
1 
 

الفداء   تاريخ

 اإليماف باهلل: الفصؿ األكؿ

ديفيد بالت  . د

17 \ 1 \ 2010  

مقاطع مختمفة مف ًسفر التككيف  3هانشكؼ . 12يا ريت تفتح معايا كتابؾ المقدس عمى التككيف أصحاح 
استعدكا نقىمِّب مع بعض في . 17ك 15ك 12هانركح لمتككيف أصحاح . ريبيف مف بعضكهـ ؽي . النهاردة
 . 1: 12تعالكا نبدأ بالتككيف . الكتاب

ـى 1" ًض الَّرًتي أيًريؾى »: كى ىاؿى الرَّربُّب ألىبْبرىا ًمفْب بىيْبًت أىًبيؾى ً لىى األىرْب ًتؾى كى ًمفْب عىًشيرى ً ؾى كى . اذْبهىبْب ًمفْب أىرْب
عىمىؾى أيَّـر 2 تىكيكفى بىرىكىةن فى ى ْب ـى اسْبمىؾى  كى تىتىبىارىؾي . كىأيبىاًرؾي ميبىاًرًكيؾى  كى ىًعنىؾى أىلْبعىني ي 3. ةن عىًظيمىةن كىأيبىاًركىؾى كىأيعىظِّ كى

ًميعي  ىبىاًاًؿ األىرْبضً  ذىهىبى مىعى ي ليكطه 4. «ًفيؾى  ى ا  ىاؿى لى ي الرَّربُّب كى ـي كىمى ـي ا. فىذىهىبى أىبْبرىا كىافى أىبْبرىا مْبسو كى بْبفى خى
ارىافى  رىجى ًمفْب حى سىبْبًعيفى سىنىةن لىمَّرا خى ا الَّرًتي 5. كى كيؿَّر ميقْبتىنىيىاًتًهمى ليكطنا ابْبفى أىًخيً   كى رىأىتى ي  كى ـي سىارىامى امْب ذى أىبْبرىا فى ىخى

ارىافى  تىمىكىا ًفي حى ًض ؾى . ا ْبتىنىيىا كىالنُّبفيكسى الَّرًتي امْب هىبيكا ً لىى أىرْب كا ًليىذْب رى ي ًض كىنْبعىافى . نْبعىافى كىخى  .فى ىتىكْبا ً لىى أىرْب

ـى ً لىى بىمُّبكطىًة ميكرىةى 6 ًض ً لىى مىكىاًف شىًكي ـي ًفي األىرْب تىازى أىبْبرىا كىافى الْبكىنْبعىاًنيُّبكفى ًحينىًاذو ًفي األىرْبضً . كىا ْب . كى
ـى كى ىاؿى 7 ظىهىرى الرَّربُّب ألىبْبرىا ًطي هًذً  األىرْبضى »: كى ًمؾى أيعْب ا ًلمرَّربِّ الَّرًذم ظىهىرى لى ي ؼى . «ًلنىسْب بىحن ثيَّـر 8. بىنىى هينىاؾى مىذْب

تى ي  يْبمى نىصىبى خى ً يَّر بىيْبًت ً يؿ كى بىًؿ شىرْب لى ي بىيْبتي ً يؿى ًمفى الْبمىغْبًرًب كىعىامي ًمفى . نىقىؿى ًمفْب هينىاؾى ً لىى الْب ى كى
ًرؽً  ـً . الْبمىشْب ا ًباسْب دىعى ا ًلمرَّربِّ كى بىحن نيكبً 9. الرَّربِّ فىبىنىى هينىاؾى مىذْب كى الْب ى ا ن ميتىكىاًلينا نىحْب ًتحى ـي ارْب ؿى أىبْبرىا تىحى  " .ثيَّـر ارْب

 . 1: 15تعالكا نقمب كنركح ألصحاح 

يىا  ىاًاالن 1" ـى ًفي الرُّب ْب ـي الرَّربِّ ً لىى أىبْبرىا ارى كىالى ـي »: بىعْبدى هًذً  األيميكًر صى ريؾى . أىنىا تيرْبسه لىؾى .  ى تىخىؼْب يىا أىبْبرىا أى ْب
ـي 2. «كىًثيره ً دًّا ـى »: فىقىاؿى أىبْبرىا ًقيمنا  كى اذىا تيعْبًطيًني كىأىنىا مىاضو عى ري أىيُّبهىا السَّريِّدي الرَّربُّب  مى اًلؾي بىيْبًتي هيكى أىًليعىازى
؟ ًقيُّب ا3« الدِّمىشْب ـي أىيْب ن ذىا ابْبفي بىيْبًتي كىاًرثه ًلي»: كى ىاؿى أىبْبرىا ْـب تيعْبًطًني نىسْبالن  كىهيكى ـي الرَّربِّ 4. «ً نَّرؾى لى فىًإذىا كىالى
شىاًاؾى هيكى »: ً لىيْبً   ىاًاالن  ريجي ًمفْب أىحْب اًرجو كى ىاؿى 5. «يىًرثيؾى   ى يىًرثيؾى هذىا  بىًؿ الَّرًذم يىخْب رى ى ي ً لىى خى : ثيَّـر أىخْب
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تىطىعْبتى أىفْب تىعيدَّرهىا» كـى ً ًف اسْب اًء كىعيدَّر النُّب ي ميؾى »: كى ىاؿى لى ي . «انْبظيرْب ً لىى السَّرمى فىآمىفى ًبالرَّربِّ 6. «هكىذىا يىكيكفي نىسْب
ًسبى ي لى ي ًبرًّا ؾى ًمفْب أيكًر الْبكىمْبدىاًنيِّيفى ًلييعْبًطيىؾى هًذً  األىرْبضى ًلتىًرثىهىا أىنىا الرَّربُّب الَّرًذم»: كى ىاؿى لى ي 7. فىحى رى ى . «أىخْب

ـي أىنِّي أىًرثيهىا؟»: فىقىاؿى 8 مى اذىا أىعْب نْبزىةن ثيالىًثيَّرةن  »: فىقىاؿى لى ي 9« أىيُّبهىا السَّريِّدي الرَّربُّب  ًبمى مىةن ثيالىًثيَّرةن  كىعى ذْب ًلي ًع ْب خي
كىبْبشنا ثيالىًثيًّا مىامىةن كى يىمىامىةن كىحى عىؿى ًشؽَّر كيؿِّ كىاًحدو ميقىاًبؿى 10. «  كى سىًط  كى ى شىقَّرهىا ًمفى الْبكى ذى هًذً  كيمَّرهىا كى فى ىخى

اًحًب ً  ْـب يىشيقَّر ي . صى ريهىا11. كىأىمَّرا الطَّريْبري فىمى ـي يىزْب ي كىافى أىبْبرىا ثىًث  كى مىى الْب ي كىاًرحي عى لىًت الْب ى  .فىنىزى

ا12 لىمَّرا صى مىيْب ً كى بىةه ميظْبًممىةه عىًظيمىةه كىاً عىةه عى ذىا ريعْب ـى سيبىاته  كىاًِإ مىى أىبْبرىا ًغيًب  كى ىعى عى . رىًت الشَّرمْبسي ً لىى الْبمى
ـى 13 ْـب »: فىقىاؿى ألىبْبرىا تىعْببىديكفى لىهي ييسْب ْـب  كى ًريبنا ًفي أىرْبضو لىيْبسىتْب لىهي مىؾى سىيىكيكفي  ى ْـب يىًقيننا أىفَّر نىسْب مى ْـب فىييذً . اعْب لُّبكنىهي

بىعى ًماىًة سىنىةو  ًزيمىةو 14. أىرْب كفى ًب ىمْبالىؾو  ى ري ي بىعْبدى ذًلؾى يىخْب تىعْببىديكفى لىهىا أىنىا أىًدينيهىا  كى كىأىمَّرا 15. ثيَّـر األيمَّرةي الَّرًتي ييسْب
ةو  اًلحى فىفي ًبشىيْببىةو صى تيدْب ً ي ً لىى  بىاًاؾى ًبسىالىـو كى ًفي الْبً يًؿ ا16. أىنْبتى فىتىمْب ً عيكفى ً لىى ههينىا  ألىفَّر كى لرَّرابًع يىرْب

بىاحي 17. «ذىنْببى األىميكًريِّيفى لىيْبسى ً لىى اافى كىاًمالن  ًمصْب افو كى ذىا تىنُّبكري ديخى ارىًت الْبعىتىمىةي  كىاًِإ ابىًت الشَّرمْبسي فىصى ثيَّـر  ى
كزي بىيْبفى ًتمْبؾى الْبًقطىعً   .نىارو يى ي

ـً  ىطىعى الرَّربُّب 18 ـى ًميثىا نا  ىاًاالن  ًفي ذًلؾى الْبيىكْب رى ً لىى »: مىعى أىبْبرىا ًطي هًذً  األىرْبضى  ًمفْب نىهْبًر ًمصْب ًمؾى أيعْب ًلنىسْب
ميكًنيِّيفى 19. النَّرهْبًر الْبكىًبيًر  نىهْبًر الْبفيرىاتً  يِّيفى كىالْبقىدْب الْبًقيًنيِّيفى كىالْبقىًنزِّ

يِّيفى كىالرَّرفىاًايِّيفى 20 كىالْبًحثِّيِّيفى كىالْبفىًرزِّ
اًشيِّيفى كىالْبيىبيكًسيِّيفى كى 21  " .«األىميكًريِّيفى كىالْبكىنْبعىاًنيِّيفى كىالْبً رْب ى

 . 1: 17كتعالكا نقرا أصحاح 

ـى كى ىاؿى لى ي 1" ًعيفى سىنىةن ظىهىرى الرَّربُّب ألىبْبرىا ًتسْب عو كى ـي ابْبفى ًتسْب لىمَّرا كىافى أىبْبرىا كيفْب . أىنىا اهللي الْبقىًديري »: كى ًسرْب أىمىاًمي كى
بىيْبنىؾى  كىأيكىثِّرىؾى كىًثيرنا ً دًّا2كىاًمالن   عىؿى عىهْبًدم بىيْبًني كى مىى كىجْب 3. «فى ى ْب ـي عى تىكىمَّرـى اهللي مىعى ي . ًه ً فىسىقىطى أىبْبرىا كى
هيكرو ًمفى األيمىـً  »4:  ىاًاالن  مْب تىكيكفي أىبنا ًل ي ذىا عىهْبًدم مىعىؾى  كى أىمَّرا أىنىا فىهيكى

ـى بىؿْب 5 فىالى ييدْبعىى اسْبميؾى بىعْبدي أىبْبرىا
ـً  هيكرو ًمفى األيمى مْب عىميؾى أىبنا ًل ي ـى  ألىنِّي أى ْب ميميكؾه كىأي 6. يىكيكفي اسْبميؾى ً بْبرىاًهي عىميؾى أيمىمنا  كى ثْبًمريؾى كىًثيرنا ً دًّا  كىأى ْب

كفى  ري ي ْـب  عىهْبدنا أىبىًديًّا  ألىكيكفى ً لهنا 7. ًمنْبؾى يىخْب يىاًلًه ًمؾى ًمفْب بىعْبًدؾى ًفي أى ْب بىيْبفى نىسْب بىيْبنىؾى  كى ـي عىهْبًدم بىيْبًني كى كىأيً ي
ًمؾى ًمفْب بىعْبًدؾى  ًلنىسْب ًطي لىؾى كى 8. لىؾى كى ًض كىنْبعىافى ميمْبكنا أىبىًديًّاكىأيعْب بىًتؾى  كيؿَّر أىرْب ًمؾى ًمفْب بىعْبًدؾى أىرْبضى  يرْب . ًلنىسْب

ْـب   .«كىأىكيكفي ً لهىهي
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ْـب »: كى ىاؿى اهللي إًلبْبرىاًهيـ9 يىاًلًه ميؾى ًمفْب بىعْبًدؾى ًفي أى ْب نىسْب فىظي عىهْبًدم  أىنْبتى كى هذىا هيكى عىهْبًدم 10. كىأىمَّرا أىنْبتى فىتىحْب
ًمؾى ًمفْب بىعْبًدؾى الَّرًذم تى  بىيْبفى نىسْب ْـب  كى بىيْبنىكي فىظيكنى ي بىيْبًني كى ْـب كيؿُّب ذىكىرو  : حْب تىفي ًمنْبكي ييخْب

ْـب  11 لىًتكي ـً  يرْب تىنيكفى ًفي لىحْب فىتيخْب
ْـب  بىيْبنىكي ْـب كيؿُّب ذىكىرو ًفي أى 12. فىيىكيكفي عىالىمىةى عىهْبدو بىيْبًني كى تىفي ًمنْبكي اًنيىًة أىيَّراـو ييخْب ْـب ًابْبفى ثىمى يىاًلكي ًليدي الْببىيْبًت  :  ْب كى

ًمؾى  ةو ًمفْب كيؿِّ ابْبًف  ىًريبو لىيْبسى ًمفْب نىسْب ًتؾى  فىيىكيكفي 13. كىالْبميبْبتىاعي ًبًف َّر ًليدي بىيْبًتؾى كىالْبميبْبتىاعي ًبًف َّر تىفي ًختىاننا كى ييخْب
ْـب عىهْبدنا أىبىًديًّا ًمكي مىؼي اؿَّر 14. عىهْبًدم ًفي لىحْب لىًتً  فىتيقْبطىعي ًتمْبؾى النَّرفْبسي كىأىمَّرا الذَّركىري األى ْب ـً  يرْب تىفي ًفي لىحْب ًذم  ى ييخْب

 " .«ً نَّر ي  ىدْب نىكىثى عىهْبًدم. ًمفْب شىعْبًبهىا

أنا هنا  .خدتكا بالكك طبعنازم ما  كد  يفسر لكك لي  خدمة النهاردة عف طريؽ الفيديك  تحياتي ليكك مف الهند
مع فريؽ مف أع اء الكنيسة كبنسافر في مناطؽ كتيرة  كم تمعات مختمفة  احنا فعمينا بنمؼ البمد كمها في 

كها كلكك المك كع د  . مف الحا ات الظريفة  ننا بندرس دلك تي كممة اهلل مع بعض مف الهند. كاـ يكـ
 . ظريؼ لي 

حافظكا عمى األماكف دم كتعالكا نركح . 17ك 15ك  12يا ريت تككف كتبكك المقدسة مفتكحة عمى التككيف 
 . ك دير صالحتبيف لنا  د  ي   لهنا  26-14: 2عايز أكريكك حا ة في يعقكب . 2ليعقكب 

مىاؿه  هىؿْب يىقْبًدري اإًليمىافي 14" لًكفْب لىيْبسى لى ي أىعْب اننا كى ده ً فَّر لى ي ً يمى ًتي ً فْب  ىاؿى أىحى كى نْبفىعىةي يىا ً خْب ا الْبمى مِّصى ي؟ مى  أىفْب ييخى
ًميِّ  15 يْبًف ًلمْبقيكًت الْبيىكْب ميعْبتىازى يىانىيْبًف كى ته عيرْب ً فْب كىافى أىخه كىأيخْب

ـي 16 ديكي ا أىحى ًفاىا »:فىقىاؿى لىهيمى تىدْب ً يىا ًبسىالىـو  اسْب امْب
بىعىا نْبفىعىةي؟ « كىاشْب ا الْبمى سىًد  فىمى اًت الْب ى ا ى ْـب تيعْبطيكهيمىا حى لًكفْب لى كى

مىاؿه  17 ْـب يىكيفْب لى ي أىعْب ا  ً فْب لى هكىذىا اإًليمىافي أىيْب ن
مىاؿه أىنْبتى لىؾى ً يمىافه  كىأىنىا ًلي أى »:لًكفْب يىقيكؿي  ىاًاؿه 18. مىيِّته ًفي ذىاًت ً  اًلؾى  كىأىنىا « عْب مى انىؾى ًبديكًف أىعْب أىًرًني ً يمى

اًني اًلي ً يمى مى ًمفي أىفَّر اهللى كىاًحده 19. أيًريؾى ًب ىعْب سىننا تىفْبعىؿي . أىنْبتى تي ْب كفى . حى يىقْبشىًعرُّب ًمنيكفى كى لًكفْب 20! كىالشَّريىاًطيفي يي ْب كى
ـى أىيُّبهىا اإًلنْبسىافي الْببىا مى ؟ هىؿْب تيًريدي أىفْب تىعْب مىاؿ مىيِّته ًطؿي أىفَّر اإًليمىافى ًبديكًف أىعْب

ـي أىبيكنىا 21 رْب ً بْبرىاًهي ْـب يىتىبىرَّر أىلى
بىًح؟  مىى الْبمىذْب اؽى ابْبنى ي عى ـى ً سْبحى اًؿ  ً ذْب  ىدَّر مى ًباألىعْب

ًمؿى 22 اًؿ أيكْب مى ًباألىعْب اًلً   كى مى فىتىرىل أىفَّر اإًليمىافى عىًمؿى مىعى أىعْب
اإًليمىافي  

تىَّـر ا23 ًسبى لى ي ًبرًّا»:لْبًكتىابي الْبقىاًاؿي كى ـي ًباهلًل فىحي ًميؿى اهللً « فىآمىفى ً بْبرىاًهي ديًعيى خى فى ً ذنا أىنَّر ي 24. كى كْب تىرى
دى ي  اًف كىحْب ري اإًلنْبسىافي   ىًباإًليمى اًؿ يىتىبىرَّر مى ـى 25. ًباألىعْب رىتْب ًباألىعْب ا تىبىرَّر ا  أىمى ابي الزَّراًنيىةي أىيْب ن اًؿ  ً ذْب كىذًلؾى رىاحى
؟  رى ْـب ًفي طىًريؽ  خى تْبهي رى ى  ىًبمىًت الرُّبسيؿى كىأىخْب

ا 26 كحو مىيِّته  هكىذىا اإًليمىافي أىيْب ن سىدى ًبديكفى ري ا أىفَّر الْب ى ألىنَّر ي كىمى
مىاؿ مىيِّته   " .ًبديكًف أىعْب
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نا لي  ت ثير كبير عمى فاكريف لما درسنا الكالـ د   بؿ كد ؟ اهلل فتح عينينا ككنيسة  ف اإلن يؿ المي في  مكب
طفؿ كؿ يـك مف الم اعات كأمراض  26.000في  بيمكت المي  المي احنا في  في العالـ . م حكاليناؿـ اؿؿالعا

ف . نا  ـز نعمؿ حا ةممكف الك اية منها  اإلن يؿ بيطالبنا مانقعدش ساكتيف كنقفؿ كداننا عف الحقايؽ دم  كاِإ
 ـز " احنا بنتمنى لكـ الخير  كبنصمي لكك "التاني مف العالـ   ماينفعش نقكؿ  خكاتنا المي في الطرؼ

عشاف كد  لما كنا بندرس  براهيـ مع بعض   دمت لكك ا تراح مف شيكخ . نتصرؼ في احتيا اتهـ المادية
عمى ميزانيتنا عمى طكؿ كطبعنا د  أثر . نرا ع تاني طريقتنا في صرؼ المكارد بتاعتناك ادة الكنيسة  ننا 

ككنا بنفكر . دك ر ألننا كنا ماسكيف  يدينا في الصرؼ  كم 500.000كعرفنا نكفر أكتر مف . كالمصركفات
احنا لي  بنحكش عشاف ا حتيا ات المي ممكف تي ي في المستقبؿ  "بس  كلنا  . ساعتها نشيمهـ لمطكارمء

 " احتيا ات حالية  اسية؟  احنا كاخكاتناكحكالينا  

الدكلية  Compassionككمباشاف دك ر لمنظمة  525000 ننا ندم  عندنا ك تها هك ا  تراح المي كافؼ
معدؿ كفاة . مف الفقرا المي في العالـ  كفيها أطفاؿ كتير%  41احنا عارفيف الهند؛ فيها . لمعمؿ في الهند

لطفؿ  ؿ   اثةج كهنا عندهـ برامج معكنة  براـ. سنيف 5األطفاؿ هنا عالي  دنا  في  كتير ما بيعيشكش لًسف 
 21 درنا ندعـ . في مناطؽ مختمفةيس محمية اكني ي كف Compassionبنشترؾ فيها مع م سسة ككمباشاف 

 . الهند أماكف كتير فيبرنامج   اثة مختمؼ في 

مكاردنا المالية عشاف ا حتيا ات الركحية كالمادية  هانكرس"ك ت ما كنا بندرس  براهيـ   ننا  منا كانا فاكر 
ـي  ا الهندؿِّ ال نا النهاردة أهك في الهند  كمف ترتيب ربنا  ف أالشيء الظريؼ  ف ." حة المي في العالـ  كخصكصن

كأكتر حا ة . دراستنا في الكتاب النهاردة بتقكدنا نتكمـ عف  براهيـ كازام  ف اإليماف بيقكدنا لت حيات كبيرة
 يمانكك عمى  نتي ةهاردة  ألني عايزكك تشكفكا كاف ًنفسي فيها  ني أشارككك بكممة اهلل مف المكاف د  الف

 . الناس المي  ت لنا الفرصة نقابمهـ األسبكع د 

ع لسة مقابميف م مكعة مف األمهات كأطفالهـ  دكؿ  . الصغيريف  ككؿ كاحدة شايمة ابنها عمى ًح رهاالري َّر
ع  يمانككبيكبركا نتي ة نععايشيف النهاردة كأمهات كأطفاؿ ري َّر كعايز أش ع كؿ الكنيسة  ف . ككنيسة مة اهلل كاِإ

 . 12عشاف كد  تعالكا نر ع لمتككيف أصحاح . اإليماف بيعمف عف نفس 
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   ميـ قاؿ في الهند  كدغفأنا في  رب البً . عايز أ كؿ لكك في األكؿ معمكمات عف المكاف المي أنا في  دلك تي
مسيحييف  ن يمييف  كد  معنا   ف انا حكاليَّر %  3فيهـ أ ؿ مف . مميكف نسمة 82الي حك د بيسكف في في الهف
دلك تي  بس .مميكف شخص مايعرفكش حا ة عف بشارة اإلن يؿ  كمنهـ الستات المي لسة مقابمهـ 81دلك تي 

لسة سامعيف دلك تي شهادة مف ست ماكانتش . عرفكا حا ة عف اإلن يؿ  كدم أكؿ مرة يسمعكا فيها البشارة
 . اية ماشتركت في البرنامج د   كسممت حياتها لممسيحسمعت عف المسيح  بؿ كد   لغ

ليها تاريخ . بيقكلكا عف المنطقة دم في الهند  نها مقبرة المرسميف. المنطقة صعبة. هك د  الميناخ الركحي هنا
  المكاف المي   ت في  األـ تريزا حياتها Calcuttaاحنا هنا  ريبيف مف كالكاتا . طكيؿ مف حركات التبشير

. الحديثة    ي خدمت  في مكاف  ريب مف هنا  أبك اإلرساليات  William Careyككيمياـ كارم . خدمةفي اؿ
 . أ مب المك كديف هنا هندكس  كفقرا  دنا. بس المنطقة صعبة  دنا

مميكف شخص عايشيف  300مميكف نسمة عايشيف في فقر شديد  كمنهـ  600أفكركك بس  ف الهند فيها 
مميكف شخص بيصارعكا عشاف  300تحت خط الخبز  يعني ماعندهمش المي يكفيهـ أكؿ في اليكـ  في  

كؿ د  مهـ ." ماحنا هانمارس اإليماف العممي في منطقة زم د"أنا باشكر الرب  ني مف كنيسة  الت  . ياكمكا
 . 12بس عشاف أ كؿ لكك تعالكا نركح التككيف 

ًسبى ي لى ي "الكالـ هنا عف  براهيـ  . يقكلها معايا 6: 15المي فاكر فيكك ااية المي في التككيف  فىآمىفى ًبالرَّربِّ فىحى
 . يعني  ي  نآمف بالرب؟ عايزيف نشكؼ النهاردة يعني  ي   براهيـ  مف بالرب" .ًبرًّا

أك العهكد المتكررة المي عممها العهد المي عمم  الرب مع  براهيـ؛  17ك 15ك 12بنشكؼ في التككيف  احنا
كزم ما عممنا المرة المي . يعني  ي   براهيـ  مف بالعهدلما ندرس العهكد دم هانشكؼ . الرب مع  براهيـ

في المسيح  كالعهد المي عمم  معانا نا مازام الكالـ د  بيشاكر لنا عمى المسيح كالكعكد المي ؿ   هانشكؼفاتت
 .   زم ما عمؿ  براهيـكنحكل  إليماف عممي يعني  ي   ننا نآمف باهللكبعد كد  هانشكؼ . اهلل في المسيح

عايزيف نبتدم بإننا نفكر في الكعد المي  دا  اهلل إلبراهيـ  كبعديف هاننقؿ  ست ابة  براهيـ لكعد اهلل  كبعديف 
 .في حياتناهانفكر في المسيح ك
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أك    3هاتال ي الػ  17ك 15ك 12لما تبص عمى التككيف . أ زاء 3هانبتدم بكعد اهلل إلبراهيـ  المككف مف 
ابتدكا معايا مف . اهلل هايصنع شعب عهد. شعب عهد هايصنعاهلل : البداية هي. دكؿ في كؿ نىص منهـ

 . 12التككيف 

في  صة برج بابؿ عندنا ناس .   مف برج بابؿ لكعد اهلل إلبراهيـ12ك 11في  نقمة كبيرة ما بيف التككيف 
أنا " نال ي العكس  نال ي اهلل بيقكؿ   12كلما نركح ألصحاح . بيبذلكا أ صى  هد عشاف يخمكا اسمهـ عظيـ

بنشكؼ ناس انقسمكا بسبب  11كيف في التؾ." بيف الناس أنا هاخمي اسـ  براهيـ عظيـ. هاخمي شعبي عظيـ
بنال ي األمـ  12لكف في أصحاح . الخطية كماعندهمش  يرة عمى اسـ اهلل  كاتفر ت األمـ بعيد عف بعض

 . بتتكحد

ً ؾى "بيقكؿ ل    12بنال ي اهلل بيي ي إلبراهيـ في التككيف . بنشكؼ هنا بركة اهلل عمى األمـ اذْبهىبْب ًمفْب أىرْب
ًتؾى  ًمفْب عىًشيرى ًض الَّرًتي أيًريؾى كى ًمفْب بىيْبًت أىًبيؾى ً لىى األىرْب عىمىؾى أيمَّرةن عىًظيمىةن كى . كى ـى اسْبمىؾى فى ى ْب بنشكؼ ." أيبىاًركىؾى كىأيعىظِّ

اهلل عهد  م ردبس الفكرة  ف المك كع أعمؽ مف . بيدخؿ في عال ة كعهد مع  براهيـ ككؿ المي بعد هنا اهلل 
 . مع شعب  سراايؿ قاهلل بيعمؿم رد عهد كماف مف مع  براهيـ كسارة  كأعمؽ  قبيعمؿ

المي اهلل عمم  هنا لي  . األمـ كيغيرالمي هايسترد اهلل بيها الخميقة  المك كع المي  دامنا هنا هك خطة الفداء 
 با ي العهدً     ن   ليسى مبالغةو  حقنا  بدكفً  نقكؿى  أفْب  نقدري : " اؿ John Stott كف ستكت . ت ثير  عميَّر كعميؾ

ا هك نتي ةي  ال ديدي  فقط  بؿ العهدي  القديـً  في  الناسى  تكحدي   ياتو  هذ  هي أكثري  تككفي   دْب . اهلل هذ  كعكدً  أي ن
 ." هنا ةه ـى غى ضْب ها ـي كؿى  اهللً  أهداؼى   فَّر . المقدس الكتابً 

. لنفس هك  ن  بيعمؿ شعب  11لػ  3شفنا  مف التككيف المي المي اهلل بيعمم  في كسط شعب كثني خاطي ك
ميؾى "نال ي اهلل بيقكؿ إلبراهيـ كهك بيبص عمى السما   15ككيف تلما نركح لؿ كفي نفس ." هكىذىا يىكيكفي نىسْب

هك  ي  المي "تقكؿ لنفسؾ  لما تقرا التفاصيؿ بتاعتها   األصحاح الرب ختـ عمى العهد بطقكس شكمها  ريب
بس في الكا ع المي . في طقكس العهدحصؿ كفي  تفسيرات مختمفة ا ترحها الناس عف المي بي" بيحصؿ؟
كانكا ي يبكا . لما حد يدخؿ في عهد مع حد تاني في العصر د كاف الطقكس المي بيمارسكها هنا حصؿ 

ع بعض يعَّردكا في المي داخميف في عهد ـناس حيكانات  كيدبحكها  كيحطكا الذبايح عمى الناحيتيف  ككاف اؿ



7 
 

نبقى ممعكنيف لك كسرنا . هايكسر فينا العهد  يبقى ممعكف زم الحيكانات دمالمي "كك نهـ بيقكلكا  . الكسط
 ." ق لبعضـ  لك كسرنا الكعد المي  ديناسى الؽى 

ا مصر  المي هاتسبب األلـ كا  طهاد  كبعد كد  بنشكؼ ال كارح المي هي رمز لألمـ التانية  كخصكصن
هنا بيتنازؿ اهلل  كبنشكؼ. شعب  سراايؿ في مصربكدية عالمي هاي يب كد  . لشعب اهلل في العهد القديـ

نقدر نقكؿ  ن  مشي في صكرة  مرة النار المي مطمعة دخاف كالنكر الالمع  كرمز . في عهد مع شعب  كيدخؿ
 . لح كر   فاهلل مشي بيف الحيكانات الميتة

شيء مبهر  ننا  ".أككف ممعكف لك كسرت عهدم معاكك  لك تخميت عف التزامي معاكك"كك ف اهلل بيقكؿ  
بالر ـ مف عدـ ." أنا هاخد عهد مف  انب كاحد كاعمؿ شعب لنفسي  كهاككف كفي لشعبي" :نشكؼ اهلل بيقكؿ

شيء كد  . عهد القديـ  بنشكؼ  ف اهلل كعد يككف كفي بعهد  لشعب انتهـ  المي هانشكفها في با ي اؿأـ
كلسة .   كبنشكف  هنا مع  براهيـ6في التككيف  د مع نكحقشفنا الع. بنشكف  هنا مع  براهيـ .هانشكف  كتير

كهك د  معنى العهد . كهانشكف  في ااخر في العهد ال ديد مع يسكع. هانشكف  مع داكد. هانشكف  مع مكسى
زام  ف اكهانشكؼ . الكعد أك العهد القديـ  كالكعد أك العهد ال ديد. العهد يعني الكعد. القديـ كالعهد ال ديد

 . كهايبقى مهـ  دنا بالنسبة لنا نفهـ  ي  المي في العهكد دمشعب  مف خالؿ سمسمة مف العهكد   اهلل اتعامؿ مع

هايديهـ . أرض الميعاد هايديهـ ميراث عمى األرض  ف اهلل ال زء التاني هك . اهلل هايعمؿ شعب عهدف ك ن  
ًمفْب . "12كد  المي شفنا  مف أكؿ التككيف . أرض ً ؾى كى ًض  اذْبهىبْب ًمفْب أىرْب ًمفْب بىيْبًت أىًبيؾى ً لىى األىرْب ًتؾى كى عىًشيرى

ًطي هًذً  األىرْبضى "  7: 12كبيقكؿ في التككيف " .الَّرًتي أيًريؾى  ًمؾى أيعْب هاديؾ "الرب  اؿ ل   15كفي أصحاح ." ًلنىسْب
هايديهـ أرض كنعاف  . بيديم  كالـ محدد عف األرا ي المي هايديهال  20لػ  18كفي أعداد ." األرض دم
  المكاف المي اهلل  دا  يةالكتابالقصة با ي بنال ي األرض دم هي المحكر المي بتمؼ حكالي  ك. أرض الميعاد

 .   ميراث عمى األرض  أرض يعيشكا فيهاكهايديهـ مكاف هايعمؿ شعب زء مف العهد  ف اهلل . لشعب 

 مف البداية  اهلل دعا ناس. ضهايستخدمهـ في هدؼ لكؿ األرال زء التالت مف العهد بيف اهلل كشعب   ن  
ـى اسْبمىؾى  "الرب  اؿ  . شعب   شعب  سراايؿ  بس المك كع أكبر مف كد  عىمىؾى أيمَّرةن عىًظيمىةن كىأيبىاًركىؾى كىأيعىظِّ فى ى ْب

ًميعي  ىبىاًاًؿ األىرْبضً . .. تىتىبىارىؾي ًفيؾى  ى اهلل .  ذنا مك كع عهد الرب كهدؼ الرب كاف مف األكؿ لكؿ األرض." كى
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ركا يستخدـ  براهيـ كشعب  سراايؿ يككنكا بركة لكؿ األمـ  يككنكا دليؿ عمى صالح كنعمة اهلل  كيظ ً  كعد
 . أعراؽ كأ ناس األرض  زم ما  منا  بؿ كد كحرفينا يقصد كؿ . م د  لكؿ شعكب األرض

هـ مكاف  كهاديهـ ميراث عمى ؿكها يب. أنا هاعمؿ شعب عهد" اؿ ل   . إلبراهيـ اهللهك د  الكعد المي  دا  
عشاف كد  لما نركح ألصحاح ." ميعمىف في كؿ األرضهاخمي م دم . كهاحقؽ مف خاللهـ هدفي. األرض

ـي . كبقى  براهيـ أىبْبرىاـكاف  بؿ كد  . نال ي الرب بيغير اسـ  براهيـ 17 معناها األب المرتفع  لكف  براهيـ  أىبْبرىا
 . المك كع لسة هايحمك أكتر. معناها أب ل مهكر كثير

ـي ايغير اسـ قعمى طكؿ بعد ما اهلل  اؿ  ن  . 17تعالكا معايا ألصحاح  ن  هايبقى أب ل مهكر إلبراهيـ   أىبْبرىا كاِإ
عىميؾى أيمىمنا كىأيثْبًمريؾى ؾى "اهلل  اؿ إلبراهيـ  . بيقكؿ  ي  6كبير  خمكا بالكك عدد  اسمعكا ال ممة " ًثيرنا ً دًّا  كىأى ْب

كفى " ال اية دم  ري ي ميميكؾه ًمنْبؾى يىخْب . ندرس  المرات ال اية كؿ ماهانشكؼ حا ات كتير في ًسفر التككيف " .كى
كهاتبقى ممك   .  ًسفر التككيف بينتهي بكصؼ شخص هايي ي مف نسؿ يعقكب  هاتخ ع لي  كؿ األمـ

الصكرة المي  دامنا هنا عف الممؾ المي هايي ي مف نسم  بتشاكر عمى الممؾ داكد  . ل ان كهايحكمهـ بصك
اهلل  17ك 16: 17بصكا كماف عمى التككيف . كبعد كد  عمى الممؾ يسكع  الممؾ ااتي  كاألمـ هاتخ ع لي 

مىهىا "هنا بيقكؿ إلبراهيـ عف سارة   رىأىتيؾى  ى تىدْبعيك اسْب ميهىا سىارىةي سىارىامي امْب ا . سىارىامى  بىًؿ اسْب ًطيؾى أىيْب ن كىأيبىاًركيهىا كىأيعْب
ميميكؾي شيعيكبو ًمنْبهىا يىكيكنيكفى . ًمنْبهىا ابْبننا  مف األياـ يبقى اهلل هايبعت ممؾ  كفي يكـ." أيبىاًركيهىا فىتىكيكفي أيمىمنا  كى
دم الصكرة المي  دامنا مف األكؿ هي . كؿ شعكب األرض  كؿ األمـ  ككؿ األ ناس هاتمتد كتشمؿمممكت  

اهلل هايبعت ممؾ مف نسم   كمممكة . كهدؼ لكؿ العالـ  ميراث أر ي  شعب عهد. في عهد اهلل مع  براهيـ
 15ك 12هك د  كعد اهلل إلبراهيـ في ًسفر التككيف أصحاحات . الممؾ د  هاتكبر كتشمؿ كؿ ممكؾ األرض

 . باختصار 17ك

ًسبى ي لى ي ًبرًّا"عهد د ؟ لى اؿرد فعؿ  براهيـ عكانت  ي   ألنها في  6: 15أنا باحب التككيف " .فىآمىفى ًبالرَّربِّ فىحى
 ن  كعد  براهيـ  12لما بيبدأ األصحاح بنككف عارفيف  ف اهلل  بمها في أصحاح . سيا ها بتقدـ مشهد عظيـ

   مت لي الكالـ د   بؿ كد يا رب  انت "فإبراهيـ  اؿ لمرب  . هايديم  نسؿ  بس لسة الكالـ د  ماتمش
 مت لي  ف نسمي . ق أنا حتى يا رب ماعنديش ابفد.    الخداـ المي عندم في البيتكماعنديش كريث 

يا  براهيـ ل   ك اؿ .    برةرَّر فراح الرب خى ." بس مفيش حا ة حصمتهايبقى عظيـ كهايبقى أمة عظيمة  
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كـى  ً " اًء كىعيدَّر النُّب ي تىطىعْبتى أىفْب تىعيدَّرهىاانْبظيرْب ً لىى السَّرمى ميؾى " كبعد كد   اؿ ل   ".ًف اسْب عارفيف  براهيـ ." هكىذىا يىكيكفي نىسْب
مفيش    . ماكانش عارؼ يتكمـ. مش بيقكؿ  ف  براهيـ  اؿ أم حا ة 15أصحاح .  اؿ  ي ؟ ما الش حا ة

 " .ًسبى ي لى ي ًبرًّافىآمىفى ًبالرَّربِّ فىحى "  6نال ي عدد كفي كسط الن ـك كالسككت   .ن ـك كصمت

 كهك د ." حصؿهام المي  مت مصدؽ  ف أنا . أنا مصد ؾ يا رب" براهيـ  اؿ في  مب   في تفكير   في  رادت   
هك د  معنى الخالص باإليماف؛ . اإليماف المي بنشكؼ بكلس بيتكمـ عن  في أماكف كتير في العهد ال ديد

نؾ تتبرر أماـ اهلل   نؾ تتصالح مع الهـ  .    نؾ تبقى في عال ة سميمة مع اهللكاِإ

 تقصد  ي   ف  براهيـ صدؽ الرب؟ يعني  ي   مف بالرب؟ "حد يقكؿ لي  

تعالكا . السيد الرباتغير بنعمة أك ن معنى  ف  براهيـ  مف بالرب  ن  . أك   في القصة هنا 4عايزكك تشكفكا 
 براهيـ . 12كبداية أصحاح  11أصحاح  القصة دم كمها ابتدت في نهاية. نفكر في الكالـ د  مع بعض

أك  12أك  11كماعندناش أم تمميح في أصحاح .   كدكؿ ناس كثنييف في أرض كثنيةأيكًر الْبكىمْبدىاًنيِّيفى كاف مف 
المبادرة كانت ." أنا محتاج أخمي  أبك شعبي"كاف في  حا ة تخمي الرب يقكؿ   براهيـ في أم مكاف   ف 
هاعمؿ "خمس مرات الرب بيقكؿ  . 3لػ  1مف عدد  12هاتال كا الكالـ د  في أصحاح . بالكامؿ مف عند اهلل

المك كع كم  مبني عمى مبادرة مف . مفيش كالـ عف المي  براهيـ هايعمم ." كذا  كاعمؿ كذا  كاعمؿ كذا
لي   براهيـ؟ . كجاهلل هك المي دعى  براهيـ لمخر." هابارك "اهلل هك المي بيقكؿ  . عمى أساس النعمة ناحية اهلل

انا مت كد  ف كاف في  . كاف عايش في نفس الفترة دم قاحنا عارفيف  فلي  ماكانش أيكب  . كلي  مش حد تاني
 اشمعنى اهلل اختار  براهيـ؟ . ناس تانية أحسف من  مك كديف

هك المي اختار  براهيـ . ل  براهيـهك المي دع. المي بنشكف  هنا بيقكؿ لنا  ف كؿ د  هك عمؿ نعمة اهلل
خمكنا نعترؼ  ف أبك الم منيف في الكتاب . المي هانشكفها في با ي  صة حياة براهيـ الفكرةبالنعمة  كهي دم 

ا الشخصية الممتازة د  كاف شخص عمى استعداد  ن  يكذب في كاـ مرة عشاف يحمي . المقدس ماكانش دايمن
 يمان  مرات  كاف عند  مشاكؿ فيد  شخص . ات  لفرعكف مصرد  شخص كاف خالص هايسيب مر. نفس 

شخصية اإلنساف أك اهلل بيكرينا  ف العهد مش عمى أساس . بس خمكا بالكك  ف اهلل  اصد الكالـ د . كتير  دنا
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يمان  نفس   هك دليؿ كد  بنشكؼ حياة  براهيـ كمها  كاِإ  عشاف. المي يقدر يعمم   لكف عمى أساس نعمة اهلل
 . مة اهللعمى نع

كثؽ في  رشاد السيد . الرب كثؽ في  رشاد السيد ن  : الك   التاني. السيد الرباتغير بنعمة الك   األكؿ  ن  
 . الرب

الرب  اؿ إلبراهيـ  . كمها كانت شكمها كد  ماينفعش تتحقؽ. تعالكا نفكر في الكعكد المي اهلل  الها إلبراهيـ
 2هك كسارة كبار في السف  كر ـ ر ـ كاحد كاف  .د  ماينفعش الحقيقة  فمع  ف " ف أب ل مهكر كبير كهاتؾ"

؟ كرايحة تكلد في عنبر الك دة ماشيةسنة  100كاحدة ست عندها  مثالن نال يهؿ ممكف . عقيمةكانت   سارة 
دم طب  كاألرض المي هايدخمهـ فيها كهاتبقى بتاعتهـ؟ . مفيش أمؿ. مش ممكف يككف د  شيء متك ىع

كمك كع البركة المي هاتركح لكؿ األمـ؟ هؿ ممكف يككف . بتاعت الكنعانييف  كدكؿ شعب  كمأرض 
كؿ حا ة شكمها م كاف مستعد يبيع مرات  أك يتخمى عنها لفرعكف مصر هايبقى بركة لكؿ األمـ؟ ؿالشخص اؿ

براهيـ مش عارؼ يعمؿ  ي  يف في مشكمت  مثالن  نال ي  براهيـ كاف أـ 15لك شفت أصحاح . مش نافعة  كاِإ
تخيمكا  براهيـ عماؿ يبص حكالي  كيال ي كؿ الخدـ ." كؿ المي عندم في العيمة خداـ"لما  اؿ ل    مع اهلل

براهيـ  اعد لكحد   كسارة  اعدة لكحدها. بتكع  عندهـ أك د هـ . عندهـ أك د كبنات متعمقيف في هدكمهـ  كاِإ
 . ا تنيف عندهـ عيقـ

 لي  مش بتباركنا بالطريقة. لي  يا رب؟ احنا عايزيف ابف" بنعاني مف العيقـ  كنقكؿ سنيف  5 عدت أنا كهيذر 
اتحقؽ كبقى عند  كريث؛ المي هك  لغاية ماد الكعد خما أ مف ك ت سنة؛ 25 براهيـ  عد بيعاني " دم؟
 .  سحؽ

. صالة  براهيـ في كسط ك ت الصراع كالمعاناة د   تعالكا نسمع. 1: 15ا معايا بسرعة عمى التككيف بصك
يىا  ىاًاالن "  1: 15التككيف  ـى ًفي الرُّب ْب ـي الرَّربِّ ً لىى أىبْبرىا ارى كىالى ـي »: بىعْبدى هًذً  األيميكًر صى أىنىا تيرْبسه .  ى تىخىؼْب يىا أىبْبرىا

ريؾى كىًثيره ً دًّا. لىؾى  ـي 2. «أى ْب ألف د  اسـ مف أسماء " السيد"كحطكا خط تحت كممة ." أىيُّبهىا السَّريِّدي الرَّربُّب »: فىقىاؿى أىبْبرىا
 . د  ا سـ المي بيعمف  ف اهلل هك المتحكـ في كؿ شيء.   كالمي معنا  السيد المهيمف Adonaiاهلل؛ أدكنام 
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ك   ابف ماعندكش  مف كؿ ناحية؛ كانت ال ممة حكاليف  براهيـككانت الدنيا  ممة عمى ااخر  حتى لما 
صحيح كاف بيحارب . لكنعانييف حكالي  مف كؿ ناحية  لكف كاف عارؼ  ف اهلل هك السيدكاأرض هايكرثها  

في مك كع اإليماف  كمش بنال ي  في كؿ لحظة عند   يماف  لكف في النهاية الصكرة المي عن  في كممة اهلل 
حتى كسط ال ممة  كاف كاثؽ  ف اهلل .  ن   مف بالربمعنى  كهك د .  ن  كاف كاثؽ في  رشاد الرب السيد

 . متحكـ في المشهد

يا  براهيـ  سيب بمدؾ  سيب ". كبيرةمخاطر  يتحمؿكاف عمى استعداد إليماف  براهيـ  ن  الك   التالت 
. 12دم الدعكة المي سمعها في أصحاح هي ." شعبؾ  سيب أهمؾ  سيب كؿ حا ة متعكد عميها كبتريحؾ

الرب  اؿ . ش حتى عارؼ هايركح فيففماكا. يبة عمي رد عميها عشاف يركح لكؿ حا ة غحا ة كاخً ساب كؿ 
ًض الَّرًتي أيًريؾى "ل     ف اهلل بي كد ل   15نشكؼ في أصحاح بكحتى لما ! مخاطرة أكبر مف كد ؟ قهك في." األىرْب

سنة كأكتر هايشكؼ فيها نسؿ  براهيـ ألـ  400  نال ي  بيتكمـ عف عهد  معا  مف خالؿ الطقكس المي شفناها
هايبقى في  . هايتعر كا لمعبكدية في أرض مصر. هايبقكا عبيد ألمة تانية. سنة 400هايت لمكا . كمعاناة

 بنال ي لكف !بيقكؿ إلبراهيـ يقدـ ابن  ذبيحة لما الرب 22د  احنا لسة ما بناش سيرة التككيف . تكمفة كبيرة
 . عند  استعداد يتحمؿ المخاطريـ هنا ق برا

بع إليماف االر لمك  كد  بيقكدنا لي  كاف  براهيـ عند  استعداد يتحمؿ المخاطر؟ . تعالكا نفكر سكا في السبب
مف كؿ عشاف كاف  عمى استعداد يتحمؿ مخاطر كبيرةكاف . كبيرةمكاف ة بي مف مف كؿ  مب  بكاف :  براهيـ

د  كاف ماشي عمى كممة اهلل . ماكانش  براهيـ هنا بيقفز خطكات  يماف في الظالـ. كبيرة  مب  بي مف بمكاف ة
ا أمينة المي في كعكد اهلل؛ األرض  كالشعب  كبركة بي مف بالمكاف ة  كاف. المكثكؽ فيها  الم كىدىة  المي دايمن

كاف كاثؽ  ف كعكد . اهلل أمينةكاف بي مف  ف كعكد هايمر بيها  م  براهيـ ؿكسط كؿ الصراعات اؿكفي . لألمـ
ف اهلل هايككف أميف مع نسم اهلل   . حقيقية كاِإ

لما نبص .  ل  الكعكد  لكف كماف كانت مكاف ت  هي كعكد اهللكانت : كد  يقكدنا لممعنى األعمؽ لمكاف ت 
ريؾى كىًثيره ً دًّا. أىنىا تيرْبسه لىؾى "نال ي اهلل بيقكؿ ل    1: 15التككيف عمى  ريؾى أنا "كفي  تر مات بتقكؿ ." أى ْب أى ْب

ـ  ف قً لما  براهيـ ؼً ." أىكيكفى ً لهنا لىؾى "رب بيقكؿ  ؿتال ي ا 8-7: 17كلما تبص عمى التككيف ." الكثير  دنا
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في الحياة هي في الرب كحد   كلما انت كماف الرب يكعدؾ  لما السيد الرب ممؾ الخميقة ًشبىع  ككفايت  
 . يكعدؾ بحا ة  هاتبقى المخاطرة شيء مقبكؿ  دنا ألنؾ عارؼ  ف المكاف ة كبيرة

عمى استعداد يمكت في كمعنا   ن  كاف : بالربكد  بيقكدنا اخر مككف مف مككنات معنى  ف  براهيـ  مف 
لما اتكمـ عف  براهيـ كتانييف  11كاحدة مف  ياتي المف مة المي في العبرانيف كخدت التعبير د  مف  .اإليماف

اًف مىاتى ه ي ىءً "زي  ك اؿ كد  حرفينا   . كانكا عايشيف باإليماف لما ماتكا. باحب أكم العبارة دم." ًفي اإًليمى
. الحقيقة  براهيـ ماكانش هايعيش لغاية ما يشكؼ تحقيؽ الكعكد دم. الحياة باإليماف طريقة عظيمة لممكت

الكالـ د  . شعب العهد المي هايسكف األرضعب اهلل  شكحتى عمى المدل القصير  ماكانش هايشكؼ 
  الكعكد المي هانشكفها في با ي ًسفر التككيف  كـ ماشافش  براهي. هايتحقؽ بعد  براهيـ بك ت كبير  كم

لكف كاف كاثؽ في الرب  كمات كهك عايش باإليماف  كد  يكرينا حقيقة  . خركجصكرة الفداء المي في ًسفر اؿ
فر مف المي هانشكف  بيتـ في سً كهي  ف المي كاف  براهيـ مآمف بي  ككعكد اهلل لي   كانت أعمؽ بكتير 

دخؿ بالشعب أرض الميعاد  ر الالكييف  أك العدد أك التثنية  ك  حتى لما يشكع ك  حتى ًسؼ. الخركجالتككيف ك
 . ك  حتى عصر الق اة  ك  حتى لما    ممؾ عمى شعب اهلل  الممؾ داكد

زم ما  منا المرة المي . الكعكد دم كانت بتتكمـ عف شيء أعمؽ بكتير  دنا مف كؿ د  هي  ف كؿالحقيقة 
 . فادينام بيسكع المسيح ؿفاتت  كؿ  صة في الكتاب المقدس بتهمس باسـ يسكع كتشاكر عمى الفداء اؿ

حياة  براهيـ ألف . يسكع المسيحهك الكعد المي  براهيـ بيشاكر لنا عمي   المي  تشكفكاعايزكك عشاف كد  
يمان  بيشاك الكعد القديـ  لكف الرب  العهد القديـ كاف.  ديد مع شعب  ركا عمى يكـ هايعمؿ في  الرب عهدكاِإ

 . هايعمؿ شعب عهد  ديد

اهلل بينزؿ في صكرة الم مرة  ككاف ماشي كسط الحيكانات الميتة  15شفنا في العهد مع  براهيـ في التككيف 
المي العهد ال ديد  كاأل مؿ مف كد    ن  في." لك ماكنتش أميف لمعهد د  أبقى ممعكف"كك ن  بيدم رمز يقكؿ  

بيف اهلل كشعب   بنال ي اهلل في صكرة  نساف كبيتحمؿ هك فعمينا المعنات المي بسبب خطايانا عشاف نككف 
 . شعب 
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ارى "اسمع  . 14-13: 3المي مكتكب في  الطية كهك د  بالظبط  اىلْبمىًسيحي افْبتىدىانىا ًمفْب لىعْبنىًة النَّراميكًس  ً ذْب صى
ًمنىا  تيكبه  لىعْبنىةن ألى ْب شىبىةو »: ألىنَّر ي مىكْب مىى خى مِّؽى عى مْبعيكفه كيؿُّب مىفْب عي ـً ًفي الْبمىًسيًح يىسيكعى  . «مى ـى ًلأليمى ًلتىًصيرى بىرىكىةي ً بْبرىاًهي

كحً  اًف مىكْبًعدى الرُّب كهانتكمـ أكتر في المرات ال اية يعني  ي  نككف شعب عهد  لكف خمكنا نكتفي " .ًلنىنىاؿى ًباإًليمى
فىًرحى "  56: 8في يكحنا بالمكتكب  ًمي فىرىأىل كى ـي تىهىمَّرؿى ًب ىفْب يىرىل يىكْب ْـب ً بْبرىاًهي  ." أىبيككي

.  براهيـ كاف عارؼ  يمكف ماكانش عارؼ كؿ التفاصيؿ  لكف كاف عارؼ  ف اهلل بي هز حا ة لشعب 
اهلل م رد ميراث المك كع مش . اهلل كاف بيعمؿ شعب عهد  ديد. المك كع كاف أكبر مف المي يقدر يتخيم 

أرض الميعاد  كنعاف  صكرة رااعة  . د  اهلل هايدم شعب  ميراث كعدهـ بي  في السما. كعد بي  عمى األرض
اهلل  كح كرالشركة مع اهلل  شعب اهلل  . كمك كدة في كؿ حتة في الكتاب المقدس  بس صكرة مش كاممة

 . لكعد بالسمامش هايكتمؿ في حقيقت  الكاممة    في المسيح كمف خالؿ ا

بصكا كاتب العبرانييف  اؿ  ي  عف حياة  براهيـ  . 11الكالـ د  كماف مكتكب عف  براهيـ في العبرانييف 
اًكيًّا" ؿى  أىمْب سىمى طىننا أىفْب ى لًكًف اافى يىبْبتىغيكفى كى ْـب . كى ْـب  ألىنَّر ي أىعىدَّر لىهي تىًحي ًبًهـً اهللي أىفْب ييدْبعىى ً لهىهي ًدينىةن ًلذًلؾى  ى يىسْب ." مى

تَّرى بىذىؿى ابْبنى ي . "الحياة األبديةلنا ف ـى العهد ال ديد بيسكع المسيح المي ضى هي دم صكرة  ـى حى هكىذىا أىحىبَّر اهللي الْبعىالى
يىاةي األىبىًديَّرةي  ًمفي ًبً   بىؿْب تىكيكفي لى ي الْبحى الميراث في السما  كهنا عمى األرض  " .الْبكىًحيدى  ًلكىيْب  ى يىهْبًمؾى كيؿُّب مىفْب يي ْب

 . تسبيح مف كؿ األرضالرب هاي مع 

أنا هابارؾ كؿ شعكب األرض مف "أكؿ ك كد شعب  سراايؿ  بنال ي  ف اهلل بيعمف  مف األكؿ خالص مف 
كؿ "الرب  اؿ  . 3: 12كد  الكعد المي في التككيف ." خالؿ شعبي  مممكتي هاتمتد لكؿ شعكب األرض

 بنشكؼكلما ني ي لنهاية الكتاب المقدس  . بقى في  شعب عهد." شعب عمى األرض  هايتبارؾالشعكب  كؿ 
ده أىفْب يىعيدَّر ي  "  10-9: 7 ية بنقكلها كتير هنا في الكنيسة  الر يا  تىًطعْب أىحى ْـب يىسْب عه كىًثيره لى مْب ذىا  ى تي كىاًِإ بىعْبدى هذىا نىظىرْب

ـً كىالْبقىبىاًاًؿ كىالشُّب  ًفي ًمفْب كيؿِّ األيمى ًبًميفى ًبًثيىابو ًبيضو كى كًؼ  ميتىسىرْب ري ـى الْبخى ا ًش كىأىمى ـى الْبعىرْب ا عيكًب كىاألىلْبًسنىًة  كىاً فيكفى أىمى
تو عىًظيـو  ىاًاًميفى  كْب كفى ًبصى ريخي ْـب يىصْب ًؿ كىهي ْـب سىعىؼي النَّرخْب كؼً »:أىيْبًديًه ري ًلمْبخى ًش كى مىى الْبعىرْب اًلًس عى " .«الْبخىالىصي إًللًهنىا الْب ى

 ن  هايي ي يـك لما هايي ي كؿ شعب كيقؼ  داـ عرش    12م الصكرة المي اهلل كعد بيها في التككيف دهي 
   في يسكع القدير الممؾ  لما   ينفع  ماكانش الكالـ د . كيككف اختبر بركة الخالص  كيرنـ بتسبيح اهلل

 . هك د  الممؾ المكعكد. المسيح



14 
 

مف أكؿ العهد ال ديد بنال ي مك كع ."  براهيـ"افتتح العهد ال ديد بكممة لما ني ي لمعهد ال ديد نال ي متَّرى 
د  الممؾ  هك.  براهيـ كا ح ألف متَّرى كاف  اصد يكرينا  ف يسكع هك الممؾ المكعكد المي مف نسؿ  براهيـ

 . المكعكد  كمممكت  هاي يمها يـك مف اإلياـ كتتمتع بيها كؿ شعكب األرض

أك األعماؿ  20-18: 28أك متَّرى  16: 3يةى الكنيسًة باإلرساليًة لـ تبدأْب عندى يكحنا  فَّر كص"في  كاتب  اؿ  
 فَّر ر بةى اهلًل ككعدى اهلًل كاف أن  في يكـو مف األياـً سي تمعي كؿي شعبو مف . 3-1: 12بؿ في التككيف  8: 1

 ." شعكًب األرًض حكؿى عرًش  كيسبحكن 

دلك تي ماسمعكش بشارة  ير منهـ لغايةتا في الهند دلك تي  كالمي ؾكد  معنا   ف   ؼ الشعكب المي حكالي
. هك  ف كؿ شعب مف الشعكب دم هايختبر بركة اهلل في يـك مف اإلياـك 12كعد في التككيف اإلن يؿ  ليهـ 

  12الحقااؽ دم المي في التككيف . كأنا كانت شعب العهد مع اهلل عندنا امتياز  ننا ناخد لهـ البركة دم
في حياتنا  نشكفهادم حقااؽ حية كنقدر  سنة  4000مش م رد  صص في العهد القديـ بقالها  17ك  15ك

 . النهاردة

ـي ًباهلًل "لما بكلس اتكمـ عف  يماف  براهيـ ك اؿ   4كد  ي يبنا إليماف المسيحييف  أنا باحب ركمية  فىآمىفى ً بْبرىاًهي
ًسبى لى ي ًبرًّا ًسبى لى ي ًبرًّا": بعد ما بيقكؿ .اسمعكاحا ة  ميمة   في بس ." فىحي تىبْب ًمفْب "بيقكؿ  "  فىحي ْـب ييكْب لًكفْب لى كى

ـى  ًمفي ًب سىبي لىنىا  الَّرًذيفى ني ْب ا  الَّرًذيفى سىييحْب في أىيْب ن ًمنىا نىحْب ًسبى لى ي  بىؿْب ًمفْب أى ْب دى ي أىنَّر ي حي ًمً  كىحْب بَّرنىا ًمفى أى ْب ـى يىسيكعى رى فْب أى ىا
كىاتً  أنا كانت اتحسب لينا الًبر بنفس طريقة  براهيـ  المي هي اإليماف؛ حقيقة  ف الكتاب بيعممنا  ف اؿ" .األىمْب

 . باإليماف باهلل

يعني  ي  بالنسبة لؾ كبالنسبة لي  ننا نصدؽ اهلل؟ يعني  ي  بالنسبة لؾ كبالنسبة لي  ننا نختبر اإليماف زم ما 
 عمؿ  براهيـ؟ 

. عمؿ زي ي مف بنعمة السيد الرب  خمكنا ف كاف  براهيـ. كنستمتع بنعمة اهلل نقبؿأك ن  أحب أش عكك  ننا 
صدؽ اهلل لما يقكؿ لؾ . لك كنت  بمت نعمة اهلل  بؿ كد   أطمب منؾ النهاردة  نؾ تصدؽ اهلل. خمكنا نقبمها

لؾ خميقة  ن  بيحبؾ  كصدؽ اهلل لما يقكؿ لؾ  ن  هايغفر لؾ خطاياؾ  كصدؽ اهلل لما يقكؿ لؾ  ن  هايعـ
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ممؾ كصاحب السمطاف عمى حياتؾ  كهك المي يستحؽ كؿ اؿكصدؽ اهلل لما يقكؿ  ن  هك الرب .  ديدة
 . عبادتؾ  كهك المي بيشبع ر باتؾ

 .  مف باهلل كا بؿ نعمت 

احنا  زء مف خطة . نا كانت  زء مف عاامة عهد الربأ. فكر في الكالـ د . استمتع بيهاكأكؿ ما تقبؿ نعمت   
الحقيقة دم . أنا كانت مف نفس النسؿ المي  تفدا بالنعمة عف طريؽ اإليماف. ء المي ابتدت بإبراهيـالفدا

ا في المكاف المي أنا في  دلك تي  ألف حكاليا  مميكف نسمة مايعرفكش حا ة عف  81بتفرحني  دنا  خصكصن
بافكر  ماسمعكش حا ة خالص كف ليؿ  دنا عف اإلن يؿ  كيـبشارة اإلن يؿ  كبقالهـ أ ياؿ مايعرفكش    الؽي 

 . في حياتي أنا كحقيقة  ني  تكلدت في بياة سمعت فيها اإلن يؿ عممينا مف أكؿ ما اتكلدت

. في  تتكلدانش ليَّر اختيار في المكاف المي اأنا اتكلدت في بياة اإلن يؿ مك كد فيها في كؿ حتة  كماؾ
حتى المي بيسمعكنا  هؿ كاف ليؾ اختيار تتكلد فيف؟ الحقيقة  ننا كمنا هنا  ك. اتكلدت في البياة دم بنعمة اهلل

ن يؿ المسيح كمنا اتكلدنا ينا مالييف الناس ماتكلدكش في نفس ؿفي  فع بس. في بياة نسمع فيها عف نعمة كاِإ
مة السيد الرب ق  حنا؟ الحقيقة  ف كؿ د  عمؿ نعيـ؟ ليالبياة بتاعتي   شمعنى أنا؟ كاشمعنى انت؟ لي   برا 

 . هانتكمـ عف المك كع د  بعد شكية صغيريف. المي متعنا بالخالص  كمع النعمة دم في  مساكلية كبيرة

 يماننا نفس  هك دليؿ عمى . احنا شعب اتخمص مش بسبب أعمال . لكف خمكنا نقبؿ كنستمتع بنعمة اهلل
 . خمكنا نقبؿ كنستمتع بنعمت . السيد عنا بشارة اإلن يؿ كاست بنا ليها هي دليؿ عمى نعمةحقيقة  ننا سـ. النعمة

. خمكنا نعمؿ كد  في حياتنا.   زم ما  براهيـ كاف كاثؽ في  رشاد اهللخمكنا نثؽ في  رشاد اهلل كنطيع ثانينا  
ي  المي مش ماشي ككيس في حياتؾ  . دلك تي زم ما كنت عايز أنا ماعرفش  ي  المي بيحصؿ في حياتؾ  كاِإ

يمكف في  . 15ك 12يمكف يككف في  كاـ أسرة في الكنيسة هنا بيعدكا بنفس مشكمة العقـ المي في التككيف 
كنا بنعاني مف المشكمة دم  بؿ كد    Heather مت لكك  ف أنا كهيذر . أزكاج بيعانكا مف المشكمة دم

ممكف تككف مستني حا ة . تاني في حا ةالمشكمة يمكف .  ت دماكعارفيف األلـ المي بيبقى في الح
تحصؿ  مستني اهلل يعمؿ حا ة خاصة في حياتؾ  كمش بايف  نها هاتحصؿ في الك ت المي كاف نفسؾ في   

 . كمش عارؼ لي 
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في طريقنا  ننا نتبنى طفؿ تاني  كمف مكاف مش بعيد عف هنا؛ مف  Heatherف أنا كهيذر  انتك عارفيف 
عممنا كؿ المي نقدر عمي   لكف نيباؿ دلك تي . يرة  كمتكعشاف أبقى أميف معاكك  احنا  ابمنا مشاكؿ ؾ. نيباؿ

كـ  كالنتي ة  ن  ماكصمناش أم أخبار عف المك كعؿ بالنسبةمش مستقرة   بنصمي Heatherهيذر  كأكأنا . لحي
مستكل الفقر كمعدؿ كفيات األطفاؿ . يا رب  أنا مش فاهـ لي  في  أطفاؿ كتير تعبانيف في البمد دم"نقكؿ  ك

لي  مافيش حا ة بتحصؿ؟ لي  . كاحنا عايزيف نتبنى طفؿ. في  أطفاؿ في احتياج شديد. هنا عالي  دنا
عايز أش عكك ." شاد الرب كرعايت احنا محتا يف نثؽ في  ر"كهنا بيبقى  ـز نقكؿ  " المك كع مش بيتحرؾ؟

 . النهاردة  كيمكف تككف دم رسالة لحد منكك بيمر بالحالة دم دلك تي

كحتى لك بقالؾ سنيف مستني  ثؽ . عمى كؿ شيء  كهك عارؼ المي بيعمم  سيداهلل . صدؽ  رشاد اهلل كطيع 
 . في 

كمعنى اإليماف باهلل  هك خمكنا نف ؿ  ثالثن   المي نفسي  ننا نتش ع بي  ككنيسة  عمى أساس  صة  براهيـ
لما نشكؼ  براهيـ بيتخمى عف كؿ حا ة  بنشكؼ صكرة لمي يسكع عايزنا نعمم ؛ . كبيرةنقكـ بمخاطرات 
 . هك د  معنى اإليماف باهلل." أترؾ كؿى شيءو كاتبعني". نسيب كؿ حا ة

 دمت  في مكاف بؿ كد   ن    ى حيات  كخ مت لكك . William Careyلما با كؿ الكالـ د  بافتكر كيمياـ كارم 
ساب عيمت   كأر    . سنة 40ساب  ن مترا ك   الهند  ك  ى هنا بعد كد   1793سنة . مش بعيد عف هنا

. مرات  األك نية ماتت. سنة مف حيات  هنا 40  ى . سنة  كمار عش أ ازة ك  مرة 40عاش هنا . كراحت 
سنة مف الخدمة  كاف بيتر ـ  20سنة  بعد  20بعد ما    هنا بػ . أللـمر بكؿ أنكاع ا. مرات  التانية ماتت

كاف ك تها برة  .Serampore سيرابمكر الكتاب المقدس كبيعمؿ كؿ حا ة  حصمت حريقة في بيت  في مدينة
تر مات  10حصمت حريقة كأكمت  امكس كاف كتب   ك كاعد نحكية كتيرة كتبها  . Calcuttaفي مدينة كالكاتا 

كؿ المي تعب . كم  اتحرؽ. سنيف 6لكتاب المقدس كانكا  ربكا يتطبعكا  كتر مة كاف شغاؿ عميها بقال  في ا
في أمسيةو كاحدةو "بعد ما عرؼ بالحريقة  اؿ كد   . سنة اتحرؽ  مش كم   لكف كمية كبيرة من  20في  بقال  

ـي م هكدً   لى  األمكرً كنتي  د كصمتي ببعًض ! صاءليس عنها استؽ اهللً  طرؽى  كـ أفَّر . سنكات  صيرة  تـ التها
. نفسي مني تهناةى   لي  مف كماؿو في العمؿ  ككنتي أنظري لعمًؿ اإلرسالية أن  يستحؽي  الكصكؿي  أ صى ما يمكفي 

أكثر  ألرا   كأ مفى ب   كأرل أفَّر اهللى هك ل   نظرى أل لسببو بسيط؛ كهك أفْب أعكدى   لقد أك عني الربي حتى األرضً 
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خمكا بالكك مف ." تك ع أمكر عظيمة مف اهلل  كاعمؿ أمكر عظيمة هلل: "هك Careyر كارم اكاف شع."  اازتي
كلما تعمؿ كد   .  مف  ف اهلل هايديمؾ حا ات عظيمة. تك ع أمكر عظيمة مف اهلل  صدؽ اهلل. التريب هنا

يستحؽ كعارؼ  ق فألنؾ عارؼ عمؿ أمكر عظيمة هلل   . هاتال ي المك كع د  بيظهر في مخاطرات عظيمة
. فكركا في الكالـ د . نف ؿ م منيف بالمكافآت الكبيرةكخمكنا  نقكـ بمخاطرات كبيرةخمكنا ككنيسة .  ن  صالح

هايدينا كؿ المي نحتا   في كؿ . هايرشدنا. هايككف معانا. عايزيف  ي  أكتر مف كد ؟ احنا عندنا كعكد اهلل
احنا عندنا كؿ . مش م طريف نعيش بطرؽ العالـ. عالـمش م طريف نتمسؾ بالحا ات المي في اؿ. ك ت

. كفي  حا ة أعمؽ مف كد   احنا عندنا اهلل المشبع كهك مم  نا كأ رنا العظيـ. شيء محتا ين  في كعكد اهلل
ؽ كأعمؽ في الك ت ـ ـك بيها الكنيسة كالمي بنقـك بيها ك فراد  خمكنا نخميها أعتكبالنسبة لمت حيات المي ب

خمكنا نككف زم  براهيـ  عندنا استعداد نقكـ بمخاطرات . ننا كاثقيف  ف مكاف تنا في الرب عظيمةال ام  أل
 . كبيرة ألننا مف  مكبنا م منيف باأل ر العظيـ

خمكنا نقدـ   كأخيرنا  كن مف بالمكاف ة  كنقكـ بمخاطرات  كنثؽ كنطيع  رشاد   نقبؿ كنتمتع بنعمة اهللخمكنا 
 . خمكنا نق ي عمرنا بنعمف  يماننا. اكنعمف  يمانفحياتنا  

 مت لكك عن   بؿ .  Graham Stainesفي  اسـ مشهكر هنا بيف المسيحييف في الهند كهك  راهاـ ستاينز 
ذاـمر ى اسنة  ك اد  رسالية ؿ 34  كاف بقال  مرسؿ هنا 1999في سنة كد    سنة خدمة كاف  34بعد . ل ي

سنيف   6  المي كاف عند  Timothyسنيف  كتيمكثي  10  المي كاف عند  Philipهك كك د  ا تنيف؛ فيميب 
العصابة حر ت العربية  كاتحرؽ . كانكا في العربية  كف  ة طمعت عميهـ عصابة مف المتشدديف الهندكس

.   هـ المي عاشكاEsther  كبنت   ستر Gladysمرات   الديس .  راهاـ كك د  ا تنيف في العربية كماتكا
بعد الحادثة بكاـ يكـ  الكالـ د  اتنشر في كؿ  مرات  أك أرممت   الت  ي  Gladysككا تسمعكا  الديس عايز

أنا   أشعري بمرارةو  أك بالغ ب  لكفَّر عندم . عندم رسالةه كاحدةه لمشعًب الهندم"  الت  . ال رايد في الهند
ـى نفسى  عف ر بةن كاحدةن كبيرةن  كهي أفْب يككفى لكًؿ مكاطفو في هذا البؿ د عال ةه شخصيةه بيسكًع المسيح الذم  ىدَّر

منا حياتنا دِّ أل   حنا ؽى "لهـ  ؿ هي كبنتها كيسيبكا البيت  لكف  الت زِّ كاف الناس فاكريف  نها هاتعى ." خطايا 
هي  الهندي . هـ لهذا البمددمَّر بحياتً ؿى لقد  حى زك ي ككى "  كد  ك الت. الرب دعانا لمخدمة في الهندكلمهند  
 13  المي كاف عندها Estherالحا ة الع يبة  ف بنتها  ستر ." المحتا يف ـى أتمنى أف أبقى هنا كأخدي . كطني
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شيء حمك  ف الكاحد يمكت في حياة ." يمكتى مف أ ًم  أحمدي الربى الذم رأل أبي مستحقنا أفْب "سنة  الت  
 . اإليماف

خمكنا مف كؿ . بصفتنا كنيسة  بصفتنا شعب عهد الرب ال ديد  كاتغيرنا بالنعمة  خمكنا نقكـ بمخاطرات كبيرة
لما بابص عمى الم تمع المي انتك . كتعالكا نق ي حياتنا عايشيف باإليماف.  مكبنا ن مف بالمكاف ة الكبيرة

هنا  كفي األماكف المي هانركح لها كاحنا شايفين  كرايا د   باشكؼ نتي ة عمؿ  يمانكك كا حة في المكاف 
 يمانكك كا حة في األمهات كاألطفاؿ كااباء المي سمعكا  عمؿأنا باشكؼ نتي ة . مك كديف هنا في الهند

يماف اهلل المي فيكك. بشارة اإلن يؿ  المي  ـ لممسيح هنا  . أطفاؿ عايشيف كبيكبركا بسبب نعمة اهلل كاِإ

ة مف المكاف د   هك خمكنا نحاكؿ أكتر في األياـ ال اية نق ي حياتنا ككنيستنا المي عايز أ كل  لينا ككنيس
بعد ك ت  ميؿ هانفرح ب ع اء  دد بين مكا لعاامة اإليماف في الكنيسة  دخمكا في عال ة عهد . بنعمف  يماننا

 . ماف في كنيستنافرد السنة المي فاتت  ان مكا لعاامة اإلم 400أكتر مف . معانا في الكاـ سنة المي فاتكا

ن كد عمى عهكدنا مع بعض  مش بمعنى العهد زم عهد الرب مع  براهيـ أك مع مكسى  لكف أنا باصمي  ننا 
احنا هانمسؾ في  يديف بعض ألننا شعب عهد "اتمنى نقكؿ  . م بمعنى ارتباطنا ببعض ككنيسةلؿالعهد ا

كمش هانعيش في العالـ د  كك ن  كطننا  ك  هانتمسؾ ب مكر  الرب ال ديد كعندنا الكعد بالحياة األبدية 
 ." لكف هانقدـ حياتنا لخطة اهلل لمعالـ. العالـ

  أك في أماكف الم اعة في  Birminghamكسكاء في الم تمع المي في  كنيستنا  سكاء في مدينة برمين هاـ 
ختبر في  كماؿ بركة اهلل إلبراهيـ  مع حياتنا عشاف خاطر اسم   كهانستنى اليـك المي هاف هانكرسالهند  

 .   مكع ماحدش يقدر يعدها كنقدـ ل  تسبيح مف كؿ شعب؛ تسبيح مف كؿ األرض

باشكرؾ عمى عممؾ في عيمة . ز ك كدم كراعي ل ماعة الم منيف دمايا أبانا  أنا باشكرؾ عمى امتي
ا في الػ  انا كا ؼ في ذهكؿ مف المي باشكف   م فاتكا دكؿ ؿشهكر اؿ 4الم منيف دم لسنيف طكيمة  كخصكصن

  المي عممت  في  مكب الر اؿ كالسيدات Birminghamت  كممتؾ في برمين هاـ حكاليَّر دلك تي كثمر لمي عمؿً 
يا رب  باركنا احنا شعبؾ . شعبؾ اطمب البركة عمينا احناباصمي لؾ يا رب ك. المي مك كديف في الكنيسة
عشاف الناس المي حكالينا  اباركف.   كتتبارؾ بينا كؿ شعكب األرض Brook Hillsالمي في كنيسة بركؾ هيمز 
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.   يتبارككا بانتشار اإلن يؿ Birminghamفي الشيغؿ كفي السىكىف يتبارككا  عشاف الناس المي في برمين هاـ 
عمؿ كممتؾ عف طريؽ  يشكفكا  نؾ صالحككماف يا رب  عشاف الناس المي في الهند كالشعكب المي في البمد 

 .  بي مف بيؾ Brook Hills  كألف شعب كنيسة بركؾ هيمز  Brook Hillsفي شعب كنيسة بركؾ هيمز 

احنا مستنييف يا رب اليـك المي هانت مع في  حكاليف عرشؾ كنسبحؾ  ككؿ الشعكب هاتم د المسيح لألبد 
. كنت مع كنسبح  طكؿ األبدية. يدةدنا بالحياة األبدية  كخالنا شعب  ديد  كخالنا في مكانة جدألن  كع

بنصمي في اسـ . كلغاية اليـك د   كعشاف الهدؼ د   خمينا يا رب نف ؿ أمناء كساعدنا يككف عندنا  يماف
 .  ميف. يسكع

 


