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 السعى وراء الذهب: كرسي املسيح

I- ت األبديةآاملكاف ْمتسُل : 

.ناالمستقبلىأمامكرسيالمسيحؤأعطانابولستفاصيلهامةعنلقا -أ

دَع فَإِنَّهُ الَ يَ  .َولَِكْن فَْليَْنظُْر ُكلُّ َواِحٍد َكْيَف يَْبنِي َعلَْيهِ .. . بَِحَسِب تََعبِهِ  َسيَأُْخُذ أُْجَرتَهُ ُكلَّ َواِحٍد " ََ ْْ يَ ْستَِطيُع أََحدد  أَ

دَع الَّدِذ   ُ  ِِ ِسدي ُ وأََساساً آَخَر َغْيَر الَّدِذ  ُو ََ ُُ اْل َْ أََحدُد يَْبنِدي َعلَدَ َ دَذا اََِسداِ  .يَُسدو ْْ َكدا د ً َولَِكدْن ِِ ََّ َذَ بداً فِ

 ً ََ ُل ُكلِّ َواِحٍد َسيَِصيُر َخَشباً ُعْشباً قَّشاً  ِحَجاَرةً َكِري ََ َّْ اْليَْوَم َسديُبَيِّنُهُ  ظَاِ راً فََع تَِحنُ وَ  يُْسدتَْعلَنُ َِنَّدهُ بِنَداٍر . َِ َْ  َسدتَ

َل ُكلِّ َواِحٍد َما ُ وَ  ََ ْْ بَ .النَّاُر َع ُل أََحٍد قَْد بَنَاهُ َعلَْيِه فََسديَأُْخُذ أُ قَِي ِِ ََ ِْ .ْجدَرةً َع دا  اْحتَدَر َ ِِ دُل أََحدٍد فََسيَْسَسدُر َوأَمَّ ََ َع

ا بِنَارٍ  فََسيَْسلُصُ  و ُ  ََ (11-3:8وك1) ."َولَِكْن َك

نخلة .أعمال ةاتب ةىعلةىهةألاا سةا (1:21وكة2)عطيةةبةرالمسةيحهةىأساسة ا:اً آَخدرأََساسد ال يوجد -ب

.لكننكافأبحسبعمل اويمانفىعملهباإل

.حب الهإتجاهسيعبريسوععنمايشعربه:كل واحد سيأخذ أجره -ج

 االمختلفةستتضمنمقدارمختلفمنمجدهللافىمجاالتلأكاليل.عمندرجاتا كاليلسيكونه اكنطاقواس -د

.ألخ...مختلفةفىحيات امثلجسدناالممجدوثياب اومكانسك اناوموضعسلطان اوعالقت اباهلل

َِ َءددْي    َْ دد َّْ نَْجَدداً . َوَمْجددُد النُُّجددوِم آَخددرُ  ... َمْجددُد الشَّ تَددا ُ َِ َْ ْجدددِ  َعددنْ  يَ ََ قِيَاَمدد ُ اَِْمددَواِ   َ َكددَذا أَْيَدداً .نَْجددٍ  فِددي اْل

(12-11:11وك1)

قةراراتحيات ةاوعمل ةاهة(11-13عةدد).مةرات1مشيرالةهأكدبولسعلىقيمةعمل اعَلهوبحسب تعبه أ -ه

.خرينخدمت الآلو

ِْ َسْوَف يَأْتِي فِي َمْجِد أَبِيِه َمَع " َّْ اْبَن اإِلْنَسا ِ لِهِ َمالَئَِكتِِه َوِحينَئٍِذ يَُجاِ   ُكلَّ َواِحٍد فَإ ََ  (21:12مت)".َحَسَب َع

َُجاِ َ  ُكلَّ " ِِ لُهُ َوَ ا أَنَا آتِي َسِريعاً َوأُْجَرتِي َمِعي  ََ ُْ َع ا يَُكو ََ (22:12رؤ)" .َواِحٍد َك

أنن تبةهالةىهللابةأللالجهةديتضةمنو.غيرم اسةبوصعبوعادةمايكونمكلفوجهدالبأللي :عَله وتعبه أ -و

.تكونالعالقةغ يةلكى

.يمكنل اأننستخدممادةب اءخاطئه:أنواعمنموادالب اء2تكلمبولسعن -ز
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اليحترقةواويوجةدوابكميةاتمحةدودةتحةتا ر ونينلهةمقيمةةعاليةةنونةادر:، حجارة كريَ ذ ب، فَ  -ح

بال اربليت قوا

يحترقةواونيوجةدوابكميةاتكبيةرةفةوقا ر وعةادييننم تشةرينهةمقيمةةقليلةةل :القد والعشب والسشب  -ط

(2-2:1مت.)جتألابمدحال ا المعمولةإلوهىا عمالالميته.بال ار

ُل ُكلِّ َواِحٍد َسيَِصيُر ظَاِ راً  -ي ََ .ستظهركامالاالحقيقيةطبيعةعمل ا:فََع

ََ  ُمْستَتَِرة  َوَحيَاتُُكْ  " ِسيُ  َحيَاتُنَا، .ِسيِ  فِي للاِ َمَع اْل ََ َْ َمتََ اْظِهَر اْل ْجددِ  فَِحينَئٍِذ تُْظَهُرو ََ ".اْنتُْ  اْيَاً َمَعهُ فِدي اْل

(1-3:3وك)

َل ُكلِّ َواِحٍد َما ُ وَ  -ك ََ تَِحُن النَّاُر َع َْ نحةنفةىمحضةرو.عمةلكةلواحةديسوعنلهيةبال ةارنيستمتحنعي :َوَستَ

جةءءمةنعمل ةا.يمتحنب ارالةربسكلعمل ا.فىال وراظهرحقيقةحيات ني (11:2وي)حقالوالرجلالألىه

.خرسيحترقالجءءاآلوسيثبت

ِْ َكلَِهيِب نَارٍ " (2:18رؤ) ."َ َذا يَقُولُهُ اْبُن للاِ، الَِّذ  لَهُ َعْينَا

َّْ اْليَْوَم َسيُبَيِّنُهُ  -ل .تعبحيات اوسيعلنيسوعمايشعربهتجاهعمل:َِ

ُل أََحدٍ  .1 ََ ْْ بَقَِي َع نالعمةلالةألىيكةرمالكلمةةندافعةهالمحبةة–كافأيبقىسي والعملالألىيثبتفىال ار :ِِ

.يعملأمامعي ىهللاو

ُل أََحدٍ  .2 ََ ِْ اْحتََرَ  َع نةوالهةألايشةيرالةىالعمةلالةألىدافعةهالرغبةةفةىو.كافأحترقالي العملالألىي :ِِ

.خرينستحساناآلإ

أننعةانىالخسةارةيع ةى.لة ا لفةىتالمحتملةةفةىالم آيمكنأننخسةرجةءءمةنالمكافة:عانىمنالخسارةسي  -م

.الشعوربألمال دمالعظيم

.يمكنأننخسرماعمل امنأجله .1

ْلنَاهُ، بَْل نَنَاُل أَْجراً تَاّماً " َِ يَِّع َما َع ََ (8:1وي2) ."ْنظُُروا ِِلََ أَْنفُِسُكْ  لِئاَلَّ نُ

.هةألااليشةيرللخةالنالنةهاليسةتطيعأحةدأنيأخةألخالصة او.كليل اإألشجع ايسوعاالندعأحديأخ .2

.خادععنال عمةوكاذبنابتعليموعلمينأنيغوماندعم ع دنخسرا كاليل

" ََ ا ِعْنَدَك لِئاَلَّ يَأُْخَذ أََحد  ِِْكلِيلَكَ ت ََ (3:11رؤ)" .سَّْك بِ
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بةأنيجتألبةهأحةدمةنولك هي جوحترقبيتهنإهألةالعبارةتصفمنفقدكلممتلكاتهع دما:لص كَا بنارسيس -ن

عةامو ) تشلةمنال ارنالألىتكلمعنالشعلةالم عامو سفرالعبارةمنهألتهألأخ .ال ارفىالوقتالم اسب

لكةنالشةخ وحترقمثةلالقة نسةت "ةثمي ةالتىكانت"خدمةبعضال ا (23يهوذا3:2نزكريا1:11

.يخل ومنال اروسي جذاته

المسةحةل عةي فةىالوصةيةا ولةىكمةةاوالةألهبه.نطيعةهودعانةايسةوعل شةترىذهةببةأنن مةىعالقت ةابةه - 

.رفتفىالموعظةعلىالجبلع 

ْْ تَْشتَِرَ  ِمنِّي َذَ باً ُمَصفًَّ بِالنَّاِر لَِكْي " (3:18رؤ) ."تَْستَْغنِيَ أُِءيُر َعلَْيَك أَ

.هلةهبمحبت ةالةهنعيةدونستقبلحبهللابأننعمةهىالمسحةوأعظمدعوة.نمايعتبرةهللاعظيميخملتتركالن  -ع

"أننحةبهللا"يوجةدافةىسةيرنافةىمسةحةالقةوةفةىحيات ةاوال جاح.أعظمدعوةللخدمةوهألاأعظممانمتل 

كيةفومسةتقبل اوبةأننختةارتحويةلجةألرىفةىالطريقةةالتةىنةرىبهةاحيات ةاسيقلوب اا سانعيدترتيبحلم

خاللالوصيةمنل عي حيات ا"أننسيرفىالمسحةوقرربعمدأنالحلما ساسيفىحيات اهن .عرفال جاحن 

.نغيرصورةحيات ا."ا ولى

بَّ ِِلََهَك ِمْن ُكلِّ قَْلبَِك َوِمْن ُكلِّ " دَ .نَْفِسَك َوِمْن ُكلِّ فِْكِركَ  تُِحبُّ الرَّ ََ :22مةت) ".َ ِذِه ِ َي اْلَوِصيَّ ُ اُِولَدَ َواْلُعْظ
31-38)


