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 ()الجزء الثاني  كتابيةال ليمهالخادم وتعا

 
التعالي أعرض  أن  المقالة  هذه  في  ينبغي على    م سأحاول  جيبه  التي  في  يحفظها  أن  خادم هللا 

ينبغي أن تكون   رف   تعاليم هذه متميزة عن    الجيب الخلفي  تعاليمالخلفي في جميع األوقات. 
الخادم أن يسحبها من فو  الكتب ينبغي على  الحاجة. إن  التي  ق الرف من وقت آلخر حسب 

فتقوده إلى   لخلفيالجيب ا  تعاليمتعجز عن مساعدته على السير مع هللا. أما    تعاليم رف الكتب

السير مع هللا كما فعل أخنوخ في القديم. قبل كل شيء، اسمحوا لي أن أقدم لكم ينبوع العقيدة 

هُ يَعِْرُف التَّعِْليمَ، َهْل ُهَو ِمَن هللاِ،  ْن يَعَْمَل َمِشيئَتَ إِْن َشاءَ َأَحدٌ أَ "الحقيقية من كلمات الرب يسوع:
مُ َأنَا ِمْن نَْفسِ  (. يعطينا مارتن لوثر أبو اإلصالح العظيم، تفسيًرا أقوى.  17:7)يوحنا  "يَأْم َأتََكلَّ

هللا،    :"إذا أراد أي إنسان أن يفعل إرادة  العربية   االنجليزية ثم دعني أترجم لغته األلمانية إلى
هذا يعني أننا إن أطعنا، فإن    ...".في نفسه )يدرك داخليًا( إذا كان هذا التعليم من هللا فسيعرف 

نارً  تصبح  تماًما كلمة هللا  نعلم  حتى  الشك  كل  ستطرد  أنها  يعني  هذا  نفوسنا.  في  ما  تغير  ا 

 .وسننال شهادة في داخلنا

 

اليونانية،  إن   ثالث  اللغة  فيها  الجديد،  العهد  كللغة  بمعنى  والكلمة كلمات  "المعرفة".  مة 

المستخدمة   هي  اليونانية  أ   ginoskoهنا  والمطلقة.  الذاتية  المعرفة  وتعني  فضل جينوسكو. 

"و أيوب:  سفر  في  موجود  القديم  العهد  في  المسبقة  البدهية  المعرفة  لهذه  َفَقْد  صف  َأنَا  ا  َأمَّ
عرفت(ُ  عَِلْمت عَ )  َواآلِخَر  َحيٌّ،  َوِلي ِي  َأنَّ  اأَلْرِض    الكلمات 25:19أيوب  )"يَُقومُ َلى  هذه   )

أمامنا باستخدام الذي  الكلمات في النص  اْلفَائِقَةَ  ؛ "  ginosko   تشبه  اْلَمِسيحِ  َمَحبَّةَ  َوتَْعِرفُوا 

موجودة أيًضا بشكل متكرر في   ginosko(. كما إن كلمة جينوسكو  19:3")أفسس  اْلَمْعِرفَةِ 

اإلعالن الداخلي مرتبطان بشكل ال يمكن إزالته.  نا أن الطاعة وجميع رسائل يوحنا. هذا يخبر

هذا   أعلن  أن  لي  المنازاسمحوا  أسطح  فوق  من  لل بأعلى صوت  األساسي  المصدر  تعليم  ل: 

 (عقيدةال )للتعليم    اإللهيعالن  ذا اإلهمن هللا لإلنسان الداخلي واإلعالن  هو    العقيدة(الكتابي )

المطيعة.   للقلوب  فقط  سيعسان  اإلن ممنوح  لديهم المطيع  الكثيرون  لكن    رف.  عقلية،  معرفة 

او    القليلين لديهم معرفة بالشهادة الداخلية. لن يصبح األول شهيدًا أبدًا، لكن األخير لن يركض

 .نفسه  خالصل يسعي

 



شاحنة سائق  ينال  قد  اإلعالن.  بوابة  هي  منزل أو    الطاعة  راعي   ربة  أو  أسنان  طبيب  أو 

الذي قضى سنوات عديدة في دراسة    لدارسامن  كثر  أ  عاليم هللا  ت  عناسمي    خراف إعالنًا

أفضل  هو  يطيع  من  ببساطة،  السنوات.  هذه  يسوع طوال  الرب  يطع  لم  لكنه  الالهوت  علم 

َوِصيَّتَُك َجعََلْتنِي َأْحَكمَ ِمْن َأْعدَائِي، أَلنَّهَا إَِلى الدَّْهِر ِهيَ  ور:"المزممرنم  الالهوتيين. لهذا يقول 
أ98:119)مز  "ِلي يا  (.  المبشر،  إن  يها  شيء.  كل  في  مطيعًا  تكون  أن  ينبغي  هللا،  خادم 

.  (يكون في أمانمن يخلص )الطاعة هي نبضات قلب المسيحية. ليس سوى اإلنسان المطيع  

(.  14:4")أفسس  ُمْضَطِربِيَن َوَمْحُموِليَن بُِكل ِ ِريحِ تَْعِليم  يكونوا "  إن المطيعين في أمان من أن

هللا وما هو ليس كذلك. هل سبق  من    عة الكاملة يمكننا أن نتنسم ما هو ا نصل إلى الطاعندم

الكنيسة وبدا كل شيء جيدًا ومناسبًا، لكن كان هناك شاهد داخلي في بلك أن ذهبت إلى خدمة  

هن إن  المطيع،  مفقودًا قلبك  شيئًا  ً   او   اك  خطأ ينال  هناك  شيئًا  المطيع  اإلنسان  تقبل  ويس . 

وال االلهياالعالنات   عاصيًا  رؤية  كنت  إن  شيء.  كل  مفتاح  هي  الطاعة  عن  )ك  بإرادت. 

المفتاح  (معرفة لديه  ليس  ولكن  قصًرا  يمتلك  إنسان  مثل  فأنت  واحد،  مجال  في  لو  حتى   ،

أن  هذا  للدخول.   لتيموثاوس  بولس  قال  فقد  المقدس.  الكتاب  دراسة  لتثبيط  ليس  بالطبع، 

فقط"يدر بل  الدراسة؛  ضد  لست  أنا  دراسة  س".  إن  غير   أقول  أمر  طاعة  بدون  هللا  كلمة 

الفريسيين والصليبيين قتلة.    طاعة(بدون  دراسة  ) ال  نه أمر خطير. فقد جعلتمنتج، نعم، بل إ 

كثيرين وعذبتهم وأحرقتهم.    ء اتقيان  ؤمنيمإن الدراسة دون طاعة قسمت الكنائس، وسجنت  

 .كلمة هللا في يدي العاصي قاتلة

 

التلفزيونية    في العالم، مشبعة أي أمة أخرى  ن  م  إن أمريكا، أكثر باألدب اإلنجيلي والبرامج 

و  أوثان  وفيها  وأنانية  منقسمة  الكنيسة  تزال  ال  ولكن  المقدس،  الكتاب  ودراسات    واإلذاعية 

مقدسة   وال  بداخلهام  لالعاو  (أدناس)غير  الحقيقية،  المسيحية  عالمة  نفتقد  الطاعة  بدون   .

ي تعاليم الجيب الخلفي الالزمة لتحيا منتصًرا مع  ذه ه ر، هأيها المبشنعرفها أبدًا. مرة أخرى  

 أبناء كنيستك.  

، في وقتهاويا! إن الطاعة،  ي ل إليك ثمرة أخرى للطاعة، إنها تجعلك متحدًا مع اآلب واالبن. هل

واحد،   وإيمان  واحد،  رب  في  واحدة،  )عالمية(  حقيقية  جامعة  كنيسة  في  كلنا  ستجمعنا 

(. حقًا، عندما يجتمع معًا مائة وعشرون من هذه  5:4فسس  .. )أاحد .ة، وإله وومعمودية واحد

)أعمال   يمكنك؟  هل  أم  سيحدث،  ما  معرفة  يمكنك  ال  المطيعة،  تقدر  4-1:2القلوب  لم   .)

 المجامع المسكونية على أن تجمع المسيحيين معًا، ولكن الطاعة ستفعل ذلك. 

والتي يحتاجها في جيبه الخلفي في هلل،  قيقي  لخادم الح إذن، ما هي التعاليم األساسية المطلوبة ل

هو تعليم الطاعة. هذا هو مفتاح كل المعرفة وكل حكمة هللا. إنه مفتاح    األول جميع األوقات؟  

الرب  قال  الرب.  أتباع  من  ليس  فهو  الطاعة،  في  يعيش  ال  الخادم  كان  إذا  المتدفق.  الفرح 

،يسوع:" ِذي يَْفعَُل إَِرادَةَ يَا َربُّ   َلْيَس ُكلُّ َمْن يَُقوُل ِلي: يَا َربُّ ! يَْدُخُل َمَلُكوَت السََّماَواِت. بَِل الَّ
السََّماَواتِ  فِي  ِذي  الَّ وكنوز  21:7")متى  َأبِي  السموات  مكتبة  الطاعة  تفتح  أخرى،  مرة   .)



و البركة،  نلنا  امتلكناها  فإن  شاملة.  الطاعة  لعنةالملكوت.  أخذنا  فقدناها  -26:11)تثنية    إذا 

28 .) 

 

آخر من    ثانيًا، الخلفيتعليم  الجيب  يسوع:"  تعاليم  الرب  قال  الذات.  إنكار  تعليم  َأَرادَ هو  إِْن 
َويَْتبَعْنِي  ، يَْوم  ُكلَّ  َصِليبَهُ  َويَْحِمْل  نَْفسَهُ  َفْليُْنِكْر  َوَرائِي،  يَْأتِيَ  َأْن  متى  23:9)لوقا  "َأَحدٌ  ؛ 

نه ال يمكنك أن تطيع ما لم تنكر  أل   (. إن إنكار الذات يسبق الطاعة،34:8؛ مرقس  24:16

أسفار الكتاب في    غيذكر ويصاذاتك أوالً. من الناحية التاريخية، لم يكن تعبير "إنكار الذات"  

أدخله الرب يسوع. لقد أدمج الرب يسوع إنكار الذات مع الصليب. كان عليه أن    حتيالمقدس  

هب أنا وأنت إلى صلباننا  علينا أن نذسيده، لذلك ينبغي    ئةومشي   يبه لتنفيذ إرادةيذهب إلى صل

الجسد )الطبيعة  الذات  تأخذ  لن  أتباعه.  من  نصبح  واحدة  انيةلكي  خطوة  تبعية(   ( خلف)في 

الرب يسوع. أبدًا! لقد مات الرب يسوع على الصليب ليخلصنا، وينبغي علينا أن نموت على  

س لأي شخص تج   الرب  فيوجد  حافظ على الحياة التي وهبها لنا. لن يٌ صليبنا لكي نتبعه، ون 

 حتيأي لحظة بلحظة،  صلب الذات يوميًا،يجب أن تٌ لذا ال أحد.  كال و يه على العرش.  الذات لد

للتالميذ فقط. قال   له. ملكوت هللا  تلميذًا  اَل   بولس:"الرسول  تكون  َفَأْحيَا  ُصِلْبُت،  اْلَمِسيحِ  َمَع 
بَلِ  فِيَّ   َأنَا،  يَْحيَا  بدون  (.  20:2")غالطية  اْلَمِسيُح  الصليب،  بدون  مسيحية  توجد  صليبه  ال 
هذه هي صيغة  وصليبك نفسه.  الوقت  في  وأموت  أعيش  أنا  هو:  هنا  بولس  قاله  ما  لذلك،   .

  لن   غالباو، فهو ال يفهم المسيحية. ويكرز به  النصر، وإن لم يفهم الخادم هذا التعليم، ولم يعشه

ير للخدمة والتعليم. ينبغي أن  . تذكر أننا نبحث عن معايخادمهذا ال  ير من المعونة منتنال الكث

الطاعة وننادي بها، وينبغي أن نعيش بإنكار الذات وننادي بذلك. لن نطيع حتى ننكر  نعيش  

 الذات. 

 

إنكار ثالثًا تعليم  إن  بها.  يسوع وننادي  الرب  المستمرة مع  الشركة  بتعليم  نعيش  أن  ينبغي   ،

سا والطاعة  صاح يلذات  يوحنا  القديس  إن  هناك.  إلى  بنا  وسفر  صل  والرسائل  اإلنجيل  ب 

يجع ملكالرؤيا،  هو  يسوع  الرب  مع  الشركة  تعليم  كتاباته   وتاج  ل  كل  في  التعاليم  كل 

)يوحنا   المسيح  في  الثبات  إنجيله  في  يسميها  األولى  15الرسولية.  رسالته  في  هنا  ولكن   ،)

" شركة.  ِذي  يسميها  ِلَكْي  الَّ بِِه  ُنْخبُِرُكْم  َوسَِمعْنَاهُ  َمعَنَا.َرَأْينَاهُ  َشِرَكٌة  َأْيًضا  َلُكْم  ا    يَُكوَن  َوَأمَّ
َفَرُحُكْم  يَُكوَن  ِلَكْي  هَذا  إَِلْيُكْم  َونَْكتُُب  اْلَمِسيحِ،  يَسُوعَ  اْبنِِه  َوَمَع  اآلبِ  َمَع  َفِهيَ  نَْحُن  َشِرَكتُنَا 

ح في . هل تمتلك هذا الفرح الكامل؟ من يود أن يكون بدون فر (4،3:1")يوحنا األولى  َكاِماًلً 

يوحنا يقوله  ما  وكل  هذا؟  الكآبة  يعوق    عالم  عما  تعليمات  هو  رسائله  أو  في  الشركة  هذه 

إِْن ُقْلنَا:  وما يدعمها. انظر إلى بعض العبارات األخرى هنا. "العالقة الوثيقة مع الرب يسوع  
ْلَمِة، نَْكِذُب َوَلْسنَا نَعْمَ إِنَّ َلنَا َشِرَكًة َمعَهُ وَ  . َولِكْن إِْن سََلْكنَا فِي النُّوِر َكَما سََلْكنَا فِي الظُّ ُل اْلَحقَّ

ِ خَ  ُكل  ِمْن  يَُطه ُِرنَا  اْبنِِه  اْلَمِسيحِ  يَسُوعَ  َودَمُ   ، بَعْض  َمَع  بَعِْضنَا  َشِرَكٌة  َفَلنَا  النُّوِر،  فِي  " ِطيَّة  ُهَو 

دث عنها هنا  هل هذا أمر قوي. هل تؤمن بذلك حقًا؟ الشركة التي يتح  (.7،6:1)يوحنا األولى  

ال   مستمرة،  شركة  يقدم    (تقطعها)تكسرها  هي  المقدمة،  بهذه  والعصيان.  األنانية  الخيارات 



لفردوس الجديد.  ل  نايدخلو  يوحنا    يعرفناالعروس مع هللا. هنا    حب  شركةيوحنا تعليم عالقة  

جنة فر  في  التكوين سف  دوس()  هللا   ر  مع  سار  فقد   ، هللا  مع  شركة  لإلنسان  كان  .  القديمة 

أخرجته الخطيئة من الشركة، ولكن اآلن الرب يسوع بالصليب، بقدرته الخالصية، وروحه 

لرب. وبينما  ل  جداً مفي ملكوته.    االب  القدوس الثمين، فتح فردوًسا جديدًا من الشركة مع هللا

شركة المقدسة، يطهرنا دم الرب يسوع باستمرار من  ذه النسير في كل النور الذي لدينا، في ه

 عظيم. رائع وقد يمنع االتحاد الكامل معه. هذا أمر   كل ما

 

لتحملوها معكم في كل   الخلفي  الجيب  تعاليم  أعطيتكم  لقد  األعزاء،  الزمالء  أيها  اآلن،  لذلك 

ية: إنكار  العمل  لكم من أجل الحياة المسيحية  دعوني ارتبهااألوقات لتحقيق دعوتكم المقدسة.  

والشركة والطاعة،  التعاليم  مع    الحميمة  الذات،  عشرات  لك  أقدم  أن  يمكنني  يسوع.  الرب 

األخرى التي ينبغي على الخادم أن يلتزم بها، ولكن يمكنك أن تقرأ عنها في الكتب الموجودة 

خدمة، وأثق  على الرفوف. لقد أفادتني هذه التعاليم الثالثة بشكل رائع خالل أربعين سنة من ال

 .يتبع...................................................د.  ا ستجلب لك بركات كثيرة اآلن وإلى األبأنه
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