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بحثًا عن معايير الخدمة
الخادم والتزامه ( انضباطه) الجزء الخامس
"فَقَ ْ
ْ
ت َو َرأَ ْيتُ ُك ْم ،أَ ْو ُك ْن ُ
يحَ ،حتَّى إِ َذا ِج ْئ ُ
ط ِعي ُشوا َك َما يَ ِح ُّ
ت َغائِبًا أَ ْس َم ُع
ق ِإل ْن ِجي ِل ال َم ِس ِ
اح َد ٍة ِإلي َما ِن
اح ٍدُ ،م َجا ِه ِد َ
أُ ُمو َر ُك ْم أَنَّ ُك ْم تَ ْثبُتُ َ
س َو ِ
ُوح َو ِ
ين َمعًا بِنَ ْف ٍ
ون فِي ر ٍ
يل"(فيلبي .)1:72
اإل ْن ِج ِ
ِ
يعتمد نجاح الخادم أو فشله في الرعاية إلى حد كبير على درجة التزامه بانضباط
الذات .اإلنسان غير المنضبط لديه معدل نجاح متواضع في الخدمة .ألن عدم
االنضباط يؤدي إلى الفشل والخزي ،والنتيجة النهائية هي اإلحباط واالكتئاب
والشعور بالعقم .الكثيرون من الخدام الفاشلين يلومون اآلخرين والظروف على
نهايتهم ،بينما هم في الواقع هم سبب فشل أنفسهم.

ضارِبُ َك َأ ِّني َ
ال
ْس َع ْن َغيْر ِ يَقِي ٍن .ه َك َذا ُأ َ
قال بولس"7إ ِ ًذاَ ،أ َنا َأرْ ُكضُ ه َك َذا َك َأ َّنهُ َلي َ
َأضْ رِبُ ا ْله َ َوا َء .بَلْ َأ ْق َم ُع َج َس ِدي َو َأ ْستَ ْعب ِ ُدهَُ ،ح َّتى ب َ ْع َد َما َك َر ْز ُ
ين َ
ت لِ َ
صي ُر َأ َنا
آلخر ِ َ
ال َأ ِ
َن ْف ِسي َمرْ ُفوضًا"(كورنثوس األولى  .)1:،1،72هذا توضيح مادي لمبادئ حياة

بولس الروحية .إنه يتعامل مع أي نزعة تجاه الشر أو أي عاطفة مفرطة أو شغف
زائد من خالل إماتة الذات ،لكي من خالل التأديب الصارم يضع نفسه بالكامل تحت
سيادة إنجيل المسيح .فينبغي أن نتبع هذا المثال وإال سنكون منبوذين .دعونا نتأمل
ثمانية أنظمة لالنضباط يمكنها أن تساعد في حفظ مسحتنا ومسحة خدماتنا7

 -1انضباط الصالة والكلمة:
الخادم الذي يقصر في الصالة هو خادم فاشل .إن لم يكن للخادم حياة صالة ،فليس
له حياة روحية .مثل هذا الخادم منفصل عن ربه .لم يفعل الرب يسوع أي شيئ
بدون الصالة لآلب .ولدت الكنيسة في يوم الخمسين عندما صلى مائة وعشرون
شخصًا (أعمال الرسل 2:72؛  .):-271واظب المسيحيون األوائل "على الصالة"

(أعمال  .):171حدد الخدام األوائل دعوتهم في قولهم َ "7و َأ َّما نَحْ ُن َف ُنوا ِظبُ َع َلى
ص َ
الةِ َو ِخ ْد َمةِ ا ْل َكل ِ َمةِ"(أعمال  .):7،ليس المطلوب كثيرًا من الخادم المتفرغ أن
ال َّ

يصلي ساعتين في اليوم .ينبغي أن يعتبر الراعي أنه ينفق وقته جي ًدا إن كان يقضي
مع هللا ما بين خمس عشرة ساعة إلى عشرين ساعة في األسبوع.

الحظت قبل ثالثين عا ًما أن بولس قال أكثر من مرة إنه "ال يكف عن الصالة من
أجلهم" (كولوسي 272؛ تسالونيكي الثانية  .)2272فقلت لنفسي ،بما إن بولس يصلي
من أجل شعبه باستمرار ،يمكنني بالتأكيد أن أفعل الشيء نفسه بالصالة من خالل
قائمة أعضاء الكنيسة عدة مرات كل أسبوع .لقد منحني هللا الكثير من الحب لرعيتي
عندما بدأت آقدم كل واحد منهم إلى عرشه بانتظام .يجب أن تصلي أو تترك
الخدمة .ينبغي عليك جدولة الصالة .لن يتم عمل أي شيء بغير جدولة .الصالة هي
أهم خدمة لدى الراعي ،ودراسة الكلمة هي ثاني خدمة.
 -2ينبغي أن يكون الخادم راعيًا ألسرته .هذا أيضا يتطلب انضباطا:
بعد الصالة ،ينبغي على الرعاة والخدام والمبشرين والمرسلين واألنبياء بذل الطاقة
على عائالتهم .قال أحدهم إنه ما لم تبدأ المسيحية في المنزل ،فلن تبدأ .ينبغي أن
يكون للخادم عالقة زواج نموذجية ،تمثل عالقة الحب بين المسيح والكنيسة .ينبغي
أال ينزل زوجته إلى مستوى خادمة أو سكرتيرة أو جارية .ينبغي أن يكون محبًا
ويعاملها كملكة في السر والعلن ،كمثال لما ينبغي أن يكون عليه الزواج" ،ل ِ َك ْي َ
ال
ص َل َوا ُت ُك ْم"(بطرس األولى .):77
ُت َعا َق َ
يجب أن يكون الخادم زوجًا لزوجة واحدة وله سيطرة كاملة على أبنائه (تيموثاوس
األولى  .)5-177إنه هو (وكل إنسان مسيحي في هذا الصدد) مدعو ألن يكون كاهنًا
ألسرته .مرة أخرى ،ال تهمل عائلتك ،بصرف النظر عن مدى انشغالك ،لئال تدفع
ثمنًا باهظًا لهذا اإلهمال في يوم من األيام.
 -3ينبغي أن يكون الخادم متحفظًا في سلوكه تجاه الجنس اآلخر:

ض ِع ٌ
يف"(متى  .):271،الجسد
قال الرب يسوعَ "7أ َّما الرُّ و ُح َف َن ِشي ٌط َو َأ َّما ا ْل َج َس ُد َف َ
ضعيف دائ ًما ،مهما كانت الروح قوية .عند تقديم المشورة المرأة ،اترك باب مكتبك
مفتوحًا باستمرار ،وليكن هناك شخص آخر في المنطقة .ال تسافر بمفردك مع امرأة
ما لم تكن من أفراد عائلتك أو في سن الشيخوخة .إنني أعرف أن هذا قد يسبب

إزعاجًا كثيرًا لكن تذكر ما حدث لداود الملك ومدى سرعة حدوث ذلك (صموئيل
الثاني  .)1722تجنب أن تحتضن امرأة من غير أسرتك .كم من خدام سقطوا في
الزنا مع إحدى رعاياهم؟ كن حذرًا.
 -4مارس االنضباط المالي:
ال تنفق أكثر مما تحصل عليه .إن كان ال بد أن تأخذ قرضًا ،فتأكد من أن أقساط
ان َل َنا ُق ٌ
وت َوكِ ْس َو ٌة،
السداد ال تسبب صعوبة لعائلتك .يقول الكتاب المقدسَ "7فإ ِ ْن َك َ
ف بِهِ َما"(تيموثاوس األولى )67،؛ "لكِ ِن ْ
اط ُلبُوا َأ َّو ًال َم َل ُك َ
وت هللا ِ َوب ِ َّرهَُ ،وه ِذهِ
َف ْلنَ ْك َت ِ
ُك ُّلهَا ُت َزا ُد َل ُك ْم"(متى  .)777،لن تحتاج أكثر مما تظن .يمكن أن تبدو المالبس
المستعملة جيدة مثل المالبس الجديدة .لم أحصل على أول زوج جديد من األحذية
إال عندما كنت في التاسعة عشرة من عمري .وجاءت بدلتي األولى عندما كنت في
الحادية والثالثين من عمري ،وعندما اشتريت أول منزل كنت في الثانية
واألربعين؛ لكنني روحيًا لم أكن فقيرًا على اإلطالق .كنت أسعد من معظم الناس،
ألنني كنت مستق ًرا بين ذراعي الرب يسوع .حقًا ،أليس وطننا الحقيقي هو إرادة هللا
على أي حال؟ ليس إال في مشيئته نجد السعادة الحقيقية والراحة .كان للرب يسوع
رداء واحد فقط .كان يمكنه أن يحمل معه كل ممتلكاته األرضية .وال تختلف قصة
ب ِغنَاهُ فِي
اج ُك ْم بِ َح َس ِ
بولس الرسول كثيرًا .كانت شهادته هي"7فَيَ ْمألُ إِل ِهي ُك َّل احْ تِيَ ِ
ْ
ْ
يح يَسُو َع"(فيلبي .)227:
ال َمجْ ِد فِي ال َم ِس ِ
 -5ينبغي أن يعكس مظهر الخادم كرامة منصبه:
االنطباع األول هو األهم بكثير .في ملكوت هللا ،ال مكان للفكرة القائلة"7تعال كما
أنت ،وارت ِد ما تريد" .لم يستطع الالويون والكهنة أن يلبسوا ما يحلو لهم 7أمر هللا
بثيابهم .لبس الرب يسوع ردا ًء جميالً؛ لم يكن يرتدي ثيابًا تجعله "واح ًدا منهم".
كانت ثيابه مناسبة لدعوته المقدسة .وقد حافظ على نظافة ثيابه وشعره .أنت تمثل
الرب يسوع .ال تبدو كأنك تمثل العالم .أنت سفير للسيد المسيح .أنا ال أروج
للمالبس الفاخرة التي تلفت االنتباه إليك؛ لكن ال ينبغي أن تبدو كما لو أنك جئت للتو
من مباراة كرة قدم أو من نزهة .إذا كان لم لديك غير حذاء قديم فقط  ،فاحتفظ به
نظيفًا والمعًا .ال تحط من كرامة دعوتك .ال تحرج ربك وال تخجله منك.

 -6ينبغي أن يكون لدى الخادم مصداقية وأن يكون جدي ًرا بالثقة:
ما يقوله الناس له في خصوصية جلسة المشورة ال بد أن يبقى سريًا .وال يجوز له
حتى مشاركة هذه المعلومات مع زوجته إال إن طلب ذلك منه طالب المشورة .ال بد
أن تكون كالمه صالحًا ،يقصد ما يقوله و يفي بما وعد.
ال يجوز للخادم أن يلعب دور المهرج .يقرن بولس في رسالته إلى أهل أفسس ما
احة و َكالَم ال َّسفَاهَ ِة َو ْالهَ ْزل الَّذي الَ يَلِي ُ
ق وبين النجاسة والقذارة (أفسس
بين ْالقَبَ َ
 .):،775كم مرة يحاول الخدام إلقاء النكات؟ هذا يحزن الروح القدس .مثل هذا
الشخص لن يقوده الروح القدس .قريبًا ج ًدا لن تُؤخذ كرازته على محمل الجد ولن
تُحترم كلماته.
 -7يحتاج الخادم إلى الشركة مع رفاقه الخدام:
هناك تقويم إلهي في الشركة المسيحية .فبدون هذه الشركة ،لن يكون هناك إنسان
آمن في تفكيره ومواقفه لفترة طويلة .يحاول إبليس أن يعزل الرعاة بعضهم عن
البعض .كان الرب يسوع يرسل رسله دائ ًما اثنين اثنين .فقد إيليا منظور خدمته
تما ًما عندما انفصل عن خادمه (ملوك األول .):-2722
ال يجوز للخادم أن يحب عقائده أكثر من هللا ومن إخوته ،وإال فإنه سيساهم في
االنقسامات والطائفية .الوصية األولى هي أن نحب هللا من كل قلوبنا ،والثانية أن
نحب إخوتنا .بذلك ،نتمم الناموس ،وتكون لدينا عالقة صحيحة مع تعاليم هللا .كان
هناك انقسام حاد في التعليم في الكنيسة األولى كما هو مسجل في سفر أعمال الرسل
( .)25ولكن ألن محبة الرسل هلل ولآلخرين كانت أعظم من محبتهم لعقائدهم ،انتهى
مجمع أورشليم في وحدة وبدون عداوة.
ال بد أن يكون الخادم حذرًا .فال ينبغي أن يقترب كثيرًا من أي أسرة في الكنيسة ،ما
لم يكن هناك الكثير من النضج لدى جميع األطراف المعنية .إنني أقول هذا بسبب
ضعف الجسد .هناك بعض األشخاص لديهم دعوة أكيال وبريسكال نحو راعيهم،
لمساعدة الخادم بطريقة خاصة .هذا رائع ،لكن ينبغي عليهم جميعًا أن يحرصوا
على أال ينمي المعاونون إحساسًا بالملكية تجاه الراعي ويتوقعون منه أن يفعل ما
يريدون ،لئال يشعر هؤالء بالغيرة من اآلخرين المدعوين أيضًا للمساعدة.

 -8أخي ًرا ،ال تذهب إلى النوم أب ًدا وبداخلك موقف سلبي تجاه أي شخص:
احفظ قلبك طاهرًا وفي محبة هللا ،وسيباركك هللا أكثر مما يمكن أن تتخيل .إن أي
روح انتقاد أو استياء تكون لديك تجاه أي واحد من أبناء رعيتك ستمنع المسحة في
حياتك .ال بد أن تحب خرافك كما هي ،مثلما يحبنا الرب يسوع كما نحن .نعم ،بل
إنه قد أحب يهوذا حتى النهاية .بنعمة هللا  ،ال تنتهك ناموس المحبة أب ًدا.
تذكر أنه ال يوجد انتصار بدون انضباط.

لمزيد من مقاالت القس اسشولتيز قم بزياره لموقعنا www.schultze .org
Reimar A.C. Schultze PO Box 299 Kokomo, Indiana 46903 USA

