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God's Plan 

 

. مب خطأ عبلمىب؟1  
 

ٔه رؼيظ فٝ اِغبوً، فرا ٌُ رىٓ ِزفك أْ ٌذيٕب ئ

ػبٌُ آخش! سئيش اٌغشكخ فٝ اٌٛاليبد اٌّزحذح 

ٔٗ رذٌيً ربَ. ئٔقجبك رارٝ. ئاألِشيىيخ لبي: "ٌيش ٕ٘بن 

حزشاَ اٌمبْٔٛ ٚاٌميُ".ئٕ٘بن ٔمؼ فٝ   

 ٘زا ٍِخؼ ثيٓ.
 

ٔقجبك يأرٝ اٌفضبد، اٌفجٛس، اٌؼٕف، ِٓ ٔمؼ اإل •

 ػجش اٌّخذاسد ٚاٌىحٛي، خطف اٌطبئشاد ٚاألعخبػ،

صبءح ِؼبٍِخ األكفبي، اٌّضٍيخ اٌجٕضيخ، ئاٌضشلخ، 

غزؾبة ٚاٌمزً.اإل  
 

ٌٝ اٌضخل، اٌزٙشة، ئاٌٙجٛك األخاللٝ يإدٜ أيقب  •

ٔزحبس.األٔبٔيخ ٚاسرفبع حبالد اإل  
 

ْم.  ٍُ ب لَ ًٍ ْم إِل ٍُ ًُ ٌَُنُُن َمَع ََهللُا وَْفُس َشْعجًب، 
ُد الَ َََسٍَْمَسُح هللُا ُملَّ َدْمَعٍخ ِمْه 4 ُْ ََاْلَم ْم،  ٍِ ٍُُوِ ُع

ََالَ  ََالَ ُصَساٌخ  ٌَُنُُن ُحْصٌن  ََالَ  ٌَُنُُن فًِ َمب ثَْعُد، 

 "َََجٌع فًِ َمب ثَْعُد، ألَنَّ اأُلُمَُز األَُلَى َقْد َمَضذْ 
(.4،3: 12)سؤيب   

 
 هللا ال يشيذ ِٕه أْ رفٛد ٘زا اٌيَٛ اٌؼظيُ!

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

)أ( ػٕذِب يؼٛد يضٛع ٌيميُ األِٛاد ٚيحبوُ اٌؼبٌُ،  

صيؼطٝ حيبح أثذيخ ٌّٓ أحجٛا ٚأكبػٛا هللا. وّب لبي 
َُاُضِعَىب "ثٌٛش، يضٛع  ٍَُغٍُِّس َشْنَل َجَسِد رَ الَِّري َس

(.12:4)فيٍجٝ  "لٍَُِنَُن َعلَى ُصَُزِح َجَسِد َمْجِديِ   
 

)ة( اٌزيٓ صيزجبسوْٛ ثحيبح أثذيخ صيحىّْٛ ِغ يضٛع 
لبِخ لٛأيٓ هللا فٝ ئفٝ ٍِّىخ هللا ٚصيضبػذٚٔٗ فٝ 

 وً األسؿ.
 

)ط( اٌّفذييٓ صيضبػذْٚ يضٛع فٝ حىُ اٌغؼٛة 
َََملَُنُ"كٛاي ِذح ٍِّىخ هللا،  ا َمَع اْلَمِسٍحِ َعبُشُا 

(.3:14)سؤيب  "أَْلَف َسَىخٍ   
  

، ثؼذ ِطٍمب)د( اٌّخٍؾيٓ هلل )اٌّفذييٓ( ٌٓ يّٛرٛا  

اٌميبِخ اٌضبٔيخ فٝ ٔٙبيخ األٌف صٕخ، وً ِٓ اخزبسٖ هللا 
اْلُنلَّ فًِ "صيؼيظ ٌألثذ فٝ ٍِّىزٗ. هللا صيىْٛ 

(.  11:22وٛسٔضٛس  2) "اْلُنلِّ   
 

 عشٚك هللا
 

ويف رمبسْ خطخ هللا ثخطزه؟ ً٘ ٘ٝ أوجش ٚأػظُ؟ 

ثبٌزأويذ! ٚ، ٘ٝ أثذيخ. حزٝ ٌٛ ٔجحذ خطزه، ٌٓ رىْٛ 
ٔه ئكٛيٍخ جذا. يجت ػٍيه أْ رٛاجخ اٌحميمخ اٌجغيقخ 

 ِيذ.
 

هللا ٌذيٗ خطخ ٌه. ً٘ رشيذ أْ رؼيظ ٌألثذ، فٝ ػبٌُ 
هللا اٌجذيذ؟ أٔذ رضزطيغ، ٌىٕه رحزبط أْ رفؼً عٝء 

. ً٘ رشيذ أْ رطيؼٗ اآلْ؟ يضٛع لبي، ثٙزا اٌخؾٛػ

ُوَىًِ َفبْحَفُظُا إِْن ُمْىُزْم ُرِحج  "ٚ،  "إِْرجَْعىًِ"
(.22:23)يٛحٕب  "َََصبٌَبيَ   

 

ََاْعَزَمَد َخلَصَ "هللا ٚػذ:  (. 21:21)ِشلش  "َمْه آَمَه 

يضٛع لبي ػٕذِب صيأرٝ فٝ ِجذ أثيٗ، صٛف 
ًِ ٌَُجبشِ " ََاِحٍد َحَسَت َعَملِ (.11:21)ِزٝ  "ي ُملَّ   

 

َمْسَنُه هللِا "ألْ هللا أحجٕب، صيأرٝ اٌيَٛ اٌزٜ فيٗ 

 ًُ ٌَُنُُوَُن لَ ْم  ٌُ ََ ْم،  ٍُ َُ َسٍَْسُنُه َمَع ٌُ ََ  َمَع الىَّبضِ، 

جبثبد عىدمب رقسأ ٌري الىشسح سزعسف اإل

  عه ٌري األسئلخ:

؟خطأ ػبٌّٕب. ِب 2  
؟ٌّبرا اٌؼبٌُ فٝ ٘زٖ اٌفٛفٝ. 1  

ً٘ هللا حميمخ ٌذيٗ خطخ ٌٍؼبٌُ؟. 4  
. ً٘ هللا ٌذيٗ خطخ ٌه؟ 3  

 

را وٕذ رشيذ ِؼشفخ اٌّزيذ ػٓ ئِٓ فقٍه لً ٌٕب 

خٖٛ فٝ يّبْ "اإلئرؼٍيُ اٌىزبة اٌّمذس ٚ

 اٌّضيح". ً٘ رشيذ:

 

ِزيذ ِٓ إٌغشاد فٝ ٘زٖ اٌضٍضٍخ؟ ●  

خٖٛ فٝ اٌّضيح"؟ِٓ ُ٘ "اإلوزيت:  ●  

"؟اٌزجبعيشاٌّجٍخ اٌغٙشيخ " ●  

وٛسس ثبٌّشاصٍخ اٌجشيذيخ؟ ●  

 

ٌٝ:ئخٖٛ فٝ اٌّضيح" ٌه أٚ أوزت  ئصأي ألشة "ئ  
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ٌَََْجَزِمُع  ًَّ السَّّةِ،  ٌَُسم َُن ُأَُزَشلٍَِم ُمْسِس الصََّمبِن 

ب ُمل   ٍَ ٍْ (.21:4)أسِيب " األَُمِم، إِلَى اْسِم السَّّةِ  إِلَ  
  

ثٕٗ رٛجذ حميمزيٓ ِذ٘غزيٓ آخشريٓ ػٓ اخزيبس هللا إل

 يضٛع، وٍّه.
 

أٚال، ٘ٛ سجً وبًِ ٌٍؼًّ. فىش فٝ عخؾيزٗ: ٘ٛ  •

ثال خطيخ، غيش لبثً ٌٍفضبد، ِحت، وشيُ، ػبكفٝ 

حزيبجبد اٌقؼيف. ٘ٛ أيقب عجبع، ٚحضبس إل

ػمالٔٝ، لٜٛ ٚػبدي. ٌذيٗ لٛح ٚصٍطخ هللا رحذ أِشٖ. 

وٍّه ٌٍؼبٌُ، صيحزبط ٌىً ٘زٖ اٌخؾبئؼ ٌيحىُ 

 األُِ.
 

صبٔيب، ألٔٗ ػبط حيبح وبٍِخ ػٍٝ األسؿ، ٚػًّ دائّب  •

ًُ هللاُ "سادح أثيٗ، ثؼذ ِٛرٗ، ئ َجبَ  اَلَِّري أََقبَم َْ  وَبقًِضب أَ

ُْدِ  ( ٚجؼٍٗ أثذٜ. اٌؼبٌُ ٌٓ يحزبط 13:1)أػّبي  "اْلَم

ً أػذاء ِطٍمب حبوُ آخش! ٘ٛ صيحىُ حزٝ رذِيش و

: 22وٛسٔضٛس  2هللا. أخيشا، ٘ٛ صيذِش اٌّٛد ٔفضٗ )

12-11.)  
 

. ٌل هللا لدًٌ خطخ لل؟4  
 

ٔؼُ، ٘ٛ ٌذيٗ! ثال عه أٔٗ ٌذيه خطخ ٌٙزٖ اٌحيبح. سثّب 

 رغًّ 
( اٌزٚاط ٚاِزالن ػبئٍخ،2)  

( اٌحؾٛي ػٍٝ ػًّ جيذ،1)  
صزّزبع ثبألِبْ ٚ( اإل4)  

( اٌزمبػذ اٌّجىش.3)  

 
إٌبس، ٘زٖ أ٘ذاف ِجزغبٖ. ِغ رٌه ٘ٝ ال ٌىضيش ِٓ 

رمبسْ ثبٌخطخ اٌزٝ ٌذٜ هللا ٌٍزيٓ إِٓٛا ثؾذق، ٚصمٛا 
 ثٗ ٚأكبػٖٛ اآلْ. ٘زٖ ثؼـ ِٓ ٚػٛد هللا:

  

 –ال ِجبػخ  –صالَ  –أفىبسن ثزٌه: حبوُ ػبٌّٝ 

حشيخ ِٓ اٌخٛف  –ال حىبَ فبصذْٚ  –ؽحخ جيذح 

لٛأيٓ ػبدٌخ  –ال صجبق ٌٍزضٍح  –ٌغخ ػبِخ  –ٚاٌظٍُ 

ال رٍٛس. ٚ، األوضش  –ِضبػذح ٌٍفميش ٚاٌزٜ ثال ِأٜٚ  –

ٌٝ أْ يؼشف لٛأيٓ ئكالق، اٌؼبٌُ يحزبط أّ٘يخ ػٍٝ اإل

 هللا، يفّٙٙب ٚيطيؼٙب.
 

هللا ٚػذ ثأْ يٕجز وً ٘زٖ اٌّضبٌيبد، ثٛاصطخ يضٛع 

ٔجيً اٌّضيح ٚاٌّإِٕيٓ ثٗ، اٌّضبػذيٓ األثذييٓ. اإل

اٌّجبسن: ثٗ ػجبسح ٌٙزا اٌزِٓ  
 

."ٍِّىخ هللا"  

 

فطشاة اٌىجيش، صيأرٝ حبال ٘زٖ ٘ٝ خطخ هللا. ٚلذ اإل
ٌُْجِصُسََن اْثَه اإِلْوَسبِن "ػٍٝ األسؿ، إٌبس  ِحٍَىئٍِر 

َمْجٍد َمثٍِسٍ آرًٍِب فًِ َسَحب ََ ٍَُّح  (. ٘ٛ 11:12)ٌٛلب  "ثٍَخ ثُِق
رّبَ اٌٛػذ اٌزٜ ِٕح ٌّشيُ ٚلذ ٚالدرٗ: صيأرٝ إل

" ،ًِ َد أَثٍِ َُ ًَّ َدا ًُ ُمْسِس ًِ السَّة  اإِلل ٌُْعِطٍ
ٌَََْملُِل 33

 ًِ ََالَ ٌَُنُُن لُِمْلنِ ٍِْذ ٌَْعُقَُة إِلَى األَثَِد،  َعلَى ثَ

بٌَخٌ  ٍَ  (.44-41: 2)ٌٛلب  "وِ
 

ٔؼُ، يضٛع آد ٌيىْٛ ٍِه اٌيٙٛد. ٌىٓ، ٌيش اٌيٙٛد 

فمل. ٘ٛ صيىْٛ ٍِه اٌؼبٌُ وٍٗ. هللا ال يىضش ٚػٛدٖ 

سُأْعِطٍََل األَُمَم ِمٍَساثًب لََل، "ِطٍمب. ٘ٛ ٚػذ يضٛع 

ًَ األَْزضِ ُمْلًنب لَلَ  ًُ "(. 1:1)ِزِٛس  "ََأََقبِص ٌَْسُجُد لَ

ًُ ل  األَُمِم رََزَعجَّ ُمل  اْلُمُلُِك. مُ  (. ال، 22:11)ِزِٛس  "ُد لَ

َملُِل اْلُمُلُِك "ال يٛجذ ِٙشة ِٓ رٌه: يضٛع صيىْٛ 

(. 21:21)سؤيب  "َََزة  األَْزثَبةِ   
 

صيىْٛ ٕ٘بن ٚلذ ثشوخ ػظيّخ ٌٍٕبس اٌزيٓ 

صيحييْٛ ػٕذ لقبء هللا ٌٍؼبٌُ ٚاٌزيٓ يؼيغْٛ فٝ 

ٚلذ اٌٍّّىخ. صيضزّزؼْٛ ثؾحخ جيذح، حيبح 

ذلِلَ  فًِ"(. 42عؼيب ئٚصيزؼٍّْٛ كشق هللا )ِضبٌّخ   

لزؾبديبد صمطذ. ثيّٕب صىبْ اٌؼبٌُ اٌّجزّؼبد ٚاإل

يزدادْٚ ثأوضش ِٓ خّضيٓ ٍِيْٛ وً ػبَ، أوضش ِٓ 

ِٓ وً يَٛ كفً رحذ صٓ اٌخبِضخ يّٛرْٛ  24.444

اٌّجبػخ ٚاٌّشؿ. اٌجٕش اٌجغشٜ اٌّزشٚن ٌٕفضٗ، ٌٗ 

ٔٙب لؾخ حزيٕخ جذا.ئِضزمجً وئيت،   

 

. لمبذا العبلم فى ٌري الفُضى؟2  
 

يّبْ ثبهلل ٚكبػخ لٛأيٕٗ أرٝ ثٙزٖ إٌمؼ فٝ اإل

خزبس كشيمٗ ئٔضبْ اٌغشٚس اٌؼظيّخ. ِٕز اٌجذايخ، اإل

اٌخبػ، ثذال ِٓ كشيك هللا. آدَ أخطأ، ٌُ يطغ هللا، 

."، أخطأٔب ِٕز رٌه اٌحيٓٚٔحٓ، "أثٕبؤٖ  
 

ٌٝ ِب ئصزّغ ئثٓ هللا، وبْ ثال خطيخ. ئيضٛع اٌّضيح، 

ْن ِمَه اْلَقْلت رَْرُسُ  أَْفَنبٌز ِشسٌَِّسٌح: َقْزٌل، ألَ "لبٌٗ: 

بَدُح ُشٍَز، رَْجِدٌفٌ ِشوًى، فِْسٌق، ِسْسقَ  ٍَ )ِزٝ  "ٌخ، َش

إٌضخخ اٌؼبٌّيخ اٌجذيذح(. ٘زٖ ِغىٍخ، ٌٚىٕٗ  21:22

 صشد دليك.
 

ٌَْه اْلُحُسَُة "اٌشصٛي يؼمٛة أفبف:  ِمْه أَ

ارُِنُم ََاْلُرُصَُمبُد  َىب: ِمْه لَرَّ ٌُ ٍَْسْذ ِمْه  َىُنْم؟ أَلَ ٍْ ثَ

(. 2:3)يؼمٛة  "اْلُمَحبِزثَِخ فًِ أَْعَضبئُِنْم؟  
 

ٔضبْ، ثذْٚ هللا، يىْٛ ثذْٚ أًِ، دػٕب ٔٛاجخ رٌه، اإل

ٌٝ رغييش. ئفٝ ٚفغ ِّيذ. اٌطجيؼخ اٌجغشيخ رحزبط 

ٌىٓ ال ريأس: ػٕذِب يشصً هللا يضٛع اٌّضيح صبٔيخ 

ٌألحضٓ  –، األعيبء صززحٛي ٌألحضٓ ٌٝ األسؿئ

 جذا.
 

. ٌل هللا حقٍقخ لدًٌ خطخ للعبلم؟3  
 

ٔجيً، وزبثٗ، رحذس ٌٕب ٘ٛ ثبٌزأويذ ٌذيٗ ٘زٖ اٌخطخ! اإل

صأي ٔفضه: "ِبرا يحزبط اٌؼبٌُ؟" لبسْئػٓ رٌه.    


