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   ٤الجزء  - الفداء تاريخ

  .طعام السمك :العشرونو  الرابعالفصل 

   ديفيد بالت. د

٢٠١٠ \ ٧ \ ٤   

بنقول إن نكون فاهمين إننا مش  ينوعايز  .١يونان أصحاح لو معاك كتابك المقدس، وياريت يكون معاك، افتح معايا ِسفر 
. فيه بينهم اختالفات كبيرة. ، مع الواليات المتحدة األمريكيةإسرائيل، شعب إسرائيل، شعب اهللا في العهد القديمبين  فيه تساوي

عشان كده عايزين من . وفي نفس الوقت، أنا شايف إن فيه تشابه كبير بين اللي كان في قلب يونان واللي في قلوبنا حالًيا
" ؟نشترك في خطة اهللا لكل الشعوبهل ممكن إن الكبرياء في بالدنا يمنعنا : "سؤالنا النهاردة هو. البداية يكون في بالنا سؤال

  ؟ مانعنا نشترك في خطة اهللا لكل الشعوبهو اللي برياء كهل ممكن يكون ال

قلت لكو قبل كده إني كنت رايح كنيسة معينة . قلت لكو قصة قبل كده، لكنها تستاهل تتقال تاني، ألنها بتبين اتجاهاتنا القلبية
أنا  ليلتها كنت قاعد. كنت رايح هناك أوعظ يوم الَحد عن تلمذة جميع األمم .Brook Hillsقبل ما أجي كنيسة بروك هيلز 

بالد في يلهم عن الفرص اللي الرب رتبهالي كوكنا بنح. شمامسة وزوجاتهمواتنين من الته مع القسيس ومرا Heatherوهيذر 
  . يلكتير ماكانش سهل نروح لها، البالد اللي كانوا فيها بيرفضوا المسيحية، وضد اإلنج

يفيد،  ديا "ة يتعدل في قعدته في الكرسي وقال لي، سشماموبدأ واحد من الكنا بنتشارك بالكالم ده مع واحد من األخوة هناك، 
أنا مش ." فسي الرب يبيد كل الشعوب دي ويرميهم في جهنمشيء عظيم إنك رحت البالد دي، لكن لو علي أنا، نِ  اهو طبعً 

عارفين قلت له إيه؟ ماقلتش حاجة، ." ِنفسي الرب يبيد كل الشعوب دي ويرميهم في جهنم" . ظبطبابالغ، هو ده اللي قاله بال
هاوعظهم "وقلت لنفسي، . مافيش حاجة اتقالت نوكملت القعدة وكأ. ماعرفتش أقول له إيه. اتسمرت في مكاني من المفاجأة

وكنت قاعد في الصف األوالني، وقبل ما أوعظ، طلع  رحت الكنيسة يوم الَحد الصبح،." عن تلمذة جميع األمم وماليش دعوة
كان وطني قوي يومها، مع إن ماكانش فيه مناسبة زي عيد االستقال وال  هالقسيس، وكان بيرحب بالناس، ومش عارف لي

إنه  في مكان غير الواليات المتحدة، وقعد يقول قد إيه هو فخور قول إنه مش ممكن كان هايختار يعيشوقعد ي. حاجة
برضو، هاوعظهم يروحوا يتلمذوا "فقلت . بترج المكان" آمين"ولقيت ال. دي، مش أي بلد تاني مريكي، وٕانه عايش في البلدأ

  . فوعظت، بنعمة المسيح، بكل الحماس اللي عندي." جميع األمم
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عايز أقول م تخقبل ما ن: "وقام القسيس عشان يختم االجتماع وقال كده. وبعد ما خلصت، نزلت قعدت في الصف األول
وعايزين نوعدك النهاردة إننا هانديلك فلوس . يا ديفيد، عايزينك تعرف إننا بنشكر الرب على األماكن اللي انت رحتها. حاجة

ها نكانت واقفة ورايا، وكأ. حطت إيدها على كتفي Heatherولقيت هيذر . ده اللي قاله بالظبط" عشان مانروحش هناك بنفسنا
في الكنيسة "والراجل كمل كالمه وقال، . بس كنت متغاظ جًدا. ح أنط على الراجل أو هاعمل فيه حاجةكانت حاسة إني هارو 

وقلت لألعضاء إنهم لو ماتبرعوش . اللي كنت باخدم فيها قبل كده، كان عندنا مرسل من اليابان، جه واتكلم في الكنيسة
الكنيسة قدمت للراجل ده الب "وقال لهم، . كان بيهددهم ."للمرَسل ده، هاصلي وأطلب من الرب يبعت والدهم يخدموا معاه

فركبت العربية بعد االجتماع وأنا مليان بمشاعر غضب، وحزن، . معاهمنتيجة واضح إن التهديد جاب ." تيروحاجات كتوب 
وه بس عايزين يقولهل ممكن يكون القسيس والشماس دول قالوا اللي أغلب المؤمنين عندنا "، وقلت فكرت بس. وتشويش

  عة الكافية؟ ماعندهمش الشجا

كام واحد هنا فكر بجدية في احتمال إنه يعيش في بلد تاني . شوفوا معايا ."الكالم ده قاسي. انت مزودها"ممكن تقول لي، 
هل يا رب انت "عشان يعلن مجد اهللا؟ كام مؤمن في المكان هنا، كام واحد فينا، صلى وصام وطلب وجه الرب وقال له، 

بحالنا، وٕاننا نقعد نكتب شيكات ونبعت فلوس عشان راضيين إننا  قلنا وال " أتنقل أنا وأسرتي عشان نعيش في بلد تاني؟عايزني 
كام واحد فينا في المكان النهاردة، كآباء، بنصلي ونطلب من الرب إنه يخلي أوالدنا يروحوا أفغانستان، مانروحش احنا بنفسنا؟ 

ان معنى كده، إنهم مايرجعوش تاني؟ كهورية أفريقيا الوسطى، وينقلوا رسالة اإلنجيل، حتى لو أو السودان، والهند والصين وجم
ا قاعدين نلكن اللي حياتنا بتقوله هو إن." ِنفسي الرب يبيد كل الشعوب دي ويرميهم في جهنم"أعتقد إن ماحدش مننا بيقول، 

  . وهو ده محور قصة يونان. ن بشارة اإلنجيل في األماكن ديإلعالمستريحيين في بلدنا ومش بنفكر أبًدا ازاي نكرس حياتنا 

وٕانه نقل كلمة . إن كلمة الرب كانت على يونان ٢٥: ١٤مكتوب في الملوك التاني . عايز أديكو خلفية صغيرة عن الِسفر
لَشمال، خصوًصا من الزم تدعم حدودك في ا"وكانت كلمة الرب بتقول، . الرب للملك يربعام، ملك المملكة الشمالية، إسرائيل

ليونان قالها للملك، والملك نفذها، وبقى فلما جت كلمة الرب . من الَشمالعدو لشعب إسرائيل كانت أكبر  أشورو ." شورأ
  . من األشوريين في الَشمالجاب لهم حرية، وأمان هو اللي . يونان بطل قومي

 لكن لألسف، مش. إسرائيل القوميين، وكان يونان من أكبرهمالِسفر اللي بين إيدينا، ِسفر الملوك، هو في األساس عن أبطال 
صورة مختلفة عن قلب اهللا اللي مش مهتم بس بأمة بتقدملنا  اللي عندنا النهاردةالقصة . هي دي القصة المعروفة عن يونان

  . واحدة، لكن بكل األمم
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ُقِم اْذَهْب ِإَلى ِنيَنَوى اْلَمِديَنِة اْلَعِظيَمِة َوَناِد َعَلْيَها، َألنُه َقْد َصِعَد ’: َقاِئالً َوَصاَر َقْوُل الرب ِإَلى ُيوَناَن ْبِن َأِمتاَي "، ١: ١يونان 
كانوا مشهورين، مش األشوريين . نا اتكلمنا عن وضع أشور بالنسبة إلسرائيلحتعالوا نشوف خلفية مهمة هنا، ا" ’.َشرُهْم َأَماِمي

. ل الشعوب، إنهم ناس مليانيين خطية، وكبرياء، وتعجرف، ووحشية كبيرة في الحروبك داإلسرائيليين، لكن عنبس عند 
أحد ملوكهم، وده كان قبل زمن يونان، اسمعوا اللي قاله . ماكانوش بس بيهزموا الشعوب التانية، لكن كانوا كمان بيدبحوهم

ن قطعُت هم مَ من. ى، وأخذُت الكثيرين منهم أحياءً من األسر  لقد حرقُت الكثيرَ "قال كده، . كان بيتكلم عن الغنايم في الحروب
من شباِبهم  النيران في كثيرٍ أشعلُت . فقأُت أعين كثيًرا من الجنود. هه، وأذنيه، وأصابعَ ن قطعُت أنفَ ومنهم مَ . سغيديه حتى الرُ 

  . كان األشوريين مشهورين بكده." وشاباِتهم حتى ماتوا

أنا عايزك انت، "فالرب جه ليونان وقال له، . لمملكة إسرائيل الشماليةلعدو اللدود عارفين كانت إيه عاصمة أشور؟ نينوى؛ ا
، َفَنَزَل ِإَلى َياَفا "، ٣مكتوب في عدد ." النبي بتاعي، تقدم رسالتي ألهل نينوى بَفَقاَم ُيوَناُن ِلَيْهُرَب ِإَلى َتْرِشيَش ِمْن َوْجِه الر

  ." َتْرِشيَش، َفَدَفَع ُأْجَرَتَها َوَنَزَل ِفيَها، ِلَيْذَهَب َمَعُهْم ِإَلى َتْرِشيَش ِمْن َوْجِه الرب َوَوَجَد َسِفيَنًة َذاِهَبًة ِإَلى 

تخيل إنك عايش في نيو أورلينز . على بلدنا وممكن أفسر لكو اللي حصل، New Orleansكنت زمان عايش في نيو أورلينز 
New Orleans والرب قال لك تروح أطالنطا ،Atlanta . فرحت إنت رايح المينا في نيو أورلينزNew Orleans  وأخدت سفينة
كان بيهرب من وجه . يونان كان رايح بالظبط في االتجاه المعاكس، جغرافًيا وروحًيا. الناحية التانية خالص ،رايحة المكسيك

َوَوَجَد َسِفيَنًة َذاِهَبًة ِإَلى َتْرِشيَش، ، َزَل ِإَلى َياَفاَفنَ  "وحتى الَنص الكتابي بيأكد على المعنى ده لما قال . الرب، وابتدا االنهيار
  . كان هربان من اهللا." َع ُأْجَرَتَها َوَنَزَل ِفيَهاَفَدفَ 

لإلله بتاعه عشان يخرجه من الوثنيين كل واحد يصلي وابتدا البحارة . فين إن جت ريح عظيمة على السفينةوزي ما احنا عار 
فنزل القبطان ليونان، اللي كان نايم، وقال له . وعمالين يفكروا إيه اللي جاب لهم المصيبة دي .الورطة اللي هو فيها

لنبي متعلق بالكن الموضوع كله . وضوع البحارة الوثنيينمم على طول إن الموضوع مش هِ فلما صحي يونان، فِ ." اصحى"
وسجد . هديت األمواج والريح وقفت ،رموه في البحر وأول ما. فعرفوا إنه هو سبب اللي بيحصل، فرموه في البحر. المتمرد

  . البحارة اللي على السفينة إلله يونان

َفَكاَن ُيوَناُن ِفي َجْوِف اْلُحوِت َثَالَثَة َأياٍم . َوَأما الرب َفَأَعد ُحوتًا َعِظيًما ِلَيْبَتِلَع ُيوَنانَ "، ١٧مكتوب في الوقت ده، في عدد 
فيه محاوالت كتير عشان نالقي تفسير طبيعي للي مع إن مفيش تفاصيل كتير عن اللي حصل بالظبط، و " .َوَثَالَث َلَيال

كام يوم، وسط ماحصلتش قبل كده إن حد ياكله حيوان بحري ويعيش في بطنه . حصل، لكن الموضوع ده خارق للطبيعة
ء طبيعي يالكالم ده مش ش. ي خلوةوجلد الحوت، وفضالت الحوت، عشان يقضي كام يوم مع الرب ف، الحوتأمعاء 
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أيام، وأثناء كده صلى للرب صالة مكتوبة في  ٣قعد يونان في بطن الحوت . لكن نشكر الرب الكالم ده حصل هنا. متكرر
عرف إن الرب هو ." ِللرب اْلَخَالُص  "في قمة صالته، بيقول  ٩ناش وقت عشان نقراها كلها، لكن في عدد ماعند. ٢أصحاح 

  . نقذهاللي أ

قي في أي مكان في مش هاتال. حاجة محذوفة تخلينا نشكلكن الحاجة المثيرة لالنتباه إنك لما تبص على الصالة دي بتالقي 
بيتوب على خطيته اللي جابته مش بنالقيه في أي حتة في الصالة . الصالة إن يونان كان ندمان، أو حتى اعترف بخطيته

. صورة مش ظريفة خالص. ، يعني تقيأهفقذف يونان على الَبرلرب أمر الحوت ، ا١٠ففي عدد . من األصل بطن الحوت
أكيد الناس شافوه . ، هاتالقي بواقي سمك، وأعشاب بحرية وٕانسانعلى الَبرحاجة مقززة إنك تشوف سمكة بتقذف شخص 

  . بالمنظر ده، واللي ماشافهوش أكيد شم ريحته

والناس ." أيام في بطن الحوت، مش معقول، بصوا بصوا ٣الراجل اللي قضى  أهو. "وقف يونان وابتدا يمشي، والناس حواليه
، عايز أديكو خلفية ٣وراح نينوى في أصحاح ." أيام في بطن الحوت، ولسة عايش ٣أهو الراجل اللي قضى . "كلها عرفت

وعندهم في تقاليدهم الوثنية ، أوثان مختلفة واعبدبيكان الناس هناك . هو مدينة السمك" نينوى"كمان عن نينوى، معنى كلمة 
  . نينوى من البحر، وجاب معاه الفنون والعلومجه نصه سمكة، ونصه إنسان إن كان فيه إله 

وبشرهم برسالة قصيرة عن الهالك لكن دلوقتي، بحسب قدرة الرب الواحد الحقيقي، جه النبي المبلوع للمدينة، مدينة السمك، 
لكن الرب هايغفر لكو " ماالقيناش أبًدا في القصة إن يونان قال لهم، ." ِعيَن َيْوًما تَْنَقِلُب ِنيَنَوىَبْعَد َأْربَ "قال لهم، والدينونة، 

لكن من نعمة الرب إن أهل نينوى تابوا . لكن مفيش غير رسالة الهالك والدينونة." وهايشيل الهالك عنكو لو تبتوا ورجعتوله
ده حتى خلى " الزم نتوب ونصوم،" سمع الرسالة، ودعا الشعب كله، وقال لهمالناس سمعوا الرسالة، والملك . ورجعوا للرب

  . الحيوانات تصوم

َفَلما َرَأى اُهللا َأْعَماَلُهْم َأنُهْم َرَجُعوا َعْن "، ١٠: ٣مكتوب في أصحاح . فلقينا إن كل حاجة في مدينة نينوى بتتوب وترجع هللا
ِديَئِة، َنِدَم اُهللا  َم َأْن َيْصَنَعُه ِبِهْم، َفَلْم َيْصَنْعهُ َطِريِقِهِم الرِذي َتَكلال روهنا الواحد يتوقع إن القصة تنتهي، بإنهم عاشوا ." َعَلى الش

أصحاحات بقى المشهد دلوقتي جاهز للهدف  ٣لكن الحقيقة إنه بعد . في تبات ونبات، يونان أطاع اهللا، وأهل نينوى تابوا
  . ٤وجود في أصحاح األساسي لِسفر يونان، الم

إيه ده؟ الواعظ وعظ، والناس تابت، ومع ." َفَغم ذِلَك ُيوَناَن َغما َشِديًدا، َفاْغتَاظَ "، ١دد عاسمعوا اللي حصل لما المدينة تابت، 
، ٢مكتوب في عدد . وهنا نقدر نشوف ألول مرة سبب عصيان يونان على اهللا من البداية وهروبه من نينوى! ذلك متضايق
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، َأَلْيَس هَذا َكَالِمي ِإْذ ُكْنُت َبْعُد ِفي َأْرِضي؟ ِلذِلَك َباَدْرُت ِإَلى اْلَهَرِب ِإَلى َتْرِشيَش، ألَن «: َوَصلى ِإَلى الرب َوَقالَ " ي آِه َيا َرب
  ." َلى الشر َعِلْمُت َأنَك ِإلٌه َرُؤوٌف َوَرِحيٌم َبِطيُء اْلَغَضِب َوَكِثيُر الرْحَمِة َوَناِدٌم عَ 

كان عارف اللي . فهمتوا يقصد إيه؟ يونانا ماهربش من نينوى ألنه كان خايف من الفشل، أل، ده كان خايف من النجاح
عشان كده ماكنتش ليه حبيتهم؟ . ف إنك هاتظهر لهم محبةر كنت عا"وكأنه َبص هللا وقال له، . زعلهاللي وده . هايحصل

، ُخْذ َنْفِسي ِمني، َألن َمْوِتي َخْيٌر ِمْن َحَياِتي: "٣ عدد." عايز أسمع كالمك من األول غضب،  ٥وفي عدد ." َفاآلَن َيا َرب
، َحتى يَ  َوَخَرَج ُيوَناُن ِمَن اْلَمِديَنِة َوَجَلَس َشْرِقي اْلَمِديَنِة، َوَصَنَع ِلَنْفِسِه ُهَناَك َمَظلًة َوَجَلَس َتْحَتَها: "ومكتوب لَرى َماَذا ِفي الظ

لكن خرج وهو . وقت ما المدينة كانت كلها بتتوب، نبي اهللا ماكانش وسطهم بيقودهم في الصالة والسجود ".َيْحُدُث ِفي اْلَمِديَنةِ 
  . زعالن من المدينة، وقعد في الِضلة، واستنى يشوف إيه اللي هايجرى تاني

َفَفِرَح ُيوَناُن ِمْن َأْجِل . َعْت َفْوَق ُيوَناَن ِلَتُكوَن ِظُال َعَلى َرْأِسِه، ِلَكْي ُيَخلَصُه ِمْن َغمهِ َفَأَعد الرب اِإللُه َيْقِطيَنًة َفاْرَتفَ : "٦عدد 
  . لما النبات وفر له الِضلة" ،َفَرًحا َعِظيًما"لحالة ، ١في عدد " ،َغما َشِديًدا"اتنقل يونان من ." اْلَيْقِطيَنِة َفَرًحا َعِظيًما

َوَحَدَث ِعْنَد ُطُلوِع . ُثم َأَعد اُهللا ُدوَدًة ِعْنَد ُطُلوِع اْلَفْجِر في اْلَغِد، َفَضَرَبِت اْلَيْقِطيَنَة َفَيِبَستْ "، ٧ي حصل بعد كده، عدد لبصوا ال
َمْوِتي َخْيٌر ِمْن «: َفَطَلَب ِلَنْفِسِه اْلَمْوَت، َوَقالَ . ُبلَ الشْمِس َأن اَهللا َأَعد ِريًحا َشْرِقيًة َحارًة، َفَضَرَبِت الشْمُس َعَلى َرْأِس ُيوَناَن َفذَ 

َوابِ «: َفَقاَل اُهللا ِلُيوَنانَ  .»َحَياِتي ِمْن َأْجِل اْلَيْقِطيَنِة؟" :ودي تاني مرة نشوف السؤال ده، لكن معاه إضافة" ،َهِل اْغَتْظَت ِبالص «
َواِب َحتى اْلَموْ «: َفَقالَ  ؛ أهم عددين في الِسفر١١و ١٠تعالوا نروح لعدد " .»تِ اْغَتْظُت ِبالص" . بَأْنَت َشِفْقَت َعَلى «: َفَقاَل الر

اْلَمِديَنِة اْلَعِظيَمِة الِتي  َأَفَال َأْشَفُق َأَنا َعَلى ِنيَنَوى. اْلَيْقِطيَنِة الِتي َلْم تَْتَعْب ِفيَها َوَال َربْيَتَها، الِتي ِبْنَت َلْيَلٍة َكاَنْت َوِبْنَت َلْيَلٍة َهَلَكتْ 
يعني الرب كان بيقول " .»، َوَبَهاِئُم َكِثيَرٌة؟ُيوَجُد ِفيَها َأْكَثُر ِمِن اْثَنَتْي َعَشَرَة ِرْبَوًة ِمَن الناِس الِذيَن َال َيْعِرُفوَن َيِميَنُهْم ِمْن ِشَماِلِهمْ 

مش مهتم أنا أظهرت لهم رحمتي ومحبتي، وانت . وصنعتهم بإيديانت هامك نبات، ومش هامك ناس أنا خلقتهم "ليونان، 
  ." مهتم أكتر بالنبات دهو بيهم 

لكنها خلصت بسؤال بيطاردنا، بسؤال بيرن في قلب يونان، وفي قلوبنا احنا كمان . القصة ماخلصتش بالنهاية السعيدة العادية
إيه هو هدف القصة؟ اهللا عايز يعلمنا إيه، كشعبه، ن النهاردة، قدامنا كلنا؛ الموجودين في المكا يوالسؤال الل. في عصرنا ده

  من القصة دي؟ 

فيه في القصة تبادل . قدرة سلطانه: الصفة األولى. صفات هللا في الِسفر ٣فيه . تعالوا نشوف األول عرفنا إيه عن اهللا ويونان
ا ناس من كل نوع بياخدوا قرارات، بيهربوا من اهللا ومن نبنالقي اإلنسان في القصة، عند. أدوار بين قدرة اهللا ومسئولية اإلنسان
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. ي هرب وزعللويونان ال. فيه أهل نينوى اللي عملوا كل حاجة، وفي اآلخر تابوا. عندنا بحارة بيعبدوا آلهة مختلفة. يونان
  . وفي نفس الوقت بنشوف إن اهللا كان مهيمن على كل تفاصيل القصة. عندنا ناس مسئولين عن أعمالهم

، ١٧عدد . الرب هو اللي عمل كده." يًحا َشِديَدًة ِإَلى اْلَبْحرِ َفَأْرَسَل الرب رِ "، ٤عدد  ١، أصحاح ان مهيمن على الطبيعةك
َفَأَعد "، ٦عدد  ٤أصحاح ." َبر َوَأَمَر الرب اْلُحوَت َفَقَذَف ُيوَناَن ِإَلى الْ "، ٢أصحاح ." َوَأما الرب َفَأَعد ُحوًتا َعِظيًما ِلَيْبَتِلَع ُيوَنانَ "

 مهيمن على حركة اهللاو؟ خدتوا بالك." د ِريًحا َشْرِقيًة َحارةً اَهللا َأعَ : "٨عدد ." ُثم َأَعد اُهللا ُدوَدةً : "٧عدد ." الرب اِإللُه َيْقِطيَنةً 
مفيش أي حاجة . الرب مهيمن على كل شيء. اهللا كان مسيطر على حركة العاصفة وحتى على التقيؤ. الريح وحركة الديدان

  . في الخليقة مش تحت السيطرة الكاملة للرب

لو . بين إيديهالرب هو اللي متحكم في مصير األشوريين . على األمموكمان  هيمنة الرب على الطبيعةبنشوف في الِسفر 
  . حهملو كان الرب عايز يرجع ويسامحهم، هايسام. كان الرب عايز يهلكهم، هايهلكهم

أخبار كويسة جًدا، مش بس ليونان أو ودي . مسيطر كمان على نبيهومش بس مهيمن على شعوب وثنية زي أشور، لكنه 
، بما إن اهللا مهيمن على الطبيعة عألنه في الواق. شعب اهللا وقتها، لكن كمان لكل واحد من شعب اهللا موجود هنا النهاردة

  . يهربوا من اهللاسما واألرض، نفهم إن شعب اهللا مش ممكن كلها، على كل األمم، وعلى كل شيء في ال

دي أخبار سارة لما . ودي أخبار سارة. وانت يا إنسان اهللا، ماتقدرش تهرب من اهللا. قوى الطبيعة واألمم، كلها تحت أمر اهللا
أل، انا هاعمل كذا "، في كل مرة بنهرب من اهللا، ونقول نه صورة لكل مرة بنعمل فيها خطية،نفكر في هروب يونان على إ

  . وماحدش من شعب اهللا يقدر يهرب منه. ونشكر اهللا، إنه وقت ما احنا غير أمناء، هو بيفضل أمين." بدال كلمة الرب

  . الواحد بيشوف جمال واتساع رحمته في الِسفر ده. ة رحمتهمحبلبتقود  انهسلطقدرة و 

. مدينة نينوى كانت ساقطة على آخرها. وا آلهة مختلفة، وسقطوادا بيعبكانو البحرة . سقط يونان. سقطوا كل الناس في الِسفر ده
كانوا . ، مع البحارة، اللي كانوا بيعبدوا آلهة تانيةخطاةلا رحمة اهللا مع الوثنيينلقينا . لكن بنشوف رحمة اهللا بتتقابل معاهم كلهم

  . في اآلخرويعبدوه دوا له ومع ذلك، الرب من رحمته خالهم يسجيستحقوا يترموا في البحر مع يونان، 

ولو فكرنا في نينوى . لما الرب خالهم يسجدوا ليه هو اإلله الحقيقي، يهوه إله إسرائيل ١٦عدد  ١فيه آية مدهشة في أصحاح 
ب وفي لحظة، الناس تابوا والر . نوا عايشين ألجيال وأجيال في الخطية والكبرياء والوحشية سنة ورا سنةاللي كاالمدينة الوثنية، 

  . نجاهم من الهالك
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الرب مش بس بيظهر رحمته مع غير المتدينين، لكن كمان مع . األنانيين اءياألنب، ومع الرحمة مع الوثنيين الخطاةشفنا 
مش برضو حاجة جميلة إن . برارأمش بس بيظهر رحمته لغير األبرار، لكن كمان للي شايفين في ذواتهم إنهم . المتدينين

قدرته على . هنا مخلص عظيملكن عندنا . خطاة كبارهنا احنا كلنا ن أكبر من قدرتنا على الخطية؟ قدرة اهللا على الغفرا
  . الخالص أعظم من خطايانا

. شعبه اهللا بيحب. شعبهاهللا بيحب واضح من الِسفر ده إن . الهتمامه بالعالمده يجيبنا ، و ومحبة رحمته، قدرة سلطانهشفنا 
كان هربان . ين كل الناس اللي محتاجين محبة ورحمة اهللا، فيونان نحطه على رأس القائمةمن ب. ويونان هو النموذج األول

  . وماالقيناهوش خالص بيتوب ويرجع للرب، زي ما شفنا البحارة بيعملوا أو أهل البلد. من اهللا

 الرب بيحب شعبهونان، إن لكن شفنا كمان من أول ما ابتيدنا السلسلة بتاعتنا، وده ظاهر جًدا في ِسفر ي. الرب بيحب شعبه
هاباركك "الرب قال إلبراهيم، . ٤لسة فعال في يونان  ١٢في التكوين اللي الرب قاله إلبراهيم . عشان خاطر كل الشعوب

إن كل األمم يعرفوا اإلسرائيلية، لكن  ةئيل، مش األماالهدف مش هو شعب إسر  .تَتََباَرُك ِفيَك َجِميُع َقَباِئِل اَألْرضِ عشان 
هل هو ده اللي لكن . الرب بيحب شعبه عشان خاطر كل الشعوب. ٤وده واضح لنا في يونان ." تي ونعمتي وصالحيرحم

. شفناه في العهد القديم؟ احنا شفنا كتير جًدا شعب اهللا بيفصلوا نفسهم وبركاتهم عن الهدف اللي أخدوا عشانه البركات دي
والكالم ده ماشفناهوش في العهد القديم بس، لكن . وا بركات اهللا لكن مايعلنوش مجده بين كل األممدبيحبوا ياخ بنالقيهم دايًما

خطة اهللا للعالم ككل .يا أخوة، الزم نالحظ التاريخ اللي قبلنا. وكان موجود في تاريخ الكنيسة كله. شفناه كمان في العهد الجديد
كان االنفصال بين اليهود واألمم . هللا ومش عايزين ينفتحوا على العالمكانت دايًما محل مقاومة من الناس اللي من شعب ا

هل نخلي األمم يدخلوا الكنيسة وال أل؟ وحتى لما نبص في تاريخ . واضح في العهد القديم، ولقيناه كمان في العهد الجديد
خلينا احنا . رب عايز يخلصهم، هايخلصهمليه ناخد بشارة اإلنجيل للهنود الوثنيين؟ لو ال: الكنيسة نالقي قادة ورعاة بيقولوا

  . قاعدين هنا

إن اهللا مهتم بنشر مجده في كل األمم، أكتر ما شعبه مهتم  هاتالقوا دايًما. هانالقي في كل تاريخ شعب اهللا مقاومة لخطة اهللا
  . بالهدف ده

ومحبة ، قدرة سلطانههللا علمها ليونان؛ ألن هي هي نفس األمور اللي ا. يوناننتعلمه من ، يقودنا للي نتعلمه عن اهللا يوالل
أهل توبة الِسفر مش هدفه نشوف . ه في ِسفر يوناناللي عمل اهللا عملعشانه هدف اللي الوهو ده  .اهتمامه بالعالمو ، رحمته
، كان د عليه وبعته نينوىمَ عتَ يُ ويكون شخص وٕاال كان اهللا، بعد ما يونان هرب، كان اهللا جاب نبي أحسن منه ، وخالص نينوى

  . اهللا بيشكل قلب النبي بتاعهلكن لقينا . وكان الشعب يتوب، وتنتهي القصة لَحد هنا. حد غير يونان راح بشر المدينة
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ماكانش مستعد يخلي مشيئة يونان . يونان كان عايز طريقته مش إرادة الربكان إيه اللي محتاج يتشكل في يونان؟ أوًال، 
. كان حاطط اتجاهه قدام عينه، كان حاطط هدفه، كان هو قبطان سفينة حياته. لحياته الرب من جهة العالم تلخبط له خطته

بنالقي يونان عايز طريقته هو، مش لغاية آخر عدد في الِسفر، . كان عايز إنه هو اللي يقرر حياته هاتمشي ازاي، مش الرب
  . إرادة الرب

يونان كان بطل قومي بسبب الكالم . نجيل في الشعوب التانيةنجاح شعبه أكتر من نجاح رسالة اإليونان كان عايز ثانًيا، 
قول لهم يروح ي ،ماكانش قابل إن اهللا ييجي ويقول له يروح ألشور، اللي بنينا الحدود عشان نحتمي منهم. اللي قاله ليربعام

عندي من إن  مصلحة شعبي إسرائيل أهم. مش ممكن"يونان قال للرب، . الرسالة دي هاتخلصهم هو عارف إنرسالة و 
، ودي أول كلمات نسمع يونان ٩: ١ومن الحاجات اللي تستحق االنتباه إن في يونان ." األخبار السارة توصل الشعوب التانية

وسط ما كانت العاصفة بتضربهم، والبحر . أول حاجة قالها." أنا عبراني"بصوا يونان قال إيه للبحارة، بيقولها في الِسفر كله، 
افتخاره ببلده، ورغبته في مصلحة شعبه، كانت أكبر من رغبته ." أنا عبراني"أول حاجة قالها،  ،كانوا هايموتواهايج حواليهم، و 

  . في انتشار اإلنجيل للشعوب التانية

، وبعدين كالمه في ٢لما تشوف صالة يونان في أصحاح . محبته في قلبهأنكر اهللا في عقله، لكن صفات كان عارف ثالثًأ، 
هو هنا اقتبس من الخروج أصحاح " ،َعِلْمُت َأنَك ِإلٌه َرُؤوٌف َوَرِحيٌم َبِطيُء اْلَغَضِب َوَكِثيُر الرْحَمةِ "، لما قال، ٢ عدد ٤أصحاح 

. كان عارف اهللا بعقله، ومع ذلك كان مهتم بالِضلة أكتر من المحبة. ، لما الرب أعلن لشعبه عن مجده وٕاداهم الناموس٣٤
صفات اهللا في عقله، ومع ذلك مش عايز يشوف اهللا بيعلن و ي من أنبياء اهللا عارف أعماق اهللا شيء سيء إننا نشوف نب

ببساطة، يونان كان مهتم . أكتر برغباته الشخصية أكتر من مقاصد اهللا األبدية لكن كان مهتم. للناس اللي حواليهمحبته 
واتغاظ لما الحاجة بتاعته باظت، لكن كان عايز المدينة . كان مهتم بالِضلة، أكتر من خالص الناس. بالنبات أكتر من الناس

برغباته التافهة أكتر من مصير الناس األبدي، مهتم بنبات أكتر من اهتمامه بمصير كان مهتم . كلها تهلك تحت دينونة اهللا
  . الف في األبديةمئات اآل

يونان كان مبسوط بالرحمة اللي . للعالم بإرساليتهه فشل في ربط رحمة اهللا في حيات. وده يجيبنا آلخر حقيقة نشوفها في يونان
كان مبسوط . لكن ماكانش عايز يشوف الرحمة دي للناس التانيين." ِللرب اْلَخَالُص "، ٩عدد  ٢، وهتف في أصحاح أخدها

مثل كويس في العهد طبًعا ده مش . إنه اختبر الرحمة، لكن ماكانش يكون ليه عالقة بالمهمة اللي اهللا أوكله بيها في العالم
عايزين نشوف الحاجات اللي عرفناها عن يونان . لكن خلونا مانبقاش قاسيين زيادة عن اللزوم على يونان. القديم لعمل النبي

طريقتنا في الحياة أكتر ما نبقى  ينهل فيه وقت بنبقى فيه عايز هل االتجاهات دي في قلبنا احنا كمان؟ : ونسأل نفسنا سؤال
  . هو عايزنا نروح فين، أو عايزنا نعمل إيه، ألننا خططنا حياتنا خالص مشيئة اهللا؟ ونبقى مش مهتميننتمم عايزين 
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متعين بالحياة الحلوة في بلدنا، من غير ما نكون بنفكر ازاي اهللا عايزنا ننشر اإلنجيل تعدين مستريحين ومسهل ممكن نكون قا
هل ممكن تكون وانت قاعد هنا النهاردة، عارف شخصية الرب . الكنسي هو ده الوضع السائد في محيطنافي البالد التانية؟ 

هاردة، وبكرة أكون ماشي جنب حد ماشي في نهل ممكن نكون بندرس كلمة اهللا المحبته في قلبك؟ بعقلك، ومع ذلك بتنكر 
رة اللي بتخلينا قافلين وداننا هل ممكن نكون بنهتم برغباتنا التافهة وراحتنا، وبالحاجات الصغيطريق الهالك ومافكرش أساعده؟ 

هل . عن اللي بيحصل حوالينا في المدينة العظيمة بتاعتنا، وفي العالم اللي فيه باليين الناس رايحين أبدية بعيدة عن اهللا
، ممكن تكون محبتنا ارتبطت بأمور تافهة وخلتنا مانشوفش الحقائق األبدية؟ هل وقعنا في فخ االسترخاء واالستمتاع بنعمة اهللا

لكن مش عايزين . في قلب يونان انعكاس لقلوبناومانعملش أي حاجة بالنسبة للمهمة اللي اهللا إداهالنا في العالم؟ خلونا نشوف 
لكن اللي بيعمله ِسفر يونان، وزيه زي باقي العهد القديم، إنه في النهاية بيشاور . مش عايزين نكتئبنقف عند المرحلة دي، 

  . على يسوع

أوًال، تعالوا نشوف مقارنة بين االتنين . تعلمه عن يسوع في ِسفر يونان؟ تعالوا نشوف الكالم ده على مستويينإيه اللي بن
ه نبي من بين أنبياء تانيين، لكن بصفته النبي األعلى، اقول، إننا مش بنتكلم عن يسوع كأنومرة تاني ب. األنبياء؛ يونان ويسوع

، وتردده إنه يوعظ الخطاة عن احتياجهم أنانية يونانشفنا . نابتاع لكمالنا، و بتاع كاهنالو ، النبي عنناالمتفرد، اللي على الكل، 
. عن احتياجهم لنعمة اهللاكان متردد إنه يقول للناس . الحقيقة إنه ماكانش عايز يروح نينوى. والتردد كلمة رقيقة. لنعمة اهللا

، راح المدينة المليانة باألعداء، وبشرهم بكلمة اهللا، والنتيجة، لكن في اآلخر. كان عاصي، وغضبان، ومتذمر وهو بينفذ األمر
  . اتعفا أهل نينوى مؤقًتا من دينونة اهللا

عدم أنانية لكن ده بيجيبنا لقصة يسوع كنبي، لكن مش نبي أناني، لكن نبي مضحي، . هو ده اللي شفناه في قصة يونان
ساب ممكن نقول إنه . ماكانش بيجبر نفسه أبًدا. اة المحتاجين لنعمة اهللابدل من التردد، لقينا مبادرة بالسعي ورا الخط. يسوع

راح مش لمجرد  َأْجِل السُروِر اْلَمْوُضوِع َأَماَمُه،من  َوإِْذ ُوِجَد ِفي اْلَهْيَئِة َكِإْنَساٍن،أخلى نفسه، . بلده، لما أخفى مجده وعرشه
تمردوا عليه بإرادتهم، الناس اللي حطوا اي الرجالة والستات اللي مدينة، لكنه راح للصليب عشان يفدي أعداءه، عشان يفد

والنتيجة إن الناس، مش بس من شعب واحد، لكن كل . دور عليهم على الصليب. المسامير في إيديه ورجليه، وتمردوا عليه
، أي واحد من أي النتيجة هي إن كل شعب في العالم. الناس في كل الشعوب، يقدروا ياخدوا خالص أبدي من غضب اهللا

. شعب في العالم، من أي قبيلة، أو لسان، أو شعب في العالم، يقدر ياخد خالص أبدي من غضب اهللا، ويختبر الخالص
   . تضحيته مجًدا للرب من أجل. العظيم ع هو بالحق نبينا وكاهننا وملكنايسو 

. ١٢تعالوا معايا لمتى . بنفسه عن قصة يونانالمقارنة هنا هي اللي قالها يسوع مقارنات؟  ههل فيلكن . هو ده التضاد
المحادثة دي اتسجلت في أناجيل مختلفة، لكن عايز أروح إلنجيل . ٣٨: ١٢عايزين نروح لمكان واحد في كلمة اهللا؛ متى 
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المسيا "ا، متى، ألنه كان في األساس بيوجه كالمه لليهود، كان بيكتب لشعب بيحب يقعد ويفتخر بنفسه، كانوا بيحبوا يقولو 
  ." جاي لشعب إسرائيل بس

يِسييَن ٣٨"، ٣٨: ١٢اسمعوا قال لهم إيه في متى يسوع كان هنا بيتكلم مع قادة دينيين،  ِحيَنِئٍذ َأَجاَب َقْوٌم ِمَن اْلَكتََبِة َواْلَفر
يٌر َوَفاِسٌق َيْطُلُب آَيًة، َوَال ُتْعَطى َلُه آَيٌة ِإال آَيَة ُيوَناَن «:َفَأجاَب َوَقاَل َلُهمْ ٣٩. »َيا ُمَعلُم، ُنِريُد َأْن َنَرى ِمْنَك آَيةً «:َقاِئِلينَ  ِجيٌل ِشر
 ِبياٍم َوَثَالَث َلَيال، هَكَذا َيُكوُن اْبُن اِإلْنَساِن ِفي قَ ٤٠. النُه َكَما َكاَن ُيوَناُن ِفي َبْطِن اْلُحوِت َثَالَثَة َأياٍم ْلب اَألْرِض َثَالَثَة أَ ألَني

َذا َأْعَظُم ِمْن ُيوَناَن ِرَجاُل ِنيَنَوى َسَيُقوُموَن ِفي الديِن َمَع هَذا اْلِجيِل َوَيِديُنوَنُه، َألنُهْم تَاُبوا ِبُمَناَداِة ُيوَناَن، َوُهوَ ٤١. َوَثَالَث َلَيال
  " !هُهَنا

." إنك من عند اهللا وٕان اللي بتقوله حقيقي ومن عند ربنا إدينا دليل. "القادة الدينيين كانوا عايزين يشوفوا معجزة. بصوا معايا
يسوع بقصة ففكرهم ." انتو دايًما عايزين معجزات، فمش هاديلكو معجزة، غير المعجزة دي؛ معجزة يونان"فيسوع قال لهم، 
بصوا على اللي . بالطريقة دي تعرفوا إن أنا جاي من عند اهللا. نفس اللي حصل مع يونان هايحصل معايا"يونان، وقال لهم، 

  ." حصل مع يونان، وازاي حصلت له معجزة وماماتش في بطن الحوت

. زي ما قلنا من شوية، أغلب المفسرين بيعتقدوا إن أهل نينوى كانوا عارفين إن الراجل ده قضى كام يوم في بطن الحوت
ده أكيد نبي من عند اإلله الحقيقي اللي  الراجل. فكان منطقي إن أهل نينوى يسمعوا كالم الراجل اللي حدفه عليهم الحوت

يا "كانت هي دي اآلية الواضحة اللي خلت أهل نينوى يقولوا، . أنقذه من الحوت، ولما قال رسالته، اتجاوبوا معاها وتابوا
زين عاي"فيسوع قال للناس اللي كانوا عايزين آية، ." ، الزم نسمع لهأيام في بطن الحوت ٣، ده الراجل اللي قضى ةجماع

سوع من اهللا وال أل؟ خليك فاكر إن يسوع حي هنا النهاردة عايز يعرف إن كان يهل حد " تعرفوا إن كنت من عند اهللا وال أل؟
فترة في كانت بتتقال على أي " ،َثَالَثَة َأياٍم َوَثَالَث َلَيال "عبارة على فكرة، . هي دي اآلية. أيام في القبر ٣بعد ما قضى 

لو حد . أيام في بطن حوت ويخرج يتكلم ده موضوع، وٕان واحد يتحط في قبر، موضوع تاني ٣ن واحد يقضي إ. أيام ٣خالل
لو . الناس تابوا لما شافوا واحد خارج من بطن حوت. ده اللي كان يسوع بيقوله. الزم تسمعوا له ،اتدفن في القبر وطلع يتكلم

  . ينونة عظيمةد عليكوانتو ماتبتوش لما تشوفوا واحد خارج من القبر، تبقى 

ع كمان و ويس ."َبْعَد َأْرَبِعيَن َيْوًما تَْنَقِلُب ِنيَنَوى. "توبوا ألن دينونتكو قريبة: هيكانت رسالته كان بيقول إيه؟ . خرج واتكلميونان 
واللي ." َتَرَب َمَلُكوُت السَماَواتِ ُتوُبوا ألَنُه َقِد اقْ "، ١٧: ٤رسالة يسوع في متى وفي باقي إنجيله، متى وضح لنا من البداية . جه

طيتك خلو انت موجود هنا النهاردة وعمرك ما سيبت "النهاردة،  اللي بيقوله لكل واحد موجود هنا يسوع قاله للناس زمان، هو
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، اردة، فكلمة اهللا ليك النهكعن خطايا ومن خالل عمله عشانك على الصليب عشان يكفروسلمت حياتك هللا، ففي المسيح، 
  ." يا كل رجل وامرأة وطالب وطفل، ارجع عن خطيتك وارجع هللا في المسيح. توب

يسوع مات عشان خطاياك على " وٕايه اللي إدا يسوع الحق إنه يطالبني أغير حياتي وأخليه هو محورها؟"ممكن تقول لي، 
  . للتوبة هو ده حقه إنه يدعوك. أيام، قام وانتصر على خطية والموت في القبر ٣الصليب، وبعد 

تمت واالستجابة الرحيمة، اللي . والنتيجة، ملك نينوى، وشعب نينوى، وحتى حيوانات نينوى، الكل كان بيطلب خالص اهللا
ده السبب . مش خالص شعب واحد، مش خالص أمة واحدة، لكن خالص كل الشعوب. بعمل المسيح هي خالص الشعوب

  . وده يقودنا لحياتنا احنا. ألمم للرجوع هللاللي عشانه يسوع جه وقام ونادى بالتوبة ودعا ا

إيه عالقة ده بينا؟ . نبي العهد الجديد، المخلص والملك يسوع المسيحلقصة  القديمقصة النبي بتاع العهد دلوقتي نطلع من  
دور عليك، الرب كان زمان في عداوة هللا، ومع ذلك خلصه يسوع، لكل واحد موجود النهاردة د موجود النهاردة حباكلم كل وا

لإلرسالية نكرس حياتنا تعالوا إيه عالقة القصة دي بينا؟ ، وكانت قدرته على الغفران أكبر من خطيتك، وغفرها لك، وجذبك ليه
  . العظمى، مهما كانت

ئته لينا دي كانت مشيئة اهللا ليونان، إيه مشي"ممكن تقول لي، . روح وَبشر. روح وَبشر. وصيتينكانت إيه مشئية اهللا ليونان؟ 
فيه ." َفاْذَهُبوا َوَتْلِمُذوا َجِميَع اُألَممِ ١٩"روحوا وبشروا؛ كانوا وصيتين برضو، . ١٩: ٢٨مشيئة اهللا لينا موجودة في متى احنا؟ 

تساوي واضح بين مشيئة اهللا ليونان، ومشيئته لينا وهي إننا نروح ونبشر باإلنجيل لكل األمم، إننا كلنا نكرس نفسنا ككنيسة، 
  . اذهبوا واكرزوا باإلنجيل لكل األمم. كأفراد، لتتميم الوصيةو 

نفس االتهام اللي بنقوله . مش عايزين يبقى التقرير بتاعنا إننا سمعنا الوصية وتراجعنا وخلقنا أعذار عشان مانخرجش لألمم
خلونا نعيش . ، مهما كانتنكرس حياتنا لإلرسالية العظمىتعالوا . احنا اللي نعرف المسيح يتوجه لناعلى يونان ممكن 

عندنا ، نا عندنا حرياتة احو أي. الرضا اللي بنشوفه في بالدناوالضمان و نحب األمان، وننشره في كل األمم، أكتر ما اإلنجيل 
نا نكرس حياتنا لهِ ميزات كبيرة متأسسة على الحريات دي، لكن مش معنى كده إننا عظيمة خدناها بنعمة الرب، وعندنا حريات 

  . ويتنا األصلية مش إننا أمريكيينه. بس

هل قلت " هو عايزك تعيش في أنهي بلد، واستنيته يجاوبك؟قبل كده الرب هل سألت "عايز أخد مخاطرة وأسألكو سؤال، 
لو عايزنا في . لو كان العراق، هانعيش هناك." أنا وعيلتي هانعيش في أي بلد، وسط أي شعب، بس انت قول لنا فين"للرب، 

." عها لكإرادتي باخضِ . ولو عايزنا في السعودية، هانعيش هناك. لو في نيبال، هانعيش هناك. قيا، هانعيش هناكجنوب أفري
نا لأنا مش بأقول، إننا ك." بالسفر لبالد تانييا قسيس، أكيد مش كلنا لينا الدعوة "أنا عارف إن أول فكرة هاتيجي على بالكو، 
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لكن الكتاب المقدس قال إن كل مؤمن موجود هنا . الزم كلنا نسافر برة بالدناإننا ش الزم نسافر برة، والكتاب المقدس ماقال
وهي دي جنسيتنا، مش . وطن تاني، وطن سماوي مناحنا مواطنين . منه يكون ماسك في العالم بقوة مطلوبمش النهاردة، 

من دلوقتي، لحد ما نروح الوطن زي ما هو عايز، فتكون النتيجة إن حياتنا تبقى ملكه، يعمل فيها . الواليات المتحدة األمريكية
الزم كل مؤمن موجود هنا النهاردة يحط حياته باختياره، . هاتكون حياتنا تحت أمره، يودينا في المكان اللي هو عايزه. التاني

يونان باقي  تبقى عايش زيلو ماعملتش كده، ها." هاروح أي مكان انت عايزني أروحه"شيك على بياض، ويقول له،  يدي هللا
عايزك تعيش في برمينجهام . عايزك تعيش في أمريكا"إن الرب هايقول لناس مننا، مش كلنا، وماعنديش شك، . عمرك

Birminghamعايزك تعيش في البلد "وهايقول لناس تانيين،  ".، أو أي مكان تاني جوة أمريكا، عشان تعلن مجدي لكل األمم
  ." دي، أو البلد دي

كنت . واتكلمت مع ناس تانيين قاعدين هنا وعايشين في الراحة. من الكنيسة هناجوا برة السنة اللي فاتت، شفت كذا أسرة خر 
نفكر ازاي نستخدم اإلمكانيات اللي الرب إداهالنا إلعالن مجده في كل وكنت باقول له إننا عايزين أخ باتكلم مع حتى لسة 
يء الضروري المطلوب مننا كلنا، إننا نقدم شيك على بياض للرب من شخص للتاني، لكن الش فده مختلالموضوع . العالم

." في كل األمم، أكتر ما احنا عايز لنفسنا األمان والضمان والراحة اللي في بالدناعايزين ننشر رسالة اإلنجيل "ونقول له، 
نفِسنا ونيجي نسمع كلمة اهللا كل  مش عايزين نخدع. بحق كلمته، وقلوبنا بمحبة للعالمخلونا نطلب من الرب إنه يمال أذهاننا 
ساعدني أبقى عايز اللي . خليني أحس بإحساسك ناحية العالم. شوف العالم بنظرتكنأسبوع ومانسجدش هللا ونقول له خلينا 

في كل األرض،  ُيعَلنعايزين مجد اهللا يتقال عنها إننا  Brook Hillsيا رب، عايزين كنيسة بروك هيلز . انت عايزه في العالم
خلينا نتخلى عن الرفاهية، . عايزين اللي على قلبك يبقى على قلبنا. خلي التثقل ده يكون في قلوبنا يا رب. ي ما الرب عايزز 

تمين بأمور تافهة عايزين نبقى مهمش . عشان خاطر النفوس اللي هاتعيش في العالم الجاي، الحاضر واهتماماتنا في العالم
. ماماتنا هي النباتات، والممتلكات، والرياضة، والترفيه، والمعدات الجديدة، وأمور العالممش عايزين تبقى اهت. مالهاش الزمة

خلونا . ممكن تتاخد مننا لما األحوال تسؤباألمور دي، بالرفاهيات اللي ا مشغولين نمش عايزين نكون شعب بيتقال عليه إن
، مش ضامنين إن حوالينا ناس في المدينة وفي كل العالم :العمالقة وهينشوف أمور العالم من خالل منظور الحقيقة الكتابية 

  . م، وحقيقة إننا أخدنا نعمة الرب عشان ننشر رسالة اإلنجيل بينهمأبديته

هل احنا مدركين إن مالناش . خلونا نستخدم النعمة اللي الرب إداهالنا، ونعمة الرب اللي جوانا، عشان نعلن مجد اهللا حوالينا
أنا اتولدت في مناخ كان سهل علي لما أفكر في نفسي، . أي ميزة تخلينا نستحق النعمةمفيش فينا ؟ أي فضل في نعمة اهللا

أنا اتولدت ومش بس كده، . أنا كنت باسمع عن موت المسيح على الصليب من أول ما اتولدت. يه أعرف رسالة اإلنجيلف
. وأنا عارف حقيقة إن ماكانش لي أي فضل في كده. الطبية وال األكل، وال الرعايةم الميه النضيفة، وعمري ما كنت شايل هَ 
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وحاجة تخلينا نحزن لما أكون . وماعملتش أي حاجة أستحق بيها الِنَعم دي. كل دي أمثلة على نعمة اهللا الغنية في حياتي
دي اتولدوا في  الناس. كن مفيش فيها رسالة اإلنجيلابليون شخص في العالم اتولدوا في أم ٢إن فيه على األقل عارف 

ومنهم ناس اتولدوا في أماكن مافيهاش مية شرب نضيفة، . عائالت، ال هم وال أجدادهم سمعوا إن يسوع مات على الصليب
ماقدرش أدعي إني عارف مقاصد اهللا، أو . لدوا في األماكن ديم اتو إنهذنب والحقيقة إن ماكانش ليهم . وال ضامنين أكلهم

لكن أقدر أقول، بناًء على السلطان اللي في كلمة اهللا، وانا عارف إني باتكلم مع ناس الرب إداهم . الرب اختار كدهعارف ليه 
انتو عندكو اإلنجيل، أنا وانتو عندنا إمكانيات أكتر من أغلب الناس في العالم، ده حتى أفقر واحد هنا ُيعتََبر غني "ِنَعم كتير، 

الرب إدانا نعمة لسبب، . نا مانفصلش نعمته علينا عن إرساليته لينا في العالمفخلو . الرب إدانا كتير. بالنسبة لباقي العالم
إلعالن مجده ألقصى لكن نكرس حياتنا . لغرض، مش إننا نريح نفسنا في الِضلة ونستمتع برفاهيتنا، ونشتكي لو مالقيناهاش

هو ده هدف . بأمننا وأمانناننا نضحي حتى لو كان معنى كده إننا نخسر أساليب الراحة، حتى لو كان معنى كده إ. األرض
  . حياتنا على األرض

: ونقول. رسالة النعمة، والرجاء، والحياة، والتوبة الناس نبلغخلينا . يا رب إدينا تثقل بمدينتنا، بالناس اللي بنمر عليهم كل يوم
ونحس . ساعدنا نشوف بعينيك. مدينتنا في تسديد احتياجاتالم ده على لساننا، واستخدمنا كيا رب، خلي ال." ارجعوا إلى اهللا"

  . ساعدنا نخرج ونكرز باإلنجيل ألقصى األرض. ونسمع كالمك. إحساسك

  


