
اختارنا هللا فِي اْلَمِسیحِ یَُسوَع
أفسس 1: 12-3

خطبة 3 یولیو 2022

القس كریس سیكس

ندرس التعلیم المسیحي للمدینة الجدیدة ھذا العام، ألنھ ملخص رائع لما نؤمن بھ كمسیحیین. سأقرأ السؤال 27 اآلن، ثم لنقرأ اإلجابة معًا. 

السؤال السابع والع��ون: هل كل الناس، كما هلكوا من خ��ل
آدم، قد خلصوا من خ��ل يسوع؟

��، فقط أولئك الذين اختارهم هللا واتحدوا بالمسيح با��يمان.

ومع ذلك، ُيظهر هللا برحمته نعمة مشتركة حتى ��ولئك غير المختارين، من خ��ل تقييد آثار الخطيئة
وتمكين أعمال الثقافة من أجل رفاهية ا��نسان.

مقدمة 

یتحدث السؤال 27 عن حقیقة تجعلنا غیر مرتاحین. ال یتم خالص الجمیع. لن یذھب الجمیع إلى السماء. الجحیم حقیقي، وخطایانا تعني أننا انفصلنا عن هللا إلى األبد ما

لم یخلصنا یسوع. إذا كنت مسیحیاً، فذلك ألن هللا اختارك بمحبة. ھذه ھي النقطة األساسیة في تعالیم الیوم والمقطع الذي سنقرأه اآلن. 

أفسس 1: 12-3 



3 ُمبَاَرٌك هللاُ أَبُو َربِّنَا یَُسوَع اْلَمِسیحِ، الَِّذي بَاَرَكنَا بُِكّلِ بََرَكٍة ُروِحیٍَّة فِي السََّماِویَّاِت فِي اْلَمِسیحِ، 

یِسیَن َوبِالَ لَْوٍم قُدَّاَمھُ فِي اْلَمَحبَِّة،  4 َكَما اْختَاَرنَا فِیِھ قَْبَل تَأِْسیِس اْلعَالَِم، ِلنَُكوَن قِدِّ

ةِ َمِشیئَتِِھ،  ةِ َمِشیئَتِِھ، ِللتَّبَنِّي بِیَُسوَع اْلَمِسیحِ ِلنَْفِسِھ، َحَسَب َمَسرَّ 5إِْذ َسبََق فَعَیَّنَنَا ِللتَّبَنِّي بِیَُسوَع اْلَمِسیحِ ِلنَْفِسِھ، َحَسَب َمَسرَّ

6 ِلَمْدحِ َمْجِد نِْعَمتِِھ الَّتِي أَْنعََم بَِھا َعلَْینَا فِي اْلَمْحبُوِب، 

7 الَِّذي فِیِھ لَنَا اْلِفدَاُء بِدَِمِھ، ُغْفَراُن اْلَخَطایَا، َحَسَب ِغنَى نِْعَمتِِھ، 

8 الَّتِي أَْجَزلََھا لَنَا بُِكّلِ ِحْكَمٍة َوفِْطنٍَة، 

تِِھ الَّتِي قََصدََھا فِي نَْفِسِھ،  فَنَا بِِسّرِ َمِشیئَتِِھ، َحَسَب َمَسرَّ 9 إِْذ َعرَّ

10 ِلتَْدبِیِر ِمْلِء األَْزِمنَِة، ِلیَْجَمَع ُكلَّ َشْيٍء فِي اْلَمِسیحِ، َما فِي السََّماَواِت َوَما َعلَى األَْرِض، فِي ذَاكَ 

11 الَِّذي فِیِھ أَْیًضا نِْلنَا نَِصیبًا، ُمعَیَّنِیَن َسابِقًا َحَسَب قَْصِد الَِّذي یَْعَمُل ُكلَّ َشْيٍء َحَسَب َرأْيِ َمِشیئَتِِھ، 

12 ِلنَُكوَن ِلَمْدحِ َمْجِدِه، نَْحُن الَِّذیَن قَْد َسبََق َرَجاُؤنَا فِي اْلَمِسیحِ. 

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، نحن نعبدك ألنك مليء بالرحمة والمحبة. أیھا الروح القدس، افتح قلوبنا وعقولنا لنتغیر

بكلمة هللا. آمین. 

یسأل سؤالنا عن التعلیم المسیحي الیوم ما إذا كان الجمیع قد نالوا الخالص من خالل یسوع. أعتقد أن الحس السلیم یجیب على السؤال بالنسبة لنا. ننظر حولنا ونرى أن

الكثیر من الناس لیسوا أتباًعا لیسوع. لماذا ا؟ یقول یوحنا 3:16: 

16 ألَنَّھُ ھَكذَا أََحبَّ هللاُ اْلعَالََم َحتَّى بَذََل اْبنَھُ اْلَوِحیدَ، ِلَكْي الَ یَْھِلَك ُكلُّ َمْن یُْؤِمُن بِِھ، بَْل تَُكوُن لَھُ اْلَحیَاةُ األَبَِدیَّةُ. 

دفع یسوع دینًا لم یكن مدینًا بھ ألننا مدینون بدین لم نتمكن من سداده. الحیاة األبدیة متاحة ألي شخص یعتقد أن یسوع فعل ذلك من أجلك. لكن لماذا الملیارات من الناس

في العالم خارج عائلة هللا؟ ربما نحن أذكى منھم؟ ال. ربما نحن أفضل منھم. ال، ھذا بالتأكید لیس صحیًحا. لماذا بعض الناس على عالقة أبدیة مع هللا من خالل اإلیمان

بیسوع، والبعض اآلخر لیسوا كذلك؟ یخبرنا الرسول بولس في أفسس 1 أن هللا اختارنا في المحبة. 

النقطة 1. اختار هللا أبناءه في المحبة. 

لماذا اختار هللا بعض الناس دون البعض اآلخر؟ نحن ال نعلم. ال یمكننا أن نعرف. لكن كلمة هللا تعلم بوضوح أنھ یعمل في ھذا المقطع وغیره. 

استمع إلى ما قالھ یسوع في یوحنا ٦: ٦٣-٦٥. 

 

وُح ُھَو الَِّذي یُْحیِي.   63 اَلرُّ

ا اْلَجَسدُ فَالَ یُِفیدُ َشْیئًا.   أَمَّ

اَْلَكالَُم الَِّذي أَُكلُِّمُكْم بِِھ ُھَو ُروٌح َوَحیَاةٌ،



 

64 َولِكْن ِمْنُكْم قَْوٌم الَ یُْؤِمنُوَن».  

ألَنَّ یَُسوَع ِمَن اْلبَْدِء َعِلَم َمْن ُھُم الَِّذیَن الَ یُْؤِمنُوَن، َوَمْن ُھَو الَِّذي یَُسلُِّمھُ.

65 فَقَاَل: «ِلھذَا قُْلُت لَُكْم: إِنَّھُ الَ یَْقِدُر أََحدٌ أَْن یَأْتَِي إِلَيَّ إِْن لَْم یُْعَط ِمْن أَبِي». 

ھل ترى كلمة ”الَ یَْقِدُر” في اآلیة 65؟ في النص األصلي، تعني ھذه الكلمة الیونانیة ھنا ”غیر قادر على”. إنھ فعل یتعلق بالقدرة أو القوة لفعل شيء ما. ال أحد، رجًال

كان أو امرأة أو طفًال، لدیھ القدرة على المجيء إلى یسوع ما لم یفعل هللا اآلب شیئًا. 

ھذا ضروري للفھم أو ال شيء آخر أقولھ سیكون لھ معنى. أعلم أنھ عندما أصبحت مسیحیاً قررت أن تتبع یسوع. یتذكر الكثیر منا عندما وثقنا بیسوع. كان عمري 28

سنة. أتذكر الساعة والمكان والظروف جیدًا. أتذكر أنني ركعت على ركبتي وقلت، ”یا یسوع، من فضلك تولي حیاتي وكن ربي.” 

لماذا قررت أن أتبع یسوع؟ قد تقول، ”حسنًا، كریس، لقد رأیت أنك خاطئ وتحتاج إلى مخلص.” حسنًا، لكنني كنت ملحدًا من قبل. ما الذي تغیر، حتى استطعت أن

أفھم أن یسوع ھو الوحید الذي یستطیع أن یخلصني؟ غیّر هللا قلبي. أعطاني هللا عیونًا ألرى عمق وطبیعة خطیتي. كما أراني من خالل كلمات األصدقاء والكتاب

المقدس أن یسوع ھو األمل الوحید للخطاة. ھذه ھي النقطة، عمل هللا أوالً. تحرك هللا في قلبي وعقلي لیبین لي الحقیقة. ثم أجبت بإیمان واتخذت قراًرا. 

استخدمنا المزمور 80 في وقت سابق في خدمة عبادتنا. استمع واسمع ما تقولھ كلمة هللا عن كیفیة خالص الناس. مزمور ٨٠: ١٧-١٩. 

17 لتكن یدك على رجل یمینك، وعلى ابن آدم الذي اخترتھ لنفسك. 

 

18 فال نرتد عنك. 

أحینا فندعو باسمك

 

19 یارب إلھ الجنود، أرجعنا. 

أنر بوجھك  

فنخلص ”.

أصدقائي، قبل أن نخلص، یحول هللا قلوبنا إلى نفسھ. ھذا ما سمعناه من یسوع في یوحنا ٦: ٦٥. قال یسوع 65 ” فَقَاَل: «ِلھذَا قُْلُت لَُكْم: إِنَّھُ الَ یَْقِدُر أََحدٌ أَْن یَأْتَِي إِلَيَّ إِْن

لَْم یُْعَط ِمْن أَبِي». 

كلمة ”إِْن لَْم” تعني أن شیئًا واحدًا یجب أن یحدث قبل أن یحدث الشيء الثاني. لن یخبز الخبز إِْن لَْم تقم بتشغیل الفرن. إِْن لَْم تضع البنزین في السیارة، ال یمكن للسیارة

أن تنطلق. استخدم یسوع أیًضا كلمة” إِْن َكاَن” في یوحنا 3: 3. قال یسوع لنیقودیموس 3 «اْلَحقَّ اْلَحقَّ أَقُوُل لََك: إِْن َكاَن أََحدٌ الَ یُولَدُ ِمْن فَْوُق الَ یَْقِدُر أَْن یََرى َملَُكوَت

هللاِ». 

لكي نولد ثانیة، أرسل اآلب الروح القدس، وأعطانا عیون روحیة لنرى. ما لم یضع الروح القدس عطیة اإلیمان في قلوبنا، ال یمكننا أن نأتي إلى یسوع ونرى ملكوت

هللا. 

إذا فھمت ووافقت على ما قلتھ حتى اآلن، فإن عقیدة سبق التعیین لیست خطوة كبیرة إلى األمام. الوجھة ھي المكان الذي ستذھب إلیھ. إذا كنت ترید القیادة إلى مدینة

نیویورك، فأنت تضع ھذه الوجھة في تطبیق الخرائط على ھاتفك. أنت تخطط لرحلتك للوصول إلى الوجھة الصحیحة. تعني كلمة سبق التعیین أن هللا خطط لوجھة



روحك قبل أن تبدأ رحلتك على األرض. 

قرر هللا أن یتصرف في حیاتي وحیاتك منذ زمن طویل. تقول اآلیة 4 ”َكَما اْختَاَرنَا فِیِھ قَْبَل تَأِْسیِس اْلعَالَِم”. قبل أن یصنع آدم وحواء، اختارنا هللا لنكون في عائلتھ. ال

استطیع ان اقول لكم التاریخ. ال أستطیع أن أشرح كل شيء عنھ. لكن من الواضح أنھ تم تعلیمھ في كلمة هللا. ویؤثر على كیفیة عیشنا معًا في ھذه الكنیسة. لھذا السبب

أعتقد أنھ من الجید لنا دراستھ. 

لیس علیك أن تفھم سبق التعیین لتكون مسیحیًا أو أن تكون عضًوا في ھذه الكنیسة. إنھ شيء یمكن أن یكون مربًكا، وھو شيء نكافح من أجل تصدیقھ. لقد رأینا في

أفسس 1: 9-10 أن ھذه األشیاء ھي سر. 

تِِھ الَّتِي قََصدََھا فِي نَْفِسِھ،  فَنَا بِِسّرِ َمِشیئَتِِھ، َحَسَب َمَسرَّ 9 إِْذ َعرَّ

10 ِلتَْدبِیِر ِمْلِء األَْزِمنَِة". 

للمسیحیین الجیدین آراء مختلفة حول عقیدة سبق التعیین أو االختیار. حسنا. لكنھ یمنحنا الكثیر من األمل واالمتنان والفرح عندما نفھم حب هللا االستباقي. 

أعلم أننا غیر مرتاحین لفكرة أن هللا یختار العمل في قلوب بعض الناس دون غیرھم. نصلي بشدة من أجل أصدقائنا وعائلتنا الذین ال یؤمنون بیسوع. لماذا نصلي؟ ألننا

نعلم أن هللا یجب أن یفعل شیئًا قبل أن یؤمنوا بھ. یجب أن یفعل هللا شیئًا في قلوبھم وعقولھم أوالً. 

أرید أن ألقي نظرة على بعض اآلیات من نص الكتاب المقدس الیوم مرة أخرى. أریدك أن تنتبھ إلى األفعال. 

أفسس 1: 8-3 

اآلیة 3 ”باركنا هللا في المسیح” 

اآلیة 4 ”اختارنا في المسیح قبل تأسیس العالم،” 

اآلیة 5 ”إِْذ َسبََق فَعَیَّنَنَا ِللتَّبَنِّي بِیَُسوَع اْلَمِسیحِ ِلنَْفِسِھ” 

اآلیة 6 "الَّتِي أَْنعََم بَِھا َعلَْینَا فِي اْلَمْحبُوِب". 

اآلیات 7 و 8 ”ِغنَى نِْعَمتِِھ،الَّتِي أَْجَزلََھا لَنَا” 

من یتصرف في ھذه الجمل؟ هللا ھو الشخص الفعال الذي یعمل في حیاتنا. فكر في الرسول بولس الذي كتب الرسالة التي نقرأھا الیوم. كان اسمھ في السابق شاول. كان

شاول عدًوا للمسیحیین ووضعھم في السجن. وافق على إعدامھم. كان شاول خبیًرا في الكتاب المقدس. لكن شاول سیبقى أعمى عن اإلنجیل، ما لم یعطھ هللا عینیھ لیرى

یسوع مخلًصا. وبعد ذلك ظھر یسوع لشاول وطرده ضوء ساطع من على حصانھ. فتح الروح القدس عیني شاول. أعاد هللا تسمیتھ بولس وأصبح ھو كاتب معظم أجزاء

العھد الجدید. لكن أوالً كان على هللا أن یفعل شیئًا. لم یستطع بولس أن یغیر رأیھ إال إذا غیر هللا قلبھ أوالً. 

اختار هللا بولس بدالً من الفریسیین اآلخرین في أورشلیم. اختار هللا یعقوب ولیس أخیھ عیسو. اختار هللا داود لیكون ملًكا وتجاھل إخوتھ األكبر سنًا. أنا متأكد من أن

إخوة داود لم یعجبھم حقیقة أن أصغرھم سنا وحجما جمیعًاأصبح ملًكا. 

لماذا اختار هللا ھؤالء الرجال دون اآلخرین؟ ال أعلم. لماذا حفظني هللا ولیس أفراد عائلتي الذین أحبھم؟ ال أعلم. لكن ھذه الحقیقة تساعدني عندما أشارك اإلنجیل مع



أفراد عائلتي. إذا تمكنوا من اإلیمان بدون مساعدة هللا، فھناك الكثیر من الضغط علي وعلیھم. ھل ترى ذلك؟ 

إذا كان من الممكن لعمي أن یصبح مسیحیاً بجھد بشري، فسأحاول أن أشرح اإلنجیل على أكمل وجھ. وسأعتقد أنني فشلت إذا لم یؤمن عمي. لكن إذا علمت أن هللا

وحده قادر على تغییر قلبھ، فسأصلي. نعم، سأشارك اإلنجیل مع عمي. لكني أشارك اإلنجیل بأمل وثقة في الرب. ألن هللا یمكن أن یستخدم صالتي وكالمي عن یسوع

لتغییر قلب عمي. النتائج تعتمد على هللا ولیس علي. وھذا یعطیني سالم وأمل كبیرین. 

النقطة 2. األطفال المختارون یحبون اآلخرین. 

إن اإلیمان بأن هللا اختارنا لنكون أوالده یساعد عالقاتنا مع اآلخرین. خاصة الناس الذین یختلفون عنا. إذا كنت تستحق الخالص، ولو قلیالً، فقد تعتقد أنك أفضل من

اآلخرین. ھل قارنك هللا باآلخرین وقرر أنك مؤھل أكثر لتكون ابنھ؟ ال. 

استمع إلى 1 كورنثوس 1: 31-26. 

26 فَاْنُظُروا دَْعَوتَُكْم أَیَُّھا اِإلْخَوةُ، أَْن لَْیَس َكثِیُروَن ُحَكَماَء َحَسَب اْلَجَسِد، لَْیَس َكثِیُروَن أَْقِویَاَء، لَْیَس َكثِیُروَن ُشَرفَاَء، 

 

اَل اْلعَالَِم ِلیُْخِزَي اْلُحَكَماَء.   27 بَِل اْختَاَر هللاُ ُجھَّ

َواْختَاَر هللاُ ُضعَفَاَء اْلعَالَِم ِلیُْخِزَي األَْقِویَاَء.

28 َواْختَاَر هللاُ أَْدنِیَاَء اْلعَالَِم َواْلُمْزدََرى َوَغْیَر اْلَمْوُجوِد ِلیُْبِطَل اْلَمْوُجودَ، 

29 ِلَكْي الَ یَْفتَِخَر ُكلُّ ِذي َجَسٍد أََماَمھُ. 

 

ا َوقَدَاَسةً َوفِدَاًء.   30 َوِمْنھُ أَْنتُْم بِاْلَمِسیحِ یَُسوَع، الَِّذي َصاَر لَنَا ِحْكَمةً ِمَن هللاِ َوبِر�

لمصلحتنا جعلھ هللا حكمة في حد ذاتھ.  

اصلحنا المسیح مع هللا. جعلنا طاھرین ومقدسین، وحررنا من الخطیئة.

31 لذلك، كما یقول الكتاب، ”إن أردت أن تفتخر، تفتخر بالرب وحده”. 

اَل مثلنا.  ھل قیم هللا سلوكك وقرر أنك تستحق الخالص؟ ال. ھل رأى اآلخرین الذین لدیھم سلوك أسوأ، وقرر أنھم غیر مؤھلین؟ ال. اختار هللا خطاة ُجھَّ

ھل تعتقد أن غیر المسیحیین أقل ذكاء منك أو أقل ذنبًا منك؟ أعلم أنك ال تعتقد ذلك. ولكن إذا كنت تعتقد أنك اخترت هللا، فسوف تمیل إلى الشعور بالتفوق على

األشخاص اآلخرین الذین لم یتخذوا ھذا الخیار. ومع ذلك، إذا كنت تعلم أنك كنت غیر مستحق، وجاھل، وضعیف عندما اختارك هللا، فأنت ال تتفوق على أحد. ھذا مفید

جدًا لفھمھ في الكنیسة مثل شركة الصوت الواحد. عندما نتعارض مع بعضنا البعض، یمكننا أن نتذكر أن هللا جعلنا إخوة وأخوات. 

كم منكم اختار أفراد عائلتھ؟ ھل ذھبت على Amazon.com وبحثت عن ”األخ الصالح” أو ”األخت العظیمة”؟ ال. ال یحق لنا اختیار والدینا أو إخوتنا. لكن لدینا

خیار. یمكننا أن نختار أن نحب ونقبل إخوتنا الذین وھبوا لنا. تضم عائلة الكنیسة ھذه أشخاًصا من كل ركن من أركان العالم. لدینا عادات وتفضیالت مختلفة وعادات

خاطئة. سوف نسيء ونحبط بعضنا البعض. سوف نختبر االحتكاك. 

تقول رسالة یوحنا األولى 3:16 ھذا: 



 

16 ”نحن نعلم ما ھو الحب الحقیقي ألن یسوع بذل حیاتھ من أجلنا.  

لذلك یجب علینا أیًضا أن نتنازل عن حیاتنا من أجل إخوتنا وأخواتنا”.

ال یختار هللا الناس الذین یستحقون حبھ. إذا فعل، فلن یكون ھناك أوالد هللا على اإلطالق! لكن محبة هللا عظیمة لدرجة أنھ یختار خطاة غیر محبوبین ویعطیھم أعینًا

لیروا خطایاھم وقلوبھم لیؤمنوا بیسوع. 

لقد رأینا ھذا التعلیم في أفسس 1. سمعناھا من یسوع في إنجیل یوحنا. رأیناه في المزمور 80. استمع اآلن إلى ھذه الوعود من هللا من نبي العھد القدیم في حزقیال 36:

 .27-24

یقول هللا: 24 َوآُخذُُكْم ِمْن بَْیِن األَُمِم َوأَْجَمعُُكْم ِمْن َجِمیعِ األََراِضي َوآتِي بُِكْم إِلَى أَْرِضُكْم. 

 

ُروَن.   25 َوأَُرشُّ َعلَْیُكْم َماًء َطاِھًرا فَتَُطھَّ

ُرُكْم. ِمْن ُكّلِ نََجاَستُِكْم َوِمْن ُكّلِ أَْصنَاِمُكْم أَُطّھِ

 

26 َوأُْعِطیُكْم قَْلبًا َجِدیدًا، َوأَْجعَُل ُروًحا َجِدیدَةً فِي دَاِخِلُكْم، 

َوأَْنِزُع قَْلَب اْلَحَجِر ِمْن لَْحِمُكْم َوأُْعِطیُكْم قَْلَب لَْحٍم.

27 َوأَْجعَُل ُروِحي فِي دَاِخِلُكْم، َوأَْجعَلُُكْم تَْسلُُكوَن فِي فََرائِِضي، َوتَْحفَُظوَن أَْحَكاِمي َوتَْعَملُوَن بَِھا. 

نرى نفس النمط في حزقیال الذي رأیناه من قبل. من ھو الفاعل في ھذه اآلیات؟ هللا فاعل. نحن سلبیون. هللا ھو الذي یقول أنھ سیجمع قومھ. سوف یغسلنا هللا من

النََجاَسة والخطیئة. سیعطینا هللا قلبًا جدیدًا وروًحا جدیدة. حزقیال 26:27 مھم حقًا. نحن نعلم أننا یجب أن نتبع فََرائِض هللا ونطیع قوانینھ. لكن اآلیة 27 تقول، "َوأَْجعَُل

ُروِحي فِي دَاِخِلُكْم، َوأَْجعَلُُكْم تَْسلُُكوَن فِي فََرائِِضي.” 

لقد رأینا نفس الشيء في أفسس 1: 4. 

یِسیَن َوبِالَ لَْوٍم قُدَّاَمھُ فِي اْلَمَحبَِّة".  4 "َكَما اْختَاَرنَا فِیِھ قَْبَل تَأِْسیِس اْلعَالَِم، ِلنَُكوَن قِدِّ

أصدقائي، طاعتنا ھي نتیجة عمل هللا فینا. یمنحنا هللا أوالً قلوبًا جدیدة وروًحا جدیدة. بعد أن فعل ذلك، نبدأ في العیش بشكل مختلف. نحن ال نخاف من األشخاص

المختلفین. نحن نحب الجمیع، وخاصة في عائلة هللا، حتى األشخاص المختلفین جدًا. 

لقد قلت في البدایة أن عقیدة االختیار أو سبق التعیین یمكن أن تكون مربكة. العدید من المسیحیین لدیھم آراء مختلفة حول ھذا الموضوع. حسنا. ومع ذلك، دعني أطرح

علیك ھذه األسئلة. ھل تؤمن أن هللا خلصك بالنعمة وحدھا؟ ھل تعتقد أنك لم تفعل شیئًا لتستحق الخالص؟ ھل تؤمن أن یسوع مات لیغسلك من الخطیئة والذنب؟ ھل

تؤمن أن یسوع عاش حیاة كاملة وأن لك الفضل في تلك الحیاة الكاملة؟ جید. ھذا كل ما نطلبھ. نحن نخلص بالمسیح وحده، باإلیمان وحده، بالنعمة وحدھا. لذلك فا�

یستحق ثقتنا وطاعتنا وعبادتنا. وعلینا أن نحب بعضنا البعض بتواضع وسخاء ألن ھذه ھي الطریقة التي أحبنا بھا یسوع. دعونا نصلي لھ معا اآلن. 

یا یسوع، أنت المخلص الذي تركت السماء لتنقذنا. لم یكن علیك أن تفعل ذلك. لكنك أنت الراعي الصالح. لقد تركت الـ 99 لتأتي وتنقذني أنا وإخوتي وأخواتي. ال نفھم

لماذا اخترت أن تحبنا وتموت من أجلنا. لكننا نتلقى حبك وخالصك بقلوب شاكرة. نصلي ونُرنّم لك بفرح. ونخرج إلى العالم لنخبر اآلخرین بالبشارة الّسارة. ألننا على



ثقة من أن الروح القدس یعمل بالفعل في قلوب وعقول المالیین من الناس في العالم. إنھ یجھز قلوبھم لتتلقي البشارة بإیمان. أرجوك إحفظ جیراننا وأصدقائنا وعائلتنا

لما فیھ خیرھم ومجدك. نطلب ھذا باسم یسوع القدیر. آمین.

One Voice Fellowship


