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 أن نعيش أمام عينى اهلل  :كرسى املسيح

I-  مكان املكافأة 

صتت،لنت أنتخل "قاللى.كنتعلىركبتىأماميسوعمعالربكانلىلقاءفوقطبيعى،8791فىأكتوبر -أ

هللىمت صرختونسانيسوعالمسيحلتحايلعلىاإلبأنةم المستحيلاعرفتع يقيي و"رتهد حياتكأ 

ْينُونَةُ "لمالروحمعىتنوفرصةأخرى؟ ةً ثُمَّ بَْعَد َذلَِك الدَّ (7:79عب)."َكَما ُوِضَع لِلنَّاِس أَْن يَُموتُوا َمرَّ

ت جنبنتت لنتتىأعتتياحيتتاتىب ريقتتة،نتتدموفهمتتتأنالتتروحالقتتدل تتمحلتتىأنأمتتعربحتت نعميتت  .8

ستتوىالتنترياالستا دملتىعىوعشتبرضتلالربأنن أوضحلىو.الشعوربالندمفىاليوماألخير

.رتهد  يقوللىيسوعفىاليوماألخيرأنىخلصتلن حياتىأ ،الغربفىكنيسة

يجتب. نمتلئبالندمعندمانقفأماميسوعفىاليوماألخيتر،عشناحياتنابالفهمالشا عع التنرياول .7

.كلمةهللاكماتصفهابلبمستوىالتنري،خري أنهكافىعليناأالنقياتنريسنابمايعتقداآل

 يُقَهابِلُونَ أَْنفَُسُهْم َعلَى أَْنفُِسهِهْم  وَ  يَقِيُسونَ بَْل ُهْم إِْذ . أَْنفَُسنَا بِِهمْ  نُقَابِلَ َوالَ أَْن  ...ألَنَّنَا الَ نَْجتَِرُئ أَْن نَُعدَّ أَْنفَُسنَا"

(81:87وك7)" .الَ يَْفَهُمونَ أَْنفَُسُهْم بِأَْنفُِسِهْم  

.أخافم الندمأكثرمت أىأمترأخترفتىحيتاتى..رأييسوععندماتتالقىعيونناورمايهمع حياتناهأكث -ب

"حينئذالتنتظرالى،ناآلأصدمنىوياربفاجئنى"صلىأ

أع تىهللاكتلمنتامهمتةخاصتة.هللالنتابمتاأع تاههكلمؤم  يقفأماميسوعليع ىحسابع متاصتنعنا -ج

يحتتف هللابستتجالت.نتتابحستبرتروفحياتو،ماديتتا ،عاطفيتا ،ذهنيتا ،جستتديا ،نتاأع اهتاللتتتىبحستبال اقتةا

(81:71؛لو87:8؛دا37:37؛خر19:1؛837:81؛م 9:81دا).فصلةلنلمايحدثم 

 ".ِلِِلَّ  ِحَساباً َعْن نَْفِسِه  يُْعِطيَواِحٍد ِمنَّا سَ  ُكل  فَإِذاً ...  ُكْرِسيِّ اْلَمِسيحِ َسْوَف نَقُِف أََماَم  َجِميعاً ألَنَّنَا "

كانهذاتعبير،العهدالجديدفىوقت.لياالعقوبةواألكاليلوتآالمنانالذىننالفيهالمنافوكر  المسيحه -د

متت).األلعتاباألوليمبيتهالقديمتةمثتل،حيثيجلاالقاضىليقيممسابقةرياضتية،مألوفيصفمنصةعاليه

(81:87؛أع87:83؛يو79:87

غتالىبالنستبةوهكتمع العملبجانبهوالحياةهحبنالهفىهذإتجاهيسوعمعور تعآتعبرالمناف:ت آالمكاف -ه

.التشامخعلىاألخري ووهىليستع أنننالمنانةم التفوقأله

دخولنتاالستماءاليعتمتدعلتى.أعمالنهافتأبحستبلنننتانناو؛عمهل يسهو يمانفتىباإل،صناع يةمجانيةخال

عتمدعلىأعمالنالن مناننافىالسماءم و،أعمالنا
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:81متت) ".َواِحهٍد َحَسهَ  َعَملِههِ فَإِنَّ اْبَن اإِلْنَساِن َسْوَف يَأْتِي فِي َمْجِد أَبِيِه َمَع َمالَئَِكتِهِه َوِحينَِِهٍ  يَُجهاِ ُ ُكهلَّ "
79)

َُ ُكلَّ َوَها أَنَا آتِ " (77:87رؤ)." َواِحٍد َكَما يَُكوُن َعَملُهُ ي َسِريعاً َوأُْجَرتِي َمِعي أِلَُجاِ 

النثيتري .فىفعلتهمتابعتناوا تمرارنابلبحسب،لعملالخير(قصدنا)خ تناوالننافئبحسبرؤيةحياتناأ -و

أمتوالهموينقتواوقتتهموونلهتمحيتاةصتالةينتو،يخ  واأنينموافىعالقتهمباهللولحياتهملهمرؤيةعظيمة

.لننهماليستمرونواليتابعونهذافىحياتهموفرحقلبيسوعبصورةت 

.نستعىلتنتونالوصتيةاألولتىهتىاألولتىفتىحياتنتاونهتدف.هدفبولااأل ا  أنينونمرضىليستوع -ز

يوجتدواقتوةفتىحياتنتاونجاحومنعمةأعظ(31-77:39مت)رغبةالروحالقدلاأل ا يةلناأننحبهللا

”أننحبهللا”فىالسيرفىمسحة

نُْظَهُر أََماَم ُكْرِسيِّ اْلَمِسيِح  لِيَنَاَل ُكل  َواِحهٍد َمها  َجِميعاً ألَنَّهُ الَ بُدَّ أَنَّنَا  .ِعْنَدهُ  َمْرِضيِّينَ أَْن نَُكوَن .. . َذلَِك نَْحتَِرصُ "

ُِّ نُْقنِهُع النَّهاسَ .. . َما َصنَعَ َكاَن بِاْلَجَسِد بَِحَسِ   ها  ... نَْحهُن َعهالُِموَن َمَاافَهةَ الهرَّ 7)".هللاُ فَقَهْد ِصهْرنَا اَهاِهِرينَ َوأَمَّ
(88-5:7وك

،أمتتوالهم،الحلتتماأل ا تت للنثيتتري يتركتت حتتولختتدمتهم.شتتيرالتت الحلتتماألولفتتىحياتنتتاهتتدفناي  :حتههرصن -ح

ال ريقتةالتتىنترىبهتاغيركثيترا وهتذا تي .الحلماأل ا ت فتىقلوبنتايرالىتغيقدننونبحاجة.إلخ..منانتهم

.كيفيةتعريفناللنجاحومستقبلنا

يقوللنابولالماذاعملهذاالتحويلالعظتيمفتىهدفتهاأل ا ت فتىالحيتاةلينتون:بُدَّ أَنَّنَا َجِميعاً نُْظَهرُ ألَنَّهُ الَ  -ط

.أنعليهأنيقفأمامكر  المسيح:”ببسب”او”الن”:مرضىعنديسوع

ُِّ  -ي أعظتمموعتدوأهموهتذاهت.لتذاأقنتعالنتالبهتذا،خ ورةوقوفهأمتامهللاعلمبولا نَْحُن َعالُِموَن َمَاافَةَ الرَّ

فىحياتنالقاءو

يمنت لنتاأن.ايفعتلكتلمتأنهللايعترفجيتدا وعلمبولاأنعينىالتربعليته: جميعنا اَاِهِريَن لِل فَقَْد ِصْرنَا -ك

.مخافةللربفىقلوبناوهذايخل ثقةو.يهتمبنلمجهودنبذلهلنفرحقلبهونعرفأنهللايستمتعبنا

ُ  قَِد " هي َذرَّ  .فَِهْمَت فِْكِرُ ِمْن بَِعيهدٍ . أَْنَت َعَرْفَت ُجلُوِسي َوقِيَاِمي.اْختَبَْرتَنِي َوَعَرْفتَنِييَا َر ِِ ْيهَت َمْسهلَِكي َوَمْربَ

ُ  َعَرْفتََها ُكلََّهاَوُكلَّ طُُرقِي َعَرْفتَ  (4-837:8م )" .ألَنَّهُ لَْيَس َكلَِمةٌ فِي لَِسانِي إاِلَّ َوأَْنَت يَا َر

لتصتفي مت نرغتبونستعى؟دعانتايستوعلحيتاةمت األعمتالالخيترةفيهتاوالجمهورالذىنعياأمامهوم ه -ل

دعانتا.ختري بيتريأعمالنتابينمتااليراهتااآلاآل.صلواتنالمستاعدةاألختري وكلماتناوأموالناونستثمروقتنا

علينتتاأننقتتاومأجتتتذاب.نتبتتاهلنفو تتنالتفتتادىأننجتتذباإل–ختتري يستتوعلتجنتتبالتبويتت عتت حياتنتتاأمتتاماآل

(النلماتوالوقتوبالمال) خا ناومسحتناواألنظارلتنريسنا
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ِعْنههَد أَبِههيُكُم الَّههِ ُ فِههي  فَلَههْيَس لَُكههْم أَْجههرٌ َوإاِلَّ  ْنظُههُروُكمْ قُههدَّاَم النَّههاِس لَِكههْي يَ  َصههَدقَتَُكمْ نَُعوا أَحتههِرُ وا ِمههْن أَْن تَْ هه"

َماَواتِ  ْت قُدَّاَمَك بِاْلبُوقِ فََمتَى َصنَْعَت َصَدقَةً فاَلَ  .السَّ لَِكْي ...!ا أَْجَرُهمْ إِنَُّهْم قَِد اْستَْوفَوْ  ...َكَما يَْفَعُل اْلُمَراُؤونَ  تَُ وِّ

(4-1:8مت)." يَُجاِ يَك َعالَنِيَةً وفِي اْلَافَاِء هُ يََرى فَأَبُوَك الَِّ ُ . ْلَافَاءِ تَُكوَن َصَدقَتَُك فِي ا

فعتلمو تى.الصتعوباتالتتىواجههتا معانقةمشيئههللابالرغمم وقررمو  قراراتلمقاومةمتعةالخ ية -م

لنت الينفتىوصلينالواالختالالنثيري يروام يسوعماينفى.رأىم اليرىوجازاةهذاألنهنظرالىالم

.ليعيشوابثبات

الً بِاألَْحَرى أَْن يَُ لَّ َمَع َشْعِ  هللاِ َعلَى أَْن يَُكوَن لَهُ تَمَ  (مو  )" ِِّ ألَنَّههُ َكهاَن يَْنظُهُر إِلَهى  ... ت ٌع َوْقتِهي  بِاْلَاِطيَّهةِ ُمفَ

َد  َكأَنَّهُ يََرى َمْن الَ يَُرى .َجاَ اةِ اْلمُ  (79-88:75عب)" .ألَنَّهُ تََشدَّ

خرالحياةمت أجتلانننتالتصتفي آبمعنىوا.كماللنالوالعياكماهللأ:قارنبولابي نوعي م الحياة -ن

.ىالحريةالعيافوم السيرجانبأ ا  الحياةكماللربأمامالربيسوع.هللاأمالنال

َخهاِدِميَن بِنِيَّهٍة َصهالَِحٍة    بَْل َكَعبِيِد اْلَمِسيِح  َعهاِملِيَن َمِشهيَِةَ هللاِ ِمهَن اْلقَْلهِ  يُْرِضي النَّاسَ الَ بِِاْدَمِة اْلَعْيِن َكَمْن "

 ُِّ ُِّ فََ لَِك يَنَالُ  َعالِِميَن أَْن َمْهَما َعِمَل ُكل  َواِحٍد ِمَن اْلَاْيرِ .لِلنَّاسِ  لَْيسَ   َكَما لِلرَّ .(1-1:1أف)." هُ ِمَن الرَّ

ننتانختدمأتقتديرهمبوشيرالىالخدمةم أجلانننتالتصتفي النتالهذاي وبِِاْدَمِة اْلَعْيِن َكَمْن يُْرِضي النَّاسَ  -ل

مت نريتدأنولم ننظر:القضيةاأل ا يههنا.بينماينونهناكم يراقبنقاءأكثروجتهادإ خاءوتضاعإب

نعترفاننتاننظترللنتالينظرلنا؟هلننظرلتصفي يسوعامالنال؟م نريتدأنينظترلنتا؟يستوعأمالنتال؟

.خري ننتقدم اآلونتجاهلثمجتهادإنخدمبنعثرإذعندما

.الحت مت النتالغيترم ومهمتاكتانصتغير،ينافئتهوهللايرىكلعملنعمله:َمْهَما َعِمَل ُكل  َواِحٍد ِمَن اْلَاْيرِ  -ع

عتب).كتوبمتاءواحتدتىتقديمح.يتذكركلعملمحبةصغير.لياحجمالعملبلالروحالذىوراءمانعمل

(81:47؛مت1:81

يِسههيَن ْذ قَههْد َخههَدْمتُُم الْ إِ   اْسههِمهِ ونَحْ الَّتِههي أَْاَهْرتُُموَههها  َوتََعههَ  اْلَمَحبَّههةِ َعَملَُكههْم  بِظَههالٍِم َحتَّههى يَْنَسههىألَنَّ هللاَ لَههْيَس " قِدِّ

(1:81عب)" .َوتَْاِدُمونَُهمْ 

َغاِر " يُع أَْجَرهبِاْسِم تِْلِميٍ  فَاْلَحقَّ أَقُوُل لَُكْم إِنَّهُ  َكأَْس َماٍء بَاِرٍد فَقَطْ َوَمْن َسقَى أََحَد َهُؤالَِء ال ِّ ِِ 81متت)." الَ يُ
:47).

نقتدمهللحتبضتعيفإذ" تعرالصترف"جودنتااألبتدىلتههتذاالنتوعمت الحياةهتىالوقتتالوحيتدفتىوههذ -ف

 .مقابلمانعمليدفعهللالنابوفرةمديدة.تأبديةآننالمنافوطاعةو

II- األوىل ىف حياتنا يف املكانة جنعل الوصية األوىل 

.أننحبهللاوىحياتناهتأكيدالروحالقدلاألولف.يعتبرههللادعوةحياتناالعظمىماعلتخمي النتركل -أ
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َُّ إِلََههكَ »: قَاَل لَههُ يَُسهو ُ " اْلَوِصهيَّةُ األُولَهى َههِ ِه ِههَي .ِمهْن ُكهلِّ قَْلبِهَك َوِمهْن ُكهلِّ نَْفِسهَك َوِمهْن ُكهلِّ فِْكهِركَ  تُِحه   الهرَّ

(31-77:39مت)"َواْلُعْظَمى

ننالهاهىالمسحةلنشتعربحتبهللاأعظمنعمة.لبهانتتحركأعماقنابقودعوتناالعظمىهىأننحركقلبهللا -ب

.نثمارهتدوملألبدأعظمدعوةللخدمةألوهذاأعظممانمتلك.أننعبرعنهو

بتأننختتاراأل ا ت قلوبنتانعيتدترتيتبحلتم"أننحبهللا"يوجدافى يرنافىمسحةالقوةفىحياتناوالنجاح -ج

نقترربعمتدأنالحلتماأل ا ت .كيتفنعترفالنجتاحومستقبلناوياتناتحويلجذرىفىال ريقةالتىنرىبهاح

نغيرصورةحياتنا."خاللالوصيةاألولىم لنعياحياتنا"أننسيرفىالمسحةوفىحياتناه


