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  3الجزء   -الفداء تاريخ

 .أبك اليتامى :عشر الخامسالفصؿ 

 ديفيد بالت . د

25 \ 4 \ 2010  

 . 10عاؾ، افتح معايا مزمكر اؾ كتابؾ المقدس، كيا ريت يككف ـلك مع

ابتدينا في إجراءات التبني قبميا بكاـ  Heather، كنت أنا كىيذر Brook Hillsفي أكؿ مرة أكعظ ىنا في كنيسة بركؾ ىيمز 
غريبة عمى األكساط المي كنا فييا، ماكناش نعرؼ حد اتبنى كلد قبؿ كده، فمما كنا بنشارؾ نعمؿ حاجة بككنا نيعتبىر . شير

  . كانت حاجة غريبة عمييـ. الناس إننا ىانتبنى كلد، كانكا بيتفاجأكا

د كنا فيو ىنا، اتشاركنا مع ناس إننا ىانتبنى كلد، كماالقيتش ، كأنا فاكر إف في أكؿ يكـ حى Brook Hillsينا بركؾ ىيمز فمما ج
ككأنيـ عايزيف " ياه؟"كنالقي الرد، ." كاحد"فقمنا، " ىاتتبنكا كاـ كلد؟"ده حتى السؤاؿ المي كنت باالقيو ىك، . حد ىنا بيتفاجيء

 ." نا ىنا بنتبنى أكالد كتيركاحد بس؟ اح"يقكلكا لي، 

عالف عف كأنا باشكر الرب عمى أىمية التبني المي شفتيا ىنا في الكنيسة لسنيف كتير، كده دليؿ عمى نعمة اهلل،  إنجيؿ اهلل كا 
بالنسبة لمي ماكانش مكجكد . كأنا باشكر الرب عمى نعمتو فيكك، كالمي ظيرت بطريقة جديدة السنة المي فاتت. في الكنيسة

اىلدّْيىانىةي الطَّاًىرىةي النًَّقيَّةي ًعْندى اهلًل اآلًب "، 27: 1مكتكب في يعقكب . ىكر، فاحنا كنا بندرس رسالة يعقكبش 10أك  8انا مف مع
كعمى أساس كده اتصمنا بإدارة المكارد البشرية في مقاطعة شيمبي ! جممة قكية." اْفًتقىادي اْليىتىامىى كىاألىرىاًمًؿ ًفي ً يقىًتًيـْ : ًىيى ىًذهً 
Shelby  ،سر البديمة أك بالنسبة لمك كع األي المقاطعة  ىؿ فيو احتياجات ىنا في" محتاجيف حاجة؟"بتاعتنا ىنا، كقمنا ليـ
ف حككا تاني كقالكا " ـ عيمة عشاف األكالد دكؿ؟محتاجيف كا"فسألناىـ، ." عندنا كتير"فالمسئكليف  حككا كقالكا لنا، " التبني؟
كبعد أسبكعيف مف كقت ما درسنا يعقكب أصحاح ." حا ر"فقمت ليـ، ." أسرة 150مش معقكؿ نالقي . دم تبقى معجزة"لي، 

. عايزيف نرعى أكالد مف منطقتنا"أسرة ممكا استمارات كقالكا،  160كفي الميمة دم . عممنا اجتماع تنكيرم ىنا في المكاف 1
المي في  العائالت. كانتك عممتكا كده." بالميؿتح نو بإيديف عايزيف ن مف إف كؿ طفؿ في بمدنا، عمى قد ما نقدر، يتمتع 

كالمي ماعممكش . فيو ناس ابتدكا يتبنكا أكالد، كناس تانييف كانكا أسر بديمة. الكنيسة ىنا أخدكا تدريبات، كمشيكا في اإلجراءات
 . ألسرؿ دعـكده عممكا شبكة 
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لك كاف فيو  بيقدمكا معكنة. ىايقكمكا بدكر األسر البديمةعندنا شبكة عالقات بيف العائالت لتقديـ الدعـ لمعائالت المي 
أنا بامجد . كفيو مجمكعة صالة لممك كع كمو. احتياجات في المالبس، احتياجات لمنقؿ، أك في أثاث البيت، أك أم شيء

بيتصمكا كيقكلكا  Birminghamلقيت كنايس تانية في برمينجياـ . كالمك كع ماكقفش عمينا بس. الرب عمى نعمتو المي فيكك
ازام نعرؼ نعمؿ زيكك عندنا في الكنيسة، "قينا كنايس تانية مف كاليات تانية بيتصمكا يقكلكا، كؿ." عايزيف نشترؾ معاكك"لنا، 

 . مجدنا لمرب" أك في الكالية؟

فتعالكا . كتير زم دمكزم ماقمت لكك، إف فيو قصص تانية . كعايزيف نفرح 10كالنياردة عايزكك تبصكا معايا عمى مزمكر 
، 10لما نقرا مزمكر . كعايزيف نفتكر كماف المي بنعممو ككنيسة كمعناه إيو في الكقت المي جام. نامنفرح بالمي اهلل بيعممو كسط

 ." اليتيـ"حطكا دايرة عمى المرتيف المي فييـ كممة 

ـي اْلًمْسًكيفي أىْمرىهي "، 14أكؿ مرة مكجكدة في عدد  مّْ كفي عدد . لى كممة اليتيـ ىناحطكا دايرة ع" .أىْنتى ًصْرتى ميًعيفى اْليىًتيـً . ًإلىْيؾى ييسى
ؽّْ اْليىًتيـً تيًميؿي أيذينىؾى "مكتكب،  18 ركز عمى الرب . كممة اليتيـ ىنا مش جاية مف فراغخمكا بالكك، إف . حطكا دايرة ىنا." ًلحى

 . مف أكؿ ما قرينا لغاية دلكقتي المي مكجكد في الكتاب المقدس كمو،المعنى ده 

الرب إداىـ ىنا . 20، كده بعد الخركج 22: 22خركج . ماعندناش كقت نشكؼ كؿ اإلشارات في الكتاب، لكف ممكف تكتبكىـ
مىةو مىا كىالى يىًتيـو "، 22: 22الرب بيقكؿ في الخركج . كالنامكس، الكصايا العشر الرب بيظير نفسو مف البداية " .الى تيًسيْء ًإلىى أىْرمى

، لما اتعاد 18-17: 10في التثنية الكالـ ده تاني بنشكؼ كبعديف . في النامكس إنو ىك المي بيدافع عف اليتيـ كبيحميو
ـْ ىيكى ًإلوي اآلًليىةً "، 17: 10مكتكب في التثنية . العدديف دكؿترتيب كأنا باحب . مكس عمى الناسالنا كىرىبُّ  ألىفَّ الرَّبَّ ًإليىكي

ْشكىةن  كًه كىالى يىْقبىؿي رى ذي ًباْلكيجي بَّاري اْلمىًييبي الًَّذم الى يىْأخي ـي اْلجى فده عدد بيكرينا عظمة الرب، كبعديو عمى طكؿ " .األىْربىاًب، اإًللوي اْلعىًظي
ؽَّ اْليىًتيـً "، 18مكتكب في عدد  اًنعي حى ده المكتكب في . ق برعايتو لميتيـىنا إف الرب إلينا، بيظير عظمتو كجالؿبنشكؼ ." الصَّ

لمعدؿ مع اليتيـ ، الرب بيقكؿ لشعبو، إف العبادة الحقيقية تقكد 17-16: 1إشعياء نركح لؤلنبياء، تعالكا كماف . النامكس
. ، بيتكمـ كماف عف العبادة في شعب الرب7-5: 7بعد كده كماف في إرميا . كده مش سميمةالعبادة مف غير . كرعاية اليتيـ

 . المزامير، كيعديف في كاإلنبياء، النامكسفعندنا . العبادة الحقيقية بتيتـ باليتيـ. الرب قاؿ ليـ الـز تيتمكا

كده مثؿ . 5: 68ق المكتكب في مزمكر ىك ده اسـ. اليتامى، مكتكب إف الرب ىك أبك 5: 68، كمزمكر 10ىنا في مزمكر 
 . الرب قرر إنو يرعى اليتيـ. في النامكس، كاألنبياء، كالمزاميرالكالـ ده مالي الكتاب المقدس كمو، . لمتك يحكاحد 
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كبعديف عايزيف نشكؼ . 10عايزيف نشكؼ السياؽ المي جو فيو المرتيف المي اتكتب فييـ عالقة الرب باليتيـ في مزمكر 
تعالكا نشكؼ . مميكف 147مميكف يتيـ، كفيو ناس بيقكلكا  143في عالـ بيقكلكا إف فيو عالقتنا احنا إيو بالكالـ ده ككنيسة 
 . مميكف يتيـ 147كممة اهلل بتقكؿ لنا إيو في عالـ فيو 

 10مزمكر 

يًؽ؟ 1 اذىا تىْختىًفي ًفي أىْزًمنىًة ال ّْ اذىا تىًقؼي بىًعيدنا؟ ًلمى ، ًلمى يىا رىبُّ
يًر يىْحتىًرؽي اْلًمْسًكيفي 2 كا . ًفي ًكْبًريىاًء الشّْرّْ ذيكفى ًباْلميؤىامىرىًة الًَّتي فىكَّري ييْؤخى

يرى يىْفتىًخري ًبشىيىكىا3. ًبيىا دّْؼي ألىفَّ الشّْرّْ اًطؼي ييجى سىبى تىشىاميً  أىْنًفًو يىقيكؿي 4. ييًييفي الرَّبَّ . ًت نىْفًسًو، كىاْلخى يري حى كيؿُّ . «الى ييطىاًلبي »: الشّْرّْ
اًليىةه أىْحكىاميؾى فىْكقىوي . تىْثبيتي سيْبميوي ًفي كيؿّْ ًحيفو 5. أىْفكىاًرًه أىنَّوي الى ًإلوى  ًمْف دىْكرو . الى أىتىزىْعزىعي »: قىاؿى ًفي قىْمًبوً 6. ـْ كيؿُّ أىْعدىاًئًو يىْنفيثي ًفيوً . عى

ا7. «ًإلىى دىْكرو ًبالى سيكءو  ظيْممن ْمميكءه لىْعنىةن كىًغشِّا كى ْثـه . فىميوي مى ًف الدّْيىاًر، ًفي اْلميْختىفىيىاًت يىْقتيؿي 8. تىْحتى ًلسىاًنًو مىشىقَّةه كىاً  يىْجًمسي ًفي مىْكمى
ْينىاهي تي . اْلبىًرمَّ  يًسوً 9. رىاًقبىاًف اْلًمْسًكيفى عى ْذًبًو ًفي . يىْكميفي ًليىْخطىؼى اْلًمْسًكيفى . يىْكميفي ًفي اْلميْختىفىى كىأىسىدو ًفي ًعرّْ يىْخطىؼي اْلًمْسًكيفى ًبجى

تىْسقيطي اْلمىسىاًكيفي ًببىرىاًثًنوً 10شىبىكىًتًو،  ًني كى تىْنحى جىبى كىْجيىوي . اهللى قىْد نىًسيى  ًإفَّ »: قىاؿى ًفي قىْمًبوً 11. فىتىْنسىًحؽي كى  .«الى يىرىل ًإلىى األىبىدً . حى

ـْ يىا رىبُّ 12 اذىا قىاؿى ًفي قىْمًبوً 13. الى تىْنسى اْلمىسىاًكيفى . يىا اىهللي اْرفىْع يىدىؾى . قي يري اهللى؟ ًلمى اذىا أىىىافى الشّْرّْ ألىنَّؾى . قىْد رىأىْيتى 14؟ «الى تيطىاًلبي »: ًلمى
اًزمى ًبيىًدؾى  َـّ ًلتيجى ـي اْلًمْسًكيفي أىْمرىهي . تيْبًصري اْلمىشىقَّةى كىاْلغى مّْ ـْ ًذرىاعى اْلفىاًجرً 15. أىْنتى ًصْرتى ميًعيفى اْليىًتيـً . ًإلىْيؾى ييسى يري تىْطميبي . ًاْحًط كىالشّْرّْ

ـي ًمْف أىْرً وً . الدَّْىًر كىاألىبىدً  الرَّبُّ مىًمؾه ًإلىى16. شىرَّهي كىالى تىًجديهي  اًء قىْد سىًمْعتى يىا رىبُّ 17. بىادىًت األيمى دىعى تيًميؿي . تيثىبّْتي قيميكبىييـْ . تىأىكُّهى اْلكي
ـْ ًإْنسىافه ًمفى األىْرضً 18أيذينىؾى  بييي ا يىْرعى ؽّْ اْليىًتيـً كىاْلميْنسىًحًؽ، ًلكىْي الى يىعيكدى أىْي ن  " .ًلحى

مزمكر بيقكؿ إيو، ىانقدـ شرح لممزمكر، كبعديف نشكؼ تطبيقات المزمكر عمينا ؿعايزيف نشكؼ ا. لكك عايزيف نعمؿ إيوىاقكؿ 
 . ىابدأ بشرح المزمكر. بالنسبة لرعاية اليتيـ

ش الكتاب ليو يا رب؟ ليو األشرار ناجحيف كال عفاء متألميف، ككأننا مش القيينؾ؟ ـ" لماذا؟": كممةبيبدأ بسؤاليف بالمزمكر 
إننا كمنا عارفينو  عف صراع اإليماف، المي أنا عارؼالكالـ ىنا تعبير  ؛المقدس المي بيقكؿ إف الرب مختفي في كقت ال يؽ

" فيف الرب في كؿ ده؟ ليو المي بيحصؿ ده بيحصؿ بالطريقة دم؟"ككيس، لما تككف ماشي في كقت  ممة كبتسأؿ نفسؾ، 
ىانتكمـ عف الكالـ ده . ىانمر عميو بسرعة. 2، مف أكؿ عدد طريؽ األشرارإنو بيبدأ يكصؼ  كالمي بيعممو كاتب المزمكر ق

 . أكالن، بيطمبكا مصمحتيـ الشخصية. طريؽ األشرار بتمخيص ىنامالمح لكف عايزكك تشكفكا . باختصار

. بشيكات قمكبيـ، كطماعيف عايزيف المكسبكبيفتخركا . عندىـ مؤامرات. إف األشرار بيجركا كرا الفقير 2في عدد كب مكت
حتى لك معنى كده . مؤامرات أنانية، كسعي شرير، كشيكات شريرة، مفيش حاجة في تفكير األشرار غير المكاسب الشخصية
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ا المي عندىـ أقؿ منو، عشاف يككف عنده ىك أكتر : ككماف. بيدكركا عمى مكاسبيـ الشخصية. إنو يدكس عمى الناس، خصكصن
 . اهلل الكاحد الحقيقيلكا بيتجاه

مف " .كيؿُّ أىْفكىاًرًه أىنَّوي الى ًإلوى  "كبرياؤه مش بيدكر عمى اهلل،  بمكتكب إف الشرير بسب 4، كعدد 2األشرار جيمة، في عدد 
المي  المؤمنيفإف المزمكر مش بيتكمـ عف األشرار إنيـ مف بمد تاني، لكف بيقكؿ إنيـ مف جماعة الحاجات المثيرة لالىتماـ 

إف اهلل مش يتكمـ عف ممحديف؛ لكف دكؿ ناس بيقكلكا بحياتيـ، بطريقة تفكيرىـ كتصرفيـ مش ب. مف شعب اهلل ؛لييـ العيكد
 . الكاحد الحقيقي بيتجاىمكا اهلل. فاكريف إف حياتيـ مالياش عالقة باهلل اهلل مش مكجكد، عايشيف ككأف. مكجكد

في شرىـ بيالقكا . ثالثنا، بيحطكا ثقتيـ في النجاح األر ي." تىْثبيتي سيْبميوي ًفي كيؿّْ ًحيفو "، كاتب المزمكر بيقكؿ، 5كفي عدد 
يس كبيكمؿ في شره كماشية معاه ؾ !ده الشرير بينتير عدكه !فيف العدؿ في أحكامؾ يا رب؟ دكؿ بعيد عف نظر الرب. نجاح

 . إنو يعيش بكبرياء مميتةاألر ي، كده بيقكده ق كمعتمد عمى نجاحالشرير ناجح في الدنيا . قكم في الدنيا

ككأف األشرار شايفيف نفسيـ محصنيف " .«ًمْف دىْكرو ًإلىى دىْكرو ًبالى سيكءو . الى أىتىزىْعزىعي »: قىاؿى ًفي قىْمًبوً " :ف الشريرعبيقكؿ  6عدد 
نقدر نحس بنغمة الغ ب . كىاتمر عمييـ أجياؿ مف غير مشاكؿ ،ماحدش يقدر يكقفيـ ، د المآسي كمفيش حاجة ىاتأذييـ

ا". كالميـ خطية، إف 7في عدد كالـ كاتب المزمكر ىنا، ليو؟ بيكمؿ كيقكؿ في  ظيْممن ْمميكءه لىْعنىةن كىًغشِّا كى تىْحتى ًلسىاًنًو . فىميوي مى
ْثـه   . شر قمب الشرير بايف عمى كالمو" .مىشىقَّةه كىاً 

ْفتيكحه .. .. أىنَّوي لىْيسى بىارّّ كىالى كىاًحده  "لما نشكؼ كصؼ الشرير،  3في ركمية أصحاح كده المي بنشكفو  ـْ قىْبره مى تييي رى ْنجى ـْ . حى ًبأىْلًسنىًتًي
كا مىرىارىةن . ًسُـّ األىْصالىًؿ تىْحتى ًشفىاًىًيـْ . قىْد مىكىري ْمميكءه لىْعنىةن كى ـْ مى فىمييي  . شر القمب بيباف في الكالـ، ككالـ األشرار بيكجع، كيدمر" .كى

تالقي الشرير مكصكؼ ككأنو أسد مستني في غابة، مستعد ينط عمى  9ك 8عدد لما تشكؼ . كأعماليـ شر كالميـ خطية
أقكل، كالقكم بيبقى فال عيؼ بيبقى أ عؼ، . كبيعمؿ زم الصياد، كيصطاد المسكيف في شبكتو كيسحبو. ال عيؼ، كيستغمو

األشرار بيقيركا المحتاجيف في . بيغرقوالشرير بيسحؽ ال عيؼ، . بيقيركا المحتاجيف في العالـ. كده بيجيبنا آلخر صفتيف
جىبى كىْجيىوي . ًإفَّ اهللى قىْد نىًسيى »: قىاؿى ًفي قىْمًبوً : "ف الشريرعبيقكؿ  11عدد . بينكركا عدؿ اهللاألشرار ككماف العالـ،  الى يىرىل . حى
 " .«ًإلىى األىبىدً 

مش ىامميـ عدؿ اهلل . اهلل مطنش عدلو كق اءه ككأفكيحاسبو عف المي عممو، اهلل مش ىايستدعيو أبدنا  فالشرير عايش ككأ
 . بينكركا عدؿ اهلل تمامنا. كدينكنتو
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ـْ يىا رىبُّ "كيتكسؿ لمرب كيقكؿ،  12يصمي في عدد ىك ده طريؽ األشرار المي خمى كاتب المزمكر  الى تىْنسى . يىا اىهللي اْرفىْع يىدىؾى  .قي
كمف أكؿ ىنا بنشكؼ ." متألـكالمسكيف ظر لطريؽ األشرار، بص ازام ناجحيف، فا! اعمؿ حاجة"ككأنو بيقكؿ، " .اْلمىسىاًكيفى 

في كسط صراع اإليماف ابتدا يعترؼ إف اهلل . ا كاتب المزمكر يعترؼ، كابتدكيفالو المسإل طريؽ األشرارنقمة في المزمكر مف 
 . مش مغمض عينيو عنيـ. إلو المساكيف شايؼ احتياجاتيـ. شايؼ احتياجاتيـ

فاكريف صرخة ىاجر في التككيف . أعمى عف الظمـلكف إلو المساكيف مش . ، بنالقي إساءة ككآبة، فيو قمؽ كحزف4في عدد 
جممة قكية؛ إف اهلل شايؼ كؿ كاحد فينا بصفة شخصية، في ألمنا قد إيو دم . كازام إنيا شافت الرب المي شاؼ ألميا؟ 16

 . الرب سامع صرختيـكثانينا . الرب شايؼ احتياجاتيـأكالن . كجركحنا

اًء قىْد سىًمْعتى يىا رىبُّ "بيقكؿ، ، 17عدد  دىعى ؽّْ اْليىًتيـً كىاْلميْنسىًحؽً . تيثىبّْتي قيميكبىييـْ . تىأىكُّهى اْلكي الكالـ ده زم المكتكب في ." تيًميؿي أيذينىؾى ًلحى
أنا سامع تأكىاتكك . أنا سمعت صراخكك"فاكريف لما كاف شعب اهلل عبيد في أرض مصر، كالرب جاليـ كقاؿ ليـ، . 3الخركج 

 . كبيقدـ ليـ رجاء، الرب سامع صراخيـ. الرب شايؼ احتياجاتيـ." كشايؼ ألمكك

كلك الرب ممؾ يبقى ده ." الرَّبُّ مىًمؾه ًإلىى الدَّْىًر كىاألىبىدً "المي فييا كاتب المزمكر بيعترؼ إف  16اآلية المركزية ىنا ىي عدد 
كلك الرب ىك . يسكدىاالعدؿ إف رجاء ، لك كاف الرب ممؾ، يبقى فيو 1رقـ . لك الرب ممؾ يبقى فيو كعديف. معناه حاجتيف

  . كبينفذ العدؿ، يبقى العدؿ ىايسكد، كىايبقى فيو عدؿ لميتيـ كالمنسحؽالممؾ 

كدم آخر . كثانينا، الخالص جام، العدؿ ىايسكد. ىايحكـ بالعدؿ. لكؿ المي عايزيف العدؿ يسكد في العالـ، بصكا عمى الرب
ـْ ًإْنسىافه ًمفى  "عبارة في المزمكر  بييي ا يىْرعى الرب ىك المي ليو الكممة  ،ش لؤلشراراألخيرة ـالكممة " .األىْرضً ًلكىْي الى يىعيكدى أىْي ن

 . ىك ده رجاء كؿ المي كاثقيف فيو. ىاينقذ اليتيـ كالمنسحؽ. األخيرة، كىاينقذ كالده

بيسيبنا، زم ما كؿ العيد القديـ بيعمؿ،  10مزمكر . 10عايزيف نشكؼ نتعمـ إيو مف مزمكر . باختصار 10ىك ده مزمكر 
المي جام، بيسيبنا عندنا شكؽ لحاجة لسة ىاتيجي، مستنييف يكـ، مستنييف كقت ىايسكد فيو العدؿ، كىاييجي  بنبص عمى

 ىايحصؿ الكالـ ده؟  لكامت. فيو رجاء، مستنييف سيادة العدؿ كاإلنقاذ. اإلنقاذ

عالف خالص اهللكؿ صفحاتو، كبيخمؽ تشكؽ لمجيء يسكع، كلعدؿ اهلل مىك ده رجاء العيد القديـ المي بايف لنا ؼ فكركا . ، كا 
البشر تجاىمكا اإللو الحقيقي الكحيد، . الصة شره، كطمبو لمكاسبو األنانيةكخي الشريرة في الصميب، المي ىك قمة أعماؿ اإلنساف 

كجيو،  لكاتريقكا عميو بكالميـ كبصقكا عؿ. كتجاىمكا ق اء اهلل، بكبرياء معتمديف عمى قكة أر ية، جدفكا عمى ابف اهلل نفسو
 . كىجمكا عميو زم األسد، كسمركه عمى الصميب
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الصة شر اإلنساف، اهلل عمؿ إيو؟ كرانا عدلو، كسكب قصاص كعقكبة الخطية عمى كمع ذلؾ في المحظة دم، في كسط خي 
بالمسيح الرب كرانا عقكبة الخطية، كفي نفس الكقت أنقذ ال عفا، عشاف كؿ المي يؤمف . في الصميب، شفنا سيادة العدؿ. ابنو

 . بيكممنا عف اإلنجيؿ 10مزمكر . سيادة العدؿ كاإلنقاذ، ماحصمكش إال في المسيح. عمى الصميب يتخمص مف خطيتو

فيو مميكف يتيـ؟  147، إيو عالقة المزمكر بينا كأشخاص، كعالقتو بينا ككنيسة، كاحنا شايفيف عالـ فيو 10عمى  كء مزمكر 
الصميب ىك : أكؿ تطبيؽ. بالنسبة لرعاية األيتاـيسة، ككفليو عالقة بينا كأشخاص، كالتاني ليو عالقة بينا أكؿ شيء : تيفحاج
 . مشكمتنا حؿالصميب ىك . مشكمتناحؿ 

المزمكر مف منظكر حياتنا زم ما  لكىنا الـز نبص عؿ" ؟بمشكمتناتقصد إيو "ممكف حد يقكؿ، . عايز أقكؿ لكك أقصد إيو
مش ىانفيـ قصد اهلل . الـز نعرؼ يا أخكة إننا أشرار. بنعمؿ كتير في العيد القديـ، عايزيف نشكؼ نفسنا في مراية المزمكر

 . مف المزمكر لك ماشفناش فيو صكرة، مش بس لمعالـ المي حكالينا، لكف لطبيعة الخطية المي فينا

مش ده بر ك كصؼ لكؿ خطية أنا كانت بنرتكبيا؟ بصكا عمى القايمة . بصكا عمى أكؿ قايمة فيوطريؽ األشرار،  لبصكا عؿ
مكاسب شخصية، في الزاني بيبتدم بشيكة ، مش دم النقطة المي بتبتدم عندىا أم خطية؟ شيكة المكاسب الشخصية. دم

مكاسب في كالراجؿ لمي بيتفرج عمى المكاقع اإلباحية عمى اإلنترنت بيبدأ بشيكة مكاسب شخصية، في كة قبشبيبدأ كالكذاب 
مكاسب في شيكة : ىك ده تشريح الخطية. مكاسب شخصيةفي بدأ بشيكة تب بتدكر عمى متع أر يةشخصية، كالست المي 

أل، أنا ىادكر عمى "كؿ، بنرف و كنؽ. ، كنتجاىؿ صالحو كسمطانو عمينالتجاىؿ اإللو الكاحد الحقيقيبتقكدنا  شخصية
مش عايز . ، كىي دم أم خطية بنرتكبيامادية فبنجرم كرا حاجات." رفاىيتي، كسعادتي، كراحتي في أمكر العالـ الحا ر

 . أديكك إحساس بالكآبة، لكف ىي دم الحقيقة

لطبيعة ع في كالمو أحياننا صكرة الكاحد بيسـ. كمماتنا ممكف تككف أحياننا مؤلمة، كشريرة، سكاء قمناىا لحد، أك قمناىا عف حد
 ،أقكؿ ربنا مش شايؼب .ررةالخطية المي باصارع معاىا في حياتي، الخطايا المتؾكالخطية المي في القمب، كتجاىؿ دينكنة اهلل 

 . يمكف اهلل مايعرفش المي انا باعممو

احنا في معركة مع الكبرياء المميت، كؿ يكـ، في . ىك ده حالنا. بيناتاخدنا كتنزؿ كتدخمنا في دكامة  ءالخطية بتخمينا أغبيا
 . صراع مع البر الذاتي، المي قمكبنا ميالة ليو

في قمب الشر المي فينا كحكالينا، مش بر ك بنالقي . إننا مساكيفلكف مف الناحية التانية، بنشكؼ في المزمكر . احنا أشرار
كمف خطايا اآلخريف؟ حسيت قبؿ كده إنؾ كاقع بسبب خطية حد نفسنا مجركحيف مف آثار الخطية المي في حياتنا كحكالينا؟ 
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ألـ أحياننا تاني؟ اتجرحت بسبب خطية حد تاني؟ احنا عايشيف حياة فييا عالقات مكسكرة كتير كاحتياجات مالياش تسديد، كبنت
 ىؿ حسيت بألـ عمى إيديف شخص تاني بينجح عمى حساب األلـ المي سببيكلؾ؟ . مف الكحدة كاأللـ كالجرح

عمى الصميب . عند الصميب بنشكؼ دينكنة اهلل لخطيتنا ناألف. كالصميب ىك الحؿ الكحيد لمشكمتنا. احنا  عفاء. احنا أشرار
كؿ عمؿ شرير . رة قمتيامكؿ كممة شر. افكرت فيو ةشرير ةكرر في كؿ ؼً ؾَّ ؼى . قاهلل أخد عقاب خطيتؾ كخطيتي كحطو عمى ابف

 . دينكنة كؿ خطية كشر انسكبت عميو، مع إنو بال خطية. عممتو

الرب داف خطيتنا، . عشاف ياخد عمى نفسو دينكنة خطايانا. اهلل جعؿ الذم بال خطية، شر، ألجمنا، عشاف يدفع التمف عنا
اليتامى، عبيد الخطية، اهلل مد إيده لينا بدؿ ما يسيبنا  احنا المي مش قادريف عمى الخطية،. س الكقت خالنا كالدهؼكفي ف

 . ده المي حصؿ عند الصميب. كدعانا نككف أكالده رفعناعايشيف في تمرد كخطية كمستحقيف العقاب األبدم، 

بيديف الخطية، كيخمينا أكالده، كعند الصميب بنالقي حؿ ألعمؽ  الصميب ىك المكاف المي فيو اهلل. الصميب فعالن شيء جميؿ
باقكؿ ألم كاحد مكجكد ىنا النياردة لسة مابقاش مؤمف حقيقي، ارجكؾ النياردة بص عمى شرؾ المي أماـ اهلل . احتياجاتنا

 م مالية حياتؾ عشاف تبيفد عف النجاح األر ي كالحاجات الكتير الؿابعً . القدكس، كشكؼ  عفؾ أماـ اهلل المي انت محتاجو
إنو بعت ابنو عشاف يمكت عمى  كخيؾ فاىـسيب الكبرياء كالبر الذاتي، كشكؼ احتياجؾ لمرب، . إف حياتؾ ككيسة بييا
لى األبددلكقتي عشاف تبقى ابف ليو، صميب عشاف يديف خطيتؾ كياخد عمى نفسو عقاب خطيتؾ، اؿ سيب خطيتؾ، كآمف . كا 

أىـ مف كده الـز نتعامؿ معاىا؛ مشكمة شرنا في  ةمفيش مشكؿ. ىي دم مشكمة كؿ كاحد فينا. قشعب بالمسيح عشاف تككف مف
ده مر . الصميب ىك حؿ مشكمتنا. كاحتياجنا إنو يعمؿ حاجة في حياتنا، كىك فعالن عمميا في الصميبعينيف اهلل القدكس، 

 . أساسي

كىنا عايزيف نركز مع . بقى حؿ لمشكمة اليتيـ الصميب. كثانينا، كعايزكك تركزكا معايا ىنا، الصميب مش بس حؿ لمشكمتنا
مختمؼ عف طريقة كالـ الناس في ثقافاتنا عف األيتاـ،  قكد. بعض ككنيسة، كنعرؼ إف خدمة األيتاـ جاية أصالن مف الصميب

فكر  جاية مفكرعاية األيتاـ مش . األطفاؿ، أك رعاية األيتاـ مش مك كع إنساني رعاية. تابعكا معايا. كحتى في كنايسنا
م بيحصؿ حالينا بالنسبة لرعاية األيتاـ، كأحياننا في المحيط الكنسي، المك كع كمو إنساني، ؿكده اؿ. تف يؿ اآلخرالغيرية ك

 . ا بيبقى فيو فكر المنفعة األنانيةفن كأحيا

كأنجمينا جكلي  Brad Pittبنسمع براد بيت . حاجة حمكة إف الكاحد يرعى يتيـت بؽ. رعاية األيتاـ ابتدت تبقى مك ة حالينا
Angelina Jolie كمادكنا Madonnaكبكنك ، Bono كبرنامج أمريكاف أيدكؿ ،American Idol ككميـ بيشجعكا الناس عمى ،



 - 8 - 

عايزيف نبقى . مبدأ الغيرية ىك الدافع بتاعناؽ بتاعيـ، نعمؿ الصح، م نفس الطرمفبنحس بإغراء إننا نمشي ؼ. رعاية األيتاـ
طيب، الـز أعمؿ "كيمكف نشكؼ فيمـ عمى التميفزيكف أك اإلنترنت يحرؾ مشاعرنا كنقكؿ، . ناس طيبيف، عايزيف نساعد

 ." حاجة

اس ـكريسؿظريؼ إف الكاحد يبعت كارت في ا كيمكف، كاحنا مابنقكلش كده بصراحة، لكف يمكف في خمفية تفكيرنا بنقكؿ شيء
إيو المي يحصؿ لك الطفؿ المي اتبنيتو، : بس بصكا عمى المشكمة. عميو صكرة العيمة كفييا طفؿ مف بمد تانيالصحابنا ك

إدماف أمو لمخمكر، كمش قادر الطفؿ المي أخدتو معاؾ البيت، ماطمعش كلد ظريؼ؟ يحصؿ إيو لك الكلد عنده أمراض نتيجة 
يحصؿ إيو لك الكلد المي اتبنيتو كاف عنده مرض ممكف يأثر عمى قعد يتصكر مع باقي العيمة مف غير مايتنرفز كيزعؽ؟ م

مخمياه تأخر في كؿ حاجة كمشاكؿ في النمك كالدؾ التانييف؟ يحصؿ إيو لما الكلد المي اتبنيتو كانت أمو مدمنة كاتكلد كعنده 
، كلما يكبر شكية كيبقى مراىؽ ىاتبقى حياتؾ جحيـ؟ إيو المي ىايحصؿ لما الطفؿ الناس المي حكاليوعارؼ يتعامؿ مع  مش

ده المي ق ى سنيف في دار أيتاـ حككمي كعاش مدة كبيرة كاتعمـ يعيش مف غير حب أب أك أـ، فمما تيجي تظير لو حبؾ، 
كر الغيرية مش طر عمى الغير؟ ؼً خمايبقاش عارؼ يعمؿ إيو، كيرف ؾ كؿ مرة؟ أك يحصؿ إيو لك الطفؿ المي اتبنيتو طمع 

 . الحاجة الكحيدة المي ىاتخميؾ تعدم في المكاقؼ دم ىي صميب المسيح. ىايقدر يتعامؿ مع كؿ ده

في خطيتؾ، كمش قادر تتحكـ في رغباتؾ المي يخميؾ تدرؾ إنؾ كنت قبؿ كده صميب المسيح ىك " يعني إيو؟"تقكؿ لي، 
كنا مصريف عمى . دكر عمينا، كصمـ إنو يدكر عمينا كمع ذلؾ. الشريرة، كمفيش فينا أم حاجة تخمي المسيح ينجذب لينا

كجابنا لنفسو، . التمرد، كنا مصريف إننا نديمو  يرنا، كمع ذلؾ دكر عمينا، كبدافع صبره كحبو كحنانو عمينا، استمر يرعانا
 . أمناء، كبنمشي في طرقنا الذاتية مع كؿ ده احنا لسة غيرك

. ، يبقى شيء معقكؿ إننا نحب المي مايتحبش، كنرعى المتمردم حياتناؼلما ندرؾ المي حصؿ عمى الصميب كالمي عممو اهلل 
ا نحب فىي إفرعاية األيتاـ أك خدمة األيتاـ، مش . الصميب بيغير طريقة محبتنا، احنا مش بنحب بأم أسمكب كخالص

كده المي بيخمي خدمة . كا حياتنا صعبةؿلكف ىي محبة األكالد الصعبيف المي بي . األطفاؿ المطاؼ المي بيخمكا حياتنا جميمة
 . رعاية األيتاـ ىي خدمة نابعة مف الصميب

الـز ندرؾ إننا مش مجمكعة . الصميب بيغير خدمة األيتاـ تغيير جذرم. المك كع ده ميـ في فيمنا لشرنا. خمكا بالكك معايا
ش مجمكعة مف الناس الطيبيف المي بيحبكا الخير لآلخريف خارجيف عشاف يككنكا ـيا أخكة يا أخكات، احنا . مف المنقذيف

احنا مش منقذيف يا . مش ىك ده الدافع بتاعنا في خدمة األيتاـ. كفي العالـ Birminghamصيف لؤليتاـ في برمينجياـ خؿّْ ـي 
احنا المي الرب أنقذنا مف الدينكنة . احنا مش منقذيف، احنا المي حصؿ لنا إنقاذ. الـز نفيـ إننا المي حصؿ لنا إنقاذ. أخكة
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ك أم مشاكؿ تانية ممكف تظير في خدمة األسر األبدية، عشاف كده رعاية األطفاؿ المي عندىـ أعراض إنسحاب الخمكر أ
كخمكا بالكك، مش قصدم أبدنا إني أرسـ صكرة فظيعة عف األطفاؿ . شيء معقكؿ كمفيكـتبقى البديمة أك رعاية األيتاـ، 

م ة ؼشي بسالسـالحقيقة إف فيو كتير منيـ في برامج األسر البديمة كفي برامج التبني حمكيف جدنا، ككؿ الظركؼ بت. األيتاـ
كفي نفس الكقت، أنا . التبني بالنسبة لمطفؿ كاألسرة، كالترابط بيف الطرفيف بيحصؿ بطريقة رائعة، كمفيش مشاكؿ بتحصؿ

عارؼ أسر مف الكنيسة ىنا ممكف يقفكا يشيدكا لكك عف التحديات المي جاية مف كرا التبني كاألسر البديمة، كالمشاكؿ المي 
 . إننا مش منقذيفلصميب بيفكرنا إننا كمنا محتاجيف إنقاذ، ا. التبنيجت عمى العيمة مف كرا 

. مش احنا المي بننقذ. محبتنا مختمفة عف محبة العالـ. المسيح ىك المنقذ، كعمؿ كؿ شيء عمى الصميب، كده يغير كؿ حاجة
لما ندرؾ إننا كنا أيتاـ، ككنا أيتاـ ركحينا، . أيتاـكنا ر نفيـ إننا دالـز نفيـ إننا احنا المي الرب أنقذنا، كعمى أساس  عفنا، نؽ

لما نفيـ الكالـ ده، يبقى معقكؿ جدنا إف المي كانكا قبؿ كده أيتاـ كبقكا . كمحتاجيف أب في السما يرعانا، فجالنا كخالنا أكالده
كدم ىي عالمة الديانة  .يبقى ليو معنى 27: 1ىنا يعقكب . أكالد الممؾ، إف كؿ كاحد  منيـ يقدر يرعى األيتاـ المي حكاليو

كده شيء بيحصؿ . المسيحييف إنيـ ييتمكا باأليتاـ، ألننا كنا أيتاـ مف عالمات. لي مركزىا المسيحؿالمي مركزىا الرب، ا
ا كمنا عمى نفس المستكل، لكف باقكؿ إنو مش معقكؿ تككف مسيحي كابف هلل، فأنا مش باقكؿ إف. لكحده، بيحصؿ طبيعي

 . كماتيتمش باأليتاـ

المك كع مش اختيارم، مش قابؿ لمتفاكض، . كده يفيمنا إف الكنيسة الـز تككف رائدة في رعاية األيتاـ كاألطفاؿ المحتاجيف
. مميكف يتيـ 147 ػاحتياج اؿقادريف نشكؼ بسبب  عفنا، احنا ك. الكالـ ده نابع مف الحقيقة الركحية المي بنشكفيا في اإلنجيؿ

، في الكاليات Birminghamنقدر نشكؼ األطفاؿ المحتاجيف في برمينجياـ . ـ مش مكجكديفمش ىانغمض عينينا عنيـ ككأنو
 . نقدر نسمع صراخيـ. مع صراخيـسنقدر ف. نقدر نشكؼ احتياجاتيـ. المتحدة، كفي العالـ التالت

الـز نسمع . جكعكمؤمنيف، الـز نككف بنسمع صرخات األطفاؿ المي مش قادريف ينامكا بالميؿ ألف بطنيـ كجعاىـ مف اؿ
صرخات األطفاؿ في المستشفيات في الكاليات المتحدة المي الممر ات بيرعكىـ دلكقتي، األطفاؿ مدمنيف الكككاييف بسبب 

الـز نسمع صرخات المراىقيف في أكركبا الشرقية المي ىاياخدكىـ . الـز نسمع صرخاتيـ. المي أخدكه مف أمياتيـ مف الكالدة
 . لك ماحدش لحقيـ كرعاىـ بسرعةالدعارة أك المخدرات عشاف يمارسكا كيعر كىـ في الشكارع 

، ككنا قارييف اإلحصائيات Calebماشييف في إجراءات تبني كالب  Heatherحكيت لكك قبؿ كده عف لما كنت أنا كىيذر 
قيا، كالعدد بيزيد بصكرة سريعة مالييف األيتاـ في أفرم. كىي أرقاـ صادمة، مالييف مالييف األطفاؿ مف غير أب كال أـ. كاألرقاـ

لكف كؿ حاجة . قرينا األرقاـ دم. بسبب اإليدز، كمالييف األيتاـ في أكركبا الشرقية كآسيا كأمريكا الالتينية كالكاليات المتحدة
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ف ككنا عارفيف إف كالب كاحد ـ. كشفنا كشكش األطفاؿ، كسمعنا أصكاتيـفي كازاخستاف  دخمنا الممجأأكؿ يـك في اتغيرت 
سيؿ جدنا إنؾ تنسى األيتاـ لغاية ما تشكؼ . األرقاـ دم، إف كالب كاف نايـ في سرير مف سراير األطفاؿ ىناؾ، كبيعيط

كأكؿ ما تقدر تعمؿ . تشيميـ في إيدؾتسمع صكتيـ، سيؿ جدنا إنؾ تنساىـ لغاية ما لغاية ما  جدنا إنؾ تنساىـىـ، سيؿ شكشك
 . نعممو كجسد المسيحكده، كؿ حاجة بتتغير، كىك ده المي ب

مش . خمكا بالكك، مش ىاندييـ أمؿ في معيشة أف ؿ في أمريكا. كندييـ أمؿ، كنسمع صراخيـ، نشكؼ احتياجاتيـالـز 
مؿ المي أللك كاف ده ا. م ىانقدموؿمش ده األمؿ اؿ. يعيشكا فيو Birminghamىانقدـ ليـ أمؿ في مكاف جميؿ في برمينجياـ 

لك كاف ىدؼ خدمة األيتاـ إننا نجيب األطفاؿ يعيشكا في بيكت ظريفة كندييـ حاجات ظريفة . حاجة ىانقدمو، نبقى مافيمناش
 . حياة مريحة، نبقى مش فاىميف حاجة كماساعدناش األيتاـ في حاجةك

في كماف بتمكت، كخادعة جدنا المالريا شيء قاتؿ، كالـز نحمي األطفاؿ مف المالريا، بس كماف يا أخكة كيا أخكات، المادية 
بنقدـ ليـ رجاء . لكف مش رجاء في ممتمكات أف ؿ أك حياة مريحة كالحمـ األمريكي رجاءفاحنا بنقدـ ليـ . قدرتيا عمى القتؿ

 . ق الرجاء المي بنقدمودىك . ىـ كبينقذىـبيدكر عميفي آب في األعالي بيدافع عنيـ كيحمييـ كيرعاىـ، كمخمص 

مف غامض كميما كاف مستقبمو مفيش كال طفؿ في العالـ، ميما كاف ما يو أسكد، أك ما ي عيمتو أسكد،  الشيء الجميؿ إف
. عشاف كده الـز نخدـ خدمة األيتاـ. مفيش كال طفؿ في العالـ ماليكش رجاء في يسكع المسيح، أك العاطفيةالناحية الجسدية 

الـز نفتح بيكتنا كحياتنا كدراعاتنا عشاف نستقبؿ . ىانقدـ ليـ رجاء كعائالت، كأزكاج كزكجات كأطفاؿ مكجكديف ىنا النياردة
 . اليتامى كنرعاىـ

حنا بنكبر ككنيسة، كبالنسبة كا. المك كع ده ميـ بالنسبة لنا يا كنيسة. الـز نخمي المك كع ده أكلكية عندنا كعائالت كككنيسة
مينا باألطفاؿ في األسر البديمة، كؿ ما جو تالكنيسة، ككؿ ما اه فيأطفاؿ  اتبنيناكؿ ما لمك كع رعاية األيتاـ، كاحنا بنكبر، 

 . بركة كجكد األطفاؿ الجميمة دم بيننا، أطفاؿ رائعيف كغالييف، كؿ كاحد فييـ غالي كاختبرناأطفاؿ أكتر لمكنيسة، 

كالعامميف في خدمة الح انة . نفس الكقت، ىانكاجو كعيمة مؤمنيف كاحدة في الكنيسة تحديات ماشفناىاش قبؿ كدهكفي 
كالكاحد لسة ماشافش . كخدمات األطفاؿ كالطمبة ىايقابمكا تحديات ماشافكىاش قبؿ كده. ىايقابمكا تحديات ماشافكىاش قبؿ كده

احنا بس بنحاكؿ نعمؿ حسابنا؛ أنا بس عايز إننا نككف متكقعيف المي ىايحصؿ ألني أعتقد إف . حاجات زم دم بتحصؿ بيننا
لفة تخمي تمختمفة كممكف تككف مشاكميـ نكعيتيا م لما ىاييجي كنيستنا أطفاؿ مف خمفيات . إبميس ىايياجمنا مف الناحية دم

ماقدرش أخدـ في "فاؿ، عايزيف ناخد بالنا كمانقكلش، بالنسبة لنا في الح انة أك في خدمات األط ةمعتاد تصرفاتيـ مش
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عايزيف ناخد بالنا، ألف جماؿ اإلنجيؿ ىك إف المسيح ." ألحد بسبب تصرفات بعض األطفاؿادارس ـالح انة أك في 
 . يخميناش نقكؿ إننا مش قادريف نستحمؿ غير الكبرياءبكما ،استحممنا

مش عايز كالدم يشترككا في المك كع ده، "ف  ممكف يقعكا فيو اآلباء فيقكلكا، فيو ! شفتكا ازام إف اإلنجيؿ بيغير كؿ حاجة؟
إنيـ يعيشكا كعائالتنا إنيـ يعيشكا اإلنجيؿ، عايز أحذركك، خدكا بالكك، الـز نعمـ أكالدنا ." مع أطفاؿ مش زييـأك يككنكا 

 . رعايتنا لؤلطفاؿ المحتاجيفالصميب في طريقة  بحسب

مش المفركض تككف . ككا ح جدنا إف ماحدش فينا يقدر يقكـ بخدمة األيتاـ لكحده. عيكدنا في الكنيسةعايز أفكركك بجزء مف 
 المك كع ىانقـك بيو ككنيسة، كعيمة مؤمنيف كاحدة. ده مشركع بتاعنا كمنا. ماينفعش عيمة تقـك بييا لكحدىا. دم خدمة فردية

نا البعض: "زم ما مكتكب في عيكدنا مف مصميف ، مكاظبيف عمى اجتماعاًتناحبة كاألعماؿ الصالحة، عمى الـ مشجعيف بع ي
لما ىايحصؿ الكالـ ده، ىاتككف خدمة األيتاـ ممكنة  ".بت حية نا البعضى بعضي كخادميف بانتظاـ،  نا البعضبعضً  أجؿً 

 . كناجحة

عائالت في  فيو .نشيؿ أحماؿ بعض، كاحنا محتاجيف نعمؿ كدهبنسمع في القصص ناس بتقكؿ ىانتشارؾ في األفراح ك
نا البعض بالكالـ، ". المكاف ىنا، في الكنيسة، محتاجيف ناس تشيؿ معاىـ أثقاليـ في التبني كخدمة األسر البديمة بانيف بع ي

نا البعض بات اعو كرقة، متقبميف التكجيو مف بعً نا البعض، مقدميف الدعـى  نا البعض بالقدكة؛ مكاجييف بع ي مشجعيف بع ي
 ." معكنة لمفقير، كبشارة اإلنجيؿ لؤلمـلمكنيسة، كاؿ

 . الحاجات دم بنعمميا مع بعض، بنعمميا سكا

 


