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 الدعوة للطاعــــــــــــــــــــــة
 

    
 

 أنهم فهو المقدس، الكتاب قديسي مع واحد مشترك قاسم عن تبحث كنت إن

 هذا سيكون لذلك،. نوخاسركأنهم  يبدون كانوا آخر، أو وقت في جميًعا،

. الصليب طريق تتبع وأنت ،يب في هللاالحب أيها لك، بالنسبة أيًضا صحيًحا

 األمثلة بعض لكم أقدم أن لي اسمحوا. خاسًرا ستبدو األحيان من كثير في

اليوم  نعيش الذي العالم من وثانيًا المقدس الكتاب من أولً  األمر، هذا بشأن

 .وأنت أنا فيه

 

 ذبيحة هابيل قدم. الجنة خارج خاسر كأنه بدا من أول هابيل كان -1

 كان ربما المبكر الوقت هذا في أنه اعتبارك في ضع. إلهنا للرب عظيمة

 خرافه فضلأل هميقدفإن ت له، بالنسبة لذلك،. األغنام من جًدا قليل عدد لديه

 اختيار كأنه وبدفي ،تهلتربيأن يحتفظ به  يريد أنه عتقدهو ما ربما تو هللا، إلى

 هابيل لكن قايين؟ فعل كما ربتقدمها لل القمح من حفنة أخذي ل لماذا. أحمق

 لكن اإلنسان، نظر في خاسر وكأنه يبدو وجعله بالضبط هللا أراده ماقدم 

 أنه عتقدا مما القليل قايينوقدم . القديسين لجميع ذلك صار أبًا خالل من

فمع أن  تأمل في هذا، المخالفين.كل ل اأبً صار  وبهذا معه، التعايش يستطيع

 أعطىلمن  قاتالً  أصبح القليل أعطى من فإن ،نفسه اإلله يعبدان كليهما

. الكنيسة لتاريخ المأساوية البداية هي هذه. قديسال المخالف قتل . الكثير

أيضصا  هم وبالطبع يسوع، فيهم بمن األنبياء قتلوا الذين همفإن المخالفين 

 شيء يكون فيه هللا. كل ادمرو أو اخنقو أومن أعاقوا 



 تكوين) هللا مع اإلنسانعهد  عالقة في خاسرأول  كأنه إبراهيم بدا -2

 أخيه ابنلوط و إبراهيم اضطر عندما وضوًحا أكثر هذا أصبح (.19و13

 األرض باختيار للوط سمح عندما أحمق كأنه إبراهيم بداو. نفصالإلى ال

البيوت  مع سدوم، مدينة من بالقرب الخضراء المراعي لوط اختار أولً.

 وعاش الصخرية األراضي إبراهيم أخذ. زوجتهمن أجل  متاجرالو جميلةال

 بدونفي خزي،  لوط مات ؟افائزً  خرج من أقوى؟ خرج من. الخيام في

 للعيش استعداد على أنت هل. كثيرة ألمم أبًا إبراهيم وأصبح شرعي،نسل 

 كتبها التي الكلمات تذكر .األبد؟ إلى ونسلك أنتلكي تتبارك  خيمة في

هَّال   نَْحن  ":كورنثوس لكنيسة بولس  كورنثوس)"اْلَمِسيحِ  أَْجلِ  ِمنْ  ج 

 .المسيح أجل منجاهالً  تكونأن  تطوع (.10:4األولى

 

ا موسى كأنه خاسريبدو  -3 َعى أَن   أَبَى َكبِرَ  "لَمَّ َن،  اب نَةِ  اب نَ  يُد  َعو  فِر 

اًل  َرى ُمفَضِّ  َوق تِي   تََمتُّع   لَهُ  يَُكونَ  أَن   َعلَى هللاِ  َشع بِ  َمعَ  يَُذلَّ  أَن   بِاألَح 

رئيس وهو موسى قصر فرعون ترك  (.25،24:11)عبرانيين "بِال َخِطيَّةِ 

كأنه ، يبدو يًاراععاد إلى بالط فرعون وع شعب هللا. ليتحد م ،للوزراء

سوى عصا. لكن من الذي أصبح الفائز في النهاية؟ هل  اخاسر ل يملك شيئً 

ذكر ورد لجيش المصري أم الرجل ذو العصا؟ االذي لديه هو الرجل 

رة في الكتاب المقدس ورأى يسوع على جبل سبعمائة م موسى أكثر من

 ذكر اسم فرعون مرة واحدة في الكتاب المقدس.التجلي. ولم ي  

 

الخضوع شدرخ وميشخ وعبدنغو خاسرين عندما رفضوا يبدو  -4

(. تم إلقاء هؤلء الرجال الثالثة 3 يال)دان السجود لتمثالهالملك ب سوممرل

في أتون النار. أين كان الباقون من عشرات اآللف من اليهود الذين كانوا 

هؤلء الثالثة؟ كان ينبغي أن يكون هناك عشرات في الشتات أيًضا مع 



فكروا اآللف من اليهود يذهبون معهم إلى أتون النار. لكن اليهود اآلخرين 

حقًا". الصنم نفسهم: "هللا يعلم قلوبنا. نحن ل نعبد هذافي أذهانهم قائلين أل

 بِي اْستََحى َمنِ  ألَنَّ "يقول يسوع هذا عنهم: مسكينة.أوه، يا لها من نفوس 

 َواْلَمالَئَِكةِ  اآلبِ  َوَمْجدِ  بَِمْجِدهِ  َجاءَ  َمتَى اإِلْنَسانِ  اْبن   يَْستَِحي فَبِهَذا َوبَِكالَِمي،

يِسينَ  ألنهم لم يريدوا أن يظهروا كخاسرين، فاتهم لقاء  (.26:9)لوقا "اْلقِدِّ

يسوع في أتون النار. يفتقد معظم المؤمنين اليوم ما لدى يسوع من أجلهم 

كل من إن تذكر هذا،  .الحياةنار ن أتولمجرد أنهم يرفضون الذهاب إلى 

 .به فظتيطيع هللا ويستمر في طاعته سيلتقي بيسوع ويح

 

هناك هل  األشخاص الذين يعيشون في عالمنا اليوم.اآلن دعونا نفكر في 

ن مثل هابيل وإبراهيم وموسى وشدرخ وميشخ وعبد نغو، الذين هم وكثير

تأمل شخصين لكل؟ من أجل ربح اعلى استعداد لتحمل الخسارة المطلوبة 

هما التضحية بيوم يطلب من كليعمالن في المصنع ستة أيام في األسبوع. ي  

ئلتك. لتجديدك أنت وعا فيه يريد مقابلتكالذي األحد، يوم هللا الخاص 

؟ أل يقدر هللا هتخدمالذي سمن ؟ يينمثل قا ممثل هابيل أ جيبصديقي هل ت

تستمر في عبادة من خلقك ومات من كي وظيفة أخرى لإيجاد أن يعينك في 

بيحة هي الذ ؟ ماالدينونةتلتقي به يوم من سأجلك، ومن يعيش من أجلك، و

خذ القليل ن تأللرب؟ نعم مرة أخرى، هل أنت على استعداد ألالتي تقدمها 

 اآلتي؟كسب كل ما في العالم من أجل أن تمن هذا العالم 

 

الوالد لم يضع ن . إمتهاونين أبناءً المتهاونون ينجبون بشكل عام، اآلباء 

بمجرد أن يكبر أبناؤه، فغالبًا ما  فإنه ام بأي ثمن،و أولً على الدوهللاشخص 

إنك إله الكتاب المقدس من أجل آلهة هذا العالم. هللا يتخلون أيًضا عن 

نفسك وعائلتك لتخلص أولدك، عيون ك وياج إلى ختم األبدية على عينتحم



احفظ يوم السبت "وآلهة أخرى"، القول: "ل يكن لك من الندم األبدي. تذكر 

 الروح.فس بنقالها هللا ، وكل عذع الوصايا ""ل تزنِ و ،"لتقدسه

 

ند مغروسة عيجب أن نفهم حقيقة أن الوصايا العشر تشبه شجرة الحياة ال

مرشًدا أخالقيًا  تكانمثلما ملكوت هللا، تماًما أي مدخل الفردوس الجديد 

سين. يقدل نكون سين أو يهنا نقرر إما أن نكون قد .سحيقالزمن عبر ال

الذي يقول لنا إبليس إلى صغي نتخلى عن حياتنا أو ن ما أنإنقرر هنا و

هللا كالم قنعنا أل نأخذ أن ييحاول فهو قال هللا؟" أحقًا قال لحواء: "مثلما 

باعتبارها شجرة العشر نقطة الوصايا بط بشكل حرفي. هذه هي بالض

التي وضعها يسوع أمام الشاب الغني الذي أراد أن يعرف كيف  ،الحياة

كان عصيان الوصيتين األولى  (.22-18:18 لوقا)الحياة األبدية  يقتني

 من دخول ملكوت هللا. الشابوالعاشرة هو الذي منع هذا 

 

تخلصت من السبت  نقال الفيلسوف الفرنسي فولتير ذات مرة: "إ

محاولة التخلص من السبت جرت ستتخلص من المسيحية". فالمسيحي، 

خالل الثورة الفرنسية. ومع ذلك سرعان ما أدرك الفرنسيون أن الوصية 

الرابعة لها مكانة مركزية في اإليمان المسيحي. إذا تخلينا عنها، فإننا 

كنائس المن أن يخرج الناس إإبليس نقوض المسيحية بشكل كبير. يريد 

قيادة، وبعد ذلك لإلى رجال لمنابر ومن اجتماعات الصالة. نحتاج الومن 

ألن  ،خاسرين اآلننبدو سيتبعنا أبناؤنا وبناتنا. ل ينبغي أن نمانع في أن 

، أن مدمج في قوانين ملكوت هللاهذا  مسيحيين. إنيتماشى مع كوننا هذا 

)متى "يَِجد هَا أَْجلِي ِمنْ  َحيَاتَه   أََضاعَ  َمنْ :"يسوعالرب خاسر. قال تبدو ك

أن نستمر في فقدان حياتنا. إن خسارة حياتنا نبغي ي، لكلذ (.39:10



إنني إلنسان هي نقاط انطالق إليجاد حياة زاخرة ودائمة. كرامة اوسمعتنا و

 على وشك الصراخ.

 

، فلن تضحك على نكات غير المؤمنين. قد مثال آخر: عندما تكون مسيحيًا

تبدو مثل الخاسر. لكن السماء سوويسخرون منك. قد تفقد ترقية. ينبذونك 

ابتهج ل تشعر باألسف على نفسك.  الطريق إليك.ستبتسم لك. جائزتك في 

إن قوته. شدة ا في الرب وفي ويضطهدونك. كن قويً  ناسعندما يشتمك ال

 لمثاهناك مع الرب. للصعود في العالم يعني أنك في طريقك النحدار 

ما يقوله، تصبح تنفيذ كتاب المقدس وعندما تبدأ بالفعل في اإليمان بال .آخر

سعيًدا جًدا في الكنيسة، وهو أمر غير مقبول اجتماعيًا دائًما. قد ي طلب منك 

المغادرة. الكنيسة العادية ليست معتادة على المسيحيين الذين يعيشون 

 ويتصرفون مثل الرسل األوائل.

 

اآلن وأن تكون لتلخيص كل هذا يا صديقي العزيز، هل تريد أن تبدو كفائز 

اآلن لتكون فائًزا إلى األبد؟  اتبدو خاسرً  أن  ستعدمأم أنك  ،خاسًرا إلى األبد

مْ  َوْيل  "يسوع: الرب التجاهين. قال أن تنال كال ل يمكنك   فِيك مْ  قَالَ  إَِذا لَك 

ه مْ  َكانَ  هَكَذا ألَنَّه  . َحَسنًا النَّاسِ  َجِميع   ")لوقا اْلَكَذبَةِ  بِاألَْنبِيَاءِ  يَْفَعل ونَ  آبَاؤ 

ْنت مْ  لَوْ " .أقوىعبارة إليك  (.26:6 تَه   ي ِحب   اْلَعالَم   لََكانَ  اْلَعالَمِ  ِمنَ  ك  . َخاصَّ

مْ  َولِكنْ  مْ  أَنَا بَلْ  اْلَعالَِم، ِمنَ  لَْست مْ  ألَنَّك  ك م   لِذلِكَ  اْلَعالَِم، ِمنَ  اْختَْرت ك   ي ْبِغض 

 يَك ونَ  أَنْ  التِّْلِميذَ  يَْكفِي"يسوع أيًضا: الرب قال و (.19:15")يوحنا اْلَعالَم  

َعلِِّمِه،  بِاْلَحِريِّ  فََكمْ  بَْعلََزب وَل، اْلبَْيتِ  َربَّ  لَقَّب وا قَدْ  َكان وا إِنْ . َكَسيِِّدهِ  َواْلَعْبدَ  َكم 

 (.25:10")متى بَْيتِهِ  أَْهلَ 



نها تتوقف عن العالم، فإ إذا كانت المسيحية المعاصرة تعني الندماج مع

يحذرنا وهنا منها. شيئًا ول أريد  حسب الكتاب المقدس. كونها مسيحية

وا بَلْ  الدَّْهَر، هَذا ت َشاِكل وا َولَ "بولس بقوله:   بِتَْجِديدِ  َشْكلِك مْ  َعنْ  تََغيَّر 

ْم، وا أَْذهَانِك  الَِحة  : هللاِ  إَِراَدة   ِهيَ  َما لِتَْختَبِر  )رومية "اْلَكاِملَة   اْلَمْرِضيَّة   الصَّ

2:12.) 

 

إن يس مهمتك. الناس لمقبولً لدى ضع في اعتبارك أن كونك محبوبًا و

القدوس، حتى لو  الضائعة وبين هللامهمتك هي بناء جسر بين البشرية 

ليست لوصول بهم إلى هناك. ا تكمحاولعند داسك الخطاة في كل مكان 

تعمق بما توبمجرد أن  إلى األعمق.أن تذهب إلى مستوى أعلى بل  دعوتك

اإلنسان المنطرح على وجهه أما فيه الكفاية، ل يمكنك السقوط بعد اآلن. 

األشخاص الذين تكلم عنهم حاول أن تتالءم مع  هللا ل يمكن أن يسقط.

الذين لم يكن العالم األصحاح الحادي عشر من الرسالة إلى العبرانيين، 

، َدم   َمعَ  لَْيَستْ صارعتهم مستحقًا لهم والذين عرفوا أن م  َمعَ  بَلْ  َولَْحم 

َؤَساِء، لَةِ  َمعَ  السَّالَِطيِن، َمعَ  الر   أَْجنَادِ  َمعَ  الدَّْهِر، هَذا ظ ْلَمةِ  َعلَى اْلَعالَمِ  و 

وِحيَّةِ  الشَّرِّ  َماِويَّاتِ  فِي الر   هنا، فستربح في كل مكان.ن ربحت إ .السَّ
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