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 الدعوة للطاعــــــــــــــــــــــة
 

    
 

 

الكتاب المقدس يلفت االنتباه أكثر من محبة أعتقد أنه ال يوجد موضوع في 

حقيقة أن هو في الغالب نتجاهله الذي ا. ولكن ع  يلبشر جمكل اهللا الكبيرة ل

ا. تأديبه محبة هللا و بُّ " :ويلزمنا أن نتذكر أنيسيران مع  ِذي يُِحبُّهُ الرَّ الَّ
بُهُ،  ، ليس الرب بعبارة أخرى (.6:12رانيين )عب"َويَْجلُِد ُكلَّ اْبٍن يَْقبَُلهُ يَُؤدِّ

ا  إله ، إنه يقدم نفسه كفي الواقع إله تأديب.إله محبة فحسب، بل هو أيض 

ويستمر في ذلك حتى الصفحة  .منذ البداية قائال : "ال ..." نضبا لال

ِذينَ "األخيرة من الكتاب المقدس، قائال :  ")رؤيا يَْصَنُعوَن َوَصايَاهُ  ُ وبَى لِلَّ

14:22.) 

عدم بازدراء، على أنه  تأديبى الفي مجتمعنا، غالب ا ما ننظر إللألسف، إننا 

إلى القسوة والدمار وإساءة يؤدي التأديب بدون حب من المفهوم أن و محبة.

الحب. مملوء بعكس من ذلك، إن تأديب هللا ألوالده المعاملة األ فال. لكن 

ا وصالح إنه  َل َأَنا " جزء من نعمة الخالص. قال داود:هو دائم  َقْبَل َأْن ُأَذلَّ
ْلُت " ؛(67:119")مزمور َضَلْلُت، َأمَّا اآلَن َفَحفِْظُت َقْوَلكَ  َخْيٌر لِي َأنِّي َتَذلَّ

َم َفَرائَِضكَ  بُهُ  (.71:119مزمور )"لَِكْي َأَتَعلَّ بُّ يَُؤدِّ قد  .""الَِّذي يُِحبُّهُ الرَّ

انقالب  وأروحية  احرب   وأ اعقلي   األم   وأتكون أداة التأديب معاناة جسدية 

الثانية  كورنثوس)أن يفعل بنا ما يريد إبليس  ةحاولمعلينا أو الناس 

20:11-30.) 

هي  مورمجموعة كاملة من األ اكلمة "تأديب"؟ نجد فيهالذي تتضمنه ما 

واالستنارة والتنقية، وكذلك العقاب  التقويمالتدريب والتجديد والتوبيخ و

قديًسا ليهلكه، بل إنساًنا ر أن هللا ال يعاقب أبًدا تذك  لكن على الخطيئة. 

 .ه دائًماءويعيد بنا سترده يل



"إن هللا يريد أن يغير كل واحد من في جملة واحدة: التأديب ضع هدف 

. ويبدأ هذا التدريب من مجد إلى مجد" ،إلى األبدبروحه القدوس أبنائه 

أرض ملكوت هللا. من دخول اإلنسان المسيحي إلى في اللحظة األولى 

فيه يسوع الرب في الكتاب المقدس: اليوم الذي قبل  قوىستخدم المثال األا

اليوم الذي ضربه فيه بالعمى هو كذلك بولس وأعطاه نوًرا روحًيا كان 

بصرك ازل عن نالجسدي. دعني أسألك: "هل أنت على استعداد لل

أكثثر ؟" اسمحوا لي أن أكون ةروحي ةريبصمن أجل أن تنال  الجسدي

تدريبه في وبولس أديب بولس. بدأ هللا تلقد تسبب هللا في محنة  .احً وواض

بصره لبولس هللا  ردثالثة أيام، ذلك بثم بعد  لإليمان. قبول بولسنفس يوم 

إَِناٌء ُمْخَتاٌر لَِيْحِمَل اْسِمي أََماَم أَُمٍم ألَنَّ هَذا لِي "لحنانيا:أعلن هللا بعد أن 

ألَنِّي َسأُِريِه َكْم َيْنَبِغي أَْن َيَتأَلََّم ِمْن أَْجِل . َوُملُوٍك َوَبِني إِْسَراِئيلَ 

لتقديم حياة هل أنت على استعداد (. 16،15:9")أعمال الرسل اْسِمي

استخدم بولس؟ ثلما لكي يستخدمك هللا محياة مليئة باأللم الراحة من أجل 

 .يسوع؟لكي يستخدمك الرب تخلي عنه مستعد أن تما الذي أنت 

أن يكون هذا لجميع أبناء هللا. نبغي أن يتألم. ينبعي ن بولس يإقال هللا 

مع سير جعلك تذلك يألن  ،يسوعيتألم من أجل الرب ماذا؟ يتألم، من أجل 

في اليوم الذي فتمجد من خاللك. لذلك، يو ،تحول إلى شبههتمخلصك، و

يبدأ والمختارة. أحد أوانيه عليك ك اًنايسوع، سيأخذ سلط الرب  يقبلك فيه

ال أموًرا ويجعلك تفعل  لنفسك ويضعك في أماكن لم تخترهافيك في العمل 

التي مور عزيزة عليك وتحتفظ باألمور قد يجعلك تتخلى عن أومعنى لها. 

لديه يكون ، يسوعالرب تريد التخلص منها. في اليوم الذي يخلصك فيه 

، تشرق بنوره وتبدأ في لك اتهتأديببقيت معه خالل  نمهام من أجلك. وإ

 .الثمارتقديم 



لقى في كغصن وتُ  كطعيتم قفسه، اتأديبتعلى انقلبت على هللا و نلكن إ

بتقليم الكرام أن يقوم أمًرا رائًعا ، ليس في الواقع (.6:15النار )يوحنا 

التقليم. بأن الكرمة ستموت، لكنها مع الوقت تعيش وتزدهر ككرمه. يبدو 

ي حالته، فمن أنه كان رجالً كامالً. فتم تقليم أيوب بشدة على الرغم لقد 

 أديب إنسان كامل؟ب او تيتهذيتم . لماذا أن يبتلي أيوبإلبليس بسمح هللا 

ه إن جواهره.أرقى صقل  ألن هللا كان يحاول أن ُيظهر لنا أنه يستمر في

لن يعفيك.  صالحكال أحد معفي.  .يواصل تكميل أي شخص كامل بالفعل

لكن عندما  .كأنه يحتضر ظهرأيوب على اإلطالق.  ةجربتمت تأوه، هل 

آالم يسوع. كانت الرب ، أشرق أكثر من ذي قبل من أجل انتهى األمر كله

لكنيسة ل بالنسبةلكن أيًضا  ،يسوعبالنسبة للرب ، ليس فقط أيوب عطية

 .ساعدنا جميًعا على فهم األلمية، لالعام

ا أفضل غذاء لمساعدتك على تحقيق ذلك.  وأثناء تدريبك، سيطعمك هللا أيض 

محاكماتك كي تجتاز نظام غذائي ملكي ليلزمك  .على مائدته الملكيةستأكل 

. عندما تموت ملكة النحل، يقوم النحل العامل بإعداد نظام غذائي ومعاركك

إلى ملكة. استمر في تناول الطعام على  ةعادي ةعاملنحلة خاص يحول 

االحتفال استمر في  ية.الملكاألمور  بعد ذلك يدخل إليك مزيد من، مائدته

داوم  .بالعظة على الجبل ةغوصبمثيابك مغسولة بدم الحمل وظل وستمعه 

يَّاِد " ،عظم من منتصرينتصبح أاالحتفال ف يَك ِمْن َفخِّ الصَّ َوِمَن اْلَوبَإِ َأنَّهُ يَُنجِّ
أحد في تلبس وس تفال بالوليمة معهداوم على االح(. 3:91")مزمور اْلَخِطرِ 

ا من الجواهر وتشرق كالشمس في ملكوت أبيكِ  ( 43:13)متى األيام تاج 

 ثق في ذلك.

في  اتفق مع بولسبالحري ، بل وجعها المك مهما كانتضجر من آال ت

َماِن اْلَحاِضرِ اَل ُتَقاُس بِاْلَمْجِد اْلَعتِيِد َأْن َفإِنِّي َأْحِسُب َأنَّ ": قوله آاَلَم الزَّ
وال تضيع الوقت في التساؤل عن سبب  (.18:8 مية)رو"يُْسَتْعَلَن فِيَنا

يخبرك. فقط توقف  سيخبرك؛ وإال فلنفأن تعرف، لك هللا أراد معاناتك. إن 

 .عينيك عليهثبت يسوع بالرب ، وتمسك عن  رح األسئلة



ا. لكن االحتفال ببرنامج التأديب القتال وكل تضمن ي استمر فقط الوالئم مع 

على مائدة السيد، فتتمكن من مقاومة إغراء الشكوى، أو في االحتفال 

إيليا بكالم فارغ مثل الشعور باألسف على نفسك أو إهانة نفسك أو التحدث 

 ،الذاترثاء دخل مدينة لقد  (.4:19األول )ملوك  َرتََمةتحت شجرة 

ا ملكي اله وأ عمه استجاب هللا ف لمدة فسار بقوة هذا الطعام الملكي ، خبز 

ا. لكن إيليا لم أربعين  وأقام بديال  له. ال تتبع طرده هللا فيستحسن هذا، يوم 

هَُوَذا يَْقُتُلنِي. "أيوب عندما تتألم. قال:  مثال اتبع، بل إيليا عندما تتألممثال 
اَمهُ اَل َأْنَتِظُر  ي َ رِيقِي ُقدَّ َوبَْعَد َأْن يُْفَنى "(.15:13)أيوب "َشْيئ ا. َفَقْط ُأَزكِّ

عندما  .األمرفي فكر  (.26:19أيوب )"ِجْلِدي هَذا، َوبُِدوِن َجَسِدي َأَرى هللاَ 

 .ترقيتهرتبة أيوب بل تمت دحض لم يتم وفعل كل شيء، ل كل شيء اق

أَلنَّ الَِّذي " كلها.نقرأ هذه اآلية أمامنا ولنتعمق أكثر في هذا الموضوع. فل
بُهُ، َويَْجلُِد ُكلَّ اْبٍن يَْقبَُلهُ  بُّ يَُؤدِّ من يحبه الرب يؤدبه ويجلد كل . "يُِحبُّهُ الرَّ

ابن يقبله. إن تأديب هللا ليس سطحي ا لكنه عميق ومقدس وفعال. إنه ال 

، بل يعاقب أوالده بتوبة "ال يتوبون على أصابعهميعاقب أوالده بصفعهم 

ال يريدك أن تكون فقط في السباق.  الرجوع.عنها"، توبة تدوم، وتؤدي إلى 

ا  ومرة أخرى باإلكليل.يريدك أن تفوز بل  ل ، يتطلب ذلك انضبا  ا شديد 

يدربك  ول الطريق الذي يسوع هو مدربك الرب عملية التدريب كلها. و

الكتاب المقدس: كالم جوائز عند قدميه. تذكر حتى النهاية عندما تضع ال

ا " ا أَِخير  َولِكنَّ ُكلَّ تَأِْديٍب فِي اْلَحاِضِر الَ يَُرى أَنَّهُ لِْلفََرِح بَْل لِْلَحَزِن. َوأَمَّ

بُوَن بِِه ثََمَر بِرٍّ لِلسَّالَمِ  التأديب مؤلم (. 11:12 رانيين)عب"فَيُْعِطي الَِّذيَن يَتََدرَّ

تمزقك آالمك لكن كما يبدو أن والنفس. آالم داخل وجزء كبير منه داخلي، 

، يصبح الرب فيها أحلى  ول الوقت. بينما تحتمل وتحقق اأحيان  

 .رب إلى األبدالاالنتصارات، تستمر في االقتراب من يمين 

ر ك. ال تبصقه. احتمل وانتصءخذ دواو، ةالمر أساشرب الكوابتلع الحبة، 

 اهماظهركانا سجينين تلطخ وسيال  ستذكر أن بول التسبيح.من خالل 

 قاسي ا.كان هذا تأديب ا المقطرة الحديد. أقدامهم في وُوضعت ملطخة بالدماء 

رتبا نفسيهما من الداخل، أن ي اكان عليهمحق ا، ، نعمقسوة.  كان ذلك

أعلى بشأن ما هو  اههماتجاو اواستغرق األمر بضع ساعات الستعادة ثقتهم

ا تمكنا من أن يلملما نفسيهما وما هو أسفل. ولكن بحلول منتصف الليل،  مع 



ْيِل " قتربا من مائدة المأدبة وكانا مستعدين لتسبيح الرب.يو َوَنْحَو نِْصِف اللَّ
يَاِن َويَُسبَِّحاِن هللاَ، َواْلَمْسُجوُنوَن يَْسَمُعوَنهَُما )أعمال "َكاَن بُوُلُس َوِسياَل يَُصلِّ

داخل . ومن كذلك ذلك، وسمعه المسجونونسمع هللا  (.25:16الرسل 

َفَحَدَث بَْغَتة  َزْلَزَلٌة "انبثق تسبيح وحدثت معجزات. ذين الرجلين جروح ه
هَا،  ْجِن، َفاْنَفَتَحْت فِي اْلَحاِل اأَلْبَواُب ُكلُّ َعِظيَمٌة َحتَّى َتَزْعَزَعْت َأَساَساُت السِّ

ْت  ِ َواْنَفكَّ ونال حارس السجن  (.26:16)أعمال الرسل "ُقيُوُد اْلَجِميع

ا لصنع حياة األلم لديها قدرة أكبر على أن ت الخالص. أكثر يسوع لرب ثمار 

، شيء قوي وجميل يخرج في حياة الراحة. يحدث شيء مامما تفعله 

إنه قانون روحي أن الحياة الجديدة تخرج من التأديب الذي تناله. النهاية من 

ُموعِ يَْحُصُدوَن بِاالْبتِهَاجِ "لموت: ا ِذيَن يَْزَرُعوَن بِالدُّ
 (.5:126مور )مز"الَّ

َمْن يَْمَنُع َعَصاهُ يَْمُقتِ اْبَنهُ، َوَمْن " لحب مضمون.ال يكون ل تأديبالبدون 
َربِّ اْلَوَلَد ": ه اآليةأو تأمل في هذ (.24:13)أمثال "َأَحبَّهُ يَْطُلُب َلهُ التَّْأِديبَ 

ا اَل يَِحيُد َعْنهُ   منفظ ابنك ال تح (.6:22")أمثال فِي َ رِيقِهِ، َفَمَتى َشاَخ َأْيض 

ينقي الروح ويطهرها. إنه يشجع  ،معلم عظيم. يبني الشخصية فاأللم األلم.

وهو المدخل إلى العظمة، ليس من خالل تأكيد الذات ولكن  ،روح الخادم

 خضوع الذات.من خالل 

ا إكليال  وستحصد  ،ابتهج بآالمك  .يسوعللرب لنفسك ومجد 
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