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  2الجزء   -الفداء تاريخ

 .الخكؼ أـ اإليماف :الثامفالفصؿ 

 ديفيد بالت . د

7 \ 3 \ 2010  

 نتكمـالنياردة كقت  ىايككف لينا. 13أصحاح العدد ًسفر معاؾ كتابؾ المقدس، كيا ريت يككف معاؾ، تعالكا نفتح  لك
فالنياردة ىك يـك مميز بالنسبة لنا ككنيسة ألننا ىنتكمـ  ،كقبؿ ما نتأمؿ في النىص. فيو مع بعض كجماعة مؤمنيف

عشاف نستخدـ مكاردنا لمجد المسيح السنة المي فاتت قممنا بشدة مف ميزانيتنا  احنا. عف المي اهلل بيعممو كسطينا
في األماكف عف ازام ىانصرؼ المكارد دم لمجد المسيح  النياردةلـ ىانتؾ. لتسديد احتياجات العالـ المادية كالركحية
 . المي فييا احتياج مادم كركحي في العالـ

أكؿ حاجة . ، كىي تجربة عمى مدار سنة بنمتـز فييا بخمس أمكرالتجربة القكيةاحنا حالينا في كسط حركة سميناىا 
احنا حالينا بنكاظب عمى برنامج اسمو . أشجعكك إنكك تصمكا باىتماـككعايز أفكركك . إننا نصمي عشاف العالـ كمو

كىاتالقي طمبات صالة . عمى االنترنت التجربة القكيةمف مكقع  العالـ ميمتناكتقدر تكصؿ لبرنامج . تناـالعالـ مو
. ـ السنة دميكمية، كاتجاه صالة يكمي لينا ككنيسة بنصمي فيو حرفينا عشاف كؿ بمد ككؿ أمة ككؿ شعب في العاؿ

. كده المي بنعممو كؿ يـك كأفراد كككنيسة، كده المي جابنا لمنىص بتاع النياردة، ثانينا، ىانقرا كممة اهلل كميا السنة دم
كزم ما قمنا لكك مف أسبكع إف كؿ كاحد يسجؿ اسمو في الرحمة العالمية . ثالثنا، إننا نقضي كقت في مكاف تاني

إننا ىانكرس رابعنا، . كخميككا ميتميف بتخطيط الكقت المي ىاتطمعكا فيو السنة دم تبشركا باإلنجيؿ في مكاف تاني
 Brook Hillsأىـ حاجة في كنيسة بركؾ ىيمز . يا ريت تككف منضـ لمجمكعة صغيرة. حياتنا لتضاعؼ الجماعة
في الحقيقة لك انت مش منضـ لمجمكعة صغيرة بتتممذ ناس مف كؿ األمـ، نبقى . ىي المجمكعات الصغيرة
عشاف كده عايز أشجعؾ لك ماكنتش انضميت لسة لمجمكعة صغيرة إنؾ تنضـ كتثابر . مابنعممش حاجة خالص

الصغيرة بيحصؿ فييا أمكر جميمة المجمكعات . بالش تتأخر في المكضكع ده أكتر مف كده. كتصمـ عمى العمؿ
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اآلباء كالطمبة كالمراىقيف، كميـ بيدرسكا برنامج . بعد فترة قريبة ىانشكؼ أكؿ اجتماع عائمي لبرنامج التممذة. جدنا
 . تكرس حياتؾ لتضاعؼ الجماعةعشاف كده عايز أشجعؾ . التممذة

كمنا كأفراد . التضحية بالفمكس مف أجؿ غرض معيفكالمككف الخامس، كالمي عايز أتكمـ عنو أكتر النياردة ىك 
كككنيسة عايزيف ناخد االمكانيات المي إداىالنا الرب كمانستخدمياش في راحة أكتر أك أماف أكتر أك أمكر العالـ 

. ةلكنيسؿإمكانياتنا  نقدـإننا كأفراد كعائالت . كده بيتكجو في ناحيتيف. عايزيف نصرؼ إمكانياتنا لمجد المسيح. أكتر
فأخدنا . م بيجيمنا مف خالؿ التقدمات كؿ أسبكع كنصرفيا في االحتياجات الضركريةؿاحنا عايزيف ككنيسة ناخد اؿك

فيانقمؿ الحاجات دم عشاف . قرار السنة المي فاتت إننا نقتطع جزء مف الرفاىيات كنخمي المكضكع أبسط عمينا
يزانيتنا بمستكل عالي عمى أساس مكقفنا االقتصادم كحالتنا احنا عمكمنا بنقرر ـ. نقدر نكفر أكتر مبمغ نقدر نقدمو

 بتاخد مففانت . فاحنا كماف نقدر نعمؿ كده معيشتيـبس قمنا إنو لك كاف األفراد كاألسر بيضحكا مف . حالينا
 . إمكانياتؾ كتقدـ لمكنيسة كالكنيسة بتصرؼ المكارد دم عمى االحتياجات الممحة المادية كالركحية في العالـ

ىك أكؿ مكاف . الحتياجات المادية كالركحية الممحة في مكانيف أساسييفؿدكالر فقدرنا نقدـ السنة دم مميكف كنيص 
نا عمى غيرت. Birminghamقدمنا لمجتمعنا المحمي في برمينجياـ . مدينتنا ،Birminghamفي برمينجياـ 

الرب حطنا ىنا، بنقضي أغمب كقتنا ىنا، . Birminghamعمؿ اهلل في كؿ امـ بيبدأ مف ىنا في برمينجياـ 
قض مع حماسنا احماسنا لخدمة الرب في كؿ العالـ مش متف. Birminghamكاحنا عايزيف مجده في برمينجياـ 

. مش مضطريف نختار بيف محبتنا لمناس المي ىنا كالناس المي ىناؾ. Birminghamلمجده ىنا في برمينجياـ 
مش مضطريف نختار . احنا عايزيف مجده ىنا كىناؾ، في االتنيف. ناس المي ىناؾاحنا بنحب الناس المي ىنا كاؿ

 الذم يشعي  النكرى  إفَّن "قاؿ،  Oswald Smithأكزكالد سميث . كؿ المي احنا عايزينو ىك إعالف مجد الرب. بينيـ
. ياتنا لمجده ىنا كىناؾعايزيف نكرس ح. كاحنا عايزيف الكالـ ده يتحقؽ." في البيتً  ألقصى قكةو  يشعي  ألقصى مسافةو 

احنا مركزيف السنة دم عمى اليند، . ، كبعديف عالمينا في اليند Birminghamيبقى أكالن، محمينا، في برمينجياـ 
باإلضافة لالحتياج المادم، فالكاقع بيقكؿ إف الضاليف المي . مف فقراء العالـ في بمد كاحدة%  41المكاف المي فيو 

ماسمعكش بشارة . اإلنجيؿكتير منيـ محركميف مف . كع في اليند أكتر مف أم مكاف تاني في العالـسمايعرفكش م
 . فيو احتياجات مادية كركحية عاجمة. أجياؿاإلنجيؿ بقاليـ 
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فاحنا ىانمشي ضد . مخمص بقى فقير عشاف نككف احنا أغنياء فيومؤمنيف باإلنجيؿ، احنا ب مؤمنيفاحنا بنقكؿ إننا 
عمى نفسنا في صرؼ مالييف أكتر فعصرم كالفكر الكنسي المعاصر المي بيقكؿ إف النجاح يباف لما التيار اؿ

الحقيقة ىي إف النجاح في الكنيسة يقكدنا نصرؼ مالييف أكتر . الكنيسة، كاحنا بنقكؿ إف الكالـ ده مش كتابي
نجيؿ المسيح إلى أقصى األرض  . كضكع دهفعايزيف نركز عمى الـ. كأكتر بيدؼ نشر مجد كا 

 645أألؼ ك 491مميكف ك. السنة دم كاف حكالي مميكف كنيص  جربة القكيةتاؿفي ضكء المي قمناه، ميزانية برنامج 
عايزيف نصرؼ المبمغ ده لمجد الرب عمى االحتياجات المادية . كأنا بامجد عمؿ نعمتو فيكك. دكالر، مجدنا لمرب
نكفاتكافعمى مدار الكاـ شير المي . كالركحية العاجمة رؽ بتتككف الؼً  .دكلي ا فريقيف، كاحد محمي كالتاني، الشيكخ كىكِّ

كاإلمكانيات دم، المميكف كنيص مف العامميف في الكنيسة، كأعضاء الكنيسة، كشيكخ بيشكفكا ازام نصرؼ الفمكس 
احنا بقالنا مدة بنصمي، كنسبح الرب، كنبحث، كنركح . كاليند Birminghamدكؿ، لمجد الرب في برمينجياـ 

نشكؼ أفضؿ الكسائؿ المتاحة، كخمصنا الًفرىؽ  كؿكاليند بنحا Birminghamأماكف مختمفة في برمينجياـ 
ريكك النياردة كفعايز أ. خالص، كحطينا مقترحات، كرحنا كرجعنا لغاية ما خمصنا كعرفنا ىانصرؼ الفمكس ازام

عف طرؽ رائعة نقدر نستخدـ  نتكمـ النياردة كالمرة المي جايةافو. دكالر 364ألؼ ك 384ر ده ازام ىانصرؼ الشو
الخدمة ـ عف ؿؾكبعد كده ىانت. Birminghamبرمينجياـ كسط في األحياء الفقيرة بييا اإلمكانيات دم في 

ىانقضي النيص التاني مف الشير بنتكمـ عف طريقة صرؼ المكارد دم . دكالر 281ألؼ ك 107مميكف ككاؿ ةعالمياؿ
 . عالمينا

حركة احنا قعدنا في . الرب شرفنا نشترؾ في إيو السنة دمازام إف الكاحد بيفرح لما يفكر . ده شيء جميؿ جدنا
: ابتدينا نسأؿ. Birminghamكابتدينا نشكؼ االحتياجات المادية كالركحية الممحة في برمينجياـ  التجربة القكية

؟ كاحنا متكاجديف بخدمتنا في أنيي Birminghamفيف فيو تجمع لالحتياجات المادية كالركحية في برمينجياـ 
صغيرة مف الكنيسة لمناطؽ  في الكاقع كاف الرب بيحرؾ مجمكعات. منطقة؟ مش الـز الكاحد يبتدم مف الصفر

فمقينا إف فيو تجمع لالحتياجات المادية كالركحية ككماف كاف فيو مجمكعات صغيرة مف الكنيسة مكجكدة في . معينة
 Brook Hillsبركؾ ىيمز  ةبس عايز أبقى حريص في كالمي عشاف ماتفتكركش إف خدمة كنيس. منطقة معينة

فيو . ناق يبقى خدمتؾ مش محسكبة مف خدماتك مابتخدمش في المكاف دىاتبقى مكجكدة إال في مكاف كاحد، كؿمش 
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ده . ، كباشجعكك تكممكا خدمتكك زم ما انتكBirminghamمجمكعات بتشتغؿ في أماكف كتير في برمينجياـ 
لما بنقكؿ . كمش عايز حد يفتكر إننا عشاف بنركز عمى منطقة كاحدة إننا مش ميتميف بباقي المناطؽ. شيء جميؿ

كلك اخترنا مكاف . Birminghamمكك برمينجياـ ـانتك مش ىا: ا ميتميف بالذىاب لكؿ األمـ، فيو ناس بيقكلكا إنف
. Birminghamانتك مش ىاممكك باقي برمينجياـ : نالقي ناس بتقكؿ Birminghamمعيف في برمينجياـ 

نفس الكقت عايزيف ناخد بالنا عشاف كفي . لكف المي بنقكلو ىك إننا عايزيف نخدـ الرب في أم مكاف يقكدنا ليو
فالمي . فمانقدرش نعمؿ تأثير قكم ميركز كمستمر يأدم النتشار اإلنجيؿ في منطقة معينة ،ماتبقاش جيكدنا متشتتة

إيست ليؾ : في كسط خدمتنا في كؿ األماكف ىانركز خدمتنا السنة دم عمى منطقتيف ىـبنقكلو ىك إننا 
Eastlake  كجيت سيتي ،Gate City . 

بقاليا فترة طكيمة مف أكتر المناطؽ في معدالت  Gate Cityمنطقة جيت سيتي . تعالكا نشكؼ المكقؼ الحالي
كعشاف تعرفكا شكية معمكمات عف إيست ليؾ . Birminghamفي برمينجياـ لمفرد انتشار الجريمة كأقؿ دخكؿ 

Eastlake  كجيت سيتي ،Gate City  مف األكالد المي في المدارس ىناؾ عايشيف عمى البرنامج %  90، فػ
عمى  677اإلبتدائية في المرتبة الػ  Gate Cityكمعمكمة جانبية، إف مدرسة جيت سيتي . لدعـ الغذاءالحككمي 

، Eastlakeكجنبيا منطقة إيست ليؾ  Gate Cityفعندنا منطقة جيت سيتي . 700مدارس كالية أالباما الػ 
فيو منكك ناس . ظمات مختمفة ككنايس مختمفةفالرب حط ىناؾ مجمكعات صغيرة الرب قادىـ يخدمكا ىناؾ في ـك

، كده أكبر مكاف تأىيمي في البمد كميا سيدة المحبةمركز في ىاردة ىايككنكا األسبكع المي جام كتير مكجكديف الف
. ففيو حاجات مختمفة احنا مشتركيف فييا. لمسيدات المي خارجيف مف السجف أك التشرد أك التحرش أك اإلدماف

نيـ بيعممكا أل % 30أك  20، إشغاؿ البيكت حكالي Gate Cityكالحاجة الجميمة إف جنبيا في منطقة جيت سيتي 
 . اس ىاييجكا يسكنكا فييادم ىاتكبر ألف فيو ف ةتجديديات في المنطقة كده معناه إف المنطؽ

د بالنا خكىنا عايزيف نا. ة مركزةـكتبقى الخد. لما صمينا كطمبنا كجو الرب، شفنا إف دم أفضؿ منطقة نبتدم بييا
مش عايزيف نفتكر إننا رايحيف نخدـ في منطقة . عايزيف ناخد بالنا مف طريقة تفكير خطيرة جدنا. ككيس قكم قكم

ـي ككأننا  مِّصيف قة ىي إننا مش مالحؽ. المي نازليف مف عمى الجبؿ عشاف يسددكا احتياجات الناس صيفؿِّ خى ال جاييف ميخى
. خطاة كنا فاكريف إف الفمكس بتشبع مع إنيا مش بتشبع احنا. نعمة اهللمحتاجيف مف عمى الجبؿ، لكف احنا خطاة 
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مِّصيف فاحنا مش جاييف عمى إننا . ككنا بنحاكؿ ندارم عمى خطايانا بأعمالنا يزيف يبينكا محبة الكف كخطاة عميخى
كبينيـ المسيح كنتعمـ عف محبة المسيح مف ناس كبار كصغيريف رائعيف كاف بقالنا سنيف طكيمة حاططيف بينا 

 . حكاجز

 :نسمع قصة العيمة ديو ، تعالكا Gate Cityتمثؿ لنا منطقة جيت سيتي بعايز أكريكك دلكقتي نمكذج لعيمة جميمة 
كنا عايشيف في . أخكات بنات 5أخكات كالد ك 5أنا اتربيت في عيمة كبيرة، عندم . Sherylأنا اسمي شيريؿ “

ماكانش عندم كؿ حاجة . Ensley، شرؽ مدينة إينسمي  Alabama، في كالية أالباما  Smithfieldسميثفيمد 
ننا الػ أكؿ، طننا مميانة كنت عايزاىا، لكف كالدتي كانت دايمنا حريصة إننا نككف البسيف ىدـك كب كمنا ناخد  11كا 

 Carolinaكاركلينا  نكرث سنة ككنت مع جكزم في عممو العسكرم مف كالية 18اتجكزت عندم . الشيادة الثانكية

North   أللمانيا كفي اآلخر رجعنا جكرجياGeorgia .ماكنتش متخيمة . ، جكازنا إنيارابس بعد ما رجعنا أمريؾ
 . إننا ىانكصؿ لمطالؽ، كده شيء أنا ندمانة عميو لغاية لكقتي

بنت أختي فقدت . Birminghamفي الكقت ده جت لي أخبار سيئة مف كاحدة مف اخكاتي ىنا في برمينجياـ 
ماكانش عندم كالد ففكرت كسألت عف . سنيف كنيص 3شير، ككلد  19كاف عندىا بنت عندىا . حضانة كالدىا

، Gardendaleفمشيت مف مكاني كجيت منطقة جارديف ديؿ . احتماالت إني أعرؼ أخد حضانة األكالد
بس المكضكع مانتياش . ألكالد، كأجرت بيت مف صديقة كأخدت حضانة اKmartكاشتغمت في محالت كي مارت 

تي تبيع بيتيا كسابتنا مف غير مكاف نعيش فيو ، قررت صديؽGardendaleسنيف في جارديف ديؿ  3بعد . كده
في األكؿ كنت قمقانة مف . Marks Villageكىنا ابتديت أفكر في منطقة ماركس فيميج . ككاف دخمنا قميؿ جدنا

لكف اتشجعت بعد ما اتكممت مع كاحدة مف المسئكليف عف مشركع اإلسكاف المنطقة كالمي ممكف كالدم يتعرضكا لو، 
 . Marks Villageكقالت لي إف كاف فيو مجمكعة مف أحسف الشباب طمعكا مف ماركس فيميج 

مكف يعيش في أم مكاف، ماييمش إيو المي برة، ألف المي ـالكاحد "كانا بافكر في المكضكع ده افتكرت كالـ أمي، 
ابتديت أحب المنطقة كالناس كلقيت . Marks Villageفقمت أجرب ماركس فيميج ." عكة بالمي جكةبرة مالكش د

باخد كالدم مف المدرسة، بعد المدرسة . Gate Cityنفسي في فترة قصيرة باخدـ كباحب الناس في جيت سيتي 
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لما . كمف خالؿ الظركؼ الحمكة كالكحشة في الحياة، الرب عممني أسبحو. ىـ كأصحابيـ، كأعمميـ، كأأكميـ كاحبيـ
ف تككف الظركؼ ككيسة، أك مش ماشية ككيس، ماييمنيش، أنا عارفة إف الرب ىك المتحكـ في األمكر  كؿ كا 

ده كانت قصة العيمة المي بتمثمنا في منطقة  .”ألني مدعكة حسب قصده ،اهللكأنا باحب لخيرم،  تعمؿ معنااألشياء 
  Gate Cityجيت سيتي 

 

. اسمعكا الخطة. Gate City، كجيت سيتي  Eastlakeازام ممكف احنا ككنيسة نعمؿ خدمة في إيست ليؾ 
أشرح لكك . عايزيف نككف مف أتباع المسيح كنعيش اإلنجيؿ كحياة جماعة المؤمنيفأكؿ كأىـ حاجة لينا ككنيسة، 

أنا عايز أشجع كؿ كاحد مؤمف بالمسيح في المكاف . أقصد إيو بالتحديد، كىنا عايزيف نتأمؿ بعمؽ في المكضكع ده
كمنيـ كؿ عضك في الكنيسة إنو يصمي كيسأؿ اهلل إف كاف اهلل عايزه يعزؿ كيركح يسكف في إيست ليؾ 

Eastlake  جيت سيتي  كأGate City . رب األسبكع ده كيقكؿ الكنيسة إنو يصمي لؿأشجع كؿ عضك في عايز
كع الـز كمنا ضده مك ؟ Gate Cityجيت سيتي  كأ  Eastlakeعايزني أسكف في إيست ليؾ  لو، يا رب ىؿ

لك كانت حياتنا ممؾ لممسيح، لك كانت ممكو يتصرؼ فييا زم ما ىك عايز، فده معناه إف الرب عنده شيؾ . نعممو
يا رجالة، . كاحد فينا يصمي لمرب، كأنا عايز األزكاج كاآلباء ياخدكا المبادرة دم الـز كؿ. عمى بياض في حياتنا

كلك انتي أـ مسئكلة عف بيتؾ . ىناؾ كال أل كاكك تسكفلرب كؿ يـك إف كاف عايزقكدكا أسركك األسبكع ده كاسألكا ا
 . أشجعؾ تسأؿ الرب، ىؿ تركح ىناؾ كال أل ،لكحدؾ، أك انت عازب، أك طالب جامعة

لكف الفكرة األكلى كاألىـ في نشر اإلنجيؿ ىي إننا الـز . الفكرة مش إننا ىانفكر في شكية مشاريع نقدر نعمميا
عشاف كده أشجعكك . اإلنجيؿ في المكافبشارة كنيجي كبرضك يككف لينا تأثير دائـ ب حماينفعش نرك. نعيش اإلنجيؿ

 تصمكا، تحطكا شيؾ عمى بياض عمى الطرابيزة قداـ الرب كنقكؿ لو، عايزنا نعمؿ إيو؟ 

كسط الفقيرة في مناطؽ اؿككنت متحمس جدنا لمخدمة في  New Orleansفاكريف لما جيت أسكف في نيك أكرلينز 
في الناحية التانية مف المطعـ، الراجؿ ده أسطكرة في خدمة  المدينة؟ كنت في مرة قاعد في مطعـ كشفت كاحد قاعد

 Newدمة في منطقة مف أصعب المناطؽ في نيك أكرلينز خكاف ابتدا . كسط المدينةاألحياء الفقيرة في 
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Orleans . ،أنا نفسي يككف ليَّن تأثير حقيقي عمى كسط "فحسيت بحماس كحبيت أتكمـ معاه، فرحت لو كقمت لو
قمت لو، " عايز يككف ليؾ تأثير حقيقي؟"فقاؿ لي، أعمؿ كده ازام؟ . New Orleansك أكرلينز المدينة في ني

 20كتسكف في كسط البمد ىناؾ، كتعيش في مشركعات اإلسكاف لمدة تاخد عيمتؾ كتمـ ىدكمؾ "قاؿ لي، ." أيكة"
 ." حاضر"فقمت لو، ." سنة، ككده تقدر يككف ليؾ تأثير

م الفكرة المي عند ناس مننا قاعديف ىنا النياردة راحكا سكنكا في كىي د. الخدمةىي دم فكرة . لفكرةىي دم ا
فأنا باشجعؾ تصمي كتشكؼ الرب . ، ده المي شفناه ىناؾ، كده المي أساسنا عايزيف نشترؾ فيوأكاديمية المصالحة

 . عايزؾ تعمؿ كده كال أل

كتعالكا . Gate Cityكجيت سيتي   Eastlakeعايز أكريكك أخ عمؿ كده كعايش اإلنجيؿ في منطقة إيست ليؾ 
  :الراجؿ ده بيقكؿ .مع شكية مف المي حصؿ معاهنس

أنا  اكف. أنا كمراتي كبناتي األربعة  Eastlakeفي منطقة إيست ليؾ  1990كنت عايش سنة . اسمي ديفيد" 
. كعمى طكؿ ابتدت أعمـ في فصؿ لسف ثانكم Gate Cityنضميف لكنيسة قريبة مف منطقة جيت سيتي ـكعيمتي 

الكنيسة بعد كده قفمت بسبب نقص . ألف ماعندىمش قدكة راجؿكشفنا فراغ رىيب في حياة أكالد مراىقيف كتير 
 . اإلمدادات المالية لكف العمؿ المي ابتداه اهلل في قمكبنا استمر يكبر

في سكننا . 1993نطقة، عزلت أنا كعيمتي لممنطقة سنة لما حسينا باحتياج أكبر إننا نعيش مع الناس المي في الـ
لنا فرص كتير  دبرالرب   Eastlakeلكف لما سكننا في إيست ليؾ . القديـ نادرنا ما كنا بنكمـ حد، حتى جيراننا

ت العالقات مع الناس بقى كاضح إف اهلل كاف بيدعكني أستثمر حياتي ـً لما فى . نعمؽ عالقتنا بالناس في المنطقة
كده معناه إني أساعد المتعثريف في الدراسة عشاف ياخدكا شيادتيـ الثانكية كيالقكا شغؿ، . بطرؽ أعمؽ في الشباب

قة ياخد رخصة سكايقدر ده معناه إني أخصص كقت عشاف أعمـ كلد السكاقة عشاف . أك أشغؿ ناس منيـ عندم
 . كأساعده إنو يشترم عربية، كأعممو يعمؿ فييا إيو لما تعطؿ

ناس كتير . ىـ لك احتاجكاسمكؾ أكاسييـ في مشاكميـ، كأصححكر، معناىا إني أحتفؿ معاىـ بالنجاح يعني مف اآلخ
باطمع بييـ معسكر، باتكمـ معاىـ، . بيسألكني، انت ازام بتكصؿ لألكالد الفاسديف؟ فأقكؿ ليـ، باتعامؿ معاىـ
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كلما يشكفؾ كانت ميتـ بعيمتو، باخكاتو، كقرايبو، يبدأ يحترمؾ ألنؾ . استثمر فييـ رسالة اإلنجيؿبباصمي معاىـ، ك
 Gate Cityيت سيتي ديو كانت قصة ديفيد مف ج. " بتشاركو حياتو

كالكممة صار لحمنا كدمنا، : "بيقكؿ فييا. 14: 1يكحنا لممكتكب في الترجمة المي في طبعة إنجيؿ الرسالة أنا باحب 
كمنطقة إيست  Woodlawnكأنا عندم اشتياؽ أشكؼ المي اهلل ىايعممو في منطقة ككد لكف ." كخيـ في المنطقة

،  Birminghamنفسي أشكؼ الكنيسة بتنيض كتتحد عشاف تنشر اإلنجيؿ في برمينجياـ .  Eastlakeليؾ 
 . اليدؼ ىك تأىيؿ قادة تانييف يقدركا يعممكا تأثير في المدينة. زم ما رغبة قمبي إني أشارؾ بحياتي

سنة  15أك  10ر كبعد بً ؾً  ،حاجة جميمة إف الكاحد يشكؼ كلد صغير كاف مف غير أب كال أم تكجيو في الحياة
اشترل أكؿ بيت ليو، كبيربي أكالده عمى عبادة . كدلكقتي بيحب مراتو كبيقكد أسرتو. بقت ليو عالقة مع المسيح

كلما ده بيحصؿ باعرؼ . مايقدرش عمييا غيره ىكأنا اختبرت نعمة اهلل كشفتو كىك بيغير حياة الناس بطريقة . الرب
 . دم قصة الرب ،أناإف دم مش قصتي 

أنا عارؼ إننا بنالقي لنفسنا أسباب كتير . ماتصميش كتدم لمرب اإلجابة. ألمر المي الـز نصمي مف أجموىك ده ا
 . تمنعنا كنقكؿ الكالـ ده مش لينا، لكف صمي، كاسمع الرب عايز يقكؿ لؾ إيو

، كأكالدىـ، حطكا عمى  Kyleeكمراتو كايمي  Ben Deloachكاحد مف العامميف في الكنيسة ىك بيف ديمكتش 
ىاتسمعكا كالمو أكتر المرة الجاية، لكنيـ ىايركحكا يسكنكا في إيست ليؾ . قمبيـ يككنكا أكؿ ناس يعممكا األمر ده

Eastlake  كجيت سيتيGate City أتباع لممسيح عايشيف اإلنجيؿ في منطقة كجماعة ، كالفكرة ىنا ىي إف فيو
كنبني مبنى كنعرض فيديكىات لديفيد كىك ىناؾ كنبتدم كنيسة جديدة مش ىانركح . كده شيء مقصكد. مؤمنيف
 . عايزيف نركح ىناؾ كنعيش اإلنجيؿ في مكاف كجماعة مؤمنيف. بيكعظ

ا طبعنا، ده يبقى شيء أنا متأكد إف فيو ناس مننا ىايركحكا ىناؾ، مش ممكف نككف كمف. أنا متأكد إف الرب ىايقكدنا
ضع ىنا بالتأكيد، ألنو ممكف الرب مايككنش عايزؾ تركح ىناؾ، لكف مش معنى ده ىايغير الكلكف . غريب قكم

 .خدمات تاني ممكف تشترؾ فيياكده أف مفيش 
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مَّنصيف، لكف  أعضاء الكنيسة بيخدمكا بتفاني كباستمرار، كأفراد، كعائالت، كمجمكعات صغيرة، مش رايحيف كميخى
 . مضحييف بحياتنا Gate Cityكجيت سيتي  Eastlakeلشعب إيست ليؾ عايزيف نيجي . كخداـ

. ، يعني المكضكع مش مركزه أعمالنا كال إننا رايحيف نكرم لمناس نقدر نعمؿ إيوبتفانيالكممات الميمة ىنا ىي 
لكف ىانعمؿ كده . نطبطب عمى نفسنا كنرجع كخالصك ،ىناؾنعمؿ حاجة ك ،، يعني إننا مش ىانركح مرةكباستمرار

اتقابمنا مع . مش ىايباف إال بعد مدة كالثمرباستمرار، كبتعمد، حتى لك كانت الظركؼ صعبة، كفييا ضغكط، 
نا مانعممش كده ألنو كاف عايز يقنع، كقعد معانا ساعة بيحاكؿ Gate Cityجيت سيتي مسئكؿ مف اإلسكاف في 

احنا بنعمؿ . أعضاء الكنيسة عايشيف بتفاني كباستمرار حتى لك كانت الظركؼ صعبة.  أليشكفنا بنتكمـ جد كال
. مقابالت مع مدارس عشاف نشكؼ طرؽ نخدـ بييا ىناؾشراكة مع منظمات، كمدارس، ككنايس كابتدينا بالفعؿ 

 . س المي ىناؾ كمافبالفعؿ عممنا شراكة مف منظمات خدمة مختمفة مكجكدة ىناؾ، كالكنامزم ما قمت لكك إننا ك

 . 27: 1يعقكب . ككماف عندنا خدمة اليتامى كاألرامؿ

فيو . بيشمؿ رعاية األطفاؿ كالتبني كعايز أقكؿ لكك ممحكظة جانبية، خمكنا نصمي التجربة القكيةبنعممو في المي 
أيسر مكجكدة النياردة خدكا تدريب، منيـ المي لسة بياخد التدريب، كمنيـ المي خمصو، كعممكا كؿ المطمكب منيـ 

كىنا بيبقى . ة كبيئات صعبةمف أماكف مختمؼكابتدكا األطفاؿ ييجكا البيكت، خانات كتير في استمارات كتير،  كممكا
عشاف كده . في المكاقؼ الصعبةمش في كعظة كال اجتماع تنكيرم لكف . اإلنجيؿ حقيقة، كيبقى حي قداـ الناس

 . صمكا كتشجعكا العائالت المي بيمركا بالظركؼ دمتباطمب منكك 

، إف األيتاـ كاألرامؿ بيبقكا غالبنا Gate Cityكجيت سيتي  Eastlakeالحاجة المي لفتت نظرنا في إيست ليؾ 
%.  62. أجدادىـ مف غير أب كال أـمف األكالد في المنطقة دم عايشيف مع %  62الحقيقة إف . في نفس البيكت

فبنالقي األيتاـ مع األرامؿ في ىي المي بترعى األطفاؿ، غالبنا بتبقى الجدة . بيبقى الجدكد دكؿ عكاجيز جدنا كأحياننا
فقدامنا فرص كتير لتتميـ الخدمة المكتكبة . ات المي قداميـكاالحتياجكتقدركا تتخيمكا التحديات الكبيرة مكاف كاحد، 
 . 27: 1في يعقكب 
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الرياضة، دكرم كرة سمة، كفصكؿ . الفرص ىنا ال نيائية. المي بتستيدؼ احتياجات المجتمع خدمة القكافؿكأخيرنا، 
ممكف تككف تمييد  دركس خصكصية، أنكاع كتير مف الخدمةتكعية صحية، كمحاضرات تدريب عمى العمؿ، 

 . لإلنجيؿ

لما كاف شعب الرب كاقفيف . 14ك 13مع كؿ المي قمناه ده، ىانالقي إنيا مش صدفة إننا ىاندرس النياردة العدد 
عشاف كده باختصار، مش ىانقدر . راحتنا في المكتكببناش كقت كبير عشاف نتأمؿ دماعف. عمى حدكد األرض

را النىص كمو، لكف عايزيف نشكؼ المي اهلل بيعممو فينا كجماعة مؤمنيف كعايزيف نشكؼ صكرة شعب اهلل عمى نؽ
. كعايزيف نشكؼ ازام إنيـ عند الخكؼ رجعكا عف دعكة اهلل لييـ. 14ك 13حدكد أرض المكعد في ًسفر العدد 

كعائالت في الكنيسة إننا نبص عمى كأفراد عايزيف نشكؼ الكالـ ده ألني عارؼ إف فيو إغراء خطير لينا ككنيسة ك
 . عايزيف بدؿ ما نخاؼ يككف عندنا إيماف كناخد الخطكة. كنرجعالعمؿ المي اهلل عاممو ؼ كسطينا ككنيسة كنخاؼ 

. كعايزكك تشكفكا رد فعؿ الشعب. كصكرة المؤمف، صكرة الخايؼنشكؼ ك 14ك 13تعالكا  نركح لًسفر العدد 
كعندنا أعداد . بإحساس التشكؽ؛ شعب الرب اتحرر مف العبكدية 13فاكريف ازام كصمكا لمنقطة دم؟ بيبدأ أصحاح 

الشعب، كؿ اإلسرائيمييف، ككؿ الجنكد المستعديف ياخدكا األرض كعندىـ النامكس مف ًسفر الالكييف، كىـ دلكقتي 
كا جكاسيس يشكفكا أحكاؿ األرض الجميمة المي بتفيض لبف كعسؿ، األرض الغنية عمى حدكد أرض المكعد، كبعت

، لكف طمعكا المؤمنيفكدكؿ . ، ىـ يشكع ككالب، قالكا يالال ناخد األرض2كلما رجع الجكاسيس كاف فيو منيـ . دم
فىعىْت كيؿُّ "، 1 :14اسمعكا رد فعؿ الشعب في العدد . الخكافيفكدكؿ . جكاسيس كقالكا أل، مانقدرش عمييا 10 فىرى

بىكىى الشَّنْعبي ًتْمؾى المَّنْيمىةى  ْت، كى رىخى ْكتىيىا كىصى مىاعىًة صى قىاؿى . اْلجى ، كى ًميعي بىًني ًإْسرىاًئيؿى كفى جى مىى ىىاري مىى ميكسىى كىعى تىذىمَّنرى عى كى
مىاعىةً  ، أىْك لىْيتىنىا ـي »: لىييمىا كيؿُّ اْلجى ْتنىا ًفي أىْرًض ًمْصرى ًلمىاذىا أىتىى ًبنىا الرَّنبُّ ًإلىى ىًذًه األىْرًض ! ْتنىا ًفي ىذىا اْلقىْفرً لىْيتىنىا مي كى

ًنيمىةن  نىا كىأىْطفىالينىا غى ؟. ًلنىْسقيطى ًبالسَّنْيًؼ؟ تىًصيري ًنسىاؤي ْيرنا لىنىا أىْف نىْرجعى ًإلىى ًمْصرى ـْ ًلبىْعضو « أىلىْيسى خى يي نيًقيـي »: فىقىاؿى بىْعضي
نىْرجعي  ًئيسنا كى  الخكؼ المي في. خمكا بالكك. ماكانكش مصدقيف الرب، كعدـ اإليماف بيكلد الخكؼ" .«ًإلىى ًمْصرى رى

 . حياتنا بيبقى أصمو دايمنا ىك عدـ اإليماف
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؟". نسيكا صالح اهلل ْيرنا لىنىا أىْف نىْرجعى ًإلىى ًمْصرى الرب حررىـ مف . في لحظة، نسي شعب اهلل نعمتو !نعـ؟" أىلىْيسى خى
العبكدية، مف مئات السنيف مف العبكدية، ككاقفيف عمى أعتاب أرض المكعد، كقداميـ أرض جميمة جدنا، لكف 

 . يا ريتنا كنا لسة عبيد في مصر. استنتجكا في اآلخر إف اهلل ماكانش صالح معاىـ

الـز نشكؼ قمكبنا الخاطئة في اإلسرائيمييف . قاسييف قكم عمى اإلسرائيمييفالـز ناخد بالنا يا أخكة كأخكات كمانبقاش 
بنرجع لمي الرب خمصنا منو، بيبقى سيؿ قكم لما . ألننا في أم مرة بنرجع فييا لمخطية بنعمؿ نفس المي عممكه

كالمي  ندخؿ في مكاقؼ صعبة أك ظركؼ صعبة، أك قرارات صعبة كبننسى مرة كاحدة نعمة اهلل المي خمصتنا
 . ىاتفضؿ تقكدنا

ًلمىاذىا أىتىى ًبنىا الرَّنبُّ ًإلىى ىًذًه األىْرًض ًلنىْسقيطى ًبالسَّنْيًؼ؟"، كشككا في عظمتو نسيكا صالح اهلل كانكا فاكريف إف ييكه " كى
كرا الضربات، الضربة بصكا حكالييـ ككأنيـ نسيكا البحر المي اتشؽ نصيف، ككأنيـ نسيكا . جابيـ لينا عشاف يمكتكا

مكتكب . التانية، المي كانت بتبيف بمعجزات قكة اهلل المي جابيـ لممكاف ده، كدلكقتي ىايدخمكا خالص أرض المكعد
ًميعي الشَّنْعًب »"، 32؛ في عدد 13في آخر أصحاح  سَّنسىيىا ًىيى أىْرضه تىْأكيؿي سيكَّنانىيىا، كىجى ْرنىا ًفييىا ًلنىتىجى األىْرضي الَّنًتي مىرى

بىاًبرىةً . رىأىْينىا ًفييىا أينىاسه ًطكىاؿي اْلقىامىةً الَّنًذم  بىاًبرىةى، بىًني عىنىاؽ ًمفى اْلجى قىْد رىأىْينىا ىينىاؾى اْلجى رىاًد، كىىكىذىا . كى فىكينَّنا ًفي أىْعييًننىا كىاْلجى
لكف الحقيقة إف ة جميات، شافكا ىناؾ بني عناؽ، كدكؿ كانكا ناس عمالقة، كانكا ناس مف نكعي" .«كينَّنا ًفي أىْعييًنًيـْ 

 . ماكانش المكضكع كأف أرض كنعاف مميانة ناس قد جميات. عددىـ ماكانش زم ماكانكا بيكحكا ليـ ىنا

األرض كميا زم كده، احنا بالنسبة أخدكا الصكرة كفجركىا كقالكا إف . عظمكا مف مشاكؿ محتمىمىة: بصكا عممكا إيو
فضؿ ممكقؼ أك ظرؼ صعب، كنشكفو كنركز عميو جدنا ؼق لما بنكاجو أم كىك ده المي احنا بنعمؿ. ليـ زم الجراد

احنا بنعمؿ نفس . كعكد اهللكبر كنعظـ مف شأف المشاكؿ قدامنا، كفي السكة بتصغر في عينينا مكبر مكبر م
 . فيو كالـ كتير ىنا. الحاجة، بنشكؼ المشاكؿ المي قدامنا كمابنشكفش عظمة اهلل المي أعظـ منيـ كميـ

مف حبركف تقدر تشكؼ األرض . بنالقي إف الجكاسيس راحكا مكاف اسمو حبركف 22: 13لما نبص عمى العدد 
لألرض عشاف ، لما الرب جاب إبراىيـ 13في التككيف فاكريف حبركف؟ لك ماكنتكش كتبتكا قبؿ كده، . كميا

إبراىيـ كبعد ىناؾ استقر . في حبركف فيف؟استقر ىناؾ كانفصؿ عف لكط، عارفيف إبراىيـ استقر إبراىيـ كيكرييالو، 
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ىاستخدـ شعبي، كشعبي ىايككنكا عبيد في أرض غريبة، لمدة  :الرب قاؿ لو، 15كده بأصحاحيف، في التككيف 
 . ىناؾ إبراىيـسكف ك. سنة كىارجعكك تاني لألرض دم 400

سحؽ كرفقة؟ في حبركف. ؟ حد عارؼ؟ في حبركفاتدفنكا فيف إبراىيـ كسارة يعقكب أك إسرائيؿ كليئة؟ اتدفنكا . كا 
فالجكاسيس لما جـ المكاف ده كاف الكاحد . ىي دم األرض المي ىادييا لشعبيفي المكاف ده الرب قاؿ . ىناؾ كماف

مميكف  6عنده جيش مف . لوكالرب عمؿ بالظبط المي قا. متكقع إنيـ يككنكا في غاية التأثر مف أمانة كعظمة الرب
كاف المفركض نشكفيـ . شخص مستنييف ياخدكا األرض المي الرب كعدىـ بييا، الرب عمؿ بالظبط المي كعد بيو

 بيقكلكا، بصكا الناس دكؿ كبار قد إيو؟ بس بدؿ كده، . نازليف عمى كشيـ كيسجدكا لمرب

رجعكا . ككانكا مركزيف عمى الخطر أك المشكمة أك العائؽ المي في طريقيـ ففقدكا كجيتيـ كقممكا مف عظمة إلييـ
في  فرجعكا. قالكا لبعضيـ، تعالكا نختار قائد كنرجع مصر. كقدمكا التقرير ده، كالنتيجة إنيـ عصكا كممة اهلل

لما نشكؼ نياية  . رجعكا قداـ الخكؼ كسابكا البركة. بعصياف عمى الرب كالنتيجة إنيـ حرمكا نفسيـ مف بركة الر
أىنىا "الرب ىنا بيكمـ شعبو، قاؿ ليـ، . ، نالقي عدد مف أكتر األعداد المي يدعكنا لمتكاضع35في عدد  14أصحاح 

يرىًة اْلميتَّنًفقىًة . الرَّنبُّ قىْد تىكىمَّنْمتي  مىاعىًة الشِّرِّ مىيَّن ألىْفعىمىفَّن ىذىا ًبكيؿِّ ىًذًه اْلجى ًفيًو يىميكتيكفى . عى ، كى جيؿ " .«ًفي ىذىا اْلقىْفًر يىْفنىْكفى
. كمافيمكش برضك. عشر جكاسيس يعتبر ماتكا في الحاؿ كبعديف كؿ كاحد مف الجيؿ ده ىايمكت في البرية. كامؿ

ف معاؾ مفيش لما الرب يكك: خمكا بالكك. حاكلكا يتغمبكا عمى المكقؼ فقالكا يالال نرجع نحارب، فرجعكا كاتيزمكا
 . كانت أكيد مش عايز إف الرب يككف ضدؾ. حاجة  تقدر تكقفؾ، لكف لك الرب ضدؾ يبقى ماعندكش أمؿ

أصحاح كقؼ يشكع ككالب كاتكممكا افتحكا . صكرة المؤمنيفتعالكا نشكؼ . لي تدعكنا لمتكاضعؿىي دم الصكرة ا
ْرنىا ًفييىا "إسرائيؿ كمو كقالكا، كقفكا قداـ شعب . ، ىانالقي خطبة مف الخطب الممحمية7: 14 األىْرضي الَّنًتي مىرى

يِّدىةه ًجدًّا ًجدًّا سَّنسىيىا جى قالكا إف األرض دم حمكة، كليو اهلل خالىا أرض حمكة؟ الرب . كانكا مصدقيف صالح اهلل" .ًلنىتىجى
كانكا . مصدقيف في صالحوكانكا . جابنا لممكاف ده بنعمتو. األرض دم دليؿ نعمتو. خالىا حمكة كمثمرة عشاننا

ا تىًفيضي لىبىننا "، 8مكتكب في عدد . مصدقيف عظمة اهلل ييْعًطينىا ًإيَّناىىا، أىْرضن ًإْف سيرَّن ًبنىا الرَّنبُّ ييْدًخْمنىا ًإلىى ىًذًه األىْرًض كى
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، كىالى "كقالكا، . الرب ىايدييالنا" .كىعىسىالن  مىى الرَّنبِّ نىاًإنَّنمىا الى تىتىمىرَّنديكا عى ْبزي ـْ خي افيكا ًمْف شىْعًب األىْرًض ألىنَّنيي ـْ . تىخى ْنيي قىْد زىاؿى عى
، كىالرَّنبُّ مىعىنىا ـْ افيكىيـْ . ًظمُّيي  ".«الى تىخى

كال كانكا بيقكلكا، انتك غمطتك، الناس دكؿ مش عمالقة كال . ماكانش يشكع ككالب بيقكلكا المكضكع سيؿ. خمكا بالكك
لما الناس التانييف . يكة فيو تحديات، أيكة في عقبات، أيكة ىـ كبار، بس الرب أكبر منيـأ: لكف كانكا بيقكلكا. حاجة

 . كانكا شايفيف قداميـ عقبات، كانكا ىـ شايفيف قداميـ فرص

بيحطيـ في مكاقؼ الـز . لكف ىك ده المكقؼ المي الرب بيحط فيو شعبو كؿ شكية. عقبات؟ بدكف شؾ كاف فيوىؿ 
كيشكع ككالب كانكا مصدقيف الكالـ ده ككانكا عارفيف إف . مجده إنو يعدييـ فييا لكعؿ عمى قكتويعتمدكا فييا عميو ك

 . دم فرصة هلل يظير فييا مجده

رض، ألىنا أخدكا اكانكا . 13: 15يشكع . ىكلكك أنا تاني بس ماعندناش كقت نقراه سكا، فياقراعايزيف نركح مكاف 
سىًط بىًني يىييكذىا حىسىبى قىْكًؿ الرَّنبِّ ًليىشيكعى كىأىْعطىى كىالىبي : "اسمعكا المكتكب عارفيف كاف نصيبو  ." ْبفى يىفينَّنةى ًقْسمنا ًفي كى

كفي إيو؟  ْبري دى كىالىبي ًمْف ىينىاؾى بىًني . حى طىرى نىاؽى الثَّنالىثىةى كى لكف ألنو . كالب طردىـ ألنو كاف أقكل كأكبر كأحسف؟ أل." عى
 . ك ده السببق. آمف بالرب كماشكش في عظمتو

ماتخافكش يا أخكة، يا . الرب معانا. لما كاف الناس بيبصكا عمى قكة اإلنساف كانكا ىـ كاثقيف في حضكر اهلل
، عظمتو كاثقيف فيككانكا  ،كانكا يؤمنكا بصالحو. أبدنا. أبدنا. مفيش سبب لمخكؼ. أخكات، لما الرب يككف معاكك

كقت ما كانكا بيقكلكا الخطبة . كقفكا قداـ الناس ككاف المكضكع ممكف يكمفيـ حياتيـ. عشاف كده أطاعكا كممتو
أطاعكا كممة . كقبؿ ما الناس يرجمكىـ، ظير مجد الرب عشاف خدامو. الممحمية دم، كاف الناس بيجمعكا الطكب

 . كالنتيجة إنيـ ىايختبركا نعمة الرب. اهلل

يشكع مف سبط إفرايـ كاف ىك المتسيد عمى الجزء الشمالي . ا أرض المكعدكا ىـ الكحيديف المي دخمكفيشكع ككالب كا
كالناس دكؿ ىـ المي . بقى المتسيد عمى الجزء الجنكبي مف أرض المكعدككالب مف سبط ييكذا . مف أرض المكعد

 . البركة الغنية مف عند الربىايختبركا 
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كاحنا؟ تفتكركا ًسفر العدد مكتكب عشاف ميف؟ الحقيقة ىي إنو اتكتب عشاف أكالد كبنات الناس المي كقفكا عمى 
كيفكرىـ كيحذرىـ مف نتيجة ميف ىايركح األرض عشاف يفكرىـ بأمانة اهلل . أعتاب أرض المكعد كلفكا كرجعكا

بنالقي المزامير كاألنبياء بيجيبكا سيرة . العيد القديـتذكار لكؿ الناس المي في باقي كماف الخكؼ؟ في الكاقع ده كاف 
بيقكؿ لنا إف  4ك 3لما تركح لمعيد الجديد ىاتالقي في رسالة العبرانييف أصحاح . المي حصؿ في قادش برنيع

القصة دم تحذير بالنسبة لنا، ىي تذكار بالنسبة لنا، احنا كشعب الرب الـز نتعمـ مف المي حصؿ مع شعب الرب 
 . دش برنيعفي قا

مف العبرانييف،  4ك 3إذنا السؤاؿ األكؿ كاألىـ بالنسبة لنا دلكقتي، عمى المستكل الفردم، كالمي بيتكمـ عنو أصحاح 
أنا باتكمـ عف . ىؿ ىانبعد عف الرب كنؤمف بنفسنا؟ أنا لسة مش باتكمـ ىنا حتى عف الخدمة في األحياء الفقيرة: ىك

ىي دم ؟ ىؿ ىانبعد عف اهلل كنؤمف بنفسنا، كال ىانركح هلل كنؤمف بالمسيح. تناباتكمـ عف كؿ تفاصيؿ حيا. حياتنا
عايز أقكؿ لكؿ الناس المكجكديف النياردة المي ماعندىمش إيماف بالمسيح مف كؿ . 4ك 3الفكرة المي في العبرانييف 

لكقت في حياتؾ آمنت طكؿ عمرؾ عايش حياتؾ مؤمف بنفسؾ كماكصمتش أبدنا  القمب، يمكف تككف مكجكد النياردة
عف طريؽ عممو عمى الصميب، المي كنا بنرنـ عنو النياردة، إنو  ،فيو بالمسيح كطمبت منو يخمصؾ مف خطاياؾ

يخمصؾ مف خطاياؾ، إنو يغيرؾ مف جكة، كماختبرتش الخالص المي ىك بس المي يقدر يقدمو، ككنت بتقكؿ انا 
كيا كؿ . لكقتي، إنؾ تتكب عف خطاياؾ كتؤمف بالربطمبتش المسيح لغاية د عايز أشجعؾ لك ما. ىاتصرؼ

ك أم حاجة، أالمؤمنيف المكجكديف النياردة المي عارفيف اإلنجيؿ، لك كنت بتكاجو مكقؼ معيف، ظركؼ، أك قرار، 
الرب كصمؾ لمكقت ده مف . الرب رحيـ. عايز أشجعؾ إنو ميما كانت الظركؼ صعبة أكعى تنسى صالح اهلل

 . يشؼـ. مفيش حاجة مستاىمة الخكؼ. كأكعى تشؾ في عظمتو. بنعمتو ؿ معاؾـنعمتو كىايؾ

خميؾ عارؼ اىرب مف عدـ اإليماف، ك. كماتخافكش مف اإليماف باهلل. تخافكا مف عدـ اإليماف ككحذركك إفأكعايز 
نت ا. إنو حتى أعظـ عقبة ىي فرصة تعرؼ بييا مجد اهلل بطريقة أعمؽ، كتمجد اسمو، كتشكؼ اسمو بيتمجد بيؾ

في أم مكقؼ يدخمؾ فيو، كمش معنى كده إف الطريؽ سيؿ عندؾ حضكر اهلل جكاؾ، اسمع كالمو، عيش معاه 
 . لكف فيو بركة، بركة اهلل بنفسو
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كدلكقتي عايز أتكمـ بالنسبة لينا ككنيسة كليَّن ؟ ىؿ ىانبعد عف اهلل كنؤمف بنفسنا، كال ىانركح هلل كنؤمف بالمسيح
ىانقعد ساكتيف كخايفيف مف العالـ؟ ىانخاؼ؟ ىؿ  ؿق. جابنا لمكقت المي احنا فيو دلكقتيالرب . كراعي الكنيسة

تالؾ أرض كنعاف ـالرب ماكعدش إف ا. بإيماف بكممة الرب؟ خمكا بالككىانتمسؾ بممتمكاتنا كأمننا، كال ىانخطي 
يياليـ بطريقة فييا خيرىـ لكنو كعد إنو ىايديياليـ كىايد. فـى ىايبقى سيؿ، كماكعدش إنو مش ىايككف فيو تى 

أك أم  Birminghamكأنا مش باقكؿ إف الطريؽ المي ىاناخده سكاء في األحياء الفقيرة في برمينجياـ . كلمجده
 . دم ىاتبقى أصعب كمتعبة أكتر. حتة تاني في العالـ، إف الحياة ىاتبقى أسيؿ كأريح

اطؽ المسيح عايز ناس تعيش في أخطر المف. مابتخافشفيو كاعظ قاؿ قبؿ كده عف النىص ده، إف الرب عايز ناس 
ناس يكممكا جيرانيـ . محركميف مف اإلنجيؿ كرا األبكاب المقفكلة، مف غير خكؼمف غير خكؼ، يركحكا لمناس اؿ

اإليماف ككعكد اهلل تخميؾ مابتخافش أماـ . خمكا بالكك. ازام؟ باإليماف في كعكده. عف المسيح مف غير خكؼ
ىؿ ىانقعد خايفيف كال ىانخطي . اإليماف ككعكد اهلل تخميؾ مابتخافش أماـ تيديدات البشر. رتيديدات البش

 ؟ باإليماف

، كمع رؤيتنا لحياة اإلنجيؿ في األحياء الفقيرة في برمينجياـ  Brook Hillsفي كنيسة بركؾ ىيمز
Birmingham ، راضييف كقاعديف كبنتمتع بالمي عندنا في ىؿ ىانضيع حياتنا في تديف ركتيني؟ ىؿ ىانفضؿ

 . ىك ده السؤاؿ المي قدامنامدينة ماعندىاش حاجة؟ كال ىانقضي حياتنا في تكريس قكم؟ 


