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 2. تستططيیع االلجووء االى فهھررسس االكتابب االمقددسس لتجدد 1كووررنثووسس  2ااووددكمم اانن تفتحوواا كتبكمم االمقددسة على 
.كووررنثووسس  

 
 تلقيیتت. مررهھھِھقة تكوونن أأنن يیمكنن حقا٬، صاددقيینن كنا إإذذاا. مررهھھِھقة تكوونن أأنن االناسس منن االعدديیدد مننمؤؤلفة  كنيیسةل يیمكنن
اانن  ااألساسس٬، في االررسالة٬،كانن هھھھددفف وو االكنيیسة٬، هھھھذذهه في للعباددةة عائلتهھ جلببيی كانن ررجلل منن مؤؤخرراا ررسالة
 ما أأعررفف ال ".االكنيیسة لهھذذهه عائلتي يیقوودد هللا أأنن يیبددوو ووااآلنن٬، ضخمة٬، كنيیسة مع عالقة أأيي اارردد ممل أأنا" يیقوولل٬،
 لذذلكك٬، ؟ااتفقنا ٬،اايیًضا ضخمة كنيیسة مع عالقة أأيياارردد  لمم أأنا ٬،فعلتت إإذذاا وولكنن قبلل٬، هھھھكذذاا منن فكررتت قدد كنتتَ  إإذذاا
 في االناسس منن االكبيیرر االعدددد هھھھذذاا مع. نتكلمم عنن ااألمرر علًنا بعضض االشيء سووففوو ٬،هھھھنا االددرربب نفسس على نحنن

.ااألحيیانن بعضض في ااألمرر متعًبا كووننيی أأنن يیمكنن. االحشدد في اانن تضيیع يیمكنكك عنياا االيیوومم٬، االكنيیسة  
 

قدد تفكرر "هھھھلل اانا مططلووبب ووهھھھلل يیمكنن اانن ااتلقى االررعايیة للحاجاتت االضرروورريیة في حيیاتي؟" لهھذذاا اانا مقتنع اانن 
مهھمة االكنيیسة يیجبب اانن تكوونن محوورريیة؛ اانن تلمذذةة جميیع ااألممم يیجبب اانن تكوونن محوورر االكنيیسة ألنهھا إإنن لمم تكنن٬، 

كبيیررةة كهھذذ٬، ال يیمكنني  نن حجمم االكنيیسة االتي نحنن فيیهھا. هھھھناكك فررضيیة تقوولل "في كنيیسةسنتووهه بغضض االنظظرر ع
" ااعتقدد اانن ااالثنيینن على خططأ.ووثيیقةعالقاتت  ااططوورر. بيینما في كنيیسة ااصغرر٬، يیمكنني اانن ووثيیقةعالقاتت  تططوويیرر  

 
 في االعالقاتت منن ااألنووااعع تلكك تططوويیرر ووعددمم كبيیررةة كنيیسة في جدداا ووثيیقة عالقاتت تططوويیرر االممكنن منن أأنهھ أأعتقدد
 نتحددثث نحنن االسببب لهھذذاا. االكنيیسة مهھمة على يیعتمدد كلهھ ااألمرر أأنن أأعتقدد. بالعكسس االعكسس أأوو صغيیررةة٬، كنيیسة
 في آآخرريینن أأشخاصص مع نسيیرر عنددما ألننا ااألممم٬، جميیعتلمذذةة  مهھمةب صلتهھا حيیثث منن صغيیررةة مجمووعاتت عنن

 لدديینا ااذذااً  االمسيیح٬، مجدد أأجلل منن معا االعالمم في ؤؤثرروون نشارركك االحيیاةة مًعا٬، حيیاتنا٬، مأموورريیة االكنيیسة٬، مأموورريیة
 ااحتيیاجج كلل حيیثث ؛ووحددهه تررككيیُ  ال ااحدد ووحيیثث ٬،ع مهھموونناالجميی حيیثث االبعضض انبعض مع االحيیاةة مشارركة اامتيیازز
هھھھناكك منن يیهھتمم بهھ.حيیاتنا  ااحتيیاجاتت منن  

 
سيیلمسس كلل ااحتيیاجج ااعني فكرروواا باألمرر٬، حتى ططرريیقة تنظظيیمنا ااألموورر يیوومم ااألحدد خاللل ااالجتماعع. هھھھلل ما ااقوولهھ 

ووكلل صررااعع ووكلل جررحح مووجوودد في هھھھذذهه االكنيیسة؟ سأكوونن صرريیًحا٬، اانا لستت بهھذذاا االمستووىى منن االصالحح. لكنن٬، 
ما االذذيي سيیحددثث عنددما نبددأأ نجتمع في مجمووعاتت صغيیررةة تعررفف هھھھذذهه ااالحتيیاجاتت ووتعررفف هھھھذذهه االجررااحح 

ألموورر؟ووتعررفف هھھھذذهه االررعايیة ووتستططيیع اانن تكوونن مشارركة في االمساعددةة ووسطط كلل هھھھذذهه اا  
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 االمجمووعاتت االصغيیررةة ووااآلالمم...
 
 
هھھھذذهه هھھھي االصووررةة االتي ننظظرر االيیهھا٬، ووخاصة فيیما يیتعلقق بالمجمووعاتت االصغيیررةة ووباآلالمم٬، ووااآلالمم تمثلل االتجارربب 

في االحيیاةة. ما ددوورر االمجمووعاتت االصغيیررةة في هھھھذذاا االسيیاقق؟  وواالجررااحح وواالصررااعاتت ووااألووجاعع االتي نختبررهھھھا
كمقددمة٬، لكنن  1كووررنثووسس  1كووررنثووسس ألنهھ سفرر مهھمم جدًداا. سنقررأأ هھھھنا في  2اارريیددكمم اانن تفتحوواا معي على 
سس بوولسس كنيیسة كووررنثووسس. كانن قدد مكثث سَ صغيیررةة مهھمة جدًداا لفهھمم هھھھذذاا االنصص. أأمبددأأيیا٬، ددعووني ااعططيیكمم نظظررةة 

بالكلمة هھھھناكك٬، يیعلمم االكلمة٬، يیبني جسدد االمسيیح٬، وومنن ثمم ترركهھمم٬، ووما اانن ترركهھمم حتى  بشررهھھھناكك لسنة وونصفف يیُ 
بددأأوواا يیووااجهھوونن االمشاكلل ووااالنقساماتت ددااخلل االكنيیسة.   

 
لذذاا٬، قامم بإررسالل تيیمووتاووسس االيیهھمم ليیررىى ما االذذيي يیحددثث معهھمم. يیعوودد تيیمووتاووسس وويیقوولل لهھ "ااألموورر ساءتت حًقا" 

لمة االى كووررنثووسس". يیذذهھھھبب االيیهھمم٬، قمم يیعوودد٬، وويیكتبب ما يیسميیهھ٬، "ررسالة لذذاا٬، يیقوومم بوولسس بما يیسميیهھ "ررحلة مؤؤ
صاررمة". نحنن ال نملكك تلكك االررسالة٬، لكنهھ يیكتبب لهھمم ررسالة ااخررىى بيینن ررسالة كووررنثووسس ااألوولى وواالثانيیة 

يیتحددثث فيیهھا بشكلل ااساسي عنن ااالنقساماتت٬، وواالصررااعاتت االتي يیمرروونن بهھا.  
 

ااسمع٬، ااألموورر بددأأتت تتحسنن٬، لة٬، وويیعوودد تيیططسس وويیقوولل لبوولسس "ثمم٬، يیررسلل مساعددهه٬، تيیططسس٬، ليیأخذذ لهھمم االررسا
ااألموورر اافضلل" ااذذاا٬، بددأأتت تتحسنن ااألووضاعع٬، فيیكتبب بوولسس ررسالة كووررنثووسس االثانيیة. كانن ما يیززاالل بعضض 

ً  االتووترر بيینن بوولسس ووكنيیسة كووررنثووسس ٬، ووكانن بوولسس قدد مرّر بأووقاتت صعبة جدًداا٬، ااووقاتت صعبة جدًداا ووكانتت قائما
قدد مرّرتت بأووقاتت صعبة٬، قاسيیة. نتيیجة لذذلكك٬، كانن االمووضووعع االمهھيیمنن في كلل تلكك  كنيیسة كووررنثووسس اايیًضا

هللا ووتشجيیع هللا االمووجوودد ووسطط االظظررووفف االصعبة. تعززيیةاالررسالة هھھھوو   
 

مررةة منهھا مذذكووررةة في هھھھذذاا  30مررةة في االكتابب االمقددسس نجدد كلمة "تعززيیة" مستخددمة بمعناهھھھا ااألصلي.  60
مووجوودد بقووةة في هھھھذذهه االررسالة االووااحددةة. في االووااقع٬، سنقررأأ منن  االتعززيیةاالسفرر بالذذااتت. لذذاا٬، نصفف االتشدديیدد على 

٬، 7االى  3رروونهھا٬، خاصة منن اايیة في كلل مررةة تتعززيیة . اارريیددكمم٬، اانن تضعوواا دداائررةة حوولل كلمة 11االى اايیة  3اايیة 
 10ألنكمم سترروونهھا مررةة تلوو ااألخررىى. في هھھھذذهه ااأليیاتت االخمسس ااألوولى االتي سنقررأأهھھھا٬، سترروونن هھھھذذهه االكلمة 

مررااتت.  
 

االذذيي  ٬، يیقوولل بوولسس "مبارركك االرربب اابوو رربنا يیسووعع االمسيیح٬، اابوو االررأأفة وواالهھ كلل تعززيیة3اانظظرروواا معي. في اايیة 
نعززيي االذذيینن هھھھمم في كلل ضيیقة بالتعززيیة االتي نتعززىى نحنن بهھا منن هللا." يیعززيینا في كلل ضيیقتنا حتى نستططيیع اانن 

٬، هھھھذذهه االجملة "نتعززىى نحنن بهھا منن هللا" هھھھي٬، بحسبب االلغة ااألصليیة للعهھدد 4مالحظظة صغيیررةة هھھھنا في ااخرر اايیة 
االجدديیدد٬، هھھھي عباررةة ااخررىى عنن االتعززيیة٬، ووفي االووااقع٬، حررفيًیا٬، تقوولل "نتعززىى نحنن بهھا منن هللا" لكني ااعتقدد اانن 

لمتررجمم تعبب منن تكررااررهھھھا هھھھنا٬، لكنهھا مووجووددةة.اا  
 

. "ألنهھ كما تكثرر ااالمم االمسيیح فيینا٬، كذذلكك بالمسيیح تكثرر تعززيیتنا اايیًضا. فإنن كنا 5هھھھناكك ووااحددةة ااخررىى في اايیة 
نتضايیقق فألجلل تعززيیتكمم ووخالصكمم االعاملل في ااحتمالل نفسس ااآلالمم االتي نتألمم بهھا نحنن اايیًضا. ااوو نتعززىى فألجلل 

فررجاؤؤنا منن ااجلكمم ثابتت عالميینن اانكمم كما اانتمم شرركاء في ااآلالمم كذذلكك في االتعززيیة اايیًضا." تعززيیتكمم ووخالصكمم٬،  
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تقوولل 8اايیة   
 

فإننا ال نرريیدد اانن تجهھلوواا اايیهھا ااالخووةة منن جهھة ضيیقتنا االتي ااصابتنا في ااسيیا ااننا تثقلنا جدًداا فووقق االططاقة حتى "
لكي ال نكوونن متكليینن على اانفسنا بلل على هللا االذذيي أأيیسنا منن االحيیاةة اايیًضا. لكنن كانن لنا في اانفسنا حكمم االمووتت 

يیقيیمم ااألمووااتت االذذيي نجانا منن مووتت مثلل هھھھذذاا ووهھھھوو يینجي. االذذيي لنا ررجاء فيیهھ اانهھ سيینجي اايیًضا فيیما بعدد. وواانتمم 
اايیًضا مساعددوونن بالصالةة ألجلنا لكي يیؤؤددىى شكرر ألجلنا منن ااشخاصص كثيیرريینن على ما وُوهھھھبب لنا بووااسططة 

"كثيیرريینن.   
 

هھھھذذهه االصووررةة االتي يیقددمهھا بوولسس لكنيیسة كووررنثووسس وواالتي تتعلقق بالمجمووعاتت االصغيیررةة وواالضيیقاتت  ااذذاا٬َ، ما هھھھي
ووااآلالمم وواالحاجاتت في حيیاتنا؟ ما اارريیددكمم اانن تررووهه هھھھوو بعضض االحقائقق ااألساسيیة االتي يیضعهھا بوولسس هھھھنا وواالتي 

تشكلل ااألساسس لكلل ما سيیلي في هھھھذذهه االررسالة.  
 

نحنن نختبرر ااآلالمم في هللا.   
ااألوولى هھھھي هھھھذذهه: يیقوولل بوولسس ااننا نختبرر ااآلالمم في هللا. االملفتت للنظظرر هھھھوو٬، ااعلمم ااننا ررأأيینا االتعززيیة االحقيیقة 

مذذكووررةة االمررةة تلوو ااألخررىى٬، لكنن بوولسس يیشدددد اايیًضا بنفسس االمقدداارر في هھھھذذاا االمقططع ااألوولل على ااآلالمم. اانهھما 
حانن٬، يیتأررجحانن.. لدديینا هھھھذذاا االتووااززنن بيینن ااالثنيینن. لدديینا االتعززيیة ووااأللمم يیتأررجمتووااززيیانن  

 
ترروونن فيیهھا كلمة تعززيیة. ددعوونا نعوودد االى االووررااء ألرريیكمم بعضض االمررااجع  ططلبتت منكمم اانن تضعوواا دداائررةة كلل مررةة

عنن ااآلالمم٬، وواالضيیقق٬، ووااليیأسس االمذذكوورريینن مرراارًراا ووتكرراارًراا. يیمكنكمم  اانن تضعوواا خطًطا ااوو مرربًعا ااوو اايي شيء فقطط 
االذذيي يیعززيینا في كلل ضيیقتنا..." عليیكمم اانن تضعوواا خطًطا ااوو  " 4لنظظهھرر االتضارربب بيینن ااالثنيینن. اانظظرروواا معي اايیة 

مرربعا حوولل هھھھذذهه. "...حتى نستططيیع اانن نعززيي االذذيینن هھھھمم في كلل ضيیقة..." ااترروونن االتعززيیة وواالضيیقة مًعا. ثمم 
٬، "ألنهھ كما تكثرر آآالمم االمسيیح فيینا٬، كذذلكك بالمسيیح تكثرر تعززيیتنا اايیًضا"5يیقوولل في اايیة   

 
..االعاملل في ااحتمالل نفسس ااآلالمم االتي نتألمم بهھا نحنن اايیًضا. ااوو  قوولل؟ تقوولل "٬، ماذذاا ت6ثمم٬، نصلل االى آآخرر اايیة 

مررةة  ."..نتعززىى فألجلل تعززيیتكمم ووخالصكمم٬، فررجاؤؤنا منن ااجلكمم ثابتت عالميینن اانكمم كما اانتمم شرركاء في ااآلالمم
خووةة اايیهھا ااال"فإننا ال نرريیدد اانن تجهھلوواا ٬، يیقوولل٬، "8كذذلكك في االتعززيیة اايیًضا." ثمم نصلل االى اايیة  ااخررىى هھھھنا٬، "...

ااننا تثقلنا جدًداا فووقق االططاقة حتى أأيیسنا  في ااسيیا.." يیقوولل "" هھھھا هھھھي منن جدديیدد٬، " "منن جهھة ضيیقتنا االتي ااصابتنا
منن االحيیاةة اايیًضا." هھھھذذهه االكلمة هھھھنا بالضبطط حررفيًیا تعني "لمم نكنن نررىى مخررًجا لنا" اانهھ ااحباطط لددررجة االمووتت. 

يیقوولل٬، مووتت مثلل هھھھذذاا" 10سنا حكمم االمووتت" الحقاً في اايیة لكنن كانن لنا في اانف اايیسنا منن االحيیاةة اايیًضا. "  
   

 10ااذذاا٬ً، ما نررااهه هھھھوو هھھھذذاا االتضارربب بيینن ااآلالمم وواالتعززيیة٬، االصررااعع وواالتعززيیة٬، االشددةة٬، االيیأسس وواالتعززيیة. هھھھناكك 
منهھا مررةة تلوو ااألخررىى عبرر هھھھذذهه االررسالة. ااذذاا االيیكمم  5كلماتت مررااددفة لآلالمم في االلغة االيیوونانيیة٬، ووبوولسس يیستخددمم 

ااآلالمم. ااأللمم هھھھوو ووااقع لمنن يیتبع هللا.  صووررةة. بوولسس يیعّبرر عنن ااآلالمم االتي ااختبررهھھھا. كنيیسة كووررنثووسس ااختبررتتاال
هھھھذذهه هھھھي شهھاددةة كلل االكتابب االمقددسس.  

 
اانظظرروواا سفرر اايیووبب٬، سفرر ااررميیا٬، اانظظرروواا االى ددااوودد٬، االى االررجالل وواالنساء عبرر كلل االكتابب االمقددسس٬، كلهھمم ووصلوواا 

يیهھا ااسئلة مثلل "لما اانا ااتألمم هھھھكذذاا؟ لما هھھھذذاا يیحددثث يیا رربب؟" خاصة ااررميیا٬، االى مررحلة في حيیاتهھمم يیسألوونن ف
ووصلل االى مررحلة قالل فيیهھا ااتمنى لوو اانني لمم أأووَلدد.  
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االكتابب االمقددسس ال يیتالعبب بحقيیقة اانن في عالمم االخططيیئة االساقطط٬، ااآلالمم حقيیقيیة. االيیأسس ووااقع. االمشقاتت وواالشدداائدد 
ااألمرر. اانهھ ووااضح جدًداا. هھھھناكك ااسبابب عدديیددةة آلالمنا. في االنهھايیة٬، حقيیقيیيینن. االكتابب االمقددسس ال يیحاوولل تجميیلل 

سببب ااأللمم في االعالمم هھھھوو االخططيیئة٬، وونحنن نعلمم اانهھ عنددما نخططئ٬، عنددما نعصي هللا٬، سيیكوونن هھھھناكك االمم نتيیجة 
ذذلكك ألننا نبتعدد عنن مشيیئة هللا لحيیاتنا.  

 
مم االمسيیح االتي تكثرر فيینا٬، وواالمسيیح لمم يیخططئ لكنن٬، ليیسس هھھھذذاا نووعع ااأللمم االذذيي يیتكلمم عنهھ بوولسس هھھھنا ألنهھ يیقوولل آآال

اابدًداا. ما يیتكلمم عنهھ بوولسس هھھھوو ااأللمم االذذيي نختبررهه٬، ال عنددما نعصي هللا٬، لكنن ااأللمم االذذيي نختبررهه عنددما نططيیع هللا. 
عنددما نعصي هللا٬، لكننا نختبرر ااأللمم عنددما هللا٬، نختبرر ااأللمم٬، ال فقطط  تصميیممهھھھلل سبقق اانن فكررتت باألمرر؟ في 

نططيیعهھ.  
 

فتاحح. لكنن٬، كمالحظظة مم٬، هھھھوو نتيیجة االخططيیئة بشكلل عامم٬، لكنن عنددما نتبع هللا٬، سنختبرر ااأللمم. ااألنن٬، االيیكمم منع
ضع اايیدديینا على ااألمرر٬، اامرر مفتاحي٬، ألنهھ عنددما يیتحددثث بوولسس عنن ااأللمم٬، يیتحددثث عنن ااأللمم االذذيي جانبيیة هھھھنا٬، لن

نا لمنفعة ااآلخرريینن.مَ لَ أأ ووسنتحددثث بعدد قليیلل عنن كيیفف يیستخددمم هللايیصيیبنا عنددما نططيیع هللا٬،   
 

لكني٬، ال اارريیددكمم اانن تعتقددوواا اانن بوولسس كانن يیقصدد اانن يیقوولل "كلما ااخططأتُت ووتألمتت نتيیجة ذذلكك٬، كلما كانن ذذلكك 
لمصلحة ااآلخرريینن" ااقوولل هھھھذذاا ألنن هھھھناكك هھھھذذاا االتعليیمم االالهھھھووتي ووقدد سمعتهھ كثيیرًراا. هھھھناكك تعليیمم الهھھھووتي يیقوولل اانن 

صررااعاتي مع خططيیئة معيینة هھھھوو االذذيي تصاررعع ووسقطط في تلكك "االشخصص االذذيي يیستططيیع ااكثرر مساعددتي في 
االخططيیئة" ااوودد اانن االفتت اانتباهھھھكمم االى اانن هھھھذذاا تعليیمم غيیرر كتابي االبتة٬، ألنهھ لوو كانن كذذلكك٬، ووإإنن ااخذذنا ااألمرر 
بالمنططقق االذذيي هھھھوو فيیهھ٬، فهھذذاا يیعني اانهھ يیجبب اانن نكوونن مجهھززيینن لمساعددةة بعضنا االبعضض تجاهه االخططيیئة بفعلنا 

ااذذاا كانن هھھھذذاا صحيیح٬، ااذذااً يیسووعع االمسيیح ال يیمكنهھ اانن يیساعددنا في خططيیئتنا ألنهھ لمم يیخططئ اابدًداا.  ماذذاا؟ بأنن نخططئ.
ااذذاا نحنن نعلمم اانن هھھھذذاا غيیرر صحيیح.  

 
نا هللا. هھھھنا حيیثث عليینا اانن نتذذكرر باعهھھھذذهه ليیستت االصووررةة االتي لدديینا هھھھنا. نحنن هھھھنا نتكلمم عنن ااآلالمم االناتجة عنن ااتِّ 

هللا. فكرروواا باألمرر معي. لقدد سألتُت هھھھذذاا االسؤؤاالل منن قبلل. كيیفف ااظظهھرر هللا ددوورر ااأللمم في خططة ووااستررااتيیجيیة 
محبتهھ بووضووحح مططلقق للعالمم؟ فعلل ذذلكك عبرر خاددمهھ االمتألمم٬، عبرر تضحيیة اابنهھ االووحيیدد بنفسهھ. هھھھذذهه كانتت 
ااستررااتيیجيیتهھ. كانن ااأللمم محوورريي في ااستررااتيیجيیتهھ ليیظظهھرر محبتهھ بووضووحح للعالمم٬، وواانا ال ااعتقدد اانن ااستررااتيیجيیتهھ 

قدد تغيیررتت.  
 

فهھ ووشرركة ااالمم" يیا لهھ منن تصرريیح غرريیبب. لما قدد يیرريیدد اايي اانسانن اانن ألعررِ " 3لهھذذاا قالل بوولسس في فيیليیبي 
المهھ٬، ألني عنددما ااتألمم معهھ٬، ااكوونن قوولل بوولسس "اارريیدد اانن ااشارركك االمسيیح آآيیشارركك االمسيیح في ااالمهھ؟ عنددما يی

نن نن بكنزز يیسووعع االمسيیح٬، خذذوواا مني ما تشاؤؤنن وومَ ااظظهھرر للعالمم اانن ال شيء ووال ااحدد في هھھھذذاا االعالمم يیمكنن اانن يُیقاررَ 
بَْل إإِنِّي أأَْحِسُب ُكلَّ َشْيٍء أأيَْیًضا تشاؤؤنن في هھھھذذاا االعالمم٬، ططالما لدديي االمسيیح٬، لدديي االفررحح. لكي كنززيي" قالل "

ْشيیَاِء٬، وَوأأَنَا أأَْحِسبهُھَا َخَسارَرةةً ِمْن أأَْجِل فَْضِل َمْعِرفَِة ااْلَمِسيیِح يیَُسوعَع رَربِّي٬، االَِّذيي ِمْن أأَْجلهِِھ َخِسْرتُت ُكلَّ ااألَ 
"نُفَايیَةً لَِكْي أأرَْربََح ااْلَمِسيیَح٬،  

 
بنا هللا كأفرراادد االى عائلة هھھھذذهه هھھھي صووررةة ااأللمم االتي لدديینا عبرر االكتابب االمقددسس كلهھ. ااذذاا٬ً، االحقيیقة هھھھي اانن٬، كلما جذذَ 

كلما كانن ال مفرر هه االمأموورريیة٬، بنا ااكثرر االى نفسهھ٬، ووكلما قددمنا ذذووااتنا ااكثرر لهھذذااإليیمانن في هھھھذذهه االكنيیسة٬، كلما جذذَ 
منن ااأللمم. بعضكمم يیفكرر "هھھھذذاا ليیسس بخبرر سارر٬، اايیهھا االررااعي". لكنهھ سارر. اانهھ خبرر سارر ألنكك عنددما تددرركك اانن  

.1االحقائقق االتي هھھھنا بررسالة كووررنثووسس االثانيیة   
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صفاتت هللا اارريیددكمم اانن ترروواا كيیفف يیرريینا بوولسس صووررةة هللا منن االبدداايیة. نررىى هللا بضووء آآالمنا. اانظظرروواا االى 
االمذذكووررةة هھھھنا. ااووال٬، هللا كلي االسلططة فووقق كلل ضيیقق. "مبارركك هللا اابوو..." اانهھا صووررةة هللا االكلي االسلططة٬، هللا 
كلي االقووةة٬، االذذيي ال حددوودد لجبررووتهھ ووال نهھايیة لمحبتهھ ووحكمتهھ٬، ووهھھھوو اابيینا كلي االررحمة. هھھھذذاا هھھھوو هللا االذذيي فووقق 

كلل ضيیقق. ال شيء يیحصلل خاررًجا عنهھ.  
 

كلي  ملكك ى وواالحظظ ال يیسيیططرراانن عليینا. ووال نحنن نسيیططرر على كلل ما يیحصلل في حيیاتنا. هھھھناكك االهھاالقددرر ااألعم
وومهھما حددثث في حيیاتنا٬، مهھما كانن ااألمرر مضال٬ً، مهھما كانن االجررحح عميیًقا٬، يیمكننا دداائًما االنظظرر االى  االسلططة

ضيیقق. ااعلى ووررؤؤيیة اابيینا جالساً على االعررشش. هھھھوو ال يیتفاجأ بأيي شيء يیحصلل. هھھھوو يیسوودد فووقق كلل  
 

ااستأجررنا ززووجتي وواانا فيیلًما ذذااتت ليیلة٬، ووكانن هھھھناكك دداافع معيینن لمشاهھھھددتنا هھھھذذاا االفيیلمم معاً. كنا مسافرريینن في بلدد 
ما٬، ووكنا نتحددثث عنن سفررةة ااررساليیة علي االقيیامم بهھا قرريیًبا ووكنا نتحددثث عنن بعضض االمخاططرر االتي تتضمنهھا هھھھذذهه 

دد اانن ٬، لكني ااعتقااضحكوواا معيتقدد. إإنن كنتت مخططأ٬، االررحلة٬، ووددخلنا في مناقشة يیددخلهھا كلل ززووجانن على ما ااع
نن هھھھذذاا االنقاشش بيینن االحيینن ووااآلخرر. كلل ررجلل وواامررأأةة متززووجانن يیددخال  

 
بددأأنا بذذلكك االحوواارر عنن "ماذذاا ستفعليینن إإنن حصلل اامرر ما لي؟" ووكانتت تجيیبني "ماذذاا اافعلل إإنن حصلل لكك شيء٬، 
إإنن متّت؟" ثمم ررااحتت هھھھي تسألني "ماذذاا تفعلل اانتت إإنن متُت اانا؟" ااكررهه هھھھذذاا االحدديیثث. هھھھلل دداارر بيینكمم هھھھكذذاا حوواارر؟ 

اابددأأ بالقوولل عع٬، ااكررهه هھھھذذاا االنقاشش. نحنن ال نتحددثث باألمرر كلل ليیلة ااوو ما شابهھ٬، لكنن عنددما نتناوولل هھھھذذاا االمووضوو
"لنغيیرر االمووضووعع لنتحددثث عنن اامرر آآخرر. لنتحددثث عنن اامرر مضحكك٬، ااتفقنا؟ ددعيینا ال نتحددثث عنن هھھھذذاا ااألمرر 

ثانيیة.  
 

ااذذاا٬، كانن هھھھذذاا هھھھوو االدداافع. ااستأجررنا االفيیلمم٬، االذذيي٬، على فكررةة٬، كانن منن خيیاررهھھھا هھھھي. جلسنا٬، ووشاهھھھددنا االفيیلمم٬، 
ووززووجتهھ٬، ووفي نهھايیة االفيیلمم٬، بيینما كانن كلل شيء على ما يیرراامم بيینهھما٬، ووكانن عنن قصة حبب تددوورر بيینن ررجلل 

يینن ووحددهھھھمم٬، ووااخرر لقططة منن االفيیلمم تظظهھرر فيیهھ االززووجة فجأةة٬، يیمووتت االززووجج. يینتهھي االفيیلمم بترركهھ ززووجتهھ مع وولددَ 
ووهھھھي حاملل بعدد مووتت ززووجهھا. فنظظررتت االى ززووجتي االحاملل االجالسة على االكنبة٬، كانتت تصيیح. يیا لهھ منن فيیلمم 

مرريیع.  
 

لمم يیكنن ذذلكك مووعدًداا جيیدًداا. كانن فيیلًما مرريیًعا. االيیكمم لمَم كانن فيیلًما مرريیًعا. كانن فيیلًما مرريیًعا ألنن ال ووجوودد $ فيیهھ. 
كانن صلبب مووضووعع االفيیلمم اانن االقددرر وواالحظظ يیتحكمانن بنا٬، ووااألملل االووحيیدد االذذيي لدديینا هھھھوو اانن نضع ااملنا في شيء 

غيیرر صحيیح. سيیددااتي ووساددتي٬، هھھھذذاا غيیرر صحيیح. هھھھناكك االهھ ااعظظمم منا في االووجوودد٬، مهھما كانن هھھھذذاا االشيء٬، ووهھھھذذاا 
ووهھھھوو اابيینا ووهھھھوو كلي االسيیاددةة٬، ووكلي االسيیططررةة٬، وومهھما حددثث في حيیاتنا٬، مهھما كانتت االخساررةة في حيیاتنا٬، يیمكننا 

االنظظرر االى ااعلى وومعررفة اانهھ يیهھتمم بنا٬، وواانهھ مسيیططرر. هھھھوو يیسوودد فووقق كلل ضيیقق. ال تشاهھھھددوواا ذذلكك االفيیلمم. اانهھ  دداائًما
لوو منن ووجوودد هللا.مرريیع. يیخ  

 
مالل ااألمرر: اانهھ االهھ وواابوو رربنا يیسووعع االمسيیح. االمهھمم٬، اانهھ يیسوودد فووقق كلل ضيیقق. هھھھوو يیعررفف كلل ضيیقق. االيیكمم جَ 

بهھ. االهھنا٬، معنا٬، حررفيًیا. ااخذذ هھھھيیئة  ررُ مُ االهھنا ليیسس بعيیدًداا وومنقططًعا عنا في مكانن ما في االكوونن ووال يیددرريي بما نَ 
رروواا منهھ٬، ووضرربووهه؛ جلددووهه٬، بصقوواا عليیهھ٬، ووسّمررووهه على خِ جسدد٬، ووااتى االى هھھھذذهه ااألررضض٬، ووتألمم معنا. سَ 

االصليیبب. هھھھوو يیعررفف ااالمنا. ليیسس هھھھناكك نووعع ووااحدد منن ااآلالمم االذذيي ال يیعررفهھ. يیعررفف االووحددةة. يیعررفف االثقلل. 
يیعررفف حملل ووخططيیئة هھھھذذاا االعالمم. هھھھوو يیعررفف ااأللمم االجسدديي ااكثرر بكثيیرر مما نستططيیع اانن نتخيیلهھ حتى.   
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صررااخكك وو ااكثرر منن ذذلكك٬، هھھھوو يیعررفف ما تشعرر بهھ. ليیسس لدديیكك االهھ جالسس في  لدديیكك االهھ يیررىى صررااعاتكك٬، وويیسمع
االسماء غيیرر قاددرر اانن يیتعاططفف مع ضعفاتكك. هھھھوو يیعررفف صررااعاتنا ووجررااحنا ووحاجاتنا. هھھھوو يیعررفف كلل ضيیقاتنا. 

اابوو االررأأفة٬، حررفيیا٬ً، تعني مصددرر . ااحبب هھھھذذهه االعباررةة. ررأأفةهھھھوو كلي االسيیاددةة٬، يیعررفف ضيیقاتنا٬، ووهھھھوو مصددرر كلل 
". كلل ررأأفة هھھھي نابعة منهھ. هھھھذذهه هھھھي االصووررةة االتي لدديینا. هھھھي تنبع منهھ االيینا وونحنن في ااعمقق حاجتنا لهھا. االررأأفة

االررااعي االمساعدد في كنيیستنا فقدد ااباهه ااألٍسبووعع االماضي٬، ووكنتت اانا في االددفنن٬، ووتذذكررتت كلل تلكك االمشاعرر 
نهھ يیتكرررر معي منن شيء ووكأ عنددما فقددتت وواالدديي٬، بدداا كلل سنووااتت 3وواالجررااحح ووااأللمم االذذيي كانن في حيیاتي منذذ 

جدديیدد. جلستت هھھھناكك ااتذذكرر االددعمم االعظظيیمم وواالنعمة االعظظيیمة وواالقووةة االعظظيیمة االتي يیمنحنا اايیاهھھھا هللا في تلكك 
االلحظظاتت لكلل شعوورر نشعرر بهھ ووكلل جررحح ووكلل االمم حادد يیختررقق قلبنا. هھھھوو مصددرر كلل ررأأفة٬، ووهھھھوو يیسكبهھا في 

حيیاتنا وونحنن بأشدد حاجتنا االيیهھا.   
 

مررةة في ررسالة كووررنثووسس االثانيیة٬، ووكلمة تعززيیة  30ززيیة. ذذكررتُت اانن بوولسس يیستخددمم هھھھذذهه االكلمة هھھھوو كافٍف لكلل تع
ً تعني اانن تأتي ووتساعدد. اانهھا نفسس االكلمة االتي ااستخددمهھا يیسووعع في يیووحنا  -14حررفيیا ليیصفف االررووحح  16

االقددسس. هھھھوو االمعززيي٬، هھھھوو االذذيي يیأتي ليیعيینن.   
 

اايیاهھھھا بوولسس هھھھوو تشدديیددهه على اانن تعززيیة هللا كافيیة أليي شيء لكنن٬، ما ااحبهھ هھھھنا في هھھھذذهه االصووررةة االتي يیعططيینا 
وولكلل شيء. يیقوولل "االهھ كلل تعززيیة٬، االذذيي يیعززيینا في كلل ضيیقتنا حتى نستططيیع اانن نعززيي االذذيینن هھھھمم في كلل 
ضيیقة" االنقططة االتي يیشدددد عليیهھا بوولسس هھھھي اانن كلل تعززيیة هھھھي ااتيیة منن هللا٬، ووليیسس هھھھناكك اايي شيء خاررجج عنن 

ة.تعززيیتهھ. ووهھھھي دداائًما كافيی  
 

ضيیقكك لنن يیفووقق اابدًداا تعززيیة هللا. االيیسس هھھھذذاا خبرر رراائع؟ ضيیقكك لنن يیفووقق اابدًداا االتعززيیة االتي يیمنحنا اايیاهھھھا هللا. هھھھذذهه 
يي االذذيي يیعررفف ددَ يي منن هھھھوو كلي االسلططة٬، في يیَ ددَ هھھھي االصووررةة. عنددما نختبرر االضيیقق٬، نختبرر االضيیقق في هللا٬، في يیَ 
. اانا ال ااقوولل اانن هھھھذذاا يیسهھلل ااألمرر٬، وويیجعلنا نسيیرر ضيیقاتنا٬، ووفي يیدديي منن هھھھوو مصددرر كلل ررأأفة ووكافف لكلل تعززيیة

ووسطط االضيیقق٬، صخررةة مططلقة تشكلل  ووسطط االضيیقق ووكأنن شيیًئا لمم يیكنن٬، لكنن هھھھناكك صخررةة يیمكننا االووقووفف عليیهھا
فاررًقا ثوورريي في نظظررتنا للضيیقق في هللا.  

 
.هللا منن االررااحة مددستن  

يیختبرر تعززيیة  ٬،يیختبرر االضيیقق عنددما أأنهھ االمقططع هھھھذذاا عبرر سسبوول يیقوولل لذذلكك٬، وونتيیجة هللا٬، في نحنن نختبرر االضيیقق
 هللا ااختبارر تعززيیة لنا يیتيیح ألنهھ جيیدد٬، شيء هھھھوو االضيیقق ٬،االذذ. اانن يیختبررهھھھا بشكلل آآخرر أأبدداا يیمكنن ال بططررقق هللا
 االهھددفف ااذذاا ااخذذنا. حتى ذذلكك منن أأعمقق يیذذهھھھبب االضيیقق منن االغررضض فإنن ذذلكك٬، وومع. قبلل مننمم تكنن لدديینا ل ططررققب
 نختبرر. هللا منن االتعززيیة ااستمدداادد منن نتمكنن حتى هللا في منن االضيیقق نعانيااننا  تررىىس أأعمقق٬، خططووةة االضيیقق منن

وونن لتمدديیدد ززهھَ جَ مُ قاددرروونن وو ااآلننااننا  هھھھي وواالنتيیجة ٬،نختبرر تعززيیتهھ ٬،نختبرر االضيیقق ووعنددما ٬،هللا في االضيیقق
.ااآلخرريینن حيیاةة في هللا منن تلقيیناهھھھا االتي االتعززيیة  

 
 منن وواالغررضض. فقططعليیهھ  اانن االهھددفف منن االضيیقق ليیسس مرركزًزاا سسبوول يیقوولل. هھھھنا ووتكرراارراا مرراارراا يیقوولهھ ما هھھھذذاا

ددعووني ." االبعضض نابعض أأجلل منن نتعززىى نحنن: "هھھھوو يیقوولل. لآلخرريیننوو يیمتدد هھھھ. فقطط يیترركزز عليیهھ ال هللا تعززيیة
 هھھھوو ووهھھھذذاا تذذكيیرر٬،اال هھھھوو ووهھھھذذاا االووررااء٬، إإلى االووررااء إإلى ااررجعوواا 6،٬ وو 5،٬ 4،٬ ااآليیاتت في نظظرروواااا. هھھھذذاااارريیكمم 
.االبعضض نابعض أأجلل منن نعيیشش نحنن. ألنفسنا نعيیشش نعدد لمم. ةةذذتلماال جووهھھھرر  
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 لماذذاا" االغررضض٬، شررطط ووهھھھنا..."  حتى ٬،ضيیقاتنا كلل في يیعززيینا] هللا: "[وويیقوولل. 4 ااآليیة في يیقوولهھ ما ااسمعوواا
نستططيیع اانن نعززيي االذذيینن هھھھمم في كلل ضيیقة بالتعززيیة االتي نتعززىى نحنن بهھا منن  حتى" "... ؟سسبوول يیا هللا يیعززيیكك
 ذذلككك ٬،نافيی االمسيیح آآالمم ألنهھ كما تكثرر" 5،٬ ااآليیة. ااآلخرريینن تعززيیة منن تمكيیننا هھھھوو هللا تعززيیة منن االغررضض". هللا
.ااآلخرريینن جللأل حوولنا٬، تكثرر لمنن هھھھمم لمنن؟ تكثرر" تكثرر تعززيیتنا اايیًضا المسيیحب  

 
 عبرر مررررتتُ  إإذذاا ذذلكك؟ االتقططمم هھھھلل..."  فإنن كنا نتضايیقق فألجلل تعززيیتكمم ووخالصكمم" 6،٬ ااآليیة في يیقوولل ثمم٬،

 فيیكمم تنتج االتيفهھذذاا لتعززيیتكمم٬،  ٬،نايیْ ززَ عَ تَ  إإذذاا. ووخالصكك تككتعززيیل هھھھوو غررضضالف ووضيیقق٬، ووأألمم ووأأذذىى صعبة أأووقاتت
.االصبرر لتحملل نفسس االضيیقق االذذيي مررررنا بهھ  

 
-22: 11 كووررنثووسس 2 لىع اافتحوواا. االسفرر هھھھذذاا عبرر ووتكرراارراا مرراارراا هھھھذذاا بوولسس قوولليی  بوولسس يیتحددثثهھھھنا  ٬،28

 هھھھذذاا أأقرراا سيیئا٬، يیووما تووااجهھ أأنككا ااعتبررتَت كلم. االتي مرر بهھا تجارربباال ووجميیع ااآلالمم ووكلل االمصاعبب كلل عنن
.كثيیررب أأفضلل تشعرر جعلككسيی .االمقططع  

 
اانا . االكنيیسة أأجلل منن لي يیحددثث هھھھذذاا" هھھھوو٬، ووتكرراارراا مرراارراا هھيیقوولما  وولكنن ٬،ااألموورر هھھھذذهه أأنووااعع ااختبرر كلل لقدد

اانن نقبلل  ثقافتنا٬، في للعيیشش كليًیا مختلفة ططرريیقة يیا لهھا منن".  ااآلخرريینن أأجلل منن:" بوولسس يیقوولل ٬،"ااقبلل االضيیقق
 نكوونن أأنن لنا يیتيیح ألنهھ ٬،بقبوولل االضيیقق هللا نتبع ألننا ضيیقق هھھھذذاا. ليیسس ضيیًقا بسببب خططيیئتنا هھھھذذاا ٬،ووااتذذكرر. االضيیقق
.لآلخرريینن هللا تعززيیة منن أأكبرر قناةة  

 
. هھقال ما ااسمعوواا ؟22 لووقا في بططررسس مع االمحاددثة تلكك ااجررىى عنددما ووننتذذكرراا. يیسووعع قالهھ ما بالضبطط هھھھذذاا
 ي ططلبتت منن أأجلكك لكي ال يیفنىوولكن. ططلبكمم لكي يیغرربلكمم كالحنططة االشيیططانن هھھھووذذاا سمعانن٬، سمعانن: "قالل

لكي  اإإذذنً  االشيیططانن منحتتُ  لقدد:" لبططررسس يیسووعع يیقوولل "وواانتت متى ررجعتَت ثبتت ااخووتكك:"هھھھذذهه ووااااسمع ... "إإيیمانكك
 تشدديیدد على ااقاددررً  تكووننس لذذلكك٬، وونتيیجة إإيیمانكك٬، نىفيی وولنن االتجارربب٬،لكي تتمكنن منن عبوورر  ٬،يیغرربلكمم كالحنططة

"لمم تتصووررهھھھا ططررققب تككإإخوواا  
 

 أأننا مقتنع أأنا ييذذاالوو االكنيیسة إإلى يیتغلغلل ييذذاالاالفرردديیة  نووعع اانهھا. لدديینا االفرردديیة لنززعة مووااجهھة صووررةةيیا لهھا منن 
 االكنيیسة٬، في حتى. "لي هھھھي االتعززيیة االتي سأنالهھاوو ٬،ييووحدد عانيأس. يیقع علي شيء كلل" قوولليی. هھفيی ووقعنا قدد

 ما هھھھذذاا؟ خاللل مننهھھھوو االددررسس االذذيي يیعلمني اايیاهه هللا  ما:" هھھھوو دداائما نططررحهھ االذذيي االسؤؤاالل ٬،نختبرر االضيیقق عنددما
ً سيیئ الؤؤااس ليیسس ااهھھھذذ " هھھھذذاا؟ خاللل ننم هللا االذذيي يیرريیني اايیاهه  أأنن عليینا االذذيي االسؤؤاالل هھھھوو هھھھذذاا. ااإلططالقق على ا

 خاللل منن هللا االذذيي يیفعلهھ ما" نسألل٬، بددأأنا لوو ماذذاا. هھنسأل أأنناالذذيي نحتاجج  االووحيیدد االسؤؤاالل سسليی وولكنهھ ٬،نططررحهھ
 يیرريیهھ أأنن يیرريیددوو حيیاتي في هللا بهھ قوومميی االذذيي ما هھھھوو؟ منن عنن فعاليیة أأكثرر بشكلل ااآلخرريینن تعليیمم ي مننلتمكيین هھھھذذاا
ً  مختلفة بططرريیقة هههھھھذذ" ة؟االضيیق هھھھذذهه ااعبرر ووأأنا حوولي هھھھمم لمنن  قناةة جعلككت األنهھ ٬،االضيیقاتت الحتضانن للعيیشش كليیا

.لتعززيیتهھ  
 

ال  ٬،اانن هللا يیعززيینا لوو ماذذاا. ااألمرر في فكرر نن؟يیززعَ االمُ  لجعلنا وولكنن ال لتعززيیتنا نحنن ٬،اانن هللا يیعززيینا لوو ماذذاا
 هھھھنا نررااهھھھا االتي االصووررةة هھھھي هھھھذذهه. لشعبهھ ننيیززعَ االمُ  يیجعلنال يیعززيینا لكنهھ االلعبة٬، نهھايیة تتليیس هههھھھذذ ؟لتعززيیتنا نحنن

.1 كووررنثووسس 2 في  
 

 أأنا: "يیقوولل بوولسس. االصووررةة هه هھھھيهھھھذذ. لكي نررعى جررااحح بعضنا االبعضض االبعضض٬، نابعضنتعززىى منن ااجلل  نحنن
 ااسمحوواا اانظظرروواا٬،. قالهھ ما هھھھذذاا." ررهھھھيیبة أووقاتتب مررررتتُ  ألنني أأفضللبشكلل  كووررنثووسس فيتكمم ررعايی على قاددرر
: 7 كووررنثووسس 2 إإلى لووننصِ فتَ  ٬،فقطط صفحاتتاال ااقلبوواا بعضض. 7 كووررنثووسس 2 اانظظرروواا االى ؛اارريیكمم هھھھذذاا أأنن لي
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. االصووررةة هھھھذذهه ووااترر أأننكمم أأرريیدد ااآلنن٬،. عاشهھا االتي االضيیقاتت بعضض عنن سسبوولحدديیثث  منتصفف سنصلل االى. 5
.رراائعة صووررةة اانهھا  

 
ا أأَتيَْینَا إإِلَى َمِكُدوونيِیَّةَ لَْم يیَُكْن لَِجَسِدنَا  هھھھوو يیتحددثث عنن ضيیقهھ. يیقوولل " 5: 7كووررنثووسس  2ااسمعوواا  ألَنَّنَا لَمَّ

ااَحِة بَْل ُكنَّا ااذذااً هھھھوو " .ُمْكتَئِبيِیَن فِي ُكلِّ َشْيٍء: ِمْن َخارِرجٍج ُخُصوَماتٌت٬، ِمْن دَدااِخل َمَخاوِوففُ  َشْيٌء ِمَن االرَّ
يیتصاررعع. ااسمعوواا هھھھذذاا٬،   

اانَا بَِمِجيِء تيِیطَُس. وَوليَْیَس بَِمِجيیئهِِھ فَقَْط بَْل أأيَْیًضا بِالتَّعْ  يي ااْلُمتَِّضِعيیَن َعزَّ ِزيیَِة االَّتِي لِكنَّ هللاَ االَِّذيي يیَُعزِّ
 " ىى بهِھَا بَِسبَبُِكْم٬، وَوهھھھَُو يیُْخبُِرنَا بَِشْوقُِكْم وَونَْوِحُكْم وَوَغيْیَرتُِكْم ألَْجلِي٬، َحتَّى إإِنِّي فَِرْحُت أأَْكثََر.تََعزَّ 

 
 ٬،"سسططتيی عززتت كووررنثووسس في االكنيیسة. "كووررنثووسس كنيیسة عززيیةلت سسططتيی سسبوول أأررسلل تذذكرر٬، ذذلكك؟ فهھمتت هھھھلل
 ااألمرر حلقة. سسططتيی قبلل مننتعززىى  االعظظيیمم٬، يیأسهھ خضمم فيووهھھھوو  ٬،سسبوول بحيیثث سسططتيی عززوواا. سسبوول يیقوولل
 هللا أأنن االكنيیسة٬، ووااقع كووننت أأنن االمقصوودد ٬،لكنن .االصووررةة هھھھي هھھھذذهه. االتعززيیة االتي تددوورر هھھھنا دداائررةة نالدديی. كاملة
. هھھھنا االكنيیسة صووررةة هھھھي هھھھذذهه. حيیاتيتفيیضض تعززيیتكك في  بحيیثث حيیاتكك٬، في ليیفيیضض بتعززيیتهھ آآالمي في سيیعملل
.االبعضض بعضنابجررااحح  نهھتمم  

 
اانن يیسيیرر فيیهھ ووحددهه  شخصص ييهللا أل منن جررحح يیرريیدد هھھھناكك ليیسس. ووسطط جررااحهھ بمفررددهه أأحدد اانن يیسيیرر لمم يیشأ هللا

جررااحح  ررعايیةال فقطط لكنن . لكي نهھتمم بجررااحح بعضنا االبعضض االشيء هھھھذذاا صممم هھھھوو. هھھھذذهه ااإليیمانن عائلة في
بعضنا االبعضض.ااثقالل  حمللمنن  نتمكنن حتى ذذلكك هللا صممم قددل حررفيیا٬، وولكنن االبعضض٬، نابعض  

 
: وويیقوولل هھمم٬،يیططلق سووفف هللا أأنن كيیفف عنن يیتحددثث سسبوول. عظظيیمة كلمة هھھھذذهه. 11: 1 كووررنثووسس 2 إإلى عووددن
. تتررجمهھا االتي االكلمة جمالل تفقدد أأحررفف ستة منن كلمة هھھھي" مساعددةة" كلمة..." .وَوأأَْنتُْم أأيَْیًضا ُمَساِعُدوونن"

 في ططوويیلة ووااحددةة كلمة اانهھا. عظظيیمة كلمةلكنهھا . للمتعة فقطط ليیسس. االيیوونانيیةااليیكمم ددررسس صغيیرر في االلغة 
نة االيیوونانيیة صغيیررةة  يیوونانيیة كلماتت ثالثة هھھھناكك حسنا؟ هھھھنا٬، ووني قليیالً ااتبع. صغيیررةة يیوونانيیة كلماتت ثالثة منن مَكووَّ
ً  تأتي  ما لذذاا٬،". االعملل" يهھھھ ةوواالثالث" تحتت" يهھھھ ةوواالثانيی ٬،"مع" كلمة هھھھي ووأأوولل ووااحددةة٬،اال كلمةاال هههھھھذذ في معا

.هھھھنا" االعملل" وو" تحتت" وو" مع" بيینن تجمع ووااحددةة كلمة لدديینا هھھھوو  
 

 عنن يیتحددثث هھھھوو ٬،"مساعددةة" في عنهھ يیتحددثث ما. هھھھناووني ااتبع. االكنيیسة ننغيیرر معقوولة ع صووررةة اانهھا ااعتقدد
 عظظيیمة صووررةة االيیستت هھھھذذهه. االخددمة في ككمع وويیعملوونن االحيیاةة هھھھذذهه أأعباء تحتت معكك يیسيیرروونن االذذيینن االناسس

ً مع نسيیرر نحنن للكنيیسة؟  هھھھوو ووهھھھذذاا. هھھھنا االصووررةة هھھھوو هههھھھذذ. مأموورريیتنا في معا عمللنوو االحيیاةة هھھھذذهه أأعباء تحتت ا
. االبعضض بعضنا ااثقالل نحملل هھھھكذذاا. أأمرر هھھھذذااحملوواا بعضكمم ااثقالل بعضض" : "بوولسس قالل 2،٬: 6 غالططيیة سببب

.االبعضض بعضنا ااثقالل نحملل ااذذ. االمسيیح نامووسسهھھھكذذاا نتممم   
 

 هھھھذذهه لحملل إإلهھيیة مسؤؤووليیة لدديینا. هھھھموومهھ٬، ااوو صررااعاتهھ ووحددههمشيیئة هللا هھھھي ااال يیحملل ااحدد جررااحهھ٬، ااثقالهھ٬، 
 ووهھھھي ٬،في تعززيیتهھوو االضيیقق فيلنا  هللاي مشيیئة هھھھ هههھھھذذ. االكنيیسة هھھھذذهه أأنحاء كلل فيبهھا  نشترركك االتي ااألثقالل
.هھھھنا االصووررةة هھھھي هھھھذذهه. شرركة االمكسوورريینن نحنن الكنيیسة٬،ب يیتعلقق فيیما تذذكيیرر٬،  

 
" شرركاء" كلمة." عالميینن اانكمم كما اانتمم شرركاء في ااآلالمم كذذلكك في االتعززيیة اايیًضا: "ووتقوولل 1،٬ كووررنثووسس 2 في 7 آآيیة إإلى صللن

 االكتابب في أأخررىى ووفي ااماكنن عماللااأل سفرر في أأخررىى في عددةة ااماكنن" شرركة" تررجممووت حررفيیا٬،". كوويینوونيیا" كلمة يهھھھهھھھنا 
  كلل قناعع ووكأنن ووضع في ررغببن قدد. مشترركة ضيیقاتت لدديینا. مًعا االمشترركة ااألشيیاء هھھھذذهه لدديینا كيیفف عنن يیتحددثث وولكنهھ االمقددسس٬،
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 ااألمرر مووجوودد في. هھحيیات في ووصررااعاتت ووجررااحح ااحتيیاجاتت هھلدديیليیسس  مناووااحدد  هھھھناكك ليیسس وولكنن ٬،على ما يیرراامم دداائما هھھھوو شيء
.االكنيیسة كلل  

 
تعززيیة بعضنا  في نشارركك لكيصممنا  هللا أأنن هھھھوو ااألمرر في االجميیلل وولكنن ٬،ضيیقاتت بعضنا في نشارركك نحنن ٬،ااذذااً 

 ُمَصَمموونن ألننا صغيیررةة٬،اال مجمووعاتتاال عننكثيیرراا  نتحددثث االسببب هھذذاال. معا االحيیاةة نشارركك حننن ٬،ااذذااً . االبعضض
 مع يیحددثث أأنن يیمكنن ال. ااآلخرريینن االناسس كلل مع يیحددثث أأنن يیمكنن ال ووهھھھذذاا االبعضض٬، انبعض مع حيیاتنا لمشارركة
ً  خمسيینن أأوو ااآلخرريینن ااألشخاصص منن مئاتت  منن االنووعع ووهھھھذذاا االضيیقاتت منن االنووعع هھھھذذاا لمشارركة آآخرريینن شخصا
 بعضنا نشارركك ضيیقاتت ناأأن االجدديیدد٬، االعهھدد كنيیسة هھأأددرركت مافيیهھا  نددرركك مررحلة إإلى نصلل كيیفف. معا االتعززيیة
االبعضض؟ نالبعض عميیقة مضحيیة ررعايیة لدديینا هھووأأن االبعضض  

 
ً  لعباددةةل ذذهھھھببن ال نحنن. ااألسبووعع في ووااحددةةمررةة  غررفة في االبعضض انبعض بجانبب فقطط نجلسس ال نحنن  فقطط معا
ً  االمقددسس االكتابب لددررسس أأوو ً  نسيیررنحنن . معا ً  االحيیاةة ما تقددمهھ لنا هھھھذذهه كلل وونختبرر االحيیاةة٬، هھھھذذهه في معا  ٬،معا

 ٬،دداالجس منن عضوو ووااحدد يیتألمم عنددما. االتعززيیة في نشارركك فإننا لذذلكك٬، وونتيیجة ذذلكك٬، ووسطط وونشارركك االضيیقاتت
-24: 12 كووررنثووسس 1 في بوولسس يیقوولل ماذذاا  ٬،ااألعضاء تتألمم معهھكلل  دداالجس منن ووااحدد يیتألمم عضوو عنددما ؟26

ووحيیدًداا يیناجي  ليیستت االمسيیحيیة. االكنيیسة تصميیمم هھھھوو هھھھذذاا. معهھ فررححت ااألعضاء كلل ووااحدد٬، عضوو يیفررحح ووعنددما
 عليینا. منا كلل حيیاةة في ووتفيیضض ةة كلل مناحيیا هللا محبة تختررقق حيیثث شرركة مع االمنكسرريینن هھھھي االمسيیحيیة. ووحيیدد

.ةيیساالكن االمحافظظة على ذذلكك منن خاللل خددمتنا  
 

 االمضططهَھددةة االكنيیسة ددعمم في بحماسس سنكوونن منخررططيینن االكنيیسة هھھھذذهه في خرر لما نحننآآ سببب٬، جانبيیةمالحظظة 
 ووززنززااناتت سالسلل في يیعانوونن االذذيینن ووأأخووااتنا ناتإإخووكانن  إإذذاا االكنيیسة عارر على. االعالمم أأنحاء جميیع في

ووااال نبقى في  ٬،فيینا االيیهھمماانن تفيیضض االتعززيیة االتي  قصدد هللا. منااالفائضة  االتعززيیة ووننقَ لَ تَ يیَ  ال االيیوومم االسجوونن
 قصدد ووهللا كبيیررةة٬، ااختبرروواا تعززيیة لذذلكك٬، وونتيیجة. جمالل ااألمرر هھھھوو اانهھمم مرروواا بضيیقق عظظيیمم. نا االمرريیحةكررااسيی

 في االحرربب مززقتهھا االتي االقررىى في االسيیرر خاللل ططوويیال ووقتاااألمرر  ستغررققيی ال. حيیاتنا في اانن تفيیضض تعززيیتهھمم
 وواالصررااعاتت االشددةة في لكك االتعززيیة االقسووىى يیجلبب هھھھذذاا ووتكرراارراا٬، مرراارراا" أأكبرر هللا: "ووَسماعهھمم يیقوولوونن االسوودداانن

.لدديینا ما كللب ووعليینا قبوولهھا االكنيیسة٬، صووررةة هھھھي هھھھذذهه. هھاتووااجهھاالتي   
 

.هللا مجددب تهھلللن نحنن  
 نابعض أأجلل منننتعززىى . االبعضض نالبعض هللا منن االتعززيیة تمدديیدد منن نتمكنن حتى هللا في نحنن نختبرر االضيیقق

 فإنهھا ووااقع٬، االحقائقق هھھھذذهه تكوونن عنددما. هللا مجددب تهھلللن نحنن. ااألخيیررةة االحقيیقة هھھھذذههحددرر االى نيی ذذلكك كلل. االبعضض
 بهھذذهه مصممة هھھھي االسببب هھذذاال. قبلل منن لمم نستططع ااختباررهھھھا طُطررقق في هللا مجدد ووتذذووقق ووتجرربة لررؤؤيیة تقووددنا
.االططرريیقة  

 
ضيیقتنا االتي  منن جهھة ااإلخووةة٬، أأيیهھا ٬،ووااجهھلت أأنن نرريیدد ال فإننا: "يیقوولل 11،٬ إإلى 8 منن يیاتتآلل سسبوول صلليی عنددما
 ألنهھ ٬،ما هھھھوو مضحكك نووًعا ما هھھھنا٬، سسبوولااليیهھا  يیشيیرر اايیة ضيیقاتت بالضبطط نعررفف ال نحنن." آآسيیا في ااصابتنا
 االصعبة ااألووقاتت بعضض خاللل كانن يیسيیرر لكنهھ ٬،بهھا علمنايی ال هھھھوو ذذلكك بعدد وولكنن جهھلل٬،ن أأنن لنا يیرريیدد ال اانهھ قالل
-23: 11 كووررنثووسس 2 إإلى ووااستنادداا آآسيیا٬، في جدداا  االجسدديي٬، ااأللمم تضمنتت ااألررجح هھا علىأأن علممن ٬،28

ً  وورربما للضرربب٬، تعررضهھ في  كانن." نفسهھا االحيیاةة منن أأيیستتُ : "االذذيي يیقوولل بوولسس االررسوولل هھھھوو هھھھذذاا. االسجنن اايیضا
.قعرر االيیأسس  
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 االذذيي ما ااآلنن حتى هھاعررض قدد كانن االتي وواالتعززيیة االضيیقق منن االصووررةة هھھھذذهه كيیفف ترروواا أأننكمم أأرريیدد ذذلكك٬، وومع
لِكْن َكانَن لَنَا فِي أأَْنفُِسنَا ُحْكُم ااْلَمْوتِت٬،  : "9 ااآليیة منتصفف في يیقوولل. هھھھذذاا ااالستنتاجج ااسمعوواا. يیهھإإل ؤؤددييست

 لقدد. "عظظيیمة يیا لهھا منن عباررةة" لَِكْي الَ نَُكونَن ُمتَِّكليِیَن َعلَى أأَْنفُِسنَا بَْل َعلَى هللاِ االَِّذيي يیُقيِیُم ااألَْمَوااتتَ 
".ااألمووااتت يیقيیمم االذذيي هللا على وولكنن نفسي٬، على عتمدداا مم ااعددل أأنني لددررجة وواالسجنن لضررببل تعررضتتُ   

 
 هللا أأنن يیعلمم كانن ٬،ضيیقق لهھ نقططة أأعمقق منتصفف في هھھھنا بوولسس هھيیقوول ما. ثقافتنا في جدداا عادديي غيیرر يیبددوو هھھھذذاا
 هه هھھھيهھھھذذ. يیأسهھ ووسطط في تعززيیهھ كانتت االتي االقووةة هھھھي ااألمووااتت منن االمسيیح تتأأقام االتي االقووةة أأنن اانتصاررهه٬، هھھھوو

االذذيي نجانا : "وويیقوولل ٬،يُیكملل. صنا اايیًضامخل لكنهھ اانتصاررنا٬، فقطط ليیسس. بوولل يیقوولل ٬،"اانتصاررنا هھھھوو هللا. "االصووررةة
 هللا اانن االيیأسس٬، منتصفف في حتى هھھھنا٬، االكبررىى االثقة بعضض عنن سسبووليیعبرر ." ووهھھھوو يُیَنجي ٬،مووتت مثلل هھھھذذاا منن
ً . يُیَنجي .دداائما نعمم٬، اايیهھا االررااعي؟ دداائما  

 
 بططررسس االسجنن؟ في هھھھماكال وويیعقووبب بططررسس ووننتذذكرر. 12 أأعمالل إإلى ااعوودد فيیهھ أأنن أأرريیدد االذذيي االمكانن هھھھوو هھھھذذاا

 هھھھذذاا؟ ما. االسجنن في يیعقووبب ررأأسس عططِ ووقُ . االخررووجج على ساعددهه مالكا خاللل منن بأعجووبة االسجنن منن يیهھرربب
 بلل عنددهھھھا. هھھھناكك حيیاتهھ لمم تنتهھ ٬،يیعقووبب ررأأسس قططع تمم عنددما. ال بالططبع ؟َخلصَُص بططررسس وويیعقووبب لمم يُیَخلَّصص هھھھلل
. ليیعقووبب ااألمرر مهھمم جدًداا يیكنن لمم. وواالقبرر وواالخططيیئة االمووتت االهھ غلبب ااألمووااتت٬، يیقيیمم االهھ ألنهھ لدديینا حيیاتهھ٬، بددأأتت

.كانن لدديیهھ اابدديیة مع مجدد هللا اامامهھ  
 

هھھھوو  اانهھ. يیخلِّصص دداائما هللا لكنن االتجارربب٬، ي منتصففف هللاخلصنا يیُ  أأحيیانا. منن االتجارربب هللاخلّصنا يیُ  أأحيیانا
ي أأيَْیًضا  : "يیقوولل. بوولسس يیقوولهھ ما ااسمعوواا. أأملنا هھھھوو وو مخلصنا هھھھوو ٬،نااانتصارر االَِّذيي لَنَا رَرَجاٌء فيِیهِھ أأَنَّهھُ َسيیُنَجِّ

 ااألملل سسبوولل كانن. نهھايیةاال في ما يیرراامم على ااألموورر تسيیررس رربما أأنن في ةررغب مجرردد هههھھھذذ كننت لمم..." .فيِیَما بَْعدُ 
 يهھھھ ههووهھھھذذ ٬،االحيیاةة هھھھذذهه االتي قدد تجلبهھا لهھ ااألموورر أأصعبب في حتى االضيیقاتت في غررضض لهھ هللا أأنن االصامدد

.االمقددسس االكتابب في االغالفف إإلى االغالفف منن صووررةةاال  
 

 هھھھددفف لدديیهھ هللا أأنن ررجاؤؤهه حقيیقة كانن." للخيیرر هللا هھستخددماا للشرر٬، االعالممااررااددهه  ما" قوولل٬،يی 50،٬ االتكوويینن سفرر يف
 ؟االررجاء هھھھوو ما. هھكل االمقططع هھھھذذااصص فيیهھ لخَ االذذيي يیُ  االمكانن هھھھوو ووهھھھذذاا حيیاتنا٬، في ااألووقاتت أأحلكك ووسطط في حتى
 االال متناهھھھيیة حكمتهھ في االضيیقق يیستخددمم هللا أأنن أأجلنا٬، منن االضيیقق يیستخددمم هللا أأنن هھھھوو االررجاء: هھھھذذاا هھھھوو االررجاء
.لمم نكنن لنررهه بغيیررهھھھا ططررقق في لنا نفسهھ إلظظهھارر  

 
 Malcolm ووصفهھا .االمقددسس االكتابب هھا كتابيیة ووفي كللوولكن ٬،قبوولهھا سهھلليی حقيیقة هههھھھذذ أأنن أأقوولل لنن

Muggeridge  قالل٬،. أأفضللبشكلل  
 

 أأعوودد. خاصص بشكلل وومؤؤلمة بددتت حيینهھا مقفررةة تجارربب االى االووررااء إإلى أأنظظرر أأنا ٬،عقَ تووَ مُ  هھھھوو ما عكسس على
 75 في تعلمتهھ شيء كلل أأنن كاملل٬، صددققب االقوولل يیمكنني االووااقع٬، في. باكتفاء مميیزز االتجارربب تلكك إإلى بذذااكررتي
.االسعاددةة ططرريیقق عنن ووليیسس ااأللمم خاللل منن كانن ٬،ووجوودديي ووأأنارر عززززكلل ما  االعالمم٬، هھھھذذاا في عاما  

 
ووعما خلقنا  هللا عنن نكتنززهھھھا أأشيیاء إإلى وويیحوولهھا حيیاتنا٬، في ااألموورر أأصعببيیأخذذ  هھاال لدديینا أأنن شاكرريینناالستمم 
؟لنكوونهھ  
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 أأجلل منن االضيیقق يیستخددمم هھھھوو ألجلنا٬، فقطط ليیستت لكنهھا. فيینا فيیضضووتعززيیتهھ ت أأجلنا منن االضيیقق يیستخددمم هللا
 في أأيیضا نشترركك ٬،االضيیقق في نشترركك عنددما ووأأنهھ ااآلخرريینن٬، نا منن تعززيیةتمكيین هھھھوو منن االضيیقق هھھھددفهھ. ااآلخرريینن
 منن ووااحدد كلل ألنن صغيیررةة٬،اال مجمووعاتتلل أأنفسنا ووسنقددمم صغيیررةة٬،اال مجمووعاتتالب نقوومم االسببب هھذذاالوو ٬،االتعززيیة
 عائالتت بحاجة هھھھناكك. مهھمم هھھھوو االصررااعاتت هھھھذذهه منن صررااعع ووكلل االجررااحح هھھھذذهه منن جررحح ووكلل ااالحتيیاجاتت هھھھذذهه
 منا كلل. وواالددعمم للمساعددةة يیحتاجوونن أأشخاصص ووهھھھناكك ددعمم٬، إإلى تحتاجج ززيیجاتت ووهھھھناكك وواالددعمم٬، االررعايیة إإلى
.ااألمرر هھذذااعليینا ااالنتباهه ل. انووحدد اانن نحملهھا ليیسس هھھھددفف هللا ااثقالل لدديیهھ  

 
 نمررّ  عنددما ميیلل٬، لدديینا ٬،على االتططررفف ااألوولل. لنسيیانن ااألمرر بسببب تططررفيینن االكنيیسة في ميیلل لدديینا أأنن أأعتقدد
. ااإلمكانن قددرر بشكلل حساسس هھھھذذاا أأقوولل أأنن أأرريیدد. لإلنغالقق ميیلل لدديینا ٬،ووتجارربب صررااعاتتوو صعبة أأووقاتت خاللل
 ٬،لستت ااحاوولل اابدًداا أأنا٬،. لنا هھھھا هللايیقصدد لمم االتي االمعززوولة االفرردديیةوو االنفسس ررثاءب تخبططاال في للبددء ميیلل لدديینا

 هللا قصدد منن االقصيیدد بيیتت قددنفس ا٬،نووحدد ووسطط االضيیقق االمشي حاوولنا ننإإ: هھھھذذاا أأقوولل يوولكن ٬،ااالستخفافف بالجررحح
.لظظررووفنا  

 
ً  أأددرركك أأنا أأخررىى٬، ناحيیة منن  ااشترركوواا معنا في االضيیقق ووااأللمم االذذيینن منا االكثيیرر هھھھناكك االكنيیسة هھھھذذهه عبرر أأنن تماما
 هھھھذذهه عبرر مماثلة قصصص هھھھناكك ااعتقدد اانن٬، قبلل منن عليیهھ كنا مما أأكثررااننا تأذذيینا  االنتيیجة كانتتوو االكنيیسة٬، في

 أأنن يیمكنن ال أأننا أأقوولل أأنن أأرريیدد ال االووقتت٬، نفسس في وولكنن ٬،ااألذذىى ذذلكك منن تقليیللال ااحاوولل اابدًداا٬، اال ٬،اانا .االكنيیسة
 لمشارركة االصووررةة هھھھذذهه وونررىى معا عليینا اانن نتضامنن. هھھھنا االمعززوولة االفرردديیة نززعة إإلى تررااجعنوو ااألمرر أخذذن
 مجمووعاتتاال عنن نتحددثث عنددما هھھھوو تووجهھنا هھھھذذاا. االبعضض بعضهھا مع االتعززيیة فيوو االضيیقق في كنيیسةاال
.جميیعا لنا هللا االذذيي يیرريیددهه االمجتمع نووعع هھھھوو هھھھذذاا ألنن صغيیررةة٬،اال  

 
االضيیقق منن  يیستخددمم هللا أأخيیرراا٬، ثمم ااآلخرريینن٬، أأجلل منن االضيیقق يیستخددمم هللا. االبعضض نابعض أأجلل منن نعاني نحنن

 في تلكك االتعززيیة سكبب على قاددرر ووهھھھوو ٬،خاللل االضيیقق هللا يیعززيینا عنددما أأنهھ بوولسس٬، ررجاء هھھھوو هھھھذذاا. ااجلل نفسهھ
 االسببب هھذذاال. !ا عظظيیمً  ااً مجدد وويیعططي هللا في كبيیررةة تعززيیة يیجدد االشخصص أأنن هھھھي االنتيیجة آآخرر٬، شخصص حيیاةة

 في االناسس نرريیدد ألننا 1،٬ كووررنثووسس 2 مثلل معا االحيیاةة سنشارركك االسببب هھذذاال. صغيیررةةاال مجمووعاتتسنقوومم بال
 حيیاتنا٬، في تتددفقق أأنن وونرريیددهھھھا ٬،عظظيیمة هللا تعززيیة أأنن يیعررفوواا أأنن االددوولل جميیع ووفي االمدديینة هھھھذذهه أأنحاء جميیع
سهھلة  أأوو ووقلووبنا عقوولنا ااالستعابب في سهھلة هھھھي االحقائقق هھھھذذهه إإنن ااقوولل لستت أأنا. عظظيیمماال ههمجدد يیرروونن بحيیثث

.االصووررةة هھھھذذهه وويیووضح االضووء يیسلططأأنن االصليیبب يیشررحح٬،  كيیفف معي تفكرروواا أأنن ممأأرريیددك وولكنن ٬،ااالستقبالل  
 

 ااسمهھ٬، ٬، ليیتمجددحتى االصليیبب على ااختبرر ااأللمم ووااحددةة٬، مررةة لمم يیخططئ االذذيي االجسدد في هللا هللا٬، اابنن يیسووعع٬،
 في نجلسس نستططيیع اانن سنة٬، 2000ووبعدد  ٬،لكي أأجلنا منن تألمم. ااألبدديیة هللا تعززيیة منا ووااحدد كللل ددَ مِ يیَ  أأنن يیستططيیع
فيیهھا كلل هھھھذذاا  يیأتياالتي  االصووررةة ووهھھھ االصليیبب. نا اايیاهھھھاأأعططا للتعززيیة االتي االعظظيیمم االمجدد عططيیهھوون االقاعة٬، هھھھذذهه
 جعلنايیا رربب٬، اا. االبعضض انبعض وومع االبعضض انلبعض االكنيیسة كوونننوو كنيیسةننهھضض ك الصليیببب ددعوونا ااذذااً  معا٬،
ً مجتمع  ااألممم ووجميیع االمدديینة هھھھذذهه ااحتيیاجاتت لتلبيیة بشددةة يیهھتمم االبعضض٬، نابعض ااحتيیاجاتت لتلبيیة بشددةة يیهھتمم ٬،ا

ً عظظيیم ااً مجدد تعططيیكك ططرريیقةب ذذلكك فعللااجعلنا نوو .حيیاتنا منن تفيیضض االتي االعظظيیمة االتعززيیة منن ا  
 

 ذذلكك فعللب ااالكتفاء حتى يیمكننا ال. كنيیسة ووتسميیة ذذلكك ااآلنن بعدد االعباددةة خددمة في لجلووسسبا ااالكتفاء يیمكننا ال
 إإيیمانن٬، مجتمع أأننا هھھھي االنقططة. االجدديیدد االعهھدد هھھھذذاا ليیسس هھھھددفف. ووتتميیمم هھھھددفف االمقددسس االكتابب ددررسس االى وواالذذهھھھابب
ً  االصررااعاتت ووهھھھذذهه ااآلالمم ووهھھھذذهه ااألثقالل هھھھذذهه خاللل نسيیرر. معا االحيیاةة نشاططرر وونحنن  االبعضض٬، لبعضنا نهھتمموو ٬،معا
.كنيیستهھ في عظظيیمم مجدد علىهللا  يیحصلل لذذلكك٬، وونتيیجة ٬،أأثقالل بعضنا االبعضض حمللوون  
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 ااذذااً ماذذاا ااآلنن؟
 

اانن يینخررطط بسيیررهه االحيیاةة  كانن كنيیسةاايیة  في صالةةلل شخصص يیذذهھھھبب لكلل تحددييَّ . نتحددىى اانفسنا أأنن أأرريیدد
 بعضهھب بشددةة يیهھتمم مجتمع هللايیجعلنا  أأنن نصلي أأنن أأرريیدد. هھھھناكك االمؤؤمنيینن منن صغيیررةة مجمووعة مع تهھامشارركوو

 هھھھوو هھھھذذاا. ااآلخرريینن مع ااألشيیاء هھھھذذهه حملليیل منا ووااحدد كلل صممم قدد هللا أأنن حقيیقة في ووااررتفك كمم ااننأأرريیدد. االبعضض
 نتشارركك حيیثث٬، 1 كووررنثووسس 2 مثلل مجتمع هللايیجعلنا  اانن نصلي أأنن ووأأرريیدد االكنيیسة٬، في للعالقاتت هللا تصميیمم
ً  وونتألمم ً  تعززيیتهھ في نشارركك فإننا لذذلكك٬، وونتيیجة ٬،معا .معا  


