الكلمة الإجنليزية ( )occultلت�صف هذه املمار�س��ات امل�س��تمدة
أ�رسارا خفيه
من الكلمة الالتينية (� )occultusأي "�رس" .لكن هذه املمار�سات لي�ست � ً
الآن .ل��ذا ال تعت�بر كلم��ة ( )occultكلم��ة دقيق��ة .ه��ذه املمار�س��ات ه��ي ممار�س��ات
�س مقد�س��ا.
خارقة لكن طبيعتها و�أ�صلها ��شرير ولي��
ً
مين��ع الكت��اب املقد���س �رصاح��ة �أي اخت�لاط ب��شري مع هذه املمار�س��ات ال��شريرة
اخلارق��ة الت��ي يكرهه��ا اهلل ويعار�ضه��ا .وم��ن املهم �أن نالحظ �أن الكتاب املقد���س 
يعل��ن �أن �أي ت��ورط يف ه��ذه املمار�س��ات ي�س��توجب العق��اب الإلهي .ن��رى ذلك على
�س��بيل املث��ال يف خ��روج  18 : 22والوي�ين  31 ، 26 : 19وتثني��ة  12 – 9 : 18و
 17 – 16 : 32و 2مل��وك  21و� 1أخب��ار  13 : 10ومزم��ور  106و�أعم��ال : 16
 18 – 16و  19 – 18 : 19و 1كورنثو�س  22 – 20 : 10ور�ؤيا  21 : 9و 8 : 21
و .15 : 22
ميكن تق�سيم املمار�سات ال�رشيرة �إىل ثالثة جماالت:

•

املعجزات

املعج��زة احلقيقي��ة الآتي��ة م��ن اهلل ه��ي معج��زة ُت�صن��ع با�س��م ي�س��وع� .أم��ا املعجزة
الفا�س��دة فه��ي �أي عم��ل عجي��ب ال  ُي�صن��ع بق��وة و�س��لطان اال�س��م القدو���س .وه��ذا
يت�ضم��ن ال�س��حر الأ�س��ود والأبي���ض (لي���س املق�ص��ود به اخل��دع ال�س��حرية) والعرافة
والرف��ع و�أعم��ال الق��وة والتنب��ؤ الوهم��ي و�أ�ش��كا ًال �أخ��ري عديدة مما يطلق��ون عليه
ال�ش��فاء الروحي.
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•

االتصال

•

معرفة املستقبل

عط��اء اهلل ه��و �ص�لاة ل�ل�آب يف ال��روح بوا�س��طة االب��ن� .أم��ا ال�صورة ال�ش��يطانية من
ه��ذا فه��و �أي حماول��ة – بريئ��ة كان��ت �أو متعم��دة  -للتوا�ص��ل م��ع الأرواح .وه��ذا
يت�ضم��ن اليوج��ا وجل�س��ات ا�س��تح�ضار الأرواح وم��ا �إىل ذلك.

يوج��د �إع�لان اهلل يف الكت��اب املقد���س وم��ن خ�لال التنب��ؤ امل�س��يحي� .أم��ا الأرواح
ال��شريرة فتتوا�ص��ل م��ن خ�لال املمار�س��ات ال��شريرة مث��ل ق��راءة الك��ف والتنجي��م
والت��اروت والتكه��ن بامل��ر�آة والقيا���س ال�س��يكولوجي والتعالي��م املوج��ودة يف
الن�صو���ص ال�ش��يطانية.
يعطينا الكتاب املقد�س خم�سة �أ�سباب ملنع مثل هذه املمار�سات:
يو�ض��ح تكوي��ن � 3أن اهلل و�ض��ع ح��دو ًدا للمعرف��ة و�أن �أي��ة رغب��ة يف معرفة
•
غري متاحة للب�رش هي القوة الدافعة وراء الكثري من الأعمال ال�رشيرة .وكما حدث
يف عدنُ ،ي�سقط ال�شيطان الكثريين يف براثن املوت من خالل هذا العط�ش للمعرفة.
�إن الرغب��ة يف ال�س��يادة والتحك��م يف النا���س  والأ�ش��ياء والأح��داث
•
وامل�س��تقبل تك��ون �إم��ا �س��ب ًبا �أو نتيج��ة للت��ورط يف ممار�س��ات ��شريرة .وه��ذه
الرغب��ة ه��ي �ض��د الطبيعة الإن�س��انية وهي رغبة يدينها �إ�ش��عياء 15 – 12 : 47
وحزقي��ال .23 – 17 : 13
الت��ورط يف املمار�س��ات ال��شريرة ه��و �أمر خط�ير ي�ؤدي �إىل متلك �ش��يطاين
•
و�إىل نوع من التفكك النف�س��ي والدمار اجل�س��دي .هناك العديد من الأمثلة الروحية
إقناعا.
مث��ل ق�ص��ة �ش��اول .لك��ن مث��ا ًال حدي ًث��ا ميك��ن �أن يك��ون �أك�ثر � ً
ه��ذه املمار�س��ات ه��ي حماول��ة للتوا�صل مع قوى يف ح��رب مع اهلل .ولهذا
•
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كما �س�نرى الح ًقا يعاقب اهلل امل�ؤمنني الذين يتحولون عن �إتباعه �إىل التورط يف
هذا ال��شر.
ق��ال اهلل "ال" .ي��صرح العه��د اجلديد ب�أن هذه املمار�س��ات ممنوعة .وعلينا
•
دائما باالرتباط بخطايا �أخرى يراها اهلل بغي�ضة .على
�أن نتذكر � ً
أي�ضا �أنها ُتذكر ً
�سبيل املثال تدين غالطية  21 – 19 : 5ال�سحر �إىل جانب الغرية وال�سخط وال�شقاق.
م��ن اخلط��أ �أن نق��ول �إن بع���ض اخلطاي��ا خاطئة �أكرث من غريها ،و�أن ن�س��تنتج على
ه��ذا الأ�سا��س �أن النا��س �آمن��ون روح ًي��ا طامل��ا جتنبوا املمار�س��ات ال�ش��يطانية� .إن
ن��شر �أف��كار اهلل فيم��ا يتعل��ق باملمار�س��ات ال��شريرة ه��و جان��ب م��ن جوان��ب خدمة
إقناع��ا عندما نخ��دم بقوة
اخلال���ص .لكنن��ا نق��اوم ق��وى ال��شر ب�ص��ورة �أكرث ق��وة و� ً
الروح القد���س         .

الصالة

عل��ى امل�ؤمن�ين والكنائ���س الت��ي تتوقع �أن تواجه قوى �إبلي���س ب�صورة مبا��شرة �أن
تتجه��ز جي� ًدا بال�ص�لاة الت��ي تتميز بالوحدة واللجاجة .قال ي�س��وع يف مرق���س : 9
� 29أن ال�ص�لاة ه��ي الف��رق ب�ين خدمت��ه الفعال��ة وخدم��ة تالمي��ذه غ�ير الفعالة .لو
�أن امل�س��يح قد احتاج �أن ي�س��تعد بال�صالة ،فكم باحلري نحن .يجب �أن تكون هذه
ال�صالة هي �صالة تتوحد فيها كل الكني�سة املحلية .نتناول هذه النقطة يف اجلزء
ال�س��ابع م��ن كت��اب "ال�ص�لاة الفعالة"� .إن اخلدمة التي يتح��دث عنها �أعمال 12 : 5
–  16كان��ت نتيج��ة لل�ص�لاة املوح��دة املو�صوف��ة يف �أعم��ال  .30 – 24 : 4ي�أت��ي
خال���ص جاري��ة فيلب��ي يف �أعم��ال  18 – 16 : 16بعد �صالة بجانب النهر يف عدد
 .13ويو�ض��ح ع��دد � 16أن ه��ذه ال�ص�لاة مل تك��ن حد ًث��ا منعزالً .لو اعتقدت الكني�س��ة
شريرا يجب �أن ُيطرد ،فعليها �أن تتنبه وتت�ش��فع من �أجل
املحلي��ة �أن هن��اك ً
روح��ا �� ً
خدم��ة �إخ��راج ال��روح ال��شرير .وه��ذا يت�ضم��ن ال�صالة من �أجل ال�ش��جاعة والإر�ش��اد
واحلكمة والقوة.
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الكرازة

دائم��ا يف �س��ياق الك��رازة
ت�أت��ي خدم��ة �إخ��راج الأرواح ال��شريرة يف العه��د اجلدي��د ً
بالب�شارة .لكن هذا ال يعني �أن كل من ي�ؤمنون يحتاجون �إىل هذه اخلدمة .يحتاج
كل �ش��خ�ص ي�أت��ي �إىل امل�س��يح �إىل الت�ش��جيع كم��ا يف  1ت�س��الونيكي  ،9 : 1و�إىل
خادما فعا ًال للإله احلي
االنف�ص��ال ع��ن كل �ش��كل من �أ�ش��كال الوثنية حتى ي�صب��ح
ً
احلقيقي.
يحتاج امل�ؤمنون اجلدد �إىل معرفة املمار�س��ات التي ال تتفق و�س�يرهم وراء ال�س��يد
امل�سيح ،و�إىل التوبة عن ممار�سات املا�ضي والتعهد مب�ستقبل خال ًيا منها .عليهم
�أن يتعلم��وا ع��ن الإمي��ان واملعمودي��ة واحلرية الكاملة يف غفران اهلل .رمبا ي�س��تمر
بع���ض امل�ؤمن�ين اجلدد يف ممار�س��ة �ش��يطانية .وكل ما يحتاجون��ه عندها   -مثل
امل�ؤمن�ين يف �أعم��ال  - 19 – 18 : 19ه��و االع�تراف بخطيته��م والتخل��ي عنه��ا
والتخل���ص م��ن �أة �ش��يء ميتلكونه��ا ه��و جزء من هذه املمار�س��ات ال�ش��يطانية .كما
�س��يكون هن��اك بع���ض امل�ؤمن�ين اجل��دد الذي��ن ه��م يف حاج��ة �إىل التح��رر م��ن روح
�رشير.

التشخيص

�شيوعا بح�سب الكتاب املقد�س كانت:
�إن �أكرث �أعرا�ض الـ ()daimonizomai
ً
فقدا ًنا كام ًال للتحكم يف النف�س 
•
فقدا ًنا م�ؤق ًتا للتحكم يف النف�س عند املواجهة مع ال�سيد امل�سيح
•
عج ًزا ج�سد ًيا �شدي ًدا
•
كان �أي فقدان للتحكم يف النف�س ينعك�س على �سبيل املثال يف:
امليل �إىل االنتحار
o
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o
o
o
o

قوة غري عادية
العنف
انفجار �صوتي مفاجئ يت�ضمن معرفة خارقة  
تغري كامل يف ال�صوت          

عل��ى الرغ��م �أن واح� ًدا عل��ى الأقل من ه��ذه الأعرا�ض يوجد يف �أمثل��ة العهد اجلديد،
�إال �أنن��ا نحت��اج وب�ش��دة �إىل الب�ص�يرة الت��ي يعطيها لنا الروح القد���س يف كل حالة.
�إنن��ا نحت��اج �إىل �أن يعل��ن لن��ا ال��روح القد���س عندم��ا يك��ون هن��اك �ش��خ�ص به روح
��شرير وم��ا يج��ب علين��ا �أن نفعل��ه حينها .هن��اك الكثري من الأ�ش��خا�ص يف الكتاب
املقد���س الذين كانوا يعانون من �إعاقات ج�س��دية و�أمرا�ض عقلية و�رصع ،لكنهم
مل يكون��وا بحاج��ة �إىل �إخ��راج روح ��شرير منه��م .لك��ن كان هن��اك م��ن يحتاج��ون
�إىل ذلك .و�س��نعرف من يحتاج �إىل اخلال�ص فقط عندما ن�س��تمع �إىل الروح القد���س 
ونخترب ما نفهم �أنه �أعطاه لنا يف �ضوء الكتاب املقد�س ومن خالل موهبة التمييز
( )diakrisisالروحية.
�إنن��ا مدع��وون كخ��دام للم�س��يح وخادم�ين مع��ه �إىل نق� �ض �أعم��ال �إبلي���س .وه��ذا
يعني �أن نكون م�س��تعدين ملمار�س��ة خدمة اخلال�ص يف �أي وقت يرينا اهلل فيه �أن
�رشيرا موجو ًدا ،ويف �أي وقت يقاوم فيه روح �رشير امل�سيح "بداخلنا"
روحا
هناك ً
ً
عندما يجعل ال�ش��خ�ص الذي يعاين منه يفقد ال�س��يطرة على نف�س��ه �أو ُيظهر �أ ًيا من
الأعرا���ض الكتابية الت��ي ذكرناها �آنفًا.
يف الكث�ير م��ن الأح��وال – كم��ا يف �أمثل��ة العه��د اجلدي��د – يكون ال�ش��خ�ص املحتاج
وظاهرا .وحينها ال يجب �أن نرتدد .علينا فقط �أن ن�س��أل اهلل
وا�ضحا
�إىل م�س��اعدة
ً
ً
�س��ؤالني" :من يجب �أن يكون رفيقي يف اخلدمة؟" و "ماذا علينا �أن نقول ونفعل؟"
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و�س��نحتاج يف �أحي��ان �أخ��رى �إىل ب�ص�يرة م��ن ال��روح القد���س عندم��ا نعتق��د �أن
�خ�صا م��ا يع��اين من �إعاقة �ش��ديدة به روح ��شرير .يف هذه احلال��ة يعطينا الروح
�ش� ً
القد�س اقتناعا متزاي ًدا �أو "عب ًئا" نبو ًيا يدلنا على �أن خدمة اخلال�ص هي امل�ساعدة
ً
املنا�سبة التي يحتاجها هذا ال�شخ�ص .علينا �أن نت�شارك يف ذلك مع قادة الكني�سة
املحلي��ة ويج��ب �أن نطلب الإر�ش��اد من اهلل فيما يتعل��ق بوقت وكيفية اخلدمة.

مساعدة طبية

حا�رضا يف املث��ال الوحيد املف�صل
علين��ا �أال نتغا�ض��ى ع��ن حقيق��ة �أن طبي ًبا كان
ً
عن خدمة �إخراج ال�ش��ياطني يف �س��فر الأعمال .كما علينا �أن ندرك �أن امل�س��اعدات
الطبي��ة املتقدمة تفيد الكثريين اليوم.

لك��ن م��ن اخلط��أ �أن نعتق��د �أن خدم��ة اخلال�ص تنا�س��ب فقط الأ�ش��خا�ص الذين ظلوا
عل��ى حاله��م بعد برنامج طويل من العالج الطبي  .
يف موقف حايل ي�ش��به موقف مرق���س � 26- 21 : 1س��يكون من اجلنون �أن ن�س��أل
ال�ش��خ�ص �أن يجل���س وينتظ��ر بينم��ا نرت��ب له �أن يقابل طبي ًبا نف�س� ًيا .لكن �س��نكون
بنف���س الق��در م��ن اجلن��ون �إن مل نح��ل ال�ش��خ�ص �إىل طبي��ب �إن ظ��ل عل��ى حال��ه بع��د
العدي��د من جل�س��ات اخلدمة.

خدمة "إخراج األرواح الرشيرة"

م��ا يل��ي جم��رد �إر�ش��ادات عام��ة اله��دف منه��ا م�س��اعدة امل�ؤمن�ين الذي��ن يواجهه��م
روح �رشير يجب �إخراجه� .إنها جمرد اقرتاحات لنفكر بها ولي�ست قواعد لنطيعها:
•
ال تدع الظروف أو الناس ميلون عليك ما ينبغي عليك فعله
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�إن دعوتن��ا ه��ي �أن نطي��ع اهلل و�أن نفع��ل م�ش��يئته ال �أن ن�ست�س��لم ل�ضغ��وط م��ن
حولنا� .إن طاعة حث الروح لنا تعني يف بع�ض الأحيان �أال ن�ساعد ال�شخ�ص الذي
يعاين و�أن نظهر وك�أننا ق�س��اة القلوب .وتعني يف �أوقات �أخرى ت�رصفًا فور ًيا يف
املوق��ف .علين��ا �أن نك��ون حتت ت��صرف اهلل يف �أي وقت لكن دون تكرب من جهتنا.
دائما على �أن ن�س�أل الروح القد�س �إن كان يريد �أن ي�ستخدمنا �أو
علينا �أن نحر�ص ً
ي�س��تخدم م�ؤم ًنا �آخر �أو ال ي�س��تخدم �أي �ش��خ�ص على الإطالق.

•

ال تخف

•

كن مستعدً ا جيدً ا

دائم��ا خ��وف وقل��ق �أم��ام الفق��دان العني��ف للتحك��م بالنف���س .لك��ن
�س��يكون هن��اك ً
موقفًا جتاهه يجب �أن يكون نف���س موقفنا جتاه املوت واالحت�ضار .امل�س��يحي ال 
يخاف من املوت بينما من املمكن �أن تكون �ساعة االحت�ضار �ساعة بغي�ضة .لي�س 
هناك داع للخوف من �أي روح ��شرير ،فالوعد الذي لنا يف لوقا  19 : 10هو وعد
مطبق .لكن رد فعل الروح ال��شرير جتاه امل�س��يح ميكن �أن يثري الإزعاج والقلق .لو
كنا خائفني ،علينا �أن نطلب من امل�سيح �أن يزيل هذا اخلوف وميلأنا بالثقة .تقدم
لن��ا ن�صو���ص مث��ل مزمور  124و  125عو ًنا نحتاجه يف هذا اجلانب.
علين��ا �أن نحر���ص عل��ى االعتم��اد الكام��ل عل��ى امل�س��يح ولي���س عل��ى �أي تقني��ة �أو
جمموع��ة م��ن الكلم��ات .يجب �أن نحر�ص كذلك على �أال يك��ون يف حياتنا مرارة �أو
عالق��ة متهدم��ة �أو خطي��ة مل يت��م التعامل معها.
علين��ا �أن نت�أك��د م��ن �أنن��ا �صلين��ا و�صمن��ا وطلبن��ا معون��ة ال��روح ،و�أن لن��ا ��شريكًا
خلدمتنا و�أن الكني�س��ة املحلية ت�ؤيدنا بال�صالة ،و�أن ن�ش��عر ب�ش��فقة وحمبة عميقة
جت��اه ال�ش��خ�ص ال��ذي يع��اين .علين��ا �أن نفع��ل كل �ش��يء ممك ًن��ا لنتجن��ب مقاطع��ة
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خدمتنا و�أن نذكر �أنف�سنا �أنه رمبا يكون االعرتاف والتوبة واحل�صول على غفران
اهلل ه��و كل م��ا يتطلب��ه الأم��ر.

•

جهز الشخص الذي يعاين

ل��و �أن ال�ش��خ�ص يتحك��م يف نف�س��ه ،فعلين��ا �أن ن�س��اعده عل��ى �أن ي�س�ترخي ون��شرح
ل��ه كل �ش��يء �س��يحدث يف كل خط��وة م��ن خط��وات اخلدم��ة .علينا �أن ن�ش�ير �إىل �أننا
�س��نتحدث �إىل ال��روح ال��شرير ولي��س �إلي��ه �أثن��اء اخلدمة ،و�أن امل�س��يح وحده هو من
�س��يتمم حتريره.
يتوق الكثري من الأ�ش��خا�ص الذي يعانون من ت�س��لط الأرواح ال��شريرة �إىل التحرير
ومن املمكن �أن ن�ش��جعهم على مقاومة ال�ش��يطان ب�أنف�س��هم ،واملطالبة بوعود اهلل
عن احلرية ،و�إعطاء "الأمني" على كلمات الأمر ذات ال�س��لطان التي �س��نوجهها �إىل
أي�ضا �أن ن�ش��جعه على املقاومة وعدم اال�ست�س�لام لأي
الروح ال��شرير .من املمكن � ً
رد فع��ل غ�ير ��ضروري مثل ال�رصاخ واحلركات اجل�س��دية املتك��ررة واملبالغ فيها.
�ال ق�صة
يك��ون م��ن املفي��د يف بع���ض الأحي��ان �أن جنع��ل ال�ش��خ�ص يق��ر�أ ب�ص��وت ع� ٍ
ن�ص��ا كتاب ًيا يطمئنه ويعطيه الثقة.
منا�س��بة م��ن ق�ص���ص العهد اجلديد �أو يقر�أ ً

االعرتاف والرفض

يف بع�ض الأحيان يقع ال�ش��خ�ص حتت �س��يطرة الروح ال��شرير �أثناء فرتة جتهيزه.
على �سبيل املثال �أثناء ال�صالة �أو �أثناء قراءة الكتاب املقد�س �أو عند الإ�شارة �إىل
ال�صليب �أو �إىل ا�س��م ي�س��وع� .إذ حدث ذلك يكون من احلكمة �أن ننتقل مبا��شرة �إىل
توجيه الأوامر ذات ال�سلطان.
لو مل يحدث فقدان لل�سيطرة على النف�س ،فيجب �أن ن�شجع ال�شخ�ص على االعرتاف
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بخطاي��اه الت��ي ي�ضعه��ا ال��روح القد��س �أمام��ه ،وعلى التم�س��ك بقوة وحري��ة غفران
اهلل .ي�ؤكد �أعمال  18 : 19على �أن اعرتاف امل�ؤمنني مبمار�س��تهم ال�ش��يطانية كان
"مف�ص�لاً" .يج��ب عل��ى الذي��ن يخدم��ون �أن يعلن��وا غف��ران اهلل وين�صحون ال�ش��خ�ص
ال��ذي يعاين من الروح ال��شرير ب�إدراك مغفرته          .
أي�ض��ا �أن يت��م تدمري �أي كت��ب �أو مالب��س �أو �أدوات لها
م��ن املمك��ن يف ذل��ك الوق��ت � ً
وغفرت له .و�إن مل يكن
عالقة باملمار�س��ات ال�ش��يطانية التي اعرتف به ال�ش��خ�ص ُ
ه��ذا ممك ًن��ا وقته��ا ،ميك��ن �أن يتعه��د ال�ش��خ�ص بتدمري ه��ذه الأ�ش��ياء يف �أول فر�صة
متاحة .يجب �أن يكون ال�شخ�ص الذي يخدم منتب ًها يف هذه اللحظة �إىل �أية �إ�شارة
من الروح القد���س تو�ضح له �ش��ي ًئا بخ�صو�ص حالة وظروف ال�ش��خ�ص .من املمكن
�أن ير�ش��دنا الروح �إىل خطية معينة ارتكبها هذا ال�ش��خ�ص �أو �إىل ارتباط معني مع
الع��امل ال�ش��يطاين من خالل ممار�س��ات �س��حرية معينة .مثل ه��ذه املعلومات تكون
�أ�سا�س��ية يف بع�ض الأحيان حل�صول ال�ش��خ�ص على حريته.

األوامر ذات السلطان

�رشيرا يجب �إخراجه،
روحا
روحا
�رشيرا قاوم ح�ضور امل�سيح �أو لو �أن هناك ً
لو �أن ً
ً
ً
فيجب النطق ببع�ض كلمات الأمر ذات ال�س��لطان .ونحن نعطي هذه الأوامر نيابة
عن ي�س��وع .يجب �أن نكون وا�ضحني �أن ي�س��وع وحده هو من يخرج الروح ال��شرير
و�أن الذي��ن يقوم��ون به��ذه اخلدم��ة م��ا ه��م �إال ممثلون ل��ه .وهذا يعني �أن الإ�ش��ارات
والكلم��ات والأماك��ن والثي��اب والأدوات اخلا�ص��ة ال قيم��ة له��ا� .إن امل�س��يح يق��اوم
قوى ال��شر عن طريق ج�س��ده على الأر�ض  .وكل ما علينا نحن �أن نفعله وال �ش��يء
غ�يره ه��و �أن ننط��ق ب�أوام��ر اهلل "يف ا�س��م ي�س��وع" .يزي��د بع�ض القادة من ا�س��تخدام
ال�صالة الربانية �أو ع�شاء الرب عند �إخراج الأرواح ال�رشيرة .ويعتقد البع�ض الآخر
�أن ال��روح القد���س يحت��اج دع��وة خا�صة .وجمموعة ثالثة تقوم بر���ش الدم بطريقة
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�خا�صا معينني هم فقط الذي��ن ب�إمكانهم القيام
رمزي��ة بينم��ا ي��صر �آخ��رون �أن �أ�ش� ً
به��ذه اخلدم��ة .لكن الكتاب املقد���س ال يعلمنا طر ًقا بعينها.
نتيج��ة لبع���ض الأخط��اء يف املا�ض��ي� ،ش��عرت بع���ض الكنائ��س �أنه م��ن احلكمة �أن
ت�ض��ع قواع��د منظم��ة خلدم��ة �إخ��راج الأرواح ال��شريرة .وه��ذه بالطب��ع يج��ب علين��ا
احرتامه��ا .لك��ن �أي م�ؤم��ن يف امل�س��يح ومم�س��وح بال��روح القد���س ميك��ن �أن ينط��ق
ب�أوام��ر لط��رد ال��روح ال��شرير .ما يلي جمرد �إر�ش��ادات ب�س��يطة خلدمة ط��رد الأرواح
ال��شريرة .لك��ن �أه��م م��ا يف الأم��ر ه��و �أن ن�س��تمع �إىل ال��روح القد���س و�أن نطيع��ه.
ميك��ن تقيي��د وتعني��ف ال��روح ال��شرير بكلم��ات مث��ل ه��ذه�" :إنن��ي �أقيدك يا �ش��يطان
با�س��م ربنا ي�س��وع امل�س��يح وبقوة الروح القد���س� .أمرك �أن تبقى �صام ًتا و�س��اك ًنا".
نوع��ا م��ن الت�شوي���ش والإرب��اك �أو
غال ًب��ا م��ا حت��اول الأرواح ال��شريرة �أن ت�س��بب ً
�عورا باخلم��ول .مين��ع التقيي��د ح��دوث ه��ذه
تغي��ب ال�ش��خ�ص فكر ًي��ا �أو ت�س��بب ل��ه �ش� ً
الأ�ش��ياء �أو يوقفه��ا عندم��ا تب��د�أ يف احل��دوث .كم��ا مين��ع ال��روح ال��شرير م��ن �إي��ذاء
ال�ش��خ�ص والت�أث�ير عل��ى اخلدم��ة.
ميكننا �أن ن�أمر الروح ال��شرير باخلروج من ال�ش��خ�ص بقول كلمات مثل�" :آمرك يا
�شيطان با�سم ربنا ي�سوع امل�سيح وبقوة الروح القد�س �أن تخرج من هذا ال�شخ�ص
الذي تقيده".
رمب��ا يك��ون م��ن ال��ضروري  -كم��ا يف حال��ة جمن��ون ك��ورة اجلدري�ين � -أن نك��رر
هذه الأوامر �أكرث من مرة .لو ا�ستمر ال�شخ�ص يف حالة فقدان ال�سيطرة على النف�س،
رمب��ا يك��ون م��ن املفي��د �أن نق��ر�أ بع�ض �آيات منا�س��بة من الكتاب املقد���س ونطالب
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بوع��ود اهلل م��رة �أخ��رى ون��صرخ لي�س��وع ك��ي يخل���ص ال�ش��خ�ص ون�صلي بالأل�س��نة
لف�ترة قليل��ة قبل �أن نك��رر الأمرين مرة ثانية.
ويف حال��ة ع��دم وج��ود �أي تق��دم يف احلال��ة بعد كل ه��ذا ،رمبا يكون من املنا�س��ب
�أن ن�أم��ر ال��روح باال�ست�س�لام وذل��ك عن طريق ك�ش��ف طبيعته .ه��ذه اللحظة هي يف
الغال��ب اللحظ��ة الت��ي يحتاج فيها من يخدم��ون �إىل االنتباه جي ًدا ملا يعلنه الروح
القد���س عن حالة ال�ش��خ�ص .يت�أخر اخلال�ص يف بع�ض الأحيان حتى يتم الك�ش��ف
عن بع�ض الأمور وحلها .رمبا تكون هناك حاجة �إىل توبة عميقة والتخلي عن كل
توا�صل �ش��يطاين �أو �إىل الغفران ملن �أخطئوا يف حق ال�ش��خ�ص الذي نقوم بخدمته.
مبج��رد �أن يت��م التعام��ل مع ه��ذه الأمور ،رمبا يكون من ال��ضروري �أن نكرر �أوامر
اخلال���ص م��رة �أخرى حمددين طبيعة الروح ال��شرير .ميكننا على �س��بيل املثال �أن
نقول �ش��ي ًئاء من قبيل" :با�س��م ربنا ي�س��وع امل�س��يح وبقوة الروح القد��س �آمرك �أيها
الروح ال��شرير الذي يجعل هذا ال�ش��خ�ص ي�ؤذي نف�س��ه �أن تخرج منه"  .
يق��ول بع���ض الق��ادة �إنن��ا يج��ب �أن ن�أم��ر ال��روح ال��شرير ب��أال يع��ود .بينم��ا ي�أم��ره
البع���ض الأخ��ر ب ��أن يذه��ب �إىل اجلحي��م �أو �إىل بح�يرة الن��ار .ل��و �ش��عرنا �أن��ه م��ن
ال�رضوري �أن نوجه الروح ال��شرير بطريقة ما ،فعلينا �أن نقول مث ًال "�إنني �أ�س��لمك
�إىل ي�س��وع امل�س��يح ك��ي يتعام��ل معك كيفما ي�ش��اء".

اهتامم ما بعد الخدمة

كلم��ات ي�س��وع يف لوق��ا  39 : 8ه��ي الكلم��ات الوحي��دة الت��ي ي�س��جلها لن��ا الكت��اب
املقد�س عن اهتمام ما بعد خدمة اخلال�ص� .سنفعل ح�س ًنا �إن كررنا هذه الكلمات.
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لك��ن الكلم��ات املدون��ة يف لوق��ا  26 – 24 : 11ت��دل على �أن ال�ش��خ�ص الذي ُخل�ص
يج��ب �أن ُيعطي ن�صيحة جيدة.
م��ن احلكم��ة بالطب��ع �أن ن�ش��جع ال�ش��خ�ص ال��ذي نخدم��ه عل��ى التح��ول �إىل امل�س��يح
والإميان به والتعمد وقبول الروح القد���س .كما يجب �أن نحذره من حتمية وقوع
هجم��ات م�ض��ادة م��ن قب��ل �إبلي���س ،خا�ص��ة من ناحي��ة �ضعفات��ه ال�س��ابقة .وعلينا
أي�ض��ا �أن نعلم��ه كي��ف يق��اوم الإغراء ويتم�س��ك بحماية اهلل.
� ً
ن��رى هن��ا م��رة �أخ��رى �أهمي��ة اخلدم��ة يف �إط��ار اخللي��ة� .إن التلم��ذة �رضوري��ة ج� ًدا
وحتمي��ة ل��كل م�ؤم��ن وب�صفة خا�صة له��ؤالء الذين �أخذوا خدم��ة اخلال�ص .تعطينا
إطارا لالهتمام الرعوي وال�صداقة
اخللية فر�صة ال�ستمرارية التلمذة .كما متنحنا � ً
كثريا.
الت��ي نحتاجها ً

عندما تبدو الخدمة غري مؤثرة

جناح��ا �أك�ثر مم��ا �أ�صاب��ه التالمي��ذ يف لوق��ا  .40 : 9يج��ب �أال 
�أحيا ًن��ا ال ن�صي��ب
ً
ن�ش��عر بالإح��راج م��ن االع�تراف ب�أن �ش��ي ًئا مل يح��دث .كما يج��ب �أال نتجاهل ق�ضاء
وق��ت �أم��ام اهلل ن�س��أله في��ه مل��اذا كانت خدمتنا غ�ير م�ؤثرة.
رمب��ا كان ال�ش��خ�ص ال��ذي يع��اين م��ن ال��روح ال��شرير بحاج��ة �إىل �ش��خ�ص ممار���س 
للطب� .أو رمبا مل نواجه الروح ال�رشير بامل�سيح الذي يف حياتنا� .أو رمبا كنا نحن
�أنف�س��نا بحاجة �إىل التطهري من خطية معينة قبل �أن يخل�ص ال�ش��خ�ص.
أ� ًي��ا كان ال�س��بب ،علين��ا �أن ن�س��تمر يف حمب��ة ال�ش��خ�ص ال��ذي نخدم��ه واالهتمام به
وال�ص�لاة من �أجل خال�صه.
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إخراج روح رشير من شخص مؤمن

ي�س��أل الكثري من النا��س �إن كان املمكن �أن يتحكم ( )possessروح ��شرير ب�شخ�ص
م�س��يحي .ر�أين��ا فيم��ا �س��بق �أن كلم��ة ( )possessedه��ي ترجم��ة غ�ير دقيق��ة للكلمة
اليوناني��ة ( )daimonizomaiلأنه��ا تعرب عن معن��ى االمتالك والتحكم يف حني �أن
الكلم��ة اليوناني��ة تعرب عن معنى االبتالء.
بالت�أكي��د ال ميك��ن �أن يق��ع �ش��خ�ص يخ���ص امل�س��يح حتت �س��لطة ال�ش��يطان .لكن من
املمكن �أن يتحكم ال�شيطان يف جوانب معينة من حياتنا فقط حني ن�سمح نحن له
بذل��ك .يف بع���ض احل��االت يحتاج بع�ض امل�ؤمنني �إىل خدمة اخلال�ص مبا يف ذلك
�إخراج الأرواح ال�رشيرة.
عل��ى الرغ��م م��ن �أن خدم��ة اخلال���ص تك��ون �رضوري��ة �أحيا ًن��ا مل�س��اعدة بع���ض 
امل�ؤمن�ين عل��ى �أن يح�صل��وا عل��ى احلري��ة التام��ة م��ن املمار�س��ات اخلاطئ��ة� ،إال �أن
لا للع��ادات اخلاطئ��ة ولالنغما���س يف
خدم��ة "�إخ��راج الأرواح ال��شريرة" لي�س��ت ح� ً
�ش��هوات اجل�س��د .تو�ض��ح لن��ا رومي��ة  13 – 12 : 8و�أف�س���س � 32 – 17 : 4أن ه��ذه
الأ�ش��ياء ال ميك��ن "�إخراجه��ا" ب��ل يج��ب �أن "مت��ات" �أو "ت�صل��ب".
لك��ن �س��يكون امل�ؤم��ن بحاج��ة �إىل �إخراج الروح ال��شرير عندما يك��ون هناك جانب
غ�ير طبيع��ي – روح��ي �أو فوق��ي – متعل��ق بعادت��ه �أو حالت��ه اخلاطئ��ة .يقول بع�ض 
الق��ادة �أن خدم��ة اخلال���ص ه��ذه غ�ير �رضوري��ة ب��ل وغ�ير كتابي��ة .يقول ه��ؤالء �إن
امل�ؤم��ن ه��و يف امل�س��يح ويف ال��روح وبالتايل ال ميكن �أن يحتاج �أب� ًدا �إىل �أن ُيطرد
منه روح ��شرير.
ت�ص��ف �أف�س���س  3 – 1 : 2احلال��ة الت��ي كن��ا عليه��ا قب��ل �أن ن�ؤم��ن بي�س��وع .لق��د كن��ا
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�أموا ًتا بالن�سبة هلل و�أحياء  بالن�سبة للعامل واجل�سد وال�شيطان .لكننا الآن �أحياء هلل
و�أموات عن العامل واجل�س��د وال�ش��يطان� .إننا جال�س��ون مع امل�س��يح يف ال�س��ماويات.
�إننا خمل�صون.
لك��ن مركزن��ا ال��شرعي يف امل�س��يح ال ي�ص��ف بال��ضرورة اختبارن��ا احلا��ضر يف
امل�س��يح .هناك العديد من الأ�ش��ياء يف حياتنا التي ال تتفق مع مركزنا ال�س��ماوي.
ويجب �أن نطلب احلرية املختربة من االبتالء ال�شيطاين �إىل جانب كل بركة �أخرى
هي حق لنا يف �ش��خ�ص امل�س��يح.
ل��و �أن هن��اك م�ؤم ًن��ا ال يق��در حريته �أو لو �س��مح لإبلي��س �أن ي�س��يطر على حياته من
مبال وغري مطيع ،فمن املمكن �أن يكون هناك روح
خالل اخلطية �أو �إن كان غري ٍ
�رشير يجب �أن ُيطرد.
يو�ضح �أعمال  20 -10 : 19و 1كورنثو�س  22 -14 : 10و 3 – 1 : 12وغالطية
 9 : 4و 21 – 19 : 5و�أف�س���س  27 – 26 : 4وكولو�س��ي  8 : 2و 1تيموثاو���س : 4
 1و 2تيموثاو���س  26 – 25 : 2و 1بطر���س  8 : 5اجلوانب التي ميكن �أن تتعر�ض 
لالبتالء ال�ش��يطاين يف حياة امل�ؤمن.
لكن علينا �أن نفهم �أنه لي���س هناك �أي روح ��شرير وال حتى �إبلي���س ميكن �أن يكون
له �سيطرة مطلقة وكاملة على حياة �أي م�ؤمن م�سيحي.

الحامية

لن��ا يف لوق��ا  19 : 10وع��د ثم�ين .لك��ن ه��ذا الوع��د ل��ه معن��ى فق��ط يف حال��ة وجود
كائن��ات ��شريرة هدفه��ا هو �إيذاء املكر�س�ين ملهمة معينة.
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يعلمن��ا مزم��ور  91و  124و � 125أن اهلل يحفظن��ا .لكن��ه حف��ظ يف قل��ب الهج��وم
ولي���س ح�صان��ة �ض��د الهج��وم .تذك��ر �أف�س���س � 17 : 6أن اهلل �أعطان��ا خ��وذة الإميان.
لك��ن علين��ا �أن نفه��م �أن اخل��وذة تقل��ل م��ن ت�أث�ير ال�رضب��ة لكنه��ا ال متن��ع �إمكاني��ة
حدوثه��ا .نتن��اول ه��ذه النقط��ة بالتف�صي��ل يف اجل��زء ال�س��ابع م��ن كت��اب "ال�ص�لاة
أخ�يرا علين��ا �أن نفه��م �أن خدم��ة اخلال���ص ال تعتم��د عل��ى م��ا نعرف��ه
الفعال��ة" .و� ً
نح��ن ع��ن الأرواح ال��شريرة لك��ن على معرفة امل�س��يح بنا� .إنها تعتم��د على امل�ؤمن
ال�ضعي��ف املعر���ض للخط��أ ال��ذي يعرف �أن م�س��يحه حارب من �أجل��ه وانت�رص على
�إبلي�س يف املعركة احلا�سمة .امل�ؤمن الذي يعرف �أن باحتاده مع امل�سيح ميكنه �أن
ي�شرتك يف هذا الن�رص ،والذي يكون م�ستع ًدا يف كل الأوقات �أن يخدم املجروحني
م��ن حوله بقوة الروح القد���س  .
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التحدث بسلطة نبوية

�إىل جان��ب خدمت��ي ال�ش��فاء واخلال���ص ،كان هن��اك طريق��ة ثالث��ة خ��دم بها ي�س��وع
أ�شخا�صا بعينهم وعلم بها تالميذه �أن يخدموا يف الروح وذلك عن طريق التحدث
�
ً
ب�س��لطانه النبوي معل ًنا �إما بركة اهلل �أو ق�ضائه.

ما هي بركة الله؟

الفع��ل الع�بري ال��ذي يعن��ي "يبارك" هو "بارخ" واال�س��م امل�ش��تق منه ه��و "بريخاه"
واملعن��ى الأ�سا�س��ي لهات�ين الكلمت�ين ه��و "�ش��خ�ص م��ا ي�س��جد ليعط��ي االزده��ار".
الكلم��ة الت��ي ي�س��تخدمها العه��د اجلدي��د مبعنى "برك��ة" ه��ي ( )eulogeoوهي تعني
"يتحدث ح�س� ًنا ب�ش��أن �شخ�ص ما".
الكلم��ة العربي��ة "�آ�ش�ير" والكلم��ة اليوناني��ة ( )makariosواللت��ان تعني��ان "�س��عيد"
وترتجمهم��ا معظ��م ترجم��ات الكتاب املقد���س مبعنى "مبارك" ي�ش�يران يف الواقع
�إىل نتائ��ج الربك��ة ال �إىل عم��ل الربك��ة نف�س��ه.
ميكنن��ا تعري��ف برك��ة اهلل ب�أنه��ا "كلم��ات ُينطق بها ب�س��لطان ا�س��م اهلل جتلب فائدة
ج�س��دية �أو مادي��ة �أو روحي��ة ل�ش��خ�ص �أو عائل��ة �أو �أم��ة �أو كني�س��ة والت��ي ميك��ن �أن
ت�س��تمر من جي��ل �إىل جيل".
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بركة الله

يحدثن��ا خ��روج  6 – 4 : 20ع��ن �إل��ه غيور يعاقب حت��ى اجليل الثالث والرابع .لكنه
أي�ضا للذين يحبهم حتى �ألف جيل.
�إله ُيظهر الرحمة والإح�سان � ً
ي�س��هب تثني��ة  15 – 7 : 7يف احلدي��ث ع��ن ه��ذه احلقيق��ة� .إن ق�ض��اء اهلل �أو لعنت��ه
حم��دود .لك��ن بركته هي بال ح��دود� .إنه �أمني وحق وبركته ثابتة .يتحدث تثنية 5
 10 – 8 :ونحمي��ا  37 – 17 : 9ومزم��ور  15 : 86ويعق��وب  18 – 17 : 1ع��ن
�ش��خ�صية �إلهن��ا الذي يبارك.
نط��ق اهلل ب ��أول برك��ة لل�س��مك والطي��ور يف تكوي��ن  .22 – 21 : 1وه��ذا يعن��ي �أن
جوه��ر برك��ة اهلل ه��و الإثم��ار والإكث��ار – الإكث��ار اجل�س��دي بالعدي��د م��ن الأطف��ال
والإكث��ار الروح��ي ال��ذي مي�ل�أ الأر���ض ب��أوالد هلل.
ب��ارك اهلل الب��شرية به��ذه الطريق��ة يف تكوي��ن  28 : 1و  2 : 5و  .1: 9يظه��ر ه��ذا
اجلانب لربكة اهلل يف كل الكتاب املقد���س والزال موجو ًدا �إىل اليوم .هل كني�س��تي
املحلي��ة مبارك��ة؟ ه��ل ه��ي مثمرة ومك�ثرة؟ هذان ال�س��ؤاالن هما يف الواقع �س��ؤال
واح��د .وطب ًق��ا للكت��اب املقد��س �إم��ا �أن نك��ون مبارك�ين يف �إكثارن��ا �أو مدان�ين يف
عقمن��ا .
تعلمن��ا ق�ص��ة �إبراهي��م الكث�ير ع��ن ب��ركات اهلل .رمب��ا نفه��م م��ن تكوي��ن – 27 : 11
� 9 : 12أن الربك��ة كان��ت برك��ة ت��ارح .لكن تارح ا�س��تقر يف ح��اران وذهبت الربكة
عام��ا .وبع��د � 25س��نة
ال�س��باعية تكوي��ن � 3-1 :12إىل ابن��ه البال��غ م��ن العم��ر ً 75
م��ن ذل��ك الوق��ت – كم��ا نقر�أ يف تكوين  – 22 – 15 : 17طالت الربكة �س��ارة وطلب
أي�ضا.
�إبراهي��م ب�أن ينالها �إ�س��ماعيل � ً
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�أعط��ى اهلل لإ�س��ماعيل الربك��ة املادي��ة املمثل��ة يف اخل�صوب��ة والإثم��ار والإكث��ار.
لكن��ه مل يبارك��ه م��ن الناحية الروحية .كانت ب��ركات اهلل املادية ُتعطى جما ًنا يف
العه��د الق��دمي .لك��ن بركات��ه الروحي��ة كان��ت حمفوظ��ة له��ؤالء الذي��ن اختارهم.
ي�س��جل تثني��ة  15 – 13 : 8و  14 – 1 : 28دالئ��ل ب��ركات اهلل التقليدي��ة يف العه��د
الق��دمي واملتمثل��ة يف اخل�صوب��ة وال�صح��ة والن��صر واالزده��ار وال�س��معة احل�س��نة
أي�ضا
والتناغ��م العائل��ي والنج��اح .والنعمة العام��ة تعني �أن هذه ب��ركات ي�أخذها � ً
أي�ضا بركات خا�صة له�ؤالء الذين يطيعون النامو���س.
غري امل�ؤمنني .لكنها كانت � ً
نعل��م �أن الب��اب مفت��وح لن��ا يف امل�س��يح الختب��ار ب��ركات ال نهائي��ة .لك��ن اهلل ه��و
ال��ذي يخت��ار ال�بركات املادي��ة الت��ي مينحه��ا لأي �ش��خ�ص �أو عائل��ة .ورمب��ا تتح��د
درج��ة بركتن��ا مب�س��توى طاعتن��ا .لكن ن��وع بركتنا املادية يتحدد بح�س��ب م�ش��يئة
اهلل وح��ده.
�أم��ا ال�بركات الروحي��ة فه��ي جما ًن��ا يف امل�س��يح .تو�ض��ح �أف�س���س � 14 – 4 : 1أنن��ا
ن�أخ��ذ ال�بركات الروحي��ة من خالل الروح وه��ذه الربكات هي :االختيار والقدا�س��ة
واحلي��اة يف حم��ضر اهلل والتبن��ي وهب��ة النعم��ة واحلري��ة م��ن خ�لال الغف��ران
والإع�لان واخلال���ص .ويعل��ن الع��ددان  13و � 14أن ال��روح نف�س��ه ه��و عرب��ون ه��ذا
امل�يراث الأب��دي من ال�بركات ال�س��ماوية.
يب��دو �أن اهلل يخت�بر الأ�ش��خا�ص الذي��ن اخت��ار �أن يباركه��م وذل��ك لك��ي يزي��د م��ن
بركته لهم .يحدثنا تكوين  22عن �إميان �إبراهيم وا�سحق .وب�سبب طاعة �إميانهما
يف الأع��داد � 18 – 16أغ��دق اهلل ال�بركات عل��ى �إبراهيم يف  11 : 25و�أغدقها كذلك
على �أ�سحق.
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أي�ض��ا �أن يح�ص��ل عل��ى برك��ة اهلل لكن��ه ح��اول ذل��ك بطريق��ة خاطئ��ة.
�أراد يعق��وب � ً
مل يب��ارك اهلل يعق��وب ع��ن طي��ب خاط��ر .فق��ط عندم��ا توا�ض��ع يعق��وب وتو�س��ل م��ن
�أج��ل الربك��ة الإلهي��ة� ،أجاب��ه اهلل يف  .29 : 32ت��رد ب��ركات اهلل ليعق��وب يف 4 : 48
وتتحقق يف خروج  .7 : 1تنتقل الربكات الروحية ليو�س��ف ثم ل�ش��عب �إ��سرائيل يف
تكوي��ن  6 – 2 : 39و  .52 : 41ي��شرح تثني��ة  16 – 7 : 7مل��اذا اخت��ار اهلل اليه��ود
لهذه الربك��ة اخلا�صة.
أخ�يرا انتقل��ت الربك��ة م��ن �أبن��اء �إ��سرائيل امل�ؤمن�ين �إىل كني�س��ة اهلل (نتناول هذه
و� ً
النقطة يف اجلزء ال�ساد���س من كتاب "املجد يف الكني�س��ة")  .

رشوط الربكة الساموية

�شخ�صا �أو جماعة:
يعطينا الكتاب املقد�س ثالثة �رشوط كي يبارك اهلل
ً
يجب أن نتواجد يف املكان الذي اختاره الله للربكة  
-1
يعطين��ا � 2صموئي��ل  11 – 9 : 6مث��ا ًال عل��ى ذل��ك .ب��ارك اهلل عوبي��د �أدوم فق��ط
لأن��ه كان يعي���ش يف امل��كان ال��ذي يوج��د في��ه تابوت ال��رب .يو�ض��ح � 1أخبار : 26
 8 – 4م��دى الربك��ة الت��ي نالها عوبيد .كانت ب��ركات اهلل الروحية يف العهد القدمي
مقت��صرة عل��ى م��ن ه��م يف عالقة عهد معه .كما �أن ب��ركات عهده اجلديد مقت�رصة
على ه�ؤالء الذين هم يف عهد جديد معه �أي على امل�ؤمنني يف امل�سيح� .إن بركات
اهلل غ�ير متاح��ة له��ؤالء الذين ال يعي�ش��ون يف املكان ال�صحيح �أي للذين لي�س��وا يف
ال��روح يف امل�س��يح ي�س��وع.
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-2

طاعة تتميز باإلميان ومؤسسة عىل املحبة

-3

املعاملة العادلة للفقراء

تو�ض��ح تثني��ة  11 – 7 : 7و  14 – 1 : 28و  20 – 15 : 30ويوحن��ا 16 – 14
ه��ذا الأم��ر .يرب��ط يوحن��ا  16 – 14ب�ين املحب��ة والطاع��ة والربك��ة والت��ي تت��وج
جميعه��ا يف الربك��ة الروحي��ة الت��ي ه��ي هب��ة ال��روح القد���س  .

يربط تثنية  18 – 4 : 15بني الربكة ومعاملة الفقراء ،ويتو�س��ع تثنية – 19 : 23
 20و  22 – 14 : 24يف احلدي��ث ع��ن ه��ذا املب��د�أ .ال ي�ص��ح �أن نك��ون غ�ير مبال�ين 
جتاه الفقراء واملحتقرين والأرامل والأيتام والغرباء لأن مثل هذا ال�شعور يحرمنا
من بركة الإثمار .يلمح مزمور  2 – 1 : 41و�أمثال  26 – 24 : 11و�إ�شعياء 6 : 58
–  12ولوق��ا  33 : 12و 1تيموثاو���س � 19 – 18 : 6إىل ه��ذه احلقيق��ة .وي��صرح
بها �أمثال  9 : 22و 2كورنثو�س  15 – 6 : 9ومتى  .46 – 31 : 25ونراها حمققة
بالفعل يف �أعمال  47 – 45 : 2و .7 – 1 : 6

قضاء الله

يعل��ن الكت��اب املقد��س �أن اهلل احل��ي ُي��سر ب�أن يعط��ي الربكة حتى �أل��ف جيل .لكنه
أي�ضا يق�ضي �أو "يلعن" حتى اجليل الثالث عندما يكون هناك �س��بب عادل .ي�س��مى
� ً
العهد القدمي ق�ضاء اهلل على ال�ش��عوب والأمم "لعنة".

ي�س��جل �س��فر التكوي��ن � 19 – 17 ، 16 ، 15 – 14 : 3أول ثالث��ة �أح��كام ق�ضائي��ة
حكما بال �س��بب .لُعنت احلية لأنها
�أو لعنات .تو�ضح هذه اللعنات �أن اهلل ال ي�صدر ً
�أغ��وت ح��واء .ولُعن��ت امل��ر�أة لأنه��ا ع�صت اهلل .ولُع��ن �آدم لأنه �س��مع �إىل قول امر�أته
و�أكل م��ن ال�ش��جرة املحرم��ة .اللعن��ة الت��ي وقع��ت عل��ى احلي��ة و�ضع��ت ع��دواه ب�ين 
اجلن���س الب��شري وال�ش��يطان و�أ�ش��ارت �إىل ن�رص اهلل املحتوم و�أعطت �أول ملحة عن
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اخلال���ص� .أم��ا اللعن��ة الت��ي وقع��ت على �آدم وح��واء فج��اءت منا�س��بة لوظيفتيهما.
املر�أة تعاين ك�أم وزوجة والرجل يك�سب قوت عي�شهم .أُ ��ضيف املوت �إىل اللعنة يف
ع��دد  .19كم��ا �أ�ضي��ف فق��دان العالقة احلميمة م��ع اهلل يف عدد .23
ه��ذه اللعن��ات الث�لاث الأوىل الزال��ت باقي��ة وتنتق��ل بالوراث��ة .يق��ارن رومي��ة 5
بني مكانتنا يف امل�س��يح املخل�ص ومكانتنا يف �آدم اخلاطئ .الزالت كل الب��شرية
مت�أث��رة به��ذه اللعن��ات حت��ى اليوم .ولن تتوقف هذه اللعن��ات حتى ي�أتي فجر يوم
ر�ؤي��ا .3 : 22
�أم��ا بقي��ة �أح��كام اهلل الق�ضائي��ة �أو لعنات��ه فرتتب��ط ب�أ�ش��خا�ص بعينه��م �أو ب ��أمم
وعائ�لات معين��ة .يح��دد العه��د الق��دمي �س��بعة �أ�س��باب ب�س��ببها ي�ص��در اهلل اللعن��ة:

•

معادة السامية

يحدد تكوين  3 – 1 : 12معادة ال�س��امية ك�س��بب رئي�س��ي للعنة .على مدار التاريخ
عان��ت الأمم الت��ي ع��ادت ال�ش��عوب املختلف��ة املنحدرة من �إبراهيم من الف�ش��ل على
الرغم من قوتها الع�س��كرية الظاهرية وجناحها املبدئي.
 ي�س��تخدم تكوي��ن  3 : 12كلمت�ين م��ن الث�لاث كلم��ات العربي��ة الرئي�س��ية الت��يتعن��ي "يعل��ن" .اهلل �س��وف يلع��ن (�أرار) م��ن يلع��ن (قل��ل) �إبراهيم .كلم��ة "�أرار" تعني
عظيم��ا" .ت��رد ه��ذه الكلم��ة  54م��رة يف العهد
ضررا
ً
"لعن��ة متعم��دة �ش��املة ت�س��بب �� ً
حكم��ا ق�ضائ ًيا �أ�ص��دره اهلل.
الق��دمي وه��ي ع��ادة م��ا ُت�س��تخدم لت�صف لعن��ة �أو ً
 �أما " قلل" فتعني ي�س��ب �أو يذم بطريقة عر�ضية �أو يحط من قدر �أو يعلق تعلي ًقاينم عن االزدراء �أو يعامل بال مباالة.
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 �أم��ا الكلم��ة العربي��ة الثالث��ة الت��ي تعن��ي "يلعن" فه��ي "قابب" وه��ي تعني يطعن�خ�صا �أو يثقب��ه بق�س��وة الكلم��ات� .أ�صبح��ت الكلمة الإجنليزي��ة ( )Kebabاملنقوله
�ش� ً
عن حروف هذه الكلمة العربية كلمة م�ستخدمة لو�صف تلك املمار�سة ال�شيطانية
التي يثقب فيها ال�شخ�ص �صورة �شخ�ص �آخر ب�إبرة كي ي�سبب له ال�رضر من خالل
حادثة �أو مر�ض �أو كارثة �أو حتى املوت .لعنة الـ (قابب) يف العهد القدمي �أ�ضعف
م��ن لعن��ة الـ (�أرار) لكنها �أقوى من لعنة الـ (قلل).

•

األديان الزائفة

يعل��ن تثني��ة  26 – 15 : 27العدي��د م��ن الأ�س��باب الت��ي لأجله��ا �أ�ص��در اهلل ق�ض��اءه
على �ش��عبه يف العهد القدمي .يرد ال�س��بب الأول يف عدد  15وهو يتعلق بالبعد عن
عب��ادة اهلل و�إتب��اع الآله��ة الكاذبة �أو التورط يف �أديان زائفة وممار�س��ات ��شريرة.
ال يعن��ي ه��ذا �أن اهلل كان ينه��ي عالق��ة العهد التي بينه وبني �ش��عبه بهذه اللعنات.
بع�ضا من مكاف�أته ال�س��ماوية ويتوقف ع��ن التمتع ببع�ض 
لك��ن ال�ش��عب كان يفق��د ً
ب��ركات اهلل عل��ى الأر�ض.كم��ا ت�صب��ح حيات��ه الأر�ضي��ة �صعبة وتع�س��ة �إىل حد ما.

•

أسباب أخرى

هن��اك �أ�س��باب �أخ��رى ي�س��جلها تثني��ة  27ويو�ض��ح �أنه ت��ؤدي �إىل اللعنة منها �س��ب
(قال��ل) الأم �أم الأب .يو�ض��ح خ��روج  17 : 21والوي�ين  9 : 20و�أمث��ال 20 : 20
خط��ورة ه��ذه الأم��ر .اقتب���س ي�س��وع هذه الن�صو���ص يف مرق���س  4 : 15و .10 : 7
أي�ض��ا عن �إ�س��اءة معاملة الأق��ارب والتوج��ه اخلاطئ نحو
يتح��دث ه��ذا الأ�صح��اح � ً
ال�ضعف��اء والب�ؤ�س��اء والدخ��ول يف عالق��ة جن�س��ية م��ع حي��وان وغ�ش��يان املح��ارم
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والقت��ل والت��ورط يف ممار�س��ات �س��حرية .كل ه��ذه �أم��ور ت�ض��ع �ش��عب اهلل يف العه��د
الق��دمي حتت لعن��ة (�أرار) اهلل.

•

العصيان

يو�ض��ح تثني��ة  26 : 27ال�س��بب الرئي�س��ي وراء ق�ض��اء اهلل عل��ى �إ��سرائيل .تتمح��ور
كل ب��ركات ولعن��ات اهلل لل�ش��عب ح��ول طاعت��ه .كان ال�ش��عب �إما يطي��ع اهلل فيباركه
�أو يع�ص��ي اهلل فيلعن��ه .ت�ش�ير � 2أخب��ار  28 – 22 : 34و�إرمي��ا  12 – 1 : 11و : 17
 8 – 5و � 23 – 16 : 29إىل الع�صي��ان ك�س��بب رئي�س��ي لق�ض��اء اهلل عل��ى �ش��عبه.
أي�ض��ا ق�ض��اءه عل��ى ه��ؤالء الذي��ن يعمل��ون
ويو�ض��ح �إرمي��ا � 10 : 48أن اهلل ي�ص��در � ً
برخاء.

•

الطمع

يو�ض��ح هو�ش��ع  18 : 6ومالخ��ي  12 – 6 : 3و 2بطر���س � 14 : 2أن الطم��ع �أو
ا�ش��تهاء ما للغري هو �س��بب �آخر للق�ضاء الإلهي .ي�س��جل  2بطر���س  2قائمة ب�صفات
املعلم�ين الكذب��ة الت��ي يكرهه��ا اهلل .ويو�ض��ح ع��دد � 14أن الطم��ع يق�ترب م��ن قم��ة
القائمة   .
الكلم��ة اليوناني��ة الت��ي تعن��ي "يلع��ن" ه��ي ( )kataraوه��ي الكلمة التي ي�س��تخدمها
بطر�س هنا .ال ت�ستمر تق�سيمات العهد القدمي بني الأنواع املختلفة للعنة يف العهد
اجلدي��د .لذل��ك هن��اك كلم��ة يونانية واحدة هي امل�س��تخدمة يف العه��د اجلديد وهي
ت��وازي �أقوى �أنواع اللعن��ات يف العهد القدمي �أي (�أرار).
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إساءة استخدام اسم الله       
•
يو�ض��ح �إرمي��ا  23 : 29وزكري��ا  4 – 1 : 5ومالخ��ي � 9 – 1 : 2أن �إ�س��اءة ا�س��تخدام
اال�س��م القدو���س ه��و ال�س��بب الأخري يف العه��د القدمي الذي يجع��ل اهلل ي�صدر ق�ضاءه
على �ش��عبه .وهذا يكون من خالل الق�س��م الكاذب با�س��م اهلل �أو التجر�ؤ على التحدث
با�س��م اهلل دون �أمر مبا�رش منه.

لعنات سفر التثنية اليوم

يق��ول معظ��م الق��ادة �أن لعن��ات تثنية  27الزالت تنطبق عل��ى امل�ؤمنني اليوم ،و�أن
اهلل ي�ص��در ق�ض��اءه علين��ا عندما نك��سر نامو���س مو�س��ى بنف���س الطريق��ة التي كان
يتعامل بها مع �شعب �إ�رسائيل .لكننا ر�أينا يف اجلزء اخلام�س من كتاب "ملك اهلل"
�أن تتميم ي�سوع لنامو�س مو�سى نتج عنه عه ًدا جدي ًدا� .إن املبد�أ الذي يحكم احلياة
امل�س��يحية لي���س هو النامو�س اليهودي لكنه العالقة احلية مع ي�سوع .يو�ضح متى
� 20 – 18 : 28أننا نعي���ش بكلمات ي�س��وع ولي���س مبتطلبات نامو�س العهد القدمي.
ت�ؤك��د غالطي��ة  29 : 3 – 11 : 2عل��ى ه��ذه احلقيق��ة ،حيث تو�ض��ح �أن امل�ؤمنني من
الأمم لي�سوا مدعوين �إىل العي�ش بح�سب النامو�س .احلقيقة املحررة يف غالطية 3
م ِ ف
يم ِللأُ َ ِ
امو�� ِ�سِ ...ل َت ِ�ص َ
 13 :هي �أن "ا َْلَ�سِ � ُ
ري َب َركَ ُة �إِ ْب َراهِ َ
�يح ا ْف َت َدا َنا مِ ْن َل ْع َن ِة ال َّن ُ
وع".
يح َي ُ�س َ
ْالَ�سِ ِ
وه��ذا يعن��ي  -ي��ا للروع��ة � -أن �أ ًي��ا م��ن لعن��ات تثني��ة ال تنطب��ق علين��ا بينم��ا كل
الربكات مفتوحة �أمامنا .لي���س معنى ذلك �أن اهلل ال ي�صدر علينا �أي ق�ضاء عندما
نخطئ .تو�ضح  1كورنثو�س � 32 – 28 : 11أن كثريين من بني الذين "يف امل�سيح"
أي�ضا رقدوا كعق��اب من الرب .الق�ضاء الذي
بع�ضا منهم � ً
�ضعف��اء ومر�ض��ي .ب��ل �أن ً
�صدر �ضد حنانيا يف �أعمال  5هو ق�ضاء قا�� ٍ�س ج ًدا.
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لكن��ه يعن��ي �أن نعم��ة اهلل ال تلعن��ا عندم��ا نك��سر النامو���س .لك��ن اهلل ي�ؤدبن��ا عندما
ن�سقط يف اخلطية ون�ستمر فيها – هذه هي الطريقة الرقيقة املقد�سة التي ي�شجعنا
بها على الرجوع �إليه.
عندم��ا يحك��م اهلل علين��ا ب�س��بب خطايان��ا� ،س��تظل ال�س��ماء ه��ي مكانن��ا بع��د موتنا.
رمب��ا ن�ص��ل هن��اك قب��ل الوق��ت املتوق��ع كم��ا ح��دث م��ع حناني��ا .رمب��ا نفق��د بع�ض 
تعي�سا على الأر�ض .لكن عالقة العهد التي لنا
مكاف�آتنا ال�سماوية �أو نق�ضي وق ًتا ً
دائم��ا �أوالد اهلل.
مع��ه ال تنف�ص��م �أب ًدا� .س��نبقى ً

بركات عن طريق املؤمنني

يدعونا الكتاب املقد��س �إىل �أن نبارك ا�س��م اهلل ونبارك الآخرين با�س��م اهلل .متتلئ
املزامري بكلمات حتثنا على �أن نبارك اهلل وتعطينا ن�صائح عملية يف هذا ال�ش�أن.
يعطين��ا مزم��ور  16و  66و  68و  103و  135و  145نقط��ة بداي��ة جي��دة لدرا�س��ة
ه��ذا املو�ض��وع .لك��ن م��ا نرك��ز عليه هنا ه��و الربكات الت��ي ن�أخذها م��ن اهلل والتي
ميك��ن �أن نخ��دم به��ا الآخري��ن.
�إنن��ا نب��ارك الآخري��ن عندم��ا نعلن لهم نبو ًيا عن ب��ركات اهلل� .إننا ننقل بركات اهلل
للآخرين با�س��م ي�س��وع و�س��لطانه وبقوة الروح القد���س وحثه لنا .وت�ؤدي كلماتنا
النبوي��ة املم�س��وحة ذات ال�س��لطان �إىل فوائ��د ج�س��دية �أو مادية �أو روحية ملمو�س��ة
لل�ش��خ�ص الذي نباركه.
كث�يرا .ميكنن��ا �أن نخ��دم الق�ص��ور
يو�ض��ح مت��ى � 37 – 36 : 12أن كلماتن��ا ته��م
ً
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وع��دم الإمي��ان واجلدوب مبا نقوله .كم��ا ميكننا �أن نخدم النمو والإميان والإثمار
بكلم��ات الربكة الت��ي ننطقها.
ميتل��ئ الكت��اب املقد���س ب�أمثل��ة عل��ى �أنا���س بارك��وا �آخري��ن .م��ن الوا�ض��ح �أن كل
�ش��خ�ص كان يتوق��ع نتيج��ة ملمو�س��ة لربكت��ه .رمب��ا �أده�ش��هم �أي �إيح��اء ب��أن م��ا
يقولون��ه جم��رد كلم��ات فارغ��ة �أو م��ا ه��و �إال تب��ادل رم��زي للتحي��ات.
•
نوح بارك �سام ويافث (تكوين .)27 - 26 : 9
ملكي �صادق بارك �إبراهيم (تكوين .)20 - 19 : 14
•
رفقة بوركت من �أمها و�أخيها (تكوين .)60 : 24
•
يعقوب بارك فرعون (تكوين .)10 : 47
•
•
مو�سى بارك �شعب �إ�رسائيل (خروج .)43 : 39
ي�شوع بارك كالب (ي�شوع .)13 : 14
•
عايل بارك �ألقانة وحنة (� 1صموئيل .)21 - 20 : 2
•
داود بارك برزالي (� 2صموئيل .)39 : 19
•
ال�شعب بارك املتطوعني (نحميا .)2 : 11
•
•
�سمعان بارك مرمي ويو�سف (لوقا .)34 : 2
ي�سوع بارك الأطفال ال�صغار (مرق�س .)16 : 10
•
ي�سوع بارك تالميذه (لوقا .)50 : 24
•
يذكر مزمور  15 – 14 : 115بركة اخل�صوبة ،وهي بركة ُت�ستخدم يف � 1صموئيل
 21 – 20 : 2وتكوين  .60 : 24من املده�ش �أن رفقة �أجنبت تو� ًأما �أ�صبح كالهما
�أمة عظيمة .عندما ننطق بربكة ما علينا �أن نتوقع نتائج عملية مبا�رشة.
عل��م ي�س��وع تالمي��ذه يف لوق��ا � 6 – 5 : 10أن يبارك��وا �أف��راد كل من��زل يدخلون��ه
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�ان نطق��وا به��ا .لكنه��ا كانت
بينم��ا يجوب��ون مب��شرين .مل تك��ن كلماته��م جم��رد �أم� ٍ
عطاي��ا روحي��ة �إم��ا �أن ُتقب��ل �أو ُترف���ض .بارك ي�س��وع التالمي��ذ يف يوحنا 27 : 14
بنف���س الربكة.
�أن نب��ارك بي ًت��ا م��ا "بال�س�لام" يف ق��وة ال��روح القد���س لي���س جم��رد حتي��ة ر�س��مية
فارغ��ة لكن��ه يعن��ي �أنن��ا نخ��دم ه��ذا البي��ت ب�إعالن ق��دوم خال�ص اهلل ب��كل النتائج
الرائعة املرتتبة عليه من كمال وازدهار وتناغم .ولو كان الإثمار هو جوهر بركة
اهلل للإن�س��ان ،ف��إن ال�س�لام ه��و الربك��ة الأ�سا�س��ية الت��ي يجب �أن نخ��دم بها بع�ضنا
البع�ض.

بركة هارون

�س��فر الع��دد  27 – 22 : 6ه��و ن���ص ه��ام فيم��ا يتعل��ق بخدم��ة الربك��ة .ي�س��جل ه��ذا
الن���ص �صيغ��ة ال�بركات الت��ي �أعطاها اهلل له��ارون وبنيه كي يباركوا بها ال�ش��عب.
كان ه��ارون وبن��وه ينطق��ون به��ذه الربك��ة كل ي��وم يف هيكل �أور�ش��ليم وذلك حني
ينته��ون م��ن القيام مب�س��ئوليتهم الكهنوتية فيباركون بني �إ��سرائيل  .

�أت��ى امل�س��يح وم��ات وق��ام و�صع��د وعم��د الكني�س��ة بال��روح القد���س ك��ي يب��د�أ �أم��ة
جديدة مكونة من كهنة ملوكيني .و�أ�صبحت هذه الربكة التي كانت مقت�رصة على
ه��ارون وبني��ه للنط��ق به��ا متاح��ة �أم��ام كل �أبن��اء رئي���س الكهن��ة ال��ذي عل��ى رتبة
ملك��ي �ص��ادق .تو�ض��ح عرباني�ين � 11 : 9أن ي�س��وع امل�س��يح هو رئي���س الكهنة لكل
الربكات.
ترين��ا ب��ركات �س��فر الع��دد � 6أن الربك��ة ه��ي �إع�لان ولي�س��ت �ص�لاة .عندم��ا نب��ارك
ف�إنن��ا ال نطل��ب م��ن اهلل �أن يفع��ل �ش��ي ًئا .لكنن��ا نخ��دم ب�بركات اهلل وذل��ك بنقله��ا
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مبا��شرة �إىل حي��اة ال�ش��خ�ص �أو البي��ت ال��ذي نباركه .وه��ذا يعن��ي �أن بركتنا تكون
فعال��ة عندم��ا نوجهه��ا �إىل م��ن يباركه��م هو .ي�ض��ع اهلل كلمات الربك��ة التي ننطق
به��ا مو�ض��ع التنفي��ذ عندم��ا تك��ون بتوجي��ه من الروح القد���س   .
تزي��د ب��ركات ه��ارون وبني��ه م��ن فهمن��ا للثال��وث املقد���س .يتك��رر ا�س��م اهلل "يهوه"
ث�لاث م��رات وتنق�س��م الربك��ة �إىل ث�لاث بركات ممي��زة ترتبط كل منه��ا ب�أقنوم من
الأقانيم الثالثة:
يهوه يباركك ويحر�سك.
•
يهوه ي�ضيء بوجهه عليك ويرحمك.
•
�سالما.
يهوه يرفع وجهه عليك ومينحك
•
ً
ت�أت��ي الربك��ة الأوىل بحماية الآب لل�ش��خ�ص املبارك .ي��شرح ع��دد  27املبد�أ الهام
القائل ب�أن خدمة الربكة هي جعل ا�سم اهلل على ال�شخ�ص املبارك.
الأ�س��ماء يف الكت��اب املقد���س لي�س��ت جم��رد �أ�س��ماء لكنه��ا تف�ص��ح ع��ن ال�ش��خ�صية
احلقيقي��ة مل��ن يحمله��ا .وو�ض��ع ا�س��م م��ا عل��ى �ش��خ�ص يف الكت��اب املقد���س يعن��ي
و�ض��ع ه��ذا ال�ش��خ�ص حت��ت ت�أث�ير وحماي��ة �صاح��ب ه��ذا اال�س��م .يحدثن��ا الكت��اب
�س دائما �أن احلماية هي وظيفة �أ�سا�س��ية من وظائف ا�س��م اهلل و�أن ال�ش��خ�ص
املقد��
ً
الذي ُيجعل ا�سم اهلل عليه هو �شخ�ص يحفظه اهلل �آم ًنا .نرى ذلك على �سبيل املثال
يف  1مل��وك  29 : 8ومزم��ور  20و  5 : 44و  124و�أمث��ال  10 : 18ويوحن��ا : 17
.12 – 11
ميكنن��ا رب��ط الربك��ة الثاني��ة باالب��ن� .إن ي�س��وع ه��و ال��ذي جع��ل الآب يلتف��ت �إلين��ا
دائما
مبت�س� ً�ما .ي�س��وع ه��و ال��ذي جل��ب لن��ا نعمة و�إح�س��ان اهلل .الوجه املبت�س��م ه��و ً
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�إ�ش��ارة تدل على ال��سرور واملوافقة .وهذا جزء من الربكة التي ترينا نظرة من اهلل
تنم ع��ن عفوه لنا.
�أم��ا الربك��ة الثالث��ة فرتتب��ط بال��روح القد���س لأن��ه ه��و ال��ذي يجل��ب لن��ا ال�س�لام
وال�س��كنى الدائم��ة يف حم��ضر اهلل .كم��ا �أن اهلل يرف��ع وجهه علينا م��ن خالل الروح
دائما.
ً
وجناحا ورخاء
�س�لاما وراحة و�أم ًن��ا
عندم��ا نب��ارك فنح��ن نعلن �ش��الوم اهلل � -أي
ً
ً
اهلل .هذا هو ال�سالم الذي �أمر ي�سوع تالميذه ب�إعالنه.

وضع األيادي

يبدو �أن هناك ارتباطً ا كتاب ًيا بني و�ضع الأيدي على ر�أ���س �ش��خ�ص ما ومباركته.
يف تكوين  20 – 13 : 48على �سبيل املثال و�ضع يعقوب يديه على ر�أ�سي حفيديه
عندما باركهما .وفعل ي�سوع نف�س ال�شيء يف متى .13 : 19
عندم��ا يك��ون م��ن امل�س��تحيل �أن تو�ض��ع الأيدي على كل �ش��خ�ص ،كانت املمار�س��ة
الكتابية هي رفع كلتا اليدين نحو اجلمع .نرى ذلك على �س��بيل املثال يف الويني
 22 : 9ولوق��ا    .51 – 50 : 24
يتو�س��ع �أعم��ال  9 – 8 : 1يف احلدي��ث ع��ن برك��ة ي�س��وع لتالميذه عن��د �صعوده .من
جزءا
الوا�ضح �أن بركته التي �أعطاها لتالميذه وهو رافع كلتا يديه نحوهم كانت ً
من مهمة خا�صة بخدمة معينة .ي�شبه هذا �إىل حد ما بركة مو�سى لي�شوع وتكليفه
ل��ه يف �س��فر الع��دد  .23 – 22 : 27وي�ش��به كذل��ك برك��ة �ش��عب �إ��سرائيل وتكليفه��م
لالويني باخلدمة يف عدد  .17 - 10 : 8بنف���س الطريقة بورك ال�شمام�س��ة ال�س��بعة
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أي�ضا مع �شاول وبرنابا يف �أعمال
يف �أعمال  6 : 6وكلفوا مبهمتهم .وهكذا احلال � ً
.3 : 13
كل ه��ذه "ال�بركات واملهم��ات" كانت مرتبطة بو�ضع الأي��دي وكان هدفها "القيام
بخدمة معينة" ولي���س تعيني ال�ش��خ�ص يف من�صب �أو وظيفة ما .هذا االرتباط بني
التكليف مبهمة ما والربكة هو ارتباط متوقع ،فكل �شخ�ص �أُعطي مهمة �صعبة من
قب��ل اهلل ليق��وم به��ا يحت��اج بالطبع �إىل بركات ال�س�لام والآم��ان والإثمار الروحي
واالزده��ار وهك��ذا .ي�س��جل  1تيموثاو���س  14 : 4و 2تيموثاو���س � 6 : 1أن برك��ة
تيموثاو���س وتكليفه باخلدمة ت�ضمنت و�ضع الأيادي .كما ي�ش�ير كال العددين �إىل
موهبة روحية ُمنحت له يف نف���س الوقت.
وكم��ا �أن كل ال�بركات ت�ش�ير �إىل برك��ة ال��روح القد���س ،علين��ا �أن نتوق��ع وج��ود
ارتب��اط ب�ين الربك��ة وو�ض��ع الأي��ادي وعطي��ة الروح القد���س ومواهب ال��روح .نرى
ه��ذا يف �أعم��ال  18 – 17 : 8و .6 : 19

هناك ثالثة عنارص مرتبطة بخدمة الربكة:
 -1تكريس الشخص لله

ي��دل و�ض��ع الأي��دي عل��ى ال�ش��خ�ص �أو رفعها نحو جمع على تكري���س هذا ال�ش��خ�ص
�أو اجلماع��ة هلل� .إن��ه ي��دل عل��ى �إعط��اء ه��ذا ال�ش��خ�ص هلل ال��ذي ير�ش��د ويحم��ي ويع��د
ويقوي                 .
نرى التكري���س بو�ضع الأيادي يف عدد  16 : 8وخروج  10 : 29والويني  4 : 1و
 15 : 4و  21 : 16وعدد  .12 : 8يف هذه الن�صو�ص تو�ضع الأيدي على احليوانات
لتكري�س��ها خلدمته��ا املفي��دة الق�ص�يرة كذبائ��ح .عندم��ا ن�ضع الأيدي على �ش��خ�ص
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لنباركه ،فنحن نكر�سه بنف�س الطريقة ملهمة حمددة وهي �أن يكون ذبيحة حية.

-2

مباركة الله للشخص

العن��صر الث��اين ه��و �إع�لان برك��ة اهلل عل��ى ال�ش��خ�ص .ب�إمكانن��ا فق��ط �أن نبارك من
يباركه��م اهلل .ل��و كن��ا واثق�ين �أن ال�ش��خ�ص يف��ي بال��شروط الثالث��ة الت��ي تتطلبه��ا
الربكة الإلهية ،ولو كنا واثقني �أن الروح القد�س على و�شك �أن يبارك هذا ال�شخ�ص،
فيج��ب �أن يك��ون هن��اك �إع�لان نبوي من قبيل "ليكن �س�لام الرب معك"    .
عندم��ا ال يك��ون لدين��ا ه��ذه الثق��ة ،فم��ن الأف�ض��ل �أن نطل��ب الربك��ة من �أجل��ه" :ليت
�س�لام الرب يكون معك"  .

-3

انتقال الربكة من شخص إىل آخر

عندم��ا كان��ت الأي��ادي تو�ض��ع عل��ى احليوان��ات لتكري�س��ها خلدم��ة الذبائ��ح ،كانت
خطايا النا�س تنتقل رمز ًيا �إىل احليوانات .يبدو �أن �شي ًئا مماث ًال يحدث عند الربكة.
�خ�صا بربك��ة خا�صة تكون ه��ذه يف الغالب بركة نحن �أنف�س��نا قد
عندم��ا نب��ارك �ش� ً
�أخذناه��ا .عندم��ا نق��ر�أ العه��د الق��دمي بت�� ٍأن �س��نفهم �أن م�ؤمن��ي العه��د الق��دمي كانوا
يبارك��ون غريه��م ب�بركات ه��م �أنف�س��هم ح�صل��وا ول��و عل��ى ج��زء منه��ا .لذل��ك كانوا
يتوقع��ون �أن ي�س��تنزفوا ه��م بطريقة م��ا نتيجة لذلك.
�أم��ا يف العه��د اجلدي��د ،كان الأ�ش��خا�ص ال��ذي ي�أخذون �س�لام اهلل هم م��ن يخدمون
به .كان ه�ؤالء الذين ي�أخذون بركة الروح القد�س هم الذين ي�ساعدون غريهم على
نيلها وهكذا.
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الربكة اليوم

ميك��ن ممار�س��ة خدم��ة �إع�لان برك��ة اهلل يف �إط��ار الكث�ير م��ن اخلدم��ات .تتي��ح هذه
اخلدم��ة فر�ص��ة بالربك��ة ملن لديهم حاجة خا�صة �إىل ال�س�لام واالزدهار والإثمار
وهكذا.

عىل سبيل املثال:

م��ن املمك��ن �أن ي�ض��ع الق��ادة �أو الأ�ش��خا�ص الذي��ن نال��وا الربك��ة املطلوبة
•
�أيديه��م عل��ى ال�ش��خ�ص وي�ضعون��ه ب�ين ي��دي اهلل.
عليه��م �أن يطلب��وا ا�س��م اهلل ال��ذي يتواف��ق م��ع االحتي��اج اخلا�ص لل�ش��خ�ص
•
ويباركونه به – على �سبيل املثال "�إله كل �سالم" �أو "اهلل الذي ير�شد" �أو "اهلل الذي
يحم��ي" وهكذا.
من املمكن مباركة امل�ؤمنني الذين �س��وف يقومون بعمل معني هلل خالل
•
الأ�س��بوع ك��ي ينجح��وا يف القي��ام مبهمته��م.
ميك��ن و�ض��ع الأي��ادي على التالمي��ذ العائدين �إىل مدار�س��هم ،على الن�س��اء
•
الالتي يوجهن الن�صح جلريانهن ،على الأ�شخا�ص الذين �سي�ستقبلون �أ�صدقاء لهم
غري م�سيحيني لتناول الطعام معهم ،على ال�شخ�ص الذي �سي�صلي من �أجل �صديقه
املري���ض وذل��ك ك��ي ُيكر�س��وا جمي ًع��ا ملهامه��م وي�أخ��ذون عو ًن��ا من الروح القد���س 
لإمتامها      .
فه��ذه الربك��ة تعن��ي – عل��ى الأق��ل � -أن الكني�س��ة املحلي��ة تنظ��ر �إىل عمله��م كج��زء
م��ن عمله��ا ،وال تنظ��ر �إليهم باعتبارهم �أفرا ًدا يعملون با�س��تقالل عنها .وتعني يف
�أف�ض��ل �أوجهه��ا �إعدادهم خلدمة فعال��ة ب�صورة �أف�ضل.
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ب��د�أت بع���ض الكنائ���س يف خدم��ة الربك��ة دون �أن ت��درك ذل��ك .تدع��و هذه الكنائ���س 
النا��س �إىل �أخ��ذ "خدم��ة" م��ا وه��م يعن��ون بذلك و�ض��ع الأيدي على ال�ش��خ�ص ورفع
�ص�لاة م��ن �أجل��ه تنا�س��ب حاجت��ه .ه��ذه ه��ي تقري ًب��ا خدمة الربك��ة .لك��ن الفرق هو
ب��د ًال م��ن �أن نرف��ع طلبة ق�صرية ،ف�إننا ن�س��تمع بحر�ص �إىل الروح القد���س ومنتحن
حتري�ض��ه لن��ا وننطق ب�إعالنات��ه النبوية.
بالطب��ع ال ينبغ��ي �أن تقت��صر خدم��ة الربكة عل��ى االجتماعات امل�س��يحية .تتناول
كل الن�صو���ص الكتابي��ة الربك��ة يف �إط��ار حمادث��ة �ش��خ�صية �أو خدم��ة �ش��خ�صية.
وعلين��ا �أن ننم��ي خربتن��ا وممار�س��تنا يف ه��ذه الناحية.
علين��ا �أن ن�صل��ي طالب�ين حكم��ة اهلل و�إر�ش��اده قب��ل �أن نبارك .كما علين��ا �أن نكون
دائم��ا يف بركتن��ا ونك�س��وها بالإمي��ان وبو�ض��ع الي��د والدعوة با�س��م اهلل.
حمددي��ن ً
والأه��م م��ن ذل��ك كل��ه هو �أن نتحدث فق��ط بالكلمات التي يعطيه��ا لنا الروح.
وكم��ا ه��و احل��ال م��ع كل جوان��ب اخلدمة الت��ي تناولناها ،لو كانت كلماتنا لي�س��ت
"يف الروح" ف�س��تكون عقيمة بال معنى.

اللعنة الشيطانية

يو�ض��ح العه��د الق��دمي �أن اللعن��ة ميك��ن �أن تك��ون عم��ل ��شرير ينف��ذه �إبلي���س .ي�ش�ير 
�أيوب  8 : 3بكل ت�أكيد �إىل �أن اللعنة ميكن �أن تثري لوياثان (هذه �إ�شارة �إىل وح�ش 
�تخداما جماز ًيا للإ�ش��ارة �إىل �إبلي���س كما يف
بحري .واال�س��م غال ًبا ما ي�س��تخدم ا�س�
ً
�إ�ش��عياء  1 : 27على �س��بيل املثال).
اللعن��ة ه��ي عك���س الربك��ة .وميكنن��ا الق��ول �أن اللعن��ة ه��ي "كلم��ات قا�س��ية �س��لبية
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�أو مدم��رة ينطقه��ا ال�ش��خ�ص �ض��د نف�س��ه �أو �ض��د �ش��خ�ص �آخ��ر به��دف جل��ب ال��ضرر
والأذى"   .
نعل��م �أن الكلم��ات البطال��ة والنميم��ة ميك��ن �أن ت�س��بب  -عل��ى امل�س��توى الإن�س��اين
ضررا يف حي��اة الآخري��ن .لك��ن هن��اك مدم� ً�را
الأ�سا�س��ي   -نتائ��ج غ�ير متوقع��ة و�� ً
�رضرا �أعظم
شريرا ُي��سر ب�أن ي�ضع هذه الكلمات قيد التنفيذ وي�س��بب عن طريقها
ً
�� ً
على نطاق �أو�س��ع.

لعنة الشخص لنفسه

م��ن املمك��ن �أن يلعن ال�ش��خ�ص نف�س��ه ويقوم �إبلي���س بتنفيذ ه��ذه اللعنة .يف تكوين
� 27ضغط��ت رفق��ة عل��ى يعقوب ك��ي ينال بركة �أ�س��حق باخل��داع .وعندما اعرت�ض 
لا �إن مث��ل ه��ذا الفع��ل ميك��ن �أن يعر�ضه للعن��ه ،نطقت رفق��ة بالكلمات
يعق��وب قائ� ً
فورا :كان على يعقوب �أن يرحل ومل
البغي�ضة امل�سجلة يف عدد  .13حتققت اللعنة ً
ت��ر رفقة ابنها ثانية �أب ًدا.
�ارا .ث��م جتده��م
الكث�ير م��ن النا���س الي��وم لعن��وا �أج�س��ادهم عندم��ا كان��وا �صغ� ً
يت�س��اءلون يف حياتهم بعد ذلك ما الذي �س��بب م�ش��كلة ج�س��دية معينة لديهم .لكن
يج��ب التعام��ل م��ع اللعن��ة قب��ل �أن يب��د�أ ال�ش��فاء.
يف مت��ى  26 – 24 : 27لع��ن اجلم��وع �أنف�س��هم و�أوالده��م .ورمب��ا كان ه��ذا �س��ب ًبا
وراء �صعوب��ة �إمي��ان اليهود بي�س��وع عل��ى مدار الع�صور .لكن عندم��ا يتجهون �إليه،
�ورا م��ن اللعن��ة وت�أثريه��ا.
يتح��ررون ف� ً

159

الخدمة يف الروح

اللعنة ضد املرؤوس

أي�ضا �أن ينفذ ال��شرير لعنة �صدرت من �ش��خ�ص يف موقع �س��لطة .يف تكوين
ميكن � ً
 32 : 31لعن يعقوب زوجته وبعد فرتة وجيزة ماتت راحيل وهي تلد .يف يوحنا
لا عل��ى م��دار
 17 – 15 : 19و�ض��ع الكهن��ة ال�ش��عب حت��ت لعن��ة وا�س��تمر اليه��ود فع� ً
ق��رون ُيحكمون من قبل "قيا�رصة" �آخرين  .
ميك��ن �أن يلع��ن الأزواج زوجاته��م ،والآب��اء �أبناءه��م ،وامل�س��تخدمون موظفيه��م.
عل��ى �س��بيل املث��ال ميك��ن �أن يق��ول الأب البن��ه�" :إنك ع��دمي الفائ��دة" في�صبح االبن
ع��دمي الفائ��دة �أك�ثر و�أك�ثر .ورمبا يقول معلم لتلميذه "�إنك لن تك��ون �أب ًدا جي ًدا مثل
�أخي��ك" .فتك��ون النتيج��ة �أن يرتاج��ع الطالب املتع�ثر �أكرث ف�أكرث.
تكت�س��ب ه��ذه اللعن��ات فاعليته��ا م��ن �س��لطة املتح��دث .ويف �أحي��ان �أخ��رى يق��وم
املدمر اليقظ بتنفيذها .يف بع�ض الأحيان يقدر اهلل الكلمات الق�ضائية التي ينطق
بها �ش��خ�ص ذو �س��لطة .لكن هذا يحدث فقط عندما يكون هناك �س��بب عادل ويقوم
اهلل نف�س��ه ب�إ�ص��دار احلك��م .ق�ص��ة لعنة يوثام يف ق�ض��اة  57 – 1 : 9هي مثال على
ذل��ك .لك��ن ه��ذه اللعن��ات هي عادة لعنات ��شريرة ينفذها �إبلي���س .يحت��وي الكتاب
املقد�س على �أمثلة قليلة خلدام لإبلي�س يلعنون .كما ي�شري �إىل بع�ض اللعنات .يف
عدد  25 :24 – 1 : 22على �س��بيل املثال مل ي�س��تطع �ش��عب مو�آب هزمية �إ��سرائيل
بقوتهم .لذا توجهوا �إىل بلعام كي ي�س��اعدهم ودفعوا له كي يلعن �ش��عب �إ��سرائيل.
ح��اول مل��ك م��و�آب ث�لاث م��رات �أن يقن��ع بلع��ام �أن يلع��ن اليه��ود ويف كل مرة كان
بلع��ام يباركه��م :مل يك��ن بلع��ام ي�س��تطيع �أن يلع��ن �إال م��ن يلعن��ه اهلل (نقاب��ل هن��ا
�تخداما رائ ًعا للكلمات العربية املختلفة التي تعني "يلعن" .ي�س��تطيع بلعام �أن
ا�س�
ً
"قاب��ب" يطع��ن بالكلمات م��ن "�إرار" يلعنهم اهلل كلية).
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�أ�صب��ح طل��ب ال��شركات الك�برى وحت��ى ال��شرطة للم�س��اعدة ال�ش��يطانية ممار�س��ة
معتادة هذه الأيام .ي�س��تدعي ه�ؤالء املنجمني وامل�س��تب�رصين وحم�رضي الأرواح
مل�س��اعدتهم يف حتقيقاته��م.
�إن الكني�س��ة يف ح��رب واللعن��ة ه��ي �أح��د الأ�س��لحة الت��ي ي�س��تخدمها الع��دو .يف 1
�صموئي��ل  43 : 17ب��د�أ جلي��ات املعرك��ة ب�أن لعن داود .يفعل جي���ش ال��شر الروحي
نف���س الأم��ر الي��وم .كان داود يعرف كيف يتعامل م��ع اللعنة .لكن معظم امل�ؤمنني
الي��وم ال يعرف��ون كيف يتعاملون معها للأ�س��ف ال�ش��ديد.

إعالن قضاء الله

ق�ض��اة  23 : 5ه��ي الن���ص الوحي��د يف كل الكتاب املقد���س الذي يذكر �أن نبي ُدعي
كي "يلعن" �أح ًدا ،حيث �أن الأنبياء كانوا غال ًبا يوحي لهم �أن يعلنوا ق�ضاء اهلل على
�شخ�ص �أو �أمة .نرى مثا ًال على الأحكام الق�ضائية على الأمم يف الأ�سفار النبوية.
عل��ى �س��بيل املث��ال عامو���س  1وناح��وم وعوبدي��ا .كم��ا ن��رى �أمثل��ة عل��ى الأحكام
الق�ضائي��ة عل��ى �أ�ش��خا�ص يف  2مل��وك  25- 23 : 2و�أعم��ال  .11 – 7 : 5كلم��ات
بطر���س ل�س��فرية ه��ي مث��ال وا�ض��ح عل��ى املبد�أ الذي ير�س��يه �س��فر الع��دد � .8 : 23إن
�صادرا من اهلل
كلم��ات الق�ض��اء الت��ي ننط��ق بها تكون ب�لا معنى �إن مل يكن احلك��م
ً
نف�سه .مل ي�صدر بطر�س ق�ضاء �ضد حنانيا يف �أعمال  .6 – 1 : 5اهلل هو من �أ�صدر
ق�ض��اءه �ض��د حناني��ا لأنه كذب على ا�س��م اهلل ومل يعط اهلل م��ا كان قد وعد به .لكن
بطر���س ح�ين ر�أى ق�ض��اء اهلل عل��ى ال��زوج� ،أدرك �أن ل��ه �س��لطة روحي��ة ليعل��ن نف���س 
الق�ضاء على زوجة حنانيا لأنها فعلت نف���س ال�ش��يء.

قضاء بولس النبوي

ي�صف العهد اجلديد حادثتني �أعلن فيهما بول�س ق�ضاء اهلل �ضد �شخ�صني:
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الساحر والنبي الكذاب باريشوع

�احرا ونب ًيا كذا ًبا يدعى باري�ش��وع حاول �أن مينع
يذكر �أعمال � 12 – 4 : 13أن �س� ً
برنابا وبول�س من التحدث بكلمة اهلل �أمام حاكم بافو�س .نظر بول�س ف�شخ�ص �إىل
باري�ش��وع و�أعل��ن �أن��ه �س��ي�صاب بالعم��ى "�إىل ح�ين" .ي�ؤكد �أعمال � 9 : 13أن بول���س 
كان "ممتل ًئا من الروح القد���س" عندما �أعطي هذا الإعالن .وي�ؤكد �أعمال 11 : 13
�أن العم��ى كان م��ن عم��ل "ي��د الرب".
م��ن امله��م �أن نفه��م �أن بول���س مل يك��ن ممتل ًئ��ا م��ن الغ�ض��ب �ض��د �ش��خ�ص �صع��ب
املرا�س .كان ال�ساحر يحاول جاه ًدا �أن مينع الوايل من �سماع الأخبار ال�سارة عن
ي�س��وع وبالت��ايل كان عقب��ة يف طري��ق امللك��وت .ولأن باري�ش��وع عار���ض عمل اهلل
به��ذه الطريق��ة فق��د و�ضع نف�س��ه حت��ت ق�ضاء اهلل� .إن هذه �أم��ور خطرية وجادة وقد
حك��م اهلل عليه.
عندم��ا �أ�صي��ب ال�س��احر بالعم��ى� ،آم��ن ال��وايل لأنه ذُهل مبا �س��معه عن ال��رب .ترينا
هذه احلادثة �أن التحدث ب�سلطة اهلل النبوية بهذه الطريقة هو "انطالقة" هامة يف
خدم��ة التب�ش�ير.

-2

حنانيا رئيس الكهنة

يف �أعمال  5 – 1 : 23عندما بدء بول���س يف التحدث �أمام ال�س��نهدرمي� ،أمر حناينا
رئي���س الكهن��ة �أح��د اخل��دام �أن ي�رضب بول���س على فمه .وكرد فعل عل��ى ذلك� ،أعلن
بول�س �أن اهلل �سي�رضبه.
يب��دو �أن بول���س مل ي��درك �أن��ه كان يتح��دث �إىل رئي���س الكهن��ة ،لذل��ك اعت��ذر عندم��ا
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لفتوا نظره �إىل هذه احلقيقة .لكن اقتبا�س بول�س ل�سفر اخلروج  28 : 22يدل على
�أن��ه يعلم �أن��ه كان ينطق بلعنة �إلهية.
حقيقة �أن بول���س اعتذر لأنه ك��سر ��شريعة مو�س��ى ولي���س لأنه �أعلن ق�ضاء اهلل يدل
عل��ى �أن بول���س كان مقتن ًع��ا ب�أن امل�ؤمن ب�إمكان��ه �أن يخدم بهذه الطريقة .يخربنا
التاري��خ �أن حناني��ا اُغتي��ل بعد ذلك بخم���س �س��نوات بينم��ا الزال يف من�صبه .وهو
رئي���س الكهن��ة الوحيد الذي مات به��ذه الطريقة يف كل التاريخ اليهودي.

أمثلة أخرى

هن��اك العدي��د م��ن الأمثل��ة الكتابي��ة الأخ��رى الت��ي تو�ض��ح �أن خ��دام اهلل كان��وا يف
بع���ض الأحي��ان ُيدفع��ون �إىل النط��ق بق�ض��اء اهلل وب�إعالن��ه .وعلين��ا �أن نالح��ظ �أن
الكلم��ات املعلن��ة يف كل ه��ذه الأمثل��ة ه��ي لعن��ة �أو ق�ض��اء �ض��د �ش��خ�ص �أو جماعة
تعي��ق عم��ل اهلل �أو تعار�ض��ه.
نوح لعن كنعان (تكوين   .)27 - 25 : 9
•
أحكام��ا ق�ضائي��ة �أعلنها
•
ال�رضب��ات الع��شر الت��ي نزل��ت عل��ى م��صر كان��ت � ً
مو�س��ى وه��ارون نبو ًي��ا (خ��روج .)11 - 7
الأخت��ام والأب��واق وجام��ات الغ�ض��ب يف �س��فر الر�ؤي��ا ه��ي ق�ض��اء نب��وي
•
(ر�ؤي��ا  9 – 8 ، 6و .)16 - 15
لع��ن ي�ش��وع �أي �ش��خ�ص يح��اول �أن يبن��ي �أريح��ا (ي�ش��وع  .)26 : 6ظه��رت
•
النتيج��ة بع��د ذل��ك بخم�س��مائة ع��ام كم��ا نق��ر�أ يف  1مل��وك .34 : 16
مزمور  109هو غال ًبا حكم ق�ضائي من داود �ضد يهوذا.
•
لعن داود يو�أب ون�سله (� 2صموئيل .)32 - 26 : 3
•
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أحكام يسوع القضائية املعلنة

مرق���س  25 -12 : 11ه��و ن���ص ه��ام ع��ن �إع�لان �أح��كام اهلل ب�س��لطان اهلل النبوي.
حتدث ي�س��وع �إىل �ش��جرة كان مظهر �أوراقها وفروعها يدل على �أن بها ثمر بينما
ثمرا بعد �إىل الأبد"  .
يف احلقيق��ة مل يك��ن به��ا �ش��يء قائالً" :ال ي�أكل �أحد من��ك ً
يف الي��وم الت��ايل يب�س��ت ال�ش��جرة م��ن الأ�ص��ول .مل ينده���ش التالمي��ذ م��ن كلم��ات
ي�سوع لكنهم تعجبوا من ال�رسعة التي حتققت بها .لذا علمهم ي�سوع كيف يخدمون
متاما كم��ا علمهم كيف ي�صلون وميار�س��ون
يف ال��روح ب�س��لطانه وت�أث�يره النب��وي ً
خدمتي ال�ش��فاء و�إخراج ال�ش��ياطني.
ا�س��تخدم ي�س��وع التعبري العربي ال�ش��ائع "ينقل جبالً" و�أعطاه قوة جديدة وتطبي ًقا
جدي ًدا .أُ �خذ هذا التعبري من �إ�شعياء  5 – 1 : 40حني �أُمر النبي �أن يعد طريق الرب.
م��ن ب�ين �أ�ش��ياء كث�يرة ،كان عل��ى �إ�ش��عياء �أن ينق��ل روح ًيا جب��ال ال�صعوبات التي
تعوق �إعالن جمد اهلل .ي�شري �إ�شعياء � 16 – 11 : 2إىل نقل اجلبال ولي�س "�إهالكها"
أي�ضا �إىل نقل اجلبال.
كما يف مراثي �إرميا  .66 – 65 : 3وي�شري زكريا ً � 7 : 4
عل��ى امل�س��توى امل��ادي الفعل��ي كان تعبري "نقل اجلبل" ي�س��تخدم عندما يريد ملكًا
م��ا ال�س��فر �إىل م��كان بعي��د ع��ن مملكت��ه .كان ه��ذا امللك ير�س��ل �أمام��ه جمموعة من
الرجال قبل �س��فره ب�س��تة �أ�ش��هر �أو ب�س��نة كي يعدوا له الطريق .كان ه�ؤالء الرجال
ي�صلح��ون اجل�س��ور والطرق��ات وكل �ش��يء م��ن �ش��أنه �أن ميه��د رحل��ة املل��ك ويجعل
و�صول��ه �إىل مق�صده �س��هالً.
�أخ��ذ ي�س��وع فك��رة "نق��ل اجلبل" الروحي��ة من �إ�ش��عياء وو�ضعها يف ثالث��ة ن�صو�ص
متوازي��ة ه��ي :مت��ى  20 : 7ومرق���س  24 – 22 : 11ولوق��ا  .6 – 5 : 17تو�ض��ح
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ه��ذه الن�صو���ص �أن التح��دث ب�س��لطة امل�س��يح النبوية كان يعني بالن�س��بة لتالميذه
التعامل مع العقبات التي متنع �إعالن جمد اهلل وتنفيذ م�ش��يئته وت�أ�سي���س ملكوته.
من املهم ج ًدا �أن نفهم مرق���س  22 : 11ب�صورة �صحيحة .تقول معظم الرتجمات
يف ه��ذا الع��دد�" :أمن��وا ب��اهلل ".لك��ن الرتجم��ة احلرفي��ة للعب��ارة اليوناني��ة هن��ا هي:
أي�ض��ا �أن نق��ول�" :أمن��وا ب�إمي��ان اهلل ".نتن��اول ه��ذه
"ليك��ن لك��م �إمي��ان اهلل ".ميكنن��ا � ً
النقط��ة يف اجلزء اخلام���س من كت��اب "الإميان احلي".
�إمي��ان اهلل ه��و �إمي��ان مطل��ق فه��و يث��ق بنف�س��ه كل الثق��ة ،ويعل��م �أن��ه ق��ادر على كل
�ش��يء .ولي���س نقل اجلبال مب�ش��كلة �أمام خالق ال�س��ماوات والأر�ض.
عندم��ا يك��ون بداخلن��ا ذرة م��ن �إمي��ان اهلل – �أو عندم��ا نث��ق يف �إميان��ه – ف�س��وف
نتحدث بطريقة وا�ضحة ب�سلطان امل�سيح ونعلن ق�ضاءه على �شخ�ص ما �أو موقف
م��ا يع��وق �أو يق��اوم �إرادة اهلل.
يو�ض��ح لن��ا مت��ى  20 : 17ولوق��ا � 6 – 5 : 17إن��ه ال يلزم �أن يكون لنا �إميان عظيم
حت��ى ن�س��تطيع نق��ل اجلب��ال �أو قل��ع العقب��ات .كل م��ا نحتاجه هو امل��ادة الأ�صلية.
م��ا يه��م هن��ا ه��و الكي��ف ولي���س الك��م� .إن �إميانن��ا يف ح��د ذات��ه ال ميكن��ه �أن يفع��ل
�ش��ي ًئا .اهلل ه��و ال��ذي ينق��ل اجلب��ال .كل م��ا يفعل��ه �إمياننا ه��و �إنه يو�صلن��ا بقوة اهلل
العظيم��ة .نتن��اول ه��ذه النقطة بتف�صيل �أكرث يف كتاب "الإميان احلي" من �سل�س��لة
�سيف الروح.
هناك خم�س مراحل للتحدث ب�سلطان اهلل �ضد �أي عائق �أو حاجز روحي:
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معرفة إرادة الله

-2

إصدار أمر الله

علين��ا �أال نن�س��ى مب��د�أ بلع��ام الذي يقول �إننا ال ن�س��تطيع �أن نب��ارك من مل يباركهم
اهلل وال �أن نلع��ن م��ن مل يلعنه��م اهلل .وه��ذا يعن��ي �أن علين��ا �أن نق�ض��ي وق ًتا ن�س��تمع
في��ه �إىل ال��روح حت��ى نع��رف منه م��ا هي جب��ال ال�صعوبات التي تع��وق ر�ؤية جمد
اهلل وتنفيذ م�شيئته .كما نحتاج �أن ن�س�أل الآب عن الظروف والتوجهات التي متنع
عمله من النمو.
يدلن��ا ك ًال م��ن مت��ى ومرق���س ولوق��ا يف ن�صو�صه��م املتوازي��ة على ن��وع معني من
العقب��ات التي يج��ب علينا �أن نزيلها.
ي�ش�ير مت��ى �إىل �أن ال�صعوب��ة يف �إخ��راج ال�ش��ياطني ميك��ن �أن تتطل��ب مث��ل
•
ه��ذا الن��وع م��ن اخلدم��ة.
يق��ول مرق��س �إن العالق��ات ال�ش��خ�صية الت��ي تغيب عنها املغف��رة ميكن �أن
•
أي�ض��ا �إىل احتياج اخلدام لل�س�ير يف طريق
تك��ون "جب�لاً" يحت��اج �إىل �إزال��ة وي�ش�ير � ً
املغف��رة.
لوقا يلمح �أن جذور عدم املغفرة يجب �أن ُتقلع.
•
ال تق��ل الآي��ة "كل م��ن ي�صل��ي يل" ب��ل "كل م��ن يق��ول له��ذا اجلب��ل "...ه��ذه اخلدم��ة
لي�س��ت �صالة موجهة �إىل الآب .لكنها �أمر موجه لل�ش��خ�ص �أو املوقف .وهي لي�س��ت
خمتلف��ة ع��ن الأمثل��ة الأخرى التي نتحدث فيها بقوة ال��روح �إىل الأعني والأع�ضاء
والأعا�ص�ير وال�ش��ياطني واحلم��ى واملوت��ى ون�أمره��ا كله��ا "يف ا�س��م ي�س��وع" ب��أن
تتغري.
يج��ب �أن نك��ون فهمن��ا الآن �أن ه��ذا ه��و املب��د�أ الأ�سا�س��ي ل��كل اخلدم��ة يف ال��روح.
�أحيا ًن��ا ن��صرخ هلل قائل�ين" :افع��ل �ش��ي ًئا ".لك��ن اهلل يهم���س لن��ا" :ال �أفع��ل �أن��ت ه��ذا
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دائم��ا �أن اهلل يدعونا ل��شركة �صادقة مع
بقوت��ي وبا�س��م ي�س��وع القدو���س ".لنتذك��ر ً
ال��روح يف اخلدم��ة .وه��و يعتمد على كلماتنا و�أفعالن��ا املطيعة ،ونعتمد نحن على
قوت��ه وحتري�ضه لنا   .
ه��ذا ه��و ��سر �ش��فاء نعم��ان واال�صطي��اد املعج��زي لل�س��مك وان�ش��قاق البح��ر الأحمر
و�رضيب��ة الهيكل التي دفعها بطر���س.

-3

الحصول عىل إميان الله

ال يكف��ي الإمي��ان املنت��ج حمل ًي��ا {�أي الناب��ع من��ا} ملث��ل ه��ذه اخلدم��ة .نحت��اج
أي�ض��ا �إىل الثق��ة املعط��اة لن��ا م��ن اهلل والت��ي ت�ؤك��د لن��ا �أن كلماتنا �س��تكون م�ؤثرة.
� ً
كان بول���س يع��رف �أن علي��م �س��ي�صاب بالعم��ى �إىل ح�ين .وكان بطر���س يعل��م �أن
�س��فرية �ست�س��قط ميتة.
�إن موهبة الإميان التي يعطيها لنا الروح القد���س والتي ت�ش�ير �إليها  1كورنثو���س 
 9 : 12هي موهبة هامة ج ًدا بالن�سبة خلدمته .لقد ر�أينا �أن كل اخلدمة يف الروح
ت�ص��ب يف خدم��ة مواه��ب ال��روح و�أن ه��ذه املواه��ب ه��ي جوانب من طبيع��ة الروح
نف�س��ه .عندم��ا يعطين��ا ال��روح القد���س املوهب��ة الروحي��ة لبع���ض م��ن �إميان��ه ك��ي
ي�س��اعدنا يف اخلدم��ة ،يك��ون لدين��ا بالفع��ل الإمي��ان ال��ذي حت��دث عن��ه ي�س��وع يف
مرق���س .22 : 11
وه��ذا يعن��ي �أن كلماتن��ا له��ا �س��لطان نب��وي م��ن خ�لال ق��وة ال��روح القد���س .عندما
مينحن��ا ال��روح موهب��ة �إمي��ان اهلل فعلين��ا �أن نقب��ل الأمر على �أنه ق��د مت بالفعل� .أن
ن�ؤمن ال يعني �أن يكون لدينا �أمل واهن �إن �شي ًئا ميكن �أو رمبا يحدث .على �سبيل
املث��ال نق��ول�" :أ�ؤم��ن لكني ل�س��ت مت�أك ًدا �أن �س��فرية �س��تموت اليوم ".لك��ن �أن ن�ؤمن
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يعن��ي �أن نع��رف مب��ا ال يدع جمال لل�ش��ك �أن �ش��ي ًئا �س��يحدث�" :أ�ؤم��ن {لأن اهلل وعد
وهاهو ذا ج�س��د حنانيا م�س��جي على الأر�ض} �أن �س��فرية �س��تموت اليوم".

-4

كلامت معضدة

-5

التطلع إىل نتيجة ملموسة

الزمن الذي ترد فيه الأفعال اليونانية يف مرق�س  24 - 23 : 11يعني �أن ن�ستمر
أمرا ي�صدر مرة واحدة .بل
يف �أمر اجلبل ب�أن ينقلع وينغر���س يف البحر� .إنه لي��س � ً
علين��ا �أن ن�س��تمر يف �إع�لان ق�ض��اء اهلل �أو �أم��ره لعقب��ة ما حتى يت��م التخل�ص منها.
وه��ذا يتطلب الكثري من ال�صرب واللجاجة الروحية.

ت��دل عبارات��ا "فينتق��ل" و "ف�س��تطيعكم" عل��ى حتمي��ة ح��دوث الأم��ر .ي�س��تخدم لوقا
يف اليونانية زمن فعل �س��ابق على �إ�صدار الأمر �أي "�س��يكون قد �أطاعكم بالفعل".
ي�ؤك��د ه��ذا على حتمية وجود نتيجة ملمو�س��ة لكلماتنا املم�س��وحة.

خدمة األشخاص الذين لُعنوا

ر�أين��ا �أن لعن��ات تثني��ة  27ال تنطب��ق عل��ى امل�ؤمن�ين .وقلن��ا �إن غالطي��ة 13 : 3
ت�شري �إىل �أن الأخبار ال�سارة عن �أن امل�سيح اعتقنا من لعنة النامو�س كي ن�ستطيع
�أن نتمت��ع ب�بركات �إبراهي��م ه��ي ج��زء هام من الب�ش��ارة .لك��ن علين��ا �أن ندرك عدم
ج��دوى ال�ص�لاة م��ن �أجل �ش��خ�ص مري�ض واق��ع حتت لعنة .على �س��بيل املثال ،بعد
�أن لع��ن داود ي��و�آب ون�س��له يف � 2صموئي��ل � 32 – 26 : 3س��تكون ال�ص�لاة م��ن �أجل
�ش��فاء �أح��د م��ن ن�س��له م��ن مر���ض م��ا م�ضيعة للوق��ت .يج��ب �أن يتخل�ص ه��ؤالء من
اللعن��ة �أو ًال قب��ل �أن ُتقدم لهم خدمة ال�ش��فاء.
لق��د ر�أين��ا �أمثل��ة �أخرى �أو�ضحت لنا �أنه على الرغم من �أن اهلل ال يوقع علينا اللعنة
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عندما نك��سر �أحد جوانب نامو���س العهد القدمي� ،إال �أنه يحكم على بع�ض امل�ؤمنني
الذي يعتادون خطية ما وذلك كي يرجعهم له.

تأديب الله املحب

ي�سجل تثنية  68 – 15 : 28قائمة بطرق قا�سية كان اهلل يلعن بها �شعب �إ�رسائيل
عندما يك�رسون نامو�س مو�سي .ال تنطبق هذه اللعنات على امل�ؤمنني امل�سيحيني.
لكنها مع ذلك توجه نظرنا �إىل الطرق التي من املمكن �أن ي�ستخدمها اهلل لت�أديب
امل�ؤمن.
هناك �ستة عنا�رص �أ�سا�سية يف تثنية             :28
مر�ض عقلي وج�سدي (الأعداد .)35 ، 34 ، 28 ، 27 ، 22 ، 21
•
ف�شل يف كل عمل وم�رشوع (الأعداد .)49 ، 30 ، 25
•
فقر ال ميكن اخلال�ص منه (الأعداد .)48 ، 38 ، 31 ، 30 ، 18 ، 17
•
االنق�سام واالنف�صال (الأعداد   .)54 ، 32 ، 30
•
اكتئاب وم�شاكل يف النوم وخماوف مقيدة (الأعداد .)67 - 65
•
احتق��ار يف ع�ين الآخري��ن وع��دم ر�ضى دائ��م من قبل ال��رب (الأعداد ، 25
•
.)68 ، 37
عندم��ا نق��وم بخدم��ة م�ؤم��ن يب��دو �أن��ه يع��اين الكث�ير م��ن العنا��صر الت�أديبي��ة يف
تثني��ة  ،28علين��ا �أن نع��رف �إن كان اهلل وراء ال�صعوب��ات الت��ي يالقيه��ا.
علينا �أال نقع يف خط�أ اعتقاد �أن �أية �صعوبة يالقيها ال�شخ�ص هي نتيجة للخطية،
حي��ث ق��د حتررن��ا يف امل�س��يح من هذا التفك�ير� .إن بع�ض ال�صعوب��ات التي نالقيها
ما هي �إال نتائج طبيعية للحياة يف عامل �س��اقط الزال حتت �س��يطرة ال��شرير .ويف
169

الخدمة يف الروح

�أحي��ان �أخ��رى تك��ون ال�صعوبات نتيج��ة ملقاومتنا ومعار�ضتنا لل��شرير وحماولة
أي�ض��ا نتيجة حلماقتنا
ت�أ�سي���س مل��ك اهلل يف الع��امل .وت�أتي الكث�ير من ال�صعوبات � ً
و�ضعفن��ا وردود �أفعالن��ا اجل�س��دية .لك��ن يف بع���ض الأحي��ان تك��ون ال�صعوب��ة ه��ي
ت�أدي��ب م��ن اهلل لن��ا� .إنن��ا نحت��اج بالطب��ع �إىل ب�ص�يرة ال��روح ومتيي��زه ك��ي ن��درك
ال�س��بب وراء كل موقف.

التحرر من تأديب الله

داني��ال  19 – 1 : 9ه��و ن���ص مه��م .عندم��ا �أدرك داني��ال �أن �ش��عب �إ��سرائيل واق��ع
حت��ت ق�ض��اء اهلل ،ت��اب �أمام اهلل توبة �ش��خ�صية – من خ�لال ال�صالة وال�صوم – عن
خطاي��اه ال�ش��خ�صية واعرتف نياب ًيا بخطايا �أ�س�لافه .مل يع�ترف دانيال باخلطايا
أي�ضا باخلطايا التي ارتكبها �ش��عبه.
الت��ي ارتكبه��ا فق��ط ،لكن � ً
�ص��ارع داني��ال م��ع اهلل يف ال�ص�لاة مت�ش��ف ًعا ك��ي ُيظه��ر اهلل رحمت��ه وبركت��ه ولكي
يعم��ل ال��رب دون �إبط��اء� .إن الطريق��ة الوحيدة للتحرر م��ن ق�ضاء اهلل هي االعرتاف
والتوبة والتعهد بالطاعة يف امل�ستقبل ومبنا�شدة اهلل من �أجل �إظهار رحمته .نرى
أي�ضا يف ع��زرا  .9اعرتف ك ًال من دانيال وعزرا ب�صفتيهما ممثالن عن
ه��ذا املب��د�أ � ً
ال�ش��عب �أمام اهلل بخطايا مل يرتكباها هما �ش��خ�ص ًيا  .
حتت��اج العائ�لات والكنائ���س الواقعة حتت حكم اهلل ب�س��بب خطي��ة يف املا�ضي �إىل
�أن يعرتف��وا بنف���س ه��ذه الطريق��ة النيابي��ة وذلك ك��ي يرتفع ت�أدي��ب اهلل عنهم .لكن
م��ن امله��م �أن نالح��ظ �أن داني��ال وع��زرا مل يتوبا وال كان ب�إمكانهم��ا �أن يتوبا عن
خطايا ارتكبها �آخرون .ال يت�ضمن االعرتاف النيابي توبة نيابية .ال ي�ستطيع �أحد
�أن يتوب عن خطايا �آخر .لكن االعرتاف النيابي من املمكن (كما يو�ضح لنا مثا ًال
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داني��ال وع��زرا) �أن ي�ؤث��ر عل��ى اهلل .من املمكن �أن ي�ؤدي هذا االعرتاف �إىل ان�س��كاب
الرحمة والنعمة اللتني ي�أتي اهلل من خاللهما بالتوبة ل�ش��عب �أو �ش��خ�ص.
م��ن املمك��ن لأي م�ؤم��ن �أو جماع��ة واقع��ة حت��ت حك��م اهلل �أن تلق��ي بنف�س��ها عل��ى
رحمة اهلل ونعمته فلي�س هناك حترير تلقائي من الق�ضاء .لكن علينا �أال نن�سى �أن
اهلل ي��سرع بالربك��ة ل��كل من ي�أتي �إليه بتوب��ة حقيقية� .إن اهلل ممتلئ بالرحمة� ،إنه
رحي��م وبالت��ايل فرحمته بال حدود.

اللعنات التي ينفذها الشيطان

ال ي�ص��ف الكت��اب املقد���س ب�ص��ورة حمددة نتائ��ج اللعنات التي ينفذها ال�ش��يطان.
لذلك ف�إن االقرتاحات التالية تت�أ�س�س على اخلربة ولي�س على الكتاب املقد�س وال 
يج��ب �أن يك��ون له��ا الكثري من ال�س��لطان.
يج��ب �أن نبح��ث ع��ن "دالئ��ل اللعن��ة ال�ش��يطانية" يف �أك�ثر من ف��رد من �أف��راد عائلة
م��ا �أو جماع��ة م��ا �أو رمب��ا عل��ى مدار ع��دة �أجيال .وعلينا �أن نبح��ث عن وجود �أكرث
من جمرد دليل واحد .من الطبيعي �أن يوجد تاريخ متوا�صل له عدة دالئل تتعدى
ف��ر ًدا واح ًدا .ميكننا �أن نرى على �س��بيل املثال:
تاريخا ملحاوالت متكررة لالنتحار يف عدة �أجيال.
•
ً
ح��االت �إجها���ض متك��ررة و�صعوب��ة �أثن��اء ف�ترة احلي���ض و�س��ن الي�أ���س 
•
وم�ش��اكل �أخ��ري.
�ررا �أمرا���ض ع�ضوي��ة وعقلي��ة معين��ة خا�ص��ة يف عدم وجود ت�ش��خي�ص
•
تك� ً
طب��ي وا�ض��ح .تب��دو ه��ذه الأمرا��ض �أنه��ا على و�ش��ك ال�ش��فاء .لكن يوج��د يف الغالب
تاري��خ م��ن االنتكا�س��ات ووع��ود بال�ش��فاء مل تتحق��ق.
�إقام��ة متك��ررة يف م�ست�ش��فيات الأمرا���ض العقلي��ة ،وح��دوث �ش��يخوخة
•
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مبكرة يف العديد من الأجيال ،و�سل�سلة من االنهيارات الع�صبية يف عائلة واحدة.
معد ًال مرتف ًعا من احلوادث.
•
تاريخ��ا عائل ًي��ا م��ن الزيج��ات املتهدم��ة واالنع��زال وامل�ش��احنات القوي��ة
•
ً
وع��دم الغف��ران والنزاع��ات.
•
وف�يرا للعائل��ة عل��ى الورق لكن يف الواقع لي���س لديه��ا �أب ًدا ما يكفي
لا
دخ� ً
ً
دائم��ا م��ن الدي��وان وال�صعوب��ات .نظر ًي��ا الب��د �أن تكون
ل�س��د حاجته��ا .كم��ا تع��اين ً
دائم��ا م��ن �صعوب��ات مادي��ة.
العائل��ة مزده��رة ،لكنه��ا تع��اين ً
علين��ا �أن نبح��ث ع��ن الكث�ير م��ن ه��ذه الأدل��ة قب��ل �أن نق�ترح احتم��ال وج��ود لعن��ة
ُمنف��ذة م��ن قب��ل ال�ش��يطان .يف بع�ض الأحيان تكون اللعنة وا�ضح��ة .لكن علينا �أن
ن�س��أل �أ�س��ئلة دقيق��ة ونثب��ت الإجاب��ات ونطلب الن�صيح��ة من رفقائنا ث��م علينا �أن
ن�أخ��ذ حكم��ة ومعرف��ة الروح القد���س قب��ل �أن نتقدم يف خدمة حترير ال�ش��خ�ص من
اللعنة.

تحرير شخص واقع تحت لعنة

تتمث��ل اخلط��وة الأوىل يف م�س��اعدة �ش��خ�ص واق��ع حت��ت لعن��ة يف الت�أك��د م��ن �أن��ه
واقع حتتها فعالً .يف بع�ض الأحيان يخربنا ال�شخ�ص �أنه حتت لعنة .ويف �أحيان
دائم��ا �أن نطلب
�أخ��رى ت��دل ظروف��ه عل��ى احتم��ال وقوع��ه حت��ت اللعنة .لك��ن علينا ً
روحا
ب�ص�يرة م��ن الروح القد���س وخا�ص��ة موهبة متييز الأرواح كي نت�أك��د من �أن ً
شريرا ه��و وراء ال�صعوب��ات الت��ي يع��اين منه��ا ال�ش��خ�ص.
�� ً
ل��و �أنن��ا �ش��خ�ص ًيا واقع��ون حت��ت لعن��ة (م��ن املحتم��ل �أن يح��دث ه��ذا لأن امل�ؤمنني
يواجهون قوى الظالم ب�صفة متزايدة) ،ف�س��وف يو�ضح لنا الكتاب املقد���س الفعل
ال�صحي��ح ال��ذي علينا القيام به وهو مواجه��ة اللعنة بالربكة.
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رمب��ا يك��ون داود ق��د واج��ه لعن��ة جليات بلعنة �أق��وى منها .لكن هذا هو اال�س��تثناء
الوحيد للقاعدة الوا�ضحة ج ًدا يف باقي الكتاب املقد���س .ي�ؤكد ك ًال من ق�ضاة 17
 3 – 1 :ومزم��ور  28 : 109ولوق��ا  28 : 6ورومي��ة  21 ، 14 : 12و 1كورنثو���س 
� 12 : 4أن �أبن��اء اهلل ينت��صرون على اللعنة بالربكة.
االقرتاحات التالية هي �إر�ش��ادات لتحرير ال�ش��خ�ص �أو العائلة �أو الكني�س��ة الواقعة
حت��ت لعن��ة منف��ذة م��ن قبل ال�ش��يطان .علين��ا قبل �أن نبد�أ �أن ن�س��اعد ال�ش��خ�ص على
"االنتق��ال" م��ن احلال��ة الت��ي تكون اللعنة فعال��ة فيها �إىل احلالة الت��ي يتمتع فيها
باحلماي��ة وي�س��تطيع فيه��ا �أن ي�أخ��ذ بركة اهلل .والأ�سا���س الوحيد له��ذا االنتقال هو
م��وت امل�س��يح الكف��اري� .إن مل يك��ن ال�ش��خ�ص "يف امل�س��يح" و�إن مل يطالب بربكات
ال�صلي��ب بالإمي��ان ،فل��ن يتمك��ن من التحرر م��ن اللعنة .ميكن �أن تب��د�أ اخلدمة فقط
عندما يكون ال�شخ�ص يف امل�سيح ويف عالقة �رشكة حيوية مع كني�سة حملية .ثم
ميكنن��ا بعد ذلك �أن ن�س��اعد ال�ش��خ�ص عن طري��ق اخلطوات التالية   .
يج��ب �أن تك��ون هن��اك توب��ة �ش��خ�صية حقيق��ة ع��ن �س��بب اللعن��ة رمبا على
•
م��دار ف�ترة م��ن الزمن .يقول الكتاب املقد���س يف �س��فر الأمث��ال � 2 : 26إن اللعنة ال 
ميك��ن ت�أت��ي ب�لا �س��بب .رمب��ا يتطلب ه��ذا االع�تراف النيابي ع��ن خطايا �أ�ش��خا�ص
�آخري��ن يف العائل��ة �أو اجلماع��ة .وعندم��ا ن�صل �إىل حالة عدم وجود "�س��بب" للعنة،
ت�صب��ح لدين��ا ثق��ة كب�يرة كي ن�صل��ي �ص�لاة التحرير.
يج��ب بع��د ذل��ك االع�تراف بالإميان يف امل�س��يح .ي�ؤكد ه��ذا االعرتاف على
•
�أن ال�ش��خ�ص الذي نخدمه يثق فقط يف عمل امل�س��يح و�صليبه من �أجل انتقاله من
حال��ة اللعن��ة �إىل حال��ة الربك��ة.
يج��ب �أن يو�ض��ع �أ�سا���س كتاب��ي وا�ض��ح للتحري��ر .يج��ب املطالب��ة ببع���ض 
•
وع��ود الكت��اب املقد���س .على �س��بيل املث��ال �إ�ش��عياء  19 – 12 : 14وحزقيال : 28
 19 – 17ويوحن��ا  31 : 12وغالطي��ة  14 – 13 : 3و�أف�س���س  7 : 1وكولو�س��ي : 1
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 14 – 12و 1يوحن��ا  8 : 3ور�ؤي��ا  18ولوق��ا .19 – 17 : 10
يج��ب الت�بر�أ م��ن والتخلي عن �أي ات�صال مع ال��شرير قام ب��ه �أحد �أ�صدقاء
•
ال�ش��خ�ص �أو �أح��د �أف��راد عائلت��ه.
يج��ب من��ح الغف��ران ل��كل الأ�ش��خا�ص املرتبط�ين باللعن��ة ،وخا�ص��ة
•
ال�ش��خ�ص ال��ذي نط��ق باللعن��ة و�س��ببها.
ال��ذي ُيعل��ن التحري��ر يج��ب �أن يك��ون ل��ه بع���ض ال�س��لطة الروحي��ة عل��ى
•
راع.
ال�ش��خ�ص .عل��ى �س��بيل املث��ال الوال��د �أو ال��زوج �أو �ش��يخ �أو ٍ
يج��ب �أن يخاط��ب �أي م��ن ه��ؤالء ال��روح ال��شرير ال��ذي نف��ذ اللعن��ة ومينعه
•
يف ا�س��م ي�س��وع م��ن �إحل��اق �أي ��ضرر بال�ش��خ�ص �أو العائل��ة يف امل�س��تقبل .يجب �أن
ُيخ�بر ال��روح �أن ال�ش��خ�ص �أ�صب��ح الآن حمم ًي��ا يف اهلل و�أن الربك��ة الإلهي��ة حل��ت
حم��ل اللعن��ة ال�ش��يطانية ب�س��بب عم��ل امل�س��يح الكام��ل عل��ى ال�صلي��ب.
ث��م بع��د ذل��ك يج��ب و�ض��ع الأي��ادي على ال�ش��خ�ص و�إع�لان الربك��ة .و�إن مل
•
يك��ن ال�ش��خ�ص ق��د امت�ل�أ بع��د م��ن ال��روح القد���س فعلين��ا �أن نطل��ب ذل��ك لأجل��ه               .
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ر�أينا فيما �س��بق الطرق التي خدم بها ي�س��وع الأفراد من خالل ال�ش��فاء واخلال�ص
أي�ضا �أن ندرك �أنه خدمهم من خالل �إعطائهم امل�شورة �أو الن�صح.
والربكة .ويجب � ً
عل��ى الرغ��م م��ن �أن الب�ش��ائر ت�س��جل �أن الكثري من تعاليم ي�س��وع كان��ت موجهة �إىل
جماعات �صغرية وجموع غفرية� ،إال �أنها ت�شري �إىل العديد من الن�صائح وامل�شورات
الت��ي وجهه��ا �إىل �أف��راد بعينه��م .لق��د كان ح ًق��ا امل�ش�ير العجي��ب ال��ذي حت��دث عن��ه
�إ�شعياء .6 : 9
امل�ش��ورة ه��ي ج��زء هام م��ن خدمة ال��روح �إال �أنها تختلف عن باق��ي �أنواع اخلدمة
التي تناولناها يف ناحيتني:
الق�ص��د م��ن ال�ش��فاء واخلال���ص والربك��ة ه��و �س��د حاجة النا��س �إليه��م� .أما
•
امل�ش��ورة فتقدم من بني �أ�ش��ياء �أخرى ن�صيحة اهلل وتوجيهه ،وتنقل الطريقة التي
يري��د اهلل �أن ي�س�ير به��ا احل��دث ك��ي يتبعه��ا النا���س.
يتعل��ق ك ًال م��ن ال�ش��فاء واخلال���ص بتغي�ير ف��وري� .أم��ا الن�صيحة فت�ؤ�س���س 
•
تغي�يرا يف و�ض��ع ال�ش��خ�ص بالن�س��بة لإرادة اهلل عل��ى امل��دى الطوي��ل   .
ً
يعتق��د البع��ض �أن خدم��ة امل�ش��ورة حت��دث �أينم��ا وج��ه امل�ؤم��ن ن�صيح��ة م��ا .لك��ن
خدم��ة امل�ش��ورة احلقيق��ة حت��دث عندما ينقل �أحد �أتباع ي�س��وع م�ش��يئة اهلل وق�صده
وذل��ك لأن امل�ش��ورة ه��ي حدي��ث ب�ين اهلل واخل��ادم وال�ش��خ�ص ال��ذي ي�س��اعده.
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أي�ضا يف
امل�ش��ورة يف ح��د ذاته��ا هي جانب مهم من جوان��ب اخلدمة .لكنها تتمثل � ً
العناية امل�ستمرة التي ت�أتي بعد خدمتي ال�شفاء واخلال�ص        .
ر�أين��ا فيم��ا �س��بق �أن��ه لي���س م��ن املنا�س��ب �أن ن�صل��ي ل�ش��خ�ص م��ا كي ينال ال�ش��فاء
أي�ضا �أن ن�س�أل اهلل عما يريد
�أو اخلال�ص ثم نرتكه وننتقل �إىل �شخ�ص �آخر .علينا � ً
�أن يقوله لهذا ال�ش��خ�ص ،و�إن كان ال�ش��خ�ص �سي�س��تفيد من امل�ش��ورة الإلهية ،وماذا
تقدما روح ًيا.
يج��ب عليه �أن يفعل ك��ي يحرز ً

املشورة والتلمذة

ر�أين��ا يف اجل��زء الثال��ث �أن كل جوانب اخلدم��ة يف الروح تعتمد على التلمذة ،و�أننا
نحت��اج �أن "نتعل��م" م��ن امل�س��يح ونتبع مثاله يف كل �ش��يء .امل�ش��ورة بب�س��اطة هي
التلمذة .هي م�ساعدة ال�شخ�ص على التعلم من امل�سيح و�إتباع مثاله ولي�س �أفكاره
ال�شخ�صية.
أي�ض��ا �أن اخلدم��ة يف ال��روح تعتم��د عل��ى قدرتن��ا عل��ى اال�س��تماع �إىل ال��روح
ر�أين��ا � ً
والتعرف على حتري�ضاته لنا بعد امتحانها .تنطبق هذه احلقيقة على كل جوانب
اخلدم��ة .لكنها ترتبط ب�صورة خا�صة بخدمة امل�ش��ورة.
ل��و اتبعن��ا �أفكارن��ا ونح��ن نح��اول �أن نقدم خدمة ال�ش��فاء ل�ش��خ�ص ما ،فلن ُي�ش��فى
ه��ذا ال�ش��خ�ص وم��ن املحتم��ل �أن ن�س��بب ل��ه نتائج �س��لبية عل��ى امل��دى الطويل .ولو
نقلن��ا وجه��ة نظرن��ا و�آرائنا ال�ش��خ�صية �أثناء خدمة امل�ش��ورة ف�س��وف نت�س��بب على
املدى الطويل يف تغري يف و�ضع ال�شخ�ص بالن�سبة لإرادتنا ولي�س بالن�سبة لإرادة
اهلل مم��ا يرتتب علي��ه تداعيات خطرية.
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تت�أ�س���س امل��ادة الت��ي نتناوله��ا يف ه��ذا اجل��زء عل��ى م��ا ج��اء يف اجل��زء الثال��ث لذا
يج��ب �أن ندر���س اجلز�أي��ن جن ًب��ا �إىل جنب .ورمب��ا يكون من الأف�ض��ل �أن نعيد قراءة
اجل��زء الثالث �أوالً.

املشورة والكلمة

ت�س��تخدم امل�ش��ورة امل�س��يحية الكت��اب املقد���س ككت��اب اهلل ذي ال�س��لطان ال��ذي
يكفي لكل جوانب احلياة وكيفية معي�شتها .ميد الكتاب املقد�س من ميار�س خدمة
امل�ش��ورة ب��كل م��ا يحت��اج �أن يعرف��ه ع��ن عالقتن��ا ب��اهلل وعالقتن��ا مب��ن حولنا كما
يت�ض��ح م��ن  2بطر���س  4 – 3 : 1و  21 – 16و 2تيموثاو���س  17 – 14 : 3وتثني��ة
    .29 : 29

املشورة والروح

ر�أين��ا �أن الأنبي��اء كان��وا ه��م مقدم��ي امل�ش��ورة يف العه��د الق��دمي كم��ا يت�ض��ح م��ن
� 2أخب��ار  16 – 5 : 25و�إرمي��ا  .28 – 14 : 38ميكنن��ا �أن ننظ��ر �إىل النب��وة عل��ى
�أنه��ا "نق��ل كلم��ة اهلل" و�إىل امل�ش��ورة عل��ى �أنه��ا "نق��ل حكم��ة اهلل" .كان م��ن املمكن
�أن يعط��ى �أي يه��ودي يف العه��د الق��دمي ن�صيح��ة �س��ديدة .لكن الأنبياء املم�س��وحني
كان��وا ه��م فق��ط م��ن ينقل��ون حكم��ة اهلل .نعل��م �أن التنب�ؤ وامل�ش��ورة وال�ش��فاء – وكل
جوان��ب اخلدم��ة يف ال��روح – مل تعد مقت�رصة على �أ�ش��خا�ص قليلني وذلك منذ يوم
اخلم�س�ين .الي��وم ي�س��تطيع �أي م�ؤم��ن مم�س��وح بالروح �أن يتح��دث بكلمات اهلل ،و�أن
يخ��دم يف ال��روح ،و�أن يقدم امل�ش��ورة.
امل�ش��ورة امل�س��يحية م�س��تحيلة بدون الروح القد���س .وعد امل�س��يح تالميذه بح�ضور
الروح القد�س (البارقليطُ �س) �أي "الذي ُدعي كي يكون بجانبنا لعوننا"� .إن الروح
القد���س ب�صفت��ه املع��زي �أو امل�ش�ير يق��دم التغ�يرات الت��ي يري��د اهلل �أن ي�صنعه��ا يف
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حياة ال�ش��خ�ص امل�س��يحي .وعلى ال�ش��خ�ص الذي ميار���س خدمة امل�ش��ورة �أن يعتمد
عل��ى ق��وة الروح يف التغي�ير يف كل مراحل خدمته.
كل التغي�ير ال��ذي ال يك��ون بتوجي��ه من الروح القد���س وال يتحق��ق بقوته هو "بديل
م�سيحي" وغري مر�ضي هلل باملرة.
حمررا
�إن هدف امل�ش��ورة امل�س��يحية هي �أن نرى ال�ش��خ�ص الذي ُتقدم له امل�ش��ورة
ً
م��ن القي��ود واملمار�س��ات اخلاطئ��ة والفك��ر اخلاط��ئ ك��ي ينم��و يف ثم��ار ومواه��ب
الروح القد���س.

املشورة والنصح

يج��ب �أن نف��رق ب�ين الن�صيح��ة اجلي��دة وم�ش��ورة اهلل .هن��اك كلمت��ان يونانيت��ان
تع�بران ع��ن هات�ين الفكرتني :كلمة ( )bouleالتي من الأف�ضل �أن ُترتجم "م�ش��ورة"
وهي تعني "�إعالن م�شيئة اهلل" .وكلمة ( )gnomeوهي تعني "ن�صيحة" وت�شري �إىل
الآراء املعتم��دة على العق��ل واخلربة واملعرفة.
يق��دم بول���س يف  1كورنثو���س  )gnome( 25 : 7بينم��ا يعل��ن ( )bouleيف 1
كورنثو���س  37 : 14عل��ى الرغ��م م��ن �أن كلم��ة ( )bouleنف�س��ها غ�ير م�س��تخدمة.
أمرا
والف��رق ب�ين احلالت�ين وا�ض��ح .يف احلال��ة الثاني��ة كان بول���س يعلم �أن هن��اك � ً
وا�ضحا يف تعاليم امل�سيح بخ�صو�ص كل موقف� .أما يف احلالة الأوىل فكان يقدم
ً
حكمه الر�س��ويل على موقف معني يف كورنثو���س .ميكننا القول �أن ن�صيحة بول���س 
يف  40 – 25 : 7كانت ( )gnomeبالن�س��بة له .لكن �أهل كورنثو���س كان عليهم �أن
يقبلوه��ا باعتباره��ا ( )bouleوذلك ب�س��بب مكانة بول���س الر�س��ولية.
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ال يعن��ي ه��ذا �أن نحتق��ر التجرب��ة الإن�س��انية والفه��م العقل��ي .كل م��ا يف الأم��ر ه��و
�أنهم��ا يج��ب �أن ُيكم�لا ب�أم��ر وا�ض��ح م��ن الكلم��ة – م��ن ي�س��وع �أو الكت��اب املقد���س.
رمبا ت�ساعدنا خربتنا على معرفة "كيف" نقدم امل�شورة .لكن الروح القد�س وحده
ه��و م��ن يخربن��ا "ماذا" نقول .وكما �أن فكرة "�إ�س��داء الن�صيح��ة" موجودة يف العهد
اجلديد من خالل ا�س��تخدام كلمة ( )bouleالتي يقابلها يف العربية كلمة "�إيت�س��ح"،
أي�ض��ا العدي��د من الكلمات الأخرى الهامة املرتبطة بعملية تقدمي امل�ش��ورة:
هن��اك � ً

•

"يعزي ويحث"

•

"يردع ويحذر"

•

"يصحح ويستعيد"

(� – )parakaleoأي "مدع��و للوق��وف بجان��ب �ش��خ�ص ك��ي ي�س��اعده" و "ي�ش��جع" و
"يعزي" و "يحث" كما يف رومية  1 : 12و 2كورنثو���س  6 ، 4 : 1و�أف�س���س 22 : 6
أي�ض��ا الفع��ل (� )paramutheomaiأي
وفيلب��ي  2 : 4و 1ت�س��الونيكي  .18 : 4هن��اك � ً
"ي�شجع" و "يعزي بالكلمات" كما يف يوحنا  31 ، 19 : 11و 1ت�سالونيكي 11 : 2
و .14 : 5

(� – )noutheomaiأي "ي�ض��ع يف االعتب��ار" و "يح��ذر" و "ي�ش��جع ب�ص��ورة �إيجابي��ة"
كم��ا يف �أعم��ال  31 : 20ورومي��ة  14 : 15و 1كورنثو���س  14 : 4وكولو�س��ي : 1
 28و  16 : 3و 1ت�س��الونيكي  14 ، 12 : 5و 2ت�س��الونيكي  .15 : 3تذكر الن�س��خة
اليونانية من العهد القدمي �أن عايل حذر ولديه (� 1صموئيل  )24 : 2لكنه ف�شل يف
ردعه��م (� 1صموئي��ل   .)13 : 3

(� – )elegchoأي "يدين" و "يوبخ" و"يعنف" كما يف يوحنا  8 : 16و 2تيموثاو�س 
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 2 : 4وتيط���س  15 : 2ور�ؤي��ا  .19 : 3ال يج��ب اخلل��ط ب�ين ه��ذه الكلم��ة وكلم��ة
" "epitimaoوالت��ي تعن��ي "يوب��خ" فق��ط (رمب��ا تك��ون  epitimaoغ�ير م�س��تحقة كما
يف مت��ى � 22 : 16أو غ�ير فعال��ة كم��ا يف لوق��ا  .40 : 23لك��ن  elegchoت�ش�ير �إىل
التوبي��خ ال��ذي ي��ؤدي �إىل الإدان��ة كما يف يوحن��ا )46 : 8

•

"يعد ويجعل مناس ًبا"

•

"يوجه ويعلم"

(� – )katartizoأي "يجعل ال�ش��يء منا�س� ًبا" و "ي�صلح" و "ي�س��تعيد" كما يف غالطية
 .1 :6ت�ستخدم كلمة ( )katartizoمبعنى "ي�صلح ال�شباك" يف متى  21 : 4ومرق�س 
.19 : 1

(" – )paraggelloيعط��ي كلم��ة" و "ي�أم��ر" كم��ا يف مرق���س  8 : 6ولوق��ا  29 : 8و 9
 21 :و�أعمال  28 : 5و 2ت�سالونيكي � )didasko( .12 ، 10 ، 6 ، 4 : 3أي "يعلم" و
"يعط��ي تعليم��ات" كم��ا يف مت��ى  23 : 4و  35 : 9ورومي��ة  7 : 12و 1كورنثو���س 
 17 : 4و 1تيموثاو�س  12 : 2و .11 : 4

تعليامت عامة لتقديم للمشورة

ن�س��تنتج م��ن ه��ذه النظ��رة املخت��صرة عل��ى ه��ذه املجوع��ة م��ن الكلم��ات بع���ض 
املب��ادئ العام��ة ع��ن تق��دمي امل�ش��ورة والت��ي ن�س��تعر�ضها فيم��ا يل��ي .تدلن��ا ه��ذه
املب��ادئ عل��ى الطري��ق ال�صحي��ح وت�س��اعدنا �أن نفه��م كي��ف ترتبط خدمة امل�ش��ورة
بالعنا��صر الأخ��رى للخدم��ة يف ال��روح.
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-1

أسأل الله

-2

تذكر أن تشجع وتقوم

-3

ال تحجب إرادة الله

نق��ر�أ يف � 2صموئي��ل  23 : 17 – 20 : 16ق�ص��ة �أخيتوف��ل .يج��ب �أن يك��ون و�ص��ف
�أخيتوف��ل يف  23 : 16ه��و ه��دف كل م�ؤم��ن .يج��ب �أن تكون امل�ش��ورة التي نقدمها
م�أخ��وذة من اهلل من خالل ال�صالة ودرا�س��ة الكلمة.

فخا بالن�س��بة لل�ش��خ�ص الذي
م��ن املمك��ن �أن متث��ل احلاج��ة �إىل "�إعطاء الن�صيحة" ً
يق��وم بخدم��ة امل�ش��ورة حي��ث جتعل��ه ين�س��ى �أن ي�س��تمع �إىل احتياجات م��ن يخدمه
ويتعاط��ف مع��ه .يج��ب �أن ُتق��دم الن�صيح��ة بن��وع م��ن احل�سا�س��ية عندم��ا يطلبه��ا
ال�شخ�ص وعندما يكون م�ستع ًدا ل�سماعها .من ال�سهل �أن مييل ال�شخ�ص �إىل �إ�صدار
الأحكام ويطبق كلمات الكتاب بطريقة خاطئة �س��طحية وبال �أية ح�سا�س��ية .وهذه
لي�س��ت م�ش��ورة بالروح �أو بح�س��ب فكر امل�سيح.

�س��تكون هناك �أوقات نكون فيها غري واثقني من �أوامر امل�س��يح لنا .علينا يف هذه
الأوق��ات �أن نو�ض��ح �أن كلماتن��ا م��ا ه��ي �إال ر�أينا اخلا�ص لأنن��ا بالطبع ال نريد �أن
نن��ال التوبي��خ الإله��ي املذك��ور يف �أي��وب .2 : 38
اع�تراف بول���س يف  1كورنثو���س � 9 : 13أن موهب��ة النب��وة غ�ير كامل��ة يحثنا على
التحلي ببع�ض "الرتدد املقد���س" بينما نقدم امل�ش��ورة� .أن نقول على �س��بيل املثال
"اعتق��د �أن ه��ذا م��ا يري��ده اهلل" �أف�ض��ل م��ن �أن نق��ول "ه��ذا م��ا يق��ول اهلل �أن علي��ك �أن
تفعله".
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عندما يرتبط موقف ال�ش��خ�ص ب�صورة مبا��شرة بالكتاب املقد���س ،فعلينا بالطبع
الت�أكي��د عل��ى وج��وب طاع��ة الكلمة .لك��ن عندما تكون م�ش��ورتنا نبوي��ة ،فعلينا �أن
نذكر ال�ش��خ�ص �أن ميتحن كلماتن��ا بعناية وي�أخذها بحذر.

-4

تذكر أن مشورة الله من املمكن أن تُرفض

كان يوحن��ا املعم��دان ه��و امل�ست�ش��ار ال��ذي عين��ه وم�س��حه اهلل يف لوق��ا 29 : 7
–  .30وكان��ت امل�ش��ورة الت��ي �أخذه��ا م��ن اهلل ونقله��ا �إىل �س��امعيه ه��ي �أن يتوب��وا
ويعتم��دوا .لك��ن الفري�س��يني رف�ض��وا ه��ذه امل�ش��ورة.
ن��رى يف كل الكت��اب املقد� �س �أن الأنبي��اء كان��وا ُيرف�ض��ون .حت��ى ي�س��وع ُقب���ض 
و�صل��ب كنب��ي كذاب .من املتوقع ج ًدا �أن يالقي امل�ؤمنون الذي يتبعون هذه
علي��ه ُ
اخلطوات املم�س��وحة نف���س الرف�ض.

-5

عندما تُرفض ال تحبط

-6

ال تضيف أفكا ًرا أخرى

�إذا مت جتاه��ل م�ش��ورتنا ،فيج��ب �أال نك��رر خط��أ �أخيتوف��ل يف � 2صموئي��ل – 1 : 17
 23عندما اُتبعت م�شورة حو�شاي الأركي بد ًال من م�شورته� .إن الرف�ض لي�س �سب ًبا
للإحباط .لكنه فر�صة كي ن�ش��عر مب�ش��اعر اهلل ون�ش�ترك يف �آالم امل�س��يح .علينا �أن
نخدم لأن اهلل حثنا على ذلك ال لأن النا���س ي�س��تمعون �إىل ما نقول.

يف عدد � 25 : 24 – 2 : 22ضغط باالق على بلعام كي يلعن �ش��عب �إ��سرائيل .لكن
بلعام رف�ض بحزم ويف  38 ، 18 ، 8 : 22و  12 : 23و � 13 : 24أو�ضح �أنه يجب
�أن يق�رص م�شورته على �أي �شيء يقوله اهلل.
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�أحيا ًن��ا نغ��وى لإ�ضافة �ش��يء �إىل �إع�لان اهلل �أو �إىل تغيريه .لكن يجب �أن ن�صد مثل
هذه الأمور ونتكلم فقط مبا يقول اهلل دون �إ�ضافة �أي �أفكار من عندنا     .

-7

ال ترتاجع

ق��ال بول���س يف �أعم��ال � 27 : 20أن��ه مل يت�أخ��ر يف �إع�لان كل م�ش��ورة اهلل .الفع��ل
( )hupostelloه��و فع��ل ي�س��تخدم يف جم��ال البحري��ة ويعن��ي "ي ُن��زل ال��شراع" ومن
الأف�ض��ل ترجمت��ه مبعنى "يتوان��ى" �أو "يرتاجع".
دائم��ا م��ا حت��دث بول���س "بخ��وف ورع��دة" لكن��ه مل يرتاج��ع �أب� ًدا عن �إعالن م�ش��ورة
ً
( )bouleاهلل .ميكننا �أن نقول لأنف�س��نا ونحن نخدم "ال ميكننا �أب ًدا قول ذلك" .لكن
علين��ا �أال نرتاج��ع .ل��و �أن الكلم��ات الت��ي لدين��ا ه��ي كلم��ات اهلل ،فيج��ب �أن نعلنه��ا
ب�س��لطة نبوية مم�س��وحة وبتوا�ضع خ��ادم البيت.

-8

اجعل األمر واض ًحا

تو�ض��ح لن��ا عرباني�ين � 17 : 6أن اهلل تو�س��ط بق�س��م لأن��ه �أراد �أن تك��ون م�ش��ورته
�أكي��دة ووا�ضح��ة .ا�س��تخدم ي�س��وع الأمث��ال ك��ي يجع��ل تعاليم��ه ب�س��يطة ووا�ضح��ة
ولك��ي تبق��ى يف الذاك��رة .وعلين��ا �أن ن�س ��أل اهلل �أن ي�س��اعدنا ك��ي يك��ون �أ�س��لوبنا
يف تق��دمي امل�ش��ورة �أ�س��لو ًبا مبتك� ً�را مقب��والً .وعل��ى الرغم م��ن �أننا مدع��وون لتكرار
ن�صيح��ة ال��روح� ،إال �أن��ه يج��ب علين��ا �أن ن�س��تخدم �ش��خ�صيتنا وكلماتن��ا و�أمثلتن��ا
وت�ش��بيهاتنا� .س��تكون خدمتن��ا غ�ير م�ؤث��رة �إن كان فه��م ال�ش��خ�ص ال��ذي نخدم��ه
مل�ش��ورة اهلل خمتل ًف��ا ع��ن فهمن��ا له��ا .يج��ب �أن يتمي��ز �أ�س��لوبنا يف تق��دمي امل�ش��ورة
بالو�ضوح والب�س��اطة يف كل ما نقول كي نت�أكد من عدم وجود ت�شوي���ش يف الفكر
مب��ا يتعل��ق بحكمة اهلل.
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-9

ستكون هناك نتائج متنوعة

مل�ش��ورة اهلل العديد من النتائج املق�صودة .نرى ذلك على �س��بيل املثال يف �أعمال
 23 : 2و�إ�ش��عياء  9 – 8 : 23ومزم��ور  .11 – 8 : 23وه��ذا يعن��ي �أن��ه ال ميكنن��ا �أن
نخت��ار تو�صي��ل جان��ب واح��د فق��ط م��ن حكم��ة اهلل� .إن امل�ش��ورة عل��ى �س��بيل املثال
لي�س��ت ه��ي توبي��خ ال�ش��خ�ص عندم��ا يخط��ئ .لكنه��ا الإ�ش��ارة بلط��ف �إىل طري��ق اهلل
للحي��اة وتوجيهه �إليه      .

 -10يجب أن يكون هناك نتائج محددة

يو�ض��ح �إ�ش��عياء   24 : 14و  11 – 10 : 46و�أف�س���س � 11 : 1أن كلم��ات اهلل يج��ب
�أن يك��ون لها �أهداف حمددة.
�إن �إرادة اهلل وق�صده هما كليا القوة .ويف وقت ما �سيتوافق كل �شيء مع م�شورته
( .)bouleلك��ن يف �أحي��ان كث�يرة عندم��ا نخ��دم مب�ش��ورة ال��روح القد���س ،يك��ون كل
�ذورا" للم�س��تقبل .لذا م��ن اخلط��أ �أن نحكم عل��ى خدمتنا
م��ا نفعل��ه ه��و �أنن��ا "نن�ثر ب� ً
بالنظ��ر �إىل نتائجه��ا املبا��شرة .علين��ا �أال نن�س��ى �أن ال��روح �س��يذكر ال�ش��خ�ص الذي
قمن��ا بخدمت��ه بكلماتنا ل��ه فيما بعد.

املشري الساموي

كم��ا ه��و احل��ال م��ع كل جانب م��ن جوان��ب اخلدمة ،ميكنن��ا �أن نقدم امل�ش��ورة فقط
باال�شرتاك مع الآب واالبن والروح القد�س يف عملهم .امل�شورة لي�ست عم ًال منار�سه
باال�س��تقالل عن اهلل ومب�س��اعدة �صالة �رسيعة من �أجل الإر�شاد� .إن امل�شورة مثلها
مث��ل كل جوان��ب اخلدم��ة يف ال��روح ه��ي عم��ل يب��د�أه اهلل ومهمة ن�ش�ترك فيها معه.
وهذا يعني �أننا يجب �أن ننظر يف الكتاب املقد���س ومنتحن �أعمال م�ش��ورة اهلل كي
نتعلم عنها.
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اآلب

حكيم��ا
م�ش�يرا
يتح��دث �إ�ش��عياء  29 : 28و�أي��وب  13 : 12ع��ن الآب باعتب��اره
ً
ً
وعجي ًبا� .أما تكوين  24 : 26وعدد   20 : 22و� 1صموئيل  3و  16 : 15و 1ملوك
 19و� 2أخب��ار  7 : 1و  12 : 7وداني��ال  7و�أعم��ال  9 : 16و  9 : 18فتتح��دث كله��ا
ع��ن خدمته مع �أ�ش��خا�ص بعينهم.
يو�ض��ح تكوي��ن  13 : 16و� 1صموئي��ل  3 : 2و�إرمي��ا � 20 – 18 : 32أن اهلل ي��رى
ويع��رف كل �ش��يء ،و�أن��ه ال يرتكن��ا يف الظالم عندم��ا نخدم يف الروح.
ي��رى اهلل م�ش��كلة ال�ش��خ�ص احلقيقي��ة ويعل��م �أ�س��بابها .ال يوج��د �ش��يء يخف��ى عليه،
و�س��يفعل معن��ا م��ا فعل��ه م��ع بلع��ام يف ع��دد � .16 : 24س��يظهر اهلل لن��ا يف �أغل��ب
الأح��وال بع���ض م��ن معرفت��ه لك��ي نع��رف م��ا يعرفه هو ع��ن الأمر.
ول��و كن��ا مم�س��وحني بال��روح ،فيج��ب علين��ا �أن نث��ق يف الأف��كار الت��ي يعطيه��ا لن��ا
بينم��ا نق��وم بخدم��ة امل�ش��ورة .رمب��ا تبدو هذه الأف��كار غبية لكنها ميك��ن �أن تكون
حكمة اهلل .تعتمد امل�شورة الفعالة مثلها مثل كل اخلدمة بالروح على قدرتنا على
التعرف على كلمة وحكمة اهلل .يو�ضح مزمور � 24 : 119أن الآب ي�ستخدم الكتاب
املقد���س يف خدم��ة امل�ش��ورة و�أن كلمت��ه املكتوب��ة ه��ي يف غاية الأهمية بالن�س��بة
لها.

االبن

يعطي �إ�ش��عياء  6 : 9و�صفًا نبو ًيا لطفل �س��وف يولد :كان هذا ال�ش��خ�ص هو ي�س��وع
م�شريا عجي ًبا
وكل الأو�صاف التي يعطيها �إ�شعياء هي �صفاته:
ً
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يعطين��ا الكت��اب املقد���س �ص��ورة مكتملة عن عمل ي�س��وع يف خدمة امل�ش��ورة .على
�سبيل املثال:
•
��شرح لكليوبا���س ورفيق��ه الكت��ب املقد�س��ة بط��ول �أن��اة (لوق��ا - 13 : 24
.)25
وبخ برفق مرثا املرتبكة ب�أمور كثرية (لوقا .)42 - 38 : 10
•
فا��ض �أ�س��لوب حديثه مع امر�أة زانية بالتحف��ظ والرحمة واللطف (يوحنا
•
.)11-1 : 8
كان
•
�صارم��ا وغ�ير مته��اون يف حديث��ه م��ع ال�ش��اب الغن��ي (مرق���س : 10
ً
   .)22 - 17
ك�ش��ف امل�س��ئول الفا�س��د �أم��ام نف�س��ه و�أعط��اه القب��ول والف��رح واخلال���ص
•
(لوق��ا .)10 - 1 : 19
ا�س��تمع ب�صرب �إىل خماوف امر�أة مري�ضه ثم منحها ال�صحة وملأ حياتها
•
بال�س�لام (لوق��ا .)48 - 43 : 8

الروح

مهم��ا لل��روح القد���س يو�ض��ح لن��ا �أن امل�ش��ورة ه��ي
يعطين��ا �إ�ش��عياء  2 : 11و�ص ًف��ا ً
جانب �أ�سا�س��ي من جوانب طبيعة الروح .يف يوحنا  16 : 14ي�صف ي�س��وع الروح
ب�أن��ه ( .)allos parakletosه��ذه العب��ارة اليوناني��ة تعن��ي:
متاما.
•
�أن الروح هو م�شري �آخر مثل ي�سوع ً
�أن الروح مدعو ليكون بجانبنا كي يعيننا بالتحدث ل�صاحلنا
•
�إن ال��روح ه��و م�ش�ير قري��ب من��ا ول��ه عالق��ة حميم��ة معن��ا .وم�ش��ورته ه��ي هم���س 
رقيق يف �أذننا الب�رشية .وهذا يعني �أنه لكي ن�شرتك مع الروح يف عمله ،علينا �أن
نك��ون بجان��ب م��ن ن�س��اعدهم و�أن نعتمد ط��وال الوقت على حتري�ض��ات الروح لنا.
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يتمي��ز ال��روح بالتوا�ض��ع و�إن��كار الذات لدرجة �أنه �س��جل �أمثلة قليلة عن م�ش��ورته.
رمب��ا يكون �أمثال  10هو �أو�ضح مثال.
�أوالً� :أع��د ال��روح الطري��ق ع��ن طريق �إر�س��ال م�لاك بر�س��الة �إىل كرنيليو���س و�أخربه
�أن ي�س��تدعي "�س��معان امللق��ب بطر���س" (وه��ذا يو�ض��ح �أن خدمتن��ا ه��ي جم��رد جزء
�صغ�ير م��ن اخلط��ة الأكرب الت��ي و�ضعها الروح لكل �ش��خ�ص)  .
ث��م بع��د ذل��ك اخت��ار ال��روح اللحظ��ة املنا�س��بة بحر�ص .انتظ��ر الروح حت��ى اللحظة
الت��ي �أراد بطر��س �أن ي�صل��ي فيه��ا .لك��ن بطر���س كان جائ ًع��ا بحي��ث مل ي�س��تطع �أن
ي�صل��ي ب�ش��كل �صحي��ح .و�ضع الروح �صورة يف فكر بطر���س و�أم��ره �أن يذبح وي�أكل
احليوان��ات املح��رم عل��ى اليهود تناولها وحتى مل�س��ها.
متام��ا معنى ه��ذا الأمر
و� ً
أخ�يرا ك��رر ال��روح �أم��ره لبطر���س ث�لاث م��رات وه��و يعل��م ً
الثالث��ي بالن�س��بة لبطر���س (يوحن��ا  27 : 18ويوحن��ا .)19 -15 : 21
�س م�شو�ش��ا ج � ًدا حت��ى �أن��ه مل ي�س��مع
عندم��ا و�ص��ل رج��ال كرنيليو���س ،كان بطر��
ً
نداءهم .لذلك �أخربه الروح عنهم و�أخربه �أن يذهب معهم� .أطاع بطر�س هذه املرة
و�أدرك تدريج ًي��ا املعن��ى العمي��ق لل�ص��ورة الت��ي و�ضعها ال��روح يف فكره.
غ�يرت خدم��ة امل�ش��ورة ه��ذه م�س��ار الكني�س��ة .مل يج��ادل ال��روح م��ع بطر���س .لكن��ه
دفع��ه برف��ق نح��و غايت��ه مب�س��اعدة الظ��روف املحيط��ة حت��ى �أدرك بطر���س املنب��ع
الإله��ي واملعن��ى الث��وري للكلم��ات وال�ص��ور الت��ي �أعطاه��ا ال��روح له  .
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أساس املشورة

يذكر العهد اجلديد �س��بع مرات �أن ��شريعة العهد القدمي ميكن تلخي�صها يف مبد�أين
ب�سيطني هما "لتحب الرب �إلهك من كل قلبك ومن كل نف�سك ومن كل قدرتك ومن
كل فكرك" و "لتحب قريبك مثل نف�سك".

يعلمن��ا  1يوحن��ا � 8 : 4أن اهلل حمب��ة .ويعلمن��ا  1يوحن��ا � 10 – 9 : 3أن �أوالد
اهلل تظهره��م املحب��ة .ويو�صين��ا يوحنا � 34 : 13أن نحب التالميذ الآخرين بنف���س 
الطريق��ة التي �أحبنا بها ي�س��وع.
ه��ذه املحب��ة ه��ي �أ�سا���س كل خدم��ة امل�ش��ورة وكل اخلدم��ة يف ال��روح� .إنن��ا نق��دم
امل�ش��ورة لأنن��ا نح��ب ولأنن��ا ممتلئون مبحبة اهلل التي غريتن��ا .يعطي العهد اجلديد
الكث�ير م��ن الأو�ص��اف لهذه املحب��ة املهمة ج ًدا خلدمة امل�ش��ورة.

•

املحبة تطيع

يربط يوحنا  14بني املحبة والطاعة وروح امل�ش��ورة� .إن الطاعة املحبة للم�س��يح
ه��ي الأ�سا���س الأكي��د الوحي��د ل��كل خدم��ة امل�ش��ورة .علين��ا �أن نفع��ل فق��ط م��ا يقوله
ال��روح لن��ا و�أن نذه��ب حيث ير�س��لنا و�أن نتكلم مب��ا يعطينا من كلمات.
دائم��ا بن��اء عل��ى طل��ب
ر�أين��ا فيم��ا �س��بق �أن  املب��ادرة الكتابي��ة باخلدم��ة تك��ون ً
أي�ض��ا عل��ى تق��دمي
�إن�س��اين �أو عل��ى بن��اء عل��ى تعليم��ات �إلهي��ة .ينطب��ق ه��ذا الأم��ر � ً
امل�ش��ورة .نق��ل الأنبي��اء حكم��ة اهلل عندم��ا طل��ب منه��م �ش��خ�ص م��ا امل�ش��ورة .ن��رى
ذلك على �سبيل املثال يف  1ملوك  28 – 5 : 22و 2ملوك � .20 – 11 : 3أو عندما
�أر�س��لهم اهلل كي يقدموا م�ش��ورته كما يف � 2صموئيل  15 – 1 : 12و 1ملوك : 20
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 .14 – 13ونرى يف  1ملوك � 18 – 1 : 14أنهم كانوا ُير�سلون من قبل اهلل وير�سل
ال�ش��خ�ص يف طلبه��م يف ذات الوقت.
ك��رر ي�س��وع ه��ذا النم��وذج .يف يوحن��ا  21 – 1 : 3ومرق���س  22 – 17 : 10ق��دم
امل�شورة لأنا�س طلبوا منه الن�صح .ويف لوقا  49 – 36 : 7و  32 – 13 : 24ذهب
كي يو�صل للنا���س م�ش��ورة اهلل لهم.

•

املحبة تعطي

يو�ض��ح يوحن��ا  16 : 3و � 35 : 3أن اهلل معط��ي حم��ب وترب��ط �أف�س���س  2 : 5و1
يوحن��ا  11 – 10 : 4ب�ين حمبت��ه وعطائ��ه .وحمب��ة اهلل تعن��ي �أعم��ال رائعة ولي���س 
جم��رد كلم��ات لطيف��ة .وه��ذا يعني �أننا يج��ب �أن نعطي بطريقة عملي��ة يف خدمتنا
يف الكث�ير م��ن الأحيان.
�إنن��ا مدع��وون �إىل �أن نعط��ي �أنف�س��نا� ،إىل �أن ننفق و ُننفق ب�صورة م�ضحية من �أجل
خدم��ة الآخري��ن .ن��رى ذل��ك يف مت��ى  42 : 5ويوحن��ا  13 : 15ورومي��ة  8 : 5و2
كورنثو���س  24 ، 9 – 7 : 8و  15 : 12و 1يوحن��ا .16 : 3

•

املحبة تصيل

ال�ص�لاة ه��ي واح��دة م��ن �أه��م الأ�ش��ياء الت��ي ميك��ن �أن نقدمه��ا للأ�ش��خا�ص الذي��ن
نخدمهم .تو�ضح رومية  35 – 34 : 8وعربانيني � 25 : 7أن امل�شري العجيب يت�شفع
م��ن �أج��ل �أحبائ��ه .وي��صر بول���س يف رومي��ة � 30 : 15أن ي�صلي قرا�ؤه م��ن �أجله �إن
كانوا يحبونه.
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•

املحبة تنطق بالحق

يق��ول مرق���س � 21 : 10أن ي�س��وع نظ��ر �إىل الرج��ل و�أحب��ه .وه��ذا املحب��ة عني��ت �أن
ي�س��وع ��صرح ل��ه بحقيق��ة �صعبة .ميكنن��ا �أن نتحدث بحقيقة اهلل ع��ن �صدق عندما
نحب كما �أحب امل�سيح .وذلك لأن م�شورتنا تتوقف عن كونها حقيقة اهلل عندما ال 
يكون منبعها هو حمبته وعندما ال تكون "منقوعة" يف حمبته .وكما هو احلال يف
مرق���س  23 – 22 : 10ال حتم��ل كلم��ات اهلل املحب��ة ال�صادق��ة �أي �ضمان بالقبول.
كي��ف ميك��ن �أن يح��ب امل�ؤم��ن به��ذه الطريق��ة؟ �إن مطال��ب  1كورنثو���س  13تب��دو
م�ستحيلة وال ميكن الو�صول �إليها .عندما نقوم باخلدمة ،جند �أن النا�س واملواقف
وامل�ش��اكل تظهر جميعها عدم وجود املحبة فينا.
دائما بنف���س الإجابة وهي "الروح القد���س :هو
وكلما �س��ألنا "كيف" يرد علينا اهلل ً
�س��يحل عليك��م" يف يوحن��ا � 26 : 17صل��ى ي�س��وع �أن متلأنا حمب��ة الآب الذي يحب
االبن .مل ي�صل ي�سوع من �أجل �أن تزيد حمبتنا .لكنه �صلى من �أجل �أن حتل حمبة
الآب حمل حمبتنا.
يعلمن��ا  2تيموثاو���س � 7 : 1أن عطي��ة اهلل ه��ي روح املحب��ة .وت�ش�ير رومي��ة 5 : 5
�إىل عم��ل ال��روح املمتل��ئ باملحب��ة .عندم��ا تك��ون خدمتن��ا "يف الروح" ح ًقا �س��نجد
�أنف�س��نا نتح��رك بقوة و�إر�ش��اد حمبة الآب.

املعدات األساسية للمشورة

�إن الكت��اب املقد���س ه��و الن�ص الأ�سا�س��ي ال��ذي يتبعه من يقدم خدمة امل�ش��ورة .لو
�أن الغر�ض من خدمة امل�ش��ورة يف الروح هو م�س��اعدة ال�ش��خ�ص على �أن يكون يف
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تناغم مع كلمة اهلل ،فعلى من يقدم امل�شورة �أن يعرف الكتاب املقد�س بل ويعرفه
جي ًدا.
هن��اك العدي��د م��ن الكت��ب املتاحة والتي ت�صنف ن�صو�ص الكتاب املقد���س بح�س��ب
امل�ش��اكل الإن�س��انية املختلف��ة .رمب��ا تك��ون هذه الكت��ب ذات فائدة لكنه��ا ت�أتي يف
املرتبة الثانية بعد العالقة ال�ش��خ�صية احلميمة مع الكتاب املقد���س.

إن الكتاب املقدس يخاطب كل مشكلة وموقف واحتياج.

يتعام��ل �س��فر املزام�ير م��ع م�ش��اعرنا املختلف��ة واملواق��ف املختلف��ة التي
•
من��ر به��ا .وق��د كان ه��ذا ال�س��فر ه��و منبع ال�س��جود امل�س��يحي لعدة ق��رون .لكنه غري
مع��روف الي��وم يف بع���ض التقالي��د الكن�س��ية.
تعت�بر ر�س��الة �أف�س� �س �إجني��ل الوح��دة ،حي��ث تعل��ن ع��ن طريق��ة اهلل يف
•
التعام��ل م��ع العالقات امل�ضطربة .كما حتتوي على و�صفة لال�س��تمرارية الروحية
يف وق��ت الأزم��ات.
نادرا ما ُيقر�أ �س��فر الأمثال على امللأ �أو على م�س��توى ال�س��جود ال�ش��خ�صي.
•
ً
لكن��ه يت�ضم��ن الكث�ير م��ن م��واد امل�ش��ورة الوا�ضح��ة.
ت�ص��ف املوعظ��ة عل��ى اجلب��ل يف مت��ى  7 – 5الطريق��ة الت��ي يتوقع ي�س��وع
•
�أن يعي���ش به��ا �أتباع��ه .متتل��ئ املوعظ��ة بالكث�ير م��ن ن�صائ��ح اهلل العملي��ة.
رومي��ة  8ه��ي ذروة الكت��اب املقد���س بالن�س��بة لكثريي��ن .يحت��وي ه��ذا
•
الأ�صح��اح عل��ى الت�أكي��د والتوجي��ه والتعزي��ة والت�ش��جيع والرج��اء    .
علين��ا �أن نق��ر�أ الكت��اب املقد���س كام ًال بانتظ��ام وبتدقيق .علينا �أن "ننقع" �أنف�س��نا
يف الب�ش��ائر ك��ي نع��رف ي�س��وع ب�ص��ورة �أف�ض��ل .ويجب �أال نهم��ل �أب ًدا الأ�س��فار التي
دائم��ا مثل �س��فر الالويني وعوبديا ومراثي �إرمي��ا و�صفنيا و�أخبار الثاين
نن�س��اها ً
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وناح��وم .فم��ن يعل��م؟ رمب��ا يحثنا الروح يف ي��وم من الأيام على ا�س��تخدام �آية من
�آيات هذه الأ�س��فار لتقدمي امل�ش��ورة ل�ش��خ�ص ما .وتخيل كم �س��يكون موقف حمرج
عندما نقابل حبقوق يف ال�س��ماء وجند �أنه علينا �أن نعرتف له �أننا ال نعرف كيف
نكتب ا�س��مه و�أننا مل نقر�أ �س��فره �أب ًدا.
دائم��ا
يج��ب علين��ا عندم��ا ن�س��تخدم الكت��اب املقد���س يف خدمتن��ا� ،أال ن�س��تخدم ً
نف���س الن�صو���ص املف�ضل��ة لدين��ا .ا�س��تخدم ي�س��وع يوحن��ا  16 : 3يف خدمت��ه م��ع
نيقودميو���س فق��ط ولي���س م��ع كل �ش��خ�ص ق��دم ل��ه امل�ش��ورة    .

مواهب وصفات الروح

مثله��ا مث��ل كل اخلدم��ات الأخرى ،تتمحور خدمة امل�ش��ورة ح��ول مواهب و�صفات
ال��روح .تناولن��ا ه��ذه املواه��ب وال�صف��ات م��ن قب��ل .كم��ا حتدثن��ا عنه��ا يف كت��اب
"معرف��ة الروح".
ه��ذه املواه��ب (املذك��ورة يف  1كورنثو���س  )11 - 1 : 12وال�صف��ات (املذك��ورة
يف �إ�ش��عياء  )5 - 1 : 11لي�س��ت هي قدرة على فعل �ش��يء .لكنها عمل الرب ي�س��وع
لا ينبع من امل�ؤمن.
م��ن خاللنا� .إنها طاقة و�ش��خ�ص الروح ولي�س��ت عم� ً
ت�س��تخدم  1كورنثو���س  7 : 12الفع��ل اليون��اين (� )didomiأي "يعط��ي" .ي��رد ه��ذا
الفع��ل بطريق��ة توحي �أن:
عط��اء اهلل املواه��ب للم�ؤمن�ين ه��و عط��اء م�س��تمر ولي���س حد ًث��ا يق��ع م��رة
•
واح��دة فق��ط.
كل �شخ�ص ي�أخذ هذه املواهب من م�صدر خارجي هو الروح القد�س.
•
وه��ذا يعن��ي �أن��ه عندم��ا ُتعل��ن موهب��ة م��ا ،ف��إن امل�ؤم��ن ال يخرجه��ا م��ن جعبت��ه.
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لكنه فقط يعلن ما مينحه الروح له يف هذه اللحظة .وبينما نعي�ش يف الروح ومع
ال��روح� ،س��يعطينا كل �ش��يء نحتاج��ه ل��كل خدم��ة وموق��ف نقابل��ه  .
يو�ض��ح �إ�ش��عياء � 4 – 3 : 11أن �صف��ات ال��روح املذك��ورة يف  2 : 11له��ا تطبي��ق
مواهب تنح من �آن لأخر.
خا�ص يف نطاق خدمة امل�شورة .وهذه ال�صفات لي�ست
ُ
لكنها �أ�سا���س وجوهر �ش��خ�ص الروح الذي ي�ش��كل حياة من يعي�ش��ون فيه ويفي�ض 
فيهم.
وه��ذا يعن��ي �أن��ه بينما نعي���ش يف ال��روح ومع الروح ،ف�س��تكون �صفات��ه متاحة لنا
با�س��تمرار .ويف �أي وق��ت نق��دم في��ه امل�ش��ورة يف الروح ،ف�س��تفي�ض حكمته وفهمه
وم�ش��ورته ال�ش��خ�صية وب�صريته من خاللنا �إىل الأ�ش��خا�ص الذين نخدمهم  .
هدف املشورة
امل�ش��ورة الفعال��ة تعن��ي يف بع���ض الأحي��ان جم��رد اال�س��تماع �إىل �ش��خ�ص م��ا
ي�شاركنا يف متاعبه .ويف �أحيان �أخرى نحتاج �إىل �أن نتحدث مع ال�شخ�ص لفرتة
ق�صرية وبعدها ال يطلب اهلل منا �ش��ي ًئا .لكن يف معظم الأحوال ي�أمرنا اهلل بتقدمي
امل�ش��ورة لل�ش��خ�ص على مدار فرتة زمنية طويلة .ميكن �أن تنحدر اخلدمة يف هذه
احل��االت �إىل جم��رد درد�ش��ة ال ه��دف له��ا �إن مل نك��ن نفه��م ق�ص��د اهلل م��ن ناحي��ة
ال�ش��خ�ص ون�ضع��ه يف اعتبارنا.
يجب �أن يكون الهدف الدائم للخدمة امل�سيحية هو تغيري و�ضع ال�شخ�ص بالن�سبة
لإرادة اهلل على املدى الطويل .عندما نح�رض �أنف�سنا ملقابلة �شخ�ص ما ،من ال�سهل
�أن ن�س�أل �أنف�سنا "كيف �س�أقوم بحل هذه امل�شكلة" .غال ًبا ما يقود مثل هذا ال�س�ؤال
�إىل �إجابات �س��طحية ال تروي فيها .لكن من الأف�ضل �أن ن�س��أل" :كيف يريد اهلل �أن
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ي�س��تخدم ه��ذا املوق��ف كي يعد ال�ش��خ�ص خلدمة �أك�ثر فعالية؟" .رمب��ا يكون �أف�ضل
مثال كتابي على خدمة امل�شورة طويلة املدى هو جتهيز ي�سوع بطر�س للخدمة.

يسوع يقدم املشورة لبطرس

ت��رد ق�ص��ة ه��ذه اخلدم��ة املم�س��وحة يف يوحنا  42 – 40 : 1ومرق���س 20 – 16 : 1
ولوق��ا  11 – 1 : 5ومرق���س  19 – 13 : 3ومت��ى  33 – 22 : 14و 23 – 13 : 16
ومرق�س  13 – 2 : 9ومتى  22 – 21 : 18و  30 – 27 : 19ويوحنا 10 – 2 : 13
ومتى  35 – 30 : 26ويوحنا  11 – 10 : 18ومرق�س  7 : 16ولوقا  34 : 24و1
كورنثو���س  5 – 1 : 15ويوحن��ا .23 – 1 : 21
عل��ى م��دار ث�لاث �س��نوات من امل�ش��ورة طويلة الأناة من قبل ي�س��وع ،حتول بطر���س 
م��ن �س��معان املته��ور ال��ذي ال  ُيعتم��د علي��ه �إىل بطر���س اجلدي��ر بالثق��ة ال��ذي �أخ��ذ
مب��ادرة �إح�لال تلمي��ذ حم��ل يه��وذا وال��ذي كان متفو ًق��ا يف ي��وم اخلم�س�ين وقائ� ًدا
م�ؤق ًت��ا للكني�س��ة حت��ى ظه��ور يعقوب وبول���س.
وا�ضح��ا وه��و ي�ص��ادق بطر���س 
يب��دو �أن ي�س��وع كان ي�ض��ع �أمام��ه هد ًف��ا معي ًن��ا
ً
ويدرب��ه ويق��دم ل��ه امل�ش��ورة�  :س��معان �س��وف يتح��ول �إىل بطر���س و�س��يكون متمي ًزا
بثب��ات وفاعلي��ة كال�صخ��ر و�س��ي�صبح �صي��ا ًدا للنا���س.
مل يحتف��ظ ي�س��وع به��ذه املعرف��ة الت��ي �أعطاها له الروح لنف�س��ه .لكنه �أخرب بطر���س 
م��ن البداي��ة مب��ا يري��د اهلل �أن يحققه من خالل رفقتهما م ًعا .وقد حر�ص ي�س��وع �أن
يكون بطر���س على دراية بالهدف من تقدمي امل�ش��ورة له.
علين��ا �أن ن��درك �أن ي�س��وع مل يح��اول �أن ي�صن��ع كل ه��ذه التغ�يرات يف بطر���س م��ن
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خ�لال خدم��ة فوري��ة .مل ي�ض��ع ي�س��وع يدي��ه عل��ى بطر���س .مل يح��اول �أن يطرد روح
الته��ور وع��دم اجل��دارة بالثق��ة من بطر���س .كم��ا مل يباركه ب�إعالن نب��وي قائ ًال له:
"لتمتل��ئ بق��وة مث��ل ال�صخ��ر" .لك��ن ي�س��وع �أ�صلح بطر���س مب�ش��ورة مم�س��وحة تتميز
بالرتوي وط��ول الأناة.
عندم��ا ب��د�أ بطر���س يف �إتب��اع ي�س��وع �أح��ضر مع��ه خلفيت��ه وخطاي��اه و�أخط��اءه
وحتامالت��ه و�أف��كاره اخلاطئ��ة وم�ش��اكله العائلي��ة وثقته املزيفة بنف�س��ه .يجب �أن
يك��ون هدفن��ا الأول يف اخلدم��ة ه��و �أن نعل��م م��ن نخدمه��م �أن ميوت��وا ع��ن الع��امل
واجل�س��د وال�ش��يطان.
مل يعلن ي�س��وع مهمته امل�س��ياوية .لكنه حث بطر���س على �أن ي�س��تنتج ذلك بنف�س��ه.
وعندما �أعطى بطر���س الإجابة ال�صحيحة� ،أزال ي�س��وع كربياءه ب�أن قال له �أنه مل
يعط هذه الإجابة من نف�س��ه .وبعد ذلك وبخه ي�س��وع يف احلال عندما احتج عليه.
مل يك��ن بطر���س ب��ه روح ��شرير .لكن��ه ا�س��تمع فق��ط لهم��س �إبلي���س ل��ه .لك��ي يحق��ق
ي�س��وع ه��دف امل�ش��ورة ولك��ي ي�صب��ح بطر���س �صي��ا ًدا م�ؤث� ً�را للنا���س ،كان علي��ه �أن
يتعلم الفرق بني �صوت الآب و�صوت العدو .كان ي�سوع يقدم له امل�شورة كي يفهم
ويقدر ه��ذا الفرق.
�إن ال�ش��فاعة هام��ة وحيوي��ة �إن �أردن��ا �إن ن�ص��ل �إىل اله��دف م��ن خدم��ة تق��دمي
امل�ش��ورة .يتح��دث لوق��ا  32 : 22ع��ن ي�س��وع ال��ذي كان ق��د �صل��ى بالفعل وا�س��تمع
�إىل الروح و�أُعطى القوة كي يعطي ر�س��الة نبوية لبطر���س – بطر���س �سي�س��قط لكنه
�س�يرجع ويثب��ت �آخرين.
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مل يدي��ن ي�س��وع بطر���س كمغ��رور �أحمق كان عليه �أن يعرف الأم��ور ب�صورة �أف�ضل.
لكن��ه ب��د ًال م��ن ذل��ك �أعطى بطر���س فر�صة كي يقبل نف�س��ه ويفهمها عل��ى حقيقتها.
علين��ا ونح��ن نق��دم خدمة امل�ش��ورة �أال ننتقد �أخطاء من نخدمه��م �أو نغلفهم بغطاء
واق .لكن علينا �أن نوجههم �إىل ي�سوع ون�ساعدهم على �سماع �صوته وطلب وجهه.
بع��د حادث��ة الإنكار�،أُ�صي��ب بطر���س باالكتئ��اب .ل��ذا قب��ل �أن يذه��ب ي�س��وع لزي��ارة
التالمي��ذ ،زار بطر���س زي��ارة خا�ص��ة .وي��ا له��ا م��ن كلم��ات مغف��رة رائعة تل��ك التي
تبادلها ي�سوع مع بطر�س يف هذه الزيارة .علينا كمقدمي امل�شورة �أن ن�رسع مبنح
املغف��رة مل��ن نخدمهم عندما ي�ش��عرون �أنهم خذلون��ا �أو خانونا.
وعل��ى الرغ��م م��ن ذلك عاد بطر��س �إىل �صيده القدمي وعادات��ه القدمية .لذا رتب اهلل
�أن يف�ش��ل �صي��ده و�أن تتك��رر نف���س املعج��زة التي حدث��ت له عندما دعاه ي�س��وع �أن
أي�ضا قدم ي�سوع امل�شورة لبطر�س كي يكون هناك
يتبعه لأول مرة .يف هذه املرة � ً
جناح عندما يكون ي�س��وع هو امل�س��يطر على املوقف.
اجلل�س��ة الأخ�يرة م��ن اخلدمة حدثت عند الإفطار� .س��أل ي�س��وع بطر���س ثالث مرات
ك��ي يزي��ل �أي �ش��ك داخل��ه ،مذك� ً�را �إي��اه ب�إن��كاره الثالث��ي وك�أن��ه ميي��ت كل مرة من
م��رات ه��ذا الإن��كار .كان ي�س��وع عل��ى و�ش��ك �أن يغ��ادر الع��امل وكان علي��ه �أن ي�ترك
قطيع��ه يف �أي��دي ق��ادرة .لقد دعا بطر���س بالفع��ل كي ي�صبح �صيا ًدا للنا���س .وهنا
كان بطر�س يعمل يف مهمة �أخرى .لذا كان عليه �أن يعمل بكل الطرق املمكنة كي
وا�ضحا لذل��ك مت تو�ضيح الدعوة.
يعي��ده .لق��د كان اله��دف
ً
ال يقت��صر ه��دف امل�ش��ورة عل��ى ح��ل امل�ش��كلة ،ولكن��ه ميت��د �إىل جع��ل ال�ش��خ�ص
نا�ضجا يف امل�س��يح .وهذا يتطلب االلتزام الكامل بالعناية واالهتمام بال�ش��خ�ص.
ً
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غال ًب��ا ما حتدث ي�س��وع مع بطر��س �أثن��اء تواجدهما م ًعا .وهذا مث��ال على االلتزام
طوي��ل امل��دى الذي ميك��ن �أن تتطلبه خدمة امل�ش��ورة.
وحت��ى بع��د ه��ذه امل��رة كان بطر���س ال يزال يف حاج��ة �إىل تقومي .عندما �س��أل عن
يوحنا �أخربه ي�س��وع �أن هذا لي���س من �ش��أنه .كان بطر���س يتعلم ببطء وكان عليه
�أن يتق��دم يف طريق��ه بع��د �أن ق��دم ي�س��وع ل��ه امل�ش��ورة .وق��د تق��دم ح ًق��ا يف الطري��ق
ال�صحي��ح يف النهاية.
اخلم�س�ين و�س��جن بعد �أن
�أ�صب��ح بطر���س املتح��دث الر�س��مي با�س��م الر�س��ل يف ي��وم
ُ
و�س��جن ثانية .حتدث
�ش��فى رج ًال �أعرج .وبعد �أن خرج �صنع معجزات �ش��فاء �أخرى ُ
ب�ش��جاعة �أمام احلكام وقدم الروح القد���س لأهل ال�س��امرة ولعن �س��يمون ال�ساحر.
و�سجن للمرة
�ش��فى بطر��س �إينيا���س و�أقام طابيثا من املوت و�أعلن خال�ص الأممُ .
أخريا
الثالث��ة .عار���ض بول���س ث��م �أثن��ي على ر�س��ائله .وقام ه��و بكتابة ر�س��التني و� ً
كم��ا ت�ؤك��د التقالي��د مات �ش��هي ًدا ،حي��ث �صلب مقلو ًب��ا لأنه اعتقد �أنه ال ي�س��تحق �أن
يكون يف نف���س مكان ي�سوع.
ط��وال ال�س��نوات الث�لاث الت��ي ق�ضاها ي�س��وع يف تقدمي امل�ش��ورة املت�أنية لبطر���س،
كان ي�ض��ع �ص��ورة بطر���س وخدمت��ه النافع��ة �أم��ام عيني��ه .مهم��ا كان��ت امل�ش��اكل
ومهما كانت عيوب وق�صور ال�ش��خ�ص الذي نخدمه ،علينا �أن ن�س��أل اهلل عن هدفه
من تقدمي امل�ش��ورة لهذا ال�ش��خ�ص.
يجب علينا ونحن نخدم �أن نطلب من اهلل �أن يو�ضح لنا اخلدمة املفيدة التي ميكن
�أن ميار�سها ال�شخ�ص كي نعمل يف اجتاهها� .إن امل�شورة ال�صابرة املم�سوحة هي
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الو�س��يلة التي ميكن �أن تنقذ كل بطر���س حولنا من تعا�س��ة الرف�ض والف�ش��ل و�إدانة
الذات وتعيدهم برفق �إىل امل�سيح ثم تعدهم خلدمة مفيدة وفعالة يف ملكوت اهلل.

البدء يف خدمة تقديم مشورة الله

�إن امل�ش��ورة بالن�س��بة لكث�ير م��ن امل�ؤمن�ين ه��ي "الطري��ق" نح��و اخلدم��ة يف الروح.
يقل��ق ه��ؤالء امل�ؤمن�ين م��ن الت��ورط يف اجلوان��ب الفوقي��ة خلدم��ات مث��ل ال�ش��فاء
وط��رد الأرواح ال��شريرة .لكنه��م �أق��ل قل ًق��ا وخو ًف��ا جت��اه خدم��ة امل�ش��ورة .لك��ن من
خ�لال تعل��م اال�س��تماع �إىل ال��روح قب��ل تق��دمي امل�ش��ورة وم��ن خالل تعل��م االعتماد
عل��ى مواهب��ه وكلمات��ه ،يكت�س��بون ثق��ة وخربة يف ال��روح كي ينتقل��وا �إىل جماالت
�أخ��رى م��ن اخلدمة مثل ال�ش��فاء واخلال�ص .و�أف�ضل م��كان نبد�أ منه هو ال�صالة من
�أجل �أ�صدقائنا وجرياننا و�أقاربنا و�أع�ضاء كني�ستنا املحلية .ر�أينا فيما �سبق �أنه
م��ن املفي��د ج� ًدا �أن نعت��اد عل��ى توجي��ه الأ�س��ئلة �إىل اهلل .ميكننا على �س��بيل املثال
�أن ن�س��أل" :ه��ل هن��اك �أي �ش��خ�ص تري��دين �أن �أزوره �أو �أق��دم ل��ه امل�ش��ورة؟" �أو "ه��ل
هن��اك �ش��يء عل��ى �أن �أقدم��ه جل��ون عندما �أتن��اول الطعام معه؟" ينظ��ر اهلل �إىل هذه
دائم��ا حت��ت
ال�صل��وات بجدي��ة ،خا�ص��ة عندم��ا نك��ون ممتلئ�ين م��ن ال��روح ونك��ون ً
ت��صرف اهلل ك��ي ي�س��تخدمنا يف �أي خدم��ة متوا�ضع��ة مث��ل خ��ادم البي��ت يف القرن
الأول.
االقرتاح��ات التالي��ة موجه��ة �إىل م��ن لي���س له��م خ�برة يف جم��ال خدم��ة امل�ش��ورة
ويرغب��ون يف الب��دء فيه��ا .وه��ذه الن�صائ��ح ه��ي ( )gnomeولي���س (                  .)boule

•

الخصوصية

سرا بيننا .ال 
يج��ب �أن ن�ؤك��د لل�ش��خ�ص ال��ذي نخدمه �أن �أي �ش��يء يقوله لنا �س��يظل �� ً
يج��ب عل��ى اخل��ادم �أب� ًدا �أن يك��رر �أي �ش��يء قيل له دون �أن ي�أخ��ذ الأذن بذلك .لو �أن
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ال�ش��خ�ص الذي يقدم امل�ش��ورة ي�ش�ترك يف كل �ش��يء يحدث له مع زوجته/زوجها
فيج��ب �أن يو�ضح هذا لل�ش��خ�ص ال��ذي يخدمه من البداية.

•

مالحظات

•

الطول

•

االعتامد

ال نحت��اج �إىل تدوي��ن املالحظ��ات عندم��ا ن�س��دي ن�صيح��ة عر�ضي��ة ل�صدي��ق .لك��ن
تدوين املالحظات يكون �رضور ًيا عندما نقدم اخلدمة لعدد كبري من الأ�ش��خا�ص
�أو عندم��ا جن��د �صعوب��ة يف تذك��ر م��ا قلناه ل�ش��خ�ص ما .لكن علين��ا �أن نطلب الأذن
قبل تدوين �أي مالحظة ،و�أن ن�رشح ملاذا نفعل ذلك .عادة ما يكون من املفيد �أن
ندون الن�صيحة التي �أ�س��ديناها واالنطباعات التي �أخذناها من اهلل �إىل جانب ما
قاله ال�شخ�ص لنا.

�إن ع��دة جل�س��ات ق�ص�يرة له��ي �أف�ض��ل م��ن جل�س��ة واح��دة طويل��ة ،حي��ث ي�س��مح لن��ا
ذلك بالت�أمل يف امل�ش��ورة ويعطي فر�صة للروح القد��س �أن ي�ؤكد لنا على امل�ش��ورة
ب�أك�ثر من طريقة.

يجب �أن نوازن بني ت�ش��جيع ال�ش��خ�ص الذي نخدمه على عدم طلب م�ش��ورة خمتلفة
كبريا على م�شورتنا .
من �أنا�س �آخرين وعدم جعله معتم ًدا اعتما ًدا ً

بع���ض م��ن يقدم��ون امل�ش��ورة ي�ضطرب��ون ب�ش��دة وه��م ي�س��اعدون م��ن يخدمونه��م.
يجب �أن يتجنب اخلادم مثل هذا الأمر لأن ال�ضغط الب�رشي هو �ضد عمل الروح .ال 
ميكننا �أن نعي���ش حياة �أنا��س �آخرين وال �أن نحل م�ش��اكلهم �أو ن�أخذ قرارات نيابة
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عنه��م .لكنن��ا ن�س��تطيع �أن ن�س��اعدهم على حتمل م�س��ئولية �أفعاله��م و�أن نعلمهم �أن
�خا�صا
ي�س��تمعوا �إىل اهلل ب�أنف�س��هم ك��ي يتوقف��وا ع��ن االعتماد علينا وي�صبحون �أ�ش� ً
ب�إمكانه��م �أن يخدموا �آخرين.

•

الصالة

ال�ص�لاة قب��ل اخلدم��ة �أ�سا�س��ية ج� ًدا يف خدم��ة ال�ش��فاء واخلال�ص والربك��ة .ولكنها
�أق��ل فائ��دة �أثن��اء ممار�س��ة اخلدم��ة .لك��ن ال�صالة يج��ب �أن ت�س��ود كل مراحل خدمة
امل�ش��ورة �أي قب��ل الب��دء فيه��ا و�أثنائه��ا وبع��د االنته��اء منه��ا.
عندم��ا يواج��ه من يقدم خدمة امل�ش��ورة �ش�كًا م��ا ،عليه �أن يتوق��ف لربهة وي�صلي.
ويج��ب �أن ي�ش��جع م��ن يخدمه��م عل��ى ال�ص�لاة م��ن �أج��ل م�ش��اكلهم .ورمب��ا نعط��ي
ع��ال �صل��وات مكتوب��ة
م��ن يج��دون �صعوب��ة يف ال�ص�لاة بتلقائي��ة �أو ب�ص��وت ٍ
لي�س��تخدموها.
يف بع���ض الأحي��ان تك��ون ال�صالة ب�أل�س��نة مفي��دة .وعلينا �أن نخرب ال�ش��خ�ص الذي
نخدمه �أننا �س��ن�صلي ب�أل�سنة قبل �أن نبد�أ.

•

الرشكة

ر�أين��ا �أن ال��شركة ه��ي مب��د�أ ه��ام ج � ًدا يف جم��ال اخلدم��ة الروحي��ة .لك��ن يك��ون
م��ن املفي��د �أحيا ًن��ا �أن نق��دم امل�ش��ورة مبفردن��ا .امل�ؤمن��ون الأغبي��اء ه��م فق��ط م��ن
�خا�صا م��ن اجلن���س الآخ��ر فيم��ا يتعل��ق مب�ش��اكلهم.
ي�ست�ش�يرون �أ�ش� ً
يك��ون م��ن غ�ير املفي��د �أحيا ًن��ا �أن نق��دم امل�ش��ورة دون معرف��ة و�ص�لاة الكني�س��ة
املحلية .يتحمل القادة م�سئولية رعوية عامة جاه كل �أع�ضاء الكني�سة وعليهم �أن
يعرف��وا م��ن ي�س��اعد من و�إن كان��وا ال يحتاجون �إىل معرف��ة التفا�صيل.
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ر�أين��ا �أن عم��ل اخلدم��ة يف ال��روح هام ج ًدا لدرجة �أنه يجب على قادة الكنائ��س �أن
كبريا من امل�ؤمنني الذين
ين�شغلوا ب�إعداد القدي�سني للخدمة .اهلل القدير يريدنا عد ًدا ً
لديه��م اال�س��تعداد �أن ي�صبح��وا خدامه النبويني – �أن ي�صبح��وا خدامه املتوا�ضعني
الذي يفعلون �أي �شيء من �أجله يف �أي وقت و�أي مكان.

متتل��ئ الكنائ���س ب�أنا���س يعان��ون م��ن امل�ش��اكل� ،أنا���س ي�صل��ون وينتظ��رون
يحتاج��ون �إىل خدم��ة متوا�ضع��ة ال �إىل ديكتاتوري��ة ثقيل��ة .يحت��اج ه���ؤالء �إىل
�شخ�ص ي�سمعهم ويحبهم� ،شخ�ص يت�شارك معهم يف �أتعابهم ال يراقب �أخطاءهم،
�ش��خ�ص يق��دم له��م كلمة اهلل ال �ش��خ�ص يفر���ض عليهم ر�أيه اخلا�ص� ،ش��خ�ص يقف
�إىل جواره��م ومينحه��م اهتمام��ه� ،ش��خ�ص ي�صل��ي بح��رارة ويعط��ي ب�س��خاء ويحب
بت�ضحي��ة .يحت��اج ه ��ؤالء �إىل اال�س��تماع �إىل م�ش��ورة اهلل .واهلل يريدن��ا �أن نك��ون
م�س��تعدين وقادري��ن عل��ى تو�صي��ل م�ش��ورته مل��ن يحتاجونه��ا.
ميتل��ئ الع��امل حولن��ا ب�أنا���س جمروح�ين يحتاج��ون �إىل التح��رر م��ن قب�ضة ال��شر،
يحتاجون �إىل تغيري موقفهم من لعنة تعي�سة �إىل بركة من قبل اهلل .يحتاج ه�ؤالء
�إىل �ش��خ�ص خمل�ص وممتلئ بروح اهلل� ،ش��خ�ص على ا�س��تعداد �إىل �أن يذهب معهم
لا �آخ��ر"� ،ش��خ�ص ال يخ�ش��ى م��ن �أن يبدو �س��خيفًا� ،ش��خ�ص يتح��دث بكلمات اهلل
"مي� ً
ويقوم ب�أعماله.
يحت��اج كل ه��ؤالء �إىل �ش��خ�ص يخ��دم يف ال��روح فق��ط .ويريدن��ا اهلل �أن نك��ون مث��ل
خداما �أكرث حتى يت�أ�س���س ملكوت حمبت��ه وميتد �إىل
ه��ذا اخل��ادم .ويري��د �أن ي��درب ً
كل الأمم وي�ص��ل �إىل �أقا�ص��ي الأر���ض                                                 .
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