
ھناك وسیط وفادي واحد
1 تیموثاوس 2: 8-1

خطبة 15 مایو 2022

القس كریس سیكس

ندرس األسئلة الـ 52 في التعلیم المسیحي للمدینة الجدیدة ھذا العام، ألنھ ملخص رائع لما نؤمن بھ كمسیحیین. سأقرأ السؤال 20 اآلن، ثم لنقرأ اإلجابة معًا. 

السؤال الع��ون: من هو الفادي؟

الفادي الوحيد هو الرب يسوع المسيح، ابن هللا ا��زلي، الذي فيه صار هللا إنساًنا وحمل عقوبة الخطيئة
بنفسه.

یسوع ھو فادینا الذي بذل دمھ لیشتري لنا الحریة. أتى یسوع إلى األرض لیبني جسراً بیننا وبین السماء. سوف نتحدث عن ھذا الجسر الیوم. سوف نلقي

نظرة على بعض اآلیات من رسالة بولس األولى إلى تیموثاوس. تیموثاوس قس شاب. بولس ھو معلم تیموثاوس، حیث یساعده على النمو كراعٍ لشعب

هللا. لننظر معًا إلى كلمة هللا. 

1 تیموثاوس 2: 8-1 

َل ُكّلِ َشْيٍء، أَْن تُقَاَم َطِلبَاتٌ  1 فَأَْطلُُب أَوَّ

َوَصلََواٌت َواْبتَِھاالٌَت َوتََشكَُّراٌت ألَْجِل َجِمیعِ النَّاِس، 

2 ألَْجِل اْلُملُوِك َوَجِمیعِ الَِّذیَن ُھْم فِي َمْنِصٍب، ِلَكْي نَْقِضَي َحیَاةً ُمْطَمئِنَّةً َھاِدئَةً فِي ُكّلِ تَْقَوى َوَوقَاٍر، 

3 ألَنَّ ھذَا َحَسٌن َوَمْقبُوٌل لَدَى ُمَخلِِّصنَا هللاِ، 

4 الَِّذي یُِریدُ أَنَّ َجِمیَع النَّاِس یَْخلُُصوَن، َوإِلَى َمْعِرفَِة اْلَحّقِ یُْقبِلُوَن. 

5 ألَنَّھُ یُوَجدُ إِلھٌ َواِحدٌ َوَوِسیٌط َواِحدٌ بَْیَن هللاِ َوالنَّاِس: اِإلْنَساُن یَُسوُع اْلَمِسیُح، 

ِة،  6 الَِّذي بَذََل نَْفَسھُ فِْدیَةً ألَْجِل اْلَجِمیعِ، الشََّھادَةُ فِي أَْوقَاتَِھا اْلَخاصَّ



 . 7 الَّتِي ُجِعْلُت أَنَا لََھا َكاِرًزا َوَرُسوًال. اَْلَحقَّ أَقُوُل فِي اْلَمِسیحِ َوالَ أَْكِذُب، ُمعَلًِّما ِلألَُمِم فِي اِإلیَماِن َواْلَحّقِ

َجاُل فِي ُكّلِ َمَكاٍن، َرافِِعیَن أَیَاِدَي َطاِھَرةً، بِدُوِن َغَضٍب َوالَ ِجدَال.  8 فَأُِریدُ أَْن یَُصلَِّي الّرِ

نقرأ معًا إشعیاء 40: 8:

ا َكلَِمُة إِلِھَنا َفَتْثُبُت إِلَى األَبَِد». ”يَبَِس اْلُعْشُب، َذُبَل الزَّْھُر. َوأَمَّ

لنصلي معا. 

أیھا اآلب الذي في السموات، نأتي إلیك ألنك مصدر الحیاة والحق. یا یسوع نعبدك ألنك مليء بالرحمة والمحبة. أیھا الروح القدس، افتح قلوبنا وعقولنا

لنتغیر بكلمة هللا. 

آمین. 

دعونا نتأّمل بھذه اآلیات معًا ونرى ما یرید الرب منا أن نفھمھ الیوم من كلمتھ. ھا ھي اآلیات 1 و 2 مرة أخرى. 

َل ُكّلِ َشْيٍء، أَْن تُقَاَم َطِلبَاٌت َوَصلََواٌت َواْبتَِھاالٌَت َوتََشكَُّراٌت ألَْجِل َجِمیعِ النَّاِس،  1 فَأَْطلُُب أَوَّ

2 ألَْجِل اْلُملُوِك َوَجِمیعِ الَِّذیَن ُھْم فِي َمْنِصٍب، ِلَكْي نَْقِضَي َحیَاةً ُمْطَمئِنَّةً َھاِدئَةً فِي ُكّلِ تَْقَوى َوَوقَاٍر”. 

النظر إلى اآلیة 2 یجعلني أفكر في سؤال. كیف نعیش حیاة ُمْطَمئِنَّةً َھاِدئَةً؟ ھذا یبدو لطیفًا جدًا، ألیس كذلك؟ ھل من الممكن في مدینة مثل ھذه؟ ھل ھذا

ممكن في عالم كھذا مليء بالصراعات والمصاعب؟ 

لكي تعیش حیاة ُمْطَمئِنَّةً َھاِدئَةً، یجب أن تنقذ من الصراع والفوضى. یجب أن نھرب من الغضب والجدال الذي یذكره بولس في اآلیة 8. ھذه ھي األشیاء

التي تعیق سعینا وراء حیاة ُمْطَمئِنَّةً وَھاِدئَةً. ولكن ھا ھي المشكلة التي نواجھھا. من أین یأتي الصراع والجدال في حیاتنا؟ إنھم یأتون من أنفسنا ومن الناس

اآلخرین من حولنا. ألن البشر تسببوا في كل الصراع والفوضى، فال یمكننا ھزیمتھم. لقد كانوا جزًءا من الجنس البشري منذ آدم وحواء. إذا أردنا أن

نعیش حیاة ُمْطَمئِنَّةً َھاِدئَةً، فنحن بحاجة إلى شخص من أعلى، من الخارج، لیأتي وینقذنا. 

ھذا ھو الذي وعد بھ هللا آلدم وحواء في تكوین 3:15. قال هللا ھذا للشیطان بعد أن خدع الشیطان حواء: 

15 َوأََضُع َعدَاَوةً بَْینَِك َوبَْیَن

اْلَمْرأَةِ، َوبَْیَن نَْسِلِك َونَْسِلَھا. ُھَو یَْسَحُق َرأَْسِك، َوأَْنِت تَْسَحِقیَن َعِقبَھُ». 

وعد هللا أن نَْسِل آدم وحواء سیھزم الشیطان. سوف یصاب ھذا الرجل بجروح بالغة من قبل الشیطان. لكن ھذا الرجل سینتصر على الشیطان بسحق رأسھ.

أصبحت الخطیئة والموت لعنة كل إنسان ألن آدم وحواء أصغیا للشیطان بدالً من هللا. لكن هللا یحل المشاكل التي ننتجھا. أرسل یسوع لیحضر السالم لكل

من یتبعھ بموتھ. 

الحظ األوقات التي ذكر فیھا بولس ”َجِمیعِ النَّاِس” أو ”اْلَجِمیعِ” في اآلیات 1 و 4 و 6. تجعلنا الخطیئة كلنا أعداء هللا. ھناك صراع بین الناس وهللا

عمودیا. الخطیئة أیضا تصنع أعداء ھنا على األرض. ھناك صراع أفقیا. الشخص الوحید الذي یمكنھ حل النزاع الرأسي واألفقي ھو الشخص الذي یمثل



كال الجانبین. الوسیط الذي ھو هللا الكامل واإلنسان الكامل. الوسیط ھو الشخص الذي یدخل في نزاع أو جدال لمساعدة الطرفین. الوسیط بین شخصین أو

مجموعتین أخریین. لقد رأینا مثاالً جیدًا للوسطاء في عظة األسبوع الماضي. 

ھذا جزء من النص الذي نظرنا إلیھ في لوقا 5: 26-17. 

یِسیُّوَن َوُمعَلُِّموَن ِللنَّاُموِس َجاِلِسینَ  17 َوفِي أََحِد األَیَّاِم َكاَن یُعَلُِّم، َوَكاَن فَّرِ

ّبِ ِلِشفَائِِھْم.  ةُ الرَّ َوُھْم قَْد أَتَْوا ِمْن ُكّلِ قَْریٍَة ِمَن اْلَجِلیِل َواْلیَُھوِدیَِّة َوأُوُرَشِلیَم. َوَكانَْت قُوَّ

18 َوإِذَا بِِرَجال یَْحِملُوَن َعلَى فَِراٍش إِْنَسانًا َمْفلُوًجا، َوَكانُوا یَْطلُبُوَن أَْن یَْدُخلُوا بِِھ َویََضعُوهُ أََماَمھُ. 

ا لَْم یَِجدُوا ِمْن أَْیَن یَْدُخلُوَن بِِھ ِلَسبَِب اْلَجْمعِ، َصِعدُوا َعلَى السَّْطحِ  19 َولَمَّ

َودَلَّْوهُ َمَع اْلِفَراِش ِمْن بَْیِن األَُجّرِ إِلَى اْلَوْسِط قُدَّاَم یَُسوَع. 

ا َرأَى إِیَمانَُھْم قَاَل لَھُ: «أَیَُّھا اِإلْنَساُن، َمْغفُوَرةٌ لََك َخَطایَاَك».  20 فَلَمَّ

ّبِ ِلِشفَائِِھْم”. یسوع وقدرتھ على الشفاء موجودتان في تلك الغرفة. ھناك رجل مفلوج في البلدة یرید أن یشفى لكنھ ال ةُ الرَّ تقول اآلیة 17 ”َوَكانَْت قُوَّ

یستطیع المشي. كیف یصل الى یسوع؟ كان بحاجة إلى وسطاء. لحسن الحظ، كان لھذا الرجل المفلوج أصدقاء حمیمون. 

كان یمكن لألصدقاء أن یفسروا العقبات على أنھا رسالة من هللا علیھم أن یتوقفوا عنھا. لكن یبدو أن الروح القدس أعطى ھؤالء الرجال تصمیًما ملیئًا

باإلیمان وثقة مفعمة باألمل على االستمرار. رأوا السقف وسیلة ممكنة لمساعدة صدیقھم. ألن ھؤالء الرجال لم یستسلموا، كانوا وسطاء فعالین. قاموا ببناء

جسر بین الرجل المفلوج وقوة الشفاء لیسوع. 

ال أحد في ھذه الغرفة مفلوج، یمكنني رؤیتھ. لكن لدینا جمیعًا مرض خطیر. نحن مفلوجون أخالقیا وال نستطیع أن نعالج أنفسنا. یصف بولس في رسالتھ

إلى روما صراعھ الشدید مع الخطیئة. كان بولس من أتباع المسیح، لكنھ یقول في رومیة 7: 24-18: 

ا أَْن أَْفعََل اْلُحْسنَى فَلَْسُت أَِجدُ.  ، أَْي فِي َجَسِدي، َشْيٌء َصاِلٌح. ألَنَّ اِإلَرادَةَ َحاِضَرةٌ ِعْنِدي، َوأَمَّ “18 فَإِنِّي أَْعلَُم أَنَّھُ لَْیَس َساِكٌن فِيَّ

اِلَح الَِّذي أُِریدُهُ، بَِل الشَّرَّ الَِّذي لَْسُت أُِریدُهُ فَإِیَّاهُ أَْفعَُل.  19 ألَنِّي لَْسُت أَْفعَُل الصَّ

 . 20 فَإِْن ُكْنُت َما لَْسُت أُِریدُهُ إِیَّاهُ أَْفعَُل، فَلَْسُت بَْعدُ أَْفعَلُھُ أَنَا، بَِل اْلَخِطیَّةُ السَّاِكنَةُ فِيَّ

21 إِذًا أَِجدُ النَّاُموَس ِلي ِحینََما أُِریدُ أَْن أَْفعََل اْلُحْسنَى أَنَّ الشَّرَّ َحاِضٌر ِعْنِدي. 

22 فَإِنِّي أَُسرُّ بِنَاُموِس هللاِ بَِحَسِب اِإلْنَساِن اْلبَاِطِن. 

23 َولِكنِّي أََرى نَاُموًسا آَخَر فِي أَْعَضائِي یَُحاِرُب نَاُموَس ِذْھنِي، َویَْسبِینِي إِلَى نَاُموِس اْلَخِطیَِّة اْلَكائِِن فِي أَْعَضائِي. 

! َمْن یُْنِقذُنِي ِمْن َجَسِد ھذَا اْلَمْوِت؟”  24 َوْیِحي أَنَا اِإلْنَساُن الشَِّقيُّ

یصف بولس الخطیئة بأنھا طفیلیة، حیة في داخلك وبداخلي. إنھا مثل المرض الذي ینتشر. إنھا مرض ال نستطیع عالجھ. بدالً من ذلك، نجعل األمر أسوأ

ألننا نختار أن نخطئ. نحن نؤذي اآلخرین، ونؤذي أنفسنا. نحن غیر قادرین وعاجزین عن التغییر. من سیحررني وأنت؟ نحن بحاجة إلى منقذ، یا

أصدقائي. نحن بحاجة إلى فادي ووسیط. 

أریدك أن تتخیل معي قاعة محكمة. ھناك قاض وشخص مذنب. هللا ھو القاضي، كما نقرأ في مزمور 50: 6. ”َوتُْخبُِر السََّماَواُت بِعَْدِلِھ، ألَنَّ هللاَ ُھَو الدَّیَّاُن.

ِسالَْه”. 



هللا كامل وقدوس وشرائعھ صالحة وصادقة. أنت المذنب. لقد عصیَت الوصایا العشر وقوانین هللا األخرى. أحیانًا ال تطیع بأفعالك. أحیانًا تعصي بعقلك أو

بقلبك. لكننا جمیعًا مذنبون. 

إذا نظرنا حول العالم لنرى كل الصراع والفوضى، فإننا نعلم أن الجمیع مذنبون. یقول بولس ذلك في رومیة 3: 12-10. 

10 َكَما ُھَو َمْكتُوٌب: «أَنَّھُ لَْیَس بَارٌّ َوالَ َواِحدٌ. 

11 لَْیَس َمْن یَْفَھُم. لَْیَس َمْن یَْطلُُب هللاَ. 

12 اْلَجِمیُع َزاُغوا َوفََسدُوا َمعًا. لَْیَس َمْن یَْعَمُل َصالًَحا لَْیَس َوالَ َواِحدٌ”. 

في یوم من األیام سیقف الجمیع أمام هللا وسیدین حیاتنا. رأى الرسول یوحنا رؤیا لیوم الدینونة في رؤیا 20: 12-11. 

11 ثُمَّ َرأَْیُت َعْرًشا َعِظیًما أَْبیََض، َواْلَجاِلَس َعلَْیِھ، الَِّذي ِمْن َوْجِھِھ َھَربَِت األَْرُض َوالسََّماُء، َولَْم یُوَجْد لَُھَما َمْوِضٌع! 

12 َوَرأَْیُت األَْمَواَت ِصغَاًرا َوِكبَاًرا َواقِِفیَن أََماَم هللاِ، 

َواْنفَتََحْت أَْسفَاٌر، َواْنفَتََح ِسْفٌر آَخُر ُھَو ِسْفُر اْلَحیَاةِ، 

ا ُھَو َمْكتُوٌب فِي األَْسفَاِر بَِحَسِب أَْعَماِلِھْم.  َوِدیَن األَْمَواُت ِممَّ

ما ھو رجاؤنا عندما نقف أمام هللا من ھو قاضینا؟ یأمل بعض الناس أن ینسى هللا خطایانا. یأملون أن یقول هللا: ”ال تقلقوا. إنھا لیست مشكلة كبیرة”. ھل

تقول ذلك عندما یؤذیك أحد؟ ماذا تفعل عندما یكذب علیك شخص ما، أو یؤذیك جسدیًا، أو یخون ثقتك؟ یمكنك فقط تجاھلھ؟ ال، بالطبع ال. هللا قدوس وال

یمكنھ أن ینسى خطایانا. ھذا یعني أننا في ورطة. 

ولكن ألن هللا یحب أوالده، فلدیھ الحل. یدخل هللا االبن قاعة المحكمة كوسیط لنا. یسوع ابن هللا یتحدث إلى هللا اآلب. یقول یسوع، ”أیھا اآلب، أحب ھذا

الشخص كثیًرا. ال أریده أن یتألم ویموت من أجل خطایاه. من فضلك عاقبني بدال من ذلك، حتى یكون حرا”. ھذا ما یفعلھ الوسیط والمخلص. 

انظر معي مرة أخرى إلى اآلیات 5 و 6: 

“5 ألَنَّھُ یُوَجدُ إِلھٌ َواِحدٌ َوَوِسیٌط َواِحدٌ بَْیَن هللاِ َوالنَّاِس: اِإلْنَساُن یَُسوُع اْلَمِسیُح، 

ِة”.  6 الَِّذي بَذََل نَْفَسھُ فِْدیَةً ألَْجِل اْلَجِمیعِ، الشََّھادَةُ فِي أَْوقَاتَِھا اْلَخاصَّ

یسوع ھو الوحید المؤھل لیكون وسیًطا بیننا وبین هللا. ألن یسوع وحده ھو هللا واإلنسان. نسمي أحیانًا عمل یسوع على الصلیب تبادًال عظیًما. التبادل ھو

عندما یعطي شخصان شیئًا لبعضھما البعض. إذا كنت أرغب في شراء سیارة من خورخي، فسأعطیھ المال ویعطیني السیارة. یحدث التبادل عندما نعطي

كالنا شیئًا ونتلقى شیئًا ما. تقول اآلیة 6 أن یسوع بذل حیاتھ حتى نتمكن من الحصول على الحریة. 

انظر إلى ھذه الصورة من فضلك. یسوع في جانب واحد بال خطیئة على اإلطالق. إنھ اإلنسان الوحید الذي عاش دون أن یخطئ ولو مرة واحدة. أنا على

الجانب اآلخر، ملطخ بخطیئتي باللون األحمر. أنا إنسان عنید ومستقل، مثل والدي آدم وحواء. كلنا نحاول حل مشاكلنا بأنفسنا. لكننا ال نستطیع حل مشكلة

الخطیئة ھذه بأنفسنا. إن وصمة الخطیئة تسري في جسدنا كلھ، وھي كذلك في نفوسنا. إنھا تلوث حتى حسناتنا وتفسد نوایانا الحسنة. كیف نغسل من

خطایانا؟ یتطلب تبادل كبیر. 



هللا قاضي قدوس وصالح. ال یمكن نسیان خطیتنا ببساطة. أخبر یسوع اآلب أنھ على استعداد ألن یُعاقب على خطایانا، حتى یغفر لنا. لقد انتقلت وصمة

خطیتي إلى المسیح على الصلیب. لقد وضعنا ذنبنا على یسوع، حمل هللا البريء، الذي تألم ومات مثل المذنب. إنھ خبر سار! 

تم غسلت خطیتي وخزیي وذنبي وعقابي عندما وثقت بیسوع وآمنت باسمھ. 

وھناك المزید من األخبار السارة. نحن بحاجة إلى أكثر من المغفرة. نحن أموات روحیا بدون یسوع. نحن بحاجة إلى حیاة جدیدة قبل أن نتصالح مع هللا.

یتلقى یسوع خطایانا وعارنا، وننال القداسة والكرامة من یسوع. 

تقول 1 تیموثاوس 2: 6: 

ِة.  6 الَِّذي بَذََل نَْفَسھُ فِْدیَةً ألَْجِل اْلَجِمیعِ، الشََّھادَةُ فِي أَْوقَاتَِھا اْلَخاصَّ

قلب التبادل العظیم المشكلة التي بدأت في الحدیقة. دخلت الخطیئة والعار العالم من خالل خطیئة آدم وحواء. لكن إذا كنت تؤمن بیسوع ربك ومخلصك،

فإن خطیتك وخزیك قد دفنوا مع یسوع في القبر. عندما قام یسوع للحیاة مرة أخرى في صباح عید الفصح، ظلت خطایانا وعارنا مدفونین في القبر. قام

یسوع من األموات واستبدل خزیھ بالشرف. وھو یشاركنا ھذا الشرف. 

لھذا السبب یمكننا أن نسیر في حریة وفرح مع یسوع. یمكننا أن نصلي إلى اآلب تماًما كما فعل یسوع. ألننا نصلي باسم یسوع بناًء على سجلھ الكامل. لھذا

السبب یمكن أن یقول بولس ھذا في اآلیة 8: 

َجاُل فِي ُكّلِ َمَكاٍن، َرافِِعیَن أَیَاِدَي َطاِھَرةً، بِدُوِن َغَضٍب َوالَ ِجدَال".  “8 فَأُِریدُ أَْن یَُصلَِّي الّرِ

أنت وأنا لدینا أیدي مقدسة إذا غسلنا بواسطة یسوع. أنا وأنت یمكن أن نعیش في مأمن من الغضب والجدال عندما نسیر مع یسوع. ویمكننا أن نصلي بثقة

إلى هللا أبینا، عالمین أنھ یسمع صلواتنا. 

لنتحدث عن الصالة لننھي ھذه العظة. انظر معي مرة أخرى إلى اآلیة 1. 

َل ُكّلِ َشْيٍء، أَْن تُقَاَم َطِلبَاٌت َوَصلََواٌت َواْبتَِھاالٌَت َوتََشكَُّراٌت ألَْجِل َجِمیعِ النَّاِس".  “1 فَأَْطلُُب أَوَّ

ھل ترى فعل ”اشفع”؟ عندما تتشفع من أجل شخص ما، فأنت وسیط. ھل تتذكر مشھد قاعة المحكمة لدینا؟ جاء یسوع إلى قاعة المحكمة لیشفع من أجلك.

صلى إلى اآلب وعمل وسیًطا لنا. 

ھذا ما نفعلھ عندما نصلي من أجل الناس. ال یمكننا بالطبع أن نفعل األشیاء التي یفعلھا یسوع. إنھ الوسیط المثالي والوحید الذي یمكنھ أن یغفر خطایانا.

ولكن یمكننا أن نتشفع من أجل األشخاص الضالین والمتألمین، ونطلب من اآلب مساعدتھم. بعبارة أخرى، نسمح أوالً لیسوع أن یأتي بنا إلى اآلب. وبعد

ذلك ألننا أبناؤه وبناتھ، یمكننا إحضار اآلخرین إلى اآلب أیًضا. تم التقاط ھذین العنصرین في ھذا المقطع الذي كتبھ بولس إلى الكنیسة في كورنثوس. 

تقول رسالة كورنثوس الثانیة 5: 20-18: 

“18 َولِكنَّ اْلُكلَّ ِمَن هللاِ، الَِّذي َصالََحنَا ِلنَْفِسِھ بِیَُسوَع اْلَمِسیحِ، َوأَْعَطانَا ِخْدَمةَ اْلُمَصالََحِة، 



19 أَْي إِنَّ هللاَ َكاَن فِي اْلَمِسیحِ ُمَصاِلًحا اْلعَالََم ِلنَْفِسِھ، َغْیَر َحاِسٍب لَُھْم َخَطایَاُھْم، َوَواِضعًا فِینَا َكِلَمةَ اْلُمَصالََحِة. 

20 إِذًا نَْسعَى َكُسفََراَء َعِن اْلَمِسیحِ، َكأَنَّ هللاَ یَِعُظ بِنَا. نَْطلُُب َعِن اْلَمِسیحِ: تََصالَُحوا َمَع هللاِ. 

21 ألَنَّھُ َجعََل الَِّذي لَْم یَْعِرْف َخِطیَّةً، َخِطیَّةً ألَْجِلنَا، ِلنَِصیَر نَْحُن بِرَّ هللاِ فِیِھ!” 

أیھا اإلخوة واألخوات، أعطانا هللا امتیاًزا عظیًما ومسؤولیة وفرًحا. نشعر بالعجز عندما ننظر إلى الغضب والجدال المحیط بنا. لكن ھناك شيء یمكننا

القیام بھ. یمكننا أن نتشفع من أجل جیراننا الضائعین والمتضررین. یمكننا أن نكون سفراء نمثل یسوع للعالم. یوجھ هللا نداءه من خاللنا، مستخدًما إیانا

لنطق كلمات الحق إلى جیراننا غیر المخلصین. لیس لدینا القوة إلنقاذ أي شخص. ال یمكننا أن نداوي أحدا. لكن یمكننا إحضار الناس إلى یسوع، مثل

أولئك الرجال الذین أحضروا صدیقھم المفلوج إلى یسوع. نأتي بالناس إلى یسوع من خالل الصالة، من خالل إظھار الحقیقة لھم في الكتاب المقدس،

ودعوتھم إلى العبادة. 

ینبع التزامنا بفعل ھذه األشیاء من التزام یسوع نحونا. فلنشكره اآلن على خالصنا وعلى امتیاز المشاركة في عمل ملكوتھ على األرض. 

یا یسوع، شكرا لك على التبادل العظیم. كنا عاجزین ومذنبین. لقد قیدنا بالسالسل بسبب خطایانا. كان على القاضي أن یعاقبنا. ولكن بعد ذلك تدخلت. لقد

تطوعت لتكون الوسیط المثالي، هللا الكامل واإلنسان الكامل. لقد امتصصت خطایانا في جسدك. وقد منحتنا قداستك وشرفك. لذلك یمكننا أن نصلي بثقة

باسمك، عالمین أن اآلب سیسمع صلواتنا عندما نصلي من أجل أنفسنا ومن أجل اآلخرین. أیھا الروح القدس، یرجى تذكیرنا بتقدیر واستخدام موھبة

الصالة ھذه. نطلب كل ھذا باسم یسوع القوي. 

آمین.
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