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 دعوة اهللا  حتديد
 جو هوالند بقلم 

ة طرق تمتد س دعوة اهللا حلياتنا  قدَّ الكتاب المُ يصف   دب� الشامل واآلخر المُ   بعدَّ ا ، من أين نبدأ إذا كنَّ إذن.  حدَّ
ما نبدأ    ا بلً اغس عن دعوة اهللا؟ �ن  قدَّ ث بها الكتاب المُ للطرق املختلفة اليت يتحدَّ   ا كتابيًّ   ا نرغب يف صياغة فهمً 
 من ذلك، ينبيغ نلا أن نبدأ من اهللا  الُمحدَّ   وضعنا ر�ن يف سياقنا وحياتنا وفكِّ من املاكن اخلاطئ، مُ 

ً
دين. ل�ن بدال

ة  يف اخلليقة، و� عنايته اإلهليَّ   تنفذ سيادته وقضائه    أحاكماذلي    ،القديرالكون    �ث عن  ومن دعوته. �ن نتحدَّ 
ةالُمس ا، جلميع �لوقاته وجلميع أفعاهلم. لقد فدانا حبسب سيادته. فهذا اإلهل، إهلنا، قد ع�َّ دعوات حلياة لك منَّ  تمرَّ

تنا وماذا ينتظر هو منَّا، و�ما يأمرنا، و�ما يدعونا لفعله يف هذا العالم اذلي خلقه، هذا العالم   هو�َّ دعوات �ُشلكِّ 
ام هللا. فيمكننا  ُملك اهللا القدير،  –  س هذه املوضواعت قدَّ الكتاب المُ   بها   إ�از الطرق اليت �ستخدم  اذلي �ن فيه ُخدَّ

�سوع املسيح � من  و: اخللق والفداء.  اتفئت� من ادلعول   وفًقا   – ومطابلته حبياتنا، وقصده نلا وللعالم، و��يل 
 ادلعوات املختلفة اليت من اهللا. يفتحان نلا نافذة من خالهلا نرى   –اخللق والفداء–  هذين اللكمت�

  ح� ننظر أوَّ 
ً

الجتهاد يف  ، إىل ابصفتنا �رش �لوق� ىلع صورته،  . فاهللا يدعونا إىل العملدعوة    ى ، نر اخللق  إىل ال
، ال  بيوتهموا مقيم� يف  . فهم ما اكنوا يلظلُّ كساىلآدم أو أي من أبنائه    اهللا   العمل يف العالم اذلي خلقه. لم �لق

األمر آلدم من حيث    لم يرتك هللا    كما أنمن أحدث ألعاب الفيديو.    جديدة ي مستو�ات  سوى ختطِّ   يئًا ش يفعلون  
 ة ط ىلع اخلليقة وأن يعمل يف جنَّ أن يتسلَّ   –أمر آدم بل  –  اهللا آدمداع  كيف ينخرط يف اخلليقة أو ماذا يفعل. إنما  

، ل�ن  الشوك هذا العمل أشد صعو�ة، يمأله    أصبح). و�عد السقوط،  ١٥:  ٢؛  ٢٨:  ١عدن وأن يعت� بها (ت�و�ن  
 للعالم  العالم اذلي وضعه اهللا فيه وحفظهيف  عمل  الط ىلع اخلليقة ببعرق اجلب� استمر آدم يف التسلُّ ف.  ادلعوة لم تتغ�َّ 

دعوة اهللا إىل    ،يف هذه ادلعوة، �د لك اجلنس البرشي، لك أبناء آدمتم هذا العمل من أجل �د اهللا.  �). و١٩-١٧:  ٣(
ار اخلنادق  ،مدعتَ فاملحاسب العام المُ   .أجربالرضورة مهنة ب، أنا ال أقصد  العمل  ا. و�هذالعمل   ، وابلنَّاء  ،واجلندي  ،وحفَّ

قون ، لكهمةوطالب املدرسة االبتدائيَّ  ،تقاعدوالمُ   د اهللا. خالل العمل اذلي يُمجِّ دعوة اهللا يف حياتهم من  �قِّ

ق    يقصد اهللا ل دعوة الزواج. لم  ، سنتأمَّ اخللقلة يف  تأصِّ ، باألخذ يف االعتبار تر��نا ىلع أن ادلعوات مُ ثمَّ  أن �قِّ
ح بأن هذا الوضع ليس حسنًا    ثمَّ   ،. فقد نظر اهللا إىل آدم ورآه وحيًدابمفردهم   إىل العمل اجلادلبرش دعوتهم  ا رصَّ

س الرجل واملرأة  عهد يُ�رِّ وهو  اء ُمعينًا نظً�ا آلدم، وداع الكهما إىل عهد زواج؛  خلق حوَّ   لك). ذل١٨:  ٢  (ت�و�ن
آدم يف الًك من مهام اإلكثار والتسلُّط. وىلع انلحو ذاته، إن    ةعيناء مُ من أجل اآلخر مدى احلياة. اكنت حوَّ   نفسهما 

)، و�ذا أفاض اهللا عليهما ٩-٨:  ٧كورنثوس    ١(  عزو�ةاملؤمن مدعو إىل طلب الزواج، ما لم ت�ن هل أو هلا دعوة إىل ال
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 ، وأم  ،وأب  ،وزوجة  ،زوج–  االجتمايع  بادلور   تتعلَّقدة  تعدِّ ة مُ شتقَّ . هذه ادلعوة ختلق دعوات مُ أوالًدابرب�ته، ينجبان  
 هللا وحده. ا �كرامملجد والقيام بها ينبيغ  اتمسؤويلَّ ور ا دوواحد هل أفلك  –وأخت ،وأخ ،وابنة ،بنا و

). يص�  ٢٦:  ٢٠إىل القداسة (الو��    اعيًا إيَّاهم)، د١٥:  ٢كتب اهللا ناموسه ىلع قلب لك إ�سان (رومية    اخللقثاثلًا، يف  
يف شخص �سوع املسيح. هذا انلاموس    هستعالنايف الوصايا العرش، و� انلهاية اكتمل    هذا انلاموس أ�رث حتديًدا

بطل دعوة  يُ يدعو إىل الكمال اذلي ال �ستطيع أي خايط بلوغه، ل�ن عجزنا �سبب السقوط عن طاعة انلاموس ال  
، ىلع الرغم من  وهكذا).  ١٠:  ٣نحيا (غالطية  فأن نفعل هذا    ،اهللا اكملأن  أن نص� اكمل� كما  إىل  انلاموس نلا  

 ته. باذلنب �سبب خطيَّ  �شعرو ،فلك إ�سان يدرك دعوة اهللا هل إىل القداسة و�ىل الكمال األخاليقة، غنا يف اخلطيَّ تمرُّ 

ر  ت اهللا هذه الشعوب رًدا منه ىلع �اولة بناء برج بابل، تطوَّ رابًعا، بعدما تضاعفت العائالت إىل شعوب و�عدما شتَّ 
، خاصة اختيار َمن �مل   حاسبةنظام احلُ�م واتلجارة داخل اثلقافات لرُتيس أسس المُ  والُسلطة. لك هذا قد تع�َّ

الُمجتمع،    سلطاتاهللا هو َمن يُع�ِّ    ). وألنَّ ٤-١:  ١٣الُسلطة يف أي ثقافة أو مجاعة، يلُعلن مشيئة اهللا و�رادته (رومية  
دعوة  السلطات  ىل طاعة  اليت وضعها. إن ادلعوة إالسلطات  سة خلدمة العائالت، فهو يدعو لك إ�سان إىل طاعة  املؤسَّ 

ف  مني دولة، و أل  ح�م الرئيس يف امل�ل إىل    الزوجاسة  ئ، من رموجودة ىلع لك املستو�ات يف العمل إىل    الُموظَّ
عندما تطلب السلطة من  هو    ��ون مطلو�ًا و   السلطةر فيها عصيان  ما احلالة الوحيدة ال� يتربَّ االبن يف امل�ل. إنَّ 

وعدل    حتقيق بر ة  أمام َمن يف الُسلطة مسؤويلَّ أيًضا  تضع    السلطةدعوة اهللا إىل طاعة  ف   .اخلطيَّةأي إ�سان اقرتاف  
أىلع   �اسبةبناًء وتريس    السلطةللسلطة. بهذه الطر�قة، تُقيم دعوة اهللا إىل طاعة    مارستهماهللا يف العالم يف أثناء  

 من أرسة الفرد، حامية من اضطراب الفوىض وظلمها. 

س عن العديد من دعوات اهللا جلميع البرش،  قدَّ موضوع ادلعوة يف الكتاب المُ   حول لكمة �سيطة  ت�شف دراسة  
ة موجودة يف لك ماكن وقابلة للتطبيق ىلع أي ص كيف أن دعوات اهللا األساسيَّ ول�ن ما نظرنا فيه حىت اآلن يلخِّ 

  ة البرش�َّ   قدرة  إظهار  عن  بعيًدا   هذه،  ادلعوة  �االت  من  �ال  لك  أن  يف  البرش  جتر�ة  لتوتمثَّ  يف أي وقت.  إ�سان
  غادر ي  أن  قبل   اهللا،  ل�ن  .وللفساد  ةللخطيَّ   وسائل  ادلعوات  هذه   اكنت  كيف  ذلك   عن   عوًضا   أظهر   حتقيقها،  ىلع
اذلي    املسيَّا ن العمل الفدايئ اذلي سيصنعه يف يوم ما من خالل  عبالفعل يف احلديث    بدأ  قد  اكن  ة،اجلنَّ   اءوحوَّ   آدم

الرب اذلي   و�منحهم دفع ثمن خطايا شعبه، سي ،، اذلي حبياته موته وقيامتهاملسيَّا ). هذا ١٥: ٥ة (ت�و�ن �سحق احليَّ 
م �ستطيعوا بلوغه، و   ال هو �سوع املسيح، اذلي فيه �د الًك من دعوات من    يَّا لك دعوات اهللا إىل شعبه. هذا املس  �ُتمِّ

 دة. اهللا جديدة وأخرى ُ�دَّ 
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ه  لكنَّ والعصور،    رب ة البرش عل ادلعوات من منظور الفداء، نعلم أن اهللا لطاملا اكن طو�ل األناة ىلع خطيَّ نتأمَّ   عندما 
ة ارجيَّ اإل�يل اخل دعوة  �    هذه ).  ٣٠:  ١٧اتلو�ة واإليمان باملسيح (أعمال الرسل    ن يدعو لك إ�سان يف لك ماكن إىلاآل

املؤمنون إىل العالم. فالراعة اذلين يعظون من املنرب واملؤمنون اذلين ي�رزون جل�انهم يقدِّ   اليت  مون للك  �ملها 
  املوضوعة ظ�  هذه � دعوة الفداء العُ   ة اليت لإل�يل: تُب وآمن بيسوع املسيح وستخلُص.ة املجانيَّ إ�سان العطيَّ 

ات إىل العالم، وتقع عل  اإلرسايلَّ   تُغذِّيأمام لك رجل وامرأة وطفل. كما أن هذه ادلعوة تقود كنيسة العهد اجلديد، و
 اعتق لك مؤمن. 

 ة، هناك أيًضا، عندما يُ ارجيَّ اخل ادلعوة    و�ما أن هناك
َ

ة. إن تلك ادلعوة اخلارجيَّ ة ترافق   املرء ثانية، دعوة داخليَّ ودل
  عندما ).  ٢٧:  ١٠يعرف خاصته، و�دعوهم بأسمائهم (يوحنا    فاهللا.  يقوم به اهللا وحدهعمل    وهو الرب؛    هو من ص  ال اخل 

كما هو ُمعلن يف اإل�يل. وعليه، ت�ون    �تلك عليهيك ينال �سوع املسيح و  ه الروح القدس ثانيةً ودِل ، يُ ئيُفدى اخلاط
ة  ة وادلاخليَّ اخلارجيَّ   دعوة اهللا. إن  هو َمن يقوم بها دائًما  وحده     اهللالة دائًما ألنَّ ا اليت لإل�يل فعَّ ة  ادلعوة ادلاخليَّ 

ان اجلليل    �سيطة مند مجاعة  رَّ الكنيسة من ُ�   انطالقعرص العهد اجلديد. فهاتان ادلعوتان ترسمان و�رشحان    تُم�ِّ
  ة.ة ولسان وأمَّ � من لك قبيلإىل جسد اعل� من اخلطاة املفديِّ 

).  ٢٩:  ٨ىلع صورته (رومية  نلص�  �شكيلنا  يف    أيًضا   نا تبدأاليت تغ�ِّ ولة من خالل الرب �سوع  ا دعوة اهللا الفعَّ   أنَّ 
ل�. بل يع� أن عمل قداسة  تجوِّ لوا إىل اكرز�ن مُ حتوَّ اذلين  �  ارص�ِّ انلار�ن  جَّ انل   مثل  مجيًعا   هذا ال يع� أننا سنص� 

ة  اخلطيَّ اآلن  ة الروح القدس، نقاوم  يف حياتنا. و�قوَّ   بالفعلاليت تعمل    قيف نطاق سياج دعوات اخلل  يتماهللا فينا  
الزوج دعوته إىل الزواج  يقبل  لرب ب�ل قدرتنا.  كما لونعمل  تنا إىل العمل،  دعو  ننال�ن    .القداسة  �سىع إىلو

دعوتها إىل الزواج وختضع لزوجها كما ختضع الكنيسة    وتقبل الزوجة املسيح الكنيسة.    حبَّ أو�ب زوجته مثلما  
  �شكرٍ   استجابةٍ يف  ساعيًا �وها    ،املؤمن دعوته إىل القداسة�قبل  لرب. ولوادليه كما    األم�  االبن�طيع  و  .للمسيح

الُسلطة سلطته ىلع اآلخر�ن. واملؤمن  ال يفرض  عمة اهللا.  نل السلطةاملؤمن اذلي يف  بفرح  �ضع هلا    الواقع حتت 
،  عملادلعوة إىل ال–ة يف حياتنا  دعوات اهللا الرئيسيَّ   ن يقف وراء لك ذلك. بهذا، فإنَّ اهللا هو مَ   و�طيعها، اعلًما أنَّ 

ة لإل�يل، ودعوة اإل�يل لسلطة، وادلعوة اخلارجيَّ وادلعوة إىل الزواج، وادلعوة إىل األخالق، وادلعوة إىل اخلضوع ل
ومن خالل الفداء تلحقيق قصد اهللا يف العالم، و�ده من خالل عبادة �سوع    قتعمل مًعا من اخلل  –لة ا ة الفعَّ ادلاخليَّ 

  املسيح يف الكنيسة.

 

 . )Presbyterian Church in America( ة يف أمر��ا يف الكنيسة املشيخيَّ  قسيس القس جو هوالند هو 
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 .  تيبوتلوك تم �رش هذه املقالة يف األصل يف �لة 
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