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 الدعوة للطاعــــــــــــــــــــــة
 

    
 

 .و هيلم، بإذندبليمقتبس من رسالة من القس لوران 

 

إِْن َثبَتُّْم ":يسوعالرب والوفرة واالستمرار. قال  ىوالمكوث والمعيشة والسكن الثبات" يشمل البقاء
. "إِْن ثَبَتُّمْ "يسوع:الرب ال (. ق7:15)يوحنا "فِيَّ َوَثبََت َكاَلِمي فِيُكْم تَْطُلبُوَن مَا ُترِيُدوَن َفيَُكوُن َلُكمْ 

كان هناك ألف شخص، وأحيان ا ثالثة  ايسمعونه. أحيان   وكل منالتالميذ وكان يخاطب الرسل 

 ".إِْن ثَبَتُّْم فِيَّ "آالف، وأحيان ا خمسة آالف. قال لهم: 

 

تعني  كماالبقاء والصمود. تعني الثبات كلمة ، أليس كذلك؟ تأملت"كلمة تستحق الالثباكلمة "إن 

كن فيك. اوالسفيك الروح القدس وكلمة هللا العامل من الثبات يأتي ستمرار. االواالستقرار وبقاء ال

 ".إِْن ثَبَتُّْم فِيَّ َوثَبََت َكالَِمي فِيُكمْ ": الرب يسوع قال

 

صلواتنا ه بدون الطاعة تكون الصالة والطاعة، ألنبالطبع، هو  ثباتسر القانون الروحي لل ،اآلن

، فإننا حسب قيادته لناأطعنا وفعلنا  نلكن إع هللا فإن صلواتنا مجرد كلمات. نطلم  نفعالة. إير غ

ليس بدون طاعة كلمة هللا والصالة، و. دم حياة الثبات هو الطاعة فإن لك. لذنتمتع بامتياز الثبات

 .بالصالة والطاعة نثبت فيه فإننا  ت". لذلكاثبال، ألننا خارج كلمة "لنا ثبات فيه

 

َمْن أََراَد أَْن يَأْتَِي َوَرائِي فَْليُْنِكْر نَْفَسهُ َويَْحِمْل َصلِيبَهُ "يسوع:الرب ذلك، قال باإلضافة إلى 

القانون الروحي يتطلب إنكار أن الثبات أرى في كلمة فإنني لذلك (. 34:8)مرقس "َويَْتبَْعنِي

 .حياة الذاتنفسها لكي تثبت في المسيح؛ وإال فإننا نبقى في نبغي على الذات أن تنكر ي الذات.

أن نقول "ال" للنفس. ال يمكن أن نفعل ما نريد. ال يمكننا أن ال بد ثبت في الحياة الروحية، ولكي ن

، الجنةضعف اإلنسان منذ السقوط في نقطة كان هذا هو  وحسب تخطيطنا. نابيرتحسب تنفعل 

. عندما إليه ، وليس ما يحتاجانما يريدانأن يناال ، اختيار خاطئال خيارالعندما اتخذ آدم وحواء 

ا ما نحتاج إليه بما في ذلك قيادنثبت فإننا ننال  قيادة الروح القدس تعمل لما نفعله بعد ذلك.  تنادائم 

 ويتكلم فيها عندما نكون ثابتين.في قلوبنا  للروح القدس أن يعمل. يمكن في الرب في القلب الثابت

في عندما تكون الذات  الثبات في الرب.لكي نواصل  ذواتنا من المهم جد ا بالنسبة لنا أن ننكر

 .نتوقف عن الثبات في المسيحفإننا ، يقين

 

)لوقا "إِْن َأَراَد َأَحٌد َأْن يَْأتَِي َوَرائِي، َفْليُْنكِْر نَْفَسهُ َويَْحِمْل َصلِيبَهُ ُكلَّ يَْوٍم، َويَْتبَْعنِي":ثم قال

عليه. عندما نحمل صليبنا، نتطهر من هذه ذاتنا  صلبنهو أداة الموت التي الصليب (.23:9

حب ومن هذا الظالم، ومن هذا الخداع، ومن  هذه الطبيعة الشريرة،ومن الطبيعة الجسدية، 



عندما (.31:15)كورنثوس األولى "َأُموُت ُكلَّ يَْومٍ "لذات. إنه موت مستمر، ألن بولس قال: ا

ن تُصلب، كن الذات مستعدة ألما لم ت الثبات في المسيح.نتوقف عن فإننا نتوقف عن الموت، 

حمل يتطلب إنكار الذات ووهو  الثبات يشمل الصالة والطاعة.، مرة أخرى .الثباتيغيب 

 ا.الصليب يومي  

 

يعتمد االتباع على الصلب الداخلي وإنكار الذات وطاعة  "َويَْتبَْعنِي"يسوع:الرب بعد ذلك قال 

بسهولة.  طمناوالخطايا التي تححمال األنتبع كلمة هللا ونضع جانب ا وللروح القدس. القيادة األخيرة 

الرب تخرجنا من الثبات في مواقف الجسدية واالستياء الجسدي ال ؛كثيرة تبعدنا عن الثباتمور أ

لصوت الحق في الكلمة  صغاءواالستسالم واإل الخضوع يةتبعالروحي لليسوع. يتضمن القانون 

يسوع المسيح ابن هللا، الطريق الرب والروح القدس. يقودنا هذا إلى المجال الجميل للثبات في 

صلب مع المسيح تُ وك حمل صليبتو كذاتنكر توطيع توصلي ت أنلحياة. الثبات هو الحق واو

عمل مشيئة هللا على وتإلرادة هللا ذاتك سلم تا له صبح خاضع  تمن الطبيعة الجسدية ثم  طهرتتو

 .في السماءهي األرض كما 

 

عندما نثبت لشركة. للقوة، مكان للحياة، مكان للنور، مكان للغنى، مكان لالثبات فيه هو مكان 

أي شركة. لكن في مجال نثبت فيه فلن يكون لنا  مل نإف الثابتين فيه.نا شركة مع كل ، تكون لفيه

بِّ بُِكلِّ قَْلبَِك، َوَعلَى فَْهِمَك الَ "استعالنه لنا. الثبات، هناك أعجوبة هذا العمل فينا و تََوكَّْل َعلَى الرَّ

ُم ُسبُلَكَ . تَْعتَِمدْ  هي جزء كبير الثقة في الرب (. 6،5:3)أمثال  "فِي ُكلِّ طُُرقَِك اْعِرْفهُ، َوهَُو يُقَوِّ

هناك ثبات" الفي كلمة "أو ما نرغب فيه أو ما نريده.  هفهمما نلى االعتماد ععدم  - من الثبات

في الرب الباقية الصامدة يواصل هذه الحياة الثابتة من لقلب الطفولي ليس سوى ا شبه بالطفولة.ت

 .يسوع المسيح

 

الحبل و . الحب هو الخيطيصعب الثبات فينا ةملاألنه بدون محبة هللا العهائلة.  ةحبمإنه منطقة 

في الثبات يتدفق الحب وهو منعش ومستمر. حياة الثبات ليست راكدة ف. ثباتالنا في مسكالذي ي

ال يمكنك أن تجد نهايته أو تصل إلى بحيث بل متعة ومغامرة. في عالم الثبات، هناك اتساع 

في الحياة المسيحية على طريق هللا على التكليف األعظم . إن امستمر  في متابعتك تجده جوانبه. 

نكون ثبت لثبات بأمانة. عندما ناالمسيح على طريق الروح القدس، الرب يسوع طريق 

المذبذب ال يمكنه االعتماد على الشخص و. يمكن للراعي االعتماد على القلب الثابت متماسكين.

ا يكون أتي ويذهب. الذي ي ا وأحيان ا يكون  األسفل.في يوم آخر في األعلى، وفي يوم  أحيان ا متواجد 

 أخرى يغيب.

 

ة . يَْرَفُعوَن ". وانتظار هللاالتضرع الكثير من يتطلب الثبات  ُدوَن ُقوَّ بِّ َفيَُجدِّ َوَأمَّا ُمْنتَِظُرو الرَّ
في كلمة ثبات،  (.31:40عياء شإ)"َأْجنَِحة  َكالنُُّسورِ. يَْرُكُضوَن َواَل يَْتَعبُوَن. يَْمُشوَن َواَل يُْعيُونَ 

هناك مثابرة. في الثبات، نكتشف مكان ا و ،استمرارفي كلمة الثبات هناك  اضمحالل.ليس هناك 

ا للهدوء  إطالق لكل . هناك خضوع في كلمة "ثبات" هناك والسكون أمام هللا.، والسكينةفسيح 



ِة، بَْل بُِروِحي الَ " االزدياد.وقوته على وجوده نقدر بلكي  رشادتحكم من أجل اإل بِاْلقُْدَرِة َوالَ بِاْلقُوَّ

لتطهير ليسوع الرب دم بقوة الجسد، بل بقوة الروح القدس، ب. ليس (6:4 ريا)زك"قَاَل َربُّ اْلُجنُودِ 

؟ في والنمو كثرةالهل فكرت في  .من يثبت ينموكل وكلمة هللا الثابتة فينا يمكننا أن نكثر. 

في الكلمة الكثرة، هناك اعتمادية وموثوقية ومساعدة ثمينة حيث و". ونمو "كثرةهناك ت" اثبال"

كولوسي )"هَُو اْلمَِسيُح فِيُكْم َرَجاُء اْلَمْجد"النفس اإلنسانية.  فيالقدس يسكن حضور الروح 

27:1.) 

 
؟" بِّ َق َخبََرَنا، َولِمَِن اْسُتْعلَِنْت ِذَراُع الرَّ هللا ينتج الثبات في كلمة (.1:53إشعياء )"َمْن َصدَّ

َقُة بِمَا يُْرَجى َواإِليَقاُن بُِأُمورٍ لم مرة للقديسين.اإليمان المقدس الذي سُ  ،اإليمان َأمَّا اإِليمَاُن َفهَُو الثِّ
َولكِْن بُِدوِن إِيمَاٍن اَل يُْمكُِن " (.2،1:11)عبرانيين " َفإِنَّهُ فِي هَذا ُشهَِد لِْلُقَدَماءِ  .اَل ُتَرى
خارج ويحيط بالثبات. علينا أن نقاوم في الداخل وفي ال اإليمان (. 6:11برانيين )ع"إِْرَضاُؤهُ 

أو ارتياب ثبات ال يمكن أن يكون هناك شك أو الوالشك باستمرار، ألنه في كلمة عدم اإليمان 

 .ومثابرةتشبث إيمان وثقة وتمسك و ؛أن يكون هناك إيمان طفولينبغي تحليل. ي

 

عالن هللا من استيأتي . ية اعالن هللا العظيماستمرارب نتمتع، للثباتالطريقة الرائعة بهذه  

َماِء َواأَلْرضِ، أَلنََّك "يسوع:الرب قال  .ناتاثبأثناء خالل الروح القدس  َأْحَمُدَك َأيُّهَا اآلُب َربُّ السَّ
تشبهين مللإعالن هللا يأتي . (25:11)متى "َأْخَفْيَت هِذهِ َعِن اْلُحَكمَاِء َواْلُفهََماِء َوَأْعَلْنتَهَا لأَِلْطَفالِ 

عرف كيف أل الناس:"كيف اءستي قد .ما هو مطلوبللقلب الثابت يكشف هللا  للثابتين.األطفال، ب

ا. كما ينبغي ي عندما نثبت فيه.الطريق لنا يوضح إنه أستمر؟"  ا ومستمر  نبغي أن يكون الثبات دائم 

 ،عمل جماعي وخضوع؛ هناك استقامةو هناك إخالص أن يكون صادق ا، ألنه في كلمة ثبات

يكاد ؟ الذي يشغله في الثباتتسبيح ما مقدار الفي رأيك، لدينا إيمان كطفل نؤمن ونبتهج. إننا حيث 

ومن يتوقف عن التسبيح يتوقف عن الوجود ثقة. نسمة اليسوع الرب تسبيح هللا وتسبيح يكون 

وا باَِل اْنقَِطاعٍ . ِحينٍ اْفَرُحوا ُكلَّ ". قال الرسول:والثبات في المسيح اْشُكُروا فِي ُكلِّ َشْيٍء، أَلنَّ . َصلُّ
وضع في مقال و (.18-16:5األولى )تسالونيكي "هِذهِ هَِي مَِشيئَُة هللاِ فِي اْلمَِسيحِ يَُسوَع ِمْن ِجهَتُِكمْ 

ا: اْفَرُحوا"آخر: بِّ ُكلَّ ِحيٍن، َوَأُقوُل َأْيض  جزء كبير من تسبيح ال (.4:4)فيلبي  "اِْفَرُحوا فِي الرَّ

 كرشتقديم الده ويمجتإكرامه ووتسبيحه وواالنفراد مع الرب . هو الخلوة الثباتالوجود و

 العرفان له.و

 

إنها ال توجد في الثيات خطايا الغفلة والتقصير.  خطيئة.التواجد مع هللا والثبات فيه ال توجد في 

يعطي ويأتي في قداسته إلى القلب الثابت. هللا  قداسة، ألنهناك كلمة الثبات في  تجد مقاومة.

فيه بانتظار حقيقي في حضوره  نيطيعونه هم الذين يثبتوإن من الروح القدس لمن يطيعه. 

 كبير في ذلك.رجاء يسوع. هناك من أجل الرب  سبحونهوي له ويتبعون كلمته، ويخضعون

! أنت ترى النور هناك، سبحوا هللا .اتفي الثب قريب من أي وقت مضى وفي كل مكانالرجاء 

على اإلطالق. يمكن دون ظلمة حياة بهناك يسوع هو النور. وفي ضوء الثبات الرب ألن 

توفير كل ما هو مطلوب للظروف في لألشخاص الذين يثبتون في المسيح أن يعتمدوا على هللا 

حذر هناك ولكن في حياة تقوى هللا  معلن لخائفيه.والمواقف التي تواجههم، ألن سر الرب 



أسلوبنا في جد ا ذرين حالثبات في هللا نكون حياة . في في اللغة والتعبير والفكر واألفكارحرص و

 .وسلوكنا ومواقفنا ولغتنا وردود أفعالنا

 

جميع، لكن ال. إنه أبدي. إنها فرصة عظيمة. إنه مكان يرحب بهذه عالميةالثبات رسالة إن 

ولفظة "ثبات" تشمل البقاء يسوع إلى حياة الثبات فيه. الرب يدعونا . منهم نوالقليليحضر 

ْم فِيَّ َوَثبََت َكاَلِمي فِيُكْم َتْطُلبُوَن مَا " .واالستمرار والمكوث والمعيشة والسكن والوفرة إِْن َثبَتُّ
 .القدس. آمينسم اآلب واالبن والروح (. ب7:15)يوحنا "إن ثبتتم في  ُترِيُدوَن َفيَُكوُن َلُكْم.
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