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 الدعوة للطاعــــــــــــــــــــــة
 

    

 
ِذي َدَعاُكْم بِنِْعَمِة اْلَمِسيحِ إَِلى إِْنِجيل آَخرَ " ُب َأنَُّكْم َتْنَتقُِلوَن هَكَذا َسرِيًعا َعِن الَّ َلْيَس هَُو آَخَر، . إِنِّي َأَتَعجَّ

ُلوا إِْنِجيَل اْلَمِسيحِ َغْيَر َأنَّهُ يُوَجُد َقْوٌم يُْزِعُجوَنُكْم َويُرِيُدوَن َأْن  ْرَناُكْم َنْحُن َأْو َماَلٌك ِمَن . يَُحوِّ َولكِْن إِْن بَشَّ
ْرَناُكْم، َفْليَُكْن َأَناثِيَما َماِء بَِغْيرِ َما بَشَّ  (.8-6:1)غالطية "السَّ

 

 مسيح الرسل األوائل؟عن ". دعني أسألك: "متى ابتعدت الكنيسة عن اإلنجيل وَسِريًعا الحظ عبارة "

كانت لقد صديقي، يا  .هل كان ذلك في العصور المظلمة أم بعد اإلصالح أم ربما في اآلونة األخيرة؟"

كانت كلمة التي كتبها قبل معظم رسائله األخرى.  ،كلمات بولس هذه في رسالته إلى أهل غالطية

منذ ذلك و .بولسعلى الكنيسة أن تتعامل مع إنجيل آخر ومسيح آخر غير ما بشر به تعني أنه "سريًعا" 

دون أن تعرف أنه بمعه لساعات مكث الحين، عندما تقابل شخًصا ما يذهب إلى الكنيسة ألول مرة، قد ت

َم بَِما "مسيحي. لم يكن األمر كذلك بالنسبة للمسيحيين األوائل ألنهم قالوا: أَلنََّنا َنْحُن اَل يُْمكُِنَنا َأْن اَل َنَتَكلَّ

 مسيحيين ال يمكن إخفاؤهم.وكانوا مبشرين، لقد  (.20:4عمال الرسل ")َرَأْيَنا َوَسِمْعَنا

كل من ضبط للطبيعة ي فائقًا اشخصً كان  ؛ والنشاطنابًضا بالحياة بالحيوية  امسيح الرسل مفعمً كان 

ناطقًا فمك ويصير ؛  لهجسدك هيكاًل فيصبح  .واضًحاذلك بمجرد أن يكون فيك يصبح و. فيه يسكن

أن تذهب. هذا هو مسيح الرسل الذي هو إلى حيث يريدك يحمالنك قدمين له ك اقدمتصبح كما ؛ باسمه

 .من عرش هللاالتي تفيض في أنهار المياه الحية منهمًكا  ا، وينتج شعبً لإنجيل الرسداخل من يأتي 

ِذيَن هُؤاَلِء هُْم آبَاٌر باَِل َماٍء، ُغيُوٌم "على العكس من ذلك، لدينا أناجيل بديلة تنتج مؤمنين  يَُسوُقهَا النَّْوُء. الَّ

اَلِم إَِلى اأَلبَدِ  حزينة. ومع ذلك، فإن مثل قاتمة هذه صورة  (.17:2)بطرس الثانية "َقْد ُحفَِظ َلهُْم َقَتاُم الظَّ

يوم واصل كل على الراعي العادي أن ينبغي هؤالء األشخاص الذين يعانون من حالة روحية متدهورة ي

نجيل آخر إلضمن "نجاحه" في الخدمة. وهذا أيًضا نتيجة أن يمن أجل  ءٍ سعدايظلوا العمل على أن  أحد

من إطعام الخراف  الً بد يةجسدمور التمتعون باأليفالمبشرون ومسيح آخر يُكرز به اآلن منذ قرون: 

 الرسل األوائل. إنجيل ومسيحخر غير اآلمسيح الخر واآل نجيلاإلسمات بعض نتأمل فلوالحمالن. 

 خراآلجنيل  اإلخصائص 

ال يمكنك إضافة حلاة جديدة إلى فإلى التوبة. هذا اإلجنيل  آخر عندما ال يدعو  إجنيل   يكون لديك  -1

لم يتم التبشير بذلك، فلديك إنجيل آخر.  نإلكي تنال األخرى. هما احدإأن تتخلى عن  ال بد عتلقة.حلاة 

بل  ،والطبيعة الجسدية أن تصبح متحضرة أو ُمثبطة العتيقللحياة القديمة واإلنسان ينبغي أن تسمح ال 

فلن تبدأ. إنها الخطوة لم تبدأ من هناك،  نإفكل ما هو هلل. التوبة تجعلك تبدأ. تقتل نها أل ينبغي صلبها

للمسار. مرة ام تغيير تمصحوب بصالح حزن  ااألولى نحو أسلوب حياة جديد تماًما. وما هي التوبة؟ إنه



يسوع في كل الرب ذهب لقد إنجيل آخر. اإلنجيل الذي عندك هو دعوة الناس للتوبة، فأخرى، إذا لم تتم 

َماَواتِ : "قائالً  مكان يكرز  (.17:4متى ")ُتوبُوا أَلنَّهُ َقِد اْقَتَرَب َمَلُكوُت السَّ

ما بعد حلول الروح  -يلخمسيناالبنطيقستي )هكذا أيًضا ، كانت الكلمة األولى التي افتتحت عصر 

مارتن من اإلصالح بأطروحات عصر بدأ  (.38:2هي "التوبة" )أعمال الرسل  يوم الخمسين( القدس

التي تدعو على الرغم من النداءات الجادة المستمرة وإلى التوبة. كانت أول ثالثة بنود تدعو لوثر، و

الكنائس مليئة "بالمؤمنين" غير التائبين الذين يعبدون هللا ويسبحونه، ما زالت لتوبة، إلى ا لمسيحيينا

إهانة  ههذلكنيسة. ليسوع بمجرد مغادرتهم الرب اتباع نحو نية التخاذ خطوة واحدة اللكن ليس لديهم 

بَاِطلٍَة. اْلبَُخوُر هَُو َمْكَرهَةٌ الَ تَُعوُدوا تَأْتُوَن بِتَْقِدَمٍة "هذا هو رد هللا على هؤالء "المؤمنين": ولسيادة هللا. 

ْبُت َونَِداُء اْلَمْحفَِل. لَْسُت أُِطيُق اإِلْثَم َواالْعتَِكافَ  ْهِر َوالسَّ  (.13:1)إشعياء "لِي. َرْأُس الشَّ

َأَجاَب يَُسوُع: " .إجنيل  ملكوت هللاذلك اإلجنيل  هو أجنت تعلم أن لديك إجنيلال  آخر عندما ال يكون  -2

وحِ اَل يَْقِدُر َأْن يَْدُخَل َمَلُكوَت هللاِ اْلَحقَّ   (.5:3)يوحنا "اْلَحقَّ َأُقوُل َلَك: إِْن َكاَن َأَحٌد اَل يُوَلُد ِمَن اْلَماِء َوالرُّ

قال: فقد  (.1:8المسيح في كل مكان )لوقا السيد  بذلكلدنا مرة أخرى لندخل ملكوت هللا. لقد بشر لقد وُ 

َر اْلُمُدَن األَُخَر أَْيًضا بَِملَُكوِت هللاِ، ألَنِّي لِهَذا قَْد أُْرِسْلتُ إِنَّهُ يَْنبَِغي لِي " ينتهي كما  (.43:4)لوقا "أَْن أُبَشِّ

تدرك هل  (.31:28)أعمال الرسل "َكاِرًزا بَِملَُكوِت هللاِ " بولسبحديثه عن سفر أعمال الرسل أيًضا 

الناس إلى ملكوت هللا. إن ملكوت هللا عالم مختلف أن يدخل الغرض الكامل من الفداء هو إن  .؟ذلك

 أمثااليسوع قدم الرب . ًماتما

. نادائًما أولوية في حيات نجعل ذلك أوالً والملكوت  أن نطلب ناوقال إنه يجب عليملكوت هللا، كثيرة عن 

هَا ُتَزادُ فقال:" هُ، َوهِذهِ ُكلُّ اًل َمَلُكوَت هللاِ َوبِرَّ يتميز ملكوت هللا عن جميع  (.33:6)متى "َلُكمْ  لكِِن اْطُلبُوا َأوَّ

وحِ اْلُقُدسِ "الممالك األخرى بهذه الآللئ الثالثة:  لبر هو ا (.17:14رومية ")بِرٌّ َوَساَلٌم َوَفَرٌح فِي الرُّ

أن ينتزعها منك، والفرح هو  قدر أحدال يالنفس والتي ، والسالم هو راحة مكانتك الشرعية أمام هللا

ليس فيه كان لديك إنجيل لو إنجيل آخر هو لديك إن اإلنجيل الذي بظروفك. ترتبط صفة السعادة التي ال 

 ملكوت هللا.

ال تنخدع بهذه  لم يدعوك إلى شراكة مسؤولة مع مخلصك. نإجنيل  آخر إاإلجنيل  الذي لديك هو  -3

فعل كل شيء". أوالً، ييسوع الرب أو" ،يسوع كل شيء"لقد فعل الرب الكلمات التي تسمعها كثيًرا: "

الدين الذي تتبعه كان  نفي الكتاب المقدس. ثانيًا، إوضع في أي مغير موجودة الحظ أن هذه الكلمات 

أعدت صياغتها على  نال يطلب منك شيئًا، فهو ال يساوي شيئًا. ثالثًا، هذه الكلمات لها صالحية فقط إ

َتمُِّموا " نمفيذ الوصية: عليك اآلنينبغي يسوع كل ما في وسعه ليخلصك والرب "لقد فعل  .النحو التالي

ةِ  َخاَلَصُكْم بَِخْوٍف َورِْعَدٍة، فيلبي )"أَلنَّ هللاَ هَُو اْلَعاِمُل فِيُكْم َأْن ُترِيُدوا َوَأْن َتْعَمُلوا ِمْن َأْجِل اْلَمَسرَّ

ومثلما يشّغل تالميذه على مدار الساعة طوال أيام األسبوع.  في األناجيل مسيحالكان  (.13،12:2

وجد الرب يسوع المسيحيين "ليوم لم ي منشغلين بعمل هللا اآلب. ليكونواكانت دعوته، كذلك دعاهم 

 . لكن إبليس فعل ذلك.األحد فقط"



كمسيحي، قد تحررت من أعمال الناموس إنك . نعم، كذلك على الدوامكان قد الخالص هو شراكة و

أو األخالقية، م تتخلص من الوصايا األدبية لكنك ل الستمائة وثالثة عشر قانونًا لالويين.التي هي 

قوانين وأنظمة روحية في إحالل مكانها تم وانين الالويين في العهد القديم إن شرائع وقالوصايا العشر. 

تُلقى في الظلمة الخارجية )متى فثمر من أن تصبح خادًما غير مينبغي أن تحفظك العهد الجديد، التي 

أن ها بمجرد أن تحافظ علبعليك نبعي بعض هذه القوانين والتعليمات التي ي لذلك، تأمل في (.30:25

الثالثة في أمثال الدينونة وما في العظة على الجبل، مثلفي العهد الجديد، منها المسيح. يوجد الكثير تنال 

فيما يلي بعض األمثلة تعليمات ووصايا القيام ببعض األمور.  اوفي رسائل بولس. إنه ،25في متى 

أحب  ؛الجسددنس طهر نفسك من كل  ؛البس سالح هللااإلنسان العتيق؛ خلع القائمة المهام الخاصة بك: 

يعقوب ؛ 35:6لوقا ؛ 1:7الثانية كورنثوس ؛ 11:6؛ 22:4سس باألرامل واأليتام )أفهتم ك؛ اءأعدا

مرة أخرى، تذكر أن غايتك. في كل هذا، لكن عليك أن تتمسك بعينك سيالرب يسوع نعم، (. 27:1

 الخالص هو شركة.

بشر بالعديد ت ا. ليس األمر أن الكنائس عبر األرض ال تبشر بالحق. إنهلكن من فضلك ال تفهمني خطأً 

 .الخداعكمن وهنا ي ،فقط نصف الحقيقةتعلن من الحقائق الرائعة، لكن في كثير من األحيان 

 مسلح آخر

يسوع مجرد كان المسيح الذي تعبده ال يغيرك، فهو  ن، يسوع آخر. إلقد أتى لنا إنجيل آخر بمسيح آخر

له قيمة فقط في مناقشات مدرسة األحد. أو قد يكون يسوع الخاص بك هو يسوع تاريخي  على الورق،

األسفار يسوع تم إنشاؤه من بضع قصاصات من  ؛لحم ودمليس من القرن األول؛ يسوع وهمي ترك لم ي

 طفل يمكن التالعب به.كيد الميالد، يسوع نحتفل به في عناسب أسلوب حياتك؛ أو المقدسة لكي ي

هي أنه غالبًا ما جعل الناس وع يسوع التي غالبًا ما كانت مخفية عن الجملرب الصورة الحقيقية لإن 

 .الكتاب المقدسأسفار كما رأينا في عدائيًا مجانين بدالً من أن يجعلهم يشعرون بالرضا. لقد كان 

لكل البشر، ليثبت محبته واسًعا بدالً من أن يفتح باب الخالص و (.57:13)متى "َفَكاُنوا يَْعُثُروَن بِهِ "

من لقد نظر كل فعل. عن وبطالة جعل الناس مسؤولين عن كل كلمة وإلبرة". ثقب اجعله ضيقًا مثل "

! اْفتَْح لَنَا. يُِجيُب، َويَقُوُل "أنفسهم قائلين: الناس خالل ذرائع الناس ونفاقهم. عندما برر  ، يَا َربُّ يَا َربُّ

اَمَك َوَشِرْبنَا، َوَعلَّْمَت فِي َشَواِرِعنَا. ِمْن أَْيَن أَْنتُمْ  لَُكْم: الَ أَْعِرفُُكمْ  فَيَقُوُل: . ِحينَئٍِذ تَْبتَِدئُوَن تَقُولُوَن: أََكْلنَا قُدَّ

إنه حقًا، أوه (. 27-25:13لوقا ")أَقُوُل لَُكْم: الَ أَْعِرفُُكْم ِمْن أَْيَن أَْنتُْم، تَبَاَعُدوا َعنِّي يَا َجِميَع فَاِعلِي الظُّْلمِ 

فسيقطعك من الكرمة رجعت عنه ، تنتهي تلك الصداقة. وإن تتبعه أن رفضما أن تصديق للخطاة، لكن 

فَإِْن "قال: لقد  حاسم.الرسل هو يسوع الذي نادى به يسوع  الرب إن (.6:15ويطرحك في النار)يوحنا 

متى ")َوإِْن َكانَْت يَُدَك اْليُْمنَى تُْعثُِرَك فَاْقطَْعهَا َوأَْلقِهَا َعْنكَ  .َوأَْلقِهَا َعْنكَ َكانَْت َعْينَُك اْليُْمنَى تُْعثُِرَك فَاْقلَْعهَا 

30،29:5.) 

المتعة بأن تبدل الفرح الذي يقدمه بإنه ال يسمح لك قاطع في مطالبه. إنه ال يقبل المساومة. يسوع الرب 

لخراب في وأوجد اواستبعدته كنيسته. لقد أحدث االنقسام في البيوت. الطيبة والنظيفة التي يقدمها العالم. 

؛ 29:4 ؛53:12من عضوية الكنيسة )لوقا ُحرموا كم عليه بالموت. وجميع الذين اعترفوا به حُ الهيكل. 



كن له السيطرة ما لم يدخل فيها حياتك، فلن يدخل في طلبت منه أن يوإن  (.20:9؛ 15:2يوحنا 

 تماًما. فيك يريد أن يسكنإنه جدولك الزمني.  فيالكاملة، بما في ذلك كل قرش في جيبك وكل دقيقة 

ا ويصبح فرحك ال يوصف و ا عظلم  ا.هذا يمنحه فرح  لكي مرة أخرى، هذا ما جاء من أجله. ولكن  ميلد 

اإلنجيل الحقيقي لن يقبل أي شيء أقل من حياتك لحياته. أي شيء آخر هو كذب. هذا هو ينال ذلك، 

يطلة ملعوجن ا )غال فَْللَُكْن أجَنَاثِلَما كرز بإجنيل  آخر أو بمسلح آخر فللكنإجنسان يوأي يسوع المسيح. لرب ل

8:1.) 
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