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 (2 يارؤ)على التجربة  الغلبة: يسوع قابلةم

I- جتربة السلطة واملتعة: أواًل 
لكننا.لكنهيطلبأوالًأننتبنىاسلوبحياةالطاعةتناغماًمعه.يعدالروحالقدسالكنيسةللعملبقوةأعظم -أ

منتشيرين-األمريناللذينعارضهمايسوعبشدةفي سي رالراييا-أخالقيةاالمورالالنجدعبادةاألوثانو

تشييراليالأخالقييةاالمورخارجإرادةهللاوالسلطةعبادةاألوثانتشيرإلى.(71-71را)ف بابلالزانية

.خارجإرادةهللاالمتعةإلى

في حيياةالبياح ين(3:3،أف3:5كيو)ف الشهوةأوالعرافةأوكالهميامعياًعبادة األوثانتتجسد .7

.عنالمالبطرقمعارضةلقيادةيسوعلحياتهم

بينخارجعهدزواج(جسدية،ل ظية،إلكترونية)كلاألنشطةالجنسيةأخالقية الال االمورتتضمن .2

تمييناالشيييطانأبوابيياً ييرعيةأخالقيييةاالمييورالييالأنعييرفيسييوع.رجييلواحييدوامييرأةواحييدة

.لتخريبعالقتنامعهللا،معقلوبناومععائالتنا

بتعلييمكيلمنهمياتأثر.أخالقييةاالميوراليالعبيادةالوثيانوسلكتالكنائسف برغامسوثيياتيرافي يريي  -ب

عياليمالكاذبيةتجعيلالت.أخالقييةاالميوراليالممياسيمالهيمبالمشياركةفي األعييادالوثنييةكاذبعنالنعمة

.الناسمستريحينف مساومتهم،بدالًمنأنتعطيناثقةف إتباعالقداسة

ِكيَن بِتَْعلِيِم بَْلَعاَم، الَِّذي َكاَن يَُعلِّممُ  ... بَْرَغاُمسَ  ... َواْكتُْب إِلَى" مَرايِي َ  ... ِعْنَدَك ُهنَاَك قَْوماً ُمتََمسِّ ْْ أَْن : بَنِم  إِ

ِريعاً  ... َويَْزنُوا، ُذبَِح لأِلَْوثَانِ يَأُْكلُوا َما  َْ  (71-2:72را) ".بَِسْيِف فَِم  َوأَُحاِربُُهمْ فَتُْب َوإَِّلَّ فَإِنِّ  آتِيَك 

ُذبِمَح َويَمأُْكلُوا َمما  يَْزنُمواَحتَّمى تَُعلِّمَم َوتُْومِوَي َعبِيمِدي أَْن  ... إِيَزابَم َ  ... أَنَّمَك تَُسميِّبُ  ... يَماتِيَراثَ  ... َواْكتُمْب إِلَمى"

، إِْن ِضيقَة  َعِظيَممة  ، َوالَِّذيَن يَْزنُوَن َمَعَها فِ  فَِراش  َها أَنَا أُْلقِيَها فِ   ... َوأَْعطَْيتَُها َزَماناً لَِكْ  تَتُوبَ  .لأِلَْوثَانِ 

(25-71:2را) "... بِاْلَمْوتِ  أَْقتُلُُهمْ َوأَْوَّلَُدَها  .تُوبُوَن َعْن أَْعَمالِِهمْ َكانُوا َّلَ يَ 

يتضيمنتأدييب.أخالقييةاالميوراليالتحتقضاءهللاعليىقبلالميعادأحياناًمايمرضالمؤمنونويموتون -ج

أمربولسالشيوخبتسليمالمؤمن.(52-3،51:77-7:3كو7)غيرالتائبينهللاالسماحللشيطانبإمراض

.لي ي روحياًلئاليرتد(مراضهرفعحمايةهللا،السماحللشيطانبإ)للشيطان

مِم َربِّنَما يَُسموَا اْلَمِسميحِ  ... َحتَّمى أَْن تَُكموَن لِِنْنَسماِن اْممَرأَةُ أَبِيم ِ  ... ْطلَقاً أَنَّ بَْينَُكْم ِزنًمىيُْسَمُع مُ " ْْ أَْنمتُْم  ... بِا

بِّ يَُسمواَ  تَْخلُم َ لَِكمْ   (ميرض) اْلَجَسمدِ لَِهالَِك  لِلشَّْيطَانِ أَْن يَُسلََّم ِمْثُ  َهَذا  ُمْجتَِمُعونَ  ُُ فِم  يَمْوِم المرَّ و  ."المرو

(3-7:3كو7)

يتخييلالنياسأنبإمكيانهم.خيارجالسييطرةتصيباأميرخطييرألنهياتنميووأخالقييةاالميوراليال :إفتراض -د

همالي همونسلطانبيرودةالقليب،.ثمالسيطرةعلىاألمرالحقاً"أخالقيةاالمورالالالتساهلمعبعض"

.البعضيؤولبيهالحيالإليىإنكياراليرب.ظلمةالذهنونجاسةالضميربسببالنشايالشيطان ف حياتهم

.قضاءألنهيهتملحالناجداًبمنثم،يتدخلهللا

 (71:1بط7) ".بَْيِت للاِ ِمْن  اْلقََضاءِ ألَنَّ ُ اْلَوْقُت َِّلْبتَِداِء "

(57:71عب) "ُهَو اْلُوقُوُا فِ  يََدِي للاِ اْلَح ِّ  ُمِخيف  "
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قضياءهللاأوتأديبيهبالتوبيةوالرجيوععينعكيسبمقيدورنا.إذاحكمناعلىأن سينا،بالتوبية،فلينيؤدبنياهللا -ه

.المساوماتوالعنادف حياتنا

لََمما ُحِكمَم نَّنَما لَمْو ُكنَّما َحَكْمنَما َعلَمى أَْنفُِسمنَاألَ  .َوَكثِيُروَن يَْرقُمُدونَ ِمْن أَْجِ  َهَذا فِيُكْم َكثِيُروَن ُضَعفَاُء َوَمْرَضى "

بِّ  َعلَْينَا (52-51:77كو7) ".َمَع اْلَعالَمِ  لَِكْ  َّلَ نَُدانَ َولَِكْن إِْذ قَْد ُحِكَم َعلَْينَا نَُؤدَُّب ِمَن الرَّ

.هويحكمعلىالمؤمنغيرالتائب.أخالقيةلالااالمورمنالربمنتقم -و

ة  َوَكَراَمة ، َّلَ فِ  َهَوى َشْهَوة  َكاألَُممِ  يَْقتَنَِ  إِنَاَءهُ أَْن يَْعِرَف ُك و َواِحد  ِمْنُكْم أَْن " َْ ََ أََحمد   ... بِقََدا أَْن َّلَ يَتَطَماَو

بَّ ُمْنمتَقِم  لَِهمِذِه ُكلَِّهما (أحيداألخيوةارتكابالزناميعزوجية) فِ  َهَذا األَْمِر، َويَْطَمَع َعلَى أَِخي ِ  إِذاً  ... ألَنَّ المرَّ

َُ إِْنَساناً، بَِ  للاَ الَِّذي أَْعطَ  َُ َّلَ يَْرُذ (1-1:1تس7) ."انَا أَْيضاً ُروَح ُ اْلقُدووسَمْن يَْرُذ

II- الغلبة على التجربة عمليةيسوع يف  مقابلة 
إعالناًعنبهائيه،خدمتيه،51يسوعواص اًلخبرنايوحناعنراياي س رالرايا،من5-7ف اإلصحاحات -أ

غليبتلتمكيينالكنيسيةمينالمحيدداًعينيسيوععلينإعالنياًكلمنهاي .منالمكافآتاألبدية71 خصيتهمع

مينيياتعتبالعلينياأنن يتععليى.لميعطنايوحناإالوص اًمختصيراًلكيلإعيالنومكافيأة.ساومةعلىالم 

.مةوسيصبااألمرأوضامعالوقتالكل

أعليينيسييوعأربعييةأمييورعيينن سييهلكنيسييت ثييياتيراوبرغييامسوأربييعمكافييآتكجييزءمييناإلجابييةعلييى -ب

الرسياليتنإليىالكنيسيتينألنتجمييع).(21-27:2را)التجربتيناألساسييتينالالتي واجهتهمياالكنيسيتان

.(التجربةاألساسيةتتكررفيهما

وأنيهابينهللا(71-72:2را)أعلنيسوععنن سهأنلهسيفسيستخدمهلمحاربةالقديسين :أربع صفات -ج

.(71:2را)الذيعيناهكلهيبنارورجالهكالنحاس

بَِسمْيِف  َوأَُحماِربُُهمْ  ... فَتُمْب َوإَِّلَّ  ... اْلَماِضم  ُذو اْلَحمدَّْينِ  السَّْيفُ الَِّذي لَ ُ  ... َهَذا»: بَْرَغاُمسَ  ... َواْكتُْب إِلَى"

َوِرْجممالَهُ ِمْثممُ  النوَحمماِس ، َعْينَمماِن َكلَِهيممِب نَممار  ، الَّممِذي لَمم ُ اْبممُن للاِ َهممَذا يَقُولُمم ُ »: يَمماتِيَراثَ  ... َواْكتُممْب إِلَممى ... فَِممم 

(72:2،71،71را)." النَّقِ ِّ 

،(71:2را)وعديسوعأنيكافىءالغالبينبالمنالمخ ي ،حصياةبيضياءعليهيااسيمجدييد:أربع مكافآت -د

هيذهنتيائإإيجابييةلقميعجسيدنابسيببمحبتنيا.(21:2را)وكوكبالصيبا(21:2را)سلطاناًعلىاألمم

.ليسوع

مم  َجِديمد  ، وَ َحَصماةً بَْيَضماءَ ، َوأُْعِطيمِ  اْلَمنِّ اْلُمْخفَىَمْن يَْولُِب فََسأُْعِطيِ  أَْن يَأُْكَ  ِمَن  ..." ْْ  ... َعلَمى اْلَحَصماِة ا

ْلطَاناً َعلَى األَُممِ فََسأُْعِطيِ   مْبحِ َوأُْعِطيمِ   َكَما أََخْذُت أَنَا أَْيضاً ِمْن ِعْنِد أَبِ ، ... فَيَْرَعاُهمْ  ،ُْ را) ".َكْوَكمَب الصو

71:2،21-21)

–نير ن سييةيسيوع.أخالقييةاالميوراليالأكديسوعهذهالحقائ ال مانيةتحديداًلتجهيزالناسللغلبةعليى -ه

.ةربعيوافي ميعالمكافيآتاألاألربعيةتتالص ات.ب همكامللقلبالبشر-الذيهوأحكممعلموأفضلمعالإ

بشيكلأعظيمبك ييرمينأيسيلطةشيبعست ،كيلمكافيأة.أخالقييةاالموراليالهذهالحقائ أساسيةللغلبةعلى

.مؤقتةخارجإرادةهللا(أخالقيةاالمورالال)أومتعة(عبادةاألوثان)
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III- أخالقية االمور الالعلى  النصرة: ةصفات يسوع األربع 
إعالنالح عنن سهكابنهللا،الذيلهسيف،أخالقيةاالمورالالتشملخدمةيسوعلتحريرالمؤمنينمن -أ

رحلتنييانحيينالسييلورأحييراراًميينتليي .(72:2،71،71را)ميياض،عينييانكالنييارورجييالنكالنحيياس

.الص اتاألربعلهذهيجبأنتشمالخطايا

عمما كلهييبنيارتخبرنياعينياه.(رحمتيهوقوتيه)اليالأخالقييةاالميورفوقعظمت  وارتفاع  نر :بن للاإ -ب

ليمنييعالخطيييةالتيي لييمنتييبعنهييافعلمم ي ممماعتخبرنييارجييالهالنحاسيييتان.(مشيياعره)مييننحونييايشممعر بمم 

.(كلمته)غيرنالي عما ْيستخدم يخبرناسي ه.(قضائه)

ف أنن  يجب.بشتىصورهاالالأخالقيةاالمورفوقارت اعهيؤكديسوععلىإلوهيتهومنثم:ابن للا -ج

فرحمتهأعلىمينخطيتنيا،قدرتيهأعليىمين.أخالقيةاالمورالالعظمةرحمةيسوع،مكافأتهوقدرتهفوق

الك ييرونممينيتبعيونالحرييةتنقصيهمال قيةفيى.أخالقييةاالمورالال"مكافآت"تهأعلىمنآدناومكافوقي

.يمنثم،يبقونف الخز.هذهالحقائ فيرونأنخطيتهمأكبرمننعمةهللا

يشييرهيذاإليىغيرتيه.(72:1،عيب71:1أف) لالسيفالماض فميسوعأوكلماتهم:السيف الماض  -د

يسيتخد يسيوعسييف.(71:2را)للتدخلبسيفكلمتهولضيربقليبالميؤمناليذييسيتمرفي اإلسيتباحة

ليذل السيبب،هيو.فهيوي هيمكيمتجرحنياالخطيية.خططياتالرديئيةلشيعبهكلمتهكسيالحللمحاربيةضيدالم 

.عيقهايحاربمنأجلمصائرنا،منأجلعالقتنامعهضدكلماي 

(71:2را) ."بَِسْيِف فَِم  َوأَُحاِربُُهمْ  ... فَتُْب َوإَِّلَّ "

إذاليمنسيتخدمهاضيدالتجربية،.(1:1مت)قاومةالتجربةكمافعليسوععليناأننستخد الكلمةكسيفلم  -ه

أمياإذاليم.ْميفاً لتحريرنماإذااتبعناياعةيسوع،سيتكونكلمتيه.سيستخدمهايسوعضدمخططاتناالرديئة

.ْيفاً لمضايقتنانطع،ستكون

ْيف  ِذي َحدَّْينِ ِمْن ُك ِّ  َوأَْمَضىأَنَّ َكلَِمةَ للاِ َحيَّة  َوفَعَّالَة  " (72:1عب) "... َْ

ُِ الَِّذي ُهَو َكلَِمةُ للاِ  ... َوُخُذوا" و ْيَف الرو َْ (71:1أف)." َو

إليىتختيرقكلمتيهبعمي .اتمسياومالذييحييافي لحياةالمؤمن(1:71يو)يأت سيففمهبتبكيتالروح -و

.ىيقنعيهبمقاوميةخطيتيهوياعتيهحتيذلي الميؤمنيحديسوعمنتواصيلهميع.تهكسيفيواجهخطيقلبال

.المساومةاإلت اقعلىمقاومةيشتاقالمؤمنلعم أكبرلكنيسوعيحجبن سهحتى

ُت اْلَعالََم َعلَى َخِطيَّة  َوَعلَى بِرٍّ َوَعلَى َدْينُونَة   (الروح)َوَمتَى َجاَء َذاَك " (1:71يو) ."يُبَكِّ

عيينفهييمدونإعطييائهمفتييدائ هنيياهييوأنيحييدثهميسييوععيينخطيييتهمالتيي لييميتوبييواعنهييا،القضيياءاإل -ز

اسييتخد يسييوعسيييففمييهبتليي الطريقييةفيي حدي ييهمييع.مييناجلهييانالمجيياالتاألخيير التيي يصييرخو

ىمتي)فبعدماقاوموهبشدة،ليميكلمهيمإالبحقيائ واضيحةوقايعيةمركيزةعليىحياجتهمللتوبية.ال ريسيين

25).

وعلميهالكاميلاليذييختيرقكيل ي ءةهالمشتعلتحبمتتحدثعيناهالناريتانعنغيرة:عينان كلهيب نار -ح

عيناهمليئةبالنيارألنقلبيه.ألنقلبهمآلنبالحبوالغيرةلشعبهكلهيبنارعيناه.كماتخترقالنارالمعادن

.ير كل  ءف حياتناهوحبهلناوويرْ بالحبتجاهنايشعرهو.مشتعل

(71:2را)"  ... اْبُن للاِ، الَِّذي لَ ُ َعْينَاِن َكلَِهيِب نَار   ... يَاتِيَراثَ  ... إِلَىَواْكتُْب "
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.غيرتهيربطهللابيننارهو.هللامحبة،هونارغيورةآكلة -ي

بَّ إِلَهَك " (21:1تث) ."(مشتعلبالمحبة) َغيُور  إِل    ُهَو نَار  آِكلة  ألَنَّ الرَّ

المرةاألولىالت نر فيهاعين يسيوعالنارييةمعلنيةبعيدقيامتيههي عنيدظهيورهللتلمييذينعليىيريي  -ي

.هماحينلمستهمانارمحبتهحجبيسوعمجدهعنهمالكنا تعلقلب.(52:21لو)عمواس

ََ بَْعُضُهَما لِبَْعض  " "َويُوِضُح لَنَما اْلُكتُمَب  ...فِينَا إِْذ َكاَن يَُكلُِّمنَا قَْلبُنَا ُمْلتَِهباً أَلَْم يَُكْن »: (عمواسيتلميذ)فَقَا

(52:21لو)

تكيينهييذهنييارلييم.(5:2أع)ارهللاعلييىكييلواحييدنظييريسييوعألولاجتميياعصييالةفيي العليييةفاسييتقرتنيي -ر

.الدينونةبلتعبيراًعنمحبته

ْت َعلَى  نَار  لَُهْم أَْلِسنَة  ُمْنقَِسَمة  َكأَنََّها ِمْن  َوظََهَرتْ " تَقَرَّ ْْ (5:2أع) ."ُك ِّ َواِحد  ِمْنُهمْ َوا

هيو،فهوير الحقيقةالكاملةعنا.ب عدآخرمنعينيهالناريتينهوقدرتهعلىرايةكل  ءيتعل بحياتنا -ل

.إنأساسمخافتناهللينموف داخلناكلمانمالدينااإلدرارأنهللاير كل  ءباستمرار.منتبهجداًلشعبه

عيب) ."َمَعم ُ أَْمُرنَماُعْريَمان  َوَمْكُشموف  لَِعْينَمْ  َذلِمَك الَّمِذي  ُكم و َشمْ ء  قُدَّاَم ُ، بَمْ   َغْيَر ظَاِهَرة  َولَْيَسْت َخلِيقَة  "

75:1)

الِِحينَ فِ  ُك ِّ َمَكان  " بِّ ُمَراقِبَتَْيِن الطَّالِِحيَن َوالصَّ (5:73أ ) ."َعْينَا الرَّ

يسيتلز يريي التحرييرأن.مرتبطب همقوةعينييهوقيوةأعيننياالالأخالقيةاالمورتمكننامنالنصرةعلى - 

ت اعيلميععينييهيعني أننأن.تنشأالقييودحيينت قيدعيوننيااالتصيالميععينييه.تت بتعيونناعلىعينيه

.تكونواعياًأنهللاير كل  ءف حياتنا،الجيدوالس ء

(7:57أي)" َعْهداً قَطَْعُت لَِعْينَ َّ فََكْيَف أَتَطَلَُّع فِ  َعْذَراءَ "

يؤديزناالعينإلىزناالقليبثيمإليىالتواجيدفي محييط:الزنا رجدت.يؤسسالنقاءأوالًف العيون:المبدأ -ن

مييناألسييهلجييداًأنتغليي بوابييةالعييينعيينأنتط يي ءنيييران ييهواتالنجاسيية.يييؤديإلييىالزنيياالجسييدي

.المتأججة

َُ لَُكمْ " ا أَنَا فَأَقُو (21:3مت) ."فَقَْد َزنَى بَِها فِ  قَْلبِ ِ  لِيَْشتَِهيََهاإِلَى اْمَرأَة   يَْنظُرُ إِنَّ ُك َّ َمْن : َوأَمَّ

روفوزييادةيسيوعالتي تشيبهالنحياسغيرتيهللتيدخللتغيييرالظي تعكسرجلي: كالنحاس المحم هرجال -س

ىالظيروفليغيرهياعلي"يمشي "يسوعو"يدخل".ىالخطيةالنحاسرمزالدينونةعل،مخافةهللاف حياتنا

في محبتيه،أخالقييةاالميوراليالسيتمرارفي ممارسيةفرصيةمين يأنهاتمكيين يعبهميناإلأويسح كل

وقضائهاالفتدائ ،سيقطععلى عبهكلسبلاالختياراتالرديئيةويحيبطكيلالظيروفليجعيلاالسيتمرار

.فىالخطيةصعباً

عنصرمخافيةهللا.الالأخالقيةاالموررفض عبهالتوبةعنيجبأننتحلىبال قةأنهحتماًسيتدخلإذاما -ع

حييننهميلالتأكييدعليىحتميية.اليالأخالقييةاالميورهذام قودعندالك يرينممنيبح ونعنالحرييةمين

العواقبالسلبيةلالستمرارف الخطيةبدونتوبة،ي قد يعبهللامخافتيهويصيبحونبالتبعييةأك يرعرضية

.لإلباحية
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IV- الال أخالقيةاالمور النصرة على : أربع مكافآت 
،سيلطان(71:2را)المنالمخ  ،حصاةبيضاءعليهااسمجديد:برزيسوعأربعمكافآتأبديةلتح يزناي  -أ

.(21-21:2را)علىاألمممعيسوعوكوكبالصبا

مم  َجِديمد  ، َوَعلَى َحَصاةً بَْيَضاءَ ، َوأُْعِطيِ  اْلَمنِّ اْلُمْخفَىَمْن يَْولُِب فََسأُْعِطيِ  أَْن يَأُْكَ  ِمَن " ْْ َمْكتُموب   اْلَحَصاِة ا

ْلطَاناً َعلَى األَُممِ فََسأُْعِطيِ   ... َوَمْن يَْولِبُ  ... َّلَ  مْبحِ َوأُْعِطيمِ   ... ، فَيَْرَعاُهمْ ُْ -71:2،21را) ."َكْوَكمَب الصو

21)

.(2:2كيو7) هون سالرجلالذيصمممكافاتنااألبديية ليمالسماويةبطريقةرائعةروالذيصمما يسوع -ب

ت يوقالمكافيآتاألبدييةخييالأك يرمنتجي هولييوودالممجيدةجسياد ليمالجديدةواألرستشابهف مجدهاأو

عليهامجيردعاديةبيضاءالحصاةالبيضاءستكونأك ربك يرمنحجارة.كلمكافأةستكونمبهرة.إبداعاً

.اسم

َِ إِْنَسان  َما لَْم تََر َعْين  َولَْم تَْسَمْع أُُذن  " (2:2كو7) ."للاُ لِلَِّذيَن يُِحبوونَ ُ  أََعدَّهُ َما : َولَْم يَْخطُْر َعلَى بَا

كلميةهللاعينتبعاتك يرةيمكنفهمهابالبحثفي لكلمكافأة.صراًلكلمكافأةلميعطيسوعإالوص اًمخت -ج

.الحقائ المرتبطةبها

هللاسيخ جيداًويكياف ء.ختبارأعم ليسيوعألنهيامكافيآتبسيببمحبتنياليهإمنأنكلمكافأةمرتبطةبأا -د

نعمماً أيهما العبمد "عبركلمكافأةعنوجهمنأوجيهتأيييدهلنيات .بكر  ديدويذكرالمحبةالت أظهرناهاله

.(27:23مت)"األمين

.نحييومحبتنييالييهفيي هييذاالييدهربييدالًميينالت يياخرأمييا ا خييرينهآتهيي تعبيييرعيينكي ييية ييعورالمكافيي -ه

.بمحبتنالهحيننتسلممكافآتهمنه"سنتسربل"

قيالبيولسأنيهكمياتمتيازالكواكيبعين. مقياسالمجدوالمكافآتالت سيتسيلمونهاسيختلفكل خصف -و

.اليرداءونللبعضفهمأك رومجيدأك يرفي أجسيادهمالممجيدةوسيك.يضاًف القيامةأبعضهاسنمتازنحن

.(كماتر علىتليسكوبهابل)جرةدربالتبانةمليارنجمف م 711هنارأك رمن

(12-17:73كو7)." َهَكَذا أَْيضاً قِيَاَمةُ األَْمَوات .ألَنَّ نَْجماً يَْمتَاُز َعْن نَْجم  فِ  اْلَمْجدِ "

فم الً،ربميايكيونهنيارا الفميناإلظهيارات.رتبطبهاالذييقياسمختلفللمجدمكافأةماامنأنلكل -ز

تأملكمتتبار أنواعاألسمارف أعماقالمحيطات،أوالزهيور.فاهللمبدعجداً.المختل ةللحصاةالبيضاء

.تدللعلىإبداعهللاكلهاكائنة.علىقممالجبال،أوالنجو ف السماء،أ ياءلميرهاالبشرقط

الييؤثرذلي منثمفبحسيبت سييرهم.اًلكلمؤمنلمأنالمكافآتمتساويةف المجدستمناتلقائيع البعضي  -ح

.لكنالكتابواضاأننالننختبرجميعنان سمستو المجدف الدهرا ت .علىنوعيةحياتهم

يعطي يسيوعفي .هياسييأت في اليدهرا تي ؤكميالملقدنتسلمبعضالمكافآتف هذهالحياة،عالمينأن -ي

فمي الً،المينالمخ ي والسيلطانعليى.هذهالحياةظالالًأومقدماتللمكافآتالنهائيةكلمحةمنالدهرا ت 

.همف الدهرا ت ؤا نقبلمل"مذاق"مملهماب عداأل
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V- املن املخفي 
يشيرالمنالمخ  إلىسعةأكبر.(37-11:1يو)يسوعهوالمنالحقيق النازلمنالسماء:المن المخف  -أ

إرتبايهبالكلمةف الدهرا ت ووعدبزيادةالقدرةعلىاالستمتاعإ ارةلهو.يسوعكلمةاللةللتغذيعلى

.معهاا ننات اعليةبكي 

(71:2را)." اْلَمنِّ اْلُمْخفَىَمْن يَْولُِب فََسأُْعِطيِ  أَْن يَأُْكَ  ِمَن "

َماءِ  ... أَنَا ُهَو اْلُخْبُز اْلَح و  ... آبَاُؤُكْم أََكلُوا اْلَمنَّ "  (37-11:1يو) ".ِمَن السَّ

كيانالمينمخ يياًفي إنياءذهبي داخيلتيابوت.دراسةالمنف الكلمةتعط فهماًعنالمنف الدهرا تي  -ب

لمتكنرايتهمتاحةإاللرئيسالكهنةمرةواحدة.(3-7:2،عب51-52:71خر)لعهدف قدساألقداسا

ويعن هذاالتغذيعليى.شيركونهمخ ياًإلىاستقبالإعالناتأعم منالكلمةي .ف السنة،ف يو الك ارة

.المنالمخ  أثناءتواجدناف قدسأقداسحضورهللاالملموس

.،إالأنليهتطبيي في حيياة يعببرغيامسالمضييطهدالييدهرا تي فيىعينبعيديعبيرالوعيدفي حيينأن -ج

(71:72را)بطريقةفيوقيبيعييةاأليا آخرطعا ف اضطهادللالحتياجلبعضأيضاًيراهوعداًلتسديداا

.(53:71خر)علىن سمنوالإرسالهللاالمنف البرية

VI- سلطان على األمم 
ميعيسيوعفي ل وعبادةاألوثانه الم الالأخالقيةاالمورمكافأةالنصرةعلىتجربة:ْلطان على األمم -أ

ليي عليىاألميميشييملإنوعيدالم .اميتالرسيلطانعلييىاألميم(27:5،را21-77:72لييو)مملكتيهاألل يية

.التأثيرعلىالناسف هذاالدهر

ْلطَاناً َعلَى األَُممِ " ُْ (21-21:2را)"  ... (الغالب) فَيَْرَعاُهمْ ... فََسأُْعِطيِ  

الكييلسيييمل مييعيسييوعفيي الييدهرا تيي .أنتحكيمروحيي يعنيي أنتقمييعجسييدرميينأجييلمحبتيي ليسيوع -ب

.بحسبكي يةتسلطهمعلىأرواحهمف هذاالدهربسببالمحبة

ْن يَأُْخُذ َمِدينَةً  (أقو )َوَمالُِك ُروِحِ  َخْير  " (52:71أ )." ِممَّ

VII- كوكب الصبح 
وعديسوعبكوكبالصباالمنيريزيدقدرتنا.(71:22را)يسوعهوكوكبالصباالمنير:كوكب الصبح -أ

بميافيهيامواهيباليروح)نورمجدهداخلناومنخاللنياهقيالإيشيرهذاإلىانبهارنابه.هعلىمعاينةوجه

.سيض ءبنورهعليناوينيرأرواحنابلمعانه-كوكبالصبا–يسوع.(القدس

ْبحِ َوأُْعِطيِ  " (21:2را) ."َكْوَكَب الصو

ْبِح اْلُمنِيرُ  ... أَنَا يَُسواُ " (71:22را) ."َكْوَكُب الصو

يمسايسوع عبهلينقلواالنورلآلخرينم لمافعلمعيوحنياالمعميدان.سينقليسوعلمعانهلناومنخاللنا -ب

.نيروقدالم السراجالم –
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َراَج " (53:3يو) ".تَْبتَِهُجوا بِنُوِره ... َوأَْنتُمْ  اْلُموقََد اْلُمنِيرَ َكاَن ُهَو السِّ

.تنبأيسوعودانيالكالهماأناألبرارسيضيئونكالكواكبف الدهرا ت  -ج

ْمِع فَْليَْسَمعْ  .فِ  َملَُكوِت أَبِيِهمْ  َكالشَّْمسِ األَْبَراُر  يُِض ءُ ِحينَئِذ  " (15:75مت) ."َمْن لَ ُ أُُذنَاِن لِلسَّ

وا َكثِيِريَن إِلَى اْلبِرِّ  يَِضيئُوَن َكِضيَاءِ َواْلفَاِهُموَن " ُهورِ اْلَجلَِد َوالَِّذيَن َردو (5:72دا)." َكاْلَكَواِكِب إِلَى أَبَِد الدو

قيالهللالموسيىأنيبيارراسيرائيل.(1:1،ميز(71:7را)لهوجيهميآلنبيالنور-كوكبالصبا–يسوع -د

؟(21-22:1عد)بصالتهأنيض ءبوجههعليهم

تَِها َوَوْجُه ُ َكالشَّْمسِ "  (71:7را) ."َوِهَ  تُِض ُء فِ  قُوَّ

بو بَِوْجِهِ  َعلْيكَ يُ " بو  ... ِض ُء الرَّ (21-23:1عد)"  ... َوْجَه ُ َعلْيكَ يَْرفَُع الرَّ

طل يسييوعنييورمجييدهحتييىيتسيينىلنييامعاينييةنطيياقمجييدهالييذييشييملاألحييال ،الييرا ،الزييياراتسييي  -ه

خيير)لقييدزارموسييى،إ ييعياء،حزقيييالويوحنييابيين سهييذهالطريقيية.المالئكييية،إظهيياراتنييورهالمجيييد

.(7،را7،حز1،إش71:55،22:51-51

َماِء أَْبَرَق َحْولِ  مِ  ..." ََ لِ  ...نُور  َعِظيم  َن السَّ (1-1:22أع)"  ...النَّاِصِريو  أَنَا يَُسواُ : فَقَا

" ََ (71:55خر) ."َمْجَدكَ اِرنِ  »(موسى): فَقَا

َماَء َمْفتُوَحةً  تََرْونَ " ِ يَْصَعُدوَن َويَْنِزلُونَ  َومالَيَِكةَ السَّ (37:7يو) "...للاَّ

هييوأسييطع.،يمكيينرايتييهقبيييلفجييراليييو الجديييد(كوكييبالزهييرة)كوكييبالصييباأسييطعكواكييبالسييماء -و

يشيملقبيول.(2:11إش)يعط يسوعإعالنياًأقيو عنيدمايحيطنياالظيال .الكواكبف أحل أوقاتالليل

.كوكبالصباقبولفهماًللكتبالنبويةإذتزدادظلمةالضيقةويقترباليو األل   يئاًفشيئاً

مَراج  ُمنِيمر  فِم  َمْوِضمع  اْلَكلَِمةُ النَّبَِويَّةُ، َوِهَ  أَْثبَتُ َوِعْنَدنَا " ِْ ، الَّتِ  تَْفَعلُوَن َحَسناً إِِن اْنتَبَْهتُْم إِلَْيَها َكَمما إِلَمى 

 ، ْبحِ يَْنفَِجَر النََّهاُر َويَْطلََع  إِلَى أَنْ ُمْظلِم   (72:7بط2) ."فِ  قُلُوبُِكمْ  َكْوَكُب الصو

بو  .الَُم الدَّاِمُس األَُمممَ َوالظَّ  الظوْلَمةُ تَُوطِّ  األَْرضَ ألَنَّ ُ َها ِهَ  " ما َعلَْيمِك فَيُْشمِرُق المرَّ  ."َوَمْجمُدهُ َعلَْيمِك يُمَرىأَمَّ

(2:11إش)

VIII- حصاة بيضاء 
فبإمكانهياأنتتليوقصيةمحبتنيا.للتكيريسالخيالليسيوع"مكافيأةتيذكةرة"الحصاةالبيضاء :حصاة بيضاء -أ

ياتنيانسيتكونواحيدةمينمقت(حجركريمف األغلب)أتخيلأنالحصاةالبيضاء.ليسوعوكيفأ علتقلبه

.معرفةهذهالمكافأةيؤكدلناأنيسوعيذكرمان علهمنأجلالمحبةا ن.ال مينةف الدهرا ت 

م  َجِديد  ، َوَعلَى اْلَحَصاِة َحَصاةً بَْيَضاءَ أُْعِطيِ   ...َمْن يَْولِبُ " ْْ را)." َغْيمُر الَّمِذي يَأُْخمذُ  َّلَ يَْعِرفُ ُ أََحد  َمْكتُوب   ا

71:2)

شييرإليىاألحجيارالكريميةعليىت وربميا.الحصاةالبيضاءوعدمعطىف سياقصورهيكلالعهيدالقيديم -ب

"أنييوار"أوإلييىاألوريييموالتميييموغالبيياًتعنيي هييذهالمصييطلحات)27-71:21خيير)صييدرةرئيييسالكهنيية

.(27:21،عد51:21خر")كماالت"و
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،1:5،3،77:1،را2:71ميت")المعية"أو"مضيئة"يمكنترجمتها(Leukosباليونانية)كلمةأبيض -ج

 أبمميضتصييفكلميية.ميينالمحتمييلأنتكييونهييذهالحصيياةم ييلحجييركييريمأوماسيية.(2:1،75،71:72

مير")تلمع"،بأنها(2:71مت")بيضاء كالنور"ثيابيسوععلىجبلالتجل بأنها(Leukosباليونانية)

ليو")براقمة"كماأنهاتصفثيابالمالئكةف القيامةبأنهيابيضياءلكنهيا(22:2لو")َّلمعة"وبأنها(5:2

1:21).

فيي العييالمالقييديم،كانييتالحصيياواتالبيضيياءتعطييىل عمييالالبطوليييةميينأجييلالمجتمييعأوفيي الخدميية -د

وكانتحجرةصغيرةأولوحاًخشبياًيستخد لعدةأغيراض،"tessera"كانيشارلبعضهابكلمة.العسكرية

رينممييايسييمالهييمالمنتصييصييارعينللمعطييىم ييلصييندوقاإلقتييراع،تييذكرةللييدخولللح ييالتأوكانييتت 

.المصارعةاألخر مسابقاتباإلعتزالمن

تحك قصةخدمةفوقالعيادةومحبية"مكافأةتذكةرة"الحصاةالبيضاءالت سيعطيهايسوعللغالبينستكون -ه

أوعبييادةاألوثييانكعمييلالييالأخالقيييةاالمييورسيييتذكريسييوعمحبيية ييعبهللالييهفيي مقاوميية.مت انيييةهلل

.رضأنالك يرينلنيعطوام لهذهالحصاة،إالالغالبينكمايص هميسوعأفت."بطول "

هنيارتعيابيرك ييرةبحسيب.الدهر،المكافآتنادرةوتخبرقصةمهارات،تكيريسوإنجيازاتفائقيةاف هذ -و

،جراميي (أفييال )يبيعييةاألعمييالالمنجييزةم ييلتسييلمميداليييةالشييرف،ميداليييةأوليمبييية،جييائزة،أوسييكار

القيالدات،األسياور،تسيتخد األحجيارالكريميةفي أ يياءعيدةم يل.لخإ...،خاتم، ارةعسكرية،(غان أ)

ن سالتنوعيمكنأن).سالصدر،الخواتم،القبعات،ض ائرالشعرأومجوهراتف المالبسواألقراي،دب

.(ير ف الدهرا ت 

كبيرةكانتأ –أتوقعأنكلحصاة.فوقالطبيعية"المضيئة"هنارآالفالتعبيراتلهذهالحصاةنقدتكو -ز

بعيضاألحجيارسيتكون. ردةوأنهلنتكونإلحداهانسخةمطابقةلتلي التي ستتسيلمهانستكونم-صغيرة

.ا خربعضالأعظمبك يرف المجدوالبهاءمن

شيرالتذكارلقصةبطولييةي .آتاألبديةتعطيناالمعلوماتالكتابيةعنالتذكاراتفهماًعنالمكاف: التذكارات -ح

عادةمانبغ سماعقصةهذاالشخصأوالمكانحييننيزورتيذكاراً.ذكارصنعمنأجلهالتةللشخصالذيي 

،صيلواتكرنيلييوس(2:71مير)تشملالتذكاراتالكتابيةسكبمريمالطييبعليىقيدم يسيوع.أونصباً

،اإلثنىعشرحجراًالموضوعينفي نهيراألردنعنيدما(71:72خر)،عيدال صا(1:71أع)وصدقاته

واألسييماء(72:21خيير)،الحجييرينعلييىكت يي رداءرئيييسالكهنيية(2-1:1يييع)دخييلاسييرائيلاألرض

.(22:21خر) ورةعلىأحجارصدرةرئيسالكهنةالمح

سيعطىاسيمجدييد.موعنمحبتهملهسماءاًتكشفعنمشاعرهمننحوهأهسيعط يسوع عب :ْم جديدإ -ي

أحدأسيبابوجيود.علنأمورك يرةم لأمانةالشخص،دورهف األلفسنةوعالقتهمالمت ردةمعيسوعلي 

.صةالمحبةوالتكريسليسوعبقخبراًاالسمعلىالحصاةهوأنيظلتذكاراًم 

هيوأنكميالقصية"جدييداً"أحيداألسيبابلكونيه.عليىكيلحصياةاسيماليعرفيهأحيد:اْم َّل يعرفم  أحمداً  -ي

. اليو ىذلتنعرفكيفيحركهحبناحلن.مشاعريسوععنكيفسلكتف حيات ستكونجديدةعلي 

تكيريسمحبيةوستحررقصيص.المرسلينالمكرسينإللها ا خرينتتحررمشاعرناحيننرويقصص -ر

قيدييروييسيوعقصيةحبي ليهعيدةميراتألنيهيسيتمتعبروايية.ا خرينبن سالطريقيةفي اليدهرا تي 

.قصصعنالمحبةالحقيقية

ستشيابهفي مجيدهاأور يليمالجدييدة.(2:2كو7)هوليوودإبداعاًت وقالمكافآتاألبديةخيالأك رمنتج  -ل

أور يليمالجدييدة.كيلمكافيأةسيتكونمبهيرة.واألجسادالممجدة،الذينيحملونتصميماًرائعاًأبدعهيسيوع

مصنوعةمنذهبنق كالزجاج،أسوارهاميناليشيبالنقي كيالبلوروأساسياتأسيوارهامزينيةباألحجيار
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وسيتكونالحصيواتالبيضياءأكييربك ييركيممجيرد.ستكونكلمكافأةمذهلية.(21-77:27را)الكريمة

.حجارةبيضاءعليهااسممكتوب

. َواْلَمِدينَمةُ َذَهمب  نَقِمِ  ِشمْب ُ ُزَجماج  نَقِم ٍّ  َكَحَجمِر يَْشمب  بَلوموِريٍّ ِشْب ُ أَْكَرِم َحَجر   (أور ليمالجديدة)َولََمَعانَُها "

ُْوِر اْلَمِدينَمِة ُمَزيَّنَمة  بُِكم ِّ َحَجمر  َكمِريم   اُت  َْ ا َْ د  ُذبَمابِ ِ  ...يَماقُوت  أَْزَرقُ  ...ْشمب  ي َوأَ ،77:27را)"  ...ُزُممرو

71-21)

يضاء؟إذاقا أحدهمبوضعأحدثتقنياتال يديوداخلالحصياةالشي افةبكمستكونمذهلةهذهالحصواتال - 

سيتكون.التي سييعطيهايسيوعكمكافيأةوأسطعمناأللماسستظلأقلمنمجدالحصواتالبيضاءكالبلور

إلرسيالفييديو،ضيوء،ليونلهذهالحصواتالبيضياءقيدراتفيوقيبيعييةت يوقكيلالقيدراتالتكنولوجيية

اْممك القصمة ممن وراء لهياقيدراتم يلال ييديوقيادرةعليىعيرضماذالوأنتلي الحصيوات.وموسيقى

قيدتحميلقصيت آالفال تيراتالتي تعلين)بمايشملكلفترةمنحيات حينأظهرتحباًليسيوع؟الجديد

ميعأحبائي اليذينسييبتهجونمعي في كي ييةمحبتي "ال تيرات"ماذالوكانبمقدوررمشاركةتل .(حب 

ليسوع؟

يغذيناالمنويقوينال همأعم ،يبهرناكوكبالصيباويمسيحناوينييرأرواحنيا،يعطينياالسيلطان:ُملخ ال -ن

 نقيو علىاألممتأثيراًأعم و راكةمعيسوعوتمنحناالحصاةالبيضاءالضمانأناألمورالصغيرةالتي

.ناكافأبهامنأجلالحبمقدرةووسيذكرهايسوعل بدوسي


