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 تأنواع املكافآ :كرسي املسيح

 I- ت األبديةآفهم املكاف 

هفدىهد .الدب يسدوعنانيدا ئيةالتىسينالهاالمؤمنينعند م دتالسماوآكونهناكأنواعمختلفةمنالمكافسي -أ

ي د أنلد ا.تجدء هداممدنمنديبناآالمكافدههد .تالسدماويةآننظبالىأنواعمختلفدةمدنالمكافدال راسةس

.تالسماويةليستنانويةآموضوعالمكاف.لوفةلكلالمؤمنينتكونمأ

مدافدىمعدا أني مد و،يؤسد ملكوتدععلدىادلاألر وأنيعدو يسدوعنانيدا وهد، األب يدةمحورخطدةاآ - 

.علىاألر والسما م ماه

.علنينبوضوححضورةم وحيثق رةهللا،يتشيبالىعالمفوقالطبيع:السماء

االحاسدي الطبيعيدةونسدانيةالمشداعباإونسدانيةحيدثالعمليداتاإ،شيبالىالعالمالما ىال سد ىت :ألرضا

.تنلالىأاملتعبيب

فَنَا بِِسر  " يْءء   لِئَْجَمي َ .. . َمِشيئََِِ ِ  (مختفدي)إْذ َعرَّ ََ ا ِ فِيء اْلَمِسيئِ،م َميا فِيء  ُكيََّّ  ََ يَما َميا َعََيا ا السَّ م فِيء ألَْرضِ ََ

 (11-1:9فأ)."َذاكَ 

II –  تنا السماويةإختالفات ىف مكافآسيكون هناك 

(19:5؛11:18رؤ؛8:11ع )ِعظامخبينآوصغارالبعضفىالملكوتسي ع ون -أ

ييْرَر  اْلَوَصييااَا َهييِه ِ  إِْحييَى  (بطبيقددةمسددتمبة) نَقَيي َ  فَميي ْ " َعََّيي َ  الصُّ   ِ َمََُكييو فِييء أَْصييَررَ  اُييْىَعا َهَكييَها النَّييا َ  ََ

ا ِ  ََ َما ا. السَّ أَمَّ َعََّ َ  َعِمََّ  َم ْ  ََ ا ِ  َمََُكو ِ  فِء َعِظئما   اُْىَعا فََهَها (ش  ) ََ ََ َما (5:19مت)".السَّ

تدىختبدبالندامم د هللافدىالد هباآالمقد ارالد ىفيدعيو،خدتففعظديمفدىالعطايداالسدماويةإسيكونهناك - 

أاثبمدنماهدعمدبةاتلدةالشدم وتسدط عشدبةمفيدين"مالمس سيالن "اتلة.ستختلفبحس مق ارطاعتنا

.مبةأاثبمنالشم 

ْءء   الشَّْمسِ  ْجىُ م" َمْجىُ  ... ََ ." األَْميَوا ِ  قِئَاَمي ُ  أَْاضيا   َهَكيَها .اْلَمْجيىِ  فِيء نَْج    َع ْ  اَْمَِازُ  نَْجما   ألَنَّ . آَخرُ  النُُّجومِ  ََ

(14-15:11وا1)

.المم  ةسينعك بمق ارمختلفمنخفلاجسا ناالمقامةوأسيستعلنم  هللا -ج
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اقِِىا َ  ِم َ  كثِئُرَنَ " اْلفَياِهُمونَ  ... (سديقومون) اَْسيَِْئقِظُونَ  (واتمداأل) األَْرضِ  تُيَرا ِ  فِيء الرَّ  َكِضيئَاءِ  اَِضيئَُونَ  ََ

ُهورِ  أَبَىِ  إِلَا َكاْلَكَواِكبِ .. . اْلَجََىِ  (3-14:4 ا) ".الىُّ

(13:13مت)" .أَبِئِه ْ  َمََُكو ِ  فِء َكالشَّْمسِ  األَْبَرارُ  اُِضءءُ  ِحئنََِه  "

III- ثيابنا

ابعطيدةالبدبوالتدىتنسد بنداتب أني.خبوتختلفمنمؤمنآ.تتعببعنتكبيسناللب مكافآالثيا السماوية -أ

.ىه اال هبنكافأبحس أعمالالببالتىنحيافيهاف(5:41وا4)يمانلناباإ

أُْعِطئَتْ " َْبَسَ  أَنْ  ََ َرا ُ َ اْلبَزَّ ُ  ألَنَّ  بَِهئّا م نَقِئّا   بَّزا   تَ اِسئ َ  تَبَرُّ (19:8رؤ) ."اْلقِى 

الددوانونسددي بتنددميموأؤمددناناددلمندداسدديكونل يددع رجددةمختلفددةمددناللمعددانبددأنواعنيددا اثيددبةمختلفددة - 

المكاندةوسديعك الببيد .ندابحسد المناسدباتالختلفدةالتدىنشدتبكفيهداستتنوعنياب.رواهحفبي ةمننوعهاو

عبددبعددننوعيددةسددينالنيددا ت واددلمنددالددعتدداريممتميددءمدد هللا.تددىفددىالدد هباآ،لكددلمندداوالقامددةالبوحيددة

."فىه اال هب"تكبيسهمليسوع

سداط والمد "والدىادلمداهد(ندانىلدوا باليو)أبديضقد تشديبالمدة.تشيبالىلمعانالثيا "أبيض"المة -ج

طاحد ىفقدهو،الساط والثو األبيضأ(19:11؛1:9،13؛6:11؛3:1،5رؤ؛11:4مت)"متأللئو

.تىجوان نيابنافىال هباآ

تََرئََّر ْ " أََضاءَ  قُىَّاَمُه ْ  َهْئََُِ ُ  ََ ْجُه ُ  ََ َصاَر ْ  َكالشَّْمسِ  ََ (11:4مت)" .نُّورِ َكال بَْئَضاءَ  ثِئَابُ ُ  ََ

ُه ْ " م نَقِء   بَِكَِّان   ُمََِسْربَُِونَ  ََ بَِهء  ُمََِمْنِطقُونَ  ََ (15:6رؤ)".َذَهب   ِم ْ  بَِمنَاِطقَ  ُصُىَِرِه ْ  ِعْنىَ  ََ

IV-ملوكو كهنة دور القديسني األبدى 

(41:6؛5:11؛1:6رؤ).الملوكوفىالكلمةالمق سةهىالكهنةاأل واراألب يةاألاثبببوزا  -أ

ََِْنَا" لَِهنَا ََجَع َكَهنَ  م ُمَُوكا   ِِلِ (5:11رؤ) ."األَْرضِ  َعََا فََسنَْمَِكُ  ََ

مياملدوكحكمهدمسيتضدمنتقيد.خدبينوينقلدوامعبفدةهللالآيتشدفعونوالق يسونالمقدامونسيسدبحون،اكهنة - 

.تحتسلطانهمفىالبنيةالتحتيةتعيينأناميخ مواوتح ي خططعملمستقبلية،الماضى

اِسئ َ  أَنَّ  تَْعََُمونَ  ألَْسُِ ْ "  "َمالَئَِكي    (نقديم) َسنَِىا ُ  أَنَّنَا تَْعََُمونَ  لَْسُِ ْ أ.. . بُِك ْ  اَُىانُ  اْلَعالَ ُ .. . اْلَعالَ َ  َسئَِىانُونَ  اْلقِى 

(3-6:4وا1)
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َرأَْاتُ " أُْعطُوا ْئَهامَعََ  (الق يسين) فََجََُسوا ُعُرََا   ََ يواف(أتخدا قدبارات) ُحْكما   ََ َُ َمََُكيوا َعا  أَْلي َ  اْلَمِسيئ،ِ  َمي َ  ََ

(41:1رؤ) ."َسنَ   

تمد؛41-1:44،45 ا)الم نسيحضبنالمقببةمنيسدوعولكنابسلطانعلىاألممكلفلنافىم العملالم  -ج
-4:46رؤ؛4:14تددي4؛31-44:49؛19-19:11لددو؛45:43؛41:16،41؛19:48،31
.خبينعطىسلطاناعظممناآالبعضسي (3:41؛41

يعطددىجميدد المددؤمنيننلدد.سددباهيلبسددب طدداعتهمإانهددمسي لسددونعلددىاباسددىيدد ينوا،وعدد يسددوعالبسددل - 

.(مناص حكومية)مبااءحكم

ْءء   ُكََّّ  تََرْكنَا قَىْ (البسل) نَْح ُ  َها" تَبِْعنَ  ََ  أَْنيُِ ُ  إِنَُّكي ْ : لَُكي ْ  أَقُيو ُ  اْلَحيقَّ : اَُسيو ُ  لَُهي ْ  فَقَيا َ  ا لَنَي اَُكيونُ  فََمياَذا. اكَ ََ

 َمْجييِى ِ  ُكْرِسييء   َعََييا اِِلْنَسييانِ  اْبيي ُ  َجََييسَ  َمَِييا (ت  يدد األر فددىالملددىاأللفددى) لَِّْجِىاييىِ ا فِييء تَبِْعُُِمييونِء الَّييِها َ 

 (48-19:41مت)" .َعَشرَ  اِلْثنَءْ ا إِْسَرائِئََّ  أَْسبَاطَ  تَِىانُونَ  ُكْرِسئّا   َعَشرَ  اْثنَءْ  ََاعَ  أَْاضا   أَْنُِ ْ  تَْجَُِسونَ 

.اليعطىالكلمبااءحكومية.البعضسي عطىسلطاناعظممناآخب -ه

َْئَُك ْ  اْلقََِئَِّ  فِء أَِمئنا   ُكْنتَ  ألَنَّكَ " َْطَان   لَكَ  فَ ُك ْ : أَْاضا   لَِهَها فَقَا َ  ... الثَّانِء َجاءَ  ثُ َّ .ُمُىن   َعْشرِ  َعََا ُس  َعََا أَْنتَ  ََ

(19-19:11لو) ".ُمُىن   َخْمسِ 

V- اآلكاليل 

أاليدلوواحد ه.االيدلفدىالعهد ال  يد اآهنداكالمتدانيونانيتدانتشدبحانندوعينمختلفدينمدن.االيلآسننال -أ

امدناسد سدباقفدى ورةااللعدا (ستيفانومباليونانى)بأاليلالمنتنواألخبهو،(باليونانى يا م)الحاام

.الوليمبيةالق يمة

؛4:5،1:8تدي4؛4:19تد 1؛1:1في؛9:45وا1)إاليلمستخ مةفىوالكلمةاليونانيةستيفانوما - 
اهددد و(11:11؛14:1؛9:1؛1:1،11؛3:11؛4:11رؤ؛5:1بدددط1؛1:14يددد ؛4:1،9عددد 

اليدللدي لدعهد ااإ.يمدانباإختلفعنعطيةالحياةاألب يةالتىينالهاالالمدؤمنينالمولدو يننانيدةتلقاهيدا م 

نننالأاليليشبعانأ .نأنينالوهيعطىهللاه ااإاليلللمؤمنينالمستحقيس.صلةبالخفصبللمكانابامة

.ننالمي الية هبية

.اليلإسينال،لشهوةليتغل عليهايثبتض اومنيحتملأ -ج

َعىَ  الَِّهي اْلَحئَاةِ  إِْكَِئََّ  اَنَا ُ  تََزكَّا إَِذا ألَنَّ ُ  الَِّْجِربَ َم(يستمبويثبت) َِِمَُّ احْ " :1يد ) ".اُِحبُّونَ ُ  لََِِّها َ  الرَّ ُّ  بِ ِ  ََ
14)

:4تد 1؛1:1فدي؛9:45واد1).لمدؤمنااليلالتىقد ينالهدااراتع ي ةفىالعه ال  ي عناآشاإهناك - 
؛9:1؛1:1،11؛3:11؛4:11رؤ؛5:1بددط1؛1:14يدد ؛4:1،9عدد ؛4:5،1:8تددي4؛19
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العندداوين.(4:11رؤ،1:14يدد )"اليددلالحيدداةبإ"فددىمكددانينتددموصددفاإاليددلو(11:11؛14:1

.المختلفةتشيبالىظفلمختلفةلنف المكافأة

VI – التواصل احلميم مع يسوع 

المنداسدينالمقد ار.عنعولنستقبلمنعإستيعا روحيتواصلناالحميمم يسوعسيختلفبمق ارمال ينامن -أ

.اسدمعو إسدماآ علديهمسيكافأيسوعالدبعضبدأنيكتد.عفنليتقابلم هللافىعفقةحميمةمختلفمناإ

.عظمعنهللاأعفنإستقبالإه ايشيبالىو(19:14؛3:14رؤ)

اْسِمء ... إِلَِهء اْس َ  َعََْئ ِ  أَْكُِبُ " (3:14رؤ)" .اْلَجِىاىَ  ََ

أنيعطيندا(1:16رؤ)وجهدةيشدبقمثدلالشدم .(19-41:11ع  ).أشارةالىيسوعواوا النبحه - 

عدفنأاثدبإالمؤمنسيختببق رةمختلفةلينال.وع لعفقةأعم م شخنع"ا النبحالمنيباو"يسوع

(15:1تى؛44:16؛4:48رؤ).عنيسوع

أُْعِطئ ِ " ْب،ِ  َكْوَكبَ  ََ (4:48رؤ) ".الصُّ

ْب،ِ  َكْوَكبُ ...  اَُسو ُ  أَنَا" (44:16رؤ) ."اْلُمنِئرُ  الصُّ

،بكلمداتأخدبى.عظدمعدنقلبدعأعدفنإيتضدمنهد اأننندالو.اليشدباةعميقدةمعدعأتعشىم يسوعيشيب -ج

المكافأةالكاملدةالمتعلقدةبدأننتعشدىمد يسدوعسدتكونفدىسدياق،سيكافأالق يسينبعفقةحميمعأعم م هللا

(11:45مب،46:49مت؛44:16،49،31لوقا؛19:9رؤ).عشا عبمالخبوف

أَتََعشَّا إِلَْئ ِ  َُّ أَْدخُ " هُ  َمَع ُ  ََ (3:41رؤ) ".َمِعءوََ

بعضوحاز.فىمي انالمعباةواباممنق مواخ ماتش اعةللم تم أا واهءإأعطيتاألح ارالكبيمة - 

ا دواهءفدىالعدالمالقد يمأعطيدتاألح دارالكبيمدة.منحققوامكانةخاصةفىالبياضةعلىميد اليات هبيدة

يندالوا)لمنحققوامكانةخاصةفدىالبياضدةوفىمي انالمعباةأومنق مواخ ماتش اعةللم تم أالابام

(مي اليات هبية

َعََا بَْئَضاَءم َحَصاة   أُْعِطئ ِ " (4:11رؤ) ."اَأُْخهُ  الَِّهي َغْئرُ  أََحى   اَْعِرفُ ُ  الَ  َمْكُِو    َجِىاى   اْس    اْلَحَصاةِ  ََ

المدد "يشدديبالددى(لددوا باليونانيددة)"أبدديض("مددام)تشدديبالدديح ددباددبيم(اليونانيددةبتددبومب)"الح ددب" -ه

ه ةاألح ارالبيضدا سدتكونح دارة(19:11؛1:9،13؛6:11؛3:1،5رؤ؛11:4مت")وساط 

علدىال دواهبو(41-41:19رؤ).شليمال  ي ةفىأساساتالحاهطفىأورابيمةمثلال واهبالتىستكون

زهدبةبندتالندبحقبدلأنيسدقطاألح ارالكبيمةالتىاانتتمألو(41-48:11خب)ص رةرهي الكهنة

(.11-48:13حء)
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.خاتمالبطولةومي اليع هبيةأ،أنننالالح باألبيضيشبعأنننالجاهءةشخنيةمثلجاهءةنوبل -و

متيازاتمثل خولبعضاألحد ا الخاصدةأعطوابعضاإاألح ارمننالواه هفىوقتاتابةالعه ال  ي  -ز

.األمبباطوريةالبومانيةوضافةمنالحكومةأستمثلالعا وأعيا م

VII – املدح من اهلل 

(1:5وا1؛45:41؛مت1:1بط1؛14:46يو)م حمتنوعمنهللاسينالالمؤمنين -أ

اُْظِهيرُ  الظَّيالَمِ  ااَيياَخفَ  َسيئُنِئرُ .. . الَّيِهي اليرَّ ُّ  اَيأْتِءَ " اِحيى   لُِكيَّ   (التشد ي ) اْلَمييْى ُ  اَُكيونُ  اْلقَُُوبَِوِحئنََِيه   آَراءَ  ََ  ِميي َ  ََ

 (1:5وا1) ".للاِ 

ََْمْى ِ  تُوَجىُ .. .(اإست ابةللب ) إِاَمانُِك ْ  تَْزِكئَ ُ  تَُكونَ  َكءْ " اْلَكَراَم ِ  لِ اْلَمْجىِ  ََ  ."اْلَمِسيئ،ِ  اَُسيو َ  اْسيِِْعالَنِ  ِعْنىَ  ََ

(1:1بط1)

شيبه اللخفصبلأنيسوعسيحكىعنحبناالي .المفهكةو آيعتبفالب يسوعبأسما منغلبواأماما - 

. أماماآطاعتناوأعمالناالعظيمة

َسأَْعَِِرفُ " أََمامَ  أَبِء أََمامَ  بِاْسِم ِ  ََ (3:5رؤ) ".َمالَئَِكِِ ِ  ََ

األسدمال  يد يعبدبعدناعمدال.نقشأسمىعلىجداهءةشخنديةالح باألبيضيشبعأني سمالمكتو علىاإ -ج

.محبةتنفعفقتنابيسوع

(3:5رؤ)".اَأُْخهُ  الَِّهي َغْئرُ  أََحى   اَْعِرفُ ُ  الَ  َمْكُِو    َجِىاى   اْس    اْلَحَصاةِ  بَْئَضاَءَعََا َحَصاة   أُْعِطئ ِ "

تشديبالدىالد اف الندالحالد ىبدع"الندالح".ق رالعملالضدعيفالد ىنعملدعي تعببعنايفيةانهللا،"نعما" - 

.المثاببةوجتها يؤا اإ"األمين".عملنا

الِ،ُ  اْلَعْبىُ  أَاَُّها نِِعمَّا" األَِمئ ُ  الصَّ (45:41مت)"  ... اْلقََِئَِّ  فِء أَِمئنا   ُكْنتَ . ََ

VIII – كنز مساوىو غىنو ذهب 

:16؛14–11:11؛6:1،6،18،41؛5:14مدت)أننسدتغنىولنكنءلناانوزفىالسما  عانايسوع -أ
3؛4:9رؤ؛18:44؛16:11؛14:41،33؛6:43،35؛لو11:41؛9:11؛مب19:41؛41
.(44:14؛18:

َماءِ  فِء ُكنُوزا   لَُك ْ  اْكنُِزَا َِّ ب" (6:41مت) ."السَّ
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لَْئسَ  لِنَْفِس ِ  اَْكنِزُ  الَِّهي َهَكَها" ِ  َغنِئّيا  وهُ  ََ َكْنيزا   تَْفنَيا الَ  أَْكئَاسيا   لَُكي ْ  اِْعَمَُيوا ... لِِلَّ ا ِ  فِيء اَْنفَيىُ  الَ  ََ ََ يَما لدو) ."السَّ

14:41،33)

؛16:41؛14–11:11؛6:1،6،18،41؛5:14مدت)فىالسما سيشملأمدوراثيدبةالكنوزوالغنى - 

:3؛4:9رؤ؛18:44؛16:11؛14:41،33؛6:43،35؛لدددددو11:41؛9:11؛مدددددب19:41
.(44:14؛18

المكددان)بىفددىالقنددورالسددماويةأننسددتغنىفددىالسددما يتضددمنالكنددءالدد ىي ددوأانددءا وأننكسدد  هبددا  -ج

جدواهبو(15:11مدء)الثيدا ،(البطوليدةمي اليدةللمحبدةوا داهءةأوأ،مكانتنداالملكيدة)أااليلندا(التنميمو

.تعببعنتكبيسناللب 

44شيبالدىخبفىالكتا ألنعي آتاالب يةأاثبمنأىمقط إعفنعنالمكافآونور(3-1يارؤ)يعطىلنا - 
يقسدمواانوعد 44ـيمكدنللد.تالسماويةعن عو ةيسوعفىم يئدةالثدانىننالالمكافآ.مكافأةيع بهايسوع

شليمالسماويةيبفىأورتأنوموض سلطانأ(3:5،18رؤ)المعةوأنننالنيا بيضا :م موعات8الى

4:11رؤ).طاعتناوأح ارابيمةلتكبمحبناوأنننالأاليلأ(3:14،41رؤ؛4:46رؤ).علىاالمموأ
تفدا ىفقد اناوأ–اندءسدماوىو هد أ(3:5؛4:11رؤ)تحكىتكبارا وتكبيسناتعلنوقنةحبنا(11و

ان(3:14،18،41؛4:48رؤ)أنننالروحاعفنلنتقابلم هللافىحميميدة(3:18؛4:11رؤ)لع

.(3:9رؤ)أماماع اهنانننفوأننببرو(4:1،11رؤ)الفىالم ينةالسماويةنأ

IX – األتضاع و نختار الوداعةحياة يسوع تدريب يعطينا الفرصة ل 

.تدىفدىالد هباآعلدىاألر تعد نالحياتندا(91:11مدء)سدنعتد ري 11الحياةفىه االد هبتشدبعفتدبة -أ

.(6-41:1رؤ)سنة1111ستستمبلم ةو عوةلخ متنالىاأللفىهىأهمالمبحلةالتاليةمنحياتنافىالم 

سديختارهد او.الدىالطاعدةليأتىبكلاالمدمفدىالملدىاأللفدى"لخاصبعفبي القيا ةا"رالب أنينتخ اأخت - 

قد رواالطاعدةسديختارفقدطمدنو. مالدىم دئيسدوعالثدانىآالفبي منمنعاشدوابأماندةامدامهللامدنوقدت

لدىاأل"فبي القيا ة".بنورةمستمبةخفلحياتهمفىه اال هب مدمحكدماألوعلدىقيدا ةسديؤتمنلفدىفدىالم 

.(48-15:41وا1؛48:19مت)معع


