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3خططيیئة في االمحلة االجززء   
7يیشووعع   

 
 

. يیمكنكك ااستخدداامم الئحة أأسفارر االعهھدد االقدديیمم 7اانن كانن لدديیكك كتابب مقددسس٬، أأملل اانهھ معكك٬، اافتح معي على يیشووعع 
هھھھذذهه االفتررةة. ال اارريیددكمم اانن تكوونوواا  كلللوو ااررددتت. اانا ااشعرر بالسووء ااننا ااططلنا االحدديیثث عنن "االخططيیئة بالمحلة" 

ة ألخررجج باألشهھرر ااألخيیررةة كانن ااألمرر ثقيیال جدًداا٬، ااشعرر اانني بحاج هھمحبططيینن وواانتمم تررنموونن. جززء مني يیشعرر اان
– ببب لما لنن ااخبرر االفكاهھھھةااوو شيء ما بعظظة ما لكنن االيیكمم االس ووااخبرر االناسس بعضض االفكاهھھھة ااووال٬، لستت فكاهھھھيًیا  

–بما يیكفي ووثانيیاً  -4: 4كووررنثووسس  2اانهھا   ٬، هھھھي تقددمم صووررةة تالحقني وواانا ااعظظ. هھھھي فعالً تؤؤثرر بي.6  
 

-٬، تقوولل ااآليیة٬، يیقوولل بوولسس اانن االهھ هھھھذذاا االعالمم٬،  ٬4، فقطط للمعلووماتت٬، اايیة 4:4كووررنثووسس االثانيیة  االعددوو٬، االشيیططانن  
– ذذيي هھھھوو صووررةة هللا." ااناررةة اانجيیلل مجدد االمسيیح اال "االهھ هھھھذذاا االددهھھھرر ااعمى ااذذهھھھانن غيیرر االمؤؤمنيینن لئال تضيء لهھمم 

يیقوولل "هللا"٬، هللا٬، اايي هللا االحقيیقي٬، "هللا ااشررقق في قلووبنا" ااذذاا ما  6. في اايیة 4ااذذاا لدديینا االهھ هھھھذذاا االددهھھھرر في اايیة 
هھھھوو صووررةة عنن االهھ هھھھذذاا االددهھھھرر٬، االعددوو االذذيي يیحاوولل ااعماء ااألذذهھھھانن٬، وولدديینا هللا االحقيیقي  6وواايیة  4لدديینا في اايیة 

 4كووررنثووسس  ٬2، يیقوولل بوولسس "ااننا نكررزز بالمسيیح" ووجاذذبيیة 5في اايیة  االذذيي يیشررقق في االقلووبب٬، ووفي االووسطط
ووااضحة. هھھھنا االهھ حقيیقي يیررغبب بأنن يیشررقق في قلووبنا٬، يیررغبب بأنن يیقووددنا لنسجدد عندد ااقدداامم  6االى  4منن اايیة 

مخلصص ُمِحبب. هھھھذذاا ما يیفعلهھ هللا.  
 

عنن ررؤؤيیة االحقيیقة حتى  يیناليیعميیستططيیعهھ كلل شيء  يیفعللفي االووقتت نفسهھ هھھھناكك االهھ هھھھذذاا االددهھھھرر٬، االعددوو٬، االذذيي 
نحتررقق في االجحيیمم في االنهھايیة. هھھھنا خططووررةة ااألمرر. االهھ هھھھذذاا االددهھھھرر يیرريیدد اانن يیعميینا في مجتمعنا٬، ووفي كنيیستنا منن 
ررؤؤيیة اانن هللا كلي االقددااسة وواانن االخططيیئة مهھيینة في نظظررهه٬، وواانن غضبهھ مقددسس٬، وونعمتهھ ثميینة جدًداا٬، ووحيیاةة كلل فرردد 

جماعة٬، حيیاةة كلل منا٬، حيیاتنا االقصيیررةة هھھھذذهه إإما اانهھا متجهھة نحوو فررحح اابدديي في هھھھذذهه االقاعة٬، ووكلل فرردد في هھھھذذهه اال
ااوو نحوو عذذاابب اابدديي.  

 
االفررقق هھھھوو االمسيیح٬، لهھذذاا لنن ااخبرر االفكاهھھھة ألننا إإنن كنا ال نررىى قووةة هھھھذذهه ااألموورر عنددما نقررأأ كلمة هللا ااذًذاا اايینن 

وواانا ااؤؤمنن اانهھ  االددهھھھرر يیعمي ااألذذهھھھانن سنررىى قووةة هھھھذذهه ااألموورر؟ على االتلفازز؟ في االسيینما؟ على ااالنتررنتت؟ االهھ هھھھذذاا
٬، ووااحددىى ااستررااتيیجيیاتهھ للقيیامم بذذلكك هھھھي عبرر االخططايیا االصغيیررةة٬، عبرر االخططايیا االكنيیسةيیعمي ااألذذهھھھانن ددااخلل 

االخفيیفة االتي ال تبددوو كبيیررةة٬، ال تبددوو مهھمة االى هھھھذذاا االحدد.  
 

 خالصة االمووضووعع...
 
 

نحنن بحاجة االى منظظارر االهھي للخططيیئة  
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٬، اانهھ كتابب مذذهھھھلل. screwtape messagesااحدد كتابي االمفضليینن هھھھوو سي ااسس لوويیسس٬، كتبب كتابب ااسمهھ 
هھھھوو عباررةة عنن ررسائلل كتبهھا شيیططانن كبيیرر ذذااتت خبررةة االى شيیططانن ااصغرر ووبددوونن خبررةة عنن كيیفف يیمكنهھ اانن يیبعدد 

ألصغرر " ستقوولل االناسس عنن هللا٬، ووفي ااحددىى تلكك االررسائلل يیكتبب االشيیططانن ااألكبرر ووااألكثرر خبررةة االى االشيیططانن اا
شرر على تقدديیمم تقرريیرر  ااتكوونن قاددررً  الأأ منن خائففمثلل االمغوووونن االشبابب اانتت اانن هھھھذذهه خططايیا صغيیررةة ال شكك فيیهھا 

 االخططايیا ممفصلل ااإلنسانن عنن هللا. ال يیهھمم كتمذذهھھھلل٬، وولكنن تذذكرر االشيء االووحيیدد االذذيي يیهھمم هھھھوو إإلى أأيي مددىى 
إإنن  لعبب االووررققبعيیدداا عنن االضووء. االقتلل ال يیختلفف عنن  سيیبقي ااالنساننأأنن تأثيیررهھھھا االتررااكمي  االمهھمم٬، االصغيیررةة

منحددرر االاالتددرريیجي٬،  االططرريیققااألكثرر أأمانا إإلى االجحيیمم هھھھوو االططرريیقق ". وويیقوولل:" في االووااقع كانن االووررقق سيیخددعهھمم
مفاجئة٬، ددوونن معالمم٬، منن ددوونن معالمم ". تحوويیالتتقدداامم ددوونن ااألليینن تحتت االلططيیفف٬، اال  

 
 االدديینوونةااستررااتيیجيیة االعددوو هھھھي اانن يیخددررنا بخططايیا صغيیررةة ال تبددوو اانهھا تشكلل فاررًقا. بعضنا لدديیهھمم ما يیكفي منن 

الررسالنا االى االجحيیمم٬، لذذاا نعوودد االى صلبب االمووضووعع االذذيي ررأأيیناهه في آآخرر عظظة وونددرركك ااننا بحاجة االى منظظارر 
االتعاملل مع ااألمرر باستخفافف. نااجة االى ذذلكك في االكنيیسة ووال يیمكناالهھي جذذرريي عنن االخططيیئة. نحنن بح  

 
 خططيیئة ووااحددةة...

 
 

تضرر شعبب هللا باكملهھ  
لنتذذكررهه إإنن لمم تكنن لدديیكك االعظظة ااآلخيیررةة٬، االقصة االتي تددوورر هھھھنا. يیشووعع  7سنعوودد االى ذذلكك االمشهھدد في يیشووعع 

1- ووااختبرروواا  ٬7، بددأأوواا يیددخلوونن ااررضض االمووعدد٬، كانن شعبب هللا ووكلل شيء يیسيیرر بالتمامم. ووصلوواا االى يیشووعع 6
–هھززيیمة في قرريیة تددعى عايي٬، وواالسببب هھھھوو اال –ررجلل هھھھناكك٬، خسرروواا االمعرركة  36ماتت   بسببب شخصص ااسمهھ  

–٬، ووبعضض االذذهھھھبب وواالفضة ثووًباعنددما ددخلوواا اارريیحا ووااحتلوواا االمدديینة ااخذذ  عخانن. ررجلل ووااحدد ااسمهھ عخانن ليیسس  
–االكثيیرر٬، فقطط االقليیلل  وواابقاهھھھمم لنفسهھ٬، خبأهھھھمم في خيیمتهھ. ووألنن عخانن فعلل هھھھذذاا ااألمرر٬، هھھھذذهه االخططيیئة االووااحددةة٬،  

بددأأوواا يیختبرروونن االهھززيیمة.  
 

اانتهھى ااألمرر بيیشووعع يیددعوو االشعبب االسبطط تلوو ااآلخرر٬، عشيیررةة بعشيیررةة٬، عائلة بعائلة٬، حتى ووصلل ااخيیرًراا االى 
بخططيیئتهھ وورُرجمم هھھھوو ووكلل ااهھھھلل  عخانن. عخانن االشخصص االمذذنبب٬، عخانن هھھھوو منن سببب كلل هھھھذذاا بخططيیئتهھ٬، ااعتررفف

هھھھوو مثالل عنن جدديیة ووخططووررةة االخططيیئة٬، في ااالسبووعع االماضي تحددثنا عنن  7بيیتهھ وومنن ثمم ااحررقووهھھھمم٬، ووكلل يیشووعع 
منا عندد هھھھذذهه االقصة.٬، ووخيیَّ كلل شعبب هللا أأضررتتكيیفف خططيیئة ووااحددةة   

 
–نقاطط لنذذكررهھھھا ووذذكررنا ووااحددةة فقطط وواارريیدد  5كانن لدديینا  اارريیدد اانن نتحددثث عنن االنقاطط ااألرربعة ااألخررىى. هھھھذذاا يیعني  

اانهھ عليینا ووضع ااحززمة ااألمانن٬، خاصة ألوولل نقططتيینن. اارريیددنا اانن نخيیمم عندد آآخرر نقططتيینن٬، لذذاا اارريیددكمم اانن تبقوواا 
معي. اارريیدد اانن نتكلمم بأوولل نقططتيینن لنررىى االصووررةة٬، منن ثمم نكملل آلخرر نقططتيینن لنخيیمم عنددهھھھما قليیال.  

 
هللا ووحضوورربرركة اال تهھددرر  

ووااحددةة . خططيیئة ووحضووررهه هللا برركة تهھددرر ةة٬، خططيیئة ووااحدداثانيیً كلهھ٬،  شعبب هللابضرر تحسنا. ووااحدد٬، االخططيیئة 
وولكنن هھھھناكك  هھاكتبب بعضت يیمكنكك اانن. نستططيیع اانن نقررأأ كلل هھھھذذهه االمررااجع ااآلننلنن . هللا ووحضوورراالبرركة  تهھددرر

ىى حدداا. االمررحلةهھھھذذهه  حتى تهھقيیاددحيیاةة يیشووعع ووقاررنن هھھھذذاا االفصلل مع كلل ما تعندد 7 يیشووععتبايینن كبيیرر في 
مرررر يیمووسى كانن ٬، يیقوولل هللا عنددما 23: 31هللا. تثنيیة  حضوورر ووقيیاددتهھ هھھھوواالمووااضيیع االررئيیسيیة في حيیاةة يیشووعع 

23: 31تثنيیة  "كوونن معككسأكنتت مع مووسى٬،  كمامعكك.  سأكوونناالقيیاددةة ليیشووعع٬، يیقوولل هللا: " عباءةة  
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: ٬1، ثالثث مررااتت في ااالصحاحح ااألوولل منن يیشووعع يیقوولل هللا ليیشووعع "سأكوونن معكك" يیشووعع 1ثمم نصلل االى يیشووعع 
-5: ٬1، وو يیشووعع 9: ٬1، ثشووعع 5 9- ٬، في هھھھذذهه ااأليیاتت االثالثث يیقوولل هللا "سأكوونن معكك". منن ثمم نصلل االى 17

يیشووعع "سأكوونن يیقوولل هللا ل٬، 7: 3. شعبب هللا يیعبرر ااألررددنن ليیصلل االى ااررضض االمووعدد٬، في يیشووعع 3ااصحاحح 
٬، ما تررااهه في يیشووعع هھھھوو نووعع منن االضيیاعع في االقيیاددةة حيیثث يیتساءلل ٬15، ٬14، 13: 5معكك" تصلل االى يیشووعع 

كيیفف سيیحملل هھھھذذهه االمسؤؤووليیة بقيیاددةة االشعبب ددااخلل ااررضض االمووعدد٬، وويیأتي هللا ليیكوونن معهھ٬، وويیتكلمم معهھ وويیذذكررهه 
اانهھ ليیسس ووحددهه.  

 
. يیعوودد وويیكرررر ااألمرر٬، "ووكانن االرربب مع ٢۲٧۷اايیة ٬، اانظظرروواا معي ٬٧۷، تماما قبلل ااصحاحح ٦وونصلل االى يیشووعع 

في كلل ااألررضض" ااذذاا االمووضووعع ووااضح٬، " اانا معكك٬، اانا معكك٬، اانا معكك٬،" هھھھذذهه حيیاةة يیشووعع  ووكانن خبررههيیشووعع 
اارريیددكمم اانن تسمعوواا ما يیقوولهھ هللا. عنددما تددرركك  ١۱٢۲: 7 رر هللا٬، لكنن اافتحوواا معي على يیشووععووقيیاددتهھ٬، حضوو

-"لهھذذاا ااالسرراائيیليیوونن..."  ١۱٢۲مكك٬، اايیة مضموونن هھھھذذاا االمقططع ستقفذذ كلماتهھ ااما -هللا يیتكلمم مع يیشووعع   يیقوولل"فَلمْم  
هُھمْم َمحررووموونَن٬،" ااسمعوواا ما يیقوولهھ هللا نْن َبنوو إإسرراائيیلَل للثُّبووتِت أأمامَم أأعدداائهِھمْم. يُیدديیرروونَن َقفاهھھُھمْم أأمامَم أأعدداائهِھمْم ألنَّ  يیَتَمكَّ

)١۱٢۲: ٧۷نْن ووَسطِطُكمْم." (يیشووعع ليیشووعع٬، "ووال أأعوودُد أأكوونُن معُكمْم إإنْن َلمْم ُتبيیددوواا االَحرراامَم مِ   
 

هللا يیقوولل ليیشووعع لنن  ااآلننوويیرر منن االصفحة " سأكوونن معكمم٬، ساكوونن معكمم٬، سأكوونن معكمم". اهھھھذذهه االكلماتت تتطط 
-ااكوونن معكمم إإنن لمم -وويیشووعع مددرركك   اانهھ يیجبب ااال يیفووتت االفررصة. يیشووعع مددرركك اانن حضوورر هللا يیعتمدد على  

. ووحتى اانهھ مشررووطط بهھقددااسة شعبهھ. حضوورر هللا يیعتمدد على قددااسة شعبب هللا  
 
 هھھھذذهه االحقيیقة تتكرررر في كلل االكتابب االمقددسس٬، االعهھدديینن االقدديیمم وواالجدديیدد. لكنن هھھھناكك فررقق محوورريي في االعهھدد االجدديیدد.

االناسس بأووقاتت مختلفة. بيینما في االعهھدد االجدديیدد عنددما تؤؤمنن لى في االعهھدد االقدديیمم نررىى حضوورر هللا يیأتي وويیذذهھھھبب ع
ددااخلكك وواالررووحح ال يیأتي وويیذذهھھھبب. ال يیمكنكك االحصوولل على االررووحح  يیررسلل االررووحح االقددسس ليیسكنن فيهھھھوو بالمسيیح 

-١۱٣۳: ١۱اافسسس  ٬،االقددسس يیووًما ووفقدداانهھ يیووًما آآخرر٬، ووفي االيیوومم االتالي يیعوودد االيیكك. االررووحح االقددسس يیسكنن فيیكك ١۱٤ 
حح االرروو االقددسس يیحيیا٬، يیسكنن في ددااخلكمم. ااذذً  "ُخِتمُتمْم بررووحِح االَموْوِعدِد االقدُّدووسِس٬، االذّذيي هھھھوو عرربوونن ميیررااثنا". االررووحح

االقددسس ال يیأتي وويیذذهھھھبب هھھھكذذاا لكنن في االووقتت نفسهھ صووررةة االعهھدد االجدديیدد ووااضحة. ملئ االررووحح االقددسس... ملئ 
.االررووحح االقددسس يیعتمدد على  قددااسة شعبب هللا  

 
ملئ االررووحح االقددسس يیعتمدد على  قددااسة شعبب هللا٬، ووهھھھذذاا منططقي. منططقي اانهھ عنددما اانتت وواانا نكوونن نعيیشش حيیاتنا 

يیبكتنا على خططيیئة فنتجاهھھھلهھ٬، وونستمرر بالخططيیئة فكيیفف لنا عنددهھھھا اانن نتووقع منن  كما نرريیدد وويیأتي االررووحح االقددسس
لقدد في االكنيیسة االيیوومم.  نررتكبهھاالررووحح االقددسس اانن يیقووددنا وويیررشددنا٬، وواانن يیشددددنا في كلل ما نفعلهھ؟ هھھھذذاا خططأ كبيیرر 

رر وونتووقع منن االخططيیئة بجدديیة. نتيیجة لذذلكك لقدد عررضنا قددااسة شعبب هللا للخطط تجاهھھھلنا االخططيیئة٬، لمم نتعاملل مع
-حضوورر هللا اانن يیقووددنا٬، وواالحقيیقة هھھھي اانن خططيیئة ووااحددةة  ٬، خططيیئة ووااحددةة تهھددرر االبرركة كلهھا ٧۷كما في يیشووعع  

.ووتهھددرر مللء حضوورر هللا  
 

لهھذذاا جعلنا هللا حيیثما نحنن في االكنيیسة. نرريیدد اانن نكوونن شعًبا تووااًقا للقددااسة لكننا نددرركك ااننا ال نستططيیع ذذلكك ددوونن 
. ال ااحدد اانسانن يیستططيیع اانن يیقوودد عائلتهھ بعيیدًداا عنن قووةة ووحضوورر هللا. ال يیمكنكمم ذذلكك حضووررهه. في االووااقع ما منن

منا٬، بمنن فيیهھمم اانا٬، يیستططيیع اانن يیقوودد شخصص ووااحدد للمسيیح في هھھھذذهه االمدديینة ددوونن قووةة حضوورر هللا. بددوونهھ ال 
نستططيیع شيیًئا. ال شيء اابدًداا منن قيیمهھ ااألبدديیة خاررجج محضررهه. هھھھذذاا ااحدد ااألسبابب لما نصوومم وونصلي.  

 
لِل قبلل اانن يیررسلل صَ . اانتشررتت االخططيیئة في االمحلة وويیشووعع لمم يیُ 7ووهھھھذذاا هھھھوو االخططأ االذذيي ااررتكبهھ يیشووعع في يیشووعع 

. بلل قالل٬، " هھھھذذاا اامرر سهھلل جدًداا٬، ااررسلوواا بعضض ااآلالفف منن االررجالل ووسنهھززمم جيیشهھ االى عايي. لمم يیططلبب ووجهھ هللا
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عايي٬، هھھھذذاا ال شيء". لقدد ضمنن حضوورر هللا بيینما كانن هھھھناكك خططيیئة في االمحلة. لقدد ضمنن حضوورر هللا وواانهھ 
"لقدد اانتهھيینا" لدديیهھمم حضوورر هللا بيینما كانن هھھھناكك خططيیئة في االمحلة ووال يیمكننا االقيیامم بهھذذهه ااالفتررااضيیة. لهھذذاا نقوولل 

نددرركك اانن مصيیررنا هللا نيیة٬، ووااألنانيیة. ليیساعددنا ليیساعددنا هللا كي ننتهھي منن االمسيیحيیة االحضارريیة٬، االمملة٬، االررووتيی
إإنن كنا بعيیدديینن عنن محضررهه. عيیشش حيیاةة مسيیحيیة مهھززوومة  

 
لذذاا نقع على ووجووهھھھنا يیووًما بعدد يیوومم٬، ااسبووعع بعدد ااسبووعع٬، نصوومم وونصلي ألننا ال نرريیدد اانن نخططوو خططووةة ووااحددةة 

ا عنن كلل ووأأيي نن لنددوونن مللء حضووررهه. "نرريیددكك يیا رربب٬، نرريیددكك بمللء حضوورركك٬، وونرريیددكك٬، يیا رربب٬، اانن تعل
٬، ووفي كلل محلتنا٬، ااززلل هھھھذذهه االخططايیا لكي نستططيیع اانن نختبرر مللء برركتكك خططيیئة في كلل خيیمة منن خيیمنا

ووحضوورركك".  
 

تجلبب االعارر لمجدد هللا  
خططيیئة ووااحددةة تهھددرر برركة هللا ووحضووررهه. ررقمم ثالثة٬، نتائج االخططيیئة٬، خططووررةة االخططيیئة٬، خططيیئة ووااحددةة تجلبب 

مم هھھھنا عنن مجدد هللا بمعنى قيیمة هللا. نحنن ال نستططيیع اانن ننقصص شيیًئا منن قيیمة هللا االعارر لمجدد هللا. اانا ال ااتكل
عنددما نخططئ. قيیمة هللا ااززليیة. هھھھوو مستحقق ددوونن حددوودد٬، وواانتت وواانا ال نستططيیع تغيیيیرر ذذلكك٬، لكني ااتحددثث هھھھنا عنن 

سيیطط هللا. ااتكلمم عنن ااسمم هللا. ااتكلمم عنن كرراامة هللا في االعالمم.   
 

هھ. اانظظرر االى ووما يیصليی 9: 7. في االووااقع٬، ااذذاا نظظررتت االى يیشووعع 7االخططرر االكامنن في يیشووعع كانن يیشووعع يیعلمم ما 
صالتهھ. هھھھنا يیشووعع يیخاططبب هللا بعدد اانن هھھُھززموواا في عايي وويیقوولل٬، "فيیسمع االكنعانيیوونن ووجميیع سكانن ااألررضض 

ألمرر. ). ثمم اانظظرروواا االى ما يیقوولهھ. هھھھوو يیعلمم خططووررةة اا9: 7وويیحيیططوونن بنا وويیقررضوونن ااسمنا منن ااألررضض" (يیشووعع 
ما كانن على االمحكك. كانن يیعلمم اانن ااسمم  ). كانن يیشووعع يیعلمم9: 7يیقوولل٬، "ووماذذاا تصنع السمكك االعظظيیمم؟" (يیشووعع 

هللا في ااررضض االمووعدد٬، ااسمم هللا بيینن هھھھذذهه ااألممم االووثنيیة كانن مررتبطًطا بخالصهھ لشعبهھ٬، بإعتاقهھ لشعبهھ٬، لذذاا ااخذُذ هھھھذذاا 
كانن منن االمهھمم جدًداا عددمم االتمسكك بهھا ووااخفائهھا  لهھذذااة٬، االحرراامم٬، هھھھذذهه ااألموورر االتي كانتت مكررسة لعباددةة آآلهھة كاذذب

بخيیمتكك.  
 

لقدد حررررهھھھمم هللا منن مصرر االووثنيیة ال ليیعبددوواا االهھة ووثنيیة في ااررضض االمووعدد. لقدد حررررهھھھمم منن مصرر االووثنيیة لكي 
–يیعلنوواا قددااسة هللا. لهھذذاا خلصهھمم هللا. خلصهھمم هللا٬، وويیشووعع كانن يیعلمم ذذلكك  خلصهھمم هللا ليیظظهھرر مجددهه منن  

.ليیظظهھرر قووتهھ منن خاللهھمم خاللهھمم٬،  
 

نحنن نستمرر بالعووددةة االى نفسس االمكانن. نعوودد االى كيیفف ااستخفيینا بالخالصص ووما هھھھي عووااقبب ااستخفافنا باالنجيیلل. 
نعوودد االى تلكك االصووررةة االتي ترريینا لوو اانن االخالصص عباررةة عنن صالةة سحرريیة وومنن ثمم نعيیشش حيیاتنا كما نرريیدد بعدد 

مرر االذذيي على االمحكك؟ هھھھلل نددرركك كيیفف اانن صووررةة االخالصص ذذلكك٬، لوو كانن هھھھذذاا هھھھوو االخالصص هھھھلل نددرركك ما ااأل
–تهھدددد مجدد هللا٬، ووااسمم هللا؟ االكنيیسة٬، مثال  – االمددعووننوونن يیاالمسيیح  لقدد صليیتت االصالةة٬، وواانا ااعيیشش  يیقوولوونن 

حيیاتي بشكلل غيیرر ملحووظظ اابدًداا منن بقيیة االعالمم٬، غيیرر مختلفف عنن بقيیة االعالمم؟ ااعيیشش حيیاتي مثلل اايي ااميیرركي 
غيیرر مؤؤمنن؟ لوو كانن هھھھذذاا هھھھوو االحالل٬، ما االذذيي نقوولهھ ااذًذاا عنن االخالصص؟ نحنن نقوولل اانن االهھنا ال سلططانن لدديیهھ على 

ي حيیاتنا. هھھھذذاا هھھھوو ااسمم هللا. اانهھ يیستهھانن بهھ بسببب ااستخفافنا باالنجيیلل. االخططيیئة. هھھھذذاا ااالنجيیلل ال يیشكلل فاررًقا ف
حيیاتكك مقددررةة لتكوونن شهھاددةة عنن عظظمة هللا.  

 
لهھذذاا خلصنا هللا اانتت وواانا. هھھھوو لمم يیخلصكك فقطط لكي تنتقلل منن االخطط االمؤؤدديي االى االجحيیمم االى االخطط االمؤؤدديي االى 

. هھھھوو خلصكك ليیغيیرركك لكي يُیعَلنن مجددهه منن خاللكك٬، حتى االناسس االذذيینن تعملل معهھمم٬، االناسس االذذيینن تعيیشش االسماء
معهھمم٬، حتى االناسس االذذيینن يیرروونكك يیرروونن اانعكاسس مجدد هللا فيیكك. اانن كنا نددعي االخالصص٬، وونسمي اانفسنا 



© David Platt 2008 5 

اسس اانن هللا ليیسس مسيیحيیيینن٬، وولكنن ررغمم ذذلكك ما ززلنا نعيیشش متمسكيینن بالخططيیئة في خيیمتنا٬، نكوونن عنددهھھھا نظظهھرر للن
قوويي٬، ليیسس قددووسس٬، ووهھھھوو ال يیعططيینا اانتصارًراا على االخططيیئة٬، وونكوونن نجددفف باسمهھ اامامم مدديینتنا وواامامم كلل االكوونن.  

 
-17: 1بططررسس  1هھھھذذهه هھھھي االمخافة في االكتابب االمقددسس.  تقوولل "سيیرروواا ززمانن غرربتكمم بخووفف" ما معنى  19

عالميینن اانكمم اافتدديیتمم ال يیة االتاليیة.  يیقوولل "هھھھذذاا "سيیرروواا ززمانن غرربتكمم بخووفف؟" حسًنا هھھھوو يیعططي االمعنى في ااآل
يیشش حيیاتكمم بططرريیقة ح" االكتابب يیحذذررنا... اانتبهھوواا منن عبأشيیاء تفنى بفضة أأوو ذذهھھھبب ... بلل بددمم كرريیمم.. ددمم االمسيی

ووكأنن ددمم االمسيیح ليیسس ثميیًنا بالنسبة لكمم. اايیهھا االررجالل٬، وواالنساء وواالططالبب ااحذذرروواا منن اانن تعيیشوواا حيیاةة تبيینن 
ووكأنن ددمم يیسووعع االمسيیح غيیرر قيیمم بالنسبة لكمم. ااهھھھرربوواا منن االخططيیئة. ااهھھھرربوواا منن االخططيیئة ألنن ددمم االمسيیح هھھھوو منن 

.ذذهه االصووررةةهھھھجمالل خلصكمم منهھا وواانتمم ال ترريیددوونن اانن تددمرروواا   
 
هھھھذذهه صووررةة االكنائسس في آآسيیا. لقدد شارركتت معكمم صوورر االمؤؤمنيینن هھھھذذهه منن قبلل٬، مؤؤمنيینن جدددد يیجتمعوونن مًعا 

ااتذذكرر ذذااتت مررةة بيینما كنتت ااددرربب هھھھناكك٬، َقِبلتت سيیددةة ططوواالل االيیوومم ٬،بالسرر٬، مخاططرريینن بحيیاتهھمم.  لددررااسة االكلمة
ووهھھھذذاا االشخصص جلبهھا معهھ في لمسيیح االرربب. شخصص ما كانن في االتددرريیبب هھھھناكك ووقادد شخصص آآخرر منن قرريیتهھمم ل

االيیوومم االتالي٬، سيیددةة مسنة٬، ااتتت ووااعططاهھھھا ااحددهھھھمم االكتابب االمقددسس٬، كانتت جالسة هھھھناكك تستمع لتعليیمم االكتابب 
هھارر ااتتت االي اانا ووقاددةة االكنيیسة٬، االمقددسس ألوولل مررةة في حيیاتهھا. كانتت تسمع حقائقق االكتابب االمقددسس ووفي آآخرر االن

ااصبحتت منن ااتباعع االمسيیح ووهھھھذذاا يیعني اانن كلل شيء يیجبب اانن يیتغيیرر٬، ووبيیتي قاددةة تلكك االكنيیسة٬، ااتتت ووقالتت "لقدد 
مليء باألصنامم٬، مليء باآللهھة االمووجووددةة في كلل اانحاء االبيیتت" قالتت "علي اانن ااتخلصص منهھا لكي يیشع مجدد هللا 
منن ددااخلل بيیتي" يیا لهھا منن صووررةة. في االصباحح االتالي قبلل اانن نبددأأ االتددرريیبب ذذهھھھبنا االى بيیتهھا ووااخذذنا كلل تلكك 

تحتررقق ووهھھھي ااألصنامم٬، كلل تلكك ااآللهھة االغرريیبة٬، جلبناهھھھا كلهھا٬، ووبددأأنا االتددرريیبب في ذذلكك االيیوومم مع رراائحة ااألصنامم 
في االخاررجج.  

 
 قيیمم للغايیة ٬، ااسمم هللا مهھمم بالنسبة لكك٬، ووهھھھوواايي ووكلل خططيیئة في خيیمتكك ألنن مجدد هللا منن االحرراامم. ااكشففتخلصص 

–وواانتت ترريیدد تكرريیمهھ  هھھھذذهه هھھھي االصووررةة االتي عررفهھا يیشووعع ووعليینا اانن نددرركك االيیوومم٬، اانن قددااستنا اامامم هللا لدديیهھا  
تأثيیرر مباشرر على كرراامتهھ اامامم االعالمم. قددااستنا اامامم هللا في االكنيیسة لهھا تأثيیرر مباشرر على ااسمهھ اامامم االعالمم. 

خططيیئة ووااحددةة تجلبب االعارر لمجدد هللا.   
 

تستددعي غضبب هللا االسرريیع وواالعاددلل  
اانن نرركزز على هھھھاتيینن االنقططتيینن ااآلخيیررتيینن٬، ليیسس ألنن االنقاطط االسابقة غيیرر مهھمة وولكنن هھھھاتيینن االنقططتيینن  اارريیددنا

خططيیئة ووااحددةة تستددعي غضبب هللا االسرريیع ااآلخيیررتيینن٬، خططيیئة ووااحددةة تستددعي غضبب هللا االسرريیع وواالعاددلل. 
  وواالعاددلل.

 
ا؟ عنددما تسمعوونن هھھھذذهه االقصة٬، عنددما ددعوونا ااآلنن نتووقفف قليیًال وونكوونن فعالً صاددقيینن مع بعضنا االبعضض. ااتفقن

٬، اانهھا مززعجة. شخصص ووااحدد يیأخذذ ثووًبا٬، بعضض االفضة وواالذذهھھھبب وويیخبئهھمم. ال 7تقررأأوونن هھھھذذهه االقصة في يیشووعع 
يیبددوو ااألمرر بهھذذهه ااألهھھھميیة. االمم يیفعلل ااغلبيیتنا إإنن ليیسس كلنا ااسووأأ منن ذذلكك بكثيیرر؟ ووبسببب هھھھذذهه االخططيیئة االووااحددةة 

سس االحجاررةة ووررجمووهھھھمم٬، وومنن ثمم لل بيیتهھ خاررجج االمحلة. حملل االنااامامم االجميیع٬، ووااخررجووهھھھمم هھھھوو ووااهھھھ ُجلبب
هھھھمم.ااحررقوو  

 
ااال يیبددوو هھھھذذاا ااألمرر مبالًغا بهھ٬، بعضض االشيء؟ اانا ال اامززحح باألمرر. ااال يیبددوو هللا قاسيًیا بعضض االشيء هھھھنا؟ ااعني 

صخررتنا ووررجاءنا. هھھھوو ااإللهھ االذذيي يیأمرر بررجمم ووحررقق هھھھذذاا هھھھذذاا هھھھوو نفسس ااإللهھ االذذيي نغني عنن محبتهھ ووعنن اانهھ 
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وو٬، بكلل صررااحة٬، هھھھناكك ميیلل كبيیرر لدديینا لغضض االنظظرر ااوو لالستخفافف  7االررجلل ووعائلتهھ ووهھھھذذاا مكتووبب في يیشووعع 
بانن هھھھذذاا االهھ االعهھدد االقدديیمم.  

 
رريیكمم ددعووني ااخذذكمم بجوولة سرريیعة هھھھنا. اافتحوواا معي على ااوولل سفرر في االكتابب االمقددسس٬، االتكوويینن. اارريیدد اانن اا

نن هھھھوو اانن نكوونن ٬، ووما اارريیددهه منكمم ااأل19. ااوولل سفرر في االكتابب االمقددسس٬، تكوويینن 19بعضض ااأليیاتت٬، تكوويینن 
بكلل جدديیتهھ ووكلل قددااستهھ٬، ووكلل غضبهھ٬، وواارريیددكمم اانن تأخذذوواا  في ووجهھهھاالكتابب االمقددسس هھ جرريیئيینن وواانن ننظظرر اال

بعيینن ااالعتبارر بعضض االمقاططع االتي ال نتكلمم عنهھا اابدًداا.  
 

قائالً لوو كانن هھھھناكك مووررةة٬، ٬، اابررااهھھھيیمم يیتضررعع منن ااجلل سددوومم ووع18وومم ووعمووررةة. تكوويینن ددس. ددمارر 19تكوويینن 
يیصبح منن االجلي اانن ما منن  19بعضض ااألبرراارر في االمدديینة٬، هھھھلل ستددمررهھھھا؟ فيیحيیبهھ هللا "ال" لكنن في ااصحاحح 

–وويیخررجج لووطط منهھا. عائلة اابررااهھھھيیمم  في االمدديینة اابرراارر . 16لووطط ووعائلتهھ يیخررجوونن ووهھھھذذاا ما نررااهه يیحددثث في اايیة  
٬، "وولما توواانى اامسكك االررجالنن بيیددهه ووبيیدد اامررأأتهھ ووبيیدد اابنتيیهھ لشفقة االرربب عليیهھ٬، 16هھھھوو يیتحددثث عنن لووطط هھھھنا٬، اايیة 

ووااخررجاهه ووووضعاهه خاررجج االمدديینة. ووكانن لما ااخررجاهھھھمم االى خاررجج أأنهھ قالل: ااهھھھرربب لحيیاتكك ال تنظظرر االى وورراائكك 
-16: 19االدداائررةة ااهھھھرربب االى االجبلل لئال تهھلكك" (تكوويینن  ووال تقفف في كلل ). هھھھلل تستووعبوونن االصووررةة٬، تخيیلوواا 17

فقطط اانكمم ووعائلتكمم تهھرربوونن منن مدديینة سيیددمررهھھھا هللا. كما قالل ااحددهھھھمم "ااهھھھرربوواا لحيیاتكمم٬، ال تنظظرروواا االى االووررااء"  
 

لى سددوومم . "ووأأذذ ااشررقتت االشمسس على ااألررضض ددخلل لووطط االى صووغرر٬، فأمططرر االرربب ع23نصلل االى اايیة 
ووعمووررةة كبرريیًتا وونارًراا منن عندد االرربب منن االسماء. ووقلبب تلكك االمددنن ووكلل االدداائررةة ووجميیع سكانن االمددنن ووكلل 

– 23: 19" ( تكوويینن االدداائررةة ٬، "وونظظررتت اامررأأتهھ منن 26). إإنن كانن هھھھذذاا غيیرر قاسس بما يیكفي٬، ااسمع اايیة 25 
ةة في مكانهھا ُتبادد. يیبددوو ااألمرر لمحة االى االووررااء ووفجأ تستررققوورراائهھ فصاررتت عموودد ملح". اانتت تهھرربب ووززووجتكك 

قاسيًیا بعضض االشيء.   
 

. 1. اانظظرروواا معي االى اايیة 10. الوويیيینن 10االقصة تستمرر. اافتحوواا معي سفرريینن االى ااألمامم٬، سفرر االالوويیيینن 
كانن مووسى ووهھھھارروونن االقاددةة االررئيیسيیيینن لشعبب ااسرراائيیلل. كانن هھھھارروونن يیددهه االيیميینن٬، االصووررةة هھھھنا عنن هھھھارروونن. 

نادداابب وواابيیهھوو٬،  وونن في عباددةة هللا. اابناههووالدد هھھھارروونن٬، عائلتهھ٬، كانوواا االكهھنة االذذيینن يیخددمووكانن اا االثاني في االقيیاددةة
٬، "ووأأخذذ اابنا هھھھارروونن نادداابب وواابيیهھوو كلل منهھما مجمررتهھ ووجعال فيیهھما نارًراا ووووضعا 1اانظظرروواا ما حددثث لهھما. اايیة 

عليیهھا بخوورًراا ووقرّربا اامامم االرربب نارًراا غرريیبة لمم يیأمررهھھھما بهھا. فخررجتت نارر منن عندد االرربب ووااكلتهھما فماتا اامامم 
ائال في االقرريیبيینن مني ااتقددسس وواامامم جميیع االشعبب أأتمجدد" االرربب. فقالل مووسى لهھارروونن هھھھذذاا ما تكلمم بهھ االرربب ق

-1: 10فصمتت هھھھارروونن" (الوويیيینن  3.(  
 

٬، نادداابب وواابيیهھوو. ال نعلمم بالظظبطط ما االمقصوودد بنارر غرريیبة لكنن منن االووااضح اانهھما فعال اابناككاايیهھا ااألبب٬، تخيیلل 
ةة نارر تأتي منن محضرر هللا شيیًئا لمم يیكنن منن االمفتررضض اانن يیفعالنهھ. ااستخفا بعباددتهھما للرربب يیووًما ووااحدًداا ووفجأ

تصمتت.ووتأكلهھما٬، وواانتت   
 

. لقدد ررأأيینا عقووبة االمووتت الستررااقق لمحة٬، عقووبة 15تكملل االقصة٬، في االسفرر االتالي٬، اانظظرر معي االى عدددد 
. رربما هھھھذذاا االمقططع منن سفرر 32: 15االمووتت لعباددةة مستخفة. اانظظرروواا معي ااآلنن االى عقووبة االمووتت في عدددد 

"ووجددوواا ررجالً يیحتططبب حططًبا في يیوومم االسبتت.  32كانن بنوو ااسرراائيیلل في االبرريیة" اايیة االعدددد ليیسس مألووفأ لكك. :وولما 
فقددمهھ االذذيینن ووجددووهه يیحتططبب حططًبا االى مووسى ووهھھھارروونن ووكلل االجماعة. فووضعووهه في االمحررسس ألنهھ لمم يُیعَلنن 

-32: 15ماذذاا يُیفَعلل بهھ." عدددد  بب نكمم اانن تتخيیلوواا االحدديیثث٬، "كلل ما فعلهھ كانن اانهھ ااحتططبب بعضض االحططك. يیم34
"قتالً يُیقَتلل االررجلل. يیررجمهھ بحجاررةة كلل  35يیوومم االسبتت. ماذذاا يیجبب اانن يُیفَعلل بهھ؟ "...فقالل االرربب لمووسى" اايیة 
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. فأخررجهھ كلل االجماعة االى خاررجج االمحلة ووررجمووهه بحجاررةة فماتت كما أأمرر االرربب االجماعة خاررجج االمحلة
-35: 15مووسى" عدددد  ألنهھ ااحتططبب حططًبا؟ وويیقوولل ؟ هھھھلل هھھھذذاا يیصددمكك؟ ااال يیبددوو ااألمرر شدديیدد االقسووةة؟ رُرجمم 36

االرربب اانهھ يیجبب اانن يیمووتت؟  
 

صمووئيیلل. بعدد تثنيیة٬، يیشووعع٬، االقضاةة٬،  2ددعووني اارريیكمم ااثنيینن بعدد. ااستمرروواا بتقليیبب االصفحاتت فتصلوونن االى 
. هھھھذذاا يیقددمم لكمم  قرريینة 6صمووئيیلل  2. اانظظرروواا معي االى 6صمووئيیلل  2صمووئيیلل٬، تصلوونن االى  1ررااعووثث٬، وو

تابووتت عهھدد هللا٬، االذذيي كانن يیررمزز االى حضوورر هللا بيینن شعبهھ٬، كانن محتجزًزاا منن ااضافيیة تقووددكمم االى هھھھذذهه االنقططة. 
تابووتت عهھدد هللا يیالحقق هھھھؤؤالء االفلسططيینيیيینن لددررجة اانهھمم يیقوولوونن "عليینا اانن  االفلسططيینيیيینن. اانهھا قصة مضحكة ألنن

نتخلصص منن تابووتت عهھدد هللا" لذذاا يیررسلوونن تابووتت االعهھدد. يیددخلل ااالسرراائيیليیوونن وويیأخذذوونن تابووتت االعهھدد٬، يیأخذذوونهھ 
 2 على عرربة جدديیددةة٬، كما نقلهھ االفلسططيینيیيینن٬، ال كما كانن يیجبب عليیهھمم اانن يینقلوونهھ٬، ااسمعوواا ما االذذيي حصلل في

.1: 6صمووئيیلل   
 

ووجمع ددااوودد اايیًضا جميیع االمنتَخبيینن في ااسرراائيیلل٬، ثالثيینن االًفا. ووقامم ددااوودد ووذذهھھھبب هھھھوو ووجميیع 
االشعبب االذذيي معهھ منن بعلة يیهھووذذاا٬، ليُیصِعددوواا منن هھھھناكك تابووتت االعهھدد االذذيي يُیددعى عليیهھ باالسمم٬، 

ووهه منن ااسمم رربب االجنوودد االجالسس على االكررووبيیمم. فأرركبوواا تابووتت هللا على عجلة جدديیددةة ووحمل
بيیتت اابيینادداابب االذذيي في ااألكمة. ووكانن ُعزّزةة ووأأخيیوو اابنا اابيینادداابب يیسووقانن االعجلة االجدديیددةة. 
فأخذذووهھھھا منن بيیتت اابيینادداابب االذذيي في ااألكمة مع تابووتت هللا. ووكانن ااِخيیوو يیسيیرر اامامم االتابووتت 
ووددااوودد ووكلل بيیتت ااسرراائيیلل يیلعبوونن اامامم االرربب بكلل اانووااعع ااألالتت منن خشبب االسرروو بالعيیدداانن٬، 

-1: 6صمووئيیلل  2بابب ووبالددفووفف ووبالجنووكك ووبالصنووجج (ووبالرر 5.(  
 

تابووتت االعهھدد. يیغنوونن٬، وويیسبحوونن٬، يیررقصوونن٬، وويیفررحوونن.  ووننشخصص يیحاووطط 30000هھھھلل فهھمتمم االقصة. لدديینا 
ألنن االثيیرراانن اانشمصتت. فحمي  " وولما اانتهھوواا االى بيیددرر ناخوونن مدد عززةة يیددهه االى تابووتت هللا وواامسكهھ 6اايیة 

-6: 6صمم  2 هھھھناكك ألجلل غفلهھ فماتت هھھھناكك لددىى تابووتت هللا." (غضبب االرربب على عززةة ووضرربهھ هللا ). اانتت 7
تسيیرر خلفف تابووتت االعهھدد ووتررىى االثيیرراانن تنشمصص٬، ووفجأةة يیبددأأ االتابووتت بالهھزز وويیووشكك على اانن يیقع. وواانتت ال 
ترريیدد اانن يیقع تابووتت عهھدد هللا ااررًضا٬، فتمدد يیددكك ووتمسكهھ. فيیحمى غضبب هللا عليیكك٬، وويیضرربكك ميیًتا في لحظظتهھا. 

دديینا االووقتت االكافي لكي نررىى ما يیحصلل في هھھھذذهه االمقاططع لكنن االقسووةة ووااضحة.ليیسس ل  
 

ددعووني اارريیكمم ووااحددةة ااخررىى وولكي ال نظظنن اانن هھھھذذاا يیحصلل في االعهھدد االقدديیمم فقطط اافتحوواا معي االعهھدد االجدديیدد٬، 
. هھھھذذهه بدداايیاتت االكنيیسة 1: 5. فقطط ألذذكرركمم اانن هھھھذذاا ال يیحصلل فقطط في االعهھدد االقدديیمم. اانظظرروواا ااعمالل 5ااعمالل 

ألوولى حيیثث كانن االجميیع يیجلبب تقددماتهھمم لمساعددةة منن كانوواا فقررااء وومحتاجيینن. اانظظرروواا ما حصلل:اا  
 

ووررجلل ااسمهھ حنانيیا وواامررأأتهھ سفيیررةة باعع ملًكا ووااختلسس منن االثمنن وواامررأأتهھ لهھا خبرر ذذلكك. ووااتى 
بجززء ووووضعهھ عندد ااررجلل االررسلل.   

 
االقددسس ووتختلسس منن ثمنن  فقالل بططررسس "يیا حنانيیا٬، لماذذاا مأل االشيیططانن قلبكك لتكذذبب على االررووحح

االحقلل؟ االيیسس ووهھھھوو باقق كانن يیبقى لكك؟ وولما بيیع٬، االمم يیكنن في سلططانكك؟ فما بالكك ووضعتت في 
قلبكك هھھھذذاا ااألمرر؟ اانتت لمم تكذذبب على االناسس بلل على هللا. فلما سمع حنانيیا هھھھذذاا االكالمم ووقع 

فنهھضض ااألحددااثث وولفووهه ووحملووهه  ووماتت. ووصارر خووفف عظظيیمم على جميیع االذذيینن سمعوواا بذذلكك.
اررًجا ووددفنووهه. ثمم حددثث بعدد مددةة نحوو ثالثث ساعاتت٬، اانن اامررأأتهھ ددخلتت٬، ووليیسس لهھا خبرر منا خ

فقالتت: نعمم بهھذذاا االمقدداارر. فقالل جررىى٬، فأجابهھا بططررسس: قوولي لي اابهھذذاا االمقدداارر بعتما االحقلل؟ 



© David Platt 2008 8 

لهھا بططررسس: ما بالكما ااتفقتما على تجرربة ررووحح االرربب؟ هھھھووذذاا ااررجلل االذذيینن ددفنوواا ررجلكك على 
ووسيیحملوونكك خاررًجا. فووقعتت في االحالل عندد ررجليیهھ ووماتتت. فددخلَل االشبابب ووووجددووهھھھا االبابب٬، 

ميیتة٬، فحملووهھھھا خاررًجا ووددفنووهھھھا بجانبب ررجلهھا. فصارر خووفف عظظيیمم على جميیع االكنيیسة ووعلى 
-1: 5جميیع االذذيینن سمعوواا ذذلكك. (ااعمالل  11(  

 
حسًنا٬، هھھھلل كنتت لتفكرروونن باألمرر. تخيیلوواا٬، يیأتي االززووجج يیقددمم تقددمة لكنهھ يیحاوولل اانن يیخددعع االجميیع بما يیقددمهھ. فيیقع 
ميیًتا بمكانهھ وويیحملهھ بعضض االشبانن خاررًجا. تأتي ززووجتهھ بعدد ذذلكك غيیرر عالمة بما حددثث٬، تفعلل نفسس ااألمرر٬، ووتقع 

اا يیحددثث يیوومم ااألحدد٬، ال أأحدد. ميیتة. يیحملوونهھا خاررًجا. ال أأحدد سيیأتي االى كنيیستنا لوو اانن هھھھذذ  
 

ووتلكك االمقاططع ااألخررىى٬،  7نتحددثث عنن االقسووةة هھھھنا. االيیسس هھھھذذاا مباَلغ االقسووةة؟ مقاططع مثلل يیشووعع ما االمشكلة؟ 
ووكلل  7االيیسس هھھھذذاا االعقابب مبالغ بهھ؟ هھھھذذاا سؤؤاالل ووجيیهھ. اانهھ سؤؤاالل ووجيیهھ ألنهھ يیقووددنا االى صلبب مووضووعع يیشووعع 

االمقاططع ااألخررىى.  
 

قاسٍس٬، وونتساءلل: هھھھلل هھھھذذاا حقق ااوو هھھھلل هھھھذذاا عاددلل.؟ سببب تساؤؤلنا هھھھوو ألننا ننظظرر نحنن نعتبرر اانن هھھھذذاا االعقابب 
للخططيیئة منن منظظارر بشرريي. منن االووااضح اانهھ ااذذاا كذذبب عليیكك شخصص ما٬، ااذذاا تكلمم ااحدد ما ضددكك٬، إإنن فعلل ااحدد ما 

شيء باستخفافف تجاهھھھكك٬، هھھھلل كنا لنقوولل اانهھ يیجبب اانن يیكوونن عقابهھ االمووتت؟ ططبًعا ال.  
 

االخططيیئة كبيیررةة ااوو صغيیررةة. االمووضووعع هھھھوو تجاهه منن كانتت االخططيیئة؟ ليیسس  أأننسس كمم هھھھنا نددرركك اانن االمووضووعع ليی
تكوونن  هھھھوو ضدد منن كانتت االخططيیئة؟ إإنن ااخططأتت تجاهه صخررةة٬، لنن  كمم اانن االخططيیئة كبيیررةة ااوو صغيیررةة. االمهھمم االمهھمم

ألنهھ كاملل . إإنن أأخططأتت تجاهه اانسانن٬، تكوونن مذذنًبا جدًداا. إإنن ااخططأتت تجاهه هللا تكوونن مذذنًبا بالكاملل كبيیرر االذذنبب
ااالستحقاقق٬، ووهھھھوو مستحقق كلل ذذررةة عباددةة منا٬، ووكلل ثانيیة عباددةة منا٬، ووبالتالي خططيیئة ووااحددةة٬، حتى لوو كانتت 

صغيیررةة تجاهه االهھ ااززلي هھھھي بمنتهھى االتعدديي بنظظررهه ووتستحقق ااقسى عقابب.  
 

ططعة ٬، "إإنن ااكلتت منن ثمرر هھھھذذهه االشجررةة" إإنن ااكلتت ق3وو 2اانهھا نفسس االصووررةة منذذ بدداايیة االكتابب االمقددسس٬، تكوويینن 
لل منهھا٬، فتمووتت. يیبددوو ااألمرر قاسيًیا. هھھھنا يیبددأأ االناسس تمووتت. كُ  مووًتامنهھا٬، اانن أأخذذتت قططعة ووااحددةة منن هھھھذذهه االثمررةة 

في كلل اانحاء مجتمعنا بالدداللة على هللا وواالقوولل "ال يیمكنني اانن ااعبدد االهًھا يیقوولل هھھھكذذاا ااموورر. ال يیمكنني اانن ااعبدد 
سس عددالً منهھ٬، هھھھذذاا ليیسس صحيیًحا منهھ".االهھاً يیفعلل هھھھكذذاا ااموورر. هھھھذذاا عملل شرريیرر منهھ. هھھھذذاا ليی  

 
٬، ااحذذرروواا جدًداا. كوونوواا حذذرريینن جدًداا جدًداا جدًداا عنددما تبددأأوونن بقوولل هھھھكذذاا ااموورر ألنكمم تكوونوونن سيیددااتي ووساددتي

تعّبرروونن عنن االططبيیعة االخاططئة االتي ُتِحقُق عقووبة االمووتت في حيیاتكمم ألنكمم تكوونوونن تهھيینوونن شخصص هللا 
ررةة عما هھھھي االخططيیئة في نظظرر ااإللهھ االقددووسس.ووتغتصبوونن قددااستهھ٬، ووليیسس لدديیكمم ااددنى فك  

 
٬، "ووِعززُّ االملكك اانن يیحبَب االحقق. اانتَت ثبتتَّ ااالستقامة اانتت ااجرريیتت حًقا ووعددالً" هھھھذذاا يیعني اانن 4: 99يیقوولل مززموورر 

 هھھھوو حقيیقة ااننا ما ززلنا هھھھنا. 3غضبب هللا حقق. اانهھ عاددلل للتمامم. نحنن نددرركك اانن ما يیجبب اانن يیصعقنا بعدد تكوويینن 
أأيیاً  كانتت . ووتت" لماذذاا؟ ااألنكك ااكلتت ثمررةة؟ اانظظرر االى االخططيیئة منن منظظارر هللاالثمررةة مووًتا تم"اانن ااكلتت منن هھھھذذهه 

االخططيیئة في حيیاةة أأيي منا٬، االخططيیئة ووااحددةة هھھھي اانن ننظظرر خالقنا في ووجهھهھ وونقوولل لهھ "اانتت لستت صالًحا٬، 
اارريیددهه ال ما اانتت شرريیعتكك ليیستت صالحة٬، ووصايیاكك ال تحكمم حيیاتي. اانا ااتحددىى سلططانكك االكووني علي وواافعلل ما 

تططلبهھ. اانا ااعلمم ما ااألفضلل لي ااكثرر منكك" خططيیئة ووااحددةة.  
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االكتابب االمقددسس هھھھوو اانهھ لدديینا ٬، ووهللا قالل: "مووًتا تمووتت" ما يیجبب اانن يیصددمنا في 3هھھھذذاا ما يیحصلل في تكوويینن 
ووااحددةة  . تددرركك اانن لعنة هللا٬، نتائج االخططيیئة االتي نررااهھھھا في كلل اانحاء ااألررضض ااتتت منن خططيیئة3منن تكوويینن آآيیاتت 

في االبدداايیة. أأتددرركك ذذلكك؟ كلل االخططايیا االتي نررااهھھھا٬، كلل ااألالمم االتي نررااهھھھا في االخليیقة نتيیجة االخططيیئة٬، كلهھا٬، كلل 
تسوونامي٬، كلل هھھھززةة ااررضيیة٬، االحررووبب االعالميیة االتي نسمع عنهھا٬، االمجاززرر االجماعيیة٬، محاووالتت شعووبب إلباددةة 

االتي نررااهھھھا هھھھي نتيیجة  ررهھھھابب٬، كلل هھھھذذهه االصوورراالمددااررسس٬، ااإل عررووقق بحالهھا٬، ااالعصاررااتت٬، االززوواابع٬، االسالحح في
االخططيیئة.  

 
اانن "خططيیئة ووااحددةة جلبتت االدديینوونة على كلل االبشرر" خططيیئة ووااحددةة. وواانتت وواانا ااررتكبنا آآالفف  5تقوولل ررووميیة 

٬، غضبهھ عاددلل. اانهھ عاددلل وواابدديي٬، االخططايیا. خططيیئة ووااحددةة تبرررر غضبب هللا االعاددلل وواالسرريیع. غضبهھ سرريیع
 سرريیع ووعاددلل٬، حقق وواابدديي٬، لكنن اايیًضا يیمكنكك تفادديیهھ٬، يیمكنكك تفادديیهھ٬، يیمكنكك جمالل ااألمرر هھھھوو اانن غضبب هللا

وواالمقاططع االكتابيیة ااألخررىى. 7تفادديیهھ. هھھھذذاا هھھھوو هھھھددفف يیشووعع   
 

تقووددنا االى ررحمة هللا االمتاحة لنا  
االهھددفف هھھھوو اانن تظظهھرر لنا حقيیقة غضبب هللا وواالتأثيیرر ااآلخيیرر للخططيیئة٬، خططيیئة ووااحددةة٬، تقووددنا االى اانتظظارر ررحمة 

ددااخلل مظظلة ررحمتهھ. االى هللا. ووجمالل االكتابب االمقددسس هھھھوو اانن هللا ال يیترركك شعبهھ تحتت غضبهھ. بلل يیحررررهھھھمم 
دد.حددوو نن ررحمتهھ اايیًضا كبيیررةة ووهھھھوو يیحبنا بالسيیددااتي ساددتي٬، هللا غضبهھ كبيیرر لك  

 
قوولنا اانن هھھھذذاا االهھ االعهھدد االقدديیمم االذذيي نررااهه هھھھنا ال االهھ االعهھدد االجدديیدد هھھھوو خططأ فاددحح. هھھھلل االهھ االعهھدد االجدديیدد االهھ غضبب؟ 
ددوونن شكك. حتى اانهھ غضووبب ااكثرر منن االهھ االعهھدد االقدديیمم٬، االهھ االعهھدد االجدديیدد هھھھوو االهھ يیغضبب. كيیفف نعررفف ذذلكك؟ 

هللا. لقدد سكبب غضبهھ منن خططيیئتنا على سيیددااتي ساددتي٬، اانظظرروواا االى صليیبب يیسووعع االمسيیح. اانهھ قمة غضبب 
اابنهھ٬، وواابنهھ حملل غضبب هللا على نفسهھ حتى نتحرررر منهھ نحنن وونددخلل تحتت مظظلة ررحمة هللا. هھھھللوويیا٬، يیا لهھ منن 
مخلصص! االمجدد ليیسووعع االمسيیح٬، ألنهھ حررررنا منن غضبب هللا ووجعلنا بيینن ذذررااعي ررحمة هللا االكبيیررةة٬، ووذذررااعيیهھ 

ددااهه كبيیررتانن وومفتووحتانن منن ااجلكك لتهھررعع االيیهھما.كبيیررتيینن وومفتووحتيینن. سيیددااتي ساددتي٬، يی  
 

وونررىى كيیفف يیتمم االتعاملل  7لكنن كيیفف ترركضض االى ررحمة هللا؟ كيیفف ترركضض االى ررحمة هللا؟ نصلل االى يیشووعع 
"...قالل يیشووعع لعخانن "يیا اابني ااعطط ااآلنن مجدًداا  19مع االخططيیئة. كيیفف تمم االتعاملل مع االخططيیئة؟ نصلل االى آآيیة 

). يیا لهھا منن 19: 7" (يیشووعع لهھ٬، ووااخبررني ااآلنن ماذذاا عملتت٬، ال ُتخفِف عنيللرربب٬، االهھ ااسرراائيیلل٬، ووااعتررفف 
جملة رراائعة٬، "ااعطط االمجدد للرربب في خططيیئتكك" كيیفف تمجدد االرربب وواانتت في خططيیئتكك؟ بأنن تعتررفف بما فعلتهھ٬،   

بأنن تعتررفف بخططيیئتكك.   
 

هھھھوو ااعترراافف بالخططيیئة لكنهھ مختلفف جدًداا عنن اايي ااعترراافف  7االيیكمم صلبب االمووضووعع. ما نررااهه هھھھنا في يیشووعع 
مثالً. ووما  51مززموورر آآخرر بالخططيیئة نررااهه في االكتابب االمقددسس٬، مختلفف جدًداا عنن ااعترراافف ددااوودد بخططيیئتهھ في 

-8: 7كووررنثووسس  2نررااهه في االكتابب االمقددسس٬، ووبوولسس يیتكلمم عنن ااألمرر في  كيیفف اانن هھھھناكك  ٬، يیتحددثث عنن11
ااعترراافف بالخططيیئة٬، ااقرراارر بالخططيیئة مررضي "٬، ووكيیفف اانن هھھھناكك ااعترراافف ااوو ااقرراارر بالخططيیئة غيیرر مررضي "٬، 

وواانن هھھھناكك ااعترراافف االهھي٬، ووااعترراافف أأررضي.  
 
ما االفررقق؟ ما االذذيي يیفصلل بيینن ااالثنيینن؟ ألنن عخانن هھھھنا يیعتررفف بما أأخططأ بهھ. هھھھذذاا ليیسس نفسس ااالعترراافف االذذيي 

كما سبقق ووذذكررتت. ووااتساءلل٬، ااتساءلل إإنن كانن هھھھناكك ااحصاء للناسس في االكنيیسة  51وورر نررااهه الحًقا في مززم
 4رريیكمم سألكمم٬، هھھھلل ااعتررفتمم بحقق؟ اارريیدد أأنن أأاالذذيینن ااعتررفوواا بخططايیاهھھھمم لكنن ليیسس بططرريیقة تمجدد هللا. ددعووني اا

بهھذذاا االشكلل؟" لالعترراافف. اارريیددكمم اانن تسألوواا االسؤؤاالل٬، "هھھھلل ااعتررفتمم بالخططيیئة أأووجهھ  
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–االتووبة تبددأأ باالعترراافف. اانتت تعررفف خططيیئتكك. تعررفهھا  ووقائعهھا ووحقيیقتهھا. اانتت تددرركك اانكك  تعلممبمعنى اانكك  
وواالكثيیرر منن االناسس يیفعلوونن ذذلكك.  تجاهه هللا ووتددرركك خططووررةة االخططيیئة. اانتت تعررفف اانكك فعلتت شيیًئا خططأ. ااخططأتت

فعلتت شيیًئا خططأ. في االووااقع٬،  لخططيیئة. تعررفف اانككاالشقق االذذهھھھني ليیمكنن اانن يیكوونن ااألمرر سططحي جدًداا. هھھھذذاا هھھھوو 
اانن كلل االناسس لدديیهھمم معررفة االخيیرر وواالشرر محفووررةة في قلووبهھمم وونحنن نعلمم متى نقوومم بالصوواابب٬،  2تقوولل ررووميیة 

وونعررفف متى نقوومم بالخططأ. ااذًذاا هھھھناكك معررفة ذذهھھھنيیة للخططأ٬، ااددررااكك للخططيیئة٬، لكنن ااالعترراافف ال يیتووقفف هھھھنا. بلل 
هھھھنا يیبددأأ.  

 
هھھھنا اانتت ال فقطط تعررفف اانكك لتووبة. االتووبة٬، هھھھي االشقق االعاططفي منن ااالعترراافف. اااالتالي٬، االمعررفة تقوودد االى 

ااخططأتت لكنكك تشعرر باألسى على خططيیئتكك وواانتت منززعج عاططفيًیا منن خططيیئتكك٬، ووتشعرر بحملل االخططيیئة. هھھھذذاا ما 
. يیتحددثث عنن حززنن االهھي٬، تووبة االهھيیة ووحززنن بشرريي ووتووبة بشرريیة. وواانا 7كووررنثووسس  2يیتحددثث عنهھ بوولسس في 

هھھھي عنن االنددمم االبشرريي. اانتت تددرركك اانهھ منن االممكنن اانن تشعرر بالسووء  7اانن االصووررةة هھھھنا في يیشووعع  على يیقيینن
. تددرركك اانهھ منن االططبيیعي اانن تشعرر بالسووء فأنتت تقوولل "اانا غبي٬، ما كانن يیجبب اانن اافعلل هھھھذذاا٬، ال أأُمِسكتتَ ألنكك 

٬، وواانا مقتنع اانهھ سططحي ااعررفف بما كنتت اافكرر ووااآلنن هھھھا اانا ااووااجهھ كلل هھھھذذهه االعووااقبب نتيیجة لذذلكك" هھھھذذاا سهھلل. هھھھذذاا
متفشي عبرر االكنيیسة. اانتت تددرركك "نعمم٬، ااعلمم اانني ااخفقتت٬، تممَّ ضبططي وواانا ااقوومم بأمرر ما لكني ااعررفف اانن هللا 
يیسامحني" لذذاا ااططلبب منن هللا اانن يیسامحني على خططيیئتي ووااكملل حيیاتي٬، ااساَمح وواانسى٬، ووليیسس هھھھناكك منن حززنن 

. 51عميیقق مثلل االذذيي نررااهه في مززموورر   
 

هھي يیقوولل "اانا ااعلمم اانني ااخططأتت ووااشعرر بالسووء٬، ال ألنني ُكشفتُت. لكني ااعررفف ثقلل ااألمرر. اانا لمم هھھھناكك حززنن اال
بلل كنتت اانظظرر في ووجهھ خالقي ووااقوولل "اافضلل اانن ااخيیبكك على اانن ااتبعكك" هھھھكذذاا اانا ااجلبب االعارر  ٬،فقطط ااكنن ااكذذبب

كما يیررااهه هللا. تبددأأ بالقوولل٬، إإنن كنتت اانا ااررااهه  تبددأأ بررؤؤيیتهھوولمجدد االهھي بخططيیئة ووااحددةة صغيیررةة" عنددما تررىى ذذلكك 
فتبددأأ بترركك االخططيیئة٬، تبددأأ بكررهه االخططيیئة٬، تبددأأ بررفضض االخططيیئة. ال تعوودد ترريیدد  بهھذذاا االسووء٬، إإذذاا كيیفف يیررااهه هللا؟

اايي صلة معهھا. تررتجفف لمجرردد تفكيیرركك باررتكابب هھھھذذهه االخططيیئة منن جدديیدد. تررتجفف لمجرردد تذذكرركك اانكك ااخططأتت 
ما يیددفعكك االى االسجوودد على رركبتيیكك٬، وواالصررااخخ االى هللا لكي يیغفرر م بسببب خططيیئتكك٬، ووجلبتت االعارر لمجدد هللا

لكك. هھھھذذاا ليیسس سامح وواانسى٬، ووااكملل حيیاتكك. هھھھذذاا هھھھوو اانن تررىى خططووررةة خططيیئتكك. هھھھلل فعلتت هھھھذذاا منن قبلل؟  
 

ذذاا ما عمقق االنددمم على االخططيیئة٬، لنررااهھھھا كما يیررااهھھھا هللا٬، وومنن ثمم هھھھذذاا يیقوودد منن االمعررفة االى االنددمم االى االتووبة. هھھھ
٬، "االحززنن اااللهھي يیقوودد االى االتووبة" االنددمم اااللهھي يیقوودد االى االتووبة ووهھھھنا تكمنن 7كووررنثووسس  2يیقوولهھ بوولسس في 

فكررةة اانن تالووةة صالةة وومنن ثمم عيیشش حيیاتكك كما ترريیدد هھھھي مررفووضة بالكاملل ألنكك عنددما تررىى االخططيیئة على 
–ا حقيیقتهھا٬، ال يیمكنكك االنهھووضض للقيیامم بهھا مررةة بعدد مررةة بعدد مررةة٬، ووجميیعن جميیعنا نعلمم ذذلكك. كلنا يیعلمم اانن هھھھذذاا  

االيیسس منن االممكنن ااالعترراافف بالخططيیئة ممكنن. االيیسس منن االممكنن اانن نعتررفف بخططيیتنا ددوونن نيیة لترركك االخططيیئة؟ 
ددوونن كررهه لهھذذهه االخططيیئة يیددفعكك االمررةة االمقبلة لتقوولل عنددما تررااهھھھا "ال اارريیددهھھھا". االحززنن وواالنددمم اااللهھي يیقوودداانن االى 

ررووبب منن هھھھذذهه االخططيیئة٬، االهھرربب منهھا٬، ددوونن اانن يیكوونن لنا عالقة بهھا٬، اانن تررغبب باالبتعادد االتووبة٬، يیقوودداانن االى االهھ
عنهھا قددرر االمستططاعع. اانتت ال ترريیدد اانن يیكوونن لكك عالقة بهھا.  

 
اانهھ االنددمم اااللهھي االذذيي يیقوودد االى االتووبة ووهھھھذذاا يیقوودد ااالعترراافف٬، االنددمم٬، االتووبة االى ااالعترراافف ذذااتت ااألرربعة ااووجهھ٬، 

خالصي" ألنكك تحوولتت منن االخططيیئة وواانتت تهھررعع  بهھجةلي  رردد. قالل ددااوودد "12: 51االتجدديیدد. هھھھذذاا هھھھوو مززموورر 
للمسيیح٬، تبحثث عنن االمسيیح٬، ووترريیدد اانن تعررفف فررحح معررفة االمسيیح ووترريیدد اانن تعاملل ددمم االمسيیح ووكأنهھ ذذااتت قيیمة 
رر اابدديیة لكك٬، ووتختبرر تجددددكك لهھ. هھھھنا صووررةة ااالنتقالل منن االمعررفة االى االتجدديیدد٬، وواالططرريیقق االى االتجدديیدد محفوو

باالعترراافف االعميیقق٬، االحقيیقي٬، االصاددقق٬، االحساسس ووحتى االمؤؤلمم. كمم ااننا نحتاجج اانن نصلل االى ذذلكك. كمم نحتاجج 
ذذلكك.  
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يیقوولل ماررتنن لوويیدد جوونزز٬، بحدديیثهھ عنن االنهھضاتت٬، هھھھذذهه االكلماتت. قالل "ااذذهھھھبوواا ووااقررأأوواا تارريیخ االنهھضاتت منن جدديیدد. 
رروونن كمم اانن االخططيیئة هھھھي اامرر مرريیع اانظظرروواا االى ااألشخاصص ااووالً. نفسس االشيء حصلل معهھمم كلهھمم. بددأأوواا يی

ووكمم اانن فكررةة االخططيیئة نفسهھا هھھھي مرريیعة في نظظرر هللا. لمم تحصلل نهھضة ددوونن اانن يیكوونن وومررفووضض بنظظرر هللا٬، 
بعضض االناسس٬، خاصة في االبدداايیة٬، حصلوواا على ررؤؤىى عنن قددااسة هللا وونجاسة االخططيیئة لددررجة اانهھمم عررفوواا ما 

يیجبب اانن يیفعلوونهھ بأنفسهھمم."  
 

نكتفي بالمماررساتت االمسيیحيیة االسططحيیة منن ااحدد ألحدد.  ررفضض مقددسس للخططيیئة يیجعلنا ال ااصلي اانن يیضع فيینا هللا
يیجلبنا للعباددةة لددررجة ال نعوودد نعررفف ما نفعلهھ بأنفسنا٬، يیجلبنا اامامم هللا كلل يیوومم حتى ال نعوودد نعررفف ما نفعلهھ 

ررحلة ووااررنا قووةة حضوورركك بأنفسنا إإذذ نررىى خططووررةة االخططيیئة٬، وونكررهھھھهھا وونرريیدد ترركهھا. يیا رربب٬، ااجلبنا االى هھھھذذهه االم
عنددما يیحصلل هھھھذذاا.  

 
خططيیئة ووااحددةة٬، ساعددنا يیا رربب اانن نررىى اانهھا تؤؤذذيي كلل شعبب هللا٬، اانهھا تحررمنا منن ملئ حضوورركك٬، اانهھا تهھيینن 
مجدد ااسمكك لكنن هھھھنا جمالل ااألمرر. هھھھنا جمالل ااألمرر. عنددما تسيیرر على هھھھذذاا االططرريیقق٬، عنددما تأتي االى االمسيیح٬، 

هھھھذذاا جمالل ااإلنجيیلل: مجرردد اانن تثقق بالمسيیح٬، وواانن تررىى االخططيیئة كما تثقق بهھ اانهھ سيیحرررركك منن غضبب هللا. 
يیررااهھھھا هھھھوو ووترركضض االيیهھ. عنددهھھھا تكوونن تحررررتت منن غضبب هللا ووال تعدد تحتاجج اانن تخافهھ اابدًداا اابدًداا اابدًداا.  

 
ووسيیجلبنا االى شبهھ االمسيیح لكنن ال يیعدد عليینا اانن نخشى غضبب هللا  ططبًعا هللا سيیؤؤددبنا. هللا سيیؤؤددبنا عنددما نخططئ

سيیددااتي ووساددتي ألننا ااصبحنا تحتت مظظلة ررحمة هللا٬، ووعنددما يیسقطط غضبهھ على االخططيیئة كما يیسقطط االمططرر منن 
حوولنا االيیوومم٬، نعلمم اانن مظظلة صليیبب يیسووعع االمسيیح تجعلنا بآمانن منن كلل هھھھذذاا.  

 
قووددنا االى ررحمتهھ. ووهھھھذذاا هھھھوو االمكانن االذذيي نحنن فيیهھ هھھھذذاا االصباحح بالضبطط. كلل االمجدد إللهھنا االذذيي يیأخذذ خططيیتنا وويی

عبرر كلل هھھھذذهه االقاعة٬، موواائدد عشاء االرربب بالخبزز وواالخمرر٬، ووقبلل اانن تبددأأوواا بضبب ددفاترركمم ووكتبكمم االمقددسة 
ااسمعووني للحظظة. هھھھذذاا ما يیمثلهھ عشاء االرربب.   

 
نن منظظارر هللا٬، ووعنددما ترروونهھا منن منظظارر هللا بلل م جدديیة االخططيیئة٬، ال منن منظظارركمم اانتممااحثكمم على اانن تتأملوواا ب

ال تعووددوونن مكتفيینن باعترراافف عامم٬، "ااهه٬، اانا آآسفف٬، لقدد ااخططأتت" اانهھ عملل فرردديي٬، هھھھكذذاا "يیا رربب٬، هھھھذذاا ما فعلتهھ٬، 
هھھھذذاا ما فعلتهھ٬، هھھھذذاا ما فعلتهھ. اارريیددكك اانن تحررررني منن هھھھذذاا ووذذااكك٬، وواانن تشددددني بهھذذاا ووذذااكك" اارريیددكمم اانن تمضوواا 

رركزز.بعضض االووقتت باالعترراافف االم  
 
إإنن كنتت غيیرر متأكدد اانكك خررجتت منن تحتت غضبب هللا ووددخلتت ررحمتهھ٬، ااشجعكك في هھھھذذهه االلحظظة االمقددسة اانن 

–تخررجج منن تحتت غضبب هللا ووتددخلل االى ررحمتهھ ووال تفعلل شيء  ال تفعلل شيء فقطط ثقق بالمسيیح.   
 

هللا االى اانظظرر االى االخططيیئة ووااررفضهھا٬، ااهھھھرربب منهھا االى االمسيیح. يیمكنكك في حيیاتكك اانن تخررجج منن تحتت غضبب 
ررحمتهھ. يیا لهھا منن حقيیقة ال ُتصدَدقق!  

 
يیا رربب نصلي في هھھھذذهه االلحظظاتت االقاددمة اانن تمتلكنا بخططووررةة االخططيیئة ووبررووعة ررحمتكك. يیا رربب٬، نصلي اانن 
تعططيینا نعمة لكي نختبرر ااعتررااًفا ااعمقق٬، حقيیقي٬، ووصاددقق. ساعددنا يیا رربب ااال نستخفف بجسددكك ووددمكك. ساعددنا 

ة منن خيیمنا٬، في حيیاةة كلل منا بنفسس االجدديیة االتى تررااهھھھا اانتت٬، وويیا رربب ال يیا رربب اانن نررىى االخططيیئة في كلل خيیم
تجلبنا فقطط لمعررفة خططيیتنا بلل ااجلبنا لنددمم عميیقق ووتووبة عميیقة٬، ووااعدد لنا يیا رربب بهھجة خالصنا. ااصلي لشعبب 
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االكنيیسة وومنن هھھھمم خاررجج االكنيیسة اانن يیترركوواا االخططيیئة خلفهھمم وواالغضبب االمستَحقق للخططيیئة٬، وواانن يیددخلوواا ررحمتكك 
لمررةة ااألوولى. باسمم يیسووعع نصلي. ااميینن.ل  

 


