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• التركیز على الھدف
• ضبط النفس

أكالیل أُخرى
ھل سنفقد أكالیلنا؟

إنسي ما وراء .. تشجع

لمــجـدهولخـدمتــھ–١
أُورشلیمسوربناءإعادةفيالشعبیقودنحمیاكانبینما

أنمنھطالبینأعدائھمناثنانإلیھأرسل،أُخرىمرة
المسـافةمنتصففيتقعالتيأُونـوبلدةفيللقائھماینزل
مساعدتھفيبالرغبةتظاھرالقدوالسامرة..أُورشلیمبین

إجـابةفكانت..شراًلھیدبرانكانابینمامعھوالتعاون
نحمیا لھما ھي :

[أنزلأنأقدرفالعظیماًعمالًعاملأناإني«

بینماالعمل]یتوقف[َیبطـللماذا].أونوإلى
أتركھ وأنزل إلیكما »

)٦:٣نح(



إلىالرسالةنفسأرسـالفقـدالعدوانھذانییأسولم
نحمیـاإجابةكانتمرةكلوفيمتالحقـةمراتأربعنحمیا

ًال تتغـیر « » ..إني عامـل عمـالً عظیما

عظیمعملھوهللابھكلفھالذيالعملأننحمیارأيلقد
العزیزالقارىء..إتمامھعنیعوقھأنألحدیسمحلنولھذا

إنھیعملھعمایقولأنیستطیعالذيھوفقطنحمیالیس،
للربیخضعحقیقىمؤمنوكلوأناأنتبلعظیمعمل

أُمراءهللاجعلنافقد..یفعلھاأنیریدهالتياألعمالعامالً
تلیقعظیمةأعمالھيأعمالنافإنولھذا،بھعالقتنافي

..بأُمراء هللا

ًعظیمعملھوتفعلھأنالربیریدكعملكلإن أیا
،الكنیسةأوالعملأواألسرةداخلفيسواءمجالھكان

الذيوھوتفعلھأنیریدكالذيھوالعظیمهللاألنببساطة
األعمالوبھذه،بنجاحإتمامھمنُتمّكنكالتيبالقوةیؤیدك
إننا..األرضعلىمناكلوجودمنالعظیمهللاقصدنحقق
خدمةبل،یذلھملسّیدالعبیدخدمةلیستولكنبھانخدمھ
تأمل..كأُمراءویعاملھمكثیراًیحبھمالذيألبیھماألبناء

ضمنالعبرانیینإلىالرسالةذكرتھاالتياآلیةھذهمعى
حدیثھا عن فاعلیة دم المسیح الثمین:

أعمالمنضمائركمُیطھر..المسیحدم«
هللا الحّي »میتة لتخدموا



.)٩:١٤عب(

لطبیعةحدثالذيالعجیبالتحولإلىتشیراآلیةھذه
بالدمونتطھرالخالصننالأنفقبل..الصالحةأعمالنا
فيبینما،صالحةأنھااعتقادعنبأعمالنقومكناالثمین
ألنھاالشریرةأعمالناشأنشأنھامیتةأعمالھيالحقیقة
..آدمعنورثناھاالتيالفاسدةالطبیعةعنتصدركانت

النفصـالھمیتشخصھوالخالصینالأنقبلإنسانفأى
ًكنتموإذ«الحيهللاعن نـوالقبل[الخطـایافيأمواتا

،)٢:١٣كو(»المسیحمع]معھأحیـاكمالخـالص..
وإنحتيهللانظرفيمیتةأعمالھيأعمالھكلفإنلھذا

علىاألموالكإنفاقاآلخرینعیونفيحسنةتبدوكانت
أعمالھفإنالخالصالخاطىءینالأنبعدأما..الفقراء

المیالدفينالھاالتيالجدیدةطبیعتھمنتصدرالصالحة
أعمالفھيلھذافیھ،الذيالقدسالروحمنوبدافعالثاني

یخدم بھا إلھھ الحي ..عظیمةلیست میتة بل

ھذهعلىاآلنحیاتكأنالھامةالحقیقةھذهأدركتھل
ھذا..؟الحيإلھكبھاتخدمعظیمةألعمالھياألرض

الصالةھذهنرفعمعىفتعال،الفصلھذاموضوعھو
بإیمان :

إلھي العظیم ..



لتكن كل أیام حیاتى علي
األرض لخدمتك ولمجدك ..
باسم الرب یسوع سأعمل
األعمال العظیمة ولن یقدر

إبلیس أن یعوقنى ..

منالشّیّقالمقطعھذافيمعاًلنتأملقارئىاآلنأدعوك
رسالة أفسس األصحاح الثاني :

لیسوذلكباإلیمانمخلصونبالنعمةألنكم«
ألننا..أعمالمنلیس.هللاعطیةھومنكم.
ألعمالیسوعالمسیحفيمخلوقینعملھنحن

صالحة قد سبق هللا فأعدھا لكى نسلك فیھا »
)١٠-٢:٨أف(

الكلماتھذهأمامناتلمعالمقطعھذامناألولالجزءفي
التي،»أعمالمنلیس..عطیة..باإلیمانبالنعمة..«

یكنلمالخالصنوالناأنللشكمجاالًیدعالبماتؤكد
بسببلناالمجانیةهللاھبھھوإنمابھا،قمناأعمالأىبسبب
نحنفیحثناالثانيالجزءأما..یسوعبالربالقلبىإیماننا
ھذهمبرزاًالصالحةاألعمالنمارسأنالخالصنلناالذین

»عملھ«وكلمـة..»عملھنحن«أنناالثمینةالحقیقة

معاللغوىاألصلفيتشـترك»poieema«بالیونانیـة



كتابةوباألخصفنیاًعمالًتعنىالتي»poieesos«كلمة

»poem«باإلنجلیزیـةقصیـدةكلمـةجـاءتومنھاالشـعر

..

المیالدونلتبالخالصحظیتمنیا،العزیزالقارىء
أنت..هللاعملأنت؟..القدیرعملأنكتدركھل،الثاني
یریدكالوھو..المبھرةقصیدتھأنت..الرائعالفنىعملھ
عمالًبل..اآلخرونبھایتلذذالقصیدةأوأحدیراهالعمالً
..العظیمصانعھعلىالكثیرونخاللھمنیتعرففنیاً

األعمالفيتسلكحینأفسسرسالةتقولكماذلكسیحدث
التي سبق هللا وأعدھا لكى تسلك فیھا ..الصالحة

العملفقطالصالحةباألعمالالمرادفلیس،انتبھلكن
المرضيوزیارةالفقراءومساعدةاآلخرینخالصعلى

لمجدهوتعملھاهللالكلمةطاعةتفعلھاالتياألعمالكلبل
بما فیھا عملك وتصرفاتك وسط أھل بیتك ..

األعمالفيالسلوكعلىمراراًهللاكلمةتحثناكم
إثمكلمنافُتدیناقدإنناتقولتیطسفرسالة،الصالحة
ً«لنكونوتطھرنا ً[غیــوراً]للرب[خاصاًشعبا ]متحمسا

إلىالثانیةوالرسالة..)٢:١٤تى(»حســنةأعمــالفي
لكىالمقدسالكتابمنیتعلمالمؤمنأنتذكرتیموثاوس

ً«یكون كما،)٣:١٧تى٢(»صالحعمللكلمتأھبا



صالحةأعمالفيأغنیاء«نكونأناألُوليالرسالةتطالبنا
..)٦:١٨تى١(»

الربلخدمةعظیمةأعمالھيالصالحةاألعمالإن
متأھبینفیھاغیوریننكونأنالكلمةتدفعنالذلكولمجده

فيالھامةالحقیقةھذهلناوتشرح،فیھاوأغنیاءلھا
صورتین تعبیریتین وصفت بھما المؤمن ، وھما :

• سراج غیر ُمخبأ

• وملح غیر فاسد

أوالً : سراج غیر ُمخبأ
أعمالأھمیةعنتحدَّثهللاكلمةمنجزءأشھرإن

یسوعالربقالھاالتياآلیاتتلكھوالصالحةالمؤمن
خالل الموعظة الشھیرة على الجبل :

مدینةُتخفيأنیمكنالالعالم.نورأنتم«
سراجاًیوقدونوالجبل.علىموضوعة
المنارةعلىبلالمكیالتحتویضعونھ

نوركمفلیضىءالبیت.فيالذینلجمیعفُیضىء
الحسنةأعمالكمیروالكىالناسقدامھكذا

أباكم الذي  في السموات »ویمجدوا
)١٦-٥:١٤مت(



یمجدونالناستجعلالحسنةأعمالناإنالربیقول
حسنةأعماالًالخطاةیصنعفحینما،للفارقیا..اآلب

نحنأما..هللاولیسیمجدھمذلكفإن،الناسعلیھایمدحھم
یظلأنفیجبالحسنةأعمالناعلىالناسامتدحناولوفحتي
دائماًلنتذكر..هللاتمجیدإلىسیؤدىھذابأنثابتاًإیماننا

كلمات الرسالة األُولي إلى كورنثوس التي تقول لنا :
« افعلوا كل شىء لمجد هللا »

)١٠:٣١كو١(

غیریفعلھاالتيكتلكعادیةأعماالًالحسنةأعمالنالیست
إن..هللاولیسوتمجیدنابمدحناالناسالكتفيوإالالمؤمنین

بالمحبةیصبغھاالذيھو،القدسالروحأعمالناوراء
كلفيالمدققةواألمانةالشدیدواإلخالصالعادیةغیر
عظیمةأعماالًأعمالنایجعلالذيھوالروحنعم..شىء
الموضعفيالنوركتأثیرعادیاًغیرتأثیراًالناسفيتؤثر

عظمةللناسُتظِھرمضیئةأعماالًیجعلھاالروح..المظلم
«بل»نوركمأضیئوا«یقللمالربأنالحظ..إلھنا

الروحبلالنورنضىءالذیننحنفلسنا»نوركمفلیضىء
واللھنخضعحینماخاللنامنیضىءالذيھوالقدس

نحزنھ باستسالمنا ألیة خطیة ..



للربشاھدةأعماالًلتصبحأعمالناُیضىءالقدسالروح
أعمالناأنفیرونالناسفيیعملالذيأیضاًھووالروح
ھذاسببأنویدركونأعمالھمعنمختلفةالحسنة

عنالربكلماتتذّكّریسوع..بالربإیمانناھواالختالف
«،)١٥:٢٦یو(»لىیشھدھو«القدسالروح

لىوتكونونعلیكمالقدسالروححــلمتيقوةستنالون
..)١:٨أع(»شھوداً

معأعمالناتريالتيالنفوستتجاوبمادائماًھللكن
قالھمالنقرأ..؟سلوكناغّیرالذيهللاوتمجدالقدسالروح

الرسول بطرس في ھذا األمر :
[األُممبینسیرتكمتكونأن..إلیكمأطلب«

مافيیكونوالكىحسنة]المؤمنینغیر
یومفيهللایمجدونشركفاعلىعلیكمیفترون
التيالحسنةأعمالكمأجلمناالفتقاد

یالحظونھا »
)٢:١٢بط١(

بعضتغالطأنأحیاناًیحدثقدأنھنفھمالكلماتھذهمن
تقرفالنورأنھبالنورتعترفأنوترفضالحقیقةالنفوس

علیناتفترىوقدبلأعمالھمعنمتمیزةحسنةأعمالنابأن
..الشرفاعلوبھایوصفكالتيردیئةبصفاتإیاناواصفة



البعضافتريفإن،كال..كال؟ھكذااألمرسیستمرھل
وعندئذبالحقیقةفیھسیقرونالذيالیومحتماًفسیأتىعلینا

منكذبواالتيالحسنةأعمالناذاتأجلمنهللاسیمجدون
قبل في حكمھم علیھا ..

یومإنھیقولبطرسالرسول..؟الیومھذاھوما
افتقادهسواءلھمهللافتقادیوم،)١٩:٤٤لو(االفتقاد

بالرحمة أو بالقضاء :
خاصةبمعامالتیفتقدھمحینما..بالرحمة•

لقبولھمواستعدادهونعمتھحبھبھالھمُیظِھر
فیتوبون ویقبلون خالصھ ..

فیھیزورھمالذيالیومفي..بالقضاءأو•
فیضطروننعمتھرفضھمعلىیعاقبھملكى

إلى االعتراف بالحقیقة التي أنكروھا ..
األعمالفيالسلوكعلىحریصاًكن..العزیزالقارىء

أعماالًلتكونیضیئھاالقدسالروحأنبإیمانالحسنة
عظیمة تشھد للرب وتمجده ..

بالسراجالجبلعلىالموعظةفيالمؤمنالربشّبھلقد
تحتویضعونھسراجاًیوقدونال«]المشتعل[الموقد

(»البیتفيالذینلجمیعفیضىءالمنارةعلىبلالمكیال

ثكما..)٥:١٥مت إحديفيالمعمدانیوحناعنتحدَّ
المشـتعل[الموقـدالسراجھوكان«عنھقائالًالمناسبات



یریدناالرب..)٥:٣٥یو(»المضـــىء][المنیــر]
نضىءالمعمدانیوحنامثلمشتعالًسراجاًنكونأنجمیعاً

للناس فیعرفون الرب ..
نشتعلولنبالزیتیشتعلالوقتذلكفيالسراجكان

ملتھبةقلوبنایجعلالذيھو..القدسالروحبزیتسوي
كلماتلنحققبقوةعنھوكلماتناأعمالنافتشھدالرببمحبة

رسالة فیلبى القائلة :
بینھمتضیئونوملتومعوججیلوسطفي«

في العالم »كأنوار
)٢:١٥في(

ھذانورتحجبفالالقدسبالروحمضىءسراجأنت
السراج بأن تضعھ تحت مكیال أو سریر:

المكیالتحتویضعونھسراجاًیوقدونال«•
..)٥:١٥مت(»

أوالمكیالتحتلیوضعبسراجُیؤتيھل«•
..)٤:٢١مر(»السریرتحت

احذر المكیال
فيأساسیةقیاسكوحدةقدیماًُیستخدمالمكیالكان
فما..المالیةبالتعامالتُیذّكرنافھوولھذا،الغاللتجارة



تعطىأنمعناه..؟المكیالتحتالسراجتضعأنمعني
وأنالروحیةأُموركقبلاألولياألولویةالمالیةألُمورك

تنشغل..أوقاتكأفضلوتعطیھااألولاھتمامكلھایصبح
ومعالربمعتصرفھالذيالوقتفیقلینبغىمماأكثربھا

عددوتتناقصخدمتھفيالمشاركةعلیكویتعذركلمتھ
للعبادةالحّیّةالمؤمنیناجتماعاتفیھاتحضرالتيالمرات

تدریجیاًوتبردالروحىنموكیتعّطلوالنتیجة،التعلیمأو
العائلیةلواجباتكإھمالكویزدادولآلخرین�محبتك

یسیطرفشیئاًشیئاًوھكذا..القدسالروحُتحِزنوباختصار
حتماًبلفرحاًیرونكالناسیعودوالواالرتباكالھمعلیك

ھذهتخفيأنفيوستفشلمعنویاتكھبوطسیالحظون
الحقیقة عنھم ..

تطغىالعملأُمورنجعلأنمنهللاكلمةحذرتنالقد
بحیاتناوتمتعناراحتناأوقاتمنوتستنفذحیاتناعلى

:یقول١٢٧فمزمور،العائلیة

یتعبفباطالًالبیتالربیبنلمإن«
فباطـالًالمدینـةالـربیحفظلمإنالبنـاؤون.

إلىُتبّكرواأنلكمھوباطلالحراس.یسھر
طویلة]ألوقات[العملالجلوسمؤخرینالقیام
المضنیةاألعمالخبز[األتعابخبزآكلین



NAS[.نوماًحبیبھیعطـىلكنھ]األصل
حـتيحـبیبھیعطـى:بالترجمةیسمحالعبرى

,NAS(نائموھو TEV, TJB])

)١٢٧:١،٢مز(

ھذه الكلمات تقول لك :
الربیبنھلمإنُیحفظولنعملكُیبنيلن•

فياألُوليالمكانةلھیكنلمفإن..ویحفظھ
بلاالزدھارإلىعملكیؤدىفلنقلبك

اإلنھاك .. كما سیتعطل وُیسلب ..
علىأكثروقتاًعملكتعطىأنیفیدكلن•

أھلمشاركةأو]النوم[جسدكراحةحساب
بیتك في مجاالت الشركة الرئیسیة ..

إذاخسارةتصیبكبأنالربیسمحلن•
للراحةیحتاجـھالذيالوقتلجسدكأعطیت
،معھابالشركةتتمتعكىلعائلتكأووالنوم

تنَسال..نائموأنتحتيلنجاحـكیعمـلفھو
:٢تك(آدمنائمونوھمھؤالءأعطيأنھ

)١٦ـ١٥:١٢تك(وإبراھـیم)٢١،٢٢

یریدكإنھ..)١٣ـ٣:٥مل١(وسلیمان
كسلدونبالراحةتتمتع،حیاتكفيمتزناً

وتجتھد في العمل دون إعیاء ..



كمدینةللعالمنوراًتظلأنتودھل،العزیزالقارىء
السراجتضعأنارفض..؟الجمیعیراھاالجبلعلىقائمة
مكیال األُمور المالیة :تحت

الربمععالقتكقبلعملكتضعأنارفض•
..

• أَْخِضع كل ما تفعلھ في العمل لكلمة الرب ..
أنیحاولمرةكلفيبلللھمتستسلمال•

ھوكماالربعلىبإلقائھأسرعیمتلكك
ھوألنھعلیھھمكمكلملقین«مكتوب
..)٥:٧بط١(»بكمیعتنى

الربأنتذّكراألعمالرجالمنكنتإنوأخیراً
شاھدینالعالمفيیضیئونناجحینأعمالرجالإلىیحتاج

لھ بأعمالھم ..
ال .. ال تخبىء سراجك تحت أى مكیال ..

واحذر السریر
السریرتحت..لیوضعبسراجیؤتيھل«یقولالرب

،التراخىعنیتحدثھناالسریر..)٤:٢١مر(»
ُتقّدرالالتيالكسولةالحیاةعنتعبیراًفیھنريأنیمكننا
أنلنرفض..المتاحةالفرصتستثمروالالوقتقیمة



الالرخاوة«التراخىھذاتحتالمنیرسراجنایوضع
(»االجتھادفھيالكریمةاإلنسانثروةأماصیداً.ُتمسك

ونشاطباجتھادالحسنةأعمالناولنمارس..)١٢:٢٧أم
..)٩:١٠جا(»بقوتكفافعلھلتفعلھیدكتجدهماكل«

فيمتكاسلینغیر«..)١١:٦جا(»یدكترِخال«
ولنسعي..)١٢:١١رو(»الروحفيحارین.االجتھـاد
یساعدناماالروحمواھبمنالربیھبناأنأجلمنبجدیة
(»الحسنيللمواھبجدوا«للربالفعالةالشھادةعلى

)..١٢:٣١كو١

سریر یحجب ضوءه:تحتارفض أن یوضع سراجك
یحتاجھالذيالقدرمنأكثرتنامأنارفض•

أنیجبوقتفيتنامأنارفض..جسدك
متي.الكسالنأیھاتناممتيإلى«فیھتعمل

..)٦:٩أم(»نومكمنتنھض

والمبالغةالمخیفةاألُمورتصورعنتوقف•
معنویاتكتفقدیجعلكبمااألخطارتقدیرفي

فياألسدالكسالنقال«للكسلوتستسلم
)٢٢:١٣أم(»الشوارعفيفأُقتلالخارج

..



أنلكُتصّورأفكارأیةأمامالمجالاغلق•
..بالفشلتأتىالتيباألشواكملىءطریقك

أمامكاألُمورُتصّعبالتياألفكاراُرفض
«..للكسلوُیسلمكالحماسیفقدكمما

شوكمنكسیاج]یراه[الكسالنطریق
»]ممھداًیرونھ[منھجالمستقیمینوطریق

..)١٥:١٩أم(

االستسالماُرفض..السریرتحتسراجكتخـبىءال
اإلیمانرجلكالبكلماتمردداًباإلیمانوامتلىءللكسل

لكهللاُیعّدلم،ال..)١٣:٣٠عد(علیھاقادرونإننا
عظیماًنجاحاًلتنجحبلكال..تفشللكىفیھالتسلكأعماالً

كواحد من أُمراء مملكة الرب ..

ثانیاً : ملح غیر فاسد
٥:١٣مت(»األرضملحأنتم«للمؤمنینالربقال

سماتھيفما..للطعامكالملحلألرضأنناأى..)
وخصائص الملح ؟ ..

للحفظملح-١

داتتكنلم»األرضملحأنتم«الربقالعندما المبرِّ
المادةھوالملحوكان،بعدُعرفتقد)الثالجات(



فیھلماممكنةفترةأطولسلیمةاألطعمةلحفظالمستخدمة
أىكانأیضاًالسببلھذاالفساد..منتحمیھاخصائصمن

إلىإشارةسویاًالملحیأكالنمعاًعھداًیقطعانشخصین
..)١٨:١٩عد(سیدومبینھماالعھدبأنإیمانھما

األعمالفيویسلكونللربأُمناءالمؤمنونیعیشعندما
الفسادانتشاریعطلونكالملحیكونونفإنھملھمأعدھاالتي
حفظھعلىیساعدونكما،فیھیعیشونالذيالمكانفي

من األذي .. وإلیك أمثلة على ذلك :
فكانهللاأعدھاالتياألعمالفيإبراھیمَسَلَك•

وأیضاًوالسلبالسبىمنمرةلوطحفظملحاً
..)١٩:٢٩؛١٤:١٦تك(الموتمن

ملحاًفكانالربمعیوسفسارمصروفي•
سبعالمدمرةالمجاعةمنحفظھالمصر
..)٤١تك(سنوات

السامرةمدینةفيالربیخدمفكانألیشعأما•
)٧مل٢(لھاآرامجیشاقتحاممنفحفظھا

..

أنبولسعننقرأالرسلأعمالسفروفي•
علىتوشككانتالتيالسفینةفيوجوده
یقاربونالذینوركابھاطاقمھاَحَفَظالغرق

)..٢٧:٢٤أع(الموتمنالثلثمائة



سدوممدینةفيیوجدكانلوأنھننسيالكما•
احترقتلماالبریفعلونفقطمؤمنینعشرة
..)١٨:٣٢تك(بھاعاشمنكلومات

بأمانةوعشتللخطیةاالستسالمرفضتإذاأیضاًأنت
فبكلمنكیریدھاالتياألعمالفيباجتھادسالكاًللرب
ًستكونتأكید بسببك..بینھمتعیشللذینحافظاًملحا

ُتنجىوبصالتك..عدیدةنكباتمنالربسیحفظھم
أُسرتك ومدینتك ووطنك من الكوارث ..

الحسنللمذاقملحـ٢

عنھغابلكنومھارةعنایةبكلالطعامإعدادتمإذا
سفریقول،فائدةأیةالمھارةأوللمجھودیعودال،الملح
(»ملحبال]طعمبالالذي[المسیخیؤكلھل«أیوب

..)٦:٦أى

الحسنةاألعمالوعملتالخطیةورفضتهللاأطعتإذا
الطیبةبالنكھةیأتىملحاًستكونتأكیدفبكلیریدھاالتي

لتقیمذھبتوأینما..)٢:١٥كو٢(الذكیةوالرائحة
ًللمكانستضیف لزیادةأبداًوجودكیكونلن..أحليمذاقا

لخیرھمبركةبلتؤذیھمشوكةتكونلن..الناسأحمال
لتخفیفمصدراًستظل..أجلكمنالربوسیباركھم



المحنفيولمساعدتھممشاكلھمولعالجأحمالھم
وسیشعرون حتماً بالخسارة حینما تتغیب عنھم ..

العطشُیسببملحـ٣

فإنلناهللاأعّدھاالتياألعمالنعملأننجتھدعندما
الناسفيیخلقملحاًفیجعلنافیناسیعملالقدسالروح
ً لمعرفة الرب الُمخلّص ..عطشا

جعلھالذيما،فیلبىسجنحافظإیمانقصةتذّكر
السجنأبوابرأيألنھھل..الخالص؟ینالأنفيیرغب

لینتحرسیفھاستلفقد،كال..إعجازیة؟بطریقةانفتحتقد
األبوابمنبالفرارالذواقدالمسجونینأنظاناًبھ

سماعھھوالربلمعرفةیعطشجعلھمالكن..المفتوحة
ردیاًشیئاًبنفسكتفعلال«لھتقولبولسالرسولصرخة

..)١٦:٢٨أع(»ھھناجمیعناألن

منلیھرباألبوابانفتاحفرصةبولسینتھزلملماذا
عاملھالذيالسجنحافظبإنقاذانشغلولماذا..السجن؟

؟..یھربأنمنبدالًالمقطرةفيرجلیھووضعبقسوة
بھامألالتيالمدھشةالمحبةإنھا..واحدةإجابةسويلیس

ماكانلقدنعم..مضطھدیھنحوبولسقلبالقدسالروح
وأفرادالسجنحافظفيخلقالذيالملحبمثابةبولسفعلھ



أعطـيالذيالربھذاھومنلمعـرفةشدیداًعطشاًعائلتھ
المدھشـة من نحـوھم ..المحبـةبولس ھذه

القدسبالروحتمتلىءأناآلناُطلب..العزیزقارئى
أعمالكفيبوضوحتظھركىالمدھشةالمحبةھذهلتمتلك
إیمانكأعلنھیا..الحقلمعرفةالقلوبفيالعطشلتخلق

أنك ملح لألرض ..

فيالشرانتشاركنتأینماوجودكسیقاوم•
منالكثیرینحیاتكستحفظكماالمكانھذا

الدمار واألذي ..

للوسطأطیبمذاقاًتصرفاتكوستضیف•
الذي  تتواجد فیھ ..

لمعرفةعطشاًعدیدةنفوسفيوستخلق•
الرب الذي  أحبك ..

لـن یفسـد
فسدإنولكن.األرضملحأنتم«یسوعالربیقول

ُیطرحألنإاللشىءبعدیصلحال.ُیملَّحفبماذاالملح
أُخرىومرة)٥:١٣مت(»الناسمنوُیداسخارجاً
فبماذاالملحفسدإذاولكن.جیدالملح«یقولنسمعھ



.خارجاًفیطرحونھلمزبلةوالألرضَیصلُُحالُ.ُیصلح

..)١٤:٣٤،٣٥لو(»فلیسمعللسمعأذنانلھمن

وعدمللخطیةاالستسالمالمؤمناتجاهیكونعندما
یصیرفإنھلھهللاأعّدھاالتيالصالحةاألعمالفيالسیر
منیحفظوالالفسادانتشارمنیقللال..ُمضراًفاسداًملحاً

..للربالعطشیخلقوالاألطیبالمذاقیعطىوالاألذي

ولنلھالناسواحترامتقدیرفیھیفقدالذيالوقتوسیأتى
بل)٢٣:٦تك(إبراھیمحثبنورأيكماأمیراًیروه

ُیداس«معاملتھفیسیئونعلیھموثقالًلھممضراًشخصاً
المؤمنلوطسدومأھلأھانمثلمایھینوهوقد»الناسمن
للتخلصأیضاًیسعونقدبل)١٩:٩تك(ملوحتھَفَقَدألنھ
ًیطرحونھ«منھ فيهللایستخدمھلنكذلك..»خارجا

عنللمسئولالربتحذیرنقرأالرؤیاسفرفي..خدمتھ
الحسنةاألعمالویعملیتبلمإذاأنھأفسسكنیسةخدمة

التي[األُولياألعمالواعملُتب«الخدمةمنفسیحرمھ
عنآتیكفإنيوإال]للرباألولحبھقلبوراءھاكان

»]لىشاھداًتظللن[مكانھامنمنارتكوأُزحزحقـریب

ویعملأفسسكنیسةخادمیتبلمإنوھكذا..)٢:٥رؤ(
أعمالھ الحسنة فإن الملح سیفسد ولن یصلح بعد لشىء ..



خادممثلالحسنةأعمالنانتركلنأنناإیماننافلنعلن
ملحاًأبداًنكونولنبنعمتھالربسیحفظنا..أفسسكنیسة
علىحیاتنامنیومآخرإلىتخدمھأعمالناوستظل..فاسداً

األرض لنبقي دائماً مؤثرین في اآلخرین لمجده ..

سیدى ..

احفظنى سراجاً مشتعالً بروحك لیسطع

في ظالم العالم شاھداً لك بقوة ..

احفظنى بنعمتك ملحاً ال یفسد ..

یؤثر في العالم .. وال یتأثر بشروره ..

ملحاً لخدمتك ولمجدك ..

المســیحكــرســى–٢

الربنالقىحینماالفریدةاللحظةھذهوأمجدأعظمما
روحانیةبأجسامبلھذهالضعیفةبأجسامنالیس،الھواءفي
إلىالرسالةتصف..)١٥:٤٣،٤٤كو١(مجدفي

تسالونیكى ھذا الحدث العظیم قائلة :



مالئكةرئیسبصوتبھتافنفسھالرب«
فيواألمواتالسماءمنینزلسوفهللاوبوق

الباقیناألحیاءنحنثم.أوالًسیقومونالمسیح
الربلمالقاةالسحبفيمعھمجمیعاًسُنخطف

(»الربمعحینكلنكونوھكذا.الھواءفي

)٤:١٦،١٧تس١

بھذابعضاًبعضكمعزوا«بولسالرسوللناویقول
الذيوعدأعظمھفما،)٤:١٨تس١(»الكالم
المقدسكتابنامنأصحاحآخرفيالربلناأعلنھ

العظیم :

myمكافأتى[وأُجـرتىســریعاًآتىأناوھا«

reward[یكونكماواحدكلألُجازىمعى
..)٢٢:١٢رؤ(»عملھ

،الھواءفيالربونالقىالممجدةاألجسامسنلبسنعم
محبتھفمن..المكافأة،األُجرةمنھسننالبلفقطھذالیس

ألجلأولكلمتھطاعةعملناهعمللكلجعللناالعظیمة
مشھدأىوفي،األجرھذاھوفمامكافأة..،أجرملكوتھ
علىیؤثروكیفآلخرعملمنیتفاوتكیف..؟سننالھ

حالتك في األبدیة ؟ ..



ھذاعنوثمینكثیرھوبماأخبرتنافقدالكلمةإلىلنعد
الحق العظیم ..

إیمانى وأعمالى
الربوعدبحسبإننى..الناربحیرةفيأُطرحلننعم
الجدیدةالسمواتالحقیقیینالمؤمنینكلمعأنتظر

المجدفياألبدیةألقضى)٣:١٣بط٢(الجدیدةواألرض
وذلك...یسوعنفسى.تحبھمنومخلصىربىمعالفائق
سأقومألننىأوالماضىفيعظیمةبأعمالقمتألننىلیس
ً..مجاناًالخالصوھبنىهللاألنبلالمستقبلفيبھا مجانا

،ومخلصاًرباًیسوعبالرببقلبىآمنتألننىبالنعمة
وصارت لى عالقة حیة حقیقیة معھ ..

فيحالتيعلىتؤثرلنأعمالىأنھذامعنيلیسلكن
أنمنذفعلتھاالتياألعمالھذه،فأعمالىكال..األبدیة
علىلىالباقىالزمنطوالسأفعلھاالتيوتلكآمنت

الربمعوأنالىسیكونمجدأىستحددالتيھياألرض
منمستویاتالناربحیرةفيستوجدفكما..األبدیةفي

دللھالكینالعقاب :٢٣؛١١:٢٣مت(آثامھمبحسبُتَحدَّ

للمؤمنیندرجاتستوجدأیضاًھكذا)٢٠:١٣رؤ،١٤
ً«المجدفي :١٥كو١(»المجدفينجمعنیمتازنجما



د)٤١ ألھمیةیا..)٢٢:١٢رؤ(أعمالھمبحسبُتَحدَّ
كرسىأمامسیقفحتماًثانیةُولِدمنفكل،األعمال
وھوحالتھتحددالتياألبدیةالمكافآتمنھینالكىالمسیح

التيالكلماتھذهإلىباھتمامأصغرجاء..المجدفيمعھ
قالھا الرسول بولس :

الجسدعننتغربأنباألوليوُنسرفنثق«
ًنحترصلذلك.الربعندونستوطن أیضا
مرضییننكونأنمتغربینأوكنامستوطنین

toلھ[ُمســرینعنده be well pleasing to

Him (NKJ, YLT(.[

to[ُنْظَھرجمیعاًأننــاالبدألنھ be

manifested (YLT, DBY([

كانماواحدكللینالالمسیحكرسىأمام
(»شراًأمكانخیراًصنعمابحسببالجسد

..)١٠-٥:٨كو٢

منیحررثمیناًحقاًُتعلنفھياآلیةھذهتقولھبماتمّسك
یخیفماالموتفيلیستقولإنھا..الموتمنخوفأى

معلنكونفسننطلقبالموتالجسدعنتغربناإذاألننا
أفضل«تأكیدبكلوھذا،»الربعندنستوطن«المسیح

..األرضعلىاآلنحالتنامن)١:٢٣في(»جداً



علىوجودكمنهللاقصدأكملتمتي،العزیزالقارىء
theالسباق[السعى«أكملتبولسكلماتوقلتاألرض

race[«)والسروربالثقةالموتفلتواجھ،)٤:٧تى٢
..؟الموتمنخوفداخلكفيھل..»..وُنسّرنثق«

الأنھمتیقنفإني«أیضاًولتردد..مراراًاآلیةھذهردد
فيالتيهللامحبةعنتفصلناأنتقـدر..حیـاةوالمـوت

..)٨:٣٨،٣٩رو(ربنا»یسوعالمسیح

منالخوفمنیحرركاآلیاتھذهبمثلاالنشغالإن
ھذامنالتحررلكن،الربمعلنكونسنذھبألنناالموت
فكماحسنةأعمالناتكونأننحرصالأنیعنىالالخوف

حتماًسیأتىكورنثوسمؤمنىإلىبولسالرسولیقول
الیوم الذي  سنقف فیھ جمیعاً أمام كرسى المسیح ..

كرسى المسیح
الرسولیقصدهماتماماًفھمواالكورنثوسیینأنشكال
»كرسى«فكلمة..»المسیحكرسى«تعبیرمنبولس

التي»Bemaبیما«الشھیرةالیونانیةللكلمةترجمةھي
السلطةرجالكانالذيالعالىالمنبرعلىتطلق

القضاءأُمورفيسیماوالالشعبمخاطبةفيیستخدمونھ
كرسىإلىالترجماتمنالعدیدفيالكلمةُترجمتولھذا

في)القضاءكرسى(»البیما«وكانالحكم..أوالقضاء



مركزفيأُُقیمفقدالمدینةمعالمأروعمنواحداًكورنثوس
مالرخاممنوشّیدالتجارىسوقھاساحة بالحلىالُمَطعَّ

الذيالیومذلكالكورنثوسیونینسلموبالطبع..البدیعة
وھم»البیما«ھذاإلىوأخذوهبولسعلىالیھودفیھثار

بالعقابعلیھیحكمأنغالیونالوالىمنطالبینیتھمونھ
ُطردواوھم،بولسُیعاقبفلمعلیھمانقلبتاألُمورولكن

)١٧ـ١٨:١٢أع(رئیسھمُضِرَبكماالبیما»«من

أعظمآخر»بیما«عنیحدثھمبولسالرسولھووھا
»بیما«ھوالسماء،فيموجودغالیون»بیما«من

المؤمنینكل،جمیعاًأنناالمثیرالخبرھذالھمُمعلناًالمسیح
المسیحمننناللكىالسماوىالبیماھذاأمامسنقف،

مجدأىستحددالتيمكافآتنااألرضعلىأعمالنابحسب
سیكون علیھ كل منا طوال األبدیة .. یقول بولس :

[مرضـییننكــونأن..نحــترصلذلك«

euarestos[عنده]أنناالبدألنھ.]لھُمسرین
كللینال.المسیحكرسىأمامُنْظَھرجمیعاً
(»شراًأمكانخیراًصنعمابحسب..واحد

)٥:٩،١٠كو٢

األعمالنعملأننحترصأنیدعونابولسالرسول
واآلنالسماء..»بیما«أمامسُنظھرألنناالمسیحُتسّرالتي



«الیونانیةللكلمةترجمةإنھا»نحترص«كلمةفيفّكر

philotimeomai«ھواألمرھذانجعلأنحرفیاًتعنىالتي

أنتریدكنتفإن..افتخارناوموضعواشتیاقناطموحنا

بمكافآتتحظيأنأىاألبدیةفيعظیممجدلكیكون
طموحكفلیكنالمسیحيكرسأمامتقفحینماعظیمة
الربقلبُتِسّرأنالدائموافتخاركالیومیةورغبتكاألول

.. اجتھد أن تفعل كل یوم األُمور التي ُتِسّره ..

ھذهعنتحدثناالمقدسالكتابفيكثیرةآیاتإن
لفعلاجتھادكلنبذلأنتشجعنالكىاألبدیةالمكافآت
دافعناأنھذایعنىفھل،الربقلبُتِسّرالتياألعمال
للربالقلبیةمحبتناھولیساألعمالھذهفعلوراءالداخلى

..؟األبدیةفيألنفسنامكاسبننالأنرغبتنا،أنانیتنابل

النعمةمعیتعارضأمرأعمالنابحسبالمكافآتنوالناوھل
التي یعاملنا هللا على أساسھا ؟ ..

الدافع .. المحبة أم األنانیة؟
عباراتمنوكم،الرببھاتكلّمعدیدةأقوالمنكم
دافعباعتبارھااألبدیةالمكافآتعنتحدثتالرسلدّونھا
الربترضىالتياألعمالفعلعلىالمؤمنیحثقوى

أوالربیكونأنإطالقاًالمعقولغیرومن،قلبھوُتِسّر



عنھالقولیمكندافعامتالكعلىالمؤمنشجعواقدرسلھ
عنالشھیراألصحاحمنالتالیةاآلیةاقرأ..أنانىدافعإنھ

لنیفعلھأنللمؤمنیمكنماأقصيأنوستدركالمحبة
..المحبةیفیده في شىء إن خال من

وإن]للفقراء[أموالىكلأطعمتإن«
ً[أحترقحتيجسدىسلّمت خدمةفيموتا
(»شیئاًأنتفعفالمحبةلىلیسولكن]الرب

..)١٣:٣كو١

عنالحبیغیبوحین،الحبغیابیعنىاألنانىالدافع
والمنھفائدةال،شىءوكالقیمةبالعمالًیصیرعملأى

فعلفيدافعنایكونأنیجبتأكیدبكل..علیھمكافأة
القلبیةمحبتناأوالًھوقلبھوُتِسّرالربترضىالتياألُمور

أنفيترغبأناألنانیةمنولیس..حدودبالأحبناألنھلھ
..بالحبتمتعاًبلأنانیةلیسفھذا،یكافئكتحبھمنتري

قمةفيستكونأنكالمؤكدفمنالربتحبكنتإذا
لكویعلنفعلتماویمدحعلیكیثنىتسمعھحینسعادتك

ـا«قائالًبھسیكافئكعما ً[نعمَّ العبدأیھا]فعلتحسنا
علىوجودكخالل[القلیلفيأمیناًكنتواألمین.الصالح
..)٢٥:٢١مت(»الكثیرعلىفأُقیمك]األرض



ذلكفيالمكافآتتناللكىتعملأناألنانیةمنلیس
الفرحتشاركھلكىاألُوليمحبتكلھمنیدمنالعظیمالیوم

اُدخل«العظیمةالعبارةھذهمنھتسمعأنمنأروعفلیس،
إحديفيوردتوالتي)٢٥:٢١مت(»سیدكفرحإلى

سیدك » ..فرحالترجمات «اشترك في

نخدمھأنأساساًھيلنااألبدیةالربمكافأةأنتعلمھل
..لھخدمتنااألبدیةفياتسعتكلمامكافآتناعظمتوكلما،

ألننىحماسبكلاألرضعلىفسأعملالربأُحبوألننى
أُرید أن أخدمھ ھناك خدمة أعظم ألننى أُحبھ ..

ملكوتھفيسنعمل،األبدیةفيالربسنخدم،نعم
..؟تخیالتھذهھل..ھامةوظائفعلىسیقیمنا،المجید

معھنملكأنیریدناالربإنبوضوحتقولهللافكلمةكال
في األبدیة ..

رؤ(»اآلبدینأبدإلىسیملكونوھم«•

٢٢:٥(..

ًفسنملكنصبركناإن«• ٢(»معھأیضا

..)٢:١٢تى



..)٢٥:٢١مت(»..الكثیرعلىأُقیمك«•

أمیناًكنتألنكالصالح.العبدأیھانعّما«•

»مدنعشرعلىسلطانلكفلیكنالقلیلفي

..)١٩:١٧لو(

یجدهسیدهجاءإذاالذيالعبدلذلكطوبي«•

یقیمـھإنـھلكـمأقــولالحــقھكذا.یفعل
)٢٤:٤٦،٤٧مت(»أمـوالـھجـمیععلى

..

النھایةإلىأعمالىویحفظیغلبمن«•

ًفسأعطیھ )٢:٢٦رؤ(»األُممعلىسلطانا



سیدینونالقدیسینأنتعلمونألستم«•

(»مالئكةسندینأنناتعلمونألستم..العالم

..)٦:٢،٣كو١

»سندین«و»یدینـون«كلمتـىأناالنتبـاهیسـترعى

»krino«الفـعلمنالیونانـىاألصلفيھمااآلیةھذهفي

,governیحـكمأیضـاًیعنـىالذي to rule overمت)

األساسیةالربمكافأةإننعم)..٢٢:٣٠لو،١٩:٢٨
المكافأةكانتوكلما،ُملكھفيمعھإشراكھھيللمؤمن

:١٩لو(أكبروالدورأعظمالمشاركةكانتكلماأعلى

١٩-١٦(..

حقیقیةمحبةشخصاًیحبمن..؟الربتحبھل
معھوعامالًمنھقریباًدائماًیكونأنالملحةرغبتھستكون

منھقریباًاألبدیةیقضيأنسیودحقاًالربیحبومن..
عامالً معھ في ملكوتھ، وبكلمات أُخرى أن یملك معھ ..

الربرغبةنحققلكىنسعيأنأنانیاًأمراًلیس،ال
جداًذلكیسرهفكم،معھنملكأنفياألعظمحبیبنایسوع

تكونأنأجلمناألرضھذهعلىوأنتاآلنتعملفھل..
[مســتوطنینأیضاًنحترص«..؟األبدیةطواللھُمِسّراً

..»]NKJV[لـھُمسـریننكـونأن..]عنده



النعمــة
ماھذافيفھلأعمالناحسباألبدیةفيسُنكافأكناإذا
اإلجابة..الرب؟بھایعاملناالتيالنعمةقدرمنیقلل

المكافآتنوالناففي،كالھيهللاكلمةتقولھمابحسب
إظھار لغني نعمة هللا الفائق :

سنأخذالتياألعمالھذه،ناحیةفمن•
ألنھاللنعمة،نتیجةھيالمكافآتبسببھا
الطبیعیةبقوتنانفعلھاالتياألعماللیست
تنفیذھاعلىالقدرةهللایمنحناالتيبلالذاتیة

فیكمالعاملھوهللا«فیلبىرسالةتقول..
(»المسرةأجلمنتعملواوأنتریدواأن

إلىالرسالةوتقول،)٢:١٣في
عملكلفي]هللا[لُیكّملكم«العبرانیین

عب(»فیكمعامالًمشیئتھلتصنعواصالح
١٣:٢١(..

أنتقدرونالبدونى«وضوحبكلیسوعالربقال
ًتفعلوا البدونھأننایقصدالوبالطبع)١٥:٥یو(»شیئا
البدونھأننابلاإلطالقوجھعلىشىءأىنفعلأننقدر
نجدلھذا،المكافأةلنوالتؤھلناقیمةلھشیئاًنفعلأننقدر

التيأعمالھكلعملبالنعمةبأنھیعترفبولسالرسول



]اآلنعلیھ[أناماأناهللابنعمةولكن«هللاملكوتألجل

تعبتأنابل]نفعبال[باطلةتكنلملىالمعطاةونعمتھ
نعمةبلأناالولكنجمیعھم]الرسلباقىمن[منھمأكثر
..)١٥:١٠كو١(»معىالتيهللا

ھينفعلھاالتيالحسنةاألعمالأنبولسمثلفلنعترف
إلىاألعمالھذهنعملسنظلبالنعمةأنھولنثق..بالنعمة

عنبولسالرسولعّبر،المسیح»بیما«أمامُنظَھرأن
]آمنتبماولیس[آمنتبمنعالمألننى«فقالالثقةھذه

أنیوم[الیومذلكإلىودیعتىیحفظأنقادرأنھوموقن
تأمل..)١:١٢تى٢(»]المسیحكرسىأمامُنظَھر
فیھابماكلھاحیاتھبولساستودعلقد،»ودیعتى«كلمة
أنھالثقةكلفیھویثقیعرفھالذيإلھھیدفيأعمالمن

نوالھیومالیوم،ذلكإلىالحسنةاألعمالعامالًسیحفظھ
نعمةفيالثقةكلفلنثق..المسیح»بیما«أمامالمكافآت

العظیمةاألعمالنعملباستمرارستحفظناأنھاالحافظةهللا
تسكنیھوذارسالةكلماتلندع..العظیمةالمكافآتذات
أمامویوقفكمعاثرینغیریحفظكمأنالقادر«قلوبنافي

]بناھوویبتھجبھنبتھجحینھناك[االبتھاجفي..مجده

)..٢٤یھ(»



منفعلنامھمافإنھ،أُخرىناحیةومن•

یقول،بشىءنطالبأنلنایحقالأعمال
ألنھفضلالعبدلذلكھل«یسوعالرب
ماكلفعلتممتيأیضاًأنتم..بھأُِمرمافعل

إنماألننا.بطالونعبیدإننافقولوابھأُِمرتم
،١٧:٩لو(»علینایجبكانماعملنا

نطیعأنلناوامتیازعلیناواجبإنھ..)١٠
بأىنطالبأنلنایحقفالنخدمھوأنالرب
ماءكأس«إنالربیقولھذاومعأجر
ال..]الربخدامألحدنقدمھ[فقطبارد

ألیست..)٠١٠:٤٢مت(»أجرهیضیع
ھذه نعمة ؟ .. نعم وأیة نعمة !! ..

فيجداًسخىھوألنھبلنستحقألنناالسیكافئناالرب
لناالمكافآتفإعطاؤه»..ضعفمئة«یعطینا..العطاء
ُیظھرأمر،لناالخالصتقدیمھمثلتماماًھوأعمالنابسبب
آخرشىءأىولیسالفائقنعمتھغنيإن..العجیبةنعمتھ

لیسهللا«یكافئنالمإذاظالماًنفسھیعتبرجعلھالذيھو
نحوأظھرتموھاالتيالمحبةوتعبعملكمینسيحتيبظالم
..)٦:١٠عب(»اسمھ



لنالمسیح،كرسىإلىتأتىحینما،العزیزقارئى
..بالنعمةمعكیتعاملألنھبلتستحقأعمالكألنیكافئك

التيالمكافآتعنیقولبولسالرسولھوھا..بالرحمة
فيخدمتھبسببأنیسیفورساألمینالربخادمسینالھا

من الرب :نعمة ورحمةأفسس إنھا
منرحمةیجدأن]grant[وھـبھالرب«

]تیموثاوسیا[أنت.الیومذلكفيالرب

تى٢(]»DBY[أفسسفيیخدمكانكمتعرف
١:١٨(..

لديالرحمةیلقيبأنعلیھالربأنعم]لقد[«
الرب في ذلك الیوم [الترجمة الیسوعیة ]» ..

مقاییس الحكم
أمامنقفحینماأعمالناالربسیزنمقیاسبأىتسألقد

مقاییسستةإلىتشیرهللاكلمةدراسةإن..؟كرسیھ
رئیسیة :

أعطاهلمااستخدامنامدي..االستخدامـ١
الرب لنا من قدرات ومواھب ووقت ..

..نعملھلماالقلبىالدافع..الدافعـ٢



والتضحیةالتعبمقدار..والتضحیةالتعبـ٣
في خدمة الرب ..

..الواجباتأداءفي..األمانةـ٤

..هللاملكوتأجلمناستخدامھفي..المالـ٥

إبلیسمعالمعاركفي..االنتصاراتـ٦
والخطیة ..

األولالمقیاسعنبالحدیثالفصلھذافيسنكتفي
الفصلینإلىاألُخرىالمقاییستاركینباالستخدامالخاص

التالیین ..

االستخدام

ووقتومواھبإمكاناتمنأخذناهمانستخدممابقدر
..األبدیةمكافآتناتعُظممابقدرمشیئتھوتحقیقالربلمجد

٢٥متيفيیســوعالربذكرهالذيالوزناتَمَثْلإن
الفضةمنھي]talents[الوزنــاتھذه..األمرھذایعلن

المثلھذاوفيالمالمنمقدارعنالوزنةوتعبرالذھبأو
التيوالمواھبلإلمكاناتكرمزالوزناتالرباستخدام

یعطیھا لنا ..

عبیدهمنثالثةأعطيأعمالرجلعنالربتحدث
أعطي،یعودحتيلحسابھبھالیتاجرواأمواالًسفرهقبیل

..واحدةوزنةوالثالثوزنتینوالثانيوزناتخمساألول



الخمسأخذالذيفمضي«الفرصةمنھماثناناستغل
الذيوھكذاأُخر.وزناتخمسفربحبھاوتاجروزنات

أخذالذيوأماأُخریین.وزنتینأیضاًربحالوزنتینأخذ
(»سیدهفضةوأخفياألرضفيوحفرفمضيالوزنة

قال،لمحاسبتھمالرجلعادفلما..)١٨-٢٥:١٦مت
ً[نعّما«لألول واألمین.الصالحالعبدأیھا]فعلتحسنا
فرحإلياُدخل.الكثیرعلىفأُقیمكالقلیلفيأمیناًكنت

للعبدنفسھاالكلماتھذهوقال)،٢٥:٢١(مت»سیدك
أیھا«لھفقالبالوزنةیتاجرلمالذيالثالثأما..الثاني
الظلمةإلى«یطرحوهأنوأمر»والكسالنالشریرالعبد

مت(»األسـنانوصـریـرالبكـاءیكـونھنـاكالخارجیة.
٢٥:٣٠(..

ھذایظھرھاالتيالھامةالنقاطھذهمعىالحظواآلن
المثل :

إمكاناتكتجعللكىتسعيأنمنكیتوقعالرب..أوالً
أنھواألولوالھدف،اآلنعلیھھيماأضعافومواھبك

كىباجتھادتعملأنكمثال..الملكوتألجلتقدمھمایزداد
ففي،الربلعملوأكثرأكثرلتعطىالمالىدخلكیزداد
عشرةیدیھفيفأصبحوزناتالخمسصاحباجتھدالمثل

منھا ..



ً فكل..الوزناتعددنفسالثالثةالعبیدیأخذلم..ثانیا
فيلھهللاأعطاھاالتيالوزناتفياآلخرعنیختلفمنا
ومواھبناالمادیةإمكاناتنافينختلفنحن..الحیاةھذه

والواقع..األرضعلىسنعیشھالذيالُعمرفيوأیضاً
)العادیةالطاقاتذوى(األغلبیـةأعطـيهللاإنیقول

وزنة)األدنىالطاقاتذوى(قلیلـینأعطيبینماوزنتین
وزناتخمس)األعليالطاقاتذوى(أیضاًوقلیلینواحدة

٢٥:١٥مت(»طاقتھقدرعلىواحدكل«أعطيلقد..
أصحاب(األعلىالطاقاتذوىأنھذایعنىفھل..)

سینالھاالتيمنأكبرمكافآتسینالونوزنات)الخمس
الطاقاتذووینـالبینما،)الوزنتینأصحاب(األغلبیـة

..؟أصغرمكافآت)الواحدةالوزنةأصحاب(األقـل

اإلجابة نجدھا في النقطة التالیة ..

ً ربحالذيالوزنتینصاحبمكافأةكانت..ثالثا
وزناتالخمسصاحبنالھاالتيالمكافأةتساوىوزنتین

طاقتكأنبسببغیركمنأقلبمكافأةیكافئكلنهللا..!!
فالذي..أقلبھالتتاجرأخذتھاالتيالوزناتوعددأصغر
أمانتكبللكالربأعطاهماحجملیسالمكافأةسیحدد

ال،كثیراًأمكانقلیالًلكأُعطىمااستخدامفيوإخالصك
فرق ..



فيألقتالتيالفقیرةاألرملةعنالربقال•

إنھاجداًزھیدةقیمتھمافلسینالھیكلخزانة
الخزانةفيألقواالذینجمیعمنأكثرألقت«
الذیناألغنیاءفیھمبما)١٢:٤٣مر(»

ألنھالماذا؟..»..كثیراًیلقون«كانوا
أعظمیدیھافيالذيالقلیلالمالفيتصرفت

لدیھمالمتوفرالكثیرفياألغنیاءتصرفمن
فضلتھممن]األغنیـاءفیھمبما[الجمیع«

ماكلألقتإعوازھافمنھذهوأماألقوا.
..)١٢:٤٤مر(»معیشتھاكلعندھا

٢٠:١مت(فيالربقالھالذيالَمَثلوفي•

واحدةساعةعملواالذینالعمالنال)١٦ـ
نالھالذي)المكافأة(األجرنفسالكرمفي

هللایكافىءفقد!!الیومطولعملواالذین
صغیرةاألرضعلىحیاتھمدةكانتمؤمناً

التيمنأعظممكافأةالمعمدانكیوحنا
فيألنھطویلةسنواتعاشواآخرونسینالھا



ًأكثركانعاشھاالتيالصغیرةالمدة إخالصا
وأمانة منھم ..

ً أخذھاالتيالواحدةبالوزنةیتاجرلمالذيالعبد..رابعا
یستخدمالالذيالمؤمنعنیحدثنااألرضفيدفنھابل

ً..مشیئتھوتحقیقالربلمجدالقلیلةإمكاناتھ یقارنفأحیانا
الوزنتینبأصحابنفسھالواحدةالوزنةصاحبالمؤمن

لسانویصبحالنفسعلىللشفقةفیستسلموزناتوالخمسة
أكونفلنُمسبِّحةللمجموعةقائداًلستأننىبما«حالھ

المؤتمرھذاأقودلنأننىبما«أو»اإلطالقعلىُمسّبحاً
یدفنونالمؤمنینمنكثیرإن..»القائدبمساعدةأقومفلن

ھذابسبباألبدیةالمكافآتمنأنفسھمویحرمونإمكاناتھم
مثلھمیفعلونوكثیرون..النفسعلىوالشفقةالكبریاء

دفنفیفضلون،الفشلمنالخوفھوآخربسببولكن
كما..أماناًأكثرلھمبالنسبةفھذا،بھاالمتاجرةعلىالوزنة

نحوبالمرارةلإلحساسالواحدةالوزنةصاحبیستسلمقد
الَمَثْلفي..یخدمھأنفیرفضغیرهمنأقلأعطاهألنھهللا
أنكعرفتسیدیا«لسیدهالواحدةالوزنةصاحبقال

أعطاهالسیدأنوالحقیقة،)٢٥:٢٤مت(»قاسإنسان
علىأعطاهلقد،علیھلقسوتھولیسبھلرحمتھواحدةوزنة
العملفيیفشلوالینجححتي)٢٥:١٥مت(طاقتھقدر

..



الذینولكلالرحمةھذهیرفضونللذینیحدثوماذا
یظَھرونحینماهللالمجدیستثمرونھاوالوزناتھمیدفنون

الوزنةلصاحبجريمالنتأمل..؟المسیحكرسىأمام
الواحدة فھو صورة معبرة لما سیحدث معھم :

لماآلخرینالعبدینعكسعلى..التوبیخ•
سمعبلمكافآتھأوسیدهبمدحالعبدھذایحَظ
أیھا«لھقالفقط..جداًموبخةكلماتمنھ

یأخذأنشریرأمرفھو،»الشریرالعبد
ھكذا..یستخدمھاوالوزنةسیدهمنإنسان
یكونلنوزناتھمیستخدموالمالذینأُولئك

المكافأةأوللمدحالمسیحكرسىأماموقوفھم
لسروریكونلنكمالسرورھمیكونلن..

مخلصھم .. وما أقسي ھذا ..

قالكماسیدهلھیقللم..الُملكمنالحرمان•
»الكثیرعلىأُقیمك«زمیلیھمنلكل

لنوزناتھمكلدفنواالذینالمؤمنونوھؤالء
فيالحكمفيمتمیزةمسئولیاتالربیعطیھم
جداًصعباًھذاسیكونوكم،اآلتىملكوتھ

علیھم ..



الظلمةإلى«العبدھذاُطِرحلقد..المعاناة•
وصریرالبكاءیكونھناكالخارجیة.

ھذهأنالمفسرینبعضویري،»األسنان
الذيالشدیدالحزنعنتعبیریةصور

أماموقوفھمبعدالمؤمنینھؤالءسینتاب
حرمواأنھمإدراكھمبسببالمسیحكرسى
وفقدوامكافآتھومنالربمدیحمنأنفسھم
ألنھماألبدیةفيالكثیرعلىیقیمھمأنفرصة

رفضوا استخدام الوزنات التي أُعطیت لھم ..

یصف سفر دانیال حالة المؤمنین في األبدیة قائالً:

ردواوالذینالجلدكضیاءیضیئونالفاھمون«
(»الدھورأبدإلىكالكواكبالبرإلىكثیرین

..)٢١:٣دا

بحسبمتفاوتةبدرجاتولكناألبدیةفيسُنضىء
استخدامنا لوزناتنا من أجل ملكوت هللا ..

لنقل : ال للمقارنات مع اآلخرین ..

وال للكسل ودفن الوزنات ..

یأتىأنإلىبوزناتناسنتاجربالنعمة
سیدنا من السماء ..



رؤ(»..یسوعالربأیھاتعال.آمین«لنقل
٢٢:٢٠(..

السماءفيادخار–٣

أصغ؟..األبدىمنزلكاآلنلكُیعّدالربأنتعلمھل
الصلبلیلةفيلناقّدمھالذيالعظیمالوعدھذاإلىجیداً

ضمن خطابھ الوداعى األخیر:
ألُعدأمضىأنا..كثیرةمنازلأبىبیتفي«

آتىمكاناًلكموأعددتمضیتوإن.مكاناًلكم
تكونونأناأكونحیثحتيإلىَّوآخذكمأیضاً
..)١٤:٢،٣یو(»أیضاًأنتم

عنُمعّبرةصورةالوعدھذامنلكأستوحىودعنى
یشرفالذياألعظمالمھندسھوالرباألبدیة..المكافآت

المنزلھذابناءموادأما،األبدىمنزلكتشییدعلىاآلن
أنتریدھلبھا..تمدهالذيأنت،األرضمنإلیھفتأتى
الربإلىأرسلالحجم؟..وكبیرالجمالبدیعمنزلكیكون

في كل یوم مواداً غالیة وبكمیات كبیرة..



فيالربلمسرةتفعلھاالتياألعمال،العزیزالقارىء
تجعلمنھاأعمالأىُتريولكن..الموادھذهھيیومكل

أُخرىوبكلمات..؟حجماًوأكبرروعةأكثراألبدىمنزلك
أى أعمال ھي التي تزید من مكافآتك األبدیة ؟ ..

»بیما«أمامُنْظَھرحینماأنناالسابقالفصلفيرأینا

مدي..االستخداممقیاسبحسبأعمالناالربسُیقّیمالمسیح
وسنواتومواھبقدراتمنلناأعطاهلمااستخدامنا
عنبالحدیثالدراسةونستكمل..األرضعلىقضیناھا
المقیاسثمالفصلھذافيمنھاأربعة،الباقیةالمقاییس

األخیر الخاص باالنتصارات في الفصل الُمقبل ..

الداخلىالدافعـ١
كانالذيالدافعبحسبفعلناهعملكلالربسُیقّیم

رسالةكلماتأُخرىمرةلنقرأ،بھقمناحینبداخلنا
كورنثوس الثانیة القائلة :

toُنْعَلن[ُنْظَھــرجمیعـــاًأننـــاالبــدألنــھ«

be manifested[٢(»المسیحكرسىأمام
..)٥:١٠كو

»phaneroo«الیونانیةالكلمةھو»ُنْظَھر«فعلإن

خادعةمظاھرأىمنالشىءتعریةعلىُتطلقالتي



فياآلیةھذهفيیردالفعلوھذا..حقیقتھعلىوإظھاره
الذیننحنفلسنا»passive«للمجھولالمبنيصیغة

سُیظِھرالذيھوالرببلبھقمناعملكلحقیقةسُنظِھر
الدافعكانومـاذاالأممشیئتھبحسبالعملھذاكانإذا
»motive«ھل؟..األنانیةأمالحبھلإتمامھ..وراء

..؟ذواتناعلىمعتمدینأمهللاعلىمتكلینبإیمانعملناه

..؟الطبیعياإلنسانبقوةبالجسدأمالروحبقوةأتممناهھل

كلعنتماماًالصادقةالحقیقةمؤمنكلسیعلمالیومھذافي
ستظھرنعمالخالص..نالأنمنذاألرضعلىعملھما

(لكمخجـلةحقائقستكونھلُتريحیاتك..حقائقأمامك

ًسُتفّرحكأم)٢:٢٨یو١ ًفرحـا )٢:١٩تس١(عظیما

محبةوبدافعالربمشیئةبحسببھقمناعملكلإن؟..
بلكثیراًعلیھسیكافئنانعمتھعلىوباتكاللھخالصةقلبیة

فيللمؤمنهللامدحعنبولسالرسولتحدث..وسیمدحنا
إلىكتب،كورنثوسإلىاألُوليرسالتھفيالیومذلك

خدامإخالصعلىالحكمفيالتسرعمنیحذرھممؤمنیھا
الرب فقال :

یأتىحتيالوقتقبلشىءفيتحكمواال«
آراءویظِھرالظالمخفایاسینیرالذيالرب

هللامـنواحدلكلالمدحیكـونوحینئٍذالقلوب.
..)٤:٥كو١(»



الربیأتىأنقبلتحكموااللھمیقولالرسول
«أمامسنقفمباشرةاالختطاففبعد،المؤمنینالختطاف

لھسیعلن،خدمتھحقیقةخادملكلوستظھرالمسیح»بیما
دوافعھأى،بھاقامخدمةكلفيقلبھوآراءخفایاهالرب

یحبناالربوألن..للناسُیظھرھالمالتيوأفكارهالداخلیة
قمناعملكلفيسیبحثفھولذاأبداًیتغیرلنلناوحبھجداً
یكون«یمدحنالكىعلیھیثنىأنیقدرشىءأىعنبھ

المدح لكل واحد من هللا » ..

النار الفاحصة

األُوليكورنثوسرسالةمنالمقطعھذابتمعناقرأاآلن
ھذافيللمؤمنینالحقیقیةالدوافعإظھارعنیتحدثالذي

الیوم العظیم :

الذي[األساسھذاعلىیبنىأحدكانإن«
ً]المسیحیسوعھو كریمةحجارةفضةذھبا

ظاھراًسیصیرواحدكلفعملقشاًعشباًخشباً
]المسیحكرسيأمامالوقوفیوم[الیومألن

عملالناروستمتحنیستعلنبنارألنھ.سُیَبّینھ
علیھبناهقدأحدعملبقيإنھو.ماواحدكل

أحدعملاحترقإن].مكافأة[أُجرةفسیأخذ



(»بناركماولكنفسیخلصھووأمافسیخسر

..)١٥ـ٣:١٢كو١

للخدامالحقیقیةالدوافعإظھارعنیتكلمبولسالرسول
یذكرالجزءلھذاسابقةآیةفي..الكنائسیبنونالذین

ھوواحدأساسسويیوجدفال،علیھیبنونالذياألساس
فياختالفھناكلكن)..٣:١١كو١(المسیحیسوع
مواداًیستخدمفواحد،بولسیقولكماوآخرخادمبینالبناء

ثمینةمواداًوآخروالقشوالعشبكالخشبللبناءرخیصة
أحجاماًتصنعاألُولي..الكریمةوالحجارةوالفضةكالذھب
أثمانھاالتيالثانیةعكسعلىجداًقلیلةقیمتھالكنضخمة
لیساألھمفاألمر..فصغیرةأحجامھاأماللغایةباھظة
والذي..الحقیقیةقیمتھبل،الربلخدمةتفعلھماحجم
قلبكفيهللایراهمابلالناسیراهمالیسالقیمةھذهیحدد
أنفيمخلصةورغبةلھحقیقیةمحبةكانإذادافعمن

أمطاعتھفيرغبةعنتخدمھكنتوإذا،وتمجدهتخدمھ
..الخاصةلتحقیق أفكارك

طلبھوللربمعینةبخدمةللقیامدافعكیكونحینما
أوالمالاقتناءأوالشھرةفيالرغبةأوالناسإعجاب
ُمّرةغیرةلوجودنتیجةأواآلخرینعلىالسلطةممارسة

الناسأماماالستعراضفيرغبةأوماأحدمنقلبكفي
،الفقیرةبالموادتبنىفأنتمنكأدنيبأنھمإلشعارھم



كبیراًتفعلھمایبدوقدنعم..والقشوالعشبالخشب
ً یتحدثونوقدوتصفیقھمالناسإعجابینالوقدوعظیما

وسیتالشيسیحترقعلیھالنارتأتىحینمالكنبإطراءعنھ
قلبكتمألللربمشتعلةمحبةھوالدافعیكونحینماولكن..

كصالتكیروهلمأوصغیراًعمالًاآلخرونرآهلوفحتي
بالموادتبنىفأنتالنفوسربحألجلالخفاءفيوأصوامك

تحترقلنالتيالكریمةواألحجاروالفضةالذھب،الثمینة
علیھـاُتكافألكىستبقيبلعلیھاالنارتأتىحینوتتالشي

عیناھيالنارھذه..»واحدكلعملالنارستمتحن«
التي)١:١٤رؤ(»ناركلھیبعیناه«الفاحصةالمسیح
كرسیھأمامُنْظَھرحینماوالعشبوالقشالخشبستحرق

لننال المكافآت ..

فيیبنونالذینللخدامأساساًیتحدثبولسالرسولكان
لكلأیضاًھيالكلماتھذهلكن)الكنیسة(الرببیت

وعائلتھنفسھیبنىیومكلفيمؤمنفكل،المؤمنین
كرسىأمامتقفأنیوم،العزیزالقارىء..عنھاالمسئول
بعدأعمالمناألرضھذهعلىفعلتھماسیتحولالمسیح

..عشبأوفضة..خشبأوذھبإلىالخالصنوالك

ثم،وراءھاكانالذيالدافعبحسب،قشأوكریمةأحجار
ھویحترقلنالذيوفقط..أعمالكلتمتحنالنارستأتى
التيأعمالككثرتكلما،علیھالربسیكافئكالذي



الخشبكمیةازدادتكلما،القدیمةالطبیعةرغباتوراءھا
..المكافآتمنخسارتكوتعاظمتكثیراًوالقشوالعشب

ستتحققالذيالمؤمنعلىالصعوبةبالغوقتاًسیكونوكم
معھ ھذه اآلیة :

suffer[فسیخسـرأحـدعملاحترقإن«

loss[بناركماولكنفسیخلصھووأما«)

..)٣:١٥كو١

وسیدخل..نعمالناربحیرةمنسینجو..نعمسیخلص
أعمالھتحرقوھيإیمانھتحرقلنالنارألن،نعمالسماء

السماءوسیدخلسیخلص»بناركماولكنسیخلص«
فعلھمماالكثیربخسارةالمریرإحساسھیقاسىوھوولكن
الجبلعلىالموعظةاقرأاألرض..علىحیاتھمدةخالل

أصوامأوصلواتأىأنوضوحبكلیؤكدالربوستجد
الناسمنوالمدیحالمجدتنالأنبھدفتفعلھاصدقاتأو

..)١٨ـ٦:١(متاإلطالقعلىمكافآتلھالیـس

فيلھیقولالربیسمعأنالمؤمنعلىقاسھوكمآه
بدالًعنكالناسیقولھبماكثیراًمشغوالًكنتلقدالیومذلك
كلماتعلىالبعضعلّقلقد..بىبعالقتكتنشغلأنمن

األبدیةفيللمؤمنینهللاسیفعلھعماتحدثتالتيالرؤیاسفر
بأنھ)٢١:٤رؤ(»عیونھممندمعةكلهللاسیمسح«

الذینأُولئكدموعومسحھوالرقیقةالعجیبةهللامحبةلوال



التيحیاتھمعلىوندمھمبالخسارةإحساسھمبسببسیبكون
السماءفيالنوحعنأبداًتوقفوالمااألرضعلىعاشوھا

المؤمنینكلأنفالحقیقـةحرفى،بمعنىھذاتفھماللكن..
ممجدةأجسادلھمستكونالمكافآتیخسـرونالذینحتي
..)١٥:٤٣كو١(المسیحكرسىأمامیقفونحین

ترغبھل..المخجل؟الموقفھذاتتجنبأنتودھل
فلیكن..؟الكریمةوأحجاركوفضتكذھبكجداًیزدادأن

حـینمافقطلیس،بھتقـومعمللكلدافعكھوالربمجد
تعبـده وتخـدمھ بل أیضـاً في أدائـك أُمـور الحیاة العادیة :

شیئاًتفعلونأوتشربونأوتأكلونكنتمفإذا«
)١٠:٣١كو١(»هللالمجدشىءكلفافعلوا

..

التعبمقدارـ٢
دخولھابعدنخسرھالمالتيالمتبقیةأعمالناالربسیزن

بولسفالرسول،فیھاالذيالتعببمقدارالنارامتحان
یقول :
بحسب]reward[أُجرتھسیأخذواحد«كل
..)٣:٨كو١(»تعبھ



خاللمنهللاكلمةمنذلكعلىتوضیحاًلكوأُقّدم
مثالین األول من العھد القدیم والثاني من الجدید ..

..]أُورشلیمسور[ورمم«..القدیممن•

ً..یشوعبنعازر رمموبعده..ثانیاًقسما
بغیرةتعنىالتيcharahبالعبریة[بعزم

نح(»ثانیاًقسماًزبايبنباروخ]مشتعلة
٣:١٩،٢٠(..

تریفیناعلىسلموا«..الجدیدومن•
علىسلموا.الربفيالتاعبتینوتریفوسا
الربفيكثیراًتعبتالتيالمحبوبةبرسیس

..)١٦:١٢رو(»

بإبرازالثانيخّصالوحىأنإالالسوررممااثنان
بغیرةرمم..العملفيالعادیینغیرواجتھادهحماسھ
الربخدمةفيتعبنأخواتوثالث..الربلخدمةمشتعلة

عنالتعبدرجةفيالثالثةتمیُّزلناسجلالوحىلكن،
تعببینیمیزالرب..كثیراًتعبتفھي..والثانیةاألُولي
الربشرح..المكافأةیحدداألساسھذاوعلى،وآخر
لقد..١٩لوقافيالمذكورالَمَثْلفيالحقیقةھذهأیضاً

منواحدلكل)دینار١٠٠(مناالعملصاحبأعطي
أعطاهأَمناءعشرةربحفالذيبھالیتاجرالعشرةعبیده

،أقلأعطاهخمسةربحالذيبینمامدنعشرعلىسلطان



واجتھادناتعبنافبقدر..)١٩ـ١٩:١٦لو(مدنخمس
بمسئولیاتسنحظي،األبدیةمكافآتناستكونالربألجل

أكبر في الُملك والحكم مع الرب في ملكوتھ القادم  ..

صاحبنريالَمَثْلھذافي،المالحظةھذهإلىوانتبھ
[«نعّمالھقائالًأمناءالعشرةربحالذيالعبدیمدحالعمل

ً لمبینما)١٩:١٧لو(الصالح»العبـدأیھا]فعلتحسنا
لقد..؟السببفماأمناءخمسـةربحللذىالعبارةھذهیوجھ
خمسةمنأكثریربحأنالعبدھذامقدورفيأنیعلمكان
قارئىتبذلھل..ذلكلیفعلوسعھفيماكلیبذللملكنھ
ھل..؟للربعمالًتعملحینماطاقةمنعندكماكل

تتعبھل..؟لمجدهمشتعلةبغیرةعملھإتمامألجلتتعب
فيعظیمةمسئولیاتإن..المكافأةإلىتطلّع؟..كثیراً
الربسیفرحكمفّكر..لكمكافأًةتنتظركالربمعالُملك

الذيالعظیمالیومھذافيالمكافأةھذهلكیقدموھوبك
ستقف فیھ أمام كرسیھ ..

الواجباتتنفیذفياألمانةـ٣
طالباًالخدم)(العبیدإلىبولسالرسولكتبھماتأمل

بماذّكرھملقد،قلوبھمبكلواجباتھمیؤدواأنمنھم
سینالونھ من مكافآت أبدیة عن أمانتھم في العمل :



للربكماالقلبمنفاعملوافعلتمماوكل«
ستأخذونالربمنأنكمعالمینللناسلیس
٣:٢٣كو(»المیراث]KJVمكافأة[جزاء

،٢٤(..

العبیدعلىقاصراًالمكافآتمنالنوعھذالیسوبالطبع
بولستحّدثأنبعدأفسسإلىالرسالةفي،غیرھمدون
قائالًأردفعملھمفيأُمناءیكونواأنمنھمطالباًالعبیدإلى

لنا جمیعاً :

منینالھفذلكالخیرمنواحدكلعملمھما«
..)٦:٨أف(»حراًأمكانعبداًالرب

،أمیناًكن..؟ونشاطجدیةبكلعملكتؤدىھلُترى
فيتفكیركتحصرال..تراخىأوكسلبالقلبكبكلاعملھ
تكونأن،بكثیرأعظمھوماإلىتطلع،المادىالعائد

..كرسیھأمامتقفحینماالربلسرورعملكفيأمانتك

أمانتكعنالعبیدتأكیدكھؤالءبكلیكافئكأنیریدفھو
الیومیة في العمل ..

ُتصلینأبنائكرعایةفيتخلصینمنیااألمأیتھاوأنِت
لیسعظیمةمكافآتلِكإن..أجلھممنكثیراًوتضحین

الربمعیسیرونأوالدكبرؤیةستسعدینأنكفقط
،بثمنُتقّدرالمكافأةھذهأنورغمنجاحھمفيویتمیزون



«أمامتقفینحینماستنالینھمایضاھيمایوجدالأنھإال

وتتسلمینلِكوتقدیرهعلیِكثناءهوتسمعینالمسیح»بیما
من یده مكافآت أبدیة مجیدة ..

والدراسةالعملمجالفياألمانةكانتوإن
ھناكأنشكفالاألبدیةمكافآتھالھااألُسریةوالمسئولیات

الذینالربخدمةفياألُمناءأیضاًتنتظرعظیمةمكافآت
..)الكنیسة(جسدهلبنیانبھیكلفھمماإتمامفيیجتھدون

خدام«أنكورنثوسمؤمنىبولسالرسولذّكرلقد
أنھمأى)٤:١كو١(»هللاسرائروكالء«ھم»المسیح
ملكوتكأسرارللناسالسرائرھذهإعالنفيهللاوكالء

)٣:٤أف(المسیحوسر)١٣:١١مت(السموات

فيُیسأل«بولسقالثم)..٣:١٦تى١(التقويوســر
ًاإلنسانیوجدلكىالوكالء أى)٤:٢كو١(»أمینا

مطلوب في الوكیل أن یكون أمیناً ..

یكافىءأننحمیاأرادأورشلیمسوربناءانتھاءبعد
رجـالًكانألنھ«السـببوذكـرالمدینةعلىفأقامھحنانى
ً كما..)٧:٢نح(»كثیریـنمنأكـثرهللایخـافأمینـا
سیكافىءأیضاًالربھكذاأمانتھبحسبحنانىنحمیاكافأ
خدمتكأكانتسواءأمیناًفلتكن،ألمانتھطبقاًخادمكل

أنضرورةإلىمرةمنأكثرالربنّبھفقدكبیرةأمصغیرة
؛١٦:١٠لو،٢٥:٢١مت(القلیـلفيأُمنـاءنكـون



األعمالفيللربخدمتكفيأمیناًُكن)..١٩:١٧
تكونأنیجبمثلماتماماًأحدمنالملحوظةغیرالصغیرة

المثالسبیلعلى..الناسیراھاالتيالبارزةالخدماتفي
لجلوسالمقاعدترتیبفيدوركتؤدىوأنتأمیناًُكن

تقودكنتلوكماتماماًالروحیةاالجتماعاتفيالناس
األمانةدرجةبحسبستكونفالمكافأة،الترنیمفيالناس

الدورنوعبحسبولیسالربخدمةفيدوركأداءفي
الذي  تؤدیھ ..

«عندالیومذلكفيتسمعلكىالربخدمةفيأمیناًُكن

ً[نعّما«العظیمةكلماتھالمسیح»بیما أیھـا]فعلـتحسـنا
كلولیتعلم،)٢٥:٢١مت(»واألمـینالصـالحالعـبد
فيالذيیوحناالرسولمنالثمینالدرسھذاللربخادم

فكتبوأوالدھاكیریةالسیدةبرعایةُمكلّفاًكانللربخدمتھ
لھم رسالة یقول فیھا :

بلعمـلناهماُنضّیعلئالأنفسكمإلىاُنظروا«
ًأجـراًننال )٨یو٢(»]كاملةمكافأة[تاما

..

عملتموهماُتضّیعوالئالأنفسكمإلىاُنظروایقولالإنھ
إلىبالرجوعیقصد؟..فماذا،عملناهمانحننضّیعلئالبل

أنمنھمیطلبأنھنفھماآلیةھذهسبقتالتياآلیات



حقائقفيمطلقاًیساوموافالغریبتعلیمكلیرفضوا
إنھ..لفائدتھمفقطیكونلنالحقفيثباتھمألناإلیمان
ًأجراًالربمنینالسیجعلھأیضاً،ھولفائدتھ مكافأة،تاما
غیر ناقصة حین یقف أمام « بیما » المسیح ..كاملة

لحفظأمانةوبكلباستطاعتھشىءكلیوحنافعللقد
الرسالةھذهكتابتھذلكفيبمافاسدتعلیمكلمنالعائلةھذه
یحبھالذيالربمنینالأنیریدأنھدافعھعلیھمیخفولم

فيللمؤمنینیوحناكتبالسببولذات..ناقصةغیرمكافأة
صارثموبّشرھمسبقالذین]حالیاًتركیا[الصغريآسیا

یرعاھم بعد إیمانھم رسالة یحثھم بھا على الثبات في الرب :

الربفي[فیھاثبتوا]هللاأوالد[األوالدأیھا«
یكونولیس[لنایكونأُظِھر]متي[إذاحتي]

:٢یو١(»مجیئھفيمنھنخجلوالثقة]لكم

٢٨(..

حینمایخجلاللكىثباتھمألجلقوتھبكلیفعلإنھ
أیضاًبلفقطیوحناولیسالمسیح..»بیما«أمامھوُیْظَھر
»كثیرةمراراًأسھارفيوكد.تعبفي«یخدمكانبولس

أمامیقفحینماموقفھفيیفكركانألنھ)١١:٢٧كو٢(
بھاخاطبالتيكلماتھاقرأ،السماءفي»بیما«الـ



أنمنھمطالباًفیلبيفيیرعاھمكانالذینالمؤمنین
یتمسكوا بالكلمة :

أنا[الفتخارىالحیاةبكلمة]أنتم[متمسكین«
تعبتوالباطالًأسعلمبأنىالمسیحیومفي]

..)٢:١٦فى(»باطالً

مثلیكونأنیجبالربكرمفيیعملخادمكلھكذا
الحتيدورهمتمماًأمانةبكلالربیخدم،وبولسیوحنا
الثقةلھتكونبلالمسیحكرسىأمامیقفحینمایخجل

والفرح واالفتخار وینال من مخلصھ مكافآت كاملة ..

كن أمیناً ..
شىءأىرافضاً،للربخدمتكفي•أمیناً
بولسكلماتتقولأنقادرغیریجعلك

كیفوهللاشھودأنتم«للتسالونیكیین
١(»بینكـمكنـالوموبالوببربطھــــارة

..)٢:١٠تس

ً إلىیشیرأنأحدیقدرفال،عملكفي•أمینا
الوزراءحاول،أمانةبكلتؤدهلمعمل

خطأفيیصطادوهأندانیالمعالعاملون
ألنھذنباًوالعلّةیجدواأنیقدروالم«ففشلوا



دا(»ذنبوالخطأفیھیوجدولمأمیناًكان
٦:٤(..

ً معیوناثانكانمثلما..عالقاتكفي•أمینا
طھارة»بكل«اآلخرالجنسوُتعاِمل،داود

..)٥:٢تى١(

ً (الكبیرةفيكماالصغیرةأُموركفي•وأمینا

..)١٢ـ١٦:١٠لو

فالوعد..)٣:١١تى١(»شىءكلفي«أمیناًكن
:٢رؤ(»الحیـاةإكلیــلفسأُعطیكالموتإلىأمیناًكن«

١٠(..

هللاملكوتأجلمنالمالاستخدامـ٤
فيالمالعنقالھاالتيالشھیرةالربكلماتیعرفكلنا

موعظتھ الشھیرة على الجبل :

أنتقدرونال..سیدینیخدمأنأحدیقدرال«
..)٦:٢٤(مت»والمالهللاتخدموا

الفأنتهللایریدهكمامالكتستخدملمإذا،الحبیبأیھا
سیدوھو،علیكسیداًجعلتھوقدالمالتخدمأنت،تخدمھ
المالمناجعل..للغایةموجعةومفاجآتھالقساوةشدید
..حیاتكفيمشیئتھلتحقیقهللایریدكمااستخدمھ،لكعبداً



وال،الناسمساعدةوفيخدمتھعلىبسخاءمنھانفق
تستعملھ في أُمور ملوثة بالخطیة كالنجاسة والتباھي ..

فيالمالاستخدامعنیسوعالربتحدثمرةذات
عالقتھ بالمكافآت األبدیة فقال :

فنیتمإذاحتيالظلمبمالأصدقاءلكماصنعوا«
القلیلفياألمین.األبدیةالمظالفيیقبلونكم

...الكثیرأمین أیضاً في

یأتمنكمفمنالظلممالفيأُمناءتكونوالمفإن
.KJV[الحقیقىالغني[الحقعلى

فمـنللغـیرھـومـافيأُمنـاءتكـونوالـموإن
)١٢ـ١٦:٩لو(»لكـمھومایعطیكـم

الحظ معى كیف وصف الرب المال في حدیثھ :
المسـتخـدمةالیونانیــةوالكلمــة،قلیلإنھ•

تعـنى صـغیـر للغـایـة
]a very little thing (TEV, NAS[(..

أنھعلىالمالإلىینظرونالمؤمنینغیر
وقدبلویسرقونیكذبونوھم،األشیاءأعظم

المؤمنأما..علیھالحصولأجلمنیموتون
ُیقارنالألنھاألشیاءأصغرعینیھفيفالمال

الربعنھقالوالذياألبدیةفيسیمتلكھبما



لھذااستخدامكفيأمیناًُكن..كثیرإنھ
(الكثیرعلىسیقیمكوالرب)المال(الصغیر

..ھناك)٢٥:١٧مت

،الظلممالبأنھالمالالربوصفكما•
الربقالھالذيالظلموكیلمثلوبقراءة
ھذهسببأننفھماآلیاتھذهقبلمباشرة
أنقبلعشناھاالتيالفترةإلىیعودالتسمیة

حصولناارتبطحینالربونعرفنتوب
إذاولكن..بالخطیةفیھتصرفناأوالمالعلى

األرضعلىھنابأمانةالمالھذااستخدمنا
فالربهللاملكوتأجلمنبسخاءمنھوأنفقنا

الكنوزبامتالكاألبدیةفيھناكسیكافئنا
الحقیقیة السماویة ..

،»للغیر«بأنھالمالالربوصفوأخیراً•
ھوالحقیقىالمالكألنالمالنملكالفنحن

كن..علیھوكالءسويفلسنانحنأماهللا
أموالمنیدیكبینفیماوتصرفأمیناً

األبدیةفيوستكافأصاحبھهللافكربحسب
»لكمھوما«بقولھالربوصفھابمكافآت

ألنك لن تفقدھا أبداً ..



اصنع لك أصدقاء

إذاحتيالظلمبمالأصدقاءلكماصنعوا«یقولالرب
المظالفيیقبلونكم]األرضعلىبالجسدالحیاةمن[فنیتم

..األبدیةأجلمنأموالكاستثمر..)١٦:٩لو(»األبدیة

الكارزینعضد،الخطاةخالصعلىبسخاءمنھاأنِفق
االجتماعاتعقدوفيونشرھاهللاكلمةطبعفيوساھم

المؤمنینمساعدةفيأموالكمنأیضاًأنِفق..الكرازیة
تجعلالربیقولكمابھذا..منھمهللایریدهماتحقیقعلى
ساعدتھمالذینوالمؤمنینخلصواالذینالخطاةھؤالءمن

والشكربالترحابھناكسیالقونك..األبدیةفيلكأصدقاء
بولسالرسولتحدث..آنذاكفرحكسیكونوكم،الكثیر

تسالونیكىمدینةفيبواسطتھخلصواالذینالمؤمنینإلى
حینماالمسیحمجىءوقتلھسیكونالذيالفرحإلىفأشار
:یراھم

وإكلیـــلوفرحــنارجــاؤناھومنألن«
یســوعربناأمامأیضاًأنتملسـتمأم.افتخــارنا
..)٢:١٩تس١(»مجیئـھفيالمســیح

لتعضیدوسخاءوبفرححبعننقدمھاالتياألموالإن
لم..األبدیةمكافآتنامنشكبالتزیداألُمناءالربخدام
٢(أغنیاءمقدونیةبمقاطعةفیلبىمدینةفيالمؤمنونیكن



،مادیاًبولسالرسولساعدواھذامعلكنھم)٨:٢،٣كو
:٤في(لتعضیدهأشیاءإلیھأرسلوارومافيُسِجنولما
:قائالًفعلوهمامدحلقد..)١٨ـ١٥

ماإلىأتطلعبلالعطیةإلىأتطلعأنىلیس«
..)٤:١٧فى(»]NIV[لحسابكمأُضیف

كانتفائدتھالكنلبولسمفیدةالعطیةھذهكانتبالطبع
أضافتإنھاالسابقةاآلیةتقول،للفیلبیینبالنسبةأعظم
مكافآتھممنأكثرت..السماءفيالذيحسابھمإلىالكثیر
قارئى..المسیحكرسىأمامیظَھرونحینسینالونھاالتي

للبخلاتجاهأىمنیسوعالربباسملنتحرر،الحبیب
المحبةوألعمالالربلخدمةبسخاءأموالنامنولنقدم

ومساعدة المحتاجین غیر ناسین كلمات الرب القائلة :
یفسدالحیثالسماءفيكنوزاًلكماكنزوا«

والسارقونینقبالوحیثصدأوالسوس
..)٦:٢٠مت(»یسرقون

ترجونالوأنتم]الفقراء[وأقرضواأحسنوا«
ًأجركمفیكون]القرضاسترداد[شیئاً عظیما

..)٦:٣٥لو(»

تقدیمعنحدیثھفيلھیقوللتیموثاوسبولسكتب
التوجیھ لألغنیاء :



فيأسخیاءیكونواأن..األغنیاءأوِص«
ألنفسـھمُمدخـرینالتوزیعفيكرماءالعطـاء
لكى]یقینىأساس[للمستقبلحسناًأساساً

الحقیقیةبالحیاةاألدق[األبدیةبالحیاةیمسكوا
true life (TEV) which is life indeed

(RSV)«[)١٩ـ٦:١٧تى١(..

بسخاءیعطونعندماأنھماألغنیاءیدركأنیجبنعم
الربخدمةاحتیاجاتلتسدیدمالھممنبكرمویوزعون

نعم!!..یدخرونألنھمرصیدھمیتناقصلنوالفقراء
..كى ینتفعوا بھا طوال األبدیةالسماءیدخرون أموالھم في

المملوءةالحیاةھياألبدیةفيالحقیقیةالحیاةحیث
بأمجاد المكافآت .. فھل ترغب فیھا وتستعد لھا ؟..

ادخر كثیراً في السماء !!

أبدیةأكالیل–٤

وتارة)٥:٨بط١(كأسدتارةالمؤمنیحاربإبلیس
یقدرشىءكلیفعلكأسد..)١١:٣كو٢(كحیةأُخرى
الربتبعیةعنیتراجعحتيالمؤمنیخیفلكىعلیھ



بكلحاربھ،بولسالزائراألسدھذااضطھدلقد،وخدمتھ
قالھذامع،وقتلھبللمضایقتھكثیرینحّركضراوة،

ضیقة«إنھوالمستمرالشرساالضطھادھذاعنبولس
التياألبدیةبالمكافأةقارنھلقد..؟لماذا..»!!خفیفة
یفقدولماالضطھادھذافيالروحبقوةانتصرألنھسینالھا

فرحھ في خدمتھ للرب، لنسمع ما قالھ بولس :
أكثرلناُتنشـىءالوقتیــةضیقتنــاخفــةألن«

)٤:١٧كو٢(»أبدیــاًمجـدثقـلفأكثر

ًلكھوھذاالمتكاثرالمجدثقل علىاعتمدتإذاأیضا
لھتتعرضاضطھادألىمواجھتكفيالقدسالروحقوة
أحدتكسرأوالكلمةخدمةتترككىالزائراألسدھذامن

..فرحكتفقدولنبولسانتصركمافستنتصر،وصایاھا

بسببقاساضطھادإلىالعبرانیینمنالمؤمنونتعّرض
بلینقصلمفرحھمأنإالالمسیحىاإلیماناعتنقواأنھم

ُیربحھماالضطھادفيثباتھمبأنالیقینلھمكانفقد،ازداد
مكافآت أبدیة عظیمة ، كتبت الرسالة تقول:

أنفسكمفيعالمینبفرحأموالكمسلبقبلتم«
(عب»وباقیاًالسمواتفيأفضلماالًلكمأن

١٠:٣٤(..

إیمانكبسبباآلنُتقاسىكنتإنكثیراًوتھللافرح
حكمةبعدمتتصرفألنكولیسلوصایاهطاعتكأوبالرب



المواجھاتھذهأنأیضاًثق..لكالربحمایةفيثق،
ھذهاقرأ..ھناكأمجادكمن،األبدیةمكافآتكمنستزید

اآلیات جیداً :
حینمایسوعالربمع[معھنتألمكناإن«•

رو(»معھأیضاًنتمجدلكى]بسببھُنضطھد
٨:١٧(..

ھذهاحتمالفينثبت[نصبركناإن«•
:٢تى٢(»معھأیضاًفسنملك]الضیقات

١٢(..

وقالواوطردوكمعّیروكمإذالكمطوبى«•
أجلمن[أجلىمنشـریرةكلمةكلعلیكم
ألنوتھللوا.افرحوا.كاذبین]یسوعالرب

،٥:١١مت)»السمواتفيعظیمأجركم
١٢(..

الالحاضرالزمانآالمأنأحسبإني«•
٨رو(»فینایسـتعلنأنالعتیدبالمجدتقاس

:١٨(..

ماالًعلیكیدرعمالًتتركأنتختارمنیاالمؤمنأیھاآه
ماالًإن،الناسوخداعغشإلىیضطركألنھوفیراً

..المسیح»بیما«عندینتظركبكثیرأفضلتعویضیاً



وظلمقاسیةلمعاملةتتعرضینالتياألختأیتھاوأنِت
ثقلإنبالنقاوةتمسككبسببالعملفيمدیركمنواضح

ھذافيالحبیبمخلصِكمنوستسمعینلِكُمعدأبدىمجد
وأنت..بثمنُتقدرالالتيوالثناءالمدحكلماتالعظیمالیوم

الألنكلكزمالئكتعییرإلىیومكلفيتتعرضمنیا
بكلسیكافئكالرب،الضرائبدفعمنالتھربتشاركھم

الذيالطبیبوھذاشىء..یعوزكولنضعفمئةتأكید
إجراءعنیمتنعألنھیومكلفيكثیرةأمواالًیخسر

فھوطوباه،)للقتلالمھذباالسم)اإلجھاضعملیات
المنتصرینمكافآتوسینالالمالبریقغلبمنتصرمؤمن

شخصمنالزواجبعدمتمسكتالتيالفتاةوتلك..العظیمة
كتابیةوصیةتكسرالحتيمؤمنغیرألنھومرموقمتمیز

یا..وقیودشتائم..أُسرتھامنللعقابفتعّرضتواضحة
الذینھؤالءوكل..السمواتفيعظیمأجرھافإنلسعادتھا
األقاربمنباستمراروالسخریةالنقدمالحظاتیسمعون

فيالمشاركةتجاهحاسماًموقفاًیتخذونألنھمواألصدقاء
فھذهلھمنعّما،وطرقھالعالموأحادیثالنمیمة

االضطھادات ال تقاس بالمجد العتید أن یستعلن فیھم ..

الحـّیة



منھیقتربفھو،زائركأسدالمؤمنإبلیسیحاربكما
ُیسقطھكىیغویھأنمحاوالًمخادعةكحّیةكثیرةمراتفي
الالحبیبأیھا..وغیرھماوالسرقةكالنجاسةخطایافخفي

أنبلتقـاومھأنالقدرةوھبكهللاأنتذّكرإلبلیستستسلم
لھتستسلمال..)٤:٧یع(أمامكمنالھـروبعلىتجبره
الخاصةاألبدیةمكافآتھالھافیھاتجوزمعركةكلأنوثق

منھزماًتستمرأنفیھرفضتموقفكلینسيلنالرب..
تتحررأنإصراركینسيلن،سقطتكمنبقوتھوقمت
أجلمنالظلمةقويمعوصراعكاإلثمقیودكلمنكامالً
ُتظَھرحینماالیومذلكفيتأكیدبكلسیكافئك..ذلك

ثقل«عظیمةبمكافآت»بیما«الـأمامالممجدبجسدك
» ..مجد أبدى

انتصر على الخطیة
،األبدیةمكافآتھالھاالخطیةعلىالمنتصرةالحیاةإن
التيتلكأیضاًالنجاسةمجالفيالتيالخطایافقطلیست

ترفعواالتضاعبالحبتتسمالتيفالحیاةالمحبة..مجالفي
اإلنسان في الملكوت..

وقالتتلمیذیھویعقوبیوحناأُمالربإلىأتتیومذات
عنواآلخریمینكعنواحدھذانابناىیجلسأنقُل«لھ



الرسلبقیةفاغتاظ)٢٠:٢١مت(»ملكوتكفيالیسار
الربیعلمھملكىلھممناسبةفرصةفكانتعشراإلثني
قال..اآلخرینبخدمةننالھالملكوتفيالمجد..ھاماًدرساً
لھم :

لكمفلیكنعظیماًفیكمیكونأنأرادَمن«
لكمفلیكنأوالًفیكمیكونأنأرادومن.خادماً
)٢٠:٢٦،٢٧مت(»عبداً

إن..؟األبدىالربملكوتفيعظیماًتكونأنتودھل
..بالنزولھوملكوتھفيالمجدقممبلوغإنلناتقولكلماتھ

نتركأنبمعنيال،والعبیدالخدممستويإلىننزلأن
وتدمیروإیذائناسلبنافيإبلیسقصدیحققونالناس

نخدم،األرضعلىوھومثلھنكونأنبلمعنویاتنا
عنولیسمزیفغیرواتضاعحقیقىحبعناآلخرین

ضعف أو إحساس بالمذلة ..
،الرأىوفرضاآلخرینفيوالتحكمالسیطرةتطلبال

فيالمؤمنینوبینأسرتكدائرةفيواخدممتضعاًكن
لمساعدتھالربیقودكاحتیاجلھإنسانوكلبلكنیستك
لكتأتىباتضـاعالخدمةإن..األبدیةفيعظیماًفتكون

«بطـرسالرسولیقول،األبدیةفيوالمجـدبالرفعـة

بط١(»حینھفيیرفعكملكىالقویـةهللایدتحتتواضعوا
َمن«للتأكیدمرتـینقالبنفسـھیسوعوالرب..)٥:٦



وحیاتھ)،١٨:١٤؛١٤:١١لو(»یرتفـعنفسـھوضـع
أرضناإلىأتيفقدلنامثالأعظمھياألرضعلىكإنسان
ً)٢٠:٢٨مت(»لیخِدمبللُیخَدمیأِتلم«لیخدمنا سالكا

(»القلبومتواضعودیعألنىمنىتعلموا«تواضعبكل

كالذيبینكمأنا«لتالمیــذهیقولسمعناه..)١١:٢٩مت
تالمیذهأقدامیغســــلوھوورأیناه)٢٢:٢٧لو(»یخدم

أعلىخدمتھبلغتثم،)١٣:٥یو(بمنشفةویمسحھا
تدعونا..عنالیصلبالصلیبإلىذھابھفيمظاھرھا

فالذي،بالربنتشبھأنالثانيأصحاحھافيفیلبىرسالة
األرضعلىھنالآلخرینوخدمتھاتضاعھفيالربسیتبع

سیشاركھ في األبدیة المجد والرفعة والُملك ..

خطایاقاومحیاتك،فيیومآخروإلى..الیومخادماًكن
لكتكونلكىوالعنادالرأىوفرضوالكبریاءاألنانیة

مكافآت عظیمة في السماء ..

قاوم اإلدانة واالزدراء
وستجدرومیةرسالةمنعشرالرابعاألصحاحاقرأ
خطیتىیرفضأنمؤمنكلمنیطلببولسالرسول
»بیما«أمامبالوقوفُمذّكراًبالغیرواالزدراءاإلدانة



تزدرىلماذاأیضاًأنتأو.أخاكتدینفلماذا«المسیح
المسیح]بیما[كرسـىأمامنقفسوفجمیعاًألننا.بأخیك

..)١٤:١٠رو(»

وأیضاً عدم الغفران
..إلیكأساءشخصتجاهداخلكفيمرارةأىقاوم

تحبھأنسیھبكالقدسوالروح،أجلھمنتصلىبأنقاومھا
،عظیمةمكافأةلھااألعداءمحبةإن..لكفعلماكلبرغم
لكمأجرفأىیحبونكمالذینأحببتمإن«یسوعالربیقول

[أجركمفیكون..أعداءكمأحبوا«..)٥:٤٦مت(»

ً]مكافأتكم ..)٦:٣٥لو(»عظیما

انتصــر
سفرمنوالثالثالثانياألصحاحیناقرأ،العزیزقارئى

سیھبأنھیعلناألُخرىتلومرةالربوستريالرؤیا
یكنلمأنھوالمدھشسامیةمكافآتالمنتصرالمؤمن
منھزمینإلىأیضاًبلمنتصرینمؤمنینإلىفقطیتحدث

للمنتصرینسیمنحھاالتيبالمكافآتلھمیلوح،لمحبتھیا..
لیشجعھم أن یحولوا ھزائمھم إلى انتصارات ..



انتصارإلىھزیمتكتحّولأنمنھزماًكنتإنیمكنك
معستملك..مكافآتأعظمھاوماللمكافآت!!وانتظار

،بسلطانملكوتھفيتخدمأناالمتیازفسیھبكالرب
سیقیمك على الكثیر ..

أعظم مكافأة
من«معھیملكبأنالمنتصرالمؤمنالربوعدلقد
ًفسأعطیھالنھایةإلىأعمالىویحفظیغلب علىسلطانا
أضافمباشرةاآلیةھذهبعدثم..)٢:٢٦رؤ(»األُمم
ماذا..)٢:٢٨رؤ(»الصبحكوكبوأُعطیھ«قائالً

للمؤمنیھبھالذيالمنیرالكوكببھذاالربیقصد
الربنسمعالرؤیاسفرمنأصحاحآخرفي..؟المنتصر

یقول :
كوكب.داودوذریةأصلأنا..یسـوعأنا«

)٢٢:١٦رؤ(»المنـیرالصـبح

،نفسھالربھيالمنتصرللمؤمنمكافأةأعظمإننعم
لك.ترسأناتخف..ال«رؤیافيإلبراھیمهللاقالقدیماً

الرب..)١٥:١تك(»جداً]الكثیراألدق[كثیرأجرك
فھو،المنتصرللمؤمنجداًالكثیراألجرھذاھوالمنیر



..األبدیةطوالمعھوعمیقةحمیمةخاصةبعالقةسیتمتع

العالقةھذهعنمتنوعةبصورالربعّبركیفانظر
المتمیزة التي سُیكافىء بھا المؤمن المنتصر :

شجرةمنیأكلأنفسأُعطیھیغلبمن«•
:٢رؤ(»هللافردوسوسطفيالتيالحیاة

٧(..

المنمنیأكلأنفسأُعطیھیغلبمن«•
الحصاةوعلىبیضاءحصاةوأُعطیھالمخفي

الذيغیرأحدیعرفھالمكتوبجدیداسم
..)٢:١٧رؤ(»یأخذ

الربسويآخرشیئاًلیساالمخفيوالمنالحیاةفشجرة
نفسھ !! ..

األكالیـل
أنعلىانتصاراتنابسببلناالربمكافآتتقتصرلن
سیھبناأیضاً،وفریدةمتمیزةعالقةفيبھونتمتعمعھنملك

العھدأسفارفيهللاكلمةاستخدمتلقدمتنوعة..أكالیالً
»stephanos«ھياألُولي..إكلیلبمعنيكلمتینالجدید

جكانالذيلإلكلیلواسُتخدمت الذيالشخصقدیماًبھیتوَّ
وأیضاًالجرىسباقاتفياألولالمركزعلىیحصل



«والثانیة..الھزیمةبخصمھیلحقالذيالمصارع

diadema«فـوقالملوكیرتدیھالذياإلكلیلوھو
استخدمالمؤمنینمكافـآتعنالحدیـثوفي..رؤوسھم

فعنــدما،»stephanos«األُولــيالكلمـةالقدسالروح
لكثیرینالربسیعطى،السماوى»بیمـا«الـأمـامُنظَھــر

علىوھمباسمھحققوھاالتياالنتصاراتبسببأكالیالًمنا
تعبیرلكنھالمادىاإلكلیلالمقصودلیسوبالطبع..األرض

طوالالمؤمنبھایحظيعظیمةخاصةامتیازاتعن
األبدیة ..

،األكالیــلھذهمنأنــواععنأیضاًهللاكلمةتحدثنا
إلىاألُوليرسالتھفيبولسالرسولذكرهأحدھا

]یجرون[یركضونالذینأنتعلمونألستم«كورنثوس

ولكنیركضــونجمیعھم]السباقمكان[المیدانفي
اجروا[اركضواھكذا.]المكافأة[الجعــالةیأخــذواحداً

أما.شىءكلفينفسھیضبطیجاھدمنوكل.تنالوالكى]
[فإكلیـــالًنحــنوأمایفنيإكلیــالًیأخذوافلكىأُولئك

stephanos[عنلیسكأنھھكـذاأركـضأناإذاً.یفنـيال
أقمعبلالھواء.أضربالكأنىأُضاربھكذا.یقینغیر

أناأصیراللآلخرینكرزتمابعدحتيوأسـتعبدهجسـدى
disqualifiedمتأھالًغیر[مرفوضاًنفسى (NKJV([«)١

..)٢٧ـ٩:٢٤كو



األرضعلىالمؤمنحیاةبولسالرسولیشّبھ
یفوزلكىالجرىسباقفيیتنافسالذيبالشخص
ھوماكلإنویقول،اإلكلیلوینالاألولبالمركز

ھوباإلكلیلویفوزالسباقیكسبلكىللمتسابقضرورى
ویحدد..المجدأكالیلالربمنینالكىللمؤمنضرورى

بولس أمرین ھامین للغایة :

التركیز على الھدف•

..]ھدف[یقینغیرعنلیسكأنھھكذاأركضأنا«

]الخصمبل[الھواءأضربالكأنى]كالمالكم[أُضارب

یخسرالخصمأىللھدفلكماتھیوجھوالیالكمفالذي..»
أنسيأناإذواحداًشیئاًأفعل«:أیضاًبولسیقول..طاقتھ

السباقفيأجرى[أسعيقدامھوماإلىوأمتدوراءھوما
هللادعوة]جائزة[جعالةألجلالھدف][الغرضنحو]

..)٣:١٣،١٤فى(»یسوعالمسیحفيالعلیا

الالربلخدمةیحیاكإنسانإنھ..واضحةبولسكلمات
عیناه..الماضىفيحدثتبأُمورینشغلوالنفسھیشتت

بیما«أمامُیظھرحینماینالأن،الھدفعنتحیدانالأبداً
الذياإلكلیلوھيالمكافأةالجائزة،أيالجعالةالمسیح»
العلیاالدعوةھذهالربدعاهنوالھألجلوالذيیفنيال

للكرازة ..



ضبط النفس•

]یفوزلكىالسباقفي[یجاھدمنكل«إنبولسیقول

لنفسھیسمحالأنھأى..)٩:٢٥كو١(»نفسھیضبط
وینامبحسابیأكلفھو،البدنیةلیاقتھیؤذىشیئاًیفعلأن

عضالتھتمرینعلىویواظبقلیالًأوطویالًلیسبانضباط
ُیخِضعالزائلالمادىباإلكلیلالفوزیبغىالذيكانفإن..

للفوزالمتطلعالخادمعلىیجبفكمالھدفلھذاجسده
مالكلجسدهأیضاًھوُیخِضعأنیفنيالالذيباإلكلیل
الرسولیقولھماتأملونشاط..تعبمنالربخدمةتتطلبھ
أى»وأستعبده..جسدىأقمع«لجسدهمعاملتھعنبولس

جسدهفيیتحكمالذيھوبلفیھیتحكمجسدهیتركالأنھ
تؤذىأنمطلقاًالقصدفلیسوانتبھ..لھعبداًویجعلھ
الفلسفاتبعضنادتمثلماشراًتعتبرهأنأوجسدك

New(الجـدیدةكاألفالطونیـة Platonism(والغنوسـیة
)Gnosticism(،ذاتفيیقولنفسھبولسفالرسول

(القدسللروحھیكلإنھالجسدعنكورنثوسإلىالرسالة

أحدیبغضلم«بھاالعتناءضرورةمؤیداً)٦:١٩كو١
..)٥:٢٩أف(»ویربیھیقوتھبلقطجسده

ویجعلكفیكیتحكمتتركھالأیضاًلكنجسدكتؤِذالال،
أنهللافقصد،الروحبقوةجسدكفيتحّكم..لھخادماً
أنمنكطلبإذالھتستجباللك..عبداًدائماًجسدكیكون



السلیماًیظلكىیضرهماأبداًتطعمھالكمابإفراطتأكل
یتعودأنأیضاًاُرفض..بإعیائھللربخدمتكیعوق
أوالصالةاجتماعاتعنتتخلفأنأرادكفإذا،الكسل
أخضعھ،الكلمةدراسةتتركأنأوالنفوسالفتقادالسیر
حدثوإذا..النشاطإلىالكسلمنوسیتحولالروحبقوة

بسببفیھللخدمةالربدعاكمكانفيوجودكوقاوم
ولنسیخضعحتماًلھ،تستسلمفالصعبةمعیشیةظروف

یسبب لك المشاكل..

طبیعتكلعملمجاالًیكونأنأبداًلجسدكتسمحالكما
اُنظرالقدس..الروحُتحِزنالكى)٦:١٣رو(القدیمة

مابعدحتيوأستعبدهجسدىأقمع«یقولبولسالرسول
ًنفسىأناأصیراللآلخرینكرزت ]مرفوضا

adokimos[«..سیاقإنُیرفض؟..ماذاِمنوالسؤال
كمایتحركلنجسدهیقمعلمإذاأنھالمعنيُیظِھرالحدیث

أنأياإلكلیل،یناللنوبالتالىخدمتھسُتعاق،الربیریده
سعیھ لنوال ھذه المكافأة العظیمة سُیقاَبل بالرفض ..

تثبتالالتياألشیاءعلى»adokimos«كلمةُتطلق
غیر«تصبحأىلالستخدامتصلحالوبالتالىاالمتحانفي

جزئینمنتتكونالكلمةوھذه..»disqualifiedمؤھلة
«معناهالذي»dokimos«والفعـل»a«النفيحرف

بولسالرسوللعبارةاألدقفالترجمةولھذا..»یمتحن



غیروأصیرأُمتحنلئال«بل»مرفوضاًأصیرال«لیست
مؤھالً [ لنوال اإلكلیل ] » ..

أنوضوحبكلالیونانیةباللغةالرسالةنصلناُیظِھر
dokimos«فالفعل،بولسالرسولیقصدهماحقاًھوھذا

الثالثاألصحاحفياستخدمھالذينفسھھو»یمتحن«»
أنیوممؤمنكلأعمالستمتحنالتيالنارعنحدیثھفي

]dokimos[وستمتحن«المسیح»بیما«أمامُیظَھَر

)٣:١٣كو١(»واحدكلعملالنار

لكىویستعبدهجسدهیقمعإنھیقولبولسالرسولھكذا
مؤھلغیرأنھیظھرالخدمتھلتمتحنالنارتأتىعندما

فينقرأھاالتيھياألدقفالترجمةولھذا..اإلكلیللنوال

أكونلئالوأستعبدهجسديأقمع«:الشھیرةNIVترجمة

» ..غیر مؤھالً للجائزة

أكالیل أُخرى
ألُولئكسُیقدمالذيیفنيالالذياإلكلیلھذابجانب
مثلعاشوااألرضعلىحیاتھمخاللالذینالمؤمنین

تعطلأنلھاسامحینوغیرأجسادھممخضعینبولس
:أكالیل أُخرىثالثةللرب فقد ذكرت كلمة هللاخدمتھم



انتظاراًالبرفيیحیونلمنالبرإكلیل•

حیاتھنھایةفيبولسكتب،الربلمجىء
أكملتالحسنالجھادجاھدتقد«قائالً

لىُوِضعقدوأخیراًاإلیمانحفظتالسعى
الربالیومذلكفيلىیھبھالذيالبرإكلیل
الذینلجمیعبلفقطلىولیسالعادلالدیان
..)٤:٧،٨تى٢(»أیضاًظھـورهیحبون

اآلخرینیرعونلمنالمجدإكلیل•

قائالًلھمبطرسكتب،هللابكلمةویطعمونھم
رئیسظھرومتي..هللارعیةارعوا«

(»یبليالالذيالمجدإكلیلتنالونالرعاة

..)٥:٢،٤بط١

بنجاحالتجاربیحتملونللذینالحیاةإكلیل•

ألنھالتجربة.یحتملالذيللرجلطوبي«
..)١:١٢یع(»الحیاةإكلیلینالتزكيإذا

أُمناءیبقونلمنسیعطياإلكلیلھذاونفس



الموتإليأمیناًكن«االضطھادبرغمللرب
..)٢:١٠رؤ(»الحیاةإكلیلفسأُعطـیك

ھل سنفقد أكالیلنا؟
رؤیاهفيیوحناشاھدھاالتيالجمالبدیعةالمناظرمن
شیخاًوالعشروناألربعةوحولھاإللھيالعرشمنظر

:٤رؤ(»العرشأمامأكالیلھمویطروحون«�یخرون

أنیمكنال..؟األكالیلفقدواأنھمیعنىھذافھل..)١٠
لیستفاألكالیل،حرفينحوعلىیوحناشاھدهمانفسر
یطرحونالإنھم..أبدیةامتیازاتعنتعبیرھيبلمادیة

لكىبلعنھاُتعبرالتيالمجدامتیازاتیفقدوالكىاألكالیل
إنھا،لناأعطیتھاالتياألمجادبكلنمجدكإننالھیقولوا
یطرحون«جملةفيالمستخدمالفعلزمنإن..ولكمنك

لمرةلیسالطرحأنعلىیدلالیونانیةباللغة»أكالیلھم
نطرحسنظل!!..العظیمللمعنيویا،مراتبلواحدة

وھبنالمنالعمیقشكرناعنتعبیراًاألبدیةطوالاألكالیل
األبدإلىالعرشأمامنطرحھاسنظل..الفائقةاألمجادھذه

، فلن نفقدھا إلى األبد .. ھللویا ..

إنسي ما وراء .. تشجع



الكلماتبھذهالكتابھذاأختمدعنى..العزیزالقارىء
أبدیةومكافآتأكالیلمنفقدتھماكانمھماأنھ،المشجعة

لكالباقىالوقتأنفلتثقمضتالتيالسنواتسباقاتفي
عظیمـةألعمـالعظیمتعویضىوقتھواألرضعلى
األرضعلىالزمـانھذافيھنـاتنالھـالمكافـآتفقطلیس

١٧ـ٣:١٣بط٨،١ـ٩:٦كو١٠:٢٩،٣٠،٢مر(
كن..األعظـماألبدیـةللمكافآتبل)٣:١٠رؤ،

ھذهفيعملـوالقد،عشرالحادیةالساعةكأصحـاب
،تعویضیةساعةلھمفكانتفقطالیوممناألخـیرةالسـاعة

البطالینفیھاظلواالتيالیومساعاتعنعوضتھم
لكنھمفقطاألخیرةالساعةھذهفيعملوالقد..یعملون
للنعمةیا..)١٢ـ٢٠:٩مت(كاملیومعملأجرأخذوا

الغنیة !! ..
أنتذّكر..عشرالحادیةالساعةفرصةُتضّیعالرجاء

حیاتھمناألخیرالیومفيكانتشمشونأعمالأعظم
أبطالبینمكاناًلھصــارالیومھذافيفعلھماوبســبب
الحادىالذھبىاألصحاحفيأسماؤھمالمسجلةاإلیمان

كانفمھما..)١١:٣٢عب(العبرانیینرسالةمنعشر
والمكافآتاألكالیلكانتومھمامضيالذيالوقتطول
تعویضیةساعةوھبكقد»نعمةكل«إلھ،خسرتھاالتي

تعویضىوقتھواألرضعلىلكالباقىالوقتإننعم..



عظیمةوأكالیلمكافآتلھاعظیمةألعمالهللامنلكمقدم
عینیكولتركزاآلنالسباقفيوتنخرطوراءمافلتنَس..

المكافآتلكیقدموھوبالربلقائكعلى..الھدفعلى
ویضع على رأسك األكالیل ..

أمیراًهللاجعلكفلقدتفشلولنالنعمةعلىاعتمدھیا
األبدیةواألكالیلالمكافآتذاتالعظیمةاألعماللتعمل

..األبدیةفيأمیراًلتظلأمیراًهللاجعلكلقد..العظیمة

وتحظيمعھمتمیزةبعالقةوتتمتعالمسیحمعلتملك
باألمجاد وتلبس األكالیل..


