االكاليل المسيحية كما ذكرت في
العهد الجديد.
Holy_bible_1

الكتاب المقدس وبخاصة العهد الجديد تكلم عن عدة أنواع من االكاليل ولكن في البداية اريد ان
أوضح أن الكتاب المقدس في العهد الجديد تكلم عن لفظين األول للمؤمنين كمكافئة والثاني خص
به السلطة
وأبداء بالثاني باختصار ألنه ليس موضوعنا ولكن نأخذ عنه فكرة سريعة
تكلم الكتاب المقدس العهد الجديد بتعبير تيجان جمع تاج دياديما
G1238

διάδημα

diádēma; gen. diadematos
́̄
, neut. noun from diadéō (n.f.), to bind around,
which is from the prep. diá (G1223), around, and déō (G1210), to bind.
Diadem, not a crown but a filament of silk, linen, or some such thing tied
;around the head as a symbol of royal dignity. Used in Rev_12:3
Rev_13:1; Rev_19:12; Sept.: Est_1:11; Est_2:17; Isa_62:3.
هي من تعبير ديا وتعني حول وديو تعني يربط فهو ليس اكليل ولكن شريط من سلك او كتان او
شيء(ذهب) يربط حول الراس كرمز للكرامة الملوكية
وهذا ما كان الشيطان يحاول ارتداؤه لتكبره
سفر رؤيا يوحنا الالهوتي 3 :21
ِ
السم ِ
ظهر ْت آي ٌة أ ْ ى ِ
وس َو َع َشَرُة ُقُرو ٍنَ ،و َعَلى
َح َمُرَ ،ل ُه َسْب َع ُة ُرُؤ ٍ
اءُ :ه َوَذا ِتِن ٌ
يم أ ْ
َو َ َ َ َ
ين َعظ ٌ
ُخَر في َّ َ
ِ ِ
ِ
ان.
يج ٍ
ُرُؤوسه َسْب َع ُة ت َ

سفر رؤيا يوحنا الالهوتي 2 :23
وس َو َع َشَرُة ُقُرو ٍن،
ُث َّم َوَق ْف ُت َعَلى َرْم ِل اْلَب ْح ِرَ ،فَأرَْي ُت َو ْح ًشا َ
طالِ ًعا ِم َن اْلَب ْح ِر َل ُه َسْب َع ُة ُرُؤ ٍ
ِ ِ
ِ
ِ
يف.
اس ُم َت ْج ِد ٍ
يج ٍ
َو َعَلى ُقُروِنه َع َشَرُة ت َ
انَ ،و َعَلى ُرُؤوسه ْ

ولكن المسيح في مجيؤه للدينونة سيكون من حقه كل أنواع الملك والسلطان ألنه ملك الملوك
ورب االرباب وهذا يوم سحق الشيطان والي االبد
سفر رؤيا يوحنا الالهوتي 21 :21
يب َن ٍار ،وعَلى ْأر ِس ِه ِتيج ٌ ِ
اه َكَل ِه ِ
َحٌد َي ْع ِرُف ُه ِِّالَ ُه َو.
س أَ
َ
اس ٌم َم ْك ُت ٌ
َو َعْيَن ُ
وب َلْي َ
ََ َ
ان َكث َيرٌةَ ،وَل ُه ْ

ولكن هذا ليس موضوعي اما ما اريد أن أتكلم عنه وهو االكاليل للمؤمنين في الحياة األبدية التي
تكلم عنها الكتاب المقدس
كلمة اكليل ستفانوس
G4735

στέφανος

stéphanos; gen. stephánou, masc. noun. Crown. In Class. Gr., not used
of the kingly crown but of the crown of victory in games, of civic worth,
military valor, nuptial joy, festival gladness. Woven of oak, ivy, myrtle, olive
leaves or flowers. Used as a wreath or garland.
استفانوس اسم بمعنى اكليل وهو ال يستخدم كثي ار كإكليل ملك ولكن اكليل انتصار في مباريات او
الصراعات المدنية او العسكرية او اكليل الزواج ومهرجان الفرح سواء من خشب او أوراق الزيتون
او الزهور او الطوق

وأيضا شعار ملكي والقديسين في السماء
فهو يعبر عن
المسيح سيكافئنا بأكاليل قبل الدخول الي فرح سيدنا رغم أن سعينا ليس لننال أكاليل ولكن لنفوز
بشخصه فاحذر أن يكون هدفك أكليل ولكن يكون هدفك المسيح ذاته أن توجد فيه .فنحن نريد
المسيح عريسنا وليس عطاياه.
االكاليل كثيرة ولكن هناك أكاليل مذكورة باالسم في الكتاب المقدس ،واالكاليل الخمسة المذكورة في
العهد الجديد هم
اكليل ال يفنى ،اكليل الفرح ،اكليل البر ،اكليل الحياة ،اكليل المجد،
هذه االكاليل ال توصف وفوق ادراكنا
رسالة بولس الرسول األولى ِّلى أهل كورنثوس 1 :1
طْر َعَلى َب ِ
َعَّد ُه
وبَ « :ما َل ْم َتَر َعْي ٌنَ ،وَل ْم َت ْس َم ْع أُ ُذ ٌنَ ،وَل ْم َي ْخ ُ
ال ِِّْن َس ٍ
انَ :ما أ َ
َب ْل َك َما ُه َو َم ْك ُت ٌ
ِِ
ين ُي ِحُّبوَن ُه».
للا لَّلذ َ
ُ
ولكن الكتاب المقدس فقط أخبرنا بأسمائها للتقريب والتعزية ليكون لنا صبر وتزكية.

 2اكليل ال يفنى

هو اكليل الفوز عندما يضبط االنسان نفسه ويجاهد في حياته الروحية ويجاهد ضد الخطية.
"التضحية بالذي يفنى تنال الذي ال يفني".
رسالة بولس الرسول األولى ِّلى أهل كورنثوس 12 :1
وُك ُّل من يج ِ
َما أ ِ
َما َن ْح ُن
اهُد َي ْضُب ُ
ُولئ َك َفلِ َك ْي َي ْأ ُخ ُذوا ِِّ ْكلِيالً َي ْفَنىَ ،وأ َّ
ط َن ْف َس ُه ِفي ُك ِل َش ْي ٍء .أ َّ
َ َْ َُ
َفِإ ْكلِيالً الَ َي ْفَنى.
االنسان المسيحي الذي قبل المسيح ربا ومخلصا اليزال يجب عليه ان يجاهد ويضبط نفسه في
كل شيء وهذا شبهه بولس الرسول بالرياضيين وتدريبهم لكي يفوزوا بأكاليل النصر وهذا الكالم
موجه لكل واحد منا .فالحياة الروحية ليست هي حياة االكل والشرب والكسل والخمول والتخاذل.
ولكن هناك فرق بين السعي في ميدان الرياضة وفي الميدان الروحي ،ففي األول يأخذ المكافأة
شخص واحد هو البطل وربما اثنين .أما في المجال الروحي والرياضة الروحية فكل من يجاهد
بالصالة والصوم والقراءة والتأمل وتنقية القلب والجهاد الروحي ضد الشهوات التي تنفى يحصل
على المكافأة التي ال تفني،
انجيل متى 6
َما أَْن َت َف َم َتى َصَن ْع َت َص َد َق ًة َفالَ ُت َع ِر ْف ِش َماَل َك َما َت ْف َع ُل َي ِميُن َك،
َ 3وأ َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يك َعالَ ِنَيةً.
وك َّالذي َيَرى في اْل َخ َفاء ُه َو ُي َج ِاز َ
 4لِ َك ْي َت ُكو َن َص َد َق ُت َك في اْل َخ َفاءَ .فأَُب َ

ِ
ِ ِ
وك
َما أَْن َت َف َم َتى َصَّلْي َت َف ْاد ُخ ْل َِِّلى ِم ْخ َد ِع َك َوأ ْ
َ 6وأ َّ
يك َّالذي في اْل َخ َفاءَ .فأَُب َ
َغلِ ْق َب َاب َكَ ،و َص ِل َِِّلى أَِب َ

ِ
ِ
ِ
يك َعالَ ِنَيةً.
َّالذي َيَرى في اْل َخ َفاء ُي َج ِاز َ

َما أَْن َت َف َم َتى ُص ْم َت َف ْاد ُه ْن َ ْأر َس َك َوا ْغ ِس ْل َو ْج َه َك،
َ 27وأ َّ
ِ
 21لِ َكي الَ َت ْظهر لِ َّلن ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
يك
وك َّالذي َيَرى في اْل َخ َفاء ُي َج ِاز َ
يك َّالذي في اْل َخ َفاءَ .فأَُب َ
اس َصائ ًماَ ،ب ْل ألَِب َ
ََ
ْ
َعالَ ِنَيةً.
جميعنا مدعوون للحصول على هذا اإلكليل ولكن هناك درجات في السماء لمن يجاهد أكثر "
فنجما يمتاز عن نجم في المجد" ( 2كو  .)42 :22وتعبير يضبط نفسه فالالعبون كانوا يمتنعون
ً
عن أنواع من الطعام والشراب ويلتزمون بنظام صعب ليحافظوا على أوزانهم .ويمتنعون عن
وروحيا مطلوب ان اقمع
المعاشرات الجنسية الخطأ حتى ال يستهلكوا قواهم ،وهذا مثال للمؤمنين
ً
جسدي وأستعبده فأجاهد بالصوم لكيال يتسلط عليا شهوة الطعام ومطلوب منى الجهاد في الصالة
للعالقة مع للا وتنقية القلب من الشهوات وتنقية الفكر من التكبر والحسد وغيره ومراقبة حواس
الجسد من الطياشة في الخطية والتحكم في اإلرادة على السير في الطريق الصحيح .وهم ينالوا
اكليل يفنى ألنه من نباتات يفنى بعد يومين او ثالثة اما نحن فإكليلنا ال يفنى لو ضبطنا أنفسنا
في كل شيء .ولهذا جاهد لتنال اكليل ال يفني وهو اكليل الجهاد الروحي.

 1اكليل الفرح
هو اكليل التبشير واجتذاب اخرين للمسيح" .فرح المسيح تنال اكليل الفرح"

رسالة بولس الرسول ِّلى أهل فيلبي 2 :4
ِ
ِ
هك َذا ِفي َّ ِ
ِ ِ
ِ
اء.
اق َِِّلْي ِه ْمَ ،يا ُسُرورِي َواِ ْكلِيلِي ،ا ْثُب ُتوا َ
اء َواْل ُم ْش َت َ
الرب أَُّي َها األَحَّب ُ
ِّ ًذا َيا ِّ ْخ َوتي األَحَّب َ

رسالة بولس الرسول األولى ِّلى أهل تسالونيكي 21 :1
ِ
ِ
يح ِفي
ام َربَِنا َي ُسو َع اْل َم ِس ِ
أل ْ
َن َم ْن ُه َو َر َج ُاؤَنا َوَفَر ُحَنا َواِ ْكل ُ
َم َ
يل ا ْفت َخ ِارَنا؟ أ َْم َل ْس ُت ْم أَْن ُت ْم أَْي ًضا أ َ
م ِج ِ
يئ ِه؟
َ
وهذا ما يسمى اكليل الفرح الذي يناله االنسان ألنه فرح قلب الرب بانه جذب للرب أبناء أي انه
اكليل التبشير فينال االنسان اكليل فرح مكافئة عن انه فرح قلب الرب باألبناء .فكل شخص تجذبه
للمسيح ال ينسى الرب تعبك في هذا ولن ينسى تعبك لكي تفرحه بأبناء من الحظيرة األخرى .ولكن
يجب ان تجاهد لتجذبهم للمسيح ليس لغرض افتخار أو مكافئة أرضية ولكن لغرض أن تفرح قلب
ابيك السماوي .الذين يبشرون طمعا في التظاهر امام الناس هؤالء قد استوفوا اجرهم.

 3اكليل البر
هو اكليل السعي والخدمة ببر والجهاد ألجل المسح وابناؤه "كن بار مع االخرين تنال اكليل البر"
رسالة بولس الرسول الثانية ِّلى تيموثاوس :4

ِ
ِ
ان،
اه ْد ُت اْل ِج َه َاد اْل َح َس َن ،أَ ْك َمْل ُت َّ
َ 7ق ْد َج َ
يم َ
الس ْع َيَ ،حف ْظ ُت اإل َ
ِ
ِ ِ ِِ
 1وأ ِ
الر ُّب َّ
س لِي
َخ ًا
يل اْل ِب ِرَّ ،ال ِذي َي َهُب ُه لِي ِفي ذلِ َك اْلَي ْومَِّ ،
الدَّي ُ
ان اْل َعاد ُلَ ،وَلْي َ
َ
ير َق ْد ُوض َع لي ِّ ْكل ُ
َفَق ْط ،بل لِج ِم ِ ِ
ورُه أَْي ًضا.
ين ُي ِحُّبو َن ُ
يع َّالذ َ
َْ َ
ظ ُه َ
فمن يجاهد في الخدمة ببر وليس بتكبر ،يخدم بغرض مساعدة أوالد للا بأمانة وليس بغرض
تظاهر او تكبر او مكسب مادي .يعطي بسخاء وال يعاير يكافئ الرب هذا االنسان ان جاهد ألجل
المسيح وابناؤه ويكمل خدمته الي النهاية ويكمل السعي المطلوب منه فأكملت السعي تشير لمن
يجري ويسعي إلدراك شيء وهو كان يسعى لنشر اإلنجيل وخدمة أوالد للا .وأيضا يجاهد لكي
يحافظ على االيمان (حفظت االيمان) فجاهد لكي تحافظ على االيمان المستقيم لك وألسرتك
ولتالميذ مدارس االحد بتسليمهم االيمان الذي تسلمته من اباءك والفهم الصحيح للكتاب المقدس
الذي له شروط
اوال يكون مؤيد بالكتاب المقدس وال يتعارض معه بوضوح ويكون يتفق مع عمل الروح القدس
رسالة يوحنا الرسول األولى 2 :4
َحَّباء ،الَ ُتص ِد ُقوا ُك َّل روح ،ب ِل ام َت ِحُنوا األَرواح :هل ِهي ِمن ِ
ِ
للا؟ أل َّ ِ
اء َك َذَب ًة
َْ َ َْ َ َ
َ
َن أَْنبَي َ
ُ ٍ َ ْ
أَُّي َها األ ُ
َك ِث ِ
ين َق ْد َخَر ُجوا َِِّلى اْل َعاَل ِم.
ير َ
واي تقليد يخالف الكتاب المقدس بوضوح هو مرفوض
ثانيا يكون مؤيد بشهود كثيرين
رسالة بولس الرسول الثانية ِّلى تيموثاوس 1 :1

ير َ ِ
َو َما َس ِم ْع َت ُه ِمِني ِب ُش ُهوٍد َك ِث ِ
ين أَْي ًضا.
َن ُي َعلِ ُموا َ
اء أ ْ
آخ ِر َ
ين ،أ َْود ْع ُه أَُن ً
اءَ ،ي ُكوُنو َن أَ ْك َف ً
ُمَن َ
اسا أ َ
ولهذا نقبل التفسيرات او التنظيمات التي اتفق عليها االباء االوائل واستمرت حتى االن وال نقبل
اآلراء الشاذة سواء ظهرت متفردة في اي قرن او تظهر هذه االيام وغير مؤيده بتفسير وشرح
االباء .بل رفض التقليد المتفق على مفهوم واحد للكتاب المقدس هو الذي جعل كثيرين هذه االيام
كل منهم يفسر الكتاب حسب رايه الشخصي وحسب هواه ويلوي نصوص ليجعلها تتفق مع فكره.
ثالثا يكون غير متعارض مع التقاليد الكنيسة األخرى الواضحة
رابعا يكون مقبوال من الكنائس وبخاصة الكنيسة االولي
خامسا ال يخالف ق اررات المجامع المسكونية وبخاصة قبل انقسام الكنيسة
رسالة بولس الرسول الثانية ِّلى تيموثاوس 1 :1
ير َ ِ
َو َما َس ِم ْع َت ُه ِمِني ِب ُش ُهوٍد َك ِث ِ
ين أَْي ًضا.
َن ُي َعلِ ُموا َ
اء أ ْ
آخ ِر َ
ين ،أ َْود ْع ُه أَُن ً
اءَ ،ي ُكوُنو َن أَ ْك َف ً
ُمَن َ
اسا أ َ

وهذا النوع من االكاليل يفوز به من يبذلوا أنفسهم في خدمة اخوة الرب سواء مرضي او محتاجين
او مسجونين او أي نوع من أنواع الخدمات التي يقدمها االنسان إلخوته أبناء للا ويحافظ على
االيمان المستقيم .مثل هؤالء هم الذين يبنون فوق ويكنزون في السماء ال على األرض.
انجيل متى 6

وز َعَلى األَْر ِ
الس ِارُقو َن
« 21الَ َت ْكِن ُزوا َل ُك ْم ُكُن ًا
وس َو َّ
الص َدأَُ ،و َحْي ُث َيْنُق ُب َّ
ض َحْي ُث ُي ْف ِسُد ُّ
الس ُ
َوَي ْس ِرُقو َن.
وز ِفي َّ ِ
ِ
َ 12ب ِل ا ْكِن ُزوا َل ُك ْم ُكُن ًا
وس َوالَ َص َدأٌَ ،و َحْي ُث الَ َيْنُق ُب َس ِارُقو َن َوالَ
الس َماءَ ،حْي ُث الَ ُي ْفسُد ُس ٌ
َي ْس ِرُقو َن،
اك َي ُكو ُن َقْلُب َك أَْي ًضا.
 12أل ََّن ُه َحْي ُث َي ُكو ُن َكْن ُز َك ُهَن َ

 4اكليل الحياة
وهو اكليل الذين يحتملون االضطهاد بفرح والضيقات بشكر والتجارب بأنواعها من اجل اسم
المسيح حتى لو وصل االمر الي الموت واالستشهاد على اسم المسيح
رسالة يعقوب 21 :2
التج ِربةَ ،أل ََّنه ِِّ َذا َت َزَّكى يَنال« ِِّ ْكلِيل اْلحي ِ
ِ
ِ
ِ
الر ُّب
اة» َّال ِذي َو َع َد ِب ِه َّ
ُ
ُ
َ ََ
وبى ل َّلر ُج ِل َّالذي َي ْح َتم ُل َّ ْ َ
طَ
َ ُ
ِِ
ين ُي ِحُّبوَن ُه.
لَّلذ َ

سفر رؤيا يوحنا الالهوتي 22 :1
َّ ِ
الَ َت َخ ِ
ِ
َن يْل ِقي بع ًضا ِمْن ُكم ِفي ِ
الس ْج ِن
ف اْلَب َّت َة ِم َّما أَْن َت َع ِت ٌ
يد أ ْ
يس ُم ْزِم ٌع أ ْ ُ َ َ ْ
َن َت َتأَل َم ِبهُ .ه َوَذا ِِّْبل ُ
ْ
َميًنا َِِّلى اْلمو ِت َفسأُع ِطيك ِِّ ْكلِيل اْلحي ِ
امُ .ك ْن أ ِ
ِ
ِ
اة.
ق َع َشَرَة أََّي ٍ
َ ْ َ
ل َك ْي ُت َجَّرُبواَ ،وَي ُكو َن َل ُك ْم ضْي ٌ
َْ
َ ََ

اكليل التجارب هو تعزية قوية ألن من يحتمل ،يتدرب على حياة التسليم ويكتسب الصبر وينمو
روحيا ،ويتقابل مع المسيح المتألم ويزداد معرفة بشخص المسيح فيحبه ويختبر التعزيات
ً
السماوية وينتظر بشوق ورجاء ِّكليل الحياة وهو تزكى أي تنقى من محبة العالم التي هي عداوة
هلل ولم يحب شيء في العالم أكثر من للا فكانت التجارب له هي كالنار التي تصفى الذهب من
الشوائب ،صارت نافعة له وتقلل محبته للعالم
رسالة بطرس الرسول االولي 2
 7 :2لكي تكون تزكية ايمانكم و هي اثمن من الذهب الفاني مع انه يمتحن بالنار توجد للمدح و
الكرامة و المجد عند استعالن يسوع المسيح
هذا ِّذا احتملها بصبر ودون تذمر.
وهذه األمانة في التحمل يجب أن تكون امانة الي الموت من أجل ِّكليل الحياة يقبل المؤمن كل ألم
وضيق محتمالً أن يموت من اجل ان ال يترك المسيح .والذي يفوز ال يغلبه الموت الثاني بل يفوز
بالحياة األبدية مع المسيح

 2اكليل المجد
وهو اكليل الرعاة والقادة الروحيين وكل من اؤتمن على رعية
رسالة بطرس الرسول األولى :2

يح ،و َش ِريك اْلمج ِد اْلع ِت ِ
الشي َخ رِفيَقهم ،و َّ ِ
الشي ِ ِ
ِ
يد
وخ َّالذ َ
 2أَ ْطُل ُب َِِّلى ُّ ُ
َ َْ َ
الشاه َد آلالَمِ اْل َمس ِ َ
ين َبْيَن ُك ْم ،أََنا َّ ْ َ ُ ْ َ
َن ُي ْعَل َن،
أْ
اض ِطر ٍار بل ِب ْ ِ
ِ َّ ِ
ِ
َّ
اط،
يح َب ْل ِبَن َش ٍ
االختَي ِارَ ،والَ ل ِرْب ٍح َق ِب ٍ
ْ 1ار َع ْوا َرِعَّي َة للا التي َبْيَن ُك ْم ُنظ ًارا ،الَ َع ِن ْ َ َ ْ
ِ ِ
ِ
َم ِثَل ًة لِ َّلرِعَّي ِة.
َ 3والَ َك َم ْن َي ُس ُ
ود َعَلى األَ ْنصَبةَ ،ب ْل َصائ ِر َ
ين أ ْ
ظهر رِئيس ُّ ِ
ِِ
يل اْل َم ْج ِد َّال ِذي الَ َيْبَلى.
َ 4و َم َتى َ َ َ َ ُ
الر َعاة َتَناُلو َن ِّ ْكل َ
فالذي يوليه للا خدمة معينة على رعية سواء فصل في مدارس أحد او كنيسة او اسقفية او غيرها
أو حتى اسره البد ان يكون راعي صالح مثال سيده المسيح لينال من المسيح اكليل المجد.
وأيضا يفوز به األمهات الذين يسعون لتربية اوالدهن في البر وتثبيتهن في االيمان
رسالة بولس الرسول األولى ِّلى تيموثاوس 22 :1
ِ
لكَّنها س َت ْخُل ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
اإليم ِ
اس ِة َم َع َّ
الت َعُّق ِل.
ُ
ان َواْل َم َحَّبة َواْلَق َد َ
َو َ َ
ص بوالََدة األ َْوالَدْ ِّ ،ن َثَب ْت َن في َ

يقول الرسول "أنا الشيخ رفيقهم" دون أن يميز نفسه أنه رئيس عليهم كما يدعي البعض ،بل
كدستور لتالميذهِّ ،نه ليس بينهم رئيس ،بل من أراد
وزميل لهم .هذا ما وضعه الرب
كواحد منهم
ٍ
ٍ
أن يكون أوًال فليكن آخر الكل وخادما للكل.
ِّنجيل مرقس 32 :1

َن ي ُكو َن أ ََّوالً َفي ُكو ُن ِ
آخَر اْل ُك ِل َو َخ ِاد ًما
ال َل ُه ْمَ ِِّ« :ذا أََرَاد أ َ
َ
َحٌد أ ْ َ
َف َجَل َ
س َوَن َادى اال ْثَن ْي َع َشَر َوَق َ
لِْل ُك ِل».
أي اهم صفة لمن يريد ان ينال هذا االكليل من الرعاة وهو التواضع
ثانيا االهتمام "ارعوا رعية للا التي بينكم" :الخدمة هي رعاية ،فيها يقدم الخادم للمخدومين كل ما
يحتاجون ِّليه ،نظار أي يكونوا رقباء ذوي عينين مفتوحتين حذرين وحكماء في توجيه رعية للا
فال يغفل عن رعيته ألنها نفوس ثمينة دفع ثمنها المسيح اذ مات عنها فال يضيع نفس منها.
ثقيل ملزم به ،بل يرعى بفرح
ثالثا ال عن اضطرار بل اختيار وفرح :ال ينظر ِّلى الخدمة
كحمل ٍ
ٍ
وسرور ،ألنه خادم في كرم أبيه السماوي .فهو ليس عبد او موظف بل هو ابن يعمل في ملك
ابيه.
أهداف زمني ٍة فال يهتم بالخدمة ألجل التظاهر
رابعا ليس لربح قبيح :ال يخدم الراعي بقصد تحقيق
ٍ
او االفتخار او لينال المدح او الشهرة او المكسب المادي بل بذهن متيقظ نحو الرعية يهتم
بخالصهم وحياتهم مع الرب.
خامسا بنشاط :أي مهتم بهم باستمرار بنشاط وليس عن تفضل بالقليل من وقت راحته فقط.
سادسا وال كمن يسود على األنصبة :ال يتطلع الراعي ِّلى الرعية كنصيب له ،يستغلها فيستولى
عليها ويسيطر لخدمته ،بل يحبها ويخدمها ويكون بالفعل في مكانة خدام لها وليس رئيس.
مثال أمام رعيته ،سلوكه وحياته وكل تصرفاته وعظ عملي لكيال
سابعا يصير مثال للرعية الراعي ٌ
يعثرهم.

والذي يفعل هذا ينتظر متي يظهر رئيس الرعاة تنالون ِّكليل المجد الذي ال يبلى :كرئيس للرعاة
صاحب مجد متى ظهر يقدم للرعاة الذين تحت يده وقد تمثلوا به ورعوا رعيته أن يشتركوا معه في
المجد األبدي.

هذه االكاليل الخمس ليس بشرط ننالها كلها فكل واحد حسب جهاده وحسب احتماله وسعيه
وامانته وانتظاره....
واهم شيء اننا ال نتعب ألجل المكافئة ولكن ألجل المسيح فأي مكافئة دون المسيح هي عذاب
فغرضنا ليس مكسب أبدى ولكن غرضنا ان نفوز بعريسنا السماوي الرب يسوع المسيح.

وأخي ار متى ننال هذه االكاليل؟
ينالها من يقفوا عن يمين كرسي المسيح
متي 12
 32 :12ومتى جاء ابن االنسان في مجده وجميع المالئكة القديسين معه فحينئذ يجلس على
كرسي مجده
 31 :12ويجتمع امامه جميع الشعوب فيميز بعضهم من بعض كما يميز الراعي الخراف من
الجداء

 33 :12فيقيم الخراف عن يمينه والجداء عن اليسار
 34 :12ثم يقول الملك للذين عن يمينه تعالوا يا مباركي ابي رثوا الملكوت المعد لكم منذ تأسيس
العالم

رسالة بولس الرسول الى أهل رومية 24
 22 :24واما انت فلماذا تدين اخاك او انت ايضا لماذا تزدري بأخيك ألننا جميعا سوف نقف امام
كرسي المسيح

رسالة بولس الرسول الثانية ِّلى أهل كورنثوس 22 :2
ِ
يح ،لِيَنال ُك ُّل و ِ
ِ
ِ
ان ِباْل َج َس ِد ِب َح َس ِب َما
اح ٍد َما َك َ
َ
أل ََّن ُه الَُبَّد أََّنَنا َجم ً
ام ُكْرس ِي اْل َمس ِ َ َ
َم َ
يعا ُن ْظ َهُر أ َ
ان أ َْم َشًّار.
َصَن َعَ ،خْيًار َك َ
فيها درجات مختلفة من اللمعان
رسالة بولس الرسول األولى ِّلى أهل كورنثوس 42 :22
الش ْم ِ
آخُرَ ،وم ْجُد ُّ
م ْجُد َّ
َن َن ْج ًما َي ْم َت ُاز َع ْن َن ْج ٍم ِفي
آخُر .أل َّ
الن ُجو ِم َ
س َش ْي ٌءَ ،و َم ْجُد اْلَق َم ِر َ
َ
َ
اْل َم ْج ِد.

والمكافئة مضاعفه بما ال يقارن
ِّنجيل لوقا 27 :21
الصالِح! أل ََّنك ُكْن َت أ ِ
ِِ
َميًنا ِفي اْلَقلِ ِ
ان َعَلى َع ْش ِر
يلَ ،فْلَي ُك ْن َل َك ُسْل َ
طٌ
َ
ال َل ُه :نع َّما أَُّي َها اْل َعْبُد َّ ُ
َفَق َ
ُم ْد ٍن.

واألآلم الحاضر للفوز بالمسيح ال تقاس وال تقارن بالمكافئة
رسالة بولس الرسول ِّلى أهل رومية 21 :1
ِ ِِ
ِ
ِ
الزم ِ
َن ُي ْس َت ْعَل َن ِفيَنا.
َح ِس ُب أ َّ
اس ِباْل َم ْجد اْل َعتيد أ ْ
َفِإني أ ْ
ان اْل َحاض ِر الَ ُتَق ُ
َن آالَ َم َّ َ

فمن جاهد كثير يكافأ كثير
رسالة بولس الرسول الثانية الي اهل كورنثوس 1
 6 :1هذا وان من يزرع بالشح فبالشح ايضا يحصد ومن يزرع بالبركات فبالبركات ايضا يحصد
 7 :1كل واحد كما ينوي بقلبه ليس عن حزن او اضطرار الن المعطي المسرور يحبه للا
 1 :1وللا قادر ان يزيدكم كل نعمة لكي تكونوا ولكم كل اكتفاء كل حين في كل شيء تزدادون
في كل عمل صالح

 1 :1كما هو مكتوب فرق اعطى المساكين بره يبقى الى االبد

رسالة بولي الرسول الي اهل أفسس
 6 :6ال بخدمة العين كمن يرضي الناس بل كعبيد المسيح عاملين مشيئة للا من القلب
 7 :6خادمين بنية صالحة كما للرب ليس للناس
 1 :6عالمين ان مهما عمل كل واحد من الخير فذلك يناله من الرب عبدا كان ام ح ار

رسالة بولس الرسول الي اهل غالطيه
 7 :6ال تضلوا للا ال يشمخ عليه فان الذي يزرعه االنسان اياه يحصد ايضا
 1 :6الن من يزرع لجسده فمن الجسد يحصد فسادا ومن يزرع للروح فمن الروح يحصد حياة
ابدية
فجاهدوا لتفوزوا بالمسيح الذي هو أعظم نصيب .امين تعال أيها الرب يسوع

والمجد هلل دائما

