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مقدمة
متتلئ معظم اخلدمات الكن�سية بالكالم الب�رشي والت�سبيح الب�رشي .ويبدو
معا كي يتحدثوا اإىل اهلل من خالل ال�سالة وتقدمي ال�سكر،
اأن النا�س يجتمعون ً
ولكي يعبدوه بالرتانيم والت�سابيح الروحية ويتحدثوا عنه وهم يحمدونه
وميجدونه ،ولكي ي�ستمعوا كذلك اإىل الوعظ الب�رشي .اأما اال�ستماع اإىل اهلل
فياأتي عاد ًة يف مرتبة تالية للحديث عنه والت�سبيح له.
هناك بع�س االأ�سباب الوا�سحة لذلك .منها  -على �سبيل املثال  -اأن
ن�سبيا.
موؤمنني كثريين ي�ستمتعون بالرتنيم ،وال�سالة بالن�سبة لهم اأمر �سهل ًّ
أي�سا معتادون منذ ال�سغر على اال�ستماع اإىل اأنا�س يعلمون ويعظون.
وهم ا ً
لكن ال ي�سعر كثريون من الرجال والن�ساء اليوم بالراحة جتاه اأي �سكل من
اأ�سكال ال�سمت ،ويجدون اأن فكرة اال�ستماع اإىل اهلل اإمنا هي فكرة غريبة.
�سي�ساب اأع�ساء بع�س الطوائف باحلرية واالرتباك لو اأن قادتهم اأعلنوا
يف اأحد االجتماعات اأنهم �سيق�سون الع�رشين دقيقة التالية يف اال�ستماع
اإىل اهلل؛ حيث لن يعرفوا ماذا عليهم اأن يفعلوا بال�سبط.
ملحوظا يف عدد امل�سيحيني
تزايدا
ً
على العك�س من ذلك �سهد العقد املا�سي ً
�سخ�سيا .البد واأن
يدعون اأنهم ا�ستمعوا اإىل اهلل وهو يتحدث اإليهم
الذين َّ
ًّ
تعبري «اهلل قال يل» هو اأحد اأكرث التعبريات التي ن�سمعها يف العديد من
الكنائ�س اليوم.
يدعون اال�ستماع اإىل اهلل يجدون �سعوب ًة يف
لكن بع�س املوؤمنني الذين َّ
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�رشح كيف ا�ستمعوا اإىل اهلل يتحدث اإليهم .كما اأنهم مل يتعلموا كيفية التعامل
مع الكلمات التي ا�ستمعوا اإليها.
يجب اأن يكون اال�ستماع اإىل اهلل القدير من اأ�سا�سيات حياة االإميان ومن
توجيها من اهلل،
اأ�سا�سيات كل �سكل من اأ�سكال اخلدمة الروحية .اإن مل ناأخذ
ً
فلن يكون مبقدورنا اأن نطيعه .واإن كنا ال نعرف اأن منيز �سوته ،ف�سن�سل
طريقنا .واإن كنا ال نعرف اأن منتحن ما لدينا من اإعالن ،ف�سنت�رشف
نادرا ما ن�ستمع اإىل اهلل باإدراك ووعي ،ف�ستكون عالقتنا
بحماقة .واإن كنا ً
معه �سطحي ًة بارد ًة.
خ�سي�سا للموؤمنني الذين لديهم اال�ستعداد اأن ي�سعوا
موجه
ً
هذا الكتاب َّ
جانبا ،مت�سوقني
اأفكارهم ال�سخ�سية املكت�سبة م�سب ًقا عن اال�ستماع اإىل اهلل
ً
اإىل درا�سة كلمة اهلل واكت�ساف اإعالنه يف هذا ال�سدد .اإننا نحتاج اإىل معرفة
ما يعلمه الكتاب املقد�س عن الطريقة التي يتوا�سل اهلل بها مع �سعبه،
وخا�سة ما يعلنه عن الطريقة التي علينا اأن منيز بها كلماته لنا ونت�رشف
حيالها.
هناك بع�س املواد التعليمية االإ�سافية التي ميكنك اأن ت�ستعني بها كي
ت�سهل من درا�ستك لهذا الكتاب .هناك مث ًال كتيب "دار�سي �سل�سلة �سيف الروح"
( )Sword of the Spirit Student’s Handbookوكذلك املوقع
االإليكرتوين (� .)www.swordofthespirit.co.ukستجد يف الكتيب
تكميليا يغطي كل ف�سل من ف�سول الكتاب .كما �ستجد اأ�سئل ًة
تعليميا
مر�سدا
ً
ًّ
ًّ
للمناق�سة واختبارات ق�سرية .ميكنك احل�سول على املزيد من االختبارات
أي�سا ويب تول
واالأ�سئلة عندما ت�سجل باال�سرتاك على موقع ال�سل�سلة .هناك ا ً
( )webtoolوهو عبارة عن ن�س الكتاب م�سا ًفا اإليه روابط لكل الن�سو�س
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الكتابية الواردة به ،باالإ�سافة اإىل مواد تعليمية مرئية وم�سموعة �ساملة.
ت�ساعدك هذه املواد االإ�سافية على اختبار فهمك ملا خرجت به من الكتاب
وتعاونك على تطبيقه.
وميكنك اأن ت�ستخدم الكتيب للدرا�سة يف جمموعات �سغرية .كما ميكنك اأن
تختار يف روح ال�سالة بع�س اأجزاء الكتاب التي تنطبق اأكرث من غريها على
جمموعتك .وهذا يعني اأنك �ست�ستخدم اأحيا ًنا مادة الكتاب كله و�ست�ستخدم
دائما باحلكمة
يف اأحيان اأخرى بع�س االأجزاء ال�سغرية فقط ،ولتكن
ً
منقادا ً
والب�سرية الروحية .وميكنك ت�سوير اأي جزء من اأجزاء الكتاب وتوزيعه على
اأفراد املجموعة التي تقودها.
و�سالتي بعد اأن تنتهي من درا�سة هذا الكتاب هي اأن يكون لك فهم اأف�سل
لق�سد اهلل من احلديث لنا ،والطريقة التي يتحدث بها ،واملبادئ الكتابية
التي تو�سح كيفية التعامل مع اإعالنه لنا .كما اأ�سلي ب�سفة خا�سة اأن
تتعرف على �سوته املقد�س واأن يكون لك قلب م�ستمع واإرادة م�ستعدة للعمل
مبقت�سى ما ت�سمعه من كلمات.
كولن داي
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اجلزء األول
االستماع النبوي
يوؤكد كل جزء من اأجزاء �سل�سلة «�سيف الروح» على اأهمية اال�ستماع اإىل اهلل.
على �سبيل املثال ،قلنا يف كتب «معرفة االآب» و«معرفة االبن» و«معرفة
الروح» اإن اهلل يدعونا با�ستمرار اإىل الدخول معه يف عالقة �سخ�سية اأكرث
عم ًقا واأكرث حميمي ًة ،ويف �رشكة مبا�رشة تتميز باالإميان واملحبة وااللتزام
والتوا�سل املتبادل.
اهلل ي�ستمع اإلينا ونحن ن�ستمع اإليه ،هو يتحدث اإلينا ونحن نتحدث اإليه.
واإن مل ن�ستمر يف اال�ستماع اإىل اهلل ،فمن املحتمل اأن نعرف اهلل مثلث االأقانيم
ب�سورة خربية افرتا�سية .لكننا لن نعرف االآب واالبن والروح القد�س ب�سورة
�سخ�سية قائمة على عالقة متبادلة.
كما تناولنا يف كتاب «االإميان احلي» العالقة احليوية بني ا�ستماعنا اإىل
زرع فينا عندما
كلمة اهلل واحل�سول على اإميان اهلل .اإن اإميان اهلل احلي ُي َ
ن�ستمع اإىل كلمته وناأخذها بعمق اإىل داخل اأرواحنا .وبينما ن�ستمر يف
اال�ستماع اإىل كلمة اهلل واالإميان واالعرتاف بها والت�رشف مبقت�ساها،
ي�سبح اإميان اهلل احلي هو اإمياننا .كما ننمو ونن�سج .لكن اإذا مل ن�ستمر يف
دائما يف تناغم مع روحه فلن يكون مبقدورنا
اال�ستماع اإىل اهلل ،واإذا مل نكن ً
اأن نحيا حياة االإميان التي ُدعينا اإليها.
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أي�سا يف كتاب «ال�سالة الفعالة» اأن ال�سالة الفعالة هي عملية
راأينا ا ً
ثنائية تت�سمن اال�ستماع اإىل اهلل من اأجل احل�سول على فهم عام مل�سيئته.
ملع َلنة كي نرى ق�سده حمق ًقا يف حياتنا.
ثم ال�سالة من خالل م�سيئته ا ُ
ال�سالة هي اأن تتحد اأنف�سنا مب�سيئة اهلل وق�سده اأكرث من اأن نقدم له اأفكارنا
ال�سخ�سية .لذا علينا اأن نطلب اأخذ اإعالن اهلل قبل ال�سالة.
وتعلمنا يف كتاب «اخلدمة بالروح» اأن اخلدمة امل�سيحية الفعالة تعتمد
على ا�ستماع املوؤمنني هلل كي يح�سلوا على توجيه واإر�سادات �سخ�سية منه.
عندما نتحدث اأو نخدم دون اأن ن�ستمع اإىل كلمة اهلل اأوالً ،فنحن نخدم بطريقة
ننمي خدمتنا نحن ولي�س خدمته هو.
تنطوي على كربياء؛ حيث ِّ
راأينا كذلك يف كتاب «ملك اهلل» اأن اإتيان ملكوت اهلل يف ومع امل�سيح يعني
انتهاء عهد الطاعة النامو�سية لقواعد وت�رشيعات العهد القدمي مبا يف ذلك
الو�سايا الع�رش .اإن اإتيان ملكوت اهلل يف ومع امل�سيح يعني اإتيان ملك االآب
ملخ َّل�سون مدعوون اإىل حياة طاعة الب�سارة التي هي طاعة
ال�سخ�سي .واأوالده ا ُ
�سخ�سية ميكنهم اهلل منها حتى يطيعوا م�سيئته اخلا�سة يف كل ظرف وموقف.
كان من املمكن لالإن�سان قبل جميء امل�سيح اأن يعرف مطالب اهلل ال�رشعية
عن طريق معرفة �رشيعة مو�سى .لكن منذ جميء امل�سيح ،اأ�سبح من املمكن
عني فقط عن طريق االإن�سات اإليه يف
له اأن يعرف ق�ساء اهلل ال�سخ�سي وا ُ
مل َّ
الروح ل�سماع م�سيئته وكلمته .اإذا جتاهل �سخ�س ما اأو كني�سة ما اليوم
اال�ستماع اإىل اهلل ،فمن املوؤكد اأن ينزلق هذا ال�سخ�س اأو هذه الكني�سة اإما اإىل
التحرر من القواعد اأو اإىل االلتزام احلريف بال�رشيعة.
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عملية اال�ستماع
هناك حيلة اأ�سا�سية ي�ستخدمها العدو مع املوؤمنني ،وهي اأن يجعلهم يعتقدون
اأن اأهم مناحي احلياة امل�سيحية اإمنا هي اأحداث معينة ولي�ست عملية م�ستمرة.
اإن احلقيقة العظمى عن كون موت امل�سيح الكفاري كان مر ًة واحد ًة ولالأبد
ال تعني اأن كل جانب من جوانب اإمياننا هو حدث يقع مر ًة واحد ًة فقط .على
�سبيل املثال ،نو�سح يف كتاب «اخلال�س بالنعمة» اأن االهتداء اإىل االإميان
هو عملية م�ستمرة .كما نركز يف كتاب «االإميان احلي» على عملية االإميان.
ونوؤكد يف كتابي «معرفة الروح» و«اخلدمة بالروح» اأن منح مواهب النعمة
الروحية اإمنا هي عملية اإعداد متوا�سلة وم�ستمرة.
تنطبق هذه احلقيقة على اال�ستماع اإىل اهلل .يحاول ال�سيطان اأن يخدع
كثريا منها على فكرة اأن
املوؤمنني عن طريق عدد من االأكاذيب التي يعتمد ً
اال�ستماع اإىل اهلل هو حدث عر�سي ولي�س عم ًال نقوم به على مدار حياتنا كلها.
على �سبيل املثال ،يحاول ال�سيطان اأن يقنع املوؤمن باأنه لو كان اهلل يريد
تو�سيل ر�سالة ما فهو قادر على اإعالنها بو�سوح تام ي�سعب معه اأال ت�سل
اإىل �سمريه مهما كان يفعل .ما يريد ال�سيطان جر املوؤمن اإليه هنا هو اإقناعه
باأنه لي�س يف حاجة اإىل اال�ستماع اإىل اهلل؛ الأن اهلل �سيجعلنا ن�سمعه حينما
يكون هناك �سيء يريد قوله لنا.
جدا
جدا اأو راغب ًّ
جدا اأو قدو�س ًّ
كما يجعلنا ال�سيطان نعتقد اأن اهلل م�سغول ًّ
عن احلديث معنا .واإنه علينا اأن نتو�سل له حتى يتحدث معنا .واإن حدث
وا�ستجاب اهلل لنا بعد اأن نتو�سل له ب�سكل ٍ
كاف ،فرمبا يقرر اأن يتحدث
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نادرا ما يتحدث اإلينا ،وعليه يكون
معنا .يحاول ال�سيطان اإقناعنا اأن اهلل ً
م�ستمرا ال يتوقف .وهدفه ال�سيطاين
�سيا ولي�س فع ًال
اال�ستماع اإليه حد ًثا َع َر ًّ
ًّ
من كل ذلك هو اأن يدفعنا اإىل التو�سل هلل بال داع كي يتحدث معنا.
غالبا ما ي�سري هذا الكتاب اإىل «اال�ستماع النبوي» .وال يعني هذا اأن هناك
ً
عدة اأ�سكال خمتلفة من اال�ستماع ،منها اال�ستماع النبوي .لكن هذا التعبري
هو طريقة ب�سيطة للتاأكيد على اأن اال�ستماع اإىل اهلل هو عملية ،واأنه جزء من
العملية النبوية االأو�سع.
على �سبيل املثال ،اال�ستماع اإىل اللـه:

♦

♦
♦
♦

�سلبيا – اإننا ال ن�ستمع اإىل اهلل كما ن�ستمع اإىل
اإيجابي ولي�س
ًّ
املو�سيقى اأي لكي ن�ستمتع .لكننا ن�ستمع اإليه كما ي�ستمع الطيار
املتدرب اإىل مر�سده من اأجل احل�سول على توجيهات.
مبني على عالقة ،ولي�س وظيف ًة – اإننا ال ن�ستمع اإىل اهلل كما ن�ستمع
اإىل عامل ا�ستقبال خط امل�ساعدة الذي ي�ساعدنا دون اأن نعرفه .لكننا
ن�ستمع اإليه كما ي�ستمع الطفل اإىل اأبيه.
�سيا – اإننا ال ن�ستمع اإىل اهلل كما ن�ستمع اإىل الراديو
م�ستمر ولي�س َع َر ًّ
كيفما وحينما نختار ،بل ن�ستمع اإليه با�ستمرار .اإننا ن�ستمع اإىل اهلل
ال جناهد كي ن�ستمع اإليه متوقعني اأن يتحدث اإلينا.
مو ًّؤ�س�س على االأمور النبوية – اإننا ن�ستمع اإىل اهلل كما كان االأنبياء
ي�ستمعون اإليه يف القدمي ،وذلك كخدام لهم عالقة حميمية مم�سوحة
مع اهلل ولديهم اال�ستعداد للعمل مبقت�سى الكلمات التي ي�سمعونها منه.

اال�ستماع النبوي:

الكلمات االإجنليزية ( )prophetاأي «نبي» و( )prophecyاأي «نبوءة»
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و( )prophesyاأي «يتنباأ» جميعها م�ستقة من الكلمتني اليونانيتني
( )proاأي «م�سب ًقا» و( )phemiاأي «يتحدث» .وهذا يدل على اأن املق�سود
هو التحدث امل�سبق بفكر وم�سورة اهلل.
ال ي�سري تعبري «اال�ستماع النبوي» اإىل مكانة اال�ستماع يف العملية النبوية
أي�سا على حقيقة اأننا ن�ستمع اإىل حديث م�سبق عن فكر
فقط ،لكنه يوؤكد ا ً
وم�سورة اهلل.
ٍ
أ�سوات ميكننا �سماعها،
عاما ال
اإن اال�ستماع النبوي لي�س
ً
ا�ستماعا ًّ
ماديا ًّ
لكنه تركيز روحي باالإميان على تفكري وم�سورة اهلل وعلى كلمته وم�سيئته
املعلنتني .على الرغم من اأن هدف هذا الكتاب هو تقدمي بع�س االإر�سادات
العملية واملبادئ الكتابية عن كيفية اال�ستماع اإىل اهلل ،اإال اأنه يركز على اهلل
متحد ًثا – على الطريقة التي يو�سل به كلمته وم�سيئته املقد�ستني اإلينا.
أي�سا
وهذا يعني اأن اال�ستماع النبوي لي�س
ا�ستماعا اإىل �سمت ،ولي�س هو ا ً
ً
فعال هلل الذي
االنتظار ال�سامت هلل حتى يتحدث .لكنه ا�ستماع روحي َّ
دائما.
يتوا�سل معنا ً
دائما ما توؤكد �سل�سلة «�سيف الروح» على الدعوة النبوية ل�سعب اهلل ،وعلى
ً
اأهمية بناء االإميان والعقيدة على فهم �سحيح للعهد القدمي.
نتعلم خالل كل هذه ال�سل�سلة اأننا يجب اأن نعتمد كلي ًة على م�سحة الروح
القد�س واأن نعي�س يف �رشكة حقيقية معه .كما ن�سري اإىل اأن اأنبياء العهد
القدمي هم ركيزة اأ�سا�سية من ركائز فهمنا لالإميان واخلدمة.
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يف هذا الكتاب ،نتعمق اأكرث يف العهد القدمي ويف اأنبياء الكني�سة االأوىل كي
نتعلم منهم عن اال�ستماع اإىل اهلل .ولكي نرى كيف يجب اأن ُيطبق ا�ستماعنا
«النبوي» يف الكني�سة اليوم .نتناول االأنبياء يف اجلزاأين اخلام�س وال�ساد�س.
ونتناول التطبيق النبوي ال�ستماعنا يف االأجزاء من ال�سابع اإىل التا�سع.
تقدير عملية اال�ستماع:
ندر�س اجلوانب املختلفة لعملية اال�ستماع النبوي يف االأجزاء من الثاين
اإىل التا�سع ،حيث نلقي ال�سوء على اهلل الذي يتحدث والطرق التي يتحدث
بها وق�سده من وراء حديثه مع االإن�سان .كما نرى كيف كان اأنبياء العهد
القدمي ي�ستمعون اإىل اهلل ،وما هي االأمور التي اأخذوها باإعالن منه .ونتاأمل
كذلك يف خدمة ي�سوع النبوية ومثاله يف اال�ستماع اإىل اهلل .ثم نناق�س
التعاليم الكتابية عن كيفية ا�ستماعنا النبوي هلل اليوم وعن كيفية تعاملنا
مع االإعالنات التي ناأخذها يف الكني�سة.
على الرغم من اأن كل ف�سل من هذه الف�سول يركز على جانب خمتلف من
عملية «حتدث اهلل /ا�ستماع املوؤمنني» ،اإال اأن هناك بع�س املبادئ العامة
جميعا .وعلينا اأن نتذكر هذه املبادئ يف كل نقطة من نقاط
التي نغفلها
ً
عملية اال�ستماع.
اإدراك اأن اللـه احلي يتحدث

�سي�سك ِّل تفكرينا ويغلفه �سعور بالعجب جتاه اال�ستماع النبوي عندما نبد أا
يف تقدير مدى ما لنا من امتياز اال�ستماع ال�سخ�سي هلل القدير خالق ال�سماء
واالأر�س واملخل�س املحب العظيم.
اهلل احلي الذي يعلن لنا فكره وم�سورته هو اهلل القدير الذي خلق االإن�سان
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على �سورته وتعامل بالنعمة مع االآباء ،هو اهلل الذي �سق البحر االأحمر
واأعطى النامو�س وحمى �سعبه يف الربية ،هو اهلل الذي �رشب اأريحا وجليات
نارا اإىل الكرمل و�سد اأفواه االأ�سود ،هو اهلل
و�سنحاريب ،هو اهلل الذي اأر�سل ً
الذي ظهر يف اجل�سد ،هو اهلل الذي بذل ابنه واأقامه من االأموات واأعطى روحه
للكني�سة.
هذا هو اهلل العظيم الذي يتحدث اإلينا اليوم ب�سورة �سخ�سية تتميز
باخل�سو�سية واملحبة والكرم واال�ستمرارية .لكن علينا اأن نحر�س على اأال
تتحول ثقتنا يف م�سيئته ورغبته يف التحدث اإلينا اإىل جراءة واعتياد زائد
ور�سا عن الذات.
بل اإن ال�سعور العميق باخل�سية احلقيقية من حقيقة اأن اهلل احلي املحب
يتوا�سل معنا بالفعل ،هو من االأ�سا�سيات التي يقوم عليها اال�ستماع النبوي.
دائما من هو ذا الذي ن�ستمع اإليه.
علينا اأن نكون مدركني ً
اإدراك اأننا نخدم اللـه با�ستماعنا اإليه

الأن اهلل هو الذي يدعونا اإىل اال�ستماع اإليه ،ففي ا�ستماعنا خدمة له ولي�س فقط
إر�سادا لنا .على �سبيل املثال ،ي�سجل (اأعمال الر�سل )2 :13
إعدادا وا ً
بناء وتعزي ًة وا ً
ً
اأن االأنبياء واملعلمني يف اأنطاكية كانوا «يخدمون الرب» بينما ي�ستمعون
للروح القد�س يتحدث اإليهم.
يقدر موؤمنون كثريون حقيقة اأن ا�ستماعهم هلل هو خدمة ل�سخ�سه؛ رمبا
ال ِّ
الأنهم يركزون ب�سورة اأكرث من الالزم على ما ميكن اأن ياأخذوه الأنف�سهم يف
عملية اال�ستماع .علينا اأن نحر�س على اأال يكون ا�ستماعنا من اأجل ا ٍ
أهداف
اأنانية.
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اال�ستماع النبوي هو عملية قائمة على عالقة ولي�س وظيف ًة ،فاهلل يدعونا
اإىل اال�ستماع اإليه كي نعمق عالقتنا معه .وهذا يعني اأن ا�ستماعنا النبوي
يخدمه بقدر ما يخدمنا .يجب اأن يكون اإدراكنا لهذه احلقيقة حم ِّف ًزا لنا يف
عملية اال�ستماع.
تذكر ال�سبب الرئي�سي لالإعالن

�سنتعلم يف اجلزء الثالث اأن اهلل يتحدث اإلينا كي يعلن لنا عن ذاته ،فاإعالنه
دائما اإعالن ذاتي .يتحدث اهلل اإلينا يف املقام االأول حتى نعرفه ب�سورة
هو ً
وثانيا كي نعرف ما علينا اأن نفعله اأو نقوله يف موقف معني.
اأف�سل،
ً
عندما نبداأ يف تناول املبادئ الكتابية عن كيفية التعامل مع االإعالن
النبوي ونحاول اأن نركز على تفا�سيل ما يقوله اهلل ،فعلينا اأال نن�سى �سورة
االإعالن االأكرب.

وعندما نتناول اأي جانب من جوانب حديث اهلل امل�سبق معنا وا�ستماعنا
النبوي له ،فعلينا اأن ن ِّذكر اأنف�سنا اأن الهدف االأ�سا�سي من عملية التحدث/
دائما اأن نعرف اهلل ب�سورة اأكرث دقة واأكرث حميمية.
اال�ستماع هو ً
لتكن الطاعة هي ا�ستجابتك

اإن كنا ن�ستمع اإىل اهلل ولي�س لدينا اال�ستعداد لطاعته والت�رشف مبقت�سى
كلمته فا�ستماعنا ال معنى له.

نرى يف كتاب «االإميان احلي» اأن عملية االإميان تت�سمن اال�ستماع اإىل
كلمة اهلل وت�سديقها واالعرتاف بها والعمل مبقت�ساها .ال يكون االإميان
كتابيا حتى يتم كل جزء من اأجزاء عملية االإميان .ولن تنمو بذرة
اإميا ًنا
ًّ
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اإميان اهلل يف داخلنا اإن مل نروِها بطاعة الكلمة واالعرتاف بها والعمل
مبقت�ساها.
ينطبق نف�س االأمر على عملية اال�ستماع .لن ن�ستفيد ب�سيء عندما ن�ستمع
هلل دون اأن نعلن اإمياننا عن طريق طاعتنا لكلمته والعمل بها .نوؤكد يف هذا
الكتاب من خالل تناولنا ملو�سوع «اال�ستماع اإىل اهلل» يف نطاق العملية
النبوية االأو�سع على اأننا ينبغي اأن نعمل وف ًقا لالإعالنات التي ناأخذها –
وهذه نقطة نناق�سها يف االأجزاء من ال�سابع اإىل التا�سع.
�سمنيا اأن اهلل يتحدث .ولكن الأن اهلل روح
يقت�سي تعبري «اال�ستماع اإىل اهلل»
ًّ
فهو ال يتحدث بالطبع ب�سوت مادي ميكننا اأن ن�سمعه باآذاننا الفعلية .لكنه
عاد ًة ما يتحدث بطريقة غري مادية ميكننا �سماعها يف اأرواحنا باالإميان.
يركز هذا الكتاب على الطريقة التي يتوا�سل بها اهلل معنا؛ وذلك الأن الفهم
جدا لتجنب اخلطاأ واخلداع والتالعب.
الكتابي لعملية االإعالن ال�سماوي مهم ًّ
ميكننا البدء يف التعرف على �سوت اهلل فقط عندما نعرف كيف يتحدث.
االدعاءات الكاذبة الأ�سوات
لكننا نكون عر�س ًة لل�سقوط يف �رشك كل اأنواع ِّ
غري اإلهية عندما نكون جاهلني بالعملية النبوية.
ليكن لك قلب م�ستمع

اأكدنا فيما �سبق على اأن اال�ستماع اإىل اهلل هو عملية م�ستمرة .ميكننا اأن
ننمي «اأ�سلوب
ِّ
نعرب هنا عن هذه احلقيقة بطريقة خمتلفة بالقول اإنه علينا اأن ِّ
م�ستمعا» وذلك الأن اال�ستماع اإىل اهلل هو
«قلبا
ً
حياة يتميز باال�ستماع» اأو ً
من اأ�سا�سيات حياة االإميان التي يحياها املوؤمن.
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ي�سف (1ملوك  )14–4 :3كيف حتدث اهلل اإىل �سليمان يف حلم ووعده
با�ستجابة اأي �سيء يطلبه .ثم يخربنا (1ملوك  )9 :3اأن امللك اجلديد طلب
ال�رش».
ني رْاخل رْ ِ
«ب رْ َ
ِيما» لكي ي�ستطيع اأن مييز َ
َري َو َّ ِّ
« َق رْل ًبا َفه ً
ميكن ترجمة الكلمة العربية «بني» اإىل «فهم» اأو «متييز» .لكنها تدل على
ا�ستقبال اأو �سماع م�ستمر حلكمة اهلل ولي�س اإىل موهبة حكمة ُمت َنح مر ًة
م�ستمعا» ولي�س معرفة
«قلبا
ً
واحد ًة لالأبد .وهذا يعني اأن �سليمان كان يطلب ً
معجزيا للحكمة .لذلك ُ�رش اهلل بطلب �سليمان.
مو�سوعية اأو خمزو ًنا
ًّ
يحدثنا ي�سوع يف (يوحنا  )13 :14بنف�س الطريقة التي حتدث بها اهلل اإىل
�سليمان ،حيث يعدنا با�ستجابة اأي �سيء نطلبه يف ا�سمه .وبالتاأكيد لي�س
هناك طلب يتفق مع كلمات ي�سوع يف (يوحنا  )16–14اأكرث من طلب «قلب
م�ستمع».
بينما ننتقل اإىل مناق�سة اجلوانب املختلفة للتعاليم الكتابية عن حديث
اهلل امل�سبق معنا وا�ستماعنا النبوي اإليه� ،سنفعل ح�س ًنا اإن طلبنا من اهلل اأن
م�ستمعا .وبعدها �سن�ستطيع اأن نفعل كل ما تتطلبه تنمية هذا
قلبا
ً
يعطينا ً
التوجه املقد�س يف حياتنا.
ُّ
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اجلزء الثاني
اهلل الذي يتواصل معنا
يجب اأن يعلم ال�سخ�س الذي يريد اأن ي�ستمع اإىل اهلل ،من هو اهلل وكيف
يتوا�سل معنا اليوم .يعتقد بع�س النا�س -على �سبيل املثال -اأن اهلل هو
كيان مادي مثل ال�سنم .لذلك يتوجهون اإىل هذا الكيان كي ي�ستمعوا اإليه.
يعتقد اآخرون اأن اهلل يرتبط باملعامل الطبيعية مثل ال�سم�س والقمر
واالأ�سجار وال�سخور واالأنهار وجداول املياه .لذلك يقرتبون من هذه االأ�سياء
كي ي�سمعوا �سوته .وهناك من يعتقدون اأن اهلل قوة ال �سخ�سية وغري مرئية
يحافظ على �سري هذا الكون .لذلك ال يهتم هوؤالء ب�سماعه يتحدث لهم.
هذه االآلهة الوثنية كما يو�سح (مزمور  )7–2 :115ال ت�ستطيع حتى اأن
«تغمم» باأي كلمات .اأما اهلل احلي اإله الكتاب املقد�س فيتوا�سل بو�سوح مع
ابتداء من (تكوين  )3 :1وحتى
العامل الذي خلقه من خالل «اإعالنات» اإلهية.
ً
(روؤيا  )17 : 22ي�سف الكتاب املقد�س اهلل متحد ًثا وذلك على كل �سفحة
تقريبا .اإن تعبري «يقول الرب» هو يف الواقع اأكرث التعبريات
من �سفحاته
ً
ورودا يف الكتاب املقد�س.
ً
أبدا اأن يثبت اأن
راأينا يف كتاب «معرفة االآب» اأن الكتاب املقد�س ال يحاول ا ً
اهلل موجود ،لكنه فقط يوؤكد على حقيقة وجوده كحقيقة جلية تثبت نف�سها.
حتى �سفر اأ�ستري يف العهد القدمي ،ذلك ال�سفر الذي ال يذكر اهلل يعترب وجود
مفروغا منه.
أمرا
ً
اهلل ا ً
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عرف الكتاب املقد�س اهلل ،لكنه يقدمه لنا .واإعالن الكتاب عن اهلل هو
ال ُي ِّ
افرتا�سيا؛ حيث يقدمه لنا يف اإطار عالقاته مع اأنا�س
اإعالن �سخ�سي ولي�س
ًّ
عاديني .ي�ستخدم الكتاب املقد�س مواقف جديدة واختبارات حية واأحداث
تدعو اإىل التحدي كي يثري اأ�سئل ًة عن �سخ�س اهلل ،ولكي يعلن الطرق املتعددة
التي يتوا�سل بها مع االإن�سان.
على �سبيل املثالُ ،و�سعت ترنيمة مو�سى مبا�رش ًة بعد اخلروج املعجزي
ل�سعب اإ�رشائيل من اأر�س م�رش .يو�سح ال�سوؤال البالغي يف (خروج )11 :15
اأن �سعب اهلل كان قد اقتنع لتوه باأن اهلل كلي القدرة وم�ستحق لوالئهم التام.
مل يتوقف ال�سعب كي ي�ساأل نف�سه اإن كانت االآلهة االأخرى توجد ح ًّقا اأم ال.
لكن كان يكفي بالن�سبة لهم اأن يدركوا اأن يهوه اأعلن حقيقة �سخ�سه وقوته
من خالل خال�سهم.
ابتداء من العبور العظيم للبحر االأحمر ،ياأخذ العهد القدمي يف ت�سجيل
ً
حوايل � 800سنة من معامالت اهلل وا�سعة النطاق مع �سعبه .مل يظن �سعب
اإ�رشائيل ب�سبب الهزائم واالنحدار الذي اختربوه اأن يهوه اإله �سعيف ،اأو ال
يهتم بهم ،اأو حتى اأنه اإله من بني العديد من االآلهة القومية االأخرى .لكن
تعامالت اهلل مع ال�سعب و�سلت ذروتها يف االإعالن املهيب امل�سجل يف
(اإ�سعياء .)6 :44
يحتوي العهد القدمي ب�سفة خا�سة على ثالث اأفكار متيز فهم �سعب
اإ�رشائيل ل�سخ�س اهلل عن االأمم التي كانت موجودة يف ذلك الوقت .وهذه
جدا لالإعالن الكتابي والزالت مهمة حتى اليوم.
االأفكار اأ�سا�سية ًّ
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اللـه ال يُرى

غالبا ما ت�سور اآلهتها يف �سور اأ�سنام
كانت كل االأمم حول اإ�رشائيل ً
�سور
على هيئة حيوانات .كان االإله الكنعاين بع ًال  -على �سبيل املثال ُ -ي َّ
دائما ما نرى اإ�رشائيل يف كل العهد القدمي
عاد ًة على �سكل ثور �سغريً .
واقع ًة حتت �سغط عظيم لتحويل يهوه اإىل �سنم مرئي.
ي�سجل (خروج  )35 – 1 : 32و(تثنية  )21 – 7 : 9اأنه بينما كان مو�سى
على جبل �سيناء ي�ستمع اإىل اهلل وياأخذ منه النامو�س ،كان ال�سعب م�سغو ًال
ب�سهر ذهبه وت�سكيله على هيئة عجل بهدف عبادته .لقد ظن ال�سعب اأنه من
االأ�سهل اأن يتحدث اإىل اإله ميكن اأن يراه.

تفاقمت م�سكلة االآلهة املرئية بعد اأن انق�سم ال�سعب الواحد اإىل دولتني هما
اإ�رشائيل ويهوذا .ي�سف ( 1ملوك  )33 – 28 : 12كيف عمل امللك رحبعام
ملك يهوذا عجلي ذهب يف بيت اإيل ودان كي يح�سل على تاأييد رعاياه
من الكنعانيني .برر رحبعام عمله هذا بقوله اإن االأ�سنام ت�سبه تابوت
العهد يف اأور�سليم الذي كان يعطي هيئ ًة مرئي ًة هلل غري املرئي .ي�سجل
(1ملوك  )16 – 7 :14كلمة اهلل النهائية املروعة ب�ساأن امللك رحبعام.
حقيقة اأن اهلل غري مرئي هي حقيقة توجد يف كل العهد القدمي .يو�سح
(خروج  )5 – 4 : 20و(تثنية  )9 – 8 : 5و(اإ�سعياء  )20 – 9 : 44اأنه من
�سنما لنعبده.
اخلطاأ اأن ن�سنع متثا ًال اأو ً
ينطوي هذا االأمر على معانٍ وا�سحة تتعلق با�ستماعنا هلل اليوم .يهوه ال
أبدا
يتوا�سل معنا من خالل اأ�سياء مادية م�سنوعة بيد ب�رش .وعلينا اأال نعتقد ا ً
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اأن التماثيل وامل�سوغات الدينية ميكن اأن ُت�ستخدم لتقربنا من اهلل .الزال اهلل
يعادي ب�سدة اأي �سكل من اأ�سكال االأ�سنام.
اللـه لي�س قوةً طبيعي ًة

كانت اأمم كثرية حول اإ�رشائيل ت�ستخدم االآلهة لتف�سري ف�سول ال�سنة
واملناخ .اعتقد هوؤالء  -على �سبيل املثال  -اأن الربق والرعد ميكن اأن يكونا
واحدا .واأن الفي�سان ال�سنوي للنيل هو اإله اآخر .كما ربطت اأمم اأخرى
إلها
ً
ا ً
اآلهتها بدورة االأمطار التي كانت ت�سقي حما�سيلها.

جزءا منها ،فهو
لكن يهوه اإله اإ�رشائيل احلي هو ُمن َّزه عن الطبيعة ولي�س ً
خالق وحافظ كل االأ�سياء .لذا ،ال ميكن اأن يتوحد ب�سخ�سه مع ا ٍّأي من معامل
الطبيعة التي خلقها.
ي�ستخدم العهد القدمي اأحيا ًنا ت�سبيهات �سعرية جمازية م�ستمدة من الطبيعة
أبدا مع
لي�سف اهلل مثل النور والنار مث ًال .لكن �سخ�س اهلل ال ميكن اأن يتوحد ا ً
ا ٍّأي من معامل العامل الطبيعي .نرى ذلك على �سبيل املثال يف (خروج )18 :19
و(تثنية  )36 – 32 : 4و( 1ملوك  )13 – 11 : 19و(مزمور )7 – 1 : 104
و(حزقيال .)28 – 24 : 1
أي�سا عالقة وا�سحة باأخذنا لالإعالنات من اهلل .يعتقد بع�س
لهذا االأمر ا ً
النا�س اأنهم يكونون اأقرب اإىل اهلل وهم يف الكني�سة – يف مبنى م�سنوع بيد
ب�رشية .بينما يعتقد اآخرون اأنهم يكونون اأقرب اإليه وهم يف غابة اأو حقل .لي�س
اأي من الفريقني على �سواب بالطبع؛ حيث يتاأ�س�س كالهما على اأفكار وثنية
عن االآلهة قاومها �سعب اإ�رشائيل يف املا�سي وعلى الكني�سة اأن تواجهها اليوم.
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يف بع�س االأحيان ،ن�سمع اهلل يتحدث اإلينا ونحن داخل مبانٍ م�سنوعة بيد
ب�رش ،اأو ونحن يف الهواء الطلق .لكن وجودنا يف هذه االأماكن لي�س هو �سبب
ا�ستماعنا اإليه
اللـه لي�س جمرَّدًا

جدا من كل
متاما عن اأية اأو�ساف ب�رشية ،والأنه اأعظم ًّ
الأن يهوه من َّزه ً
حكمة االإن�سان ،مل يحاول الكتاب املقد�س اأن ي�سفه باأية كلمات ب�رشية.
لي�س هناك اأي تعبري مادي اأو فل�سفي ميكن اأن يقودنا اإىل فهم ماهية اهلل اأو
يقودنا اإىل اأعماق �سخ�سه اأو اإىل �سماع فكره وم�سورته.
ال يحاول العهد القدمي اأن يقدم حتلي ًال ل�سخ�س اهلل ،وال حتى اأن يت�ساءل
غريبا عن فكر �سعب اإ�رشائيل عن اهلل.
عن ماهيته ،فهذا
التوجه املجرد كان ً
ُّ
كان �سعب اإ�رشائيل – على عك�س االأمم االأخرى – ال يفكر يف اهلل بطريقة
غيبية جمردة .لكنهم كانوا يتاأملون يف عالقته بحياتهم وجتاربهم الب�رشية،
حماولني ا�ستك�ساف تلك العالقة.
ٍ
�سخ�س ما عن طريق و�سف هيئته :عمره ولون ب�رشته
ميكننا تعريف
وطوله ووزنه وهكذا .رمبا يعطينا مثل هذا الو�سف �سور ًة عقلي ًة دقيق ًة
عنه .لكنه ال يك�سف �سي ًئا ذا اأهمية عن هذا ال�سخ�س؛ حيث اإنه من االأف�سل
اأن ن�سفه فيما يتعلق بكيفية رد فعله ملواقف معينة وما هي قدراته
و�سخ�سيته .ميكنك كذلك اأن تروي حادث ًة ما تو�سح �سخ�سيته وت�سف كل
االأ�سياء التي يتفوه بها .هذه هي الطريقة التي و�سف بها �سعب اإ�رشائيل
اهلل يف العهد القدمي.
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ماهية اللـه

يقدم اهلل لنا �سخ�سه يف كل الكتاب املقد�س ،فكل اأ�سفار العهد القدمي البالغ
�سفرا ت�سف لنا
�سفرا وكل اأ�سفار العهد اجلديد البالغ عددها ً 27
عددها ً 39
الطرق املختلفة التي اأعلن اهلل بها عن ذاته ل�سعبه.

ت�سف االأ�سحاحات االأوىل من �سفر التكوين اإعالن اهلل عن ذاته من
خالل اخلليقة .ثم يقدم الكتاب املقد�س بعد ذلك وحتى �سفر نحميا �سل�سل ًة
من االأحداث التاريخية الطويلة واملعقدة التي تغطي حوايل األفي عام
ابتداء من وقت اإبراهيم يف الع�رش
من تعامالت اهلل مع �سعب اإ�رشائيل –
ً
ومرورا باالإمرباطوريات االآ�سورية والبابلية والفار�سية
الربونزي االأو�سط
ً
وحتى قرنني قبل جميء ال�سيد امل�سيح.
اإىل جانب االأ�سفار التي تتحدث عن اإعالن اهلل عن ذاته من خالل اخلليقة
والتاريخ ،يحتوي العهد القدمي على العديد من االأ�سفار االأخرى التي تو�سح
معامالت اهلل من خالل ظروف احلياة اليومية العادية ومع احلياة ال�سخ�سية
الأنا�س عاديني .نرى ذلك يف اأ�سفار مثل راعوث واأ�ستري واأيوب ويونان
واالأمثال واملزامري ،كما نراه يف كل االأ�سفار النبوية من اإ�سعياء اإىل مالخي.
يقدم لنا العهد القدمي من خالل ا�ستخدامه للعديد من االأنواع واالأ�ساليب
االأدبية وجهات نظر �ستى فيما يتعلق بكيفية توا�سل اهلل مع �سعبه .لكن
هناك مع ذلك ثالث اأفكار اإلهية رئي�سية ت�سود العهد القدمي ومتثل اأ�سا�س
عالقة �سعب اإ�رشائيل مع يهوه.
جيدا اإن اأردنا اأن ن�ستمع هلل؛ وذلك الأننا
وعلينا اأن نفهم هذه االأفكار ً
بحاجة اإىل معرفة من هو يهوه حتى نفهم كيف يتحدث اإلينا.
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اللـه يعمل
يعلن العهد القدمي اأن �سعب اإ�رشائيل كان يلتقي اهلل يف كل اأحداث حياته
القومية .وحقيقة اأن اهلل يعمل هي التي اأك�سبت للتاريخ معناه .اإن احلياة
ق�سدا
لي�ست دائر ًة من االأحداث الع�سوائية التي ال معنى لها .لكن لها
ً
وت�سميما يرتكزان على �سخ�س اهلل الذي يتوا�سل مع االإن�سان من خالل كل
ً
االأحداث التاريخية.
يو�سح العهد القدمي اأن يهوه هو املتحكم يف كل التاريخ من عهد نوح
وحتى عهد نحميا ،واأنه يعلن ل�سعبه م�سيئته من خالل اأحداث التاريخ.
�رشا – هو جزء من ق�سد اهلل ل�سعبه.
خريا كان اأم ً
اإن كل �سيء يحدث – ً
متثل هذه احلقيقة االإميانية الرا�سخة اأ�سا�س فهم وتف�سري العهد القدمي
لالأحداث التاريخية.
يعرب عن عمل اهلل من خالل اأربع حقائق
ميكننا القول اإن العهد القدمي ِّ
اإميانية هي:
اللـه يختار �سعبه عامال ً يف حياتهم

يرى البع�س اأن هجرة اإبراهيم من بالد ما بني النهرين مثلها مثل العديد
جزءا من
من الهجرات يف ذك الوقت ،لكن الكتاب املقد�س يرى اأنها كانت ً
خطة اهلل له.
لقد كان وعد اهلل الإبراهيم يف (تكوين  )3 : 12هو القوة املحركة يف حياة
اإبراهيم .وهذا يو�سح اأن يهوه اأراد اأن ي�ستخدم اإبراهيم كي يت�سارك يف
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حمبته االإلهية مع كل العامل .ت�سود هذه احلقيقة االإميانية ق�سة منو �سعب
اإ�رشائيل وهي كذلك قلب االإميان الكتابي.
يحاول البع�س �رشح حادثة خروج �سعب اإ�رشائيل من م�رش باالإ�سارة اإىل
جغرافية ودميغرافية املنطقة .لكن اخلروج من املنظور الكتابي هو اإعالن
هلل عن ذاته ،فبدون تدخله ما كان من املمكن للخروج اأن يحدث.
نقراأ يف كل الكتاب املقد�س اأن �سعب اإ�رشائيل كانوا ي�سريون با�ستمرار اإىل
دائما
حادثة اخلروج كي ي ِّذكروا اأنف�سهم ب�سخ�س اهلل .فهذه احلادثة توؤكد لهم ً
قدر ب�ساأن طبيعة عمله.
اأن اهلل عامل يف التاريخ ،وتك�سف لهم عن حقائق ال ُت َّ
اللـه يحب �سعبه حمب ًة عامل ًة

تو�سح اأحداث �سفر اخلروج اأن اهلل يختار �سعبه عام ًال يف حياتهم .وتو�سح
كذلك اأنه يحبهم حمب ًة عامل ًة .كان العبيد �سعفاء ،وكان قادتهم غري حمنكني
وكان امل�رشيون اأقوياء .وعليه ،لو كان �سعب اإ�رشائيل قد اعتمد على قوى
ب�رشية ،لكان اخلروج قد ف�سل بكل تاأكيد.
تو�سح بع�س االأجزاء الكتابية مثل (تثنية  )8 – 7 : 26اأن اأجيال اليهود
التي جاءت بعد اخلروج كانت تتطلع اإىل اهلل ال�سميع املحب باعتباره امل�سدر
وا�سحا
الوحيد املمكن لتف�سري حادثة اخلروج التي كانت بالن�سبة لهم اإعال ًنا
ً
عن قوة اهلل وعظمته ،وكانت كذلك جتربة توا�سل معه واإعال ًنا ملحبته.
تركز حادثة اخلروج على اأنا�س ال حول لهم وال قوة .وي�ستخدم الكتاب
دائما اأن اهلل يهتم ب�سفة خا�سة باالعتناء
املقد�س هذه احلقيقة كي يذ ِّكرنا ً
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ب�سحايا الظلم والقهر .لقد اأعطانا اهلل حمبته كي نت�سارك فيها مع املحتاجني
واملجروحني ،ولي�س فقط من اأجل بركتنا ال�سخ�سية.
عندما نعرف من هو اهلل ح ًّقا� ،سنبداأ وقتها يف تقدير املبادئ االإلهية
االأبدية التي تكمن وراء كالمه .لن نحتاج على �سبيل املثال اإىل �سماع
يوجهنا نحو العناية باملقهورين؛ وذلك الأن الكتاب املقد�س
�سوت مادي ِّ
دائما .ميكننا القول اإن هذا املبداأ هو جزء
يعلن اأن هذا االأمر هو يف قلب اهلل ً
من م�سيئة اهلل العامة .لكننا نحتاج اإىل �سماع اإر�ساداته فيما يتعلق بكيفية
التعبري عن حمبته واهتمامه يف كل موقف من املواقف – اأي نحتاج اإىل
�سماع م�سيئته اخلا�سة.
�سرنى يف اجلزاأين الثالث والرابع اأن مبادئ اهلل االإلهية مثبته وموؤكدة يف
الكتاب املقد�س .لكنه يطبقها – من خالل الروح – باأ�ساليب خا�سة تعك�س
حمبته وتختلف من موقف اإىل اآخر.
عمل اللـه قوي بال حدود

نرى القوة االإلهية يف كل اأعمال اهلل وتوا�سله مع �سعبه يف الكتاب املقد�س.
يعمل يهوه بقوة وقدرة كي يخل�س �سعبه من العبودية .وهو يتحكم كذلك يف
كل قوى الطبيعة وقوة ال�سعوب.

حتدث اهلل مع مو�سى من خالل عليقة م�ستعلة .واأنزل على م�رش العديد من
وماء يف ال�سحراء
ال�رشبات .كما �سق االأنهار والبحار واأعطى �سعبه
طعاما ً
ً
وا�ستخدم ال�سعوب الوثنية املحيطة كي ينفذ خطته ل�سعبه – �سواء كان ذلك
دائما ي�ستخدمهم كي يعلن ق�سده املحب ل�سعبه
ً
ق�ساء اأو برك ًة .لكنه كان ً
املختار.
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دائما اأن اهلل كلي املحبة وكلي القدرة
علينا ونحن ن�ستمع اإىل اهلل اأن نتذكر ً
هو الذي يحدثنا؛ الأن هذا من �ساأنه اأن يقوي رغبتنا يف اال�ستماع اإليه
وت�سميمنا و�سربنا على فعل ذلك .ويقوي كذلك ثقتنا يف فعالية كلماته.
عمل اللـه هو عادل دائ ًما

النامو�س هو عالمة اأخرى من عالمات العهد القدمي على عمل اهلل .وهو
دائما متف ًقا مع مقايي�سه للعدل
يدل على اأن توا�سل اهلل مع االإن�سان ياأتي ً
دائما
أمرا ا
ولي�س ا ً
ًّ
إجباريا اأو غري متوقع .حتتل االأخالقيات والعدالة ً
أبدا ا ً
مركز معامالت اهلل مع �سعبه.
ي�سف (خروج  )22 – 2 : 3االإعالنات االإلهية التي اأخذها مو�سى يف
الربية وي�سف (اإ�سعياء  )5 - 1 : 6االإعالنات االإلهية التي اأخذها اإ�سعياء يف
الهيكل .يو�سح هذان اجلزاآن الكتابيان اأن ما اأثر على مو�سى واإ�سعياء مل يكن
عامل التجربة الفوقية .لكنهما ا�ستجابا الإعالن اهلل باأن اعرتفا له بعجزهما
ونق�سهما ال�سخ�سي اأمام كماله االأدبي.
وهذا يدل على اأنه يجب علينا اأن ن�سلم مبطالب عدالة اهلل عندما يتحدث
اإلينا �سواء كان ذلك يف هيكل اأو من خالل التاريخ اأو الطبيعة اأو جتارب
حياتنا اليومية .وعندما ن�ستمع اإىل اهلل ،علينا اأن نتوقع منه اأن يتعامل مع
خطايانا ونقائ�سنا وهو يعطينا اإر�ساداته.
عمل اللـه

نرى يف كل العهد القدمي عمل اختيار وحمبة وقوة وعدالة اهلل .لكن مع
تعاقب االأجيال اأ�سبحت مملكتا اإ�رشائيل ويهوذا غري ذي �ساأن لدرجة اأن
االإمرباطوريات العظيمة حولهما �ستتهما .البد واأن الكثريين من اليهود
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العاديني وقتها ظنوا اأن هذه القوى االأجنبية هي امل�سيطرة على زمام االأمور
ولي�س اهلل.
ي�سارع موؤمنون كثريون يف الوقت احلايل مع وعود اهلل لهم ب�سبب ما
يواجهونه من م�ساكل �سخ�سية و�سغوط اجتماعية كبرية .لكن لي�ست هذه
مب�سكلة جديدة؛ حيث مر �سعب اإ�رشائيل بنف�س هذا ال�رشاع.
اإىل اأي مدى كانت كلمات اهلل الإبراهيم كلمات عملية بالن�سبة ل�سعب كان
يعي�س يف ظل اإمرباطوريات عظيمة؟ اإىل اأي مدى كانت اأعمال اهلل العظيمة
عند اخلروج ذات معنى بالن�سبة للعبيد اليهود يف بابل؟ لو اأن �سعب اإ�رشائيل
هو �سعب خمتار من ِق َبل اهلل ،فلماذا مل ينت�رشوا يف كل معاركهم؟ ولو اأن اهلل
هو املتحكم يف كل االأمور ،فكيف يكون لالأمم االأخرى اليد العليا؟
اأعطى اأنبياء العهد القدمي اإجاب ًة وا�سح ًة عن هذه االأ�سئلة ،وهي اإجابة
وثيقة ال�سلة ب�رشاعنا اليوم يف اال�ستماع اإىل اهلل وفهم م�سيئته .علم
االأنبياء اأن اإعالن اهلل عن ذاته وحمبته اإمنا ي�سع علينا م�سوؤوليات عظيمة.
كان �سعب اإ�رشائيل �سيثمر يف حالة اأمانته .اأما يف حالة عدم االأمانة ،فكان
عليه اأن يرجع اإىل اهلل كي يح�سل على الغفران.
املف�سلون لديه ،لكن
تخيل �سعب اإ�رشائيل اأن اإعالنات اهلل لهم تو�سح اأنهم
َّ
االأنبياء كانوا يعلمون اأن ق�سد يهوه هو خال�س ومباركة كل اأمم االأر�س
يف�سل �سعب
كما وعد اإبراهيم يف (تكوين  )3 : 12على الرغم من اأن اهلل كان ِّ
اإ�رشائيل ب�سفة خا�سة ،وعلى الرغم من اأنه كان باإمكانهم اختبار اأعمال اهلل
العظيمة ،اإال اأن حمبة اهلل وقوته تعمالن فقط يف اإطار عدالة اهلل.
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ال يختلف االأمر بالن�سبة لنا ،فامتيازنا كاأبناء هلل يزيد من م�سوؤوليتنا نحو
اإظهار عدالة اهلل .واختبارنا للخال�س يعظم م�سوؤوليتنا نحو ال�سهادة لكل
قبائل االأر�س عن قوة اهلل وحمبته املخل�سة.
غالبا ما �سببت معرفة االأنبياء مل�سيئة اهلل – من خالل ا�ستماعهم النبوي
ً
�رشاعا بينهم وبني حكام اإ�رشائيل .رمبا بدت ن�سائح االأنبياء للملوك
اإليه –
ً
متناق�سة يف بع�س االأحيان .يف (اإ�سعياء  )5 – 4 : 31على �سبيل املثال،
ين�سح النبي امللك باأن اهلل قادر على حماية ال�سعب من الغزو االآ�سوري .لكن
اإرميا اأعلن العك�س بعد ذلك باأجيال قليلة كما نقراأ يف (اإرميا .)15 – 1 : 7
لكن على الرغم من اختالفات االإعالنات النبوية ،اإال اأن املبداأ النبوي الذي
يكمن وراءها هو واحد :ال�سعب الذي يعادي اهلل – �سواء كان �سعب اأ�سور
اأو �سعب يهوذا – �سيقع عليه ق�ساء اهلل .وهذا يعني اأن �سبي بابل ودمار
متاما.
اأور�سليم كانا توا�س ًال من اهلل مع ال�سعب ،كما كان اخلروج من م�رش ً
نرى هذه احلقيقة بو�سوح يف (اإرميا .)10 – 1 : 24
�سعبا على فهم اليهود؛ حيث كانوا يعتقدون اأن اهلل يف
كان هذا االأمر
ً
جانبهم .لكن الكتاب املقد�س ي�رشح ملاذا كان اهلل يرتك �سعبه اأحيا ًنا .اإن
جدا من التكوين اإىل مالخي ،ومن متى اإىل الروؤيا:
املبداأ الكتابي وا�سح ًّ
دائما مغل ًفا بالنعمة
الع�سيان يوؤدي اإىل الق�ساء .لكن هذا الق�ساء ياأتي ً
والغفران ،وهو الزال هكذا اإىل اليوم.
كانت الن�سو�س النبوية مثل (مزمور  )47و(عامو�س ُ )5 : 2 – 3 : 1تذ ِّكر
اليهود اأن اهلل هو املتحكم يف كل االأمم ولي�س فقط يف �سعب اإ�رشائيل حتى
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واإن بدا االأمر عك�س ذلك .يعلن (اإ�سعياء  20 – 1 : 44و 4 – 1 : 45و: 47
 15 – 1و )6 : 49اأن يهوه هو اإله كل العامل.
لذلك مل يكن ال�سبي اليهودي اإعال ًنا لهزمية اهلل بل لعدالته ،فقوة اهلل مل تنت ِه
تفن الأنه وعد اأن يقيم من بني الفر�س خملِّ ً�سا ل�سعبه .كما وعد اأن
وحمبته مل َ
نورا لكل االأمم.
يتمم وعده الإبراهيم من خالل خادمه الذي �سيكون ً
يو�سح لنا هذا الو�سف املخت�رش لعمل اهلل اأن «اال�ستماع اإىل اهلل» لي�س
ممار�س ًة روحي ًة منف�سل ًة بع�س ال�سيء عن واقع احلياة اليومية .لقد اخترب
�سعب اهلل على مدار التاريخ االإله العامل املتحدث الذي يعلن عن نف�سه من
خالل مواقف عملية يف عظمة اخلروج وفظاعة ال�سبي.
ال يهم اإن كانت ظروفنا ال�سخ�سية مفرحة اأو حمزنة اأو حتى فاترة ،فاهلل
دائما معنا يتحدث اإلينا ويعلن لنا حمبته ويو�سل لنا مقا�سده .وهو يعطي
ً
لنا كلمات حميية متنحنا الرجاء.
اللـه ذات
أي�سا اأن له وجود ذاتي .نتناول
كما يوؤكد العهد اجلديد اأن اهلل يعمل ،يوؤكد ا ً
طبيعة ذات اهلل بتف�سيل اأكرث يف كتاب «معرفة االآب» .يتوا�سل يهوه مع
�سعبه من خالل اأحداث التاريخ العظيمة .لكنه مع ذلك ال يتوا�سل معهم
بطريقة ميكانيكية جمردة ال �سخ�سية ،فهو يهتم بالعامل وبالب�رشية ولي�س
أبدا عن االإن�سان واحتياجاته.
ببعيد ا ً
هوائيا ال ميكن
توؤكد كل االأحداث العظيمة يف العهد القدمي اأن اهلل لي�س
ًّ
دائما وف ًقا لطبيعته .ال ي�ستغل اهلل االأحداث
التنبوؤ باأعماله ،لكنه يعمل ً
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ل�ساحله بل يعمل بالنعمة لكي ُيظهر حمبته العظيمة .وهو ال يفر�س اإرادته
حتى ي�سل اإىل مقا�سده بل يعمل الأنه يهتم باالإن�سان ومبا فيه خري له.
يركز العهد اجلديد على كيفية توا�سل اهلل ب�سورة �سخ�سيه مع اإ�رشائيل
�سعبه وكيفية حديثه معهم كاأمة اأي كمجموعة من النا�س ،اإال اأنه من اخلطاأ
اأن نعتقد اأن اهلل يتوا�سل مع النا�س يف جمموعات كبرية فقط.
يتاأ�س�س االإعالن الكتابي عن اهلل على اهتمام اهلل ال�سخ�سي باإبراهيم و�سارة
عندما كانا مقيمني يف اأر�س غريبة .ثم يو�سح الكتاب املقد�س بعد ذلك اأن
اهتماما عمي ًقا بهاجر واإ�سماعيل – بجارية م�رشية وابنها –
أي�سا
اهلل اهتم ا ً
ً
عندما ُطردا من بيت اإبراهيم .ثم يروي كيف حمى اهلل يو�سف وخل�سه من
عائلته ومن امل�رشيني .ثم يحدثنا عن اهتمامه ال�سخ�سي العظيم باأ�سخا�س
وثنيني مثل راحاب وراعوث ونعمي واأهل نينوى.
تو�سح الكثري من ال�سلوات والت�سبيحات يف �سفر املزامري اإدراك ال�ساجدين
�سخ�سيا بتفا�سيل حياتهم العادية .نرى ذلك
اهتماما
حلقيقة اأن اهلل يهتم
ًّ
ً
على �سبيل املثال يف (مزمور .)139 ، 86 ، 69 ، 51 ، 35 ، 23 ، 17 ، 13
كما اأكد اأنبياء كثريون على اأهمية االلتزام الفردي نحو ذات اهلل.
ت�سبيهات �سخ�سية

نرى تركيز العهد القدمي على الوجود الذاتي هلل ب�سور خا�سة يف االأ�سماء
واالألقاب والت�سبيهات امل�ستخدمة لتعريف وو�سف اهلل .وهذه نقطة نتناولها
بالتف�سيل يف كتاب «معرفة االآب».
ي�ستخدم �سفر هو�سع ت�سبيه العالقات ال�سخ�سية املك�سورة لتو�سيح كيف
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يتوا�سل اهلل مع االإن�سان ب�سورة �سخ�سية واالأمل الذي يتحمله من جراء
التوا�سل بهذه الطريقة .تو�سح بع�س االأجزاء الكتابية مثل (خروج )22 : 4
و(اإ�سعياء  2 : 1و 15 : 49و )13 : 66و(اإرميا  )32 : 31و(حزقيال )8 – 3 : 16
و(هو�سع  23 – 14 : 2و )4 : 11الطريقة ال�سخ�سية التي يتوا�سل بها اهلل
مع �سعبه.
على الرغم من اأن العهد القدمي ي�سف اهلل با�ستخدام ت�سبيهات مرتبطة
بالعالقات العائلية ،اإال اأنه يتحدث عنه اأكرث كحاكم ل�سعبه ،فهو امللك وال�سيد
والراعي والقائد يف املعارك .اإن كل ت�سبيه لو�سف اهلل هو يف الواقع حماولة
ملن َّزهة عن كل ت�سبيه ب�رشي .كما يو�سح كل ا�سم من
لو�سف الذات االإلهية ا ُ
جانبا معي ًنا من �سفات �سخ�سه .لكن
اأ�سماء اهلل وكل �سورة جمازية ت�سفه
ً
علينا اأن نفهم كل ا�سم هلل يف اإطار كل االأ�سماء االإلهية.
الأننا لو ركزنا فقط على ن�سو�س العهد القدمي التي ت�سف اهلل كزوج واأب،
ف�سنفقد بكل تاأكيد ال�سعور باخل�سية والده�سة الذي ميالأ العهد القدمي .ولو
انطباعا باأنه
ركزنا فقط على اهلل باعتباره ال�سيد اأو امللك ،فرمبا ناأخذ
ً
ديكتاتور ٍ
قا�س.
مل ِحبة
متاما عن االإن�سان ،لكن العهد القدمي يعلن اأن اأعمال اهلل ا ُ
اهلل يختلف ً
من خال�س وبركة و�سلت بني كمال اهلل ونق�س الب�رش .ولهذه االأعمال معنى.
الأن اهلل لي�س قو ًة اأو اإراد ًة جمرد ًة ،بل ذات مبا يرتبط بذلك من حتدثه لنا
وا�ستماعنا اإليه.
اللـه حمتجب
ي�سود العهد القدمي ذلك االعتقاد الرا�سخ باأن اهلل يعلن عن طبيعته من خالل
ون�ساء يتقابلون مع
معامالته مع �سعبه .يف كل الكتاب املقد�س نرى رجا ًال
ً
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اهلل من خالل اأحداث حياتهم اليومية العادية .ومن الوا�سح اأنه يتوا�سل
بعيدا عنهم يوجد
توا�س ًال
إلها ً
�سخ�سيا مع النا�س على االأر�س ،فهو لي�س ا ً
ًّ
يف ال�سماء.
يجد الكثريون اليوم �سعوب ًة يف قبول مثل هذه احلقيقة ،فهم مل يختربوا
اأحدا ًثا مثل اخلروج ولي�ست لديهم خربات مثل خربات مو�سى يف الربية اأو
اإ�سعياء يف الهيكل .وبالتايل يت�ساءلون اإن كانت لتعاليم العهد القدمي اأية
عالقة بحياتهم احلا�رشة.
يعالج العهد القدمي مثل هذه ال�سكوك باإ�سافته حلقيقة ثالثة عن طبيعة
اهلل .يتحدث العهد القدمي عن اهلل كاالإله العامل من خالل التاريخ والعالقات
أي�سا كاالإله املحتجب عن اأنا�س العهد القدمي كما هو للكثريين
ال�سخ�سية وا ً
اليوم.
غالبا ما كان ي�سعب على اأفراد �سعب اإ�رشائيل اأن يجدوا اأي اأثر هلل بينما
ً
يحتاجونه ب�سدة الكت�ساف معنى حلياتهم .مل جتعلهم اأحداث التاريخ املرئية
دائما اأن اهلل كلي القوة وكلي املحبة .ومل َت ُنم تفا�سيل حياتهم
يوؤمنون ً
�سخ�سيا كان يتوا�سل معهم ب�سورة
حيا
دائما على اأن ا ً
ًّ
إلها ًّ
ال�سخ�سية ً
غالبا ما يحدث ،حيث جند ال�رش واملعاناة ي�سودان
جميلة .لكن العك�س كان ً
حياتهما كما يوؤثران على حياتنا نحن اليوم.
يجد موؤمنون قليلون �سعوب ًة يف �سماع اهلل وفهم م�سيئته عندما يختربون
اأحدا ًثا معجزية وبركة وا�سحة يف حياتهم – عندما يكون من الوا�سح اأن
اهلل اأقرب اإليهم من اأي �سديق ب�رشي.
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دائما ممتلئ ًة باملعجزات املثرية واالختبارات
لكن حياتنا الروحية لي�ست ً
حمتجبا ومن ال�سعب
الفوقية ،فهناك بع�س االأوقات التي يبدو اهلل فيها
ً
جدا
�سماع �سوته .نرى يف كتاب «االإميان احلي» اأن مثل هذه االأوقات مهمة ًّ
لتنمية االإميان النا�سج.
يو�سح العهد القدمي اأن هناك اأوقا ًتا يبدو فيها اهلل اأبعد ما يكون عن القوة
والعمل ،وذلك عندما ي�سيع من االإن�سان و�سط اأعماق ياأ�سه .يت�سح هذا االأمر
ب�سورة خا�سة يف �سفر املزامري .حتتفي بع�س املزامري باأعمال اهلل العظيمة.
يعرب عن احلزن واالرتباك والرعب ،وعن اأن حقائق واقع
لكن البع�س االآخر ِّ
احلياة تبدو غري متفقة مع ما ُيقال عن اأعمال اهلل العظيمة يف املا�سي.
وحتى تلك املزامري التي تن�سح بالثقة يف اهلل ،تقول اإننا يجب اأن نبحث عنه
يف اأحلك اأوقات الظالم.
البعد ال�سخ�سي

من املمكن ونحن نقراأ الكتاب املقد�س اأن نركز فقط على الق�س�س التي
تو�سح حمبة اهلل وقوته .لكن الكتاب املقد�س ي�سجل اإىل جانب هذه الق�س�س
ال�رشاعات التي مر بها كثريون فيما يتعلق باحتجاب اهلل .على �سبيل املثال:
غالبا ما يجد مقا�سد اهلل
♦ كان اإبراهيم رجل اإميان عظيم ،لكنه كان ً
حمري ًة .وكان من ال�سعب عليه يف بع�س االأوقات اأن يو ِّفق بني هذه
املقا�سد وطبيعة اهلل لدرجة اأنه حتدث مع اهلل يف ذلك.
♦ متتع مو�سى بعالقة حميمة مع اهلل على نحو ا�ستثنائي ،لكن حياته
كانت ممتلئ ًة باأ�سئلة و�سكاوى بينما كان ي�سارع للتوفيق بني وعود
جاريا حوله.
اهلل وما كان يراه
ًّ
عظيما با�سم اهلل على جبل الكرمل ،كما اخترب قوة
ن�رشا
♦ حقق اإيليا
ً
ً
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اهلل بالعديد من الطرق الرائعة .ومع ذلك بدا له اأن اهلل قد تركه ،ف�سك
يف حمبة اهلل وقوته وطلب املوت لنف�سه.
نبيا واأنه يحبه ويحميه ،ومع
♦ كان اإرميا يعلم اأن اهلل اختاره ليكون ًّ
ذلك بدا له اأن اهلل ال يرغب يف تاأييد اإعالناته النبوية .مل يحدث �سيء
عاما بعد اأن اأطاع اهلل معل ًنا دمار اأور�سليم ،فت�ساءل اإرميا
ملدة ً 25
مل ُولد وجاء اإىل هذه احلياة.
احتجاب اهلل فكرة اأ�سا�سية يف �سفري اأيوب واجلامعة .يو�سح كال ال�سفرين
اأن اهلل ال ُيعرف على م�ستوى الفكر واخليال ،بل على م�ستوى احلقيقة من
خالل العالقة ال�سخ�سية .ت�رشع اأيوب اإىل اهلل كي يتحدث اإليه .وقد ا�ستجاب
اهلل له لكن لي�س بالطريقة التي توقعها.
تعلم اأيوب من ا�ستماعه هلل اأن �سعوبة فهم جتارب احلياة املرة ،و�سعوبة
فهم كيفية عمل اهلل لي�ست باالأمر املهم ،املهم هو اأن اهلل موجود بالفعل.
املوؤمنون الذين يقدمون االإجابات ال�سهلة وي�رشون على طلب اهلل واال�ستماع
اإليه� ،سوف يتقابلون معه و�سوف ي�سمعون كلماته.
الكوارث القومية

بدد �سقوط اأور�سليم يف يد نبوخذن�رش توقعات اإ�رشائيل عن اهلل ،حيث بدا
لل�سعب اأن وعود اهلل لهم قد �ساعت واأنه كان �سام ًتا جتاه ما يحدث واأن
يهوه مل يعد معهم.
تعك�س معظم اأجزاء العهد القدمي حرية ال�سعب الذي كان يت�ساءل كيف
ميكن ملثل هذه الكارثة اأن حتل ب�سعب اهلل يف عامل ي�سيطر عليه اهلل .نرى
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مدعوا اأن يفهم ال�سبي البابلي من خالل
من خالل االأنبياء اأن ال�سعب كان
ًّ
حقيقتني مت�سادتني.
غالبا ما
كانت هناك كوارث رهيبة يف املا�سي ،لكن قوة اهلل القدير كانت ً
توقعا حلدوث اأي �سيء من
تتدخل يف امل�سهد لتغري حياة االأ�سخا�س االأقل ً
جانب اهلل .مل يكن اخلروج برك ًة ميكن اال�ستغناء عنها ،لكنه كان اإجابة اهلل
عن عبودية ال�سعب والتهديد بالفناء.
كان اليهود يعانون نتيج ًة لع�سيانهم ك�سعب ،وال ميكن الإله عادل اأن
يتغا�سى عن النق�س االأخالقي والظلم االجتماعي ل�سعبه .لكن على الرغم
من اأن عدالة اهلل بدت متغلب ًة على حمبته ،اأعلن االأنبياء اأن اهلل �سيظل اأمي ًنا
يف وعوده و�سوف يبارك �سعب اإ�رشائيل يف النهاية.
ال يحاول العهد القدمي يف الغالب اأن ي�رشح ملاذا كان اهلل يبدو �سام ًتا
وحمتجبا عن �سعبه ،لكنه بد ًال من ذلك يعطي اإجاب ًة وا�سح ًة وعملي ًة
ً
لالأ�سخا�س الذين يجدون �سعوب ًة يف �سماع �سوت اهلل يف حياتهم.
بينما يتاأمل رجال ون�ساء الكتاب املقد�س يف معاناتهم ،كانوا ال يجدون
مفرا من االعرتاف باأن طرق اهلل حمرية ومربكة .وكان عليهم اأن يتعلموا
ًّ
نادرا ما تتوافق مع توقعاتنا غري الكاملة.
مثلنا اأن كمال طرق عمل يهوه ً
أي�سا اأن اهلل توا�سل معهم بقوة من خالل تاريخهم
اأكد اأنا�س العهد القدمي ا ً
وجتاربهم ال�سخ�سية .وهذا اأعطاهم الثقة يف اأن اهلل كان يعمل حتى واإن
حمتجبا خلف غيوم ظروفهم الب�رشية.
كان
ً
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مبادئ االإعالن
راأينا اأن االإعالن الكتابي عن اهلل ياأتي يف اإطار عالقاته ال�سخ�سية مع
�سعبه .وهذا يعني اأننا نتعلم عن اأخذ االإعالنات من اهلل وعن اال�ستماع اإليه
من خالل درا�سة هذه العالقات.
وكلما راأينا كيف يتوا�سل اهلل مع االإن�سان يف العديد من املواقف ال�سعبة،
كلما اكت�سفنا عمق �سخ�سه .ثم نبداأ باالإميان يف تطبيق هذه احلقائق
الكتابية على حياتنا.
ي�سع العهد القدمي افرتا�سني اأ�سا�سيني عن اهلل يحددان الطريقة التي
يتوا�سل بها مع االإن�سان .وهذان االفرتا�سان اأ�سا�سيان لفهمنا لطبيعة
االإعالن وللطريقة العملية التي ن�ستمع بها اإىل اهلل.
اللـه يعمل بالنعمة

غالبا ما ي�ستخدم العهد القدمي ت�سبيهات ب�رشية لو�سف اهلل ،فيقول مث ًال
ً
متاما
الوا�سح
فمن
ذلك،
ومع
وهكذا.
وي�سحك
يبكي
إنه
ا
و
وعينني
يدين
اإن له
ً
اأن اهلل يختلف عن الب�رش.

اأعمال اهلل لي�ست تربيرات لل�سلوك االإن�ساين ،وال ميكن الأحد اأن ي�ستغله اأو
دائما �ساحب املبادرة.
يداهنه ،فحينما يتوا�سل اهلل مع االإن�سان يكون هو ً
حتتل مبادرة النعمة االإلهية مركز فهم االإعالن االإلهي ،فكل عالقة وتوا�سل
مع اهلل اإمنا هو قائم كلي ًة على عمل نعمته ال�سخ�سي.
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اختار اهلل اأن يربط نف�سه بكل الب�رشية ،وراأينا كيف دعا اإبراهيم كي مي ِّكنه
من حتقيق هذه الغاية .قام اهلل بهذا العمل بحرية كاملة وبهدف واحد وهو
اأن يت�سارك يف حمبته الرائعة مع كل النا�س يف هذا العامل.
ويوؤكد العهد القدمي عند كل مرحلة من مراحل ق�سة اخلال�س اأن نعمة اهلل
هي نقطة بداية اأي توا�سل بينه وبني االإن�سان وكذلك نقطة بداية اأي اإعالن
من �سخ�سه.
خروج �سعب اإ�رشائيل من م�رش  -على �سبيل املثال  -حدث الأن اهلل راأى
م�سيبة �سعبه واأ�سفق عليهم ولي�س الأن العبيد طلبوا منه ذلك .يتمتع االأفراد
من الرجال والن�ساء بالعالقة مع اهلل ب�سبب مبادرة حمبته الكرمية ولي�س
الأن لهم احلق يف الدخول يف عالقة معه اأو الأن لهم عليه ح ًّقا ما .ال ميكن
دائما يجب اأن يقتحم
الأي �سخ�س اأن يخلق
�سعورا بوجود اهلل اأو �سوته ،فاهلل ً
ً
من اخلارج.
نتناول العالقة املهمة بني مبادرة اهلل الكرمية وا�ستجابتنا لهذه املبادرة
باال�ستماع اإليه يف اجلزء الرابع من هذا الكتاب.
اللـه يتكلم

ال ميكن قراءة العهد القدمي دون مالحظة اإ�رشاره الثابت على اأن اهلل
يتحدث .اأول حقيقتني يعلمهما لنا الكتاب املقد�س عن اهلل يف (تكوين )1
هما اأنه خالق ومتكلم .ويو�سح اأن خلقه وكالمه يرتبطان ببع�سهما البع�س.
انطباعا للبع�س باأن اهلل يتوا�سل مع االإن�سان
رمبا تعطي هذه احلقيقة
ً
ب�سورة اأ�سا�سية من خالل اأعماله العظيمة .وبالفعل يوؤكد العهد القدمي يف
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الكثري من االأحيان اأن اهلل يتوا�سل مع االإن�سان من خالل اأعماله يف التاريخ
ومن خالل جتارب االإن�سان ال�سخ�سية .لكن علينا اأن ندرك اأن كالم اهلل
وعمله لي�سا نف�س ال�سيء.
رائعا عن طبيعة
كانت اأحداث اخلروج بالن�سبة ل�سعب اإ�رشائيل اإعال ًنا ً
اهلل وم�سيئته .لكنها مع ذلك اأو�سلت القليل عن يهوه للم�رشيني .يف بع�س
االأحيان ،يلزم «�سيء اآخر» كي يتحول عمل اإلهي عام اإىل اإعالن اإلهي خا�س.
املميزة للعهد القدمي هو اأن اأنبياء اإ�رشائيل مل يقوموا
من االأ�سياء الرائعة
ِّ
مقدما.
فقط ب�رشح اأعمال اهلل لل�سعب بعد اأن ت�سبح ما�سي ًة بل اأعلنوها لهم
ً
على �سبيل املثال:
قريبا ،مع اأنه مل تكن
♦ اأدان عامو�س ال�سامرة ،واأعلن اأنها �ستنتهي ً
هناك اأية عالمة تدل على ذلك ،بل كانت ال�سامرة حينها يف حالة
ازدهار مل ت�سهدها من قبل.
♦ اأعلن اإرميا خراب اأور�سليم ،وظن ال�سعب اأنه جمنون ليقول اإن �سي ًئا
غري حمتمل كهذا ميكن اأن يحدث.
♦ اأعلن مو�سى عن اخلروج ،بينما كان ال�سعب العرباين الزال حتت
عبودية اأقوى اأمة على وجه االأر�س.
ثبت االأنبياء ك ٌّل على ر�سالته على الرغم من مواجهتهم لل�سخرية واال�سطهاد
يف اأغلب االأحيان؛ وذلك الأنهم كانوا مقتنعني اأن ما كانوا يقولونه هو ر�سالة
اهلل لل�سعب ،والأنهم كانوا يوؤمنون اأن اهلل يعمل يف االأ�سا�س من خالل كالمه.
الفعال بالكلمات التي �سمعوها ،والذي هو طاعة
وكانوا يعلمون اأن حديثهم َّ
هلل ،هو جزء مهم من عملية اهلل اخلالقة.
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اإن اال�ستماع اإىل "اهلل الذي يتكلم ليخلق" كان هو قلب اخلدمة النبوية
يف العهد القدمي .وكان اإظهار االإميان بكلمة اهلل  -عاد ًة من خالل خدامه
االأنبياء املم�سوحني بالروح  -كان هو الفعل التلقائي ال�سابق لعمل اهلل
اخلالق.
راأينا يف كتابي «االإميان احلي» و«اخلدمة بالروح» كيف اأن هذا االأ�سلوب
مل يتغري .االختالف الوحيد هو اأنه منذ يوم اخلم�سني اأ�سبحت اخلدمة النبوية
أ�سا�سيا
جزءا ا
مفتوح ًة لكل �سعب اهلل .ولذلك يجب اأن يكون التوا�سل مع اهلل ً
ًّ
من احلياة النبوية املم�سوحة بالروح لكل املوؤمنني اليوم.
هذه العالقة بني «حديث املوؤمنني بكالم اهلل» و«اأعمال اهلل اخلالقة» هي
ال�سبب وراء تركيزنا على اال�ستماع «النبوي» ومناق�ستنا لـ «اال�ستماع اإىل
اهلل» يف اإطار العملية النبوية االأو�سع .وهذا يوؤكد على اأن ا�ستماعنا لي�س
عملي ًة �سلبي ًة بل هو جزء مهم من خدمة «حديث اهلل – عمل اهلل».
بعيدا �ساك ًنا ال عالقة له بحياة
اإن يهوه اإله اإ�رشائيل احلي لي�س كائ ًنا ً
النا�س العاديني ،لكنه كلي املحبة وكلي القوة وكلي النعمة ،يتحدث ويعمل
حتى يكون لكل اأمم وقبائل االأر�س عالقة مثمرة ذات معنى معه ومع
فعا ًال من عمل اإعالنه.
جزءا َّ
بع�سهم البع�س .وعندما ن�ستمع اإليه ن�سبح ً
اإن دعوتنا لال�ستماع اإىل اهلل لهي امتياز غري عادي وم�سوؤولية رائعة .اإننا
مدعوون مثل االأنبياء يف القدمي اإىل املثول يف حم�رش يهوه املقد�س لكي
ن�ستمع اإىل اأفكاره حتى ير�سلنا بعد ذلك اإىل العامل لنتحدث بكلماته – وذلك
لتتمكن قوته اخلالقة من تغيري حياة املنك�رشين واملجروحني حولنا.
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كلمة اهلل
أبكما غري
اإله الكتاب املقد�س هو اهلل الذي يتحدث؛ اإنه لي�س
�سنما ا ً
ً
قادر على التوا�سل مع �سعبه ،كما اإنه ال يعمل بطريقة اآلية كل ما يفعله
دائما ما ياأخذ زمام
هو اال�ستجابة للطلبات .لكن يهوه هو اإله كلي النعمة ً
املبادرة؛ فهو يتحدث ونحن ن�سمع .وهو يعلن ذاته لكل الذين يتعلمون
كيفية االإن�سات اإليه .نرى ذلك على �سبيل املثال يف (مزمور )7 – 2 : 115
و(اإ�سعياء  )10 – 5 : 46و(حبقوق  )20 – 18 : 2و(1كورنثو�س .)2 : 12
يعلمنا الكتاب املقد�س اأن اهلل يتوا�سل معنا من خالل:
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

اخلليقة (مزمور  )6 – 1 : 19و(رومية .)21 - 18 : 1
االأحداث التاريخية ( 2اأخبار  )23 – 22 : 36و(مزمور )7 : 103
و(اإ�سعياء  )10 – 9 : 46و(عامو�س .)10 - 9 : 2
االآيات والعجائب (تثنية  )22 : 6و(نحميا  )10 : 9و(اأعمال الر�سل
.)22 : 2
االأحداث الطبيعية (�2سموئيل  )1 :21و(حزقيال )20–19 :38
و(اإ�سعياء  )6 :29و(متى .)54 : 27
ال�سمري الب�رشي (رومية  15 – 14 : 2و.)1 : 9
العقل واملنطق (اإ�سعياء  )18 : 1و(متى  )37 : 22و(رومية .)2 : 12
االأحالم والروؤى (تكوين  )15 – 12 : 28و(حزقيال )14 – 1 : 37
و(اأعمال الر�سل .)17 : 2
خدامه النبويني (1كورنثو�س  )10 ، 3 : 12و(1ت�سالونيكي .)20 : 5
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♦ املالئكة (زكريا  )3و(لوقا  20 - 12 : 1و.)28 - 26
♦ االأ�سفار املقد�سة (مزمور  )11 – 7 : 19و( 2تيموثاو�س )17 – 16 : 3
و( 2بطر�س .)21 - 19 : 1
♦ ي�سوع امل�سيح (يوحنا  )18 : 1و(عربانيني .)3 - 1 : 1
يبادر اهلل فيحدثنا من خالل هذه الو�سائل املختلفة ،وذلك من اأجل هدف
اأ�سا�سي وهو اأن يعلن لنا عن ذاته .وهو يفعل ذلك كي نتمكن من معرفته،
وكي نتمكن من حتقيق مقا�سدنا كرجال ون�ساء نعي�س يف هذا العامل.
اال�سم الكتابي العام لو�سائل توا�سل اهلل معنا هو «الكلمة» – وهذا مو�سوع
نتناوله بالتف�سيل يف كتاب «االإميان احلي» .اإذا اأردنا اأن ن�ستمع اإىل اهلل ،اإذا
اأردنا اأن ن�سمع �سوته ونعرف ما «يقوله» ،فعلينا اأن ن�ستمع اإىل «كلمته».
غالبا ما ي�سري ك ٌّل من العهد القدمي واجلديد اإىل «كلمة اهلل» و«كلمة الرب»
ً
و«كلمتك» وهكذا .لذلك من املهم اأن نفهم ما يعنيه الكتاب املقد�س بـ «الكلمة».
دابار:
ُت�ستخدم الكلمة العربية «دابار» لت�سري اإىل «كلمة اهلل» .وهي تعني عادة
ٍ
و�سخ�س ما .لكنها ت�سري اإىل كلمة اهلل املكتوبة
�سفاهيا بني اهلل
توا�س ًال
ًّ
يف (مزمور  )119فقط ،حيث ُت�ستخدم كمرادف لل�رشيعة اأي اخلم�سة اأ�سفار
االأوىل من العهد القدمي.
جمازيا؛ وذلك الأن اهلل
تعبريا
عندما نقول اإن اهلل «يتحدث» ،فنحن ن�ستخدم
ً
ًّ
روح لي�ست لديه حنجرة ول�سان وفم واأحبال �سوتية حرفية .وهو ال يتوا�سل
مع االإن�سان ب�سوت م�سموع ميكن متييزه باالأذن املادية .اإن اأحدا ًثا مثل تلك
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نادرا ما تقع .لكن اهلل عاد ًة ما «يتحدث» بكلمته
َّ
امل�سجلة يف (متى ً )17 : 3
روحيا.
لنا يف اأرواحنا لكي نتمكن من �سماعه
ًّ
غالبا ما ترد كلمة «دابار» يف العهد القدمي كجزء من تعبري «كلمة الرب
ً
�سارت اإىل »...وهذا يوؤكد على مبادرة الرب الكرمية ،حيث تاأتي كلمته اإلينا
اأوالً .ثم بعد ذلك ن�ستجيب نحن – اعرتا ًفا باجلميل – باأن نتوجه للكلمة
بانفتاح حمب وبطاعة الب�سارة.
املعنى احلريف لكلمة «دابار» هو «ما يوجد خلف ال�سيء» .وهي ت�سري اإىل
احلقيقة االإلهية التي توجد خلف الكلمات التي «ن�سمعها» يف اأرواحنا .اإن
هذا االإعالن الذاتي هو اأ�سا�س التعليم الكتابي عن كلمة اهلل .ومن ال�رشوري
نقدر هذه احلقيقة .يثبت ا�ستخدام كلمة «دابار» اأن اهلل يتحدث اإلينا يف
اأن ِّ
االأ�سا�س كي يعلن لنا عن ذاته .وهذا يعني اأننا يجب اأن ن�ستمع اإىل اهلل كي
نعرفه ب�سورة اأف�سل يف املقام االأول .ثم لكي ناأخذ منه اإر�سادات الأنف�سنا
يف املقام الثاين.
يف وقت العهد القدمي ،كان «دابار» ال�سخ�س اأي كلمته هي امتداد ل�سخ�سيته
ولها كذلك وجود م�ستقل بذاتها .وهذا يعني اأن كلمة اهلل هي اإعالن ذاتي
اإلهي عن �سخ�س اهلل املقد�س .وعندما ُنطقت هذه الكلمة اأ�سبح لها وجود
م�ستقل بذاتها �سي�ستمر اإىل االأبد.
االإعالن الذاتي:

يقول موؤمنون كثريون يف الع�رش احلديث اإن «الكلمة هي الكتاب املقد�س».
انطباعا باأن «الكلمة» مقت�رشة على الكتاب.
وهذا لالأ�سف ميكن اأن يعطي
ً
لكن من االأدق اأن نقول« :الكتاب املقد�س هو كلمة اهلل املكتوبة».
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مبا اأن الوظيفة االأ�سا�سية للكلمة هي اإعالن طبيعة اهلل ال�رشمدية ،اإ ًذا يجب
عرب عنها بالعديد من الطرق املتكاملة لكي يتم االإعالن عن طبيعة اهلل
اأن ُي َّ
عرب عنه يف �سكل حمدود.
بكل دقة .اإن امللء االأبدي للكلمة هو اأعظم من اأن ُي َّ
وعليه ،فاإن االأ�سفار املقد�سة هي ال�سكل االأ�سا�سي املكتوب لكلمة اهلل .لكنها
لي�ست كل الكلمة.
يوؤكد بع�س القادة على اأن الكتاب املقد�س هو «كتاب اإر�سادات للحياة»
و«كتاب قواعد للب�رشية» .وهم يعدونا بالنجاح اإن ع�سنا بح�سب املطالب
الكتابية .ولكن التاأكيد الزائد على هذه احلقيقة من �ساأنه اأن يجعلنا نفقد
الق�سد االأ�سا�سي من الكتاب وهو اإعالن اهلل لنا.
�سنخطئ يف فهم ق�سد اهلل اإن قراأنا الكتاب املقد�س فقط بهدف اأن ناأخذ
منه اإر�سادات حلياتنا .لقد اأعطانا اهلل كلمته املكتوبة لكي نعرفه ب�سورة
اأف�سل ولكي نقرتب منه ب�سورة اأعمق.
من املحزن اأن يقود الرتكيز ال�سحيح على اأهمية ومركزية الكتاب بع�س
املوؤمننياإىلعالقةنامو�سيةمعالكتاببد ًالمناأنيقودهماإىلعالقةحيةمعاهلل.
لكن التفكري ال�سائب يف الكلمة ككل – واملو َّؤ�س�س على اإعالن اهلل الذاتي–
توجهات نافعة يف حياتهم .على �سبيل املثال:
يقود الكثريين اإىل تنمية ُّ
�سمى ك ٌّل من ي�سوع واالأ�سفار املقد�سة «الكلمة».
♦ �سنبداأ يف فهم ملاذا ُي َّ
♦ �سنفهم ملاذا يغلف الكتاب املقد�س الكلمة ب�سلطان اهلل االإلهي
وب�سفاته االإلهية كما يف (تثنية  )32 : 12و(مزمور )20 : 103
و(اإ�سعياء  8 : 40و )11 : 55و( 1بطر�س .)25 – 23 : 1
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♦ �سنمار�س ا�ستماعنا هلل – واإعالننا لكلمته – بطريقة اأكرث اتفا ًقا مع
الكتاب يكون �سخ�س اهلل هو مركزها.
«لوجو�س» ( )logosو«رحيما» (:)rhema
ُت�ستخدم كلمة «دابار» لت�سري اإىل ك ٍّل من ر�سالة بعينها من اهلل اإىل
اأ�سخا�س بعينهم ،وكذلك اإىل كل حمتوى اإعالن اهلل عن ذاته .اأما العهد
اجلديد في�ستخدم كلمتني يونانيتني خمتلفتني [للداللة على هذين ال�سقني]
معينة من ِق َبل اهلل،
هما « »rhemaو« .»logosت�سري « »rhemaاإىل كلمة َّ
وت�سري « »logosاإىل اإعالن اهلل العام .نتناول هذه النقطة بتف�سيل اأكرث يف
كتاب «االإميان احلي».
نعلم اأن اهلل اأعلن عن ذاته للب�رشية ب�سورة اأ�سا�سية من خالل �سخ�س
ي�سوع ومن خالل الكتاب املقد�س .ميكننا لذلك اأن نفكر يف ي�سوع باعتباره
«كلمة اهلل ال�سخ�سية» ويف الكتاب املقد�س باعتباره «كلمة اهلل املكتوبة».
عرف ك ٌّل من ي�سوع والكتاب املقد�س باأنهما لوجو�س « »logosاهلل.
لذلك ُي َ
ي�سوع:

مبجرد اأن ندرك اأن ي�سوع هو «كلمة اهلل» – االإعالن اجللي الذاتي الكامل
عن اهلل – ميكننا البدء يف التفكري عن العالقة بني «اال�ستماع اإىل اهلل»
و«كلمة اهلل» ب�سورة اأكرث اتفا ًقا مع الكتاب املقد�س.
ال يقت�رش اال�ستماع اإىل اهلل على االأ�سخا�س املتعلمني الذين لديهم فهم
عقلي للكتاب املقد�س .لكنه جزء من عالقة حية مع �سخ�س ي�سوع وهي
عالقة متاحة للكل بغ�س النظر عن قدراتهم العقلية.
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هذا ال يعني اأن االأ�سفار املقد�سة ال اأهمية لها ،حا�سا بالطبع .لكن من
املمكن اأن نقراأ الكتاب املقد�س بعقولنا الب�رشية فقط وندر�سه بح�سب ذكائنا
ال�سخ�سي .يتبع الكثريون هذه الطريقة ثم يقولون اإنهم بذلك يعرفون كلمة
اهلل .لكن ميكننا اأن ن�ستمع اإىل اهلل يف اأرواحنا بحق مب�ساعدة الروح القد�س.
أي�سا يف العهد
بالطبع ال ت�سري « »logosاإىل ي�سوع فقط ،لكنها ُت�ستخدم ا ً
ملع َلنة بنف�س الطريقة التي ي�ستخدم بها تعبري
اجلديد لت�سف م�سيئة اهلل ا ُ
«كلمة اهلل» يف العهد القدمي .فهي ُت�ستخدم لت�سري على �سبيل املثال اإىل:
♦ اإعالن مبا�رش من ي�سوع ( 1ت�سالونيكي .)15 : 4
♦ جمموع اأقوال اهلل (مرق�س  )13 : 7و(يوحنا .)35 : 10
♦ االأخبار ال�سارة اأو «الب�سارة» عن ي�سوع ُم�س َّلمة ب�سلطانه ومفعلة بقوته
(اأعمال الر�سل  49 ، 26 :13 ،25 :8و 3 :14و 36 ،35 ، 7 :15و32 :16
و )10 :19و(1كورنثو�س  )18 :1و(2كورنثو�س  17 :2و2 : 4
و 19 : 5و )7 :6و(غالطية  )6 :6و(اأف�س�س  )13 :1و(فيلبي )16 :2
و(كولو�سي  )5 :1و(عربانيني .)13 :5
غالبا ما ُت�ستخدم كلمة « »logosلت�سف «االأخبار ال�سارة» اأي «الب�سارة».
ً
والب�سارة يف العهد اجلديد هي يف االأ�سا�س تقدمي ل�سخ�س ي�سوع نف�سه ،فهو
الكلمة الذي ُيكرز به باالعتماد الكلي على قوة الروح القد�س.
دائما تعني ر�سال ًة بها
ميكننا القول اإن «الكلمة» يف الكني�سة االأوىل كانت ً
اإعالن ذاتي من اهلل يف �سخ�س امل�سيح عن طريق الروح القد�س .يجب اأن
ُيكرز بهذه الر�سالة مبعونة الروح القد�س ويجب اأن ُتطاع هذه الر�سالة من
ِق َبل من ي�سمعونها كما لو كانت كلم ًة م�سموع ًة من وعن امل�سيح نف�سه.
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معينة من
قلنا يف كتاب «االإميان احلي» اإن « »Rhemaت�سري اإىل كلمة َّ
اهلل يف مقابل جممل كلمة اهلل العامة التي ت�سري اإليها لفظة « .»logosوال
تختلف كلمة اهلل اخلا�سة ( )Rhemaعن كلمته العامة ( .)logosلكن كلمة
الـ ( )Rhemaاخلا�سة هي جزء من كلمة الـ ( )logosالعامة .ومن خالل
الـ ( )Rhemaيركز اهلل االنتباه على جانب معني من كلمة الـ (.)logos
فالـ ( )Rhemaهي كلمة داخل كلمة .هي كلمة اهلل املبا�رشة ملوقف معني
يف حلظة معينة.
تتفق كل كلمة من اهلل مع كل ( )logosاالإعالن الذاتي هلل وكذلك مع كل
( )Rhemaخا�سة منه .وهذا يعني اأن كل ر�سالة توا�سل اإلهي – كل نبوة
دائما متف ًقا مع كل لوجو�س اهلل ،ومع كل
ووعد وت�سجيع وهكذا – ياأتي ً
ما نعرفه عن اهلل من خالل �سخ�س امل�سيح ،ومن خالل االأ�سفار املقد�سة،
ومع كل كلمة من كلمات  Rhemaاهلل التي نطق بها لنا .ال تعرف االأ�سفار
امل�سيحية املقد�سة �سي ًئا عن اإله يناق�س كلمته اأو يبطلها.
يدعي النا�س اأنها من اهلل .لو اأن
لذا من املهم اأن نخترب كل كلمة اأو ر�سالة َّ
كل كلمة  Rhemaهي اإعالن ذاتي من اهلل ،فهذا يعني اأنها يجب اأن تتفق
متاما مع كل ما نعرفه عن اهلل وعن ي�سوع ومع كل اإعالنات الكتاب املقد�س.
ً
عندما ينطق اهلل بكلمة الـ  Rhemaيف اأرواحنا عن طريق الروح القد�س،
فكاأنه ي�ستخدم «بطارية» �سماوية [لي�سري اإىل جزء معني من كلمة اللوجو�س].
يوؤكد اهلل عن طريق كلمة الـ  Rhemaعلى جانب معني من كلمة اللوجو�س
ويحدد لنا كلمته التي هي لالآن – اأي ذلك اجلانب من �سخ�سه الذي نحتاج
اإليه اأكرث من اأي �سيء يف املوقف الذي منر به.
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نرى اأمثلة على كلمة الـ  Rhemaيف (متى  4 :4و )75 :26و(مرق�س)72 :14
و(لوقا  29 :2 ،38 :1و 2 :3و 5 :5و )8 :24و(يوحنا  47 :5و 63 :6و 20 :8و47 :8
و 48–47 :12و 10 :14و 7 :15و )8 :17و(اأعمال الر�سل 14 :2و37 :10
و )16 :11و(رومية  )18–17 ،8 :10و(اأف�س�س  )17 :6و(1بطر�س )25 :1
و(يهوذا  )17 :1و(روؤيا .)17 : 17
كلمة اللـه:
الأن اهلل يتوا�سل معنا من خالل كلمته ،فمن املهم لنا اأن نحاول فهم
كيفية عمل الكلمة.
يعلن (2تيموثاو�س  )17 – 16 : 3اأن كل االأ�سفار املقد�سة تاأتي اإلينا
بنفخة اهلل .ت�ستخدم معظم الرتجمات االإجنليزية كلمة ( )inspiredاأي
«موحى به» .لكن الكلمة اليونانية الواردة هنا هي «»theopneustos
اأي «اهلل تنف�س» .وهذا يو�سح اأن الوحي الكتابي لي�س جمرد نوع من الوحي
الذي ياأتي اإىل موؤلف اأغاين عندما يقوم بكتابة اأغنية اأو الذي ياأتي اإىل
خمرتع عندما تطراأ على ذهنه فكرة جديدة.
اإن االأ�سفار املقد�سة  -على العك�س من ذلك  -هي نفخة اهلل املتفردة
بوا�سطة الروح نف�سه.
توؤكد ن�سو�س مثل (مزمور  )6 : 33و( 2بطر�س  )21 – 19 : 1على حقيقة
أي�سا على حقيقة اأخرى
اأن كلمة اهلل تاأتي بوا�سطة روح اهلل – ن�سمة اهلل .وتوؤكد ا ً
وهي ما دامت الكلمة هي نفخة اهلل ،فهي كلمة اهلل بعينها .اإنها «ن�سمة فمه».
واأهم من ذلك ي�ستخدم ( 2تيموثاو�س  )16 : 3زمن امل�سارع حيث يقول:
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«موحى به» ولي�س« :اأوحى به» مما يدل على اأن اهلل مل ِ
يعط االأ�سفار املقد�سة
بن�سمته مر ًة واحد ًة لالأبد عندما ُكتبت اأو عندما مت جتميعها ،بل الزال يعطينا
اإياها بن�سمته اإىل اليوم بوا�سطة الروح .وهذا يوؤكد مر ًة اأخرى على االأهمية
احليوية لعدم ف�سل الكلمة عن الروح .علينا اأن ن�سعى نحو اأن نكون �سعب
كل من الكتاب القد�س والروح
«الكلمة» و�سعب «الروح» اأي مو َّؤ�س�سني على ٍّ
القد�س ولي�س على اأحدهما فقط.
قوة الكلمة:

معرب ًة عن
دائما ِّ
عندما يعطي اهلل كلمته التي هي ن�سمته من روحه تاأتي ً
أبدا يف
طبيعته املقد�سة ومك�سو ًة بقوته و�سلطانه االإلهيني .لذا لن تف�سل كلمته ا ً
حتقيق مرادها .ما يقوله اهلل �سوف يتحقق .نرى تلك القوة االإلهية املتاأ�سلة
يف الكلمة على �سبيل املثال يف (تكوين ،15–14 ،11 ،9 ،7–6 ،3 :1
 )27–26 ،24 ،22–20و(2اأخبار  )15–14 :6و(اإ�سعياء )11–10 :55
و(رومية .)21–18 :4
ي�سف (عربانيني  )12 : 4كلمة اهلل باأنها حية وفعالة واأم�سى من كل
داخليا
روحيا
�سيف .يعلمنا هذا العدد اأن كلمة (لوجو�س) اهلل تعمل عم ًال
ًّ
ًّ
وتوجهاتنا ،وتخرتق ظاهر �سلوكنا
يف حياتنا؛ حيث تك�سف الكلمة اأفكارنا
ُّ
اخلارجي ،وتك�سف حقيقة قلوبنا وتخرتق مفارق نفو�سنا واأرواحنا.
يوؤكد كل الكتاب املقد�س على القوة االإلهية املتاأ�سلة يف الكلمة .يعلن
كال العهدين عن العديد من الطرق املتنوعة التي تخدم بها كلمة اهلل الكلية
الرجال والن�ساء .نرى على �سبيل املثال اأن اهلل الذي «يتحدث ليعمل» يعطي
من خالل الكلمة:
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♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

االإميان (رومية .)17 : 10
الوالدة اجلديدة واحلياة اجلديدة (يعقوب  )18 :1و(1بطر�س .)23 :1
روحيا (1بطر�س  )2–1 :2و(متى .)4 :4
طعاما
ًّ
ً
اإعالنات وتوجيهات (مزمور  105 : 119و.)130
الطهارة والقدا�سة (مزمور  )9 :119و(اأف�س�س )27–25 :2
و(2بطر�س  )4–1 :1و(يوحنا .)3 :15
مكافاآت وبركات (مزمور  3–1 :1و.)11 : 19
�سفاء (مزمور .)20 : 107
ً
انت�سارا على اخلطية (مزمور  4 : 17و.)11 : 119
ً
ن�رش ًة على ال�سيطان (لوقا  )12 ، 8 ، 4 : 4و(اأف�س�س )17 : 6
و( 1يوحنا  )14 : 2و(روؤيا .)11 : 12
اخلال�س من الدينونة (يوحنا  24 : 5و.)47 : 12

من املمكن اأن ي�ستخدم اهلل اأي جانب من جوانب الكلمة � -سخ�س ي�سوع
يف الروح اأو االأ�سفار املقد�سة اأو النبوة – كي مينحنا ا ًّأيا من هذه العطايا.
وا�سحا لنا اأن الكلمة تعمل بتاأثري رائع وفائق فقط الأنها
لكن يجب اأن يكون
ً
تعبري عن طبيعة اهلل ال�سخ�سية ،والأنها ممتلئة من قوته االإلهية ال�سخ�سية.
الكلمة املكتوبة:
عندما نقرتب من «الكلمة املكتوبة» لكي ن�ستمع اإىل اهلل ،علينا اأن نتذكر
اأن هدفها هو اأن ت�سل اإىل ال�سخ�س الذي يقراأها وجتعله يف عالقة مع اهلل،
فاهلل يعطي كلمته بن�سمته كي نعرف �سخ�سه.
على الرغم من اأن االإعالن الكتابي عن اهلل حمدود ب�سبب طبيعته املحدودة،
اإال اأن الكتاب املقد�س هو ت�سجيل مع�سوم كامل بقدر االإمكان لكلمة اهلل
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للب�رشية .وللكتاب املقد�س �سفتان مهمتان :كما اأن «الكلمة ال�سخ�سية» هو
اهلل كلية واإن�سان كلية ،هكذا «الكلمة املكتوبة» هي كلمة اهلل ومن خالل ب�رش.
علينا اأن نتذكر هذه احلقيقة عندما نقراأ الكتاب املقد�س .يو�سح
( 2بطر�س  )21 – 20 : 1اأن ال ُكتاب الب�رشيني لالأ�سفار املقد�سة مل يتخيلوا
الكلمات التي كتبوها .لكنهم كانوا م�سوقني من الروح القد�س .وقد كتبوا ما
اأراده اهلل اأن ُيكتب .لذلك الكتاب املقد�س هو يف احلقيقة كلمة اهلل عن �سخ�سه
�سفرا كتبها 40
ولي�س كلمات ب�رش عن اهلل .يحتوي الكتاب املقد�س على ً 66
كاتبا على االأقل على مدار حوايل � 1600سنة .اإال اأن جميعها تنطق ب�سوت
ً
واحد وا�سح وهو «�سوت الروح».
ٍ
بطريقة ما عن كل
يقول (2بطر�س  )21 – 20 : 1اإن الكتاب املقد�س خمتلف
الكتب يف التاريخ الب�رشي؛ حيث اإنه هو فكر اهلل .لقد كان الك َّتاب الب�رشيون
حرفيا من الروح القد�س ،فكانت كتابة االأ�سفار املقد�سة حتت
«م�سوقني»
ًّ
ملرتجمة «م�سوقني» يف (2بطر�س  )21 : 1هي
�سلطان اهلل .الكلمة اليونانية ا ُ
نف�س الكلمة الواردة يف (اأعمال الر�سل  )17 – 15 : 27والتي ت�سف كيف اأن
بحارة حم َّنكني مل يتمكنوا من توجيه ال�سفينة ب�سبب قوة الريح التي كانت
توجه وحتمل ال�سفينة .وهو ما ي�سبه قيادة وتوجيه وحمل الروح للك َّتاب
ِّ
الب�رشيني.
وهذا يو�سح املراقبة الكاملة واالإ�رشاف الكامل للروح القد�س على ال ُك َّتاب
الب�رشيني لالأ�سفار املقد�سة .كان البحارة يعملون على ال�سفينة على الرغم
من اأن الريح هي التي كانت م�سيطرة على حركة ال�سفينة وم�ستقرها النهائي.
باملثل ،كان الك َّتاب الب�رشيون ن�سيطني يف الكتابة بينما كان الروح
يوجههم .مل يكن ملا كتبوه اأي عالقة بتف�سريات �سخ�سية من جانبهم .لقد
ِّ
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كانوا حممولني وم�سوقني من قبل الروح القد�س – الذي هو ريح اأو «روح»
اهلل كما نو�سح يف كتاب «معرفة الروح» – يف ت�سجيل ما اأراد اهلل ت�سجيله.
إلهيا من اإدخال اأي
معنى هذا اأن ُك َّتاب االأ�سفار املقد�سة كانوا ممنوعني ا ًّ
«من َّزه عن اخلطاأ»
خطاأ على ما كانوا يكتبونه .لذا نقول اإن الكتاب املقد�س ُ
اأي بال خطاأ و«مع�سوم من اخلطاأ» اأي ال ميكن اأن ياأتيه خطاأ .لقد مكن الروح
ٍ
ٍ
فوقية مو�سى واإ�سعياء ويوحنا وبول�س وال ُك َّتاب االآخرين من
بطريقة
القد�س
كتابة ر�سالة اهلل الدقيقة للب�رش.
لكن على الرغم من اأن الكتاب املقد�س هو فكر اهلل ،اإال اأن عملية الوحي
مل تكن عملي ًة ميكانيكي ًة .مل يكن ُك َّتاب الوحي رجا ًال اآليني بال عقل اأو
م�سجلني للكلمات التي ُمت َلى عليهم .بل لقد كتبوا يف اإطار خلفياتهم
جمرد ِّ
ال�سخ�سية والتاريخية والثقافية ،م�ستخدمني عقولهم ومواهبهم ولغاتهم
واأ�ساليبهم املختلفة .وهذا هو ال�سبب وراء وجود العديد من االأ�ساليب االأدبية
يف الكتاب املقد�س .لقد كانت ال�سخ�سية الب�رشية هي االأداة التي ا�ستخدمها
اهلل [لتو�سيل كلمته] .لكن هذه االأداة الب�رشية كانت حتت �سلطانه وقيادته
ب�سورة كاملة لذا كتب م�سجلو الوحي ما اأراده اهلل.
وعليه ،لي�س من اخلطاأ اأن نقول اإن االأ�سفار املقد�سة اأتت اإلينا نتيج ًة لتعاون
اإلهي – ب�رشي .لذلك ،فالكتاب املقد�س هو اإلهي كلي ًة وب�رشي كلي ًة ،فمن
وحافظا ال ُك َّتاب الب�رشيني من اخلطاأ لكن دون
ناحية ،حتدث اهلل معل ًنا احلق
ً
اأن يلغي �سخ�سياتهم .ومن ناحية اأخرى ،كتب هوؤالء الرجال م�ستخدمني
بحرية لكن دون حتريف الر�سالة االإلهية .لقد كانت كلماتهم هي
قدراتهم ِّ
أي�سا .لذلك ما يقوله الكتاب
كلماتهم .لكنها كانت يف الواقع كلمات اهلل ا ً
املقد�س هو ما يقوله اهلل.
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كفاية االأ�سفار املقد�سة:

يعلن ( 2تيموثاو�س  )17 – 15 : 3اأن الكلمة املكتوبة «نافعة» .لكن من
االأدق اأن نرتجم الكلمة اليونانية ( )ophelimosمبعنى «مفيدة» .يو�سح
عمليا
ا�ستخدام هذه الكلمة يف ( 1تيموثاو�س  )8 : 4اأنها ت�سري اإىل �سيء مفيد ًّ
ولي�س جمرد �سيء نافع ملوقف عر�سي.
يو�سح ( 2تيموثاو�س  )17 : 3اأن كل جزء من الكتاب املقد�س هو نافع
ومفيد ،مما يعني اأنه ال ي�سح اأن نقبل بع�س االأجزاء ونرف�س االأخرى .ال
جزءا اآخر الأننا
جزءا ما قائلني اإنه غري منا�سب ونتجاهل ً
ينبغي اأن نرف�س ً
نعتربه مم ًّال .اإننا ال جنروؤ على احلكم على اأي جزء من اأجزاء كلمة اهلل ،فكلمة
اهلل هي التي حتكم علينا يف الواقع.
وهذا يعني اأن الكتاب املقد�س ٍ
كاف لكل جوانب االإميان واحلياة العملية.
أي�سا االأ�سا�س املطلق للحق وال�سلطان .لقد كانت فكرة كفاية الكتاب
وهو ا ً
م�سدرا لالختالف بني الربوت�ستانت والكاثوليك .يلتزم الربوت�ستانت
املقد�س
ً
ب�سعار ( )Sola Scripturaاأي «الكتاب املقد�س وحده» .يوؤكد هذا ال�سعار
على اأن الكتاب املقد�س وحده هو م�سدر ال�سلطة واأنه ٍ
كاف لكل اأمور االإميان
واحلياة العملية .اأما الكاثوليك فيوؤمنون اأن تقليد الكني�سة له نف�س �سلطان
الكتاب املقد�س على امل�سيحيني .وهذا هو �سبب وجود تلك املعتقدات
الكاثوليكية مثل املطهر وال�سالة للقدي�سني وتقدي�س مرمي .لي�س ملثل هذه
املعتقدات اأي اأ�سا�س يف االأ�سفار املقد�سة .لكنها الزالت ُتو َّقر ب�سبب تقاليد
الكني�سة الكاثوليكية.
لكن الكتاب املقد�س يطالب لنف�سه بال�سلطان والكفاية فوق كل تقلي ٍد وفك ٍر
ٍ
و�سخ�س .رمبا جند اأبلغ تعبري عن هذه احلقيقة يف (2تيموثاو�س .)17 –15 :3
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لي�س معنى هذا اأن الكتاب املقد�س يعالج ويخاطب كل املو�سوعات التي
ميكن اأن نتحدث عنها .لكن معناه هو اأنه حينما ال يعطينا الكتاب املقد�س
مبا�رشا – بخ�سو�س املعرفة العلمية مث ًال – ف�ستظل هناك مبادئ
تعليما
ً
ً
كتابية ميكننا على اأ�سا�سها اختبار وتقييم كل «ما هو للحياة والتقوى»
(2بطر�س .)3 : 1
يو�سح ( 2تيموثاو�س  )17 – 15 : 3اأن كل الكتاب نافع:
نقيم كل �سيء على اأ�سا�سه.
♦ للتعليم – يعطينا اهلل املقيا�س الذي ِّ
♦ التوبيخ – يرينا اهلل فيما اأخطاأنا.
♦ التقومي – يعيدنا اهلل اإىل الطريق ال�سحيح.
♦ التاأديب الذي يف الرب – يعلمنا اهلل كيف ن�ستمر على الطريق ال�سحيح.
متاما لكل جانب من جوانب احلياة
وهذا يو�سح اأن الكلمة املكتوبة تعد املوؤمن ً
واخلدمة .اإنها تقودنا بدقة وميكننا اأن نثق فيها ك�سلطة نهائية يف حياتنا .لو
أبدا عن كل الكتاب
اأننا جادون فيما يتعلق باال�ستماع اإىل اهلل ،فلن ننف�سل ا ً
املقد�س� .سوف نقراأ وندر�س ونتاأمل ونوؤمن بكل كلمة فيه ونعمل مبقت�ساها.
الكلمة احلية:

كتابا للقواعد اخلارجية .يو�سح
قلنا �ساب ًقا اإن الكتاب املقد�س لي�س
ً
(عربانيني  )12 : 4اأن الكلمة حية وفعالة .واالأهم من ذلك اأنها تو�سح كيف
يعمل اهلل يف اأعماق حياتنا – يف قلوبنا واأرواحنا.
أي�سا اإن الكلمة تاأتي بن�سمة اهلل بالروح .وهذا يعني اأن اهلل يتحدث
قلنا ا ً
اإلينا يف اأرواحنا من خالل االأ�سفار املقد�سة .اإنه يعلن لنا عن ذاته ويقودنا
من خالل الكلمة املكتوبة.
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أبدا اأكرث مما قاله بالفعل يف االأ�سفار
لكن لي�س معنى ذلك اأن اهلل لن يقول ا ً
جميعا مواقف ال يفرق فيها الكتاب املقد�س بني اختياراتنا
املقد�سة .نواجه
ً
حتديدا
املختلفة ،ونحتاج حينها اإىل الروح لكي يتحدث اإلينا ب�سورة اأكرث
ً
وبتفا�سيل اأكرث مما يوجد يف الكتاب .نحتاج اأن يو�سح لنا الروح املبادئ
الكتابية التي تنا�سب املوقف الذي نواجهه وكيف نطبق هذه املبادئ
بالطريقة التي يريدها اهلل.
على �سبيل املثال ،من املمكن اأن يدعونا اهلل اإىل حمل الكتاب املقد�س اإىل
اأمة بعيدة من خالل ن�سو�س كتابية مثل (تكوين  )1 : 12و(يونان )2 : 1
يوجهنا بو�سوح من خالل الكتاب
و(اأعمال الر�سل  .)9 : 16لكنه ال ميكن اأن ِّ
املقد�س اإىل الذهاب اإىل دولة بعينها يف اأفريقيا اأو اآ�سيا اأو اأمريكا اجلنوبية.
يجب اأن تاأتي كلمته اإلينا بوا�سطة الروح عن طريق اآخر غري الكتاب املقد�س
دائما متوافقة مع ما
كي توجهنا ب�سورة خا�سة و�سخ�سية .لكنها �ستاأتي ً
قاله اهلل لنا بوا�سطة كلمته املكتوبة.
ين�س (اإ�سعياء  )11 : 58على وعد مهم اأُعطي ل�سعب اهلل قبل جميء ي�سوع
يف اجل�سد وكتابة العهد اجلديد بعدة قرون .يو�سح هذا الوعد اأن اإر�ساد اهلل
غري مقت�رش على الكتاب املقد�س.
ير�سدنا اهلل بالطبع ب�سور تعليمية عامة من خالل كلمته املكتوبة ،لكنه
أي�سا ب�سورة �سخ�سية وخا�سة من خالل كلمته ال�سخ�سية وهي
يوجهنا ا ً
ِّ
أي�سا تاأتي اإلينا بن�سمته وبروحه.
ا ً
راأينا يف كتاب «معرفة الروح» اأن ي�سوع قبل اأن يرتك االأر�س وعد تالميذه
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متاما ( )allos parakletosواأكد ي�سوع
باأن ير�سل لهم مع ِّز ًيا اآخر مثله ً
اأن هذا املعزي �سيكون معهم اإىل االأبد.
متاما ،فهو ياأتي اإىل جوارنا كي يدعونا .ياأتي كي
الروح هو مثل ي�سوع ً
أي�سا ب�سورة عامة تعليمية .نرى هذه
ير�سدنا ب�سورة خا�سة و�سخ�سية وا ً
احلقيقة يف (يوحنا  )13 : 16اإىل «كل» احلق.
وهذا يو�سح اأن اال�ستماع اإىل الروح هو ا�ستماع اإىل ي�سوع ،والتعلم من
الروح هو تعلم من ي�سوع ،واالنقياد بالروح هو انقياد بي�سوع وهكذا.
م�سيحيون كثريون لديهم معرفة �سحيحة بالتعاليم الكتابية ،لكن مع ذلك
لي�ست لديهم قوة كي يحيوا هلل [ح�سب هذه التعاليم] الأنهم مل يفهموا اأن
التعليم والعقيدة ال يتعلقان بالعقل والفكر فقط .اإننا نحتاج اإىل اال�ستماع اإىل
أي�سا اإىل
أبدا .لكننا نحتاج ا ً
الكلمة املكتوبة التي ال يناق�سها الروح القد�س ا ً
اال�ستماع اإىل الروح القد�س ب�سورة �سخ�سية مبا�رشة .نتناول كل اجلوانب
املتعلقة بعملية اال�ستماع يف االأجزاء من ال�سابع اإىل التا�سع.
خرافات:

اإن اال�ستماع اإىل اهلل من خالل الكلمة والروح هو اأبعد ما يكون عن اأمر
توجهه خرافات .يتطلع عدد متزايد من النا�س اإىل اأ�سكال خمتلفة من علم
ِّ
التنجيم بح ًثا عن االإر�ساد والتوجيه .لكن مثل هذا االأمر هو خرافات بل و�رش.
وميكن يف بع�س االأحيان اأن يكون جتليات لل�رشير.

لي�س معنى ذلك اأن كل �سخ�س نظر اإىل عمود «اأنت واالأبراج» يف اأي جريدة
به روح �رشير يحتاج اإىل طرده .اإن هذه االأ�سياء خرافات وهي �سد طرق
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بعيدا عن قاعدة اال�ستماع
اإعالن اهلل وبالتايل ي�ستخدمها العدو كي ي�ستتنا ً
اإىل اهلل ويغرينا نحو االنحدار اإىل طرقه ال�رشيرة.
لكن عندما ي�رش ال�سخ�س على ا�ستخدام اأي �سكل من اأ�سكال التنجيم ويبداأ
يف االعتماد عليه ،فهو يجعل نف�سه عر�س ًة للتاأثري ال�سيطاين .وحتى حينئذ
نحتاج – كما راأينا يف كتاب «معرفة الروح» – اإىل موهبة متييز االأرواح
وهي اإحدى املواهب الروحية كي نعلم ما علينا اأن نفعله يف اأي موقف من
مواقف اخلدمة.
دائما اأن نحر�س على التمييز بني اال�ستماع اإىل اهلل وبني ال�سالل
علينا ً
وراء اال�ستماع اإىل ال�رشير .اإن العدو خمادع وكذاب ويعمل �سد اهلل و�سعبه.
كما اأن اهلل هو �سده و�سد طرقه يف التوا�سل .نرى هذه احلقيقة يف
(اإ�سعياء  )14 – 13 : 47و( 1كورنثو�س  )3 : 12و( 1يوحنا .)6 – 1 : 4
اإن اهلل ميقت كل اأ�سكال العرافة وطلب اإر�ساد االأرواح والقوى اخلفية .هذه
االأ�سياء غري نافعة يف حد ذاتها ،فهي جمرد «دعامات» للقوى اخلفية التي
تكمن وراءها.
ال يجب علينا كم�سيحيني موؤمنني اأن نطلب االإر�ساد بهذه الطرق .لكن
علينا اأن نقرتب من اهلل كي ن�ستمع اإليه من خالل كلمته ال�سخ�سية وكلمته
املكتوبة وذلك لكي نعرفه ب�سورة اأف�سل ون�ستطيع اأن نت�سارك يف اأعماله
املقد�سة.
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اجلزء الرابع
مشيئة اهلل
حتدثنا يف كتاب «معرفة االآب» عن مو�سوع م�سيئة االآب ببع�س التف�سيل.
وقلنا اإن:
♦ عالقة ي�سوع باالآب تتميز بالثقة التامة والطاعة الفائقة.
♦ «االإميان» هو مبداأ كتابي مماثل لـ«الطاعة» .فاالإميان باهلل يعني
طاعة اهلل ،وطاعة اهلل تعني االإميان به.
دائما ا�ستجابة لنعمة اهلل
♦ الطاعة الكتابية اأو «طاعة الب�سارة» هي ً
�رشطا للح�سول على النعمة.
أبدا ً
ولي�ست ا ً
الب�سارة تعلن اأن االآب يرحب بعودتنا كاأبناء على احلالة التي نحن عليها
ويف عدم ا�ستحقاقنا ،واأن ردنا على نعمة االآب هو الرغبة يف طاعته .اإننا ال
نطيع اهلل كي نح�سل على غفرانه الكرمي.
االأخبار ال�سارة هي اأن االآب يقبلنا دون اأي �رشوط م�سبقة ،لكن علينا اأال
نن�سى اأننا نعود اإىل بيت االآب وعائلته حيث االآب هو رب جتب طاعته.
طاعة الب�سارة:

فعلة ولي�ست
قلنا يف كتاب «معرفة االآب» اإن طاعة الب�سارة هي طاعة ُم َّ
طاعة ُمطا َلبني بها .ال يعطينا االآب اأوامر م�ستحيلة ثم يجل�س وي�ساهدنا
ونحن نف�سل .لكنه اأعطانا االبن والروح اللذين نتمكن بهما من طاعته.
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كما راأينا اأن طاعة الب�سارة هي طاعة �سخ�سية حية لـ «اآب» ولي�س
ف�سلة .يو�سح لنا
طاعة ملجموعة من القواعد العامة والت�رشيعات ا ُ
مل َّ
متاما عن اأية حماولة
(رومية  )2–1 :12اأن كل عملية طاعة الب�سارة تختلف ً
ب�رشية للحياة طب ًقا للقواعد امل�سيحية اأو لاللتزام بالو�سايا الع�رش اأو حتى
لتتميم مبادئ املوعظة على اجلبل.
عني اأو جمموعة قواعد
من الوا�سح اأن ي�سوع مل َي ِع�س ح�سب برنامج ُم َّ
ممي ًزا م�سيئة االآب اخلا�سة التي تتفق
معينة .لكنه كان يعي�س حلظة بلحظة ِّ
َّ
مع كل موقف مير به.
كان ي�سوع يعرف ،على �سبيل املثال ،اأن ال�سفاء هو م�سيئة اهلل العامة واملطلقة
لكل الب�رش .لكنه كان يحتاج اإىل فهم م�سيئة اهلل اخلا�سة لكي يعرف ما الذي
يجب عليه اأن يقوله لكل �سخ�س مري�س يقابله .يو�سح (يوحنا )15–1 :5
اأن ي�سوع ميز اأن م�سيئة اهلل اخلا�سة هي اأن ُي�س َفى بوا�سطته �سخ�س واحد
فقط يف ذلك اليوم وذلك املكان من بني جمع كثري من املر�سى.
ونقراأ يف (اأعمال الر�سل  )10–6 :16اأن الروح منع بول�س من الذهاب اإىل
أي�سا من الذهاب اإىل مكان اآخر .ثم نقراأ كيف
مكان ما للكرازة ثم منعه ا ً
أخريا اإىل طريق اهلل اخلا�س .علم بول�س اأن الكرازة بالب�سارة لالأمم
وجهه ا ً
َّ
هي م�سيئة اهلل العامة له .لكنه كان يحتاج اإىل م�ساعدة الروح كي مييز
م�سيئة اهلل اخلا�سة خلدمته يف ذلك الوقت.
�سخ�سيا» هي ما
توجيها
املوجهة
اإن هذا النوع من «الطاعة اخلا�سة
ً
ًّ
َّ
نحتاج اإىل اتباعه يف حياتنا .وهنا تظهر االأهمية العظمى لال�ستماع اإىل
ٍ
بلحظة يف حياتنا .وكما اأن عمل الروح
اهلل وفهم م�سيئته اخلا�سة حلظ ًة
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أي�سا
القد�س هو اإعالن كلمة اهلل ال�سخ�سية واملكتوبة لنا ،فاإن عمله هو ا ً
اإعالن م�سيئة اهلل اخلا�سة لنا.
اأولوية م�سيئة االآب:

دائما اأولوية على اإرادتنا
قلنا يف كتاب «معرفة االآب» اإن م�سيئة االآب لها ً
الب�رشية يف اإطار الدعوة لطاعته .وعرفنا اأن النعمة هي مبادرة االآب ،واأن
طاعة الب�سارة هي اال�ستجابة لهذه النعمة.
الرتتيب االإلهي وا�سح هنا :االآب يبادر بالعمل ونحن ن�ستجيب .قبل اأن
نخطو خطو ًة واحد ًة نحو االآب ،وحتى بينما نقول له« :ال» ،ياأتي االآب اإلينا
جمانية ٍ
ٍ
ٍ
غنية .تنطبق هذه احلقيقة على كل جوانب
بنعمة
من خالل االبن
احلياة الروحية.
وهي حقيقة ن�سعى لتاأكيدها با�ستمرار يف كل �سل�سلة «�سيف الروح» .على
وتكرارا اأن:
مرارا
ً
�سبيل املثال ،اأو�سحنا ً
♦
♦
♦
♦

دائما.
م�سيئة اهلل لها االأولوية ً
أبدا واأال تتوقف عن كونها نعمة.
دائما وا ً
يجب اأن تاأتي النعمة اأو ًال ً
اإميان اهلل وم�سحة الروح ومواهب وخدمات الروح كلها اأمور ُمنحت
لنا يف اإطار نعمة اهلل الغنية.
اأي �رشوط اإلهية – مثل طاعة الب�سارة – هي يف الواقع رد ب�رشي
يعرب عن امتناننا للنعمة ولي�س من متطلبات احل�سول على النعمة.

يجب اأن يكون من الوا�سح لنا اأن هذه احلقائق اإمنا تنطوي على معانٍ
مهمة فيما يتعلق بطريقة ا�ستماعنا هلل .اإن كان الرتتيب االإلهي هو «الطاعة
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ثم النعمة» ،فعلينا اأن نلجاأ اإىل خمتلف التقنيات والنظم والطرق عندما نكون
جوعى مل�سيئة االآب ،واأن ناأمل يف اأن تكون «طاعتنا النابعة من جمهودنا
ال�سخ�سي» كافي ًة جلذب انتباه وبركة اهلل لنا.
لكن الأن مل�سيئة اهلل االأولوية على كل �سيء ،والأن نعمته مطلقة وال
جياعا اإىل معرفة م�سيئته واثقني
التوجه اإليه عندما نكون
متناهية ،ميكننا
ً
ُّ
اأنه قد دعانا بالفعل اإىل �سخ�سه واإىل وعوده.
يقول بع�س املوؤمنني اإن رغبة االآب يف التحدث اإلينا م�رشوطة ب�سوؤالنا
راغبا يف احلديث والعطاء والعمل وهكذا
اإياه .يقول هوؤالء اإن اهلل يكون ً
عندما نطلب منه ذلك .وما يقولونه ينطوي على اأن اهلل ال يتحدث اإلينا حتى
نطلب نحن ذلك منه.
لكن التاأكيد الكتابي على النعمة يدل على اأن �سوؤالنا م�رشوط مب�سيئة االآب.
اإننا نتجراأ ونطلب من اهلل اأن يتحدث اإلينا؛ الأننا نعلم اأن م�سيئته هي اأن
يتحدث اإلينا.
جدا؛ وهما
نرى ذلك يف (لوقا  .)13 :11يذكر هذا العدد عن�رشين مهمني ًّ
مو�سحا طريقة عمل وعطاء وحديث اهلل وهكذا .يعتقد
م�سيئة اهلل و�سوؤالنا،
ً
البع�س اأن ال�سوؤال اأو الطلب االإن�ساين يف هذا العدد ياأتي قبل م�سيئة اهلل ،واأنه
�رشط م�سبق مل�سيئة اهلل باإعطاء الروح لنا .لكن التاأكيد الكتابي على اأن «النعمة
اأوالً» يعني اأن �سوؤالنا اأو طلبنا هو نتيجة وعمل م�سيئة اهلل الإعطاء روحه.
يركز املوؤمنون الذين يوؤكدون على اأن «الطاعة اأوالً» على اأن يطلبوا من
اهلل اأن يعلن لهم م�سيئته يف االأوقات التي يختارونها وحينما يرغبون يف
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معرفة م�سيئته .لكن املوؤمنني الذين يوؤكدون على اأن «النعمة اأوالً» يركزون
على اال�ستماع اإىل اهلل طوال الوقت حتى ال تفوتهم تلك اللحظات التي يعلن
فيها لهم عن م�سيئته.
علينا اأن نتذكر با�ستمرار هذا املبداأ االأ�سا�سي من مبادئ اال�ستماع اإىل اهلل.
اإن اهلل ال يتحدث اإلينا الأننا نطلب منه ذلك ،لكننا ن�ستمع اإليه الأنه يدعونا
با�ستمرار اإىل اال�ستماع اإليه .االأولوية واملبادرة كلها عمل اهلل.
فهم م�سيئة اللـه:
قلنا فيما �سبق اإن الهدف الرئي�سي لال�ستماع اإىل اهلل هو اأن نعرفه ب�سورة
اأف�سل ،فاهلل يعلن لنا كلمته يف االأ�سا�س كي يعلن لنا عن �سخ�سه .وهو
ويدخلنا معه يف عالقة اأعمق .وبناء عالقة مع
يحدثنا كي يقربنا له اأكرث ُ
دائما هدف واأ�سا�س اال�ستماع الكتابي احلقيقي ،حيث ياأتي احل�سول
اهلل هو ً
على االإر�ساد والتعليم يف املرتبة الثانية.
ميكننا اأن نقول يف احلقيقة اإن اأف�سل طريقة لفهم م�سيئة اهلل هي معرفته
ب�سورة اأكرث حميمية .ومن هنا جاء تركيزنا يف هذه ال�سل�سلة على «معرفة
االآب» و«معرفة االبن» و«معرفة الروح».
نقدر
مع ذلك ،يعلن اهلل لنا عن م�سيئته عندما يتحدث اإلينا .لكن علينا اأن ِّ
دائما اأن الدخول يف عالقة مع اهلل هو اإطار وق�سد اإعالنه لنا.
ً
نادرا ما يعلن عن كلمته ب�سوت م�سموع ن�سمعه باآذاننا
راأينا اأن اهلل ً
املادية؛ وذلك الأنه روح .لكنه يتحدث اإىل اأرواحنا بالعديد من الطرق التي
«ن�سمعها» اأو «منيزها» يف اأرواحنا.
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وكما يعطينا اهلل كلمته بن�سمته من خالل الكتاب املقد�س ،يعلن الأرواحنا
عن م�سيئته بحوايل ع�رش طرق.
الظروف

راأينا يف (اأعمال الر�سل  )10 – 6 : 16كيف قاد الروح القد�س بول�س نحو
م�سيئة اهلل اخلا�سة خلدمته لالأمم يف ذلك الوقت .ال يو�سح الن�س لنا كيف
منع الروح بول�س من الكرازة يف اآ�سيا وبثينية .رمبا حدث ذلك عن طريق منع
فوقي لروحه ،اأو رمبا حدث نتيج ًة ل�سعوبة يف الظروف املحيطة .ي�ستخدم
اهلل كال الطريقتني ولي�ست اإحداهما «اأ�سمى» من االأخرى.
وجه بول�س طيلة حياته بالعديد من الطرق .لكن
يو�سح العهد اجلديد اأن اهلل َّ
ف�ساعدا اأ�سبحت للظروف املحيطة به
ابتداء من اأحداث (اأعمال الر�سل )21
ً
ً
اأهمية متزايدة فيما يتعلق مب�ساعدته على متييز م�سيئة اهلل اخلا�سة حلياته
وخدمته.
مهما يف م�ساعدتنا على فهم م�سيئة اهلل .لكن علينا
دورا ًّ
تلعب الظروف ح ًّقا ً
نقيم ظروفنا باأ�سلوب واقعي ثم نطبق حكمة اهلل .نتناول مو�سوع
دائما اأن ِّ
ً
«احلكم على» االإعالن اأو «اختباره» يف اجلزء الثامن من هذا الكتاب.
ميكن تف�سري الظروف بالعديد من الطرق .على �سبيل املثال:
وحتملنا.
♦ ميكن اأن ي�ستخدمها اهلل الختبار اإمياننا
ُّ
♦ ميكن اأن ي�ستخدمها ال�سيطان كي يقاومنا .ورمبا نحتاج حينها اأن
ناأمرها باالبتعاد عن طريقنا.
رمبا تقودنا بع�س «االأبواب املفتوحة» اإىل فخاخ من�سوبة .ورمبا نحتاج
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اإىل فتح القليل من «االأبواب املغلقة» بالقوة .وهذا يعني اأننا ال ينبغي اأن
نرتك الظروف وحدها تر�سدنا؛ الأننا لو فعلنا ذلك ن�سبح تابعني ملبداأ
ال َق َدرية الوثني .لكن علينا اأن نطلب من اهلل اأن يعطينا من املواهب الروحية
موهبة احلكمة اأو التمييز حتى ن�ستطيع اأن نف�رش الظروف بطريقة �سحيحة.
الفكر الورع

روحيا ويو�سح �سلته الوثيقة
جدد
يو�سح (رومية  )1 : 12اأهمية العقل ا ُ
مل َّ
ًّ
بفهم م�سيئة اهلل.
عندما خلق اهلل الب�رش على �سورته ،اأعطاهم عقو ًال مفكر ًة كي ي�ستخدموها.
يعلن ي�سوع يف (متى  )37 : 22اأنه علينا اأن ن�ستخدم كل فكرنا كي نحب اهلل
بكل قوتنا .باالإ�سافة اإىل ذلك يعلمنا (فيلبي  )5 : 2اأن املوؤمنني ميكن اأن
يكون لهم نف�س الفكر الذي يف امل�سيح ي�سوع.
تو�سح هذه االأعداد الثالثة اأهمية عقولنا ،ومع ذلك ،جند اأن بع�س فروع
الكني�سة يف اأوقات معينة من التاريخ قللت من قيمة العقل ،وحطت من قدر
التدريب الفكري والتعليم اجليد .لكن الفكر املتهذب املتطور هو يف مركز
التلمذة امل�سيحية؛ الأننا ال ميكن اأن نفهم اأمثال امل�سيح وتعاليمه اإن مل
ن�ستخدم عقولنا .وكما نو�سح يف كل جزء من اأجزاء �سل�سلة «�سيف الروح»
اأنه لي�س هناك اأي ت�ساد بني الكلمة والروح.
أي�سا ويعلمنا عن طريق
فالروح القد�س يعني اأرواحنا لكنه ياأتي اإلينا ا ً
املجهود العقلي واالنفتاح الروحي.
يعلن اهلل لنا كلمته وم�سيئته و�سخ�سه بينما ن�ستخدم كل َم َل ٍ
كة اأعطاها
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لنا وبينما ننظر اإىل موقفنا بتمعن� .سرنى يف اجلزء الثامن اأننا نحتاج اإىل
نقيم العوامل املختلفة
جتديد عقولنا كي نفكر ونتاأمل يف كل �سيء وكي ِّ
بناء على النتائج الروحية التي ن�سل اإليها.
ونت�رشف بحكمة ً
ال نحتاج يف الكثري من االأوقات اإىل اإر�ساد «فوقي» خا�س «متوقف على
الظروف» كي نفهم م�سيئة اهلل ،فالفكر املتجدد واحل�س الورع ينفعان الكثري
من االأ�سياء .ونحن بالطبع نفعل كل ذلك يف �سوء كلمة اهلل املكتوبة وبينما
يقوي الروح فكرنا ويجدده كي يجعله اأكرث اتفا ًقا مع طرق فكر اهلل.
�سهادة الروح:

نادرا ما
نعلم اأن اهلل هو ذات وروح يتوا�سل معنا من خالل اأرواحنا .واإنه ً
يتحدث اإلينا ب�سوت ميكن اأن «ن�سمعه» باآذاننا املادية .لكن كلمته وم�سيئته
تاأتي اإلينا بن�سمته وبروحه .ونحن «ن�سمع» اأو «منيز» م�سيئة اهلل باالإميان
يف اأرواحنا.

عندما يح�سل �سخ�س ما على «الوالدة الثانية» فاإنه يبداأ عالق ًة �سخ�سي ًة
مع اهلل هي عالقة االأب وابنه .ويبداأ االأقنوم الثالث اأي الروح القد�س يف
ٍ
بطرق تفوق التقييم املنطقي
«ال�سهادة» لروحه اأو «التوا�سل» مع روحه
والعقلي للحقائق .كما تفوق املنبهات احل�سية والتعاليم الكتابية.
ٍ
بطريقة
راأينا يف كتاب «معرفة الروح» اأن الروح القد�س يتحدث اإلينا
دائما متفقة مع احلق الكامل لكلمة
مبا�رشة ويعطينا �سهاد ًة داخلي ًة تاأتي ً
اهلل االأبدية.
من ال�سعب اأن ن�سف الطرق املختلفة التي يعطينا الروح بها هذه ال�سهادة
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اخلفية؛ حيث يتعامل مع كل موؤمن ب�سورة �سخ�سية ومميزة .لكن ميكننا
القول اإن الروح القد�س يعطينا �سهادته عن طريق اإحدى ثالث طرق عامة.
على �سبيل املثال ،يتوا�سل الروح معنا:
♦ عن طريق انطباع عقلي اأو مرئي
ميكننا اأن «نرى» اأو «ن�سمع» اأو «ن�سعر» باأحد اأفكار الروح .وبعدها
علينا اأن نحكم هل انطباعنا الداخلي هو نتيجة خليالنا الب�رشي اأو
لتاأثري �سيطاين اأم هل هو اإعالن اإلهي .نتناول هذه النقطة يف اجلزء
الثامن من هذا الكتاب .ميكننا اأن نتعلم التعرف على «�سوت» الروح
كما نتعلم التعرف على �سوت �سخ�س ال نراه اأمامنا.
♦ عن طريق �سد داخلي
ميكن اأن «ن�سعر» بتحذير داخلي من الروح اأن �سي ًئا ما لي�س على
ما ُيرام .من املحتمل بالطبع اأن ينبع هذا ال�سعور بعدم الراحة من
امل ما بداخلنا ال ندركه .ومن املمكن اأن يكون له تف�سري مادي
َ
حت ُ
مبا�رش .لكن ميكن اأن تكون هذه هي طريقة الروح يف �سد اأرواحنا
أي�سا اأن «منتحن» اأو
و«اإخبارنا» بالتوقف عن اأم ٍر ما ،وعلينا هنا ا ً
«نحكم» على هذه امل�ساعر قبل اأن نعمل مبقت�ساها.
♦ عن طريق حترير داخلي
يتولد لدينا �سعور داخلي بال�سالم اأو الت�سجيع عندما جند اأنف�سنا
اختيار ما اأو اأمام اتخاذ ٍ
ٍ
قرار ما .ال ميكننا �رشح هذا «ال�سعور»
اأمام
بعقولنا .لكننا ن�سعر يف اأرواحنا اأن اهلل يعمل واأن هذا املوقف هو
ٍ
بطريقة ما من عنده.
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نابعا من اأماين لدينا اأو من
من املحتمل اأن يكون مثل هذا ال�سعور ً
حتم�س اإن�ساين اأو تفاوؤل طبيعي اأو ت�سجيع ورع .وهذا يعني اأنه علينا
اأن نتعلم التعرف على طريقة الروح يف التوا�سل معنا حتى ن�ستطيع
اأن منيز اأفكار اهلل عن االأفكار الب�رشية اأو ال�سيطانية.
كلمة (:)rhema

راأينا اأن هناك كلمتني يونانيتني مبعنى «كلمة» وهما ()logos
و( .)rhemaت�سري االأوىل اإىل كلمة اهلل العامة لكل النا�س .وت�سري الثانية
اإىل كلمة اهلل اخلا�سة ل�سخ�س اأو جماعة.

عندما يتحدث الروح بكلمة الـ ( )rhemaيف اأرواحنا ،فكاأنه ي�ستخدم
بطاري ًة روحي ًة ي�سلِّط بها ال�سوء على جزء معني من كلمة اهلل العامة يف
الكتاب املقد�س يتوافق مع ما منر به «االآن» .ياأخذ الروح كلمة الـ ()rhema
ٍ
ٍ
ٍ
ومميزة.
�سخ�سية
ب�سورة
ويعطيها لنا
تاأتي اإلينا كلمة الـ ( )rhemaمن اهلل بن�سمته ،وهي �ست�سل اإلينا �سواء
كنا ن�سمع عظ ًة اأو نقراأ الكتاب املقد�س اأو يف منت�سف اأمور حياتنا اليومية.
ا ًّأيا كانت الظروف ،يجعلنا الروح نلتفت فجاأ ًة اإىل كلمة اأو جملة اأو اآية من
الكتاب املقد�س ،اأو اإىل عدد من ترنيمة روحية ،اأو اإىل فكرة اأو ر�سالة وهكذا.
دائما متفق ًة مع كلمة اهلل ال�سخ�سية وكلمته
كل كلمة (� )rhemaستاأتي ً
املكتوبة وكذلك مع كل كلمات الـ ( )rhemaاالأخرى .ودورها هو الرتكيز
على جانب واحد بعينه من جوانب كلمة اهلل العامة .وهذا اجلانب هو كلمة
اهلل للموقف املعني الذي منر به «االآن».
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رغبات مقد�سة:

يعلمنا (مزمور  )4 : 37مبداأً
غالبا ما
روحيا عمي ًقا
وحمررا مفاده اأن اهلل ً
ًّ
ً
يعلن لنا عن م�سيئته من خالل رغباتنا واأ�سواقنا .لو اأن اأعمق رغباتنا هي
رغبة مقد�سة ،فرمبا تكون يف الواقع م�سيئة اهلل.
دائما �سد ما نريد .فبينما نعي�س يف
علينا اأن ندرك اأن م�سيئة اهلل لي�ست ً
ويوجهها ،وبينما نتجدد فيه يف
حم�رش اهلل ،وبينما ي�سيطر على حياتنا
ِّ
اأفكارنا� ،ست�سبح رغباته هي رغباتنا «بالطبع»� .سنجد اأننا نبداأ يف اإرادة
ما يريد.
�سارما وهو اأن نتلذذ بالرب .ال يعني
�رشطا
لكن (مزمور  )4 : 37ي�سع ً
ً
هذا العدد اأنه باإمكاننا اأن ن�ستمر يف اخلطية طاملا نحب اهلل؛ الأنه عندما
نحب اهلل ح ًّقا ،ف�سنحب ما يحب و�سرنغب فيما يرغب.
اإر�ساد خا�س:

رمبا يفرق (اأعمال الر�سل  )10 – 6 :16بني �سهادة الروح القد�س العامة
لبول�س يف (اأعمال الر�سل  )7 :16وقيادة الروح الفوقية اخلا�سة يف
(عددي  6و.)9

ي�سجل الكتاب املقد�س العديد من االأمثلة التي يقود اهلل فيها عبيده
بطرق رائعة غري معتادة مثل الروؤى والزيارات املالئكية .نرى ذلك على
�سبيل املثال ،يف (عدد  )6 : 12و( 2ملوك  )15 – 3 : 1و(1اأخبار )18 :21
و(اإ�سعياء  )6و(حزقيال  )8 :12و(دانيال  )21 :9 ،1 :7و(زكريا .)9 – 8 : 1
لكن علينا اأن ندرك اأن هذه لي�ست طرق اهلل املعتادة يف التوا�سل معنا ،وال
يجب علينا اأن ن�سعى خلف اختبارها.
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لدى اهلل طرق خالقة متنوعة .وهو «يتحدث» اإلينا يف بع�س االأحيان
باأ�ساليب فوقية مده�سة كما يف (اأعمال الر�سل  6 – 4 : 9و.)16 – 9 : 10
لذا يجب علينا اأال ن�ستبعد حدوث مثل ذلك اليوم .لكن هذه االأ�ساليب لي�ست
بهذا ال�سيوع ولذلك يجب علينا اأن نت�ساءل ب�ساأن املوؤمنني الذين يقولون اإن
دائما بهذه الطرق املثرية.
اهلل يتحدث اإليهم ً
مواهب الروح القد�س:

قلنا يف كتابي «معرفة الروح» و«اخلدمة بالروح» اإن اهلل اأعطى الكني�سة
مواهب روحية خا�سة باالإعالن حتى تعرف م�سيئته .و�سنناق�س هذه
املواهب ببع�س التف�سيل.

ملوهبة التنبوؤ �سلة وثيقة باال�ستماع اإىل اهلل .نتناول هذه املوهبة يف
اجلزاأين ال�ساد�س وال�سابع .يجب اأن « َنزِن» و«منح�س» و«منتحن» و«نحكم
على» كل النبوات �سواء كانت �سخ�سية اأو كن�سية – وهذا مو�سوع نناق�سه
يف اجلزء الثامن .ال يجب اأن حتل النبوات حمل الكلمة املكتوبة اأو حتى
تناق�سها .اإن حدث وكان هناك تناق�س بني نبوة مزعومة والكتاب املقد�س،
فيجب رف�س النبوة.
يف اأوقات متعددة من التاريخ الكن�سي ،اأ�سبحت بع�س اجلماعات
جدا بالنبوات ال�سخ�سية كما لو كان التنبوؤ هو
امل�سيحية م�سغولة الفكر ًّ
طريقة اهلل املحددة للتوا�سل مع �سعبه .لكن التنبوؤ ال�سخ�سي هو واحد من
الطرق التي «يتحدث» اهلل بها اإلينا .ويجب علينا اأن نلتزم بها اإىل جانب كل
الطرق االأخرى التي ي�ستخدمها اهلل ليعلن عن م�سيئته.
كتابيا ،فال يجب
يعلمنا ( 1ت�سالونيكي  )21 – 19 : 5اأن نكون متوازنني
ًّ
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علينا اأن نحتقر اأية نبوة ،وال اأن نقبلها دون امتحان .علينا اأن منتحن كل
�سيء ونتم�سك باحل�سن فقط.
�سرنى يف اجلزء الثامن اأن ما من �سيء يجربنا على اتباع نبوة ال «ت�سهد»
الأرواحنا .ب�سفة عامة ،يجب اأن تكون النبوة �سواء �سخ�سية اأو كن�سية:
♦ متوافق ًة مع ما ن�سعر اأن اهلل يقوله بالفعل.
♦ لي�ست حماول ًة ال�ستغالل املوؤمن اأو ال�سيطرة عليه.
كل من الكتاب املقد�س والذهن املتجدد.
♦ متوافق ًة مع ٍّ
نتناول مو�سوع النبوة ال�سخ�سية والكن�سية يف اجلزء ال�سابع.
ثمار الروح:

عندما تكون «طاعة الب�سارة» هي ردنا على اأي جانب من جوانب خدمة
الروح القد�س ،فاإنه ُينتج يف حياتنا تلك «الثمار» املميزة املو�سوفة يف
(غالطية  .)22 : 5وهذا يعني اأننا عندما ن�ستمع اإىل الروح القد�س ،يوؤدي
اإر�ساده لنا اإىل تنمية تلك ال�سفات ال�سخ�سية التي تدل على اأنه يعمل يف
حياتنا.
ونتيجة لذلك ميكننا اأن ن�ساأل اأنف�سنا اإذا ما كان االإر�ساد الذي نعتقد اأننا
ناأخذه ُينتج – اأو من املحتمل اأن ُينتج – يف حياتنا ثمار الروح .حتى
عندما يقوم اهلل بهدم اأفكارنا الب�رشية وطرق �سلوكنا القدمية ،يجب اأن يكون
وملزِم باملحبة والفرح وال�سالم وطول االأناة وهكذا.
هناك �سعور عميق ُ
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لكن ثمار الروح لي�ست جمرد نتيج ًة لعمل كلمة اهلل يف حياتنا .بل هي
أي�سا واحدة من طرق اهلل الختبار توا�سلنا معه.
ا ً
راأينا اأن ال�سعور «بال�سالم الداخلي» هو جزء من �سهادة الروح لنا حتى
نتمكن من حتديد م�سيئة اهلل .كل ثمار الروح هي يف الواقع جزء من هذه
ال�سهادة الداخلية ،وهذا يعني اأنه كلما منت ثمار الروح فينا ،كلما اأ�سبحنا
موؤهلني اأكرث لتمييز �سوت اهلل وفهم م�سيئته.
امل�سورة التقية:

نتناول اأهمية خدمة امل�سورة يف كتاب «اخلدمة يف الروح» .اإن واقع هذه
غالبا ما
اخلدمة ومكانتها ال�سامية يف الكتاب املقد�س يكفيان الإقناعنا اأن اهلل ً
يعلن لنا عن م�سيئته ومقا�سده من خالل موؤمنني ملتزمني مم�سوحني بالروح.

تو�سح ن�سو�س مثل (اأمثال  15 : 12و )22 : 15اأننا يجب اأن نبحث
عن م�سيحيني نا�سجني اأتقياء ون�ستمع لن�سائحهم .وكما هو احلال مع كل
و�سائل االإر�ساد االأخرى ،يجب علينا اأن ن�ستمع اإىل الن�سيحة لكن ال نقبلها
هكذا دون تقييم .وكما هو احلال مع النبوة ،علينا اأن منتحن الن�سيحة
ونتم�سك باحل�سن فيها ثم نت�رشف مبقت�ساها.
علينا كتالميذ اأن نكون م�ستعدين الإخ�ساع اإرادتنا ملا يقوله اهلل لنا
من خالل الذين يقدمون لنا امل�سورة والن�سيحة .لكن علينا اأن نتذكر
قدمة لنا هي ن�سيحة كتابية
(مزمور  )2–1 :1ونتاأكد من اأن الن�سيحة ا ُ
مل َّ
متاما مع كلمة اهلل.
وتتوافق ً
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مبداأ االتفاق:

دائما على كلمته
ال «يتحدث» اهلل اإلينا بطريقة واحدة فقط ،لكنه يوؤكد ً
عن طريق اإعالنها باأكرث من طريقة .تعلن ن�سو�س مثل (تثنية )15 :19
و(2كورنثو�س  )1 :13عن مبداأ االتفاق الروحي االأبدي واملو َّؤ�س�س على
طبيعة اهلل مثلث االأقانيم.
كل اإعالن هو مب�سيئة االآب ،يتحدث به الكلمة ويحمله لنا الروح القد�س.
دائما اتفا ًقا كام ًال بينهم؛ وذلك الأن هناك يف االأ�سا�س اإعال ًنا
لكن هناك ً
واحدا فقط هو االإعالن الذاتي عن �سخ�س اهلل.
ً
من املمكن يف بع�س االأوقات اأن نركز على م�سيئة االآب اأو على كلمات
االبن اأو على اأعمال الروح ،لكن علينا اأن ندرك اأنهم يتفقون مع بع�سهم
متاما ،واأن نتوقع اأن يقوم اهلل باإعالن كلمته لنا بطريقتني اأو ثالث
البع�س ً
طرق خمتلفة.
أبدا اأن نظن اأن االإعالن �سياأتي اإلينا من اهلل يف �سكل معني .اهلل
ال يجب ا ً
يختار كيف يتحدث ونحن ن�ستمع اإليه وف ًقا ملبادئه .يختار اهلل كيفية حديثه
معنا يف كل موقف �سواء عن طريق الظروف املحيطة اأو عن طريق حلم اأو
عظة اأو كلمة نبوية اأو اآية كتابية .ثم يوؤكد على ر�سالته لنا من خالل اإعالن
مكملة.
نف�س الكلمة بطرق اأخرى ِّ
ال يتحدث اهلل عن طريق الكلمات النبوية فقط اأو عن طريق الروؤى والظروف
فقط اأو عن طريق خادم بعينه ولي�س �سواه وهكذا .ال ميكننا اأن نعرف كيف
�سيتحدث اهلل لنا ،لكننا نثق يف اأنه يتحدث اإلينا.
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دائما لكلمته
دائما واأن نكون منتبهني ً
وهذا يعني اأنه علينا اأن ن�ستمع هلل ً
وم�سيئته .وعندما ن�سعر باأنه ير�سدنا ،علينا اأن ن�سلي وننتظر منه اأن يوؤكد
لنا على كلمته بطرق اأخرى دون اأن نحاول عمل �سيء يتوافق مع اإرادتنا
ورغبتنا.
يجب اأن تتم م�سيئة اهلل بطريقة اهلل يف الوقت الذي يحدده اهلل؛ الأنه بينما
نكون متاأكدين من اأن �سي ًئا ما هو اإرادته لنا ،ال نعرف الكيفية التي يريدها
أي�سا .يجب اأن تتم كل خطوة من م�سيئة
الإمتام هذا االأمر وال وقت اإمتامه ا ً
غالبا ما يعلن اهلل لنا عن اإرادته
اهلل بالطريقة املعينة التي يريدها اهلل لناً .
ٍ
ٍ
تدريجية ،وهذا يعني اأن كل خطوة يجب اأن تتبع ما قبلها ب�سورة
ب�سورة
تدريجية .ميكننا اإ ًذا اأن نتحدث عن عملية االإر�ساد باعتبارها �سماع كلمة
اهلل وفهم م�سيئته ومتييز طرقه.
لكن من اخلطاأ اأن ننتظر من اهلل اأن يوؤكد على �سيء �سبق واأعلنه يف كلمته
أي�سا اأن نبحث يف الكتاب كي جند اآي ًة غام�س ًة نوؤكد
املكتوبة .ومن اخلطاأ ا ً
بها على ما ن�سعر به .اإن كل اإر�ساد هو خا�سع للكتاب املقد�س ولي�س العك�س.
علينا اأن ن�ستمع اإىل �سوت اهلل ال اأن نتالعب بكلمته.
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واحدة من االأفكار التي تتناولها �سل�سلة «�سيف الروح» هي اأن لكل
موؤمن دعوة نبوية يف االأ�سا�س .راأينا يف كتابي «معرفة الروح» و«اخلدمة
فعالني هلل ولي�س م�ساهدين
بالروح» اأننا مدعوون اإىل اأن نكون �رشكاء َّ
ٍ
بخطوة،
�سلبيني ملا يقوم به .اإننا مدعوون اإىل اأن ن�سري مع اهلل خطو ًة
وا�سحا لنا اأن هذا النوع من
واأن نتحدث بكلماته واأعماله .يجب اأن يكون
ً
ال�رشكة البد واأن يعتمد على اال�ستماع املن�ست هلل والفهم الدقيق لكلمته
وم�سيئته.
جيدا للنبوة امل�سيحية العامة ،ميكننا القول اإنها
اإن اأردنا تعري ًفا ً
«�سماع اأو روؤية ما يقوله اهلل ونقله لالآخرين» .وهذا الفهم العام هو
الذي يك�سف الدعوة «النبوية» العامة لكل املوؤمنني .وهو كذلك اأ�سا�س
الرابطة احليوية بني «اال�ستماع اإىل اهلل» وكل �سكل من اأ�سكال اخلدمة
امل�سيحية.
يركز موؤمنون كثريون يف الع�رش احلديث على عامل «التحدث» عندما
يفكرون يف النبوة .لكن ال ميكن اأن يكون هناك حتدث نبوي حقيقي دون
ا�ستماع نبوي حقيقي .وال ميكن اأن يكون هناك ا�ستماع نبوي دون عالقة
نبوية �سخ�سية مع اهلل.
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الدعوة النبوية:
يو�سف معظم االأنبياء يف العهد اجلديد بتعبري «رجل اهلل» .ويدل هذا
الو�سف على العالقة احلميمة التي يتمتعون بها مع اهلل والتي تقع يف قلب
الدعوة النبوية.
مو�سى هو اأول نبي ُيطلق عليه هذا الو�سف ،لكن جاء بعده كثريون كما
نقراأ يف (تثنية  )1 : 33و(� 1سموئيل  27 : 2و )6 : 9و( 1ملوك  13و28 : 20
و )9 – 7 : 25و( 2ملوك  )7 : 4و( 2اأخبار  )9 – 7 : 25و(نحميا .)24 : 12
كذلك كان ُيط َلق على اأنبياء العهد القدمي «خدام» .مو�سى فقط هو من
�ستخدم
ُو�سف بـ «عبد الرب» .لكن تعبريات مثل «عبده» و«عبدك» و«عبدي» ُت َ
أي�سا باالرتباط باأنبياء اآخرين .نرى عالقة اخلادم احلميمة التي متتع بها
ا ً
االأنبياء مع اهلل يف (2ملوك  )13 :17و(عزرا  )11 :9بو�سوح.
يقال اإن تعبري «رجل اهلل» هو اإ�سارة اإىل كيف كان ال�سعب ينظر اإىل االأنبياء،
واإن تعبري «عبدي» هو اإ�سارة اإىل كيف كان اهلل ينظر اإليهم .ا ًّأيا كان الفرق بني
التعبريين ،فاإنهما يو�سحان عالقة النبي باهلل وعالقته بالنا�س من حوله.
خدم
رتجم مبعنى «نبي» ،وهي ُت�س َت َ
هناك ثالث كلمات يف العهد القدمي ُت َ
كمرادفات لبع�سها البع�س.
«نبي» وتدل على فكرة «الدعوة» ،حيث تو�سح اأن االأنبياء مدعوون من
ِق َبل اهلل ومدعوون اإىل اهلل .وبالتايل ،فهم «يدعون اهلل» و«يدعون اإىل اهلل».
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«روؤاه» و«هوزاه» هما كلمتان خمتلفتان تدالن على فعل الروؤية .وهما
تو�سحان اأن االأنبياء «يرون اهلل» و«يرون ما يفعله اهلل» و«يرون االأحداث
الب�رشية من منظور اهلل» .و«يراهم الرجال والن�ساء».
دعى
تو�سح هذه الكلمات العربية اأ�سا�سيات الدعوة النبوية والتي هي اأن ُن َ
أ�سياء الزالت غري مرئية وغري م�سموعة الأنا�س
من ِق َبل اهلل كي نرى ون�سمع ا ً
اآخرين ،ولكي ندعو النا�س اإىل اهلل.
ق�سد الدعوة النبوية:

راأينا اأن اهلل «يتحدث» اإلينا بكلمته كي يعلن لنا عن �سخ�سه .لذا ،علينا
اأن نتوقع اأن تكون املعرفة ال�سخ�سية احلميمة ل�سخ�س اهلل هي قلب الدعوة
دائما يعلن عن �سخ�سه و«يتحدث» لنا حتى نعرفه ،وحتى نتمم
النبوية .اهلل ً
ق�سدنا االأ�سا�سي كرجال ون�ساء يف هذه احلياة.
اإبراهيم هو اأول �سخ�س يف الكتاب املقد�س ُيط َلق عليه «نبي» .وميكننا
تتبع تطور عالقة «املعرفة» ال�سخ�سية احلميمة التي كانت له مع اهلل والتي
قادت اإىل دعوته النبوية.
♦ نقر أا يف (اأعمال الر�سل  )2–1 :7كيف ظهر اهلل اأو ًال الإبراهيم وحتدث اإليه.
♦ يو�سح (اإ�سعياء  )8 : 41اأن اإبراهيم اأ�سبح بعد ذلك خليل اهلل.
♦ ي�سف (تكوين  )21–17 :18كيف ا�ستمر اهلل يف اإعالن مقا�سده
خلليله.
ميكننا اأن نرى املبداأين االأ�سا�سيني لالإعالن النبوي ،وهما اأن هذا االإعالن
عطى يف اإطار العالقة احلميمة معه
عطى يف االأ�سا�س من اأجل معرفة اهلل ،واأنه ُي َ
ُي َ
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يف ن�سو�س مثل (� 1سموئيل  )7 : 3و(اإ�سعياء  )5 – 4 : 50و(عامو�س )7 : 3
و(دانيال  23 : 9و )11 : 10و(يوحنا .)26 – 21 : 13
يدل هذا على اأن دعوتنا النبوية هي يف االأ�سا�س دعوة اإىل الدخول يف عالقة
حميمة مع اهلل .وبعدها يعلن اهلل عن اأ�رشار قلبه وعن اأثقاله واأفراحه ورغباته
ومقا�سده وتوجيهاته لهوؤالء الذين اأطاعوا نداءه وي�ستمعون اإليه من�ستني.
الدعوة:

مل يكن مبقدرة اأنبياء العهد القدمي اأن يدعوا اأنف�سهم ،لكن اهلل هو من كان
أبدا �ساحب املبادرة.
دائما وا ً
يجب اأن يدعوهم ،فاهلل هو ً

تو�سح خمتلف الق�س�س الكتابية عن الدعوة النبوية القوة املتاأ�سلة لدعوة
جانبا ما كانوا يفعلونه
اهلل .كان على من يدعوهم اهلل اأن يختاروا بني اأن ي�سعوا ً
ويبداأوا يف اال�ستماع اإىل اهلل ،اأو اأن يع�سوا كلمة اهلل وم�سيئته كما نرى على �سبيل
املثال يف (خروج  )10 – 1 : 3و(� 1سموئيل  )21 – 1 : 3و(1ملوك ،16 : 19
 )21 – 19و(2ملوك  )15 – 9 : 2و(اإ�سعياء  )9 – 1 : 6و(اإرميا )10 – 4 : 1
و(حزقيال  1و )3 : 2و(هو�سع  )2 : 1و(عامو�س  )15 – 14 : 7و(يونان .)1 : 1
غالبا ما يحدد علماء الكتاب املقد�س االأمناط العامة الوا�سحة يف الدعوات
ً
النبوية يف العهد القدمي .عاد ًة ما يكون هناك موقف يثري القلق ،اأو اأزمة ما،
نبيا .ثم بعد ذلك ،يكلفه اهلل
يواجه اهلل من خاللها ال�سخ�س الذي �سي�سبح ًّ
بعمل نبوي اأو بر�سالة نبوية .يف هذه اللحظة ميكن اأن يكون للنبي بع�س
االعرتا�سات على املهمة التي كُ لِّف بها .وتتعلق هذه االعرتا�سات يف الغالب
أكيدا باأنه �سيعينه
بعدم كفاءته الإمتام املهمة باأمانة .لكن اهلل يعطيه تا ً
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غالبا
وير�سده .ثم بعد ذلك يعطيه عالم ًة على تاأكيد املهمة ،وتاأتي هذه العالمة ً
م�سحوب ًة باإعالن حمتوى املهمة بو�سوح .نرى ذلك يف (اإرميا )19 – 3 : 1
على �سبيل املثال.

مل يكن الهدف االأول من الدعوة النبوية يف العهد القدمي هو اإر�سال ال�سخ�س
يف مهمة اإلهية ،كان الهدف هو ا�ستدعاءه اإىل حم�رش اهلل القدو�س .وعندما
يقف ال�سخ�س اأمام اهلل وي�سمع كلمته ،ميكنه اأن يقف اأمام الرجال والن�ساء
يف هذا العامل .نرى هذه احلقيقة ب�سورة خا�سة يف حياة مو�سى كما نقراأ
على �سبيل املثال يف (خروج  10 – 4 : 3و 11 : 33و)35 – 34 : 34
و(عدد  )8 – 1 : 12و(تثنية  4 : 5و.)10 : 34
عندما يطيع النبي الدعوة ويدخل اإىل حم�رش اهلل ،تكون مهمته بب�ساطة
هي اال�ستماع اإىل اهلل بينما يهم�س باأ�رشاره .قلنا فيما �سبق اإن اهلل ال يفعل
اأي �سيء دون اأن يعلن اأو ًال عن مقا�سده لعبيده من االأنبياء .يجب اأن ت�ساعدنا
هذه احلقيقة على تقدير االأهمية العظيمة لال�ستماع اإىل اهلل يف اإطار �رشكتنا
معه.
بعد اأن يقف النبي اأمام اهلل وي�سمع كلمته وم�سيئته اخلا�سة ،ير�سله اهلل
بعد ذلك بر�سالة معينة خا�سة مبوقف معني .نرى ذلك على �سبيل املثال يف
( 1ملوك  )22و(اإرميا  )22 : 23و(عامو�س .)7 : 3
الوظيفة النبوية:
بعد اأن ي�ستمع النبي يف العهد القدمي هلل ،تكون وظيفته االأ�سا�سية هي
التحدث بكلمات اهلل .وعليه اأن يعمل وفق ما �سمع .نرى ذلك يف (خروج 14 : 3
و 17 – 13 : 4و )2 : 7 – 28 : 6و(اإرميا  )9 : 1و(اإ�سعياء .)7 – 6 : 6
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.1

التحدث بكلمات اللـه

دائما« :ت�ساحلوا مع اهلل» .نطق هوؤالء
كان قلب الر�سالة النبوية هو ً
االأنبياء بتحذيرات ب�ساأن امل�ستقبل وع�سدوها باأمثلة من تعامالت
اهلل املا�سية مع �سعبه .كما دعوا اخلطاة اإىل التوبة حم ِّذرين اإياهم
من الغ�سب االآتي .واأعلنوا غ�سب اهلل على اأفراد واأمم ،حماولني
اإيجاد اخلوف ال�سحيح من اهلل يف كل موقف.
فيما يتعلق باأنبياء العهد القدمي ،كانت امل�ساحلة مع اهلل ممكن ًة
التوجه ال�سحيح
عندما يدرك ال�سعب غ�سب اهلل املقد�س ويكون له
ُّ
نحو اهلل .متثل نبوات «امل�ساحلة» هذه معظم نبوات العهد القدمي.
جند يف (عامو�س  )5و(�سفنيا  )3 : 2 – 14 : 1و(هو�سع  )5مناذج
لهذا النوع من النبوة.
كما كان االأنبياء يتحدثون بني احلني واالآخر عن بركات اهلل
امل�ستقبلية ويدعون االأتقياء اإىل قدا�سة اأعظم كما نقراأ يف
(اإ�سعياء  ،)5–2 :2كذلك كانوا ياأمرون �سعب اهلل بالعي�س ح�سب
دعوته .وهذه طريقة اأخرى للتعبري عن ر�سالة «ت�ساحلوا مع اهلل».

.2

اإعالن رحمة اللـه

كان مو�سى هو النبي االأعظم يف العهد القدمي .يوؤكد مو�سى يف
كل ال�رشيعة اليهودية على العدالة االأخالقية واالجتماعية وهو
تاأكيد موحى به من اهلل .نرى ذلك يف (الويني )18 – 9 : 19
و(تثنية  )25 – 15 : 23على �سبيل املثال.
اأما االأنبياء الذين اأتوا بعد مو�سى ،فقد اأكدوا على رحمة اهلل .نرى ذلك

82

االستماع النبوي في العهد القديم

على �سبيل املثال يف ( 2اأخبار  )15 – 9 : 28و(عامو�س 7 – 6 : 2
و 3 – 1 : 4و.)8 – 4 : 8
.3

اإعطاء روؤية اللـه

«رائيا»؛ وذلك الأنه كان يعطي
دعى
غالبا ما كان النبي يف اإ�رشائيل ُي َ
ً
ً
ال�سعب روؤية اهلل فيما يتعلق باأحداث معا�رشة وم�ستقبلية .نرى ذلك
على �سبيل املثال يف (تثنية  )22 : 18و(اإ�سعياء .)9 – 7 : 1
كان االأنبياء يذ ِّكرون ال�سعب مبا فعله اهلل ،م�ستندين اإىل املا�سي
الإعالن طبيعة اهلل وما �سيفعله يف امل�ستقبل .مل يكن االأنبياء يخمنون
ويتوقعون ،لكنهم كانوا يتنباأون؛ اأي يتحدثون اإىل االآخرين مبا �سمعوا
اهلل يقوله لهم وهم من�ستون له .كما كانوا يتحدثون عن طبيعته غري
املتغرية من خالل عالقتهم معه.
وب�سفة خا�سة ،كان االأنبياء يدعون ال�سعب لرتك االآلهة الكاذبة
وعبادة اهلل الواحد احلقيقي وذلك عن طريق تذكريهم مبا �سنعه
اهلل بهوؤالء الذين تركوا عباده يهوه الواحد .ميكننا اأن نرى ذلك يف
(اإ�سعياء  23 – 21 : 41و.)22 – 20 : 45
يف بع�س االأحيان ،كان االأنبياء يعلنون اأحدا ًثا كانت �ستقع يف
يتنباأون
امل�ستقبل القريب .وبنف�س الروح وبنف�س الكلمات ،كانوا َّ
باأحداث بينها وبينهم اآالف ال�سنني.
يف (تثنية  )15 : 18طماأن مو�سى ال�سعب بخ�سو�س ما �سيحدث
عند موته؛ كان مو�سى يفكر يف ي�سوع باعتباره النبي الذي «من
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و�سطك» .لكن كانت هذه نبو ًة عن «ي�سوع» اآخر من النا�رشة �سياأتي
بعد حوايل � 1500سنة .جند يف (اإ�سعياء  )14 : 7مثا ًال اآخر على هذا
النوع من «الب�سرية» اأو نبوة «االآن وفيما بعد».
قياديا يف االأحداث القومية ،وكان اأول
دورا
ًّ
لعب بع�س االأنبياء ً
ف�ساعدا ،كانت
ملكني وهما �ساول وداود نبيني .ومن ذلك احلني
ً
دائما عالقة قوية بني امللك املم�سوح والنبي املم�سوح.
هناك ً
يف بع�س االأحيان ،كان امللك ي�ست�سري النبي كي يعلم منه اأفكار
اهلل اأو كي ياأخذ منه ن�سيح ًة اإلهي ًة كما يف ( 1ملوك )18 – 1 : 14
و(2ملوك  23 – 21 : 6و )8 – 7 : 8و( 2اأخبار .)28 – 22 : 34
ٍ
بر�سالة
ر�سل اإىل امللك كي يواجهه
ويف اأحيان اأخرى ،كان النبي ُي َ
من اهلل .نرى ذلك على �سبيل املثال يف ( 1ملوك 39 – 29 : 11
و 10 – 1 : 13و .)2 – 1 : 18يذ ِّكرنا هذا باأن اهلل «يتحدث» عن كل
جانب من جوانب احلياة ،ولي�س فقط عن االأمور «الروحية».
.4

اإعالن اأعمال اللـه

كان خدام اهلل االأنبياء هم االأ�سخا�س الوحيدين الذين ي�سجل العهد
أعمال معجزية من ا ٍ
القدمي عنهم اأنهم كانوا يقومون با ٍ
آيات وعجائب
جزءا ماألو ًفا من
ومعجزات �سفا ٍء .كانت هذه االأعمال املعجزية ً
خدمتهم النبوية.
هوؤالء الرجال والن�ساء الذين كانوا مم�سوحني بروح اهلل هم فقط
من كان باإمكانهم القيام باأعمال اهلل .نرى ذلك على �سبيل املثال
يف (تكوين  )20و(عدد  )12و( 1ملوك  13و)24 – 7 : 17
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و( 2ملوك  37 – 8 : 4و )11 – 1 : 20و( 2اأخبار )16 – 5 : 25
و(اإرميا .)28 – 14 : 38
راأينا يف كتاب «اخلدمة يف الروح» اأن عمل املعجزات مل يكن
نابعا من قدرة �سخ�سية ،بل كان نتيج ًة لعالقة ال�رشكة مع اهلل.
ً
اإن م�سوؤوليتنا اخلا�سة هي اال�ستماع اإىل اهلل ،ثم التحدث بكلماته
واتباع اإر�ساداته .اهلل هو من يعمل املعجزة ،وكل ما يقوم به االأنبياء
هو اإعالن ما �سمعوا اهلل «يقوله» يف اإطار عالقتهم احلميمة معه.
.5

منا�سدة اللـه

نقراأ يف (تكوين  )7 : 20اأن اإبراهيم جنح يف الت�سفع لدى اهلل
ومنا�سدته ،مما اأدى اإىل تغري املوقف الذي كان ي�سلي من اأجله.
الت�سفع لدى اهلل هو نقطة مركزية يف الدعوة النبوية؛ وذلك الأن
االأنبياء هم الذين يدعون اإىل اهلل وهم املدعوون اإىل ح�رشة اهلل كي
ياأخذوا منه امل�سورة.
كما نقراأ يف (خروج  )19 : 18اأن يرثون اقرتح على مو�سى اأن يجعل
ال�سفاعة اأولويته ،وقد نفذ مو�سى ن�سيحته كما نرى يف (عدد .)5 : 27
عرف عن اأنبياء العهد القدمي اأنهم �سفعاء اأقوياء ،لذا كان
كان ُي َ
امللوك يطلبون منهم منا�سدة اهلل نياب ًة عنهم ،وذلك كما نرى يف
(1ملوك  )6 : 13و( 2ملوك  )4 : 19و(زكريا .)3 – 1 : 7
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الوحي النبوي:
وحى اإليه من ِق َبل اهلل كي
يجب اأن يكون
وا�سحا لنا اأن النبي يجب اأن ُي َ
ً
ٍ
ي�ستطيع القيام با ٍ
إن�سات
أعمال نبوية .كان االأنبياء يحتاجون اإىل اال�ستماع با
دائما ي�سبق التحدث النبوي
اإىل روؤية اهلل وتعليماته ،فاال�ستماع النبوي كان ً
والعمل النبوي.
وحى لهم من ِق َبل اإما «كلمة اهلل» اأو
ي�سجل العهد القدمي اأن االأنبياء كان ُي َ
«روح اهلل» .ميكننا القول اإن بع�س االأنبياء مثل مو�سى كانوا اأنبياء «وحي
الكلمة» ،واآخرين مثل اإيليا كانوا اأنبياء «وحي الروح» .لكن ال ينبغي اأن
نبالغ يف التاأكيد على هذا التمييز.
كلمة اللـه

فعال على االأنبياء كما يت�سح
نفهم من العهد القدمي اأن كلمة اهلل لها تاأثري َّ
غالبا ما ت�ستخدم االأ�سفار املقد�سة عبارة «قول الرب
من (عامو�س ً .)8 : 3
كل من الطبيعة احلية للكلمة
الذي �سار اإىل  .»...توؤكد هذه العبارة على ٍّ
واملبادرة االإلهية.

لكن من االأف�سل �سياغة تعبري «�سارت اإىل» على النحو التايل« :اأ�سبحت
حا�رشة بفاعلية لدى »...اأو بب�ساطة «كانت لـ .»...نرى يف (زكريا  )1 : 1اأن
«اإتيان» كلمة اهلل للنبي ا�ستغرق معظم ال�سهر الثامن .بينما يف (زكريا ،)7 : 1
كانت كلمة اهلل للنبي يف اليوم الرابع والع�رشين من ال�سهر احلادي ع�رش .يدل
هذا على اأن «اإتيان» كلمة اهلل ي�ساحبه اإدراك داخلي لر�سالة اهلل اخلا�سة التي
تتطور على مدار فرتة من الزمن ،وي�ساحبه كذلك اإدراك مبا�رش ل�سوت اهلل.
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يف بع�س االأحيان ،كانت كلمة اهلل تاأتي اإىل االأنبياء من خالل جتارب
فوقية مثرية كما يف (اإ�سعياء  )10 – 1 : 6و(حزقيال  .)3 – 1 : 1لكنها
كانت تاأتي يف اأحيان اأخرى يف اإطار اأحداث عادية مثل روؤية ق�سيب لوز اأو
�سلتني من التني اأو زيارة ور�س العمل ومواقع البناء كما يف (اإرميا 11 : 1
و )24 ، 4 – 1 : 18و(عامو�س .)7 : 7
تو�سح هذه االأمثلة اأن اهلل «حتدث» بكلمته لعبيده امل�ستمعني يف اإطار
حميمية العالقة اخلا�سة التي لهم معه .وكذلك من خالل اأحداث حياتهم
ٍ
بطرق يفهمونها وي�سهل عليهم نقلها ملن حولهم.
اليومية العادية
عبء اللـه

يتحدث (حبقوق  )1 : 1عن «ما�سا» اهلل .ت�سيغ بع�س الرتجمات هذه
الكلمة مبعنى «ر�سالة» اأو «وحي» ،لكن املعنى احلريف للكلمة هو «عبء»
اأو «ثقل» .تنم هذه الكلمة عن اأن اهلل ي�سمح خلادمه اأن ي�سعر ب ِث َقل اأو حدة
م�ساعره نحو اأمر ما.

كثريا ما �سعر اإ�سعياء بعبء الرب جتاه االأمم االأخرى كما نقراأ يف
ً
(اإ�سعياء  .)23 - 13كذلك يتحدث (اإرميا  )40 – 33 : 23عن االأنبياء
الكذبة باعتبارهم عبء خا�س على الرب .نرى هنا مر ًة اأخرى اإدراك النبي
الداخلي املتزايد لر�سالة اهلل ،والذي يتطور من خالل ال�رشكة احلميمة
واال�ستماع املن�ست.
روح اللـه

يعلمنا العهد القدمي اأن هناك عالق ًة وثيق ًة بني الروح والنبوة .نرى ذلك
على �سبيل املثال يف (عدد  )29 : 11و(�1سموئيل  10و)24 – 18 : 19
و(ميخا  )8 : 3و(يوئيل .)28 : 2
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من الوا�سح يف العهد القدمي اأن م�سحة الروح كانت عاد ًة توؤدي اإىل التنبوؤ
االإلهي .وهذا هو الوحي اللحظي اخلا�س بتو�سيل ر�سالة فورية من قبل اهلل.
االأحالم والروؤى واملالئكة

كثريا ما كان اأنبياء العهد القدمي ياأخذون الوحي عن طريق روؤى النهار
ً
واأحالم الليل كما نقراأ يف (عدد  )6 : 12و(اإ�سعياء  )6و(حزقيال )8 : 12
و(دانيال  )1 : 7و(زكريا  .)8 : 1قيل يف بع�س االأحيان اإن (اإرميا )28 : 23
ٍ
كو�سيلة للتحقق من كلمة الرب .لكن هذا الن�س
يعلمنا بطالن االأحالم
يتحدث عن النبوات الكاذبة ،كما اأن اإرميا نف�سه اكت�سف كلمة اهلل له يف حلم
كما نقراأ يف (اإرميا .)26 : 31
ٍ
ٍ
نادرة اأن
منا�سبات
اإىل جانب االأحالم والروؤى ،يذكر الكتاب املقد�س يف
ر�سلون اإىل االأنبياء .نرى ذلك يف ( 2ملوك )15 – 3 : 1
املالئكة كانوا ُي َ
و( 1اأخبار  )18 : 21و(دانيال  )21 : 9و(زكريا  )9 : 1فقط .وذلك رمبا الأن
الدعوة النبوية قائمة يف االأ�سا�س على العالقة احلميمة مع اهلل نف�سها والتي
وجها لوجه ،اأو رمبا الأن ر�سل اهلل واملالئكة واالأنبياء
يرى فيها النبي اهلل ً
لهم وظائف مت�سابهة.
وحى لهم من قبل نف�س االإله
على الرغم من اأن كل اأنبياء العهد القدمي كان ُي َ
اأي يهوه ،اإال اأن ك ًّال منهم كان له اأ�سلوبه املتميز يف اخلدمة .اإ�سعياء على
�سبيل املثال يختلف عن حزقيال كما يختلف رميربندت ()Rembrandt
ب�رشا.
عن بيكا�سو ( .)Bicassoلقد كانت الكلمات كلمات اهلل ،لكنهم كانوا ً
اإن اخلدمة النبوية هي �رشكة �سادقة بني ال�سيد واخلادم اللذين هما �سديقني
ُم َق َّربني من بع�سهما البع�س.
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الكلمات النبوية:
كان اأنبياء العهد القدمي يعلمون اأنهم جمرد ناطقني با�سم اهلل .كان كل
ما يفعلونه هو تو�سيل االإعالن الذي اأخذوه من اهلل عن طريق ا�ستماعهم
النبوي.
دائما ما كان االأنبياء
لكن الوحي االإلهي يختلف عن االإمالء االإلهيً .
ياأخذون كلمة « »rhemaمن اهلل مبا�رش ًة .لكنهم �سبغوا هذا «االأ�سا�س»
ب�سخ�سياتهم وخلفياتهم وثقافتهم.
ثم بعد ذلك كانوا يتحدثون «بالكلمة امل�سبوغة» بالعديد من االأ�ساليب
كل
دائما ،لذلك ا�ستخدم ٌّ
الب�رشية املتنوعة .مل يكن اأ�سلوب واحد هو ال�سحيح ً
منهم االأ�سلوب الذي ينا�سب اجلماعة اخلا�سة التي كان يخاطبها.
جند اأن االأنبياء يف العهد القدمي ا�ستخدموا مث ًال اأ�ساليب ال�سعر الروائي
والنرث واالأمثال والكالم املبا�رش والتهكم واملزامري واملراثي والعظات
وهكذا.
ا ًّأيا كان االأ�سلوب الذي ي�ستخدمه النبي لتو�سيل كلمات اهلل ،فهو مل يكن
يغري املوقف ،وكان ما يقولونه
أبدا عن راأيه ،لكنه كان ينطق
ٍ
يعرب ا ً
بكالم ِّ
دائما.
يحدث ً
يو�سح (اإ�سعياء  8 – 6 : 40و )11 : 55القوة العظيمة للكلمة النبوية
ملع َلنة ،وهذه نقطة نتناولها يف كل كتاب «اخلدمة يف الروح».
ا ُ
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احلياة النبوية:

قلنا فيما �سبق اإن اأ�سا�س الدعوة النبوية لي�س هو العمل كناطق با�سم اهلل،
ٍ
ٍ
حميمة مع اهلل القدو�س تتميز «باملعرفة» – معرفة
عالقة
ولكن احلياة يف
اهلل لهم ومعرفتهم هلل .وهذا يعني اأن حياة االأنبياء كانت مهمة ككلماتهم
يف االإعالن عن اهلل.
يو�سح الكتاب اأن زواج هو�سع غري ال�سعيد هو رمز قوي ،واأن حياة اإرميا
هي در�س ال يعرف اللني ،واأن حزقيال اإ�سارة اإىل بيت اإ�رشائيل ،واأن اإ�سعياء
واأبناءه اإ�سارات ونذير بال�سوء.
اأعلنت الطريقة التي عا�س بها االأنبياء ر�سال ًة عن عدالة وم�ساحلة اهلل .وقد
كانت ر�سالة حياتهم يف نف�س قوة ر�سالة كلماتهم .مل ُي َ�س َّم االأنبياء «رجال
اهلل» من اأجل ال �سيء .نرى ذلك على �سبيل املثال يف (اإ�سعياء )18 : 8
و(اإرميا  )16و(حزقيال  3 : 4و 6 : 12و )24 : 24و(هو�سع .)3 : 1
االأعمال النبوية:

ٍ
كجزء من تو�سيل كلمة اهلل
ا�ستخدم بع�س االأنبياء اأعما ًال رمزي ًة ومثري ًة
ملن حولهم .نرى ذلك على �سبيل املثال يف (خروج  )9 : 17و(اإرميا ، 1 : 19
 )11، 10و(حزقيال  .)3 – 1 : 4مل تكن هذه االأعمال عوامل مرئية م�ساعدة.
لكنها كانت اأعما ًال نبوي ًة تعلن ما �سمع االأنبياء اهلل يتحدث به.

قلنا فيما �سبق اإن العديد من االأعمال النبوية كانت اآيات وعجائب فوقية.
لقد كان االأنبياء املم�سوحون هم يف الواقع الوحيدين يف العهد القدمي الذين
ي�سرتكون مع اهلل يف �سنع املعجزات وال�سفاء .حتتوى حياة مو�سى واإيليا
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واألي�سع على العديد من االأمثلة ال�سهرية للمعجزات ،لكننا نقراأ عن ا�ستخدام
اهلل الأنبياء اآخرين يف ( 1ملوك .)10 – 1 : 13
النبوة الكاذبة:
اختبارا الكت�ساف النبوة
من املهم اأن نفهم اأن الكتاب املقد�س مل ي�سع
ً
نفرق
الكاذبة .لكنه يعطينا بد ًال من ذلك �سل�سل ًة من املبادئ التي ميكننا اأن ِّ
على اأ�سا�سها بني االأنبياء الكذبة واالأنبياء احلقيقيني.
وهذا يدل على وجوب الرتكيز على اأ�سا�س النبوة ،اأي عالقة اال�ستماع
احلميمة مع اهلل اأكرث من الرتكيز على الكلمات واالأعمال النبوية.
نتناول مو�سوع االأنبياء الكذبة وكيفية احلكم على االإعالن يف اجلزء
الثامن من هذا الكتاب .لكن لنعرف االآن اأن مو�سى قدم لنا اختبارين يف
(تثنية  5 – 1 : 13و.)22 – 21 : 18
علم مو�سى اأنه من املمكن معرفة االأنبياء الكذبة عن طريق:
�سحيحا ،حيث اإن
دائما
ً
♦ عدم حتقق ما تنباأوا به (لكن العك�س لي�س ً
حتقق ما قيل لي�س دلي ًال على �سدقه).
♦ الطريقة التي يدعون بها النا�س لل�سري وراء اآلهة غري االإله الواحد
احلقيقي.
يعطينا (اإرميا  )40 – 9 : 23و(حزقيال  )11 : 14 – 21 : 12ثالثة
اختبارات اأخرى:
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♦ اأ�سلوب حياتهم غري اأخالقي.
♦ ال يوبخون عدم االأخالق يف االآخرين.
♦ يدعون لل�سالم بغ�س النظر عن االأو�ساع االأخالقية والروحية التي
يتطلبها حتقيق ال�سالم.
نو�سح يف كتاب «اخلدمة يف الروح» اأن نبوة العهد القدمي ال�سادقة هي
االأ�سا�س الذي يجب اأن ُيب َنى عليه اأي فهم للخدمة املعا�رشة .ميكننا االآن اأن
نفهم اأن اال�ستماع النبوي مهم واأ�سا�سي لكل التنبوؤات الكتابية ولكل جانب
من جوانب احلياة امل�سيحية.
ننمي فهمنا يف هذا الكتاب لعملية «حتدث اهلل  /ا�ستماع املوؤمنني»،
بينما ِّ
�سنعود يف الغالب اإىل االأ�سا�س النبوي يف العهد القدمي.
ٍ
ب�سوت حلو ،لكننا ن�ستمع اإليه كي ندخل
اإننا ال ن�ستمع اإىل اهلل كي ن�ستمتع
ر�سل بكلمته اإىل الكني�سة والعامل.
اأكرث اإىل اأعماق حياته ثم ُن َ
معار�سة اخلدمة النبوية:
ي�سجل العهد القدمي كذلك اأن اخلدمة النبوية القت معار�س ًة .اإيليا على �سبيل
املثال هو واحد من اأ�سهر اأنبياء العهد القدمي الذين دعاهم اهلل وم�سحهم.
لكنه واجه معار�س ًة روحي ًة مروع ًة خلدمته النبوية وخا�س ًة على يد امللكة
اإيزابل زوجة امللك اأخاآب التي قتلت الكثريين من اأنبياء اهلل.
اإن الكلمات واالأعمال النبوية املم�سوحة هي تهديد خطري لقوات ال�سيطان.
دائما بالغ�سب .لقد اأثارت اأعمال اإيليا النبوية ما ميكن اأن
لذا ترد عليها ً
ن�سميه «روح اإيزابل» ،وكان عليه اأن يواجه كل قوة غ�سبها .اإن ال�سيطان
92

االستماع النبوي في العهد القديم

يكره اأنا�س اهلل االأنبياء ولذا عهد لواح ٍد من اأفظع ريا�سته بتنظيم قوات
الظلمة �سدهم.
�سممة على حماولة
«روح اإيزابل» هي نف�س روح ال�رش املوجودة اليوم وا ُ
مل َّ
منع �سعب اهلل من اأن ي�سبحوا موؤثرين يف اإطار دورهم النبوي يف الكني�سة
والعامل .حتتاج الكني�سة اليوم اإىل االنتباه اإىل هذه املعار�سة الروحية.
وعليها اأن تنه�س بقوة الروح القد�س مثل اإيليا .لقد واجه اإيليا االآلهة الكاذبة
أخريا ك�رش
واالأنبياء الكذبة يف ع�رشه ،ودعا ال�سعب اإىل العودة اإىل اهلل ،وا ً
قب�سة امللكة اإيزابل املتحكمة يف االأمة.
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االستماع النبوي في العهد اجلديد
نبويا لقيادة ي�سوع
راأينا يف (تثنية  )20 – 14 : 18اأن مو�سى اأعد ال�سعب ًّ
يوما
نبويا ا ً
أي�سا اأن اهلل �سري�سل ًّ
بنف�س الكلمات التي اأعلن به ًّ
نبيا اآخر مثله ً
ما.
ثانيا� ،سيكون
توقع اليهود يف اأيام ي�سوع اأن امل�سيا القادم �سيكون مو�سى ًّ
نبيا اآخر يعلن اهلل له عن �سخ�سه ب�سور حميمة كما يف (عدد ،)8 – 6 : 12
ًّ
قادرا على اأن يكرر اأعمال اخلروج املعجزية على نطاق
�سيكون
ً
خادما اآخر ً
اأو�سع.
عندما �ساأل الكهنة والالويون يوحنا املعمدان يف (يوحنا – 19 : 1
مت�سوقني ملعرفة اإن كان هو «النبي» الذي تنباأ عنه مو�سى يف
 )25كانوا
ِّ
(تثنية  .)20 – 15 : 18لكن بطر�س يو�سح يف (اأعمال الر�سل )24 – 22 : 3
اأنه اآمن اأن ي�سوع هو ذلك النبي الرائع الذي طال انتظاره.
مل يوؤمن الكثريون يف ذلك الوقت اأن ي�سوع كان ذا طبيعة اإلهية ،وقليلون
«نبيا» واإن مل
علموا اأنه امل�سيا .لكن العديد من اليهود عرفوا اأن ي�سوع كان ًّ
يكن «النبي» .على �سبيل املثال نرى اأن:
♦ كليوبا�س اأدرك اأن ي�سوع نبي ب�سبب االأ�سياء التي قالها وفعلها
(لوقا .)19 : 24
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♦
♦
♦
♦
♦

نبيا
املراأة ال�سامرية عند بئر يعقوب فهمت ً
جيدا اأن ي�سوع كان ًّ
عندما اأخربه الروح عن اأزواجها (يوحنا .)18 : 4
اجلموع ا�ستقبلت ي�سوع كنبي عندما اأطعم اخلم�سة اآالف (يوحنا .)14 : 6
راكبا على اأتان
اجلموع ا�ستقبلته ا ً
أي�سا كنبي عندما دخل اأور�سليم ً
(متى .)11 : 21
اأعداءي�سوع اأ�ساروا اإليهكنبي يفاجلدالمع نيقودميو�س(يوحنا.)52: 7
نبيا (متى .)57 : 13
ي�سوع اأعترب نف�سه ًّ

ي�سوع «الـ» نبي:
كان ي�سوع هو النبي العظيم الذي يتحدث عنه (عدد )8 – 6 : 12
و(تثنية  .)17 – 14 : 18كما اأنه كان اخلادم النبوي املتاأمل الذي متم بكل
كمال االأربع ترنيمات النبوية الواردة يف (اإ�سعياء  9 – 1 : 42و7 – 1 : 49
و 11 – 4 : 50و.)12 : 53 – 13 : 52
ميكننا القول اإن ي�سوع اأظهر خالل حياته وخدمته االأر�سية كل عالمات
النبي الرائع.
عرف اللـه

كان اأنبياء العهد القدمي قريبني من قلب اهلل ،لكن (يوحنا  )18 : 1يو�سح
اأن ي�سوع كان هو اأقرب الكل اإىل قلب االآب.
كذلك ت�سارك االأنبياء مع اهلل يف اأ�رشاره .لكن (متى  )27 : 11يو�سح اأن
هناك درج ًة من احلميمية بني ي�سوع واالآب اأعظم حتى من تلك التي كانت
ملو�سى .عرف االأنبياء اهلل واأعلنوا �سخ�سه من خالل حياتهم وكلماتهم
واأعمالهم .لكن ي�سوع وحده هو من عرف االآب واأعلن عنه على نحو كامل.
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نعلم اأن ي�سوع هو ابن اهلل ،حمل اهلل ،كلمة اهلل ال�سخ�سية ،نور العامل وهكذا.
وهو بالتايل اأعظم واأكمل معلن نبوي عن �سخ�س اهلل االآب .نتناول هذه
النقطة بتف�سيل اأكرث يف كتابي «معرفة االآب» و«معرفة االبن».
�سمع واأطاع

تركز ب�سارة يوحنا على الهوت ي�سوع ب�سورة اأكرب من الب�سائر االأخرى .وهي
أي�سا الب�سارة التي توؤكد على حقيقة اأن ي�سوع كان حتت �سلطان االآب كلي ًة.
ا ً
تو�سح الب�سارة اأن ي�سوع مل يذهب اإىل اأي مكان وال فعل اأي �سيء وال تكلم باأية
كلمة اإال طاع ًة ملبادرة من االآب .نرى ذلك على �سبيل املثال يف (يوحنا 34 : 4
و 30 ،19 : 5و 38 : 6و 29 – 28 : 7و 29 – 28 : 8و 18 : 10و.)50 – 49 : 12

وهذا يعني اأن اال�ستماع النبوي وطاعة الب�سارة اأ�سا�سيان حلياة وخدمة
«املر�سل» الذي – مثل اأنبياء العهد القدمي – رد بالطاعة على
ي�سوع .اإنه
َ
دعوة اهلل وعلى املهمة النبوية التي �سمعها يف روحه اأثناء ا�ستماعه هلل .لقد
بناء على ما �سمعه.
�سمع واأطاع وت�رشف ً
ٍ
منطقة حمددة بدعوة نبوية
يو�سح (متى  )24 : 15اأن ي�سوع اأُر�سل اإىل
عينة من
عينني يف مكان ُم َّ
عني ملدة ُم َّ
يتنباأ الأنا�س ُم َّ
فريدة .وكان عليه اأن َّ
الزمان.
يتكرر الظهور والبداية املفاجئة للعمل النبوي والذي نراه مع اإيليا
جنارا وال يبدو
وعامو�س على �سبيل املثال يف حياة ي�سوع .يف يوم ما ،كان ً
علنيا واأُر�سل.
اأن ا ً
وم�سح ًّ
أحدا الحظ اأن به �سي ًئا غري معتاد .ثم ُدعي ُ
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ويخرج االأرواح ال�رشيرة
وبعد �ستة اأ�سابيع فقط ،كان ي�سوع ي�سفي املر�سى ُ
ويتحدث بكلمات اهلل القوية ب�سلطان اأده�س الذين تقابلوا معه.
حت َّدث بكلمات اللـه

قلنا فيما �سبق اإن االأنبياء هم املتحدثون با�سم اهلل؛ فهم يعلنون اأفكار اهلل
وروؤيته ولي�س اأفكارهم وروؤيتهم هم .يو�سح (يوحنا  50 – 49 : 12و)10 :14
يد ِع اأن كلماته هي من عنده ،فكل كلمة نطق بها كانت من عند
اأن ي�سوع مل َّ
االآب .كانت كلماته النبوية مو َّؤ�س�سة كلي ًة على ا�ستماعه النبوي.
قام باأعمال اللـه

«مقتدرا يف
نبيا
مل يكن ي�سوع يتحدث فقط دون اأن يعمل �سي ًئا ،لكنه كان ًّ
ً
القول والفعل» .وكانت اأعماله مثل الكثريين ممن �سبقوه يف النبوة توؤكد
اأقواله.
يف اأوقات خمتلفة من تاريخ الكني�سة� ،سدد بع�س املوؤمنني على الهوت
امل�سيح ودافعوا عنه لدرجة اأنهم جردوه من �سفاته االإن�سانية ،بينما هو اهلل
كلي ًة واإن�سان كلي ًة.
انطباعا باأن
من املمكن اأن يعطي التاأكيد الزائد على الهوت امل�سيح
ً
�سحيحا،
امل�سيح �سفى املر�سى وعمل املعجزات الأنه اهلل .لكن لو كان هذا
ً
ف�سيلقي هذا بال�سك على وعود ي�سوع الأتباعه باأنهم �سيقومون «با ٍ
أعمال
وا ٍ
آيات اأعظم».
كان االأنبياء اخلدام يف العهد القدمي ي�سرتكون مع اهلل يف �سفاء املر�سى
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وعمل العجائب الأنهم كانوا مم�سوحني بروح اهلل ،والأنهم كانوا ي�ستمعون اإىل
ٍ
ٍ
فائقة.
بعناية
اهلل باإن�سات ويتبعون اإر�ساداته
متوا�سعا يتميز
قام ي�سوع باأعمال اهلل بنف�س الطريقة الأنه كان اإن�سا ًنا
ً
ومق�رشا كلماته
م�ستمعا الأبيه
بروح اخلدمة ،وكان ممتل ًئا من روح اهلل،
ً
ً
واأفعاله على االإر�سادات االإلهية .يف (يوحنا  )17 : 9قال �سحاذ اأعمى عن
ي�سوع اأنه نبي الأنه فتح عينيه .كانت املعجزة بالن�سبة لالأعمى دلي ًال على
دعوة ي�سوع النبوية ،لكنها مل تكن بالن�سبة له دليل اإلوهية.
راأينا يف كتاب «اخلدمة يف الروح» اأن هذه احلقيقة املهمة تعني اأن القيام
باالأعمال املعجزية هو اأمر متاح لكل موؤمن مم�سوح بالروح ي�ستمع اإىل اهلل
با�ستمرار ويجيبه بطاعة الب�سارة.
ي�سل ربط العهد القدمي بني الروح والنبوة اإىل قمته يف حياة ي�سوع .نقراأ
يف (اأعمال الر�سل  )48 – 34 : 10عظة بطر�س يف بيت كرنيليو�س .اقتب�س
بطر�س يف حديثه ما ورد يف (اإ�سعياء  )1 : 61وطبقه على ي�سوع .وبهذا
اأو�سح بطر�س اأن م�سحة ي�سوع العلنية بالروح هي التي �سنعت الفرق.
كان عماد ي�سوع حلظ ًة حموري ًة يف حياته .نقراأ يف (متى  )17 – 16 : 3اأنه
ملا �سعد من املاء نزل عليه الروح .بالطبع كان ي�سوع هو امل�سيا املم�سوح
علنيا –
عرب كل االأبدية .لكن تلك اللحظة – اللحظة التي ُم�سح فيها بالروح ًّ
ف�سلت ابن اهلل عمن حوله باعتباره نبي حمبوب مم�سوح بالروح ،له دعوة
ٍ
ٍ
فريدة
مبهمة
ومك َّلف كذلك
خا�سة كي يكون يف عالقة حميمة مع االآبُ ،
حتتوي على كلمات خدمة وعمل ت�سحية.
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م�سح االآخرين

ي�سجل العهد القدمي اأن بع�س االأنبياء اأعلنوا عن االأ�سخا�س الذين اختارهم
اهلل كي يخدمونه كملوك اأو اأنبياء ثم م�سحوهم للخدمة .نرى ذلك على �سبيل
املثال يف ( 1ملوك .)16 – 15 : 19
نبويا
ا�ستمر هذا العمل يف العهد اجلديد؛ قدم يوحنا املعمدان ي�سوع ًّ
جدا لدرجة
باعتباره من �سيعمد اأو مي�سح النا�س بالروح .هذه حقيقة مهمة ًّ
اأنها احلادثة الوحيدة التي تو�سف يف الب�سائر االأربعة ويف �سفر اأعمال الر�سل
(متى  )12–1 :3و(مرق�س  )8–1 :1و(لوقا  )18–1 :3و(يوحنا )34–19 :1
و(اأعمال الر�سل .)5 – 1 : 1
عندما عاد ي�سوع اإىل ال�سماء ،كان عمله النبوي االأول هو اأن مي�سح عرو�سه
وي ِعد كني�سته باعتبارها جن�س من االأنبياء ،ويدعو �سعبه
بالروح القد�سُ ،
اإىل اال�ستماع هلل عن قرب ،وير�سلنا ك�رشكائه اخلدام النبويني .نتناول هذه
النقطة يف كتابي «معرفة الروح» و«اخلدمة يف الروح».
ت�سفع لدى اللـه

اأما عمل ي�سوع النبوي الثاين بعد �سعوده اإىل ال�سماء فهو الت�سفع عن ميني
االآب .نرى ذلك يف (رومية  )34 : 8و(عربانيني .)25 : 7
قلنا فيما �سبق اإن االأنبياء كانوا �سفعاء العهد القدمي وقد كانت حياة ي�سوع
مل�س َت َمعة والت�سفع .ت�سجل الب�سائر على �سبيل املثال
أي�سا ممتلئ ًة بال�سالة ا ُ
ا ً
اأن ي�سوع �سلى:
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♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

باكرا يف ال�سباح – (مرق�س .)35 : 1
ً
يف امل�ساء – (لوقا .)12 : 6
عند عماده – (لوقا .)21 : 3
بعد الكثري من اخلدمة – (مرق�س  35 : 1و )46 : 6و(لوقا .)16 :5
ليلة كاملة قبل اأن يختار تالميذه االثني ع�رش – (لوقا .)12 : 6
على انفراد مع تالميذه ( -لوقا .)18 : 9
عند التجلي – (لوقا .)29 – 28 : 9
بعد الع�ساء االأخري – (يوحنا .)17
يف جث�سيماين – (مرق�س  )32 : 14و(لوقا .)41 : 22
من اأجل بطر�س( -لوقا .)32 : 22
لالأطفال ال�سغار – (متى .)15 – 13 : 19
عند �سلبه – (لوقا .)34 : 23
بعد �سلبه – (لوقا .)30 : 24
عند �سعوده – (لوقا .)50 : 24
بعد �سعوده – (يوحنا .)16 : 14

جدا يف (يوحنا  .)17هنا ي�سلي ي�سوع من
�سفاعة ي�سوع النبوية وا�سحة ًّ
اأجل نف�سه ومن اأجل التالميذ االأحد ع�رش ومن اأجلنا .نتناول هذه النقطة
الفعالة».
بتف�سيل اأكرث يف كتاب «ال�سالة َّ
�سا للحق والعدل ورحمة اللـه
كان مكرَّ ً

مكر ً�سا كلي ًة حلق اهلل ويو�سح (يوحنا  )6 : 14اأنه كان يعي�س
كان ي�سوع َّ
حيا ًة ُجت ِّ�سد هذا احلق .كما كان يتميز يف كل حياته برحمة اهلل وكانت هذه
الرحمة هي دافعه لعمل الكثري .نرى ذلك على �سبيل املثال يف (متى : 15
 32و )34 : 20و(لوقا  13 : 7و.)33 : 10
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تعلمنا ن�سو�س مثل (يوحنا  )12 – 1 : 8و(متى  )23 : 23اأن احلق الذي
يخلو من الرحمة لي�س هو حق اهلل .موعظة ي�سوع على اجلبل – والتي ترد يف
االأ�سحاحات من  5اإىل  7من اإجنيل متى – هي �رشح ي�سوع الأ�سلوب احلياة
الذي يتميز برحمة وحق اهلل .نتناول املوعظة على اجلبل بال�رشح يف كتاب
«ملك اهلل» ،حيث نرى كيف اأن ملك ي�سوع ال�سخ�سي يتمم تعليمات اأنبياء
العهد القدمي املوحى بها بل واأكرث.
اأعطى ب�سريةً اإلهي ًة

�سار ي�سوع على ُخ َطى االأنبياء الذين �سبقوه بكل طريقة ممكنة حتى اأنه
ُ�سلب كنبي كاذب .نقراأ يف (متى  )68 – 64 : 26اأن ي�سوع اأقر باأنه امل�سيا.
ثم اأعلن اأنه رب (مزمور  )110وال�سخ�س ال�سماوي العجيب الذي حتدث عنه
(دانيال  .)13 : 7كان رد ال�سنهدرين على هذه االدعاءات اجل�سورة هو اإعالن
اأن ي�سوع نبي كاذب واملطالبة مبوته.
حقيقيا فيما يتعلق بالطريقة التي اأعلن بها عن روؤية اهلل
نبيا
ًّ
وكان حتى ًّ
للمواقف املحلية واحلياة ال�سخ�سية للبع�س .نرى ذلك على �سبيل املثال يف
(متى  )24 – 20 : 11و(يوحنا .)19-15 : 21
كما حتدث ي�سوع متنب ًئا بنف�س طريقة اأنبياء العهد القدمي .نطق ي�سوع
بكلماته يف (لوقا  )24 – 20 : 21حوايل �سنة  33م .وبعد ذلك بحوايل 37
�سنة اأي عام  70م حا�رش جي�س تيط�س الروماين اأور�سليم .ووقتها تذكر
املجتمع امل�سيحي هذه النبوة .قام �سكان املدينة باإخالئها واقتيدوا اإىل
أحدا من املوؤمنني مل ُيو َؤ�رش
بيال ( .)Pellaوت�سري ال�سجالت املعا�رشة اإىل اأن ا ً
اأو ُيق َتل يف املذبحة التي تلت هذا احلدث .دقة هذه النبوة من �ساأنها اأن توؤكد
اأن نبوات ي�سوع االأخرى يف (لوقا � )28 – 25 : 21سوف تتحقق.
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اأعظم من نبي:

تعرتف معظم الديانات املزيفة باأن ي�سوع نبي ،ورمبا يكون اعرتافهم هذا
هو ال�سبب وراء اأن بع�س فروع الكني�سة تعري دعوة ي�سوع النبوية واأعماله
النبوية القليل من االنتباه.
لكن ي�سوع كان اأعظم من جمرد نبي اآخر ،فميالده وحياته وخدمته وموته
وقيامته و�سعوده وعمل م�سحته يوم اخلم�سني توؤكد جميعها كل ما تنباأ به
اأنبياء العهد القدمي .يتحدث (اأعمال الر�سل  )43 : 10عن ي�سوع باعتباره من
�سهد عنه كل االأنبياء االآخرين .وهناك يف الواقع اأكرث من  300نبوة مف�سلة
من نبوات العهد القدمي حتققت يف حياة ي�سوع.
ال ي�ستطيع النبي اأن يفعل اأكرث من جمرد التحدث بكلمة اهلل واإعالنها ،لكن
ي�سوع كان هو كلمة اهلل املتج�سد .يعلمنا (روؤيا  )10 : 19اأن كل النبوات
نبيا
يجب اأن تعمل بروح ي�سوع واأن ت�سهد له .وهذا يو�سح اأن ي�سوع كان ًّ
فائ ًقا واأن كل النبوات االأخرى ت�سري اإليه.

ميكننا القول اإن ي�سوع هو:

♦ مثالنا يف التنبوؤ.
♦ م�سدر نبواتنا.
♦ مو�سوع نبواتنا.

النبوة يف الكني�سة االأوىل:
نبويا
لقد افتتح عمل م�سحة اأو معمودية ي�سوع يف يوم اخلم�سني ً
عهدا ًّ
جديدا .مل تتغري اأ�سا�سيات فهم العهد القدمي للنبوة ،لكن الكني�سة – ولي�س
ً
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جمموعة من االأفراد املنعزلني – اأ�سبحت هي مركز العمل النبوي .كما
اأ�سبح اال�ستماع النبوي واحلياة النبوية اأمرين مركزيني بالن�سبة للكني�سة.
وجه امل�سيح املقام الكني�سة االأوىل عرب
ي�سجل لنا �سفر اأعمال الر�سل كيف َّ
االإعالنات والب�سرية النبوية .نرى على �سبيل املثال:
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
104

نبويا خداع حنانيا
(اأعمال الر�سل  – )11 - 1 : 5بطر�س يك�سف ًّ
و�سفرية ويعلن ق�ساء اهلل عليهما.
نبويا عن اأفكار
(اأعمال الر�سل  – )24 - 20 : 8بطر�س يك�سف ًّ
ودوافع �سيمون الداخلية.
نبويا عن حتول
(اأعمال الر�سل  – )19 - 10 : 9حنانيا ياأخذ اإعال ًنا ًّ
بول�س لالإميان وعن خدمته امل�ستقبلية.
(اأعمال الر�سل  – )19 - 1 : 10كرنيليو�س وبطر�س ياأخذان روؤى
نبوية تر�سدهما وتقودهما اإىل حتول بيت كرنيليو�س اإىل االإميان.
(اأعمال الر�سل  – )30 - 27 : 11اأغابو�س يتنباأ مبجاعة يف اليهودية.
ر�سالن يف رحلة
(اأعمال الر�سل  – )4 - 1 : 13بول�س وبرنابا ُي َ
تب�سريية من خالل اإعالن وتاأكيد نبوي مل�سيئة اهلل.
نبويا ق�ساء اهلل على
(اأعمال الر�سل  – )12 - 9 : 13بول�س يعلن ًّ
عليم عندما كان يف�سد الوايل عن االإميان بامل�سيح.
(اأعمال الر�سل  – )9 : 14بول�س ياأخذ ب�سري ًة نبوي ًة تعرفه اأن الرجل
عاجز الرجلني لديه اإميان ُلي�س َفى.
(اأعمال الر�سل  – )19 - 13 : 15حتدث يعقوب بكلمة حكمة نبوية
يف اجتماع اأور�سليم عن ق�سية املوؤمنني من االأمم.
(اأعمال الر�سل  – )32 : 15يهوذا و�سيال مار�سا خدم ًة نبوي ًة يف
ت�سديد وت�سجيع االإخوة يف اأنطاكية.
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♦
♦
♦
♦
♦

(اأعمال الر�سل  – )7 - 6 : 16رحلة بول�س التب�سريية الثانية كانت
نبويا من ِق َبل الروح القد�س.
موجهة ًّ
َّ
نبويا يف روؤيا
ا
توجيه
أخذ
ا
ي
بول�س
–
)10
9
:
16
الر�سل
أعمال
(ا
ً
ًّ
لن�رش الب�سارة يف اأوروبا.
(اأعمال الر�سل  – )9 : 21فيلب�س كان له اأربع بنات يتنباأن.
(اأعمال الر�سل  – )11 - 10 : 21اأغابو�س يتنباأ مبا �سوف يحدث
لبول�س.
نبويا عن حتطم
(اأعمال الر�سل  – )26 - 23 : 27بول�س ياأخذ اإعال ًنا ًّ
ال�سفينة.

يو�سح (روؤيا  )13 – 3 : 11اأن النبوة وال�سهادة النبوية هما من بني
اأولويات اهلل يف االأيام االأخرية ،فهما مل ينتهيا مع الكني�سة االأوىل و�سفر
اأعمال الر�سل.
يبدو اأن ال�ساهدين هما مو�سى واإيليا �ساهدا جتلي ي�سوع ،راأينا اأن مو�سى
واإيليا هما مثاال العهد القدمي الفائقان لوحي نبوة «الكلمة» و«الروح».
ويو�سح هذا الن�س اأن هذين العن�رشين للنبوة ا�ستمرا بعد يوم اخلم�سني
و�سي�ستمران حتى نهاية هذا الع�رش.
اأما الزيتونتان فرتمزان ليهو�سع وزربابل يف (زكريا  .)4 – 3كان يهو�سع
القائد الروحي وزربابل القائد املدين لليهود العائدين اإىل اأور�سليم بعد
موجه ًة
ال�سبي لبنائها وبناء الهيكل .وهذا يدل على اأن النبوة يجب اأن تظل َّ
جلوانب احلياة الروحية واملدنية ولي�س فقط للكني�سة.
يهو�سع وزربابل هما القائدان اللذان قاما ببناء الهيكل اجلديد.
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وال �سيء يبني الكني�سة مثل اال�ستماع النبوي واحلياة النبوية .عندما
تعلمنا (اأف�س�س  )20 : 2اأن االأنبياء هم جزء من اأ�سا�س الكني�سة ،فهي ت�سري
م�سب ًقا ملا ورد يف (روؤيا .)11
�سعب نبوي:

نقراأ يف (عدد  )30 – 16 : 11اأن مو�سى كان يف حاجة اإىل معونة .لكن مل
ي�ستطع اأحد اأن يحمل معه ثقل مهمته النبوية اإال من كان الروح ياأتي عليه.
تنبوؤ األداد وميداد ،رد مو�سى عليه ب�سالة نبوية مهمة.
عندما �سك ي�سوع يف ُّ
�سمع اهلل �سالة مو�سى وتنباأ (يوئيل  )29 – 28 : 2با�ستجابة اهلل لهما.
ظهر حفظ اهلل لوعده يف يوم اخلم�سني عندما �سكب ي�سوع روحه بال حدود
على الكني�سة.
عندما اقتب�س بطر�س نبوة يوئيل يف (اأعمال الر�سل  )18 : 2اأُوحي اإليه اأن
ي�سيف عبار ًة مهم ًة هي« :فيتنباأون» .وهذا يدل على اأن اإمكانية اال�ستماع
النبوي والتحدث النبوي واالأعمال النبوية اأ�سبحت منذ يوم اخلم�سني متاح ًة
لكل موؤمن ُم�سح بالروح القد�س.
راأينا يف كتاب «معرفة الروح» اأنه مل يكن هناك حدود ل�سكب الروح يف
يوم اخلم�سني وال حدود لقبوله .كل موؤمن – رجل اأو امراأة� ،سغري اأو كبري،
متعلم اأو جاهل – ميكنه اأن يتنباأ.
عندما حتدث بطر�س عن النبوة يف (اأعمال الر�سل  )18 : 2كان بكل تاأكيد
يق�سد اأن كل الكني�سة �ستخدم مثل اأنبياء العهد القدمي.
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وهذا يعني اأنه نتيجة الن�سكاب الروح يوم اخلم�سني اأ�سبح باإمكان كل
�سعب اهلل اأن يكونوا «رجال اهلل» – «خدام اهلل» – «مدعوين وداعني» –
«مرئيني ورائني» .على �سبيل املثال ،ميكن لكل موؤمن مم�سوح اليوم اأن:
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

يدخل اإىل حم�رش اهلل.
ي�ستمع اإىل اأ�رشار اهلل.
ينقل اأفكار اهلل عن امل�ساحلة والعدالة واالأحداث حوله.
يتنباأ ويعلن.
يت�سفع.
وحى اإليه «بالكلمة» و«الروح»
ُي َ
أحالما وروؤى.
ياأخذ ا ً
ي�ستمع ويتحدث ويعي�س وي�سارك يف االأمور املعجزية.

لكن من املهم اأن ندرك هنا اأن وعد بطر�س ال يعني اأن كل املوؤمنني باإمكانهم
اأن يكونوا اأنبياء ،بل باإمكانهم اأن يتنباأوا .وهناك فارق مهم بني احلالتني.
نرى التنبوؤ يف الكني�سة االأوىل يف ال�سلوك اليومي للموؤمنني العاديني يف
أ�سخا�سا قليلني الذين اأُطلق عليهم «اأنبياء».
�سفر اأعمال الر�سل .لكن هناك ا
ً
راأينا يف كتاب «اخلدمة يف الروح» اأن هذا االأمر ينطبق على جماالت
يب�رشوا لكن لي�س كلهم
اخلدمة االأخرى .كل املوؤمنني مدعوون اإىل اأن ِّ
مب�رشين ،وكل املوؤمنني مدعوون اإىل اأن ي�سفوا لكن لي�س كلهم �سافني ،وكل
املوؤمنني مدعوون اأن يعلِّموا لكن لي�س كلهم معلِّمني وهكذا.
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ال�سهادة النبوية:

يوؤكد العهد اجلديد على اأن النبوة هي جزء من �سهادة الكني�سة الكلية.
كلمة ( )marturiaاليونانية هي م�سطلح عام ي�سري اإىل عمل «�سهادة»
«تنبوؤ»
الكني�سة .اأما كلمة ( )kerugmaاأي «وعظ» و( )propheteiaاأي ُّ
فهما جزء من هذه ال�سهادة.
ي�سيف (روؤيا  )10 :19على هذه احلقيقة .ال يقول هذا العدد اأن كل نبوة
يجب اأن تكون �سهاد ًة ،بل يجب اأن تكون كل نبوة هي نف�س ال�سهادة التي
اأعطاها ي�سوع.
وهذا يعني اأن ا�ستماعنا النبوي يجب اأن ي�ستمع هلل مثلما ا�ستمع ي�سوع
النا�س اإىل اهلل مثلما فعل
وجه كلما ُتنا واأعما ُلنا النبوي ُة
اإليه .ويجب اأن ُت ِّ
َ
ي�سوع.
دائما ما تركز نبوة العهد اجلديد على ما يفعله اهلل وما يفكر به وما يقوله،
ً
ولي�س على اال�ستجابة الب�رشية .ميكننا القول باخت�سار اإن الر�سالة النبوية
املوجهة لليهود كانت« :اهلل غا�سب منكم الأنكم
االأ�سا�سية للكني�سة االأوىل
َّ
رف�ستم امل�سيا و�سلبتموه» .اأ�سارت هذه الر�سالة اإىل اهلل وغ�سبه ولي�س اإىل
اليهود.
غالبا ما �سجع تنبوؤ الكني�سة االأوىل على
وكما كان الو�سع يف العهد القدميً ،
أخبارا «�سيئ ًة».
خمافة اهلل ،حيث كان املوؤمنون يف بع�س االأوقات يعلنون ا ً
وعندما تكون اال�ستجابة الب�رشية لتنبوؤاتهم هي« :ماذا اأفعل لكي اأخل�س؟»
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حينها فقط ميكن للتب�سري اأن يبداأ بفاعلية .والتب�سري هنا  -ولي�س التنبوؤ -
هو ما ي�سري اإىل اال�ستجابة الب�رشية.
النبوة والكتاب املقد�س:

يعرت�س بع�س القادة الكن�سيني على النبوة الفردية والكن�سية ،وهم
يوؤ�س�سون هذا االعرتا�س على �سيادة الكتاب املقد�س .ويقولون اإن النبوة اإما
تكرارا لكالم الكتاب باألفاظ خمتلفة اأو تكون زائفة ،لكن الكتاب
اأن تكون
ً
الذي يحاولون الدفاع عنه ميتلئ بالكثري من الت�سجيع على التنبوؤ والكثري
من مدح النبوة.
وجهة
راأينا اأن لكلمة اهلل املكتوبة �سلطا ًنا
ً
متفردا ال ميكن م�ساهاته؛ فهي ُم َّ
ٍ
ٍ
وجهة ل�سخ�س معني
زمان وكل
لكل النا�س يف كل
مكان .هذا بينما النبوة ُم َّ
ٍ
ٍ
وزمان حمدد.
مكان حمدد
اأو جماعة معينة يف
جدا :ال ينبغي الأية نبوة اأن ت�سيف �سي ًئا للكتاب
املبداأ الكتابي وا�سح ًّ
املقد�س اأو تاأتي ب�سيء يختلف عما يقوله .لكن كل نبوة �سادقة هي تطبيق
اأ�سا�سي ومبا�رش للكتاب املقد�س.
ما جاء يف ( 2بطر�س  )19 : 1هو اأمر مطلق ال لب�س فيه ،لكنه «اإىل حني».
واإ�سارة ( 1كورنثو�س  )9 – 8 : 13اإىل بطالن النبوة دفعت البع�س اإىل
االعتقاد باأن النبوة توقفت باكتمال الكتاب املقد�س.
أي�سا اإىل اأننا ع�سنا يف ع�رش انتهت
اإذا كان هذا
�سحيحا ،فرمبا ننتهي ا ً
ً
فيه كل املعرفة وبداأ فيه يوم الرب وطلع كوكب ال�سبح وباإمكاننا فيه اأن
وجها لوجه.
نرى امل�سيح ً
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النبوة واملعار�سة:

وا�سطهِدوا ،ويوؤكد اأن
يذكرنا العهد اجلديد باأن اأنبياء العهد القدمي ُرف�سوا
ُ
ِّ
هذا هو ن�سيب كل من يتنباأ .يو�سح ك ٌّل من (متى  )12 – 11 : 5و(لوقا )49 : 11
جزئيا ،لكنها تت�سح كلي ًة يف �سفر الروؤيا.
هذه احلقيقة
ًّ

كبريا من القدي�سني ُقتلوا ب�سبب الكلمة
عددا
نقراأ يف (روؤيا  )9 : 6اأن ً
ً
وب�سبب �سهادتهم النبوية للكلمة .ونقراأ يف (روؤيا  )17 : 12عن مدى
معار�سة «التنني» لهوؤالء الذين يطعيون اهلل وي�سهدون لي�سوع مبا تت�سمنه
هذه ال�سهادة من ا�ستماع نبوي وحياة نبوية.
االأنبياء يف الكني�سة االأوىل:
يو�سح (اأف�س�س  )16 – 7 : 4اأن االأنبياء كانوا من بني عطايا امل�سيح
اخلا�سة للكني�سة بعد �سعوده ،وقد اأعطاهم للكني�سة كي ي�ساعدوا يف بنائها.
نتناول هذه النقطة يف كتاب «املجد يف الكني�سة».
مل تكن الكني�سة االأوىل تر�سح االأنبياء ،كما مل يكن ال�سيوخ يختارونهم.
كان االأنبياء هم هوؤالء الرجال اأو الن�ساء الذين تالحظ الكني�سة اأنهم ياأخذون
ٍ
ب�سورة
نبوات من اهلل بانتظام وينقلونها للكني�سة .وقد كانوا يتنباأون
ٍ
متكررة اأكرث من غريهم.
يرتبط االأنبياء يف العادة بخدمة الر�سل .يعلمنا (اأف�س�س  )20 : 2اأن ال�سبب
جزءا من اأ�سا�س الكني�سة .كما يعلمنا (اأف�س�س  )5 : 3اأن
يف ذلك هو كونهم ً
معا باإعالن ال�رش الذي مل ُيعرف يف اأجيال �سابقة
االأنبياء والر�سل يقومون ً
دورا
وهو اأن االأمم �رشكاء يف مرياث اإ�رشائيل ،وهذا يدل على اأن لالأنبياء ً
مهما يلعبونه يف تاأ�سي�س الكنائ�س اجلديدة.
ًّ
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نقراأ يف (اأعمال الر�سل  )3 – 1 : 13اأن اأنبياء اأنطاكية كانوا يخدمون الرب
وي�سومون عندما كلفهم الروح القد�س بتكري�س برنابا و�ساول للمهمة التي
اأُعلنت لهما قب ًال ،وهنا تاأكدت دعوتهما الداخلية بدعوة االأنبياء العلنية.
وكما كان اأنبياء العهد القدمي مي�سحون امللوك ويف�سلونهم للحكم ،هكذا
كان اأنبياء الكني�سة االأوىل ي�سعون االأيادي على اخلدام ويكر�سونهم للخدمة.
يو�سح ( 1تيموثاو�س  18 : 1و )14 : 4و( 2تيموثاو�س  )6 : 1هذا االأمر.
لكن هذا ال يعني اأن االأنبياء كانت لهم �سلطة حكومية يف الكني�سة ،حيث
اإن كل ما كانوا يفعلونه هو تو�سيل كلمة اهلل .ثم كان القادة امل�سوؤولون عن
الكني�سة  -اأي ال�سيوخ  -يتخذون القرارات الالزمة يف �سوء االإعالن النبوي
اخلا�س .رمبا يقول البع�س اإن النبي – كما يف حالة خدام (اأف�س�س – )11 : 4
�سيخا م�سوؤوالً .وهذه حقيقة ،لكن النبي يف هذه احلالة
ميكن اأن يكون ً
نبيا .بعبارة اأخرى،
ميار�س �سلط ًة يف الكني�سة لكونه ً
�سيخا ولي�س لكونه ًّ
النبي ال ميار�س ال�سلطة من خالل نبوته.
نقر أا يف (اأعمال الر�سل  )14 – 10 : 21اأن النبي اأغابو�س زار بول�س وحذره
مما �سيحدث بعمل نبوي وكلمة نبوية .لكن النبوة مل متنع بول�س من الذهاب
اإىل اأور�سليم ،بل فقط حذرته مما �سيحدث .معنى هذه الب�سرية االإلهية اأن
مدركا مل�سيئة
روحيا
م�ستعدا
بول�س كان
وفكريا عندما بداأ ال�سغب ،واأنه كان ً
ًّ
ًّ
ًّ
اهلل يف هذه الظروف.
كذلك كرر اأغابو�س �رشخات �سابقيه من االأنبياء املطالبة بالعدالة
االجتماعية كما نقراأ يف (اأعمال الر�سل  )30 – 27 : 11عندما اأعلن رغبة
الروح العظيمة يف تقدمي املعونة من اأجل املجاعة التي �ستحدث .تنباأ
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اأغابو�س باملجاعة العظيمة التي حدثت عام  50 – 49م ،والتي توجهت
ناحية الغرب عرب االإمرباطورية الرومانية .هذه الب�سرية �ساعدت الكني�سة
على عمل االإعدادات الالزمة.
نالحظ هنا مر ًة ثاني ًة اأن اأغابو�س اأ�سار فقط اإىل ما �سيفعله اهلل ،لكنه مل
يطالب باأية ا�ستجابة ب�رشية لنبوته ومل ُي ِ
عط تعليمات ب�ساأن جمع املعونات.
كل ما فعله هو اأنه حذر النا�س لي�ستعدوا للمجاعة القادمة .كانت يف هذا
التحذير  -الذي يرتدد �سداه يف (تكوين  - )41معونة حقيقية للمجاعة؛
حيث اأعطى الفر�سة جلمع العطايا قبل حدوث النق�س.
تو�سح هذه االأعداد اأن االأنبياء يف الكني�سة االأوىل كانوا:
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

عرتف به من قبل �سيوخ الكني�سة.
ذوي عمل ر�سمي – ُم َ َ
يتعدون حدود الكني�سة املحلية – ي�سافرون من كني�سة اإىل اأخرى.
وحى لهم من ِق َبله.
ملهمني – مم�سوحني بالروح القد�س ُ
وي َ
يتنباأون – يعلنون ما �سوف يفعله اهلل.
معينة.
يوجهون املوؤمنني للعمل بطرق َّ
موجهني – ِّ
ِّ
عمليني – يهتمون بكل االأمور العملية.
ذوي اإعالن – يعلِّمون كلمة اهلل.

موهبة النبوة:
قدم العهد اجلديد موهبة النبوة للكني�سة ،وهذه موهبة خا�سة من الروح
القد�س ،وجانب واحد فقط من جوانب النبوة؛ اإنها لي�ست كل النبوة ،لكنها
جزء مهم منها.
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نقراأ عن هذه املوهبة يف ( 1كورنثو�س  12و .)14تاأتي هذه االأ�سحاحات
يف اإطار التعليم عن العبادة العامة وخا�س ًة ع�ساء الرب .وهذا يعني اأن
موهبة النبوة هي ذلك اجلزء من النبوة الذي يتنا�سب مع االجتماعات
العامة للكني�سة.
الفعل اليوناين الرئي�سي يف ( 1كورنثو�س  )14هو (.)oikodomeo
رتجم هذا الفعل يف االإجنليزية اإىل « »to edifyاأي «يهذب» .لكن
عاد ًة ما ُي َ
معناه احلريف هو «»to build together in order to build up
معا وتعلو ،فعلينا
معا لنعلي» .اإذا كنا نتوق اإىل اأن ُتب َنى الكني�سة ً
اأي «نبني ً
خا�سا لهذا االأ�سحاح.
نوجه
اأن ِّ
ً
اهتماما ًّ
متحم�سا للنبوة:
كن
ً

يعلِّم ( 1كورنثو�س  )39 ، 12 ، 1 : 14املوؤمنني اأن يكونوا ( )zelooجتاه
النبوة )zeloo( .هو فعل يوناين قوي مبعنى «ميلك غري ًة عظيم ًة نحو» اأو
متو�س ًال».
«يطلب
ِّ
اإذا كنا نتوق اأن نتحدث اهلل معنا ،ف�سوف جنعل اال�ستماع اإليه هو اأولويتنا
الق�سوى .اإننا ال ُنظهر �سعينا اجلاد نحو النبوة باأن نطلب من اهلل اأن يتحدث
ٍ
ٍ
وحما�س
بغرية اأكرث
اإلينا .لكننا ندلل على هذا ال�سعي باأن ن�ستمع اإىل اهلل
اأكرث؛ الأننا نعلم اأن م�سيئته وطبيعته هي اأن يعلن كلمته لنا.

النبوة تخاطب النا�س:

يو�سح ( 1كورنثو�س  )3 : 14اأن امل�سار االأ�سا�سي ملوهبة النبوة هو من
اهلل اإىل النا�س.
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بوحي من
املوجهة هلل هي ح ًّقا
عندما تكون عبادتنا وكلمات �سلواتنا
ٍ
َّ
الروح ،فلي�س من اخلطاأ اأن ن�سفها باأنها «نبوية» ،لكن هذا الن�س يتناول هذا
اجلانب من النبوة – اأي املوهبة الروحية – والذي ي�سري يف اجتاه االإن�سان.
ف�سلت بع�س الكنائ�س يف املا�سي يف التفرقة بني ( )diermeneuoاأي
«يف�رش» و( )propheteuoاأي «يتنباأ» .يو�سح ( 1كورنثو�س  )5 : 14اأن
االأل�سنة وترجمتها اأو تف�سريها لها نف�س قيمة النبوة ،لكنها لي�ست مراد ًفا
للنبوة .كلتا املوهبتني تبنيان الكني�سة .لكن عددي ( )3 – 2يو�سحان اأنهما
ٍ
اجتاهات خمتلفة.
تفعالن هذا يف
عندما ن�سلي باأل�سنة ،اأو نرتجم ل�سا ًنا ،اأو ُنظهِر اأية موهبة نبوية ،يكون
دائما عن�رش ما من احلديث النبوي الأننا قد ا�ستمعنا اإىل اهلل ونتحدث
هناك ً
بكلماته يف طاعة الب�سارة .لكننا ال منار�س «موهبة» النبوة اخلا�سة الأن
هذه املوهبة هي العن�رش الوحيد املتجه ناحية االإن�سان داخل اإطار مو�سوع
النبوة العام.
النبوة تبني وتعظ وتعزي:

يو�سح ( 1كورنثو�س  )3 : 14اأن موهبة النبوة هي لـ:

♦ ( )oikodomeاأي «البنيان» :املوهبة اإيجابية ولي�ست �سلبي ًة،
معا كي ننمو يف الكني�سة.
فهي تبنينا ً
♦ ( )paraklesisاأي «الوعظ» :اإنها تعلن عما يفعله اهلل وتدعونا اإىل
ال�سري مبقت�ساه والوجود اإىل جانب اهلل فيما يفعله.
♦ ( )paramuthiaاأي «التعزية» :اإنها «حديث قريب من القلب».
اإنها ر�سالة رقيقة من اهلل يهم�س بها الأ�سدقائه وعبيده.
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النبوة تبني االآخرين:

النبوة هي موهبة بذل الذات و�سكب الذات ،يو�سح ( 1كورنثو�س )4 : 14
اأن الذين يتنباأون ال يهدفون اإىل بناء اأنف�سهم ،بل اإىل بناء اأع�ساء الكني�سة
جزءا من الكني�سة لكن
ً
معا( .وهم بالطبع يبنون اأنف�سهم بنبواتهم لكونهم ً
هذا لي�س هو ق�سدهم).

النبوة موهبة اإيجابية ب َّناءة ،فهي ال تهدم وال تدمر .يوؤكد
(1كورنثو�س  )26 :14على هذه احلقيقة.
النبوة مهمة:

يو�سح ( 1كورنثو�س  )5 : 14اأن النبوة مهمة واأننا ال ينبغي اأن نتعامل
معها دون اهتمام .اإننا مدعوون اإىل احرتام هوؤالء الرجال والن�ساء الذين
ٍ
ٍ
ٍ
ملنا�سبة معينة.
خا�سة
ر�سالة
ائتمنهم اهلل على
النبوة لي�ست عفوي ًة بال�رضورة:

يو�سح ( 1كورنثو�س  )26 : 14اأنه على اأع�ساء الكني�سة ق�ساء ٍ
وقت الإعداد
اأنف�سهم للخدمات واال�ستماع اإىل اهلل؛ ليعرفوا اإن كان يريدهم اأن ي�ساركوا
يف العبادة باأي �سيء يريده منهم.
وهذا يعني اأن امل�ساركة الروحية (برتنيمة اأو كلمة اأو ل�سان اأو ترجمة اأو
نبوة وهكذا) ميكن اأن يعطينا الروح اإياها م�سب ًقا .لكن (1كورنثو�س )30 :14
ٍ
ٍ
عفوية يف العبادة العامة.
لنبوة
يو�سح اأنه لي�س هناك اأي مكان
النبوة حتتوي على اإعالن:

يذكر ( 1كورنثو�س  )apokalupsis( )26 : 14من بني االأ�سياء التي
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ميكن اأن ي�ساهم بها املوؤمن يف اخلدمة .عاد ًة ما ُترتجم هذه الكلمة اإىل
«اإعالن» ،وهي تعني ك�سف القناع عن �سيء ما كان غري معروف قبل ذلك.
وبها اإ�سارة وا�سحة للنبوات.
حتدثنا حتى االآن عن النبوة باعتبارها كلمة اهلل التي «لالآن» .اأما
( )Apokalupsisفتعني اأنه باإمكاننا اأن ن�سف النبوة ككلمة اهلل «اجلديدة».
دائما متفق ًة مع
بالطبع لي�ست هناك اأية نبوة جديدة على اهلل ،فهي تاأتي ً
عرب عنها يف االأ�سفار املقد�سة ومتفق ًة كذلك مع �سهادة
طبيعة كلمة اهلل ا ُ
مل َّ
جديدا علينا ،مبعنى اأن
ي�سوع .لكن االإعالن النبوي يف بع�س االأوقات يكون
ً
جديدا عن عن�رش من عنا�رش الكلمة االأبدية التي ال تتغري.
يكون ك�س ًفا
ً

يجب احلكم على النبوة:

يو�سح ( 1كورنثو�س  )32 – 29 : 14اأنه يجب احلكم على النبوة اأو
امتحانها .نتناول هذه النقطة يف اجلزء الثامن من هذا الكتاب.

النبوة لكل موؤمن:

يوؤكد ( 1كورنثو�س  )31 : 14اأن موهبة التنبوؤ هي لكل املوؤمنني .منذ
يوم اخلم�سني ،اأ�سبح باإمكان كل الذين ُم ِ�سحوا بالروح ،وي�ستمعون اإىل اهلل
با�ستمرار ،وي�ستجيبون لكلماته بطاعة الب�سارة اأن يتنباأوا .يبداأ هذا االأمر
عندما تكون الكنائ�س لديها غرية و�سعي جاد نحو النبوة ،وعندما تثبت هذا
باأن جتعل اال�ستماع اإىل اهلل اأولويتها الق�سوى.
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بلياقة وترتيب:

يعلمنا ( 1كورنثو�س  )40 : 14اأن «كل �سيء» مبا يف ذلك موهبة النبوة
يجب اأن يكون:
♦ ( )Euschemonosاأي «لياقة» :وهذا يعني اأننا يجب اأن نتنباأ
باأ�سلوب جميل ر�سيق ،ولي�س بطريقة غري ُمتحكم فيها وغري مفيدة.
♦ ( )taxisاأي «نظام» :وهذا يعني اأن خدماتنا يجب اأن يكون لها
ومنا�سبا «لكل �سيء» مبا يف ذلك
نظام وترتيب معرت ًفا به الئ ًقا
ً
و�سع من ِق َبل القائد مب�ساعدة موهبة
النبوة .هذا النظام ميكن اأن ُي َ
احلكمة.
مواهب اإعالن اأخرى:
ي�سري ( 1كورنثو�س  )14 – 12اإىل ثالث مواهب اأخرى يعطيها اهلل لنا كي
نبويا اأو «ب�سري ًة روحي ًة».
ناأخذ منها اإعال ًنا ًّ

كالم معرفة

من خالل هذه املوهبة ،يعلن الروح لنا حقائق عن �سخ�س ما اأو موقف ما.
وهذه لي�ست ب�سرية تاأتينا من خالل العقل اأو املنطق اأو الفطرة ،لكنها جزء
من معرفة اهلل يعطيها لنا جما ًنا.

من خالل هذه املوهبة ،يك�سف اهلل عن حقيقة يريد الروح اأن يجعلها
معروفة .نرى ذك على �سبيل املثال يف ( 2ملوك  27 – 20 : 5و)12 – 9 : 6
و(� 2سموئيل  )7 – 1 : 12و(متى  7-1 :9و )27 :17و(يوحنا 25 – 7 : 4
و )54 – 45 : 4و(اأعمال الر�سل  6 – 1 : 5و.)11 : 9
117

االستماع إلى اهلل
كالم حكمة

عطى لنا من الروح فيما يتعلق باأف�سل كيفية
هذه املوهبة هي ب�سرية ُت َ
لتطبيق اإعالنٍ ما يف موقف بعينه ،اأو باأف�سل كيفية مل�ساعدة �سخ�س ما.

ميكننا القول اإن الروح يك�سف لنا عن «الكيفية» من خالل كالم احلكمة
بينما يك�سف لنا عن «املحتوى» من خالل كالم املعرفة .جند اأمثل ًة
على هذه املوهبة يف (تكوين  )45 – 14 : 41و( 1ملوك )28 – 16 : 3
و(2ملوك  )14–8 :5و(متى  27–23 :21و )22–15 :22و(لوقا )15 :21
و(يوحنا .)7 :8
متييز االأرواح

هذه املوهبة هي فهم يعطيه اهلل للموؤمن لكي ي�ساعده على متييز الروح
العاملة وراء اأية كلمات اأو اأفعال:
ت�ساعدنا هذه املوهبة على اإدراك تدخل الروح الب�رشية اأو روح �رشير اأو الروح
القد�س .نرى ذلك على �سبيل املثال يف (�1سموئيل  9–1 :3و)13 – 6 :16
و(متى  )23 – 21 :16و(لوقا  )17 – 10 : 13و(اأعمال الر�سل 11 – 1 : 5
و 24 – 14 : 8و 12 – 4 : 13و.)18 – 16 : 16
نتناول الدور اخلا�س الذي تلعبه هذه املوهبة يف احلكم على النبوة يف
اجلزء الثامن.

فلنُ ِ
عط جماال ً للمواهب النبوية كي حتدث:

االإعالن النبوي والب�سرية النبوية  -مبا يف ذلك موهبة النبوة  -بنيا
الكني�سة االأوىل والزاال يبنيان الكني�سة اليوم.
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ولو اأن «بناء الكني�سة» هو �سوق قلوبنا ،ف�سوف نتبع ( 1كورنثو�س )40 : 14
ون�سمح ملواهب االإعالن اأن ( ،)ginomaiعاد ًة ما ُترتجم هذه الكلمة
«يفعل» لكن من االأدق اأن نرتجمها «ي�سبح» اأو «ياأتي اإىل
اليونانية اإىل ُ
الوجود» اأو «يحدث».
إلها اأبكم ،ولي�س هناك �سيء يف فمه مينعه من الكالم .اإننا ال
اإننا ال نعبد ا ً
نحتاج اأن ننا�سده كي يتحدث ،لكن علينا اأن ُنخرِج قطعة القطن الروحية
من اآذاننا؛ حيث اإنها متنع �سوته عنا ،ثم علينا اأن نبداأ يف اال�ستماع اإليه
إن�سات ٍ
ٍ
وقوة اأعظم.
با
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ابتداء من مبادرة اهلل الكرمية لنا
راأينا اأن النبوة تت�سمن عملي ًة كامل ًة؛
ً
بكلمته ،اإىل التطبيق املطيع لهذه الكلمة .تت�سمن النبوة  -مثلها مثل التحول
�رشيعا .على
اإىل االإميان واال�ستماع  -العديد من املراحل ،فهى لي�ست حد ًثا
ً
�سبيل املثال ،تت�سمن النبوة:
♦
♦
♦
♦
♦
♦

منيز ما يقول.
اال�ستماع – يجب اأن نن�سط يف اال�ستماع اإىل اهلل حتى ِّ
ٍ
بواحدة من الطرق املتعددة
االإعالن – يعلن اهلل ر�سالته اخلا�سة
التي ي�ستخدمها لتو�سيل كلمته وم�سيئته.
التف�سري – ميكن اأن ياأتي االإعالن يف اأكرث من �سورة ،لذا يجب علينا
اأن نحر�س على فهم الكلمة ب�سكل �سحيح.
جند يف اال�ستماع اإىل اهلل حتى نتعلم منه كيف
التطبيق – علينا اأن َ ِ
نت�رشف حيال كلمة الـ ( )rhemaالتي اأعلنها لنا ،وملن نعطيها،
وكيف نو�سلها وهكذا.
الدوافع – يجب اأن نذ ِّكر اأنف�سنا باأن الق�سد االأ�سا�سي من وراء كل
اإعالن هو معرفة اهلل ب�سورة اأف�سل .علينا اأن نتاأكد اأن دوافعنا
للتنبوؤ لي�ست دوافع �رشيرة اأو اأنانية.
االمتحان – يجب اأن منتحن كل كلمة ونحكم عليها و َنزِنها
ومنح�سها .ال يجب اأن ي�رش اأي �سخ�س على اأن كلمة ما يجب اأن
ُتقبل و ُتطاع دون اأن ُمت َت َحن اأو ًال.
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♦ التوا�سل – يجب اأن نعطي الكلمة بطريقة اهلل وبنعمته ونظامه
وب�سلطان دمث.
♦ العمل – يجب اأن نطيع الكلمة ونعمل مبقت�ساها حتى حتقق ق�سد
عني لها.
اهلل اخلالق وتنتج الثمر ا ُ
مل َّ
تو�سح ن�سو�س مثل ( 1كورنثو�س  )16 – 9 : 2و(اإ�سعياء )11 – 6 : 55
تلك القوة االإلهية املتاأ�سلة يف كامل العملية النبوية .علينا بكل تاأكيد اأن
نطلب من اهلل من اأجل ا�ستعادة الكني�سة لهذه اخلدمة النبوية االأ�سيلة.
قاعدة ثالثية:

دائما ونحن نناق�س اال�ستماع النبوي ،اأن له قاعد ًة
علينا اأن ُنذ ِّكر اأنف�سنا ً
ثالثي ًة:
♦ االآب يبادر بكل كلمة؛ فهو اهلل الذي يتوا�سل معنا فيحدثنا كي يعلن
عن ذاته وكي يعطي احلياة واخلال�س لكل العامل.
♦ االبن نف�سه هو كلمة اهلل ال�سخ�سية .اإنه االإعالن ال�رشمدي الكامل عن
ا�سم اهلل القدو�س وطبيعته.
♦ الروح القد�س هو روح االإعالن ،وقد اأوحى بالكلمة املكتوبة لكي تكون
ال�سجل الكامل الكايف املع�سوم ملا توا�سل اهلل به معنا .ي�سهد الروح
مبا�رش ًة الأرواحنا وي�سهد لي�سوع ويتحدث اإلينا من خالل الكلمة النبوية.

نرى هذا العمل الثالثي يف (مزمور  )7–2 :115و(يوحنا 3 – 1 :1
و 10 :14و 26 : 15و 15 – 13 : 16و )3 – 1 : 17و(رومية  5 : 5و، 9 : 8
 )16 – 15و( 1كورنثو�س  10 ، 7 : 12و )4 – 3 : 14و(غالطية )6 : 4
و( 2تيموثاو�س  )17 – 16 : 3و(روؤيا .)10 : 19
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اأ�سا�س كتــابي:

أي�سا اأن نتذكر اأن الروح يتوا�سل معنا من خالل كلمة اهلل املكتوبة؛
نحتاج ا ً
اأي من خالل الكتاب املقد�س .يو�سح ( 2تيموثاو�س  )17 : 3اأن اهلل الزال
يعطينا االأ�سفار املقد�سة بن�سمته اإىل اليوم ،الزال يتحدث بها يف حياتنا
ال�سخ�سية وحياتنا الكن�سية.
ميكننا القول اإن الروح:

♦
♦

♦
♦

فهما للكتاب املقد�س.
ينري باملعرفة – يعطينا ً
مينح التثبيت  -ي�سهد للكتاب املقد�س من خالل ال�سهادة الداخلية
والثقة ال�سخ�سية واالآيات والعجائب.
يو�سح – يجذب انتباهنا للمبادئ الكتابية ،ويو�سح لنا االأجزاء
الكتابية التي تتنا�سب مع كل موقف.
يطبق – يجعل الكتاب املقد�س ذا ُبعد �سخ�سي يف حياة املوؤمنني
وذلك عن طريق اإظهار العالقة النبوية املحددة ٍ
لعدد ما اأو جز ٍء
كتابي ما ملن �سي�سمعونه اأو �سيقبلونه.

النبوة هي واحدة من الطرق التي ينرينا بها الروح باملعرفة ومينحنا
التثبيت ويو�سح لنا االأمور الكتابية ويطبقها يف حياتنا ب�سورة �سخ�سية.
معينة
ميكننا القول اإن الروح ي�ستخدم النبوة الكن�سية كي يتحدث اإىل كني�سة َّ
اأو جماعة معينة .وي�ستخدم النبوة ال�سخ�سية كي يتحدث اإىل فرد بعينه.
نظرة متوازنة:

يقول بع�س النا�س اإن النبوة ال�سخ�سية والنبوة الكن�سية هما «كل �سيء»؛
فنحن ناأخذ كل كلمة من اهلل مبا�رش ًة وهي تاأتي اإلينا مع�سوم ًة من اخلطاأ،
لذا علينا قبولها دون �سوؤال .بينما ي�رش البع�س االآخر على اأن النبوة وخا�سة
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النبوة ال�سخ�سية هي «ال �سيء»؛ وذلك الأن كل كلمة هي جمرد راأي �سخ�سي
ويجب تقييمها على هذا االأ�سا�س.
لكن املوقف الكتابي من النبوة هو اأن النبوة ال�سخ�سية والكن�سية هما
جيدا .اإنهما جزء من كلمة اهلل لنا ويجب
«�سيء» عندما منتحنهما ونزنهما ً
اأن نطيعهما ونعمل مبقت�ساهما على هذا االأ�سا�س.
ال يجب اأن نت�رشع يف قبول اأية نبوة هكذا بال متييز ،كذلك ال يجب العمل
مبقت�ساها دون حكمة ،لكن يجب �سبطها وامتحانها والعمل مبقت�ساها
بفكر طاهر وحكمة ،النبوة هي جمرد واحدة من الطرق التي يتحدث اهلل بها
اإلينا اليوم ،لكنها تظل طريق ًة يتحدث بها اإلينا.
يلخ�س (1ت�سالونيكي  )21–19 :5املوقف الكتابي من النبوة باأ�سلوب جميل:
♦
♦
♦
♦

وح.
الر َ
َال ُت رْط ِف ُئوا ُّ
حت َت ِق ُروا ال ُّن ُب َّو ِ
ات.
َال َ رْ
رْام َت ِح ُنوا ُك َّل َ�س رْي ٍء.
ِاحل ََ�سنِ .
مت َّ�س ُكوا ب رْ
ََ

معا ،ميكننا اأن
عندما ن�سع كل املبادئ الكتابية التي ناق�سناها حتى االآن ً
نرى اأن هناك ثالثة جوانب اأ�سا�سية للنبوة ينبغي وجودها يف الكني�سة اليوم:
♦ الدور النبوي – كل موؤمن مدعو اإىل اال�ستماع النبوي واحلياة النبوية
على امل�ستويني ال�سخ�سي والكن�سي .هذه هي «نبوة» كل املوؤمنني
التي اأ�سبحت منذ يوم اخلم�سني متاح ًة لكل �سخ�س ُم ِ�سح بالروح.
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نرى هذا يف (اأعمال الر�سل  )18 – 17 : 2و(عربانيني )11 – 10 : 8
و( 1يوحنا .)27 : 2
♦ املوهبة النبوية – من املمكن اأن يوحي الروح الأي موؤمن من وقت
اإىل اآخر بر�سالة نبوية ،وهذا التجلي ملوهبة النبوة ياأخذ �سكل كلمة
عينة للبنيان اأو الوعظ اأو التعزية اإما على امل�ستوى الكن�سي (يف
ُم َّ
اإطار العبادة العامة) اأو على امل�ستوى ال�سخ�سي (يف اإطار اخلدمة
اخلا�سة اأو احلديث ال�سخ�سي اأو العبادة العامة) .نرى هذين اجلانبني
ملوهبة النبوة يف (يوحنا  )29 ،19–16 :4و(1كورنثو�س 10 :12
و )32–29 ،25–24 ،5–1 :14و(اأعمال الر�سل  2 :13و.)10–9
عرتف باأنهم اأنبياء.
عينون ُي َ َ
♦ اخلدمة النبوية – هناك رجال ون�ساء ُم َّ
تتطور املوهبة النبوية وتظهر يف هوؤالء االأ�سخا�س ب�سورة خا�سة.
نرى ذلك يف (اأف�س�س  )11 :4و(اأعمال الر�سل  28–27 :11و1 :13
و.)32 :15
الدور النبوي:
راأينا اأن لكل موؤمن وظيف ًة نبوي ًة عليه اأن يوؤديها ،واأن هذه الوظيفة توؤثر
يف كل جانب من جوانب حياته .اإن العالقة النبوية احلميمة مع اهلل والتي
تت�سمن اال�ستماع النبوي هي االأ�سا�س الوحيد املعتمد لكل حتدثنا وخدمتنا.
�سمنيا على مبداأ اال�ستماع
كل كتاب يف �سل�سلة «�سيف الروح مو َّؤ�س�س
ًّ
النبوي هلل .على �سبيل املثال:
نقول يف كتاب «ال�سجود بالروح واحلق» اإن كل �سلواتنا وت�سبيحنا
وجهة نحو اهلل.
وعبادتنا وخدمتنا لها بعد نبوي على الرغم من اأنها ُم َّ
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نرى ذلك يف (رومية  )27 – 26 : 8و( 1كورنثو�س )25 – 24 : 14
و(اأف�س�س  )20 – 17 : 5و( 1بطر�س .)9 : 2
ونو�سح يف كتاب «الو�سول للتائهني» اأن الب�سارة يجب اأن ُتعلن
بقوة نبوية وي�ساحبها وحي وتاأكيد معجزي .نرى ذلك على �سبيل
املثال يف (يوحنا  50–47 :1و )26-5 :4و(رومية )21–17 :15
و(1كورنثو�س  )5–1 :2و(اأف�س�س  )20– 19 :6و( 1ت�سالونيكي )10– 4 :1
و(عربانيني .)4 – 1 :2
والحظنا يف كتابي «االإميان احلي» و«اخلدمة يف الروح» كيف اأن كلمات
توجه لالأ�سخا�س واملواقف التي حتتاج اأن تتغري حتى تتحقق
االإميان النبوية َّ
مقا�سد ملكوت اهلل .نرى ذلك على �سبيل املثال يف (متى )20–14 :17
و(مرق�س  23 :9و.)25–22 :11
ميكننا القول اإن وجود املجتمع امل�سيحي نف�سه هو عالمة نبوية
مللكوت اهلل .وكما اأن حياة اأنبياء العهد القدمي اأعلنت للنا�س حولهم �سي ًئا
عن اهلل ،هكذا احلياة امل�سرتكة للكني�سة اليوم هي اإعالن عن �سخ�س اهلل
ومقا�سده.
راأينا يف كتاب «ملك اهلل» اأن موعظة ي�سوع على اجلبل هي اإعالن
ملكوته .ي�ستخدم ي�سوع يف هذه العظة يف (متى « )16 – 13 : 5امللح»
و«النور» ك�سورتني نبويتني يعلن من خاللهما عن عالمات كني�سته
و�سعب ملكوته .ويف (لوقا  )3 : 10ياأمر تالميذه اأن يخدموا «كحمالن
و�سط ذئاب» .تو�سح هذه ال�سور الثالث الدور النبوي احليوي الذي على
الكني�سة اأن تلعبه اليوم.
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امللح:

يدل تعبري «ملح االأر�س» على اأن لكل الكني�سة وظيف ًة نبوي ًة يف التنقية
االجتماعية .اإننا ن�ستخدم امللح اليوم كي يعطي نكه ًة للطعام ويجعله
م�ست�ساغا ،لكنه يف اأيام ي�سوع كان ُي�س َت َخدم حلفظ الطعام من الف�ساد
ً
ولتنقية ما قد ف�سد .نرى ذلك على �سبيل املثال يف (الويني )13 : 2
و( 2ملوك  )20 : 2و(حزقيال .)4 : 16
للكني�سة هذا الدور النبوي املزدوج ،فهي حتفظ املجتمع من املزيد من
فا�سدا بالفعل .وهذا يدل على اأننا
الف�ساد وتعمل على تنقية ما قد اأ�سبح
ً
يجب اأن نندمج بعمق يف املجتمع ،واأن ا�ستماعنا ال ينبغي اأن يركز على
�سوؤون الكني�سة فقط.
النور:

يدل تعبري «نور العامل» على اأن الكني�سة يجب اأن تكون و�سيلة اإنارة نبوية
معا يف طاعة كلمة اهلل واأن نح�رش نور
نبويا للعامل .علينا اأن نعي�س ً
واإعال ًنا ًّ
الكلمة لي�سيء املجتمع – وهكذا ُنظهر الطبيعة احلقيقية مل�ساكله.
نعلم اأن االأنبياء يف العهد القدمي حتدثوا عندما اأتت كلمة اهلل اإليهم ،واليوم
يجب اأن يوؤدي ا�ستماعنا اجلماعي للكلمة وقبولنا للب�سارة وطاعتنا للكلمة
اإىل اإعالن نبوي للكلمة للعامل.

احلمالن:

يدل ا�ستخدام ي�سوع لت�سبيه «حمالن و�سط ذئاب» على حاجة اأنا�س اهلل
النبويني اإىل اإظهار طبيعتهم «كخدام» .علمنا اأن «النبي» املقتدر يف القول
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أي�سا اأن قطيعه يدخل اإىل ملكوته
والفعل كان هو نف�سه حمل اهلل .وعلمنا ا ً
ويعي�س فيه طب ًقا ملبداأ «احلمل» الذي هو مبداأ اخلدمة والت�سحية بالذات.
«ذئابا» ،وقليلون هم من يريدون
يريد اأنا�س كثريين يف العامل اأن يكونوا
ً
اأن ي�سعوا حياتهم ويكونوا «حمالن» .اإن احلر�س على عدم ال�سيطرة على
االآخرين هو اأمر اأ�سا�سي بالن�سبة الأتباع امل�سيح ،فنحن مدعوون اإىل قبول
ٍ
ٍ
مر�سية هلل – متحدين
كذبيحة
�سيادة االآخرين واإىل تقدمي حياتنا كل يوم
اإياها بذبيحة ي�سوع.
دورا
ميكننا القول – انطال ًقا من املبادئ الكتابية للنبوة – اإن للكني�سة ً
نبويا يف هذه املجاالت.
ًّ
امل�ساحلة:

عندما تكون امل�ساحلة �سف ًة وا�سح ًة للعيان يف حياة ور�سالة الكني�سة،
حينها فقط �ستكون الكني�سة كني�س ًة نبوي ًة .لقد ت�ساحلنا مع اهلل ،ويجب اأن
ٍ
ٍ
حقيقية يف الكني�سة :داخل
م�ساحلة
ُنع ِلن و ُنظهِر هذه امل�ساحلة من خالل
ٍ
م�ساحلة
الكنائ�س املحلية وبني بع�سها البع�س .وكذلك من خالل ر�سالة
ٍ
م�ستمرة للعامل ويف العامل.
جدا يف العائلة :بني االأزواج والزوجات واالآباء
مثل هذه امل�ساحلة مهمة ًّ
واالأبناء ،ويف العمل :بني الروؤ�ساء واملروؤو�سني ،ويف املجتمع :بني البي�س
وال�سود والفقراء واالأغنياء وال�سمال واجلنوب والعاملني والعاطلني عن
العمل ومالكي االأرا�سي وم�ستاأجريها وهكذا.
يف االنق�سامات غري املقد�سة يف ج�سد امل�سيح اإنكار لر�سالة امل�ساحلة،
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نحدد حاالت العزلة والتنافر داخل
ولذا يجب اأن ندعوها خطي ًة .علينا اأن ِّ
ٍ
م�ساحلة
الكني�سة ،ونعمل على �سفائها حتى ت�سبح الكني�سة كلها جمتمع
نبويا.
ًّ
لزاما على الكني�سة النبوية
والأن ق�ساء اهلل من�سب على املجتمع ،ي�سبح ً
اأن تعلن ر�سالة كل االأزمنة« :ت�ساحلوا مع اهلل ومع بع�سكم البع�س» .علينا
اأن ننظر اإىل اأنف�سنا «كثقافة نبوية م�سادة» ت�ستمع اإىل كلمة اهلل فيما يتعلق
بهذه االأمور.
العدل والرحمة:

راأينا اأن اأنبياء العهد القدمي تنباأوا عن عدل ورحمة اهلل واأظهروا كليهما
ال�سعب اأن اهلل يريدهم اأن يهتموا بالفقري،
أنبياء
يف جمتمعهم .اأخرب اال ُ
َ
واأن لعنته على هوؤالء الذين ال يبالون بالفقراء وبركته على االأ�سخياء يف
العطاء.
تردد �سدى دعوة االهتمام بالفقراء يف الكني�سة االأوىل ،ويجب اأن يكون
وم�سموعا اليوم يف كل الكني�سة .والأننا ن�س ِّكل املجتمع امل�سيحي ،تقع
مرئيا
ً
ًّ
على عاتقنا م�سوؤولية خا�سة نحو الفقراء واملقهورين .ونحن مدعون كذلك
اإىل التوحد مع املحتاجني يف اأمتنا ويف كل العامل.
يجب على الكني�سة النبوية اأن تعلن اأفكار اهلل – ولي�س اأفكارها – عن
�سديدا
حر�سا
ً
العدالة والق�سايا االجتماعية .مما يعني اأنه علينا اأن نحر�س ً
على اال�ستماع اإىل كلمته ولي�س اإىل ثقافتنا.
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االأحداث القومية:

غالبا ما يقفون اأمام حكامهم
راأينا كيف اأن اأنبياء العهد القدمي كانوا ً
الإعالن اأفكار اهلل فيما يتعلق باأحداث وق�سايا ع�رشهم .وباملثل ،يجب على
�سعب اهلل النبوي اليوم اأن يعلن اأفكار اهلل بخ�سو�س الق�سايا املعا�رشة.

معا اأن ن�ستمع يف روح ال�سالة الأفكار اهلل عن الق�سايا االجتماعية
علينا ً
نبويا اإىل «اأثقال»
واملحلية والقومية والعاملية .وعلينا ككنائ�س اأن ن�ستمع ًّ
أي�سا .عندما كانت الكنائ�س
نبويا ا ً
اهلل فيما يتعلق مبجتمعنا ثم نتحدث بها ًّ
غالبا ما كانت النه�سات تاأتي .وهنا يظهر مبداأ
يف املا�سي تفعل هكذاً ،
العهد اجلديد اأن النبوة ُت ِعد الطريق لالإعالن املوؤثر لالأخبار ال�سارة.
العدو احلقيقي:

كان التوحيد هو دعوة اأنبياء الكتاب التي ال تلني ،واليوم تت�سمن هذه
الدعو ُة االإ�سار َة اإىل العدو احلقيقي حتى ال تخرج الكني�سة واالأمة عن
م�ساريهما ب�سبب اأي ت�ستيت ديني اأو اقت�سادي اأو اجتماعي.
يو�سح الكتاب املقد�س اأن لنا عدوين حقيقيني هما اإبلي�س واملوت.
بعيدا عن هذين
نوجه النا�س ً
وباعتبارنا �سعب اهلل النبوي ،فمهمتنا هي اأن ِّ
بعيدا عن هذه املهمة عن
العدوين .لكن ال�رشير ي�سعى اإىل ت�ستيت انتباهنا ً
طريق و�سع العديد من االأعداء املزيفني يف طريقنا با�ستمرار.

يف اأوقات خمتلفة من التاريخ� ،سلت بع�س فروع الكني�سة طريقها وهاجمت
االأتراك واليهود واالأناببت�ست واللوالرديني والكاثوليك والربوت�ستانت
وامليثودي�ست والزنوج واالأمريكيني وال�سيوعيني وهكذا.
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لكن الكني�سة النبوية حتتاج اإىل اال�ستماع اإىل اهلل كي تعرف كيف يعمل
اإبلي�س اليوم ،وتتعلم متييز كيفية ك�سف ومعار�سة موؤامراته .علينا اأن نعرف
العدو احلقيقي خلف العدو املفرت�س لكي نتجنب العالج الب�رشي اخلاطئ
دائما م�ساد لالإثمار الروحي .وميكننا الو�سول اإىل هذه املعرفة
الذي هو ً
من خالل اال�ستماع النبوي فقط.
اخلدام:

ت�ستطيع الكني�سة اأن تتمم دورها النبوي فقط حني ي�سبح «مبداأ
ومركزيا الأ�سلوب حياتها .نعلم اأن كل اأنبياء العهد
أ�سا�سيا
اخلدمة» ا
ًّ
ًّ
خداما .حتى ي�سوع اأتى ليخ ِدم ،وقد اأعلن عن ذلك بغ�سله
القدمي كانوا
ً
الأرجل تالميذه.
اإذا اأرادت الكني�سة اأن تكون كني�س ًة نبوي ًة ،فعليها اأن تطبق كلمات
(متى  28 – 20 : 20و .)23 – 2 : 23كما يجب اأن تطرد من و�سطها حب
ال�سلطة واملنا�سب واملكانة االجتماعية.
اإن كلمات ي�سوع يف (متى  )12 – 8 : 23هي اإدانة عظيمة لع�رشنا .ميكن
للعامل اأن يتغري بوا�سطة االأنظمة ال�سيا�سية واالأ�سلحة ال�سيا�سية ،لكن هذه
لي�ست طريقة اهلل لكني�سة خادمة.
الأن اأ�سلحتنا النبوية هي احلق ولي�س تر ُّفع الذات ،ال�سالح والعدالة
ولي�س العنف ،اخل�سوع امل�سامل ولي�س ال�رشاع على ال�سلطة ،االإميان
ولي�ست االأيديولوجيات ،اخلال�س ولي�س مذهب املثالية ،كلمة اهلل
ولي�ست العالقات العامة اجليدة ،ال�سفاعة ولي�ست االأعمال ح�سنة النية.
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ال�سفاعة:

كان اأنبياء العهد القدمي هم �سفعاء ع�رشهم ،واإذا اأرادت الكني�سة اأن تكون
كني�س ًة نبوي ًة ،فيجب اأن تعود ال�سفاعة املوؤثرة املثابرة اإىل املركز مر ًة
اأخرى .اإن الق�سد من وراء كل اإعالن نبوي هو ال�سالة وال�سفاعة ،ولكن لي�س
جميعا هو نقلها لالآخرين .اإذا كنا نهتم مبا فيه الكفاية باأن
الغر�س منها
ً
ن�سلي .نتناول هذه النقطة يف كتاب
نتنباأ ،ف�سوف نهتم مبا فيه الكفاية باأن ِّ
الفعالة».
«ال�سالة َّ
املوهبة النبوية:
قلنا فيما �سبق اإن الدور النبوي هو لكل املوؤمنني يف كل االأوقات ،لكن
عطى ل�سخ�س معني من اأجل
املوهبة النبوية هي اإعالن خا�س من الروح ُي َ
غر�س معني .ميكننا القول اإن الدور النبوي هو احلياة امل�سيحية الطبيعية.
لكن املوهبة النبوية هي جزء من هذه احلياة.
كما اأن موهبة النبوة هي من «مواهب النعمة» التي مينحها الروح .نوؤكد
يف كل �سل�سلة «�سيف الروح» اأن مواهب الروح املختلفة هي عطايا حقيقية
ألعابا
ُت َ
عطى جما ًنا ولي�ست مكافاآت اأو غنائم .اإنها اأدوات لال�ستخدام ولي�ست ا ً
فعل فينا من ِق َبل الروح القد�س ،ولي�ست قدرات منار�سها
لال�ستمتاع .وكلها ُت َ
عند الرغبة.
يو�سح ( 1كورنثو�س  )3 : 14اأن موهبة النبوة يعطيها الروح للموؤمنني
للبنيان والوعظ والت�سلية .تدل موهبة النبوة – �ساأنها يف ذلك �ساأن كل
ٍ
ٍ
حقيقية بني اهلل واملوؤمن املم�سوح.
�رشكة
املواهب – على
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ظهور املوهبة:

أي�سا الإرادة ال�سخ�س.
فعل من ِق َبل الروح ،لكنه يخ�سع ا ً
كل ظهور للموهبة ُي َ
ال ميكننا التنبوؤ هكذا حينما نريد .ويف الوقت نف�سه ،ال ي�سغط اهلل على
اإرادتنا لكي نتنباأ.

راأينا اأن العهد اجلديد يعلِّمنا اأن النبوة هي موهبة يعطيها اهلل للموؤمن
معا
املم�سوح ،وعليه فمن املتوقع اأن يعطينا هذه املوهبة حينما جنتمع ً
ٍ
ٍ
ب�سورة
ككني�سة كي نبني ونعظ ونعزي بع�سنا البع�س ،وعندما نحتاجها
ٍ
وجهة بالروح.
�سخ�سية يف خدمة ُم َّ
النبوة الكن�سية:

�سيظهِر
نفهم من ( 1كورنثو�س  )14اأننا يجب اأن جنتمع ً
معا واثقني اأن اهلل ُ
�سخ�سيا
جميعا توقع اإظهارها من خاللنا
موهبة النبوة بيننا .وباإمكاننا
ً
ًّ
يف بع�س االأحيان .يرغب اهلل يف بناء ومباركة االآخرين من خاللنا ،لذا
دائما لعله يريد اأن ي�ستخدمنا اليوم.
علينا اأن ن�ستمع اإىل الروح ً

ال يجب بالطبع اأن يبداأ ا�ستماعنا النبوي مع الرتنيمة االفتتاحية للخدمة،
لكننا نحتاج اإىل اال�ستماع اإىل اهلل طوال االأ�سبوع؛ ونحن يف املنزل والعمل
ونحن يف وقت الراحة واللعب؛ وذلك الأن اهلل يتحدث اإلينا عندما يريد ذلك
ولي�س فقط حني نطلب نحن منه اأن يحدثنا.
نفهم من ( 1كورنثو�س  )26 : 14اأننا يجب اأن نح�رش اجتماع العبادة
م�ستعدين لالإ�سهام يف اخلدمة ،اأو نح�رش ولدينا اإ�سهام ُم َعد
العامة ونحن
ِّ
اجتماع ما ويحثنا على
بالفعل .من املمكن اأن يتحدث الروح اإلينا اأثناء
ٍ
أي�سا اأن يعطينا الكلمات بينما نتنباأ .لكن يف اأوقات
التنبوؤ ،ومن املمكن ا ً
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اجتماع ما بعدة اأيام ،ثم علينا
اأخرى ،يعطينا جوهر الر�سالة النبوية قبل
ٍ
نحن بعد ذلك اأن نتحدث بهذا االإعالن يف االجتماع يف الوقت املحدد.
تلقائيا وتاأتي ر�سائلهم مت�سابه ًة ،فمن
عندما يتنباأ موؤمنان اأو ثالثة
ًّ
املحتم اأن يت�ساءل البع�س عن مدى تاأثر النبوة الثانية والثالثة مبحتوى
النبوة االأوىل.
إلزاما –
يتحدث اهلل اإلينا بهذه الطريقة ،حيث يعلم اأن االأمر يكون اأكرث ا ً
خا�س ًة لغري املوؤمنني – عندما يعلن عدة اأ�سخا�س عن ر�سائلهم النبوية
مل َع َّدة التي اأخذها ك ٌّل منهم على حدة يف االأ�سبوع ال�سابق.
ا ُ
النبوة ال�سخ�سية:

راأينا اأن بع�س جوانب موهبة النبوة يف العهد اجلديد تظهر على امل�ستوى
ال�سخ�سي ولي�س الكن�سي كما يف (اأعمال الر�سل  ،)11 : 21والبع�س االآخر
عاما كما يف (يوحنا  .)19 – 16 : 4والقليل من هذه اجلوانب
خا�س ولي�س ً
أي�سا عام كما يف ( 1كورنثو�س .)25 – 24 : 14
خا�سا لكنه ا ً
ميكن اأن يكون ًّ
يتحدث اهلل اإلينا بهذه الطريقة ال�سخ�سية املبا�رشة كي يو�سح لنا اأن
ٍ
ٍ
�سخ�سية .ميكننا القول اإن بداخل
ب�سورة
ي�سوع يعرفنا كاأفراد ويهتم بنا
ٍ
ٍ
كل ٍ
�سادقة دعو ًة التباع وقبول ال�سيد امل�سيح.
�سخ�سية
نبوة
تو�سحن�سو�سمثل(رومية)12–11:1و(1تيموثاو�س 18:1و)14–13:4
فعل مواهب
و( 2تيموثاو�س  )7 – 6 : 1اأن النبوة ال�سخ�سية ميكن اأن ُت ِّ
معني.
وخدمات الروح القد�س يف حياة موؤمنٍ َّ
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ٍ
�سخ�س
وهذا يت�سمن ك ًّال من االإعالن – اأي املعرفة الفوقية عن موقف
ما اأو احتياجه اأو عن اخلدمة واملوهبة التي يعطيها الروح – والتحرير -
اأي متكني واإعداد فوقي باالإميان واجلراأة والقوة وال�سجاعة والت�سميم على
تنفيذ الكلمة النبوية.
بو�سوح
عطى
النبوة ال�سخ�سية – مثلها مثل كل جوانب موهبة النبوة – ُت َ
ٍ
معا .فالنبوة ال�سخ�سية
علي الكني�سة عن طريق بناء اأع�ساء ج�سد امل�سيح ً
كي ُت ِّ
ال تدين وال تهدم لكنها تبني وت�سجع .نرى ذلك يف ( 1كورنثو�س .)3 : 14
كما راأينا اأن النبوة ال�سخ�سية تر�سدنا يف اجتاهات معينة وتعطينا معلومات
ت�ساعدنا فيما يتعلق بحياتنا وخدمتنا كما يف (اأعمال الر�سل 30–27 :11
و 4 : 21و )14 – 10على �سبيل املثال.
جدا ب�ساأن النبوة ال�سخ�سية ،وخا�س ًة
علينا بالطبع اأن نكون حري�سني ًّ
عندما تكون متعلق ًة بامل�ستقبل .يف بع�س االأحيان ،يجعلنا جوعنا للكلمة
النبوية عر�س ًة الأخذ كلمات نبوية زائفة .ويف اأحيان اأخرى ،نقبل كلمات
نبوية زائفة رمبا الأنها تتوافق مع اأ�سنام قلوبنا (حزقيال  .)4 - 2 : 14من
املمكن بني احلني واالآخر اأن تنجح النبوة الزائفة يف االختبارات املعتادة
مبدئيا ،لكن يف النهاية �سيثبت اأنها مزيفة.
للحكم على النبوات على االأقل
ًّ
اب
اأو�سانا ي�سوع قائ ًال« :ا رْﭐح َ ِ
ين َي رْاأ ُتو َن ُك رْم ِب ِث َي ِ
رت ُزوا ِم َن االأَ رْنب َِيا ِء ا رْل َك َذ َب ِة ا َّل ِذ َ
دائما اأنا�س ي�سيئون ا�ستخدام موهبة
رْاحل رُْم َالنِ » (متى � .)15 : 7سيظل هناك ً
النبوة يف حماولة منهم لل�سيطرة على االآخرين وا�ستغاللهم ،لكن ال ينبغي
اأن مينعنا هذا من ا�ستخدامها بالطريقة ال�سحيحة .ال�سيطان يعار�س النبوة
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�سعد باملوؤمنني الذين يرف�سونها ،وبهوؤالء الذين
ب�سدة ،وهو يف نف�س الوقت َي َ
ي�سيئون ا�ستخدامها.
يجب اأن نكون منفتحني للنبوة ال�سخ�سية والكن�سية ،لكن علينا اأن نتعامل
ٍ
بب�سرية وح�سن متيي ٍز حتى
معهما طب ًقا للمبادئ الكتابية .علينا اأن نعمل
ن�ستطيع التعرف على �سوت اهلل بو�سوح.
الرتتيب يف ممار�سة املوهبة:

الكتاب املقد�س كله ي�سجع على النبوة .والقوة الدافعة يف (1كورنثو�س )14–12
جن َّد يف طلب املواهب الروحية ب�سفة عامة ،والنبوة ب�سفة خا�سة
هي اأننا يجب اأن َ ِ
ب�رشط اأن نفعل ذلك بالطريقة ال�سحيحة ولالأ�سباب ال�سحيحة.
بب�ساطة �سديدة ،يجب على كل موؤمن اأن يحر�س على طلب النبوة؛ الأن هذه
املوهبة ت�سجع وتر�سد وحتث وتعزي وتبني ج�سد امل�سيح.
يو�سح ( 1كورنثو�س  )26 : 14اأن اال�ستياق لربكة ونفع وبناء االآخرين
الذي هو ا�ستياق نابع من املحبة ،هو الدافع الوحيد املقبول ملمار�سة اأية
موهبة روحية .اأما كل اأ�سكال التباهي الروحي والكربياء والطموح وال�سعي
وراء جذب االنتباه للذات ومتجيد الذات ،فكلها اأمور بغي�سة للروح القد�س
الذي ي َّت�سف بالتوا�سع واإنكار الذات.
ٍ
وو�سوح ،ونتحدث بكلماته بدقة ،ومع ذلك،
إن�سات
رمبا ن�ستمع اإىل اهلل با
ٍ
ال يكرم اهلل نبوتنا اإن اأعل َّناها بفخر اآملني يف جذب االنتباه الأنف�سنا و�سنع
ا�سم الأنف�سنا كاأ�سخا�س روحيني.
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من املهم اأن نفهم اأن مبداأ ال�رشاكة االإن�سانية مع اهلل ُيعني اأنه ال يوجد
ٍ
موهبة ما غري مع�سوم من اخلطاأ .والعهد اجلديد وا�سح يف
مظهر من مظاهر
هذا ال�ساأن :يجب احلكم على كل مظهر من مظاهر النبوة .اإذا كانت كل جوانب
داع للحكم عليها .نتناول هذه
النبوة مع�سومة من اخلطاأ ،فما كان هناك ٍ
النقطة يف اجلزء الثامن من هذا الكتاب .وهذا يعني اأن واحد ًة من العالمات
املميزة لل�سدق النبوي هو اال�ستعداد الوا�سح من ِق َبل املوؤمن الذي ُيظهر
املوهبة الإخ�ساع كلماته للفح�س .ال ينبغي التعبري عن النبوات بكلمات
واأ�سلوب يوحي بع�سمتها وي�س ِّكك يف حاجتها للخ�سوع للفح�س.
يرى بع�س القادة اأنه ما من نبوة اليوم يجب اأن ُتعلن با�ستخدام �سمري
املتكلم ال�سخ�سي ،لكن تلك لي�ست هي الق�سية احلقيقية؛ حيث اإن ثقافة
ال�سخ�س وخلفيته عاد ًة يوؤثران على طريقة تعبريه عن النبوة واإن كان
�سيقول« :هكذا يقول الرب  »...اأو «اأعتقد اأن الرب يقول �سي ًئا من قبيل .»...
يجب اأن نتذكر اأن نبوات حزقيال كانت اأكرث مبا�رش ًة و�رشاح ًة من نبوات
أ�سلوبا معي ًنا للنبوة ميكن اأن ينا�سب
ناثان .وعلينا اأن نتقبل حقيقة اأن ا ً
ٍ
ثقافة اأخرى .كان من
ثقاف ًة ما بينما يكون يف الوقت نف�سه غري مقبول يف
املاألوف يف زمان الكتاب املقد�س نقل كلمات �سخ�س اآخر با�ستخدام �سمري
املتكلم ال�سخ�سي .اأما اليوم ،فنف�سل يف ثقافتنا ا�ستخدام �سمري املفرد
الغائب.
يدعي ال�سخ�س ع�سمة كلماته ،ويرف�س
الق�سية احلقيقية هي" :هل َّ
حاجتها للخ�سوع لالختبار؟" ميكن التاأكد من ذلك بطرق ذكية .بع�س
نبوات «ال�سمري الغائب» ميكن اأن تكون اأكرث «�سيطرة» بكثري من غالبية
نبوات «�سمري املتكلم».
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ار�س
يو�سح ( 1كورنثو�س  )33 – 32 : 14اأن موهبة النبوة يجب اأال ُمت َ
ملتح َّكم فيها ،ف�سبط النف�س هو دليل على
بنوع من االبتهاج والن�سوة غري ا ُ
ٍ
ح�سور الروح مثله مثل اأية موهبة.
ٍ
بحما�س زائ ٍد يف بع�س التقاليد [الكن�سية] خلف هذه املوهبة
ي�سعى النا�س
ٍ
بطريقة تو�سح اأنه لي�ست لهم اأية �سيطرة على الطريقة التي
وخلف اإظهارها
ٍ
يتنباأون بها .هذه لي�ست طريقة اهلل وهي تقود اإىل ظهورٍ زائف للموهبة
ٍ
ٍ
كموهبة من «مواهب النعمة».
وجهاد يلغي الطبيعة االأ�سا�سية للنبوة

لي�س باإمكاننا «العمل على اإيجاد» اأية موهبة ،حيث تاأتي نتيج ًة لعمل
ٍ
ا�ستعداد
الروح القد�س فينا .علينا فقط اأن نتعلم االنتباه للروح ،ونكون على
زيف.
وم َّ
اأن ي�ستخدمنا كيفما وحينما ي�ساء .اأي �سيء اآخر هو ُم�س َّنع ُ
الروح النبوية هي حق بكوريتنا اجلديد وناأخذها عندما:
♦
♦
♦
♦
♦

ننتظر الرب.
جنعل عيوننا عليه متوقعينه يف �سمت.
ن�ستمع اإليه باإن�سات.
نتحدث مبا �سمعناه بتوا�سع.
ُن ِ
خ�سع كلماتنا للفح�س.

اخلدمة النبوية:
تناولنا يف كتاب «املجد يف الكني�سة» مواهب (اأف�س�س  )13 – 11 : 4التي
اأعطاها امل�سيح بعد �سعوده من اأجل بناء كني�سته ،وراأينا كيف يو�سح هذا
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الن�س اأننا بحاج ٍة اإىل كل هذه اخلدمات حتى يكمل عمل بناء الكني�سة ،مما يعني
اأنه يجب االعرتاف بكل هذه املواهب اليوم وقبولها مبا يف ذلك موهبة النبوة.
تقوم كل خدمات (اأف�س�س  )11 : 4على اال�ستماع اإىل اهلل ملعرفة كلمته
وم�سيئته ب�ساأن مو�سوع ما ،والطريقة التي يريدنا اأن ننفذ بها هذه
جدا لكل اأ�سكال اخلدمة امل�سيحية .لكن لو
امل�سيئة .هذه القواعد اأ�سا�سية ًّ
اعتمادا على اال�ستماع املن�ست من
كان باالإمكان ،فاإن اخلدمة النبوية اأكرث
ً
اخلدمات االأخرى.
يو�سح (اأف�س�س  )20 : 2اأن الر�سل واالأنبياء «املوؤ�س�سني» كانت لهم دعوة
متفردة هي اإعالن الب�سارة وتاأ�سي�س الكني�سة االأوىل .وها قد تاأ�س�ست الكني�سة
م�سجل االآن يف العهد اجلديد .كانت اأعمال تاأ�سي�سهم االأوىل كامل ًة
واإعالنهم َّ
داع اإىل اأية خدمة نبوية معا�رشة على نف�س اخلطوط
ونهائي ًة ولي�س هناك ٍ
«التاأ�سي�سية واالإعالنية النهائية».
لكن هذا ال يعني اأنه ال يوجد مكان للخدمة النبوية اليوم .قلنا يف كتاب
ومتفردا يف البناء
خا�سا
ً
«املجد يف الكني�سة» اإن االأنبياء ي�سهمون ا ً
إ�سهاما ًّ
امل�ستمر للكني�سة وتاأ�سي�س جماعات كن�سية جديدة واإعالن كلمة اهلل.
ي�ستخدم اهلل االأنبياء اليوم كي يواجهنا بحقيقة م�سيئته اخلا�سة ،ولكي
يعطينا ما يريد من توجيه وحكمة وتعليمات واإر�ساد وحتذير وب�سرية.
يف الواقع ،ميكننا القول اإن اهلل يحث الكني�سة على العمل من خالل خدامه
ٍ
ٍ
م�ستقرة ،ي�سعى االأنبياء
خدمة
االأنبياء .وبينما يهدف الرعاة واملعلِّمون اإىل
اإىل حثنا على اخلدمة ودفعنا نحوها.
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االإعالن هو العن�رش املفتاحي لكل اخلدمة النبوية الكتابية ،وهو اإعالن
يوؤ ِّكد على ر�سالة اهلل املبا�رشة التي �سمعها النبي يف اإطار عالقته احلميمة
اخلا�سة مع اهلل ،وهناك خم�سة عنا�رش لهذا االإعالن.

االأنبياء ياأخذون االإعالن من االأ�سفار املقد�سة

خدمات (اأف�س�س  )11 : 4هي خدمات متمايزة ولكن لها اأهدا ًفا يكمل
بع�سها البع�س فيما يتعلق بتو�سيل كلمة اهلل التي يف الكتاب املقد�س:
♦
♦
♦
♦
♦

أ�سي�سيا للكنائ�س
الر�سل – يخدمون بالكلمة التي ت�سع هيك ًال تا
ًّ
م�ستمرا.
إر�سادا
اجلديدة ،والتي تعطي مثل هذه الكنائ�س ا ً
ًّ
املب�رشون–يتحدثون بالكلمة التي حت�رش النا�س اإىل االإميان بي�سوع
ِّ
امل�سيح.
الرعاة – ي�سجعون ويعزون ويغذون املوؤمنني بالكلمة.
عرف و ُتتل ِمذ املوؤمنني.
املعلِّمون – يح�رشون الكلمة التي تر�سد و ُت ِّ
االأنبياء – يعطون الكلمة التي تتحدى وتعظ وتبني وتعزي املوؤمنني
والتي يكون لها حمتوى اإعالين مميز.

أي�سا يزيلون عبء
ال يح�رش االأنبياء جمرد كلمة عامة من اهلل ،لكنهم ا ً
الكلمة اخلا�سة من االأ�سفار املقد�سة التي تنا�سب هذه املجموعة املتفردة
من النا�س يف ذلك الوقت املحدد .ميكننا القول اإن املعلِّمني يتعاملون مع
الثوابت النظامية واالأنبياء يتعاملون مع التفا�سيل اخلا�سة .املعلمون
خا�سا
«نظاما
غذائيا» متواز ًنا واالأنبياء ي�سفون
«نظاما
ي�سفون
ًّ
ًّ
ً
ً
غذائيا» ًّ
يتعامل مع ٍ
معني.
نق�س
«غذائي» َّ
ٍّ
يحتاج كل املوؤمنني اإىل ك ٍّل من التعليم الكتابي املعتاد والتف�سري
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ركز لالأنبياء .اإن كل خدمات
الكتابي النظامي للمعلمني ،واإىل االإعالن ا ُ
مل َّ
(اأف�س�س  )11 : 4اإمنا تكمل بع�سها البع�س .ومن املمكن اأن توجد اأكرث من
ٍ
�سخ�س واحد.
خدمة يف
االأنبياء يح�رضون االإعالن للنا�س

راأينا اأن االإعالن ال�سخ�سي هو جزء ال �سك فيه من اخلدمة النبوية ،لكن
ال�سنوات االأخرية �سهدت بع�س اجلدال يف هذا ال�ساأن .ومن املمكن جتنب
ٍ
ٍ
حقيقية
عالقة
االأخطار املحتملة عندما يخدم االأنبياء بتوا�سع ويف اإطار
خ�سوع للقادة املحليني اأينما يخدمون.
مع خدمات (اأف�س�س  )11 : 4ويف
ٍ
يتخذ االإعالن ال�سخ�سي العديد من االأ�سكال املختلفة .على �سبيل املثال:
♦
♦
♦
♦

(� 2سموئيل  )10 - 1 : 12مواجهة مع خطية املوؤمن – ال يجب اأن
يكون ذلك «ت�سويه �سمعة روحي» ،حيث اإن هدف هذه املواجهة هو
البناء ولي�س الهدم.
موجه
(يوحنا  )19 – 16 : 4و( 1كورنثو�س  )25 - 24 : 14اإعالن َّ
وتب�سرييا
إيجابيا
ل�سخ�س غري موؤمن – يجب اأن يكون هذا االإعالن ا
ًّ
ًّ
�سلبيا يدينه.
ولي�س ًّ
(اأعمال الر�سل  4 : 21و )15 - 10نبوة ل�سخ�س موؤمن – علينا
وحى بها ح ًّقا والتي تهدف اإىل اإعدادنا،
اأن نفرق بني التحذيرات ا ُ
مل َ
وحى بها وتبدو نبوي ًة فقط.
وتلك التي هي ن�سائح اأقل من ُم َ
( 1تيموثاو�س  19 – 18 : 1و )14 : 4و( 2تيموثاو�س  )6 : 1ميكن
ٍ
ملوهبة نبوية اأن ُمت َنح اأثناء و�سع االأيدي ،واأثناء التوجيه واالإر�ساد
النبوي .نتناول هذه النقطة يف كتاب «اخلدمة يف الروح».
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االأنبياء يح�رضون االإعالن للكني�سة

راأينا اأن االأنبياء ُمك َّلفون ب�سورة خا�سة ببناء الكني�سة ،واأنهم يفعلون
ذلك من خالل اإعالنات خا�سة ُت ِ
مقدما تعليمات اهلل فيما يتعلق باأمور
عطي ً
مثل التب�سري واخلدمة وال�سفاعة وجوانب اأخرى من حياة الكني�سة.
ي�سوع هو راأ�س الكني�سة ،وهو الزال يعلن عن م�سيئته من خالل االإعالن
والتوجيه النبوي .نرى ذلك يف (اأعمال الر�سل  )3 – 1 : 13حيث كانت
املوجهة لبول�س وبرنابا معانٍ مهمة للكني�سة يف اأنطاكية.
للر�سالة النبوية
َّ
ُ
من املهم اأن ندرك اأن االإعالن ال�سخ�سي هنا قد اأ ِ
عطي يف االإطار العام
للكني�سة والقادة.
يتميز االإعالن النبوي يف (روؤيا  )3 – 1بعبارة« :ا�سمع ما يقوله الروح
ٍ
للكنائ�س» .وهذا يو�سح اأن اهلل يتحدث ب�سورٍ
مبا�رشة اإىل كنائ�س معينة من
خالل االأنبياء املم�سوحني.
اإن �سوت الروح يف هذه االأ�سحاحات الثالثة يك�سف املر�س ،وي�سفي
ويطهر ويع ِّزي .علينا اأن ن�ستمع اإىل �سوته اليوم بنف�س
وي�سجع وير�سد
ِّ
ِّ
الطريقة حني يتحدث من خالل االأنبياء ،واأن ن�ستقبل كلمته بح�سا�سيةٍ
وننفذها با ٍ
أمانة.
االأنبياء يح�رضون اإعالنات خا�سة بامل�ستقبل

راأينا اأن االأنبياء يف العهد القدمي ويف الكني�سة االأوىل كانوا يعلنون
يف بع�س االأحيان روؤية اهلل للم�ستقبل .نرى ذلك على �سبيل املثال يف
(اإ�سعياء23–22:41و )7–5:48و(اأعمالالر�سل30–27:11و.)24–22:20
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جزءا من اخلدمة النبوية ،لكن علينا اأن نتجنب
الزال االإعالن عن امل�ستقبل ً
الف�سول التافه واالإثارية.
ٍ
لنبوة عن امل�ستقبل هو
يو�سح (تثنية  )22 – 21 : 18اأن اأق�سى اختبار
حتققها من عدمه .يتحدث البع�س بنبوات مرتامية ال ميكن اختبارها بهذه
ٍ
ٍ
عظيمة اأو ا ٍ
أحداث خا�سة بنهاية
بركة
الطريقة .تدور هذه النبوات حول
زماننا ،وعندما ال تتحقق «تخميناتهم» ،ي�رشون على اأنها �ستقع فيما بعد.
حمدد ًة ال ي�سوبها
دائما َّ
لكن النبوات الكتابية اخلا�سة بامل�ستقبل تاأتي ً
بني ،اأو يكون من الوا�سح اأنها زائفة.
غمو�س .فاإما اأن تتحقق على نح ٍو ِّ
علينا اأن ندرك اأن العديد من مظاهر النبوة اليوم تكون «غري نا�سجة» و«غري
مكتملة» .لكنها لي�ست خاطئة.
االأ�سخا�س الذين يعلنون مثل هذه النبوات قد �سمعوا فع ًال �سي ًئا من اهلل،
ٍ
ٍ
مكتملة.
ب�سورة
لكنهم مل يثابروا يف ا�ستماعهم النبوي كي يعرفوا االأمر
يقتنع الكثريون منا ب�سهولة بالتنبوؤ ال�سطحي واخلدمة غري املكتملة ،هذا
يف حني اأن اهلل يريدنا اأن نثابر يف ا�ستماعنا له حتى يجعلنا نتعمق يف
�سخ�سه .وحينها فقط �سنتمكن من �سماع اأهداأ هم�ساته.
االأنبياء يقدمون اإعالنات لالأمة

من الوا�سح اأن اأنبياء العهد القدمي كانوا يعلنون كلمة اهلل لالأمم ،لكن ال
يبدو اأن اأنبياء الكني�سة االأوىل خدموا بنف�س الطريقة ،مما دفع بع�س القادة
اإىل القول باأن هذا اجلانب من اخلدمة النبوية توقف مع امل�سيح.
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ٍ
ب�سورة
يتفق كل قادة الكني�سة على اأن الكني�سة يجب اأن تخاطب املجتمع
ٍ
نبوية من خالل التب�سري وال�سهادة واخلدمة واالعرتا�س .لكن هناك قادة
املوجهة لالأمم
كثريين غري واثقني ب�ساأن الطبيعة املحددة للخدمة النبوية
َّ
يف العهد اجلديد .ال يعطينا الكتاب املقد�س توجيهات وا�سحة يف هذا ال�ساأن،
وعلينا عندما نناق�س هذا املو�سوع اأن نتذكر النقاط التالية:
ٍ
ٍ
دينية يف االأ�سا�س – ل�سعب
لدولة
♦ اأعلن اأنبياء العهد القدمي كلمة اهلل
عهد اهلل الذين كانوا يعي�سون كاأمة .وبالتايل ،من املمكن اأال ن�ستطيع
التمثل بهم كنموذج لهذا اجلانب من النبوة.
أمم اأخرى،
♦ لكن يف بع�س االأوقات ،كان االأنبياء يتحدثون اإىل ا ٍ
ويعلنون موقف اهلل جتاه املجتمعات غري املوؤمنة مبا يف
ذلك دول علمانية ودول تتبع ديانات زائفة .نرى ذلك يف
(اإ�سعياء  )23–13و(اإرميا  5 :1و )51–46و(عامو�س )3 :2–3 :1
و(يونان .)4–1
♦ اهلل يتعامل مع االأمم (نتناول هذه النقطة يف كتاب «معرفة االآب»)
ولي�س هناك اأي دليل على اأنه ال يفعل ذلك اليوم .يو�سح (رومية )11
على �سبيل املثال اأن اهلل الزال لديه مقا�سد مهمة الإ�رشائيل.
املوجهة لالأمم
لي�س من ال�سحيح اأن ننكر اجلانب الفوقي للكلمة النبوية
َّ
�سديدة االحتياج .اهلل ي�ستطيع ،وال زال يعطي اإعالنات نبوية لها اأهمية
جزءا
قومية وعاملية .وكلما ن�سجت الكني�سة ،كلما اأ�سبحت هذه االإعالنات ً
من اخلدمة النبوية.
اإننا نحتاج بالطبع اإىل خدام نبويني يتحدثون بكلمة اهلل العامة اإىل االأمم
فيما يتعلق بالق�سايا االجتماعية وال�سيا�سية والروحية ،ويعلنون كلمته
ٍ
ٍ
اخلا�سة فيما يتعلق با ٍ
معينة.
قومية
أحداث
ودولية َّ
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يف كل ع�رش العهد القدمي ،كان اهلل يتحدث اإىل النا�س عن طريق خدامه
الذين ي�ستمعون اإليه؛ اأي اأنبيائه املم�سوحني .اأح�رش هوؤالء االأنبياء اإعالن
ٍ
ٍ
تدريجية .وكانت كلماتهم – الأنها ذات كلمة
ب�سورة
اهلل ال�سخ�سي الإ�رشائيل
اهلل – مع�سوم ًة من اخلطاأ.
دائما .اأما اإعالن
ومع ذلك ،كان اإعالن االأنبياء عن اهلل
ً
حمدودا وغري مكتمل ً
اهلل الكامل والنهائي للب�رشية ،فما كان من املمكن اأن يتم اإال عن طريق كلمة
اهلل ال�سخ�سية – اأعظم االأنبياء ،االبن االإلهي احلبيب ،خادم اهلل املتاأمل.
ٍ
ب�سورة
مع نهاية ع�رش العهد اجلديد ،كان اهلل قد اأعلن كلمته للب�رشية
ٍ
ٍ
وكاملة .وقد ُ�س ِّجل هذا االإعالن يف كلمة اهلل املكتوبة التي هي �سجل
تامة
اهلل الكايف املع�سوم وذي ال�سلطان لكل الب�رش يف كل االأوقات.
ولهذا ال�سبب ،نحن ال نحكم – بل ال جنروؤ اأن نحكم – على كلمة اهلل
املكتوبة .لكننا نقبلها ونخ�سع لها ونطيعها ،بل وحتكم هي علينا .نرى ذلك
يف (عربانيني  )2–1 :1و(2تيموثاو�س  )17–15 :3و(2بطر�س 4–3 :1
و .)21–19نتناول هذه النقطة بتف�سيل اأكرث يف كتاب «االإميان احلي».
وهذا يعني اأنه منذ زمن الكني�سة االأوىل يف �سفر االأعمال ،لي�س هناك اأي
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اإعالن نبوي له  -اأو من املمكن اأن يكون له  -نف�س م�ستوى وحي وع�سمة
االأ�سفار املقد�سة.
م�ستويات الوحي:
�سخ�سية وا�سحةٍ
ٍ
ٍ
ب�سورة
رمبا نكون مقتنعني اأننا �سمعنا اهلل يتحدث اإلينا
ٍ
ٍ
رائعة .ورمبا نكون واثقني اأننا نعرف م�سيئته وكلمته اخلا�سة
وبطريقة
أي�سا متام
( )rhemaللموقف الذي منر به ،لكن علينا اأن نكون واثقني ا ً
الثقة من اأن االإعالن الذي اأخذناه اأو �سمعناه ال ميكن اأن يكون على نف�س
ٍ
بطريقة ال
م�ستوى وحي وع�سمة الكتاب املقد�س .ولذلك يجب اأن نحكم عليه
أبدا على الكتاب املقد�س.
طبق ا ً
ُت َّ
عطى بغر�س و�سع
يف وقت الكني�سة االأوىل ،كانت النبوة الر�سولية ُت َ
اإر�سادات عقائدية لكل الكني�سة يف كل الع�سور .وكانت هذه اإعالنات لها
جزءا من كلمة اهلل الكاملة والنهائية للب�رشية.
�سلطان باعتبارها ً
عطى اليوم ،وعلينا
يجب اأن يكون
وا�سحا لنا اأن مثل هذه االإعالنات ال ُت َ
ً
تدعي اأنها كاملة الع�سمة والوحي .وكذلك اأية نبوة يقول
اأن نرف�س اأية نبوة َّ
�ساحبها اإن علينا اأن نقبلها دون اإخ�ساعها الأي �سكل من اأ�سكال احلكم.
منذ الع�رش الر�سويل واهلل م�ستمر يف اإعطاء اإعالنات بناء الكني�سة وتو�سيع
عمله على االأر�س ،لكن م�ستوى االإعالن اأقل بكثري ،والكلمات التي يعطيها
هي فقط ملواقف بعينها ولي�ست للكني�سة ككل .راأينا هذه الدرجة االأقل من
الوحي يف العهد اجلديد.
♦ يف ( 1كورنثو�س  )14على �سبيل املثال ،مل حتمل موهبة النبوة معها
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املتنبئ،
وحيا امتد لي�سمل الكلمات الفعلية التي حتدث بها ال�سخ�س
ِّ
ًّ
لكن يبدو اأن الروح القد�س اأعطى جوهر االإعالن ثم مت التعبري عن
ٍ
بطريقة ال تخلو من خطاأ من خالل �سخ�سية من يتنباأون.
االإعالن
"نبوة اأغابو�س يف (اأعمال الر�سل  )11 – 10 : 21هي مثال اآخر.
حتققت النبوة واإن لي�س بكل تفا�سيلها اخلا�سة .لقد اأخذ اأغابو�س
�سي�سجن يف
بالفعل جوهر اإعالن نبوي حقيقي – وهو اأن بول�س ُ
حددة مل تكن مهم ًة يف هذه النبوة".
اأور�سليم – لكن التفا�سيل ا ُ
مل َّ
♦ من اجلائز اأن حتتوي النبوات املو�سوفة يف ( 1كورنثو�س  )14على
اأخطاء ،ويجب اإخ�ساعها للفح�س واحلكم.
♦ لي�س هناك ما يوحي باأن نبوات اأهل كورنثو�س كان يجب اإما اأن
�سجل من اأجل االأجيال القادمة اأو ُتن َقل لكنائ�س اأخرى ،لكن كان
ُت َّ
من الوا�سح اأن هذه النبوات لي�ست لها اأهمية عامة ،فهي جمرد
ر�سائل لهوؤالء النا�س يف ذلك الوقت ،ولي�ست مثل االأ�سفار املقد�سة
اأو النبوات «التاأ�سي�سية» .لكن يجب اأن نالحظ اأنه يف بع�س االأوقات
توجد نبوات علينا اأن نت�سارك فيها على ٍ
نطاق اأو�سع؛ حيث اإنها ذات
داللة اأكرث عمومية.
♦ نفهم من ( 1كورنثو�س  )30 : 14اأن بع�س النبوات ال ينبغي اأن ُتعلن
جزئيا .وهذا يدل على اأن هذه النبوات
والبع�س االآخر ينبغي اأن ُيعلن
ًّ
«املوهوبة» هي اأقل اأهمية من االأ�سفار املقد�سة والنبوات «التاأ�سي�سية».
♦ تدل كلمات بول�س يف ( 1كورنثو�س  )38– 37 : 14على اأن بول�س كر�سول
�سخ�سي لي�سوع له �سلطة اأعظم من هوؤالء املوؤمنني الذين يتنباأون
عرتف بهم كاأنبياء فيها.
يف كورنثو�س ،واأعظم كذلك من هوؤالء ا ُ
مل َ َ
والأننا اليوم ناأخذ هذه امل�ستويات االأقل من الوحي ،نحتاج اإىل التاأكد من
اأن كل ثمار اال�ستماع النبوي تخ�سع للحكم طب ًقا للمبادئ الكتابية.
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الق�سد من االإعالن:
حينما نفكر يف االإعالن النبوي ،علينا اأن نذ ِّكر اأنف�سنا بثالثة مقا�سد
إعالن ما ال ي�سرتك يف هذه املقا�سد
اأ�سا�سية لكلمة اهلل .واإن كان هناك ا ٌ
فح�س وبدقة.
الثالثة ،فيجب اأن ُي َ
 .1معرفة اللـه

أبدا اأن الهدف الرئي�سي من كل االإعالنات هو معرفة اهلل.
علينا اأال نن�سى ا ً
اأي �سيء اآخر مثل التوجيه والب�سرية والتنبوؤ واحل�سول على القوة والتعزية
والبناء وهكذا ،اإمنا هي اأمور ثانوية.

دائما على االإعالن الذاتي ،وهنا تكمن جوهرية كلمة
اإعالن اهلل يتاأ�س�س ً
اهلل ال�سخ�سية املتج�سد .اهلل هو االإله احلي الذي «يتحدث» و«يتوا�سل»
معنا ،ويعلن لنا عن �سخ�سه .وا�ستياق قلبه العظيم هو اأن يعرفه كل النا�س
ويدخلون يف جمال مقا�سده .نرى ذلك على �سبيل املثال يف (�1سموئيل )7 :3
و(اأف�س�س  )18–17 :1و(كولو�سي  10–9 :1و.)3 – 2 : 2
 .2بناء الكني�سة

دائما اأن الكني�سة قد مت بناوؤها عن طريق االإعالنات
علينا اأن نتذكر ً
معا حتى
النبوية ،واأن االإعالنات النبوية ُت َ
عطى من اأجل بناء الكني�سة ً
تنمو.
راأينا يف (اأف�س�س  )20 : 2اأن الكني�سة ُبنيت على اأ�سا�س الر�سل واالأنبياء.
هذا هو االإعالن الذي اأُ ِ
عطي مر ًة واحد ًة من ِق َبل اهلل.
148

الحكم على اإلعالن

لكن يبقى هناك البناء امل�ستمر للكني�سة حتى ت�سل اإىل مرحلة الن�سج،
وتنطلق يف التب�سري .والزال اهلل يعطي اإعالنات مل�رشوع البناء العظيم هذا.
قلنا فيما �سبق اإن اإعالنات «بناء الكني�سة» يف ( 1كورنثو�س :)3 : 14

معا وننمو.
♦ تو�سح اأن اهلل يريدنا اأن ُنب َنى ً
جنبا اإىل
♦ تك�سف ما يفعله اهلل وتدعونا اإىل اتباع خطواته – اأن نكون ً
جنب مع اهلل فيما يفعله.
♦ تذ ِّكرنا مبحبة اهلل وتعزيته.
 .3حترير القوة

مييز اأن االآب يقوله
راأينا اأن ي�سوع ق�رش نف�سه على فعل وعمل ما كان ِّ
ويفعله وذلك من خالل ا�ستماعه النبوي .وهذا يعني اأن هناك عالق ًة
مبا�رش ًة بني االإعالن وحترير قوة اهلل ،بني اال�ستماع وحترير قوة اهلل يف
حياة الب�رش.
قلنا يف كتابي «االإميان احلي» و«اخلدمة يف الروح» اإن اأعمال
عمل
امللكوت – التب�سري وال�سفاء واخلال�س واملعجزات اإىل اآخره – ُت َ
ٍ
ٍ
خا�سة من اهلل تتعلق مبا يفعله االآب يف
كلمة
كلها يف اإطار اإعالن
ذلك الوقت وذلك املكان.
نعلم اأننا مدعوون اإىل اال�سرتاك يف خدمة ي�سوع ،واأن ي�سوع هو مثال كل
اخلدمة امل�سيحية .وهذا يعني اأنه علينا اأن نتعلم كيف نتحدث ونعمل فقط بعد
إلهيا من كلمات واأفعال االآب اأثناء ا�ستماعنا النبوي .نرى ذك
اأن ناأخذ اإعال ًنا ا ًّ
على �سبيل املثال يف (متى  )58 - 53 : 13و(لوقا  30 – 23 : 4و)17 : 5
و(يوحنا  18 – 1 : 5و )10 : 14و(اأعمال الر�سل .)10 – 9 : 14
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احلكم على االإعالن:
وتكرارا اإنه يجب علينا اأن نخترب كل االإعالنات التي ن�سمعها–
مرارا
ً
قلنا ً
�سواء االإعالنات ال�سخ�سية التي ناأخذها اأثناء ا�ستماعنا هلل ،اأو تلك التي
ت�سل اإلينا من كلمات االآخرين الذين ا�ستمعوا اإىل اهلل .يتاأكد هذا املبداأ يف
( 1ت�سالونيكي  .)22 – 19 : 5تاأمرنا هذه االأعداد اأال نحتقر النبوة بل نخترب
كل �سيء ونتم�سك باحل�سن.
من امل�ستحيل اأن نبالغ حني نوؤكد على اأهمية احلكم على ثمار اال�ستماع
النبوي؛ فهذه و�سيلة ال غنى عنها لتجنب اخلطاأ واأخذ ما «يقوله» اهلل ح ًّقا.
يت�سمن هذا احلكم اعتبار وتقييم حمتوى الكلمات ودوافعها والق�سد منها
وكذلك اعتبار وتقييم حياة املتحدث.
هناك خوف حقيقي يف الكني�سة اليوم من االأنبياء الكذبة والنبوات
جذبا لالنتباه ،لكن لها نف�س اخلطورة ورمبا
الكاذبة .النبوات ال�سطحية اأقل ً
منيز بني:
لها انت�سار اأكرب .علينا اأن ِّ
♦ النبوة املع�سومة – التي هي نبوة الكتاب املقد�س والر�سل
املوؤ�س�سني ،والتي ال يجب علينا اأن نحكم عليها.
♦ النبوة الزائفة – هذه نبوة دافعها واأ�سلها وحمتواها لي�ست لهم اأية
عالقة بروح ي�سوع .وعندما نتعرف على مثل هذه النبوة ،علينا اأن
متاما.
نرف�سها ً
♦ النبوة غري النقية – هذه نبوة يكون جزء من دافعها واأ�سا�سها
وحمتواها من اإنتاج اخلادم الب�رشي .لقد حتدث اهلل ح ًّقا؛ لكن اجلوهر
املقد�س الذي اأعطاه اأُ�سيف اإليه .اأو رمبا يكون هدف ما غري مقد�س
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غ�سي اإعالنها ،اأو اأُعطيت يف التوقيت اخلاطئ اأو باأ�سلوب غري ُمتح َّكم
فيه .يت�سمن احلكم يف هذه احلالة ف�سل النفاية الب�رشية عن املذهب
االإلهي والتم�سك باحل�سن فقط.
♦ النبوة النقية – يف اإطار غياب الع�سمة االإن�سانية ،تاأتي هذه النبوة
التي دافعها واأ�سلها وحمتواها من ِق َبل الروح القد�س وحده .وعلينا
ومنيزها اأن نقبلها كلي ًة.
مبجرد اأن منتحن هذه النبوة ِّ
عندما نحكم على اإعالنٍ ما ،فهناك �سل�سلة من االختبارات التي يجب اأن
جنريها والتي ت�ساعدنا على معرفة ما اإذا كانت النبوة زائف ًة اأم نقي ًة .كما اأن
هناك بع�س اخلطوط الروحية العري�سة – وموهبة مهمة من الروح القد�س–
ت�ساعدنا على «فرز» النبوة غري النقية وحتليلها اإىل عنا�رشها املكونة.
اختبارات وظيفية:

ا�ســـتناد ا اإىل ( اأف�ســـ�س  )17 :1و(1كـــورنثو�س )12 ،6 ،5 :14
ً
و(تثنية  ،)22–21 :18ميكننا القول اإن هناك ثالثة اأ�سئلة ب�سيطة
علينا اأن ن�ساألها ب�ساأن اأي اإعالن:
♦ هل يعلن عن طبيعة اهلل؟
♦ هل يبني ا�ستماع االآخرين؟
♦ هل ثبت دقته؟
نعلم اأن كل اإعالن من اهلل هو اإعالن ذاتي عن اهلل يهدف اإىل اإدخالنا يف
ٍ
عطى بق�سد
عطى ،اإمنا ُت َ
عالقة اأعمق معه .وهذا يعني اأن كل كلمة حقيقية ُت َ
تقريبنا من اهلل وفكره ونعمته وقوته ودعوته.
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ٍ
حاجة اإىل اأخذ اإعالن ما ،اإذا
بعد اأن ن�ستمع اإىل اهلل باإن�سات ،لن نكون يف
معا ويعليه ،وال يتفق مع طبيعة اهلل اأو
كان هذا االإعالن ال يبني �سعب اهلل ً
غام�سا بحيث ي�سعب اإثبات �سحته اأو
يجذب النا�س اإىل �سخ�سه ،اأو اإذا كان
ً
اإن كان غري دقيق.
اختبارات الهوتية:

مرارا اإن النبوة يجب اأن تتفق مع كلمة اهلل – الكلمة املكتوبة والكلمة
قلنا ً
أي�سا اإىل املبداأ الكتابي القائل باأن كل نبوة يجب اأن
ال�سخ�سية .واأ�رشنا ا ً
ت�سهد لي�سوع.
ن�سو�س مثل (تثنية  )5–1 :13و(يوحنا  )14 :16و(اأعمال الر�سل )43 :10
و(رومية  )10–9 :10و(1كورنثو�س  )3 :12و(1يوحنا  27–20 :2و)6–1 :4
و(2يوحنا  )10 :1و(روؤيا  )10 :19كلها تعني اأنه علينا اأن ن�ساأل ثالثة
اأ�سئلة مهمة عن االإعالن وهي:
♦ هل يتوافق مع االأ�سفار املقد�سة؟
♦ هل يتوافق مع �سخ�س ي�سوع؟
♦ هل ي�سهد لي�سوع وربوبيته والهوته ونا�سوته وموته الكفاري
وقيامته وهكذا؟
ال يعني هذا اأن كل نبوة يجب اأن حتتوي على اآية «اإثبات» واإ�سارة براقة
لي�سوع كي نتمكن من قبولها ،لكنه يعني اأن االإعالن يجب اأن ُير َف�س اإذا
ملع َلنة ،اأو يخالف
كان ال يتوافق مع املبادئ الكتابية ومع طبيعة ي�سوع ا ُ
ٍ
بطريقة ما.
معينة اأو ال ي�سري اإىل ي�سوع
اأية و�سية كتابية َّ
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اختبارات اأخالقية:

يعرف النبوة الزائفة بتعريف االأنبياء الكذبة؛ فاإذا كان
راأينا اأن العهد القدمي ِّ
أي�سا مهما بدت دقيقة اأو كتابية.
النبي هو نبي كاذب ،ف�ستكون نبوته هكذا ا ً
يو�سح ك ٌّل من (تثنية  5 – 1 : 13و )22 – 21 : 18و(اإرميا )40 – 9 : 23
و(حزقيال  )11 : 14 – 21 : 12اأن االأنبياء الكذبة لهم بع�س العالمات املميزة:
♦
♦
♦
♦
♦

توقعاتهم النبوية غري دقيقة.
يدعون النا�س وراء اآلهة اأخرى.
اأ�سلوب حياتهم غري اأخالقي.
ال يدينون غياب االأخالقيات يف االآخرين.
يدعون اإىل ال�سالم بغ�س النظر عن الظروف االأخالقية والروحية
التي يتطلبها ن�رش ال�سالم.

النبي الكاذب البد واأن يتحدث ٍ
بنبوة كاذب ٍة ،ي�سجعنا ي�سوع يف (متى )20–15 :7
على اأن «نحرتز» من االأنبياء الكذبة .يو�سح ي�سوع يف هذا الن�س اأنه ينبغي علينا
اأال نحكم على املظهر اخلارجي لل�سخ�س ،بل نحكم على تاأثري – اأي ثمر – خدمته
وحياته .وهذا يعني اأننا نخترب حياة االأنبياء كما نخترب كلماتهم.
ميكنناالقولاإنالعهداجلديد-وخا�س ًة(متى)16–15:7و(1يوحنا)7–6:1
يو�سح وجوب اإجراء ثالثة اختبارات اأخالقية من �ساأنها اأن ت�ساعدنا على
متييز االأنبياء الكذبة:
ثمارا جيد ًة؟
♦ هل ينتجون ما يعتربه ي�سوع ً
♦ هل ي�سريون مع الرب؟
♦ هل لهم عالقة ح�سنة مع املوؤمنني االآخرين؟
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ال يهم مدى روعة االإعالن ،اأو مدى تاأكيده على ربوبية امل�سيح ،اأو مدى
براعة اقتبا�سه من الكتاب املقد�س .فكل هذه اأمور ال تهم اإذا كان معلنها ال
ثمارا �سيئ ًة .يف هذه احلالة،
ي�سري مع الرب ومع املوؤمنني االآخرين بل وينتج ً
يكون من االأف�سل جت ُّنب االإعالن.
اختبارات روحية:

وطموح
قلنا فيما �سبق اإن احلق ال يكون حق اهلل عندما ُيع َلن بكربيا ٍء
ٍ
أي�سا على
اأناين ،وهذا يعني اأننا ال نحكم فقط على حمتوى االإعالن ،لكن ا ً
حياة �ساحب الر�سالة و«نربة» ر�سالته.

دائما بن�سمته – بروحه – فاإننا نحتاج اأن
مبا اأن كلمة اهلل تاأتي اإلينا ً
ن�ساأل اأنف�سنا ما اإذا كانت النربة العامة لالإعالن تتوافق مع طبيعة الروح
القد�س املتوا�سع املنكر لذاته اأم ال.
وا�سحا لنا اأن االأنبياء االأقرب اإىل قلب اهلل ،واأ�سحاب اخلربة
يجب اأن يكون
ً
و�سع جي ٍد ي�سمح لهم باختبار االإعالن
االأعظم يف اال�ستماع اإليه هم يف
ٍ
واحلكم عليه.
( 1كورنثو�س  )29 : 14هو عدد مهم يو�سح اأن النبوة ال�سادقة عاد ًة ما
تكون حماط ًة باإعالنات ت�ساندها .الكلمة اليونانية املرتجمة «اآخرون» هنا
هي « »allosالتي تعنى «اآخر م�سابه» ولي�س « »heterosالتي تعني «اآخر
خمتلف» .تدل هذه الكلمة على اأنه يف الكني�سة االأوىل عاد ًة ما كان الرجال
والن�ساء الذين يتنباأون هم اأنف�سهم من يحكمون على االإعالنات.
وهذا يدل على اأنه من االأف�سل ترك اختبار النبوات يف اجتماعات العبادة
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العامة لهوؤالء الرجال والن�ساء الذين يتنباأون بانتظام .يف بع�س الكنائ�س،
�سيت�سمن هوؤالء «االآخرون» القادة بالطبع .لكن القادة «�سيختربون
االإعالن»؛ الأنهم يتنباأون ولي�س ملجرد كونهم قادة .لكن يف النهاية ،القيادة
الر�سمية للكني�سة هي امل�سوؤولة عن قبول اأو رف�س نبوة معينة .والقادة
املوجهني الروحيني للكني�سة هم الذين يقررون كيفية ا�ستقبال
بحكم كونهم
ِّ
النبوة وكيفية العمل على اأ�سا�سها.
احلكم على النبوة لي�س م�ساألة �سخ�س «يوافق على» اأو «يرف�س»
جدا لدرجة اأن اهلل يريدنا اأن نعاملها
الر�سائل النبوية .اإن النبوة مهمة ًّ
ٍ
بجدية اأكرث.
احلكم يف الواقع – مثله مثل النبوة – هو عملية يجب اأن تت�سمن:
عاما
♦ �سهاد ًة كن�سي ًة – الروح يف ومع النا�س يعطيهم
�سعورا ًّ
ً
باملوافقة فيما بينهم ب�ساأن كلمة اهلل اخلا�سة.
انتظاما يف خدمة املوهبة
♦ دعو ًة نبوي ًة – على االأ�سخا�س االأكرث
ً
يوجهوا الكني�سة نحو كلمة اهلل اخلا�سة من خالل موهبة
النبوية اأن ِّ
متييز االأرواح.
ٍ
ٍ
♦ توجيه القادة – يتمتع القادة مب�سو ٍ
قيادية يحر�سون
و�سلطة
ؤولية
من خاللها على متييز وتطبيق كلمة اهلل.
موهبة احلكم على النبوة:

باالإ�سافة اإىل ا�ستخدام االختبارات التي تناولناها للحكم على االإعالنات
النبوية ،ميكن «لالآخرين» اأن ميار�سوا موهبة متييز االأرواح ()Diakrisis
التي هي اإحدى املواهب الروحية.
155

االستماع إلى اهلل

معنى هذه الكلمة اليونانية هو «من خالل احلكم» اأو «من خالل التمييز»
اأو اأف�سل من هذا وذاك «من خالل الف�سل» .ترد كلمة ( )Diakrisisوالفعل
منها ( )Diakrinoيف:
♦
♦
♦
♦
♦

(متى  )3 : 16لتو�سيح كيف ميكن ا�ستخراج معنى من �سورة.
ٍ
خ�سومة ما.
( 1كورنثو�س  )5 : 6الإثبات احلق يف
( 1كورنثو�س  )31 : 11لتو�سيح اأهمية احلكم.
ٍ
ٍ
روحية.
كموهبة
( 1كورنثو�س )10 : 12
( 1كورنثو�س  )29 : 14لتو�سيح عالقتها بالنبوة.

ميكننا القول اإن ( )Diakrisisهي موهبة روحية من اهلل ت�ساعدنا على
التعرف على النبوة «النقية» وعلى ف�سل الر�سالة االإلهية عن النفاية الب�رشية
يف النبوة «غري النقية» – وهكذا مت ِّكننا من «التم�سك باحل�سن» و«جتنب كل
اأ�سكال ال�رش».
ي�ستمع «احلكام» اأو «الفارزون» النبويون اإىل كل االإعالنات واإىل الروح
القد�س .وي�سعون يف اعتبارهم كل االختبارات التي حتدثنا عنها ،متذ ِّكرين
اأن كل اأعمال الروح اإمنا ت�سري اإىل ي�سوع ومدركني حقيقة اأن كل النبوات
الكتابية ال�سادقة تر ِّكز على ما يفعله اهلل وما يفكر به ويقوله ،ولي�س على
ٍ
ٍ
ب�رشية.
ا�ستجابة
تو�سيف
ال يعطي «االآخرون» «نعم» اأو «ال» على كل اإعالن �سخ�سي ،لكنهم يعزلون
احلما�سة الب�رشية والتاأثريات الثقافية والتاأكيدات التقليدية ،ناقلني جوهر
تدفق االإعالن .ولي�س هذا متري ًنا على الفهم اأو الو�سول اإىل خال�سة االأمر.
لكنه موهبة روحية تعمل بنف�س طريقة كل املواهب الروحية االأخرى.
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حمررا
وكما هو احلال مع كل جانب من جوانب احلياة يف الروح ،جنده
ً
للغاية ،فهذا النوع من احلكم الدقيق – اأو التمحي�س – يزيل امل�ساكل
الرعوية الناجتة عن الرف�س اأو اخلوف من ال�سد .كما اأنه تعبري م�رشق عن
الكني�سة التي تعمل ح ًّقا كاجل�سد الذي تعتمد اأع�ساوؤه على بع�سها البع�س.
اختبار النبوة ال�سخ�سية:
أي�سا اإىل اختبار االإعالن
كما نحتاج اإىل احلكم على االإعالن العام ،نحتاج ا ً
الذي ن�سمعه باأنف�سنا اأثناء ا�ستماعنا ال�سخ�سي واإىل اختبار «الكلمات» التي
ٍ
ٍ
�سخ�سية .نحتاج اإىل معرفة هل �سمعنا
ب�سورة
يعطيها لنا موؤمن اآخر
اهلل ح ًّقا اأم اإننا فقط ُحم َّملون مب�ساعرنا الطبيعية اأو بال�سغط الروحي اأو
العاطفي لل�سخ�س االآخر.
اإىل جانب االختبارات التي تناولناها يف هذا الف�سل ،هناك العديد من
االأ�سئلة التي ميكن اأن ت�ساعدنا يف احلكم على هذه االإعالنات ال�سخ�سية.
اخترب �ساحب الر�سالة

نحتاج اإىل التاأكد من �سيئني بخ�سو�س من يتنباأون لنا ب�سورة �سخ�سية:

ٍ
ٍ
�سحيحة
ب�سورة
♦ مدى م�سوؤوليتهم – علينا اأن نعرف هل يعملون
حتت رعاية وتاأديب الكني�سة ،اأم اإنهم يعملون منفردين .نحتاج اإىل
ي�سححهم ،وهل يخ�سعون لهذا الت�سحيح ،اأم اإنهم يف
معرفة من
ِّ
الواقع اأ�سخا�س غري م�سوؤولني.
أي�سا اأن نتاأكد من «ثمارهم» مبا يف ذلك
♦ اأ�سلوب حياتهم – علينا ا ً
�سخ�سياتهم وتعاليمهم ونتائج خدمتهم .علينا اأن نكت�سف هل
ي�سبهون امل�سيح يف حياتهم وخدمتهم ،وهل معتقداتهم كتابية،
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وهل ُيب َنى ملكوت اهلل من خاللهم .لكن علينا اأن نحر�س هنا على
اأال جنعل الكمال املطلق اأو الن�سج التام هو االختبار؛ الأن اهلل لو اأراد
ميكنه اأن يتحدث من خالل اأ�سغر طفل يف مدر�سة االأحد.
على الرغم من اأن النبوة ميكن اأن تكون دقيق ًة ،اإال اأننا يجب اأن نرف�سها لو
اأن �ساحبها ف�سل يف االختبارات الكتابية .علينا اأن نتذكر اأن:
ظاهريا كانوا يتنباأون
♦ ي�سوع رف�س االأنبياء الكذبة بالرغم من اأنهم
ًّ
بنف�س فاعلية اإخراجهم لل�سياطني (متى .)23 - 15 : 7
تابعا للم�سيح
♦ قيافا تنباأ نبو ًة �سحيح ًة على الرغم من اأنه مل يكن ً
(يوحنا .)45 : 11
♦ بلعام ا�ستخدم و�سائل العرافة الوثنية كما ا�ستخدم التنبوؤ با�سم
وحول لعنته الإ�رشائيل اإىل بركة
الرب .لذلك اأطاح اهلل باأقواله
َّ
(عدد .)24 - 22
اخترب الر�سالة

هناك �سل�سلة كاملة من االأ�سئلة التي ميكن اأن ن�سعها يف االعتبار عن
ٍ
كل ٍ
�سخ�سية .قد يكون بع�سها اأكرث منا�سبة الختبار االإعالنات التي
نبوة
ناأخذها يف ا�ستماعنا اخلا�س ،والبع�س االآخر اأكرث منا�سبة لالإعالنات التي
«دائما» اأن
يعطيها لنا االآخرون؛ لكن اأهم �سيء علينا اأن نتذكره هو :علينا
ً
ٍ
ر�سالة بدقة.
نخترب «كل»
هل االإعالن واقعي؟

�سخ�سا ما يتحدث بوا�سطة الروح ،ف�ستكون كلماته دقيق ًة و�ستتحقق
لو اأن
ً
العالمات والتوقعات التي حتدث عنها .لكن يحدث اأن حتتوي النبوة
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ال�سادقة ،يف بع�س االأحيان ،على تعليم خاطئ ب�سبب عدم ن�سوج النبي يف
التعامل مع االإعالن النبوي.
ولهذا ال�سبب ،علينا اأن منار�س موهبة التمييز ،ونكون ُمطا َلبني يف اأوقات
اأخرى بف�سل املحتوى االإلهي عن ال�سوائب االإن�سانية .لكن كل نبوة يجب
اأن تكون خا�سع ًة بالتمام للكتاب املقد�س .رمبا هذا هو �سبب وجوب عمل
ٍ
ب�سورة اأكرب ،وكذلك وجوب عمل كل خدمات (اأف�س�س
معا
املعلِّمني واالأنبياء ً
معا ،حيث اأن ك ًّال منها ميكن اأن ت�ستفيد من االأخرى.
ً )11 : 4
هل االإعالن ُمثبت ويثبت؟

لو اأن اهلل هو املتحدث ح ًّقا ،فمن املتوقع اأن يوؤكد كلمته بالعديد من الطرق
وامل�سادر .نرى هذا املبداأ يف (متى  )20 – 19 : 18و(اأعمال الر�سل )2 : 13
و(1كورنثو�س .)1 : 13
هل ياأتي االإعالن ب�سهادة الروح؟

ي�سهد الروح القد�س لكلمات النبوة ال�سادقة ،والأنها فينا ومعنا،
لذا نتوقع منه اأن يعطينا ختمه الداخلي على االإعالنات ال�سادقة.
علينا بالطبع اأن نحر�س على عدم اخللط بني �سهادة الروح ورد الفعل
دينيا
تقليدا
الب�رشي – خا�س ًة عندما تتحدى النبوة فكر ًة م�سبق ًة اأو
ً
ًّ
ثقافيا.
مقيا�سا
اأو
ًّ
ً
راأينا اأن اإحدى الطرق التي ي�سهد بها الروح لالإعالن هي «ثماره» .ميكننا
اأن ن�ساأل اأنف�سنا عما اإذا كانت الر�سالة متفق ًة مع املحبة والفرح وال�سالم
وال�سرب واللطف وهكذا .تنبع النبوة يف العهد اجلديد من روح امل�سيح ويجب
اأن ُتعطى ب�سفة عامة من اأجل البناء والوعظ والتعزية.
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ِّ
تخطي م�سوؤوليتنا يف اتخاذ القرارات؟
هل يحاول االإعالن

ت�سري النبوة ال�سادقة اإىل ما يفعله اهلل وتدعونا اإىل اتباع خطواته .رمبا
ت�سري النبوة اإىل م�سيئة اهلل اخلا�سة ،ورمبا تتحدانا يف اإطاعة م�سيئته،
أبدا على تقدمينا للطاعة هكذا بال تفكري دون التاأكد من �سحة
لكنها ال ت�رش ا ً
االإعالن .يجب اأن نتاأكد من �سحة كل اإعالنٍ باال�ستعانة بحكمة امل�سريين
والقادة االأتقياء النا�سجني.
هل يتجنب االإعالن االأمور ذات البعد ال�سخ�سي املفرط؟

علينا اأن نقلق من االإعالنات التي ي�رش اأ�سحابها على اأن اهلل اأخربهم من
يجب ومن ال يجب اأن يتزوج ،وما هو اللون الذي يجب اأن نطلي به جدران
منازلنا ،واأي نوع من ال�سيارات علينا اأن ن�سرتيه وهكذا.

هل تتفق النبوة مع م�سورة اللـه حلياتنا؟

يجب اأن تكون النبوة ال�سخ�سية يف اأغلبها موؤ ِّكد ًة ال ٍ
أ�سياء يقولها اهلل
لنا بالفعل .رمبا يعطينا اهلل معلومات جديد ًة من خالل هذه النبوة
ال�سخ�سية .لكن هذه املعلومات �ستكون متفق ًة مع ما نعرف اأنه خطة اهلل
العامة حلياتنا.
علينا اأن نكون حري�سني عندما ناأخذ �سي ًئا ال يتنا�سب مع ما نعرفه .ال
حتدد
يجب حينها اأن نرف�س النبوة على الفور الأنها رمبا تكون كلمة توجيه ِّ
لنا اخلطوة التالية يف الك�سف التدريجي عن م�سيئة اهلل حلياتنا .لكن علينا
جانبا ون�ساأل اهلل اأن يو�سح لنا املوقف.
اأن ن�سعها
ً
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هل ت َّدعي النبوة م�ست ًوى عاليًا من الوحي وال�سلطان؟

راأينا اأن كل النبوات ال حتمل نف�س القدر من الوحي .الر�سالة ال�سخ�سية ال
ت�سجيعا موحى به ،لكن من املمكن يف
تزيد يف الغالب عن كونها تعزية اأو
ً
بع�س االأحيان اأن تكون كلم ًة مهم ًة غر�سها التوجيه اأو التوبيخ اأو التنبوؤ.
غالبا ما يعهد اهلل بهذه الكلمات «املهمة» ال ٍ
أنا�س نبويني نا�سجني وذوي
ً
ٍ
خربة .تقع معظم االأخطاء عندما يبداأ ال�سخ�س يف التنبوؤ خارج اإطار «ح�سته
من االإميان» اأو خارج اإطار املوهبة التي اأعطاها اهلل له .علينا اأن نحر�س
ٍ
أمورا خا�سة مب�ستقبلنا.
ب�سفة خا�سة ب�ساأن الكلمات التي تبدو اأنها حتدد ا ً
امتحنوا كل �سيء

ال نكون مبالغني حني نوؤكد على اأهمية هذا الف�سل املتعلق باحلكم على
االإعالنات؛ حيث اإن اأي تاأكيد على اال�ستماع اإىل اهلل وعلى التحدث النبوي
كتابيا المتحان النبوة.
فهما
ًّ
يجب اأن يت�سمن ً

بتوا�سع عظيم ،لكن عندما
لي�س هذا باالأمر ال�سهل ،وعلينا اأن نقرتب منه
ٍ
بابا لدخول اخلطاأ
ن�ستمع دون امتحان اأو نتنباأ دون حكم ،فنحن نفتح ً
وامل�ساعر التي ال تفيد وال�سغوط االإن�سانية والت�سوي�سات ال�سيطانية.
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اإنه اأمر حمزن اأن ت�ستمر بع�س فروع الكني�سة يف عدم اإعطاء النبوة
املنتظمة مكا ًنا معرت ًفا به على الرغم من كل املوؤمترات التي ُعقدت ،والكتب
التي ُن�رشت ،والعظات التي اأُلقيت يف ال�سنوات االأخرية .قليلة هي اجلماعات
الكن�سية التي ُتف�سح مكا ًنا للنبوة اأو تعاملها باحرتام مقد�س.
ال يوؤمن قادة كثريون اأن اال�ستماع النبوي واالإعالن النبوي هما من بني
الطرق التي يتوا�سل اهلل بها معنا اليوم .وحتى يف قلب بع�س الكنائ�س
اخلم�سينية والكارزماتية هناك خوف منت�رش من االأنبياء الكذبة ومن قبول
النبوات ال�سطحية ومن الت�سوي�س يف احلكم على النبوة.
علينا اأن نفهم اأن اإبلي�س يعار�س النبوة ب�سدة ،وي�رش على بذل اأق�سى
ي�سوهها ويغوي املوؤمن على جتاهلها .كما اأن لديه اأر�سية
ما لديه كي ِّ
�سلبة يو ِّؤ�س�س عليها هذه املعار�سة وهي القيمة العظيمة للنبوة بالن�سبة
للكني�سة.
راأينا اأن اهلل يتحدث من خالل النبوة ،واأنه ي�ستخدمها ليعلن عن
ت�سجيعا وتعزي ًة ،وليقنع الذين
ح�سوره ويبني املوؤمنني ويعطيهم
ً
مل يخل�سوا بعد.
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ويوجه اأعمال �سعبه ،ويحذرهم
من خالل النبوة يعلن اهلل عن �سخ�سه،
ِّ
حتى يتجنبوا املتاعب ،ويعدهم ملواجهة ال�سعوبات ،وي�سري اإىل من يريدهم
اأن يلتحقوا بخدمته داخل الوطن اأو خارجه.
من خالل النبوة ميكننا اأن نعرف كلمة اهلل اخلا�سة واإرادته املبا�رشة ،كما
ميكننا اأن نحاكي ت�سميم ي�سوع على فعل ما ي�سمع ويرى اأن االآب يفعله
ولي�س �سواه.
عرت ًفا به لالأنبياء
دورا
وم َ َ
لذا من املهم ًّ
وا�سحا مقبو ًال ُ
ً
جدا اأن نحدد ً
ننمي اال�ستماع
والنبوة يف الكني�سة اليوم .ومن املهم ا ً
أي�سا اأن نعرف كيف ِّ
النبوي واملعي�سة النبوية يف كل جماعة كن�سية.
هناك العديد من االأ�سياء املختلفة التي باإمكان القادة واملوؤمنني العاديني
اأن يفعلوها لتنمية اال�ستماع النبوي هلل.
القادة:
يحتاج املوؤمنون امل�سيحيون اإىل الثقة يف قدرة قادتهم على التعامل مع
تنبوؤهم بجدية ،واإىل الثقة يف اأنهم لن يتعاملوا مع نبواتهم ك�سي ٍء �ساذ لكن
نادرا ما تنمو اخلدمة النبوية يف الكنائ�س التي يعتقد قادتها
ال �رشر منهً .
ٍ
ل�سخ�س ما اأن «يقول القليل الذي لديه» ثم بب�ساطة
اأن عليهم اأن ي�سمحوا
يتجاهلون ما قاله.
اال�ستجابة العلنية

على القادة اأن يعطوا ا�ستجاب ًة علني ًة للتنبوؤ ،بل اإن عليهم يف الواقع اأال
يقروا بالنبوة دون اأن يقروا بطريقة التعامل معها.
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بع�س اخلدام اليوم ال ُي ِ
ف�سحون جما ًال للنبوة ب�سبب خوفهم من اإمكانية
�سخ�سا ما
وجود �سغط غري نافع من ِق َبل �سخ�س م�ستقل الراأي .لو اأن
ً
ٍ
اأتى با ٍ
ب�سمت مرتبك ثم ن�سيانه
إعالن ،فهناك ميل ال�ستقبال االإعالن
�رشيعا.
ً
لكن املبداأ الكتابي «للحكم» على �سيل من النبوات املتدفقة لالإعالن
عن جوهر كلمة اهلل يزيل امل�ساكل الرعوية املتعلقة بال�سغوط االإن�سانية
والرف�س ال�سخ�سي.
يو�سح ( 1ت�سالونيكي  )20 : 5اأنه ما من قائد ينبغي اأن يتجاهل النبوة
أبدا .من املمكن  -يف اأي تقليد كن�سي  -تاأ�سي�س �سكل مقبول «الئق ومرتب»
ا ً
الإعالن املواهب الروحية .ويجب على القادة اأن يحر�سوا على اأن يكون هذا
بعا ،واأن ي�سمحوا مبكانٍ للخطاأ والتخبط ،معرتفني بهذه
وم َّت ً
ال�سكل معرو ًفا ُ
ٍ
بابت�سامة على وجوههم.
االأخطاء احلتمية
نعلم اأنه باإمكاننا اأن نتعلم من اأخطائنا ولي�س من عدم فعل �سيء ،واأننا
ال ميكن اأن ن�سل اإىل الن�سوج دون املرور مبرحلة عدم الن�سج .تنطبق هذه
جانب من جوانب حياتنا املادية
احلقائق على النبوة كما تنطبق على كل
ٍ
والروحية.
التوجيه العلني

�رشحا
ي�ستفيد الكثريون وخا�س ًة الزوار عندما يعطي الراعي تعلي ًقا اأو
ً
ويوجههم فيما يتعلق باالإجراءات
للمواهب الروحية ،وعندما ير�سد النا�س
ِّ
امل َّتبعة يف جماعته الكن�سية.
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يجب على الرعاة اأن يحاولوا التاأكد من وجود نظام – ترتيب – كتابي
خلدماتهم .كما يجب اأن يعطوا م�ساح ًة «لكل �سيء» دون ال�سماح بحدوث
فو�سى وت�سوي�س.
والأن كل اإعالن هو خا�سع لكلمة اهلل املكتوبة ،لذا يجب على القادة اأن
يعرفوا الكتب املقد�سة ويكونوا قادرين على الدفاع عن العقيدة ال�سحيحة
وك�سف العقيدة اخلاطئة.
كما يجب عليهم اأن يقيموا �سخ�سية من يتنباأ كي مينعوا ت�سلل االأنبياء
الكذبة وذلك دون اأن ين�سوا املبداأ املن�سو�س عليه يف (عدد .)30 – 28 : 22
قادرا على اأن يتحدث بهذه الطريقة ،فهو بكل تاأكيد قادر على
اإذا كان اهلل ً
اأن يتحدث من خالل اأكرب اأو اأ�سغر موؤمن ،اأو من خالل موؤمن غري نا�سج ،اأو
غري متعلم ،اأو غري ج َّذاب.
يعلمنا (اأف�س�س  )12 – 11 : 4اأن الرعاة تقع على عاتقهم امل�سوؤولية
الرئي�سية يف اإعداد املوؤمنني ملهام اخلدمة وبناء الكني�سة .ومبا اأن النبوة
هي جزء اأ�سا�سي من بناء الكني�سة ،لذا يجب على الرعاة واملعلمني اأن يعملوا
بفاعلية على م�ساعدة «القدي�سني» كي يتنباأوا.
ت�سجيع م�ستمر كي يثقوا يف االأفكار التي
يحتاج موؤمنون كثريون اإىل
ٍ
يعطيها اهلل لهم .والبع�س يحتاج اإىل توجيه كي ينتقل من التفاهات
ال�سطحية اإىل النبوات املحددة .والبع�س االآخر يحتاج اإىل اإر�ساد فيما يتعلق
بكيف ومتى يتوقفون عن التحدث.
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أخريا ،لو اأردنا اأن ينمو اال�ستماع النبوي واحلياة النبوية يف كني�سة ما،
وا ً
فعلى القادة اأن يعطوا مثا ًال للنبوة يرغب به من حولهم .اإذا كانوا يتوقون
ح ًّقا للنبوة جاعلني اال�ستماع النبوي اأولويتهم ال�سخ�سية ،ف�سيبداأ النا�س
ٍ
ب�سورة اأو�سح.
حولهم يف «اال�ستماع» اإىل اهلل ثم «التحدث» بكلماته
لكن لو راأى النا�س اأن القادة �سد النبوة ،اأو على االأقل يرتابون فيها ،فمن
غري املحتمل اأن يهتموا باال�ستماع اإىل اهلل واأخذ كلمته النبوية بجدية.
املوؤمنون:
اال�ستماع اإىل اهلل هو اال�ستماع اإىل كلمته .اإذا كنا نتوق اإىل �سماع اهلل
«يتحدث» ،فعلينا اأن ننقع اأنف�سنا يف كلمته املكتوبة ،ونعي�س بالقرب من
كلمته ال�سخ�سية .لي�ست هناك اأية طرق خمت�رشة اأو حلول �رشيعة تخفف من
احتياجنا اإىل اأ�سلوب ٍ
حياة من�سبط.
التهام الكتاب املقد�س

ياأتي الوحي النبوي عن طريق التعر�س للكلمة واالنفتاح للروح.

♦ نحتاج اإىل اال�ستمرار يف التهام الكتاب املقد�س حتى ن�سمع اأكرث
اأفكار اهلل.
♦ نحتاج اإىل قراءة الكتاب املقد�س بانتظام وعمق وحر�س .نحتاج
اإىل قراءته باآذان روحية متيقظة لطرق اهلل يف حتديد كلمته اخلا�سة
( )rhemaلنا.
♦ نحتاج اإىل قراءة كل جزء من الكتاب املقد�س :العهد القدمي والعهد
اجلديد� ،سفر الالويني وب�سارة لوقا� ،سفر عامو�س و�سفر اأعمال
الر�سل� ،سفر حبقوق ور�سالة العربانيني وهكذا.
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♦ ونحتاج اإىل تذكر احلقائق امل�سجلة يف ( 1ت�سالونيكي )13 : 2
و(1كورنثو�س  .)14 : 2اإن الروح الذي اأوجد االأ�سفار املقد�سة هو
نف�سه من يو�سحها لنا؛ الأن احلقائق التي حتتوي عليها هي حقائق
فكريا.
ُمت َّيز
روحيا ولي�س ًّ
ًّ
عندما نفعل ذلك ،علينا اأن ننحاز عن ق�سد لتعاليم الكتاب املقد�س؛ وذلك
الأن الفهم دون طاعة الب�سارة هو خطية .اهلل ال يتحدث بكلمته لنا كي يعلِّمنا
ٍ
ب�سورة
حقائق عن �سخ�سه ،لكنه يعطينا كلمته يف االأ�سا�س كي نعرفه
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
وبهيجة.
ومبا�رشة
حميمة
�سخ�سية
راأينا يف كتاب «معرفة االآب» اأن طاعة الب�سارة هي طاعة يفعلها اهلل
داخلنا ولي�ست طاعة ناجتة عن اأي جمهود ب�رشي �سخ�سي .تاأتي تلك الطاعة
مقا�سده يف حياتنا الب�رشية.
تمم الكلم ُة
َ
فقط عن طريق عمل الروح الذي ُت ِّ
كل من االنفتاح احلميم على الروح القد�س واملعرفة
وهذا يو�سح اأهمية ٍّ
الوثيقة بكلمته املكتوبة.
الغرية للنبوة

على كل موؤمن – �ساأنه يف ذلك �ساأن القادة – اأن يتبع الن�سيحة املكررة
ثالث مرات يف ( 1كورنثو�س  .)14علينا اأن نكون غيورين على تاأ�سي�س
موهبة النبوة يف كن�سيتنا ويف كل الكنائ�س.
كخدام
علينا اأن نقدم اأنف�سنا هلل – دون اأي اأثر الأي طموح روحي –
ٍ
ٍ
ا�ستعداد للعمل طاع ًة حل َِّث الروح القد�س .كل ما يحتاجه اهلل
متوا�سعني على
وفما وعلينا اأن نتطوع كي نكون من خدامه الذين يحملون ر�سائله
هو اأذ ًنا ً
لكل من العامل والكني�سة.
ويتحدثون فقط مبا يقول ٍّ
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توقع اأن يتكلم اللـه

عندما نبد اأ يف اأن نكون جادين ب�ساأن اال�ستماع النبوي واحلياة
النبوية ،فعلينا اأن نتوقع اأن «يتحدث» اهلل اإلينا ويدعونا اإىل
حم�رشه كي يهم�س باأفكاره يف « اآذاننا» ،وكي ي�سع «حمله» على
« اأكتافنا» وهكذا.
يجد البع�س اأن ا�ستخدام كرا�سة لتدوين االأحالم واالأفكار والكلمات التي
مفيدا؛ فمثل هذه العادة ت�ساعدهم مبرور
أمرا ً
يعتقدون اأن اهلل اأعطاها لهم ا ً
الوقت على حتديد الهم�سات املتكررة التي مييلون اإىل جتاهلها.
�سخ�سيا ،فعلينا اأن ن�ساأله هل
لو اأن اهلل يعطينا �سي ًئا يبدو اأنه لي�س لنا
ًّ
هذه الفكرة هي كلمة علينا اأن ننقلها اإىل �سخ�س اآخر اأو اإىل جمموعة من
االأ�سخا�س .وعلينا اأن نتذكر اأن لي�س كل اإعالن نبوي هو للن�رش العام ،لكن
كل اإعالن نبوي هو لل�سالة وال�سفاعة ال�سخ�سية.
ٍ
بكلمة علينا اأن ننقلها ،فيجب علينا اأن نرتك
اإذا ظننا اأن اهلل حتدث اإلينا
اأنف�سنا لتوجيهه كي ير�سدنا اإىل املكان والزمان وال�سخ�س .علينا اأن ناأمتن
ويوجهنا اإىل املكان
اأنف�سنا كلي ًة بني يدي الروح القد�س الذي �سيحثنا
ِّ
والزمان وال�سخ�س والر�سالة.
حتديد املخاوف

يقلق بع�س املوؤمنني من التحدث بكلمات اهلل ل�سخ�س اآخر .وعندما
يحدث ذلك ،فمن اجليد اأن نحدد �سبب اخلوف حتى نطلب من اهلل اأن
يتعامل معه.
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علينا اأن ن�ساأل اأنف�سنا على �سبيل املثال هل نحن خائفون:
♦ مما �سيعتقده االآخرون عنا؟
♦ من عدم قدرتنا على اإنهاء النبوة؟
ٍ
�سيء �سخيف؟
♦ من قول
♦ من اأن نبدو اأغبياء؟
�سطهد و ُنر َف�س وي�ساء فهمنا؟
♦ من اأن ُن َ
علينا يف الواقع اأن نخاف اأكرث مما يعتقده اهلل يف حالة عدم طاعتنا له اإن
التحدث بكلماته ،ولي�س مما �سيقوله االآخرون لو اأطعناه وحتدثنا
ف�سلنا يف
ُّ
بر�سالته.
علينا اأن نفهم اأنه ميكننا اأن ننمو من خالل التع ُّلم من اأخطائنا و�سقطاتنا.
يوجهنا اهلل للتحدث.
لكننا ال نتعلم �سي ًئا اإن التزمنا ال�سمت بينما ِّ
وعلينا اأن نتعاطف مع املوؤمنني االآخرين الذين يتع َّلمون اال�ستماع اإىل اهلل
التحدث النبوي .علينا اأن نحتمل حماوالتهم املتعرثة ،واأن ن�ستمر
ويتع َّلمون
ُّ
م�سموعا
يف ا�ستماعنا النبوي وحياتنا النبوية حتى يكون «�سوت» اهلل
ً
دائما يف ذلك املكان من العامل الذي و�سعنا
بو�سوح و�سلطان وقوة متزايدة ً
اهلل فيه.
ال�سفاعة النبوية:
كل من
باالإ�سافة اإىل تنمية اال�ستماع النبوي بهذه الطرق
املميزة ،على ٍّ
َّ
القادة واملوؤمنني العاديني تنمية ا�ستماعهم النبوي من خالل ال�سفاعة
دائما ل�سوت اهلل ،لكن ميكننا
ننمي حيا ًة م�ستمع ًة متيقظ ًة ً
النبوية .علينا اأن ِّ
اأن نبني هذه احلياة املتنبهة فقط على اأ�سا�س ال�سالة امل�ستمعة.
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يقربنا اإليه حتى يعلن لنا عن اأعمق اأفكاره ،وهو
نعرف اأن اهلل يريد اأن ِّ
يفعل ذلك من خالل ال�سالة .لذا علينا اأن ن�سلِّي من اأجل احل�سول على
بناء على هذا االإعالن.
اإعالنٍ  ،ثم ن�سلِّي ً
يجب اأن تتناول ال�سالة كل �سيء ل�سنا فيه ولي�س منا ،لكن الكثريين
ين�سغلون باهتماماتهم واأفكارهم .حتى ونحن ن�سلِّي تعمل اهتماماتنا
كغيوم حتجب م�سيئة اهلل واهتماماته واأثقاله عن اأذهاننا.
ال�سخ�سية
ٍ
علينا عندما نقرتب اإىل اهلل يف ال�سالة اأن نكون اأكرث �سو ًقا الأخذ كلمته
ٍ
أرواح
ولي�س اإىل احلديث عما يقلقنا .علينا اأن نقرتب اإليه باأي ٍد
فارغة وا ٍ
ٍ
مفتوحة.
نتناول مو�سوع ال�سفاعة ببع�س التف�سيل يف كتاب «ال�سالة الفعالة».
نقول يف ذلك الكتاب اإنه علينا اأن ناأخذ توجيه اهلل ل�سفاعتنا ،واأن كل �سفعاء
أنبياء مم�سوحني بالروح وجميعهم اتبعوا
الكتاب املقد�س العظام كانوا ا ً
�سارما يف �سفاعتهم:
نظاما
ً
ً
♦
♦
♦
♦

دخلوا اإىل حم�رش اهلل يف ال�سالة.
ا�ستمعوا اإىل اإعالن اهلل ب�سكوت و�سرب.
عادوا فتحدثوا اإىل اهلل بهذا االإعالن يف �سالتهم ال�سفاعية.
حتدثوا باالإعالن لالأ�سخا�س املنا�سبني.

ميكننا القول اإن ال�سفاعة النبوية هي �سالة اإعالن ،واأنها بالن�سبة للكثريين
هي الطريق اإىل حياة اال�ستماع النبوي هلل.
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�رشدا ملا حتتاجه عالقاتنا اأو العمل
ال�سفاعة الكتابية احلقيقية لي�ست ً
ٍ
دائما
على
قائمة من الطلبات .لكن ال�سفاعة ال�سادقة الكتابية النبوية تبداأ ً
بانتظارٍ هادئ مثابر الإعالن من قلب اهلل.
راأينا اأن اأنبياء العهد القدمي اأخذوا:
♦ روؤيا من اهلل – راأوا ما راأى.
♦ ثق ًال من اهلل – �سعروا مبا �سعر به.
♦ كلم ًة من اهلل – �سمعوا ما قاله.
ينطبق نف�س هذا االأمر اليوم؛ حيث تبداأ �سفاعتنا الكتابية عندما ناأخذ
ٍ
بطريقة ت�سيطر
اإعال ًنا من اهلل – وهذا االإعالن ال ينفجر هكذا يف حوا�سنا
على عقولنا وتطالبنا بااللتفات الفوري.
نادرا
نحتاج مثل اإيليا يف ( 1ملوك  )18 – 9 :19اأن نتعلم اأن �سوت اهلل ً
ما يكون مثل اإع�سار اأو زلزال اأو نار عنيفة ،لكنه عاد ًة ما ي�سبه �سوت هم�س
خفيف ي�سمعه فقط من ين�ستون اإليه.
عطى
االإعالن النبوي يقود اإىل ال�سفاعة النبوية ،والكثري من االإعالنات ُت َ
بق�سد توجيه وت�سجيع الت�سفع .اإننا خدام اهلل الذين نحمل ر�سائله ،ومع ذلك
�سعوريا عن ر�سائلنا؛ هذا الأننا �رشكاء يف الر�سالة النبوية
علينا اأال ننف�سل
ًّ
تمم مقا�سده.
نت�سفع لدى اهلل فيما يتعلق بهذه الر�سالة ون�سلِّي من اأجل اأن ُت َّ
نرى هذا التطور لل�سفاعة املبنية على اال�ستماع اإىل االإعالن الوارد يف
ردا على االإعالن الذي اأعطاه له
(عدد  )19 – 13 : 14عندما ت�سفع مو�سى ًّ
اهلل عن تدمريه ل�سعبه.
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نرى يف هذا الن�س ثالثة عنا�رش �س َّكلت �سفاعة مو�سى النبوية:
مكانة اللـه

علم مو�سى اأن مكانة اهلل كانت على املحك؛ لو اأنه دمر ال�سعب ،ف�ستقول
االأمم الوثنية املحيطة بهم اإن يهوه غري قادرٍ على حفظ وعوده.
اهتماما
مل يكن مو�سى يحاول اأن يعقد �سفق ًة مع اهلل ،لكنه كان يهتم
ً
حقيقيا با�سم اهلل ومكانته .لقد راأى جمد اهلل واالآن تاأكله الغرية على هذا
ًّ
املجد ،وقد دفعه اإعالن اهلل عن مقا�سده اإىل الت�سفع لدى اهلل كي يحفظ ا�سمه.

�سخ�س اللـه

علم مو�سى ب�سبب عالقته احلميمة مع اهلل والتي نراها يف (خروج – 12 :33
عمليا هكذا« :تذكر
 )8 :34اأن اهلل يت�سف بالرحمة والغفران ،فكانت �سفاعته ًّ
يا رب اإعالنك عن ذاتك يف �سيناء واغفر لل�سعب».
مل يكن مو�سى يحاول اأن ي�ستغل اهلل ،لكنه كان يت�سفع طب ًقا للكلمة التي
اأخذها عن �سخ�س اهلل.

�سعب اللـه

متوح ًدا معهم كلي ًة .لقد
اهتماما عمي ًقا ب�سعب اهلل ،وكان
كان مو�سى يهتم
ِّ
ً
دمروا ،لذلك ت�سفع الأنه يهتم بهذه املجموعة من النا�س.
اأحبهم ومل َيرِد اأن ُي َّ
أي�سا يجب اأن نكون مثل مو�سى؛ يجب اأن تكون �سفاعتنا بدافع من
ونحن ا ً
حمبتنا واهتمامنا باالآخرين .لكن هذا ال يكفي؛ فاالإعالن الذي هو ثمر ا�ستماعنا
أي�سا �سلواتنا.
حتدد هي ا ً
ومعرفتنا باهلل وحمبتنا له كلها اأمور يجب اأن ِّ
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احلياة امل�ستمعة:
مبجرد اأن نتعلم اال�ستماع اإىل اهلل يف ال�سالة ،نحتاج اإىل االنتقال اإىل
التعرف على «�سوته» الذي ي�سلنا بالعديد من الطرق االأخرى ،وكذلك
اال�ستمرار يف اال�ستماع اإليه يف ال�سالة.
ٍ
ب�سورة
اهلل هو االإله العظيم الذي يتوا�سل معنا ويتحدث اإلينا اليوم
ٍ
ٍ
ٍ
مبا�رشة .وعندما نكون قد طورنا «حياة �سالة» تتمحور
و�سورة
�سخ�سية
حول اال�ستماع ولي�س عر�س الطلبات ،ميكننا حينئ ٍذ اأن ن�ستمر يف اال�ستماع
اإىل �سوت اهلل بكل الطرق التي راأيناه «يتحدث» بها اإىل �سعبه يف االأ�سفار
املقد�سة.
الكتــاب املقد�س:

تذ ِّكرنا ن�سو�س مثل (1كورنثو�س  )11 :10و(2تيموثاو�س )17–16 :3
و(عربانيني  )13–12 : 4بالقوة احلية والقيمة الرائعة للكلمة املكتوبة.
يتحدث اهلل اإىل اأرواحنا عن طريق الكتاب املقد�س من خالل جذب انتباهنا
ٍ
ٍ
اإىل ٍ
�سخ�سية ما .يف بع�س االأحيان ،يفعل اهلل ذلك
حادثة اأو
عدد معني اأو اإىل
بينما نقراأ الكتاب املقد�س الأنف�سنا اأو ن�ستمع اإىل �سخ�س يقراأه على املالأ ،اأو
تذكر ٍ
عدد
عندما ن�ستمع اإىل معلِّم ي�رشحه .ويف اأحيان اأخرى ،يحثنا على ُّ
ن�س معني نكون قد قراأناه اأو �سمعناه يف املا�سي.
معني اأو ٍّ

مللزِم لنا اأن ننقع اأنف�سنا يف الكلمة من خالل القراءة ال�سخ�سية
من ا ُ
والدرا�سة والتاأمل واحلفظ ،ومن خالل اال�ستماع اإىل العظات الكتابية
والتعليم الكتابي ،وعن طريق ا�ستخدام كتب تعليمية ومواد اأخرى م�ساعدة.
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العامل الطبيعي:

كل من (تكوين  )17–12 :9و(مزمور  )6–1 :19و(اأمثال )8–6 :6
يو�سح ٌّ
و(متى  )30–25 :6و(رومية  )20–18 :1حقيقة اأن اهلل يتوا�سل معنا من
خالل خليقته والعامل الطبيعي.

يف بع�س االأحيان« ،يتحدث» اهلل اإلينا يف اأرواحنا عندما نالحظ تفا�سيل
�سيء �سغري يف خليقته اأو عندما منتلئ باخل�سية منه ب�سبب حجم وروعة
تعقيد منظر عظيم ،اأو عندما نق�سي وق ًتا ب�سحبته نتمتع باأعمال يديه.
جدا يف
جدا لدرجة اأنهم يق�سون وق ًتا قلي ًال ًّ
الكثريون منا اليوم م�سغولون ًّ
«ال�سري مع اهلل يف احلديقة» .اإذا كانت تنمية احلياة امل�ستمعة هي هدفنا
حق ًّا ،فعلينا اأن ُنوجِ د اأوقا ًتا يف حياتنا نكون منفردين فيها مع اهلل لي�س
أي�سا.
فقط كي ن�سلِّي ،لكن لكي ن�ستمتع بخليقته ا ً
ٍ
جانب من جوانب حياتنا ،لكنه يريدنا
يريد اهلل اأن يكون متداخ ًال يف كل
نقدر اأعماله.
ا ً
أي�سا اأن ن�سرتك معه يف حياته واأن ِّ

االأحداث والظروف:

راأينا اأن اهلل يتوا�سل معنا من خالل االأحداث القومية ومن خالل الظروف
ال�سخ�سية .هذه لي�ست الطريقة الوحيدة التي يتحدث بها اهلل اإلينا ،وعلينا اأن
ٍ
ٍ
�سحيحة .لكن اهلل يتحدث
بطريقة
ناأخذ حكمة الروح حتى نف�رش االأحداث
اإلينا يف اأرواحنا من خالل تفا�سيل حياتنا وحتى من خالل مر�سنا كما
يو�سح (يعقوب .)15 – 14 : 5
ٍ
ٍ
طبيعية،
كارثة
ي�سبب املر�س يف حياتنا ،اأو اأن كل
لي�س معنى ذلك اأن اهلل ِّ
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على �سبيل املثال ،هي ق�ساء من اهلل على ا ٍ
معينة .نتعلم من ق�سة اأيوب
أمة َّ
الكثري هنا؛ ال�سبئيون هاجموه وقتلوا عبيده واأخذوا ما�سيته ،ثم ق�ست
النريان على غنمه ورعاته ،ثم �رشق الكلدانيون جماله وقتلوا الغلمان ،ثم
أخريا هاجم اإبلي�س
هبت عا�سفة عظيمة و�رشبت بيته وقتلت كل اأوالده ،وا ً
ٍ
اأيوب ب�سورٍ
�سخ�سية باأن �رشبه بقروح يف ج�سده.
حر�س على الهجمات،
من يقع عليه اللوم يف كل ذلك؟ اإبلي�س بالطبع هو ا ُ
مل ِّ
أي�سا ،وكذلك لعبت
لكن ال�سبئيني والكلدانيني كانوا ينفذون اإرادتهم احلرة ا ً
دورا يف االأمر .يو�سح (اأيوب  12 : 1و )6 :2اأن اهلل �سمح لكل هذه
الطبيعة ً
معا يف توت ٍر روحي؛
االأحداث اأن تقع .يجمع �سفر اأيوب كل هذه العنا�رش ً
حيث يو�سح اأن اهلل ميكنه اأن ي�ستخدم االأعمال ال�سلبية لالآخرين باالإ�سافة
اإىل الظروف الطبيعية غري املواتية لكي يتوا�سل معنا ويعطينا حقائق
عميق ًة.
يو�سح الكتاب املقد�س اأن اهلل ي�ستخدم ظروفنا وي�سمح بها لكي ،على
�سبيل املثال:
♦ يو ِّؤدبنا (عربانيني .)11 - 3 : 12
♦ ي�سعنا وميتحننا (تثنية .)5 - 2 : 8
♦ ُيظهِر قوته وحمبته (خروج .)31 - 30 : 14
كل �سيء يحدث لنا والأمتنا هو جزء من �سماح م�سيئة اهلل ،وهذا يعني -
نبوي
غالبا ما نحتاج اإىل تف�س ٍري ٍّ
كما ورد يف (اإرميا  - )19 – 12 : 9اأننا ً
لالأحداث حتى نفهم ما يقوله اهلل من خالل ظروفنا.
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االنطباعات:

نعلم اأن الروح القد�س ميكنه اأن يدخل اإىل اأعماق قلوبنا وعقولنا ،ونتيج ًة
لذلك يتعامل مبا�رش ًة مع اأرواحنا باأ�سلوب «يفوق املعقول» من خالل
غالبا ما تاأتينا مث ًال عن طريق:
«انطباعات» مقد�سة .وهذه االنطباعات ً
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

اخلواطر.
الكلمات.
االأفكار.
ال�سور
االأحا�سي�س املادية.
�سوت داخلي.
كالم نبوي.
األ�سنة.
ترجمة األ�سنة.
موهبة النبوة.

يعتقد بع�س املوؤمنني اأن هذه االنطباعات التي تفوق املعقول هي طريقة
اهلل «العادية» يف التعامل معنا اليوم ،لكن علينا اأن ندرك اأن هذه االنطباعات
مت ِّثل واحد ًة من عدة طرق يتعامل بها اهلل معنا ،واأنها ال تتفوق على الطرق
االأخرى ولي�ست اأكرث روحاني ًة منها.
عندما يتحدث اهلل اإلينا بهذه الطريقة ،علينا اأن نتاأكد اأن كلمته خ�سعت
لالختبار واأنها مل ُتفهم خطاأً.
177

االستماع إلى اهلل
االأحالم والروؤى:

تو�سح االأ�سفار املقد�سة اأن اهلل يتعامل معنا يف بع�س االأحيان من خالل
اأحالم الليل وروؤى النهار.

نرى هذه احلقيقة يف كل العهد القدمي وعند ميالد ي�سوع وموته
ويف املراحل املهمة من تطور الكني�سة االأوىل .على �سبيل املثال:
(تكوين  1 :15و 7–3 :20و 15–12 :28و 11–5 :37و19–8 :40
و )36–1 :41و(عدد  )8– 6 : 12و(تثنية  )5– 1 : 13و(� 1سموئيل )15– 9 : 3
و(حزقيال  )15 : 3 – 1 : 1و(دانيال  17 : 1و 45 – 1 : 2و)12 – 11 : 5
و(يوئيل  )28 : 2و(متى  21–20 :1و 23–19 ،13–12 :2و)19 : 27
و(اأعمال الر�سل  16 – 10 : 9و 6 – 3 : 10و 10 – 5 : 11و10 – 9 : 16
و )10 – 9 : 18و( 2كورنثو�س  )4 – 1 : 12و(روؤيا .)10 : 1
ٍ
ر�سالة من اهلل ،لكن
دائما ما حتتوي على
لكن هذا ال يعني اأن كل اأحالمنا ً
اهلل يف بع�س االأحيان يلفت انتباهنا اإىل كلمته من خالل حلم اأو روؤيا .ال يجب
اأن نتجاهل اأحالمنا ،لكن لي�س علينا اأن نحاول اأن نتذكرها ونفهمها كلها.
بينما نو ِّؤ�س�س حياتنا امل�ستمعة على �سالتنا امل�ستمعة� ،سوف ندرك طريقة
اهلل يف اإلقاء ال�سوء على جوانب معينة من حياتنا – مبا يف ذلك جانب
الالوعي لدينا – كي يعطينا كلمته اخلا�سة (.)rhema
�سوت م�سموع:

ٍ
ب�سوت م�سموع ن�سمعه باآذاننا
نادرا ما يتحدث اإلينا
قلنا ً
كثريا اإن اهلل ً
املادية ،لكن علينا اأن ندرك اأن هناك منا�سبات نادرة يتحدث اهلل فيها
ب�سوت م�سموع كما يف (خروج  )17 : 4 – 4 : 3و(� 1سموئيل .)14 – 4 : 3
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عملية اال�ستماع:
راأينا يف كتاب «االإميان احلي» اأن الرتكيز على جانبٍ واح ٍد من العملية
أي�سا .على
اأ�سهل من فهم العملية ككل .ينطبق هذا اخلطاأ ال�سائع على النبوة ا ً
«حتدث»،
�سبيل املثال ،تفكر الكثري من فروع الكني�سة يف النبوة على اأنها
ُّ
لكننا ركزنا يف هذا الكتاب على «اال�ستماع» كاأ�سا�س.
وعلينا اأن نتذكر اأن النبوة هي عملي ٌة متكامل ٌة تت�سمن:
♦ الدعوة اإىل حم�رش اهلل.
♦ عالق ًة حميم ًة مع اهلل.
وحري�سا.
مثابرا
ا�ستماعا
♦
ً
ً
ً
♦ اأخذ كلمة اهلل عن طريق الروح.
♦ احلكم على الكلمة وف�سلها.
ملع ِني اأو اجلماعة املعنية.
♦ اإعالن كلمة اهلل لل�سخ�س ا َ
كبريا؛ فهي
تت�سمن النبوة كل هذه املراحل ،ورمبا تاأخذ العملية وق ًتا ً
�رشيعا.
واحدا
نادرا ما تكون حد ًثا
ً
ً
ً
أي�سا اأن كل الكني�سة مدعوة اإىل اأن تكون لها غرية نحو النبوة،
راأينا ا ً
نادرا
واأن العديد من االأ�سخا�س يقومون باحلكم على النبوة ،فالنبوة
ً
فرديا ،لكنها تت�سمن الكني�سة .علينا اأن نتعلم كيف
ما تكون عم ًال
ًّ
معا ومبفردنا ،وكيف نحكم على اإعالنات بع�سنا البع�س،
ن�ستمع ً
وكيف ُن ِ
خ�سع اإعالننا حلكم االآخرين ،واالأهم من ذلك كله كيف نثق يف
ملخ َت َربة.
اإعالنات االآخرين ا ُ
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بينما ن�ستمر يف حياة اال�ستماع� ،سنحتاج اإىل اأن نذ ِّكر اأنف�سنا بالعملية
الكاملة :من االإعالن اإىل التف�سري اإىل التو�سيح اإىل التطبيق اإىل الدوافع
اإىل ال�سفاعة اإىل االإعالن .وعلينا كذلك اأن نتاأكد من اأننا ننتبه اإىل كل هذه
اجلوانب .اإننا باخت�سار نحتاج اإىل:
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
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ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
و�رشاكة يف اخلدمة
حميمة
�سخ�سية
عالقة
اال�ستماع اإىل اهلل يف اإطار
ٍ
يوجهه الروح.
و�سجود ِّ
ودائما
فهم اأن اهلل يتحدث اإلينا يف االأ�سا�س كي يعلن لنا عن ذاته.
ً
يوؤكد اإعالنه على عالقته معنا.
مالحظة ما يرينا اهلل اإياه ا ًّأيا كانت الو�سيلة التي ي�ستخدمها.
ٍ
بحر�س مب�ساعدة حكمة وب�سرية الروح حتى ال
تف�سري االإعالن
نخطئ يف فهم معنى وق�سد الر�سالة.
ٍ
ومنيز ونف�سل االإعالن على ا ٍ
كتابية،
أ�س�س
اأن نحكم ونخترب و َنزِن
ِّ
حري�سني على اأن يكون متواف ًقا مع االأ�سفار املقد�سة ،ومع الفهم
املقد�س ،ومع االإعالنات االأخرى وهكذا.
ٍ
ٍ
بلطف ،حري�سني على اأن
بحكمة والتعامل معه
تطبيق االإعالن
نعرف من اهلل كيف يريدنا اأن نطبقه وملن يريدنا اأن نعطيه ومتى
نعطيه ومن يجب اأن يتحدث به وهكذا.
طلبا جلذب
التـــا ُّأكد من دوافعنا للتنبوؤ ،واثقني اأننا ال نفعل ذلك ً
االنتباه الأنف�سنا .يجب اأن يكون هدفنا هو بناء الكني�سة ولي�س اإدانة
من يزعجوننا.
الت�سفع طب ًقا لالإعالن.
ٍ
ٍ
ولطف.
بنعمة
اإعطاء الكلمة
ملخ َت َرب ب�سوق.
قبول وطاعة االإعالن ا ُ
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اخلطوات االأوىل يف اال�ستماع النبوي واحلياة النبوية:
عرفنا اأنه منذ يوم اخلم�سني اأ�سبح باإمكان اأي م�سيحي ممتلئ بالروح اأن يتنباأ،
كثريا.
واأن االأ�سخا�س اأ�سحاب اخلدمة النبوية هم االأ�سخا�س الذين يتنباأون ً
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
أ�سخا�س لهم خدمة
حقيقية ،واإىل ا
نبوية
كني�سة
اإننا يف اأ�سد احلاجة اإىل
النبوة يف كل كني�سة حملية� .سي�ستخدم اهلل اأي �سخ�س م�ستعد اأن يطلب وجهه
ويطلب مواهبه وتكون لديه ال�سجاعة كي يحاول.
ال يعرف بع�س املوؤمنني ما يجب عليهم فعله عندما يبداأون يف اال�ستماع
اإىل اهلل بداي ًة .نقدم فيما يلي بع�س االقرتاحات العملية التي من �ساأنها اأن
ت�ساعد املوؤمنني على اتخاذ اأوىل خطواتهم التجريبية نحو حياة اال�ستماع
النبوي:
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

جهز قلبك لال�ستماع اإىل اهلل.
ِّ
ذ ِّكر نف�سك اأن رغبة اهلل العظمية هي اأن يعلن عن �سخ�سه وم�سيئته
وكلمته لكل اأوالده .اإنه يتحدث وهو يريدك اأن تتعرف على �سوته.
مل�س ِّتتة يف ذهنك.
قاوم العدو وامنعه من اأن ي�سع اأ�سواته واأفكاره ا ُ
نتناول هذه النقطة يف كتاب «اخلدمة يف الروح».
امنع كل االأفكار االأخرى.
ن�سا من الكتاب ي�ساعدك على الرتكيز على �سخ�س اهلل.
اقراأ ًّ
تقوي مثل هذه ال�سالة روحك و ُت ِع ُّدك
�س ِّل باالأل�سنة باخت�سار؛ حيث ِّ
ال�ستقبال االإعالن.
منفتحا وم�ستقب ًال من اهلل ،وا�ستمع اإىل اأفكاره وح ِّثه واقرتاحاته.
كن
ً
الحظ اأي �سيء ياأتي اإىل روحك.
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♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

افح�س واخترب هذه االأفكار.
أكيدا.
اطلب من اهلل اأن يعطيك
تو�سيحا وتا ً
ً
�سبورا وخذ وقتك.
كن
ً
تاأكد من التف�سري ال�سحيح لالإعالن النبوي.
ا�سرتك يف هذا االإعالن مع �سخ�س له خربة اأكرب ،واطلب منه اأن
يخترب االإعالن.
م�ستعدا لقبول التقومي والتثبيت.
كن
ًّ
ٍ
وا�سح من الروح.
بتوجيه
بناء على االإعالن
ٍ
ت�رشف ً

هااأنذا ار�سلني

توؤكد ن�سو�س مثل (مرق�س  )20–14 :4و(عربانيني  )2 :4و(يعقوب )22 :1
على حقيقة اأن اال�ستماع اإىل اهلل ال يكفي؛ حيث اإنه علينا اأن نعمل طب ًقا
للكلمات التي ن�سمعها.
اإننا بب�ساطة نخدع اأنف�سنا عندما ن�ستمع دون اأن نعمل .يعطي الر�سول
كثريا يف هذا االأمر:
بول�س ن�سيح ًة مهم ًة لتيموثاو�س تفيدنا ً
♦ ا�ستخدم الكلمة التي اأعطاك اهلل اإياها وحارب فيها (1تيموثاو�س .)18 :1
♦ ال تهمل املوهبة التي اأعطاك اهلل اإياها ( 1تيموثاو�س .)14 : 4
♦ ا�سطرم موهبة اهلل النبوية التي فيك واأحفظها حية (2تيموثاو�س .)7-1 :1
علينا  -مثل تيموثاو�س  -اأن نتم�سك بالكلمات التي ن�سمعها ،ونفهم ما
بناء عليها بحكمة باالعتماد الكامل
يريد اهلل قوله لنا ،ثم بعد ذلك نت�رشف ً
على الروح القد�س وبال�سري – يف روح ال�سالة  -وف ًقا للقواعد امل�سيحية
االأخرى مثل االأ�سفار املقد�سة وال�رشكة امل�سيحية على �سبيل املثال.
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ي�سف (اإ�سعياء  )5 : 6رد اإ�سعياء املتوا�سع على ر�سالة اهلل النبوية له.
ونحن مثله ال نتطوع كي نكون اأحد خدام اهلل النبويني انطال ًقا من كربيائنا
وطموحنا .لكننا ناأتي اإليه مدركني حقيقة حياتنا اخلاطئة وعاملني اأن
اأخطاءنا ونق�سنا ال يو ِّؤهلنا لهذا العمل .ومبا اأن �سعفنا يدفعنا لالعتماد
على الروح القد�س ،فهو يف هذه احلالة �سيء اإيجابي.
وجه له �سوؤا ًال الزال
ثم ي�سجل (اإ�سعياء  )8 – 6 : 6كيف طهر اهلل اإ�سعياء ثم َّ
يوجهه لنا اليوم« :من اأر�سل ومن يذهب من اأجلنا؟» يا ليت اإجابة اإ�سعياء
ِّ
تكون هي اإجابتنا نحن اليوم.
بينما نقرتب من اهلل مدركني خلطايانا ونقائ�سنا ،ميكننا اأن نثق اأنه
يرغب يف تطهرينا واإعدادنا واأنه اأعطانا مهم ًة متفرد ًة ن�ستطيع نحن فقط
�سخ�سيا ،وكيف جنيبه بطاعة
نتممها .عندما نتعلم كيف ن�ستمع اإليه
ًّ
اأن ِّ
ٍ
إبداعا
الب�سارة� ،سوف نتعمق يف حياته ،و�سوف نراه يعمل
ب�سورة اأكرث قو ًة وا ً
يف حياة املجروحني حولنا.
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