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 متطلبات أنبياء الرب يسوع المسيح

 

في يمين فوظين "أنبياء الرب يسوع المسيح" أشير إلى جميع المحعبارة من خالل 

وهذا سفر الرؤيا.  هاالرب يسوع المسيح الذي يرأس الكنيسة كممثل له كما صور

الرسل وظيفة وهي  الخمسوظائف الخدمة من وظيفة ألي إنسان مدعو أي تضمن ي

. (11:4)أفسس  ووظيفة األنبياء ووظيفة المبشرين ووظيفة الرعاة ووظيفة المعلمين

ْبَعةُ اْلَكَوا" ْبعِ اْلَمنَايِِر الذَّهَبِيَِّة: السَّ ْبَعِة اْلَكَواِكِب الَّتِي َرأَْيَت َعلَى يَِمينِي، َوالسَّ ِكُب ِسرَّ السَّ

ْبِع اْلَكنَائِِس،  ْبُع اْلَكنَائِسِ ِهَي َمالَئَِكةُ السَّ ْبُع الَّتِي َرأَْيتَهَا ِهَي السَّ " )رؤيا َواْلَمنَايُِر السَّ

20:1.) 

حيث تختلف ، ناختالف النظرة ألى كل من الخدام والناس العادييالحظ نمن هذه اآلية 

طمس الخطوط الفاصلة  اليوم، تحاول الكنيسة لألسفويًرا. ثكالكواكب عن المناير 

أمام الوقوف الناس كل . بينما في النهاية يتعين على األمر ليس في هذاهللا كليهما. بين 

يُطلب الكثير نال من فأعلى. طالب الخدام بمستوى سي، عرش السيد المسيح للدينونة

تقديم حساب  ،العاديينعلى الناس وليس الخدام على سيكون في النهاية، الكثير. منه 

أَِطيُعوا ُمْرِشِديُكْم ": ضخمةمسؤولية  يوهجماعة الرب، كل عضو في عن 

َواْخَضُعوا، ألَنَّهُْم يَْسهَُروَن ألَْجِل نُفُوِسُكْم َكأَنَّهُْم َسْوَف يُْعطُوَن ِحَسابًا، لَِكْي يَْفَعلُوا ذلَِك 

 (.17:113برانيين )ع "بِفََرٍح، الَ آنِّيَن، ألَنَّ هَذا َغْيُر نَافِعٍ لَُكمْ 

مثلما اإلنسان في معظم أنحاء العالم مهنة يختارها  الخدمةلألسف أيًضا، أصبحت 

ال يمكنك أن  للخدمة.ال تختار نفسك إنك  .يختار أي مهنة أخرى. ال، ألف مرة ال

 كان ال يختارك فلن نوإ .ختاركهو من يهللا فال بد أن يكون  خادًما من ذاتك.تصبح 

 هد للدراسات الدينيةمعالكتاب المقدس أو  برغم التحاقك بمدرسة تكون خادًما هلل،

أن قدر هللا وحده ي برغم ارتدائك لزي رجال الدين.ولتحصل على درجاتك العلمية 

ال ا. خادمً كان هللا ال يدعوك إلى الخدمة فلن يجعلك  نمرة أخرى، إ خادًما.يجعلك 

تعليم أن يفعل ذلك؛ وال يمكن للال يمكن لآلخرين القيام بذلك؛ يمكنك أن تفعل ذلك، و



قادر على فعل ذلك. قال هو الفعل ذلك؛ هللا وحده تأن الكنيسة وال يمكن لترتيبات 

هللا ليس أحد غير  (.25:1؛ كولوسي 7:3)أفسس خادًمان هللا قد جعله إالرسول بولس 

لدى لخدمة امعظم متطلبات إن المواهب والمسحة لهذا العمل.  يطيقدر أن يعوحده 

دعوة من أوالً أن تكون هناك ال بد من صفحات الكتاب المقدس. لذلك أتي ال تاإلنسان 

النبي يسعى إليها أن تكون هناك بعض الخصائص التي ينبغي ، ا، وثانيً هللا للخدمة

صالة التكريس ، وذلك جسب ما تصوره من دعاهأن يمثل بحق يمكنه دائًما حتى 

 .أفضل صلوات إيه دبليو توزيركتاب  الموجودة في

 :توزير :رينبي صغصالة 

في ساعة خطيرة بة مرعفقال يا رب سمعت صوتك وخفت. لقد دعوتني إلى مهمة 

التي ال واألشياء  ،السمواتاألمم واألرض و تزعزع كل أنت على وشك أن  مهيبة.و

خادًما كون أن تكرمني ألتحننت لقد سيدي الرب، . يا كما هي تبقىعزع يمكن أن تتز

هارون. لقد دعا ما مثلهللا  اهدعمن إال الكرامة من ذاته  هيأخذ هذأن حد يمكن ألال  لك.

السمع. لقد  ذان ثقيلةاآلو ةعنيدقلوب أصحاب الإلى منك قمتني ألكون رسوالً أ

 .الخادمأنا سيد وليس من المتوقع أن يقبلوني أنت الرفضوك 

المسؤولية للعمل. صال حيتي أضيع الوقت في استنكار ضعفي أو عدم يا إلهي لن 

ألَنََّك إِلَى "كذلك:كما قلت  ."وقدستكتك قمأو"عرفتك :قلتلقد لك.  هاليست لي، لكن

فمن أنا حتى أتحاجج  .(7:1")إرميا ُكلِّ َمْن أُْرِسلَُك إِلَْيِه تَْذهَُب َوتَتََكلَُّم بُِكلِّ َما آُمُرَك بِهِ 

لتكن يا رب. األمر كذلك تشكك في اختيارك؟ القرار ليس لي بل لك. فليكن أاو معك 

 مشيئتك أنت ال مشيئتي أنا.

، لك. لذأنني ما دمت أكرمك فستكرمنيأعلم، يا إله األنبياء والرسل،  إنني ،احسنً 

سواء ، أعماليحياتي وفي كل أن أكرمك   المهيب عهدخذ هذا التأعلى أن ساعدني 

ال أكسره طول هذا العهد وأحافظ على الحياة أو الموت، في  ،المكسب أو الخسارةفي 

 أيام حياتي.

 الخرافتمزقت عمل، ألن العدو دخل في مراعيك وتيا إلهي، لكي لك لقد حان الوقت 

الذين ينكرون الخطر ويضحكون على الكثير من الرعاة الزائفين ويوجد  فرقت.وت

هم تالمستأجرين وتبع هؤالءلقد انخدعت الخراف ب قطيعك.المخاطر التي تحيط ب

 يننني عييعطن تلقتل والتدمير. أتوسل اليك البينما يقترب الذئب إخالص شديد ب



تسجيل ما أراه وع يشجالترؤية ولكتشف وجود العدو؛ أعطني فهًما لألمفتوحتين 

 .تتبعكف هتعرفأن لخراف المريضة يمكن لاجعل صوتي مثل صوتك حتى أمانة. ب

 رأسي.الروحي. ضع يدك على  يتعداداسإليك من أجل إنني أتقدم رب يسوع، الا هيأ

كاتب ديني، وبالتالي مجرد سمح لي أن أصبح تبزيت نبي العهد الجديد. ال امسحني 

وجه رجال الدين التي أمام مظلمة اللعنة المن خلصني فقد دعوتي النبوية. أ

من خطأ الحكم على الكنيسة خلصني االحتراف. والتقليد و التهاونالمعاصرين، لعنة 

. ساعدني على أن أتذكر أنني ةسنويال اهاتشعبيتها أو مقدار تقدممن حيث حجمها أو 

 شفِ اللحشود.  اأكون عبدً ال تجعلني ، بل نبي. دينيةلهيئة  او مديرً أ، تاجًرالست ونبي 

عبودية الأنقذني من  السعي خلف الشهرة.ي من ننقذأن طموحات الجسد ونفسي م

يا هللا ضع خوفك علّي دعني أضيع أيامي في التجّول حول المنزل. ال تألشياء. ل

َؤَساِء َمَع السَّالَِطيِن َمَع ُوالَِة اْلَعالَِم تصارع ألالصالة وضع ني إلى مقُدإلهي، و َمَع الرُّ

 اإلفراط في النوم.النهم في االكل وفي هذا العالم. نجني من  َعلَى ظُْلَمِة هَذا الدَّْهرِ 

 .يسوع المسيحصالًحا للرب أكون جنديًا لكي النفس ضبط  علمني

ال أطلب أي مكان سهل. وفي هذه الحياة. بسيطة الوالمكافآت الشاق أقبل العمل إنني 

كان  نعن الطرق الصغيرة التي يمكن أن تجعل الحياة أسهل. إتعامى سأحاول أن أو

سأحاول أن أسلك الطريق فكثر سالسة، الرحبة األطريق الاآلخرون يبحثون عن 

بهدوء قبلها معارضة وأحاول أن آأن أجد أتوقع إنني دون الحكم عليهم بقسوة. الوعرة 

اللطيفة من هدايا هناك بعض الكان خدامك، ل اأحيانً ك لذحدث يما مثلأو  مجيئها.عند 

 الوصمة التي تتبع ذلك.ي من نقذحينئذ، وأنبجانبي  الرقيق، قفشعبك بعض أفراد 

علمني أن أستخدم كل ما أتلقاه بطريقة ال تؤذي روحي وال تقلل من قوتي الروحية. 

في فال تدعني أنسى  كنت أنال بعض الكرامة من شعب كنيستك بتدبيرك السمح، نوإ

ما أعرف قرب مثلعن لو عرفني الناس أنه مراحمك وتلك الساعة أنني ال أستحق أقل 

استحقاقًا آلخرين أكثر هونها أو يمنح امةالكر ييحجبون عنسإنهم ال بد نفسي، ف

 لقبولها.

كن تفل في حياتي.يام المتبقية لك األأكرس إنني واألرض،  واتواآلن يا رب السم

للفقراء أخدم أو العظماء كما تريد. اسمح لي أن أقف أمام  ةأو قليل ةكثير

فعل الذي يعبدك إنني يه إذا استطعت. فوالمتواضعين؛ هذا الخيار ليس لي، ولن أؤثر 



ت أو الشهرة وأختارها اأو الثروالمركز لي من بالنسبة أحلى المشيئة مشيئتك، وهذه 

 السماء.فوق كل شيء على األرض أو في 

لست أنني على اإلطالق أنسى  نمقدسة، لمدعو منك وتشرفت بدعوة سامية نني إع م

والعواطف التي كل العيوب الطبيعية إنسان به رماد، الومن التراب إنسان سوى 

ومن  ذاتي، أنقذني من يليك، يا ربي ومخلصإأنا أصلي لذلك،  جنس البشر.تعصف ب

لآلخرين. امألني بركة التي قد أفعلها بنفسي بينما أحاول أن أكون الجروح جميع ا

وهن برك أنت وحدك. برك، خبر عن قوتك وأمضي بالروح القدس، وسأب تكبقو

 .قوتي الطبيعيةحتمله بحسب ما تالمحبة والفداء سأنشر 

يمنعني اإلرهاق عن وأتقدم في العمر، عندما أيها الرب الحبيب، بعد ذلك، و

قديسيك في المجد احسبني مع ، وجهز لي مكانًا في األعالي، االستمرار في العمل

 .الدائم. آمين. آمين

ه دعوة إلهية من ل، أن يكون إنسانًا اإلنجيلخادم أن تبحث عنه في نبغي إذن، هذا ما ي

خادم أن لديها بالفعل كنيسة هللا الذي لديه مثل هذا القلب. عالوة على ذلك، أشجع كل 

عادي إنسان أحث كل إنني هذا القلب. أخيًرا، خادمها مثل صلي من أجل أن يكون لت

في أي موضع يجد نفسه فيه. عندما نحيا جميعنا على أن يصلي هذه الصالة أيًضا 

زيت المناير بمجد الرب، وتحتفظ ستعكس لنجوم فإن الكواكب واالطريقة،  بهذه

 .الروح القدس ولن تنطفئ أنوارها أبًدا
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