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 الدعوة إلى الطاعة                

 

يشجعنا فيما بعد وفي وقت الحق سفير الرب البارز رسول المسيحية . علمنا الرب يسوع أن نصلي لتكن مشيئتك

هََذا الدَّْهَر بَْل تََغيَُّروا َعْن َشْكلُِكْم بِتَْجِديِد أَْذهَانُِكْم لِتَْختَبُِروا َما ِهَي إَِراَدةُ هللاِ  َوالَ تَُشاِكلُوا: "بالقول  الرسول بولس

الَِحةُ اْلَمْرِضيَّةُ اْلَكاِملَةُ   (1: 21رو " ) الصَّ

وهذا يعني أنه قد صمم خطة  .لكل مخلوق خلقه دهرةزبدية مأيئة ،إرادة يومية ،وإرادة دائمة هللا لديه إرادة ومش

ألَنَّنَا نَْحُن َعَملُهُ،َمْخلُوقِيَن فِي اْلَمِسيحِ يَُسوَع ألَْعَماٍل :"خصيصا لك حتى من قبل تأسيس العالم كما قال بولس الرسول 

 (1::2افس ") َصالَِحٍة،قَْد َسبََق هللاُ فَأََعدَّهَا لَِكْي نَْسلَُك فِيهَا

ي كشفها تات خطة هللا النا كلمليك هإ. النبي دعوة أرميا يالرسوم التوضيحية في هذا الصدد هة من أفضل واحد

بِّ إِلَيَّ :"له ْرتَُك فِي اْلَبْطِن َعَرْفتَُك َوقَْبلََما َخَرجْ : ]فََكانَْت َكلَِمةُ الرَّ ْستُكَ قَْبلََما َصوَّ ِحِم قَدَّ َجَعلْتَُك نَبِيّاً  .َت ِمَن الرَّ

ُعوبِ   :انظروا إلى هذا التسلسل الجميل للكلمات المتعلقة بهذا النبي حتى قبل والدته(. 5-4: 2ار ") [لِلشُّ

 "َجَعْلتُكَ  "           "  قَدَّْستُكَ  "          " َعَرْفتُكَ         "

 المر بالنسبةأيها  حتى من قبل أن يٌولد ،كذلك الن يسلك ف رميا ضرم محدد وخطة مصممة بعناية  تماما كما كان هلل

طته لهذا أن يكون محامياً وذلك مزارعاً أو صياداً أو طبيباً أو ربة منزل أو خياطة أو خقد تكون . لك فلدي هللا خطة لك

ال . رمياأاما كما كان علي منبرك تم كلما كنت في خطة هللا المحددة ،كنت مقدساً ،ومعيناً ونارياً . ممرضة أو مهندسة

المكان الوحيد حيث ستصل  هنا المكان الذي ستجلب فيه الثمر الوفير الكثير وهو أيضاً . تسعى إطالقاً  ي شيء آخر

 :اآلن دعونا نالحظ ما يلي. فيه إلى الرضا والشبع الكامل

 هية دليل على اإليمان اإلبراهيمياإللاإلرادة  فعل

ا ُدِعَي أَطَاَع أَْن يَْخُرَج إَِلى اْلَمَكاِن الَِّذي َكاَن َعتِيداً أَْن يَأُْخَذهُ ِميَراث" اً ،فََخَرَج َوهَُو الَ يَْعلَُم إَِلى أَْيَن بِاإِليَماِن إِْبَراِهيُم لَمَّ

 )8: 22عب " ). يَأْتِي

إن . ، وكانت طاعته هي شريان الحياة لهذا اإليمانتجسد اإليمان من خالل حياته ... طاع أ... نعم ، باإليمان إبراهيم 

 (6: 25يوحنا )قطع كفرع من الكرمة وتلقي في النار وإن لم تثبت ستٌ . وثابتاً  كنت ضير مطيع ،فإنك لن تكون ملتزماً 

 عندما تفعل إرادة هللا تنتظرك بركات ضامرة

تيان بالثمر ولكن على فعل وعمل التركيز على اإل يجب أن ال يكون. إذا كنت تفعل إرادة هللا ، ستجلب الثمر الكثير. 2

تي أان طعامك أن تفعل إرادة هللا، ستإذا ك. وضع أمامها ،سيأتي البيض بشكل طبيعيإذا أكلت الدجاجة ما يٌ . إرادة هللا

تهاد ولن يكون هذا الثمر من خالل أعمال الجسد وال من خالل التخطيط وال من خالل السعي واإلج .تلقائياً بثمر وفير

ن أب وتكراراً  نعلن مراراً . مور بالقوة وال بالضغط أو التالعب ،ولكن سيكون ثمار نتاج من الروح القدسوال بدفع ا 

الَِّذي يَْثبُُت فِيَّ َوأَنَا فِيِه هََذا يَأْتِي بِثََمٍر "....... :نسان يأتي بالخطط إلنجاز أمر ما ولكن يقول لنا الرب يسوع هنااإل

 .لتزام والثباتاإل يي هتلرب ويعطي ثمر في حضور الطاعة اليعتني ا( . 5: 25يوحنا )"......َكثِيٍر 

إِْن َشاَء أََحٌد أَْن يَْعَمَل َمِشيئَتَهُ يَْعِرُف التَّْعلِيَم هَْل ". إذا كنت تحيا في مشيئة هللا سيمنحك هللا الفهم والتمييز الروحي. 1

ِ أَْم أَتََكلَُّم أَنَا ِمْن نَْفِسي  رس الكتاب يمكنك قراءة جميع أنواع الكتب الالهوتية والدينية وتد(. 27: 7يوحنا " )هَُو ِمَن هللاَّ

ولكن إن . نسانعرفة ما هو من هللا وما هو من اإللم ستشارة الدارسين لكلمة هللا وذلكإالمقدس وتتعب نفسك في 

 .نسانا من اإلمنه التمييز حول أي التعاليم من هللا وأيوكنت خارج إرادة هللا سينقصك الفهم 

أصغر الحروف )درس الفريسيون بكثافة جميع جوانب الكتاب المقدس العهد القديم بما في ذلك النقطة والفصلة 

بن إلم يدركوا ويعترفوا بأن المسيح  . فإن معرفتهم لم تمنحهم الفهم والتمييز الروحيومع ذلك (. وعالمات اللهجة

وعلي النقيض نجد بطرس وأندراوس ونثنانيل .... قتلوه . مع كل عبقرياتهم و دراساتهم في الكتاب المقدس هللا 



... عاشوا في إرادة ومشيئة هللا رجاالً  نهم ليسوا أعظم العلماء لكنهم كانوا جميعاً أوليعازر ويوحنا المعمداني مع 

: دراسة الكتاب المقدس دون فعل إرادة هللا تنتج الفريسيين . يسوع هو المسيح المسيا الرب عرفوا على الفور أن

 (7: 3تيمو  1") يَتََعلَّْمَن فِي ُكلِّ ِحيٍن، َوالَ يَْستَِطْعَن أَْن يُْقبِْلَن إِلَى َمْعِرفَِة الَْحقِّ أَبَداً "

العديد منكم مثقلون . تحيا في مشيئة و إرادة هللا ينقذك الرب من حمل ا عباء التي ليس لك أن تحملها إذا كنت .3

وضالبا ما . ستمرارإهذه ا عباء تحنيكم ب. حباطإكتئاب و قلق و إأنها تجعلكم في . في ان تحملونهابأعباء ليست لكم 

فترم عليهم هم التي من المٌ اآلخرين يضعون عليك أعباءال تدع . تجعلكم ضير صالحين للقتال وكسب معركة اإليمان

مت " )«ألَنَّ نِيِري هَيٌِّن َوِحْملِي َخفِيٌف : "قال  الرب يسوع. ال تستسلم لضغوط البشر. نفسهم أهم بن يحملونها أ

 لن يثقل عليك ك والربنثقيالً  لكن البشر سيعطو يسوع لن يعطيك عبئاً  الرب وهذا يعني أن! مجداً للرب(. 22::3

بالقيام بعمل إرادة هللا ومشيئته ، ستكون قادرأ . ما كنت تحت نيره ملتصق معه بالنير سيكون حملك خفيفاً طال ...أبداً 

 .لتي ليست كذلكاعباء ي ا أيز أي ا عباء التي لك لتحملها وعلى تمي

ألَنَّ َمَحبَّةَ هللاِ قَِد ...: "يقول الكتاب المقدس .إذا كنت تحيا في مشيئة و إرادة هللا سيكون لديك الحب اإللهي للجميع .4

وحِ اْلقُُدِس اْلُمْعطَى لَنَا يمكنك أن تجرب ، ولكنك ستملك . الحب البشري له حدوده(. 5: 5رو ") اْنَسَكبَْت فِي قُلُوبِنَا بِالرُّ

في . هرالحب البشري ال يتدفق مثل الن. قلبك عماقأ ستياء والغضب والمرارة المقيمة فيتتجاوز فيه اإلل صعباً  وقتاً 

ولكن إذا كان لديك الحب اإللهي ، سيتدفق كينبوع لجميع الناس . أحسن ا حوال يكون هزيالً و من المجهود البشري

عداء عندما نملك الحب مر الرب ووصيته في  محبة ا أيمكن فقط تحقيق . اء على حد سواءإلى ا عداء وا صدق

 (44:5متى)أحبوا أعدائكم : أإللهي 

 رادتهإلكلما تسير مع هللا ساعياً  .عالن ووحي هللاإستقبال إو إرادة هللا ستكون قادراً على  تحيا في مشيئةإذا كنت . 5

 .أسرار مملكته ذين في الطريق إلى عمواس وسيعلن لك أيضاً يسيفتح الرب يسوع الكتب لك كما فعل للتلم،

وقات المناسبة و تتحدث ن تكون في ا ماكن الصحيحة في ا في مشيئة و إرادة هللا  ستتعلم أ إذا كنت تحيا. 6

للقيام وعمل إرادة هللا ولهذا السبب أرسله الروح القدس  كان بطرس مطيعاً  .الكلمات الصحيحة مع الروح الصحيح

الروح القدس يتحدث فيه  ما كانيعيش حياة فعل إرادة هللا عند سكان فيليب(. :2أعمال )إلى بيت كورنيليوس 

وكشف هللا خطته له للذهاب إلى  يضاً بولس الرسول  في إرادة هللاأسلك (. 8::1اعمال ( )الحبشي)وبي ثيللخصي ا 

. طريق الوحي وليس با سباب والعقل فيلهي عالن اإلدما تفعل إرادة هللا، ستتحرك باإلعن(. :: 26أعمال ) ةدونيكم

اليوم  في  سنة يسكن أيضاً  :::1ر ، نفس الروح القدس التي سكن في جسد المسيح قبل تذك. سيتحدث هللا معك

وهو في  كما فعل الرب يسوع لذلك ،يمكنك أن تتعلم السير مع هللا تماماً . جساد كل أولئك الذين يفعلون إرادته أ

 .الجسد

يعطي كل واحد من أوالده الكثير للقيام به  هللا. إذا كنت تحيا في مشيئة و إرادة هللا سيثق هلل بك وفيك في كل شيء. 7

ليس لدي هللا . إذا كان هللا ال يستخدمك في مملكته، فهذا يعني أنه ال يستطيع أن يثق بك. بمقدار نسبة ثقته فيهم

ما  لفهو ال يعمل من خال. مواهبك الطبيعية الخاصةب تذكر أن هللا ال يهتم كثيراً . عاطلين عن العمل وال عبيد بال شغل

ِة اْلَخْيلِ : "ولكن من خالل ما هو خارق للطبيعة  هو طبيعي ُجِل . الَ يَُسرُّ بِقُوَّ (. :2: 247مز " )الَ يَْرَضى بَِساقَِي الرَّ

مواهبك ن عن نفسك وال تحاول اإلعالن عن ال تحاول اإلعال. ما يعطيه هللا من روحه، هو ما سيعمل من خالله

إذا لم يفعل ذلك، فهي عالمة قوية على أنك بحاجة لقضاء الكثير من (. يعلن عنك) ن دع هللا يفعل اإلعال. وعضالتك

. يه بالنسبة لكك هللا في ما لدغيصيجاهزاً س ثم عندما تكون مستعداً . عاماً  :4الوقت في البرية كما فعل موسى لمدة 

لوقت المناسب في ا..... الخ ستيفانوس الشماس وصاغ أكيال وبرسيكال وهكذاإثني عشر و صاغ صاغ الرب رسله اإل

و قد " عظم أأكبر و"رف ذلك  نك تبحث عن شيء قد تكون في ذلك بالفعل وال تع. عتمد عليهإ. سيريك مكان خدمتك

 .يفوتك ما هو صواب من حولك

ل ثم بنه ا وإعاما ليحصل على  :2نتظر إبراهيم إ. إذا كنت تحيا في مشيئة و إرادة هللا ستنتظر قيادة الرب لك. 8

عاما قبل أن يثق به  :4في وقت الحق حفظ هللا موسى في البرية يرعي ا ضنام لمدة . طلب هللا منه أن يقدمه ذبيحة

ورشليم لبدء أدة ثالث سنوات قبل أن يرسله إلى جعل هللا بولس الرسول ينتظر في صحراء العربية لم. لرعاية الشعب

 عاماً  :3ن أنه ملئ بالروح القدس منذ الوالدة ، كان عليه أن ينتظر يوحنا المعمدان على الرضم م. خدمته الجهارية

نسان التنحي جانباً قبل أن يستخدمه، علي اإلنسان هللا يجب أن يعمل في اإل. للوعظ والكرازة قبل أن يمسحه هللا

 .نكسارلإل

 سيكون لك كل ما هو هلل عندما تكون في إرادة ومشيئته هللا
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