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 اقلع عينك اقطع يدك، 
 ند وأورتلراي بقلم 

عندما   يف االعتبار ذ هذانأخعندما خترج من فم املسيح. من املهم أن  — اللكمات الصعبة ليست لكمات ضارة
 : قرأ ن

ْن  
َ
ِقَها َ�نَْك. َخْ�ٌ لََك أ

ْ
ل
َ
ْو رِْجلَُك فَاْ�َطْعَها َوأ

َ
تَْك يَُدَك أ ْعرَثَ

َ
ْن فَإِْن أ

َ
ْ�َطَع ِمْن أ

َ
ْو أ

َ
ْعَرَج أ

َ
َيَاَة أ

ْ
تَْدُخَل احل

ْو رِْجَالنِ 
َ
بَِديَِّة َولََك يََداِن أ

َ
ْن  .تُلىَْق يِف انلَّاِر األ

َ
ِقَها َ�نَْك. َخْ�ٌ لََك أ

ْ
ل
َ
تَْك َ�يْنَُك فَاقْلَْعَها َوأ ْعرَثَ

َ
َو�ِْن أ

ْن تُلىَْق يِف 
َ
ْعَوَر ِمْن أ

َ
َيَاَة أ

ْ
 ) ٩– ٨:  ١٨" (مىت .َجَهنَِّم انلَّاِر َولََك َ�يْنَانِ تَْدُخَل احل

َيَاةطر�قه نلا ليك "نباعتبارها ، ملكفة أو مؤملةمهما اكنت ة، لقداسة الشخصيَّ إىل ا  املسيح  هنا يدعونا 
ْ
 ". ْدُخَل احل

ََسد َوَ�ْهر اذلات فقد أدان بولس إذالل. أعضائنا ا أن نبرت حرفيًّ ال �ربنا الرب 
ْ
). ل�ن ما ير�د  ٢٣: ٢يس (كولو اجل

ُعلْيَا يِف الَْمِسيِح   اهللا َدْعَوة سنتبع ةمهما اكنت اتللكفة الشخصيَّ أنه ر نقرِّ : �ب أن هذا أن يوضحه ر�نا هنا هو
ْ
ال

َماَمهُ العامل فينا  فالرب هو  ). نعم،١٤: ٣(فيليب 
َ
وقدرته. لكننا لسنا  ). نثق يف استحقاقه ٢١: ١٣عرباني� (   َما يُريِْض أ

فك  "مهما لكَّ  :ر�نا نلا ا. يقول حاسم. وهذا ليس اختيار�ًّ  بانضباطخطايانا  نقاومأن  هو دورنا فسلبي� يف تقد�سنا. 
 . "ابلديل الوحيد هو اجلحيمفاتبع�، وادخل احلياة. ور، األمر، حترَّ 

 الرِْبِّ  وَِعَطاش عِجيَا ا أخالقيًّ  حازم� أشخاًصا رسالة اإل�يل ختلق 
َ

).  ٦: ٥(مىت  بإشباعها رغبات يعد اهللا  — إِىل
ِل َوالرِْبِّ َواتلَّْقوَ  ...نِْعَمُة اهللاِ " َعالَِميََّة، َونَِعيَش بِاتلََّعقُّ

ْ
َهَواِت ال ُفُجوَر َوالشَّ

ْ
ْن ُ�نِْكَر ال

َ
).  ١٢–١١: ٢" (تيطس ى ُمَعلَِّمًة إِيَّانَا أ

َحٌد الرَّبَّ   ...ِاْ�بَُعوا  "
َ
يِت بُِدونَِها لَْن يََرى أ

َقَداَسَة الَّ
ْ
ْستَْعِبُدهُ ). "١٤:  ١٢عرباني�  " (ال

َ
ْ�َمُع َجَسِدي َوأ

َ
 ). ٢٧:  ٩كورنثوس  ١" (أ

لك ما أر�د أن ف.  ذلكلن نتناقش    —سيئة  الك  دوافعسلو�يات    مهما اكنت"  :املسيح  إن قال  خرًبا ساًرا   هل سيكون
املسيح احلقييق �بنا بالقدر الاكيف يك يقبلنا إن  ص؟  هذا املخلِّ بيمكننا أن نثق  هل  "؟  مقدار قبو� لكعنه هو    ثأحتدَّ 
 و�واجهنا بأمانة. �انًا 

 ة.نعمته وملجده، سندخل احلياة اليت � باحلقيقة احلياة األبديَّ . بامةبرص — لقداسةا  نلتبع
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  خدمات هيئة  ناشفيل بوالية تينييس، ورئيس    مدينة  مانوئيل يفإيكنيسة  ل  هو الرايع الرئييسادلكتور راي أورتلوند  
" عندما يأيت اهللا إىل الكنيسةكتاب "مؤلف العديد من الكتب، بما يف ذلك  هو  ، و)Renewal Ministries(اتلجديد  

)When God Comes to Church.( 

 

 .  تيبوتلوك تم �رش هذه املقالة يف األصل يف �لة 
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