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Foretold 
-1: 3 تكوويینن 24  

 
 

. 3 االتكوويینن سفرر على تفتحهھ اانن ااددعووكك معكك٬، اانهھ ووآآملل معكك٬، االمقددسس االكتابب كانن إإنن  
 

 ووتررتفع ووتززيیدد تززيیدد االحالي٬، االووقتت في. محبووسة كثيیررةة ميیاهه مثلل هللا غضبب! عظظيیمم هللا اانن كمم! عظظيیمم اانتت كمم
.إإططالقهھا يیتمم عنددما ااسررعع جررتت كلما االميیاهه٬، حبسس ططالل ووكلما مخررًجا٬، تجدد اانن االى ووااكثرر ااكثرر  

 
 ما ذذنبكك لكنن. هللا اانتقامم فيیضض ضبطط تمم ااآلنن حتى بعدد؛ يُیططلقق لمم االشرريیررةة ااعمالنا على هللا غضبب اانن صحيیح
. ووااقووىى ااقووىى ووتصبح باستمرراارر تررتفع االميیاهه. االغضبب منن االمززيیدد تكنزز يیوومم كلل وواانتت باستمرراارر٬، يیتززاايیدد ززاالل
 عنن يیددهه يیسحبب هللا أأنن لوو ُتضَبطط وولنن تتووقفف لنن االميیاهه ألنن. هللا مسررةة غيیرر االميیاهه هھھھذذهه يیمسكك شيء منن ووما
 ااتيیا وولكانا تنططفئ ال كنارر جرريیا ووااشتعالهھ هللا غضبب فيیضانن وولكانن بالكاملل اانفجررتت لكانتت. االفيیضانن بوواابة
 ااقووىى منن ااقووىى مررةة 10000 نعمم٬، ااآلنن٬، هھھھي مما ااقووىى مررةة 10000 قووتكمم كانتت وولوو. شدديیددةة بقووةة عليیكمم
.هللا غضبب اامامم شيیَئا تكوونن لنن االجحيیمم٬، في إلبليیسس قووةة  

 
 ووليیسس االقووسس٬، ووسحبتت قلبكك على سهھمهھا شددتت وواالعدداالة, االووترر على جاهھھھزز ووسهھمهھ مشددوودد هللا غضبب قووسس
 ووسيیلة منن ما نهھأل ٬،ووسيیطط بأيي ااهھھھتمامم ااوو شررووطط وواا ووعووددب ملززمم غيیرر غاضبب االهھ مسررةة ووهھھھي ٬،هللا مسررةة سوواا

 اااللهھ هھھھذذاا مشيیئة هھھھوو ااآلنن يیحميینا ما كلل بهھ؛ نتمسكك شيء ال ملجأ٬، لدديینا ليیسس بالمختصرر٬،. منهھمم للحمايیة
.بهھ يیعددنا لمم وواالذذيي بهھ ملززوومم االغيیرر ووصبررهه االغاضبب٬،  

 
 االكثيیرروونن آآمنن حيیثث االكنيیسة٬، في االنهھضة بعصرر ُعررفف بززمنن Jonathan Edwards عظظة كانتت هھھھكذذاا

 ألنهھمم ااألوولى٬، االعظظيیمة االنهھضة خاللل ذذلكك حصلل. عدديیددةة سنووااتتل تعررفهھ لمم بشكلل االكنائسس ووتجددددتت بالمسيیح٬،
.شخصهھ هھھھوو ووما هللا هھھھوو منن ووعوواا  

 
 بدداايیة في ترروواا٬، اانن اارريیددكمم لكني حيینهھا٬، Jonathan Edwards فعلل كما تماًما االيیوومم ااعظظ لنن اانني ررغمم
 لمنحنا ساسيیةأأ هھھھي االقدديیمم االعهھدد منن ااألوولى ااالصحاحاتت هھھھذذهه. االكاملل هللا شخصص عنن صووررةة االمقددسس٬، االكتابب
 ! االميیززااتت بعضض هھھھناكك اانن ااعتقدد. االمقددسس االكتابب في آآخرر شيء لكلل ااألساسس ددعَ تُ  ووهھھھي هللا٬، هھھھوو لمنن فهھًما

. االكنيیسة في االيیوومم االيیهھا نعوودد اانن نحتاجج وواالتي 3 تكوويینن في سنررااهھھھا  
 

 بالسقووطط معررووفف ووهھھھوو. منكمم للكثيیرريینن مألووًفا يیكوونن قدد مقططع هھھھذذاا. 3 تكوويینن سنقررأأ ااننا هھھھوو ااآلنن سنفعلهھ ما لذذاا
.ااالنن سنددررسهھ ما تعلمم ننع يیعيیقكمم عليیهھ اائتالفكمم تددعوواا ال لكنن. االعالمم االى االخططيیئة ووبددخوولل  
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 تلوو االمررةة االفيیلمم نفسس تشاهھھھدد ووكأنكك٬،. ااألوولى للمررةة نقررأأهه ووكأننا منفتحة٬، بأعيینن االمقططع هھھھذذاا نقررأأ اانن ااصلي
 االى لتصلل فقطط لساعتيینن تشاهھھھددهه تجلسس. تنتظظرر ذذلكك ررغمم لكنن االنهھايیة٬، في سيیحصلل ما تعررفف. ااألخررىى
 يُیَسرر شعبب وولنكنن االبدداايیة٬، منن وونشاهھھھددهه نجلسس ددعوونا لذذاا. ااألمرر سنتهھي كيیفف نعررفف نحنن. لنجلسس ااذذاا٬ً،. االنهھايیة
. ااألخررىى تلوو االمررةة لنا ُتستعلنن هللا كتبهھا االتي االقصة بررؤؤيیة  

 
.االقصة تتخيیلوواا اانن اارريیددكمم. كلهھ ااالصحاحح سنقررأأ. 1 آآيیة منن بددءً  معي ااتبعوواا. 3 تكوويینن االى اانظظرروواا  

  
يیَّةِ  َحيَیوَوااَناتتِ  َجِميیعِ  أأَْحيَیللَ  ااْلَحيیَّةُ  َكاَنتتِ  ببُّ  َعِمَلهَھا االَِّتي ااْلَبررِّ  ُكللِّ  ِمننْ  َتأُْكالَ  الَ  هللاُ  َقاللَ  أأََحّقًا: «لِْلَمرْرأأةَةِ  َفَقاَلتتْ  ااإلِلهُھ٬، االررَّ
ِة؟ َشَجررِ  »ااْلَجنَّ  

َنأُْكلُل٬، ااْلَجنَّةِ  َشَجررِ  َثَمررِ  ِمننْ : «لِْلَحيیَّةِ  ااْلَمرْرأأةَةُ  َفَقاَلتتِ  2  
ا 3 َجرَرةةِ  َثَمررُ  وَوأأَمَّ اههُ  وَوالَ  ِمْنهھُ  َتأُْكالَ  الَ : هللاُ  َفَقاللَ  ااْلَجنَّةِ  وَوَسططِ  ِفي االَِّتي االشَّ ».َتُمووَتا لَِئالَّ  َتَمسَّ  
!َتُمووَتا َلننْ : «لِْلَمرْرأأةَةِ  ااْلَحيیَّةُ  َفَقاَلتتِ  4  
ررَّ  ااْلَخيْیررَ  َعارِرَفيْیننِ  َكا"ِ  وَوَتُكووَناننِ  أأَْعيُیُنُكَما َتْنَفِتحُ  ِمْنهھُ  َتأُْكالنَنِ  يَیوْوممَ  أأَنَّهھُ  َعالمِمٌ  هللاُ  َبللِ  5 ».وَواالشَّ  
َجرَرةةَ  أأنَنَّ  ااْلَمرْرأأةَةُ  َفرَرأأتَتِ  6 دَدةةٌ  االشَّ هَھا لِألَْكلِل٬، َجيیِّ َجرَرةةَ  وَوأأنَنَّ  لِْلُعيُیوونِن٬، َبهِھَجةٌ  وَوأأَنَّ  َثَمرِرهھھَھا ِمننْ  َفأََخذَذتتْ . لِلنَّظَظررِ  َشهِھيیَّةٌ  االشَّ

.َفأََكللَ  َمَعهَھا أأيَْیًضا رَرُجَلهَھا وَوأأَْعطَطتتْ  وَوأأََكَلتْت٬،  
هُھَما وَوَعلَِما أأَْعيُیُنهُھَما َفاْنَفَتَحتتْ  7   .َمآزِزررَ  ألَْنفُِسهِھَما وَوَصَنَعا ِتيیننٍ  أأوَْورَرااققَ  َفَخاطَطا. ُعرْريَیاَناننِ  أأَنَّ
ببِّ  َصوْوتتَ  وَوَسِمَعا 8 هَھارِر٬، رِريیحِ  هھھُھُبووببِ  ِعْنددَ  ااْلَجنَّةِ  ِفي َماِشيًیا ااإلِلهھِ  االررَّ َ  االنَّ ببِّ  وَوْجهھِ  ِمننْ  وَوااْمرَرأأَُتهھُ  آآدَدممُ  َفاْخَتَبأ  ااإلِلهھِ  االررَّ
.ااْلَجنَّةِ  َشَجررِ  وَوَسططِ  ِفي  
ببُّ  َفَنادَدىى 9 ».أأَْنتَت؟ أأيَْیننَ : «َلهھُ  وَوَقاللَ  آآدَدممَ  ااإلِلهھُ  االررَّ  
».َفاْخَتَبأتْتُ  ُعرْريَیاننٌ  ألَنِّي َفَخِشيیتُت٬، ااْلَجنَّةِ  ِفي َصوْوَتككَ  َسِمْعتتُ : «َفَقاللَ  10  
َجرَرةةِ  ِمننَ  أأََكْلتتَ  هھھَھللْ  ُعرْريَیانٌن؟ أأَنَّككَ  أأَْعَلَمككَ  َمننْ : «َفَقاللَ  11 »ِمْنهَھا؟ َتأُْكللَ  الَ  أأنَنْ  أأوَْوَصيْیُتككَ  االَِّتي االشَّ  
َجرَرةةِ  ِمننَ  أأَْعطَطْتِني هھھِھيَ  َمِعي َجَعْلَتهَھا االَِّتي ااْلَمرْرأأةَةُ : «آآدَدممُ  َفَقاللَ  12 ».َفأََكْلتتُ  االشَّ  
ببُّ  َفَقاللَ  13 ْتِني ااْلَحيیَّةُ : «ااْلَمرْرأأةَةُ  َفَقاَلتتِ » َفَعْلتِت؟ االَّذِذيي هھھھذَذاا َما: «لِْلَمرْرأأةَةِ  ااإلِلهھُ  االررَّ ».َفأََكْلتتُ  َغررَّ  
ببُّ  َفَقاللَ  14 يیَّةِ  وُوُحووششِ  َجِميیعِ  وَوِمننْ  ااْلَبهَھاِئممِ  َجِميیعِ  ِمننْ  أأَْنتتِ  َمْلُعووَنةٌ  هھھھذَذاا٬، َفَعْلتتِ  ألَنَّككِ : «لِْلَحيیَّةِ  ااإلِلهھُ  االررَّ  َعَلى. ااْلَبررِّ

اممِ  ُكللَّ  َتأُْكليِیننَ  وَوُترَرااًبا َتْسَعيْیننَ  َبطْطِنككِ  .َحيَیاِتككِ  أأيَیَّ  
».َعِقَبهھُ  َتْسَحِقيیننَ  وَوأأَْنتتِ  رَرأْأَسكِك٬، يَیْسَحققُ  هھھُھووَ . وَوَنْسلهَِھا َنْسلكِكِ  وَوَبيْیننَ  ااْلَمرْرأأةَِة٬، وَوَبيْیننَ  َبيْیَنككِ  َعدَدااوَوةةً  وَوأأََضعُ  15  
 يَیُسووددُ  وَوهھھُھووَ  ااْشِتيَیاقُككِ  يَیُكووننُ  رَرُجلكِكِ  وَوإإَِلى. أأوَْوالدًَداا َتلدِِديیننَ  ِباْلوَوَجعِ  َحَبلكِِك٬، أأَْتَعاببَ  أأَُكثِّررُ  َتْكِثيیرًراا: «لِْلَمرْرأأةَةِ  وَوَقاللَ  16
».َليْیككِ عَ   
َجرَرةةِ  ِمننَ  وَوأأََكْلتتَ  ااْمرَرأأَِتككَ  لَِقوْوللِ  َسِمْعتتَ  ألَنَّككَ : «آلدَدممَ  وَوَقاللَ  17  َمْلُعووَنةٌ  ِمْنهَھا٬، َتأُْكللْ  الَ : َقاِئالً  أأوَْوَصيْیُتككَ  االَِّتي االشَّ

اممِ  ُكللَّ  ِمْنهَھا َتأُْكللُ  ِبالتََّعببِ . ِبَسَبِبككَ  ااألرَْرضضُ  .َحيَیاِتككَ  أأيَیَّ  
  .ااْلَحْقللِ  ُعْشببَ  وَوَتأُْكللُ  َلكَك٬، ُتْنِبتتُ  وَوَحَسًكا وَوَشوْوًكا 18
».َتُعووددُ  ُترَرااببٍ  وَوإإَِلى ُترَراابٌب٬، ألَنَّككَ . ِمْنهَھا أأُِخذْذتتَ  االَِّتي ااألرَْرضِض  إإَِلى َتُعووددَ  َحتَّى ُخْبزًزاا َتأُْكللُ  وَوْجهِھككَ  ِبَعرَرققِ  19  
ااءَ « ااْمرَرأأَِتهھِ  ااْسممَ  آآدَدممُ  وَودَدَعا 20 هَھا» َحووَّ .َحيٍّ  ُكللِّ  أأمُمُّ  ألَنَّ  
ببُّ  وَوَصَنعَ  21 .وَوأأَْلَبَسهُھَما ِجْلددٍ  ِمننْ  أأَْقِمَصةً  وَوااْمرَرأأَِتهھِ  آلدَدممَ  ااإلِلهھُ  االررَّ  
ببُّ  وَوَقاللَ  22 ا َكوَوااِحددٍ  َصاررَ  َقددْ  ااإلِْنَساننُ  هھھُھوَوذَذاا: «ااإلِلهھُ  االررَّ ررَّ  ااْلَخيْیررَ  َعارِرًفا ِمنَّ  ِمننْ  وَويَیأُْخذذُ  يَیدَدههُ  يَیُمددُّ  َلَعلَّهھُ  وَوااآلننَ . وَواالشَّ

».ااألََبددِ  إإَِلى وَويَیْحيَیا وَويَیأُْكللُ  أأيَْیًضا ااْلَحيَیاةةِ  َشَجرَرةةِ   
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ببُّ  َفأَْخرَرَجهھُ  23 .ِمْنهَھا أأُِخذذَ  االَِّتي ااألرَْرضضَ  ليَِیْعَمللَ  َعدْدننٍ  َجنَّةِ  ِمننْ  ااإلِلهھُ  االررَّ  
.ااْلَحيَیاةةِ  َشَجرَرةةِ  طَطرِريیققِ  لِِحرَرااَسةِ  ُمَتَقلِّببٍ  َسيْیففٍ  وَوَلهِھيیببَ  ااْلَكرُرووِبيیمَم٬، َعدْدننٍ  َجنَّةِ  َشرْرِقيَّ  وَوأأََقاممَ  ااإلِْنَسانَن٬، َفطَطرَرددَ  24  

 
 ااعتقدد لكنن. االنهھايیة حتى كلهھ وونقررأأهه بدداايیتهھ٬، منن نبددأأ ما غالًبا االمقددسس٬، االكتابب منن مقططًعا نقررأأ عنددما عاددةة٬،
 االى ااألوولل منن نبددأأ اانن بددلل االقدديیمم٬، االعهھدد في ااألصليیة االلغة في االمقططع هھھھذذاا بهھا ُكتبب االتي االططرريیقة بحسبب
.االووسطط االى نعوودد ثمم وومنن االنهھايیة االى االبدداايیة منن االخاررجج٬، منن ننتقلل اانن لنا اافضلل يیكوونن ااآلخرر٬،  

 
. االمقددسس االكتابب في بعددهھھھا سيیأتي ما كلل مرركزز هھھھي وواالتي ااالصحاحح هھھھذذاا منتصفف في االمفتاحيیة ااآليیة االيیكمم
. سنفعلهھ ما هھھھذذاا لذذاا. مختلفة بططررقق ااألمرر هھھھذذاا تجاهه يیعملل نهھايیتهھ حتى ااالصحاحح بدداايیة منن شيء كلل اانن ووااعتقدد
 نفسهھ٬، االووقتت ووفي ااالصحاحح٬، هھھھذذاا ووسطط في أأنفسنا نجدد اانن االى تددرريیجيًیا االنهھايیة االى االبدداايیة منن وونعوودد سنذذهھھھبب
. هللا صفاتت ترروواا اانن اارريیددكمم  

 
هللا قضاء  

 
 نررىى. 3 تكوويینن في االعالمم االى مررةة ألوولل االخططيیئة أأتتت. 3 تكوويینن في هللا قضاء ترروواا اانن اارريیددكمم ااووال٬، ااذذاا٬،
 أأتتت اانن ووما كأددااةة٬، االحيیة يیستخددمم االعددوو٬، االشيیططانن٬، اانهھ ؛حيیة مجرردد منن ااكثرر لكنهھا. ااالصحاحح هھھھذذاا في ٬،االحيیة

 صنعهھ٬، ما كلل هللا ررأأىى عنددما. جيیدد شيء كلل كانن االنقططة٬، هھھھذذهه حتى. هللا لقضاء صووررةة ررأأيینا حتى االخططيیئة٬،
 في ااالخررىى بعدد مررةة.." حسنن هھھھذذاا" هللا٬، يیقوولل ااالصحاحح٬، كلل عبرر. حسنن شيء كلل كانن.  حسنن اانهھ قالل

.2وو 1 تكوويینن  
 

...االخططيیئة جووهھھھرر  
 ترروواا اانن اارريیددكمم. اايیًضا هللا قضاء بلل هللا٬، صالحح فقطط ليیسس مختلفة٬، صووررةة وونررىى 3،٬ تكوويینن االى نصلل لكنن
 ووررغمم خططيیئتنا٬، بجووهھھھرر فكرروواا. 3تكوويینن في االخططيیئة بجووهھھھرر تفكرروواا اانن اارريیددكمم ااووال٬،. االجهھتيینن منن ااألمرر
 بجووهھھھرر مررتبططانن أأنهھما ااعتقدد ووجهھيینن االى ااألمرر ااقسمم اانن أأرريیدد االعالمم٬، االخططيیئة ددخلتت كيیفف سنررىى بيینما ذذلكك٬،
 اانن االمفررووضض منن ليیسس شجررةة منن ثمررةة ااكلل مجرردد منن بكثيیرر ااعمقق هھھھي االخططيیئة ألنن. نخططئ اانن يیعني ما
.صعيیدديینن على االجووهھھھرر ترروواا اانن وواارريیددكمم. جووهھھھررهه في ااعمقق اامرر نتيیجة هھھھذذهه االثمررةة٬، هھھھي هھھھذذهه. منهھا أكللن  

 
 ااشررحح ددعووني. 3 تكوويینن خططيیئة جووهھھھرر هھھھوو هھھھذذاا اانن ااؤؤمنن وواانا. هللا بشخصص االتشكيیكك هھھھوو االخططيیئة جووهھھھرر ااووال٬،
 ااشجعكمم اانن اارريیدد ووما. 3 تكوويینن شكليیة قررااءةة هھھھوو فعلهھ اارريیدد ما.  تكوويینن االى تررجعوواا اانن عليیكمم ااووال٬،. لكمم ااألمرر
 مذذكوورر هللا ااسمم فيیهھا ترروونن مررةة كلل. حوولهھ دداائررةة تضعوواا اانن هللا٬، ااسمم ذذكرر فيیهھا ترروونن مررةة كلل هھھھوو٬، فعلهھ على
 ثقوواا لكنن 3،٬ تكوويینن االى نصلل عنددما ااووصلكمم اانن اارريیدد اايینن االى ستعررفوونن. دداائررةة حوولهھ ضعوواا 2،٬ تكوويینن في
.هھھھناكك االى نصلل اانن االى بي  

 
 االسماووااتت مباددئئ هھھھذذهه: "تقوولل. 4 اايیة منن سنبددأأ. 2 تكوويینن في هللا ااسمم فيیهھا ترروونن مررةة كلل في دداائررةة ضعوواا

 قصة يیعططيینا 2 تكوويینن. االخلقق قصة 1 تكوويینن لنا يیقددمم. هھھھنا قليیالً  ااتووقفف ددعووني..." ُخلقتت حيینن ووااألررضض
 مرروويیة االخلقق قصة ااألساسس٬، في لكنن. هھھھنا مخلووَقيینن عالمانن ليیسا هھھھذذاانن خليیقتانن؛ ليیستا هھھھتانن. االخلقق عنن ااخررىى
 ووعلى هھھھوويیتهھما٬، ووعلى وواالمررأأةة االررجلل على يیرركزز 2 تكوويینن. بنظظررتهھ ااكثرر كووني 1 تكوويینن. منظظارريینن منن

. ااعمقق بشكلل معهھما هللا عالقة  
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 دداائررةة ضع. حوولهھا دداائررةة ضع هھھھي؛ هھھھا..."  اااللهھ االرربب عِملل يیوومم"...  4: 2 تكوويینن. هھھھنا نقررأأهه ما هھھھذذاا ااذذاا٬ً،
 بعدد يیكنن لمم االبرريیة شجرر كلل. وواالسماووااتت ااألررضض اااللهھ االرربب عِملل يیوومم. " ! يُیشارر هھھھكذذاا". اااللهھ االرربب" حوولل
 على اامططرر قدد يیكنن لمم. "... هھھھنا دداائررةة ضع..." اااللهھ االرربب ألنن بعدد٬، يینبتت لمم االبرريیة عشبب ووكلل ااألررضض٬، في

."ااألررضض ووجهھ كلل وويیسقي ااألررضض منن يیططلع ضبابب كانن ثمم. ااألررضض ليیعملل اانسانن كانن ووال ااألررضض  
 

 حيیاةة٬، نسمة اانفهھ في وونفخ ااألررضض٬، منن تررااًبا آآددمم. "... حوولهھا دداائررةة ضع..." اااللهھ االرربب ووجبلل" 7 اايیة تقوولل
 ووأأنبتت. جبلهھ االذذيي آآددمم هھھھناكك ووووضع شررًقا٬، عددنن في جنة ااإللهھ االرربب ووغررسس: "8 اايیة" حيیة نفًسا آآددمم فصارر
 معررفة ووشجررةة. االجنة ووسطط في االحيیاةة ووشجررةة. لألكلل ووجيیددةة للنظظرر شهھيیة شجررةة كلل ااألررضض منن اااللهھ االرربب
."وواالشرر االخيیرر  

 
 جنة في ووووضعهھ آآددمم. "...حوولهھا دداائررةة ضع..." ااإللهھ االرربب ووأأخذذ" بالقوولل٬، تبددأأ. 15 اايیة االى ااآلنن معي اانززلوواا
 شجرر جميیع منن قائال٬ً، آآددمم. "...حوولهھا دداائررةة ضع..." ااإللهھ االرربب ووأأووصى" 16،٬ اايیة" وويیحفظظهھا ليیعملهھا عددنن
."تمووتت مووًتا منهھا تأكلل يیوومم ألنكك منهھا تأكلل فال وواالشرر االخيیرر معررفة شجررةة ووأأما أأكال٬ً، تأكلل االجنة  

 
 االرربب ووجبلل" 19 اايیة" نظظيیررهه معيیًنا لهھ فأصنع ووحددهه٬، آآددمم يیكوونن اانن جيیدًداا ليیسس ااإللهھ٬، االرربب ووقالل: "18 اايیة
 كلل ااألررضض منن جبلل. "...هھھھنا دداائررةة ضع. ااتبعووني فضلكمم منن لكنن ااألمرر٬، ااكرررر اانني ااعررفف ..."ااإللهھ

ً "... حوولهھا دداائررةة ضع..." ااإللهھ االرربب فأووقع" 21 اايیة االى نصلل ثمم" االسماء ططيیوورر ووكلل االبرريیة حيیووااناتت  ُسباتا
 االضلع اااللهھ االرربب ووبنى" تقوولل 22 اايیة ووااخيیرًراا٬،." لحًما مكانهھا وومأل أأضالعهھ منن ووااحددةة فأخذذ فنامم٬، آآددمم على
".ااددمم االى ووأأحضررهھھھا اامررأأةة آآددمم منن أأخذذهھھھا االتي  

 
 عبرر ااألخررىى تلوو مررةة هللا بهھ يُیناددىى االذذيي ااالسمم هھھھوو هھھھذذاا. اااللهھ االرربب كلمة عنن لمحة ااعططيیكمم ددعووني ااألنن٬،
" رربب" كلمة دديیمم٬،االق للعهھدد ااألصليیة االلغة في. وواااللهھ االرربب: مًعا تأتيیانن االكلمتانن هھھھاتانن االووااقع٬، في. 2 تكوويینن
 عالقتهھ في ! وولكنن "٬، فقطط ليیسس يیشيیرر٬، االمقددسس االكتابب عبرر نررااهه االذذيي هللا ااسمم هھھھوو ووهھھھذذاا" يیهھووهه" حررفيًیا تعني
 هھھھذذاا كانن. لشعبهھ وواالصالحح ووااللططفف٬، ووااالهھھھتمامم٬، االمحبة يیظظهھرر االذذيي اااللهھ شعبهھ؛ كرربب هللا هھھھوو هھھھذذاا. شعبهھ مع
 لهھمم يیظظهھرر كانن وواانهھ. معهھ عالقة في ددخلوواا اانهھمم ااألساسس في تعني" عهھدد" ووكلمة. ووشعبهھ هللا بيینن االعهھدد ااسمم

.هللا صالحح على يیشدددد االلقبب ااذذااً . وواالصالحح ووااللططفف االمحبة  
 

 تعني٬، حررفيًیا ووهھھھي. االقدديیمم للعهھدد ااألصليیة االلغة في ٬،"االووهھھھيیمم" كلمة هھھھوو" اااللهھ االرربب" ااسمم٬، منن االثاني وواالجززء
 اانن االمفتررضض وومنن هللا٬، االى بهھا االُمشارر االكلمة هھھھي" االقدديیرر". "االقدديیرر االرربب هھھھوو عظظيیمم" نغني نحنن". االقدديیرر هللا"

 اااللهھ هھھھوو. ووسلططانهھ ووسررمدديیتهھ ووعظظمتهھ٬، قووتهھ٬، على تشدددد هھھھي. لشعبهھ وومحبتهھ ووااهھھھتمامهھ صالحهھ٬، على تشدددد
 عظظمة وولدديینا". يیهھووهه" ااوو" االرربب" كلمة في هللا صالحح لدديینا ااذذاا٬ً،. لهھ هھھھي قددررةة كلل االقدديیرر؛ هللا هھھھوو. االقددررةة االكلي
.2 تكوويینن كلل في هللا نررىى هھھھكذذاا. اااللهھ االرربب على فتحصلل معا٬ً، وواالعظظمة االصالحح ضع". االووهھھھيیمم" لقبب في هللا  

 
 حيیووااناتت جميیع أأحيیلل االحيیة ووكانتت. "3 تكوويینن االى اانظظرروواا. لالهھھھتمامم مثيیرًراا ااألمرر يیصبح اايینن االيیكمم ااآلنن٬،
. ااألمرر يیتغيیرر اايینن االيیكمم لكنن". ااإللهھ االرربب"... حوولهھا؛ دداائررةة ضعوواا جدديیدد منن هھھھي هھھھا.." عملهھا االتي االبرريیة
ً : "للمررأأةة فقالتت"  هللا٬، ااسمم منن جززًءاا يیحذذفف االحيیة٬، خاللل منن اابليیسس٬، ووفجأةة٬، 2: 3 تكوويینن..." هللا قالل ااحقا

ً أأ. "فقطط" االووهھھھيیمم" تخددااممباس وويیبددأأ  لئال تمساهه٬، ووال ٬،االجنة ووسطط في االتي ةةشجرراال ثمرر منن تأكال ال هللا٬، قالل حقا
"تمووتا؟  
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 االكلماتت٬، هھھھذذهه حوولل دداائررةة ااضع اانن بددلل اانني هھھھوو االمقددسس كتابي في اانا فعلتهھ ما.." هللا بلل. "5 اايیة االى اانظظرروواا
ً " حوولل مرربًعا ضع. هھھھنا ااختالفف هھھھناكك اانن ألظظهھرر فقطط حوولهھمم مرربع ااوو خطط تحتهھمم ااضع صررتت .." هللا قالل أأحقا
: 3 تكوويینن..." كا! ووتكوونانن ااعيینكما٬، تنفتح منهھ تأكالنن يیوومم اانهھ عالمم هللا بلل. "5 اايیة في ووهھھھنا فووقق 1 اايیة في
 اايیة في وومررتيینن 3،٬ اايیة 1،٬ اايیة في ااذذاا" االشجررةة ثمرر منن تأكال ال" هللا٬، قالل 3،٬ اايیة في. هھھھنا تجرربهھما االحيیة 5
 ووتبددأأ" االووهھھھيیمم هھھھوو حسًنا٬،" ووتقوولل٬، مررةة تنخددعع ووحووااء مررااتت٬، 3" االووهھھھيیمم" بب هللا االى تشيیرر االحيیة نررىى ٬،5

.ااألساسس هھھھذذاا على االيیهھ باالشاررةة  
 

 كلي كانن هھھھلل: "ااألمرر تخيیلوواا ؟هللا صالحح عنن منفصلة هللا عظظمة بددهھھھاء يُیظظهھرر كانن اابليیسس االعددوو كيیفف أأترروونن
 هھھھذذاا هھھھلل" هھھھنا؟ بددهھھھاء االخددااعع يیتمم كيیفف ااترروونن" ذذلكك؟ يیمكنكما ال يیقوولل حًقا االقدديیرر اااللهھ هھھھذذاا االقددررةة٬، كلي االسلططة٬،
 منن ااكلتمم إإنن لكمم؟ ااألفضلل هھھھوو ما حًقا يیعررفف اااللهھ هھھھذذاا هھھھلل حًقا؟ يیحبكمم اااللهھ هھھھذذاا هھھھلل حًقا؟ بكمم يیهھتمم اااللهھ

 اابليیسس بررؤؤيیة وونبددأأ. ضرروورريیة غيیرر حددوودًداا لكمم ووضع لقدد. مصلحتكمم يیعررفف ال هھھھوو. مثلهھ ستصبحوونن االشجررةة٬،
. وومحبتهھ ووااهھھھتمامهھ صالحهھ ووتجاهھھھلل هللا٬، عظظمة على ترركزز حووااء يیجعلل  

 
". اااللهھ االرربب" لنررىى نعوودد 3،٬ تكوويینن في الحًقا ألنن ووااضح ووهھھھذذاا هللا٬، بشخصص االتشكيیكك هھھھوو ااألمرر هھھھذذاا جذذوورر
 منن دداائررةة تضعوواا اانن يیمكنكمم..."  صووتت ووسمعا. "8 اايیى االى اانظظرروواا 3،٬ تكوويینن في االخططيیئة تحصلل اانن بعدد
 اااللهھ االرربب فقالل: "...13 اايیة. هھھھناكك دداائررةة ضع..." اااللهھ االرربب فناددىى: "9 اايیة.." ماشيًیا اااللهھ االرربب: "...جدديیدد
 اااللهھ االرربب ووصنع: "21 اايیة ااالصحاحح٬، آآخرر االى نصلل ثمم..." للحيیة اااللهھ االرربب فقالل: "...14 اايیة..." للمررأأةة
 قدد ااالنسانن هھھھووذذاا. "هھھھنا دداائررةة ووضع يیمكنكمم.." اااللهھ االرربب ووقالل: "..22 اايیة.." جلدد منن أأقمصة وواامررأأتهھ الددمم
.هھھھنا دداائررةة ضعوواا..." اااللهھ االرربب فأخررجهھ: "23 اايیة." منا كووااحدد صارر  

 
 في. ووعظظمتهھ هللا صالحح نررىى االعالمم٬، ددخلتت االتي وواالخططيیئة ااالنسانن سقووطط عنن االقصة هھھھذذهه في االجهھتيینن منن

 اانن اارريیددكمم. ! حووااء٬، ووالحًقا االحيیة٬، نظظررةة بحسبب هللا صالحح عنن منفصلة هللا عظظمة نررىى االقصة منتصفف
 االخططيیئة. هللا بصالحح االشكك هھھھوو االخططيیئة جووهھھھرر. صلبهھ في االخططيیئة جووهھھھرر هھھھوو ااألمرر هھھھذذاا اانن كيیفف ترروواا

.لنا ااألفضلل هھھھوو ما يیرريیدد اانهھ ااوو بنا٬، يیهھتمم هللا اانن ااإليیمانن عددمم هھھھي بجووهھھھررهھھھا  
 

 االددرربب هھھھذذاا تبعنا كلما" هللا منن ااكثرر يیمتعني ما ااعررفف" نقوولل٬، نكوونن للخططيیئة٬، ااستسلمنا كلما. باألمرر فكرروواا
 هھھھوو ووهھھھذذاا" هللا منن ألسلكهھ لي اافضلل االددرربب هھھھذذاا اانن ااعتقدد" نقوولل نكوونن عليیهھ٬، هللا نعصي ااننا نعررفف االذذيي
 في االخططيیئة جووهھھھرر. االثمررةة هھھھذذهه منن قضمة ووحووااء ااددمم تناوولل هھھھوو االخططيیئة جووهھھھرر اانن ااعتقدد ال. االخططيیئة جووهھھھرر
."بنا يیهھتمم ال هھھھوو رربما. صالح غيیرر هھھھوو رربما. ااددعى كما ليیسس هللا رربما" بقوولهھمم٬، قلووبهھمم٬،  

 
 هھھھناكك ططبيیعتنا٬، جووهھھھرر في اانهھ حقيیقة لكنن نخططئ٬، نكوونن نكذذبب عنددما فقطط ليیسس. االيیوومم خططايیانا كلل جووهھھھرر ووهھھھذذاا
 نحنن لددرربنا نحنن٬، لططررقنا نستسلمم لذذاا." لنا ااألفضلل هھھھوو ما يیعررفف ال هللا. بي يیهھتمم ال هللا" يیقوولل٬، فيینا شيء

 هھھھوو ما ااحدددد اانن ااستططيیع" وونقوولل٬، هللا٬، مكانن اانفسنا نضع نحنن. هللا بشخصص ثقة عددمم هھھھذذاا. هھھھوو ال نحنن وولررغباتنا
.االخططيیئة هھھھي ووهھھھذذهه عليیهھ٬، نتكلل ووال بهھ نثقق ال نحنن" لي اافضلل  

 
 صميیمنا٬، في ااننا تقوولل٬، االتي االشائعة االمعتقددااتت ووجهھ في تماًما يیأتي ألنهھ هھھھذذهه اايیامنا في ضخمم اامرر هھھھذذاا ااآلنن٬،

 ليیسس اانهھ صحيیح االشخصص؟ هھھھذذاا عنن ماذذاا حسًنا٬،" يیقوولوونن٬، االكنيیسة٬، في حتى االناسس٬، بعضض. صالحيینن ااشخاصص
 االتي االجيیددةة ااألموورر كلل االى اانظظرر. رراائعة ططبيیعة لدديیهھ. يیفعلهھا االتي االحسنة ااألموورر تلكك كلل االى اانظظرر لكنن مؤؤمًنا
 شيء اايي يیفعلل شخصص اايي عنددما هھھھي االخططيیئة ااالنسانن؛ يیكذذبب عنددما فقطط ليیستت االخططيیئة لكنن حسًنا٬،." يیفعلهھا
 صالح ووكالهھ كرربب٬، با"٬، وواالمططلقة االكاملة االثقة عددمم هھھھي االخططيیئة. هللا على وواالمططلقق االكلي ااالتكالل عنن بعيیدًداا
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 هھھھذذاا. جميیًعا جووهھھھررنا هھھھوو هللا مكانن اانفسنا نضع بأنن االررغبة. جووهھھھررهھھھا هھھھوو هھھھذذاا. االخططيیئة هھھھي هھھھذذهه. حيیاتنا وومالكك
 اانفسنا نضع نحنن يیكنن٬، اايًیا االذذااتي٬، االتصميیمم بالذذااتت٬، االثقة االذذااتت٬، تحقيیقق خاللل منن: االيیوومم بالمانترراا يُیعررفف ما

.هللا مكانن  
 

 بكلمة االشكك هھھھوو ثانيًیا٬، هللا؛ بشخصص االشكك فقطط ليیسس ااألمرر لكنن. 3 تكوويینن في نررااهه ما هھھھوو االخططيیئة جووهھھھرر اانهھ
. ااألررضض فُتخلقق االبددء٬، في يیتكلمم هللا. تحصلل ووااألموورر يیتكلمم هللا. االبدداايیة منذذ جليیة هللا كلمة. باألمرر فكرروواا. هللا
 ووقالل" 14،٬ اايیة.." هللا ووقالل" 9 اايیة..." هللا ووقالل" 6 اايیة.." هللا ووقالل" 3 اايیة. 1 تكوويینن كلل عبرر هھھھذذاا نررىى
...".هللا ووقالل" 29،٬ اايیة ٬،..."هللا ووقالل" 26 اايیة ثمم..." هللا ووقالل" 24،٬ اايیة..." هللا ووقالل" 20 اايیة..." هللا  

 
ً " سألل اابليیسس؟ قالل ماذذاا 3،٬: 3 تكوويینن االى نصلل ووثمم هللا٬، يیتكلمم ااألخررىى٬، تلوو مررةة  ليیسس هھھھذذاا" هللا؟ قالل أأحقا
 تارريیخ في معضلة ااوولل يیططررحح ووهھھھوو االمقددسس٬، االكتابب في سؤؤاالل لدديینا مررةة ألوولل. هللا شخصص عنن سؤؤاالل مجرردد
ً  هھھھلل. االبشرريیة  للتفسيیرر عررضة ااآلنن ااصبح هللا قالهھ ما ووفجأةة٬، ااخرر٬، اامرًراا قصدد اانهھ اامم قالهھ؟ ما هللا قصدد حقا
 نفسهھ هللا يیحدددد اانن منن بددلل يیقوولهھ ال ااوو هللا يیقوولهھ ما فيیهھ نحدددد مكانن في ووااصبحنا االبشرريي٬، ووللحكمم االبشرريي
.هللا بددلل خططأ هھھھوو ووما صح هھھھوو ما نقرررر ااآلنن نحنن. ذذلكك  

 
 لووااقع متيیقظظيینن نكوونن اانن عليینا كانن حسًنا٬،". هللا؟ قالل ااحًقا" االحيیة قالتت عنددما متيیقظظة تكوونن اانن حووااء على كانن
 اانن اافتررااضض فخ في ووقعتت حتى ٬،"هللا؟ قالل ااحًقا" سمعتت٬، اانن ما ذذلكك٬، منن ااعمقق حتى لكنن٬، حيیة٬، تحددثث اانهھا
.لنا شكك مصددرر هھھھي هللا ووصايیا وواانن لشكنا؛ عررضة هھھھوو هللا يیقوولهھ ما كلل  

 
 يیقرررر منا كلل. ااووخططأ صح هھھھوو ما تقرررر اانن يیمكنكك ال" االناسس٬، يیقوولل. االيیوومم 21 االقررنن في ووفعالل حي ووهھھھذذاا
 هھھھوو ما ألنن صحيیح هھھھوو ما لنفسهھ يیحدددد منا كلل. صح هھھھوو ما تقرررر اانن يیمكنكك ال. خططأ هھھھوو ووما صح هھھھوو ما لنفسهھ
 ووكلل." لكك بالنسبة حقق يیكوونن ال قدد لي بالنسبة حقق هھھھوو ما. لكك بالنسبة صحيیح يیكوونن ال قدد لي بالنسبة صحيیح
 ووهھھھذذاا. ااالنسانن سلططانن ووعال االتحقيیقق٬، قيیدد ااصبحا االمططلقق سلططانهھ االمططلقق٬، هللا ووحقق. للتفسيیرر عررضة شيء
.االخططيیئة جووهھھھرر  

 
 ااسمعوواا. االجامعاتت كلل في منتشررةة االمقاالتت هھھھذذهه. جامعة جرريیددةة في مؤؤخرًراا قررأأتهھما مقاَليینن ااشاررككمم اانن اارريیدد
 لدديیهھا ليیسس االررووحانيیاتت" عنوواانهھا٬، ااألوولى. االجامعاتت مجالتت في االمووجووددةة االمقاالتت هھھھذذهه منن ااالقتباساتت هھھھذذهه

:تقوولل". صحيیح جوواابب  
 

ً  ااألكثرر ااألمرر  إإنن اانهھ هھھھوو االووضع مأساةة. يیضمحلل االتحملل اانن يیبددوو االدديینيیة٬، ااألحادديیثث كلل في اانهھ هھھھوو٬، ااززعاجا
ً  هھھھوو وواالفلسفاتت االدديیاناتت كلل ددوورر اانن سنددرركك ااستمعنا٬،  اافضلل٬، تفسيیررااتهھ منن نتذذمرر نحنن فبيینما. نفسهھ مبددأأيیا
 عظظيیمة قووةة هھھھناكك اانن نؤؤمنن كلنا. مختلفة هھھھي مما ااكثرر متشابهھة هھھھي االتفسيیررااتت هھھھذذهه كلل اانن نددرركك بأنن نفشلل
 االكاررما٬، يیسموونهھا بعضهھمم بوودداا٬، ااوو هللا يیسميیهھا بعضهھمم يیسووعع٬، ااوو االرربب االقووةة هھھھذذهه يیسمي بعضنا. االووجوودد تقوودد
 تغلقق ااال االمهھمم. بهھا يیشعرروونن عنددما ووجووددهھھھا يیددرركوونن لكنهھمم ااسمم اايي يیعططوونهھا ال بعضهھمم. االقووةة بررجج٬، شي٬،
.ااآلخرريینن اافكارر بهھا تقبلل تعوودد ال لددررجة للحقق االخاصص بتفسيیرركك نفسكك  

 
."صحيیح جوواابب لدديیهھا ليیسس االررووحانيیاتت" االيیوومم حضاررتنا تقوولل  

 
.هھھھذذاا ااسمعوواا" مفهھوومم غيیرر مووضووعع االررووحانيیاتت" يیقوولل آآخرر مقالل  
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 االدديیانة كانتت اايًیا ااألساسيیاتت٬، بعضض ااعططائهھ عبرر االخووفف هھھھذذاا تخففف وواالررووحانيیاتت يیجهھلهھ٬، ما يیخافف ااالنسانن
 شخصيیة ُتشكلل ااالختباررااتت لكنن. خططايیايي عنن نفسهھ بذذلل االمسيیح يیسووعع اانن ااؤؤمنن اانا. عباددتهھا يیختارروونن االتي
 ما ااخبررهھھھمم فقطط فعلهھ٬، يیجبب ما للناسس تقوولل اانن يیمكنكك ال. ااكثرر لهھا يیررتاحوونن االتي االدديیانة سيیختارروونن. االناسس
.ذذلكك على موواافقق ووعيیكك اانن متأكدًداا كنن لكنن ما٬، بشيء آآمنن فقطط. صحيیح اانهھ اانتت تعتقدد  

 
 فاذذهھھھبي توواافقيینن٬، ال كنتت ووإإنن باألمرر٬، فكرريي. معكك موواافقق ووعيیكك اانن تأكدديي حووااء٬،" هھھھذذاا؟ منن تخافف هھھھلل

االمقالل٬، يیكملل". االفاكهھة بعضض ووتناوولي  
 

 ُتحاكك لووحة االحيیاةة. ااالنسانن ااخيیكك مع وواالشرركة االمحبة عنن تعّبرر عنهھ٬، ااتحددثث االذذيي بالشكلل االررووحانيیاتت٬،
 نفسكك مع صاددًقا كنن شيء ااهھھھمم لكنن. ااقووىى حيیاتكك لووحة تجعلل االررووحيیة٬، االتهھدديیددااتت هھھھذذهه كلل وومع. دداائمم بشكلل
.اافضلل حيیاتكك يیجعلل االذذيي االررووحي االططرريیقق ووااخترر  

 
 يیتحددثث ما يیجهھلل هللا اانن يیعني االتفكيیرر منن االنووعع هھھھذذاا" مناسًبا ترريینهھ  ما ااختارريي. حووااء نفسكك مع صاددقة كووني
 هھھھوو ووما شرر هھھھوو ما خططأ٬، هھھھوو ووما صح هھھھوو ما نقرررر بأنن االحقق لدديینا وواانهھ ووصايیاهه٬، منن االتحققق يیجبب وواانهھ عنهھ٬،
.ووبكلمتهھ هللا بشخصص االتشكيیكك: االخططيیئة جووهھھھرر ووهھھھذذاا. كذذبب هھھھوو ووما حقق هھھھوو ما خيیرر٬،  

 
...االخططيیئة عووااقبب  
 ااوولل. هھھھنا عووااقبب ثالثة سنررىى. االخططيیئة عووااقبب ترروواا اانن اارريیددكمم ااآلنن٬،. االثمررةة ووأأكال ذذهھھھبا اانهھما االنتيیجة كانتت٬،
 اانفتحتت" ااكال اانن بعدد االمقددسس االكتابب يیقوولل 7،٬ ااآليیة في. االذذنبب هھھھي 3 تكوويینن في نررااهھھھا للخططيیئة عاقبة

 في برريیًئا كانن ما. االذذنبب هھھھذذاا" مأززرر ألنفسهھما ووصنعا تيینن ااووررااقق فخاططا عرريیانانن؛ اانهھما ووعلما ااعيینهھما٬،
 فقطط ليیسس بهھ٬، شعرراا االذذيي االذذنبب بسببب للتغيیيیرر بحاجة اانهھما قاال. 3 تكوويینن في مفضووًحا ااآلنن ااصبح 2 تكوويینن
.خططيیتهھما اانفضحتت لقدد. اايیًضا هللا اامامم ذذنبب لكنن االبعضض٬، بعضهھما اامامم  

 
 قضاء ااشاررةة ااصبح ثيیابهھ٬، منن االمررء تعرريیة اانن ووالحًقا٬، هھھھنا منن االقدديیمم االعهھدد في ااخررىى ااماكنن في نررىى لهھذذاا
 كانوواا. منهھمم ستؤؤخذذ ثيیابهھمم كانتت. االسبي في سيیحددثث عما اانبيیائهھ عبرر هللا بهھ تنبأ مما جززءً  هھھھذذاا كانن. هللا

.بخططيیتهھمم سيُیفضحوونن  
 

ً  اااللهھ االرربب صووتت ووسمعا. "8 اايیة اانظظرروواا. االعارر هھھھي للخططيیئة االثانيیة االعاقبة  رريیح هھھھبووبب عندد االجنة في ماشيیا
 جسدديًیا كانن هللا اانن بالضبطط يیعني ال هھھھذذاا" .االجنة شجرر ووسطط في اااللهھ االرربب ووجهھ منن وواامررأأتهھ ااددمم فاختبأ االنهھارر
 شعرراا عنددما اانهھما االكتابب يیقوولل. شعبهھ مع بتفاعلهھ شعبهھ مع هللا عالقة بووصفف تساعدد لغة لكنهھا. معهھما يیمشي

.منهھ ااختبأ هللا٬، بحضوورر  
 

 اانن قبلل االخططيیئة٬، قبلل عددنن جنة في 25: 2 تكوويینن االى اانظظرروواا. 2 تكوويینن آآخرر عنن كليًیا مختلفف هھھھذذاا ااآلنن٬،
 ووااآلنن٬،" يیخجالنن ال ووهھھھما وواامررأأتهھ آآددمم عرريیانيینن كالهھھھما ووكانا: "25 اايیة تقوولل. ووكلمتهھ هللا بشخصص يیشككا
. ااألمرر ااخفاء يیمكنهھما ووال ااخططئا٬، اانهھما علما ألنهھما ااختبئا لذذاا هللا٬، محضرر في يیكوونا بأنن حتى يیخجالنن ااصبحا
 سيیختبئانن اايینن كاملل٬، عارر االى هللا مع بعالقتهھما كاملل كرراامة مرركزز منن اانتقال. تتسللل االعارر صووررةة. ااختبئا لذذاا
.محضررهه منن  

 
 ال هللا ألنن ليیسس" اانتت؟ اايینن" لهھ ووقالل آآددمم ااإللهھ االرربب فناددىى" 9،٬ اايیة. االخووفف هھھھي االثالثة وواالعاقبة االعارر االذذنبب٬،
 منن وويیفهھمم يیددرركك ااالنسانن ليیساعدد االقصة هھھھذذهه خاللل ااألسئلة يیستخددمم هللا اانن كيیفف ترروونن هھھھلل لكنن هھھھما٬، اايینن يیعلمم
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 ما "فاختبأتت عرريیانن ألني فخشيیتت االجنة في صووتكك سمعتت: فقالل" 10 اااليیة في ااددمم ااجابب ماذذاا اانظظرروواا هھھھوو؟
 يیكوونا اانن يیخافانن. هللا محضرر في خووًفا ااآلنن ااصبح هللا٬، بمحضرر تمتًعا كانن ووما وورراائعة٬، كاملة شرركة كانن
.يیخافا اانن ووعليیهھما حتى٬، قرربهھ  

 
 وواالشرر االخيیرر معررفة شجررةة ووأأما" هللا؟ قالهھ ما تذذكرروواا 17: 2 تكوويینن االى تنظظرروونن عنددما دداايیفف؟ يیا تقصدد ماذذاا
. اايیًضا فستختبئ االشجررةة٬، منن ووأأكلتت ذذلكك٬، هللا قالل إإنن" تمووتت مووًتا منهھا تأكلل يیوومم ألنكك منهھا تأكال فال

.ووكلمتهھ هللا بشخصص االتشكيیكك على بناءً  االخططيیئة نتيیجة سيیأتوونن ووخووفف عارر ذذنبب٬،. ستخافف  
 

 هھھھي. حقيیقيیة قصة اانهھا نعمم٬،. االتارريیخ في حددثث عما نقررأأهھھھا قصة مجرردد ليیستت هھھھذذهه أأنن هھھھوو تعررفووهه اانن اارريیددكمم ما
 ألنن. جدًداا كبيیررةة االيیوومم عليینا االقصة هھھھذذهه متططلباتت لكنن حقيیقيیة٬، قصة اانهھا كال٬،. بهھا نؤؤمنن خرراافة مجرردد ليیستت
 بووضع االررغبة لدديینا كلنا. ووجووددنا محوورر هھھھوو هللا بكلمة وواالتشكيیكك ووجووددنا٬، محوورر هھھھوو هللا بشخصص االتشكيیكك
 وولهھذذاا. هللا عنن ااالبتعادد االى ميیالة ططبيیعة لدديینا. عنهھ مستقليینن نكوونن بأنن نررغبب عليیهھ؛ نتكلل ال. هللا مكانن اانفسنا
 ووهھھھناكك لذذلكك٬، بالذذنبب ووسنشعرر بالخططأ٬، نقوومم جميیًعا اانفسنا سنجدد االخططأ٬، منن االصح تحدديیدد حاوولنا مهھما االسببب٬،
 ااكاذذيیبب نصددقق ألننا حضاررتنا٬، في ااألووقاتت منن االكثيیرر في نغفلهھ٬، وونحنن بالذذنبب٬، شعووررنا يیصاحبب عارر
 مضاددةة بططبيیعة اامامهھ نقفف وونحنن االقددااسة٬، كلي ووألنهھ بالتمامم٬، صالح ألنهھ هللا٬، اامامم خووفف ووهھھھناكك. اابليیسس

.بالخططيیئة مملووئيینن ألننا منا ووااحدد كلل في مووجووددةة ططبيیعة لططبيیعتهھ٬،  
 

 اارريیكمم اانن اارريیدد. 5 ررووميیة في هھھھذذاا اارريیكمم اانن اارريیدد. االجدديیدد االعهھدد على معي وواافتحوواا االمررجع٬، هھھھذذاا على حافظظوواا
 تططبيیقاتهھ وواالى االجدديیدد٬، االعهھدد في هھھھوو ززمانهھ االى ووصووالً  3،٬ تكوويینن في يیحصلل ما بيینن االجسرر بوولسس يیبني كيیفف
 عنن تتحددثث االتي ااآليیاتت هھھھذذهه تحتت خطًطا ووتضعوواا ترروواا اانن اارريیددكمم. 5 ررووميیة االى اانظظرروواا. االيیوومم حيیاتنا في
.االيیوومم بحيیاتنا يیررتبطط 3 تكوويینن اانن كيیفف  

 
 االى تصلوونن ووااحدد بسفرر بعددهه. فتررةة منذذ ددررسناهه االذذيي ااألعمالل٬، سفرر بعدد مباشررةة 12،٬: 5 ررووميیة االى اانظظرروواا
ً  ضعوواا. 12: 5 ررووميیة  هھھھذذاا..." االعالمم االى االخططيیئة ددخلتت ووااحدد بإنسانن كأنما ذذلكك أأجلل منن: "ااآليیة تحتت خططا
 االى االمووتت ااجتازز ووهھھھكذذاا االمووتت٬، ووبالخططيیة االعالمم٬، االى االخططيیئة ددخلتت ووااحدد بإنسانن. " أأددمم هھھھوو االووااحدد االررجلل
 ووبالخططيیة ووااحدد٬، بإنسانن االخططيیئة ددخلتت" ووبيیننا؟ ااددمم بيینن االصلة ترروونن هھھھلل." االجميیع ااخططأ إإذذ االناسس جميیع
"االجميیع ااخططأ إإذذ االناسس جميیع االى االمووتت ااجتازز ووهھھھكذذاا االمووتت٬،  

 
 ماتت ووااحدد بخططيیة كانن إإنن ألنهھ. االهھبة اايیًضا هھھھكذذاا كالخططيیئة ليیسس وولكنن: "تقوولل. 15 ااآليیة االى اانززلوواا

 في مووجووددةة ططبيیعتهھ ألنن وولكنن االبدداايیة٬، في ااخططأ ألنهھ فقطط ال" االكثيیرروونن ماتت ااددمم بخططيیة كانن إإنن االكثيیرروونن٬،
 االحكمم ألنن. "ااألمرر االيیكمم.." االعططيیة هھھھكذذاا ااخططأ قدد بووااحدد كما ووليیسس: " 16 اايیة في ليیقوولل وويیكملل. منا ووااحدد كلل
 بخططيیة كانن إإنن ألنهھ" جدديیدد منن تقوولل ؛17 اايیة االى اانظظرروواا. للجميیع وودديینوونة ووااحددةة خططيیة" للدديینوونة ووااحدد منن

..."بالووااحدد االمووتت ملكك قدد االووااحدد  
 

..." للدديینوونة االناسس جميیع االى االحكمم صارر ووااحددةة بخططيیة كما فإذًذاا" 18،٬ اايیة. ااألمرر يیصعبب اايینن االيیكمم ااآلنن٬،
 في هللا بقضاء االدديینوونة هھھھذذهه أأطُطلقتت. االناسس جميیع على االدديینوونة صاررتت 3 االتكوويینن سفرر في ووااحددةة خططيیة بسببب
 وولكنن. مررةة كذذبتت ألنكك ال%. 100 هھھھوو نحنن نخططئ اانن ااحتمالل اانن. االخبررةة نتيیجة يیعلمم جميیعنا لكنن. 3 تكوويینن
 اامامم لووجهھ ووجهًھا نقفف اانن وواالى. ووبكلمتهھ هللا بشخصص تشككك االتي ااددمم ططبيیعة نفسس لدديینا ووجووددنا جووهھھھرر في ألننا
.خيیالي عالمم في نعيیشش سنبقى االحقيیقة٬، هھھھذذهه  
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 االى لنعدد. هللا قضاء ننسى جميیًعا ااننا هھھھي وواالنتيیجة. 3 تكوويینن في ووحووااء ألددمم اابليیسس خددااعع بسببب حصلل هھھھذذاا
 تشملل كلهھا حيیاتنا نتيیجة. لهھ تماًما معاررضة بططبيیعة هللا اامامم نقفف ااننا حقيیقة وولنررىى ووساددتي٬، سيیددااتي االووااقع٬،
.خططيیئتنا على دديینوونتهھ  

 
هللا ررحمة  

 
 

 مع نعيیشش ااآلنن نحنن" وونقوولل ااآلنن االمقددسة كتبنا نغلقق ال ااننا االجيیدد منن. هھھھنا يینتهھي ال 3 تكوويینن اانن ! شكرراا
 هھھھذذهه ووليیستت االمقددسس االكتابب ااخبارر ليیستت هھھھذذهه." سعيیدد ااحدد يیوومم لكمم ااتمنى. ااألمرر اانتهھى هللا٬، وودديینوونة خططيیتنا
.هللا ررحمة اايیًضا٬، لكنن هللا٬، قضاء فقطط ال ترروواا اانن اارريیددكمم. معي ااررجعوواا. 3 تكوويینن ررسالة  

 
 ماشيًیا اااللهھ االرربب صووتت ووسمعا" 8،٬ اايیة تقوولل هللا؟ ررحمة نررىى كيیفف 3،٬ تكوويینن في. جميیالً  ااألمرر يیصبح هھھھنا
 االرربب فناددىى. االجنة شجرر ووسطط في ااإللهھ االرربب ووجهھ منن وواامررأأتهھ ااددمم فاختبأ االنهھارر٬، رريیح هھھھبووبب عندد االجنة في
-8: 3 تكوويینن" (اانتت؟ أأيینن" لهھ ووقالل ااددمم ااإللهھ  مووًتا منهھا٬، يیأكالنن عنددما اانهھما يیعلمانن كانا. جيیدًداا اانتبهھوواا) 9

.وويیخاططبهھما. االيیهھما يیأتي ووهللا. ااحيیاء ززااال ما لكنهھما يیمووتانن٬،  
.االمذذنبيینن عنن يیبحثث هھھھوو  
 لمم هللا. تجاهھھھهھ ااخططأوواا االذذيینن االمذذنبيینن٬، عنن يیبحثث هللا. االمذذنبيینن عنن يیبحثث اانهھ في ااووال٬، هللا٬، ررحمة نررىى
 اانن االمقددسس٬، االكتابب باقي في الحًقا نررىى كما. معهھمم يیتكلمم ماززاالل. االيیهھمم يیأتي ماززاالل. محضررهه خاررجج يیترركهھمم
ضض هللا  كلل في ذذلكك يیفعلل نررااهه 3،٬ تكوويینن في االمذذنبب عنن يیبحثث االذذيي وواااللهھ االمذذنبب٬، عنن يیبحثث هللا. لهھمم يیعووِّ

.االقدديیمم االعهھدد  
 

 ال لكنن االططررقق٬، منن االكثيیرر في ااإليیمانن في كأبيینا اابررااهھھھيیمم نررىى نحنن. اابررااهھھھيیمم االى نصلل ااصحاحاتت بضعة بعدد
 كاذذبة أألهھة يیعبدد كانن. بالكاملل هللا ضدد كانن ااصنامم٬، عابدد كانن اابررااهھھھيیمم اابررااهھھھيیمم٬، عنن هللا يیبحثث اانن قبلل تنسوواا٬،
 اابرراامم٬، يیا" لهھ وويیقوولل عنهھ يیبحثث هللا نررىى 12،٬ تكوويینن ووفي. يیستحقهھ االذذيي االمجدد هللا يیسلبب ووكانن هللا بددلل

".عليیكك برركتي سأسكبب  
 

 عنهھ يیبحثث هللا وونررىى خططيیتهھ٬، منن هھھھاررًبا كانن. حررفيًیا ااسمهھ يیعنيیهھ ما هھھھذذاا مخاددًعا؛ كانن جيیليینن٬، بعدد يیعقووبب٬، ثمم٬،
 حتى. عنهھ باحًثا االيیهھ٬، ررااكًضا هللا ووااتى غرريیبة٬، ااررضض في هھھھاررًبا كانن 3،٬ خررووجج في مووسى٬،. االيیهھ وويیرركضض
 يیا منكك خائفف اانا" منهھ وويیختبئ هللا منن بالهھررووبب يیبددأأ خددمتهھ٬، قمة في ووهھھھوو ! عظظيیمم نبي اايیليیا٬، مثلل شخصص
 ااألوولل ملووكك في اايیليیا عنن يیبحثث هللا وونررىى بالهھررووبب٬، بددأأ" بهھا ااووكلتني االتي االمهھمة هھھھذذهه منن خائفف اانا رربب٬،
19.  

 
 بحثث االذذيي وواااللهھ اابررااهھھھيیمم٬، خلفف بحثث االذذيي وواااللهھ ووحووااء٬، ااددمم خلفف بحثث االذذيي اااللهھ اانن هھھھوو االسارر االخبرر
 يیبحثث هھھھوو. االيیوومم االمذذنبيینن عنن يیبحثث االذذيي اااللهھ نفسس هھھھوو اايیليیا٬، خلفف بحثث االذذيي وواااللهھ وومووسى٬، يیعقووبب٬، خلفف
 ددعووني. االعالمم في ااألخررىى االدديیاناتت مع بالمقاررنة رراادديیكالي اامرر هھھھذذاا ألنن جيیدًداا اانتبهھوواا. يیططاررددنا هھھھوو عنا؛
 االثامنن٬، للصفف سلة كررةة فرريیقق أأُشكلل اانن ووااررددتتُ  االثامنن٬، االصفف في كنتت عنددما ااني ااخبررتكمم. لكمم ااووضح
.ذذلكك ررغمم االفرريیقق شكلتّت لكني اافكرر٬، كنتت بما ااعررفف ال. االسلة في االكررةة لتسجيیلل ااتووقق ووكنتت  

 
 االفرريیقق يیكوونن عنددما كانتت االلعبب في للمشارركة لي االووحيیددةة االفررصة اانن ااددرركتتُ  حتى االفرريیقق٬، شكلتت اانن ما لكنن
 هھھھذذاا يیحددثث كانن كلما لذذاا٬،. االمباررااةة إلنهھاء ثانيیة 20 هھھھناكك يیززاالل ووما نقططة 20 بب خاسرر ااوو نقططة 20 بب رراابح
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 ددوورريي هھھھذذاا كانن" لتلعبب ووقتكك حانن دداايیفدد٬،" وويیقوولل االمقعدد االى يینظظرر االمددرربب كانن متعبب٬، االجميیع وويیكوونن ااألمرر٬،
.االلعبة في  

 
 ألظظهھرر االثامنن االصفف في االفررصة لدديي يیكنن وولمم االتاسع٬، االصفف االى صعوودديي ووقتت حانن اانهھ بما الحًقا٬،
 لذذاا٬،. جدديیدد منن وواالتجارربب بالتمارريینن االقيیامم علي كانن ألنهھ ااجتهھدد٬، اانن علي اانهھ قررررتتُ  لذذاا٬،. االملعبب في مهھاررااتي
 االحيینن ووبيینن االنادديي٬، يیفتحوونن االمددرربوونن كانن. االنادديي في يیوومم كلل ساعاتت حررفيًیا٬، اامضي٬، كنتت االصيیفف٬، ططوواالل
 قددرر يیعملل كانن االذذيي االووحيیدد االشخصص اانا ووكنتت. االووقتت معظظمم مووجوودًداا كانن منن ليیرروواا يیأتوونن ووااآلخرر
.االفرريیقق ااشكللَ  اانن ااررددتتُ . االمستططاعع  

 
 مهھاررااتي ااظظهھرر كنتت. االمستططاعع قددرر ااجتهھدد ووكنتت عليیهھ٬، تمررنتتُ  ما كلل االتنفيیذذ قيیدد ووضعتت تمررنتُت٬، ااذذاا٬ً،

 اامامهھ٬، ااألسماء الئحة يیحملل ووكانن تمررنوواا٬، منن جميیع االمددرربوونن جمع. ااآلخيیرر االيیوومم االى ووووصلنا للمددرربيینن٬،
 لقدد" نفسي٬، في قلتت االووررقة٬، ااخرر االى ووصلل عنددما. ااألسماء يیعلنن ووبددأأ." االفرريیقق ااعضاء االيیكمم حسًنا٬،" ووقالل٬،
 كانن" تنجح لمم لكنكك, ااسمكك اانسسَ  لمم دداايیفدد٬، ال" فقالل٬، الحًقا٬، معهھ ووااجتمعتت فذذهھھھبتتُ ". ما ااحدًداا االمددرربب نسي
 اانني ااعررفف االنهھايیة ووفي يیوومم٬، كلل لساعاتت يیوومم بعدد يیووًما االمستحيیلل٬، ووبذذلل االتمارريینن ووجع ووااتذذكرر قاسيًیا٬، ذذلكك
.اانجح لمم  

 
 االخططووااتت قمتتَ  إإنن يیكفي٬، ما ااعططيیتتَ  اانن يیكفي٬، ما تبعتتَ  اانن يیكفي٬، ما فعلتتَ  إإنن. االيیوومم االدديیاناتت صووررةة هھھھذذهه

 عنددهھھھا ااألموورر٬، هھھھذذهه بكلل ووقمتت مستوويیاتت االثمانيیة ذذااتت االددرربب ووسررتتَ  االخمسس٬، ااألعمددةة ووتبعتت االصحيیحة
 نحاوولل اانن منن بددلل. ! نهھررعع نحنن٬، ننجح اانن منن بددلل. عقبب على ررأأًسا ااألمرر تقلبب االمسيیحيیة لكنن. ستنجح
 هھھھوو. يیالحقنا هھھھوو. ااآلنن يیالحقنا االمددرربب. ووحددنا االنجاحح نستططيیع ال أأننا يیوومم بعدد يیووًما ُنظظهھرر نحنن٬، ططررقنا نحنن
 يیبحثث االهھ هھھھناكك اانن وونددرركك. بنا لحقق اانهھ وونددرركك نستدديیرر٬، حتى عنا يیبحثث هھھھوو نهھرربب٬، عنددما حتى. عنا يیبحثث
 االسارر االخبرر هھھھوو هھھھذذاا. باسمي سيینادديیني لكنهھ اارراادد٬، االكوونن هھاال كما اانجح اانن ااستططيیع ال اانني ررغمم. االخاططي عنن
.اايیًضا االمززيیدد ووهھھھناكك. وواالخاططي االمذذنبب عنن يیبحثث االهھ اايیًضا هھھھناكك لكنن. ذذنبب هھھھناكك نعمم٬،. 3 تكوويینن في  

 
.االعارريي يیسترر هھھھوو  

 االذذنبب اانن تذذكرروواا. عاررهه يیغططي اايیًضا لكنهھ االخاططي٬، عنن يیبحثث فقطط ليیسس اانهھ هھھھوو هللا لررحمة االثاني االمَكوِونن
 االبدداايیة منن وونررجع نذذهھھھبب نحنن تذذكرروواا٬،. 3 تكوويینن االة اانظظرروواا. االعارريي يیغططي هھھھوو. االخططيیة نتيیجة كانا وواالعارر
 جلدد منن أأقمصة وواامررأأتهھ آلددمم ااإللهھ االرربب ووصنع. "21: 3 تكوويینن اانظظرروواا. االمنتصفف االى لنصلل االنهھايیة٬، االى

.وواالبسهھما جلدد منن ااقمصة هللا فصنع. عرريیانيینن ااصبحا ذذنبهھمم٬، بسببب." ووأألبسهھما  
 

 اانهھ يیعني هھھھذذاا ططبًعا٬، جلدد؟ منن ااقمصة تعني ماذذاا. جلدد منن ااقمصة صنع االكوونن االهھ. باألمرر تفكرروواا اانن اارريیددكمم
 االخليیقة صووررةة في االمووتت ددخلل مررةة٬، ألوولل اانهھ هھھھوو٬، ذذلكك يیعنيیهھ ما. ليیكسيیهھما خليیقتهھ منن ما حيیوواانن منن جلدًداا ااخذذ
 هللا ااخذذ: ااألمرر ااكرررر ددعووني. خاططئانن وواامررأأةة ررجلل عارر ليیكسوو جلددهه أأُِخذذَ  بررييء حيیوواانن مووتت. تكوويینن في هھھھذذهه
.ووذذنبهھمم  عاررهھھھمم ليیكسي بررييء حيیوواانن مووتت  

 
 في مكررميینن نكوونن لكي هللا٬، منن نتقرربب لكي. االقدديیمم االعهھدد ااسفارر باقي في بررؤؤيیتهھ نبددأأ االذذيي االمثالل هھھھوو هھھھذذاا

 ؛"عنن للتكفيیرر" حررفيًیا تقوولل 16،٬ الوويیيینن. خططيیتنا تغططي بررييء حيیوواانن ذذبيیحة هھھھناكك يیكوونن اانن يیجبب محضررهه٬،
. خططيیتنا عارر ليیغططي وويیستخددمهھ بررييء٬، اانسانن مووتت ليیأخذذ "٬، االمكانن ااعدداادد تمم هھھھكذذاا". االخططيیة لتغططيیة" اايي
 عارر مكانن منن وويیجلبنا االعارريي يیكسوو هھھھوو. هللا ببرر نحنن نكتسي لكي ألجلنا٬، خططيیئة يیخططئ٬، لمم منن يیجعلل هللا



© David Platt 2006 11 

 االقدديیمم االعهھدد ااترروونن٬،. خططايیانا مووتهھ غططى االذذيي االووحيیدد٬، ااالنسانن االمسيیح٬، يیسووعع ددمم عبرر كرراامة مكانن االى
.صالح  

 
 

.االخائفف يیحمي هھھھوو  
 نصلل. االخائفف يیحمي هھھھوو االخائفف؛ يیحمي ثالًثا٬، ثمم٬، وومنن االعارريي٬، وويیكسوو االخاططي٬، عنن يیبحثث بررحمتهھ٬، هللا
 وويیأكلل أأيیًضا االحيیاةة شجررةة منن وويیأخذذ يیددهه يیمدد لعلهھ ووااآلنن" 22،٬ اايیة آآخرر في االمقددسس االكتابب وويیقوولل االنهھايیة٬، االى
 اانتبهھوواا 23: 3 تكوويینن" منهھا أأُخذذ االتي ااألررضض ليیعملل عددنن جنهھ منن اااللهھ االرربب فأخررجهھ. ااألبدد االى وويیحيیا
 لنن. سارر خبرر ذذلكك كانن لما لألبدد٬، االحالل هھھھي هھھھذذهه كانتت لوو. هللا قضاء تحتت هھھھوو خططيیتهھ في ااالنسانن. جيیدًداا
.لألبدد ووضع هھھھكذذاا في يیكوونن اانن يیرريیدد ااحدد ال. االمررحلة هھھھذذهه في ووحووااء آآددمم مكانن في لألبدد تكوونن اانن تررغبب  

 
 عددنن؟؟ جنة منن يیخررجهھما اانن االجيیدد منن كانن هھھھلل" تقوولل قدد. خائَفيینن ووهھھھما حتى ووحماهھھھما هللا٬، ااخررجهھما ااذذاا٬ً،
 بهھ تررغبب قدد شيء آآخرر االعالمم٬، االخططيیئة ددخلتت اانن مجرردد. خططيیئتهھما بسببب جيیدًداا ذذلكك كانن. جيیدًداا ذذلكك كانن ططبًعا
 تكوونن ووال  لألمرر مخررًجا يیضع لكي االخائفف٬، لحمايیة مخطططًطا هللا ووضع لذذاا. لألبدد االخططيیئة هھھھذذهه تستمرر اانن هھھھوو
.االقصة نهھايیة هھھھي هھھھذذهه  

 
هللا ووعدد  

 
 

 لمم آآددمم اانن ووااقع في ُمَمَثلة االررحمة. ررحمتهھ ووررأأيینا قضاءهه٬، ررأأيینا لقدد. ! صفة ثالثث االى بالضبطط يیقووددنا هھھھذذاا
..." حووااء اامررأأتهھ ااسمم ااددمم ووددعا" هھھھذذاا االى اانظظرروواا. 20 اايیة أأذذكرر اانن نسيیتت: آآخرر اامرر هھھھناكك االووااقع٬، في. يیمتت
 ااددمم ووددعا. "مبددًعا ررجالً  كانن آآددمم اانن متأكدد اانا. مثيیرًراا اامرًراا كانن ذذلكك اانن بدد ووال االحيیووااناتت٬، كلل سمى قدد كانن
."حي كلل اامم ألنهھا"...  حووااء؟ كلمة تعني ماذذاا حووااء؟ ددعاهھھھا لما..." حووااء اامررأأتهھ ااسمم  

 
 اانن ووبعدد االثمررةة٬، منن ااكال اانن بعدد االخططيیة٬، بعدد ااددمم٬، اانن ووااقع لكنن حووااء٬، ااسمم ليیسس. االشيء بعضض غرريیبب هھھھذذاا

 سأددعووهھھھا" آآددمم يیقوولل حصلل٬، ما كلل على االُمالمم االشخصص هھھھي حووااء اانن آآددمم ااعتبرر اانن ووبعدد مائَتيینن٬، ااصبحا
.هللا محضرر في بالعيیشش سنستمرر حلّل؛ هھھھناكك سيیكوونن ااذذاا" حي كلل اامم ألنهھا حووااء٬،  

 
 االى نصلل هھھھنا. هللا ووووعدد هللا٬، ررحمة هللا٬، قضاء: االثالثة االصفة االى نصلل هھھھنا ااآلنن؟ هھھھذذاا سيیحصلل كيیفف لكنن

 مثلل كلماتت هھھھوو سترروونهھ ما ااألخررىى٬، تلوو مررةة. هللا ووعدد: ااالصحاحح هھھھذذاا كلل ترركيیزز يیووجدد حيیثث االمنتصفف
 ططررقق ثالثة هھھھوو سنررااهه ووما. هللا ووعوودد هھھھذذهه". هھھھذذاا لكك سيیكوونن" ااوو" هھھھذذاا سأفعلل" هللا يیقوولل". ستفعلل" ااوو" سأفعلل"

 ووصًفا سترروونن ثمم٬، وومنن االووعوودد٬، هھھھذذهه في للخططيیئة ااإللهھيیة االجززيیة سترروونن. مختلفيینن ااشخاصص ثالثة مع مختلفة
.االووسطط االى االخاررجج االى االخاررجج منن ننتقلل نحنن ااآلنن٬،. االخططيیئة هھھھذذهه لعووااقبب  

 
 اااليیة االى اانظظرروواا آلددمم؟ هللا قالهھ" بما لنفكرر ااذذاا٬ً،. ااووال ااددمم مع تكلمم ااووال؟ هللا تكلمم منن مع. ااآلنن باألمرر لنفكرر
17:  

 
َجرَرةةِ  ِمننَ  وَوأأََكْلتتَ  ااْمرَرأأَِتككَ  لَِقوْوللِ  َسِمْعتتَ  ألَنَّككَ : «آلدَدممَ  وَوَقاللَ  17  َمْلُعووَنةٌ  ِمْنهَھا٬، َتأُْكللْ  الَ : َقاِئالً  أأوَْوَصيْیُتككَ  االَِّتي االشَّ

اممِ  ُكللَّ  ِمْنهَھا َتأُْكللُ  ِبالتََّعببِ . ِبَسَبِبككَ  ااألرَْرضضُ  .َحيَیاِتككَ  أأيَیَّ  
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 أأُِخذْذتتَ  االَِّتي ااألرَْرضِض  إإَِلى َتُعووددَ  َحتَّى ُخْبزًزاا َتأُْكللُ  وَوْجهِھككَ  ِبَعرَرققِ  .ااْلَحْقللِ  ُعْشببَ  وَوَتأُْكللُ  َلكَك٬، ُتْنِبتتُ  وَوَحَسًكا وَوَشوْوًكا
».َتُعووددُ  ُترَرااببٍ  وَوإإَِلى ُترَراابٌب٬، ألَنَّككَ . ِمْنهَھا  
-17: 3 تكوويینن 19  

 
.محيیططنا مع نززااعع سيیحصلل  

. هللا ووعدد هھھھذذاا. محيیططنا مع نززااعع على سنحصلل ااووال٬، حسًنا٬، خاصص؟ بشكلل ااددمم ااالنسانن٬، هھھھذذاا يیعدد بماذذاا ااذذاا٬َ،
 ااألررضض حكمم اانن هھھھي هھھھنا االعووااقبب" ذذلكك٬، يیستططيیع يیعدد لمم خططيیتهھ٬، نتيیجة لكنن. ااالررضض ليیحكمم ااددمم ُخلققَ 

 بعررقق" ؟19 اايیة تقوولل ماذذاا لكنن حيًیا٬، ززاالل ما نعمم٬،" حيیاتهھ اايیامم كلل وومشقة تعبب مصددرر ااصبح ووإإخضاعهھا
 كتابيیة حقيیقة هھھھذذهه" تعوودد االترراابب وواالى ترراابب ألنكك. منهھا ااُخذذتتَ  االتى ااألررضض االى تعوودد حتى خبزًزاا تأكلل ووجهھكك
 وواالى ترراابب ألنكك. االترراابب االى يیعوودد االجسدد وواانن نهھايیتهھا٬، لهھا ااألررضض على ااالنسانن حيیاةة اانن. جميیعنا شهھددناهھھھا
.3 تكوويینن في جليیة ووحقيیقة محيیططنا مع نززااعع هھھھذذاا تعوودد؛ االترراابب  

 
.االبعضض بعضنا مع سنتصاررعع  
 بعضنا مع صررااعع لدديینا سيیكوونن وولكنن محيیططنا٬، مع نززااعع لدديینا سيیكوونن فقطط ال. حووااء االى سننظظرر االثاني٬، للووعدد
 وواالى. ااووالدَداا تلدديینن بالووجع حبلكك٬، ااتعابب ااكثرر تكثيیرًراا للمررأأةة ووقالل: "16 ااآليیة في حووااء االى اانظظرروواا. االبعضض
."عليیكك يیسوودد ووهھھھوو ااشتيیاقكك يیكوونن ررجلكك  

 
 ووززووجهھا٬، ااووالددهھھھا مع حميیميیة٬، ااألكثرر االعالقاتت في اانهھ لحووااء٬، قيیلل. هھھھنا وواالممثلل بيیننا االحاصلل بالنززااعع فكرروواا
 بعضنا مع عالقاتنا على شاملل تأثيیرر لهھا هللا تجاهه خططيیتنا. االمووجووددةة االعالقاتت ااعمقق في االمم هھھھناكك سيیكوونن
.االبعضض  

 
 مع عالقاتنا على االخططيیة تأثيیررااتت ررأأيینا االحيیاةة٬، في ررحلتنا خاللل. نووااححٍ  عددةة منن صحيیح هھھھذذاا اانن نعلمم نحنن
 مع  ااووقاتت٬، عددةة االجررااحح٬، ااكبرر تكوونن. معهھمم ذذلكك حصوولل نتووقع ال االذذيینن ااألشخاصص مع حتى. االناسس

 هھھھناكك سيیكوونن حميیمة٬، عالقاتت عائليیة٬، عالقاتت ززووجيیة٬، عالقاتت كانتت سووااء. منا قررًبا ااألكثرر ااألشخاصص
. االقدديیمم االعهھدد في ووااألخررىى االددوولة ووبيینن وواابنهھا٬، ااألمم بيینن ووززووجتهھ٬، االززووجج بيینن االبعضض بعضنا مع صررااعع
.االخططيیة نتيیجة هھھھوو االبعضض بعضنا مع االصررااعع  

 
.االخططيیة مع سنتعارركك  

 االنقططة لدديینا االثالثث٬، وواالووعدد االبعضض٬، بعضنا مع سنتصاررعع ثانيًیا٬،. محيیططنا مع سنتناززعع ااننا هھھھوو ووعدد ااوولل ااذذاا٬،
 مع عررااكك لدديینا سيیكوونن. ووعدًداا وويیعططي االحيیة هللا يیخاططبب حيیثث منتصففاال االى نصلل نحنن. هھھھنا االمحوورريیة
. "14 ااآليیة في للحيیة هللا يیقوولهھ ما ترروواا اانن اارريیددكمم. معيینن لهھددفف االمصططلح هھھھذذاا ااستخددمتت اانا ااآلنن٬،. االخططيیة  

ببُّ  َفَقاللَ  14 يیَّةِ  وُوُحووششِ  َجِميیعِ  وَوِمننْ  ااْلَبهَھاِئممِ  َجِميیعِ  ِمننْ  أأَْنتتِ  َمْلُعووَنةٌ  هھھھذَذاا٬، َفَعْلتتِ  ألَنَّككِ : «لِْلَحيیَّةِ  ااإلِلهھُ  االررَّ . ااْلَبررِّ
اممِ  ُكللَّ  َتأُْكليِیننَ  وَوُترَرااًبا َتْسَعيْیننَ  َبطْطِنككِ  َعَلى  بلل للحيیة فقطط ال تحقيیرر٬، لعنة ذذااتهھا بحدد كانتت هھھھذذهه." َحيَیاِتككِ  أأيَیَّ
.اايیًضا إلبليیسس  

 
: "15 اايیة في الحًقا يیحصلل ماذذاا اانظظرروواا لكنن  
».َعِقَبهھُ  َتْسَحِقيیننَ  وَوأأَْنتتِ  رَرأْأَسكِك٬، يَیْسَحققُ  هھھُھووَ . وَوَنْسلهَِھا َنْسلكِكِ  وَوَبيْیننَ  ااْلَمرْرأأةَِة٬، وَوَبيْیننَ  َبيْیَنككِ  َعدَدااوَوةةً  وَوأأََضعُ  15  
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 خططووطط رُرِسَمتت لقدد" معرركة٬، قتالل٬، حرربب٬،" تعني حررفيًیا" عددااووةة" كلمة. كتبكمم في هھھھنا مالحظظة ووضع يیمكنكمم
 االصووررةة هھھھي هھھھذذهه) 15: 3 تكوويینن" (وونسلهھا نسلكك ووبيینن االمررأأةة٬، ووبيینن بيینكك عددااووةة سأضع. "االمعرركة

.االمررأأةة ووبيینن االعددوو بيینن مررسوومة وواالمعرركة االعددااووةة خططووطط. 3 تكوويینن في هھھھنا االمووضووعة  
 

 اابليیسس اانن يیعني ال هھھھذذاا" وونسلهھا نسلكك بيینن: "االجمع بصيیغة اانهھا كيیفف اانظظرروواا لكنن كأفرراادد٬، فقطط هھھھمم ليیسس لكنن٬،
 عملل ززررعع 3،٬ تكوويینن في حددثث ما ززررعع لكنن. هھھھنا االمقصوودد هھھھذذاا ليیسس. حووااء مثلل ااووالدًداا سيینجبب عددوونا٬،
. ستنجبب ططبًعا ووحووااء. بالبشرريیة وويینتشرر سيیستمرر اابليیسس٬،  

 
. حيیاتنا في جميیعنا نعررفهھا معرركة اابليیسس٬، عددوونا٬، ووبيینن حووااء نسلل بيینن االخططيیئة مع دداائمة معرركة هھھھناكك سيیكوونن
 االعددااووةة تأثيیررااتت نختبرر ااألسبووعع٬، ططوواالل يیوومم كلل االتجارربب نووااجهھ كلنا. هللا عنن بعيیدًداا االدداائمم ااالنسحابب اانهھا

 ما أأفعلل ال" 7 ررووميیة في يیقوولل ااألووفيیاء٬، االمسيیح ااتباعع منن ووهھھھوو بوولسس٬، حتى. 15: 3 تكوويینن في هھھھنا االمذذكووررةة
ً  نتأررجح ووهھھھكذذاا". فعلهھ اارريیدد ال ما وواافعلل اارريیددهه٬،  ووفي االقدديیمم االعهھدد كلل في مستمررةة االمعرركة وونررىى ووإإيیاًبا٬، ذذهھھھابا
.االيیوومم حيیاتنا  

  
 ااننا يیعني ذذلكك ألنن سيء٬، خبرر هھھھذذاا لكانن هھھھناكك٬، تووقفف أأنهھ لوو. هھھھنا يیتووقفف ال االووعدد لكنن كاملة٬، معرركة هھھھذذهه

 ووبيینن بيینكك عددااووةة سأضع: "جيیدًداا اانتبهھوواا لكنن. اانتصارر اايي لدديینا يیكوونن وولنن االووقتت؛ ططوواالل معرركة في سنكوونن
 هھھھذذاا؟ يیعني ماذذاا لكنن٬،). 15: 3 تكوويینن" (عقبهھ تسحقيینن ووأأنتت ررأأسكك يیسحقق هھھھوو وونسلهھا؛ نسلكك ووبيینن االمررأأةة٬،
.االحيیة االى تشيیرر" ررأأسكك يیسحقق هھھھوو" حسًنا٬،  

 
 هھھھذذاا هھھھوو منن وولكنن بالجمع٬، نسلهھا وولكنن بالمفرردد حووااء. نسلهھا ووعنن حووااء عنن نسمع االنسلل؟ هھھھوو منن ااذذاا٬ً،
 منن 15: 3 تكوويینن في ووااحدد ررجلل هھھھوو هھھھلل هھھھوو؟ منن. جدًداا مهھمم سؤؤاالل هھھھذذاا ووااحدد؟ ررجلل هھھھوو هھھھلل ؟"هھھھوو"االل

 حووااء٬، وونسلل االعددوو نسلل بيینن ال ذذررووتهھا٬، ستبلغ االمعرركة. عقبهھ ستسحقق االعددوو٬، وواانتت٬، االعددوو؟ ررأأسس سيیسحقق
 هھھھذذهه في االقتالل٬، هھھھذذاا في االمعرركة٬، هھھھذذهه في لووجهھ ووجهًھا سيیتووااجهھانن. االووااحدد االررجلل ووهھھھذذاا االعددوو بيینن وولكنن
 ستسحقيینن" معاصيینا ألجلل مسحووقق " 53،٬ ااشعيیاء. عقبهھ ستسحقق االحيیة اانن يیقوولل سيیحصلل؟ ووماذذاا. االحرربب
".ررأأسككِ  تالًفا سيیسحقق اانهھ"  وويیقوولل االقدديیمم٬، االعهھدد في هھھھنا االتلفف عنن يیتكلمم هللا وولكنن. عقبهھ  

 
 مع معرركة لدديینا سيیكوونن: االتالي هھھھي 3 تكوويینن ررسالة. سألتمم اانكمم مسرروورر اانا حسًنا٬، هھھھذذاا؟ يیعني ماذذاا لكنن٬،

 يیسووعع اانن االثانيیة وواالحقيیقة. سيیددااسس اابليیسس؛ سيُیسحقق: ااألوولى. حقيیقتيینن ستنهھضض االنهھايیة٬، في لكنن االخططيیة٬،
. ستنتهھيینن وواانتت سيیقوومم٬، اايیامم٬، ثالثة بعدد لكنن ستؤؤذذيینهھ٬، عقبهھ٬، ستسحقيینن. ررأأسكك سيیسحقق هھھھوو. "سيینتصرر االمسيیح
."عقبهھ ستسحقيینن اانتتِ  ررأأسكك٬، سيیسحقق  

 
 سقووطط هھھھوو ااالنسانن سقووطط ااصبح جميیالً؟ هھھھذذاا االيیسس. هھھھذذاا اانظظرروواا ؛16 ررووميیة على اافتحوواا. هھھھذذاا ترروواا اانن عليیكمم
 االى بوولسس يیصلل. 16 ررووميیة اانظظرروواا. اابليیسس سقووطط هھھھوو ااالنن ااالنسانن سقووطط ااصبح. هللا ووعدد بفضلل اابليیسس
.ررسالتهھ يیختمم كيیفف ترروواا اانن اارريیددكمم. االررسالة يیختمم ووهھھھوو. ررووما في االمسيیحيیيینن االى يیكتبهھا االتي ررسالتهھ ااخرر  

 
 وواالعثررااتت٬، االشقاقاتت يیصنعوونن االذذيینن تالحظظوواا اانن ااألخووةة اايیهھا االيیكمم ووااططلبب. "االصووررةة لنفهھمم 17 باآليیة سنبددأأ
 بلل االمسيیح يیسووعع رربنا يیخددموونن ال هھھھؤؤالء مثلل ألنن" 18 اايیة." عنهھمم ووااعررضوواا تعلمتمووهه٬، االذذيي للتعليیمم خالًفا
."االسلماء قلووبب يیخددعوونن االحسنة ووااألقوواالل االططيیبب ووبالكالمم. بططوونهھمم  
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 ووبسططاء للخيیرر حكماء تكوونوواا اانن ووأأرريیدد بكمم اانا فأفررحح االجميیع٬، االى ذذااعتت ططاعتكمم ألنن" 19: 16 ررووميیة
 االشيیططانن سيیسحقق االسالمم ووإإلهھ"  يیقوولل٬، 20 اايیة في ثمم هھھھنا؟ بعضهھما قرربب وواالشرر االخيیرر نجدد ااترروونن." للشرر
"  ررووميیة؟ ررسالة لختامم رراائعة ططرريیقة هھھھذذهه االيیستت. " ااميینن معكمم االمسيیح يیسووعع رربنا نعمة. سرريیًعا ااررجلكمم تحتت
 هللا! سارر خبرر هھھھذذاا ووااوو٬،". معكمم االمسيیح يیسووعع رربنا نعمة. سرريیًعا ااررجلكمم تحتت االشيیططانن سيیسحقق االسالمم ووإإلهھ

.سرريیًعا ااقدداامكمم تحتت االشيیططانن سيیسحقق  
 اايینن أأتذذكرروونن لكنن٬،. حتفهھ فيیهھا يیلقى مررحلة االى يیصلل. كذذلكك هھھھوو. مسحووقق اابليیسس. 22 االررؤؤيیا سفرر االى اانظظرروواا
 ووااالنسانن. لألبدد االعيیشش يیمكنكك بحيیثث االحيیاةة تعططي شجررةة االحيیاةة٬، شجررةة مع عددنن جنة في بددأأ كلهھ؟ ااألمرر بددأأ
 المًعا حيیاةة ماء منن صافيًیا نهھرًراا ووأأررااني " 22 ررؤؤيیا ااسمعوواا. االمسيیح اانتصارر بسببب 3،٬ تكوويینن في منهھا ططرردد
 تصنع حيیاةة شجررةة هھھھناكك وومنن هھھھنا منن االنهھرر ووعلى سووقهھا ووسطط في. وواالخررووفف هللا عررشش منن خاررًجا كبلوورر٬،
-1: 22 ررؤؤيیا." (ثمررهھھھا شهھرر كلل ووتعططي ثمررةة٬، عشررةة ااثنتي .بعدد فيیما ُنفنى لنن) 2  

 
:يیقوولل ما ااسمعوواا  

 
. يیخددموونهھ ووعبيیددهه فيیهھا٬، يیكوونن وواالخررووفف هللا ووعررشش. بعدد فيیما ما لعنة تكوونن ووال. ااألممم لشفاء االشجررةة ووووررقق"

 ألنن شمسس نوورر ااوو سررااجج االى يیحتاجوونن ووال هھھھناكك٬، ليیلل يیكوونن ووال. جباهھھھهھمم على ووااسمهھ ووجهھهھ سنظظرروونن ووهھھھمم
-2: 22 ررؤؤيیا.." سيیملكوونن ووهھھھمم. عليیهھمم يینيیرر ااإللهھ االرربب 5.  

 
 تكوويینن في بددأأ ما جمالل هھھھنا) 5: 22 ررؤؤيیا" (ااألبدديینن اابدد االى سيیملكوونن هھھھمم" وولكنن فقطط٬، نملكك لنن: جيیدًداا اانتبهھوواا
 حتى. االقدديیرر هللا ووررحمة بنعمة اانتصرر االمسيیح ألنن اابليیسس سحقق تمم ووقدد االسفرر٬، هھھھذذاا نهھايیة االى نصلل نحنن. 3
 بووعددهه ااألمرر ااستبقق هللا ووبكلمتهھ٬، هللا بشخصص تشككك ووهھھھي ووجووددنا٬، محوورر في االخاططئة ططبيیعتنا كانتت ووإإنن

 مع ستنتصرروونن اايیًضا اانتمم ساددتي٬، سيیددااتي لكنن االمسيیح٬، بهھ سيینتصرر فقطط ال يیوومم٬، سيیأتي" قالل٬،. االررحيیمم
 ااجلل منن ووسحقق ااثامنا ااجلل منن ُضرربب لقدد." فقطط عقبهھ سيیسحقق وواابليیسس اابليیسس٬، ررأأسس سيیسحقق هھھھوو. االمسيیح

".شفيینا ووبحبررهه معاصيینا٬،  
 

 تثقوواا لمم كنتمم إإنن ااحثكمم٬، اانن اارريیدد. لووعددهه االمططلقة وواامانتهھ ووررحمتهھ٬، ووقضاؤؤهه٬، ووشخصهھ٬، هللا نررىى اانن ااصلي
 بشخصهھ٬، ثقوواا بهھ٬، تثقوواا اانن ماعندديي٬، بكلل ااشجعكمم ااذذااً  االخاططئة٬، ططبيیعتكمم عووااقبب منن ليیخلصكمم بعدد بيیسووعع
.بكلمتهھ ووثقوواا  

 
 هھھھلل صحيیح؟ هھھھذذاا هھھھلل" لحووااء٬، االحيیة قالتت مثلما تماًما يیفكرروونن٬، بيینكمم االكثيیرريینن كانن االيیوومم حدديیثنا بددأأنا عنددما
. االخاططئة ططبيیعتكمم يیسامح اانن منهھ ااططلبوواا بهھ٬، تثقوواا اانن ااصلي. االيیوومم حقيیقيیة االتجرربة نفسس ززاالتت ما" حقيیقي؟ هھھھذذاا
 يینتظظرر ووااقفف هھھھوو. ذذنبكمم في وواانتمم عنكمم بحثث. عنكمم بحثث هھھھوو. االيیوومم منتظظرركمم يیقفف اانهھ االمقددسس االكتابب يیقوولل
 اابدديیة حيیاةة لدديیكمم اانن معررفة منن فقطط يیأتي االسالمم ووهھھھذذاا للسالمم٬، وولكنن للخووفف٬، ال ليیجلبكمم٬، بغفرراانهھ يیغمرركمم اانن
.معهھ  

 
 االنهھايیة٬، في اانهھ٬، االناسس يیخددعع ماززاالل. االخططيیة لدديینوونة ااجررةة ال اانن يیقوولل اابليیسس. االيیوومم حقيیقيیة االكذذبة ماززاالتت
 سووااء لكك٬، ااخرر اامرر سيیحصلل تمووتت٬، عنددما اانهھ دديینوونة٬، هھھھناكك يیكوونن لنن أأنهھ يیرراامم٬، ما على شيء كلل سيیكوونن
 اابليیسس. االووجوودد عنن ستكفف ببساططة اانكك ااوو مشع٬، ضووء آآخررهه ووفي مظظلمم نفقق في ستددخلل ااوو ستتقمصص٬، اانكك

.االيیوومم االمسيیح تقبلل اانن ااصلي لكنن, حقيیقي غيیرر هھھھذذاا كلل اانن يیقنعكك اانن يیحاوولل  
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 االثمنن يیددرركوواا وواانن بالخططيیة يیتعلقق فيیما جدديیيینن يیكوونوواا اانن االمسيیح ااتباعع اانفسهھمم يیسّموونن للذذيینن اايیًضا ااصلي
 نكفف ددعوونا. حيیاتنا في حقيیقة ذذلكك يیكوونن وواانن 3،٬ تكوويینن في مووعوودًداا كانن وواالذذيي االجلجثة في دُدفع االذذيي االنهھائي
 اانن جميیًعا ااددعووكمم اانن اارريیدد. يیغططيینا االمسيیح برر وولنددعع ااآلخرريینن على االلوومم تحوويیلل عنن وونكفف خططيیتنا تبرريیرر عنن

 ااجلل منن نحمددكك رربب٬، يیا. ووجسددهه ددمائهھ ووسفكك بمووتهھ٬، االووعدد هھھھذذاا ووبإتمامم 3 تكوويینن في االمسيیح بووعدد تفكرروواا
. 3 تكوويینن حقائقق  


