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أنت تتصرف بشكل مختلف مع . آل عالقة لها مبادئها الخاصة بها والتي تحكمها    
 من هذه العالقات ال ولكن أيًا.  المعلم والجد  والحفيد ورئيسك بالعمل أو حتي قس الكنيسة

يجب أن . ان اق  ملك الملوك والمخلص والدًييقل أهمية عن عالقتك باهللا  الخالق و الرًز
ا يتوقعه اهللا منك ، ما يجب أن تعلم م. حدود اليجب أن تعرف . به اإلتصال ية آيفتعرف 

 . والقبول من عدمههالذي يمنحك الرضي لدي

َوَباَرَآُهُم اُهللا : "وضح آل شيء أنسان هللا لإلاية هذه العالقة ، أول قول  ألهمونظرًا
َض َوَأْخِضُعوَها َوَتَسلَُّطوا َعَلى َسَمِك اْلَبْحِر َوَعَلى َأْثِمُروا َواْآُثُروا َواْمُألوا اَألْر«: َوَقاَل َلُهْم

 )28:1تك" ( . »َطْيِر السََّماِء َوَعَلى ُآلِّ َحَيَواٍن َيِدبُّ َعَلى اَألْرِض

إذا لم ). عمله( نسان ما يجب القيام به يعلن اهللا لإل: ذه الكلمات هو أن ملخص ه
. ذي ال يعي أو يفهم أن األسماك تعيش في المياه تستوعب هذا الكالم  فأنت مثل  الصياد ال

ولن تمتلك بداية ساسات للمسيحية أ ال تفهم هذا  فلن يكون لديك أي يا صديقي إذا آنت
 . نت ضائع وضالأ ذًاإالعالقة مع اهللا 

 فهم ما يقول أي.  في دراسة وفهم آل شيء عن المسيحية) ساسياتأ ( 3-2-1هنا 
. 2. نسان ما يقوم بهفهم أن اهللا يقول لإل. 1 . نسان القيام بهإلي انسان وما يجب علاهللا لإل

نسان حسابًا يوم الدين عن ما سيعطي اإل.3. مل ما يقوله اهللا لهنسان بالقيام بعيتبارك اإل
الوآيل / هللا عالقة المالك أقام ا: لى هذاإ آل ذلك يأتي نزوًال. إذا آان قد تمم مشيئة اهللا أم ال

 جنة عدن و هذا الموضوع يمتد على طول الطريق من خالل الكتاب نسان فيمع اإل
 َوَسلََّم اْلَبْحُر اَألْمَواَت الَِّذيَن ِفيِه، َوَسلََّم اْلَمْوُت َواْلَهاِوَيُة : "المقدس حتي اليوم األخير 

 )13:20رؤ " (َوِديُنوا ُآلُّ َواِحٍد ِبَحَسِب َأْعَماِلِه. اَألْمَواَت الَِّذيَن ِفيِهَما



َواْلَعاَلُم .  "ن لك مكان في السماء إذا آنت ال تفعل ما يقوله اهللا لك أن تفعله ن يكل
قال الرب  .)17:2يو1" (. َيْمِضي َوَشْهَوُتُه، َوَأمَّا الَِّذي َيْصَنُع َمِشيَئَة اِهللا َفَيْثُبُت ِإَلى اَألَبِد

 َمْن َيْصَنُع َمِشيَئَة اللَِّه ُهَو َألنَّ: "رادتهإتصل ونرتبط به  فقط من خالل عمل يسوع أننا ن
 )35:3مر" (»َأِخي َوُأْخِتي َوُأمِّي

هاب إلى دراسات يمكنك الذ. واتنا ذنحن هنا للرب وليس ل: ب نحن هنا ولهذا السب
 للكنيسة ، ولكن إذا آنت ال تعرف هذا فأنت ال جتماعات الصالة وتعطِيإالكتاب المقدس و 

 في ممتلكات اهللا الجميلة و تأآل ما خلق اهللا لك تقف  أنتفي هذه اللحظة. تعرف شيئًا
مجد  ليس لديك شيء سوي أن ٌت–ن يد الذي  صنعه اهللا بيديه الكريمتوتعيش في الجس

 ِإلِهَك السََّماَواُت َوَسَماُء ِللرَّبُِّهَوَذا . "َحَسٌن اَألْمُر الِذي َتَكلْمَت ِبِه َأْن ُيْعَمل: َفَأَجْبُتُموِني."اهللا
ُهَو َصَنَعَنا َوَلُه . اْعَلُموا َأنَّ الرَّبَّ ُهَو اُهللا) "14:10تث" (.السََّماَواِت َواَألْرُض َوُآلُّ َما ِفيَها

 . نحن مجرد وآالءاهللا هو المالك ) . 3:100مزمور ("َنْحُن َشْعُبُه َوَغَنُم َمْرَعاُه

هو في ).  اهللالمةآ( مرة أخرى ستجد هذا التعليم في آل مكان في الكتاب المقدس 
دعونا . سفار التاريخية و األنبياء وتعاليم الرب يسوع قبل آل شيء سفار  موسى و األأ

تمثل  ) . 12-1:25متى ( العذارى العشرة ثل َموهوواحد من هذه التعاليم في نتأمل فقط 
وقد تلقوا نور . لدوا من جديد أنقياء ومغسولين بدم الخروف العذارى الناس الذين ٌو

. تهم هو لقاء العريس وآان الغرض  من حيا. وآانت هذه بداية وآالتهم . قدسلروح الا
لي إقدة دخلوا آانت مصابيحهن مًتجاء العريس وأولئك الذين . هملوا ضوئهمأخمسة منهم 

رس مغلق نطفات مصابيحهن وخالفوا قانون الوآالة وجدوا باب الٌعإوأولئك الذين . رسالٌع
 .مامهمأ

آيف يمكن أن يكون هذا ؟ عندما " . عرفكنأال : " لهن آاناني الرائعالجواب الرب
أسمائهم في سفر حياة كتب لدن مرة أخرى ، ألم يكن هناك فرح عظيم في السماء؟ ألم ٌتٌو

محى سمك في سفر الحياة ، يمكن أن ٌيإقي ، الحظ أنه مثلما يمكن آتابة الخروف ؟ صدي
َبُس ِثَيابًا ِبيضًا، َوَلْن َأْمُحَو اْسَمُه ِمْن ِسْفِر اْلَحَياِة، َوَسَأْعَتِرُف َمْن َيْغِلُب َفَذِلَك َسَيْل"آذلك 

محبتك األولي للرب إذا لم تغلب ، إذا فقدت ) . 5:3رؤ "(. ِباْسِمِه َأَماَم َأِبي َوَأَماَم َمَالِئَكِتِه
ب  لآليجب أن تكون فيما. ليست ملكك حياتك . سمك من سفر الحياة إمحي يسوع ، سٌي
 .السماوي



 :وليات الوآالةئأربعة مجاالت رئيسية من مس

َأْم َلْسُتْم َتْعَلُموَن َأنَّ َجَسَدُآْم ُهَو َهْيَكٌل ِللرُّوِح اْلُقُدِس الَِّذي ِفيُكُم الَِّذي َلُكْم "ماذا؟  : جسدك. 1
َفَمجُِّدوا اَهللا ِفي َأْجَساِدُآْم َوِفي َأْرَواِحُكُم . نَُّكْم َقِد اْشُتِريُتْم ِبَثَمٍنِمَن اِهللا َوَأنَُّكْم َلْسُتْم َألْنُفِسُكْم؟ َأل

 )19:6آو1" (. الَِّتي ِهَي ِللَِّه

عامل منزلك أنه هو هيكل ال ٌت! أين تعيش يا صديقي ؟ في منزلك؟ ال أنت تعيش في جسدك
سدك هذا هو هيكل للروح درك أن جإلكن . تقلق آثيرًا علي جسدكال . للروح القدس

جعل نفسك إ.  تأآل ومقدار الطعام الذي تأآلآن حذرًا مما. حتقظ به نقيًا وصحيحًا إ. القدس
مة  على اآلخرين وغير قادر على إنهاء الخدالئقًا حتى يتسنى لك أن ال تصبح عبئًا وحمًال

ك يصبح من الناحية األخرى ، ال تترك جسد. مامكأوالطريق الذي رسمه الرب يسوع 
 .إلهك

 )16:5أف (" ُمْفَتِديَن اْلَوْقَت َألنَّ اَأليَّاَم ِشرِّيَرٌة" : وقتك . 2

أنت تعيش في . ستغالله ألغراض أنانية ، ولكن إنقاذه من الشر إفتدي الوقت يعني عدم نل
عليك أن ال . وم وقت للرب، وبالتالي فأنت في حاجة لملء ذلك الوقت بمقاصد اهللا آل ي

ن ذلك يشمل إعة الحال  فغير جدول أعمال اهللا ، وبطبي جدول أعمال أخركلديون يك
 . و قدم لنا يوم السبت لنفس الغرض والقصدستراح اهللا نفسه أيضًاإ. الراحة

َال َتَتَعجَُّبوا ِمْن َهَذا َفِإنَُّه َتْأِتي َساَعٌة ِفيَها َيْسَمُع َجِميُع الَِّذيَن ِفي : "تصرفاتك الخاصة .3
ِر َصْوَتُه َفَيْخُرُج الَِّذيَن َفَعُلوا الصَّاِلَحاِت ِإَلى ِقَياَمِة اْلَحَياِة َوالَِّذيَن َعِمُلوا السَّيَِّئاِت ِإَلى اْلُقُبو

 )29 ، 28: 5يوحنا "( . ِقَياَمِة الدَّْيُنوَنِة

، وسوف يتم ) 8:2أفسس (بدأ رحلتنا مع اهللا لنعلى الرغم من أننا مخلصون بالنعمة 
مرة .  من خالل أعمالنا عندما نصل إلى نهاية الحياة على األرض )الدينونة ( ناالحكم علي

لحين رابحين و سوف نكافأ علي الوآيل إما نحن عبيد صا/ أخرى  في العالقة بين المالك 
ُهَناَك ْلَعْبُد اْلَبطَّاُل اْطَرُحوُه ِإَلى الظُّْلَمِة اْلَخاِرِجيَِّة ٱَو" أم عبيد بطالون ونخسر السماء ذلك

ولد من اهللا لقد تلقيت ونلت نعمة بأن ٌت )30:25متى "(َيُكوُن اْلُبَكاُء َوَصِريُر اَألْسَناِن
 قم بذلك! رادته إأن تفعل مشيئته و وحصلت علي نعمة



. ِنُكْمَأْعُطوا ُتْعَطْوا َآْيًال َجيِّدًا ُمَلبَّدًا َمْهُزوزًا َفاِئضًا ُيْعُطوَن ِفي َأْحَضا: "المال الخاص بك . 4
 )38:6لوقا " (. »َألنَُّه ِبَنْفِس اْلَكْيِل الَِّذي ِبِه َتِكيُلوَن ُيَكاُل َلُكْم

ما توقعه اهللا تبارك ) ٪ 10الــ إعطاء أآثر من (والتقدمة )  ٪ 10(آان العشور 
آثر من ذلك و أ الرب يسوع من المؤمنين هما يطلب )8:3مالخي ( سمه من اليهود إ

يتبقي من المال لك بقية ما . ى العشور و التقدمات دون تفكير عَطأن ٌتينبغي . يتجاوز ذلك
نظرة على دفتر شيكاتك لمعرفة ما لقي إ. يضًا إلى اهللا أنه يخص وينتمي يجب أن تصلي أل

إذا آنت لصًا . إذا آنت اعطيت أآثر من العشور آوآيل صالح هللا أم إذا آنت قد سرقت اهللا 
عندما وجد زآا يسوع  رد آل شيء . ا فاتك في العطاءفيما سبق ، صحح وضعك بدفع م

 .ت بثمنرِيشٌتتذآر أنك ٌا) . 8:19لوقا (أربعة أضعاف 

 :المفاهيم الخاطئة لمفهوم الوآالة

ونحن نميل إلى ربط الوآالة بحالة . آثير منا لديهم موقف سلبي من مفهوم الوآالة
أن تتذآر أن العالقة بين المالك ى رَجٌي. بائسة مع عبودية أو قيود بطريقة أو بأخرى 
الصورة التي نراها هنا من البداية هي . والوآيل  قد تم تأسيسها قبل وجود نظام العبودية

ر للوآيل قدم المالك ووًف. صورة ملك لديه ثقة آبيرة في وآيله إلى جانب الكثير من الحب 
 آل وقت ألنه يحتاج للوآيل  بالقرب منه  وأن يكون معه فينه يريده دائمًا بجواره ألمنزًال

فخم المالبس ألن أطعم المالك الوآيل جيدًا ويلبسه ٌي. أن يساعده في الحفاظ علي مملكته
 . لعالما  للمالك فيعتبر ممثلالوآيل  ٌي

دائمًا بجانب الملك لتلبية  منهم آان آًال. ملوكلآان يوسف وموسى و دانيال وآالء 
) . آثرة(حتياجاتهم الخاصة بغني ووفرةإتلبية جميع  حتياجاته و في المقابل تمتإجميع 

 .وهذه هي صورة اهللا لما يريدنا أن نرى بخصوص العالقة بين المالك والوآيل

رف شنها مكانة الإ. يست عبئًا وثقًالمتياز و لإه يا صديقي  أال ترى أن الوآالة آ
)  نفذ آل شيءقال وٌيٌي( مر ألما ينتهي اعند: مر  أخيرًا هنا نتوج آل الموضوع واألو. العليا

 آل شيء قصة قبلنها إ إلى األبد ، يعيشان بسعادة معًارتبط المالك بالزواج من الوآيل وي
 .نسانحب اهللا لإل
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