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 اكتشاف دعوة اهلل والواكلة األمينة عليها 
 بقلم: فريد جريكو 

نريد مجيًعا أن يكون حلياتنا معىن، وأن نتأكَّد من كون حياتنا تتبع مساًرا يتوافق مع مشيئة اهلل. بل وربما خنىش  
ة مشيئة اهلل. فيف انلهاية،  تعرُّضنا ألمور سيئة إذا ما ِحدنا عن مشيئة اهلل. ال بأس أن نرغب يف أن نكون داخل دائر

(. لكن، تكمن الصعوبة احلقيقية يف كيفية  42:  22صَّلَّ يسوع نفسه قائًًل: "ِِلَُكْن اَل إَِراَدِِت بَْل إَِراَدتَُك" )لوقا  
اكتشاف مشيئة اهلل حلياتنا. سيكون األمر يف اغية البساطة إذا كتب الربُّ نلا رسالة يف السماء، أو إذا أعطى لكَّ 

ن عًلمة فائقة للطبيعة. فلن يساورين أدىن شك إذا استيقظُت ذات صباح فوجدُت السحب تكوِّن مًعا عبارة  مؤم
الفًلنية"(. لكنَّ   "ُكن مهندًسا!" )بل واألفضل من ذلك أن تكوِّن مجلة "كن مهندًسا كهربائيًا دلى الرشكة 

ر يف حكمته غري املحدودة أال يعلن عن مشيئته اخلاصة ل لكِّ مؤمن بهذه الطريقة. وأخىش أنه حىت إذا فعل الرب قرَّ
يف السماء، واستنتج من ذلك أن   "G.P.C" ذلك، فإنين لن أفهم مشيئته. حتيك قصة قديمة عن رجٍل شاهد األحرف

لكن فعليًّا، اكن هذا الرجل يعاين من صعوبة يف   .(Go Preach Christ) "!اهلل يقول هل: "اذهب اكرز باملسيح
فتقر إىل املعرفة الكتابية الًلزمة. وعندما ذهب إىل صديٍق هل وأطلعه ىلع خططه، أجابه الصديق: "ربما  اِلواصل، وي

 "(Go Plant Corn) ’!تقول الرسالة ‘اذهب وازرع ذرة

لكن يف الوقت نفسه، ليس من قبيل احلكمة أن نظن أن مجيع البرش موهوبون بالتساوي يف لكِّ أنواع املهن. تأِت  
، واليت تويح ضمنًا بأن اهلل داع لكَّ واحد  (Calling) "من اللكمة الًلتينية اليت تعين "دعوة (vocation) "لكمة "مهنة

منا إىل استخدام املواهب اليت حصل عليها. فعَّل املؤمنني أال ينكروا تمتُّعهم باإلماكنيات، واملواهب، واالهتمامات،  
نني تلك األمور. وُيتلف لكُّ واحد منا عن اآلخر يف مواهبه، ألن  ألن الكتاب املقدس ُُيربنا بأن الرب يعطي املؤم

ر أن تكون هذه يه الطريقة اليت يبين بها كنيسته وجمتمعه. ُُيربنا الرسول بولس بأن "ِهبَاِت اهلِل وََدْعَوتَُه  اهلل قرَّ
نََداَمٍة" )رومية   بًَِل  )رومية  29:  11يِهَ  اهلبات خمتلفة  تلك  وبأن  ونر6:  12(،  األشخاص  (.  يويمٍّ يف  بشلك  ى ذلك 

املحيطني بنا. فابلعض يتفوَّق يف الرياضيات واألرقام، بينما يتألَّق ابلعض اآلخر يف اللغات. وابلعض ينجذب إىل  
ل ابلعض اآلخر العمل املنفرد. وابلعض حيب أن يبدأ   املهن اليت تستلزم تعاُونًا مع أشخاص آخرين، يف حني يفضِّ

ة، يف حني يََُسُّ ابلعض اآلخر بالعمل يف أماكن قائمة بالفعل. ال بأس باالختًلفات، لكن ثمة  دائًما مشاريع جديد 
:  4كورنثوس  1أهمية حيوية أن ندرك أن تلك االختًلفات ليست نتاج جهودنا الشخصية، بل يه من عند الرب )

7). 
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  كيف يُمكنين اكتشاف دعويت؟

املختلفة، فالسؤال ابلدييه اِلايل إذن سيكون: كيف يمكن أن أعرف    إذا اكن للكِّ واحٍد منا مواهبه واهتماماته
غ للخدمة، لكنه يمكن أن ينطبق أيًضا ىلع اذلين   طبيعة دعويت؟ هذا السؤال أسايسٌّ لذلين قد يُدَعون إىل اِلفرُّ

ق يف عملنا، وذلا من   ر يف  يعملون يف املجاالت العلمانية. فإننا نرغب يف اِلمتُّع بانلجاح واِلحقُّ املنطيق أن نفكِّ
طبيعة دعوتنا. األمر األول اذلي جيب أن نفهمه هو أنه ما من فرق جوهري بني ادلعوة إىل اخلدمة وادلعوة إىل أيَّة  
مهنة أخرى. أعين بذلك أن َشغل املؤمن وظيفة مياكنييك سيارات، أو طبيب، أو مهندس، ال جيعله أقل إيمانًا من 

الُمرسل. ص أو  الكنيسة  أن رايع  يعترب  أال  املؤمن  تلزمه مواهب ومهارات خمتلفة، لكن ىلع  أن لكَّ عمل  حيح 
امتهانه وظيفة "علمانية" بداًل من العمل يف الكنيسة أو اخلدمة ينمُّ عن فشل. اكن هذا واحًدا من مبادئ اإلصًلح  

املرء َمرضية دلى الرب، بغض العظيمة، اليت اكن مارتن لوثر هو أفضل من روَّج هلا. علَّم لوثر بأن مهنة )دعوة(  
نون آنذاك بأن كونك راهبًا أو اكهنًا  انلظر عن طابعها ادليين. واكن هذا فكًرا ثوريًّا يف أيام لوثر، ألن انلاس اكنوا يلقَّ
هو أسىم أشاكل ادلعوة ىلع اإلطًلق، وبأن لكَّ الوظائف األخرى أدىن منها. وقد أوىح ذلك ضمنًا بأن اهلل ال يََُسُّ  

ليًّا باملزارعني، أو اخلبازين، أو صانيع األحذية. واكن االخنراط يف أيِّ عمل آخر خارج جمال اخلدمة معناه إهدار  فع
املرء الفرصة يلكمل إيمانه باألعمال الصاحلة، وفقدان يقني اخلًلص انلابع من اتباع دعوة كهذه. يف املقابل، علَّم  

ممنوحة هلم من اهلل، أي عمًًل ُيدمون به املحيطني بهم. وقال لوثر إنه حىت   لوثر بأن جلميع املؤمنني ماكنًة يف احلياة
بة اللنب املتواضعة يه "أداة يف يد اهلل حللب األبقار   ."حًلَّ

حة، بل  ويف ضوء هذا املبدأ املهم، علينا، عندما نكون بصدد اكتشاف دعوتنا، أال خنتار "األفضل" بني املهن املرشَّ
أن نفحص مواهبنا واهتماماتنا، حىت نكتشف املهنة األنسب نلا. ومرة أخرى، إذا اكن اهلل هو  علينا يف املقابل  

فإن أفضل إرشاد   للطبيعة إلرشاد شعبه إىل دعوتهم،  فائقة  املعتاد ال يعطي عًلمات  املواهب، وإذا اكن يف  مانح 
أهَّ  نفتِّش عن أكرث دعوة  اكتشاف دعوتنا هو أن  انلاحية، ال  يُمكننا احلصول عليه ألجل  لنا اهلل هلا. ومن هذه 

ُيتلف العمل يف جمال اخلدمة عن اتباع أيَّة دعوة أخرى. فإننا نفحص أنفسنا وإماكنياتنا، ونطلب تأييد ومشورة  
د ادلعوة املناسبة نلا. ُدِعيت هاتان الوسيلتان املستخَدمتان للتقييم عرب اِلاريخ باسم "ادلعوة   املحيطني بنا، حىت حندِّ

خلية" و"ادلعوة اخلارجية"، وذلك عند تطبيقهما ىلع ادلعوة إىل خدمة اإلجنيل. وعند تناُونلا لدلعوة ادلاخلية ادلا
وادلعوة اخلارجية، ثمة أهمية أن ندرك أنه يمكن تطبيقهما أيًضا ىلع املجال العلماين، لكن فقط يف ظلِّ ظروف  

 .خمتلفة
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  ادلعوة ادلاخلية

الكت الًلزم  األول  هذا  اِلقييم  ُديِع  الشخصية.  واهتماماته  ومهاراته،  ملواهبه،  الشخص  تقييم  هو  ادلعوة  شاف 
املشاعر   فتلك  ادلاخلية.  والرغبات  باملشاعر  بالاكمل  يتعلَّق  أنه  يعين  ال  هذا  لكنَّ  ادلاخلية،  بادلعوة  اِلقييم 

عتبار. فادلعوة ادلاخلية تنطوي  والرغبات تمثِّل إحدى عنارص ادلعوة ادلاخلية، لكن ينبيغ أخذ املزيد أيًضا يف اال
يتمتَّعون بها، واملواهب اليت  املهارات اليت  يتأمل األشخاص يف  تقييٍم للنفس. فمن الصواب واجليد أن  أيًضا ىلع 
عِطيت هلم، وكذلك يف رغباتهم يف مهن معينة. فلكُّ جانب من هذه اجلوانب مهم ِلقييم انلفس تقييًما سليًما. ولن  

ُ
أ

يئًا إذا جتاهل مواهبه أو مهاراته. فيف هذا الزمان، أصبحت الفكرة اليت مفادها أن املرء جيب أن أال ينتفع املرء ش
ُيتار سوى املهنة اليت جيد يف داخله شغًفا من حنوها، وأنه جيب أال "يتنازل" ابلتة ويقبل بأيَّة مهنة أخرى، وأن عليه  

ح أن اِلوق إىل شغل مهنة معيَّنة حنبها وتروق نلا هو أمر مهم،  دائًما "اتباع قلبه"، حتظى بشعبيٍة مبالغ فيها. صحي
 .لكنه ليس اكفيًا. فلو اكن اكفيًا، لكنُت اآلن ألعب يف دوري ابليسبول

ى كثرًيا جمرد الرغبة يف مساعدة اآلخرين،   من جهة ادلعوة إىل خدمة اإلجنيل، ىلع سبيل املثال، يلزم توافُر ما يتعدَّ
لك للنجاح فيها. ويبدأ ذلك  أو إجياد املعىن يف   الرب، فهو ال بد أن يكون قد أهَّ دعوتنا. فإذا جاءت دعوٌة من 

باستيفائك متطلِّبات خدمة اإلجنيل. فًل تأِت دعوة املسيح ايلوم إىل خدمة اإلجنيل مثلما جاءت إىل مىت، حني قال 
ة املسيح املرء إىل محل اسمه واتِّباعه. يف هل شخص املسيح بشلك مبارش: "اتبعين"؛ بل تبدأ ادلعوة إىل اخلدمة بدعو 

اغبلية األحيان، يسىع انلاس إىل اخلدمة بهدف إمخاد صوت عدم الرضا يف قلوبهم. فمن السهل أن أقع فريسة للفكرة  
القائلة بأنين إذا كرسُت حياِت خلدمة اإلجنيل، سيقبلين اهلل، وسياكفئ هذا اِلكريس باحلياة األبدية. فإن الرشط  

بالفعل المُ  سبق األسايس خلدمة اإلجنيل هو أن يكون الشخص قد ُديع بصفة شخصية من اهلل، وتصالََح معه 
 (Horatius Bonar) بواسطة عمل املسيح املكتمل، أي أن يكون اهلل قد داعه باسمه. طرح هوراشيوس بونار

أن يكون مؤمنًا َحِقيِّقيّا. فًل بد أن    هذه الفكرة نفسها منذ ما يزيد ىلع قرن مىض، قائًًل: "اخلادم احلقييق ال بد
ن من دعوة اآلخرين إىل اهلل   ."يكون هو نفسه مدعوًّا من اهلل قبل أن يتمكَّ

ىلع خادم اإلجنيل املحتَمل أن حيرص ىلع أال يقع فريسًة للسيع حنو الكمال، وأال يبالغ يف اثلقة بنفسه وبإماكنياته. 
تدفع اإلنسان إىل اِلوقُف قليًًل قبل اختاذ هذا املسار، يف إدراٍك منه ملدى    فإن طبيعة هذه اخلدمة نفسها ينبيغ أن

(. فعندما يكون املرء بصدد  5: 3كورنثوس 2عظمة هذا العمل، فيهتف مع بولس قائًًل إنه غري كفٍو هلذه األمور ) 
ان كفًوا، عن طريق تزويده  فحص نفسه، عليه أن يتطلَّع إىل ذاك اذلي يمنح البرش مواهب. فاهلل هو َمن جيعل اإلنس

باإلماكنيات، واملهارات، وكذلك بالسلوك اذلي حيتاج إيله يلنجح يف العمل يف جمال اخلدمة. ليس رضوريًّا أن تتوافر  
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تقييًما متضًعا للنفس جيب أن يُظِهر توافُر   املرء إىل خدمة اإلجنيل، لكنَّ  املواهب اكملًة قبل أن يسىع  لكُّ هذه 
هلذه اخلدمة )ىلع سبيل املثال، فهم للكتاب املقدس، وقدرة ىلع اِلعليم(. كذلك، ىلع خادم اإلجنيل    املواهب الًلزمة

مة يف  . فعليه  1، ويف تيطس 3تيموثاوس 1املحتَمل أن يطرح ىلع نفسه أسئلة صعبة بشأن املؤهًلت الشخصية املقدَّ
إزاِله ينبيغ  عقبات  جمرد  ليست  الشخصية  املؤهًلت  تلك  أن  يدرك  هات أن  اِلوجُّ تمثِّل  لكنها  الطريق،  من  ا 

والسمات الًلزمة للنجاح يف جمال اخلدمة. أخرًيا، ىلع اإلنسان أن يفحص نفسه من أجل حتديد ما إذا اكن ملزتًما  
بالعمل يف جمال اخلدمة. فااللزتام أمٌر حيويٌّ يف اخلدمة، اكاللزتام بانلمو الرويح، واالتضاع، واملعرفة، واالنضباط، 

كمة، والقيادة، ىلع سبيل املثال ال احلرص. فعندما يضع أحدهم يده ىلع املحراث، ينبيغ أال ينظر إىل الوراء )لوقا واحل 
م بولس إرشاًدا ممتاًزا يف تقييم انلفس: فقد اكن يَعلَم أنه ليس اكمًًل، وأنه لم يصبح بعد ما سيكون  62:  9 (. ويقدِّ

أيًض  يَعلَم  املستقبل، لكنه اكن  السيع حنو اهلدف )فيليب  عليه يف  السليمة إىل ادلعوة  12:  3ا أن عليه  (. وانلظرة 
 .ادلاخلية تأخذ ذلك بعني االعتبار

  ادلعوة اخلارجية

بقدر أهمية ادلعوة ادلاخلية، لكنها ليست اجلزء الوحيد من اكتشاف دعوة اهلل. فحىت اِلقييم ادلقيق للنفس يغفل  
فضل تأكيٍد لويع املرء الشخيص بطبيعة دعوته هو اِلأكيد اخلاريج. ويف حالة  عن بعض األمور. وهلذا السبب، فإن أ

خدمة اإلجنيل، سيتخذ ذلك شلك تأييٍد من جسد املسيح دلعوة املرء. ال يمنح املسيح أحدهم مواهب دون أن يتيح  
عها. وأف ضل مساعدة يمكنك  هل الفرصة ملمارستها، وذللك، فبمقدور الكنيسة أن تقيِّم مواهب هذا الشخص وتشجِّ

د ما إذا كنَت مدعًوا للخدمة أم ال، يه أن ختدم اهلل يف الوقت احلارض، وأن تمتحن مواهبك  احلصول عليها يك حتدِّ
من خًلل اِلجربة. ويف الواقع، تأِت ادلعوة إىل اخلدمة يف املعتاد يف أثناء ممارسة املرء للخدمة يف الكنيسة. فوجود  

ا للخدمة، ألن اهلدف من تمتُّعه بأية موهبة  مواهب خدمة دلى أحدهم سيؤ دِّي إىل مًلحظة شعب اهلل لكونه مدعوًّ
  .هو استخدامها يف وسط اجلسد. وهذه املواهب جديرٌة باإلكرام واِلقدير من الكنيسة

جيب أال ننظر إىل أموٍر من قبيل احلاجة إىل توصيات شخصية، أو اخلضوع الختبارات رسامة، أو االنتخاب من 
ق من صحة ادلعوة اخلارجية. ش عب الكنيسة ىلع أنها رضورات بريوقراطية، لكنها يف املقابل بمثابة مظاهر للتحقُّ

فًل يتمتع أي شخص بالسيادة اِلامة ىلع دعوته، وال سيما إذا اكنت دعوة خلدمة اإلجنيل. ومصادقة آخرين ىلع  
إىل دعوة معينة أم ال. فإذا أتيحت فرٌص ألحدهم  مواهب املرء يه أمر حيوي ِلحديد ما إذا اكن جيب أن يسىع  

ملمارسة واختبار مواهبه يف جمال اخلدمة، وإذا قوبِلت تلك اِلجارب بتشجيع وتأييد من اآلخرين يف الكنيسة، فكم  
وكم سزتداد ثقته بشأن دعوته؟ وإذا خضع أحدهم ملزيٍد من الفحص من قبل أناس يمارسون بالفعل خدمة اإلجنيل، 
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الوقت وأظهرت   هل تلك االختبارات كونه مؤهًًل، سواء من حيث سريته أو مواهبه، تكون هذه بركة رائعة. يف 
نفسه، إذا تلَّقَّ أحدهم حتذيرات من مؤمنني آخرين بأنه ال يبدو مناسبًا للخدمة، وعجز عن استكمال االختبارات  

ته يف العمل بمجال اخلدمة. فربما اكنت رمحة  ىلع حنو ُمرٍض، فعليه إذن أن يتوقف، وأن جيري تقييًما شامًًل لرغب
  .اهلل حتميه من ألم، ووجع قلب، وفشل حمتَملني

د أنه يك يمارس املرء العديد من   تمتُد هذه ادلعوة اخلارجية إىل أبعد من اخلدمة لتشمل مهنًا أخرى أيًضا. فمن املؤكَّ
سبيل املثال، أن جيتازوا اختبارات املجلس الطيب،  املهن، ينبيغ أن حيصل ىلع موافقة خارجية. فعَّل األطباء، ىلع  

وىلع املحامني استكمال اختبارات انلقابة؛ كذلك، ىلع املهندسني، واملعماريني، والفنيني مجيًعا أن يستوفوا متطلِّبات  
املاهري املهنة. هذه االختبارات والشهادات تساهم بالفعل يف منع غري  ن من  معيَّنة للحصول ىلع ترصيٍح بمزاولة 

ر أنين عندما جنحُت منذ   ممارسة تلك املهن، لكنها تساهم أيًضا يف الُمصادقة ىلع مهارات األشخاص ومواهبهم. أتذكَّ
ا ىلع أن أصري حماميًا. واكن هذا اِلأكيد نافًعا للغاية  زين ذلك حقًّ عدة سنوات يف اجتياز اختبار نقابة املحامني، حفَّ

، وخًلل أيام طواٍل من العمل، واملتطلبات الصعبة للمشاريع. فلم يكن وجوب  يف األشهر والسنوات اليت تلت ذلك
ممارسيت هلذه املهنة جمرد فكرة يف رأيس، بل قد رأى خرباء يف هذا املجال أنين أتمتع باملهارات الًلزمة للنجاح.  

ق    وعليه، فحىت إن لم يكن هناك اختبار رسيم أو شهادة رسمية مطلوبة ملمارسة مهنة معينة، أشري عليك باِلحقُّ
من تمتعك باملواهب الًلزمة هلذه املهنة من مصادر أخرى خارج نفسك. فإن احلكمة وادلعم الذلين يمكن أن  

ران بثمن  .حتصل عليهما من اآلخرين ال يُقدَّ

   كيف أكون وكيًًل أمينًا ىلع دعويت؟ 

ر فيه هو كيف يمكن أن نكون والك ء أفضل ىلع دعواتنا. فابلعض قد يفحصون  األمر األخري اذلي جيب أن نفكِّ
شعورهم الشخيص حيال دعوتهم، ومواهبهم، ومهاراتهم، واهتماماتهم، ثم ُيضعون ِلقييم خاريج من جهة األمر 
ل إىل نتيجة ال يشوبها خطأ. ويف بعض األحيان، ندرك أننا لم نتَّخذ أفضل قرار، وأننا حباجة إىل  نفسه، دون اِلوصُّ

تلك احلالة، ستكون أكرب محاقة أن نميض قدًما ىلع الرغم من وجود ديلل دامغ ىلع أننا اخرتنا املهنة    تغيري مسار. يف
ون بمرور الوقت. فعندما نزتوج، أو ننجب أطفااًل، أو ننتقل إىل أماكن جديدة، أو   اخلاطئة. كذلك، انلاس يتغريَّ

، ويمك ن أن نكتسب مواهب ومهارات جديدة لم  حىت نكتسب خربات جديدة، يُمكن الهتماماتنا أن تتغريَّ
ًدا،   نكن نعرف قبًًل قط أنها دلينا. إذا حدث ذلك، قد تتيح نلا عناية اهلل فرًصا جديدة ملمارسة مهن جديدة. وجمدَّ
شعبه   اهلل ظروف  ُيَغرّي  ما  فكثرًيا  أخرى.  مهنة  ابلحث عن  من  بأس  أعًله، ال  املذكورة  املعايري  مرااعة لكِّ  ومع 

 .ىت يساعدهم ىلع انلمو يف املسيحوحياتهم ح
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عند اِلفكري يف دعوتنا، ثمة أهمية أن نسىع إىل استخدام املواهب اليت منحنا اهلل إياها، وكذلك إىل تمجيد اهلل من  
خًلل ممارسة تلك املواهب. وإذا اكن هذا يعين أن خنتار مهنة جديدة، فليكن. فإنين أعتقد أن اهلل أرشدين شخصيًّا  

ق من صحة  إىل ثًلث د عوات ىلع األقل. فقد بدأُت حياِت مقتنًعا بأنين سأكون شخًصا أكاديميًّا، وسعيُت إىل اِلحقُّ
هذه ادلعوة عن طريق اِلعليم. ثم أصبحُت بعد ذلك ىلع قناعة بأن األوساط األكاديمية ليست ادلعوة األنسب يل،  

من عقٍد من الزمان. وبينما كنُت أمارس تلك املهنة، وبداًل من ذلك مارسُت القانون، حيث عملُت حماميًا ملا يقرب  
عين أيًضا املحيطون يب يف الكنيسة ىلع اتِّباع هذا   شعرُت بأنين مدعوٌّ إىل خدمة اإلجنيل )ادلعوة ادلاخلية(، وشجَّ

نفتًحا املسار )ادلعوة اخلارجية(. أرجو أن أخدم الرب بهذه الطريقة حىت نهاية حياِت، لكن يلعَّ أيًضا أن أظل م
 .دائًما لقيادة الرب وإرشاده. يلت الرب يقودك إىل ثقٍة مماثلٍة فيه، ِلعلم أنه حيمل بني يديه لكَّ أيامك ودعواتك

 

 ( بمدينة اكِت، والية تكساس. PCA( هو كبري راعة كنيسة املسيح )Fred Grecoالقس فريد جريكو )
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