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 الدعوة للطاعــــــــــــــــــــــة
 

    

 
أقول: "بحثًا عن"، ألنني ال أعتبر ولعالم. سليمة عن انظرة مسيحية إيجاد كيفية عن أكتب إليكم اليوم 

 فلنبدأ.، لكنفسي خبيًرا في هذا األمر، بل مجرد مساهم فيه. لذ

 

للعالم. لكن أوالً، اإلنسان المسيحي س نظرة اهذا هو أس .أشخاص هالكيننعيش في عالم هالك بين إننا 

ُخلق في العالم قد بل  ،إلى البداية لنرى كيف وصلنا إلى ما نحن عليه اليوم. العالم لم يبدأ الشرفلنرجع 

َماَواتُ  .ليكون شاهًدا من هو هللابهاء جمال و  بَِعَملِ  يُْخبِرُ  َواْلفَلَكُ  هللاِ، بَِمْجدِ  تَُحدِّثُ  "اَلسَّ

. هذا يعني أنك عندما تنظر إلى الكون، فإنك ال ترى سوى جزء من مجد هللا، الذي (1:19مور)مزيََدْيِه"

أكثر من  اال يمكن حساب عدد جوانبه ةغير مصقولخام ماس قطعى أنه يشبه حتى له جوانب عديدة 

 .لى نهاية مجد هللا يمكنك أن تصل إ. الءلسماانجوم 

 

يقول: "لم أعرف هللا" أو "لم يعلن ويوم القيامة في قف أمامه إنسان أن يي بسبب خليقة هللا، ال يمكن أل

 قُْدَرتَهُ  بِاْلَمْصنُوَعاِت، ُمْدَرَكةً  اْلَعالَمِ  َخْلقِ  ُمْنذُ  تُرىَ  اْلَمْنظُوَرةِ  َغْيرَ  أُُموَرهُ  "ألَنَّ  .هللا نفسه لي أبًدا"

ْرَمِديَّةَ  ا ُعْذٍر. ألَنَّهُمْ  بِلَ  إِنَّهُمْ  َحتَّى َوالَهُوتَهُ، السَّ ُدوهُ  لَمْ  هللاَ  َعَرفُوا لَمَّ  فِي َحِمقُوا بَلْ  َكإِلٍه، يَْشُكُروهُ  أَوْ  يَُمجِّ

" قَْلبُهُمُ  َوأَْظلَمَ  أَْفَكاِرِهْم، ليس له بل عذر. فكلم فارغ هراء واإللحاد إن  (.21،20:1)رومية اْلَغبِيُّ

 أساس يستند إليه.

 

 ُصوَرتِنَا َعلَى اإِلْنَسانَ  نَْعَملُ : هللاُ  ." َوقَالَ عروًسا للمسيحإيجاد من يكون الكون، قرر حينما خلق هللا 

لقد . هللا على شبهوليس  األنهم ُخلقوا خدامً األمر لم يكن الملئكة مؤهلين لهذا  (.26:1)تكوين َكَشبَِهنَا"

ليكونا مًعا  بالرب يسوع كعروس له من يرتبط، عادالً للرب يسوع"مهناك من يكون أراد هللا أن يكون 

هللا . ةحبمالبدافع لذلك، كان خلق اإلنسان هو  (.21:3يوحنا  يجلس معه في عرشه )رؤياواحًدا  اشخصً 

 ُكلِّ  َوِمنْ  فِْكِره ُكلِّ  َوِمنْ  نَْفِسه ُكلِّ  َوِمنْ  قَْلبِه ُكلِّ  ِمنْ يحب هللا إن كان اختبر اإلنسان في الجنة ليرى 

اإلنسان  ةحبم. وهذه الدعوة إلى ا لهيصبح عروسً بذك جديًرا بأن يكون (، ف30:12)مرقس قُْدَرتِه 

 .ذلك، فأنت ال تفهم شيئًادرك كنت ال ت نأنحاء الكتاب المقدس. إكل في المجزأة موجودة غير الكاملة 

 .لتجربةوهكذا تبدأ ا

 

بعض الوقت، ودخل الشر في قلبه. حبه أن يحب هللا من كل قلبه، اختار أن يعوض األول، اإلنسان كن ل

أننا نعيش في إدراكنا لعن األرض التي وقف عليها. هذا هو أساس الوجود معه وهللا من شركة فأخرجه 

 يمكن ال ظهر سفينة في المحيط فيها تسريبجميًعا على أننا هالك بين أناس هالكين. يبدو األمر ك عالم

دعوك أن هذه السفينة الغارقة؟ إنني أظهر على حة لكي تشعر بالران تستثمر نبغي أكم ي إصلحه.

الوصول إلى  علىلى السفينة التي تساعدك الصعود إهذه السفينة وللخروج من كل ما لديك تستثمر 

مؤمنًا متفرًغا، فلتكن مسيحيًا يسوع المسيح. هو الرب صهيون وقائدها هو اسم تلك السفينة إن وجهتك. 



أن تنظر إلى ينبغي من هذا المنظور، و .مواطنًا في ملكوت هللالتصير لمسيح يسكن فيك، واجعل ال

 .في ملكوت هللاهو . ال تقلق بشأن العالم، فالمستقبل فيه العالم بكل ما يحدث

 

بعد  األصلي. نظامالإلى فلنرجع . مرة أخرى، ا السياسةيقودنا أصل األمم إلى القومية والوطنية وأخير  

قرروا تشكيل حكومة عالمية تحل محل فكل الناس نفس اللغة. يتدث فيها الطوفان، ظهرت أمة واحدة 

فكرة حكومة عالمية إن . نعم، والبلبلة سمى بابل مما يعني االرتباكأو تتجاوز حكومة هللا، في مكان يُ 

االنقسام بين أحدث الحدوث، األرضية من العالمية هذه الحكومة هللا منع ولكي ي. الحدث قديمة قدم ذلك

كل أمة فإن  ،لذلك الكرة األرضية. هعطاهم لغات مختلفة. أدى ذلك إلى والدة األمم على هذبأن أالناس 

 لها أصلها في بابل.

 

خلق هللا  .من عدم رضاهوليس مسرته هللا أمة خرجت من أوجد من إبراهيم، اية لكن بعد ذلك، بد

الوحيدة في العالم التي لم تخرج من األمة إسرائيل من الصفر مبتدئًا برجل واحد فقط. إسرائيل هي 

وضع قوانين محددة تتعلق بعلقة العهد فهللا. تحت يد ها هللا، قرر أن يحكمها كأمة أوجدمنذ أن وبابل. 

الً بتعيين القضاة ثم الملوك، مع األنبياء أو .السياسةب انشغل  هللا أن يعني وهذاالحصرية إلسرائيل معه. 

 .العسكريةاألمور من االقتصاد إلى كثيرة، ا وإرشادهم في مجاالت لمحاسبتهم أخلقيً 

 

يسوع الخط الفاصل بين القديم الرب . وضع يسوع وأخرج شعبه من السياسةالرب لكن بعد ذلك جاء 

 النَّاُموسُ  "َكانَ قال: ف. ملكوت هللاكرازة ببالبل بيوم الخمسين، والجديد ليس بالصليب وال بالقيامة وال 

. (16:16 )لوقاإِلَْيِه" نَْفَسهُ  يَْغتَِصبُ  َواِحدٍ  َوُكلُّ  هللاِ، بَِملَُكوتِ  يُبَشَّرُ  اْلَوْقتِ  ذلِكَ  َوِمنْ . يُوَحنَّا إِلَى َواألَْنبِيَاءُ 

مًعا . يجمع ملكوت هللا كل شيء الهدف، لكن ملكوت هللا هو أحداث ايوم الخمسين كان الصلب والقيامة و

 لِهَذا ألَنِّي أَْيًضا، هُنَاكَ  ألَْكِرزَ  اْلُمَجاِوَرةِ  اْلقَُرى إِلَى لِنَْذهَبْ : لَهُمْ  . "فَقَالَ يسوعالرب في خدمة 

القوانين من الخارج إلى الداخل، من حركة بداية من يوحنا المعمدان، هناك  .(38:1)مرقس َخَرْجُت"

حدود إلى مملكة بل حدود، من لها المكتوبة على الحجارة إلى القوانين المكتوبة في القلوب، من مملكة 

قترب منه جالس نال هالك ، من ملك السماوياتفي القوات والرئاسات القتال بالسلح إلى مصارعة 

أن تعرف كيف تبدو هذه دت أر نإ .في داخلكأبدي يريد أن يسكن بعيًدا في قصر فاخر إلى ملك روحي 

إلى أن كل إنسان مدعو إن  ،يسوعالرب عظة على الجبل. هذا هو سبب مجيء موالمملكة، فاقرأ ال

 .باستمرارأن يطلبه أوالً ليه ويسعى إ

 

، بما مورننسى طريقة العهد القديم في عمل األال بد أن . من أسفل إلى أعلىتغييرات ملكوت هللا يحدث 

 ،من أعلى إلى أسفلكان التغيير آنذاك يتم في ذلك طريقته في ممارسة السياسة. في ذلك الوقت، 

. لكن في المملكة الملك يرودسهتعامل مع ملوك وقادة، كما فعل يوحنا المعمدان بمهاجمة زواج وال

واألسرى والفقراء  كلومينلتغيير من أسفل إلى أعلى، من خلل إحياء المكسورين والميحدث االجديدة، 

ال يمكنهم إال المساعدة في تغيير. من نالوا الخلص ، ألن (18:4من هناك )لوقا األمور تسير ترك تو

. كان ةقوال، كان اإلنسان يُظهر قديمةفي األيام ال .طريقتهحسب فلنعمل  ،يسوعالرب مجتمعهم. لقد جاء 

قوة. كان من الكان ذلك سيظهر  ر،بدالً من لعازيوحنا المعمدان من الموت أن يقيم يسوع للرب مكن ي

 ه.تطبيعة مملكبدافع لكنه لم يفعل أي شيء  عقبيه،جيش روما كله على رد الممكن أن ي

 

. الطريقة الجديدة ال تتعلق بالدفاع عن حقوقك ولكن بتأجيلها من أجل حقوق أفضل في مملكة أفضل

. ولعملهلقيادته خضوع ه هو التنازل عن حقوقك واليسوع عندما تأتي إليالرب أول شيء يطلبه منك إن 



دعونا نلقي نظرة على فمثلً، لتشريع. وليس من خلل امن خلل الصلة  مورهذا يعني أنك تغير األ

لكنيسة االعبودية، لكنه أرسلهم إلى أن يلغي اإلمبراطور  واناشدكي يل نمؤمنيالالعبودية. لم يرسل بولس 

احًدا حر وكلً من العبد واللإلمبراطور أن يجعل  انأعطى السلطلكي يطلبوا في الصلة من ذاك الذي 

لَ  فقال:"فَأَْطلُبُ في المسيح يسوع  َرات   َواْبتِهَاالَت   َوَصلََوات   طَلِبَات   تُقَامَ  أَنْ  َشْيٍء، ُكلِّ  أَوَّ  ألَْجلِ  َوتََشكُّ

 تَْقَوى ُكلِّ  فِي هَاِدئَةً  ُمْطَمئِنَّةً  َحيَاةً  نَْقِضيَ  لَِكيْ  َمْنِصٍب، فِي هُمْ  الَِّذينَ  َوَجِميعِ  اْلُملُوكِ  النَّاِس، ألَْجلِ  َجِميعِ 

 َمْعِرفَةِ  َوإِلَى يَْخلُُصوَن، النَّاسِ  َجِميعَ  أَنَّ  يُِريدُ  هللاِ، الَِّذي ُمَخلِِّصنَا لََدى َوَمْقبُول   َحَسن   هَذا َوَوقَاٍر، ألَنَّ 

 (.4-1:2األولى )تيموثاوس يُْقبِلُوَن" اْلَحقِّ 

 

وصار األلم . الخاصة أصبحت الصلة والكرازة محور الكنيسة األولى وليس السعي وراء حقوقهملقد 

أن فإن أردت يسوع هو الملك الوحيد الذي جاء إلى العالم ليتألم ويموت، الرب صديقًا وليس عدًوا. 

االنتصار إن عملية  (.12،11:2وت معه )تيموثاوس الثانية وتممعه أيًضا أن تتألم ل بد معه، فملك ت

ن خلل الصليب ممن خلل الصليب هي مفهوم جديد تماًما وثوري يمنح المسيحية هذه القوة. لذلك، ف

أن تصل إلى قوة الروح القدس وهذا الروح يمنحك القوة للنتظار. إنه يزيل خوفك من وحده يمكنك 

ألنه ال يمكن هدمه، إنه  متميز.الجديد الذي يخرج منه  اإلنسانهذا إن دك. أو بلبيتك الموت، من فقدان 

أن العالم عليه. يمكنه تحمل لقيه شيء ي في تحمل أياالنتظار وفي وإنه فائق في السلوك للطبيعة. فائق 

لكنه لن يُطرح أبًدا ألنه يعلم أنه على الرغم من أنه سيخسر بعض المعارك، إال أنه بسقط أرًضا، 

 سيفوز بالحرب.

 

على طريقة العالم )يوحنا مور نه ال يفعل األإن مملكته ليست من هذا العالم وإ يسوعالرب قال 

 َجَسِديَّةً، لَْيَستْ  ُمَحاَربَتِنَا أَْسلَِحةُ  إِذْ  .نَُحاِربُ  اْلَجَسدِ  َحَسبَ  لَْسنَا اْلَجَسِد، فِي نَْسلُكُ  كنَّا َوإِنْ  "ألَنَّنَا (.36:18

يكن (. لذلك، يا أصدقائي المسيحيين، ل4،3:10الثانية )كورنثوس ُحُصوٍن" هَْدمِ  َعلَى بِاللِ  َرة  قَادِ  بَلْ 

 .ملكوت هللا في كل ما تفعلونه

 

آخر، تعبير ب .تصر على السؤال: "كيف تستجيب بالضبط كمسيحي لحكومة اإلنسان؟"إنك مع ذلك، ف

كل شخص ف ،عليك معرفة ذلك بنفسكنبغي يأجيب عليك: وذاك وغير ذلك؟ الموضوع وماذا عن هذا 

ال بد أن تبدأوا منها. ينبغي عليكم جميًعا أرضية مشتركة ناك . لكن هالمتميزة الفريدةدعوته مختلف وله 

اأنك لمسيح ولأن تنبع جميع قراراتك من حقيقة أنك عروس   :"أَْعطُواابن الملك، ومن اآلن فصاعد 

ا  (.25:20)لوقا للِ" للِ  َوَما لِقَْيَصرَ  لِقَْيَصرَ  َما إِذ 
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