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 خططيیئة في االمحلّة
 االجززء ااألوولل 
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1خططيیئة في االمحلّة٬، االجززء   
-1: 32خررووجج  6  

 
 
 

٬، ووسووفف نقررأأ في 10كووررنثووسس  1اافتح معي على  ااررجووكك٬، اانهھ معككإإذذاا كانن لدديیكك االكتابب االمقددسس٬، ووآآملل 
سفرر االخررووجج بعدد قليیلل.  

 
حاجتنا لررؤؤيیة قددااستهھ تعوودد االى كنيیستهھ. أأرريیددكمم أأنن تنظظرروواا االى أأرريیدد أأنن نتحددثث عنن قددااسة هللا٬، ووعمقق 

تعلمنا كيیفف نقررأأ وونفهھمم  10كووررنثووسس  ٬1، ألنن 10كووررنثووسس  1صووررةة االخططيیئة في االمحلة. نبددأأ بب 
. هھھھذذاا االعهھدد االجدديیدد٬، ررجلل يیددعى بوولسس٬، يیكتبب االتالي: 6: 10كووررنثووسس  1. اانظظرروواا معي االى 32خررووجج 

ا حتى ال نكوونن نحنن مشتهھيینن شرروورًراا كما ااشتهھى أأوولئكك. فال تكوونوواا عبددةة "ووهھھھذذهه ااألموورر حددثتت مثاالً لن
: 10كوو  1ااووثانن كما كانن أأناسس منهھمم٬، كما هھھھوو مكتووبب: " جلسس االشعبب لألكلل وواالشرربب ثمم قاموواا للعبب" (

6- ). هھھھوو يیقتبسس منن االعهھدد االقدديیمم. يیقتبسس منن نفسس االمقططع االذذيي سنددررسهھ. يیتحددثث قليیالً ثمم يیصلل إإلى ااآليیة 7
وولل هھھھذذاا٬، "هھھھذذهه ااألموورر جميیعهھا أأصابتهھمم مثاًال ووُكتَبتت إلنذذااررنا٬، نحنن االذذيینن اانتهھتت االيینا أأووااخرر ٬، وويیق11

). 11: 10كوو  1االددهھھھوورر" (  
 

حددثث كمثالل لنا.  32اارريیددكمم اانن تفهھموواا منن ااآلنن أأنن ما نحنن على ووشكك أأنن ننظظرر االيیهھ في سفرر االخررووجج 
لعهھدد االقدديیمم هھھھي مالحظظة على حيیاتنا االررووحيیة٬، هھھھوو تحذذيیرر لنا. ااذذاا هھھھذذهه االقصة االقدديیمة منذذ بدداايیة اا 32خررووجج 

في سفرر  االيیساررحيیاتي٬، ووعلى عالقتنا مع هللا. وواانتت مددرركك هھھھذذاا االمبددأأ٬، ااررجع معي إإلى ووعلى حيیاتكك٬، 
).32(هھھھوو االسفرر االثاني في االكتابب االمقددسس٬، تكوويینن٬، خررووجج  1. سنبددأأ في ااآليیة 32االخررووجج   

 
قبلل بضعة ااسابيیع. مجرردد  33يیاقق. كنا في سفرر االخررووجج بيینما اانتمم تفتحوونن كتبكمم٬، ددعوونا ننظظرر االى االس

تذذكيیرر٬، كانن شعبب هللا مستعَبدًداا في مصرر في بدداايیة سفرر االخررووجج٬، ووااططلقهھمم هللا منن االعبوودديیة في مصرر منن 
خاللل ضررباتت خاررقة٬، شقق االبحرر إإلى نصفيینن٬، ااررسلل شعبهھ عبرر ااررضض يیابسة٬، ااعططاهھھھمم االططعامم منن 

جبلل سيیناء حيیثث أأعططاهھھھمم االووصايیا االعشرر٬، ووأأعططاهھھھمم االشرريیعة  االسماء وواالماء منن االصخوورر٬، ووجلبهھمم إإلى
. أأعططى هللا شعبهھ االشرريیعة٬، ووبعدد ذذلكك صعدد 24ووددخلل في عهھدد معهھمم٬، ووتثبتت هھھھذذاا االعهھدد في خررووجج 

لقاء هللا. ووكانن االناسس في أأسفلل االجبلل. بيینما كانن مووسى٬، ممثلل شعبب هللا٬، لمووسى مررةة أأخررىى االى االجبلل 
).1: 32أأسفلل االجبلل فعلل هھھھذذاا (خرر في أأعلى االجبلل٬، شعبب هللا في   

 
ْعبُب َعَلى هھھَھارُروونَن وَوَقالوُواا لَ  ْعبُب أأنَنَّ ُمووَسى أأَْبطَطأَ ِفي االنُّزُزوولِل ِمنَن ااْلَجَبلِل٬، ااْجَتَمَع االشَّ ا رَرأأىَى االشَّ قمُِم ااْصَنْع «هُھ: وَوَلمَّ

ُجلَل االَّذِذيي  ».أأَْصَعدَدَنا ِمنْن أأرَْرضِض ِمْصرَر٬، الَ َنْعَلمُم َماذَذاا أأََصاَبهھُ َلَنا آآلهَِھًة َتِسيیرُر أأََماَمَنا٬، ألنَنَّ هھھھذَذاا ُمووَسى االررَّ  
هھھَھبِب االَِّتي ِفي آآذَذاانِن ِنَساِئُكمْم وَوَبِنيیُكمْم وَوَبَناِتُكمْم وَوأْأُتووِني ِبهَھا«َفَقالَل َلهُھمْم هھھَھارُروونُن:  2   ».ااْنزِزُعوواا أأَْقرَرااطَط االذذَّ
هھھَھبِب االَِّتي  3 ْعبِب أأَْقرَرااطَط االذذَّ ِفي آآذَذااِنهِھمْم وَوأأََتوْواا ِبهَھا إإَِلى هھھَھارُروونَن.َفَنزَزعَع ُكللُّ االشَّ  
رَرههُ ِباإلِزْزِميیلِل٬، وَوَصَنَعهُھ ِعْجالً َمْسُبووًكا. َفَقالوُواا:  4 هھھھذِذهِه آآلهَِھُتكَك يَیا إإِْسرَرااِئيیلُل االَِّتي «َفأََخذَذ ذذلكَِك ِمنْن أأيَْیدِديیهِھمْم وَوَصووَّ

».أأَْصَعدَدْتكَك ِمنْن أأرَْرضِض ِمْصررَ   
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ا َنظَظرَر هھھَھارُروونُن بَ  5 ببِّ «َنى َمذْذَبًحا أأََماَمهُھ٬، وَوَنادَدىى هھھَھارُروونُن وَوَقالَل: َفَلمَّ ».َغدًداا ِعيیدٌد لِلررَّ  
ْعبُب لِألَْكلِل وَواالشُّرْربِب ثُ  6 ُموواا ذَذَباِئَح َسالََمٍة. وَوَجَلسَس االشَّ رُروواا ِفي ااْلَغدِد وَوأأَْصَعدُدوواا ُمْحرَرَقاتٍت وَوَقددَّ ممَّ َقاُموواا لِلَِّعبِب.َفَبكَّ  
ببُّ لُِمووسَ  7 هُھ َقدْد َفَسدَد َشْعُبكَك االَّذِذيي أأَْصَعدْدَتهُھ ِمنْن أأرَْرضِض ِمْصرَر.«ى: َفَقالَل االررَّ ااذْذهھھَھبِب ااْنزِزلْل. ألَنَّ  
رِريیقِق االَّذِذيي أأوَْوَصيْیُتهُھمْم ِبهِھ. َصَنُعوواا َلهُھمْم ِعْجالً َمْسُبووًكا٬، وَوَسَجدُدوواا َلهُھ وَوذَذَبُحوواا  8 َلهُھ وَوَقالوُواا: زَزااُغوواا َسرِريیًعا َعنِن االططَّ

».إإِْسرَرااِئيیلُل االَِّتي أأَْصَعدَدْتكَك ِمنْن أأرَْرضِض ِمْصررَ هھھھذِذهِه آآلهَِھُتكَك يَیا   
ببُّ لُِمووَسى:  9 َقَبِة.«وَوَقالَل االررَّ ْعبَب وَوإإذَِذاا هھھُھوَو َشْعبٌب ُصْلبُب االررَّ رَرأأيَْیتُت هھھھذَذاا االشَّ  
-1: 32خررووجج ». َفاآلنَن ااْترُرْكِني ليَِیْحَمى َغَضِبي َعَليْیهِھمْم وَوأأُْفِنيَیهُھمْم٬، َفأَُصيیِّرَركَك َشْعًبا َعظِظيیًما 10 10  

 
. ساعددنا على ررؤؤيیة ما يیسببب 32يیا رربب٬، نصلي أأنن تساعددنا على اانن نستجيیبب لتحذذيیرر سفرر االخررووجج 

االغضبب االمقددسس االُمفني. وويیا رربب ساعددنا ليیسس فقطط لررؤؤيیة خططايیاهھھھمم٬، وولكنن ساعددنا أأنن نررىى أأنفسنا في مررآآةة 
االمسيیح. باسمم يیسووعع هھھھذذاا االنصص. ساعددنا على ررؤؤيیة خططايیانا٬، ووساعددنا على ررؤؤيیة خالصكك االعظظيیمم في 

.نصلي٬، نددررسس٬، نبشرر بهھ وونعبددهه. آآميینن  
 

االترركيیزز في هھھھذذاا االمقططع ليیسس على االخططيیئة االفرردديیة أليي شخصص كانن. بالعكسس٬، االترركيیزز هھھھنا هھھھوو على 
٬، قالل لهھ: اانززلل ألنن شعبكك 7يیة آآنددما قالل هللا لمووسى اانن يینززلل في االخططيیئة ووسطط شعبب هللا. ااترروونن٬، ع

ترركيیززنا االيیوومم على خططيیئة االفرردد في االكنيیسة. بلل يیجبب اانن يیكوونن ترركيیززنا ااخططأ. لذذلكك٬، ال يیجبب اانن يیكوونن 
على خططيیئتنا ككنيیسة. اانتت وواانا مًعا في هھھھذذاا ااألمرر. لقدد تحددثنا عنن ااألمرر في آآخرر بضعة عظظاتت٬، نحنن 

 ىهھھھوو عل 32شعبهھ. وواالترركيیزز في خررووجج جماعة إإيیمانن٬، نحنن شعبب ووااحدد٬، نحنن مًعا في هھھھذذاا ااألمرر٬، نحنن 
خططيیئة االشعبب.  

 
ااعترراافنا االَجماعي..  

 
. هھھھذذهه 32ططررقق نحنن كشعبب االكنيیسة االيیوومم نعكسس فيیهھا شعبب خررووجج  4ما اارريیدد فعلهھ ااآلنن هھھھوو اانن ااظظهھرر لكمم 

حقائقق ثقيیلة. ال ااوودد اانن ااقوولل ااننا نعكسس هھھھذذهه ااألموورر في االكنيیسة االيیوومم. لكني ااؤؤمنن ااننا نعكسهھا هھھھنا في 
. قدد يیقوولل 2008ططيیئة محلة االكنيیسة في تعكسس خ 32االددااخلل. اانا ااؤؤمنن اانن خططيیئة االمحلة في خررووجج 

بعضكمم٬، لكنن ليیسس لدديینا عجوولل ذذهھھھبيیة. سيیددااتي ووساددتي٬، االكنيیسة االيیوومم مليیئة بالعجوولل االذذهھھھبيیة٬، وواانا مقتنع 
اانن كنيیستنا مليیئة بالعجوولل االذذهھھھبيیة. لذذاا ااوودد اانن ااقووددكمم كووني ررااعي هھھھذذهه االكنيیسة٬، باعترراافف َجماعي مبني 

ططررقق عليینا اانن نعتررفف بهھا بالتمامم ووبما تفعلهھ هھھھنا. ٬4، 32على االمررآآةة االتي نررااهھھھا في خررووجج   
 

ال إإيیماًنا ررااسخ لدديیهھممقاددةة  سعيینا خلفف لقدد  
مووسى وويیشووعع . ال قناعة لهھممنحنن٬، كشعبب هللا٬، (ااكرررر٬، ليیسس كأفرراادد)٬، كشعبب هللا ااقمنا قاددةة ااوولل ااعترراافف: 

: 24يیهھتمم بالشعبب (خررووجج على االجبلل. يیشووعع يینتظظرر مووسى بيینما مووسىىى يیتحددثث مع هللا. ترركا هھھھارروونن 
٬، 1: 32) قالل مووسى٬، :"هھھھارروونن سيیكوونن االقائدد في غيیابنا" وويیقوولل االكتابب االمقددسس في ااوولل خررووجج 14
ْعبُب َعَلى هھھَھارُروونَن وَوَقالوُواا لَ " َ ِفي االنُّزُزوولِل ِمنَن ااْلَجَبلِل٬، ااْجَتَمَع االشَّ ْعبُب أأنَنَّ ُمووَسى أأَْبطَطأ ا رَرأأىَى االشَّ قمُِم «هُھ: وَوَلمَّ

يیووًما على االجبلل٬،  40تقوولل ااأليیة "اانن مووسى اابططأ في االنززوولل" اامضى مووسى  "آآلهَِھًة َتِسيیرُر أأََماَمَنا ااْصَنْع َلَنا
ااكثرر منن شهھرر. كمم اانهھ مذذهھھھلل اانن شعبب هللا٬، االذذيي أأُعِتقَق منن سنيینن منن االعبوودديیة٬، ووأأُنِقذَذ منن االضررباتت؛ ووررأأىى 

حضوورر هللا  ووشهھددررقق عجائبيیة؛ ررأأىى هللا يیسدددد ااحتيیاجاتهھمم ططوواالل االررحلة بططوواالبحرر يینقسمم االى قسميینن؛ 
لهھة. نرريیددكك اانن بآ هھددخلل بعهھدد مع هللا؛ بعدد شهھرر ووااحدد٬، ااتى االى هھھھارروونن يیططالبوويُیعلنن اامامهھ على االجبلل؛ 

تصنع لنا آآلهھة نثقق بهھا. ووهھھھارروونن فعلل تماًما ما ططلبهھ االشعبب منهھ. ااعططى االقائدد٬، االشعبب االخاططئ تماًما ما 
ططلبووهه منهھ.   
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حضاررةة كنسيیة تتمحوورر كثيیرًراا حوولل نفسس االصووررةة. نحنن نبحثث عنن قاددةة يیعططووننا اانا على قناعة ااننا خلقنا 
. نرريیددهھھھمم اانن اناجحً  ااما نرريیددهه. نرريیدد قاددةة يیجذذبوونن االحشوودد وويیررضوونن االناسس٬، ووإإنن فعلل ذذلكك يیكوونن قائددً 

يیعططووننا ما نحنن نعتبررهه نجاًحا٬، بغضض االنظظرر عنن حيیاتهھمم االررووحيیة٬، بغضض االنظظرر عنن معررفتهھمم االكتابيیة٬، 
عنن قددااستهھمم ووططهھاررتهھمم٬، نحنن نرريیدد شعبيیتهھمم. نرريیددهھھھمم اانن يیعططووننا ما نرريیدد. ال يیتططلبب ااألمرر  بغضض االنظظرر

االكثيیرر منن االووقتت لكي نررىى عبرر االكنيیسة االمحليیة جمعاء اانن فكرر االكنيیسة االيیوومم مرركزز على تلبيیة حاجاتت 
خططيیئة في االمحلة".  نن االعظظةووِ نْ عَ االيیوومم يیقوولوونن "ال تُ  قاددةة االكنيیسةاالووااقع٬، االكثيیرر منن االناسس وومططالبهھمم. في 

هھھھلل بررأأيیكك هھھھذذاا سيیحمسس االناسس صباحح يیوومم ااألحدد عنددما يیأتوونن االى االكنيیسة؟ ستتحددثث عنن االخططيیئة في 
االمحلة؟ تحددثث عما يیرريیح االناسس٬، تحددثث عما يیفررحهھمم.  

 
سيیددااتي ساددتي٬، اانا مقتنع اانني سأكوونن ااررتكبب خططيیئة هھھھارروونن إإذذاا ووقفتت اامامم شعبب هللا ووسطط مسيیحيیة ووثنيیة 

إإنن حاوولتت اانن حبب هللا. تاالرريیاضة٬، وواالعائلة ااكثرر مما وواالنجاحح٬، وواالمررااكزز٬، وواالقووةة٬، وواالجنسس٬، ووتحبب االمالل٬، 
ااقووددكمم نحوو مسيیحيیة مرريیحة٬، مسليیة٬، مليیئة بالعظظاتت عنن االتووااضع وواالنعمة االتي ترريیحنا ووسطط خططيیتنا٬، لكنن 

؛ إإنن قددتكمم بمسيیحيیة ال تجعلنا نووااجهھ خططيیتنا؛ إإنن قددتكمم بحضاررةة مسيیحيیة تقددمم االتقاليیدد االبشرريیة على حقق هللا
 ما نرريیددهه على مال يي شيء.. هھھھذذاا ما نرريیددهه٬، وولقدد ااعططيینا ااألوولوويیةررخيیصة تعددكمم بكلل شيء ووال تكلفكمم اا

سعيینا خلفف قاددةة ددوونن قناعةيیقوولل هللا ااننا نحتاجهھ٬، وولقدد   
 

تهھمم سيیددااتي ساددتي٬، نحنن شعبب تمرردد على االهھ ااززلي االقددااسة٬، وولقدد ااقمنا قاددةة غيیرر مؤؤمنيینن بذذلكك٬، ال بحيیا
–اانن هھھھذذاا مووضووعع يیسهھلل ططررحهھ  االشخصيیة ووال كقاددةة للكنيیسة. ال تعتقددوواا ألني ااعلمم اانني سأحاَسبب  

لدديیهھمم فيیما يیتعلقق  قناعةعليینا اانن نتووبب لبحثنا عنن قاددةة ال  سس كلمة هللا االمووضووعة اامامنا. لكننبحسبب مقيیا
.ررااسخ لهھمم يیماننال إإقاددةة  سعيینا خلففبالقددااسة٬، وواالططهھاررةة٬، ووبقووةة كلمة هللا. لقدد   

 
تكرريیسسددوونن  اخالصً قدد اابتكررنا ل  
تكرريیسس. يیجبب اانن نددرركك ددوونن  اخالصً  اابتكررنا. لقدد عنن االتكرريیسساالخالصص  فصلناعترراافف االثاني: لقدد الاا

إإلهھ في  صنعكانن منن االشائع جدداا . هھھھذذهه ااألنووااعع منن ااآللهھةكانوواا يیعبددوونن ٬، مصرر اانهھمم عنددما كانوواا عبيیدًداا في
-شكلل حيیوواانن مثلل هھھھذذاا مماررسة شائعة في مصرر٬،  تلكككانن لهھ٬،  أأوو تمثيیلل إلهللا حًقاصنما. ووسووااء كانن ذذلكك  

في عباددةة  ووننسنغميیمم ررغمم ذذلكك هھھھمصرر٬، وو خلصُص منن٬، أأنن شعبب هللا سخرريیة كلهھايیجعلل هھھھذذهه االصووررةة  مما
ُحرِررروواا منهھا.االتي ااألموورر في تلكك  لكنهھمم يینغمسووننمنن ذذلكك٬،  تحرريیررهھھھممآآلهھة مصرر. لقدد تمم   

 
– 4اانظظرروواا االى آآيیة  ووصنع منهھ ووثًنا بشكلل  منن ذذهھھھبب قوولل اانن هھھھارروونن ااخذذ ما ااعططوونهھمشووقة جدًداا٬، تاانهھا  

هھھھذِذهِه آآلهَِھُتكَك يَیا إإِْسرَرااِئيیلُل االَِّتي أأَْصَعدَدْتكَك ِمنْن . تقوولل ااآليیة اانهھمم قالوواا "شّكلهھ بأددااةة؛ اانظظرروواا ما يیقوولهھ عجلل٬، 
هھھھذِذهِه آآلهَِھُتكَك يَیا يیستخددموونهھا هھھھنا٬، " ٬،ما ددخلل بعهھدد مع شعبهھنفسس االعباررةة االتي قالهھا هللا عندد ».أأرَْرضِض ِمْصررَ 

. االفررقق 4: 32. نفسس االعباررةة هھھھنا في خررووجج 4: 32" خررووجج إإِْسرَرااِئيیلُل االَِّتي أأَْصَعدَدْتكَك ِمنْن أأرَْرضِض ِمْصررَ 
 االووحيیدد هھھھوو اانهھمم يینسبوونن لعجلل ذذهھھھبي ووأللهھة عددةة ما فعلهھ هللا٬، االرربب٬، يیهھوواا٬، منن ااجلهھمم. وواالمثيیرر في ااألمرر

هھھھوو اانهھمم يیططلبوونن االخالصص بيینما هھھھمم منغمسيینن بالخططيیئة. حتى اانهھمم يیستخددموونن خالصهھمم كتبرريیرر لخططيیئتهھمم. 
–هھھھلل تفهھموونن ما ااعنيیهھ؟ يیططالبوونن بالخالصص بيینما هھھھمم يیعيیشوونن في االخططيیئة  يیستغلوونن االخالصص٬،  

ووتحرريیررهھھھمم٬، كتبرريیرر النغماسهھمم بالخططيیئة. ااصبح خالصهھمم االووسيیلة ليیتمتعوونن بالخططيیئة.  
 

نعتقدد بعدد وونرريیدد٬،  كيیفمانعيیشش  نا هھھھذذاا.يیوومحتى  كررررتتاالقصة نررىى اانن هھھھذذاا االنصص٬، مررآآةة ما ننظظرر في عندد
. ووإإذذاا ترريیدد كما بقيیة حيیاتككيیمكنكك االعيیشش . نقوولل للناسس: "صلي هھھھذذهه االصالةة٬، ووأأننا مَخلًّصووننكلل شيء 

ا في ااإلثمم عامً  وونننغمسيیاالناسس عشررااتت وونتيیجة لذذلكك٬،  ستذذهھھھبب إإلى االسماء."فكنتت قدد صليیتت هھھھذذهه االصالةة٬، 
صالةة عنددما كنتت أأصغرر سنا ٬، لذذلكك أأنا بخيیرر هھھھذذهه االحسنا٬، أأنا صليیتت " يیعتقددوونن٬، ووهھھھممبعدد عامم بعدد عامم٬، 

."  
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٬، أأنا ال أأقوولل بأيي شكلل منن يفهھمتسيیئوواا ال  مم. منن فضلكيخالصص االكتاباال٬، هھھھذذاا ليیسس تيسادد يسيیدداات
 يیعتمدد على عملل االمسيیح٬، وواالمسيیح ووحددهه٬،ااألشكالل أأنن خالصنا يیعتمدد على أأعمالنا. على االعكسس٬، خالصنا 

عملل االمسيیح فقطط  خططايیانا. أأنهھ ننالل غفررااننمكننا منن أأنن  مامووتهھ على االصليیبب٬، ووقيیامتهھ منن االقبرر  اانهھ
هھھھذذاا  "لكي ال يیفتخرر أأحددهللا٬،  عططيیةليیسس منن أأنفسكمم بلل هھھھوو  ووذذلككصوونن باإليیمانن. لَّ بالنعمة مخَ كمم "ألن

اانتمم أأيي شيء مختلفف عنن ذذلكك. وولكنن عليینا أأنن نددرركك بالنعمة ووااضح في االكتابب االمقددسس. أأنا ال أأقوولل 
- منن أأنفسكمم ليیسسااليیمانن٬، إإيیمانن مَخلَّصوونن ب -بلل هھھھوو هھھھدديیة منن هللا   لكك تهھھھدديیة مجانيیة منن هللا. جززء منن  

ال يیرريیدد االعووددةة إإلى االخططيیئة. قلبب االخالصص هھھھوو قلبا جدديیدداا! ووهھھھوو  إإيیاهھھھا هللا عندديیعططيینا  االتيمجانيیة االهھدديیة اال
 االلحظظة مننقلووبنا منن االددااخلل االى االخاررجج في تلكك  في االخططيیئة. لقدد تمم تجدديیدد باالنغماسس فررححيیال  قلببإإنهھ 

-االمسيیح يیررغبب بهھ حيیثث نبددأأ في ررغبة ما باالخالصص  االمسيیح. ههما يیرريیدد نرريیددبددأأ ن   
  

ذذلكك هھھھوو بالفعلل عملل تعنيیفف ضدد االخالصص االذذيي  بعدد االعيیشش كما يیحلوو لناصالةة٬، ثمم  تلوواالعملل منن  ااووهھھھذذ
ُ ندّدعيیهھ منن االخططيیئة! لمم  تممقدد تحرررروولفي االمسيیح.  قلبب جدديیدد مم٬، لدديیكتيووسادد يسيیددااتقلبا جدديیدداا!  نايیعططْ . لقدد أأ

قدد لمنن مصرر!  تمم ااططالقكممقدد لبقيیة حيیاتكمم. لمررةة أأخررىى في مصرر  لتعووددوواا ووتتووهھھھووننمصرر  ُتعَتقوواا منن
منن قووةة االخططيیئة!  ااررحررأأ مممنن قووةة االخططيیئة! أأنت ااررحررأأ مممنن االخططيیئة! أأنت ااررحرراا مممنن مصرر! أأنت تحررررتمم

اانن يیسووعع  يیحاووللأأيي مكانن على ااالططالقق في االكتابب االمقددسس٬،  ووالهھھھذذاا هھھھوو االخالصص! ووليیسس في أأيي مكانن٬، 
ما عنددفي تلكك االلحظظة لهھ على أأساسس عملل االمسيیح. وو مكررسةعيیشش حيیاةة يیقووددنا لناالخالصص ددوونن أأنن يیمنحنا 

تستططيیع االعيیشش ال  !أأُعِتقتتَ نعيیشش بططرريیقة تمجدد ااسمهھ. لقدد ل هھھھوو يیقوويینا وويیشددددنا٬، االمسيیح فيینا ننالل االخالصص
االحقق  لقدد تناززلتَت عنن ذذلكك. اايیهھا االمؤؤمننترريیدد بعدد ااآلنن٬،  كماترريیدد بعدد ااآلنن. ليیسس لدديیكك االحقق في االعيیشش  كما

. أأنتت لستت على عررشش قلبكك بعدد ااآلنن. االمسيیح هھھھوو على ااآلنن حققاالملكك يی ووهھھھااإليیمانن بالمسيیح٬،  قبلتتَ عنددما 
خالقكك لحيیاتكك.صممهھ تجرربة كلل ما لااآلنن حرر  ألنككأأمرر جيیدد  ووهھھھذذااعررشش قلبكك٬،   

 
ااذذاا ااخررجج منن مصرر٬، ووتووقفف عنن تقسيیمم االكنيیسة. كفّف عنن اابتكارر خالصص ال يیتططلبب اايي تكرريیسس. اانتت 

ررااسًخا لهھمم٬، وواابتكررنا خالًصا ددوونن تكرريیسس. تضع ااإلنجيیلل نفسهھ على االمحكك. لقدد سعيینا خلفف قاددةة ال إإيیماًنا  
 

تووااضععباددةة ددوونن  نالقدد صنع  
–ااالعترراافف االثالثث  -5: 32. خررووجج تووااضعا عباددةة ددوونن نصنعلقدد   عنددما ررأأىى هھھھارروونن ما  رراائعة هھھھنا٬، آآيیة 

-كانن يیحددثث٬، بنى مذذبحا أأمامم االعجلل -مذذبح   -بنى مذذبحا    لرربب.للمنن؟  عيیددووأأعلنن أأنن غدداا سيیكوونن هھھھناكك  
قددمة. هھھھلل تررىى ما تمحررقاتت ووذذبائح  ووقددموواااالناسس في ووقتت مبكرر  قاممفي االيیوومم االتالي  لذذاا عيیدد للرربب. 

هھھھمم يیشارركوونن في هھھھذذهه االمباددئئ منن ددوونن هللا. ووللعباددةة٬، هللا  االتي ووضعهھايیحددثث هھھھنا؟ اانهھمم يیأخذذوونن االمباددئئ 
 تتليیس اانن هھھھذذههمنن االووااضح عبرر هھھھذذاا االنصص٬، وونعلمم  ناللرربب٬، 'وولكن عيیدد٬، "غدداا سيیكوونن ووااقالصحيیح اانهھمم 

– صووررةة ! عباددةة رُروواا ِفي ااْلَغدِد وَوأأَْصَعدُدوواا ُمْحرَرَقاتٍت فتقوولل تساعددنا حقا في ذذلكك.  6؟ ااآليیة منن يیعبددوونن  َبكَّ
ْعبُب لِألَْكلِل وَواالشُّرْربِب ُثممَّ َقاُموواا لِلَِّعبِب. ُموواا ذَذَباِئَح َسالََمٍة. وَوَجَلسَس االشَّ تمم ااستخدداامهھا في نقاطط كلمة يیاالهھھھذذهه  وَوَقددَّ

 ال يیعبددووننمم هللا. وواالحقيیقة هھھھي٬، أأنهھ يیررضي الالحدديیثث عنن االنشاطط االجنسي االذذيي بأأخررىى في االعهھدد االقدديیمم 
تررىى ذذلكك؟ أأعباددةة هللا.  غططاءيیعبددوونن منن؟ كانوواا يیعبددوونن أأنفسهھمم. كانوواا يیعبددوونن أأنفسهھمم تحتت  هھھھممهللا٬، 
كوونن نسبة لنا؟ هھھھلل تعتقدد أأننا يیمكنن أأنن ممكنن بالنهھھھذذاا  عباددةة هللا. هھھھلل تعتقدد أأنن غططاءأأنفسهھمم تحتت  يیعبددوونن
؟هھنفسااألمرر باررتكابب  يیننمذذنب  

 
االحقيیقة أأعمقق منن لكنن . بيیتتدد االى االووعن٬، نصلي٬، نستمع٬، نعططي٬، وونررنمملقيیامم بذذلكك. اانحنن نعررفف ططرريیقة 

. نصلي٬، وولكنن ليیسس نجعلهھمم يیعلموونن ذذلكك٬، تررضيینالمم  إإنننا٬، ووتررضيیاالتي  االترراانيیمم نررنممذذلكك بكثيیرر٬، نحنن 
منن منططقة االررااحة تخررجنا لفتررةة ططوويیلة جدداا٬، ووليیسس بططرريیقة تجعلنا نشعرر بعددمم االررااحة٬، ووليیسس بططرريیقة 

٬، دداامم يیعجبنا ما يیقوولهھ االووااعظظ االووااقفف اامامنانستمع ما . جززء مما نقوومم بهھاالخاصة بنا. نصلي فقطط ألنن هھھھذذاا 
ااننا  . وونعططي٬، وولكنن االحقيیقة هھھھي نن هھھھناككحتى نخررجج م٬، منن االكالمم االووااعظظ ما اانن يینتهھينا٬، م ووكثيیرريینن
في كنيیستنا.  بالعططاءملتززموونن حقا هھھھمم على ااألررجح٬، منن االناسس ٪ 10نسبة ضئيیلة جدداا٬، أأقلل منن نعططي 
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سحبب منن لكي نن! ووحوولنا نحنن لنا كلل شيء يیددووررجع؟ منن عبددنابقيیة ااألسبووعع. وونعوودد االى مناززلنا  لنكملل 
عباددةة هللا. غططاءووباتت وواالخالفاتت. عباددةة االنفسس تحتت سببب كافة أأنووااعع االصررااعع وواالصعسن هھھھذذاا االنمطط  

 
 شعببااالنكسارر وواالتووااضع في عباددتنا؟" أأيینن هھھھمم  مااالكنيیسة٬، هھھھوو: "أأيینن هھھھاايیتهھا وواالسؤؤاالل االذذيي أأططررحهھ٬، 

منن ثمم آآميینن! آآميینن! وولى أأقدداامهھمم٬، ررفعوواا أأيیدديیهھمم٬، ووصررخوواا عاالكلمة٬، ووقفوواا  فُتحتت٬، االذذيینن عنددما 8نحميیا 
كما يیقوولل ٬، نن هھھھوو عززرراا االذذيياالمعاصررةة؟ أأيی تناعبادد متى ررأأيینا مثلل هھھھذذاا فيإإلى ااألررضض.  حنوواا ررؤؤووسهھمماا

يیدديیهھ أأمامم هللا٬،  ووفتح٬، ووسقطط على رركبتيیهھ تاننممززق تهھووسترر تهھعباءمنن االتحقيیرر االذذااتي٬، نهھضض ٬، االكتابب
عززرراا  شعبب وو... أأيینن هھھھ وواالشعبب". نحووككووجهھي يیا االهھي ررفع أأ ووأأَخززىى منن أأنن خجللأأ يووصررخخ قائال: "أأن

ذذاا ك؟ هھھھعددمم اامانتهھمم اامامم االهھ االعهھددساعاتت٬، وولساعاتت٬، وويینووحوونن أأمامم هللا٬،  يینووحوونن االمجتمعيینن مًعا 10
جدداا بالنسبة  اامرر مبالغ بهھااالنكسارر وواالتووااضع ااصبح ٬، بعوونناهللا ليیكنن جدداا بالنسبة لنا االيیوومم. مباَلغ بهھ مشهھدد 
ما يیرريیددهه: "االمسكيینن وواالمنسحقق االررووحح وواالمررتعدد منن . ووفي االووقتت نفسهھ٬، يیقوولل هللا هھھھذذاا هھھھوو عباددتنا !لنا في 

).2: 66ااشعيیاء (كالمي."   
 

 نن كانن). إإ51:17(مزز.  ههحتقررت ٬، االقلبب االمنكسرر وواالمنسحقق يیا هللا أأنكك الهھھھي ررووحح منكسررةةهللا٬،  ذذبائح
ووجهھي٬،  ووططلبوواا٬، ووصلوواا تووااضعوواا؟ ذذااما يیفعلوونن ي عليیهھممشعبي االذذيینن ددعي ااسم ذذااشعبي٬، يیقوولل٬، إإ

. ااخبارر ااأليیامم االثانيهھمم (أأررضووأأبررء غفرر خططايیاهھھھمم٬، ووأأأسمع منن االسماء٬، س٬، االرردديیئةووررجعوواا عنن ططررقهھمم 
7 :14.(  

 
مقددسس). ووأأرريیدد االكتابب اال مع اانهھا مووجووددةة في كلل(هھھھذذهه منن عباددتنا وواالتووااضع  النكساررااصووررةة  حذذفنالقدد 

- هللا في عباددتنا يیكنن هھھھناكك مجالل لووجوودد لننفي عباددتنا٬،  متى فُِقدَد ااالنكسارر وواالتووااضعأأنهھ كمم أأنن أأذذكرر ال  
- مجالل ! هھ االكوونن في كلمتهھ٬، تووااضع أأمامم االن٬، ددوونن أأنن تووااضععباددةة ددوونن  لقدد اابتكررناهھيیمنن. تألنن االنفسس  

٬، تكرريیسسخالصص ددوونن وواابتكررنا ٬، قناعةقاددةة ددوونن  يینا خلفف. لقدد سعدد منهھاررتعنفتررضض أأنن منن االماالتي 
.تووااضععباددةة ددوونن  ناصنعوو  

 
عقاببلقدد خلقنا االهھ ددوونن   

عجلل لاالعجلل االذذهھھھبي. يیمكنكك إإعدداادد مذذبحا ل ددوورر. هھھھذذاا هھھھوو عقابباالهھ ددوونن  ناعترراافف االرراابع: لقدد خلقالاا
االعجلل االذذهھھھبي٬،  اامامم في ااالحتفالل ااالنغماسسلعجلل االذذهھھھبي٬، وويیمكنكك االقرراابيینن ل تقدديیمماالذذهھھھبي٬، وويیمكنكك 

 أأرر سي. سيیبقى جالسس مكانهھ منن االعجلل االذذهھھھبي٬، جووااببيیفعلل شيیئا لكك. لنن يیكوونن هھھھناكك  لنن االعجلل االذذهھھھبيوو
غضبب٬، أأوو  لمم يیكنن لدديیهھاططاعة. بال ططالببلمم توو مم تعططي االشرريیعةبقررةة لاالقالل: "سبرروولل خصهھا أأفضلل. 

تتددخلل في لهھووهھھھمم٬،  لمم تكنن. إإال أأنهھا على ااألقلل ةةعاجزز٬، وواءبكم٬، اءصم تت. كانُتهھاببقددااسة عدداالة٬، أأوو 
ال فائددةة لهھ في نهھايیة االمططافف وو٬، هھ ااالنساننماررسيی٬، ااالنسانن مميیصمت منندديینن . كانن هھھھذذاا تددعووهھھھمم للدديینوونةوو

". لإلنسانن  
كلل في  باالنغماسس. إإلهھ يیسمح لنا تناتددخلل في متعيیمع أأنماطط حيیاتنا؟ إإلهھ لنن  يیتماشىليیسس هھھھذذاا ما نرريیدد؟ إإلهھ أأ

٬، االمووضووعع صلبب؟ أأليیسس هھھھذذاا هھھھوو ااإللهھ االذذيي نرريیددهه؟ هھھھذذاا هھھھوو حقا باالضافة االى عباددتنا لهھاالجسدديیة٬،  ناملذذاات
إإلهھ منن االحبب وواالحنانن  هھھھذذاا هھھھوو صلبب االمووضووعع٬، االيیسس كذذلكك؟ االيیسس جووهھھھرر ااألمرر ااننا صنعناأأليیسس كذذلكك؟ 

على  تناأأوو معاقب نافكرر في تأدديیبيیلنن  ااالهھً  نصنعلمم أأ؟ نخشاهھھھاعدداالة ال يیووجدد لدديیهھ قددااسة أأوو غضبب أأوو لكنن 
أليي شخصص٬،  ااوو االسماححأأيي شخصص٬، يیفكرر في إإررسالل  لنناالهھ  نخلققلمم أألناسس منن حوولنا ؟ خططايیانا٬، نحنن وواا

٬، ما ددااموواا يیعيیشوونن أأفضلل حيیاتهھمم هھھھنا٬، ااألبدديي االهھالككلذذهھھھابب إإلى باااستخدداامم تلكك االكلمة٬،  نن كانن يیحقق لناإإ
هھھھنا ؟ وويیعططوونن اافضلل ما يیمكنهھمم  

 
٬، هھھھذذاا ليیسس هھھھوو هللا٬، هھھھذذاا االعجلل االذذهھھھبي. اانهھ عجلل ذذهھھھبي. ألنن إإلهھ سيیددااتي ووساددتيإإلهھ ددوونن عقابب.  لقدد خلقنا
قددااستهھ٬، ووغضبهھ حقيیقي٬، ووغضبهھ االمقددسس حقيیقي٬، يیجبب اانن نخشى االمقددسس هھھھوو إإلهھ عقابب٬، وواالكتابب 

لكنن ٬، ا بعضض االشيءقوويیً ! وويیبددوو ططبًعا ال يیبددوو مثيیررااهھھھذذاا االخططاةة. ااآلنن  على إإباددةةقددااستهھ هھھھوو ملززمم بوو
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ا ! وو٬، أأيیهھليیسس هھھھناكك لغة أأقووىى منن ذذلكك عليیهھمم ووأأفنيیهھمم"غضبي  ليیحمىترركني اااآلنن ف: "10ااآليیة  ااذذكرركمم٬،
!هھھھؤؤالءهھھھمم! نحنن االسيیددااتت وواالساددةة٬، نحنن   

 
-فيینا ! كلل هھھھذذهه ااألموورر سائددةة لكننا هھھھممعجلل ذذهھھھبي هھھھنا في االووسطط٬،  المتأكدد منن أأنن أأنا  كشعبب. نحنن هھھھمم!  
 االسعيعمقق ما يیعنيیهھ  ااددرركناوومتى نعررفف ااننا هھھھمم! ليیساعددنا هللا نددرركك خططووررةة هھھھذذاا ااألمرر! يیساعددنا هللا ل

 ووصنع٬، ووفصلل االخالصص عنن االتكرريیسس ددوونن تبكيیتت٬،خالصص  وواابتكارر٬، إإيیمانن ررااسخللبحثث عنن قاددةة ددوونن 
- ددوونن عقابب٬، ووخلقق االهھ تووااضععباددةة ددوونن  ااننا سنددرركك  عنددهھھھا٬، هھھھذذهه عنددما نددرركك عمقق صووررةة االخططيیئة 

كانوواا بحاجة  ما. جدديیدد االيیهھ ليیسس قائددكانوواا بحاجة  . ما32في سفرر االخررووجج  هه هھھھممحتاجوواابالضبطط ما نحتاجج 
كانوواا بحاجة االى مخلصص! كانوواا ! االيیهھ ليیسس مماررساتت عباددةة جدديیددةةكانوواا بحاجة  ما .االيیهھ ليیسس خررووجج جدديیدد
 كانوواامنن عمقق خططيیئتهھمم. يیخلصهھمم منن  ووثنيیتهھمم. كانوواا بحاجة االى شخصص يینقذذهھھھمم بحاجة إإلى شخصص 
- قلووبهھمم يیغيیرربحاجة إإلى شخصص  -32 خررووججووااحدد !!  لدديیناووااحدد !! االحمدد "٬،  لدديینا٬، تيساددوو يسيیدداات   

- ااألسبووعع تهھ ططيیلةلددررااس حح ممتعليیسس ااصحا  ااألسبووعع ططيیلة ووأأددررسسأأجلسس كنتت  يأأن ووااعتقددتال  مممنن فضلك 
.ال أأستططيیع ااالنتظظارر أللقنهھمم هھھھذذاا االددررسس٬، ووأأنا ااقوولل  

 
 
 

 ااحتفالنا االَجماعي...
 
 

حملل االعقابب عنايیسووعع   
-32جمالل سفرر االخررووجج  لكنن. نحنن في هھھھذذاا االشيء معا! كك اانتتمنن هھھھذذاا بقددرر جززءأأنا  نعمم٬، جمالل االهھ يیقوولل  

- سأفنيیهھمم -لهھ هھھھذذاا ااال ااماممخططايیانا بهھھھوو حقيیقة أأنهھ عنددما نعتررفف   -اااللهھ هھھھذذاا  ااماممعنددما نأتي بصددقق   عنددما  
-هھھھذذاا ااإللهھ اامامم على ووجووهھھھنا  نقع إإلى  جماعيمخلصص. منن ااعترراافف  لدديینا ااحتفالل ألنن االى ناااعتررااف يیتحوولل 

تقللل منن  كك عنددهھھھا تكووننغضبب هللا٬، ألنب تستهھيینن. ال عقابناحملل يیسووعع ٬، تيساددوو ي٬، سيیددااتجماعي ااحتفالل
.قيیمة االغررضض منن صليیبب االمسيیح  

 
ضدد االخططيیئة.  صلببغضبب مقددسس ضدد االخططيیئة. نعمم٬، غضبهھ ٬، نعمم٬، نعمم٬، نعمم هللا لدديیهھ تيووسادد يسيیدداات

هھ ال نحملعلى نفسهھ حتى هھھھذذاا االعقابب  حمللوواالمووتت٬، وونعمم٬، يیسووعع االمسيیح  االهھالككنعمم٬، ووأأجررةة االخططيیة هھھھي 
-نا مكان لقدد أأخذذمكاني.  لقدد أأخذذ ٬،مكانكك لقدد أأخذذ. اانتت ووأأنا -حملل عقابنا يیسووعع   .لالحتفاللكافف سببب  هھھھذذاا   

 
تووااضعنامجددنا في يیيیسووعع   
عباددةة ددوونن  نبتكرر! عنددما تنسَس هھھھذذاا. ال لكنهھ يیررفعنا في تووااضعنا٬، يیحملل االعقابب عناليیسس فقطط يیسووعع 
-أأنفسنا نكوونن نمجدد٬، تووااضع - 12: 23 متىبيیتت االقصيیدد.  تفهھمماانتت لمم : يیقووللهللا   ضع٬، يیت يیررفع نفسهھ منن 

-يیررتفع ماذذاا؟  وومنن يیضع نفسهھ هللا  ٬، ددععيیمجددككهللا  . ددععأأررفعككأأنا تضع نفسكك٬،  مايیقوولل يیسووعع. عندد 
- يیررفعكك منن خططايیانا.بهھا ررفعنا ة االتي يیالططرريیقبمجدد يیتهھھھي االعباددةة! ألنهھ  هههھھھذذ   

 
تت تكرريیسنايیثبّ يیسووعع   
فهھمم ما ااقوولهھ  تسيیئوواا ال مم. منن فضلكتت تكرريیسنايیثبّ وويیسووعع ٬، يیمجددنا في تووااضعنا. يیسووعع يیحملل عقابنايیسووعع 

– ٬، لذذاا عليیكك اانن تبذذلل جهھدًداا ااكبرر٬، فتخسرر خالصككترريیدد٬،  حيیاتكك كماتعيیشش ووتصلي صالةة ال أأقوولل اانكك  
إإلى نهھايیة نفسكك٬، تددرركك أأنكك ال تستططيیع أأنن تفعلل ذذلكك٬،  تصلل وو اانككلخالصص هھھھاا جووهھھھررليیسس على ااالططالقق. 

– حيیاةة االمسيیح بنفسكك لتعيیششال يیووجدد شيء يیمكنكك االقيیامم بهھ  -ذذلكك  االمسيیح هھھھوو االذذيي يیفعلل فيیككبلل   االمسيیح  
–فيیكك  ُنكك   -يُیَمكِّ -وواالططهھاررةة مهھ في االقددااسة لتكرر يیشددددكك وويیقوويیككلقيیاددةة عائلتكك٬، االمسيیح فيیكك٬،  يیقوويیكك  عيیشش تل 
–فيینا فعلل ذذلكك يیأأنن  يیستططيیعمسيیح ووحددهه ا ووفي كلل االددوولل. االهھھھنهه جددتمحيیاةة  عنددما نثقق  هھھھوو يیثبتت تكرريیسنا 
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– خالصصاالخالصص. هھھھذذهه ليیستت مجرردد لحظظة  جووهھھھرربهھ. هھھھذذاا هھھھوو   مكررسة حيیاةةمنن االخالصص. اانهھا حيیاةة  
.وويیثبتت تكرريیسنا٬، تووااضعنانا في مجدديی٬، يیحملل عقابناعملهھ فيینا٬، منن أأجلل ااسمهھ. يیسووعع بلقيیامم لهھ للمجددهه٬، وو  

 
 
 
 

قناعتنا يیجددددسووعع يی  
يیملكك ٬، ألنهھ عنددما قناعتنا يیجدددديیسووعع عنن عظظمة هللا٬، لدديیهھمم قناعة  القاددةة بعالمم منن  نكوونن محاططيیننعنددما 

لقيیاددةة  مميیمكنن االووثووقق بهھ قاددةة٬، قووتهھوو ووططهھاررتهھ٬،٬، قددااستهھ يیعكسووننيیررفع قاددةة في االكنيیسة ساالمسيیح فيینا٬، 
يیفعلل كلل تلكك ااألشيیاء. هھھھووشعبهھ. االمسيیح يیفعلل كلل تلكك ااألشيیاء.   

 
لمسيیح. نحنن ل٬، نحنن بحاجة سيیددااتي ووساددتيبيینن لنا حاجتنا للمسيیح. يی هھھھوو أأنن 32سفرر االخررووجج  جووهھھھرر

أأننا لمسيیح. آآملل في ضووء ما نررااهه في االكتابب االمقددسس٬، ل تكممحاجعنن  ررووااتعبّ أأنن  كمملمسيیح! أأرريیددلبحاجة 
.سنصلي صالةة تووبة  

 
فرر تغأأنن  ووأأصليخططأ٬،  ااقتررفتتأأنا أأعلمم أأنني  ٬،يیا رربب" نقووللأأننا  هھھھوو بالتووبةعنددما نفكرر بهھ ااآلنن ما نفكرر 

عترراافف يیستغررقق ااالتوو؟ قططعا ال. لل االتي قلَتهھا. هھھھلل ررأأيیتت عمقق االكلماتت وونكملل حيیاتنا"٬، اانتهھيیتتلي. حسنا٬، 
– اانهھ نددااء ووقتا. -10 وو 9نحميیا  سببب ووصوولنا االى اانهھ  اامضوواا ساعاتت ووهھھھمم ااعتررفوواا بخططايیاهھھھمم لساعاتت.  
لمم أأ٬، لكننتقوولل٬، " قدد. مررةة بعدد مررةة بعدد مررةة! االتووبة هھھھي نددااء ثانيیة.  15قلصهھ إإلى ننحنن وو. يیتووبوونن
- لتعبيیرر عنن عمقق حاجتنا !لنا لفررصة  لكنن هھھھذذهه! بلىأأوولل مررةة؟"  ني مننيیسمع عمقق حاجتنا لغفرراانهھ  

 عترراافف.ااالفي ممدددد ٬، ووقتت االتووبةبعضض االووقتت في  أأنن نمضي بخططايیانا. لذذلكك أأرريیدد نعتررففوونعمتهھ! 
 ناأأرريیدد ٬،أأنتت حيیثثأأنتت أأوو كنتت تقع على ووجهھكك  حيیثثاالقليیلة االمقبلة٬، سووااء كنتت تجلسس  االلحظظاتتووخاللل 

.تائبيیننهللا  ااماممأتي نأأنن   
 

تائبيینن أتي أأمامم هللا سنأأنتت.  حيیثثصلي بصووتت عالل أأنن تكك صلي بصمتت إإذذاا كنتت تفضلل٬، يیمكنأأنن تيیمكنكك 
-كشعبهھ  في  اانن تددرركهھأأمي على ٬، أأوو ما يیهھلعملل علاااابني يیحتاجج ٬، أأوو ما ذذااككهھھھذذاا االررجلل أأوو فعلهھ ما ليیسس ل 
- حيیاتهھا تقووددنا إإلى حاجتنا ليیسووعع  سنددعع االتووبة. تفاللحإإلى ااال ووسنددعع ااالعترراافف يیقووددناااعترراافف٬، هھھھذذاا  
االمسيیح.  

 
ااال ساعددنا  يیا ررببا لخططايیانا. فهھم ستمنحنا٬، اانكك يیا رربباالقليیلة االقاددمة٬،  اانهھ في االلحظظاتت٬، نصلي يیا آآبانا

في تجلبنا االى عمقق٬، عمقق٬، ووعمقق ووعيینا لحاجاتنا االيیكك االقليیلة االمقبلة. نصلي اانن  االلحظظاتتنستخفف بهھذذهه 
االذذيینن ووبيینن شعبكك  محصيیيینناالغيیرر كك٬، ألشخاصص االذذيینن ال يیعررفوونلددقائقق االقاددمة. حتى اال هھھھذذههكلل ثانيیة منن 

يیا رربب٬، تهھمم. في قلووبهھمم ووحيیا ااآلنن لخططيیئةعنن اا اانن تضع تبكيیًتا٬، أأصلي يیا آآبانا. ااآلننفي االمسيیح  آآمنوواا
- عنن ذذلكك لنعبررنعمة االنا عططوواانررىى حاجتنا لكك٬،  ساعددنا لكي نحنن  ٬،يیا رربب. ووتغفرر لنانددعووكك أأنن لكي  

وونثقق اانن ٬، ططهھررنا منن كلل إإثممتغفرر لنا خططايیانا ووتخططايیانا٬، أأنتت أأميینن ووعاددلل حتى أأنهھ متى ااعتررفنا ب نؤؤمنن
الذذيي يیررفعنا ب. سنحتفلل االعقابب عنايیحملل الذذيي بعررشش يیسووعع االمسيیح. ووسنحتفلل  االى٬، سووفف تقووددنا تووبتنا

االووقتت٬،  هھھھذذاا ٬، في٬، نأتي أأمامككيیا رربب. تبكيیتنا تجدديیدداالووحيیدد االذذيي يیستططيیع وو٬، يیثبتت تكرريیسنا في تووااضعنا٬،
.االتي ررأأيیناهھھھا 32غفرر لنا خططايیا خررووجج تنصلي اانن وو. كشعبكك  

 
– 16: 6ررووميیة   ُمونَن  18  ذَذوَوااتُِكْم لهَھُ َعبيِیًداا لِلطَّاَعِة٬، أأَْنتُْم َعبيِیٌد لِلَِّذيي تُِطيیُعونهَھُ: أأَلَْستُْم تَْعلَُمونَن أأنَنَّ االَِّذيي تُقَدِّ

؟ ُشْكرااً ِ:٬ِ، أأَنَُّكْم ُكْنتُْم َعبيِیًداا لِْلَخِطيیَِّة٬، وَولِكنَّ  ا لِْلَخِطيیَِّة لِْلَمْوتِت أأوَْو لِلطَّاَعِة لِْلبِرِّ ُكْم أأطَطَْعتُْم ِمَن ااْلقَْلِب ُصورَرةةَ إإِمَّ
.وَوإإذِْذ أأُْعتِْقتُْم ِمَن ااْلَخِطيیَِّة ِصْرتُْم َعبيِیًداا لِْلبِرِّ  .االَّتِي تََسلَّْمتُُموهھھھَا االتَّْعليِیمِ   
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ا ااآلنَن إإذِْذ أأُْعتِْقتُْم ِمَن ااْلَخِطيیَِّة٬، وَوِصْرتُْم َعبيِیًداا ِ:٬ِ، فَلَُكْم ثََمُرُكْم لِْلقََدااَسِة٬، وَواالنِّهھَايیَ  22آآيیة  ألنَنَّ  .ةُ َحيیَاةةٌ أأَبَِديیَّةٌ وَوأأَمَّ
ا هھھِھبَةُ هللاِ فهَِھَي َحيیَاةةٌ أأَبَِديیَّةٌ بِاْلَمِسيیِح يیَُسوعَع رَربِّنَا -22: 6ررووميیة  .أأُْجَرةةَ ااْلَخِطيیَِّة هھھِھَي َمْوتٌت٬، وَوأأَمَّ 23.  

 
 
 


