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  2الجزء   -الفداء تاريخ

 .كالخبلص الفساد :الحادم عشرالفصؿ 

 ديفيد ببلت . د

28 \ 3 \ 2010  

ىانعمؿ . مجدنا لمرب مف أجؿ خبلصو. 2القضاة أصحاح لك معاؾ كتابؾ المقدس كيا ريت يبقى معاؾ، افتحكا معايا 
الجزء األكؿ ىانقضيو في تأمؿ في . أقساـ 3اجتماعنا كقت ىانقسـ . شكية حاجات مختمفة في باقي كقتنا النياردة

كبعديف عايزيف نقضي كقت نتأمؿ في النىص كنخمي . عايزيف نشكؼ شكية حقائؽ. النىص المي بيف إيدينا باختصار
كبعديف كؿ ده ىايقكدنا لمنقطة المي ابتدينا بييا المرة المي . كالعبادةصبلة ؿقضي كقت في اكممة اهلل تتكغؿ فينا كف

ك ىنسمع بعض المشاركات مف خداـ اينا    قيادتو لينا في الخدمة في اليندفاتت كنشكؼ عمؿ اهلل فينا كمف خبللنا ك
 .في الكنيسة ك في اليند

كؿ حاجة ماشية ككيس، كشعب الرب أخدكا أرض . عدد ككيسيف جدنا 18خمكا بالكك لما نيجي لًسفر القضاة إف أكؿ 
لما تدخمكا أرض المكعد، شيمكا، دمركا، كؿ األكثاف كاآللية "بس الرب كاف قايؿ ليـ، . المكعد، زم ما الرب قاؿ ليـ

. 19كؿ ده لغاية ما نكصؿ لعدد ." اطردكىـ. مكجكدة في أرض المكعد تالزائفة ككؿ الفجكر بتاع الشعكب المي كاف
، 19"، 19قاؿ ليـ يعممكا إيو كياخدكا األرض، اسمعكا المكتكب في عدد بعد ما الرب  بىؿى كىافى الرَّبُّ مىعى يىييكذىا فىمىمىؾى اْلجى كى

ًديدو  ـْ مىْركىبىاًت حى ْد سيكَّافي اْلكىاًدم ألىفَّ لىيي ـْ ييْطرى لًكْف لى لغاية آخر األصحاح؛ ىي إنيـ رة متكرعبارة نبلقي ا يفابتد" .كى
 . ماطردكش الشعكب المي كانت ساكنة ىناؾ

ـى . "21بصكا عمى عدد  ًمي ـْ يىْطريديكا اْليىبيكًسيِّييفى سيكَّافى أيكريشى بىنيك بىْنيىاًميفى لى ْد مىنىسَّى أىْىؿى بىْيًت شىافى "، 27كعدد ." كى ـْ يىْطري لى كى
قيرىاىىا ـْ طىْردناتىشىدَّدى "، 28كعدد ." كى ْدىي ـْ يىْطري لى عى اْلكىْنعىاًنيِّييفى تىْحتى اْلًجْزيىًة كى ًد "، 29كعدد ." ًإْسرىاًئيؿي أىنَّوي كىضى ـْ يىْطري ـي لى كىأىْفرىاًي

رى  ازى كفى "، 30عدد ." اْلكىْنعىاًنيِّييفى السَّاًكًنيفى ًفي جى ـْ يىْطريْد سيكَّافى ًقْطري بيكليكفي لى ـْ يىطْ "، 31عدد ." زى لى ْد أىًشيري سيكَّافى عىكُّككى ." ري
ـْ يىْطريديكىيـْ "، 32عددك  ـْ لى سىًط اْلكىْنعىاًنيِّييفى سيكَّاًف األىْرًض، ألىنَّيي ْد "، 33كعدد ." فىسىكىفى األىًشيًريُّكفى ًفي كى ـْ يىْطري نىْفتىاًلي لى كى

  ." سيكَّافى بىْيًت شىْمسو 
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امر الرب إنيـ يطردكا الشعكب المي ىناؾ بفجكرىـ كممارساتيـ شعب الرب ماسمعكش أك. ىك ده المكقؼ المي قدامنا
ـ لمممارسات الكثنية كالفجكر، كىي دم لقينا إف شعب الرب ابتدا يستسؿكنتيجة التياكف في المكضكع ده، . الكثنية

 . الفكرة بتاعت ًسفر القضاة

في الفقرة دم بنبلقي ممخص لًسفر . آلخر األصحاح 10، كىانقرا مف عدد 10: 2تعالكا نبص سكا عمى القضاة 
 . 10اقركا معايا مف عدد . القضاة كمو

، كىالى اْلعى 10 ـْ يىْعًرًؼ الرَّبَّ ري لى ـْ ًجيؿه آخى ـى بىْعدىىي قىا َـّ ًإلىى آبىاًئًو، كى ا اْنضى كيؿُّ ذًلؾى اْلًجيًؿ أىْيضن  .مىؿى الًَّذم عىًمؿى إًلْسرىاًئيؿى كى

ـى 11 بىديكا اْلبىْعًمي ْينىًي الرَّبِّي كىعى فىعىؿى بىنيك ًإْسرىاًئيؿى الشَّرَّ ًفي عى ، 12. كى ـْ ًمْف أىْرًض ًمْصرى يي تىرىكيكا الرَّبَّ ًإلوى آبىاًئًيـً الًَّذم أىْخرىجى كى
كا كىرىاءى آًليىةو أيْخرىل ًمْف آًليىًة الشُّعيك سىاري ديكا لىيىا كىأىغىاظيكا الرَّبَّ كى سىجى ، كى ـْ ْكلىيي بىديكا اْلبىْعؿى 13. ًب الًَّذيفى حى تىرىكيكا الرَّبَّ كىعى

كثى  ـْ 14. كىعىْشتىاري ـْ ًبيىًد أىْعدىاًئًي بىاعىيي ، كى ـْ ـْ ًبأىْيًدم نىاًىًبيفى نىيىبيكىي ، فىدىفىعىيي مىى ًإْسرىاًئيؿى ًميى غىضىبي الرَّبِّي عى ْكلىوي فىحى ـْ حى لى ، كى ـْ
ـى أىْعدىاًئًيـْ  ا قيكًؼ أىمى مىى اْلكي كا بىْعدي عى ـى الرَّبُّ 15. يىْقًدري كىمىا أىْقسى ، كىمىا تىكىمَّـى الرَّبُّ كى ـْ ًلمشَّرِّي مىْيًي كا كىانىْت يىدي الرَّبِّي عى رىجي ْيثيمىا خى حى

ـي األىْمري ًجدِّا. لىييـْ  اؽى ًبًي اةن ؼى 16. فىضى ـى الرَّبُّ قيضى ـْ ًمْف يىًد نىاًىًبيًيـْ كىأىقىا مَّصيكىي نىْكا كىرىاءى 17. خى ـْ يىْسمىعيكا، بىْؿ زى ا لى ـْ أىْيضن اًتًي ًلقيضى كى
ديكا لىيىا سىجى ـْ يىْفعىميكا ىكىذىا. آًليىةو أيْخرىل كى ، لى ايىا الرَّبِّي ـْ ًلسىْمًع كىصى اديكا سىًريعنا عىًف الطًَّريًؽ الًَّتي سىارى ًبيىا آبىاؤيىي ينىمىا كىحً 18. حى

ـْ كيؿَّ أىيَّاـً اْلقىاضً  ـْ ًمْف يىًد أىْعدىاًئًي يي مَّصى اةن، كىافى الرَّبُّ مىعى اْلقىاًضي، كىخى ـْ قيضى ـى الرَّبُّ لىيي ـى ًمْف أىْجًؿ أىقىا م، ألىفَّ الرَّبَّ نىًد
ـْ كىزىاًحًميًيـْ  اًيًقيًي ـْ ًبسىبىًب ميضى ، ًبالذَّىىاًب كىرىاءى آًليىةو كىًعْندى مىْكًت اْلقىاًضي كىافي 19. أىًنيًنًي ـْ يىْفسيديكفى أىْكثىرى ًمْف آبىاًئًي كا يىْرًجعيكفى كى

ديكا لىيىا يىْسجي ـْ اْلقىاًسيىةً . أيْخرىل ًليىْعبيديكىىا كى طىًريًقًي ـْ كى ـْ يىكيفُّكا عىْف أىْفعىاًلًي قىاؿى 20. لى مىى ًإْسرىاًئيؿى كى ًميى غىضىبي الرَّبِّي عى ًمْف »: فىحى
ْكًتي،  أىْجؿً  ـْ يىْسمىعيكا ًلصى لى ـْ كى ْيتي ًبًو آبىاءىىي ا الى أىعيكدي أىْطريدي ًإْنسىاننا 21أىفَّ ىذىا الشَّْعبى قىْد تىعىدَّْكا عىْيًدمى الًَّذم أىْكصى فىأىنىا أىْيضن

ْكًتًو  ـْ يىشيكعي ًعْندى مى ـْ ًمفى األيمىـً الًَّذيفى تىرىكىيي اًمًي ًمْف أىمى
ـْ ًإْسرىاًئيؿى  ًلكىْي أىْمتىًحفى 22 أىيىْحفىظيكفى طىًريؽى الرَّبِّي ًليىْسميكيكا ًبيىا كىمىا : ًبًي

ـْ الى  ، أى ـْ ًفظىيىا آبىاؤيىي ـْ ًبيىًد يىشيكعى 23. «حى ـْ يىْدفىْعيي لى ـْ سىًريعنا كى ْدىي ـْ يىْطري لى ـى كى  " .فىتىرىؾى الرَّبُّ أيكلًئؾى األيمى

ىك قصة شعب اهلل كىـ بيعصكا أكامر الرب كالنتائج المي جت عمييـ  الًسفر. األعداد دم بتمخص ًسفر القضاة كمو
عشاف كده الرب كاف . كجريكا كرا آلية تانييفلما ترككا الرب، إلو أباءىـ،  12ك 11كالكبلـ ده ابتدا مف عدد . مف كده

كلما اتياكنكا في . مختمؼ أنكاع اآللية بيعبدكاقايؿ ليـ يطردكا الكنعانييف كالشعكب المي ىناؾ، إلنيـ كانكا ناس 
ىك المي بيحصؿ لما تسيب اهلل اإللو الحقيقي، كتعبد آلية في ًسفر القضاة المي حصؿ . المكضكع ده، جو عمييـ شر

 . أخرل
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اإلنساف، كطبيعتو  فسادبينكا : 1رقـ . يحصؿ لما شعب اهلل يسيبكهبمف ًسفر القضاة عف المي  عايز أكريكك حقيقتيف
زف الكاحد لما يقرا الًسفر ده، ألنو ححاجة ت. األخبلقينقطة سكدا في تاريخ إسرائيؿ الًسفر ده يعتبىر . الخاطئة، كشره

ىي دم المشكمة . خطيتيـ ىك الكثنية الكاضحةكجكىر . بيبيف طبيعة اإلنساف الخاطئة في كؿ حتة في الًسفر
بيبعدكا عف الرب . مشكمة العبادة كؿ الًسفر ىيمشكمة خطية إسرائيؿ في ًسفر القضاة كالمي ىانشكفيا في . الرئيسية

 . أساسو ىك عبادة األكثافإف االنييار األخبلقي كاتب ًسفر القضاة متعمد إنو يكرينا . يعبدكا آلية أخرلك

ق جكىر خطيتيـ، الكثنية الكاضحة، دىك . لييفكاف بيعبدىا اإلسرائيبيدينا قائمة بآلية مختمفة  6عدد  10أصحاح 
الفجكر في غمسكا أكتر كأكتر البكصمة األخبلقية لمشعب اتدمرت، كاف ىي إف كثنيةنتيجة اؿ. كالنتيجة ىي سيادة الفجكر

بنبلقي قصص فييا . مميانة خداع كضممة كقسكة في الكتاب المقدسقصص أكتر ا تقرا القضاة ىاتبلقي ـؿ. األخبلقي
بنبلقي قصص . كالكبلـ ده مكجكد أكتر عند نيايات الًسفر. كثنية كخيانة كقتؿ كاغتصابفييا فجكر، قصص 

 . مايقبمياش العقؿ، كأصميا كميا في عبادة األكثاف

فكرًتو عف أعمى مف ال يرتقي أمي شعبو : "قاؿ James Montgomery Boyceمرة جيمس مكنتجكمرم بكيس 
عميو في الغالب،  بسمك كعمك شخًص اهلل يؤدم إلى فقداًنيـ لقيًميـ األخبلقية كما نطمؽي إلحساًسيـ  الناسً  فقدافي . اهلل

الفجكر مش بييجي . الناس بيبقكا زم اإللو المي بيعبدكه. الناس بيبقكا زم اآللو المي بيعبدكه. الكبلـ ده ميـ." اإلنسانية
 . كده المي بنشكفو في الًسفر. الفجكر بيييجي مف الكثنية. مف فراغ

 . محتاجيف خبلص اهللكانكا . احتاجكا خبلص اهلل، عشاف كده ة أعمف فساد اإلنسافاًسفر القض

احد قاعد عمى منصة، لما الكاحد بيفكر في القاضي بيتخيمو ك. كاف الرب بيقيـ قضاة. بصكا الرب عمؿ معاىـ إيو
، كاف المي بيحصؿ ىك إف الرب يأدب شعبو. أشبو بمحارب أك حاكـفر القضاة القاضي ىك سً ، في لكف في الكاقع

الرب كيصرخكا هلل،  فيتكبكا، ،يبعت العمكنييف أك الكنعانييف أك الفمسطينييف عشاف يككنكا أداة قضاءه عمى شعبو ككاف
حد ينقذه  شعب إسرائيؿ كاف محتاجىك ده المكضكع كمو، . قضاة، محاربيف، حكاـ يخمصكىـ مف أعداءىـليـ يقيـ 

 . مف القضاء اإلليي

. الرب بيكرىيا كبيعاقب شعبو عمييا بقكة. الرب بيكره عبادة األكثاف. الرب بيشكؼ الخطية في شعبو أمر خطير
 16ألصحاح  3مرة مف أصحاح  12بنبلقي شعب اهلل بيتعرض لمعقاب القاسي ده كتير في ًسفر القضاة، كبنشكؼ 
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ده . عشاف يكرييـ الرحمة اإللييةإف الرب أقاـ قضاة مش بس عشاف القاضي يحررىـ مف الدينكنة اإلليية، لكف كماف 
لكف بعد ما الرب يظيرليـ رحمة كينقذىـ، عارفيف كاف إيو المي . المي اهلل بيعممو مف خبلؿ قاضي ليو أخطاء

 .  ا لخطيتيـكانكا كؿ شكية يرجعك. بيحصؿ؟ كانكا يرجعكا تاني لخطيتيـ

بنبلقي إف شعب . مش بتشكؼ تكبة تاني 21لغاية  17كتبلقي آخر قاضي، مف أصحاح  16فمما تكصؿ ألصحاح 
ْينىْيوً "، 25: 21اهلل استسمـ لمفجكر، كيخمص الًسفر بالعبارة الصادمة المي في القضاة  سيفى ًفي عى " .كيؿُّ كىاًحدو عىًمؿى مىا حى

المقصكد مف الًسفر ده إنو يكرينا . تاب المقدس، كده مقصكدؾالمحزنة في أسفار اؿالنياية دم مف أكتر النيايات 
نو مفيش كال قاضي، ميما كاف عظيـ، قدر كاحتياجيـ لمرحمة اإلليية تحت الدينكنة اإللييةشعب اهلل في خطيتيـ،  ، كا 

 . يخمصيـ مف الدينكنة اإلليية كال يكرييـ الرحمة اإلليية الكاممة

ًسفر القضاة . كاألنبياء كماف ماعرفكش يعممكا كده. كده بيجيزنا لمممكؾ، كالمي ماحدش منيـ عرؼ يعمؿ كده برضك
كيقدر يظير لنا الرحمة  يةقاإلؿ مف الدينكنةكالتشكؽ إف اهلل يبعت كاحد يقدر ينقذنا فعبلن بيسيبنا في حالة مف االنتظار 

 ىك ده ًسفر القضاة. إف اهلل ييجي بنفسو كينقذنا كيظير لنا رحمتو ،سكعًسفر القضاة بيسيبنا مشتاقيف لي. اإلليية
 . باختصار

عمى مستكيات مختمفة، لكف عايزكك لما تقركا ًسفر القضاة تفكركا في ىك مفيش في الحقيقة ىنا عبلقة مباشرة قكم 
لو اهلل ىك اإلألف الحقيقة ىي إف . اهلل بيعممو بيننا كاحنا رايحيف اليندكتفكركا في العمؿ المي الحقائؽ المي قمناىا، 

اليند بيباف  شكفكا ازام إف الناس فيكعايزكك ت. ليند النياردةؿالكحيد لو كاهلل ىك اإلإلسرائيؿ في ًسفر القضاة، الكحيد 
بيقكلكا إف . رض المميكف إلوأاليند ىي  فيو ناس بيسمكا. كاضح إنيـ في اليند بيعبدكا آلية كتيرك. فييـ فساد اإلنساف

لية 330في اليند فيو حكالي   . مميكف إلو كا 

كلك ماشي في الشكارع تبلقي . لما تمشي عمى األرصفة تبلقي اآللية بتتباع. لك رحت اليند تبلقي آلية في كؿ مكاف
رجالة كستات كلما تمشي في حكارم األحياء الفقيرة، تبلقي عمى النكاصي . ناس بيسجدكا ألشجار كأضرحة مختمفة
لك . مف المراية أك عمى تابمكه العربية ةمتعمؽآلية  مؽلك ركبت تاكسي تبل. بيسجدكا آللية خشب كبيرمكا ليا فمكس

اآللية في كؿ مكاف، فيو . رجالة كستات دخمت فندؽ مافييكش غير أكضة كاحدة، ىاتبلقي عمى الحيطاف صكر آلية
 . فجكر سائد. كتعدد اآللية ده بيقكد لممارسات غير معقكلة. حاجات بيعبدكىا في كؿ مكاف
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كمف كاـ شير . أبك اإلرساليات الحديثة، ككاف ىك رائد العمؿ المرسمي في اليند ىك  William Careyكيمياـ كارم 
كافتكرت المي كتبو كيمياـ كارم . م ابتدا منو خدمتوؿمكاف اؿؿ، كده اBengalلما كنا ىناؾ، كنا في البانجاؿ 

William Carey ممارسات زم الساتي . لما جو اليند أكؿ مرة ككاف مصدـك مف بعض الممارسات اليندكسية
satiكانكا يحرقكا مراتو معاه مع إنيا لسة . ، المي كانكا فييا لما يمكت راجؿ كانكا يحرقكا جثتو، بس مش لكحده
ماكانش قادر يكقؼ  شاؼ الممارسات دم مئات المرات، ككاف يفضؿ يعترض كيزعؽ بس Careyككارم . عايشة

الممارسات دم المي كانكا فييا بيحرقكا العركسة، المي غالبنا بتبقى بنت صغيرة، كانكا يربطكىا بجثة جكزىا المي مات 
 . المي كانكا بيقدمكىا لآللية اليندكس ةكافتكرت المي قالو ككتبو عف الذبائح البشرم. كيحرقكىا معاه

. ، كفيو ممارسات منيا مابقتش بتتعمؿ حالينا، لكف الفجكر األخبلقي لسة مكجكد19القرف الػ في مطمع  الكبلـ ده كاف
اليند مشيكرة دلكقتي بجريمة قتؿ األجنة، يعني إنيـ بيحددكا جنس الجنيف كىك لسة في الرحـ، كلك الجنيف بنت، 

ىك المير المي بتدفعو أسرة كالسبب كرا الممارسة دم . يقتمكىا، سكاء في الرحـ أك لما تتكلد يقتمكىا كىي لسة طفمة
ركبية، كالركبية ىي العممة في  500كاف فيو إعبلف لعمميات قتؿ األجنة بيقكؿ األحسف تدفع . لمعريسالعركسة 

لػ  30فيو مصادر بتقكؿ إف حكالي مف . مير 50.000ركبية دلكقتي بدؿ ما تدفع  500اليند، بيقكؿ األحسف تدفع 
 . ب الممارسات دممميكف بنت أك ست مفقكديف بسب 40

 الدعارةً  األطفاؿ بغرضً ب االتجارى  إفَّ "بعثة العدالة الدكلية بتقكؿ، كأنا ىاقرا لكك المي قالكه، . كفيو حاجات تاني كتير
، بتشكؿ أغمبو م اليندؿده غير إف جنكب آسيا، اؿ. فيو تجارة جنس ضخمة." أخرل بمدو  مف أيةً  أكثرى  في اليندً  يتمركزي 

 . مركز أكبر نسبة مف العبيد في العالـ حالينا كق

كاالحتياج الشعب اليندم بيبيف لنا فساد اإلنساف . الفجكر بييجي مف الكثنية. يا جماعة، الفجكر مابيجيش مف فراغ
 . خبلص اهللؿ

ييف منيـ بيعبدكا حرفينا مبل%  99.5مميكف شخص في شماؿ اليند، ك 600أكتر مف  لمسئكلية الكبيرة؟حاسيف با
بنتخيؿ الناس المي في العالـ إنيـ  احنا أحياننا. خمكا بالكك. ة اهللجمكع غفيرة كميـ كاقعيف تحت دينكف. اآللية الزائفة

الناس دكؿ مدانيف بالخطية، مدانيف برفضيـ . الكبلـ ده مش حقيقي. ناس بريئة مستنييف حد يكمميـ برسالة اإلنجيؿ
 . الناس دكؿ تمردكا عمى سمطاف اهلل عمييـ، ككميـ كاقعيف تحت دينكنة اهلل عمى الخطية. هلل



 - 6 - 

أغمبيـ . فيو جمكع ضخمة كاقعيف تحت دينكنة اهلل عمى الخطية، كأغمبيـ ماسمعكش عف رحمة اهلل المي في اإلنجيؿ
أغمبيـ ماسمعكش إف اهلل اإللو الكاحد الحقيقي أخد . إف اهلل اإللو الكاحد الحقيقي بيحبيـ كعايز يخمصيـماسمعكش 

ف كعمؿ ليـ طريؽ لمحرية مف الخطية، كالحرية مف المحاكالت  قاب خطاياىـععنيـ  العقيمة الغبية إلرضاء اهلل، كا 
دينكنة اهلل، جمكع ضخمة تحت . ا سمعكا الكبلـ دهالرب عمؿ ليـ طريؽ كفداىـ كصالحيـ لنفسو، كأغمبيـ عمرىـ ـ

 . في اليندالكضع  قد ىك. كمايعرفكش رحمتو

ف اهلل ىك اإللو الكحيد عمى اليند كاإللو اؿىك اهلل إف لكف نبقى غمطانيف لك شفنا  حيد عمى شعب إسرائيؿ كا 
المكضكع كاضح . احنا كماف دليؿ عمى فساد اإلنساف. كماطبقناش نفس الحقيقة عمينا؛ إف اهلل ىك اإللو الكحيد عمينا

ؿ كده لكف كانت بتعـ." دم عبادة أكثاف"قكم في اليند كانت ماشي في شكارعيا كتبلقي آلية في كؿ مكاف فتقكؿ، 
 . بتدرؾ إننا مش شايفيف كثنيتنا احنا كماف

إف تفكيرنا المادم كثنية؟ ليو مش بنعتبر سجكدنا لمفمكس كالنجاح كالشيرة كالتقدير كالجنس بنشكؼ يا أخكة، ليو مش 
ا بيف بنقسـ قمبففي أحسف حاالتنا، . حنا بندم قمبنا لمحاجات دم كميااكالرياضة كمتع العالـ كتسمية العالـ كثنية؟ 

قمكبنا يستحؽ فيو إلو كاحد ىك المي . الحاجات دم كالرب، كىك ده جكىر الكثنية؛ إننا ندم قمبنا لشيء مايستحقكش
 . احنا مش شايفيف كثنيتنا. كعبادتنا

إف المرءى ليندىشي مف تجاىًؿ الحياًة البشرية التي نراىا في "قاؿ كده، . قبؿ كده Boyceتعالكا نكمؿ المي قالو بكيس 
عمى  الكاحد بيحزفلكف نتكقع إيو مف ببلد زم بمدنا اتحكلت عف الرب؟ ." ثيرو مف نكاحي الحياة في العالـً الغربيؾ

لكف نتكقع إيو مف اجتماعات حكلنا ىدفيا عمى نفسنا، كعمى احتياجاتنا التافية، بدؿ الرب؟ . انييار المعايير األخبلقية
بس احنا مش بنحب نشكؼ الحقيقة، فاحنا مش بس مابنشكفش كثنيتنا، لكف مش . رؤيتنا هلل بتأثر عمى كياننا كأعمالنا

حد عمؿ لؾ . انت مش مسئكؿ عف خطيتؾ: "ىي دم المعبة المي بنمعبيا في ببلدنا. بنعترؼ بمسئكليتنا عف فجكرنا
. حاجة، فيو حاجة حصمت لؾ، كىك ده سبب المي بيحصؿ معاؾ، المشكمة مش في الثقافة كال التفكير، كأكيد مش فيَّ 

 . كنضيع نفسنا بنفسنا." فيو عكامؿ تانية

المشكمة مش خارجية، . اأنا مش عايز أقمؿ مف شأف خطايا اآلخريف عمينا، لكف الحقيقة ىي إننا مسئكليف عف خطاياف
 40سنة قتمنا  420الحقيقة ىي إننا في آخر  ممكف نفضؿ نتكمـ عف قتؿ األجنة في اليند، مع إف. المشكمة جكانا
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الـ اإلباحية بببلييف الدكالرات، كفيو إحصائيات ؼكعممنا صناعة األ. ألننا ماكناش عايزينيـ مميكف طفؿ باإلجياض
 . حياتنا ىي إعبلف عف فساد اإلنساف كاحتياجو لخبلص اهلل. يس بيتفرجكا عمييامف أعضاء الكنا%  50بتقكؿ إف 

كعارفيف إف يسكع نشكر الرب إننا بعد الصميب، . كنشكر الرب إننا مش في عصر القضاة كال الممكؾ كال األنبياء
الرب أخد كؿ . رنا الشريرةكأفكاكبلـ ده، المسيح أخد عننا قذارتنا، ككؿ شرنا، ؿفكركا في ا. خمصنا مف دينكنة اهلل

كمش . الرب خمصنا مف دينكنة اهلل. خطية كؿ كاحد فيناعقاب عننا يسكع أخد . خطية منيا كحطيا عمى ابنو بدالنا
احنا أحرار . زم المي حصؿ كتير في ًسفر القضاةمش مجبريف إننا نرجع لخطيتنا . الرب حررنابس كده، لكف كماف 

 . مف الخطية، أحرار فنقدر نعيش باالنتصار عمى الخطية، كمانرجعش لمي اتحررنا منو

لكف نعمؿ إيو؟ ىؿ نقعد كنفرد ضيرنا كاحنا معانا الخبر السار إف يسكع أنقذنا مف الدينكنة األبدية؟ ىؿ نريح كاحنا 
الرب . ا كنقفؿ كداننا عف مبلييف الناس المي ماسمعكش الخبر ده قبؿ كده؟ مش ممكفمعانا الخبر كنخبيو في قمكبف

ده المي المفركض . الرب خمصنا عشاف نعيش حياتنا بنعمف الرحمة اإلليية. ماخمصناش عشاف نخبي األخبار السارة
حاجة عندنا، كحياتنا، كنخمي الناس نقدـ كؿ . نقدـ نفسنا، نقدـ حياتنا، نقدـ عيمتنا، نقدـ كقتنا، كنقدـ فمكسنا. نعممو

 . الرب اإللو الحقيقيمننا ىك ده التصرؼ الكحيد المي عايزه . في كؿ األرض يعرفكا رحمتو

عايز أدعك بعض الناس ييجكا معايا ىنا عمى . جينا دلكقتي لمكقت المي نعرؼ فيو الرب ىايعمؿ بينا إيو في اليند
كآثارىا في العمؿ في  التجربة القكيةقمت لكك المرة المي فاتت إننا ىانتكمـ المرة دم أكتر عف تفاصيؿ حركة . المنبر
مف  عضكيف، راعي خدمة التممذة العالمية عندنا، كبعديف Jonathanعشاف كده عايزكك تسمعكا مف جكناثاف . اليند

أك  Compassionككمباشاف خدمة ك Ronnie Brockمختمفة بنشتغؿ فييا في اليند، سكاء ركني بركؾ خدمات 
مف العامميف في الكنيسة ناس كبعديف ، Neverthirstنيفير ثيرست خدمة ك Spencer Suttonنسر ساتكف مسب

ككماف عايزيف نسمع مف كاـ أخ مف اليند . المي بنقدميا أك أعماؿ اإلرساليات القصيرةالترجمة أعماؿ بيشتغمكا في 
 . ، كنشكؼ الخدمة كميا شكميا إيو Skypeعف طريؽ السكايب 
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عشاف االحتياجات امتياز عظيـ إني أككف عضك مف كنيسة بتضحي بإمكانياتيا :اوال جوناثان بيشارك معانا و بيقول
مة الناس في دىانعمؿ ده ازام؟ شكؿ الخدمة إيو؟ ازام ىانشترؾ في خ. المادية كالركحية العاجمة في مكاف زم اليند

 اليند؟ 

ازام بنشارؾ بالكممة في اليند في . بنشارؾ بالكممةعشاف نكصؿ لمخطاة . تعالكا نتكمـ األكؿ عف الكصكؿ لمخطاة
. ىند مايقدركش لسة يشكفكا كممة اهلل بمغتيـؿأكالن، الـز نفيـ إف فيو مبلييف مف الناس في ا؟ التجربة القكيةحركة 

حتى الناس المي ممكف يقركا كممة اهلل بمغتيـ مايقدركش يفتحكا انجيؿ كيقركا . األميةبسبب كالمكضكع أصعب كماف 
 . ببساطة

ىنا في بركؾ ىي مديرة الميديا  Angelaأنجيبل   انا ىشرحمكـ اذام مف خبلؿ شرحإذنا، بنعمؿ الكبلـ ده ازام؟ 
ازام  و هي بتقول و يتشرح . اإلعبلمية في العالـمكاد اؿككماف بتشرؼ عمى ترجمة كتكزيع ، Brook Hillsىيمز 

تمتيف الػ . مف سكاف العالـ أمييف%  18:" بنحاكؿ نحؿ مشكمة نقص كجكد كممة اهلل في خدماتنا في شماؿ اليند؟ 
بمعنى إنيـ مايقدركش يقركا كال . أمييف دمف سكاف اليف%  39. ىندؿلي منيـ اؿببلد، ا 8عايشيف في دكؿ %  18

اسميـ الكاركؾ محتاج كممة اهلل كحددنا شعب في اليند . يكتبكا كده خبلنا الـز نقدـ ليـ اإلنجيؿ بكسائؿ مسمكعة
Karuk . مميكف منيـ عايشيف في  2فيو . في حياتيـبالرجاء ىـ في احتياج شديد لسماع كممة اهلل، عشاف يتمتعكا

بيتعممكا . ، كبنحاكؿ نكصؿ ليـ اإلنجيؿ في كسائؿ مسمكعة، ألنيا الكسيمة المي بيعرفكىاالمنطقة المي ىانركز عمييا
مجمكعتيف كماف عشاف نحقؽ  انا ىناؾمعبيشارؾ  .فاحنا عايزيف نكصؿ ليـ الكممة بمغتيـ. عف طريؽ السمع كالتكرار

  ".في اليند ناىدؼ

فيو . العمؿ المشترؾ المي بنعممو ىناؾ كتأثيره عمى الناس كحصكليـ عمى كممة اهللكما ىي بتكمؿ ك بتكممنا عف 
، Wycliffe، المي تحت رعاية مؤسسة كايكميؼ Seed Companyاألكؿ مع سبيد ككمباني : نكعيف مف الشراكة
فيـ بيبعتكا . اكتشفت إف أحسف طريقة لتسريع ترجمة كممة اهلل ىك إننا نبتدم بالقصص Wycliffeكمؤسسة كايكميؼ 

. قصة مف الكتاب المقدس بحسب الترتيب التاريخي 30أك  20فريؽ لميند كيبدأكا يشتغمكا ىناؾ، كيبدأكا يترجمكا 
القصص دم كيركحكا القرل كيبدأكا كبعديف ياخدكا . كيبدأكا يشتغمكا مع فرؽ مف المحمييف كيكظفكىـ عشاف يعممكا كده

بيتخمؽ كيبدأ الناس يسمعكا كممة اهلل ألكؿ مرة، كطبعنا لما ده بيحصؿ، . مجمكعات قصص ؛مجمكعات استماعيعممكا 
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كيبدأكا يكممكا بعد كده كيشتغمكا مع الناس عشاف يتعممكا المغة، كيبدأكا يترجمكىا في إنجيؿ لكقا، . تشكؽ غير عادم
 . كبعديف العيد الجديد

اكتشفتيا ىك إنؾ ممكف تترجـ الكتاب المقدس بس ممكف ماتعرفش  Wycliffeمف الحاجات المي مؤسسة كايكميؼ 
ممكا شراكة مع مؤسسة اإليماف بالخبر، كمؤسسة اإليماف بالخبر ىي تاني مؤسسة فع. تقراه، كيبقى ماعممناش حاجة
جياز كبيحطكىا في حاجة بيسمكىا مؤسسة اإليماف بالخبر بتاخد التسجيبلت السمعية . نعمؿ معاىا شراكة في اليند

ـي جاإلعبلف،  ىك بيشتغؿ . متعددة سجؿ ، كبيشتغؿ بطرؽىاز اإلعبلف ده عبارة عف تسجيبلت ديجيتاؿ مكجكدة في ال
فيو شحف . كممكف يستخدمكا ده كماف. نفس الكقت فيو محكؿ كيربيفي بالطاقة الشمسية كفيو يد يتشاؿ منيا ك

الجياز . بطارية خالص، لك شيمنا الغطا ده، ممكف يشتغؿ عمى الطاقة الشمسيةكحتى لك مفيش  .ساعة 75يشتغؿ 
بندكس عمى . كىانسمعيكلكك دلكقتي عشاف تسمعكا صكتو. يسمعكا منو كممة اهللشخص  300متصمـ بحيث ينفع 

الناس بياخدكا جياز اإلعبلف ده كيركحكا القرل كيشغمكه . الزرار ده، كىاعمييكلكك عمى اآلخر عشاف تسمعكا صكتو
كنايس براعـ  كا كيبقكابريؾك. كده بيخمي الناس يسمعكا كممة اهلل، كيتبعكا المسيح.  كيعممكا مجمكعات استماع ىناؾ

ىي دم طريقتنا في تسديد االحتياج لكممة اهلل . كيقدركا يستخدمكا كممة اهلل المي عمى جياز اإلعبلف في التممذة
 . لمخطاة في اليند

نجسد عشاف الفقرا، الـز كىانعمؿ إيو في احتياجات الفقرا؟  .ده كاف شرح انجيبل عف اذام نكصؿ الكممة في اليند
ىانعمؿ كده ازام في . الـز نبيف اإلنجيؿ بطريقة مممكسة زم ما قرينا كدرسنا في إنجيؿ لكقا مف مدة قريبة. الكممة

 اليند؟ ازام ىانشترؾ بإمكانياتنا في إظيار كممة اهلل في شماؿ اليند؟ 

مي عندنا في الكنيسة، كىك كماف مدير إقميعضك  Ronnieركني . Ronnie Brockأحب أقدـ لكك ركني بركؾ 
ككمباشاف . Compassion Internationalفي شراكة الكنيسة مع خدمة ككمباشاف إنترناشيكناؿ 

Compassion  زم ما فيو ناس كتير منكك عارفيف، احنا . األطفاؿ مف الفقر في اسـ يسكعإلنقاذ ىي إرسالية
 . برنامج إنقاذ لمطفؿ في اليند 21في رعاية  Compassionاشتركنا مع ككمباشاف 

ا األمياتقكؿ لنا شكية أخبار عف ازام برامج إنقاذ الطفؿ دم بتكاجو ىي، Ronnieركني   احتياجات الفقرا، خصكصن
 :ك بيقكؿكاألطفاؿ في اليند؟ 
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كنيسة في اليند، ككتير منيا فييا  400احنا في شراكة مع . Compassionاحنا مشتركيف في برامج ككمباشاف "
 . برنامج منيا 21احنا مشتركيف في . برامج إغاثة األطفاؿ زم ما قاؿ

ننقذ األميات كاألطفاؿ بعايزيف نبقى أكؿ ناس بنكاجو معدالت الكفيات أك  ىك إنناالرؤيا بتاعت برامج إغاثة الطفؿ 
عندنا برامج بتحدد . أكالن االحتياج المادم. ناتالمناطؽ بتاعاحنا بنعمؿ كده في . مف المكت في المناطؽ الفقيرة

، كبنقدـ ليـ تعميـ بالنسبة لرعاية األطفاؿ التطعيـ رعاتكسجبلت جي التطعيـ، : احتياجات األميات كاألطفاؿ كبنعالجيا
 . كتغذيتيـ

 العناصر الركحيةفيو كماف . بنعمميـ فييا مراحؿ نمك الطفؿ. ، بتكاجو األمية بيف األمياتبرامج تكعيةفيو كماف 
قى تحت إشراؼ الكنسي، ككؿ حاجة بتحصؿ ىناؾ بتبكؿ المي بنعممو بيتعمؿ عمى المستكل . المكجكدة في برامجنا
مسيح كرب كمخمص، كىك ده شيكر، آمنكا باؿ 3أـ في آخر  23عمى حد معمكماتي، فيو . الرعاة كقادة الكنيسة

 . العنصر التالت

عشاف نساىـ في عندنا برامج لزيادة الدخؿ بنشتغؿ فييا مع األميات . اقتصادم اجتماعيالعنصر الرابع عنصر 
نكاحي الرئيسية المي بنشتغؿ  4ىي دم الػ . الصحة كالسبلمة العامة في األسرة بإننا نكفر ليـ دخكؿ كحاجات زم كده

 . فييا

مختمفة، أنا عارؼ  بنشتغؿ في مناطؽاحنا كاألطفاؿ في المجتمعات دم األميات حياة كبلـ ده عمى ؿتأثير اعف 
لكف بالنسبة لؤلميات . ده متكسط المنطقة دم. منيا بيمكتكاطفؿ  68كالدة،  1000بالتحديد، في كؿ كاحدة منيا 

في نزكؿ زم ما انتك شايفيف فيو تأثير . دةكال 1000في كؿ  8المي في برامج إغاثة الطفؿ، معدؿ الكفيات ىك 
 . 8لػ  68النسبة مف 

أكؿ حاجة نحب نقكليا إنو ماكانش فيو كال حالة كفيات . آخر تقرير جالنا عف برامج إغاثة الطفؿ، كاف مثير لبلىتماـ
بالنسبة لنا، لكنيا كانت أكؿ دم مش أخبار ق بينا، ؼإني لما قريت التقرير ده كقارنت أنا فاكر. في األميات أك األطفاؿ
 ".ا جزء مف العمؿ دهفكشيء جميؿ لما نعرؼ إف. حاجة حبكا يشارككنا بييا
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  ديو كانت مشاركة ركني 

 5ف الػ سطفؿ ىندم بيمكتكا قبؿ  386.000. مياه نظيفةفيو مشكمة مدمرة تانية في شماؿ اليند ىك الحصكؿ عمى 
 5طفؿ ىندم بيمكتكا قبؿ سف الػ  386.000. خمكا بالكك مف الرقـ ده. سنيف بسبب األمراض الناتجة عف تمكث المياه

ىك كماف عضك  Spencer Suttonسبينسر ساتكف . Spencer Suttonأحب أقدـ لكك سبينسر ساتكف . سنيف
المنظمة بتكفر . Neverthirstنيفير ثيرست  ىك كماف مدير منظمة اسميا. Brook Hillsفي كنيسة بركؾ ىيمز 

بيشارك و  Spencerسبينسر . 2008ـ شغاليف ىناؾ مف سنة قالمياه النظيفة عف طريؽ الكناييس المحمية، 
 في اليند؟ كبالتحديد  يو النضيفةـازام بتكاجيكا مشكمة اؿعف  :يقول

مميكف شخص محركميف مف الميو النضيفة في اليند  130في القرل المي بنركحيا، فيو حكالي . المشكمة خطيرة"
بننمي . فقراؿننمي الكعي، كندافع عف العطشانيف كاكىنا في الكاليات المتحدة بنبدأ . طريقة شغمنا بسيطة فعبلن . حالينا

مابناخدش منيا أم . لمشاريع عمى األرض % 100نستمـ التبرعات دم، بنحكليا بنسبة كلما . الكعي كبنجمع تبرعات
 . منيا بتركح لمشركعات عمى األرض%  100حتى تبرعات حركة التجربة القكية، . نسبة لممصاريؼ اإلدارية

مش ىانقدر نقـك بالعمؿ مف غير الشراكة مع ناس . طريقة شغمنا عمى األرض ىي عف طريؽ تككيف شراكات مختمفة
كالكنايس دم إما . مناطؽ دمؿخبراء في مجاالت المياه كربطناىـ بالكنايس المحمية في افعممنا شراكة مع . تانييف

ا تيجي الميو، بيككف لييا تأثير ـفالمي بيحصؿ ىك إنو ؿ. مكجكدة بالفعؿ في المنطقة، أك ناكية تعمؿ كنايس ىناؾ
 . ليةكبير عمى صحة األطفاؿ، ككماف عمى قبكؿ المجتمع ىناؾ لمراعي أك الكنيسة المح

يبقى في ة الناس كالكنيسة ىناؾ في اليند تأثير اآلبار دم عمى حيا. بير في اليند 100احنا بنساىـ في رعاية 
الميو سيمة . ، كده شيء صعب عمى الناس ىنا تفيمو، ألننا كؿ يـك الصبح بنبلقي ميو نضيفة في البيتالحاؿ

ىاجيب ميو ازام "ميات كاألطفاؿ كأكؿ حاجة بيفكركا فييا، ألكؿ يـك الصبح، بتصحى ا. عندىـكده مش لكف عندنا، 
كألف ماعندىمش ميو، بيسافركا أمياؿ كؿ يـك عشاف يجيبكا مياه قذرة كممكثة، بتخمي . ىك ده ىميـ األساسي" النياردة؟

 . أطفاليـ يعيكا، كممكف يمكتكا مف الميو دم
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يب معاىا النضافة، كالتدريب عمى الصحة العامة، كصحة بتجلما الميو النضيفة بتدخؿ، . التأثير بيبقى في الحاؿ
األمراض الجمدية بتركح ألنيـ بيستحمكا بميو نضيفة، بيقدركا ياكمكا أكتر ألف عندىـ ميو . األطفاؿ بتتحسف في الحاؿ

 . جالكنات ميو لمغسيؿ كاألكؿ كالشرب، مش ىايقدركا ياكمكا ككيس 5لك ماعندىمش غير . نضيفة

كالحالة أكؿ مرة كنت ىناؾ . مرة كبعديف زرتيا تاني بعد كده بشيريفىاقكؿ لكك عمى مثؿ بسرعة عف قرية زرتيا 
أخدكنا لممكاف المي بيجيبكا منو الميو، بيجيبكا . كانت كئيبة، المنظر كاف يحزف، األكالد مش بيبتسمكا، كأمراض جمدية

كاف ىك ده المكاف . بير فيو ضفادع، كالتاني كاف متغطي بطحالبكاف فيو . الميو بالجرادؿ مف آبار كبيرة مفتكحة
 . المي بيجيبكا منو الميو

كاف . كضع اتغير خالصؿ، كابعد شيريفكرجعت ليـ بعدىا بكاـ أسبكع، الكنيسة المحمية دخمت ليـ الميو النضيفة، 
قبؿ "ير المي حصؿ، فقاؿ لي، كقابمت القسيس كسألتو عف التغي. ماكنتش متخيؿ إني في نفس القرية. شيء مذىؿ

كده ." لكف بعد ما الميو دخمت بيقكلكا لي يا عمي. الميو ما تدخؿ ليـ، كانكا بييددكني كيقكلكا لي ماجيش القرية تاني
 "نشكؼ تحسف في الصحة كالحالة المادية، كتأثير لئلنجيؿ عمى حياتيـفنا؛ إننا دكىك ده ق. تعبير عف المحبة ىناؾ

 سبنسر عف الخدمة في اليندك ده كاف كبلـ 

ازام بنعمـ الكممة؟ إيو ىي حالة الكنيسة في شماؿ اليند؟ بتقكؿ . بالنسبة لمكنيسة الـز نعمـ الكممةكبالنسبة لمكنيسة؟ 
فيو احتياج كبير لمتعميـ . إف الفقر في التعميـ أدل النتشار فكر اإلسمية كالتكفيقية كاليندكسية حركة الميمة العالـلنا 

 . كالتدريب

انتك عارفيف إف لسة فيو . ميمتنا األساسية ىي تمجيد اهلل بتممذة جميع األمـ. الـز نفكر إيو ىي ميمتنا األساسية
عف اإلنجيؿ؟ شريكنا األساسي في غرس الكنايس بيف  كال يعرفكا حاجةشعب في اليند مافيياش مؤمنيف  325

 . مجمس اإلرساليات العالميالشعكب المحركمة مف اإلنجيؿ ىك 

مجمس اإلرساليات ىك مدرب لغرس الكنايس في  Sanfordسانفكرد . Sanfordسعيد إني أقدـ لكك سانفكرد 
ماتكلدش في عيمة مسيحية، كىك نفسو . ىك نفسو مسيحي مف خمفية ىندكسية. كبيشتغؿ في شماؿ اليند العالمي

. سنة بيزرع كنايس كيدرب ناس تانييف عمى زرع الكنايس 20لكنو اتعرؼ عمى الرب، كبقالو . نجيؿإلماكانش يعرؼ ا
اىـ في تدريب زارعي الكنايس كقادة عمى اإلنترنت عف شراكتنا مع Skypeعمى برنامج سكايب قدر انو يشاركنا 
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محتاجيف يشكفكا نكر . أكالن، الناس عايشيف في الضممةاالحتياجات في اليند "  :كتعالكا نسمع المي قالو. الكنايس
إننا ندرب الكنائس ىك  احتياجنا األساسيكعشاف نعمؿ كده، . كثانينا، محتاجيف إف بشارة اإلنجيؿ تنقذىـ. المسيح

 . المحمية كالقادة عمى التبشير لمشعكب المحركمة المي عايشيف في الضممة

اسـ . ، كبندرب المؤمنيف المحمييف عمى تتميـ اإلرسالية العظمىبندرب القادة عمى القيادة. بندرب الناس بطريقتيفاحنا 
الكنايس، كمف خبلؿ التدريب ده، بنحاكؿ نجيز برنامج شجرة الحياة ىك تدريب عمى غرس . الدراسة ىك شجرة الحياة

كفي نفس الكقت، بندرب كماف أعضاء الكنيسة المحمييف إنيـ يتحممكا بنفسيـ . القادة إنيـ يعممكا قادة تانييف كيجيزكىـ
 . بندربيـ عشاف مايبقكش مستمعيف فقط لكف عامميف بالكممة. مسئكلية تكصيؿ الرسالة لمخطاة كالضاليف

مف أعضاء الكنيسة المكجكديف %  100احنا متكقعيف إف . دربيـ مايبقكش مؤمنيف بس، لكف يككنكا تبلميذبفكثانينا، 
لما بنتكمـ في ." اتبعكني فأجعمكـ صيادم الناس"مثبلن، أكؿ مستكل مف برنامج شجرة الحياة، . حالينا ىايتبعكا المسيح

كلك انت مش . لك انت بتتبع المسيح، معنى كده إنؾ صياد"كبنقكؿ، . المكضكع ده، بنعمؿ مف اآلية دم سؤاؿ
تبقى كده بتتبع المسيح؟ عشاف كده بنحاكؿ نشرؾ الناس المكجكديف في الكنايس كندربيـ يككنكا تبلميذ، ىؿ بتصطاد، 

. لكف بتقكؿ تممذكىـ. اذىبكا كخمكا جميع األمـ مؤمنيفمنيف كبس، ألف اإلرسالية العظمى مش بتقكؿ مش يبقكا مؤ
 2لمناىا في عبنرسميـ عشاف يركحكا كيعممكا، كيعممكا بالطريقة المي ات. تبلميذ مش مجرد مؤمنيف عايزيف نعمؿفاحنا 

 18.000سنيف، اتعمد  4آخر  خبلؿ التدريب ففي عمؿ اهلل ظير. فبيرجعكا كيعممكا بنفس الطريقة. 2: 2تيمكثاكس 
بالطريقة دم، بنشكؼ إف المحمييف ىـ جزء مف . كنيسة منزلية 4.000شخص مف خبلؿ التدريب ده، كاتزرعت 

 ".تكصيؿ الرسالة لممحركميف كمف غرس الكنايس المنزلية الجديدة

لتحقيؽ الميمة المي الرب ساسي عامؿ األزم ما انتك شايفيف، الكنيسة المحمية ىي اؿ .ديو كانت مشاركة سبنسر لينا
احنا عايزيف نشكؼ كنايس قكية مشتركة في خدمة مناطقيا عف طريؽ تقديـ كتجسيد . إداىا لنا في اإلرسالية العظمى

 . إنجيؿ يسكع المسيح، كنشكؼ المناطؽ دم بتتغير

دير التنفيذم ـ، كىك اؿRameshاسمو رامش . د تاني مف شركاءنا في شماؿ اليندعندنا فرصة دلكقتي أقدـ لكك كاح
كبقالنا كاـ سنة في شراكة مع رامش . Delhiلمؤسسة التعاكف في التبشير في اليند، المي مقرىا في ديميي 

Ramesh ًكقدرنا نعمؿ معاه لقاء عف طريؽ . رؽ في رحبلت قصيرة عشاف يشرككا في الخدمة معاىـ، كبنبعت لو ؼ
. في شماؿ اليند شراكتنا معاىـ كمع الكنايس المحميةكاتكممنا معاه عف . عمى اإلنترنت Skypeبرنامج سكايب 
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سبب ىك إف الناس كاؿ. فيو فراغ ركحي في البمد:" بيقكؿ إيو Rameshتسمعكا أخكنا رامش عشاف كده عايزكك 
الناس . مميكف إلو 33كعشاف كده، فيو أكتر مف .  متدينيف قكم، بيدكركا عمى اهلل، كبيدكركا عميو في أم حاجة

أم حاجة بيشكفكىا، بيعبدكىا، كدم طريقتيـ في . بيعبدكا الشجر كالحيكانات كالنباتات. بيعبدكا أم حاجة ككؿ حاجة
االحتياج ىنا كبير قكم، كعمى أساس الخمفية دم . فراغ ركحي في ذىف الناس فيو. البحث عف اهلل في أماكف مختمفة

احنا بنخدـ الناس ىنا، بنركح البيكت، كنأىؿ الناس، كندربيـ كنرسميـ في الخدمة عشاف يكممكا زرع كنايس في 
ما بنعمؿ في شماؿ زم . عندنا أنكاع مختمفة مف التدريباحنا. ىي دم طريقة عمؿ الخدمة حالينا. المناطؽ المحركمة

شيكر كبقت دلكقتي فصكؿ قائمة، كبعديف يبقكا  3كاف عندنا مدرسة كتاب مقدس صغيرة دربنا فييا الناس لػ . اليند
كيتدربكا تاني كنبعتيـ مناطقيـ شيكر  3يرجعكا تاني بيشتغمكا ىناؾ ك. كعمييـ إنيـ يزرعكا كنايسقرل،  في جماعات

قادة معاه  2إنو لما القادة دكؿ يبقكا مستعديف، ىايككف كؿ كاحد عمى األقؿ جيز  العممية بتمشي كده، كنتكقع. تاني
 . يدربكا القادة دكؿ كيخمكىـ جنبيـىي دم ميمتيـ، كالـز يحددكا القادة دكؿ كالـز . في أكؿ سنة

 7لػ  5بندم الكاحد مف . كؿ زارع كنائس عنده مسئكلية أساسية ىي التبشير اف في إرساؿ زارعي الكنايس ناتيجيتااستر
بالطريقة دم يقدركا . زارع كنائس بييجكا يتدربكا كيركحكا يتضاعفكا في القرل 30فبيبقى فيو . فبيسافركا ىناؾ. قرل

 . شخص 1.000أك  700قرية، ككؿ قرية بيبقى فييا حكالي  200لػ  150يغطكا حكالي مف 

الكنيسة بتسدد احتياجاتيـ االجتماعية، كاحتياجاتيـ الركحية، القرل بتتجاكب اف ير الكنايس البراعـ دم عمى القرل تأث
جت عشاف تسدد االحتياج في أحسف  Brook Hillsكنيسة بركؾ ىيمز . مع اإلنجيؿ كبييجكا لمرب يسكع بكميات

. شبابإنيـ يكبركا في القيادة كالتممذة، كنشجع الستات كاؿكقت، في الكقت المي كنا محتاجيف فيو نساعد الناس بتكعنا 
القيادة عمى في األياـ المي جاية، ىانقدـ تدريب . كاحنا بنشكر الرب عمى الشراكة دم. كانت مساىمة في كقتيا

بالطريقة دم . تدريب الشباب كاألطفاؿ كمافكىانكمؿ . لمرجاؿ في القرل، كتدريب عمى القيادة لمستات المي في القرل
 " . نبشر كؿ مجتمع شماؿ اليندبنحاكؿ 

عف طريؽ التضحيات في التقدمات لميزانية . يا كنيسة، كده بنخدـ الرب في اليند. ده كاف كبلـ رامش مف اليند 
انخدـ العالـ ، كبالطريقة دمكنعمـ كممة اهلل، كنجسد كممة اهلل، نشارؾ بكممة اهللالكنيسة، فنقدر   ، كنخدـ خصكصن

 . ح كمافكالـز نقدـ كالـز نر. الـز نركح كماف. بس احنا عارفيف إف تقدماتنا مش كفاية. الناس المي في شماؿ اليند
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عضك في كنيستنا كعنده  Foxفككس . Fox، المعركؼ بفككس Jim Foxworthyعايز أقدـ لكك جيـ فككسكرذم 
لفرؽ الرحبلت القصيرة ؿتدبير في  دكبيشتغؿ مؤقت مع فريؽ التممذة العالمية، بيساع. كماف مؤسستو االستشارية
زام قكؿ لنا ازام نعمؿ رحبلت قصيرة ناجحة لمفرؽ اإلرسالية كام ىيشاركنا كFoxفككس . اإلرسالية أك فرؽ العمؿ

 : بنعمؿ كده في خدمتنا في اليند

. الـز نككف بنصمي كنطمب مف الرب يقكؿ لنا عايزنا نخدـ فيف برة بمدنا. كؿ حاجة الـز كمنا نعمميا إننا نصميا "
فيو كلك  الرحبلت القصيرة،كاحنا بنكفر التدريب لمقادة المي ىايقكدكا . تاني حاجة، ميـ جدنا يككف عندنا قادة متدربيف

 . تعالى قابمنا كىانقكؿ لؾ نعمؿ كده ازام ،حد عايز يككف قائد كمش متدرب

بنبقى متكقعيف مف كؿ قائد إنو يعد مجكعتو ركحينا، . طرؽ 3تالت حاجة ىي إننا نشكؼ اإلعداد، كاإلعداد بيبقى بػ 
. جيزىـ لبلختبلفات الثقافية، كيجيزىـ مف الناحية المكجيستية، كيجيز كؿ حاجة محتاجينيا عشاف يركحكا كيرجعكاكم

كتير ما بنسافر . حاجة ىي إنيـ يركحكا باتجاه إيجابي، كىك فكر إنيـ يركحكا عشاف يشكفكا المي أعده اهلل لييـتالت 
أك نركح معانا أىدافنا الخاصة، كلك رحنا بأىدافنا، بنبقى احنا محكر الخدمة، " ىانعمؿ إيو المرة دم؟"، كنقكؿ

عشاف .  المي باعتنا ليو، ككتير ما الفكر ده بيضر مش بيفيدهللمابنبقاش ميتميف بشركاءنا ىناؾ، أك إننا نعمؿ عمؿ ا
يديو كرجميو  . كده مش الـز ننسى إننا رايحيف عشاف نككف نكر المسيح كا 

، كممكف نركح مكاقع ككمباشاف كبالنسبة لميند، ىايبقى عندنا فرصة نشكؼ أبحاث عف أماكف اآلبار
compassion  لمسيدات المي اتعرضكا لمعنؼ، أك ممجأ، أك كنشتغؿ في خدمة األحياء الفقيرة، كنشتغؿ في دار

ت اأنا بس باقكؿ لكك أمثمة، بس أنا عارؼ إف فيو حاج. فيو حاجات مختمفة ممكف نعمميا. ممكف نقدـ تعميـ لمرعاة
كنثؽ في اهلل إنو ىك المي ىايستخدمنا بالطريقة  لكف مرة تاني باقكؿ لكك إف الميـ ىك إننا نككف مرنيف،. كتير مستنيانا
 . رؽ في اسـ يسكعفي المكاف ده عشاف نعمؿ ؼى المي عايزىا 

مش بنقدر نركح في أم كقت، لكف الكقت المي يككف فيو ناس . لميند 7رحمة، كأعمنا عنيـ، منيـ  31عندنا دلكقتي 
. لتعيد بتاعنا، ألننا لك مالتزمناش بيو بنجرح شركاءنا ىناؾكنككف عارفيف إننا ىانقدر نتمـ امعانا مف شركاءنا ىناؾ، 

لكف لك بصيت في التقكيـ السنكم . لما نكعدىـ إننا ىانعمؿ فريؽ، كيتكمفكا كيتعبكا عشاف كده، كنمغي، بيتجرحكا
أفراد ممتزميف كعايزيف  5كمالقيتش معاد مناسب ليؾ أك لمجمكعتؾ كعايزيف تسافركا، أك لك عندؾ عمى األقؿ 

  ".صؿ مع حد مف شركاءنا كنشكؼ إمكانية ترتيب رحمة ليككانتكقكؿ لنا كىانحاكؿ يسافركا، 
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ا عف اليندكالنيارد. عممو عشاف نكصؿ لمعالـىك ده المي بف. ده كاف كبلـ فككس لينا مف اليند . ة بنتكمـ خصكصن
اتكممنا عف إننا بنعمؿ كده . ، كبالطريقة دم بنخدـ العالـكنعمـ الكممة، كنجسد الكممة، بنشارؾ بالكممةبالطريقة دم 

اتكممنا عف نقدـ ازام، كتقدماتنا . عشاف الخطاة الضاليف، كعشاف الفقرا، كعشاف الكنيسة، كفي النياية عشاف المسيح
الصبلة شيء ممكف نعممو في أم كقت، . اتكممنا عف ازام نركح، بس ماتكممناش عف ازام نصمي. بنستخدميا ازام

نقضييـ في الصبلة، الصبلة مف أجؿ العالـ، مف كعايزيف ناخد كاـ دقيقة دلكقتي . في أم مكاف، كممكف نعممو ىنا
ىانقضي الكقت . عشاف عمؿ اهلل في اليند مف خبلؿ الكنيسة، مف خبللكك انتك. عنيـ أجؿ شركاءنا المي اتكممنا

 . تعالكا نشترؾ في الصبلة، كعيمة مؤمنيف كاحدة. الجام في الصبلة عشاف العالـ

 احنا عارفيف. بنشكرؾ إننا اتكلدنا في مكاف سمعنا فيو اإلنجيؿ. يا أبانا، بنشكرؾ عمى رحمتؾ كنعمتؾ العظيمة لينا
احنا عارفيف . ألنيا متكفرة لناش بنقمؽ فيو عمى الميو، بنشكرؾ إننا اتكلدنا في مكاف ـ. إف مالناش دخؿ بمكاف كالدتنا

نكرس حياتنا إلعبلف رحمتؾ ألقصى ريح كنخبييا، لكف عشاف ستإف الرحمة كالنعمة مف عندؾ، مش عشاف ف
 . األرض

انت كحدؾ . احنا بنعترؼ يا رب، إنؾ انت كحدؾ اإللو الحقيقي. عشاف كده بنصمي يا رب إنؾ تستخدمنا لميدؼ ده
مفيش كال كاحد مف اآللية المي ىناؾ يستحؽ العبادة . نؾ كحدؾ المستحؽ العبادة في اليندإالمستحؽ العبادة ىنا، ك

 . انت كحدؾ المستحؽ. كاإلكراـ كاإلخبلص

الناس كبنصمي إننا كاحنا بنعمؿ كده، إنؾ تساعد  .ؼ الناس باسمؾ العظيـرَّ لؾ يا رب، استخدمنا عشاف نعى بنصمي 
 بنصمي إنؾ تعمؿ كده بطريقة يككف فييا إنجيمؾ ىك المي قداـ كىك مركز. الجعانيف كالعطشانيف لمحياة إنيـ يعيشكا

 . بنصمي إنؾ تستخدمنا ألخكتنا كأخكاتنا في اليند. كؿ خطكة

، إنيـ يتممذكا جميع  Sanfordيعممكا زم ما قاؿ سانفكرد أىميـ تقكييـ كتساعدىـ كبطريقة تساعدنا نخدميـ يا رب، 
يا رب، عايزيف الناس . في القرل بتاعتيـبنصمي عشاف الناس المحركمة إنيـ يسمعكا رسالة اإلنجيؿ ألكؿ مرة . األمـ

عمى ؾ ، كاحنا عارفيف إف الناس ىايسبحكKarukبمغة الكاركؾ  "يسكع رب"بنصمي إنيـ يقكلكا . ييجكا لممسيح
نصمي يا ب. إننا نشترؾ في تحقيؽ األمر دهالمي اديتيكلنا متياز االشكرؾ عمى فب. Karukخبلصيـ بمغة الكاركؾ 

 . آميف. نطمب في اسـ يسكعب. كاليند كأم مكاف  Birminghamرب إنؾ تستخدمنا في خطتؾ في برمينجياـ 


