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Sin in the Camp 
Part 4 
Dr. David Platt 
February 24, 2008 
 
 

4خططيیئة في االمحلة٬، االجززء   
-1: 20عدددد  13  

 
 

. بدداايیة االعهھدد 20حسًنا٬، اانن كانن لدديیكك كتابب مقددسس٬، ووآآملل اانهھ لدديیكك٬، ااددعووكك على اانن تفتحهھ معي على عدددد 
–االقدديیمم. تكوويینن٬، خررووجج٬، الوويیيینن  خاللل االعظظاتت االقليیلة ااآلخيیررةة ررأأيینا االخططيیئة في  .20رراابع سفرر هھھھوو االعدددد  

محلة شعبب ااسرراائيیلل ووهھھھمم يیصنعوونن االعجلل االذذهھھھبي وويیسجددوونن ليیعددبوواا صنًما بددلل اانن يیعبددوواا هللا٬، تماًما بعدد اانن 
٬، وولقدد ررأأيینا عووااقبب االخططيیئة االووخيیمة في االمحلة. أأُعتقوواا منن االعبوودديیة في مصرر. كانوواا يیعبددوونن عجالً ذذهھھھبيًیا

نتائج االخططيیئة على ررجلل ووااحدد٬، عخانن٬، بإخبائهھ االحرراامم في خيیمتهھ٬، ووررأأيینا نتيیجة  7في يیشووعع وومنن ثمم ررأأيینا٬، 
هھھھذذهه االخططيیئة على شعبب هللا ككلل.   

 
٬، حيیثث نررىى االخططيیئة في االمحلة منن آآخرر ررجلل قدد نفكرر بهھ بيینن شعبب ااسرراائيیلل. سننظظرر االى 20نصلل االى عدددد 

لل االذذيي ووقفف اامامم فررعوونن بقووةة هللا؛ االررجلل االذذيي االررجلل االذذيي ددعاهه هللا ليیخلصص شعبب ااسرراائيیلل منن مصرر؛ االررج
االووصايیا منهھ  ووسطط االبحرر ااألحمرر؛ االررجلل االذذيي كانن لهھ اامتيیازز مقابلة هللا على االجبلل ووااخذذْ  قادد شعبب هللا

ررأأىى ووجهھ هللا كما ررجلل يیخاططبب صاحبهھ. سنررىى  33ووااعططائهھا لشعبب هللا؛ االررجلل االذذيي يیقوولل عنهھ خررووجج 
–تهھ. اانهھ مووسى هھھھذذاا نفسهھ مع خططيیئة في خيیم اانا مقتنع٬، ااحدد ااكثرر االمقاططع االمحززنة في االعهھدد االقدديیمم كلهھ٬، في  

االكتابب االمقددسس كلهھ٬، ووهھھھي كلمة نحتاجهھا نحنن االيیوومم.  
 

–ا االتأثيیرر ااألكبرر في حيیاتي ماالكنيیستانن االتي كانن لهھ –هھھھما هھھھذذهه االكنيیسة وواالكنيیسة االتي تررعررعتت بهھا   لقدد  
الل شيیلي هھھھوو صحيیح. قالل "عنددما يیسقطط قاددةة االكنائسس٬، يیجررحوونن نتائج خططيیئة قاددتهھا. ووما قالهھ ماررش ااختبررتا

ررعتت بهھا ااوو هھھھذذهه االكنيیسة االكثيیرر منن االمؤؤمنيینن معهھمم" ووهھھھذذاا صحيیح. لألسفف٬، اانا ال ااعتقدد اانن االكنيیسة االتي تررع
انن في مجتمعنا. نحنن نعيیشش في حضاررةة االيیوومم يیمتازز قاددةة االكنيیسة بهھا بالخططيیئة االجنسيیة٬، بعددمم هھھھما شاذذت
ادديیة٬، ووبالتعجررفف االمتكبرر.االنززااهھھھة االم  

 
وومنذذ اانن ااصبحتت ررااعي االكنيیسة هھھھنا٬، ااصبحتت ااكثرر قناعة منن قبلل اانن االحرربب االررووحيیة تعملل في حيیاةة قاددةة 
االكنيیسة. ال فقطط في االكنيیسة عامة وولكنن في هھھھذذهه االكنيیسة بالذذااتت. سيیددااتي ووساددتي٬، االحقيیقة هھھھي اانن هھھھناكك 

ليیسس اانن ااعظظ عنن قاددةة وواالهھددفف  20خططيیئة في خيیمة قاددةة هھھھذذهه االكنيیسة. اارريیددكمم اانن تنظظرروواا معي االى عدددد 
٬، ووااووال اانن ااعظظ نفسي٬، وومنن 20االكنيیسة االسابقيینن ااوو عنن هھھھذذاا االشخصص ااوو ذذااكك. االهھددفف هھھھوو اانن ننظظرر االى عدددد 

–ثمم كلل قائدد في هھھھذذهه االكنيیسة  –كلل قائدد أليي خددمة في هھھھذذهه االكنيیسة   ليیسس فقطط لكلل قائدد في هھھھذذهه االكنيیسة بلل  
االتي٬، كنتت ااددررسهھا هھھھذذاا ااألسبووعع وواانا اافكرر االمررةة تلوو  لكلل مشررووعع قائدد في هھھھذذهه االكنيیسة. هھھھذذهه ااحددىى االمقاططع

يیا رريیتت ااحددهھھھمم علمني هھھھذذاا االمقططع عنددما كانن هللا يیددعووني للخددمة" ااذذاا لكلل قائدد ااوو مشررووعع قائدد٬، ال ااألخررىى "
اانهھ حانن االووقتت  اا االبثث عبرر ااالنتررنتت٬، االحقيیقة هھھھيفقطط في هھھھذذهه االكنيیسة. بلل لكلل قائدد ااوو مشررووعع قائدد يیسمع هھھھذذ

سووعع االمسيیح اانن تنهھضض ووتفضح االخططيیئة في مخيیمم  قاددتهھا. لكنيیسة يی  
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ووال شكك اانن هھھھذذهه ااصعبب ررسالة ااعظظهھا عنن االخططيیئة في االمحلة ألنهھا مووجهھة ضدديي أأووالً. إإيیانن باوونددسس يیصفهھا 
بشكلل اافضلل. قالل "بيینما االكنيیسة تبحثث عنن ططررقق اافضلل٬، هللا يیبحثث عنن ررجالل اافضلل. ما تحتاجهھ االكنيیسة 

سائلل٬، لكنهھا تحتاجج ررجاالً االيیوومم ال ااألفضلل ااوو االمززيیدد منن االمعددااتت٬، ال أأفضلل ااوو ااحددثث االمنظظماتت وو ااجدددد االوو
ليیسس منن االغرريیبب ااننا لمم نختبرر مللء برركة حضوورر هللا في هھھھذذهه االكنيیسة يیستططيیع االررووحح االقددسس اانن يیستخددمهھمم." 

بيینما نحنن نكبرر فررحيینن مكتفيینن وومررتاحيینن ووغيیرر متووقعيینن لخططيیئة االقاددةة في هھھھذذهه االكنيیسة.  
 

قائدًداا في االكنيیسة لذذاا منن االجيیدد اانن هھھھذذهه االعظظة ال  االعمقق٬، ووإإنن كنتت تفكرر قائال "اانا لستت ننززلل االىلذذاا اارريیدد اانن 
تنططبقق علي" اارريیدد اانن ااذذكرركك اانن كلل فرردد في هھھھذذهه االكنيیسة يیتأثرر بقاددةة هھھھذذهه االكنيیسة. ووهھھھذذاا اامرر كتابي. هھھھكذذاا 

–صممم هللا ااألمرر. لقدد ااعططى  ٬، هھھھؤؤالء االقاددةة٬، ٬13، يیقوولل اانهھ ااعططى قاددةة االكنيیسة كعططيیة. عبرراانيیيینن 4اافسسس  
–يیقوولل   يیعططووننسووفف  ألجلل نفووسكمم كأنهھممألنهھمم يیسهھرروونن  ٬، "ااططيیعوواا مررشدديیكمم ووااخضعوواا13تقوولل عبرراانيیيینن  
اااليیة تقوولل "ااخضعوواا لمررشدديیكمم ألنهھمم ٬، اانهھا آآيیة متووااضعة جدًداا. اايیهھا االقاددةة٬، 17: 13" عبرراانيیيینن اًباحس

سيیعططوونن حساًبا عنن سهھررهھھھمم على نفووسكمم"  
االكنيیسة. إإيیانن باوونددزز يیكملل قائال٬، ااتبعوواا معي. يیقوولل: ما منن شكك اانن قيیاددةة االكنيیسة تؤؤثرر بكلل شخصص في 

اانهھا مصنووعة منهھمم٬، االكنيیسة  ووأأ"كنيیسة هللا تصنع قاددةة ووهھھھي مصنووعة منن قاددةة. ووسووااء كانتت صنعتهھمم 
ستكوونن كقاددتهھا. ناددرًراا ما تثوورر االكنيیسة ااوو تقوومم على دديیانة قاددتهھا" هھھھذذاا ااقتباسس مقنع٬، سمعتت قبلل اانن ااصبح 

قوولوونن االكنيیسة تكوونن مثلل قائددهھھھا ااوو اانن االكنيیسة ال تستططيیع االتقددمم ااكثرر مما يیستططيیع ررااعٍع٬، سمعتت االناسس يی
سماعهھا ااآلنن٬، ووااالددررااكك اايیهھا االشيیووخخ٬،  ًفا سماعع تلكك االعباررااتت حيینهھا٬، مننررااعيیهھا االتقددمم ررووحيًیا. كانن شيیًئا مختل

ررااكك اانن االكنيیسة لنن وواالررعاةة٬، ووفرريیقق االعملل٬، ووقاددةة االمجمووعاتت االصغيیررةة٬، قاددةة كنيیسة بررووكك هھھھيیلزز كلهھمم٬، اادد
تنهھضض ااكثرر منن قاددتهھا.   

 
–وواانا ااعتقدد  –ااعتقدد اانن هھھھناكك ناسس ليیسوواا منن ااتباعع االمسيیح٬، ووليیسوواا   لنن يیددعوونن اانفسهھمم جززء منن االكنيیسة  

مهھمم جدًداا. ألنني على يیقيینن اانن هھھھناكك االكثيیرريینن  20حتى. لكنن حتى اانتمم٬، اارريیددكمم اانن تعلموواا لما ااعتقدد اانن عدددد 
يینن تقسوواا تجاهه االمسيیح بسببب ما تعلمووهه منن حيیاةة قاددتهھمم في االكنيیسة. وواانا ااسفف ااشدد منن االناسس في مجتمعنا االذذ

 20ااألسفف لذذلكك. ووآآملل إإنن كنتت ووااحدد منهھمم ااوو إإنن لمم تكنن منن اابتاعع االمسيیح ااصال٬ً، ااملل اانكك ستررىى ااهھھھميیة عدددد 
في االكنيیسة.  

 
 

 االقيیاددةة االملكووتيیة تتططلبب...
 

–سننظظرر ااألنن في صووررةة االخططيیئة في خيیمة مووسى. ووما سنفعلهھ هھھھوو ااننا سنررىى بعضض االمميیززااتت  حًقا٬، بعضض  
متططلباتت االقيیاددةة في ملكووتت هللا. وولكلل ميیززةة٬، اارريیددكمم اانن ترروواا ططررًقا للصالةة منن ااجلل االقاددةة. هھھھذذاا اامرر كتابي 

عليینا االقيیامم بهھ. اانهھ اامرر منن االعهھدد االجدديیدد عليینا فعلهھ.   
 

تماًما بعدد ااآليیة االتي قررأأناهھھھا سابًقا٬، يیقوولل كاتبب عبرراانيیيینن٬، "صلوواا ألجلنا" بوولسس عبرر كلل  18 :13عبرراانيیيینن 
 االعهھدد االجدديیدد يیقوولل "صلوواا لي٬، صلوواا ألجلنا" اانهھا مسؤؤووليیة كتابيیة للكنيیسة بأنن تصلي منن ااجلل قاددتهھا. ااذذاا كيیفف

هھھھوو اانن ااررجووكمم اانن تصلوواا  20دددد تصلي منن ااجلل االقاددةة في كنيیستكك؟ هھھھذذاا جززء مما اارريیدد اانن اافعلهھ بناًء على ع
منن ااجلي وواانن تصلوواا منن ااجلل االقاددةة في هھھھذذهه االكنيیسة.  
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لذذاا ما سنفعلهھ ااألنن هھھھوو ااننا سنررىى متططلباتت٬، وومميیززااتت االقيیاددةة االملكووتيیة وومنن ثمم سنررىى كيیفف يیؤؤثرروونن على 
اايیة  االمقددسسااتبعوواا معي. ااحددىى ااحززنن االصوورر في كلل االكتابب  1: 20عدددد االططرريیقة صالتنا للقاددةة في االكنيیسة. 

1:  
 

"ووااتى بنوو ااسرراائيیلل االجماعة كلهھا٬، االى برريیة صيینن في االشهھرر ااألوولل. ووأأقامم االشعبب في قاددشش ووماتتت هھھھناكك 
فنتت هھھھناككمرريیمم ووددُ   

 
وولمم يیكنن ماء للجماعة فاجمتعوواا على مووسى ووهھھھارروونن. ووخاصمم االشعبب مووسى ووكلمووهه قائليینن: "ليیتنا فنيینا فناء 

عة االرربب االى هھھھذذهه االبرريیة لكي نمووتت فيیهھا نحنن وومووااشيینا؟ وولماذذاا ااخووتنا أأمامم االرربب. لماذذاا ااتيیتما بجما
ااصعددتمانا منن مصرر لتأتيیا بنا االى هھھھذذاا االمكانن االررددييء؟ ليیسس هھھھوو مكانن ززررعع ووتيینن ووكررمم ووررمانن٬، ووال فيیهھ ماء 

للشرربب!"  
 

فأتى مووسى ووهھھھارروونن منن أأمامم االجماعة االى بابب خيیمة ااالجتماعع ووسقططا على ووجهھيیهھما 
ووكلمم االرربب مووسى قائالً: خذذ االعصا ووااجمع االجماعة اانتت ووهھھھارروونن  فتررااءىى لهھما مجدد االرربب

ااخووكك٬، ووكلما االصخررةة اامامم ااعيینهھمم اانن تعططي ماءهھھھا٬، فتخررجج لهھمم ماء منن االصخررةة ووتسقي 
االجماعة وومووااشيیهھمم".  

 
فأخذذ مووسى االعصا منن اامامم االرربب كما اامررهه. ووجمع مووسى ووهھھھارروونن االجمهھوورر اامامم االصخررةة 

ررددةة أأمنن هھھھذذهه االصخررةة ُنخررجج لكمم ماء؟" ووررفع مووسى يیددهه ووضرربب فقالل لهھمم: ااسمعوواا اايیاهھھھا االم
االصخررةة بعصاهه مررتيینن٬، فخررجج ماء غززيیرر فشرربتت االجماعة وومووااشيیهھا.  

 
ِمنن ااجلل اانكما لمم تؤؤمنا بي حتى ُتقددساني اامامم أأعيینن بني "فقالل االرربب لمووسى ووهھھھارروونن: 

."ااسرراائيیلل لذذلكك ال ُتددخالنن هھھھذذهه االجماعة االى ااألررضض االتي ااعططيیتهھمم اايیاهھھھا  
 

-1: 20هھھھذذاا ماء مرريیبة حيیثث خاصمم بنوو ااسرراائيیلل االرربب٬، فتقددسس فيیهھمم. (االعدددد  13.(  
 

٬، 20سنة قبلل االعدددد  40لكي نفهھمم ما يیحصلل هھھھنا٬، عليینا اانن نفهھمم االمضموونن هھھھنا. عليینا اانن نددرركك اانهھ حوواالي 
–كانن شعبب هللا في نفسس هھھھذذاا االمكانن  كك مكانن يیددعى قاددشش٬، كانوواا قدد تحرررروواا منن عبوودديیة مصرر ووعلى ووش 

ددخوولل ااررضض االمووعدد. ووهللا جلبهھمم االى هھھھذذهه ااألررضض ووقالل "سأعططيیكمم هھھھذذهه ااألررضض" ااررًضا تفيیضض لبًنا ووعسلل٬، 
لمم تتخايیلووهھھھا منن قبلل.   

 
ووررااحوواا يیتكلموونن عنن كمم  12جاسووًسا ليیتفحصوواا ااألررضض. فعادد هھھھؤؤالء االجووااسيیسس االل  12لذذاا قاموواا بإررسالل 

اانن ااألررضض صعبة االمنالل بالنسبة لهھمم. بددأأوواا يیتكلموونن عنن كيیفف اانهھمم ال يیحتاجوونن أأنن يیثقوواا با) ليیأخذذوونن 
قوولوونن نفسس ااألمرر ما ااألررضض. ووبددأأ االشعبب يیثوورر وويیقوولل "ال نحتاجج اانن نددخلل ااألررضض" كانن كلل االجووااسيیسس يی

–عدداا ااثنيینن منهھمم  يیشووعع ووكالبب. فووقفف يیشووعع ووكالبب ووقاال "يیجبب اانن نثقق با3 ووبكلمتهھ وونددخلل ااألررضض" فثارر  
االشعبب ضددهھھھما قائالً "ال نرريیدد اانن نددخلل ااألررضض٬، ال نرريیدد أأنن نثقق با1" ووعاددوواا. ووفي ذذلكك االيیوومم في قاددشش٬، قالل 

برريیة٬، سأددخلل شعبي ااررضض االمووعدد٬، وولكنن ووال شخصص ووااحدد منن هللا لشعبهھ "جيیلل بكاملهھ سيیتووهه هھھھنا في هھھھذذهه اال
هھھھذذاا االجيیلل سيیددخلل ااررضض االمووعدد باستثناء يیشووعع ووكالبب."  
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فعاددوواا منن عندد حددوودد ااررضض االمووعدد. ووبعدد اارربعيینن سنة٬، تائهھيینن في االبرريیة. عاددوواا االى نفسس االمكانن بعدد كلل هھھھذذاا 
اا اامرر عادديي بالنسبة لشعبب ااسرراائيیلل. كانوواا االتووهھھھانن. ووهھھھا هھھھمم٬، يیتعارركوونن منن جدديیدد٬، يیتذذمرروونن منن جدديیدد. كانن هھھھذذ

٬، قبلل ووقتت ططوويیلل عنددما لمم يیكنن لدديیهھمم ماء٬، كانوواا قدد تعارركوواا ووتذذمرروواا 17قدد فعلوواا ااألمرر نفسهھ في خررووجج 
ووكانن هللا قدد ااعططاهھھھمم االماء منن االصخررةة عنددهھھھا.  

 
هللا٬، ووهللا قالل لهھما "االيیكما . مووسى ووهھھھارروونن ذذهھھھبا ليیططلبا ووجهھ هللا٬، ووووقعا على ووجهھهھما اامامم اا كانوواا يیتذذمررووننااذذً 

٬، كانن قدد قالل٬، "ااضرربب االصخررةة فيیخررجج منهھا ماء" هھھھذذهه االمررةة قالل٬، "تكلمم 17ما عليیكما فعلهھ" في خررووجج 
فقطط خذذ عصاكك ووتكلمم  .جج منهھا ماء. خذذ عصاكك وولكنن ال تضرربب االصخررةة بالعصا هھھھذذهه االمررةةللصخررةة فيیخرر

تأخذذ  10كما اامررهه هللا" وومنن ثمم في اايیة  مووسى االعصاااخذذ ٬، "9للصخررةة". فذذهھھھبا اامامم شعبب هللا٬، يیقوولل في اايیة 
ااألموورر منًحا آآخرر. في هھھھذذهه االمررحلة بالذذااتت نبددأأ بررؤؤيیة االخططيیئة في حيیاةة مووسى تنفضح بلحظظة ووتؤؤثرر على 

حيیاتهھا كلهھا فيینا بعدد.  
 

لشعبب هللا مططلققتحننن   
ااحددةة هھھھي هھھھذذهه: االقيیاددةة االملكووتيیة . ااوولل وو20متططلباتت للقيیاددةة االملكووتيیة بددأأتت تظظهھرر منن االعدددد  4اارريیددكمم اانن ترروواا 

ً لشعبب هللاتتططلبب  ْخَرةِة٬، فَقَالَل  ٬، "10. نصلل االى أأيیة تحنًنا جذذرريیا وَوَجَمَع ُموَسى وَوهھھھَارُروونُن ااْلُجْمهھُورَر أأََمامَم االصَّ
-" لهَھُُم: ْخَرةِة نُْخِرجُج ااْسَمُعواا أأيَیُّهھَا ااْلَمَردَدةة٬ُ، أأَِمْن هھھھِذهِه «لصوتت موسى االغاضب وواالغيیر صبورر٬، قالل:  اانتبهھواا  االصَّ

"لَُكْم َماًء؟  
 

–كانتت مرريیمم قدد ماتتت  1لمم يیكنن مووسى يیحسنن االتصررفف. اايیة  لمم تسرر ااألموورر كما خطططط لهھا مووسى. ووفجأةة٬،  
بددأأ االناسس بالتذذمرر منن جدديیدد٬، ووبددأأوواا يیقوولوونن "يیا ليیتنا متنا بددلل اانن نأتي االى هھھھنا٬، يیا ليیتنا متنا بددلل اانن نأتي االى 

ططبيیعي اانن يیكوونن مووسى غاضبب عندد هھھھذذهه االمررحلة. ووااعررفف... ااعتقدد اانن مووسى كانن حيیثث قاددنا هللا" وومنن اال
يیفكرر حيینهھا قائالَ "إإنن كنتمم تتمنوونن االمووتت فأنا ال مانع لدديي"  

 
فخررجج مووسى " سأؤؤمنن لهھمم االماء بهھذذاا االشكللفذذهھھھبب اامامم االرربب٬، ووماذذاا قالل لهھ هللا؟ قالل هللا: "ااعططهھمم ماء. اانا 

–. خررجج اامامم االشعبب ووبددأأ يیتكلمم بقسووةة معهھمم اامامم االشعبب٬، ووكأنهھ لمم يیلتقي با! يیتحددثث عنن  33: 106مززموورر  
هھھھذذهه االحاددثة٬، وويیتحددثث عنن كيیفف تمرردد شعبب هللا ضدد ررووحح هللا٬، ووكيیفف خررجتت كلماتت نابيیة منن فمم مووسى. 

نررىى االتووترر االمووجوودد في االقيیاددةة االررووحيیة٬، في االقيیاددةة االملكووتيیة. 20ووفي هھھھذذهه االنقططة منن االعدددد   
 

عبرر كلل االكتابب االمقددسس٬، في حيیاةة االقائدد٬، هھھھناكك تووترر بيینن االغضبب االمقددسس ضدد االخططيیئة. ووهھھھوو غضبب حقق. 
ً ضدد االخططيیئة. نررىى ذذلكك عبرر كلل االعهھدد  منن االحقق اانن يیكوونن لنا غضبب مقددسس ضدد االخططيیئة٬، وواانن تتكلمم علنا

دد يیتكلموونن بجساررةة٬، قاددةة كنيیسة االعهھدد االجدديیاالقدديیمم. اانبيیاء يیتكلموونن بجساررةة٬، ووبخططووررةة حتى ضدد االخططيیئة. 
ووبخططووررةة ضدد االخططيیئة. منن االجيیدد االتكلمم علًنا ضدد االخططيیئة٬، ووبتقدديیرريي٬، هھھھذذهه ناحيیة تنقصنا فيیهھا االقيیاددةة 

االملكووتيیة. جررأأةة لنعررِّفف االخططيیئة على حقيیقتهھا.  
 
 

 
 
لكنن في االقيیاددةة االملكووتيیة٬، يیكوونن هھھھذذاا االغضبب االمقددسس ضدد االخططيیئة متززااووًجا مع االتحننن االمقددسس تجاهه االخططاةة٬، 
تحننن مقددسس تجاهه االخططاةة. وونحنن نررىى هھھھذذاا االتووترر٬، حتى في شخصص هللا هھھھنا. لقدد تمم االتمرردد على هللا. وولقدد 

نفسس االووقتت٬، االناسس االذذيینن  ررأأيینا٬، حتى عبرر آآخرر عظظاتت بشكلل خاصص٬، كيیفف يیتجاووبب هللا مع االخططيیئة. في
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يیقوولوونن "نفضلل اانن نمووتت على اانن نكوونن حيیثث جلبنا هللا" ااتى مووسى ووهھھھارروونن اامامم هللا ووماذذاا قالل لهھما هللا؟ قالل 
"ااعططهھمم ماء" يیا لهھا منن ررحمة مذذهھھھلة.  

 
ووحززمهھ جنًبا االى جنبب. نررىى ررحمتهھ هھھھذذهه هھھھي صووررةة هللا االتي نررااهھھھا عبرر كلل االكتابب االمقددسس. نررىى صالحهھ 

جنًبا االى جنبب. هھھھذذاا هھھھوو شخصص هللا. وويیجبب اانن يیكوونن معكووًسا بقاددةة االشعبب االذذيینن هھھھمم يیمثلوونن هللا. هھھھذذهه ووغضبهھ 
هھھھي صووررةة يیسووعع االمسيیح في االعهھدد االجدديیدد. تررىى غضًبا مقددًسا ضدد االخططيیئة. تررااهه يیذذهھھھبب االى معلمي االشرريیعة 

– وويیقوولل "االوويیلل لكمم"٬، يیتكلمم بجهھاررةة ضدد معلمي االشرريیعة٬، وواالفرريیسيیيینن٬، يیفضح مكررهھھھمم. في نفسس االووقتت٬، يیقددمم  
صووررةة عنن يیسووعع ووهھھھوو يیقفف على االجبلل وويینظظرر االى ااووررشليیمم تماًما قبلل اانن يُیصلبب في ااووررشليیمم.  19لنا لووقا 

 19على ووشكك اانن يیصلبووهه وويیقوولل لووقا وويیقوولل٬، نظظرر االى تلكك االمدديینة٬، نفسس االمدديینة االمليیئة بالخبثاء االذذيینن كانوواا 
"نظظرر االى االمدديینة ووبكى عليیهھا". ااذًذاا لدديینا هھھھنا ذذلكك االتووترر االمووجوودد بيینن كررهه االخططيیئة ووبيینن االبكاء على االخططاةة.  

 
مووسى يیمسكك  أأنن هھھھوو 20ووهھھھذذاا تووترر مووجوودد في االقيیاددةة االملكووتيیة ووعليینا االحفاظظ عليیهھ. ووما نررااهه هھھھنا في االعدددد 

لغضبب االمقددسس ضدد االخططيیئة. ووهھھھذذاا تذذكيیرر لنا. كانن تذذكيیرر لي٬، خاصة بعدد االعظظاتت با بززمامم ااألموورر بنفسهھ
ااآلخيیررةة بما ااننا كنا نتكلمم عنن غضبب هللا ضدد االخططيیئة. كانن تذذكيیرر لي اانهھ ليیسس منن االمنططقي اانن نتكلمم ااوو نعظظ 

بهھ. ما عنن غضبب هللا ضدد االخططيیئة ووااال نذذهھھھبب خاللل ااألسبووعع وونلططخ أأيیدديینا بخددمة ااؤؤالئكك االذذيینن هھھھمم تحتت غض
–منن معنى اابدًداا لنا بأنن نررىى غضبب هللا على االخططيیئة في االكتابب االمقددسس ددوونن  –أأنن نهھررعع   كلنا بقددرر  

ووأأنن نخبررهھھھمم عنن يیسووعع ووخالصهھ  االمستططاعع االى االددوولل كلهھا٬، االى ماليیيینن االناسس االذذيي لمم يیسمعوواا باسمم يیسووعع
منن االخططيیئة. ااألمرراانن يیتماشيیانن مًعا.  

 
تتططلبب تحننن جذذرريي لشعبب هللا٬، وواارريیدد اانن ااشجعكمم٬، اايیتهھا االكنيیسة٬، عنددما تصلوونن ااذًذاا نررىى اانن االقيیاددةة االملكووتيیة 

–للقاددةة في االكنيیسة  –عنددما تصلوونن للررااعي٬، للشيیووخخ٬، لقاددتكمم في االكنيیسة   صلوواا للمحبة في قلووبب قاددتكمم.  
اا اايیًضا صلوواا لمحبة صاددقة٬، االهھيیة كتابيیة. صلوواا لمحبة ٬9، حبب صاددقق لإللهھ االذذيي يیكررهه االخططيیئة٬، لكنن صلوو

لمحبة للناسس٬، صلوواا لمحبة للضاليینن٬، للذذيینن ال يیعررفوونن االمسيیح. صلوواا للقاددةة االذذيینن يیكررهھھھوونن االخططيیئة وواالذذيینن 
في قاددتكمم٬، لكنن  للشجاعة. صلوواا لتكنن جررأأةة االحززاانى٬، لكنن االجرريیئيینن يیبكوونن على ووضع االخططاةة. صلوواا للقاددةة

. صلوواا للمحبة وولكلل ما تتضمنهھ. صلوواا االنددمملشجاعة ٬، لجررأأةة االحززاانى. صلوواا لذذلكك. صلوواا لشجاعة االنددمم
للووددااعة في قاددتكمم٬، للططفف٬، للصبرر في قاددتكمم. االقيیاددةة االملكووتيیة تتططلبب تحننن جذذرريي لشعبب هللا.  

 
لمجدد هللا مططلققخضووعع   

لنسمع ما  10. خضووعع جذذرريي لمجدد هللا. نعوودد االى اايیة خضووعع جذذرريي لمجدد هللاثانيًیا٬، االقيیاددةة االملكووتيیة تتططلبب 
ْخَرةِة نُْخِرجُج لَُكْم َماًء؟«٬، قالهھ مووسى ااسمعتمم هھھھذذاا االتصرريیح؟ يیا لهھ منن " ااْسَمُعواا أأيَیُّهھَا ااْلَمَردَدةة٬ُ، أأَِمْن هھھھِذهِه االصَّ

"أأمنن هھھھذذهه االصخررةة نخررجج لكمم ماء؟" ؟٬، يیا مووسىتصرريیح. منن تظظنن نفسكك  
 

ااآلنن٬، هھھھنا٬، ااتذذكرر اانني كنتت ااجلسس في صفف علمم ااألثارر٬، هھھھذذاا ال يیبددوو اانهھ مغامررةة مثيیررةة. لكنهھ كانن مثيیرر حًقا٬، 
حيیة. ااتذذكرر أأيینن  تبددووألنن جززء منن عالمم االكتابب االمقددسس كانن يیبددوو حقيیقيًیا. وونصووصص مثلل هھھھذذاا االنصص كانتت 

االى هھھھذذاا معي" بددأأ يیتكلمم عنن كيیفف . قالل "اارريیددكمم اانن تنظظرروواا 20كنتت ااجلسس عنددما بددأأ ااالستاذذ االصفف بالعدددد 
٬، هھھھذذاا ما يیتحددثث عنهھ هھھھذذاا مووجووددةة تحتت سططح صحررااء سيیناءميیاهه جووفيیة اانن يیكوونن هھھھناكك  االمعتقدداانهھ منن 
االنصص.   

 
ااذًذاا ما لدديینا هھھھنا هھھھوو صووررةة يینابيیع ميیاهه جووفيیة مخبأةة تحتت االقشررةة االصخرريیة. ووعنددما ُتضرربب االصخررةة ااوو 

. ضرربب مووسى 17االصخررةة. ووهھھھذذاا بالظظبطط ما فعلهھ هللا في خررووجج  تتنافرر٬، تبددأأ يینابيیع االميیاهه بالفيیضض٬، منن
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٬، عنددما يیبددأأ هللا بالتكلمم عنن 20االصخررةة فخررجتت منهھا االميیاهه. ال يیمكنكك سوواا االتساؤؤلل٬، عنددما تصلل االى االعدددد 
جلبب االميیاهه منن االصخررةة٬، يیبددأأ مووسى بالتفكيیرر "ااتعلمم٬، اانا ااعررفف كيیفف اافعلل هھھھذذاا"  

 
قالل هللا "مووسى تكلمم االى االصخررةة" فماذذاا فعلل" ااخذذ عصاهه ووضرربب االصخررةة بهھا مررتيینن حتى خررجتت منهھا 

–اانهھا االتجرربة االخفيیة لكلل االقاددةة االررووحيیيینن االميیاهه. اابقوواا معي.  اانن يیعملوواا عملل هللا بشكلل يیجلبب ااالنتباهه لهھمم. اانن  
–يیعملوواا عملل هللا بشكلل يیبعدد االترركيیزز عنن هللا  لكمم ماء؟" هھھھذذاا ما حصلل مع مووسى "اامنن االصخررةة نجلبب  

ووهھھھارروونن االلذذاانن كانا يیحاووالنن ااخررااجج االميیاهه منن االصخررةة. هھھھذذاا ما حصلل مع مووسى ووهللا االذذيي كانن يیحاوولل 
ااخررااجج االميیاهه مع االصخررةة. كانن هللا ووهللا ووحددهه منن سيیجلبب االميیاهه منن االصخررةة لشعبهھ.  

 
سس. اارراادد هللا ووضع االقيیاددةة ووسطط شعبهھ لكي تكوونن ووهھھھنا٬، صووررةة االقيیاددةة االملكووتيیة جليیة. اانهھا في كلل االكتابب االمقدد

٬، ألنهھ يینالل مجدًداا عظظيیًما ااذذ يیجعلل قووةة في االضعفف٬، قووةة هھھھوو يیددعوو االضعفاءشددتهھ وومجددهه ووقووتهھ معلنيینن. لهھذذاا 
في االضعفف.  

 
وواالحقيیقة هھھھي٬، كلما قامم قائدد ملكووتي بعملل هللا٬، ددوونن اانن يیجلبب االمجدد ٬5، يیكوونن هھھھذذاا االقائدد يیخططئ. كلما قامم قائدد 

وواا تصلّ ٬، ككنيیسة٬، اانن نن شعبب هللا بعملل هللا ددوونن اانن يیعططي االمجدد 3 يیكوونن هھھھذذاا االقائدد خاططئ. لذذاا ااحثكممبيی
للتووااضع في قاددتكمم.  

 
هھھھذذاا صررااعع كلل قائدد ررووحي. كلل قائدد سماوويي يیتصاررعع بالخضووعع االمططلقق لمجدد هللا. مووسى٬، فعلل هھھھذذاا هھھھنا في 

حليیًما جدًداا ااكثرر منن  "ووأأما االررجلل مووسى فكاننيیقوولل  3: 12ااصحاحاتت منن ذذلكك في االعدددد  ٬8، قبلل 20عدددد 
.3: 12جميیع االناسس االذذيینن على ووجهھ ااألررضض" االعدددد   

 
ااصحاحاتت٬، نررااهه يیجلبب ااالنتباهه لنفسهھ بالقيیامم بعملل هللا بهھذذاا االشكلل. ااتررىى االصررااعع هھھھنا٬، االمصاررعة؟  8بعدد 

٬، اانهھا 30: 3هھھھي يیووحنا سأكوونن صرريیًحا معكمم٬، سأكوونن حساًسا معكمم٬، هھھھذذاا صررااعع في حيیاتي أأنا. آآيیة حيیاتي 
آآيیة حيیاتي ألني ااتصاررعع بهھا كثيیرًراا.  

 
يیقوولل عنن يیسووعع٬، يیقوولل "يینبغي اانهھ هھھھوو يیززيیدد وواانا اانقصص" يیا لهھ منن  30: 3اانهھ يیووحنا االمعمدداانن ووفي يیووحنا 

رر هھھھذذهه ااآليیة. اانا حًقا ااؤؤمنن تصرريیح.  رر هھھھذذهه ااآليیة٬، ااحووِّ يینبغي اانن يیسووعع يیززيیدد. يینبغي اانن اانقصص أأنا٬، ووأأنا ااحووِّ
رر هھھھذذهه ااأليیة ووااقوولل " بقلبي  ااني اارريیدد اانن يیتمجدد يیسووعع. اارريیدد اانن يیتمجدد هللا. اارريیدد اانن االمسيیح يیززيیدد٬، لكني ااحووِّ

يینبغي اانن هھھھوو يیززيیدد وواانا لنن اامانع اانن ااززيیدد اايیًضا. اارريیدد اانن يیتمجدد ااسمهھ٬، لكني لنن اامانع اانن يیتمجدد ااسمي معهھ 
–هھھھوو  30: 3اايیًضا" ما تقوولهھ اايیة يیووحنا  حتى دد االمسيیح ال اانتت اابدًداا٬، اانن االنفسس ُتقططع. يُیصلبب ااسمكك ليیمجَ  

تررغبب اانن تنقصص اانتت لكي يیززيیدد هھھھوو٬، اانن يُینسى ااسمكك وواانن يیتمجدد ااسمهھ هھھھوو.  
 

هھھھذذاا ما تحددثث عنهھ سي أأسس لوويیسس٬، رربما هھھھذذاا ااصعبب االمستحيیالتت. قالل سي ااسس لوويیسس "االتووااضع٬، هھھھوو اانن 
ا اانن تصلل االى مررااددكك حتى تفتخرر بهھ فيیكوونن عليیكك تحاوولل ووتحاوولل ووتحاوولل ووتحاوولل اانن تكوونن متووااضًعا٬، ووم

اانن تبددأأ منن جدديیدد" كيیفف تنالل االتووااضع؟ كيیفف تصبح متووااضًعا؟ ااحدد اافضلل منن كتبب عنن االصالةة بالنسبة لي 
هھھھوو ررجلل ااسمهھ اانددرروو موورراايي. كتبب كتاًبا اايیًضا يیددعى االتووااضع. هھھھلل هھھھذذاا جررييء اامم ماذذاا؟ اانن تكتبب كتاًبا عنن 

عهھ.االتووااضع ووتضع ااسمكك عليیهھ ووتبيی  
 

ال تفعلل... ااتررىى االصررااعع هھھھنا. ال تقلل للناسس اانكك تعتبررهھھھمم متووااضعيینن ااوو اانكك معجبب بهھمم ألنهھمم متووااضعيینن. 
هھھھذذاا اامرر مرريیع ال يیجبب قوولهھ للناسس ألنهھ عنددما يیقوولل ااحددهھھھمم لكك هھھھذذاا االكالمم٬، تبتعدد ووتبددأأ بالتفكيیرر "هھھھاهه اانا 
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متووااضع" منن االتكبرر مشارركة ااألمرر ووكأنهھ ووصفف معقوولل٬، ووكأنن ااحددهھھھمم قالل لي هھھھذذاا االكالمم وواانا اارريیددكك اانن تعلمم 
ذذلكك.   

 
ساددتي٬، هللا ووعدد اانن يیبارركك االقاددةة االذذيینن  االمووجوودد هھھھنا؟ االحقيیقة هھھھي٬، سيیددااتي ااترروونن االصررااعع مع االتووااضع

يیستططيیع اانن يیثقق بمشارركتهھمم مجددهه. وواانا اارريیدد اانن ااكوونن قائدد. اارريیدد اانن نكوونن كنيیسة قاددةة يیستططيیع هللا اانن يیشارركنا 
مجددهه. يیا رربب٬، ااعططنا ااألممم ااعططنا اايیاهھھھمم بشكلل ووحددكك اانتت٬، ووحددكك فقطط٬، ووحددكك تستططيیع اانن تأخذذ االمجدد على 

ذذلكك.  
 

ددتكك. صللِّ لصلبب االنفسس لددىى قاددتكك. صللِّ دداائًما لألمرر٬، ووال تفكرر٬، "اانهھ متووااضع. ال صلِل للتووااضع لددىى قا
ددااعي ألنن ااصلي لهھ ااوو لهھا لهھذذاا ااألمرر٬، ااوو لهھذذاا االقائدد ااوو ذذااكك" صللِّ للتووااضع لددىى قاددتكك. صللِّ لخضووعع جذذرريي 

لمجدد هللا.  
 

لمم يیكنن إلنسانن آآخرر تأثيیرر  منن منكمم سمع ببيیلل برراايیتت؟ ااتعررفوونن بيیلل برراايیتت٬، مؤؤسسس كامبووسس كررووسايیدد؟ رربما
. هھھھذذاا تصرريیح خططيیرر. لكنن قلة منن االررجالل كانن لهھمم تأثيیرر عظظيیمم على ملكووتت االمسيیح 20ااعظظمم منهھ في االقررنن 

كما كانن لبيیلل برراايیتت عبرر االعالمم. عنددما كانن يیحتضرر٬، قالل هھھھذذهه االكلماتت بمقابلة. قالل٬، "منن هھھھوو  20في االقررنن 
هللا ااعططاني بعضض ااألموورر االتي ااررااددني اانن اافعلهھا٬، وولكنن ال يیبددوو  مليیارر ال أأحدد. 6بيیلل برراايیتت؟" اانا ال ااحدد ووسطط 

ااكملل قائالً. قالل "هللا ليیسس بحاجة لبيیلل  اانن هھھھناكك اايي ضمانة اانن االووقتت سيیسمح لي بإنهھاء بعضض هھھھذذهه ااألموورر"
برراايیتت ااكثرر مما هھھھوو بحاجة لغصنن على شجررةة. هھھھوو خلقنا على صووررتهھ٬، ووهھھھوو يیحبنا وويیقددررنا وونحنن لنا قيیمة 

هھ يیستططيیع اانن يیقيیمم منن االقشش وواالحجاررةة عابدديینن لهھ. لذذاا ررحيیلي لنن يیشكلل فررااًغا كبيیرًراا"لدديیهھ. لكن  
 

ااحثكمم على اانن تصلوّواا للتووااضع لددىى قاددتكمم. ااررجووكمم صلوّواا للتووااضع لددىى قاددتكمم.  
 

ثقة مططلقة بمخطططط هللا  
ة بمخطططط هللا. ااآلنن تحننن مططلقق لشعبب هللا٬، خضووعع مططلقق لمجدد هللا. ثالًثا٬، االقيیاددةة االملكووتيیة تتططلبب ثقة مططلق

–نعوودد االى هھھھذذهه االصووررةة  عنددما ااعططى هللا االماء منن االصخررةة٬،  17االتي ذذكررتهھا عددةة مررااتت٬، في خررووجج  
عنددما ضرربب مووسى االصخررةة. وواالالهھھھووتيیيینن االذذيینن ددررسوواا هھھھذذاا االمقططع ااكثرر مني كانوواا يیتجاددلوونن على االعدددد 

بددلل اانن يیضرربهھا. ووهھھھناكك كلل اانووااعع ااألفكارر ٬، لماذذاا ططلبب هللا منن مووسى هھھھذذهه االمررةة اانن يیتكلمم االى االصخررةة 20
االمووجووددةة٬، ووااعتقدد اانن بعضهھا ذذااتت مصددااقيیة ااكثرر منن غيیررهھھھا. لكنن خالصة االمووضووعع هھھھي هھھھذذهه.  

 
ااعططى هللا مووسى مخطططط٬، وويیمكننا اانن نتجاددلل لمَم ااعططى هللا مووسى هھھھذذاا االمخطططط بالذذااتت. لكنن االحقيیقة هھھھي٬، هللا 

ى االمخطططط بيیددهه ووغيّیررهه بحسبب ما ااعتقدد هھھھوو اانهھ ااألفضلل ااعططاهه االمخطططط وومووسى غيّیرر بالمخطططط. ااخذذ مووس
بي" يیا  ٬، منن أأجلل اانكما لمم تؤؤمنا"قالل االرربب لمووسى ووهھھھارروونن 12عنددهھھھا. وونتيیجة لذذلكك٬، قالل لهھ هللا في اايیة 

لقدد خنتني. لقدد كسررتت  تقوولل حررفيًیا "قالل هللا لمووسى : يیا مووسى 51: 32بي". تثنيیة  تؤؤمننمووسى. "اانتت لمم 
ثقتكك بي. لمم تثقق بي. لمم تؤؤمنن بما قلتهھ لكك وولمم تنفذذهه بحررفيیتهھ ووبووضووحح".  

 
–وواالمثيیرر في ااألمرر  عنددما نظظرر االيیهھمم مووسى ووناددااهھھھمم  10ااذذاا ررجعنا االى االووررااء٬، وونظظررنا االى ووسطط اايیة  

ليیصفف شعبب هللا. كانوواا قدد. كانوواا قدد تمررددوواا على هللا في  14بالمررددةة. اانهھا نفسس االكلمة االتي ااستخددمهھا االعدددد 
–ذذكرر ذذلكك٬، تتحددثث عنن كيیفف كانوواا متمرردديینن عيیدد ت 1. تثنيیة 14عدددد  لكنن االمثيیرر في تمررددوواا على مخطططط هللا.  

٬، االتي ااستخددمهھا مووسى ليیصفف شعبب هللا٬، ددعع تحتهھا ٬10، ددعع تحتهھا خطط في ااآليیة ااألمرر هھھھي تلكك االكلمة نفسهھا
هھھھارروونن يیحتضرر. ووهللا يیتكلمم االى مووسى٬، اارريیددكمم اانن  24. في اايیة 24وواانززلل معي االى اايیة  10خطط في ااأليیة 
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يیقوولل "يُیضمم هھھھارروونن االى قوومهھ لنهھ ال  24: 20. عدددد 24تسمعوواا ما يیقوولهھ هللا عنن مووسى ووهھھھارروونن في اايیة 
يیددخلل ااألررضض االتي ااعططيیتت لبني ااسرراائيیلل٬، ألنكمم" ما االكلمة هھھھنا؟ "عصيیتمم" ددعوواا تحتهھا خطط. نفسس االكلمة٬، 

). 24: 20"ألنكمم عصيیتمم قوولي عندد ماء مرريیبة" (عدددد  10ووهھھھذذاا كانن االعهھدد االقدديیمم٬، ااستخددمهھا مووسى في اايیة 
تنسوواا االصووررةة هھھھنا.ال   

 
االمقددسس اانن شعبب هللا تمرردد في هھھھذذاا االمكانن٬، ووااررتدد٬، ررأأىى ااررضض االمووعدد٬، ووااررتدد ووقالل "سنفعلل  يیقوولل االكتابب

ااألموورر بططرريیقتنا بددلل منن ططرريیقة هللا" تمررددوواا على هللا. وونتيیجة لذذلكك٬، جيیلل بكاملهھ لمم يیددخلل ااررضض االمووعدد. بعدد 
دد" لكنن االحقيیقة االمررةة سنة٬، يیعوودد مووسى اامامم االشعبب نفسهھ. يیددعووهھھھمم مررددةة. قالل "هھھھا اانتمم تتمررددوونن منن جدديی 40

كانن يیفعلل ااألمرر نفسهھ االذذيي كانن يیدديینهھمم عليیهھ. ووهللا قالل "تماًما كما شعبي" في عدددد هھھھي٬، اانن مووسى بفعلهھ هھھھذذاا٬، 
ررجع قائالً سأقوومم باألموورر على ططرريیقتي لذذاا اانتت ووهھھھارروونن لنن تددخال "ووقفف على حافة ااررضض االمووعدد وو 14

فعلتمم ااألموورر على ططرريیقتكمم اانتمم ال كما اامررتت اانا". ااررضض االمووعدد. ألني عنددما ااعططيیتكمم خططتي٬، غيیررتمووهھھھا.  
 

هھھھذذهه هھھھي االلعنة االكبررىى للقيیاددةة االررووحيیة٬، تجرربة كسرر ااإليیمانن با9 ووووضع االثقة بأنفسنا كقاددةة ررووحيیيینن. اانا على 
يیقيینن٬، اانن هھھھذذاا ما هھھھوو٬، منتشرر عبرر االكنيیسة االيیوومم ووكلل قائدد في االملكووتت يیجبب أأنن يیحمي نفسهھ منهھا. تجرربة ااخذذ 

هللا ووتعدديیلهھ بحسبب ما نعتقدد اانهھ اافضلل.مخطططط   
 

عنن كيیفيیة رربح ااألممم لمجدد االمسيیح. فكررةة ااننا بحاجة لقاددةة في  فكررةة اانهھ عليینا اانن نأتي بخططة لعبة جدديیددةة
االكنيیسة قاددرريینن على تقسيیمم ااستررااتجيیاتت جدديیددةة لجعلل ااإلنجيیلل معلًنا في كلل ااألممم. االحقيیقة هھھھي اانن هللا سبقق اانن 

ططانا ااالستررااتيیجيیة٬، ووهھھھوو يیددعوو قاددةة يیثقوونن بمخططططهھ٬، يیثقوونن بكلمتهھ. يیلتصقوونن بكلمتهھ٬، ااعططانا االمخطططط. لقدد ااع
يیتمسكوونن بهھا٬، يیسقططوونن على ووجووهھھھهھمم اامامهھ٬، تماًما كما فعلل مووسى ووهھھھارروونن٬، يیسمعوونن كلمتهھ وومنن ثمم 

ااخضعوواا لي ووسيیرروواا معي ووكلل ااألموورر ستسيیرر يیقوولل "ااخضعوواا لي" يیقوولل "  7يیططيیعوونهھا. يیططبقوونهھا. ااررميیا 
مم للخيیرر. لكنن ال تكوونوواا مثلل جيیلل جاهھھھلل يیترركك االحقق٬، يیترركك كلمتي٬، تفنى منن فمهھ٬، تفنى منن اافكاررهه وواانتمم معك

تمشوونن بحسبب اافكارركمم وواارراائكمم"  
 

يیا رربب٬، ااقمم قاددةة في كنيیستكك يیثقوونن بمخططططكك. اايیتهھا االكنيیسة٬، ااشجعكمم على اانن تصلوّواا للخضووعع لددىى قاددتكمم. 
يیقة هھھھي اانن االناسس٬، ليیسس فقطط االناسس٬، االحقيیقة هھھھي اانن شعبب هللا صلوّواا لقاددةة خاضعيینن لمخطططط هللا. ألنن االحق

سيیحيیدد وويیضلل عنن مخطططط هللا. ووهللا سيیقيیمم قاددةة ملكووتت سيیقووموونن حتى عنددما يیكوونن االشعبب٬، شعبب هللا تائهًھا 
بعيیدًداا٬، حتى عنددما يیفقدد شعبيیتهھ٬، هللا سيیقيیمم قاددةة ملكووتت يیعلنوونن مخططططهھ٬، يیثقوونن بمخططططهھ٬، وويیخضعوونن 

–ثمنن. هھھھذذهه هھھھي صووررةة قاددةة االملكووتت عبرر االكتابب االمقددسس لمخططططهھ مهھما كانن اال اانبيیاء االعهھدد االقدديیمم٬، قاددةة  
متمسكيینن بما اامررهھھھمم هللا اانن يیفعلووهه وولمم  ٬،ثقة بمخطططط هللا ٬،االكنيیسة في االعهھدد االجدديیدد االذذيینن ددفعوواا اانفسهھمم ثمًنا

يیفقددوواا اايیمانهھمم با- بسببب اايیمانهھمم بأنفسهھمم.  
 

مسؤؤووليیة مططلقة تجاهه ااسمم هللا  
يیا رربب٬، ااقمم قاددةة لدديیهھمم ثقة مططلقة بمخططططكك. ووآآخرًراا٬، فيیما يیتعلقق باألمرر٬، رراابع اامرر مططلووبب للقيیاددةة االملكووتيیة. 

. قالل هللا لمووسى ووهھھھارروونن في 20ووهھھھنا تأتي ذذررووةة عدددد . مسؤؤووليیة مططلقة تجاهه ااسمم هللاالقيیاددةة االملكووتيیة تتططلبب 
٬، لذذلكك ال ُتددخالنن ساني اامامم أأعيینن بني ااسرراائيیلل٬، "منن ااجلل اانكما لمم تؤؤمنا بي حتى" ماذذاا؟ "تقدد12:  20عدددد 

هھھھذذهه االجماعة االى ااألررضض االتي ااعططيیتهھمم اايیاهھھھا" قالل هللا "مووسى٬، عنددما تمسكك اانتت بززمامم ااألموورر٬، ووال تعدد 
تؤؤمنن بي٬، ووتتكلمم بقسووةة مع االشعبب ووتجلبب ااالنتباهه لنفسكك٬، تكوونن تهھيینن قددااستي" االررجلل االذذيي تكلمم مع هللا 

ررجلل صاحبهھ ااهھھھانن شخصص هللا اامامم شعبهھ.ووجهًھا لووجهھ كما يیكلمم اال  
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ووهللا يیقوولل لمووسى٬، وولكلل قائدد ملكووتي في االكتابب االمقددسس٬، "لقدد ااقمتكك ألظظهھرر قددااستي لشعبي٬، ألعلنن عنن 
لشعبي. ووعنددما تخاططرر بسمعتي٬، ستنالل قضاًء صاررًما. لدديیكك مسؤؤووليیة وومحاَسبة مططلقة تجاهه ااسمي"  شخصي

٬، هللا فقطط في االعهھدد االقدديیمم هھھھنا٬، لكنن في كلل االكتابب االمقددسس ووتارريیخ االكنيیسةلهھذذاا يیقيیمم هللا قاددةة في كنيیستهھ. ليیسس 
يیقيیمم قاددةة يیعكسوونن صووررةة شخصهھ. هھھھوو قالل "ااقيیمكك ألظظهھرر قددااستي منن خاللكك اامامم ااعيینهھمم. ووعنددما ال تظظهھرر 

قددااستي اامامم شعبي٬، عنددهھھھا سأززيیلكك منن االووااجهھة"  
 

مقايیيیسس عليیا للقددااسة في حيیاةة قاددةة االكنائسس. بعدد عنن... الئحة  3تيیمووتاووسس  1نفسس ااألمرر٬، تتحددثث ررسالة 
ااصحاحيینن تتحددثث عنن خططيیئة االقائدد٬، عنددما يیخططئ االررااعي٬، يیجبب تووبيیخهھ علًنا في االكنيیسة. لهھذذاا يیبددوو االكتابب 

"ال تكوونوواا" يیقوولل يیعقووبب  1: 3االمقددسس ااحيیاًنا ووكأنهھ يیشجعنا على ااال نصبح قاددةة في االكنيیسة. يیعقووبب 
على  ي عالميینن ااننا نأخذذ دديینوونة ااعظظمم" هھھھناكك مستووىى عالٍل منن االمحاسبة وواالمسؤؤووليیة"معلميینن كثيیرريینن يیا ااخووت

االقائدد في االكنيیسة بيینن شعبب هللا.   
 

 1وواالحقيیقة هھھھي٬، في االمكانن االذذيي ووضعني فيیهھ هللا٬، االووااقع هھھھوو اانني إإنن كنتت ال ااعيیشش بحسبب هھھھذذهه االمقايیيیسس في 
هللا يیأخذذ قددااسة قاددتهھ ووسطط شعبهھ على محملل االجدد.٬، االووااقع يیقوولل اانهھ عليیكمم تووبيیخي علًنا. 3تيیمووتاووسس   

 
يیبددوو ااألمرر مبالًغا بهھ بعضض االشيء. تحددثنا عنن ااألمرر في االعظظة ااآلخيیررةة. ااعني٬، شعبب هللا خسرر ااررضض االمووعدد 
ألنهھ عاشش بتمرردد مستمرر. هھھھمم دداائًما يیتمررددوونن وويیتذذمرروونن. ططبًعا هھھھمم لمم يیحتاجوواا اانن يیددخلوواا ااررضض االمووعدد. لكنن 

بعدد سنة بعدد سنة بعدد سنة٬، قادد شعبب هللا بأمانة. ووبسببب خططأ ووااحدد ذذااتت يیوومم سيء في  مووسى لسنووااتت٬، سنة
٬، يیقوولل لهھ هللا "لنن تددخلل ااررضض االمووعدد".20االعدددد   

 
. اانهھا ااحدد ااكثرر االصوورر ااتضاًعا. يیأخذذ هللا مووسى االى قمة جبلل نيیبوو٬، لقدد 34نصلل االى آآخرر سفرر االتثنيیة٬، تثنيیة 

–كنتت هھھھناكك منذذ بضعة ااشهھرر  مكانن. منن على قمة ذذااكك االجبلل٬، ااقفف هھھھناكك٬، يیمكنكمم اانن ترروواا مدديینة بنفسس اال 
االتي يیتحددثث عنهھا االكتابب االمقددسس. منظظرر رراائع٬، منن حووااليیكك. ووهللا ااخذذ  اارريیحا. يیمكنكمم اانن ترروواا ااررضض االمووعدد

– 34مووسى االى هھھھناكك. تثنيیة  يیأخذذهه االى هھھھناكك٬، يیضعهھ على قمة االجبلل وويیقوولل لهھ "مووسى٬، اانظظرر االى ااألررضض.  
ااألررضض االتي سأعططيیهھا لشعبي٬، وواانتت لنن تططأهھھھا" ضع نفسكك مكانن مووسى. كيیفف كانن ليیكوونن ااألمرر؟ قدد تعتقدد 

.اانهھ عليیكك اانن تكوونن كامالً لتقوودد في ملكووتت هللا. عليیكك اانن تكوونن كلي ااألمانة٬، كلي ااألمانة٬، ال يیمكنكك االخططأ  
 

سيیددااتي ساددتي٬، هھھھذذاا صحيیح. هھھھذذاا صحيیح. عليیكمم اانن تكوونوواا كامليینن لتقووددوواا في ملكووتت هللا. هھھھذذاا هھھھوو مغززىى كلل 
 34. هھھھذذاا هھھھوو كلل االقصدد منن ااألسفارر االخمسس ااألوولى في االعهھدد االقدديیمم٬، وواالتي تنتهھي في تثنيیة 20ااصحاحح االعدددد 

طط االعهھدد االعظظيیمم. حتى مووسى نفسهھ بهھذذهه االصووررةة. مووسى٬، مووسى االعظظيیمم نفسهھ٬، معططي االووصايیا االعظظيیمم٬، ووسيی
لمم يیكنن قاددرًراا على االعيیشش بحسبب االشرريیعة. حتى مووسى نفسهھ لمم يیكنن قاددرًراا على االووساططة لهھذذاا االعهھدد. نتيیجة 
لذذلكك٬، لمم يیكنن هھھھوو منن سيیقوودد االشعبب االى ددااخلل ااررضض االمووعدد٬، بلل خليیفهھ. ما ااسمم خليیفهھ؟ يیشووعع. ااسمم يیشووعع 

يیشووعع في االعبرريي يیتررجمم االى االيیوونانيیة يیسووعع. يیعني "االرربب يیخلصّص".  االرربب هھھھوو االخالصص. ااسمم  
 

٬، ااتى منن هھھھوو 3هھھھوو اانن يیظظهھرر لنا اانن مووسى لمم يیكنن كافيًیا. لكنن كما تخبررنا عبرراانيیيینن  20االهھددفف منن االعدددد 
يیخضع لمجدد هللا بالكاملل. "ال ااعظظمم منن مووسى٬، ووااسمهھ يیسووعع. ووهھھھوو كاملل. وويیحفظظ مخطططط هللا بالكمالل. 

تحننن كاملل على شعبب هللا٬، ووهھھھوو ووحددهه قاددرر على اانن يیقوودد شعبب هللا. يیسووعع  مشيیئتي اانا٬، بلل مشيیئتكك اانتت" لدديیهھ
ووحددهه يیستططيیع ذذلكك. ما منن قائدد ووااحدد٬، ما منن شخصص ووااحدد٬، بمنن فيیهھمم اانا نستططيیع اانن نعيیشش بحسبب هھھھذذهه 
االمقايیيیسس٬، ووهھھھذذهه هھھھي االنقططة٬، هھھھذذاا هھھھوو االقصدد٬، ووحددهه يیسووعع يیستططيیع ذذلكك. وونتيیجة لذذلكك٬، كلل ررااعٍع٬، كلل شيیخ٬، كلل 
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قائدد فرريیقق صغيیرر٬، يیجبب اانن يیكوونوواا في نفسس االمكانن يیووًما بعدد يیوومم بعدد يیوومم بعدد يیوومم. ووذذلكك عندد عضوو٬، كلل 
ااقدداامم يیسووعع االمسيیح نفسهھ.  

 
نحنن بحاجة للمسيیح. ووحددهه االمسيیح يیستحقق اانن يیقوودد  كنيیستهھ. االمسيیح هھھھوو ررأأسس االكنيیسة. ووحددهه االمسيیح قاددرر اانن 

نن يیصلبب االنفسس. ووحددهه االمسيیح قاددرر اانن يیساعددنا على يیجعلل هھھھذذهه ااألموورر حقيیقة في حيیاتنا. ووحددهه االمسيیح قاددرر اا
اانن يیكوونن لنا هھھھذذاا االنووعع منن االتووااضع وواالتحننن٬، هھھھذذاا االنووعع منن االثقة وواالططاعة وواالقددااسة. ووحددهه االمسيیح يیستططيیع 

هھھھذذهه ااألموورر.  
 
لذذاا إإنن كنتت شيیًخا٬، ااوو ررااعيًیا ااوو عضوواا ااوو قائدد مجمووعة صغيیررةة٬، اايًیا يیكنن٬، ااررجووكك اانن تررتمي على ووجهھكك٬، قع 

عنن حاجتي االيیهھ٬، ألنن االحقيیقة هھھھي يیح ووعبرر لهھ يیووميًیا عنن حاجتكك االيیهھ. سووجهھكك٬، قع على ووجهھكك اامامم االم على
إإنن كنا ال نبقى قرريیبيینن منن االمسيیح بشكلل حميیمم٬، ووإإنن كانن االمسيیح ال يیضع إإنن كنا ال نبقى قرريیبيینن منن االمسيیح٬، 

نا عنن مكاننا على ووجهھنا اامامم االمسيیح منن حيیاتهھ فيینا كلل يیوومم... إإنن تهھنا عنن هھھھذذهه االحميیميیة مع االمسيیح, إإنن اابتعدد
عنددهھھھا سنسقطط. اانا سأسقطط. سنسقطط ما اانن نحاةةلل اانن نقوومم باألموورر على ططرريیقتنا.  

 خالصة االمووضووعع
 
 

االقيیاددةة االملكووتيیة تتططلبب االمسيیح في االقاددةة االملكووتيیيینن  
ووحددهه االمسيیح يیستططيیع ااززاالة االخططيیئة منن االمحلة٬، وواالحاجة االعظظيیمة ووسطط قاددةة االكنيیسة االيیوومم هھھھي حاجتهھمم 

. على االصالةة منن ااجلل االقددااسة في قاددتكممللمسيیح يیملكك في االمحلة. اانن يیملكك االمسيیح في االمحلة٬، لذذاا ااحثكمم 
هھھھي اانن االقيیاددةة  ة ااألمررصلوواا لقددااسة يیسووعع االمسيیح نفسهھ. االيیمم صلبب االمووضووعع٬، سيیددااتي ووساددتي. خالص

االملكووتيیة تتططلبب االمسيیح في االقاددةة االملكووتيیيینن  
 

لذذاا عنددما تصلي لهھذذهه ااألموورر٬، صلِل اانن تتشكلل محبة االمسيیح في االقاددةة. صلِل اانن يیتشكلل تووااضع االمسيیح في 
االقاددةة. صلِل اانن تتشكلل ططاعة االمسيیح في االقاددةة بقووةة ررووحح هللا االقددووسس. ووصلِل اانن تتشكلل قددااسة االمسيیح في 

لقاددةة. صلِل ددوونن اانقططاعع لذذلكك. صلِل دداائًما لذذلكك. اانا سأبدًداا معكمم٬، ااتشفع معكمم.اا  
 

اايیتهھا االكنيیسة٬، صلِل هھھھكذذاا لقاددتكك. ررووبررتت موورراايي مشايینن٬، منن اافضلل االررعاةة في تارريیخ االكنيیسة قالل االتالي. قالل 
"حاجة شعبي االقسووةة هھھھي قددااستي االشخصيیة". ثمم ااكملل قائالً "هللا ال يیبارركك االمووااهھھھبب االعظظيیمة٬، بلل يیبارركك االشبهھ 

بالمسيیح. االخاددمم االمقددسس هھھھوو سالحح ررهھھھيیبب بيیدد هللا".االعظظيیمم   
 

ا ااصلي اانن يیقيیمم هللا قاددةة بمنن فيیهھمم اانا في حيیاتي االخاصة. ااصلي اانن يیعملل هللا في هھھھذذهه االكنيیسة لكي ال يیكوونوواا اان
االقاددةة متميیززيینن بمووااهھھھبهھمم االعظظيیمة ووووززناتهھمم االكبيیررةة ااوو بهھذذاا ااوو ذذااكك٬، بلل اانن يیكوونوواا متميیززيینن ااكثرر منن اايي شيء 

آآخرر بشبهھهھمم بيیسووعع االمسيیح.  
 


