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  2الجزء   -الفداء تاريخ

 .مششااع  يزِ  :العاشرالفصل 

 ديفيد ببلت . د

21 \ 3 \ 2010  

مش قادر أابر لكو قد إيو باشكر الرب إني . 1لو معاك ك ابك المقدس ويا ريت يبقى معاك، اف حوا معايا يشوع 
ومبسوط إننا بقالنا . في حيا ناباشكر الرب امى المي بيعممو وسطينا و. شزء من ايمع المؤمنين المي في الكنيسع ىنا

ننا وصمنا لمر ين بن كمم ان الذىاب لؤلحياء الفقيرة شايمين  قت اب دينا فيو نششع بعض ومعانا رسالع اإلنشيل، وا 
 Gateأو شيت سي ي  East Lakeامى الصبلة، ونشوف إن كان الرب اايزنا نروح نسكن في منطقع إيست ليك 

City أ منى  كونوا صمي وا اشان الموضوع ده. وال أل . 

. ر من اينييم ألنيم كانوا بيصموا اشان الموضوع دهوصم ني شويع إيميبلت كان اصحابيا كا بين فيا إن النوم طا
انت اايزني يا رب أروح أنا وايم ي نسكن في "قول لمرب، ولو انت لسع ماصمي ش وماخد ش إشابع من الرب، 

لو انت مش اايز  صمي لمموضوع ده، اارف " ؟Gate Cityأو شيت سي ي  East Lakeمنطقع إيست ليك 
أنا مش باقول إن الرب الزم يقول لكل واحد فينا يروح يسكن . اندناش ثقع في الربمعنى كده إيو؟ معناه إننا ما

ألننا لو مش ىانعمل كده ." أنا ىاامل زي ما انت اايز يا رب: "نقول فيياىناك، لكن الزم كمنا نوصل لمرحمع 
 . ننا نقدر نعمل أحسن من اهلل اايز يعمموإفكأننا بنقول إننا واثقين في منطق نا ومدارسنا وأماننا و

. ألن الرب ىو أبونا" ؟إيواايزني أامل "إننا نقول لمرب، مش الزم نخاف أبًدا . الرب صالح. بس الرب شدير بالثقع
: واوا  خافوا  سألوا الربأنا، اشان كده الرب اايز مصمحت. ضررناالرب مش اايز . األفضل لينا وليو الرب اايز

 . الرب مااندوش أىداف خفيع" امل إيو؟اايزني أ"
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لو اايز  يشي ورايا، الزم "يسوع قال، . ده فكر أساسي في المسيحيع. وده مش فكر شديد. ىو ده شمال اإلنشيل
. الزم  موت ان األمور دي. الزم  موت ان ذا ك وأفكارك. شيل الصميب. أنكر نفسك.  سيب كل حاشع و  بعني

  ."ميت ان األمور دي وا بعنيلو كنت  ابع لممسيح، انت 

واظع  معمش أنا اارف إن أنا باواظ . 44: 13أواوا  نسوا م َّى . 44: 13اف كروا معايا م َّى . ده شمال اإلنشيل
ولقى في ان الراشل المي كان ماشي في حقل  44: 13مك وب في م َّى . ميمالموضوع ده قبل الواظع ، بس 

من اميو وراح امل  ال راب ماحدش  اني شاف الكنز، فشال. أو ممكن يم مكياطريقو كنز أغمى من أي حاشع انده 
.  خمى ان كل حاشع انده وىو فرحان. إيو؟ باع كل حاشع كانت انده، والك اب بيقول إنو امل كده وىو فرحان

أنا "ل ليم، فيقو" انت ا شننت؟ إيو المي ب عممو ده؟ انت ىا بيع كل حاشع اندك؟"ممكن يكون فيو ناس قالوا لو، 
اندي "فيبص ليم وىو مب سم ويقول، " وىا ش ريو ليو؟. انت ا شننت"فيقولوا لو، ." ىاش ري الحقل المي ىناك ده

يا أخوة . إنو لقى حاشع  س اىل يخسر اشانيا كل حاشع من شواه اارفألنو ." إحساس إني ىاكسب ك ير من وراه
اشان كده مش مح اشين ن مسك بأمور العالم ونشري . ويا أخوات، احنا لقينا شخص يس اىل نفقد اشانو كل حاشع

في العالم المي حاشات المن أحسن أغمى من كل شيء،  أغمىلينا في المسيح أقصى شبع وفرح وسرور، احنا . وراه
 . بعضامى كميا 

احنا مش شايين ىنا اشان نقعد . احنا مؤمنين باإلنشيل ده، اشان كده مفيش مكان لمسيحيع الشموس في المقااد
وىانسيب حيا نا محورىا ىو الحمم األمريكي، مسيحيع مريحع حنا اايشين إنشيل معناه إننا سيبنا ورانا ا. أماكننا في

 . وأثناء ما بنعمل كده، ىانك شف إنو أغمى من كل الحاشات المي كنا ماسكين فييا. ونمشي ورا المسيح

لو لسع ماصمي ش اشان األمر ده بأمانع، اايز أششعك إنك األسبوع ده في . خمونا نصمي كمنا اشان األمر ده
وأول ما  عمل كده ." نا ىانعمل المي انت اايزهحا يا رب أنا أو"خمو ك  فحص نفسك و شوف ليو لسع ماقم ش، 

 . والرب ينقمك نقمع شديدة، أو  سميم شديد، ىا بلقي حريع لما  عرف إن حيا ك مش ب اا ك

 . امى العموم، خبلص، ان يت الواظع المي قبل الواظع
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كده، يبقى اب دي من ، وأ منى  كون ب  ابعيا معانا، ولو مش العمميع العالممنيج بحسب خطع الصبلة ب اات 
بنصمي  المرة المي فا تكنا ، فوىي الصبلة اشان العالم كمواممنا أول حاشع لكن بحسب خطع الصبلة، . دلوق ي

 400.000دي بمد صغيرة، . اشان بروناي، بي ييألي إن كان فينا ناس مايعرفوش إن فيو بمد اسميا بروناي أصبلً 
%  100البمد . طمع كام؟ صفر. ولو كنت ب صمي معانا أكيد ارفت  عداد المسيحيين ىناك كام. نسمع شرق ماليزيا

 . مسممين، وبيبذلوا أقصى شيدىم اشان  فضل كده

. مفيش  عميم ديني في المدارس إال اإلسبلم. ممنوع دخول الك اب المقدس. رش أي مسيحي ح ى يزور البمدمايقد
الزم ننزل . وىنا أمام الرب ونطمب منو إن اإلنشيل يخ رق بروناي ويغزو مشد الرب برونايننسكب امى وجالزم 

صمينا اشان بروناي وبوركينا فاسو  المرة المي فا ت. امى ركبنا، ونحني رؤوسنا ونصمي اشان العالم كمو
 . هاحنا بنصمي اشان العالم كل. والكاميرون وكامبوديا وكندا وشميوريع أفريقيا الوسطى

نا فرحان من برنامج القراءات ، ألنو بيشيبنا لحاشات الرب اايز يقودنا أ. نقرا الك اب المقدس كموبإننا  اني حاشع، 
 . الواحد ماكانش يعرف يعمميا كده لو حب. فييا

اايز أششعكو  اني إنكو  ش ركوا معانا في رحمع االميع، إنك  روح لمكان في . نقضي وقت في مكان  انيثالثًا، 
 . ، إنك  نشر رسالع اإلنشيل في بمد  اني السنع ديبرة البمدأمريكا الشماليع، 

لكن اايزكو  فيموا إن اليند مش ىو المكان الوحيد . بعد شويع صغيرين ىان كمم ان اليند. وىنا ىاقول حاشع بسراع
اشان كده كأفراد، واائبلت، . ادد ألماكن  انيع نقدر نروح ليامالياش قدامنا فرص . في العالم المي ىانروح لو
 لبمد؟ يا رب، اايزنا نروح فين برة ا: ومشمواات، خمونا نصمي

وده بيحصل في . احنا ىانوصل مشد اهلل لؤلمم ان طريق ال ممذة. المؤمنين نكرس حيا نا ل ضااف شمااع: رابًعا
وىو ده دور . محيط العبلقات، اشان كده الزم الواحد يكون م أكد إنو اايش وسط شمااع مي مع بان شار اإلنشيل

 . في مشمواع، يا ريت  نضم لواحدة بسراعاشان كده، لو انت لسع مش مش رك . المشمواات الصغيرة
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والفكرة المي ا كممنا انيا قبل كده ىي إن األفراد والعائبلت بيطمقوا . بنضحي بأموالنا اشان غرض معين: وخامًسا
مكانيات لمكنيسع فاحنا بنعمل  ضحيات شخصيع ونحوش، ونوفر في ميزانيا نا الخاصع اشان نقدر نبلقي . أموال وا 
يع والروحيع العاشمع في إمكانيات ل سديد االح ياشات الماددي ونطمقيا ككنيسع بناخد الميزانيع فائض نقدمو، وبعدين 

، وده المي ا كممنا Birminghamمحمًيا، في األحياء الفقيرة قي برمينشيام : بنركز صرفيا في مشالين. في العالم
 . Gate Cityوشيت سي ي  East Lakeإيست ليك انو بقالنا مر ين، ان منطقع 

 عالوا أشرح لكو المي . المي ىان كمم انو النياردة ازاي نقدم أموالنا ذبيحع في الخدمع المي امى مس وى العالم في اليند
لو فاكرين، الكنيسع . ال شربع القويعاحنا خصصنا من ميزاني نا حوالي مميون وُنص دوالر اشان حركع . بيحصل
الفرق دي مكونع من شيوخ، وااممين في الكنيسع، وأاضاء في . يفريقين، واحد محمي وال اني االمكونوا والشيوخ 

الكنيسع، اشان يقولوا لنا ازاي نس خدم الفموس في  سديد االح ياشات الماديع والروحيع في برمينشيام 
Birmingham . عمل في منطقع إيست ليك يالفريق رشع ومعاه  صور لمي ممكن East Lake  وشيت سي ي

Gate City . وبعدين رشع الفريق ال اني وقال لنا ىايعمل إيو في . دوالر 400.000لمموضوع ده فخصصنا
دوالر لبلح ياشات الماديع والروحيع في  1.107.281وبقى اندنا . وده المي ىان كمم انو النياردة. الخدمع في اليند

 . اليند

وده . واخدة نسبع أكبر من الخدمع المحميعلخدمع في اليند ا. فرق في النسبع هطبًعا لما نبص امى الرقمين نبلقي في
لكن الفكرة ىي إننا . Birminghamمش معناه إننا مي مين بالخدمع في اليند أك ر من الخدمع في برمينشيام 

زي المشيود والوقت، ألن ده المكان المي الرب  Birminghamىانقدم حاشات أك ر من الفموس في برمينشيام 
احنا اايشين ىنا، واندنا فرصع نش رك كل يوم في امل الرب في األحياء الفقيرة في برمينشيام . حطنا فيو

Birminghamوفي نفس الوقت مش م اح إن كل واحد فينا يقدر يروح اليند ، . 

لكن مش ىانقدر كمنا نروح اليند بنفس . وضوع ده المرة الشايعىان كمم ان الم. ىا بقى فيو فرص مخ مفع نروح اليند
ولو بصينا من ناحيع كام دوالر بي صرفوا امى الفرد ىانبلقي إن الخدمع في . ا نروح األحياء المي في بمدنانسيولع إن
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 ومش اايزين. ب اخد فموس أك ر من الخدمع في اليند Gate Cityوشيت سي ي  East Lakeمنطقع إيست ليك 
 . ننسى االح ياشات الضخمع المي ىناك

بميون  1.1و حس إنيم . بميون نسمع 1.1بمد واحدة فييا . بميون نسمع 1.1 عداد السكان في اليند ىو . خموا بالكو
 بارىا دولع واحدة، وكل الناس شبو بعض في كل مكان عأحياًنا لما بنفكر في اليند بنفكر فييا امى ا. ىويع مخ مفع

ت مخ مفع، ثقافات االيند م عددة الشوانب، لغات مخ مفع، طوايف مخ مفع، ديان. ده المي حاصل مش ىو. فييا
 1.1. دولع مركبع. البمد مش ىي ىي في كل مكان. اليند ضخمع قوي ومش وحدة واحدة. مخ مفع،  قاليد مخ مفع

 . بميون شخص في بمد اندىا اح ياشات ضخمع

ادد الناس المي . غالًبا ُنص فقراء العالم موشودين في اليند. صادمعحاشع . الشعب اايشين في فقر نم%  41
فيو فقر في الريف ىناك، فيو أماكن . اايشين  حت خط الفقر في اليند أكبر من  عداد سكان الواليات الم حدة كميم

ه النظيفع قميمع أو معدومع، ، الميرحناىا من كام شير كان الناس المي فييا بيحاولوا يعيشوا بُنص دوالر في اليوم
 . الحالع الصحيع ب سمح بان شار األمراض بسراع

وده من أكبر  شمعات الفقرا في آسيا كميا، فيو مميون دارافي الفقير في مومباي،  Dharaviحي كنا مرة قريبين من 
بقى  Brook Highland خيموا إن منطقع بروك ىايبلندواشان أقرب لكو الفكرة . فدان 400شخص، في مساحع 
 . مصابين باإليدز، الحالع الصحيع سيئع شًدامنيم  200.000ومنيم أطفال شوارع،  100.000. فييا مميون شخص

بحاشات  افيع وننشغل كنيسع لىانقعد في اماكناش  Brook Highland لو كان ده الحال في بروك ىايبلند
نقفل وداننا واقع، ىانبطل شيء إن ده اشان كده احنا ككنيسع الزم نف ح اينينا امى حقيقع . ونشغل نفسنا بمم مكا نا

 . واينينا ان الحقيقع دي وىانعيش حيا نا المسيحيع ىنا اشان خاطر الناس المي اايشين ىناك

من مدة قريبع كنا بندرس . فيكوالحيع نا باشكر الرب امى نعم و وأ. ب عمموا كدهفعبًل ان و . ب عمموا كدهفعبًل وان و 
" وكموا كويس،ا دفوا . روحوا مع  منيا نا القمبيع"قمنا إنو إيو فايدة اإلنشيل لو قمنا الخوا نا في العالم، . رسالع يعقوب

، ُنص مميون دوالر اشان ال شربع القويعفحطي وا كدفعع أولى في حركع . ومانعممش حاشع في اح ياشا يم الماديع
منطقع  21كنيسع في  21واممنا شراكع مع العاشمع،  قولوا اايزين نش رك في  سديد االح ياشات الماديع والروحيع 
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الدوليع، في أماكن فييا اح مال نشاة األطفال أقل بك ير من النسبع  Compassionان طريق منظمع كومباشان 
 . امن رسالع اإلنشيل في الكنيسع المحميعونزين نسدد االح ياشات الماديع العاشمع وقمنا إننا اايالغالبع في العالم، 

وىنا اايز أخد األرقام الكبيرة دي، واالح ياشات الكبيرة دي، وا نقل لئليمان الشخصي، واايز أقدم لكو واحدة من 
اايزكو  سمعوا . في اليند ع كنايس محميعلبرامج المي احنا مش ركين فييا ماألميات المش ركع في واحدة من ا

 . قص يا، وشوفوا فييا دليل امل نعمع اهلل فيكو

برنامج إنقاذ قبل ما أالقي . برنامج إنقاذ الطفلأنا واحدة من األميات المي في . Luckyسمي الكي ا: ىي ب قول
كنت حامل وكنت مح اشع حاشات ك ير ماكانش يقدر شوزي أو ايم ي . كنت مح اشع حد يساادني الطفل

لما وصمت . كنت حاسع بالعشز ألني كنت اارفع إني مش قادرة أصرف امى نفسي أو امى ابني. يشيبوىالي
ومن أسر ي بطريقع  أخدت كل حاشع مح اشاىا لمحمل واب ديت أ عمم ازاي أخد بالي من نفسي، برنامج إنقاذ الطفل

برنامج إنقاذ لكن ان طريق . ماكن ش أارف حاشع ان يسوع قبل كده. وفي الوقت ده كمان ارفت الرب. أحسن
 . وأشوف معشزا و، سمعت بشارة اإلنشيل وشويع شويع اب ديت أؤمن بالرب الطفل

قال لنا األمل الوحيد إننا .  ور ماارفش يعمل لنا حاشعدكال. بني كان ايان انده الصفرااك ور ألن دفي مرة رحت لل
صميت بدموع إن . ماكن ش اارفع أامل إيو، فقعدت أصمي طول الميل. نبلقي مس شفى أحسن  قدر  عالج المرض

الرب اممني حاشات ك ير في الوقت ده، . كنت اارفع إني ماقدرش أامل حاشع في مرض ابني. الرب ينقذ ابني
ني أحط رشائي فيو ميم كانت الظروفإني أثق فيو وأ  . طمب منو القوة وا 

حاسع بعزلع ان المش مع وماكن ش اارفع  ت، كنبرنامج إنقاذ الطفلقبل ما أشي . ومشًدا لمرب، ابني ا حسن بعد كده
ده ح ى فيو أميات في . ن صداقات في المنطقع ب اا يبس دلوق ي باحب أغامر وأكوِّو . أ أقمم ازاي مع وضع أسر ي

 . المنطقع بييشوا يطمبوا نصيح ي

. الرب بارك بي نا برحم و. إني أارف أخد بالي من أسر ي وأشوف أوالدي وىم بيكبروا دي بركع كبيرة من اند الرب
مش اايزة منكو غير حاشع واحدة، أنا بأطمب منكو  صموا اشان ايم ي واشان األميات واألطفال والعائبلت المي 
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ن المسيح ي عرف في اليندصموا اشان خبل. في اليند برنامج أنا باشكر الناس المي بيداموا . ص النفوس دي، وا 
 . كل األميات ىناوأنا باشكركو بالنيابع ان . إنقاذ الطفل

قدامنا واحدة ست امرىا ما سمعت بشارة اإلنشيل، .  عالوا نفكر في الموقف ده شويع  Luckyده كانت قصع الكي
بي بااوا ان طريق  شارة األطفال ألن اائبل يم مش فيو اايشع في مكان األطفال امرىا ما سمعت ان المسيح، 

. بيرموا والدىم ألنيم مش قادرين ياخدوا باليم منيمالناس  في بعض األماكن المي زرناىا، كان. قادرة  صرف امييم
ىي اارفع إنيا مش ىا قدر  راى الطفل، واك شفت إن فيو كنيسع اايزة  رااىا، . والست دي لقت نفسيا حامل

وأىي واقفع قدامنا دلوق ي ب  شارك معانا ازاي ارفت المسيح ومعاىا ابنيا . كنيسع كان لينا فرصع إننا ن شارك معاىا
أنا باشكر الرب . ده شيء شميل. إابلنو في اليند نصمي اشان خبلص المسيح المي شاركنا فيحي، وب طمب مننا 

 . امى اإلنشيل المي اايش فيكو

فشو فريق واب دا يبص امى . ال شربع القويعوبعد ما اممنا كل ده، قمنا اايزين السنع دي نزود الخدمع أك ر في حركع 
 Gateوشيت سي ي  East Lakeوزي ما الرب قادنا إننا نركز في مدين نا امى منطقع إيست ليك . اليند كميا

Cityاايزكو  عرفوا شمال اليند بطريقع أدق، ألننا اك شفنا إن شمال اليند فيو . ، الرب قادنا نركز امى شمال اليند
فاب دينا نُبص امى . ك يرومعارف المي احنا مش ركين فييا، ولينا ىناك ابلقات  برامج إنقاذ الطفلادد من أك ر 

 . ة، بيم د من ديميي لغايع كالكا ا، مساحع كبيرة شًدا في سيول الشانجمميون نسم 600شمال اليند، 

شمال اليند مافييوش . األول ىو الضبلل الكبيرالسبب . ابلقا نا المي ىناك، النشذابنا لشمال اليندفيو سببين، غير 
ومش معنى كده إن %.  0.5أقل من . من السكان مسيحيين إنشيميين، وده  قدير كبير كمان%  0.5أك ر من 

مميون  600: فكروا في النسبع دي. شنوب اليند مميان مسيحيين، لكن المي في الشنوب أك ر من المي في الشمال
ده غير إنو ح ى في النسبع الصغيرة دي، . دام الرب بخطي يممنيم مايعرفوش المسيح، وىايقفوا ق%  99.5نسمع، 
بمعنى إنيم امرىم ما سمعوا إن فيو مخمص يقدر يخمصيم . منيم محرومين ومايعرفوش حاشع ان اإلنشيل 99.5

بنروح قرى . واايشين في قرى. ضبلل كبير. شمال اليند مميان بالشعوب المحرومع من اإلنشيل. من الخطيع
 . ماكن قرويع وبعيدة امرىم ما سمعوا بشارة اإلنشيلأ. شيال ان المسيحماسمعوش من أ
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احنا ىانروح األماكن دي ونبشر باإلنشيل واحنا اارفين إن دي أول مرة يسمعوا الكبلم ده، ح ى في المدن الكبيرة زي 
ن واحد، شخص فسي في وسط الوشوش دي كميا أالقي مؤمالواحد بيشوف ىناك وشوش وبيبقى نِ . ديميي وكالكا ا

 . ضبلل كبير. وع محزنموض. ان المسيح لكن غالبيع الوشوش دي امرىم ما سمعوا. م م ع بسبلم المسيح

شف وا في الفيديو وفي صور  انيع ك ير النقطع المي امى شبيع س ات ك ير في . اايز أقول لكو ممحوظع شانبيع
وفي الواقع النقطع دي . نقطع حمرا، مش دايًما، لكن غالًبا ب بقى نقطع حمرا ى، اادًة ب بقbindiاسميا بيندي . اليند

ىو الموضوع ليو خمفيع، بمعنى إن لييا داللع دينيع، ألن اندىم الشبيع ىي مركز الحكمع، . ىي مشرد زينع  قميديع
لكن . و نذير الشؤمشر إلي بيعبدوىا، أو اشان  طرد الفب كون زي صبلة أو طمب لمحكمع من اهلل أو من اآلليع ال

أو ابلمع  اوممكن  بلقوىا امى شباه األطفال، ممكن  بقى نقطع سود. في الواقع مالياش فايدة غير إنيا زينع  قميديع
الموضوع فيو خرافات، وخمفيات دينيع، لكن في الواقع . مشرد اادة. ، لكن في الحقيقع ىي مشرد زينع  قميديعاسود

 .  نوع الثقافي والديني في اليندالموضوع مشرد  عبير ان ال

الموضوع . قى حريص ىناواايز أب. االضطياد الم نوعلكن العامل ال اني ىو . الضبلل الكبير: قمنا ان شمال اليند
نا مش باقول إن اليند كميا، أو شمال اليند مميان اضطياد لممؤمنين بشكل ييدد حيا يم، لكن فيو بؤر أ. ده محدود

خر الشمال الشرقي لميند، شنب باكس ان، ىا بلقي آلما  روح الشمال الشرقي، . اضطياد شديد في شمال اليند
وده واحد . ا وشاركناكو بقصع صامويلاضطياد من الميميشيات اإلسبلميع، وده المكان المي رحناه من سنع ورشعن

فيو . دي حقائق. ايمع مرا و سمموىا وق موىا ألنيا ا بعت المسيح ىناك، وكان قبميا بشيرين، ممن األخوة المي قابمناه
، االضطياد ىناك من Orissaده غير أماكن زي واليع أوريسا . اضطياد شديد في شمال اليند من المسممين

لكبلم ده شو في األخبار، اليندوس ىناك بيحرقوا البيوت، ويضربوا الرشالع والس ات، ومممكن وا. الوطنيين اليندوس
 . وفيو أماكن أقل شويع لكن فييا اضطياد برضو. فيو بؤر في اليند فييا اضطياد شديد. يق موىم

ه؟ نقدر نعمل إيو نقدر نعمل ليم إي. اايزين نصمي اشان األماكن دي، المي فييا اح ياشات ماديع وروحيع ااشمع
وفيو  فاصيل أك ر ىانقوليا المرة الشايع لكن اايز .  عالوا نشوف ىانعمل ليم إيوفي االح ياشات الكبيرة دي؟ 

 . مميون دوالر رايحين فين 1.1أكممكو شويع الـ 
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احنا شغالين مع ناس مخ مفين، وأغمب الناس دول مؤمنين ىنود . أواًل،  وصيل رسالع اإلنشيل ألول مرة لمئات القرى
احنا بنش غل مع الكنايس المحميع ىناك وبنساادىم في نشر رسالع اإلنشيل ألول مرة لمئات القرى السنع . أصميين

لي دي، ىايبقى اندنا مئات القرى ىا سمع بشارة اإلنشيل ألول مرة لما ن شارك مع األخوة واألخوات الينود، ال
 . ده شنب من الشوانب. بيغرسوا كنايس ىناك

اندنا . ال دريب ىايشمل أاضاء الكنايس، والقادة والمي بيزراوا كنايس. ثانًيا،  دريب آالف من قادة الكنائس الينود
، Anealواحد من أصدقائنا ىناك بعت لنا ان أنييل . طرق مخ مفع ىانعمل بييا  دريب لمقادة المي من أصل ىندي

وأنييل . من اليند وىو مش رك في برنامج  دريبي قصير ااممو واحد من شركاءنا ىناكسنع  22انده  ده أخ
Aneal اسمعوا، في السنع المي فا ت، أنييل . وا عمق أك ر وأك ر هحضر البرنامج دAneal  مشمواع  17امل

 Anealشخص آمنوا بالمسيح من خبلل قيادة أنييل  260أك ر من . بقوا كنايس منزليع قويع 3 ممذة شديدة، منيم 
دلوق ي انده مشمواع من القادة  حت إشرافو بيقودوا الكنايس  Anealأنييل . في الكنيسع، ومنيم ناس ك ير ا عمدوا

 . المنزليع، والرب بيس خدمو بقوة في ام داد ممكو و

قامع مئات، إن ما ك نش رك فياحنا اايزين  وكمان واحنا رايحين لمناس . Anealانش آالف زي أنييل  ششيع وا 
والمعونات الطبيع ان  الف، اشرات اآلالف باألكل، والميواايزين نسااد اشرات اآلنقيم قادة في الكنيسع، بدول، و

ىانش رك سنع كمان في . مرة  اني، الفكرة ىي إننا نعمل كده من خبلل الكنايس المحميع. طريق الكنايس المحميع
احنا رحنا شويع . Compassionكنيسع مخ مفع من مؤسسع كومباشان  21، بالشراكع مع برامج إنقاذ األطفال

بس الحقيقع إن . الكنايس ىا وفر اح ياشات األميات واألطفال ىناك. برامج إنقاذ األطفالأماكن وقرى كان فييا 
دد القرى المي مافيياش ميع نضيفع وازاي فاب دينا نح. نضيفع هش ميوالقرى دي ماب خمصش، وك ير منيا مافيو

ميا ليم الحموة وفي قرى  انيع اندنا فييا ابلقات، اشان  بقى  همعاىم اشان نشيب ليم الميفاحنا شغالين . نوصَّ
 . وراايع طبيع لي اندىم أكل وميوالن يشع إن اندنا اشرات اآلالف ال

. ان طريق العمل ده ىانقدر نوصل لمبليين ك ب مقدسع بمغا يم. مقدسع بمغا يم ك بوأخيًرا، ىانوفر لممبليين 
الموضوع مس اىل كل ده؟ الموضوع : لكن اايزكو  قفوا ىنا و فكروا شويع. ىان كمم ان ال فاصيل أك ر المرة الشايع
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ال سميع والدلع مس اىل إننا ن خمى ان راح نا وبرامشنا ونغير طريقع حيا نا الكنسيع المي واخدين امييا، إننا نقمل من 
ونعمل المي يشيب مشد المسيح وسط االح ياشات الماديع والروحيع؟ الموضوع يس اىل؟ مشًدا لمرب، أنا سامع ناس 

 . حيا نا اشان خاطر مشد المسيح نكرسالموضوع يس اىل إننا . زي ما ان و قم وا، أيوة الموضوع يس اىل. ب قول أيوة

اايزكو .  سمعوا واحد من الرااة ىناك، بيخدم في منطقع فقيرة شًدا كنا فيياو اايزك. اايز أخ م الموضوع ده دلوق ي
لكن اسمعوه كمان وىو كمو رشاء وىو بي كمم ان اإلنشيل وقدرة .  سمعوه وىو بي كمم ان االح ياشات وحشميا الكبير

 . شات الممحعاإلنشيل امى  سديد االح ياشات دي، وشوفوا ازاي اال نين بي بلقوا؛ االنشيل واالح يا

وبالصدفع، كان . شدي ىو المي بنى الكنيسع المي أنا بارااىا حالًيا. Sanjilاسمي سانشيل : نسمع قص و بيقول
الحاشع العشيبع إنو بقى . ، وده معناه إنو كان من أامى طبقع، طبقع الكينعBrahmanشدي من ايمع براىمان 

 . ، اشان نحارب الفقر وننشر اإلنشيلبرامج إنقاذ الطفلحالًيا الكنيسع مش ركع مع . كنيسعوبنى مسيحي 

شيور  6أغمب الناس اايشين في مناطق قبميع، وبيش غموا امالع مؤق ع حوالي الشاي في اليند، حدائق االم ىنا في 
سنين  10في آخر . يساوي أك ر من دوالر واحد بشويعده روبيع في اليوم،  57في السنع، بيكسب الفرد حوالي 

ودي مشكمع بنقابميا كل يوم في . حدائق شاي ك يرة قفمت وناس ك ير بقوا من غير شغل وال راايع طبيع، وال حاشع
 ير بيشيميا أمراض زي المبلريا وبيعانوا من مشاكل في المعدة بسبب نظام الصرف الصحي السيء كناس . منطق نا

 . واادة لما حد بيعيا، ايم و ماب قدرش امى  كاليف ابلشو. ومياه الشرب المموثع

واليند والن يشع إن األطفال بي يربوا لنيبال . لما األسر ماب قدرش  صرف امى نفسيا، ك ير ما بيبيعوا والدىم
 . وممكن كمان األوالد ي اخدوا من غير إذن أىميم، وبنات ك ير بيشبروىم امى الداارة. وبنشبلديش والدول العربيع

، احنا اارفين إننا لما بنأثر امى الطفل، بنأثر امى األم، ولما بنوصل لؤلم، بنوصل برامج إنقاذ الطفلمن خبلل 
. لنيائي إننا اايزين نوصل لمعائبلت برسالع اإلنشيلااليدف . قعولما بنوصل لمعائبلت، بنوصل لممنط. لمعيمع

 . اايزين نشارك األميات برشاءنا في المسيح ونعمميم قصص الك اب المقدس ونعمميم يصموا ازاي
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لكن فيو مشاكل لما الناس ب وانا بيحبوا . وخبلصو وبيآمنوا بيسوعناس ك ير بيسمعوا ان المسيح . كنيس نا ىنا ب كبر
العائبلت ب  برى من المي  ن يسبب مشاكل في البيوت، وك ير منالموضوع ده ممك. ركوا بإيمانيم قدام الناسيشا

ن المسيحين يس مروا في إابلن محبع . اايزينكو  صموا اشان الكنيسع في اليند. يآمن بالمسيح صموا إنيا  نمو، وا 
 . اهلل في اائبل يم ومش معا يم

 . قرْر ننا مع بعض نقدر نعمل فَ إوأنا اارف . شكًرا امى صموا كو .بنشكركو امى شراك كو معانا

لو ىانعمل كده، يعني لو ىانعيش رسالع اإلنشيل . اايز أقول لكو امى حاشع  Sanjilبعد ما سمعنا قصع سانشيل
ا كممنا ان الخوف . ىايبقى مكمف. بَشد في أماكن فييا اح ياشات ماديع وروحيع ممحع، الموضوع مش ىايبقى سيل

رمينشيام لما  يشي  فكر في الموضوع، مش ىا بلقي أماكن ك ير في ب. من اإليمان من ف رة، ا ششع النياردة
Birmingham  فييا اح ياشات ماديع وروحيع ااشمع أك ر من المي ىانروح نخدميا، وال فيو امكان ك ير في العالم

االح ياشات صعبع، يعني من وشيع نظر . فييا اح ياشات ماديع وروحيع ااشمع أك ر من المي ىانروح نخدميا
ت النشاح أامى شويع، صح؟ مكان ما كونش فيو العوائق البشر، األحسن لنا نروح أماكن يكون فييا نسبع اح ماال

 . 1صعبع كده؟ وىنا أنا باشكر الرب امى  ر يبو إنو شابنا النياردة اشان ندرس يشوع 

وىم كانوا بيمفوا في . ممك بشيوشيم 31يشوع كان واقف امى اا اب أرض المواد، األرض المي فييا أك ر من 
وده أول يوم ليو في الشغبلنع الشديدة . ييزموا كل المموك دول وشيوشيماشان والمفروض إنو يقود الشعب . البريع
أو " شع، ش: "اايزكوا  حطوا خط  حت كل مرة  بلقوا الرب قال فييا ليشوع. فالرب شالو، واسمعوا قال لو إيو. دي
 . ة  شوفياحط خط  حت كل مر."  شدد"

ِت ُموَسى َابْرِد الرَّبِّو َأنَّ الرَّبَّ َكمََّم َيُشوَع بْرِن ُنوٍن َخاِدَم ُموَسى َقاِئبلً 1" َفاآلَن . ُموَسى َابْرِدي َقدْر َماتَ »2: َوَكاَن َبعْرَد َموْر
ِض الَِّ ي َأَنا ُمعْرِطيَيا َلُيمْر  ُدنَّ َأنْرَت َوُكلُّل ىَذا الشَّعْرِب ِإَلى اأَلرْر ُبرْر ىَذا اأُلرْر َراِئيلَ  ُقُمِ  ااْر ِضٍع َ ُدوُسُو 3. َأيْر ِلَبِني ِإسْر ُكلَّ َموْر

ُت ُموَسى َطيْرُ ُو، َكَما َكمَّمْر ِض 4. ُبُطوُن َأقْرَداِمُكمْر َلُكمْر َأاْر يَِّع َوُلبْرَناَن ىَذا ِإَلى النَّيْرِر الْرَكِبيِر َنيْرِر الْرُفَراِت، َشِميِع َأرْر ِمَن الْرَبرِّو
ِر الْر  َلى الْرَبحْر ُمُكمْر الْرِحثِّويِّويَن، َواِ  ِس َيُكوُن ُ خْر َو َمغْرِرِب الشَّمْر ِيَك ُكلَّ َأيَّاِم َحَياِ كَ 5. َكِبيِر َنحْر َكَما ُكنْرُت . اَل َيِقُف ِإنْرَساٌن ِفي َوشْر
عْر، أَلنََّك َأنْرَت َ قْرِسُم ِليَذا الشَّعْرِب ا6. اَل ُأىْرِمُمَك َواَل َأ ْرُرُككَ . َمَع ُموَسى َأُكوُن َمَعكَ  َض الَِّ ي َحَمفْرُت آلَباِئِيمْر َ َشدَّدْر َوَ َششَّ أَلرْر
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ِطَيُيمْر  عْر ِشدًّا ِلَكيْر َ َ َحفََّظ ِلمْرَعَمِل َحَسَب ُكلِّو الشَِّريَعِع الَِّ ي َأَمَرَك ِبَيا7. َأنْر ُأاْر اَل . ُموَسى َابْرِدي ِإنََّما ُكنْر ُمَ َشدِّوًدا، َوَ َششَّ
اَل َيبْرَرحْر ِسفْرُر ىِذِه الشَِّريَعِع ِمنْر َفِمَك، َبلْر َ مْرَيُج ِفيِو َنَياًرا َوَليْربًل، ِلَكيْر 8. َحيْرُثَما َ ذْرَىبُ  َ ِملْر َانْرَيا َيِميًنا َواَل ِشَمااًل ِلَكيْر ُ فْرِمحَ 

ُ وٌب ِفيوِ  ِمُح َطِريَقَك َوِحيَنِئٍذ ُ فْرِمحُ . َ َ َحفََّظ ِلمْرَعَمِل َحَسَب ُكلِّو َما ُىَو َمكْر عْر َأَما َأَمرْر 9. أَلنََّك ِحيَنِئٍذ ُ صْر اَل ! ُ َك؟ َ َشدَّدْر َوَ َششَّ
َ ِعبْر أَلنَّ الرَّبَّ ِإلَيَك َمَعَك َحيْرُثَما َ ذْرَىبُ   " .«َ رْرَىبْر َواَل َ رْر

ألن يشوع كان مراوب "  شدد و ششع؟"مرات  3ليو الرب قال ليشوع .  شدد و ششع. مرات 3حطينا خط . مرات 3
في حيا نا الشخصيع . وده المشيد المي قدامنا. امو أي طريقواهلل كان مر ب إن يشوع يبص حواليو ومايبلقيش قد

لو كنا ككنيسع اايزين . وحيا نا ككنيسع دايًما بن حط في مواقف المفروض من وشيع نظر العالم إننا نخاف فييا شًدا
نوشو لكن لما . نعيش ايشع مريحع بحسب الحمم األمريكي ون رفو ونبسط نفسنا، نقدر نعمل كده لكن من غير الرب

 . نفسنا لبلح ياشات العميقع المظممع المي حوالينا والمي في الببلد ال انيع، ىنا ىانح اج الرب

 يشي الششااع منين وانت واقف امى أا اب األرض ."  شدد و ششع"الرب شو ليشوع في المحظع دي وقال لو، 
الرب كان واد موسى إنو ىايديمو األرض دي، ولو . الزم يثق في الواود اإللييعممك بشيوشيم؟ أواًل،  31وىا واشو 

-24: 11نفس الكبلم المي اهلل قالو لموسى في ال ثنيع ىم  5و 4و 3كان اندنا وقت أك ر كنا شفنا ازاي إن ادد 
 . نفس الواود. 25

رض ىاديكو األ"اقوب، يوقال إلسحق و." ىاديمك األرض دي"الرب قال إلبراىيم، . والموضوع كمان أقدم من كده
 . ودلوق ي بيقول ليشوع إن الرب إداىم األرض دي." ىاديكو األرض دي"ولموسى، ." دي

َض الَِّ ي "، 6 شدد و ششع، بنبلقييا في ادد "أول مرة بنشوف فييا،  عْر، أَلنََّك َأنْرَت َ قْرِسُم ِليَذا الشَّعْرِب اأَلرْر َ َشدَّدْر َوَ َششَّ
ِطَيُيمْر  ِضٍع َ ُدوُسُو ُبُطوُن ". إني ىادييم األرض، أنا واد يم أدييم األرض أنا حمفت ".َحَمفْرُت آلَباِئِيمْر َأنْر ُأاْر ُكلَّ َموْر

َطيْرُ وُ  . مفيش شك في الموضوع. معناه إنو مش بس الرب إداىم األرض، لكن كمان ضمنياليم وده." َأقْرَداِمُكمْر َلُكمْر َأاْر
فيو إحساس في ِسفر يشوع . الرب حدد ليم ال فاصيل كمان، من المنطقع الفبلنيع لممنطقع الفبلنيع، ىي دي حدودكو
 . األرض مضمونع. إن اإلسرائيميين ىاياخدوا األرض، لكن كمان فيو إحساس إن األرض دي ب اا يم بالفعل
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، اهلل ماداىمش  فاصيل 1الحظوا في أصحاح . اايز أقول لكو ممحوظع شانبيع ىنا. منياليم بواودهضالرب 
 نا بنبقى اايزينو؟ مش احنا ساااتمش ده المي اح. الموضوع ده ىايحصل ازاي، ماقالش كل معركع  فاصيميا إيو

بنبقى اايزين نعرف كل حاشع ىا مشي ازاي؟ اايزين  لما نكون داخمين امى حاشع مش اارفينيا، حاشع صعبع،
بس خميك اارف، ." ىابقى واثق أك ر وأنا في المشكمع !بس لو الرب يقول لي إيو المي ىايحصل. "نعرف ال فاصيل

اهلل مش دايًما ىايفسر لك كل حاشع، لكنو دايًما بيقدم واود، واإليمان ىو إنك  خطي امى أساس الواود المي 
نوىالك، إدا  . ر لك إنو أمين في واودهىاير ب كل الظروف اشان يظوِ  و بقى اارف إنو أمين، وا 

 شدد " اني مرة بنشوف فييا، . الزم ي بع األوامر اإللييعثانًيا، . ىا يشي الششااع من الثقع في الواود اإللييعإًذا، 
عْر ِشدًّا "، 7في ادد " و ششع، ِلَكيْر َ َ َحفََّظ ِلمْرَعَمِل َحَسَب ُكلِّو الشَِّريَعِع الَِّ ي َأَمَرَك ِبَيا ُموَسى ِإنََّما ُكنْر ُمَ َشدِّوًدا، َوَ َششَّ
 . د القديمهالعفي  اريخ بي كمم ىنا ان الناموس المي كان موشود في أول أسفار " .َابْرِدي

من الحاشات المثيرة لبلى مام في ِسفر يشوع إنك ىا بلحظ إن فوز . المطموب من يشوع ىنا إنو يطيع أوامر اهلل
لكن . إسرائيل في المعارك في أرض المواد مش امى أساس االس را يشيع العسكريع المم ازة أو قو يم العسكريع

لما . ما يكونوا مطيعين ويخسروا لما يعصوا كبلم اهللبيكسبوا ل. نشاحيم كان دايًما مع مد امى طاا يم لكممع اهلل
لكن . يكونوا مطيعين، الموضوع مابياخدش منيم أك ر من شويع ناس يعزفوا امى آالت ويي فوا في يوم واألسوار  قع

 . لو ماسمعوش كبلم اهلل، ح ى أقوى الناس فييم ي غمبوا اند مدينع صغيرة

ىو ده المي بنشوفو في ِسفر . الششااع ب يشي بس من ا باع كبلم اهلل. االمالششااع مش ب يشي لما ن بع أساليب ال
 . يشوع

ىاكممكو بسراع ان ." اَل َيبْرَرحْر ِسفْرُر ىِذِه الشَِّريَعِع ِمنْر َفِمَك، َبلْر َ مْرَيُج ِفيِو َنَياًرا َوَليْربلً "، 8الرب قال ليشوع في ادد 
إنك  حط في اقمك مين األول، . ين لم أملهفي الكممع، ىانشوف وجيعني إيو  ميج مفيوم العيد القديم ان ال أمل و

يو المي اهلل قالو بس مش ده ." ركز في كممع اهلل. يا يشوع، خمي كممع اهلل في اقمك دايًما"اهلل قال ليشوع، . ىو اهلل وا 
 ." ي م م"في المغع العبريع معناىا الحرفي ىو " يميج،"كممع . ىو المعنى الوحيد لم أمل
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 فضل  دندن كممع اهلل، . ناس يميشوا في كممع اهلل بصوت االي، ي كمموا بصوت االيلكان ا. باحب قوي الكبلم ده
 . إًذا كممع اهلل  كون في ذىنو وامى فمو. قمبك واقمك وحيا ك  زرع فيبتوانت ب قوليا بصوت االي، 

لطان يشوع في قياد و لمشعب كان مبني بالكامل ألن الرب فكرني إن س. الكبلم ده كان ليَّ وأنا بادرسو األسبوع ده
نو كان بي كمم بكبلم اهلل وفي الواقع في حيا ي كرااي، والشيوخ في الكنيسع، السمطان . امى طاا و لكبلم اهلل، وا 

بمعنى إن لو أنا أو أي حد  اني في موقع قيادي في الكنيسع . س امى ا باع كبلم اهلل مش طرق البشربيبقى مؤَس 
 . لكن لما الكممع  سود، يبقى لينا كل السمطان في ال حرك. امل حاشع اكس كممع اهلل، يبقى مالناش سمطانداانا ن

  بع األوامر ىايبقى اندك ششااع لما . اع األوامر اإللييعبب يشي من ات الششااع. م ي بع األوامر اإللييعيشوع الز
 . اإللييالزم  ع مد امى الحضور ثالثًا، . و ثق فييا اإللييع

عْر "بيقول،  9في ادد "  شدد و ششع،"في  الت مرة الرب بيقول،  ُ َك؟ َ َشدَّدْر َوَ َششَّ َ ِعبْر أَلنَّ ! َأَما َأَمرْر اَل َ رْرَىبْر َواَل َ رْر
" .ُأىْرِمُمَك َواَل َأ ْرُرُككَ اَل . َكَما ُكنْرُت َمَع ُموَسى َأُكوُن َمَعكَ "وكان لسع قايل قبل كده، ." الرَّبَّ ِإلَيَك َمَعَك َحيْرُثَما َ ذْرَىبُ 

 . مش ىا بقى لوحدك. الرب قال لو نفس الحاشع بطريق ين مخ مفين

كان يبقى صح إنو ي راب لو كان . من وشيع نظر العالم، المفروض يكون يشوع ميت من الراب. ده موضوع كبير
بس . زي ما انت كمان ىا عمل لو رايح األحياء الفقيرة وب ر ب حيا ك من شديد، الزم   راب لو انت لوحدك. لوحده

م أكد من مع حضور اهلل، كان لكن ، ش راباما يشوع . انت مش لوحدك، احنا مش لوحدنا، يشوع ماكانش لوحده
 . االن صار

شيء . دي أخبار شميمع. ألرض كميااماكانش لسع دخل معركع واحدة، لكن الرب ضمن لو ياخد . فكر في الكبلم ده
لما  كون في محضر اهلل، ." قبل ما  حارب أي واحد من المموك دي، ىا كسب"رائع إن إلو الكون يقول لك، 

 . ىي دي الششااع المع مدة امى الحضور اإلليي" َنا؟ِإنْر َكاَن اهلُل َمَعَنا، َفَمنْر َاَميْر "، 8ىاي حقق معاك روميع 

موضوع ، وده يشيبنا لويع مد امى الحضور اإلليي، وي بع األوامر اإللييع، الزم يثق في الواود اإللييعفي النيايع، 
 . الزم يعيش لممشد اإللييإنو 
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اسم يشوع نفسو . وان و ب قمبوا في الك اب فكروا معايا. وده آخر أصحاح في الِسفر. 24 عالوا نروح بسراع ليشوع 
لكن اسمو " يخمص أو ينقذ،: "فكرين إن اسمو ا غير؟ كان معنى اسمو قبل كده. مش بي كمم ان نفسو، لكن ان اهلل

نشوف حد ا غير اسمو وبقى ودي أول مرة في العيد القديم . وبقى يشوع المي معناه ييوه يخمص أو ييوه ينقذا غير 
فمما  قرا . حياة يشوع كميا ب شاور لنا امى مبدأ إن الرب ىو المي بينقذ، ىو المي بيخمص. فيو لفظ ييوه، وده لسبب

. الرب ىو المي بيقود الشعب. مش يشوع ىو المي بيقودىم حقيقيالك اب و بلقي يشوع بيقود الشعب، خمي بالك إن 
 . الرب ىو المي شاب االن صار، ىو ده الموضوع كمواالن صار، مش يشوع ىو المي شاب ليم 

، بعد ما دخموا األرض، والرب بيكمم شعبو، اايزكو  حطوا خط لما  بلقوا الرب بي كمم 24لما نيشي آلخر أصحاح 
 . ومرة واحدة الرب بيكمم ان نفسو بصيغع الغائب. ان نفسو

َراِئيلَ  ىَكَذا َقالَ "يشوع قال لمشعب، . 2: 24في يشوع  يبقى ىنا الرب بيكمم شعبو، اسمعوا الرب بيقول ." الرَّبُّل ِإلُو ِإسْر
 : إيو

َرى. آَباُؤُكمْر َسَكُنوا ِفي َابْرِر النَّيْرِر ُمنْرُذ الدَّىْررِ " ُت ِإبْرَراِىيَم َأَباُكمْر ِمنْر 3. َ اَرُح َأُبو ِإبْرَراِىيَم َوَأُبو َناُحوَر، َوَاَبُدوا آِلَيًع ُأخْر َفَأَخذْر
َحاقَ عَ  َطيْرُ ُو ِإسْر َمُو َوَأاْر ُت َنسْر َثرْر ِض َكنْرَعاَن، َوَأكْر ُت ِبِو ِفي ُكلِّو َأرْر َحاَق َيعْرُقوَب َوِايُسَو، 4. بْرِر النَّيْرِر َوِسرْر َطيْرُت ِإسْر َوَأاْر

ِمَكوُ  َطيْرُت ِايُسَو َشَبَل َسِعيَر ِلَيمْر رَ . َوَأاْر َر وَ 5. َوَأمَّا َيعْرُقوُب َوَبُنوُه َفَنَزُلوا ِإَلى ِمصْر َسمْرُت ُموَسى َوَىاُروَن َوَضَربْرُت ِمصْر َأرْر
ُ ُكمْر  َرشْر ِريُّلوَن آَباَءُكمْر 6. َحَسَب َما َفَعمْرُت ِفي َوَسِطَيا، ثُمَّ َأخْر َر َوَ بَع الْرِمصْر َر، َوَدَخمْرُ ُم الْرَبحْر ُت آَباَءُكمْر ِمنْر ِمصْر َرشْر َفَأخْر

ِر ُسوفٍ  َساٍن ِإَلى َبحْر َكَباٍت َوُفرْر َر َفَصَرخُ 7. ِبَمرْر ِريِّويَن، َوَشَمَب َاَميْرِيِم الْرَبحْر ، َفَشَعَل َظبَلًما َبيْرَنُكمْر َوَبيْرَن الْرِمصْر وا ِإَلى الرَّبِّو
ُ مْر ِفي الْرَقفْرِر َأيَّاًما َكِثيَرةً . َفَغطَّاُىمْر  َر، َوَأَقمْر ُيُنُكمْر َما َفَعمْرُت ِفي ِمصْر ِض اأَلُموِريِّويَن السَّاِكِنيَن 8. َوَرَأتْر َأاْر ثُمَّ َأَ يْرُت ِبُكمْر ِإَلى َأرْر

ُ ُيمْر ِمنْر َأَماِمُكمْر  َضُيمْر َوَأىْرَمكْر ُ مْر َأرْر ُ ُيمْر ِبَيِدُكمْر َفَمَمكْر ، َوَدَفعْر ُدنِّو َفَحاَرُبوُكمْر َوَقاَم َبااَلُق بْرُن ِصفُّلوَر َمِمُك ُموآَب 9. ِفي َابْرِر اأُلرْر
َراِئيلَ  َسَل َوَدَاا َبمْرَعاَم بْرَن َبُعوَر ِلَكيْر َيمْرَعَنُكمْر َوَحاَرَب ِإسْر ُ ُكمْر ِمنْر َيِدهِ 10. ، َوَأرْر َمَع ِلَبمْرَعاَم، َفَباَرَكُكمْر َبَرَكًع َوَأنْرَقذْر . َوَلمْر َأَشأْر َأنْر َأسْر

ُدنَّ َوَأَ يْرُ مْر ِإَلى َأِريَحا11 ُ ُم اأُلرْر َحاُب َأِريَحا. ثُمَّ َاَبرْر يُّلوَن َوالْرَكنْرَعاِنيُّلوَن َوالْرِحثِّويُّلوَن : َفَحاَرَبُكمْر َأصْر اأَلُموِريُّلوَن َوالْرِفِرزِّو
ُ ُيمْر ِبَيِدُكمْر  يُّلوَن َوالْرَيُبوِسيُّلوَن، َفَدَفعْر َشاِشيُّلوَن َوالْرِحوِّو ، َأيْر َمِمَكِي 12. َوالْرِشرْر ُ ُيمْر ِمنْر َأَماِمُكمْر َناِبيَر َوَطَردْر َسمْرُت ُقدَّاَمُكُم الزَّ َوَأرْر



 - 16 - 

ِسكَ اأَلُمورِ  ُكُنوَن ِبَيا، َوِمنْر ُكُروٍم َوَزيْرُ ونٍ 13. يِّويَن، اَل ِبَسيْرِفَك َواَل ِبَقوْر ًضا َلمْر َ  ْرَعُبوا َاَميْرَيا، َوُمُدًنا َلمْر َ بْرُنوَىا َوَ سْر َطيْرُ ُكمْر َأرْر  َوَأاْر
 " .َلمْر َ غْرِرُسوَىا َ أْرُكُمونَ 

بحيث الرب  الرب إدا يشوع األرض. ده الموضوع كمو وىو." أنا اممت كل حاشع"الفكرة؟ الرب بيقول ليم، فيم وا 
ريحا، ليو الرب ىو المي يحط الخطع ألول مدينع أول معركع كبيرة؛ في أفي : فكروا كده. وحده ىو المي ياخد المشد

 6نبلقي الرب بييشي ليشوع في أصحاح كبيرة في أرض المواد؟ من بين كل الخطط واالس را يشيات العسكريع، 
 خيموا موقف يشوع وىو رايح لمشيش المميان ناس ." طمع الموسيقيين ب واك وخمييم يعزفوا كام يوم" ويقول لو،

وامى فكرة ىم امالين . ىانسيب المعركع دي امى العازفين المرة دي"مس نيين الفرصع اشان يحاربوا ويقول ليم، 
 ." ت االي فاألسوار  قعوبعدين ىانيشي في يوم وكمنا ني ف بصو. ي دربوا امى كام  أغنيع شداد

. الرب بيعمل المي بيعممو امى مدار ال اريخ كمو. ليو ىي دي المي  بقى خطع المعركع؟ خموا بالكو! حاشع غريبع
ألنيم لما . اث لشعبو، اشان في اآلخر ىو بس المي ياخد المشد امى المي حصلدالرب بير ب ويخطط األح

اارفين إيو المي مش بنبلقيو ىنا؟ مش بنبلقي اإلسرائيميين راحوا . 6أصحاح ىاياخدوا المدينع يحصل المي قالو في 
امري ما سمع ك ؟ Ralphإيو الشمال ده يا رالف "ماقالوش مثبًل، . زينالمعازفين والمغنيين وقالوا ليم إنيم كانوا ممت

لكن بنبلقي الشعب !" ةكن و رائعين يا شماع! ت نو ع االيع قويب، انت جHarryيا ىاري ! ب عزف بالحبلوة دي
 ." ماحدش يقدر يعمل كده غير الرب: "بيقولوا

 . ىو ده المي بنشوفو في ِسفر يشوع. ب اخد ششااع لما  عيش لممشد اإلليي

امى  Google Earthاايزين نعمل المي ا عممناه من برنامج شووشل إرث . ىاقول لكو اايزين نعمل إيو بسراع
وانا بادرس الكممع . احنا شفنا المك وب في الِسفر،  عالوا نرشع لورا ونشوف نظرة واسعع امى قصع الفداء. االن رنت

 . وأ م م بييا، ماقدر ش أمنع نفسي من إني أفكر في صورة  انيع بن كمم انيا ك ير بنشوف فييا نفس الحقائق

كان . يذهملمي وقف فيو يسوع امى الشبل مع  بلفكر في اليوم ان، و عالوا 28اشان كده اايزين نروح بسراع م َّى 
نشيل ألقصى األرض إلبصوا امى الناس المي الرب أوكل ليم مسئوليع نقل ا. ىنا ىايصعد ويسيبيم ويرسميم لمعالم

ِض، "ص ليم وقال، فيسوع بَ . وقد إيو كانوا مراوبين ُدِفَع ِإَليَّ ُكلُّل ُسمْرَطاٍن ِفي السََّماِء َوَاَمى اأَلرْر
َىُبوا َوَ مْرِمُذوا 19 َفاذْر
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وِح الْرُقُدسِ  ِم اآلب َواالبْرِن َوالرُّل َصيْرُ ُكمْر ِبوِ 20. َشِميَع اأُلَمِم َوَامِّوُدوُىمْر ِباسْر َفُظوا َشِميَع َما َأوْر َوَىا َأَنا َمَعُكمْر . َوَامِّوُموُىمْر َأنْر َيحْر
 ." ُكلَّ اأَليَّاِم ِإَلى انْرِقَضاِء الدَّىْررِ 

األحياء امى ىي دي نفس الكممات المي ب دفعنا حالًيا لما نبص . الكبلم ده مش لم بلميذ بس. فكروا في الكبلم ده
اايز أقول لكو، امى ضوء المي شفناه في . واالح ياشات الضخمع في اليند، Birminghamالفقيرة في برمينشيام 

ده . ُكلُّل ُسمْرَطاٍن ِفي السََّماِء َوَاَمى اأَلرْرضِ  هيُدِفَع ِإلَ . العيد القديم، يا أخوة، يا أخوات، خمونا نطالب بالواود اإللييع
 . اهلل إدا يسوع سمطان امى كل الشعوب. واد

بنشوف ىنا يسوع يخمص، يسوع ." يسوع"في اليوناني ىي " يشوع"وامى فكرة خبلص،  مم اليسوع كان في الوقت ده 
وىو ىنا من األموات،  وقام. مات امى الصميب بدالك، مات ان خطاياك، وىزم الخطيع والموت والقبر. ينقذ

إدالو سيادة وُسمطان امى كل الرب ." ُدِفَع ِإَليَّ ُكلُّل ُسمْرَطانٍ "خبلص ىايصعد لآلب، وير فع، ان يمين اآلب، وبيقول، 
وده معناه إن الرب ضمن لنا . كبع في يوم من األيام، ويع رف كل لسان إنو ىو الربوىا نحني كل ر. الشعوب

 . النشاح في كل الشعوب

. إنو اش رى كل الناس من كل قبيمع وأمع ولسان ومدينع. إن ليو السمطان 5مك وب في الرؤيا . فكروا في الكبلم ده
وده معناه إن أنا . إنو ىاييشي يوم وكل شعب ىايقف قدام العرش، ويرنم ب سبيحو وبخبلصو 7مك وب في الرؤيا 

ا في مئات القرى المحرومع ونبقى وانت نقدر نروح ألي شعب محروم من البشارة في اليند ونش رك مع اخو نا واخوا ن
ن فيو ناس من كل شعب فييم ىايقفوا قدام العرش  . اارفين واحنا رايحين لمناس دول إن فيو منيم ناس ىايآمنوا، وا 

من األصحاحات المي اس خدموىا الناس غمط، والواود بالنشاح  1يشوع . ده نشاح. ىي دي ثق نا، ىو ده اإليمان
النشاح مش بي قاس بالبيت . ي ىو مش اإلنشيل خالصلاشان يبرروا إنشيل الرخاء، الوالرخاء ىنا اس خدموىا 

في كل  إلنشيلاشان  عمن االنشاح بي قاس بإنك  كرس حيا ك . والعربيع واألمبلك وال رقيع وال قدم المي ب عممو
نك  عمل كده و ك شف إردة اهلل لحيا ك. الشعوب خمونا ن مسك بواوده، . الرب إدالو سمطان، وضمن لو النشاح. وا 
 . اذىبوا و ممذوا. أمره اإللييننفذ وخمونا 
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 عالوا . ونروح اليند ونخمي اإلنشيل امى لساننا Birmingham،  عالوا نروح األحياء الفقيرة في برمينشيام اخوةيا 
اايزين يبقى واضح امى . نميج بكممع اهلل في كل خطوة، ويا رب  بقى دايًما امى لساننا، ويبقى اإلنشيل في حيا نا

ي  عالوا نطيع األمر اإلليي ونعرف إن نشاحنا مش مبن. حيا نا إننا نؤمن باإلنشيل ون كمم بيو ونبينو ونعمنو لمناس
 . يعينطامى قد إيو احنا مب كرين أو امى قو نا لكن نشاحنا مبني امى قد إيو احنا م

. نفس الواد." وىا أنا معكم: "نفس الواد. واحنا بنعمل كده  عالوا نخ بر الحضور اإلليي.  عالوا نطيع  األمر اإلليي
وأكون "وقال لموسى، ." وأكون معك"ب، وقال ليعقو." وأكون معك"وقال إلسحق، ." وأكون معك: "الرب قال إلبراىيم

والحقيقع إنو ىو ىو الرب المي كمم إبراىيم ىو المي كمم ." كنت مع موسى أكون معك كما"، وبعدين قال ليشوع." معك
أنا ." "وأكون معكم"ىو ىو اهلل الموشود ىنا النياردة في وسطينا، وبيقول لنا ككنيسع، . اسحق ويعقوب وموسى ويشوع

من وشيع ." ىا حسوا بحضوري في كل خطوة في الطريق. لو مشي وا في أماكن صعبع، مش ىاسيبكو. مش ىاسيبكو
ان يمكن مفروض نرشع شويع ونقمل حماسنا وننعزل ونعزل نفسنا . نظر العالم، المفروض نمعب في المضمون

كن طول ما احنا واثقين في ل. لو كنا لوحدنا، كنا ىانعمل كده بالظبط. يو مخاطرةفن الموضوع األماكن الصعبع أل
. في وشود حضور اهلل، الواحد مش مح اج يمعب في المضمون. وبنطيع أوامره، احنا واثقين من حضوره واود الرب

 . في وشود محضر اهلل نقدر نخاطر بكل حاشع

أنا مش با كمم ان . يمكن  كونوا قمقانين شويع، مش ك ير. مش اايزكو  بقوا قمقانين. بس خموا بالكو من حاشع
أنا مش باقول إننا ىانخاطر من غير الزمع، المخاطرات المي مافيياش حكمع، انا با كمم . المخاطرةبيدف المخاطرة 

قول لو اندنا واود اهلل، واهلل ىو المي بيأمرنا نعمل كده، المخاطرة المي بت. ان المخاطرة المي ب سيب حكمع العالم
اندنا ششااع  فوق الوصف لو كان شعب الرب . ىما حصل، لينا نصرةوم. ومحضر اهلل في وسطينا، نقدر نغامر

ماشي بحسب كممع الرب، ألن الرب بنفس الطريقع المي كان بيفرح بييا لما يظير قو و وحقيق و ليشوع وموسى 
براىيم  . ، فيو اايز يعمل نفس الحاشع معاناوا 
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لو الواحد بيكون . الشعب المي كانوا واقفين امى الشبل ماكانوش أفضل شنود. خمونا ُأمنا.  عالوا ننشر المشد اإلليي
ماكانوش واقفين امى . د امى الناسالموضوع ماكانش مع مِ . مالوىو ده الجَ . فريق، ماكانش ىايخ ارىم أول ناس

 . من ضعفيم، أل، دول كانوا واقفين امى الشبل بسبب ضعفيمالشبل بالرغم 

مش أك ر ناس . أذكى ناس في العالم شاحنا م. وخمونا ُأمنا مع بعض النياردة، احنا مش أحسن ناس في العالم
 وأغنى واحد في العالم، أان و اارفين إن . اندنا أفكار، وال أك ر ناس اندنا مواىب، ماحناش أغنى ناس في العالم

. األمور الدنيويع المي اندهش كل ااحنا مااندن. غنى الناس في العالم، ىو سمطان برونايأامى أألقل من 
احنا مش أك ر ناس اندىم نفوذ في . الرااي ب ااكو أقل من ناس ك ير شًدا. مااندكوش أك ر رااي انده خبرةو

 . ، بس احنا مش مركز ال أثير في العالمAlabamaأنا باحب أالباما . Alabamaأالباما 

لما شافوا ششااع بطرس ويوحنا وارفوا إنيم مش م عممين وناس ااديين، . 13: 4حب األامال ااشان كده انا ب
اشان كده يا رب اايزين الناس يشوفوا الششااع في ناس ااديين ومش . لكن خدوا باليم إنيم كانوا مع يسوع

 عالوا نقابل . اارفين اهلل العظيم ومحضره معانا في أمور أاظم من المي نقدر امييا وياخدوا باليم إننا. ميمين
إدينا يا رب األمم بحيث . وفي اليند وفي أي ح ع بالصبلة في قموبنا Birminghamحياء الفقيرة في برمينشيام ألا
 . شدملي  اخد اللنك انت وحدك اإ

 


