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أمثلة دلعوات يف الكتاب املقدس
بقلم سكوت ريد

َّ
عند مرحلة أو أخرى يف احلياة ،يطرح اجلميع السؤال اتلايل :ما اهلدف من وجودي هنا؟ ال يتعلق ذلك بالسؤال
َّ
ً
عموما عن املعىن العام للحياة (أي الغرض من وجود اإلنسان أو من تاريخ العالم) ،إنما يتعلق باألحرى
األكرث

بادلعوة الفردية لإلنسان .بتعبري آخر ،ما اذلي ز
يمِّينا حنن البرش املخلوقني ىلع صورة اهلل بعضنا عن بعض حبيث
خ
ُ
ُ
َ
َ
اُّتذت
زارع واآلخر جندي؟ هل ِ
ال يمكن استبدال أحدنا باآلخر؟ فلم أحدنا اكتب واآلخر مرصيف؟ ولم أحدنا م ِ
مثل هذه القرارات بمحض الصدفة ،أم فقط نتاج ظروف بيئية ،أم إنها ز
تعِّب عن يشء أعمق داخل قلب الشخص؟
ادلعوة فكرة كتابية
ز
متعددة من ادلعوات .فقد داع اهلل ً
أناسا إىل االستماع إىل ما يقوهل هلم ،يف بعض
يشري الكتاب املقدس إىل أنواع
األحيان بطريقة خاصة للغاية ،كما يف حالة الفىت صموئيل "انليب" ( 1صموئيل  ،)3ويف أحيان أخرى بطريقة اعمة،
َّ
كما يف حالة ادلعوات اليت قدمها األنبياء للشعب قائلني" :اسمعوا لكمة الرب!" كذلك ،نقرأ يف الكتاب املقدس عن
تلك ادلعوة اخلاصة للغاية القارصة ىلع األنبياء ،وهو احلدث اذلي انطوى يف املعتاد ىلع خماطبة للرب للنيب من
َّ
َّ
تضمنت دعوة إشعياء يف اهليلك لك العنارص الرئيسية
املحرض اإلليه وتكليفه باملهمة انلبوية .ىلع سبيل املثال،

ز
خ
وتفاعل بني الرب والاكئنات السماوية ،وتردد انليب ،ومنح عالمة،
لدلعوة انلبوية ،من تلقيه رؤيا للسماويات،
ٍ
َّ
وفحوى الرسالة انلبوية الواضحة املراد توصيلها إىل الشعب (إشعياء  .)6تلَّق أنبياء آخرون دعواتهم إىل شغل
ُ
ُ
الوظيفة انلبوية بطريقة متشابهة :فقد ديع حزقيال بينما اكن يف السيب ،وديع بولس بينما اكن يف طريقه إىل دمشق،
تلك ادلعوة اليت وصفها طوال فرتة خدمته بأنها ديلل رشعيته كرسول.

َ َّ
لكن ،ال يلزم أن تكون ادلعوة احلقيقية استثنائية وفوق طبيعية ،األمر اذلي نقرأ عنه ً
املستمدة
أيضا يف األمثلة
من الكتاب املقدس .فعىل سبيل املثال ،اختار اهلل داود يلكون ملك إرسائيل مع أن صموئيل انليب لم َ
ير يف الصيب
َُْ ُ َ َْ ْ
ز
ب" ( 1صموئيل  .)7 :16وإن
السمات اجلسدية ابلديهية اليت اكن يلتوقعها دلى أي ملك ،لكن الرب "ينظر ِإىل ٱلقل ِ
َّ
أهلته للجلوس ىلع العرش ،ىلع عكس شاول اذلي َّ
جرده عدم إيمانه من مؤهالته .ورغم ذلك،
أمانة داود ادلاخلية
َّ
َّ
مرت سنوات بني تليق داود دعوته وارتقائه العرش بالفعل ،األمر اذلي أتاح دلاود الفرصة يك يتأهب لدلعوة اليت
عيَّنها اهلل حلياته .وألن داود اكن رايع غنم يف حداثته ،فقد تعلَّم املهارات األساسية الالزمة لقيادة ز
أي قطيع ومحايته
َّ
ً
ً
شائعا ُ
للملك يف العهد القديم) .كما تعلم االتكال ىلع أمانة الرب يف الوفاء بوعوده هل .وهذا
تشبيها
(اكن الريع
َّ
االتكال ىلع الرب هو ما أمد داود بالشجاعة والصالبة اليت اكن حباجة إيلها يف معركته ضد جليات ،ذلك احلدث
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اذلي أبىل فيه داود ىلع حنو يليق بملك بطل أمني ،ىلع انلقيض ً
تماما من السلوك غري امللويك لكيَّة اذلي أبداه شاول.
ٍ
ٍ
ز
وبسبب توِّل داود وظيفة اعزف ابلالط املليك ،صار ىلع دراية جيدة بسلوك شاول الغريب ،وكذلك بفن احلُكم

واإلدارة يف مملكة إرسائيل .وىلع األرجح ،استطاع داود يف ذلك الوقت أن يصقل موهبته وفنه حىت صار شاعر
إرسائيل األبرز والاكتب للعديد من املزامري .هذه املراحل مجيعها أتاحت دلاود ً
فرصا للسيع وراء تتميم دعوته بأن

يكون ثاين ملوك إرسائيل .ينبيغ أن حنرتس من املبالغة يف الفصل بني الوظائف اليت شغلها داود يف أية فرتة من
َّ
ٍّ
حياته ،ودعوته كلك .فقد ظلت دعوته تتحقق بشلك طبييع ىلع مدار حياته ،حىت أننا نستطيع أن نقول ببعض اثلقة
إنه بينما اكن الفيت داود بني راعة الغنم ،اكن يسىع بأمانة إىل تتميم ادلعوة اليت عيَّنها اهلل حلياته.
كذلك ،تلفت قصة أستري انتباهنا إىل جانب آخر من ادلعوة اإلهلية وثيق الصلة بنا ايلوم بصفة خاصة .فيف هذه
ً
ً
القصة ،اغتنمت أستري فرصة أتيحت هلا لالرتقاء إىل أىلع املراتب يف اإلمِّباطورية الفارسية .فقد ُوهبت مجاال
َّ
ًّ
َّ
املقربة للملك .لكن ،لم تتضح دعوة أستري املحددة
فطريا أتاحا هلا فرصة االنضمام إىل ادلائرة
جسديًّا وذاكء

ً
واخلاصة إال بعد أن ارتَّق هامان إىل منصب رفيع يف اإلمِّباطورية ،ثم حاك مؤامرة إلبادة ايلهود املسبيزني .أعطى
َْ
ْ َ َ
ً
ُ
َّ
ُ
ت ِمث ِل هذا" (أستري .)14 :4
مردخاي ،قريب أستري ،تعريفا لدلعوة عندما نبه أستري إىل كونها وصلت إىل الملك "لِوق ٍ
ُ
فقد د ِعيت من اهلل يك ينقذ شعبه من خالهلا.
َ
ً
سفرا َّ ً
ُي َعد سفر أستري ً
ممِّيا بني أسفار الكتاب املقدس ألنه السفر الوحيد اذلي لم يُذكر فيه اسم الرب رصاحة .وهلذا
ً
انطبااع عن صعوبة العالم اذلي اعش فيه شعب اهلل حتت
الغياب ألية إشارة إىل اهلل تأثري قوي ،لكونه يعطي القارئ

ُ
زمن لم تكن فيه مالمح اإليمان الكتايب جليَّة مثلما اكنت يف فرتة ما قبل السيب يف يهوذا.
احلكم الفاريس ،يف ٍ
ً
يبني نلا ً
رصاحة ز
َّ
أيضا كيفية إدراكنا وفهمنا لدلعوة يف اعملنا املعارص .فيف اغبلية األحيان،
لكن غياب اسم اهلل
ز
تكون ادلعوة املسيحية مسألة متعلقة باُّتاذ قرارات نابعة من مواهبنا ،واهتماماتنا ،وأهدافنا الشخصية ،وكذلك
ز
من انلصائح احلكيمة اليت يقدمها املحيطون بنا ،والفرص اليت تتاح نلا ىلع مدار حياتنا.
َ
فادلعوات البرشية العادية ال تتحقق بالطريقة ادلراماتيكية عينها اليت حتققت بها يف حياة األنبياء وأبطال الكتاب
ُ َ
ً
مجيعا من اهلل إىل أن
املقدس؛ ومع ذلك ،ثمة وجه شبه مهم بني دعوات هؤالء ودعوة أي إنسان آخر :فإننا ندَع
َّ
نعيش بصفتنا ً
أناسا خملوقني ىلع صورة اهلل (تكوين  .)27-26 :1وتلك ادلعوة تتعلق بتمجيد خالقنا ،عن طريق
ُ
َْ َ
إطاعة اتللكيف األول من اهلل ،املعروف ً
أيضا باتللكيف احلضاري ،بأن "نمأل ٱأل ْرض وُن ِضعها" (تكوين 28 :1؛
أيضا تكوين  .)1 :9وهذا ز
انظر ً
يفِّس سبب خ
تأصل احلافز ىلع ملء األرض وتعمريها بعمق شديد يف مجيع البرش ،ىلع
خ
الرغم من خ
للتشوه الكبري نتيجة السقوط.
تعرضه
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ز
تشلك أساس ادلعوة الفردية للك شخص ،ألنها ز
تعِّب عن
وباتلايل ،يمكن القول بأن هذه ادلعوة العامة جلميع البرش
خ
ٌّ
مدعو من اهلل للمشاركة يف هذا اتللكيف
ماكنتنا الفريدة يف اخلليقة بصفتنا خملوقني ىلع صورة اهلل .فلك إنسان
َّ
احلضاري بطريقة خاصة .وتلك ادلعوة تشمل لك نوايح تعامل اإلنسان مع العالم ،اكلعمل ،والعالقات األرسية،
ز
واملشاركة الكنسية ،واالُنراط السيايس ،وما إىل ذلك .فيف لك جمال من هذه املجاالت ،يكون حامل صورة اهلل
ًّ
مدعوا إىل املشاركة يف اخلطة األكِّب املتمثلة يف حتسني احلياة حول العالم ،ويه املهمة اليت تعكس عمل اهلل عندما

َ
َ
أوجد اخلليقة َّ
مما اكن "خ ِربًا َوخ ِايلًا" (تكوين  .)2 :1هذه يه ادلائرة األكِّب اليت تشمل بداخلها حياة الفرد .ونظري
ز
ً
َ
أبوينا َّ
مجيعا مشاركون يف العمل املتعلق بملء اخلليقة والتسلط عليها ،بصفتنا والكء
األولني يف تكوين  ،2-1حنن
نائبني حتت سلطان امللك اخلالق اذلي هل مطلق السيادة.
َ
وال يوجد خ
أي عمل أتفه من أال يعكس هذه ادلعوة العامة والكِّبى .يُدَع ابلعض إىل أداء مهام واسعة انلطاق ،بل
وربما اعملية ً
ًّ
ظاهريا
أيضا ،يف حني يسىع آخرون إىل تتميم دعوتهم ىلع نطاق ضيق وحميل .وبعض ادلعوات البسيطة
ُ ز
ز
َّ
الم َصلية للقديس أوغسطينوس أسقف هيبو) .فللك
هلا تأثريات ضخمة غري متوقعة (تتبادر إىل ذهين مونياك األم
ز
ً
معان سامية ألنها نابعة من ماكنتنا بصفتنا محلة لصورة اهلل .يشمل هذا تشكيل املعلمني لفكر طالبهم
ادلعوات
ٍ
يف جماالت خِّباتهم ،وحتقيق ضباط الرشطة للنظام يف نطاق عملهم ،وتنظيم السبَّاكني تلدفق املياه واستخدامها يف
ز
جمتمع ما .بل ويشمل هذا ً
تؤدي ً
دورا ما يف
أيضا العاملني ىلع خطوط اإلنتاج تلصنيع اآلالت واملاكينات اليت
ٍ
املجتمع البرشي.

ادلعوة املسيحية ايلوم
َّ
خ
عمل نلا حتت تأثريات
لك
وقع
اإلنسان،
سقوط
فنتيجة
بادلعوة.
ق
بالنسبة للمؤمنني ،ثمة فكرة فريدة وممتدة تتعل
ٍ
اللعنة واالغرتاب عن اهلل .فال يزال البرش ىلع صورة اهلل ،لكن تلك الصورة َّ
تشوهت نتيجة تمرد أبوينا األولني يف
وتمرد لك إنسان ساقط آخر منذ ذلك احلني .وإن جناح ز
خ
أي شخص ليس يف املسيح يف السيع إىل حتقيق دعوة
اجلنة،
ما يف حياته إنما هو فعل رمحة ٌ
نابع من نعمة اهلل العامة .أما أوئلك اذلين ينالون اخلالص واملصاحلة مع اهلل باحتادهم

بيسوع املسيح ،فيتعاملون مع مسألة ادلعوة من منظور كونهم صورة اهلل اليت افتديت .فبسبب فدائهم ،صاروا
قادرين ىلع تمجيد اهلل ٍّ
حبق من خالل دعوتهم.
أضىف املصلحون قيمة كبرية ىلع هذه ادلعوة العامة يف احلياة املسيحية .فبالنسبة هلم ،اكنت ادلعوة املسيحية تعين
َّ
لك أمر جيب أن يُ َ
عمل كما لو اكن خدمة للرب وملجده (كولويس 24-22 :3؛ 1كورنثوس  .)31 :10يعين ذلك أال
أن
ننظر إىل ادلعوة املسيحية باملعىن اهلريم ،حاسبني اخلدمة يف الكنيسة دعوة أكرث قدسية من ادلعوات العادية إىل
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ز
ً
شغل وظائف أو أداء مهام أخرى .لكن ،للك ادلعوات قيمة متساوية يف ملكوت اهلل .وهذا الفهم األوسع نطاقا
َّ
لدلعوة متفق مع الفكرة الكتابية بأن لك جانب من جوانب حياة اإلنسان ،سواء اكن املرء يشغل منصب عميد
ً
ً
بسيطا ،يتيح هل الفرصة لعبادة اهلل .فيف انلهاية ،حنن مدعوون إىل أن حنب اهلل من لك الكيان،
جامعة أو اعمال

ز
والقلب ،وانلفس ،وبكل جهد نبذهل يف العالم (تثنية .)5-4 :6

ً
شبيها باالختبارات الفائقة اليت
ويف أثناء سيع املؤمنني ايلوم إىل فهم دعواتهم اخلاصة ،عليهم أال يتوقعوا شيئًا
ز
ً
تشابها مع دعوة لك واحد .فنظري
اجتازها أنبياء الكتاب املقدس ،لكنهم يستطيعون أن جيدوا يف القصص انلبوية

أنبياء الكتاب املقدس ،ىلع املؤمنني أن يدركوا أن دعوتهم آتية من عند اهلل .فهو اذلي يدعو ،مع أنه قد يكون
ز
من الصعب تميِّي صوت اهلل بني األصوات الكثرية اليت يبدو أنها تنهال علينا يف لك حلظة .وعليه ،فعىل املؤمنني أن
حيرصوا ىلع االنغماس يف لكمة اهلل مع الصالة حىت تعتاد آذانهم ىلع تميِّي مشيئة اهلل.

َّ
وعلينا أن ندرك ً
أيضا أن دعواتنا قد تتغري .فقد تلَّق انلبيان إشعياء وحزقيال دعوات خمتلفة يف مراحل خمتلفة من
تغري دعوتنا حنن ً
حياتهما .ومن َث َّم ،جيب أن نتوقع إماكنية خ
أيضا ىلع مدار حياتنا ،حيث قد تتاح نلا فرص جديدة،
وقد تتغري األزمنة ،واحتياجات املحيطني بنا.

خ
وفيما يسىع املؤمنون إىل اكتشاف دعوة اهلل حلياتهم ،يمكنهم تعلم دروس قيزمة من األمثلة الواردة يف الكتاب
املقدس.
ً
ز
أوال ،دعوة اهلل يف حياتنا تتيح نلا الفرصة نلحب الرب إهلنا من لك كياننا (تثنية  .)5-4 :6وباتلايل ،ال يمكن دلعوة
ً
تعبريا منا عن إيماننا باهلل ،مستبعدين
اهلل أن تطابلنا بارتكاب خطية .فعلينا أن نسىع إىل تتميم ادلعوة املسيحية

َّ
أية دعوة يمكن تتميمها بطريقة آثمة ،أو هدامة ،أو ىلع حنو يفتقر إىل اإليمان.

ثانيًا ،خ
حيب اهلل أن يعطي شعبه عطايا دعوته الصاحلة (مزمور 4 :37؛ مىت 33-28 :6؛  .)11 :7وباتلايل ،ال بد أن جيد
ً
ً
َّ
ابلارة .عالوة ىلع
تناغما مع دعوتهم ،حبيث تصري ادلعوة امتدادا طبيعيًّا ألشواقهم ورغباتهم
املؤمنون يف قلوبهم
َّ
ز
ذلك ،فيما يسىع املؤمن إىل تتميم دعوة اهلل هل ،سيكتشف ً
حتما أن املهمة اليت لكفه بها اهلل أصبحت تشلك رغباته.
َّ
ال يعين ذلك أنه لن يشعر باتلعب أو اإلحباط يف بعض األحيان ،لكن املؤمن الساهر واتلائب سيتشدد تلتميم
ً
مزيدا
دعوته حىت يف وجه املقاومة .وفيما يسىع املؤمن وراء تلك األمور اليت حيب أن يعملها بالطبيعة ،سيكتسب

َّ
من الويع بماهية األمور اليت تُشعره بالفرح والرضا .وىلع املؤمنني أن يتوقعوا ً
أيضا أن تنضج مشاعرهم وتتشلك
ِ
ً
قبال َّ
مِّسة هلم.
بفعل العمل اذلي يقومون به ،إىل أن يبدؤوا يف اختبار الفرح حىت من تلك األعمال اليت لم تكن
ِ

https://ar.ligonier.org/

َ ز
ثاثلًا ،يُشلك اهلل شعبه من أجل تتميم دعوتهم (إرميا  .)5 :1تنطوي اغبلية املسايع يف هذه احلياة ىلع ٍ
نوع من املهارات
َ
تمارس بطريقة صائبة والئقة .بعض ادلعوات ال تتطلب سوى مهارات أساسية ،يف حني تتطلب
اليت جيب أن

ً
ً
أعواما ،بل وعقودا ،من اتلدريبُّ .تتلف املواهب الشخصية عن جمموعة املهارات من حيث إن
دعوات أخرى
ُ َ
املواهب ال يمكن أن تكت َسب بعد فرتة زمنية معينة من اتلمرين واتلدريب .يمكن للمواهب الطبيعية والروحية
ز
أيضا أن ز
ً
توجه عملية اكتشاف ادلعوة .فبعض املؤمنني هم معلمون بالفطرة ،يف حني أن آخرين موهوبون يف الوعظ

والتشجيع ،أو يف االهتمام باآلخرين .ىلع مجيع املؤمنني أن جيتهدوا من أجل إظهار لك املواهب عندما يتطلب األمر
ً
أو املوقف منهم ذلك ،لكن الكتاب املقدس يقول إن بعض املؤمنني هم بانلعمة أكرث ميال إىل موهبة معيَّنة عن

موهبة أخرى (رومية  .)8-6 :12وكما هو احلال مع لك املواهب اليت يعطيها اهلل ،حنن مدعوون إىل أن نكون والكء
ُ َ
صاحلني ،وأن نستثمر مواهبنا يف ادلعوات اليت يمكن أن تستغل فيها هذه املواهب أفضل استغالل ممكن.

َ َّ
ُ
ظهر قوته يف ضعفنا .فقد اكن موىس يعاين
دلينا لكمة حتذير مستمدة من األسفار انلبوية ،وتقول إن الرب حيب أن ي ِ
َّ
ز
من إاعق ٍة يف الالكم ،لكنه اختري يلكون املتحدث بلسان اهلل (خروج  ،)10 :4كما تلقت شفتا إشعياء انلجستان
رسالة قداسة ودينونة ضد الشعب (إشعياء  ،)5 :6وربما ظن إرميا أنه أصغر من أن يكون نبيًّا (إرميا ،)6 :1

وحسب بولس نفسه أول اخلطاة بسبب اضطهاده للكنيسة ( 1تيموثاوس  .)15 :1فيف بعض األحيان ،يُدَع املؤمن
ٍّ
إىل مهمة تبدو عصيَّة وبعيدة املنال إىل حد يستلزم تدخل اهلل إلجناحها.

ٌ
ً
رابعا ،ادلعوة املسيحية خدمة هلل ولآلخرين .فإذا سىع أحدهم إىل تتميم دعوة هلا اغيات أنانية أو ظاملة ،فإن هذه
ُ
ادلعوة إذن ال تمجد اهلل .قال ويليام ِبركيزن (" :)William Perkinsالغاية احلقيقية حلياتنا يه أن ُندم اهلل عن
طريق خدمتنا لإلنسان" .فإن حمبتنا للقريب جيب أن تفيض بالطبيعة من حمبتنا هلل (الويني 18 :19؛ مىت -38 :22
َّ
 ،)39واحتادنا باملسيح جيب أن يمد أخالقياتنا الشخصية بالوقود ،حبيث نميل إىل مساعدة اآلخرين ىلع حساب
مصلحتنا الشخصية (فيليب .)11-1 :2

وأخريا ،ادلعوة املسيحية ليست ًّ
ً
رسا أو ً
وقت ما .فعندما يدعو اهلل شعبه ،يدعوهم إىل اتلجاوب
لغزا يلزم كشفه يف ٍ
مع العالم املحيط بهم ،عن طريق تطبيق تعايلم لكمة اهلل بطريقة منطقية وعقالنية ،حىت يتسىن هلم أن يكتشفوا
ُ
أي وقت أو ز
مدعوين إيله يف ز
ز
أي ظرف .وكما ذكرت أعاله ،يمكن دلعوة اإلنسان أن تتطور
ما ربما يكونون

وتنضج ىلع مدار حياة املرء .فقد يتخرج أحدهم من اجلامعة ويف ذهنه فكرة معينة عن ادلعوة ،لكن هذه الفكرة
ً
طائعا دلعوة اهلل يف حياته ،أو
قد تتغري عدة مرات ىلع مدار حياته .ال يعين هذا اتلغيري أن هذا الشخص لم يكن
ً
جاهال ً
نواع ما بها.
إنه اكن
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وأخريا ،ال ُّتلزص ادلعوة ً
أحدا من خطيته ،أو ز
ً
ألناس خلصوا
تِّبره أمام اهلل ،بل إن ادلعوة يه االهتمام الطبييع
ٍ
نواح عديدة ،ادلعوة املسيحية يه اليشء اذلي خيلص أحدهم ألجله .كتب هريمان بافينك ( Herman
بالفعل .فمن ٍ

خ
 ،)Bavinckالالهويت اهلونلدي ،اآليت" :إن تتميمنا السليم دلعوتنا األرضية هو ما يُعدنا للخالص األبدي ،واهتمامنا
ز
بما فوق هو ما يؤهلنا للتلبية السليمة لرغباتنا األرضية" .فعندما نتبع دعوة اهلل يف هذه احلياة ،نستعد لألبدية،
وعندما نبيق األبدية نصب أعيننا ىلع ادلوام ،سنجد يف احلارض شبعنا احلقييق.

َ
د .سكوت ريد هو رئيس لكية الالهوت املصلحة يف واشنطن العاصمة ،وأستاذ مساعد للعهد القديم بهذه اللكية.
وهو مؤلف الكتاب بعنوان .The Wholeness Imperative

تم نرش هذه املقالة يف األصل يف جملة تيبوتلوك.

