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 الدعوة للطاعــــــــــــــــــــــة
 

     

 

 

هو ألنه وازى. هو من يجتُمنح لشخص مقابل خدمته أو مساهمته. هللا  بةالمكافأة ه

يكون أفضل ال بد أن ، فمن الواضح أنه في نفس الوقت صالح هإلهو مجازًي وال

في إخوتنا أمر أن يكافئنا مكافئ في العالم ألنه يمتلك موارد غير محدودة. إنه 

اآلن،  .يكافئك هللاعندما األمر مختلف تماًما لكن المحدودة؛  مبموارده يةنساناإل

صالحه أعلن أنه ومع  .تجعل التعايش معه أمًرا يسيًرايكافئنا حقيقة أن هللا 

الناس بالتساوي  كل جازيوإحسانه لجميع الناس دون قيد أو شرط ، إال أنه لن ي

ل منه مكافآت تتجاوز ودون قيد أو شرط. بعبارة أخرى، عليك أن تفعل شيئًا لتنا

 .البركات العادية الممنوحة للجميع

 

ه ئغير المشروط. بالنسبة لعطاوعطائه  المشروطنتحدث قليالً عن عطاء هللا فل

لى األبرار والظالمين )متى يمطر عن هللا إيسوع الرب غير المشروط  قال 

أو قديسين؛ ال  امن حين آلخر، سواء كنا لصوصً السماء علينا تمطر  (.45:5

جمال السماء وروعة شروق الشمس ونحن جميًعا نستمتع ب .أحداستثناء ألي 

باللونين أن يخلق هللا كل شيء  امكنً مكل األلوان. كان نستمتع بوكذلك . وغروبها

ألوان ثالثة األبيض واألسود فقط. ماذا يفعل ذلك لعالم الفن؟ لقد أعطانا هللا 

مئات من درجات األلوان المختلفة لنستمتع بها. قدم ا تمزجها معً بأساسية والتي 

الحيوانات في واحف وا في أسماك البحر وفي الزلنا جميعً فيض كرمه يُظهر وهو 

كل مواصلة سرد يمكنني ، إلى آخر ذلك. طيرتسير على األرض والتي تالتي 

كل إنسان سبب وجيه لتسبيح الرب. قال الكاتب لدى األسباب التي تجعل 

أن إلنسان هي يرتكبها ازي العظيم مالكولم موغيريدج إن أعظم خطيئة اإلنجلي

 صالح.هللا ليس صالًحا. هللا يظن أن 



دون قيد أو شرط ، جميًعا بللبشر  همنحالذي يالصالح العام ولكن قبل كل شيء 

ال وهو يخدمونه من أجل مجده. عبيده الذين كل يمنح هللا مكافآت إضافية لحيث 

الخاطئ مهما كان، يبقى اإلنسان يكافئ أي خاطئ على أي خير يفعله. إن صالح 

رضاه نعمته وب اذتجمخلصنا وال يمكن أن يكفي أبًدا الفي عيني قذرة  ادائًما خرقً 

قه إلى السماء باألعمال طري يرتشأن يإلنسان مكن لمن السماء. لذلك، ال ي

تجول من بيت كنزه، و هم هللاالصليب. القديسون فقط يكافئ اتجاوزً مالصالحة 

يستحقون المكافأة بطرق من عن  ثًاا في جميع أنحاء األرض بحوإيابً  اعيناه ذهابً 

 .خاصة وفيرة

 

 )عبرانيين"يَُجاِزي الَِّذيَن يَْطلُبُونَهُ " ...: هللاما يلينتأمل في الكتاب المقدس فل

بما  ا هللااركنيب في سعينا وراء هللا،إن يطلبونه باجتهاد. من إلى هذا . يشير (6:11

ن مسعى خلفه ألننا نذلك لبشر. ليس لكل ابات كه همنحيتجاوز اإلحسان الذي ي

يعني السعي خلفه  (.33:6 د طول الوقت )متىتهاجابخلفه حين آلخر، لكن نسعى 

تحت مظلة دخل ن حبه من كل قلوبنا ونفوسنا وعقولنا وقوتنا. عند هذه النقطةأن ن

 فننال المجازاة.، مجازاتهنظام 

 

ال يكافئهم هللا فحسب، ون الكارزين يستحقون المكافأة. إهللا قول ي .إليكم توضيح

عن هذا القول لئال يُتهموا مبشرون بل يريدنا أيًضا أن نكافئهم. بالطبع، يتراجع ال

إلى أي عذر دون بأن أقودك وال بد ا. أنا معلم. لست واعظً أنا ثراء. البالرغبة في 

ه تحبميسوع وهو على األرض، أظهر الرب ن إقة هي الحقي كلها. الحقيقة

َغاِر َكأَْس "لتالميذه حتى بغسل أقدامهم. وقال أيًضا:  َوَمْن َسقَى أََحَد هُؤالَِء الصِّ

إن  (.42:10متى ")ِضيُع أَْجَرهُ َماٍء بَاِرٍد فَقَْط بِاْسِم تِْلِميٍذ، فَاْلَحقَّ أَقُوُل لَُكْم إِنَّهُ الَ يُ 

وهو أمر يمكن أن يفعله حتى أفقر الناس، ، طف نقدمها للواعظ عمن ال قل لمحةأ

 .من هللاجازاة يجعلنا نتلقى م

 



أن تنعشه أنت ترفض  الكارز.لألسف، يحجب بعضكم كوبًا من الماء البارد عن 

بعض طرح عليك ويالحظ هللا ذلك أيًضا. دعني أآلخر، ه لسبب أو ئكافأو ت

هل أنت مثلما أنت صعب مع الكارز؟ عك صعبًا ماألسئلة. هل تريد أن يكون هللا 

كيف حالك في صالتك، في  المبشر؟قس الأفضل من كإنسان عادي من الشعب 

في تقديم حضور الكنيسة ووفي حفظ الوصايا، وفي ربح النفوس للمسيح  

ما التنعم بلخاص بك عن حبك هلل؟ هل تفرط في عطاء؟ ماذا يقول دفتر الشيكات اال

يوجد في منزلك أو في المرآب الخاص بك؟ كيف حالك مع زوجتك وأطفالك؟ هل 

؟ ال تحكم ترفع اآلخرينإضافي في كنيستك أم أنك ضوء ساطع رقم أنت مجرد 

 ظالم.باستخدام حكم 

 

من الماء البارد لرجل هللا لسبب  أًساأن نعطي كعلينا يعلمنا الكتاب المقدس أن 

ِر، اْلُمْخبِِر بِالسَّالَِم،  ...َما أَْجَملَ "بسيط هو أن هللا دعاه وأرسله لنا.  قََدَمِي اْلُمبَشِّ

ِر بِاْلَخْيِر، اْلُمْخبِِر بِاْلَخالَصِ  المبشرين، يسوع يحب الرب  (.7:52عياء شإ)"اْلُمبَشِّ

نركز على أدائهم، لكن على حقيقة أنهم . ال ينبغي أن منهم الكاملينحتى غير 

)لوقا ونرفضه يسوع الرب نحتقر إذا احتقرناهم، فإننا أننا مدعوون من هللا و

 .خطراألر مهذا هو األ (.16:10

 

الرب هذا المبدأ قبل وقت طويل من مجيء التي أدركت آلن نتأمل في المرأة ا

إيليا إلى أرملة قام هللا بإرسال المجاعة، ففي أثناء  (.17)ملوك األول  يسوع

ما يكفي لوجبة واحدة قبل أن تموت هي وابنها من من الطعام صرفة. كان لديها 

صدق أو ال  .أوالً هو طعمه أن تيطلب منها أن لكن إيليا كان لديه الجرأة  .الجوع

ألنها عرفت أنه  ة لديهاوجبآخر نها أعطته يقول إالكتاب المقدس أن تصدق، 

لرجل هللا أن يعيش يوًما كي تتيح موت مع ابنها لأن ت ةستعدمرجل هللا. كانت 

آخر. هل رأى هللا ذلك؟ نعم بالتأكيد! أعطت وجبتها األخيرة لرجل هللا ثم ذهبت 

ما يليها وما وجبة التالية وصنع اللتكفي زيت الو قيقدكمية من الللمطبخ ووجدت 

المجاعة. هللا يجازي الذين يطلبونه باجتهاد. هل من الممكن انتهت بعدها إلى أن 



أن يكون بعض الناس فقراء جسديًا وعاطفيًا وروحيًا لمجرد أنهم ال يعتنون بخادم 

 إليهم؟ ههللا الذي أرسل

 

إذا مررت بتجارب وضيقات ومصاعب، وبقيت أمينًا، ال تشكو بل تحفظ فرح 

الرسول في بولس . كان ذلك يفعل حقًا نعم الرب، فهل تعتقد أن هللا يرى ما تفعله؟

 إنني (.28؛ 27عاصفة رهيبة لعدة أسابيع في طريقه إلى روما )أعمال الرسل 

صرف ألن هذا روتينه اليومي بعلى الدوام،  ابتهجً ممقتنع أنه طول ذلك، كان 

عم، حان وقت نالنظر عن أي شيء. هل تعتقد أن هللا كافأه على تلك الروح؟ 

في جزيرة مالطا، وجد نفسه في حالة نزلوا تحطمت السفينة وبعد أن فالمكافأة. 

ضع أمام ، وُ أمانتهفي روما، بسبب ونال الناس الخالص والشفاء. انتعاش كبيرة. 

يسوع المسيح نفسه أعظم قوة في الرب اإلمبراطور. وفي النهاية، أصبح 

 .جازىياإلمبراطورية الرومانية، ليحل محل كل األباطرة. هللا 

 

ستين لمدة ة في الهيكل تصلي متعبد حنةيكم قصة أخرى. أقامت امرأة تدعى إل

أال تذهب إلى اجتماع الصالة على أساس من هو هناك أو إذا ينبغي بمفردها.  سنة

يسوع يريدك أن الرب أن تذهب إلى هناك ألن نبغي كنت ترى شيئًا يحدث. ي

أن تصل إلى العالم بصلواتك.  منك تكون هناك. يريد أن يتواصل معك ويريد

؟ أمانتهاأن هللا الحظ ظن هل ت ستين سنة. لمدةبمفردها امرأة تصلي حنة كانت 

بين ذراعيها، خالق الطفل يسوع لت مقرب نهاية حياتها، حو. ذلك هل سبق له

الكون، ومخلص العالم، ورب األرباب وملك الملوك. هللا يجازي وال ينسى 

ا ما ستراه. ؟ يومً في السماء رأيك، ما المنزل أعده لها هللافي األشخاص األمناء. 

ُموِع يَْحُصُدوَن بِاالْبتِهَاجِ " هذا هو الحد (. 5:126")مزمور الَِّذيَن يَْزَرُعوَن بِالدُّ

أسطح المنازل. إنه ال فوق هذا من بأود أن أصرخ  جازي األمناء.ياألدنى، إن هللا 

 األمانة.عدد بل على الحجم أو اليحكم على 

 



ا أَيُّهَا ": الرب يسوعيسوع. هل تتذكر قول الرب ببعض تعاليم فلنختم كالمنا  نِِعمَّ

الُِح! ألَنََّك ُكْنَت أَِمينًا فِي اْلقَلِيِل، فَْليَُكْن لََك ُسْلطَاٌن َعلَى َعْشِر ُمْدنٍ  )لوقا "اْلَعْبُد الصَّ

عشر مسؤول عن هنا؟ ماذا نسمي الشخص ال أمين""الحظت كلمة ؟ هل (17:19

 وأ ا مخطط كبيرن لدى هذا الرجل الذي أصبح حاكمً يشبه الحاكم. هل كاإنه دن؟ م

عينه حفظ ال، لقد كعظيمة؟ ألمور  يخطط  ا؟ هل كانخطة عظيمة ليصبح حاكمً 

كل ما في الصغيرة وقام هللا بالباقي. هناك ترنيمة تقول: "عندما تبذل مور على األ

الرب األناجيل، الحظ أن في عندما تقرأ  .بالباقي"يسوع يقوم الرب دع  وسعك،

 نيالبرص المرفوض ومرضى األطفال،، مثل الصغيرةمور األيتجاهل يسوع لم 

تسلق الشجرة. من ، والقلب يعرج، والمكسورمن لديهم ، ويان، والعممن الناس

الصغيرة. هذا هو السبب في أن هللا ال يستطيع أن لألمور  ناإهمالبمعظمنا يخطئ 

إننا ما.  ئًاز شينجلكي نوأيًضا لماذا علينا أن نكافح كثيًرا  ،كثربأمور أيعهد إلينا 

فعله نبما  ةمشروطجازينا، لكن مجازاته لنا هللا يالمتأخرة. نعيش بدون رياحه 

 .فعلهنوكيف 
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