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بحثًا عن معايير الخدمة
الخادم ورسالته
الدعوة إلى الكمال (الجزء الرابع)

عندما نبدأ أي مسعى فإن الكمال هو المعيار .ومع إن قليلين هم من يحققون ذلك ،فإن الشخص
الذي ال يحاول الوصول إلى الكمال يُوصف بأنه معيب في الشخصية والطموح والعمل .أي
ورشة نجارة أو ورشة آالت أو مختبر طبي يرغب في توظيف رجل يسخر من الكمال؟ إن أي
مجتمع من الناس ال يسعى إلى الكمال يفقد ميزته التنافسية ويبدأ في النهاية في االنهيار .إن
مفهوم الكمال ينبع من طبيعة هللا .فقد غرسه في الخليقة وفي طبيعة اإلنسان األول المخلوق
على صورته .لكن عندما أخطأ آدم ،تغيرت روحه وانتقل هذا العيب إلى البشرية كلها .لذلك،
فمنذ آدم فصاعدًا ،سعت البشرية فقط إلى الكمال في العالم الطبيعي وتخلت عن بحثها عن
الكمال األخالقي واإليمان به .ويعتقد الناس أن الكمال األخالقي غير ضروري وأنه استحالة
بشرية.
مرة أخرى ،هللا كامل في شخصه وروحه وفي جميع صفاته وأفعاله وردود فعله وأفكاره
اإللهُ آ َد َُم
ونواياه .وقد ضع أول تواصل لفظي بين هللا واإلنسان معيار الكمالَ " .وأَ ْو َ
صى الرَّبُ ِ
ْ
الَ تَأْكلُْ ِم ْنهَا ،ألَنَّ َُ
ك
ْر َوال َّشرُ فَ ُ
ْرفَ ُِة ْال َخي ُِ
ن َج ِم ُِ
الِ :م ُْ
قَائِ ً ُ
يع َش َج ُِر ْال َجنَّ ُِة تَأكلُ أَ ْك ًالَ ،وأَ َّما َش َج َرةُ َمع ِ
يَ ْو َُم تَأْكلُ ِم ْنهَا َم ْوتًا تَموتُ"(تكوين  .)1:61،:1تبدأ عالقة هللا باإلنسان بعدم التهاون مطلقًا مع
الخطيئة (وليس بحب رقيق وشامل كما يقول الالهوتيون الحديثون) .هل لديك يا صديقي،
ل حياتك لترى إن كنت متناغ ًُما مع هللا.
تهاون مع الخطيئة؟ تأم ُِ
واآلن ،عندما نبدأ الحديث عن الكمال هنا ،فإننا نعني الطاعة الكاملة من جانبنا .ومن جانب
الرب يسوع فإن دمه يقوم بعمل التطهير (يوحنا األولى  .)::1هذه هي الطريقة التي بدأت بها
ملحمة هللا واإلنسان ،ويمكنك رسم خط عبر الكتاب المقدس من سفر التكوين إلى نهاية سفر
الرؤيا فتجد هذا :إن هللا يطالب اإلنسان بالطاعة الكاملة .ال يمكن المبالغة في التأكيد على أن

هللا غير راضُ عن مجرد "خالصنا" ،فهو يريد أن ياقدم كل واحد فينا إلى الكمال (عبرانيين
 .)1:،الطاعة هي األساس الذي يُدان به اإلنسان ،ويبارك أو يلعن (تثنية  .)11-13:51لذلك
فإن الكمال ليس فقط المعيار الذي يقيس به البشر األمور ،لكنه أيضًا المعيار الذي به يقيس هللا
كل األمور .الكمال هو أيضًا المعيار الكامل الذي يتحدد به مصيرنا األبدي .لذلك نجد هذه
ون س ْلطَانه ُْم َعلَى
ي يَك َُ
صايَاهُ لِ َك ُْ
ين يَصْ نَع َُ
الكلمات في ختام الكتاب المقدس" :طوبَى لِلَّ ِذ َُ
ون َو َ
َش َج َرُِة ْال َحيَا ُِة"(رؤيا  .)12:11يقترن األكل من شجرة الحياة بالطاعة ،بحفظ وصاياه.
يتيح النص اليوناني هنا (رؤيا  )12:11أيضًا بهذه الترجمة" :طوبى لمن يغسلون ثيابهم،
فيكون لهم الحق في شجرة الحياة" ال تقلق بشأن التناقض هنا .بالتأكيد لن يناقض هللا ما قاله في
جميع األصحاحات السابقة من الكتاب المقدس .أي إن الطاعة هي جزء أساسي من خالصنا.
لذلك فإن ترجمة الكتاب المقدس تدعو أيضًا إلى الطاعة والمشاركة البشرية .في هذا السياق،
يقدم لنا الرب يسوع دمه الثمين للتطهير ،لكن على القديسين أن يغسلوا ثيابهم فيه بأنفسهم .هذا
ن الضيقَ ُِة ْال َع ِظي َم ِةَ ،وقَ ُْد َغسَّلوا ُثِيَابَه ُْم
ين أَتَ ْوا ِم َُ
التعليم تدعمه اآلية التالية" :هؤالَ ُِء همُ الَّ ِذ َُ
وف"(رؤيا  .)12::فلتفهم أنه عندما نبدأ كأطفال في المسيح ،فإن
َوبَيَّضوا ثِيَابَه ُْم فِي َد ُِم ْال َخر ُِ
ن َخطَايَانَا بِ َد ِم ُِه"(رؤيا  .)3:1ال
الرب يسوع يقوم بالتطهير .إنه يغسل ثيابناَ " .وقَ ُْد َغ َّسلَنَا ِم ُْ
يمكن لألطفال غسل أنفسهم .وال يمكنهم غسل ثيابهم بأنفسهم .ولكن مع خروجنا من مرحلة
الً:
الطفولة ،تقع على عاتقنا مسؤولية الحفاظ على طهارتنا .هذا ما ذكره بطرس أيضًا قائ ُ
وح"(بطرس األولى  .)11:1انظر أيضًا (تيموثاوس
"طَهروا نفو َسك ُْم فِي طَا َع ُِة ْال َحقُ بِالر ُِ
األولى 11:3؛ يوحنا األولى  .)5:5هل تدرك هذا؟ إن فكرة أنه "ليس عندي ما أفعله للوصول
ن ُ
إلى السماءة" هي فكرة من إبليس .لكن المجد كلع هلل  ،ألن ذلك في النهاية هو عمله" .ألَ َُّ
هللاَ
ل ْال َم َس َّر ُِة"(فيلبي .)15:1
ن أَجْ ُِ
ن تَ ْع َملوا ِم ُْ
ن ت ِريدوا َوأَ ُْ
ه َُو ْال َعا ِملُ فِيك ُْم أَ ُْ
إن حقيقة أن الطاعة الكاملة يمكن بلوغها أمر واضح .ال يطلب هللا أبدًا من أي شخص أن يفعل
أي شيء ما لم يقدم له النعمة (القوة) للقيام بذلك .لذلك كان آدم وحواء قادرين على الطاعة
الً في جيله .كان
الكاملة .وبعد السقوط  ،حتى خارج الفردوس ،نال اإلنسان نعمة أن يكون كام ُ
ال بَ ً
ار نوحُ َم َُع
ال ِفي أَجْ يَالِ ُِهَ .و َس َُ
ارا َكا ِم ً ُ
ان نوحُ َرج ً ُ
الً في الطاعةَ " ،ك َُ
نوح بارًا وكام ُ
هللاِ"(تكوين  .)6:،وينسب الكتاب المقدس إلى أيوب الكمال (أيوب  .)1:1كرر هللا طلب
ُ
ال"(تكوين  .)1:1:لم يبدأ هللا
ن َكا ِم ً ُ
الطاعة الكاملة من إبراهيم":أَنَا هللاُ ْالقَ ِديرُِ .سرُْ أَ َما ِمي َوك ُْ
األمة اليهودية أو تاريخ اإلنسان بدون أساس الكمال ،واألمر بأن تكون قلوب البشر كاملة.

ان ه َك َذا فِي ِه ْمُ
ْت قَ ْلبَه ُْم َك َُ
فتح هللا قلبه لموسى في تلك الصرخة العميقة المؤلمة لروحه" :يَا لَي َُ
ون لَه ُْم َوألَ ْوالَ ِد ِه ُْم َخيْرُ إِلَى
ي يَك َُ
ل األَي َِّام ،لِ َك ُْ
اي ك َُّ
صايَ َُ
َحتَّى يَتَّقونِي َويَحْ فَظوا َج ِمي َُع َو َ
ن أَبَاكمُ الَّ ِذي فِي
ين َك َما أَ َُّ
األَبَ ُِد"(تثنية  .)16:3قال الرب يسوع ابن هللا":فَكونوا أَ ْنت ُْم َكا ِملِ َُ
ت ه َُو َكا ِملُ"(متى  .)2::3يتفق بولس الرسول مع العهد القديم ومع الرب يسوع عندما
ال َّس َما َوا ُِ
رسوال أو نبيًا أو كار ًزا أو راعيًا أو معل ًما
ًُ
يقول إن الرسالة النهائية لكل خادم؛ سواء أكان
يح"(أفسس .)11:2ويدعو بولس كل
ان َج َس ُِد ْال َم ِس ُِ
ل ْال ِخ ْد َم ِة ،لِب ْنيَ ُِ
ين لِ َع َم ُِ
يس َُ
ل تَ ْك ِم ُِ
"ألَجْ ُِ
يل ْالقِد ِ
ع"(كولوسي  .)1::1ثم بضربة
يح يَسو َُ
ال فِي ْال َم ِس ُِ
ل إِ ْن َسانُ َكا ِم ً ُ
ض َُر ك َُّ
رجال الدين "لِ َك ُْ
ي نحْ ِ
أساسية في هذا الموضوع ،يقول بولس إن الكتاب المقدس بأكمله هو دعوة إلى الكمال .يقول
ب الَّ ِذي فِي
يم َوالتَّأْ ِدي ُِ
يخ ،لِلتَّ ْق ِو ُِ
ن هللاَِ ،ونَافِعُ لِلتَّ ْعلِ ُِ
ب ه َُو موحًى بِ ُِه ِم َُ
بولس":كلُ ْال ِكتَا ُِ
يم َوالتَّ ْوبِ ِ
صالِحُ"(تيموثاوس الثانية  .)1:61،:5إن
ون إِ ْن َسانُ ُ
ي يَك َُ
ْالبِرُ ،لِ َك ُْ
هللاِ َكا ِم ًال ،متَأَهبًا لِكلُ َع َمل َ
الطاعة الكاملة للمسيح تحضر اإلنسان المسيحي إلى كل شيء :الشهادة والتقديس والحياة
المليئة بالروح وملكوت هللا والشركة المستمرة مع الرب ومع السماء .مرة أخرى ،إن المهمة
األساسية للخادم هي أن يحضر الناس إلى الكمال .إال إنه في كل هذا ،عليك أيها الكارز أال
ن ا ْعتَ َر ْفنَا بِ َخطَايَانَا فَه َُو أَ ِمينُ َو َعا ِدل،
تنسى أن تنادي بالرحمة .ال تدفع الناس إلى اليأس" .إِ ُِ
َحتَّى يَ ْغفِ َُر لَنَا َخ َ
ن كلُ إِ ْثمُ"(يوحنا األولى .)6:1
طايَانَا َويطَه َرنَا ِم ُْ
هذا يطرح السؤال :من هم الناس في كنائسنا الذين يريدون أن يكونوا كاملين؟ اإلرادة الجسدية
ال تريد ذلك ،بل اإلرادة الروحية .يمكنك أن ترى أن الخادم المخلص إلرساليته اإللهية
سيواجه نفس الصراع الذي واجهه الرب يسوع على األرض .لقد رفض معظم الناس الرب
يسوع ألنه "طلب الكثير" .لقد قال إنه ما لم تترك كل شيء فلن يمكنك أن تكون تلمي ًُذا له (لوقا
 .)55:12هنا مرة أخرى التهاون غير موجود .سيواجه جميع الخدام األمناء هذا الصراع ما لم
يخفضوا معاييرهم ويطلبوا أقل مما يطلبه هللا .واكي يتجنب الخدام فقدان كنائسهم ومنابرهم،
سيختار معظمهم تجنب الصراع .إنهم ،على العكس من بولس ،يرفضون تقديم الدعوة إلى
الكمال .إنهم يرفضون التعامل مع األمور الجسدية والفجور والروح الدنيوية لدى أعضاء
الكنيسة .فتكثر الخطيئة في كنائسهم ويُساء استخدام النعمة.
الطريق إلى الحياة ضيق .احذروا األنبياء الكذبة في ثياب الحمالن (متى  .)13612::يربط
اي"(يوحنا .)13:12
صايَ َُ
الرب يسوع بين المحبة والطاعة" :إِ ُْ
ن ك ْنت ُْم ت ِحبونَنِي فَاحْ فَظوا َو َ
يتطلب حضوره معنا طاعتنا له (يوحنا  .)15:12إن أسرع طريقة لملء مبنى الكنيسة هي

الَ ت َشا ِكلوا ه َذا ال َّد ْه َُر"(رومية
تقليل المعايير لتصبح أكثر "معاصرة" .عندما قال بولسَ ":و ُ
الَ ت َشا ِكلوا ه َذا ال َّد ْه َُر" ،تعني عدم التوافق مع قيم
 ،)1:11حذر من ذلك بالضبط .إن عبارة " َو ُ
هذا العالم أو موسيقى هذا العالم أو نماذجه أو أساليبه المعاصرة .ال تتركوا روح هذا العالم
تدخل قلوبكم وكنائسكم .قال بولس ":بَلُْ تَ َغيَّروا" ،وخذوا قيمكم ومعاييركم من السماء .تذكر
ن ه َذا ْال َعالَ ُِم"(يوحنا  .)5،:1:عندما يأتي الناس إلى
ت ِم ُْ
كلمات الرب يسوعَ " :م ْملَ َكتِي لَ ْي َس ُْ
الكنيسة ال بد أن يشعروا على الفور أنهم في عالم مختلف؛ إنه عالم سماوي من القداسة
والمحبة والفرح.
هناك روح عيسو في كثير من كنائسنا .فقد باع عيسو بكوريته بقدر من العدس بسبب شهوة
الجسد .نحن بحاجة إلى روح يعقوب التي تريد هللا بأي ثمن ،حتى ولو كان ذلك على حساب
ين("...متى  .)2::3وقال
إصابتها باإلعاقة .ال تنخدع! قال الرب يسوع" :فَكونوا أَ ْنت ُْم َكا ِملِ َُ
بولس إن الخدمة كانت لتكميل القديسين .يريد هللا الكمال .علينا أن نعلم الناس أن يحبوا هللا من
كل قلوبهم وعقولهم وأرواحهم وقوتهم .عندما نفعل هذا ،فلن نخطئ بإرادتنا بعد اآلن .أي
شيء أقل من هذه المحبة الشديدة سيؤدي إلى الفتور ،ويجعل المؤمنين يقصرون عن الوصول
إلى بر السماء (رؤيا  .)3:1سيُلقي اإلنسان العاصي في بحيرة النار .وكل من يفقد محبته
األولى ،أي اإلنسان الفاتر ،سيتقيأه الرب يسوع (رؤيا  .)1،:5أيها الكارز ،هل تنادي بهذا؟
يجب أن يعرف كل إنسان مسيحي ما ورد في (رؤيا  ،)1،:5وكذلك ما ورد في (يوحنا
 .)1،:5عندما يولد الشخص ثانية ،عليه أن يواجه ما ورد في (رؤيا  ،)1،:5على الفور .فإن
الً .أخيرًا ،الحظ هذا ،أن الكمال في الطاعة هو فقط
لم يكن كذلك ،فاألرجح أن يصبح مهم ُ
المنصة التي يصبح من خاللها الكمال في المسيح ممكنًا.
أيها الواعظ  ،كن أمينًا في رسالتك .ال تساوم وال تتهاون .وستكون قادرًا يو ًما ما على أن
ْيَ ،حفِ ْ
ض َُع لِي إِ ْكلِيلُ
ظتُ ا ِإلي َم َ
انَ ،وأَ ِخيرًا قَ ُْد و ِ
تقول":قَ ُْد َجاهَ ْدتُ ْال ِجهَا َُد ْال َح َس َن ،أَ ْك َم ْلتُ ال َّسع َ
ْس لِي فَقَ ْ
ين ي ِحب َُ
ون
يع الَّ ِذ َُ
ط ،بَلُْ لِ َج ِم ُِ
ك ْاليَ ْو ِم ،الرَّبُ ال َّديَّانُ ْال َعا ِدلَ ،ولَي َُ
ْالبِر ،الَّ ِذي يَهَبهُ لِي فِي ذلِ َُ
ورهُ أَ ْيضًا"(تيموثاوس الثانية .)8-4:7
ظه َ
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