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2خططيیئة في االمحلة٬، االجززء   
7يیشووعع   

 
 

أأنا أأتعلمم بسررعة أأنن هھھھناكك . 7يیشووعع سفرر فتح معي اا٬، هھ معككأأن آآمللوولدديیكك االكتابب االمقددسس٬،  اننااذذاا ك
مستووىى ب يیتعلققفاررقق أأوولل . بترربيیة اابننايیتعلقق  فيیما ووبيیني٬، هھھھيیذذرر٬، االعززيیززةةززووجتي  بيیننااختالفاتت ملحووظظة 

غررفة في ) يیمكنن أأنن يیكوونن عمررهه شهھرريینن٬، ووجووشوواا (ةنائمهھھھيیذذرر كوونن تتحرركاتهھ. يیمكنن أأنن  نحوواالحساسيیة 
٬، يیمكنن أأنن بيینما أأنااانهھ بخيیرر.  ووتذذهھھھبب لتتأكددهھھھيیذذرر منن نوومهھا٬،  ووفجأةة تقفززقليیال٬، يیشهھقق  اانن يیمكنن ٬، ووااخررىى

 قووللت قدد. يیحصلل ًئا الشيی نائمم ووكأننبغززااررةة٬، ووأأنا  يیبكي هھوواا٬، وويیمكنن أأنغررفة مع جووشنفسس االكوونن في أأ
-ااكوونن ااعررفف اابنكك يیبكي؟" ووأأنا ال أأنن ال تعررفف اا٬، مشكلتكك٬، "هھھھلل أأنتت بال قلبب٬، ما هھھھيیذذرر جيیدداا  ااناممأأنا فقطط  

- كيیفف  ااستدديیرر ووااقوولل لهھامنن هھھھذذاا االقبيیلل.  شيء ررووتيیننيیكوونن االهھھھذذهه هھھھي االمشكلة االووحيیددةة٬، ووفي االصباحح  
بشكلل  اانامماالصاددقق هھھھوو أأنا  ي٬، جوواابممكيیفف ااناااآلنن ؟ ألنهھ بكلل صررااحة عنددما يیسألني االناسس ليیلتكك تتكان

: "ال لي تقوولل اانهھا أأتتت لتنامم٬،مجرردد  ووتكووننهھھھذذاا االسؤؤاالل٬،  هھاسألأأوو ااستدديیررعنددما ززووجتي٬،  لكنن. حاليًیاجيیدد 
تسألل." أأقوولل: "حسنا".  

 
يیتعلقق  في ماصووررةة للكنيیسة  اانهھااالصووررةة ألنني أأعتقدد بططرريیقة أأكثرر خططووررةة بكثيیرر  هھھھذذههأأنا أأعططيیكمم 

تارريیخ االكنيیسة٬، ستررىى  عبررذذلكك. عنددما تنظظرر باالخططيیئة. ااسمحوواا لي اانن ااقوولل لكمم ما أأعنيیهھ  تنا تجاههحساسيیب
يیهھا كانن ففي تارريیخ االكنيیسة  مررااحللستررىى  يیننططررفأأحدد االططررفيینن. على بيینن تشعبب هللا  ووسططاالمدد وواالجززرر 

هللا بأيي شكلل  ووننررضيی وونن الكوونيیقدد  ممأأنهھ ةةفكررمجرردد االخططيیئة. حساسس للغايیة ل حساسس جدًداا تجاهههللا شعبب 
أأووقاتت في تارريیخ االكنيیسة في  ٬،. في خددماتت االعباددةةكانوواا يیررتجفوونن لمجرردد االتفكيیرر باألمررمنن ااألشكالل. 

٬، بخططايیاهھھھمم معتررفيیننعلى ووجووهھھھهھمم  وويیقعوونن االى ااألمامم ووننيیهھررعكانوواا االناسس  ٬،كلمةكانن يُیَبَشرر بالعنددما 
 ووقاتتكلل ااألبلل في ٬، للصالةةفقطط عنددما يیجتمعوونن معا ليیسس نن االخططيیئة في حيیاتهھمم. عأليي تلميیح  يیننحساس

ووااألحيیاء٬، وواالحاناتت٬،  االخططيیئة٬، في أأماكنن االعملل٬، تيینن علىفي مجتمعاتهھمم٬، كانوواا مبكَ  خاللل ااألسبووعع
–ططايیاهھھھمم نن خعناعة كبيیررةة االناسس يیأتوونن تحتت قكانن وواالمططاعمم٬،  .كانوواا حساسيینن جدًداا لألمرر   

 
ااووقاتت الخططيیئة. بيیتعلقق  تخدديیرر فيیماكانن يیووجدد  حيیثثفي تارريیخ شعبب هللا٬، ااووقاًتا ررىى ن٬، أأخررىى وومنن جهھة

 هھأأن لددررجةفي االكنيیسة٬،  االخططيیئة خاللل تفشيوونامم االخططيیئة  معتادًداا علىشعبب هللا  االتارريیخ حيیثث أأصبح في
ليیسس فقطط االكنيیسة االيیوومم.  هھ فيأأنن هھھھذذاا هھھھوو االمكانن االذذيي نجدد أأنفسنا فيیأأعتقدد ٬، ووألكوونن صاددًقا معكمم. اتجاهھھھلهھ

سنا أأقرربب بكثيیرر إإلى هھھھذذاا االجانبب كنيیستنا. أأعتقدد أأننا نجدد أأنف بللاالكنيیسة االمعاصررةة أأوو االكنيیسة ااألمرريیكيیة 
.ااآلخرراالتططررفف  االيیهھ منننحنن  مام  

 
. أأعتقدد أأننا تعووددنا عليیهھالقدد في هھھھذذهه االكنيیسة. ووالخططيیئة في ووسططنا٬، في حيیاتنا٬، بيیتعلقق  فيیما نيیاممأأعتقدد أأننا 

 االسيینماساعاتت في لاالجلووسس  نافي االكنيیسة يیمكن ااغلبيیتنا كنيیسة٬، حيیثثبلل في ٬، مجتمعليیسس فقطط في نعيیشش٬، 
ال تعني االكثيیرر  ااسمم هللاكرراامة ذذلكك٬،  حتى ااننا ال نالحظظ٬، يیستخددمم بالباططللاالتلفززيیوونن ووسماعع ااسمم هللا  ااماممأأوو 
منن االكنيیسة٬، وويیمكنن أأنن نتحددثث عنن ااإلخووةة ووااألخووااتت  جززءً كوونن نالحظظ ذذلكك. يیمكنن أأنن ن ال حتى ااننا٬، لنا
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-نفعلهھ هھھھذذاا ما في االكنيیسة.  اامرر عاددييمجرردد  يهھھھ اانن االنميیمة٬، وونعتقدد غيیرر بناءةة لهھممفي االكنيیسة بططرريیقة   
.في االكنيیسة لحدديیثث عنهھل لنن يیكنن لدديینا شيءا االبعضض٬، نكنا ال نتحددثث عنن بعض إإنن  

 
الصوورر على ااإلنتررنتت أأوو في ب هھھھائجةعقوولل  مماالررجالل في االكنيیسة لدديیهھ حيیثثاالكنيیسة في ثقافة  ناخلق لقدد

٬، لعهھدد االززووااجج غيیرر أأووفيیاءاالررجالل. حيیثث ااألززووااجج وواالززووجاتت  يیتصاررعع بهھ كللمخيیلتهھمم٬، وونعتقدد أأنن هھھھذذاا ما 
يیستت ٬، أأنهھا لسيیددااتي ووساددتي. وويیعتقددوونن اانن هھھھذذهه هھھھي ططبيیعة االحالل االززووااججعهھدد  يیكسرروونن ااوو حيیثث هھھھمم

.بهھا ااألموورر كووننتاالططرريیقة االتي يیفتررضض أأنن   
 

–ااصلي اانن يیووقظظنا هللا   اكتابا كالسيیكيیً  كتبب بالنتيینجا. هھھھناكك ررجلل يیددعى كووررنيیليیووسس ااوو يیووقظظنا منن نوومنا 
خططيیئة٬، لووعي ااقالل٬، "إإنن . هھما قال ااسمعووااأأنن تكوونن.  االمفتررضضاالططرريیقة  تتليیس ووسّماههاالخططيیئة٬،  رراائًعا عنن

! وونن يیكررهھھھوونن االخططيیئةاالمسيیحيیكانن . كانوواا مثلل ظظلناالخططيیئة بمؤؤلمم االعترراافف ااالوولعصيیانن لوواالووعي االعميیقق 
إإذذاا على خططايیاهھھھمم.  ووااتعذذببعضض أأجددااددنا . ووكانوواا يیحززنوونن عليیهھا٬، كانوواا يیخافوونهھا٬، كانوواا يیهھرربوونن منهھا

لسنووااتت على شقيیقتهھا  حسددتتاامررأأةة إإذذاا االقرربانن االمقددسس.  تناوولل هھيیتساءلل ااذذاا كانن يیمكن كانن غضبب ررجلل ما
قلصص. في االووقتت تهھھھذذاا االظظلل تابع:"يیوو ".هھاخالص تهھددددهھھھذذهه االخططيیئة كانتت تساءلل إإذذاا ت كانتت جمالهھا ووذذكائهھا

كانن  ٬،ما مضى. في االى االمززححشيیرر تما يیقالل مع اابتسامة وونغمة  غالًبا ٬،أأخططأ هھأأن ااحددهھھھمم ااتهھاممحاضرر٬، اال
االناسس ". االقددررةة على هھھھزز لدديیهھهھھھذذاا ااالتهھامم   

 
- معكمم اكوونن صاددقً أأأأنن  ني٬، هھھھلل يیمكنسيیددااتي ساددتي نررىى االخططيیئة منن ل يیهھززنا . اانناانن يیهھززنا هللا ااصليأأنا  

–اررهه هھھھوو منظظ اانن نهھرربب منن االخططيیئة٬، اانن نددرركك االخططيیئة٬،  اانن نكررههاالخططيیئة٬،  اانن نررفضضاالخططيیئة٬،  اانن نررىى 
 مع االخططيیئةلكي ال نتساهھھھلل  ناهللا منن سبات اانن يیووقظظنا ااصليأأنا تجاهه هللا االقددووسس.  مهھيینة خططيیئةكمم اانن اال
– ااسمهھما يیهھيینن ووهھھھوو هھ أأضيیع حيیاتي ووكنيیستهھ على ما يیكررهھھھ. أأنا ال أأرريیدد أأنن فيیما بعدد ووررغمم ذذلكك ال يیبددوو  

.ااألمرر كبيیرًراا بالنسبة لنا  
 

في سفرر  نااالماضيیة نظظرر االعظظة. في االمحلةاالجززء االثاني منن االخططيیئة في  . اانهھ7يیقووددنا إإلى يیشووعع  ما
للتووبة نا ووقتت . كانن لجماعيًیا االعجلل االذذهھھھبي عبددهللا  شعببوواالعجلل االذذهھھھبي٬، ووكيیفف أأنن  32االخررووجج 
رركزز على يیقليیال منن مسارر مختلفف ألنهھ  يیأخذذنا 7يیشووعع هھھھذذاا هھھھوو شعبب هللا. ااألخيیررةة٬،  االعظظةفي  كجماعة
٬، ووكيیفف تؤؤثرر حيیاةة كلل منا٬، في االخططيیئة االفرردديیةعلى هھھھوو هھھھذذاا االترركيیزز في عصررنا  ااذذااووااحدد٬، االفرردد االخططيیئة 
تسمعهھا ٬، كما لوو اانككاالفصلل كلهھ٬، ااتبع االقصة معي٬، ٬، 7 يیشووععااقررأأ معي في شعبب هللا.  علىخططيیئة هھھھذذهه اال

٬،هھما تقوول ااسمع. بعضكمم فعال يیسمعهھا للمررةة ااألوولى رربماللمررةة ااألوولى٬، وو  
 

1: 7يیشووعع   
 

ِمْن ِسْبِط يیهَھُوذَذاا وَوَخانَن بَنُو إإِْسَراائيِیَل ِخيیَانَةً فِي ااْلَحَراامِم٬، فَأََخَذ َعَخانُن ْبُن َكْرِمي ْبِن زَزْبِديي ْبِن زَزاارَرحَح  1
ببِّ َعلَى بَنِي إإِْسَراائيِیَل.  ِمَن ااْلَحَراامِم٬، فََحِمَي َغَضُب االرَّ

الً: وَوأأرَْرَسَل يیَُشوعُع رِرَجاالً ِمْن أأرَِريیَحا إإِلَى َعايَي االَّتِي ِعْنَد بيَْیِت آآوِونَن َشْرقِيَّ بيَْیِت إإيِیَل٬، وَوَكلََّمهھُْم قَائِ  2
َجالُل وَوتََجسَُّسواا َعايَي.». ااْصَعُدوواا تََجسَُّسواا ااألرَْرضضَ «  فََصِعَد االرِّ
ْعِب٬، بَْل يیَْصَعْد نَْحُو أأَْلفَْي رَرُجل أأوَْو ثَالَثَةُ آآالفَِف «ثُمَّ رَرَجُعواا إإِلَى يیَُشوعَع وَوقَالُواا لهَھُ:  3 الَ يیَْصَعْد ُكلُّ االشَّ

 ».ْم قَليِیلُوننَ رَرُجل وَويیَْضِربُواا َعايَي. الَ تَُكلِّْف ُكلَّ االشَّْعِب إإِلَى هھھھُنَاكَك ألَنَّهھُ 
 فََصِعَد ِمَن االشَّْعِب إإِلَى هھھھُنَاكَك نَْحُو ثَالَثَِة آآالفَِف رَرُجل٬، وَوهھھھََربُواا أأََمامَم أأهھھَْھِل َعايَي. 4
فََضَربَب ِمْنهھُْم أأهھھَْھُل َعايَي نَْحَو ِستٍَّة وَوثَالَثيِیَن رَرُجال٬ً، وَولَِحقُوهھھھُْم ِمْن أأََمامِم ااْلبَابِب إإِلَى َشبَارِريیَم  5

 ْم فِي ااْلُمْنَحَدرِر. فََذاابَب قَْلُب االشَّْعِب وَوَصارَر ِمْثَل ااْلَماِء.وَوَضَربُوهھھھُ 
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ببِّ إإِلَى ااْلَمَساِء٬، هھھھَُو وَوُشيیُوخخُ  6 قَق يیَُشوعُع ثيِیَابهَھُ وَوَسقَطَ َعلَى وَوْجهِھهِھ إإِلَى ااألرَْرضِض أأََمامَم تَابُوتِت االرَّ  فََمزَّ
 إإِْسَراائيِیَل٬، وَووَوَضُعواا تَُراابًا َعلَى رُرؤُؤووِسهِھْم.

! لَِماذَذاا َعبَّْرتَت هھھھَذاا االشَّْعَب ااألرُْردُدننَّ تَْعبيِیًراا لَِكْي تَْدفََعنَا إإِلَى يیَِد «وَوقَالَل يیَُشوعُع:  7 ببُّ آآهِه يیَا َسيیُِّد االرَّ
.  ااألَُمورِريیِّيیَن ليِیُبيِیُدوونَا؟ ليَْیتَنَا اارْرتََضيْینَا وَوَسَكنَّا فِي َعْبِر ااألرُْردُدننِّ

لَل إإِْسَراائيِیُل قَفَاههُ أأََمامَم أأَْعَداائهِِھ؟أأَْسأَلَُك يیَا َسيیُِّد: َماذَذاا  8  أأَقُولُل بَْعَدَما َحوَّ
انِن ااألرَْرضِض وَويیُِحيیطُونَن بِنَا وَويیَْقِرُضونَن ااْسَمنَا ِمَن ااألرَْرضِض. وَوَماذَذاا  9 فيَیَْسَمُع ااْلَكْنَعانيِیُّونَن وَوَجِميیُع ُسكَّ

 ».تَْصنَُع الْسِمَك ااْلَعِظيیِم؟
ببُّ ليِیَُشوععَ  10  قُْم! لَِماذَذاا أأَْنَت َساقِطٌ َعلَى وَوْجهِھَك؟: «فَقَالَل االرَّ
وْواا َعهْھِديي االَِّذيي أأََمْرتهُھُْم بهِِھ٬، بَْل أأََخُذوواا ِمَن ااْلَحَراامِم٬، بَْل َسَرقُواا٬،  11 بَْل قَْد أأَْخطَأَ إإِْسَراائيِیُل٬، بَْل تََعدَّ

 أأَْنَكُروواا٬، بَْل وَوَضُعواا فِي أأَْمتَِعتهِِھْم.
ْن  12  بَنُو إإِْسَراائيِیَل لِلثُّبُوتِت أأََمامَم أأَْعَداائهِِھْم. يیُِديیُروونَن قَفَاهھھھُْم أأََمامَم أأَْعَداائهِِھْم ألَنَّهھُْم َمْحُرووُمونَن٬، وَوالَ فَلَْم يیَتََمكَّ

  أأَُعودُد أأَُكونُن َمَعُكْم إإنِْن لَْم تُبيِیُدوواا ااْلَحَراامَم ِمْن وَوَسِطُكْم.
ببُّ إإِلهھُ إإِْسَراائيِیَل: فِي وَوَسِطَك َحَراامٌم يیَا قُْم قَدِّسِس االشَّْعَب وَوقُْل: تَقَدَُّسواا لِْلَغدِ  13 . ألَنَّهھُ هھھھَكَذاا قَالَل االرَّ

ُن لِلثُّبُوتِت أأََمامَم أأَْعَداائَِك َحتَّى تَْنِزُعواا ااْلَحَراامَم ِمْن وَوَسِطُكْم.  إإِْسَراائيِیُل٬، فَالَ تَتََمكَّ
مُم بَِعَشائِِرهِه٬، وَوااْلَعِشيیَرةةُ االَّتِي فَتَتَقَدَُّمونَن فِي ااْلَغِد بِأَْسبَاطِطُكْم٬، وَويیَُكونُن أأنَنَّ اا 14 ببُّ يیَتَقَدَّ ْبطَ االَِّذيي يیَأُْخُذههُ االرَّ لسِّ

مُم بِِرَجالهِِھ. ببُّ يیَتَقَدَّ مُم بِبيُیُوتهِھَا٬، وَوااْلبيَْیُت االَِّذيي يیَأُْخُذههُ االرَّ ببُّ تَتَقَدَّ  يیَأُْخُذهھھھَا االرَّ
٬، وَوألَنَّهھُ َعِمَل قَبَاَحةً وَويیَُكونُن ااْلَمأُْخوذُذ بِاْلَحَراامِم يیُْحَرقُق بِالنَّا 15 ببِّ رِر هھھھَُو وَوُكلُّ َما لهَھ٬ُ، ألَنَّهھُ تََعدَّىى َعهْھَد االرَّ

 ».فِي إإِْسَراائيِیلَ 
مَم إإِْسَراائيِیَل بِأَْسبَاطِطهِھ٬، فَأُِخَذ ِسْبطُ يیهَھُوذَذاا. 16 َر يیَُشوعُع فِي ااْلَغِد وَوقَدَّ  فَبَكَّ
مَم قَبيِیلَةَ يیهَھُوذَذاا فَأُِخَذتْت عَ  17 اارَرِحيیِّيیَن بِِرَجالهِِھْم فَأُِخَذ زَزْبِديي.ثُمَّ قَدَّ مَم َعِشيیَرةةَ االزَّ اارَرِحيیِّيیَن. ثُمَّ قَدَّ  ِشيیَرةةُ االزَّ
مَم بيَْیتهَھُ بِِرَجالهِِھ فَأُِخَذ َعَخانُن ْبُن َكْرِمي ْبِن زَزْبِديي ْبِن زَزاارَرحَح ِمْن ِسْبِط يیهَھُوذَذاا. 18  فَقَدَّ
ببِّ إإِلهِھ إإِْسَراائيِیَل٬، وَوااْعتَِرفْف لهَھُ وَوأأَْخبِْرنِي ااآلنَن يیَا ااْبنِي٬، «فَقَالَل يیَُشوعُع لَِعَخانَن:  19 أأَْعِط ااآلنَن َمْجًداا لِلرَّ

 ».َماذَذاا َعِمْلَت. الَ تُْخِف َعنِّي
ببِّ إإِلهِھ إإِْسَراائيِیَل وَوَصنَْعُت َكَذاا وَوَكَذاا.«فَأََجابَب َعَخانُن يیَُشوعَع وَوقَالَل:  20  َحقًّا إإِنِّي قَْد أأَْخطَأتُْت إإِلَى االرَّ
ٍة٬، وَولَِسانَن ذَذهھھھٍَب وَوزْزنهُھُ َخْمُسونَن َشا 21 قِال٬ً، رَرأأيَْیُت فِي ااْلَغنيِیَمِة رِردَدااًء ِشْنَعارِريیًّا نَفيِیًسا٬، وَوِمئَتَْي َشاقِِل فِضَّ

ةُ تَْحتهَھَا  ».فَاْشتهَھيَْیتهُھَا وَوأأََخْذتهُھَا. وَوهھھھَا هھھِھَي َمْطُمورَرةةٌ فِي ااألرَْرضِض فِي وَوَسِط َخيْیَمتِي٬، وَوااْلفِضَّ
ةُ تَْحتهَھَا.فَ  22  أرَْرَسَل يیَُشوعُع رُرُسالً فََرَكُضواا إإِلَى ااْلَخيْیَمِة وَوإإذَِذاا هھھِھَي َمْطُمورَرةةٌ فِي َخيْیَمتهِِھ وَوااْلفِضَّ
.فَأََخُذووهھھھَا ِمْن وَوَسِط ااْلَخيْیَمِة وَوأأَتَْواا بهِھَا إإِلَى يیَُشوعَع وَوإإِلَى َجِميیِع بَنِي إإِْسَراائيِیَل٬، وَوبََسطُوهھھھَا أأََمامَم اا 23 ببِّ  لرَّ
دَدااَء وَولَِسانَن االذَّهھھھَِب وَوبَنيِیهِھ وَوبَنَاتهِِھ وَوبَقََرههُ وَوَحِميیرَ  24 ةَ وَواالرِّ ههُ وَوَغنََمهھُ فَأََخَذ يیَُشوعُع َعَخانَن ْبَن زَزاارَرحَح وَوااْلفِضَّ

 وَوَخيْیَمتهَھُ وَوُكلَّ َما لهَھ٬ُ، وَوَجِميیُع إإِْسَراائيِیَل َمَعهھ٬ُ، وَوَصِعُدوواا بهِِھْم إإِلَى وَواادِديي َعُخورَر.
ببُّ فِي هھھھَذاا ااْليیَْومِم!«يیَُشوعُع:  فَقَاللَ  25 رُركَك االرَّ رْرتَنَا؟ يیَُكدِّ فََرَجَمهھُ َجِميیُع إإِْسَراائيِیَل بِاْلِحَجارَرةِة ». َكيْیَف َكدَّ

 وَوأأَْحَرقُوهھھھُْم بِالنَّارِر وَورَرَمْوهھھھُْم بِاْلِحَجارَرةِة٬،
ببُّ َعْن ُحُموِّ َغَضبهِِھ. وَولِذلَِك دُدِعَي وَوأأَقَاُمواا فَْوقهَھُ رُرْجَمةَ ِحَجارَرةٍة َعِظيیَمةً إإِلَى هھھھَذاا ااْليیَْومِم. فَ  26 َرَجَع االرَّ

1: 7يیشوعع  إإِلَى هھھھَذاا ااْليیَْومِم.» وَواادِديَي َعُخوررَ «ااْسُم ذذلَِك ااْلَمَكانِن  -26 
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نا أأنن نررىى االخططيیئة منن نصلي أأنن تساعدد يیا ررببساعددنا لمعررفة خططووررةة االخططيیئة. ت٬، نصلي اانن يیا رربب
تبيینن  ووأأننخفي في خيیامنا. اانن تبيینن لنا خططووررةة االخططيیئة٬، مكشفف ما هھھھوو تنصلي اانن  يیا رربب كك اانتت.نظظووررم

سمم يیسووعع نصلي. آآميینن.تكك. باجمالل نعملنا   
 

 خالصة االمووضووعع...
 
 

االخططيیئة عنن االهھي جذذرريينحنن بحاجة إإلى منظظوورر   
هللا اانن كانن بإمكانن ٬، 7 ااصحاححاالخططيیئة. منن بدداايیة  عننلنا ووجهھة نظظرر هللا  وو اانن تظظهھررهھھھذذهه االقصة هھھھ هھھھددفف

عليیكك اانن تهھتمم ٬، هھفعليیيیفتررضض أأنن  يیكننفعلل اامرًراا لمم عخانن  اانن نن تعلممأأ عليیكك يیشووعع٬، وويیقوولليیأتي ليیشووعع٬، 
 ةةخططيیئة ووااحددأأمامنا لتبيینن لنا خططووررةة هھھھذذهه االقصة االددررااميیة  لدديیناذذلكك٬،  بددلللكنن االمضي قددما. باألمرر قبلل 

–صلبب االمووضووعع في نظظرر هللا. ووهھھھذذاا هھھھوو  نحنن ننظظرر نن االخططيیئة! عذذرريي ج االهھيحنن بحاجة إإلى منظظوورر ن 
 ة ليیسسئخططيیاالى ررؤؤيیة االاالخططيیئة بططرريیقة مختلفة تماما. نحنن بحاجة  يیررىى . هللاةةووااحدد جهھة مننإإلى االخططيیئة 

– ااألمرريیكيیة 21ثقافة االقررنن االل بحسبب -عليینا اانن نررىى االخططيیئة كما يیررااهھھھا هللا   االخططيیئة.  عنن االهھيیةصووررةة  
االسيیاقق.فهھمم ن عليینا ااننفهھمم ما يیجرريي هھھھنا٬، ن لكيااآلنن   

 
٬، 1 في ااصحاحح٬، ااصحاحاتت ستةااوولل . جيیدًدااقق. كلل شيء يیسيیرر صددَ ال تُ  يیشووععاالفصوولل االستة ااألوولى منن 

 في االعهھدد االقدديیمم إلنساننهللا االتي قالهھا االكلماتت  ااجملل٬، بعضض االووعوودد االجرريیئةووعوودد هللا ليیشووعع: بعضض لدديینا 
- . هھھھذذاا 1 ااصحاححفي هه نررىى ووعوودد٬، أأنا معكك أأيینما تذذهھھھبب. ووتشجع٬، تشدددد٬، أأنا معكك٬، يیا يیشووعع خففال ت 

إإسرراائيیلل  شعبب اانتظظررهههھھھذذاا ما . تذذكرر٬، بددخوولل ااألررضضيیبددأأوونن  3وو  2 ااصحاحححددثث في بالضبطط ما 
- لسنووااتت .نهھرر ااألررددنن بططرريیقة خاررقة ااعبرروودد. عووددخوولل أأررضض االم   

 
 

- دد٬، أأرريیحاعوودديینة االررئيیسيیة ااألوولى في أأررضض االماالم ااتوواا االى 6وو  5وو  4 ااصحاححي ف مدديینة ذذااتت أأسوواارر  
–هھا لقتالل منن أأجلااحتى  ليیسس عليیكمم٬، وويیقوولل هللا امنن حوولهھ عاليیة نززلل ا سأبعضض ااألغاني٬، ووأأن فقطط ااعززفوواا 
ددخلوواا ٬، تت ااألسوواارر٬، ووفجأةة اانهھاررااأللحاننبعضض  ااجتمعوواا مًعا مع االمبووقيینن ووعززفوواا. لذذلكك ااألسووااررهھھھذذهه 
– 6ااصحاحح في دد ووااحتت إإسرراائيیلي يیممم . ل6االمدديینة بأكملهھا في االفصلل  ووااأأخذذوو ال يیصددقق! كلل اانتصارر  

- 7 ااصحاححما هھھھي االكلمة ااألوولى في  لكنن الحًقا. ااصحاحاتت 6 بالتمامم ططووااللشيء يیسيیرر  َخانَن بَنُو ف 
هھھھنا؟ ةةمذذكوورراال االحرراامم.. ااآلنن ما هھھھوو هھھھذذاا؟ ما هھھھي هھھھذذهه ااألشيیاء إإِْسَراائيِیَل ِخيیَانَةً فِي ااْلَحَرااممِ   

 
٬، ما االمووعددأأررضض  ددخلووااشعبهھ عنددما لهللا  قالهھهھھھذذاا ما . 18: 6 ااصحاححووااحدد إإلى ااررجع معي ااصحاًحا 

هھھھمم يیأخذذوونن أأررضض  بيینما. في االووااقع٬، في سفرر يیشووعع٬، حررااممعنن اال ااكثيیررً االقيیامم بهھ. يیتحددثث  عليیهھمم كانن
– ددعوواالم –أأعتقدد  ةة على مامرر 27وواالي ح  قالل هللا  18آآيیة  وواا معينظظرراا. مذذكوورر االحرراامم بشكلل ااوو بآخرر 
"  

ا أأَْنتُْم  مَ وَوأأَمَّ ُمواا٬، وَوتَأُْخُذوواا ِمَن ااْلَحَراامِم وَوتَْجَعلُواا َمَحلَّةَ إإِْسَراائيِیَل ُمَحرَّ ةً فَاْحتَِرزُزوواا ِمَن ااْلَحَراامِم لِئَالَّ تَُحرَّ
رُرووهھھھَا. ببِّ وَوتَْدُخُل فِي ووَ  وَوتَُكدِّ ِة وَواالذَّهھھھَِب وَوآآنيِیَِة االنَُّحاسِس وَوااْلَحِديیِد تَُكونُن قُْدًسا لِلرَّ ِخَزاانَِة ُكلُّ ااْلفِضَّ

ببِّ  -18: 6 يیشووعع(».االرَّ 19.(  
- االصووررةة ااذذاا االيیكمم  جميیع أأنووااعع  شعبب كانن يیعبدد ووعدد٬، هھھھووووأأررضض االمااألررااضي االووثنيیة هھھھذذهه في  ناما لدديی 

ااألصنامم٬،  لصنعاالذذهھھھبب وواالفضة وواالحدديیدد وواالبرروونزز  ووننستخددميی كانوواامختلفة ووااآللهھة االووثنيیة. االااألصنامم 
-كاذذبة  آآلهھة لعباددةة شعبب هللا منن  ااططالققتمم عنددما  32في سفرر االخررووجج  ااهھھھانرراالتي اانهھا االصووررةة االكاملة  

ووااألقررااطط٬، ووجميیع ااألشيیاء االتي  االذذهھھھبب. أأخذذوواا االذذهھھھبب٬،صنعووهه منن االعجلل االذذهھھھبي؟ صنعوواا ما ممصرر٬، 
هھھھذذهه هللا  قاللبهھ. لذذلكك  قاموواامستخددمة في بناء ااألصنامم هھھھناكك٬، ووهھھھذذاا ما االتي كانتت ووهھھھا منن مصرر ووااخذذ
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 وواالي. خذذ هھاكل وونهھاكررست٬، االمووعددأأررضض  تصلووننووثنيیة٬، حالما مستخددمة ألغررااضض  االتي كانتتموورر ااأل
منن خاللل شعبهھ. اانا  االمووعددددااستهھ في أأررضض بإظظهھارر قجدداا  جدّديي. هللا االرربب نةيیفي خزز ههووووضع االحرراامم

.تعبددوواا مثلهھمملنن نتمم ٬، وواالجميیع ااألررااضي سأعلنن عنن قددااستي  
 

رَرأأيَْیُت فِي ااْلَغنيِیَمِة رِردَدااًء ِشْنَعارِريیًّا نَفيِیًسا٬، . 21: 7 ااصحاححفي  هھفعليیصفف ما عخانن. لذذلكك هھھھذذاا االررجلل 
ٍة٬، وَولَِسانَن ذَذهھھھَبٍ  نذذ هھھھذذاا نمطط منن االخططيیئة في االكتابب االمقددسس. م" فَاْشتهَھيَْیتهُھَا وَوأأََخْذتهُھَا. ٬،وَوِمئَتَْي َشاقِِل فِضَّ

-مع بثشبع  ددااوودد٬، ووأأخذذتت االثمررةة. ااشتهھتهھاحووااء االفاكهھة٬،  تت٬، ررأأ3االبدداايیة في سفرر االتكوويینن  شاهھھھدد هھھھذذهه  
–٬، ووأأخذذهھھھا لنفسهھ. هھھھذذاا هھھھوو نمطط االخططيیئة ررغبب بهھالمم تكنن ززووجتهھ٬، االتي مررأأةة اال اانن ما في االعالمم٬،  اانن نررىى 

ألنفسنا. ووأأنن نأخذذههما في االعالمم٬، ووهھھھذذاا ما ليیسس مقددسا "٬،  نشتهھي  
أأرريیددكك أأنن  لكنيووبعضض االذذهھھھبب وواالفضة.  ررددااءً أأخذذتت  اانا فقطط: كانن يیقوولليیعتررفف٬، هھھھوو ااآلنن٬، عخانن٬، حتى وو

 ااخذذنررىى كيیفف يیصفف هللا ما حددثث عنددما  11: 7تررىى ووجهھة نظظرر هللا على هھھھذذهه االخططيیئة. في االفصلل 
االذذيي اامررتهھمم اانن عهھدديي كسرروواا . إإسرراائيیلل أأخططأ- 11االفضة. ااآليیة بعضض ٬، بعضض االذذهھھھبب وواالددررااءعخانن 

ستة أأفعالل  هھھھذذههذذلكك؟  فهھمتممممتلكاتهھمم. هھھھلل  ننووضعووهھھھمم بيی٬، ووااقدد كذذبل٬، ووااقدد سررقل. يیحفظظووهه. ااخذذوواا االحرراامم
- يیبددأأ. ةةووااحدداالمختلفة لووصفف هھھھذذهه االخططيیئة   يیكملل٬، ووبعدد ذذلكك وونيقدد عصل٬، ووااقدد أأخططألصووررةة عامة٬، ب 

يیصبح ااكثرر تحدديیدًداا)(  
االززنا  لإلشاررةة االىاالعهھدد االقدديیمم عبرر لغة االمستخددمة نفسس االاانهھا  االذذيي اامررتهھمم اانن يیحفظظووهه.اانتهھكوواا عهھدديي  لقدد

ززووجهھا. ووبالمثلل٬،  تخووننوو٬، هھامخلصة لززووجغيیرر االمررأأةة فيیهھا االررووحي٬، تماما بنفسس االططرريیقة االتي تكوونن 
.ضدد هللا لقدد ززنوواامع هللا. االمقددسس  ررباططعهھدد اال وواااانتهھك االززووجج لززووجتهھ. هھھھمم  

 
 خططيیئة ووااحددةة...

 
- أأكثرر تحدديیدداايیصبح ثمم  مم. منن االمثيیرر ممتلكاتهھ بيیننلقدد ووضعووهھھھمم ٬، ووااكذذب قدد٬، لقدد سررقوواا٬، لاالحرراامم ااخذذوواا لقدد 

في  ااستخدداامهھالمم يیتمم  مستخددمة هھھھنا هھھھناكك كلمةة باللغة ااألصليیة للعهھدد االقدديیمم٬، تددررسس هھھھذذهه ااآليی اانن لالهھھھتمامم٬،
ووتقوولل ووهھھھي مستخددمة بيینن كلل فعلل ووآآخرر منن هھھھذذهه ااألفعالل. ٬، ووهھھھي كلمة "بلل"معظظمم االتررجماتت ااإلنجليیززيیة. 
بلل ٬،  وواا منن االحررااممااخذذ بلل٬، يیحفظظووههأأنن  هھممأأمررت االذذييعهھدديي  تعددوواا على بلل٬، حررفيیا أأنن إإسرراائيیلل أأخططأ

 ررددااءليیسس مجرردد أأخذذ  اانن ااألمررقوولل٬، يیووااألموورر ررااكمم يیُ  ممتلكاتهھمم. هللا بلل ووضعووهھھھمم بيینن٬، ووااكذذببلل ٬، سررقوواا
٬، عصيیتتَ قدد لخططيیئة. . اانهھا االقددووسس نفسهھ فف ضدد هللايیعنتهھھھذذاا بلل عضض االذذهھھھبب وواالفضة ووإإخفائهھ لنفسكك٬، ووب

 االخططيیئة ٬، ووعووااقببووثقلهھا٬، االخططيیئة جدديیةإلظظهھارر  يهھھھ اسررقتت. االصووررةة كلهھ٬، كذذبتت ٬،أأووال قدد كسررتت االعهھدد
– 7 يیشووععفي  ةةووااحدداال -ةة ووااحدداال٬، ووعووااقبب االخططيیئة ووثقللخططووررةة٬،  نحللل. أأرريیدد أأنن خططيیئة ووااحددةة  فقطط  

خططيیئة ووااحددةة!  
 

كلهھهللا ضرر شعبب ت يهھھھ  
– 1ررقمم عدددد ااألعمالل  ما؟ ووااحدد. وواا االمحررماتت. كمم منن االناسس أأخذذبأكملهھهللا شعبب ضرر ت ووااحددةة خططيیئة 

 خططيیئة٬، ال االمحررماتت؟لعثوورر على جميیع أأنووااعع اا محاووالً  آآخررمنن مكانن إإلى  هھھھلل كانن يیذذهھھھبب؟ قامم بهھااالتي 
- معا وواالررددااء. ررأأىى االفضة وواالذذهھھھبب ووااحددةة شيء  فعلل. ررجلل ووااحدد آآهه يیجبب ااالحتفاظظ بهھذذهه ااألشيیاء ووقالل 

االنتيیجة؟ كانتتووااحدد٬، ووما   
 

منن في سبع سنووااتت  ااختبررووهھھھا. ووهھھھذذهه هھھھي االهھززيیمة االووحيیددةة االتي ثانيیةمعرركة  خضممإإسرراائيیلل في  كانتت
 . اانهھا االصووررةة االتي نررااهھھھا في أأماكننةةووااحدداالبسببب هھھھذذهه االخططيیئة  ماتوواا ًال غززوو كنعانن. ستة ووثالثوونن ررج

–ووااحددةة  ٬، شاوولل ااررتكبب خططيیئة21صمووئيیلل  2في االكتابب االمقددسس. في ااخررىى   3لمددةة فحصلتت مجاعة  
– ووااحددةة خططيیئة 24صمووئيیلل  2حددةة. في سنووااتت بسببب خططيیئة وواا ووااحددةة خططيیئة نتيیجة  ماتت آآالفف االناسس 

– منن خططايیا ددااوودد مووضع هللا  ااصبح حضوورر٬، ُتهھززمم . ستة ووثالثوونن ررجال يیمووتت٬، إإسرراائيیللووااحددةة منهھمم 
٬، مم٬، لنن أأذذهھھھبب معك33وو  32شعبب هللا. هللا يیقوولل مررةة أأخررىى٬، كما ررأأيینا في سفرر االخررووجج  سؤؤاالل ووسطط
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 يیشووعع ااحضررتنا االى هھھھنالل قا. كلهھا ددعوولذذهھھھابب إإلى أأررضض االمااصووررةة  تتددَ ددِ هھھھُ . مممعك ننوولنن يیك حضوورريي
.ةةخططيیئة ووااحددهھھھذذاا بسببب منن على ووجهھ ااألررضض. كلل  لتفنيینا  

 
–سجلل هھھھذذاا ااآلنن٬،  - االحقيیقة ااألوولى هھھھي هھھھذذهه حقيیقتانن.  تقررأأ . عنددما االمؤؤمنيیننعائلة بؤؤثرر تاالخططيیئة دداائما  

شيیئا  أأنن لتعتقددكنتت لفعلل شيء ووااحدد٬، عخانن فقطط٬، ررجلل ووااحدد  اانهھا خططيیئةتعررفف ال كنتت  ننهھھھذذهه االقصة٬، إإ
صلل . تخانن إإسرراائيیلل بللعخانن٬،  ال خانن٬،إإسرراائيیلل أأنن  1: 7 يیقوولل في ااصحاححآآخرر يیحددثث هھھھنا. منذذ االبدداايیة٬، 

ليیسس فقطط ضدد عخانن٬،  حميضدد منن؟ غضبب االرربب  حميغضبب االرربب أأنن ٬، يیقوولل 1إإلى نهھايیة ااآليیة 
ضدد إإسرراائيیلل. حميغضبب االرربب   

 
 وواااانتهھكلقدد متتاليیة. االاالسلسلة منن االضمائرر  تررىى هھھھذذهه٬، يیقوولل: "إإسرراائيیلل قدد أأخططأ". ثمم 11: 7 ااصحاحح
-. تهھمم اانن يیحفظظووههأأمرر االذذييعهھدديي  لقدد ووضعوواا االحرراامم ووسطط ٬، ووااقدد كذذبل٬، ووااقدد سررقل. منن االحررااممخذذوواا اا 
صيیغة االجمع).ببعدد ااآلنن ( مم. لنن أأكوونن معكممتلكاتهھمم  

 
هھھھلل إإسرراائيیلل؟  يبنكلل  ممعخانن ووحددهه أأ تت خططيیئةكانهھھھلل ؟ منن خططيیئةططررحح االسؤؤاالل٬، ت كلهھاهھھھذذهه االصووررةة 

-هھھھوو  االجووااببهللا؟ ووشعبب اامم كلل كانن عخانن  جدداا  غرريیبب. هھھھذذاا عنن بعضض ثنيیننااالفصلل يیاالكتابب االمقددسس ال  
- تفعلل ذذااما :حضاررتنا االيیووممفي ٬، كلل شخصص لووحددهه ثقافتناعنن  ال يیؤؤثرر على  ذذااهھأأنتت تفعلل ما ترريیدد٬، ف 
لدديینا االصووررةة هھھھنا.  تتليیسلكنن هھھھذذهه . كلٌل يیفعلل ما يیرريیددههأأرريیدد٬،  كماترريیدد٬، أأنا أأعيیشش  كمانتت تعيیشش أأ. بقيیةاال

ا أأسررةة ااإليیمانن بأكملهھتمسس  ووااحددةة ررجلل ووااحدد٬، أأخططأ٬، ووشعبب هللا بأكملهھ يیحاسبب على ذذلكك. خططيیئةصووررةة 
– -ستخسرر حضوورريي  ككأأن فقطط عخاننال ليیقوولل٬، هللا ٬، ووكلهھ ااإليیماننمجتمع   هللا يیقوولل لشعبب ااسرراائيیلل٬،  

 يیيیننسرراائيیلااإلمنن  ااآلالفف ووااآلالفف. هھھھناكك ممخططيیئة ررجلل ووااحدد في ووسططك بسببب عنكممحجبب حضوورريي سأ
.ستخسرروونن كلل برركاتي ووحضوورريي٬، ةةخططيیئة ووااحددررجلل ووااحدد٬،  بسببب . هللا يیقوولل7 يیشووععفي   

 
-7 ووبيینن يیشووععمحدددد بيیننا االيیوومم  ننتووااززأأنن هھھھناكك  اافتررضضأأنا ال أأرريیدد أأنن ٬، تيووسادد يسيیدداات دد ااختالفاتت ووجيی 

– هھھھذذاا يلدديي ثقة كبيیررةة في قوول ٬،نفسهھفي االووقتت لكنن عدديیددةة.  كلمة هللا٬، ووااستنادداا إإلى هھھھذذاا  بناء على سلططانن 
. تناكنيیس ننع حضووررهه- حجبب برركتهھ وومللء جدًداا ممكنن منن اال٬، بشكلل خاصصمنن االكتابب االمقددسس٬،  االمقططع

في االكنيیسة. بسببب شخصص ووااحدد في  ةةووااحددخططيیئة نا بسببب ع برركتهھحجبب حضووررهه وو جدًداا !منن االممكنن 
أأنن  ! أأنهھ منن االممكنن تماما اانا ااؤؤمننأأمامم هللا٬،  وولمم يیعتررفف بهھاخططيیئة ووااحددةة٬، منكمم متمسكك باالكنيیسة٬، منن 

بناء على ذذلكك.في كنيیستهھ٬،  ووحضووررههحجبب مللء برركتهھ يی  
 

بب ووإإعالناتت كت ااتت٬،لمؤؤتمررأأسبووعع٬، إإعالناتت كلل الكتيیباتت ب مملووءاالخاصص  يي٬، برريیددتددرركوونن ثقلل ااألمررلل هھھھ
اانن نررىى  ناأأناالكنيیسة االيیوومم. وواالسببب هھھھوو  تنميیةكيیفيیة  ننع ةةكنيیستكك. ووهھھھناكك مؤؤتمررااتت وواافرر تنميیةعنن كيیفيیة 

نقوومم  لذذاا٬، مجتمعنانررىى االكنيیسة عاجززةة في االعدديیدد منن االططررقق في وو. مجتمعنافي يینقصص االكنيیسة تأثيیرر 
٬، نفعلل أأنن نايیمكن ذذاا٬، ماتناكنيیس ينمنأأنن  نامكننا تغيیيیرر ذذلكك٬، ووكيیفف يیمكنهھھھذذهه االمؤؤتمررااتت لنررىى كيیفف يیبتنظظيیمم 

في  تبددأأووننحتى  وولنن تختبرروواا مللء حضووررييبرركتي٬،  لنن تنالوواا: "يیقووللسس لاأأنا أأتساءلل عما ااذذاا كانن هللا ج
–االخططيیئة االتعاملل مع  – مجتمعكمماالتي في خططيیئة ال اال  –حلة االملكنن االخططيیئة االتي في    االخططيیئة االتي في 

– في االكنيیسة حضووررييكنتت ترريیدد أأنن تررىى قووةة  ننكنيیستنا. إإسة٬، في شخصص ووااحدد في االكنيی عليیكك اانن  
في  ةةفي حيیاتي أأوو خططيیئة ووااحددووااحددةة أأنن خططيیئة  فكررةة". االمحلةالخططيیئة في حقيیقي فيیما يیتعلقق ب تكوونن
ؤؤثرر دداائما ت؟ االخططيیئة اا اانهھا فكررةة مززعجة جددً هللا٬،  برركاتتكلل منن في هھھھذذهه االكنيیسة تسلبنا  ايي ووااحدد منحيیاةة أأ
على بلل ططالبب ووااحدد  اامررأأةة ووااحددةة٬، ووال ٬، البلل مجمووعةررجلل ووااحدد  على . الاالمؤؤمنيینن ةعائلعلى 

.في كنيیستنا مجمووعة  
 

  ههووحضوورر تخسرر برركة هللا



© David Platt 2008 7 

- -صلبب االمووضووعع أأقرربب إإلى  لكنهھامماثلة ٬،  االحقيیقة االثانيیة -2ووعدددد  بعائلة االمؤؤمنيیننؤؤثرر دداائما تاالخططيیئة  
 تمم ذذكرركلما اانهھ . هھھھلل الحظظتت اانتت تككأسرربؤؤثرر دداائما تاالخاصة. االخططيیئة  تككأسرربؤؤثرر دداائما تاالخططيیئة 

- لووحددههعخانن  جدًداا اانن يُیذذكررناددرر اال كانن منن٬، ااالصحاححعخانن في هھھھذذاا  . في ووااهھھھلل بيیتهھدداائما عخانن  كانن 
-1: 7ال يیقوولل في يیشووعع االبدداايیة٬،  –كانن يیمكنن اانن ُتَقلَّصص ااأليیة وواانن تقوولل   عخانن بنن كررمى٬، لكنهھا تقوولل  

حيیثث تررىى هھھھذذهه االصووررةة  في االنصص احقً الثمم  عائلتهھ.ب ااذذاا هھھھوو مرربووططبنن ززمرريي٬، بنن ززااررحح منن سبطط يیهھووذذاا. 
االى ااآليیة  نصلل. عائلي أأمررهھھھذذاا ااذذاا ٬، يیسحبوونن االسبطط تلوو ااألخرر٬، عشيیررةة بعشيیررةة٬، عائلة تلوو االعائلة اانهھمم
18 - سبطط أأُخذذ كلل ززااررحح٬، بنن ززمرريي٬، بنن ٬، ووعخانن بنن كررمى٬، قددموونن االررجلل تلوو ااآلخرريیعائلتهھ وويیشووعع  

٬، ليیسس فقطط ووااإإسرراائيیلل أأخذذيیشووعع ووكلل ٬، 24حددثث بمجرردد أأنن أأعتررفف٬، ااآليیة ما  مشهھدد تصلل االىيیهھووذذاا. ثمم 
- عخانن ااآليیة في ووسطط  ٬،هھممهھھھمم كلوو٬، ااقتاددهھووبنات اابناؤؤهه٬، إإسفيینن االذذهھھھبب٬، االررددااءاالفضة٬، ٬، ححبنن ززاارر عخانن 
" هھھھذذاا ليیسس نصا وَوأأَْحَرقُوهھھھُْم بِالنَّارِر وَورَرَمْوهھھھُْم بِاْلِحَجارَرةِة٬،فََرَجَمهھُ َجِميیُع إإِْسَراائيِیَل بِاْلِحَجارَرةِة  . "25
سهھال.  

 
لمم خططايیا آآبائهھمم٬، ووااآلباء  بسببب اايیمووتوو تقوولل االشرريیعة اانن ااألووالدد لنن٬، 16: ٬24، تثنيیة سجلل هھھھذذاا االشاهھھھدد

ثنيیة سفرر االت ذذكررهههھھھذذاا ما . هھھھوو يیجبب أأنن يیمووتت لخططايیاهه اانسانن. كلل ااووالددهھھھممخططايیا  بسببب يیمووتوونن يیكوونوواا
اانن  ووأألخططيیئة٬، با االمذذنبباالووحيیدد لمم يیكنن عخانن  ااذذاا يیبددوو منن هھھھذذاا االمقططع هھھھنا اانن. فيیما يیتعلقق بالشرريیعة

االنقططة  كاننررجلل ووااحدد  عننصووررةة ووااضحة هھھھوو ٬، 7 يیشووعع٬، بالعكسسمعهھ. لكنهھمم عووقبوواا برريیئة  تهھعائل
ااألشيیاء  سأخفي هھھھذذههقالل اانا  ٬،هھھھذذهه االخططيیئة أأددَخلل عائلتهھ معهھ فيررجلل  هھاالمحوورريیة في االخططيیئة هھھھنا. وولكن

ؤؤثرر ت. االخططيیئة ؟االخططيیئة معهھ منن أأددخلل اابناءهه ووبناتهھ في. وويیجبب أأال يیعررفف ااحدد اانهھا هھھھنانا. تتحتت خيیم
تأثيیرر على ا يیكوونن لهھ ال اأأيي ووااحدد منحيیاةة . دداائما! ليیسس هھھھناكك خططيیئة ووااحددةة في على ااسررتكك اانتتدداائما 

.ااسررنا االخاصة  
 

كنا  كالبب.  لنتبنى اابنناإإلى كاززااخستانن  ناووتووجهھ اانا ووهھھھيیذذرر ططائررةةاالمتنن صعددنا على  عامم بالضبطط  منذذ
سنة عنن ااأليیامم االخوواالي (اانهھا مجرردد  ووننتحددثيی مثلل ااؤؤلئكك ااألهھھھلل االذذيینن ناووأأصبحاالى االماضي بالحنيینن نعوودد 
كيیفف  بالحدديیثث عما كانتت عليیهھ حيیاتنا منن قبلل٬،االناسس  تعبووننيیُ االذذيینن  ااألشخاصصهھھھؤؤالء  لكننا منن) ووااحددةة
نُن وولل مررةة٬، كنا أل ووررنا عنددما حملنا كالببكانن شع تلكك  ااألمرر عنددما اامضيیناكانن  كيیففإإلى ذذلكك. َنحِّ

٬، ااتى بشكلل مفاجئاالقصة٬، ووجووشوواا  وونن٬، تعررفكيیفف ااحضررناهه االى االمنززللمعهھ هھھھناكك٬،  االخمسس سابيیعااأل
االططرريیقة  . أأنا ااقوولل لكممإإيیماني ررأأسا على عقببااللذذيینن بططررقق عددةة قلبوواا  هھھھؤؤالء االصبيیيیننووااآلنن بعدد سنة مع 

ااددووبب لذذيینن لاا يینناالثميین هھھھاذذيینن االصبيیيینننظظرر إإلى أأعنددما  -كانتت بقمة االتووااضع  إإيیماني وواا بهھا فياالتي أأثرر
-بهھما  –اانني ااستططيیعهھا بططرريیقة لمم أأكنن أأعررفف  هھماأأحب االلذذيینن  أأنن أأيي خططيیئة في حيیاتي  لمجرردد اانن اافكرر 

ألبنائي. أأنا ال  بأنن تنتقلللنجاسة في حيیاتي لاالسماحح  ةةفكررمجرردد . هھھھوو اامرر يیسحقنيررووحيیا  ستؤؤثرر عليیهھما
-كوونن ددرراامي أأقوولل هھھھذذاا أل أأنظظرر في  ٬،ما خططيیئةب ااتصاررعع. عنددما ةةاالفكرر منن مجررددررتعشش لكني اا 

–خلصني منن هھھھذذهه االخططيیئة ألجلهھما  ووأأقوولل يیا رربب٬، هھيیهھماووج . يیررثا مني اايي شيء سوواا االبررأأرريیدد أأنن ال  
– . وواالحقيیقة هھھھييیررثا مني االبررأأرريیدد فقطط أأنن  يیهھما  يیكوونن لهھا تأثيیرر مباشرر علي لنن في حيیات ال خططيیئة اانن 

.ززووجتي في االخططيیئة إإشررااككال أأرريیدد يیئة٬، االخطط أأدُدخلهھمم فيززووجتي. ووأأنا ال أأرريیدد أأنن ووعلى   
 

٬، 7يیشووعع في لعخانن  ااعططاهھھھامسؤؤووليیة ٬، بحكمتهھ كررجلل في بيیتيهللا ااعططاني اايیاهھھھا هھھھذذهه هھھھي االمسؤؤووليیة االتي 
كلل لززووجج في ووسططنا٬، كلل ررجلل في ووسططنا٬، لكلل لاالخططيیئة. اانهھا تذذكيیرر٬، بشكلل خاصص٬،  ووهھھھوو ااقحمهھمم في

- ٬، في ووسططناوووواالددأأبب٬،   تكمم االخاصةززااوويیمعززوولة في  ممللحظظة أأنن هھھھناكك أأيي خططيیئة في حيیاتك تظظنووااال  
. قدد نعتقدد اانهھا مخبأةة تحتت ااألررضض اايي شيءأأكثرر منن  وونهھممهھھھنا٬، بحيیثث اانهھا لنن تؤؤثرر على أأوولئكك االذذيینن تحب

٬، ال أأحدد آآخرر يیعررفف بهھا٬، ووااألططفالل ال يیعررفوونن تعررفف بهھاال  تي٬، ززووجبهھاخيیمة هھھھنا٬، ووال أأحدد يیعررفف اال في
-خططيیئة . أأيي نهھامتضرررريینن م مؤؤكددهھمم لكن٬، يیعررفوونن بهھاقدد ال  .بهھا - نبررررهھھھاوومهھما كانتت صغيیررةة   بغضض  

.ووااضح ووهھھھذذااتؤؤثرر على بيیووتنا٬،  هھھھي٬، مهھمةيیقنعنا اانهھا ليیستت كمم يیحاوولل اابليیسس اانن االنظظرر   
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جج أأوو ااخبيیرر في االززوو ااننيمنن ااألشكالل ال أأددعي بأيي شكلل أأنا ووسنة.  سوواا يیمرّر علي في هھھھذذهه االتجرربةلمم 
- هللاكلمة  اننأأعررفف هھھھذذاا٬، ااستنادداا إإلى سلطط لكني. ووةةااألب على  االيیهھانظظرر اال مميیمكنكليیسس هھھھناكك صووررةة ووااحددةة  

-االررجالل اايیهھا شبكة ااإلنتررنتت  – جتككلززوو هھاال كلمة ووااحددةة مسيیئة يیمكنكك أأنن تقوول  ووااحددةة ال فووعة غضبب  
– أأنا كك. تتأثيیرر على جميیع أأفرراادد عائل ايیكوونن لهھكك ااررتكابهھا ددوونن اانن يیمكن ووااحددةة صغيیررةةخططيیئة  هھھھناككليیسس  

-ألنن االررجالل ووهھھھااليیوومم االكنيیسة عجزز  ببمقتنع بأنن أأحدد أأسبا االررجالل في كلل ااألززووااجج ووااآلباء٬، ووحتى  
–أأبب  االكنيیسة حتى لوو لمم تكنن ززووجج أأوو االتي إإتمننا  ووحملل مسؤؤووليیة عائالتناالووقووفف ب ددووررنا لقدد تهھرربنا منن 

.وواالكنيیسة االتي عهھددهھھھا االيینا اووررووحيیً  امادديیً عليیهھا االرربب   
 

نفسهھا ٬، ووااألررقامم هھھھي مجتمعنافي  ااألووالدداالررجالل؟ أأكثرر منن نصفف اايیهھا ال نررىى ذذلكك٬، ااال نررىى ذذلكك؟ اا 
-ووخاررجهھا كنيیسة االددااخلل  . تسعة منن كلل عشررةة مًعا االوواالدديینن ليیسس لدديیهھمم٬، مجتمعنافي  ااألووالددنصفف  

االووقتت االغيیرر إإنن متووسطط بحاثث٬، ااأل بعضض بناء علىتقوولل هھھھذذاا ااألسبووعع٬،  مقالة. قررأأتت لهھمم أأططفالل ال أأبب
.تناأأسررعلى ؤؤثرر تدداائما ددقائقق في االيیوومم. االخططيیئة  3مع ااووالددهه هھھھوو ااألبب في بالددنا منقططع االذذيي يیمضيیهھ   

 
. كتبتت...معيینةوواامم  اانظظرروواا االى هھھھذذهه االررسالة االتي ااررسلتهھا ززووجة  

 
 يیمانع أأننززووجي ااذذاا كانن  سألتتاالليیلة.  على االتلفاززااالططفالل في االسرريیرر. ليیسس هھھھناكك شيء 

سباقق. رربما٬، رربما فقطط هھھھذذهه  فيذذهھھھني  كانن ٬،نحوو االغررفةأأمشي  ووأأنا. فهَھمهَھمم. ااططفئ االقناةة
- االليیلة٬، سووفف نتحددثث  مجرردد ااسئلة منيتكوونن منن أأكثرر منن يی اانن يیكوونن بيیننا حدديیثثعني اا 

صمتت. أأنا جوواابب على ااإلططالقق.  ال٬، أأوو بددقة أأكثرر منهھ جووااببككلمة ووااحددةة تمتمة مع 
-لكنن بيینهھ ووبيیني ضجيیج مستمرر٬، فيیهھ أأعيیشش في عالمم   ااجعلهھ٬، يیا هللا٬، ااررجووككصمتت.  

هھھھذذهه االمررةة. ماذذاا  اتتكلماال ااصيیغ. أأووهه٬، كيیفف ي يیخفققللمررةة ااأللفف. قلب أأخذذ االمباددررةةفتح. يین
-للحوواارر٬، ال اارريیدد حدديیًثا عميیًقا ووذذااتت مغززىى فتح االبابب أليیمكنني أأنن أأقوولل   محاددثة.مجرردد  

منن  االظظاهھھھررضووء وواال٬، ههغلقق ووررااءيیُ يیذذهھھھبب إإلى غررفة االنوومم. االبابب حتى اافتح فمي  ما أأنن
. تعبتت يیؤؤلمني . قلبياالكنبةعلى  ةةأأملي. أأجلسس ووحيیدد ووكذذلكك٬، يیتحوولل لظظالممتحتت االبابب 

-ة . مهھال٬، أأنا متززووجاالووحددةةمنن  لتغيیيیرر بااالحززنن يیبددأأ ؟ ييتت. لماذذاا أأجلسس ووحددسنووااوومنذذ  
٬، ووااهھھھنن٬، نكررةة ررجلل منن االعيیشش مع تتووتعب سئمتت. ااغضبب ااالنفعالل٬،ببططء. مع ززيیاددةة 

منن االعيیشش في  تتووتعب سئمتت. صددقووني؟ إإنهھ عدداائي كما يیقوولووننفف مني. ئخاهھھھوو جبانا. 
 ووااكوونيیيیمكنن أأنن  .ووهھھھمم باررعوونناالرريیاضة٬،  يیحبووننثنيینن ااووالدديي ااال. يیننعالمم االررجالل االسلبيی

-ة . أأنا آآسفوويیلعبب معهھمم ثميینناال منن ووقتهھ قليیللاال يیعططي لوو اانن وواالددهھھھممكثيیرر بأأفضلل   لكنن 
 كررةةي عبالاالكنيیسة ال تجعلل ااألووالدد مع في نززهھھھة  لعبب االكررةة مررةة ووااحددةة في االسنة

-مشغوولل لكنن وواالددهھھھمم. ماهھھھرريینن يیرركبب سيیاررتهھ ٬، االرريیاضياالنادديي  فيهھھھوو في االعملل٬، 
ااذذاا منن فيیلمم.  يیشاهھھھددلعبب االغوولفف٬، اانهھ متعبب٬، يی٬، يیعملل على االسيیاررةة٬، ررباعيیة االددفعاال

لررجالل. اارريیاضة  يماررسال يیجبب اانن تأأفعلل. ززووجي يیقوولل اانا مع أأووالدديي؟  سيیلعبب بالكررةة
إررضاء ب؟ اانهھ مشغوولل جدداا وواا. تذذكررلكنهھ ال يیفعلل٬، سيیلعبب معهھمميیقوولل ؟ ااذذاا ذذلككسيیفعلل منن 

في في االددررجة االثانيیة  ووااأأنن يیكوون يیهھمملذذاا ااووالدديي االمساكيینن علنفسهھ يیفعلل ما يیشاء. 
-االرريیاضيیة  –وواا اافضلل كانن يیمكنن أأنن يیكوون بيینا  االشبانن . اابنتي مررااهھھھقة. تحبب اافضلل بكثيیرر 

– – هھاب ووهھھھمم معجبيینن  أأحاوولل أأنن . أأعررفف ما سيیأتي. يیهھتموونن بهھا٬، ووهھھھي تتجاووبب معهھمم 
٬، يیغمررهھھھالوو كانن فقطط . بابا. نعمم٬، ترريیدد وواالددهھھھا٬، ني ااناترريیدد النهھا لكأأتحددثث معهھا٬، 

هھھھي تبحثث كثيیرراا٬، وولكنن ال٬،  االشباننتحتاجج هھھھؤؤالء ل لما كانتتمعهھا قليیال٬،  يیتحددثث٬، يیالحظظهھا
–ما ااستططيیعهھ ررعايیة وواالحبب. ووليیسس هھھھناكك اال في مكانن آآخرر عنن . ووحددهھھھا ال تكفي ممااأل 

-جسدد بب٬، ووليیسس مجرردد ألبحاجة  ااآلووالدد وواالدد أأنن ٬، ووااألسووأأ. سلبي صامتت ووحضوورر 
–ااألمرر نفسهھ معهھ ززووجي فعلل  كررةة أليي مكانن٬، ترركهھ ووحددهه يیشاهھھھدد أخذذهه يی لمم يیحضنهھ٬، لمم 
.يیفعلل االشيء نفسهھيیكررهه وواالددهه. ااآلنن ززووجي هھھھوو٬، وواالمضرربب  
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– أأنن هھھھناكك جانبا آآخرر لهھذذهه االقصة قبلل اانن تقوولوواااالررجالل اايیهھا  -مؤؤكدد اانهھ يیووجدد   أأوو أأكثرر  جانبيیننهھھھناكك دداائما  
لدديیكمم االررجالل لكنن اايیهھا ٬، هھھھذذهه االخططيیئةعلى  مالمةهھھھناكك ووفي كلل ووااحدد منا مووجووددةة قصة. االخططيیئة لكلل 

آآنن ااألوواانن أأنن ٬، وواالررووحي ووهھھھممنمعنن وو ممووأأططفالك ممتكاعنن ززووج لتحاَسبووااهللا للووقووفف أأمامم هللا٬،  مننمسؤؤووليیة 
إإليینا. االتي ااووكلهھا هللاعلى االعائالتت  منن االتأُثيیررخططايیانا  لنمنع٬، ناخيیام منن االحرراامم في تخلصصلن٬، ننهھضض  

 
- وواالررجاللااألززووااجج ووااآلباء٬، اايیهھا  نساء وواالمهھاتت٬، ااألززووجاتت٬، اايیتهھا اال. على عائالتكممؤؤثرر تاالخططيیئة دداائما  

. خططيیئة على أأسرركممؤؤثرر دداائما ت خططيیئتكمموواالططالبب٬،  اايیهھا ااألووالدد. على عائالتكننؤؤثرر دداائما تاالخططيیئة 
–ووااحددةة ! خططيیئة ةةووااحدد –بأكملهھ  شعبب هللا أأثررتت على٬، عخانن ااررتكبهھالكك؟ خططيیئة ووااحددةة فقطط االمم ترروواا ذذ   

.هھھھووعائلتهھ  ووااكثررهھھھمم على  
 

– تعلمووننأأ – في ووقتت مبكرر جدداا هھھھذذاا االصباحح لكني ااستيیقظظتتهھھھنا٬،  االنقاططلدديي االكثيیرر منن ماززاالل    اابكرر منن 
ووعلى على عائلتهھ  اووتأثيیررهھھھ 7 يیشووععووااحدد في االررجلل االخططيیئة عنن هھذذهه االصووررةة بقلبي  ثّقللاالمعتادد٬، ووهللا 
ااعتقدد اانن االعائالتت االتي في صررااعع . تتصاررعع. أأعلمم أأنن هھھھناكك عائالتت اقاسيیً  اابددوو. أأنا ال أأرريیدد أأنن شعبب هللا

 فتررضض أأنهھ سهھللنبسيیطط. ووال أأرريیدد أأنن . ال أأرريیدد أأنن نفتررضض أأنن هھھھذذاا شيء هھھھي ااكثرر منن االتي ال صررااعع لدديیهھا
– -سهھلل أأيیضا. نعتقدد اانهھ  كممررااعيیعلى ليیسس سهھلل اانهھ ٬، وولكي اارريیحكمم ااكثرر ااخبرركمم  هھھھذذهه االصووررةة  لدديینا 

بالضبطط لماذذاا  هھھھذذاا ٬،أأقوولللكنن . أأنا ال أأقوولل أأنن ال معارركك هھھھنا. للووعاظظأأنن كلل شيء سهھلل بالنسبة  االمجيیددةة
.بالضبطط لماذذاا نحنن بحاجة إإلى االمسيیح هھھھذذاانحنن بحاجة إإلى ااإلنجيیلل في عائالتنا. ووكأفرراادد٬،   

 
تجمع معا نا لمم ناان االستت سعيیددً أأ؟  7 اا اانن هللا ال يیتعاملل معنا االيیوومم كما في يیشووععسعيیددً  االستتفي ااالمرر.  فكرر

إإلى ااألمامم٬،  يیتقددممووااحدد منا  ووفجأةةعائليیة٬، ووثمم االى ووحددااتت أأحيیاء سكنيیة  ووثمم االى ةبرريیدديیإإلى ررمووزز  ممووُنَقسَ 
رربما ال يیعررفوونن.  اا اانهھممفكررً معخانن٬،  مكانن؟ فقطط ضع نفسكك هھھھلل تتخيیلل؟ لفضح االخططيیئة االتي في حيیاتهھ

فيیتمم ااستددعاء سبططكك٬، ووعشيیررتكك٬، ووعائلتكك.  
 

٬، إإنن ااستططعتُت اانن اانهھي هھھھذذهه االعظظة على خيیرر٬، نحنن نقوولل. نحاوولل تغططيیة ااالمرر٬، نفعلهھهھھھذذاا بالضبطط ما 
-ااألمرر  رريیتست نحاوولللتعاملل مع هھھھذذاا. اا ووليیسس عليعلى ما يیرراامم٬،  ووسأكوونناالعشاء  تناوولل سأتمكنن منن كلل  

- ما هھھھوو في حيیاتنا في  بأكملهھ هللاأأمامم شعبب  خططيیئتكك ُتفضحيیمكنكك أأنن تتخيیلل هھھھلل مخبأ في خيیامنا.  هھھھوو 
اانن . جميیعناعارريیة أأمامم  اانن ُتفضح خططيیئتكك ٬، ووتووضع٬، هھھھناكك االذذيینن كانوواااالناسس منن ووسططنا مع أأقلل بكثيیرر 

ذذلكك!برر يیفكتاال لمجررددقشعرريیررةة بال ااصابب. جميیعكممعارريیة أأمامم تووضع خططيیئتي اانا   
 

رر االىثمم  ال يُیطَطبقق هھھھذذاا  أأنن ااسعيیددً  أألستتَ . تككخططيیئ بسبببررشقق بالحجاررةة على االفوورر تُ خاررجج االمدديینة وو اانن ُتجَّ
صووررةة هللا االذذيي ما ززاالتت االعهھدد االجدديیدد وو ووووصلتت االىصفحاتت االبعضض  اانكك قلبتت ااستت سعيیددً لأأ٬، االيیوومم

على االووحيیدد على اابنهھ  هھغضب بلل يیسكبب٬، يیخررجكك ليیررجمكك إإال اانهھ ال٬، جدديیة نفسهھااليیتعاملل مع االخططايیا ب
حقيیقة مذذهھھھلة! يیا لهھا منناالصليیبب بددال منكك؟   

 
خططيیئة للؤؤثرر على االططرريیقة االتي ننظظرر بهھا لت هھھھلل كانتت٬، ااننا تعاملنا مع االخططايیا بهھذذاا االشكلللوو تساءلل٬، نوو

ررةة فك منن كنا لنررتعدد٬، ةةاالفكرر لمجررددجعلنا نررتعدد لت ا كانتت. أأعتقدد أأنهھهھا كانتت لتؤؤثررفي االكنيیسة. أأعتقدد أأن
سيیددااتي . كانن هھھھذذاا حالنالوو ٬، سنررتعدد كنا. بصددقق حيیاتنا أأنن نفحصصمعا٬، مع شعبب هللا للعباددةة ددوونن  ااالجتماعع
بالنسبة لنا االيیوومم٬، في ضووء صووررةة االمسيیح على االمووضووعع ااهھھھمم أأنن يیكوونن  يیجببكمم بالحرريي  ووساددتي٬،

قصص نن٬، فإننا ال نأخذذ ااألمرر بجدديیةعنددما االررجالل وواالنساء٬،  اايیهھا؟ ااألمرر نأخذذ بجدديیة عليینا اانناالصليیبب. كمم 
ثمنن االإإلى االمسيیح على االصليیبب٬، االذذيي ددفع منن قيیمة ما فعلهھ االمسيیح على االصليیبب منن أأجلنا. نحنن ننظظرر 

.بيینما هھھھوو حملل خططايیانا عنا٬، نخفي االحرراامم هھھھناككخططيیئة في خيیامنا٬، وونتمسكك بالخططايیانا٬، ااألبدديي ل  
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محاوولة إإخفاء خططايیانا٬، يیمكننا محاوولة  نايیمكن هھحاجة إإلى ااإلنجيیلل٬، ألنب لهھذذاا نحننهھھھذذاا هھھھوو جمالل ااإلنجيیلل! 
 أأنن االحقيیقة هھھھيلكنن ذذلكك. للتعاملل مع ما يیحددثث في حيیاتنا٬، يیمكننا أأنن نحاوولل  لكي ال نضططررلمضي قددما٬، اا

– ااألمرر هھھھوو ووجمالل. االقددووسس هللا نخفيیهھا عننأأنن  نافي ووسططنا يیمكن ووااحددةة خططيیئة ووااحدد٬، ووال ووالليیسس هھھھناكك   
."ددمم يیسووعع االمسيیح نفسهھب سأغططيیهھا: "هللا يیقوولل٬، ما تعتررفف بخططيیئتكك. عنددااألمررتغططيیة  اانهھ ليیسس عليینا  

 
- خططايیاككب. ااعتررفف ااعتررفوواا بخططايیاكمم اايیهھا االمؤؤمنوونن ٬، خططايیاكك فهھوو أأميینن ووعاددلل٬، حتى يیغفرر لكك 

عليیكك أأنن تبقي أأيي ." لماذذاا أأذذكررهھھھا"خططايیاكك ال  25: 43يیقوولل لشعبهھ في أأشعيیاء وويیططهھرركك منن كلل إإثمم. 
ووعع٬، نحنن بهھذذاا االمووضحقا  أأنا مثقلل؟ إإنن كانن سيیغططيیهھا لددررجة اانهھ لنن يیعوودد يیذذكررهھھھاخيیمة٬، االفي  شيء مخبأ

خفيیة في االخيیامم.ماالنا اانن نفضح ااألموورر حيیاتنا االخاصة. أأرريیدداانن نفحصص ااألمرر في بحاجة   
 

بعضض االووقتت في ااالعترراافف  كمم ااآلنن اانن تمضوواا. أأرريیددمًعا للتووبةاالماضيیة٬، كانن لدديینا ووقتت  االعظظةفي 
يیسس منا ل يیننكثيیرر؟ كككررميیوو ككفي خيیمتي ال يیررضيی االذذييالمسيیح أأنن يیسألل هللا ما ب مؤؤمننكلل  ووحثوواااالفرردديي 

-عليیهھمم حتى اانن يیسألوواا - نعررففنحنن   ووال نسألل٬، أأنن ليینا عمنذذ أأنن بددأأنا. ووإإذذاا كانن مشتعلة في قلووبنا  هھھھي 
ووقلل $ اانا في خيیمتي؟  ذذااسألل هللا٬، مااامنن هھھھناكك.  تكك ووااكمللخيیمفي  ااذًذاا اابددأأ بالتكبررأأذذهھھھاننا٬، شيء يیأتي االى 
 ااضعهھأأنا ٬، ههخفاءإإ ااحاوولل٬، ووبقددرر ما أأوودد أأنن امً مؤؤلمهھما كانن في االعررااء ااضعهھ االعررااء.  ااضعهھ اامامكك في

!. بخططيیئتككفي االعررااء. أأعتررفف   
 

بما اانن ٬، االعهھدد االجدديیددلنا االبعضض. هھھھذذاا ما يیقوولهھ  كمملبعض ممخططايیاكبعلى ااالعترراافف  ااشجعكممليیسس فقطط "٬، 
 ددووننأأثررتت  تكممخيیمهھھھناكك أأشيیاء في كانن ااألززووااجج ووااآلباء٬، إإذذاا اايیهھا . ررأأيیناكما ااآلخرريینن تؤؤثرر على خططايیانا 

ووخبأتت بعضض لل٬، لقدد سقططتت لهھمم. قذذنووبكمم ب ووتعتررفوواا ووااأأنن تذذهھھھب ااشجعكمم٬، كممأأططفالأأوو  ممتكاززووج فيشكك 
اانن ددقائقق االقاددمة االفي  ااشجعكمم. أأرريیدد أأنن ألني ترركتهھا تؤؤثرر عليیكمملي  ووااغفررتأأنن  ااألشيیاء٬، ووأأنا بحاجة

 تككفي ررحل ككإإلى جانبهه االكنيیسة ااوو منن هھھھمم ٬، وورربما في هھھھذذئكممألصددقاأأوو حتى  كممألفرراادد أأسرر تذذهھھھبوواا
كشفف أأعمقق سن. يیةاالمغفررةة. هھھھذذهه صووررةة كتابمنهھمم ططلبب اا٬، ووتكك عليیهھممخططيیئ تتأأثرر االى منن٬، ررووحيیةاال

 يهھھھ هھھھذذهه٬، سيیددااتي ووساددتيا االبعضض. نلبعض معتررفيینن هھاكشفسنووهللا٬،  ال تكررممااألشيیاء في حيیاتنا االتي 
!االعباددةة يهھھھ هھھھذذههاالعباددةة!   

 
-؟ ذذااعباددةة ددوونن ما لقدد صنعنااالماضيیة.  االعظظةهھھھذذاا هھھھوو بالضبطط ما تحددثنا عنهھ في  صنعنا عباددةة . تووااضع 

هللا  ليیخلصناهھ في أأيیامم ااألحدد. وونليیلة ااألحدد٬، ألنن هھھھذذاا ما تفعلللعبة  هھھھي ليیستت. االعباددةة يهھھھ هھھھذذهه! ددوونن تووااضع
- ررااهھھھاوونخططايیانا فيیهھا لننظظرر  االتينقططة لاااالى  هللا عيیددناليیالخططيیئة! بيیتعلقق  االسباتت في مامنن هھھھذذاا االنووعع منن   

-هھا ووكأنهھا ليیستت بأمرر مهھمم نامم خاللنال حيیثث  ٬، حضووررههحيیثث أأننا نشهھدد قناعة جدديیددةة منن ررووحهھ ألننا نرريیدد  
.اانن نختبررههعررفهھ. نرريیدد ننرريیدد أأنن   

 
عتررفف تالمسيیح٬، ااذذاا كنتت لمم ب كنتت غيیرر مؤؤمننخططيیئتكك. إإذذاا  ووددعهھ يیغططي٬، ككاعترراافبلمسيیح اا ااسررعع االى

خالقكك  اامامم ووشفافةبططرريیقة حقيیقيیة ا تقفف فيیهھ االتي ىألوولاا٬، لتكنن هھھھذذهه لحظظة حيیاتكك منن قبلل ذذنبكك إإلى هللاب
على  هھفعل ووبمايیسووعع٬،  ووبحاجتكك االى٬، االيیهھحاجتكك بووللمررةة ااألوولى ااعتررفف  هھ٬،االذذيي يیعططيیكك كلل نفسس تتنفس

.ااألوولى مررةةلل حاجتكك !بااعتررفف على نفسهھ٬،  ثمنن خططيیئتكك ليیحمللاالصليیبب   
 

-. لدديیكك خيیاررعخانن مكاننضع نفسكك فرردديي. ااعترراافف للددخوولل في ووقتت  ااحثكمم ووكأنن يیمكنكك ااالستمرراارر  
- أأبدداا يُیفَضحَ أأنن ال  آآمالً ٬، شيیًئا لمم يیكنن على ااختيیارر  هللا ساعددناليیإإلهھ االكوونن.  اامامم اانن تكوونن حقيیقيأأوو يیمكنكك  
.لنا ستعدد ليیغفررووااقفف م٬، ألنهھ االخيیارر االثاني  

 
٬، ساعددنا على يیا رربب. اامامككنصلي اانن تبيینن لنا خططووررةة خططايیانا. اانن تبيینن لنا خططووررةة خططايیانا  ٬،يیا رربب
٬، نصلي اانن يیا ررببططهھررنا منن خططايیانا. . تككنعمططهھررنا منن خططايیانا ب٬، يیا رربب. ااألموورر على حقيیقتهھاررؤؤيیة 
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 االذذيینن ووضعتهھمم٬، االذذيینن اائتمنتهھمم االيینا٬، للناسس االذذيینن نحبهھمما االبعضض٬، نلبعض بخططايیاناعترراافف لال تعططيینا نعمة
 االجررااححشفاء نصلي منن أأجلل  وويیا رربب٬، عليیهھممخططايیانا  لما ااثررتت بهھغفرر لنا تنصلي اانن يیا رربب٬، منن حوولنا. 

 ساعددنا علىاالفرردديیة االمعززوولة.  ههحررررنا منن هھھھذذ٬، يیا رربب. ااآلخرريیننعنن خططايیانا في حيیاةة  نتجتتاالتي 
 يیا رربب٬، هھھھذذهه لل عائلة ااإليیماننبخططايیانا٬، إإنن لمم يیكنن منن أأجلنا٬، منن أأجلل منن حوولنا. وومنن أأج ااالعترراافف

كوونن ن. لذذلكك نرريیدد أأنن حضووررككمللء  نختبرر٬، ألننا نرريیدد أأنن االمحلةنصلي اانن تططهھررنا منن االخططيیئة في 
 ووغططيیهھفضح ما هھھھوو في خيیامنا٬، اانسمع منكك. لعططنا نعمة ااآلنن اا يیا ررببخططايیانا. ب في ما يیتعلقق يیننحقيیقيی
غططيیهھ بنعمتكك.ددمكك نصلي. ب  


