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، و  يهوذا  خالص العالمو  ،الشيطان منانتحار اإِلْسَخْرُيوِطيَّ

 6-1: 22لوقا 

َوَكاَن ُرَؤَساُء اْلَكَهَنِة َواْلَكَتَبُة َيْطُلُبوَن َكْيَف َيْقُتُلوَنُه، أَلنَُّهْم َخاُفوا 2َوَقُرَب ِعيُد اْلَفِطيِر، الَِّذي ُيَقاُل َلُه اْلِفْصُح. 1
ْعَب.  الشَّ

، َوُهَو ِمْن ُجْمَلِة االْثَنْي َعَشَر. 3 ْيَطاُن ِفي َيُهوَذا الَِّذي ُيْدَعى اإِلْسَخْرُيوِطيَّ َفَمَضى َوَتَكلََّم َمَع ُرَؤَساِء 4َفَدَخَل الشَّ
ة  5اْلَكَهَنِة َوُقوَّاِد اْلُجْنِد َكْيَف ُيَسلِ ُمُه ِإَلْيِهْم.  َفَواَعَدُهْم. َوَكاَن َيْطُلُب ُفْرَصة  ِلُيَسلِ َمُه 6. َفَفِرُحوا َوَعاَهُدوُه َأْن ُيْعُطوُه ِفضَّ

 ِإَلْيِهْم ِخْلو ا ِمْن َجْمٍع.

إظهار كان هدف وال. مجد المسيحخطايا مذهلة وغرضها العالمّي لتدعى األخيرة في سلسلة  العظةهذه هي 
فقط  تلغي وإنماالتي غيرت مجرى التاريخ لم المصيري ة خطايا القرارات ال، مرارا وتكرارا في تاريخ العالمأن 

 شعبه. ة لتمجيد ابنه وخالصعالمي  هللا المقاصد أتمت ال

مكانها في عقلك ة ة العظيمة لسيادة هللا على الخطيالمشاهد التاريخي  تأخذ هذه  عندما، صالتي هي أنه
 شجاعا وجعلك تلهث األنفاس التي األخزانفي وجه   في جعلك قوي اعميقاُ  ا  عملي   ا  تأثير  يكون لذلك، المجدد

وقت لمسيح في وقت الشدة وشجاعة ممجدة لفي قوة ممجدة للمسيح خطيرة. المعارضة اللمسيح في مواجهة ل
 صلب والحرير في نسيج روحك.الرب أسالك من ال أصلي أن ينسجالصراع. 

 المسيحالتاريخ: قتل أكثر خطية مذهلة في 

، لم هي القتل الوحشي ليسوع المسيحارتكبت من أي وقت مضى في تاريخ العاالخطيئة األكثر إثارة التي 
 أكثر فعل خسيس. وربما كان صاحب االستحقاق الغير حدود ة ل من الناحية األخالقي  اموالكاالبن اإللهي هلل 

 يهوذا االسخريوطي.المسيح من أحد أصدقائه المقربين، خيانة هي في عملية القتل هذه 

 المسيح طوالا والذين كانوا مع شخصي   المسيح الذين قد اختارهماحد من الرسل االثني عشر وكان يهوذا و 
بما فيه الكفاية  كان قريبا(. 29 :13)يوحنا  وكان يعهد إليه صندوق النقود لكل المجموعة. خدمته الجهاري ة

 (.20 :14)مرقس  الصحفةخير لغمس الخبز معه في نفس من المسيح في العشاء األ
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ْيَطاُن ِفي َيُهوَذا"  :"َدَخَل الشَّ

ْيَطاُن ِفي َيُهوَذا... َفَمَضى َوَتَكلََّم َمَع " هأن 6-3 :22في لوقا  يخبرنا لوقا، في ليلة العشاء األخير َدَخَل الشَّ
ة . َفَواَعَدُهْم. َوَكاَن ُرَؤَساِء اْلَكَهَنِة َوُقوَّاِد اْلُجْنِد َكْيَف ُيَسلِ ُمُه ]المسيح[ ِإَلْيِهْم. َفَفِرُحوا َوَعاَهُدو  ُه َأْن ُيْعُطوُه ِفضَّ

ي وقت الحق قاد السلطات إلى المسيح في بستان َجْثَسْيَماِني وف "َيْطُلُب ُفْرَصة  ِلُيَسلِ َمُه ِإَلْيِهْم ِخْلو ا ِمْن َجْمٍع.
 .ُختم موت المسيح، وبهذا(. 48-47 :22المسيح بقبلة )لوقا  وباع

ْيَطاُن ِفي َيُهوَذا"" هأن 3ي اآلية عندما يقول لنا لوقا ف  ( أوال1العديد من األسئلة إلى أذهاننا. تأتي ، َدَخَل الشَّ
في خط  ما إذا كان يهوذا يسير بالفعل على يهوذا الصالح أم الشيطان مجرد أنه تسي دهو ما إذا كان 

الشيطان ذلك يفعل لماذا  ،هوأخر سؤال ( 2اآلن هو الوقت المناسب.  هأن الشيطان والشيطان ببساطة قرر
 لالعتقادهناك سبب وجيه ة، و من شأنه أن يؤدي إلى هزيمة الشيطان النهائي   وقيامة المسيح موت حيث أن

حدث هذا؟ ماذا كان دوره أو : أين كان هللا عندما ( والسؤال الثالث واألهم هو3لك. يعلم ذكان الشيطان أن ب
 نجيب على هذه األسئلة على حدى.وقت مضى؟ لذلك دعونا  من أي حدثت مذهلةة ه في أكثر خطيدور عدم 

 :ةيهوذا الخاطئ انفعاالتالشيطان في قوة ( 1

ْيَطاُن ِفي َيُهوَذا"أنه  3 :22قول في لوقا عندما ي يهوذا وقوة الشيطان؟ إرادة ،" كيف لنا أن نفكر في َدَخَل الشَّ
. عندما سارقانه كان أ 6: 12يوحنا يوحنا الرسول في يخبرنا . الشيطان فيه متفر جا عندما دخل يهوذا لم يكن

َقاَل هَذا َلْيَس أَلنَُّه َكاَن ُيَباِلي " المسيح، عل ق يوحنا قائالدهن ت المال في ضيعاشتكى يهوذا أن مريم قد 
ْنُدوُق ِعْنَدُه، َوَكاَن َيْحِمُل َما   ُيْلَقى ِفيِه."ِباْلُفَقَراِء، َبْل أَلنَُّه َكاَن َساِرق ا، َوَكاَن الصُّ

مسيحيين اليوم الذين يدعون قادة  الفاضح لمنسلوك الفي  فقط فك ر، وكأنه ال يصدق يبدوا إذا كان هذا
 يرسلون ، و من المالبس من متجر واحد في السنة دوالر 39000ما قيمته لشراء  عطايا الخدمةيستخدمون 

لكزس بيضاء ومرسيدس حمراء. سيارات  قودون ي، و دوالر إلى جزر البهاما 29000باشتراك أبنائهم في رحلة 
، فإنه لم ليخرج الشياطين في اسم المسيح المسيح ويذهب يهوذا بوجهه التقي المتدين بجواريجلس  عندما كان

 المال.يشتريها كان يحب المال. كان يحب السلطة والملذات التي يمكن أن بل . للمسيح محبا بارايكن 
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َوَأْنُتْم ِإْذ ُكْنُتْم " 3-1 :2ع إلى أفسس جنبا إلى جنب مع قوة الشيطان. استمذلك عمل يكيف  سبوليخبرنا 
الحظ اِن اْلَهَواِء ]َأْمَوات ا ِبالذُُّنوِب َواْلَخَطاَيا، الَِّتي َسَلْكُتْم ِفيَها َقْبال  َحَسَب َدْهِر هَذا اْلَعاَلِم، َحَسَب َرِئيِس ُسْلطَ 

ا َجِميع ا نالشيطا حسبالربط: أموات بالخطايا،  وِح الَِّذي َيْعَمُل اآلَن ِفي َأْبَناِء اْلَمْعِصَيِة، الَِّذيَن َنْحُن َأْيض  [، الرُّ
ْفَنا َقْبال  َبْيَنُهْم ِفي َشَهَواِت َجَسِدَنا، َعاِمِليَن َمِشيَئاِت اْلَجَسِد َواأَلْفَكاِر، َوُكنَّا ِبالطَِّبيعَ  يَن ِة َأْبَناَء اْلَغَضِب َكاْلَباقِ َتَصرَّ

ا." َرِئيِس  حسب وبالتالي، َعاِمِليَن َمِشيَئاِت اْلَجَسِد َواأَلْفَكارِ ، شهوات الجسدفي  سالكين، أموات بخطايانا َأْيض 
 .ُسْلَطاِن اْلَهَواءِ 

واالنفعاالت  العواطفحين تسطو الناس األبرياء. ال يوجد أناس أبرياء. الشيطان لديه قوة  يأسرالشيطان ال 
ثالثين به باعثم . مع المسيح ةزائفة الخارجي  يخفي ذلك في العالقة ال، وكان الخاطئة. وكان يهوذا محبا للمال

 .بواحد منهمال تنخدع و . منهم واحدا موجودا اليوم! ال تكنمازال  عشيرتهقطعة من الفضة. كم من 

 الخاص:ه ( دور الشيطان في تدمير 2

 المسيحموت وقيامة  أال يعلم أنإلى خيانة المسيح. يهوذا  يقودالشيطان أن من شأنه ذا السؤال الثاني هو لما
(؟ هناك سبب وجيه 11: 12 رؤيا؛ 15-13 :2ة )كولوسي من شأنه أن يؤدي إلى هزيمة الشيطان النهائي  

 يعلم ذلك.كان الشيطان أن ب لالعتقاد

اآللم والتضحية.  ن طريقه بعيدا علالشيطان أن يحو  حاول إلى الصليب  خدمته في طريقهعندما بدأ يسوع 
به أن يحو   العالم عن طريق حكم وأن يحصل على  ،الهيكل قفز منل الحجارة إلى خبز، وأن يفي البرية، جر 

التضحية اآللم و في طريق  التجارب هي: ال تسيركل هذه والفكرة من وراء (. 11-1 :4ه )متى عبادت
اعدتك في . ويمكنني مسأظهر حقك في الملك، من اآللم. إن كنت ابن هللا بللهرو  قوتكم والموت. استخد

 ، ال تذهب إلى الصليب.القيام بذلك. مهما فعلت

، انتهره بطرسشيوخ ورؤساء الكهنة ويقتل و سيتألم كثيرا من  هأن فيه المسيحثم هل تتذكر الوقت الذي تنبأ 
! اَل َيُكوُن َلَك هَذا!وقال "  تقتل بهذهسمح لك أن . وبعبارة أخرى، أنا لن أ(22 :16)متى  "َحاَشاك َياَربُّ
اْذَهب َعنِ ي َياَشْيَطاُن! َأْنَت َمْعَثَرٌة ِلي، أَلنََّك اَل َتْهَتمُّ ِبَما هلِل لِكْن ِبَما : "بل قال عليه.المسيح ثني لم ي. الطريقة
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فالشيطان لم يكن من عمل الشيطان. من الذهاب إلى الصليب كان (. إعاقة المسيح 23 :16)متى ِللنَّاِس" 
 .خرابهسيكون فب. أن المسيح ُيصلريد ي

التراجع؟ ماذا لالصليب.  يأتي به إلىه إلى خيانة الرب و يدخل في يهوذا ويقود 3 :22هنا في لوقا  ولكن
. هنا  نعرف اإلجابة، ثم أخذ زمام المبادرة إلحضاره إلى الصليب؟ العن الصليبه لماذا محاولة صرف

 ة. مرة بعد مرة، أصر  المسيح على فاشلالمسيح عن الصليب الشيطان جهوده لتحويل  اولتي لإلجابة: رأىمح
 بماقرر لذلك منعه.  ه ال يمكنالشيطان أناستنتج ، و الصوان أن يموت مثلثابتا . كان وجهه الطريق للصليب

، ولكن اإلمكان. ليس الموت فقطبقدر  ومفجعا قبيحا ومؤلماعلى األقل  يجعله، أن ال يستطيع منعه هإن
(. إذا كان ال يمكن 32-31 :22)راجع لوقا باإلنكار . الموت بالتخلي عنهالموت على يد الخيانة. الموت 

مذهلة التي من الخطايا الكانت سلسلة لقد لحق ضررا بقدر ما يستطيع. ي، و فسيجر اآلخرين إليها، منعه
 الصليب. المسيح إلىجلبت 

 :قتل ابنههللا في دور ( 3

دما حدث هذا؟ أو بتعبير أدق: ما هو : أين كان هللا عنواألهمثالث واألخير السؤال الوهو ما يقودنا اآلن إلى 
 ، قتل يسوع المسيح؟التي حدث على اإلطالقة األكثر إثارة ه في الخطيدور  دور هللا أو عدم

ة. آرائنا تكهنات فلسفي  أي  صمتأفواهنا ونُ أن نضع أيدينا على لإلجابة على سؤال من هذا القبيل ينبغي لنا 
التفاصيل لنا هو أن  هظهر هللا نفسه لنا في كلمته. وأول ما يُ أظهره هنا. كل ما يهم هو ما  ُيعتد بهاال 

 .قبل حدوثها بمئات السنينكلمة هللا بها في تنبأ المحيطة بموت المسيح قد تم ال

 عندما يأتي. سيحالم ون سيرفض أشراراس أن أ الكتاب المقدّ تنبّ 

َأَما َقَرْأُتْم َقطُّ ِفي اْلُكُتِب: اْلَحَجُر الَِّذي َرَفَضُه (: »22: 118َقاَل َلُهْم َيُسوُع )نقال عن مزمور " 42 :21متى 
 اْلَبنَّاُؤوَن ُهَو َقْد َصاَر َرْأَس الزَّاِوَيِة؟ ِمْن ِقَبِل الرَّبِ  َكاَن هَذا َوُهَو َعِجيٌب ِفي أَْعُيِنَنا!"
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 أم المسيح البد وأن ُيبغض.س أ الكتاب المقدّ تنبّ 

ِلَكْي َتِتمَّ اْلَكِلَمُة اْلَمْكُتوَبُة ِفي َناُموِسِهْم: ِإنَُّهْم وقال " 19 :35مزمور  اقتبس المسيح من 25 :15يوحنا في 
 َأْبَغُضوِني ِباَل َسَبٍب."

 .المسيحعن  أ الكتاب المقّدس أن التالميذ سيتخلوانبّ ت

وَن ِفىَّ ِفي هِذِه اللَّْيَلِة، أَلنَُّه َمْكُتوٌب: َأنِ ي َأْضِرُب الرَّاِعَي " 7 :13يقتبس زكريا  31 :26 متىفي  ُكلُُّكْم َتُشكُّ
ُد  ِخَراُف الرَِّعيَِّة."  َفَتَتَبدَّ

 كسر أي من عظامه.يُ  لنولكن  طعنسيُ  المسيحس أن أ الكتاب المقدّ تنبّ 

ا ِمَن اْلَعْسَكِر َطَعَن َجْنَبُه ِبَحْرَبٍة... أَلنَّ هَذا ": ويقول 10 :12زكريا و  20 :34مزمور يوحنا من يقتبس  َواِحد 
ا َيُقوُل ِكَتاٌب آَخُر: «. َعْظٌم اَل ُيْكَسُر ِمْنهُ »َكاَن ِلَيِتمَّ اْلِكَتاُب اْلَقاِئُل:  «." َسَيْنُظُروَن ِإَلى الَِّذي َطَعُنوهُ »َوَأْيض 

 (.37-34 :19)يوحنا 

 ثالثين قطعة من الفضة.سيبيعه بمقرب المسيح الصديق س أن أ الكتاب المقدّ تنبّ 

َلْسُت َأُقوُل َعْن َجِميِعُكْم. َأَنا أَْعَلُم الَِّذيَن اْخَتْرُتُهْم. : "قائال 9 :41مزمور يستشهد المسيح ب، 18 :13يوحنا في 
 ْبَز َرَفَع َعَليَّ  َعِقَبُه."لِكْن ِلَيِتمَّ اْلِكَتاُب: َالَِّذي َيْأُكُل َمِعي اْلخُ 

ِإنَّ اْبَن اإِلْنَساِن َماٍض َكَما ُهَو َمْكُتوٌب َعْنُه، َولِكْن َوْيٌل ِلذِلَك الرَُّجِل الَِّذي : "المسيحيقول  24 :26متى في و 
 "ِبِه ُيَسلَُّم اْبُن اإِلْنَساِن. َكاَن َخْير ا ِلذِلَك الرَُّجِل َلْو َلْم ُيوَلْد!

ِة، َثَمَن اْلُمَثمَِّن »ِحيَنِئٍذ َتمَّ َما ِقيَل ِبِإْرِمَيا النَِّبيِ  اْلَقاِئِل: : "يقول 10-9 :27متى في و  َوَأَخُذوا الثَّاَلِثيَن ِمَن اْلِفضَّ
، َكَما َأَمَرِني الرَّبُّ  الَِّذي َثمَُّنوُه ِمْن َبني  ِإْسَراِئيَل، اِريِ  ؛ زكريا 13-1 :19رميا )إ "«.َوأَْعَطْوَها َعْن َحْقِل اْلَفخَّ

11: 12-13.) 
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 .موته ّيةكيفعن ، بأدق التفاصيل، أتنبّ المسيح نفسه ، ولكن سوليس فقط الكتاب المقدّ 

َها َنْحُن َصاِعُدوَن ِإَلى ُأوُرَشِليَم، َواْبُن اإِلْنَساِن ُيَسلَُّم ِإَلى ُرَؤَساِء اْلَكَهَنِة : "يقول 34-33 :10في مرقس 
ي اْلَيْوِم َفَيْهَزُأوَن ِبِه َوَيْجِلُدوَنُه َوَيْتُفُلوَن َعَلْيِه َوَيْقُتُلوَنُه، َوفِ  َفَيْحُكُموَن َعَلْيِه  ِباْلَمْوِت، َوُيَسلِ ُموَنُه ِإَلى اأُلَمِم،َواْلَكَتَبِة، 

 ."الثَّاِلِث َيُقومُ 

نََّك ِفي هِذِه اللَّْيَلِة َقْبَل َأْن َيِصيَح "اْلَحق َأُقوُل َلَك: إِ : إلى بطرس وقال نظر المسيح، األخيرة الليلة وفي تلك
 (.34 :26)متى  ِديٌك ُتْنِكُرني َثاَلَث َمرَّاٍت."

 :ةوفقا لمشيئته السياديّ 

، وُيترك، كرهي  و ، رفضيُ ابنه شمل في خطته أن لذلك ، و توق ع، ولم يمنعن هللا نعلم أ، من كل هذه النبوءات
االمور كانت في فكر . كل هذه ُيقتل، و وُيطعن، منهسخر ويُ ، وُيجلد، وي نكر، وُيدان، ويبصقون عليه ،ناوُيخ
. بشكل عفوي  حدث هذه االشياء لم ت. للمسيححدث تس ألنه كان قد خطط لها أنهاقبل وقوعها بوضوح  هللا

لم يفعل ذلك.  ه، ولكنأن يخطط لمنعهافي إمكانه ن كاحدث و ستهللا أنها علم كلمة هللا. في  بها تنبأتم ال وإنما
 ة.ذات السيادإرادته وفق  تحدثلذلك فقد 

وتدين، وتبصق  وتنكر،، وتخون ، أن ترفض، وتكره، وتتركة خطي ا. كانوا خطية. فإنهوكانوا جميعهم شر 
ك ومع ذل صاحب االستحقاق بال حدود.، ال أخالقي  امالك تقتل ابن هللا، و وتسخر من، وتطعن، وتجلد، علي

 كلليس فقط في  واضح لهذه األشياء. األمرخطط قد فإن الكتاب المقدس واضح وصريح أن هللا نفسه 
هذه األشياء  التي تقول بوضوح أكثر أن هللا جعل النصوص، ولكن أيضا في ة التي شهدناهاالنصوص النبوي  

 .تتحقق

 بها:هللا جاء 

ُكلَُّنا َكَغَنٍم َضَلْلَنا. ِمْلَنا ُكلُّ َواِحٍد ِإَلى َطِريِقِه، َوالرَّبُّ َوَضَع : "يقول 10و 6 :53شعياء على سبيل المثال، في إ
يد كانت  راء البصق والجلد واالستهزاء والطعنو غوهكذا  "َعَلْيِه ِإْثَم َجِميِعَنا. َأمَّا الرَّبُّ َفُسرَّ ِبَأْن َيْسَحَقُه ِباْلَحَزِن.

 ة وخطته.الخفي  هللا 
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أو  ةسطحي  ب جدا وثقيلة جدا وصادمة جدا لتؤخذ هذه الحقيقة هي كبيرةف. جافرتة واعنايبذلك وأنا أقول 
أكثر ، الخطايا األكثر إثارة في كل الكون هي وراء هذه  ة وخطتهالخفي  هللا يد أنا اخترت أن أقول إن مغرور. ب

ألن هي  ذاتهامات هذه الكلل ياستخدام منأخرى. السبب خطايا سقوط الشيطان أو أي  اذهاال وحزنا من
 .بهذه الكلمات ذاتها عنهاس يقول الكتاب المقد  

 :يد وخطة هللا

 الصلب المرو عوراء وخطته يد هللا صراحة بشأن ، واألكثر األوضحالتصريح ، لدينا 28-27 :4عمال في أ 
َمَسْحَتُه، ِهيُروُدُس َوِبياَلُطُس اْلُبْنِطيُّ َمَع ُأَمٍم أَلنَُّه ِباْلَحِقيَقِة اْجَتَمَع َعَلى َفَتاَك اْلُقدُّوِس َيُسوَع، الَِّذي بنه. "ال

الكلمتان هي  هذه "( َأْن َيُكوَن.boule) َوَمُشوَرُتكَ ( cheir) َيُدكَ ِلَيْفَعُلوا ُكلَّ َما َسَبَقْت َفَعيََّنْت  َوُشُعوِب ِإْسَراِئيَل،
 هللا. ها: يد هللا ومشورة أو خطةاستخدام التي

هللا "يد"  فاإلنسان ال يفكر عادة أن. كل ما يحدث قد عي نت مشورتهو هللا  يدن بأغريبة القول  إنها لطريقة
، وليس تشير عادة إلى ممارسة قوة هللا: إن يد هللا المقصودما أعتقد أنه  هذا؟ أن تعي ن ليدتعي ن. كيف يمكن ل

 ذكرها جنبا إلى جنب مع "المشورة" من وراءوالفكرة . للقوةالة الفع   الجهود، ةأرضي  القوة بصورة مجردة، ولكن 
 يد هللا نفسه.بسيتم تنفيذها  ة، بل هي مشورةنظري   أو مشورة قول إنها ليست مجرد خطةالهو 

َأمَّا الرَّبُّ َفُسرَّ ِبَأْن َيْسَحَقُه ِباْلَحَزِن." الرب سحقه. فوراء هيرودس وبيالطس " 10 :53 ءشعياهذا ما يفسر إ
 بال حدود. المسيح نفسه الذي أحبه بمحبةب ئيل كان أواألمم وشعب إسرا

 :في الموت يعمل: هللا اإلنجيل

موت في  الفاعل الرئيسي   هوهللا  إن لم يكنألنه  يعنيك هذا األمر؟ ينبغي األمر أن يعنيك هذالماذا ينبغي 
سبب أن موت في جهنم إلى األبد.  سنهلك، و أن يخلصنا من خطاياناالمسيح  فلن يستطيع موت إذا، المسيح

َولِكنَّ هللَا َبيََّن " 8 :5ذلك. رومية ل الفاعلهللا كان أن هو  المسيح هو قلب اإلنجيل، قلب األخبار السارة،
فقد في موت المسيح، فستهللا  إن انتزعت دور" َمَحبََّتُه َلَنا، أَلنَُّه َوَنْحُن َبْعُد ُخَطاٌة َماَت اْلَمِسيُح أَلْجِلَنا.

 لك. مستوى من محبته للخطاة. محبتهأعلى وأعمق  إنهانجيل. كان هذا فعل هللا. اإل
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هللا دان َفاهلُل ِإْذ َأْرَسَل اْبَنُه ِفي ِشْبِه َجَسِد اْلَخِطيَِّة، َوأَلْجِل اْلَخِطيَِّة، َداَن اْلَخِطيََّة ِفي اْلَجَسِد." " 3 :8رومية 
 لذلك نحن أحرار.. دينونتنامع  المسيحجسد الخطية في 

 كانتاللعنة التي ب َاْلَمِسيُح اْفَتَداَنا ِمْن َلْعَنِة النَّاُموِس، ِإْذ َصاَر َلْعَنة  أَلْجِلَنا." لعن هللا المسيح" 13: 3غالطية 
 لنا. لذلك نحن أحرار.

هللا نسب " ِلَنا، ِلَنِصيَر َنْحُن ِبرَّ هللِا ِفيِه.أَلنَُّه ]هللا[ َجَعَل الَِّذي َلْم َيْعِرْف َخِطيَّة ، َخِطيَّة  أَلجْ " 21 :5كورنثوس  2
 نحن أحرار في بر هللا. ، واآلن خطيتنا إليه

. ألجلك وألجلي. هللا وسحقههللا. جرحه  َوُهَو َمْجُروٌح أَلْجِل َمَعاِصيَنا، َمْسُحوٌق أَلْجِل آَثاِمَنا."" 5: 53شعياء إ
 .لذلك نحن أحرار

 :هللا عمل ومحبة: صليب المسيح

قد عي ن هللا  أن( وأصلي أن تقبله)الكتابي   ن قبلت الحقهو هذا. إ العظات مهمةهذه السلسلة من  أنالسبب 
بدون أن يصبح بأية حال غير قدوس أو غير بار أو خاطئ في هذا ، البنهخطايا مذهلة للمجد العالمي 

فعل أعظم ين عدد من الذين يدعون كون من بالمسيح كعمل هللا. لن ت تراجع عن صليبالفعل، فإنك لن ت
وتخر على وجهك. ، ضى "اإلساءة للطفل اإللهي." سوف تأتي إلى الصليبأي وقت م كان فيلمحبة ل

. وسوف عظمى كهديته عمل هللا ومحبة هللا. سوف تحصل عليه إنه. بشري ة: هذه ليست مجرد مؤامرة قولوت
 جدوى.من دون أكون قد وعظت د المسيح. ولن تخلص. وسيتمج  


