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  غير قابل لإليقاف
  رؤية تشمل الكل

  3ديفيد بالت. د
  2006مارس،                    26

  
  

  رؤية تشمل الكل
  3- 1رومية 

  
  

، عايز أقول لكو قصة أعتقد إنها هاتساعدنا نجهز نفسنا للي عايزين نتكلم عنه النهاردة من كلمة 15وانتو بتطلعوا رومية 
قبل كده، إن الوعاظ بيحبوا يبالغوا، بس عايز أقول لكو من األول إني مش ببالغ في  عارف، وقلت لكم الكالم ده ناوأ. اهللا

  .تخيل إني بابالغ، بس مفيش أي مبالغة في اللي هاقولهتالقصة دي، ممكن 
  

كان فيه كنيسة الرب دبر لي فرصة أوعظ فيها كام مرة قبل كده، واكَون عالقات مع الناس هناك، الكنيسة دي كانت في 
ن فيه أعضاء من الكنيسة دي، فدعوني كنت قبل كده وعظت في مؤتمر كا. غرب أكتر مننا كمان، وكانت كنيسة صغيرةال

ومع إني ماطلبتش منهم حاجة، . عندهم مجموعة صغيرة من الناس بيصلوا من أجلي على طول. أوعظ عندهم كام مرة
  . حطها الرب على قلبيلكنهم بيبعتوا لي دايما شيك لتسديد احتياجات الخدمة اللي 

  
رحنا بالعربية هناك يوم  Heatherكنت أنا ومراتي هيذر . في يوم حد، كان المفروض أوعظ عندهم يوم الحد الصبح

السبت بالليل، رحنا بيت كان الراعي ومراته . السبت، وكنت ناوي أوعظ عن اإلرسالية العظمى، وتلمذة جميع األمم
  .ع بعض وقعدنا نتكلم مع بعضواتنين شمامسة هناك، واتعشينا م

  
كنت قاعد باتكلم معاهم وباحكي لهم عن عمل اهللا في حياتنا وفي الخدمة، سواء في الخدمة في البلد مع المشردين في نيو 

أو األجانب اللي في نيو أورلينز، وكمان عن فرص الخدمة برا البلد اللي بنروح فيها أماكن صعبة بنقدم اإلنجيل  أورلينز
  . المسيح بمختلف األشكال لناس ضد

  
واحد من الشمامسة قعد كويس في كرسيه وبص لي وقال لي،  ةاللي حصل، لما حكيت لهم الكالم دمش ممكن أنسى 

بس لو عايز رأيي، الناس اللي انت بتقول إنهم ضد . ديفيد، عايزين نقول لك قد إيه احنا مبسوطين من اللي بيحصل ده"
  .ماعرفتش أقول حاجة." يبيدهم ويرميهم في جهنَّم المسيحية دول، المفروض الرب
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  ." المفروض الرب يبيدهم ويرميهم في جهنَّم. "ماعرفتش أقول إيه، سكت من المفاجأة

  
تاني يوم ." المفروض إني هاوعظ بكرة عن اإلرسالية العظمى، هانشوف هايحصل إيه"كملنا كالم، وقلت في نفسي، 

وقبل ما اوعظ ابتدا الراعي يقول ملحوظة . في األول الراعي كان بيرحب بالناسالصبح، صحيت ورحت الكنيسة، 
وابتدا يقول قد إيه شيء عظيم إنه ساكن في . جانبية، قد إيه هو بيشكر ربنا إنه عايش في الواليات المتحدة األمريكية

  . اللي عندنا في البلدالواليات المتحدة األمريكية وازاي إنه مش ممكن يعيش في بلد تاني بسبب الحاجات 
  

ابتديت أقول، اهللا، الراعي أعلن للكنيسة إنه مش ممكن يروح أي مكان تاني وأنا ناوي أطلع . كانت خطبة وطنية بجد
  .أوعظ الناس عن تلمذة جميع األمم، الموضوع هايبقى مثير

  
وأنا قاعد في الصف األمامي قبل  وفاكر. فقمت ووعظت وقدمت دعوة في اآلخر ولقيت استجابة كبيرة جدا في اليوم ده

  " آه، يا ترى هايقول إيه؟"فقلت لنفسي، ." قبل ما نمشي عايز أقول كام حاجة"ما نخلص االجتماع إن الراعي وقف وقال، 
  

يا ديفيد، زي ما قلت لك امبارح، عايزك تعرف إننا مبسوطين قوي من العمل اللي الرب بيعمله بيك ومن "وابتدا يقول، 
وبنوعدك إننا هانستمر نبعت لك شيك عشان تقدر تعمل الحاجات دي عشان احنا "وقال لي قدام كل الناس، ." خاللك

  ." مانضطرش نروح هناك بنفسنا عشان نعملها
  

وكمل كالمه . في اللحظة دي لقيت مراتي، اللي كانت واقفة ورايا، حطت إيدها على كتفي، ألنها كانت عارفة إني هانفجر
ر إني في الكنيسة اللي قبل كده، جالنا مرسل من اليابان وحكى لنا اللي كان بيعمله هناك، وفاكر إني قلت أنا فاك"وقال، 

. وكأنه بيهددهم." للكنيسة إنهم لو ماقدموش مساعدات مالية للمرسل ده هاصلي عشان ربنا يبعت والدهم يخدموا معاه
  . لي إدوهاله، وختم االجتماعوقعد يقول الحاجات ال." له الب توبإيدنا"وبعد كده قال، 

  
ابتديت أتنرفز وكانت  .العربية ومشينا واحنا مش بنتكلم، ماكناش مصدقين اللي حصل ده Heatherركبت أنا وهيذر 

لحظة من اللحظات اللي الرب قلب فيها الطرابيزة وخالني أقول إن الشمامسة دول والراعي ده قالوا اللي الناس بيقولوه 
ا، بس ماعندهمش الجرأة الكافية يقولوه بصوت عاليفي الكنيسة حالي.  

  
كام واحد فينا عايش وهو : خليني أسألك سؤال" ش شايف إنك قاسي علينا شوية؟امانت. كده كتير يا ديفيد"قبل ما تقول لي، 

حاسس إن الناس في البلد هنا بخير من غير يسوع؟ وكام واحد فينا عايش وحاسس إنه كويس يكتب شيك، المهم 
مايروحش بنفسه هناك؟ كام واحد فينا بيصلي بجد؟ كام واحد فيكو بيصلي لوالده إنهم يكبروا ويروحوا الشرق األوسط 



 ©David Platt 2006  3

كام كنيسة عندنا ماشية في سكتها عادي من غير ما تفكر إن فيه ماليين الناس  .ويكرسوا حياتهم إلعالن إنجيل المسيح
  عمرهم ما سمعوا عن يسوع؟

  
. ر بعمق في سؤال أؤمن إنه من أهم األسئلة اللي بتواجه كنيسة يسوع المسيح في أمريكا النهاردةعشان كده عايزين نفك

  . وعايزين نبص بأمانة على قلب اهللا وأهميته في حياتنا الشخصية وفي الكنيسة
  

أنا شايف إن " وع؟اس اللي عمرهم ما سمعوا عن يسإيه اللي يحصل للن"من أهم األسئلة اللي بتواجهها الكنيسة حاليا هو، 
 .ماسمعوش حتى اسم يسوع قبل كده. فيه أكتر من بليون شخص عمرهم ما سمعوا عنه قبل كده. ده سؤال شديد األهمية

فيه " مين ده؟"لما تقول يسوع، يقول لك، . ماسمعوش حتى اسمه. قابلت ناس بالطريقة دي في الهند وفي أماكن في آسيا
وأنا عارف من األول إن ده  عشان كده أنا أعتقد إنه سؤال مهم جدا،. بل كدهسمعوش عنه قأكتر من بليون شخص ما

  . سؤال مليان بالعواطف
  

لو كان اهللا محبة ورحيم يبقى الناس دي أكيد مش "ألننا لما بنفكر إن فيه بليون شخص ماسمعوش عن يسوع، نبدأ نقول، 
نَّمهوعارف إن اإلجابة عليه مش . وهو ده جوهر الموضوع "يحصل إيه للناس اللي مايعرفوش يسوع؟. هايروحوا ج

ممكن يكون فيكو ناس قالت هايحصل إيه "لألسف، مفيش مكان محدد في كلمة اهللا بيقول إن يسوع قال لتالميذه، . سهلة
لكن عايزين نشوف شوية فقرات . الكالم ده مش موجود في األناجيل." للناس اللي ماسعمتش عني، أقول لكو يحصل إيه

  .مكن تجاوب على السؤال ده من رسالة روميةم
  

هانقرا الفقرة دي عشان نشوف الراجل اللي  23: 15رومية . عايزكو تشوفوا خلفية الرسالة. 15تعالوا نشوف رومية 
وعدد  15تعالوا نشوف من أصحاح . اسمه بولس ده كتب الرسالة دي ليه، اللي قضينا فيها وقت كويس المرة اللي فاتت

  : بيقول إيه بصوا. 23
  

نْذُ سم كُمِإلَي جِيءاقٌ ِإلَى الْميِلي اشْتاَألقَاِليمِ و هذي هف دعب كَانِلي م سفَِإذْ لَي ا اآلنَأماويانبِإلَى اس با َأذْهمنْدفَع ةيركَث ينن 
كُمي ِإلَيورِي . آتري مف اكُمَأر و َأنجاًَألنِّي َأرِئيزج نْكُمالً ملَّْأتُ َأوتَم ِإن نَاكي ِإلَى هونعتُشَيِإلَى  .و بَأنَا ذَاه نِ اآلنلَكو

ينيسدالْق مَألخْد يمشَلُأور يسدالْق اءزِيعاً ِلفُقَروا تَونَعصي نُوا َأنستَحةَ اسَأخَاِئيةَ ويوندكَل مَأه َألنيمشَلي ُأورف ينالَّذ ين.  
ونُونيدم ملَه مِإنَّهو نُوا ذَِلكستَحاس ! اتيدسي الْجف موهمخْدي َأن هِملَيع جِبي هِماتيوحي ركُوا فاشْتَر قَد ماُألم كَان ِإن َألنَّه

وَأنَا َأعلَم َأنِّي ِإذَا جِْئتُ ِإلَيكُم سَأجِيء في  .لَهم هذَا الثَّمر فَسَأمضي ماراً بِكُم ِإلَى اسبانيا فَمتَى َأكْملْتُ ذَِلك وخَتَمتُ .َأيضاً
  .)29- 23 :15. رو( .مْلء بركَة ِإنْجِيِل الْمسيحِ
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في أول رحلة تبشيرية لبولس راح مدينة . ناطيب، عايزين ناخد خلفية سريعة عن العهد الجديد عشان نفهم اللي بيحصل ه
كانت كنيسة َأنْطَاكية هي أول كنيسة . ، الكنيسة بعتت بولس وصاحبه برنابا في إرسالية13في األعمال . اسمها أنطاكية

راحوا . تش البشارة قبل كده، وبعد كده بولس مشيعسموا ويبشروا باإلنجيل في أماكن ماتطلع ناس من عندها يروح
ال وراحوا أماكن مختلفة وبعدين رجعوا تانيقُبس وراحول للشَمة. ريكانت . وهاتالحظ إنهم رجعوا بعد ما سابوا َأنْطَاك

  . زي القاعدة بتاعتهم
  

أنا عايزك "اهللا بيقول، . مرة تاني، طلع بولُس من َأنْطَاكية واتجه للشَمال. تعالوا أوريكو رحلة بولس التبشيرية التانية
وبعدين . راحوا تسالونيكي، وبعدين أثينا وبعدين كُورِنْثُوس. فراحوا للشَمال أكتر." أماكن عمرك ما رحتها قبل كده تروح

كانت قاعدة . كانت زي القاعدة الرئيسية بتاعتهم. وبعدين رجعوا فين؟ رجعوا َأنْطَاكيةَ. للجنوب الشرقي، ألورشليم
  تمام؟ . رئيسية بتخرج منها الخدمة

  
َأنْطَاكية، ومن نفس القاعدة الرئيسية دي اتجه للشَمال، وراح . مش هاتصدقوا بولُس طلع منين. حلة التبشيرية التالتةالر

كتب . وهناك كتب الرسالة دي، رسالة رومية، ألهل روما. أماكن كتير من اللي راحها قبل كده قبل ما يروح كُورِنْثُوس
بس الحظوا كده، عارفين المرة دي بولس ماكانش ." ُأورشَليم، للجنوب الشرقي البعيدأنا رايح "وقال فيها، . الرسالة دي

  ليه مش هايرجع هناك؟ . هايروح فين؟ َأنْطَاكيةَ، ماكانش راجع لقاعدته الرئيسية
  

وبعد " رِنْثُوس ُألورشَليم،أنا طالع من كُو"تالحظ إن بولس قال، . عندنا أورشليم، َأنْطَاكيةَ، وبعدين صيداء. هو رايح روما
قال، لما أجي لكو، . بس احنا قرينا إيه؟ هل كانت روما هي المحطة األخيرة لبولس؟ أل." هاجيلكو في روما"كده قال، 

الناس هناك ماسمعوش عن اسم يسوع . بولس كان عايز يروح إسبانيا. عايزكو تساعدوني أروح فين؟ إسبانيا، بالظبط كده
  ." عايزكو تساعدوني أروح هناك"هل روما يقول لهم، فكتب بولس أل

  
هل َأنْطَاكيةَ هي المكان بصوا، َأنْطَاكيةَ كانت القاعدة الرئيسية بتاعت بولس لإلرسالية، لكن لو عايز يروح إسبانيا، 

، أنا محتاج فقال. ألنه أكيد مش هاتسافر للشرق عشان تروح الغرب. قي اللي يروحه عشان الناس تساعده؟ ألطالمن
وأعتقد إن بولس كتب الرسالة دي للهدف . روما، أنا محتاجكو يا جماعة عشان أوصل للناس اللي ماسمعتش عن المسيح

  . ده
  

لكنه كتب الرسالة دي عشان الناس . يم الهوتي نظامي كويس عن اإلنجيللماكتبش الرسالة عشان بس يدينا تعبولس 
  . ثقل إنهم يساعدوه يروح إسبانياتعرف قد إيه اإلنجيل عظيم فيحسوا بت
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دي "وده شبه اللي حاصل النهاردة، أحيانًا الناس لما بتطلع إرساليات بيبعتوا جوابات تدعيم لإلرساليات ويقولوا فيه، 
فرصة الرب دبرها لي عشان أسافر للخارج وعايز أقول لك عنها واطلب منك تصلي من أجلي ولتشوف لو الرب قادك 

. ده خطاب تدعيم لإلرسالية. وأعتقد إن بولس ان بيعمل كده في الرسالة دي." عشان أكمل في الرحلة دي تساعدني ماديا
  . ده في بالدنا، بس أعتقد إن بولس كان بيعمل كده هنا صحيح أنا ماشفتش خطاب تدعيم إرسالية بالشكل

  
بولس للناس عشان يقنع الناس باالحتياج لناه ده، هدفي هو إني أوريكو الرسالة دي بصفتها دعوة من وفي ضوء اللي ق

إيه اللي يحصل : "والنتيجة إننا لما نفكر في سؤال. إنهم يروحوا إسبانيا يبشروا باإلنجيل للناس اللي ماسمعتهوش قبل كده
  .مةهانالقي نتايج كتير مه" للناس اللي عمرهم ما سمعوا عن يسوع؟

  
  

  سبع تأكيدات
  
  

عوش عن يسوع، لكن مالرسالة أقدر أوريهالكو بتبين لنا إيه اللي يحصل للناس اللي ماسمرة تاني، مفيش نقطة معينة في 
  . حقائق عايزكو تشوفوها في رسالة رومية 7 .حقايق هاتساعدنا نعرف إجابة السؤال 7، تأكيدات 7عايز أوريلكو 

  
: 1رومية . الزم تسمع بشارة اإلنجيل، وهنا بيبدأ يقول ليه الناس دي 18هانبدأ من عدد . 1تعالوا نبدأ ونروح لرومية 

  .بصوا الكتاب المقدس بيقول إيه وفكروا في إيه اللي يحصل للناس اللي عمرهم ما سمعوا عن يسوع. 18
  

أحب أشجعك تتابع كويس . فيه فقرات هانمر عليها بسرعة، وفقرات تانية هانقضي فيها وقت أطول. هانقرا فقرات مختلفة
هاش كويس، ممكن تقول عني إني باقول هرطقة وترميني من على تالنقاط لو مافهم ه بعضمعايا وتنتبه قوي ألن في

   تمام؟. المنبر، وأنا مش عايز ده يحصل، فركز معايا كويس هنا
  

  ، 18: 1رومية 
  
ِإذْ معرِفَةُ اِهللا ظَاهرةٌ فيهِم . زون الْحقَّ بِاِإلثْمَِألن غَضب اِهللا معلَن من السماء علَى جميعِ فُجورِ النَّاسِ وِإثْمهِمِ الَّذين يحجِ"

ما لَههراَهللا َأظْه كَةً بِ َألنردم وتُهالَهةُ ويدمرالس تُهرقُدو ةنْظُورالْم رغَي هورى ُأمالَمِ تُرالْع نْذُ خَلْقم تَّى َألنح اتنُوعصالْم
ذْرٍِإنَّهبِالَ ع 21- 18: 1. رو(." م.(  
  

  .كل الناس عارفين اهللا اآلب
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سواء أنا أو أنت، أو . كل الناس .س في كل التاريخ عارفين اهللا اآلب، كل الناكل الناس عارفين اهللا اآلب"التأكيد األول، 
الكتاب المقدس بيقول، إن ده . الراجل اللي في أدغال أفريقيا، أو الشخص اللي في قرية في آسيا، كل الناس عارفين اهللا

معروف وبيقول إن األمر ده  ."َألن غَضب اِهللا معلَن من السماء علَى جميعِ فُجورِ النَّاسِ وِإثْمهِمِ. "على طولأمر معروف 
فيه . ماحصلش صدفة احنا بنعرف إن اهللا موجود بسبب صنعة إيديه اللي حوالينا في الخليقة، واضح إن كل ده .بالخليقة

 .واضحإن ده أمر "عايزكو تشوفوا إن بولس بيقول،  .الرب بيعلن عن شخصه في الخليقة، وعلى طول. إله ورا كل ده
  . الناس عارفين. مفيش شك في الكالم ده." أمر ظاهر بوضوح

  
واحد فينا، اهللا بيعلن عن  بالنسبة لكل. ، فيبقى ماحدش ليه عذركافيده أمر معلَن في الخليقة، وأمر واضح، وكمان 

شخصه دايما، زينا زي الشخص اللي في أدغال أفريقيا، وده في الخليقة، وباستمرار، وبطريقة واضحة فماحدش فينا ليه 
. ن اهللا اآلب، كويس كده؟ احنا كلنا في نفس المستوىيفا نعرف اهللا اآلب، وكل الناس عاركلنا عندنا الفرصة إن .عذر

  .. تعالوا نكمل
  

  .كل الناس بيرفضوا المعرفة الحقيقية باهللا
َألنَّهم لَما عرفُوا اَهللا لَم : "23- 21بصوا بيقول إيه في عدد . كل الناس بيرفضوا المعرفة الحقيقية باهللا، 2التأكيد رقم 

مهقَلْب َأظْلَمو مي َأفْكَارِهقُوا فمْل حب كَِإلَه وهشْكُري َأو وهدجمي لُوا  .الْغَبِيدَأبو الَءهوا جارص اءكَمح مَأنَّه ونمعزي ما هنَميبو
افَاتحالزو ابوالدورِ والطُّيفْنَى وي يانِ الَّذاِإلنْس ةورص هبفْنَى بِشي الَ ياِهللا الَّذ دجبمعنى إنهم ). 23- 21: 1. رو( ."م

  . هم اللي خلقوها بنفسهمباهللا وابتدوا يعبدوا أوثان وصورفة الحقيقية رفضوا المعر
  

. كل واحد فينا رفض المعرفة الحقيقية باهللا. ده بيتكلم عن عصرنا احنا كمان. هو هنا مش بيتكلم عن عصر بولس بس
  . ما سمعوا عن يسوع دي نقطة أساسية، ودي حاجة مش بنفهمها لما نيجي نتكلم عن إيه اللي يحصل للناس اللي عمرهم

  
كان فيه بنت قاعدة قدامي على . أنا فاكر محادثة مع بعض طلبة الجامعة في مؤتمر وكنا بنتكلم عن نفس الموضوع

وإيه رأيك في الناس اللي عملوا على قد ما عرفوا؟ لو قلنا مثالً، الهنود اللي من قبائل األزتيك "الطرابيزة وقالت لي، 
Aztec. ش شايف إنهم امانت. ماعندهمش كتاب مقدس، وماسمعوش قبل كده عن يسوع وعبدوا إله الشمسجم العالم،  اهم

ش شايف إنهم بيكرموا اهللا بالطريقة دي؟ مش الناس دول اعملوا الليفي استطاعتهم على قد المعرفة اللي جت لهم؟ مانت
  إيه رأيكو في الكالم ده في ضوء اللي قريناه؟ " متدينين برضو؟

  
ماينفعش نعمل صور هللا ونعبدها . هم عبدة أوثان، واحنا عبدة أوثان .دول متدينين؟ أل، دول عبدة أوثانمش الناس 

  . ونتوقع من اهللا القدوس المستحق كل العبادة إنه يحس بإكرام أو يبقى مبسوط من كل ده
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هنتنا، أو بيوتنا، أو ممتلكاتنا أو أي ون بنعبد ذواتنا، أو وظايفنا، أو مممكن نك. هو ده جوهر عبادة األوثان، كلنا مذنبين
سواء كان عبادة . هي دي عبادة األوثان، إننا ناخد العبادة الالئقة باهللا ونديها لحاجة تانية. بنرفعها ونبدأ نعبدها. حاجة

ي أفريقيا كل الناس، بما فيهم كل واحد مننا والناس اللي ف. الشمس أو عبادة خطة االستثمار بتاعتك، االتنين عبادة أوثان
  .وفي آسيا، وكل العالم، كلنا رفضنا المعرفة الحقيقية باهللا

  
  .مفيش حد بريء في العالم

: 2لغاية  18: 1اللي بولس عمله هنا في رومية  .مفيش حد بريء في الدنيا، على أساس اللي قلناه، يبقى 3التأكيد رقم 
تتخيل لما بولس بيقول عنهم إنهم أشرار،  روتقد .ليهوديعني غير ا. ، إنه اتكلم عن مجموعة من الناس اسمهم األمم16

  ." أيوة، الناس دي فظيعة"القادة اليهود بيقولوا آمين من قلبهم عند كل فقرة، 
  

بنالقي نقلة كبيرة، بولس بيقول لليهود اللي بيقروا الرسالة دي اللي  17: 2بعد كده نالحظ حاجة ظريفة، في رومية 
وابتدا يقول لليهود، لو انتو عارفين مشيئته ." لو انتو يهود بجد، يبقى تفتخروا بعالقتكو باهللا"، عمالين يأمنوا على الكالم

  . مفيش حد بريء في العالم. واألمور األسمى ألنكو اتعلمتوا الناموس، فلو كان األمم عصاة، فانتو كمان زيهم
  

الْجميع زاغُوا . لَيس من يطْلُب اَهللا. لَيس من يفْهم. والَ واحدَأنَّه لَيس بار «"، بولس بيقول، 3عشان كده في نُص أصحاح 
  .مفيش حد بريء في العالم). 12-10: 3. رو( ."لَيس من يعمُل صالَحاً لَيس والَ واحد. وفَسدوا معاً

  
" البريء اللي في أفريقيا وعمره ما سمع بشارة اإلنجيل؟ هاتقول إيه في الراجل. يا ديفيد، خليك أمين"ممكن تقول لي هنا، 

هاتقول إيه في الراجل البريء اللي في آسيا وعمره ما سمع . "هاقول لك، وبدون أدنى شك، أكيد الراجل ده هايروح السما
  . أؤمن من كل قلبي إنه هايروح السما" بشارة اإلنجيل؟

  
إنه لو فيه شخص بريء في أفريقيا أو آسيا، وعمره ما سمع بشارة  وقبل ما تقول علي إني باهرطق، عايز أقل لك
عمره ما عمل حاجة غلط يبقى هاينفصل عن اهللا ليه؟ ده مش منفصل . اإلنجيل، لو كان بريء، يبقى مش محتاج مخلص

  . ده ليه عالقة باهللا ومش محتاج يتخلص بدم المسيح، بس المشكلة، إنه مش موجود .عن اهللا
يا قسيس، هاتقول إيه في الراجل البريء اللي في أفريقيا وعمره ما : "، السؤال غالبا بيتقال بالصياغة ديويسكاسمعوني 

احنا بنصيغ السؤال من األول في مصلحة الشخص ده اللي بنقول عنه إنه ماعملش حاجة غلط، بس " سمع بشارة اإلنجيل؟
واحنا . أو أي حد فينا، كلنا رفضنا المعرفة الحقيقية باهللاده مش حقيقي، سواء كان الشخص ده في أفريقيا أو في آسيا 

  . مذنبين
  



 ©David Platt 2006  8

بس أل، األصل . عندنا فكرة إن األصل هو إن الناس رايحين السما. عايز أفكركو إن الفكرة دي موجودة كتير في بالدنا
  . االنفصال عنه لألبد كلنا أخطأنا في حق اهللا ونستحق. األصل إن الناس رايحين جهنم. مش إن الناس رايحين السما

  
مفيش حد بريء في أي مكان في . والمشكلة هي مفيش حد بريء في العالم. مخلص جفأيوة، الشخص البريء مش محتا

  مش كده؟ . كالم معقول؟ كلنا في نفس المستوى. العالم
  

  .كل الناس عليهم دينونة ألنهم رفضوا اهللا
عايزكو تشوفوا إن في آخر الفكرة اللي قدمها  .نونة ألنهم رفضوا اهللاكل الناس عليهم دي. 4تعالوا نشوف التأكيد رقم 
  . تالقي كالم مهم عايزين ناخد بالنا منه 20-19: 3بولس، لما تروح لرومية 

  
ستَد كُلُّ فَمٍ ويصير كُلُّ الْعالَمِ تَحتَ ونَحن نَعلَم َأن كُلَّ ما يقُولُه النَّاموس فَهو يكَلِّم بِه الَّذين في النَّاموسِ ِلكَي ي" مكتوب،

). 20- 19: 3. رو( ."َألن بِالنَّاموسِ معرِفَةَ الْخَطية. َألنَّه بَِأعماِل النَّاموسِ كُلُّ ذي جسد الَ يتَبرر َأمامه. قصاصٍ من اِهللا
وكلنا واقفين قدامه نستحق . كلنا واقفين أمام اهللا مذنبين بخطايانا. ننا عصاةهنا هو بيقول إننا كلنا واقفين أمام اهللا أل

  . كل الناس يستحقوا دينونة اهللا ألنهم رفضوه. االنفصال عنه
  

لو فيه حد في مكان بعيد "فيه ناس بتقول، وأعتقد إنه سؤال كويس، . فيه هنا نقطة مهمة عايزكو تفكروا فيها معايا شوية
اإلنجيل قبل كده، وال سمع عن اسم يسوع، هل اهللا المحب الرحيم، يرميه في جهنم عشان رفض يسوع  ماسمعش رسالة

  "اللي ماجتلوش حتى فرصة يسمع عنه؟
  

هل كده يبقى اهللا محبة؟ هل ده عدل إن االله يرمي حد في جهنم ألنه رفض المسيح اللي عمره ما . فكروا في الكالم ده
دش إن اهللا هايودي الناس جهنم ألنهم رفضوا المسيح اللي ماسمعوش عنه قبل كده، بس ماعتق. سمع عنه؟ مايتهيأليش

  . يهم دينونة ألنهم رفضوا مين؟ ألنهم رفضوا اهللالكتابية اللي قريناها، كل الناس عخلوا بالكو من هدف الفقرة ال
  

اللي ماسمعش عن المسيح . موضوع دهأكيد، لو ماسمعوش عن يسوع، يبقى أكيد ليهم سماح في ال"بتجيلنا ساعات فكرة، 
هو بالتأكيد هم ماعندهمش نفس مستوى المعرفة اللي ." اهللا مش ممكن يحاسبه على الحاجة اللي هايحاسبنا احنا عليها

لو حد أخد إعفا من الموضوع ده، ألنه ماسمعش عن يسوع، هاتبقى إيه النتيجة؟ . عندنا، لكن عايزكو تفكروا في حاجة
  . فكروا في الكالم ده .ده بينسف تماما فكر اإلرسالية في الكنيسةالزم تعرف إن 

  
ملها لهم معوش عن يسوع، يبقى أسوأ حاجة نعلو الناس اللي في أدغال أفريقيا كانوا كويسين ورايحين السما، ألنهم ماس

   .همإننا نقول لهم عن يسوع، مش كده؟ ألننا لما نعمل كده، بنزود احتماالت الدينونة بالنسبة ل
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شوف النتايج . لو انت شايف إن الناس دي كويسين كده، وهايعدوا ألنهم ماسمعوش عن يسوع. فكروا في الكالم ده عمليا
  . العملية، حتى في مدينتنا هنا

  
، ولقيت في الجامعة ناس عمرهم ما سمعوا عن Birminghamتخيل إنك داخل جامعة، حتى لو هنا في برمينجهام 

فقال " سمعت قبل كده عن يسوع؟"تخيل إنك رحت قلت له، . ، تخيل إنك رحت للطالب األجنبي دهأجانب، مثالً. يسوع
  ." أل، عمري ما سمعت عنه"لك، 

  
إعفا ألنه ماسمعش اسم يسوع قبل كده، تعمل انت إيه في الموقف ده؟ المفروض تاخده على جنب  هلو الشخص ده لي

ألن ده هايزود احتماالت ." اعك في ودانك على طول وابدأ صرخ واجريلو حد حاول يقول لك عنه، حط صب"وتقول له، 
  . الدينونة عنده

  
احنا عارفين إننا بنالقي في الكتاب المقدس كله . احنا عارفين إن ده مش كتابي. بس احنا عارفين إن ده شيء مش كتابي

عشان . وا دينونة اهللا ألنهم رفضوهكل الناس يستحق. مطلوب مننا إننا نوصل الخالص ونوصل اإلنجيل ألقصى األرض
  . كده، الزم نوصل لهم اإلنجيل

  
  .اهللا صنع طريق خالص للضالين

الموقف كئيب ألن كل . الموقف بقى كئيب قوي هنا. 5تعالوا نكمل ونروح للتأكيد رقم . 5تعالوا نروح للتأكيد رقم 
أشكر اهللا إن فيه نقطة تحول هنا في .  ألنهم رفضوهكل الناس يستحقوا دينونة اهللا. الناس، مفيش حد بريء في العالم

  . اهللا صنع طريق خالص للضالين، 5التأكيد رقم . رسالة رومية
  

احنا عارفين إن اللي الناموس "في النهاية بولس ابتدا يقول، . دي نقطة من النقط المفضلة عندي في رسالة رومية كلها
أنا متخيل بولُس وهو بيكتب الكالم ده أو ." ويعرف إن اهللا هايحاسبه تكقاله قاله للي تحت الناموس عشان كل فم يس

  . ناموس بارلمفيش حد في نظر ا. بيمليه، وعنيه مليانة دموع
  

بِر  اَألنْبِياءوَأما اآلن فَقَد ظَهر بِر اِهللا بِدونِ النَّاموسِ مشْهوداً لَه من النَّاموسِ و"وبعد كده مسك القلم، ومسح دموعه وقال، 
نُونْؤمي ينلَى كُلِّ الَّذعيحِ ِإلَى كُلِّ وسالْم وعسانِ بِيكل الناس، بما فيهم احنا، علينا دينونة ). 22- 21: 3. رو( ."اِهللا بِاِإليم

يق خالص لكل عمل طر. اهللا صنع طريق خالص لي وليك. اهللا ألننا رفضناه، لكن شكرا للرب، ماسابناش لغاية هنا
أنا "بليون شخص اللي في العالم، اهللا قال،  6واحد في تاريخ البشرية، لكل واحد عايش على وجه األرض حاليا، لكل الـ 

احنا اللي . ة اللي بتقول إننا احنا اللي ندور على الطريق هللاوده ضد جبال النظريات الديني." صنعت لكو طريق خالص
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 على جبل عالي، واحنا اللي في القاع بنحاول نطلع له، لكن العكس هو اللي حصل، اهللا قال، اهللا. الزم نعمل لنا طريق هللا
  ." أنا نزلت لكو، وعملت لكو طريق خالص"
  

اللي  السؤال "ليه مفيش غير طريق واحد؟ليه مفيش أكتر من طريق واحد؟ "والسؤال اللي في بالدنا حاليا بالتأكيد مش، 
احنا مانستحقش امتياز النعمة والرحمة اللي  "ليه فيه طريق أصالً؟"للي في رسالة رومية هو، نسأله لما ندرك الكالم ا

الرب عمله . الرب عمل الطريق ده لي. الرب عمل الطريق ده ليك. سكبهم الرب في ابنه يسوع المسيح، لكن إداهولنا
: 3رومية . وهي دي األخبار السارة. الينل مكان، اهللا عمل طريق خالص للضكعشان الناس اللي في أفريقيا وآسيا و

ان انت شوسكب دمه ع. اُهللا قدم يسوع ذبيحة كفارة. خلوها تستقر في أعماقكو. احفظوا الفقرة الكتابية دي. 26- 21
  .اهللا صنع طريق خالص للضالين. ، إنه ال شيء من الدينونة8فتقدر تقول في رومية . دينونة اهللا كماتقعش علي

  
  .ش ييجوا هللا من غير المسيحالناس مايقدرو

تعالوا نتأمل  .يجوا هللا من غير المسيحالناس مايقدروش لناه واللي قاله بولس بعد كده، و، على أساس اللي ق6التأكيد رقم 
بيقول هنا عن االفتخار، . ، هاتالقي بولس بيبدأ يتكلم عن التفاخر31- 27: 3لو بصيت على رومية . في الكالم ده شوية

ِإذاً نَحسب َأن "، 28بص على عدد ). 27: 3. رو( ."بْل بِنَاموسِ اِإليمانِ! بَِأي نَاموسٍ؟ َأبِنَاموسِ اَألعماِل؟ كَالَّ! تَفَىقَد انْ"
   ).28: 3. رو( ."اِإلنْسان يتَبرر بِاِإليمانِ بِدونِ َأعماِل النَّاموسِ

  
أل، احنا بنتبرر  .حنا مش بنتخلص من خطايانا أمام اهللا بأعمالنا، بحفظ الناموسا. إذًا، احنا مش متبررين أمام اهللا

. الزم يكون عندك إيمان بشيء. اإليمان بإيه؟ الزم اإليمان يكون له موضوع، ماينفعش تعمل إيمان في ال شيء. باإليمان
مسيح على الصليب وقيامته من القبر، لما تآمن اإليمان بعمل ال. اإليمان بالمسيح: وده اللي قاله واللي بيبني عليه بعد كده

لكن من غير اإليمان ده، مهما كنت راجل طيب، مهما كان . بالمسيح، لما تحط ثقتك فيه، تقدر تدخل في عالقة مع اهللا
جوا للرب من الناس مايقدروش ي. عندك أخالق كويسة، مهما كنت بتعمل أعمال خير، ماينفعش تيجي للرب إال باإليمان

   .اإليمان بالمسيح غير
  

احنا . عايز أكون أمين معاكو. واحنا بنفكر إيه اللي يحصل للناس اللي عمرهم ما سمعوا عن يسوع، فده سؤال كبير جدا
لو كان فيه أكتر من بليون شخص ماسمعوش اسم . يمكن الرب يعمل طريق تاني"ساعات لما بنسمع السؤال ده بنقول، 

لو كان الرب محب ورحيم، يبقى . طريق تاني يقدروا ييجوا بيه للرب من غير المسيح يسوع، يمكن الرب يكن عمل لهم
  ." بالتأكيد هايشوف له طريق تاني
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في  لوصل لنقطة معينة، وده لألسف بيحصأول ما ن. وده سؤال كويس، يستحق تفكر فيه، بس عايز أقول لكو حاجة
شكرا على اللي "له طريق تاني، نبقى بنقول ليسوع المصلوب، كنايس كتير، أول ما نوصل لنقطة إنه ممكن الرب يعمل 

  ." انت عملته، بس ماكانش ليه داعي، كنا نقدر نالقي لنا طريق تاني
  

لو ألنهم . عايزك تشوف إن اإلجابة على السؤال ده ممكن تخلي الناس تشوف إن مفيش أهمية للصليب. الكالم ده خطر
ي الناس الل"ألن لو حد خرج من المكان النهاردة وقال،  بقى إيه لزوم موت المسيح؟عرفوا يوصلوا هللا من غير المسيح، ي
يا يسوع، . انت مت على الفاضي"نبقى بنقول للمسيح، " يوصلوا هللا بطريق تاني، نكماسمعوش عن المسيح قبل كده، مم

  . والزم نفهم نتايجه السؤال ده مليان أمور الهوتية،." شكرأ على تعبك، كان ممكن نالقي لنا سكة تانية
  

احنا شفنا في النَص هنا لمحة سعادة، بس الموضوع رجع تاني حزين وكئيب، ألن لو الناس مايقدروش يقربوا من اهللا من 
  . غير المسيح، فعندك أكتر من بليون شخص ماسمعوش اسم يسوع، وهنا نوصل آلخر تأكيد عندنا

  
  .لشُّعوبِالمسيح يوصي الكنيسة إنها تعلن اإلنجيل لكل ا

عايزكو  .المسيح بيوصي الكنيسة إنها تعلن اإلنجيل لكل الشُّعوبِ، المسيح بيوصي الكنيسة، مش بيدعوها، 7التأكيد رقم 
  . ، لكن بصوا إيه السياق هنا15- 5مش هنقرا الفقرة كلها، من . افتحوا معايا الشاهد ده. 10تشوفوا الكالم ده في رومية 

  
يعني لما بتآمن بالمسيح، انت كده بتآمن باهللا، هو هنا . ي اإليمان بالمسيح بقى بدل اإليمان باهللابولس هنا بيتكلم عن ازا

  . بيكلم اليهود
  

وخليكوا فاكرين إن المسيح بيوصي الكنيسة إنها تعلن اإلنجيل لكل . تعالوا نشوف بولس بيقول إيه. 12تعالوا معايا لعدد 
 بِه ه الَ فَرقَ بين الْيهودي والْيونَاني َألن رباً واحداً ِللْجميعِ غَنياً ِلجميعِ الَّذين يدعونَألنَّ"، 10، رومية 12عدد . الشُّعوبِ

خْلُصي بمِ الرو بِاسعدي نكُلَّ م َألن. نُوا بِهْؤمي لَم نبِم ونعدفَ يبِ .فَكَي نُونْؤمفَ يكَيو ونعمسفَ يكَي؟ ووا بِهعمسي لَم نم
 ".»ما َأجمَل َأقْدام الْمبشِّرِين بِالسالَمِ الْمبشِّرِين بِالْخَيرات«: كَما هو مكْتُوب  وكَيفَ يكْرِزون ِإن لَم يرسلُوا؟ بِالَ كَارِزٍ؟

  ).15- 12: 10. رو(
  

ازاي هايصلوا لحد لو ماكانوش آمنوا بيه، وازاي يآمنوا من غير ما يسمعوا، وازاي . "ن األسئلةبولس هنا بيسأل سلسلة م
في األسئلة دي، بولس هنا بيوصف خطة اهللا  ."هم، وازاي حد هايبشر من غير ما حد يرسلهليسمعوا من غير ما حد يبشر
من أول الكتاب . أؤمن إن ماحدش يقدر يوقفها هي دي المهمة اللي أنا. وهي دي المهمة .ألعالن اإلنجيل لكل الشعوب

   .المقدس آلخره، اهللا بيعلن عن إنجيله، وصالحه، وعظمته لكل الشعوب
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فين المشكلة في المهمة؟ وعشان نجاوب عن السؤال ده، تعالوا ناخد رحلة في  فين المشكلة في المهمة دي؟السؤال هو 
  .. في خطة اهللا واحنا بنقراها عايزكو تفكروا .الفقرة دي تاني من اآلخر لألول

  
مكتوب إيه في . تعالوا نمشي ورا األفعال من اآلخر لألول، وهانفهم إيه هي خطة اهللا إلعالن اإلنجيل في كل الشعوب

 المسيح. الخطة بتبدأ من هنا .من هنا نبدأ، المسيح بيرسل خدامه "وكَيفَ يكْرِزون ِإن لَم يرسلُوا؟"، 15اآلخر؟ عدد 
   .إذًا، المسيح بيرسل خدامه. بيرسل شعبه، خدامه، أنا وانت، عشان نعلن اإلنجيل

  
الكالم ده . يبقى لما المسيح بيرسل خدامه، عشان يعملوا إيه؟ يكرزوا "وكَيفَ يكْرِزون ِإن لَم يرسلُوا؟"بصوا مكتوب إيه، 

دي كلمة . س، دي كلمة في العهد الجديد معناها إعالن اإلنجيلمش بس للناس اللي بيقفوا على المنابر أو يقفوا قدام النا
المسيح بيرسل خدامه، والخدام . مش بس الوعاظ المتفرغين، لكن لينا كلنا. تنطبق علينا كلنا، كل اللي ليه عالقة بالمسيح

علنوا اإلنجيل، يعلنوه ي. ات دي صح، بس عشان يكرزواجوة؟ بيبقوا ناس ظريفة؟ أكيد الحابيعملوا إيه؟ بيعيشوا حياة حل
  . بكالمهم

  
يبقى لما المسيح بيرسل خدامه، والخدام بيكرزوا، " وكَيفَ يسمعون بِالَ كَارِزٍ؟"ويحصل إيه لما خدامه يكرزوا؟ بيقول إيه؟ 

  . وكتير منهم بيبقوا ألول مرة. الناس بيبدأوا يسمعوا اإلنجيل. الناس بيسمعوا
  

خلوا بالكو، لما المسيح يرسل خدامه، " ؟وكَيفَ يْؤمنُون بِمن لَم يسمعوا بِه"كده على طول؟  الكتاب المقدس قال إيه قبل
واضح إن مش كلهم هايآمنوا، لكن أنا أؤمن إن فيه وعد هنا في كلمة . والخدام يكرزوا، والناس تسمع، كتير منهم هايآمنوا

أؤمن إن ده على أساس سلطان كلمة اهللا، إنك لما  وأنا أضمن لكو، وأناس في الهند، روحوا للنا. روحوا للصينيين. اهللا
وهايقبلوا الرسالة ألن ماحدش يقدر . هاتشاركهم بكلمة اهللا، لما تشاركهم باإلنجيل، هايبقى فيه ناس لما يسمعوا هايآمنوا

  . يوقفها
  

يا إخوة . ل أمة وقبيلة وشعب وهايسبحوا المسيحي وكل لسان يعترف من كنألننا عارفين إن هاييجي اليوم كل ركْبة هاتنح
  . ويا أخوات، خلي عندكو ثقة، لما هاتروحوا تشاركوا باإلنجيل، ناس كتير هاتسمع، وهايآمنوا

  
ح يبعت يبقى هو ده التطور، المسي. لما يآمنوا، هايدعوا." فَكَيفَ يدعون بِمن لَم يْؤمنُوا بِه"ولما يآمنوا، إيه اللي هايحصل؟ 

اللي هايآمنوا . ولما يآمنوا، هايدعوا. ولما يسمعوا هايآمنوا. ولما يكرزوا، الناس هاتسمع. خدامه، والخدام يكرزوا
. هايدعوا باسم الرب، وفيه ضمان لكل شخص في العالم إنهم لما يدعوا باسم الرب، إيه اللي هايحصل؟ هايخلصوا

  . هايخلصوا
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نوا مولما اللي آ. ولما يسمعوا، هايآمنوا. ا باإلنجيل، ولما يكرزوا، الناس هايسمعواخدامه عشان يكرزو لبيرس المسيح
السؤال هو . هي دي خطة اهللا في إعالن اإلنجيل لكل الشُّعوبِ. يدعوا، هايخلصوا، ده شيء مضمون، وهي دي الخطة

  فين المشكلة في المهمة دي؟ 
  

لما يآمنوا، بال . يدعوا، مش هايتخلصوا؟ أبدا، بال شك، ده شيء مضمون هل المشكلة إنهم لما. فكروا في الكالم ده معايا
لما هانكرز ، الناس . ولما نكرز، الناس هاتسمع. ولما هايسمعوا، بال شك، كتير منهم هايآمنوا بالمسيح. شك، هايدعوا

  يبقى فين المشكلة؟ . وبال شك المسيح بيرسل خدامه. هاتسمع
  

اسمعوا الكالم اللي باقوله بصوت عالي . منهم على إنجيل يسوع المسيح مايكرزوش لكل األمملما الخدام اللي الرب استأ
مفيش . مفيش خطة بديلة. ومفيش خطة بديلة. دي خطة اهللا في إعالن اإلنجيل لكل الشُّعوبِ. هي دي خطة اهللا. وواضح

  . حاجة زي كده في الكتاب المقدس كله
  

الرب . حب في السماسبال شك، الرب يقدر يكتبه على ال" يعلن إنجيله بطرق تانية؟هو الرب مايقدرش "ممكن حد يقول، 
الرب عنده القدرة يعلن . عنده القدرة يعمل اللي عايزه. يقدر يعمل اللي عايزه. مفيش شك. يقدر يكتبه في السما لو حب

فيه شهادات كتير ازاي اهللا بيعلن  .ميةعن نفسه باألحالم والرؤى، وبيعمل كده في أماكن كتير خصوصا في البالد اإلسال
عن نفسه باألحالم والرؤى، بس عايز أقول لك وانت بتقرا سفر األعمال كله، مش هاتالقي وال آية واحدة بتقول إن 

  .اإلنجيل ممكن يوصل لألمم من غير شهادة خدام المسيح
   

إيه  قوم وقول له"وقال له، . الرب استدعى بطرسوإيه رأيك في كَرنيليوس؟ هو مش برضو شاف رؤية؟ اهللا عمل إيه؟ 
في سفر األعمال كله، مفيش غير طريق واحد بوصل بيه اإلنجيل لألمم وهو عن طريق الرجال والنساء، ." هو اإلنجيل

 هي دي خطة. موا بمسؤوليتهم ويكرسوا حياتهم لإلنجيلالحق في يسوع المسيح، اللي بيقو األوالد والبنات، اللي بيعلنوا
  . اهللا األولى ومفيش خطة تانية

  
. الحقيقة الكتابية اللي نفسي تخرج من المكان هنا وهي في قلبك هي إن اهللا مش عايز الكنيسة تقعد عشان تجاوب السؤال

  . رغبة اهللا هي إن الكنيسة تخلص من السؤال ده كله على بعضه
  

مش . مش هو ده هدفي. ي عمرهم ما سمعوا عن يسوعنعمل مناظرات عن إيه اللي يحصل للناس الل مش هدفي إننا نقعد
لكن هدفي هو إنك بإرشاد الروح القدس، تشوف السؤال . هدفي إننا نقعد نتناقش مناقشات الهوتية في اجتماع صباح األحد

ؤال ده، عشان مانفضلش ده وتحس بحجمه الكبير وتبدأ تفكر في حياتك، ازاي نكون ككنيسة جزء من التخلص من الس
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ل هايحصل إيه للي ماسمعوش عن المسيح، أننا عارفين إن فيه على األقل بليون شخص ماسمعوش اسم أين نسقاعد
  .يسوع

  
ازاي نقدر ككنيسة نوصل اإلنجيل لمئات ومئات الماليين من . تاني يا ديفيد، بتفكر بمثالية"وعارف إن فيه ناس بتقول، 

  . وده سؤال كويس الناس؟
  

وابتدا . بولُس كان ليه تأثير كبير على المنطقة دي. بلوه، وآمنوا بيه في بداية خدمة بولسالناس سمعوا اإلنجيل، وق
ليه في ُأورشَليم وأخدوه عفي الواقع، اتقبض . كان عند بولُس رغبة إنه يروح إسبانيا، بس ماراحهاش. اإلنجيل يتقدم أكتر

ش إسبانيا، ولما مات، ماكانتش إسبانيا سمعت عن وماراح. كان مسجون. روما، بس مش بالطريقة اللي كان مخططها
انت كرست حياتك للهدف ده، لكن . انت كمان يا بولس طلعت مثالي بزيادة. إذًا، يعني إيه الكالم ده؟ بولس فشل. اإلنجيل

  ليه ضيعت عمرك في المهمة دي؟ . كان فيه مناطق كتير لسة ماحدش راحها
  

خالل قرنين بعد ما مات، اإلنجيل مش بس اخترق إسبانيا، ده اخترق المنطقة دي قبل ما نقول إن بولُس كان فاشل، في 
ماكانش فيه غير رجالة وسيدات كانوا . وعايز أفكرك، ماكانش فيه زمان تلفيزيون وال راديو وال إنترنت. من العالم كلها

  .كرسوا له حياتهم. شايلين اإلنجيل في قلوبهم وأعلنوه بأفواههم
  

ايز أوجهه للكنيسة هنا هو إيه التأثير اللي هايكون ليكو على العالم؟ يا إخوة ويا أخوات، ماتستهونش بقوة السؤال اللي ع
شعب لسة ماعرفوش بشارة  100لما تبص على العالم، هاتالقي على األقل . روح اهللا القدوس في حياتك وفي الكنيسة

إن اهللا عايز يستخدم الكنيسة عشان يخترق العالم برسالة وانا واقف قدامكو وبأقول إني أؤمن من كل قلبي . اإلنجيل
  . الرب عايز يغير وجه العالم. اإلنجيل

  
مفيش حاجة . ماسمعوش حتى اسمه. ساعدنا يا رب نشوف االحتياج ده. المسيح وصانا إننا نعلن اإلنجيل لكل الشُّعوبِ

ده أهم من إن يكون ليك بيت حلو، أو عندك . تقاعدساعدنا يا رب نشوف إن ده أهم من خطة ال. أهم من كده في الدنيا
  . ده أهم من إننا نعيش حياة ظريفة مريحة. عربية حلوة

  
هاتشترك في اإلرسالية؟ يا طلبة، يا شباب، الحياة لسة قدامك، : السؤال اللي عايز أسألهولك. دول ماسمعوش حتى اسمه

حياتي كلها هايبقى فيها هدف واحد، إني أعلن اإلنجيل في خططك وأحالمك وطموحاتك، هاتشترك؟ انت مستعد تقول، 
لكل الشعوب؟ هاتشترك في اإلرسالية العظمى؟ عايز أكلم الناس اللي قاعدين وساعات يكونوا مربعين إيديهم ويقولوا، 

زوجات، يا ؟ يا ."أنا هاشترك في المهمة دي"هاتقف وتقول، " الكنيسة هاتعمل لي إيه؟ هاعمل إيه لما أبقى في الكنيسة؟"
أزواج، يا اللي قاعدين في البيت، يا رجال األعمال، يا سيدات األعمال، هاتشتركوا؟ مستعدين تضحوا بمتع العالم 
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يا  ؟ يا أجداد، هاتشتركوا؟."أنا هاعلن اإلنجيل لكل الشعوب مهما كان التمن اللي هادفعه أو اللي هاتدفعه عيلتي"وتقولوا، 
ينا ونشوف فيكو ازاي الواحد في أواخر أيامه يفني حياته عشان يعلن اإلنجيل لكل الشعوب؟ أجداد، مستعدين تبقوا قدوة ل

  هاتشتركوا؟ 
  

ساعدنا يا رب مانكونش كنيسة قاعدة بتتفرج وعايشين من غير ما نهتم إن فيه ماليين الناس اللي ماسمعوش اسم يسوع 
  ." شتركأنا ها"عايز أقدم لكو شوية طرق عملية تقول بيها، . المسيح

  
تشوفوا ازاي الجدعونيين بيوفروا الكتب المقدسة للناس في العالم عن طريق تقديم نسخ  ويزكاالطريقة العملية األولى، ع

وزي ما  .بلد 175دوالر للكتاب الواحد فتقدر تبعت كتب مقدسة في  5مجانية من الكتاب المقدس وهاتالحظ إن التكلفة 
عشان كده عايز أدعوك تصلي . ة عملية نقدر نقول بيها أنا هاعلن اإلنجيل لكل األممصلينا، كنت عايز يبقى عندنا طريق

أنا باحب " يا رب، ازاي أعلن إنجيلك في كل األمم من خالل العطاء عشان كلمتك تبقى في إيدين الناس؟"دلوقتي وتقول، 
عايز أصلي من أجل . يستاهل نفكر فيهوأعتقد إن ده أمر . قوي أبعت الكتاب المقدس يكون في إيدين الناس في العالم

  ." يا رب، يا رب، عايزين نشترك في إعالن اإلنجيل لكل األمم"الناس اللي هايسمعوا كلمة اهللا بسبب عطاياكو ككنيسة، 
  

الزم أشوف إيه اللي الزم يتغير في حياتي عشان أعلن "وفي نفس الوقت، عايزك تقول، . عايز أديكو فرصة تقدموا للرب
سواء كنت طالب، أو على المعاش، أو أي حاجة، عايز أعرف أعمل إيه عشان "واحنا ككنيسة نقول، ." ل لكل األمماإلنجي

  ." أعلن اإلنجيل لكل األمم
  

  ." أنا هاشترك في اإلرسالية العظمى، هاعلن اإلنجيل لكل األمم"عايزك تقول، 
  

الموضوع ده . ده حقيقي. لمسيح، بس نعمته ليك بالمجانأنا عارف إن فيه ناس الرب هايدينهم عشان انت لسة مآمنتش با
والنهاردة، ." أنا عايز أسلم حياتي للمسيح"موضوع شخصي، ولو انت ماسلمتش حياتك للمسيح قبل كده، أدعوك تقول، 

  . زي ما قلنا عن الناس اللي في البالد البعيدة، حياتك ممكن تتغير لألبد ألن الرب عمل لك طريق خالص
  


