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  الحلقة السادسة:اختالف الثقافات

  ، قوة اهللا وقوتنااختالف الثقافات 

  ديفيد بالت. د

  
احنـا بنعتـرف . خـدت عنـا مخاوفنـاأخدت عنا خطايانا، أخدت عنا ذنبنا، أنك إجل احنا بنسبحك من أ يا اهللا

عنـك فـي كـل نك مستحق العبادة من كل الشعوب وبنصـلي انـك تخلينـا نـاس تشـهد إ نت ملكنا و أن إالنهارده 
  .آمين. في اسم يسوع بنصلي. مكان

  
المـــرة دي  . ٢٤اصـــحاح  ، أدعـــوك تفـــتح معايـــا إنجيـــل لوقـــا)وأتمنـــى يكـــون معـــاك(لـــو معـــاك كتـــاب مقـــدس 

أؤمـن   بـدل مـا نكـون بنعمـل دراسـة تفصـيلية ونرجـع لمراجـع وأنـا .هنكون بنتعامل بطريقة مختلفة مع الكلمة
لكنيســـتنا، لكـــن النهـــارده هيكـــون كأنـــه اجتمـــاع عـــائلي، مـــن القلـــب  ان ده المفـــروض يكـــون الـــروتين العـــادي

ده إحنـا النهـار . المالحظات اللي انتوا عايزينها وقت ما تحبوا وأشجعكم انكم تعملـوا كـده تكتبوا تقدروا. للقلب
ــــلة ــــي سلس ــــرة ف ــــات " اخــــتالف الثقافــــات" اخــــر م ــــالة لثقاف ــــدم الرس ــــون بنق ــــتكلم عــــن إزاي نك ــــي ببســــاطة بت الل

إننـا نـدرس السلسـلة دي عشـان فـي  اوالزم أكون صادق معـاكم، أنـا كـان علـى قلبـي جـدً . ات مختلفةومجتمع
م ان تقــديم الرســالة مقتصــر علــى فئــة معينــة مــن النــاس اللــي قــادرين يعملــوا كــده أو اللــي أغلــب الوقــت بــنعلّ 

ة معـزولين عـن الهـدف أغلـب المـؤمنين وأعضـاء الكنيسـ ان ونتيجـة ده. إحنا فاكرين انهم يقدروا يعملـوا كـده
  .ان المسيح إداهولنا هنا على األرض صدقاللي أنا أ

  
. أنا أؤمن ان الهدف من وجودنا على األرض هنا هو إننا نعلـن عـن األخبـار السـارة وعـن مجـده لكـل األمـم

بنـتكلم مـن القلـب للقلـب  عايز نكـون". اإلرسالية العظمى"لنا خطة ده يحصل إزاي، الخطة اسمها وهو حط 
ـــارده،ال ـــول نه ـــايز أق ـــاردهل وع ـــى النه ـــالية العظم ـــم اإلرس ـــايز أتم ـــي ع ـــم إن ـــالية . ك ـــق اإلرس ـــتنا تحق ـــايز كنيس ع

إننـا نـتمم زيـادة أنا عارف ان كتير منكم هيميلوا دلوقتي انهـم يفكـروا ان دي حاجـة مثاليـة . العظمى وتتممها
ه يستخدمنا كجسد واحد هنـا، أنـا مـش نإن اهللا بيشتاق إكل قلبي أؤمن من  الً لكن أنا فع .اإلرسالية العظمى

ــ ابأقصــد طبًعــ ــي العــالم أو إننــا مــش ه ــتنا بــس مــن غيــر الكنــايس التانيــة وكأننــا الكنيســة الوحيــدة ف ا ان كنيس
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هنــا وانـه لـو إحنــا  انـا عليهـنئتمان اهللا إأقصــد  إنمـا .انيين فـي تتمـيم اإلرســالية العظمـىنتعـاون مـع مـؤمنين تــ
وأنــا عــايز أصــدق انهــا حاجــة . كرســنا نفســنا ليهــا، اهللا هيســتخدمنا انــه يتممهــااستســلمنا لإلرســالية العظمــى و 

  .لكم أساسات كتابية إليماني ده طّلعوهأكون بأبذل قصارى جهدي إني أ الً مثالية فع
  

يبقى هأقولكم جملة من ُجملي المفضلة واللـي سـمعتوها  االلي منكم بيفكر ان الموضوع ده مثالي جدً ، اوثانيً 
عوا مـن سـكة النـاس سـده وهي انه الناس اللي بيقولوا ان الموضوع ده صعب يتم، يبقى ياريـت يو مني قبل ك

وهـأوريكم عشـر أسـباب بتخلينـي أؤمـن  ٢٤عشـان كـده عايزنـا نتعمـق أكتـر فـي لوقـا . اللي تقدر تـتمم العمـل
ده . ٤٥:٢٤وقـا بصـوا معايـا علـى ل .تتمم اإلرسالية العظمى ها الً تقدر تتمم وفع Brook Hillsان كنيسة 

اإلرســالية العظمــى بــرغم مــن انهــا بتحصــل فــي مكــان ووقــت مختلفــين عــن ب لألحــداث فيمــا يتعلــقلوقــا  ســرد
  :٤٥بصوا على عدد . اللي متى بيقول عليهم

  
ْنَبِغـي َأن اْلَمِسـيَح َيتَـَألُم هَكـَذا ُهـَو َمْكتُـوٌب، َوهَكـَذا َكـاَن يَ «:َوَقاَل َلهُـمْ ٤٦. ِحيَنِئٍذ َفَتَح ِذْهَنُهْم ِلَيْفَهُموا اْلُكُتبَ ٤٥"

ِمـْن  اَوَأْن ُيْكـَرَز ِباْسـِمِه ِبالتْوَبـِة َوَمْغِفـَرِة اْلَخَطاَيـا ِلَجِميـِع اُألَمـِم، ُمْبتَـَد◌ً ٤٧َوَيُقوُم ِمـَن اَألْمـَواِت ِفـي اْلَيـْوِم الثاِلـِث، 
َفَأِقيُموا ِفي َمِديَنِة ُأوُرَشِليَم ِإَلـى َأْن ُتْلَبُسـوا قُـوًة . ُل ِإَلْيُكْم َمْوِعَد َأِبيَوَها َأَنا ُأْرسِ ٤٩. َوَأْنُتْم ُشُهوٌد ِلذِلكَ ٤٨. ُأوُرَشِليمَ 

 .»ِمَن اَألَعاِلي
ـــاَرَكُهمْ ٥٠ ـــَرَد َعـــْنُهْم َوُأْصـــعِ ٥١. َوَأْخـــَرَجُهْم َخاِرًجـــا ِإَلـــى َبْيـــِت َعْنَيـــا، َوَرَفـــَع َيَدْيـــِه َوَب َد ِإَلـــى َوِفيَمـــا ُهـــَو ُيَبـــاِرُكُهُم، اْنَف

ــَماءِ  ُحوَن َوُيَبــاِرُكوَن ٥٣َفَســَجُدوا َلــُه َوَرَجُعــوا ِإَلــى ُأوُرَشــِليَم ِبَفــَرٍح َعِظــيٍم، ٥٢. السِحــيٍن ِفــي اْلَهْيَكــِل ُيَســب َوَكــاُنوا ُكــل
  ".اهللاَ 

  
نبهكم بـس ا تـتمم اإلرسـالية العظمـى، وبـاهـبـروك هيلـز أنا عنـدي عشـر أسـباب يخلـوني أؤمـن ان كنيسـة 

ا هنقضي وقت أطول في أول سببين أكتـر مـن البـاقي فــ مـا تقلقـوش لمـا نخلـص أول اتنـين وتفتكـروا إننـا إنن
تــتمم اإلرســالية ا هــ بــروك هيلــزعشــر أســباب يخلــوني أؤمــن ان كنيســة  .بــنفس الــرتم بالنســبة للبــاقيهنمشــي 

  :العظمى
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ــبب األول ــالم: الس ــي الع ــة ف ــل ثقاف ــي ك ـــ تتخط ــالتنا ب ــن إن. ألن رس ــا أؤم ــى أن ــالية العظم ــتمم اإلرس ــا هن ن
 حلقـاتدلوقتي إحنا في اخـر السلسـلة دي وشـوفنا فـي الـتالت . عشان رسالتنا بـ تتخطي كل ثقافة في العالم

  . ٣موجودة في تكوين الرئيسية للخطية الاللي فاتوا إزاي اهللا بيخاطب التالت عواقب 

اطــــب التالتــــة دول مـــن خــــالل الكتــــاب واهللا بيخ .الــــذنب، الخــــزي والخـــوف التالتــــة للخطيــــة هـــم عواقـــبال
يسـوده الخـوف وقصـة اهللا بيسـوده الـذنب، قصـة اهللا فـي مجتمـع بإحنا شـوفنا قصـة اهللا فـي مجتمـع . المقدس

 .إزاي كــل واحــد مــن العواقــب دي منتشــر فــي كــل ثقافــة فــي العــالمواتكلمنــا عــن . يســوده الخــزيبفــي مجتمــع 
ــن فــي أغلــب الثقافــات بنالقــي ان واحــدة معينــة ــن انــه . فــيهم ســايدة أكتــر مــن االتنــين التــانيين لك اتكلمنــا ع

الغرب بيسوده أكتر االحساس بالذنب، واتكلمنا عن ان أمريكا الالتينية وبعض الثقافات االفريقيـة واآلسـيوية 
ودول بيبقوا نقطـة بدايـة . وكتير من البالد اآلسيوية وبالد الشرق األوسط بيسودهم الخزي ،بيسودهم الخوف

 الً الهدف من كل ده هو اننا نكـون ُمجهـزين كأشـخاص أو . ة انطالق اننا نشارك من خاللهم بالرسالةأو نقط
وبعد كـده نشـارك بقصـة  ،إننا نكون بنشارك باختبارنا وباللي اهللا عمله في حياتنا، وٕازاي المسيح غير حياتنا

 يقودنـا للقصـة اللـي بــتلخصوكــل ده ب .اهللا سـواء فـي مجتمـع يسـوده االحســاس بالـذنب أو الخـزي أو الخـوف
ــي لوقــا  ــي حياتنــا مــن غيــر مــا  .االنجيــل وهــي ٢٤لنــا كــل حاجــة ف لــو إحنــا شــاركنا بــاللي المســيح عملــه ف

، سـاعتها مــش ى أسـاس القصـة اللـي هـو عمـل المسـيحنشـارك بالرسـالة أو باالنجيـل، مـن غيـر مـانقولهم علـ
  . صة لو عايزين نقود الناس للمسيحعشان كده الزم نعرف أساس الق. نقدر نقود الناس للمسيحا ه

  

أشجعكم انكم تكتبوا تالت عناصر أنـا أؤمـن انهـم الزم يكونـوا موجـودين فـي ولو انتوا بتكتبوا مالحظات، 
ســـاعات بيبقـــى قـــدامك . إحنـــا محتـــاجين نشـــارك بـــالتالت عناصـــر دول. ة عشـــان نقـــود النـــاس للمســـيحلكــراز ا

ــ محتـاج تعـرف إ هـي  أول حاجـة. يـه الحاجـات األساسـية اللـي محتـاج تقولهـافرصة انك تقود حـد للمسـيح، ف
الحـدث هـو ان . الحـدث هـو ان المسـيح اتـألم وقـام مـن األمـوات فـي اليـوم التالـت. إننا الزم نشـارك بالحـدث

ــو ده الحــدثيســوع الم ــى الصــليب، ه ــيح مــات عل ــو ده الحــدث .س ــه قــام مــن القبــر، ه ــانش . ان ــو يســوع ماك ل
اهللا "مـاينفعش بـس تقـول . ش قام من القبر، يبقى ماعندناش أخبار سارة للعالممات على الصليب، لو ماكان

ــك ــر حيات ــو يقــدر يغي ــاتي وه ــر حي ــيح" غّي ــن مــوت وقيامــة المس ــا تــتكلم ع ــاش ا دي حاجــة مــ. مــن غيــر م فيه
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ده "مـش بـس انـك تقـول . التفسـير االحـدث وثانًيـ الً يبقـى أو . تـاني حاجـة التفسـير. الحدث لمناقشة، الزم تقو 
  .لكن تقول ده ليه حاجة مهمة ،"من القبر ماقللي المسيح عمله، هو مات و ا

  

ــناه فــي ال ــاعدنا، حلقــاتهنــا اللــي درس ــي فاتــت بيس ــة  ألن الل ــو ان اهللا اخــد ذنبنــا، ذنــب الخطي التفســير ه
زال عننــا أوحطــه علــى يســوع بــدل مننــا، وان يســوع علــى عــود الصــليب ســتر خزينــا، هــو دفــع تمــن خطيتنــا و 

الصـور اللـي شـوفناها فـي  مـن خـاللنشرح الحاجات دي و . و كان الطريق اللي بيه نوصل لـ اهللاه. الخوف
قـى أخبـار سـارة لـو انـت مــش بدي مـش هت. االختبـار الحـدث، التفسـير وتالـت حاجـة... اللـي فاتـت حلقـاتال

ع لـــو دي مـــش نـــافع تبقـــى حقيقـــة فـــي حياتـــك، يبقـــى مـــش هتكـــون أخبـــار ســـارة تشـــاركها مـــ. عـــارف تختبرهـــا
يبقــى دي مــش حاجــة نشــارك بيهــا ومــاينفعش تبقــى أخبــار ســارة  ،لــو دي حاجــة بنحــتفظ بيهــا لنفســنا. النــاس
ـــه. للعـــالم ـــه وتحب ـــتاق انـــك تعرف ـــة ان اهللا بيحبـــك وبيش ـــر حقيق ـــة اللـــي . عشـــان كـــده الزم تختب هـــي دي الحقيق

ح ان اهللا بيحـبهم و عـايزهم يعرفـوا بوضـ. تكون واضحة  فـي أي حـوار مـع نـاس مـاتعرفش المسـيح المفروض
  . هتفسير تبروه من خالل الحدث و خيوممكن  .يعرفوهوبيشتاق انهم 

  

لنـاس اللـي مـاتعرفش المسـيح أو اللـي بتقـودهم للمسـيح، ماتقعـدوش تقولـولهم يز أشـجعكم فيمـا يتعلـق باعا
حاجـات كـل ال... بس عن فوايد معرفة المسيح، انه هيبقى عنـدهم سـالم، وفـرح، وكـذا وكـذا وهتروحـوا السـما

أعظم حاجة هي بتحصـل عليهـا هـي اهللا، انـك . دي رائعة، لكن مش دي بس الحاجات اللي بتحصل عليها
ــرح ــديك ســالم وبيــديك ف ــرف اهللا وهــو بي ــش  .بتع ــى م ــر اهللا يبق ــن غي ــما م ــى الس ــل عل ــا نحص ــو ينفــع إنن لكــن ل

لوقــا . الفرصــة إننــا نعــرف اهللاإحنــا عــايزين اهللا، اهللا هــو أســاس البشــارة وٕاحنــا عنــدنا . عايزينهــا مــن غيــر اهللا
". إحنـا بنغيـر إتجاهنـا وبنثـق فيـه. بنصـدق فيـه ..إحنا بنخـرج بـره ذواتنـا" ِبالتْوَبِة َوَمْغِفَرِة اْلَخَطاَيا: "بيقول ٢٤

تفـــوق كـــل قصـــة  ..أعظـــم قصـــة دي. تثـــق فيـــهالتحـــول ده مـــن جـــواك و  الحـــدث والتفســـير اللـــي بيـــه بتختبـــر
السلسـلة دي كانـت بتفكرنـي طـول الوقـت أد إيـه كلمـة اهللا وانجيـل اهللا . ل العـالمالثقافات، دي أخبار سارة لكـ

ألنـه لـو أفكــاري أو آرائـي أو تفكيـري متاخـد ومبنـي علـى اخـر كتــاب . الزم يكونـوا أسـاس كـل حاجـة بنعملهـا
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. نقلـه للثقافـات التانيـةا أيبقـى هـو ده اللـي هـ ،مسيحي موجود في السوق أو اخر كتاب معمـول عليـه ضـجة
  . ينجح في األماكن التانيةا ممكن ننجح إننا نبشر بالطريقة األمريكانية لكن ده مش ه في الثقافة الغربية

  

، االنجيــل يكـون أســاس عبادتنــا وأسـاس إيماننــا ألنــه لـو مــش ده اللــي اعشـان كــده الزم نكــون كتـابيين جــدً 
أنـا أؤمـن إننـا نقـدر نـتمم . فـات العـالميخترق كـل ثقاا همش نقدمه للعالم ا يبقى ساعتها اللي ه الً حاصل فع

  . اإلرسالية العظمى عشان رسالتنا تفوق كل ثقافات العالم

نجيـلإحنا عشان ، ليه نتمم اإلرسالية العظمى؟ السبب التاني الهـدف مـن  .مدركين إننا كلنا كارزين باال
انـه يكـون يشـارك بيهـا السلسلة دي ان كل واحد فينا يكون جاهز ومستعد بقصة عمـل المسـيح فـي حياتنـا، و 

وتكــون أعظــم . يعنــي يكـون بيشــارك بقصــة اهللا وعالقتهـا بإحساســنا بالــذنب والخـزي والخــوف ..بإيجـاز وبقــوة
بيقـول  ٢٤ولو هي موجودة جوانا، هنعمل بيهـا إيـه؟ لوقـا . محفورة في قلوبنا ،قصة اللي لسه متكلمين عنها

الــوعظ  المقصـودرز معناهــا نعلـن األخبــار السـارة، مــش وكلمـة نكـ. نكـرز بيهــا، نكـرز بيهــا لجميـع األمــمإننـا 
ــايس لمــا نجتمــع مــرة أو اتنــين فــي األســبوع ــي فــي الكن معناهــا ان . لكــن معناهــا إعــالن األخبــار الســارة. الل

توصــل الرســالة ا الكنيســة، جســد المســيح وأتباعــه همــا اللــي يكــرزوا باالنجيــل وهــي دي الطريقــة اللــي بيهــا هــ
ــ ــالل ش ــن خ ــم، م ــل األم ــي عب اهللا لك ــلالل ــرز باالنجي ــيعلن وبيك ــول . ب ــو بيق ــهودي"ه ــتم ش ــدد ". أن ــي ع ، ٤٨ف

". هتعملـوا كـده اللـي انـتم"بتـدل علـى التأكيـد فـي اللغـة األصـلية للعهـد الجديـد، يعنـي كأنـه بيقـول " انـتم"كلمة 
كنـت  عشـان كـده. هي دي الوسيلة اللي مـن خاللهـا هتوصـل الرسـالة لكـل األمـم مـن خـالل كـرازة شـعب اهللا

إلرســـالية ورمينـــا شـــعب اهللا فـــي امقتنـــع إننـــا قللنـــا مـــن قيمـــة  ألنـــي.. حاســـس بتُقـــل كبيـــر طـــول السلســـلة دي
والنتيجـة هـي ان أغلبيـة النـاس اللـي . المسؤولية األساسية للكرازة باالنجيل على الكنيسة كمؤسسة مش أفـراد

حـــدث  اإلرســالية دي، متفــرجين علــىكين فــي بتتبــع المســيح بيالقــوا نفســهم متفــرجين أكتــر مــا يكونــوا مشــار 
  !الكرازة، متفرجين على كرازة االنجيل

  

ــاس بارعــة فــي التواصــل، اخترعنــا بــرامج وعــروض ننــا إ هــوواللــي عملنــاه  مميــزة مــن أســبوع ألســبوع، بن
ــذهلين ــاظ م ــةووع ــاس للكنيس ــب ن ــان نجي ــر ...، علش ــبة، تعبي ــن بالمناس ــة ده أص ــاس للكنيس  ؛غلــط الً جيــب الن
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نجيـب النـاس الكنيسـة  بنفكـر إننـا هـا. مبنـى مجـردحنـا اللـي خليناهـا ا ، إنمـامبنـىمجـرد مش  عشان الكنيسة
انيم دي، همـا كــده النــي أو يسـمعوا التـر فوهيعرفـوا المسـيح لمـا يسـمعوا الــواعظ الفالنـي، أو يشـوفوا العـرض ال

ا بعـد مـا ابتـديت خـدمتي من سنة فاتت فيه مقالتين اتكتبو  اعايز أكون صريح معاكم، تقريبً  !هيعرفوا المسيح
وابتـــدوا يســـألوني  فـــي المقـــابالت عـــن حجـــم . "أصـــغر راعـــي فـــي البلـــد لكنيســـة عمالقـــة"هنـــا وكـــان عنـــوانهم 

األسـئلة والمناقشـات دي بحقيقـة ان المثـل اللـي بأتبعـه فـي حيـاتي ارد علـى  الكنيسة اللي برعاها، وكان الزم
 ة إلنجيــليعتبــر تكملــاللــي ب ،أعمــال الرســل فــي. شــخص ١٢حياتــه وخدمتــه مــع  وخــدمتي هــو لراجــل قضــى

ــال الرســل اصــحاح  ١٢٠تالقــي ان فيــه  ،لوقــا ــس فــي أعم ــلوا١شــخص ب ــا فعــال اللــي ِفض ــي  ، هم ــذوا الل ونف
  !بس ١٢٠. هم يعملوهل يسوع قال

  

ي فـكل اللي قادر أشوفه ان خطة يسـوع واسـتراتيجيته ماكـانتش إننـا نجيـب أكبـر كـم مـن النـاس ونحطهـم 
مجموعـة صـغيرة مـن  لكـن اسـتراتيجيته كانـت انـه يحـرك. شـان نقـدر نـوعظهم أحسـن الوعظـاتأكبر مبنى ع

 ٥أو آالف  ٤مــا كــان هدفــه انــه يرعــى كنيســة فيهــا  ُعمــر. النــاس مســتعدين انهــم يخرجــوا ويكــرزوا باالنجيــل
يـــأثر بـــيهم علـــى حـــرك مجموعـــة صـــغيرة مـــن النـــاس و هدفـــه كـــان انـــه ي. شـــخصألـــف  ٢٠أو حتـــى  ١٠أو 

ونتيجــة لكــده، ُعمــر مــا كانــت اســتراتيجيته موضــوعها انــه يكــون عنــده البرنــامج المظبــوط فــي الوقــت  .العــالم
استراتيجيته كلها كان موضوعها الناس، شعب اهللا اللي يكونوا بيخرجوا وبيشهدوا عن اللـي شـافوه . المظبوط

ـــتراتيجيته ـــت اس ـــمعوه، دي كان ـــد. وس ـــه بع ـــتكلم عن ـــن روح اهللا وده هن ـــتألوا م ـــم ام ـــدوا  كله ـــتألوا وابت ـــوية، ام ش
ـــرزوا ـــرز. يك ـــي بتك ـــاس الل ـــالل الن ـــن خ ـــم، م ـــل األم ـــل لك ـــا االنجي ـــل بيه ـــي يوص ـــة الل ـــي دي الطريق ـــش  ،وه م

تتمم اإلرسالية العظمى عشـان هنكـون ا ه بروك هيلزعشان كده أنا أؤمن ان كنيسة  .الشخص اللي بيوعظ
والعـروض أو علـى شـخص واحـد انـه كنيسة بتصدق في بعضها البعض ومش هنكون بنعتمـد علـى البـرامج 

  . بيكون بيحقق الهدف اللي كلنا نلنا الخالص عشان نعمله، عشان نكرز باالنجيل

  

حتـى فـي السلسـلة . الرب يساعدنا إننا نشوف إننا كلنا كارزين باالنجيل ألنه كتير األمر ده بيفـوت علينـا
ان أغلبنـا مأخـدش الوقـت انـه يفكـر ، فـي وقـت دراسـة السلسـلة ديانـه  الحقيقـة هـي. دي ممكن يفـوت علينـا
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 إزايفي اختباره عشان كده دلوقتي لو انت تعرف حد قريـب منـك مـايعرفش المسـيح وبعيـد عنـه أوي،  فكـر 
ــي  ــأثر  ٤٥ف ــاهم وي ــرق مع ــال يف ــالم فع ــون ك ــك ويك ــي حيات ــره ف ــيح غي ــاللي المس ــالظبط ب ــاركه ب ــدر تش ــة تق ثاني

اختباره مـع  وقت اللي فاتونتيجة ده أن أغلبنا ماشاركش في الأغلبنا ماعملش كده . عليهم ويكونوا بيفهموه
 ١٥٠حــوالي . وأنــا مــش بــأقول الكــالم ده عشــان أحــبطكم، لكــن هــي دي الحقيقــة. أي حــد مــايعرفش المســيح

ــي تجــاوبوا وبعتــوا اختبــاراتهم وده  ٤٠٠٠شــخص مــن أكتــر مــن  ــلة دي همــا بــس الل شــخص بيدرســوا السلس
رف إننا جربنا نعمل حاجة مختلفـة، أنـا مـدرك ده لكـن ده فـتح عينيـا علـى حقيقـة أنا عا.  مننا% ٣.٥ اتقريبً 

  . ويسمع االنجيل بيتوعظ الكنيسةانه أغلبنا بيتوقع انه ييجي 

  

أغلبنـا متوقـع . عـايز يخـرج ويكـرز باالنجيـل طـول األسـبوعمـش  الً لكن خلينـا نكـون صـرحاء، أغلبنـا أصـ
مـش متـوقعين انهـم يقـودوا  الً لكـن الحقيقـة هـي ان أغلبنـا فعـ هانه يشـوف نـاس بتعـرف المسـيح فـي المكـان د

ــا أصــ ــي خططن ــة مــش موجــودة ف ــيح األســبوع ده، دي حاج ــى شــخص واحــد للمس ــاس للمســيح، وال حت . الً الن
ـــي  ـــة الل ـــى الطريق ـــأثر عل ـــل وده بي ـــارزين باالنجي ـــون ك ـــان نك ـــا عش ـــا كلن ـــا ان اهللا خلقن ـــدس بيعلمن ـــاب المق الكت

أتمنى إننا نكون شوفنا وسمعنا حقايق مذهلة في األسابيع اللـي فاتـت عـن . مكان دهبنسمع بيها لما نيجي ال
لكــن أغلبنــا فكــر ان الوعظــات دي . إحنــا شــوفنا الحقــايق دي. إزاي اهللا بياخــد ذنبنــا وبيشــيل الخــزي والخــوف

، ولـو نكمعلشـاأفكـركم  إنـي مـش بـأوعظ  لكـن. والحقايق دي اللي شوفناها المقصود بيها انها تكون بتخدمنا
تمــام، وطالمــا انتــوا مرتــاحين وحاســين ان كلــه  .كنــت بأعمــل كــده، يبقــى كــل حاجــة هتكــون بتتمركــز حــواليكم

  !يبقى هتكون كنيستنا ناجحة

  

صدق انه دعاني أوعـظ مـن أجـل مشانكم، أنا لعبس لكن أنا أؤمن ان اهللا دعاني إني أوعظ وأكرز مش 
م وبأشـتاق انكـم تشـوفوا وتعرفـوا حقيقـة ان اهللا اخـد ذنـبكم، وانـه اخـد أيـوه، أنـا عـايزك. اهللا، من أجل اهللا بينكم
، أنـا نـا مـش بـس بـأوعظ مـن أجـل اهللا بيننـالكـن أ .أيوه، أنا عايزنـا نعـرف الكـالم ده. خزيكم وانه اخد خوفكم

ــذنبين، أو انكــم تعرفــوا ان . بــأوعظ مــن أجــل اهللا بــين األمــم ــدف مــش انكــم بــس تعرفــوا انكــم مــابقتوش م اله
يكم اتاخــد أو انكــم تعرفــوا ان مخــاوفكم اتاخــدت، الهــدف هــو انكــم تروحــوا وتعلنــوا لكــل النــاس الموجــودين خــز 
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والنــاس اللــي فــي كــل األمــم والــبالد انهــم مــش مــذنبين، ان مفــيش خــزي  Birmingham بيرمننجهــام فــي
افوا مـن أي سوع اخد كل ده على عود الصليب، عشان كده هما مـش محتـاجين انهـم يخـيتاني في حياتهم، 

بيرمننجهـام  الهدف من الكرازة إننا نكـرز باالنجيـل لكـل حـد موجـود فـي. حاجة تاني عشان هو غلب الموت
  .نالقي نفسنا في وسط تتميم اإلرسالية العظمىا ه ساعتها بس. األمم كلو 

  

ين أو شـخص معـ وهـو انـه معتمـد علـى :بالنموذج الكنسـي اللـي كلنـا كبرنـا عليـهفي حياتنا كملنا  لولكن 
ـــ ـــده إحنـــا ه ـــة، يبقـــى ك ـــرب . يضـــيع الموضـــوع علينـــاا برنـــامج معـــين عشـــان يقومـــوا بالمهم ـــلي ان ال أنـــا بأص

ــي  ــة ف ــدرك ان الكنيس ــاعدنا ن ــز يس ــروك هيل ــةب ــان للخدم ــون مك ــا تك ــود منه ــش المقص ــا  ،م ــود انه ــن المقص لك
فـي أورشـليم، لكـن مـش  انتـوا عـارفين يسـوع بيقـول إيـه دلـوقتي؟ األمـر بيبتـدي. تكون قاعـدة انطـالق للخدمـة

ــليم ــى أورش ــر عل ــل مــش بيقتص ــليم، االنجي ــدوا فــي أورش ــالق .بيقع ــان االنط ــليم، هــي مك ــي اورش ــت بتبــدأ ف  ،ان
ــرج تكــرز لجميــع األمــم مــن مكــان االنطــالق ده ــة ُصــممت انهــا تكــون كــده. وبتخ ــه عشــان  .الكنيس ــوع ج يس

بتخـرج وبـتعلن األخبـار السـارة، أخبـار  الكنيسة عبارة عـن نـاس. يمحي فكرة ان الكنيسة بتقتصر على مكان
دمة نسـتقبل فيـه الرسـالة لكـن وده يفكرنا إننا لو عايزين مكان للخ. هي دي صورة الكنيسة. الفداء لكل األمم

  . نش بننهض وننشر االنجيل لكل األمم، يبقي الكنيسة مش هي المكان دهمانكو 

  

رب يساعدنا نشوف ان ده مش مكـان خدمـة لكنـه ال. كانش فيه متفرجين في الكنيسةا في العهد الجديد م
مكان النطالق الُخدام، الُخدام اللي موجـودين واحـد واحـد فـي األوضـة دي وهيكونـوا بيخرجـوا طـول األسـبوع 

ا اإلرسالية العظمى بحياتهم، ُخدام تنهض ومفـيش اسـتثناء لحـد، كلنـا، كـل اللـي يعـرف المسـيح و عشان يتمم
ــرز بالكلمــة فــي األمــا ــايكــون بيك ــي اهللا حطنــا فيه ــا ن. كن الل ــع مــعجتولم عشــان نتعبــد ونمجــد اهللا، بعــض  م

 يمــش بــس مكــان خدمــة، د بــروك هيلــزدلــوقتي . نتمــرن بكالمــه عشــان نتلمــذ طــول األســبوعنشــوف مجــده و 
ــل  ان كلنــا  إحنــا تممنــا اإلرســالية العظمــى عشــان أدركنــا. ولكــل العــالم بيرمننجهــامقاعــدة انطــالق لخدمــة ك

  . جيلكارزين باالن
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بيقـول فـي . نتمم اإلرسالية العظمى عشان المسـيح أرسـلنا وأطلقنـا بسـلطان اسـمها نمرة تالتة، إحنا ه
هـي الحاجـة الرائعـة الموجـودة هنـا ". َوَأْن ُيْكَرَز ِباْسِمِه ِبالتْوَبِة َوَمْغِفَرِة اْلَخَطاَيا ِلَجِميـِع اُألَمـمِ ٤٧" ٤٧ :٢٤لوقا 

  .ول الوقتتتعاد ط هعمالان الفكرة دي 

  

. سـم المسـيحافـي كـل اصـحاح الحاجـات اللـي بتحصـل، بتكـون ب الما نقـرأ أعمـال الرسـل بنالقـي ان تقريًبـ
.. ن فيه هنـاك راجـل أعـرج قاعـد هنـاك، بطرس ويوحنا ماشيين في الهيكل وكا٣اصحاح  لفي أعمال الرس

، واقفـين قـدام الَمجمـع ٤فـي اصـحاح . "!قُـْم َواْمـشِ  ِباْسِم َيُسوَع اْلَمِسيِح الناِصِري "هما بس يقولوله . يتشفيفـ 
ــاتهم ــامروا بحي ــيح وبيغ ــوع المس ــم يس ــة باس ــرزوا بالكلم ــحاح . وبيك ــي اص ــيح ٩ف ــوع المس ــم يس ــوف ان اس ، بنش

 ل ل وبقـى بيحـامي عـن الكنيسـة وبَيعمـر واحـد اسـمه شـاول كـان بيضـطهد الكنيسـة، حياتـه اتغيـرت بالكامـَغي
بنالقــي ان شــياطين بتخــرج مــن نــاس  ١٦فــي اصــحاح .  ســم يســوعاده حصــل ب مــن أجــل الملكــوت، التغييــر

ــوعبا ــم يس ــات دي . س ــل الحاج ــوةك ــل بق ــُيعلن بتحص ــان ب ــي ك ــوع الل ــم يس ــوع، اس ــم يس ــرزوا . اس ــانوا بيك ــا ك هم
  . بسلطان اسمه، كانوا بيشتغلوا وبيعيشوا بسلطان اسمه

  

 ..اسـم بيخلـي العمـي يفتحـوا ..ي العـرج يمشـوادلوقتي عايز أفكركم انه من ألفـين سـنة كـان فيـه اسـم بيخلـ
ه علشـاناسـم  ..اسـم بيخـّرج الشـياطين مـن النـاس. .اسم يخلي الناس اللي ضد األخبار السـارة حيـاتهم تتغيـر

النهـارده االسـم ده هـو هـو مـن ألفـين سـنة . االسم ده لسه ليه نفـس التـأثير النهـارده ..الناس بتخاطر بحياتها
إحنا مش بنخرج وبنكرز باسم قدراتنا العقلية، إحنا مـش بنكـرز باسـم الحماسـة . يسوعوٕاحنا لينا سلطان اسم 

مفـيش حـد فـي . عدمها، إحنا مـش بنكـرز باسـم الكنيسـة، إحنـا بنكـرز باسـم يسـوع المسـيح واسـمه ليـه قـوة وأ
 ن أي ديـنفيش شـخص وال شـيوعي وال هندوسـي وال مـامـ. هل يقدرش يوصل اسم يسوع مابيرمننجهام مدينة 

ــوع مــا ــه اســم يس ــدرش يخلص ــاا مــ. يق ــنفعش تتغفــر فــيش خطيــة م ــ. ي ــدرش يشــفيه فــيش جــرح اســمه مــاا م . يق
  . ان اسم يسوع المسيحطوٕاحنا لينا إننا نخرج بسل
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ــو  ــوع بيحل ــانالموض ــر كم ــة. أكث ــرة أربع ــوة : نم ــانا بق ــوع كس ــان يس ــى عش ــالية العظم ــتمم اإلرس ــا بن إحن

كـم اللـي ل تبقوا شهودي، أنا هأرسلا أنتم ه"هو بيقول، . وة روحههو اطلقنا بسلطان اسمه وكسانا بق. روحه
المعنـى الحرفـي ".  قوة من األعالي والبسيكون معاكم حتي تُ ا كم روح اهللا اللي هل أنا هأرسل. أبويا وعد بيه

ده بـالظبط عامـل زي الحلـم المفـزع اللـي بيجيلـك وانـت طفـل انـك روحـت المدرسـة . هو حتى يكسوكم الـرداء
ا هـــ. تحرجـــوا نفســـكما هـــ. ماتحـــاولوش تعملـــوا الموضـــوع ده لوحـــدكم"يســـوع بيقـــول، . ت تلـــبس هـــدومكونســـي

فكــروا فيهــا، إزاي ." تالقــوا نفســكم معــدومين القــوة فــي الموضــوع دها هــ. اتحطــوا نفســكم فــي موقــف بــايخ جــدً 
كـم روحـي ل أنـا هأرسـل"يسـوع بيقـول، . مجموعة من الناس العـاديين زي التالميـذ يقلبـوا العـالم؟ بقـوة روح اهللا

وروعـة األمـر انـه لمـا نصـدق فـي يسـوع، روحـه  .روح اهللا". يكون بيقويكم انكم تتمموا اإلرسـالية ديا وهو ه
  . بيسكن فينا وده معناه إننا كلنا متساويين في األمر ده، كلنا أد بعض

  

دي فــــ مـــش محتـــاجين  بيقـــويكم انكـــم تتممـــوا اإلرســـاليةحـــال علـــيكم، هـــو بيســـكن فـــيكم و ، روح اهللا أعزائـــي
 الموضوع ده جـه فـي بـالي .إننا بنقلل من شأن الروح القدس مصدقأنا . تعملوا األمر ده لوحدكم أو بقوتكم

ه افنبيفــتح عينــين األعمــى، شــ  شــفنا يســوع . إحنــا شــوفنا قصــص واختبــارات رائعــة. علــى مــدار السلســلة دي
ـــي ـــلول وبيقومـــه وبيخليـــه يمش ـــفي المش ـــاسشـــفناه بيخـــرج شـــيا. بيش ـــن ن ـــغيرة . طين م ـــفناه بيـــروح لبنـــت ص ش

ـــومي"وبيقولهـــا  ـــا كانـــت ميتـــةبيقو  ،"ق ـــرغم انه ـــومي ب ـــة. لهـــا ق ـــات رائع ـــل حاج ـــوع بيعم ـــفنا يس ولمـــا بنســـمع . ش
نشــتغل كــويس ا يــاااه لــو المســيح بيعمــل الحاجــات دي دلــوقتي هــ"ونشــوف القصــص دي، بنميــل إننــا نقــول، 

لكـــن هـــل ". عجائـــب بتحصــل زي ديآيـــات و لـــو كنـــا بنشــوف نقــدر نعمـــل األمـــر الفالنــي ا هـــ ،يـــاااه... اجــدً 
؟ فاكرين لما يسـوع خلـص الراجـل مـن الشـياطين اللـي كانـت اتاب المقدس بيقول العكس تمامً كمدركين ان ال

فيه إيه اللي حصل؟ المدينـة كلهـا شـافوا اللـي حصـل، عملـوا إيـه؟ هـل جريـوا علـى يسـوع يشـكروه ويسـبحوه؟ 
ضـحكت عليـه  سالنـا. ، ده كـان ردهـم"لينا ةقريب حتةإحنا مش عايزينك في أي  اخرج من هنا،"قالوله، ! ال

  .يشفي البنت الصغيرةا لما كان ه
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الراجــل الغنــي اللــي فــي الجحــيم  اللــي فــات، مثــل ليعــازر والغنــي؟ الحلقــةفــاكرين المثــل اللــي بصــينا عليــه 
ــول،  ــ"وبيق ــواتي وعيلت ــد إلخ ــت ح ــةابع ــوا الحقيق ــان يعرف ــإبراهيم ".ي عش ــولي ف ــ ق ــْن "ه ل ــَمُعوَن ِم ــاُنوا َال َيْس ِإْن َك

ُقونَ  ــد ــَواِت ُيَص ــَن اَألْم ــٌد ِم ــاَم َواِح ــاِء، َوَال ِإْن َق ــى َواَألْنِبَي ــا "ُموَس ــدقوش فيه ــة اهللا وماص ــدهم كلم ــان عن ــم ك . ألنه
و مــن انــك تشــوف نــاس بتقــوم مــن المــوت أ ىيقصــد إيــه بــالكالم ده؟ يقصــد يقــول ان كلمــة اهللا وروح اهللا أقــو 

انــك تشــوف ُعمــي يفتحــوا أو نشــوف نــاس مشــلولة ومقعــدة تقــوم وتمشــي تــاني، هــو ده اللــي الكتــاب المقــدس 
 آيـاتعـايزين تشـوفوا قـوة اهللا بتعمـل؟ يبقـوا بطلـوا تـدوروا علـى . يـا رب سـاعدنا نشـوف األمـر ده. بيعلمهولنا

بيها وتصـدقوا فـي االنجيـل، هتشـوفوا  لما تتكلموا. اتكلموا بكلمتي وهتشوفوا القوة"نا، ل يسوع بيقول. وعجائب
. قوة اهللا بتغير حيـاة النـاس بالكامـل، مـش بـس لمـدة كـام سـنة، وال حتـى طـول حياتنـا هنـا لكـن طـول األبديـة

فيــه ... أنــا كســيتكم بقــوة روحــي. صــدقوا وثقــوا فــي بشــارة اهللا. عــايزين تشــوفوا القــوة الزم تتكلمــوا بكلمــة اهللا
  .ان يسوع كان بينقاد بالروحتأكيد في كل انجيل لوقا على 

  

 ١وأعمــال الرســل  ٢٤تــاني يقــول ان الــروح كــان علــى يســوع وروعــة لوقــا . ٤و  ٣بصــوا علــى اصــحاح 
ــيكم، هيلبســكم  ــي عل ــروح ده هيبق ــوقتي ال ــاتي، دل ــول حي ــا ط ــوفتوه علي ــي ش ــروح الل ــول ان ال ــوع بيق ــي ان يس ه

  . ا بقوة روحهدي نمرة أربعة، عشان كسان.  بقوته عشان تتمموا اإلرسالية

  

، هــأقولكم أنــا المســيح معتمــد عليهــا نــا فــين نمو علشــانــتمم اإلرســالية العظمــى ا ة، إحنــا هــنمـرة خمســ
وهـو  .نكـرز باالنجيـلعلشـان إحنـا لسـه شـايفين فـي الفقـرة دي إزاي الـروح ُأعطـي لنـا . أقصد إيه بـالكالم ده

وُح اْلُقُدُس َعَلْيُكْم، َوَتُكوُنوَن ِلي ُشُهوًدا ِفـي لِكنُكْم َسَتَناُلوَن ُقو "، ٨:١ده اللي بنشوفه في أعمال  الر ًة َمَتى َحل
َلـى َأْقَصـى اَألْرضِ  ـاِمَرِة َوإِ ـِة َوالساْلَيُهوِدي مـرات مختلفـة فـي انجيـل لوقـا  ٨لوقـا بيـذكر  نـاه". ُأوُرَشِليَم َوِفـي ُكـل

  ". مأل بالروح القدس"وأعمال الرسل جملة 

  

ـــ ٨ ـــرات مختلف ـــتكلم ة م ـــة ديبي ـــتخدم الجمل ـــالروح وبيس ـــئ ب ـــاس بتمتل ـــن ن ـــا . ع ـــل م ـــه ك ـــة ان ـــة الرائع الحاج
ـــة دي  ـــتعمل الجمل ـــدس"يس ـــالروح الق ـــدي يـــتكلم" بيمـــتألوا ب ـــت ان الشـــخص ده بيبت ـــة كان . النتيجـــة االتوماتيكي
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ــا  ــي لوق ــرات ف ــالت م ــودة ت ــأوا١موج ــدوا يتنب ــحاح الرابــع . ، بيبت ــي االص ــالروح ف ــتألوا ب ــل، ام ــال الرس ــي أعم ف
عـايزكم تشـوفوا ان الهـدف . طـول بعـدهاى وح وابتـدى يكـرز علـبولس امتأل بالر . واتكلموا بكلمة اهللا بمجاهرة

ــا ــدينا عطاي ــا، بيرشــدنا وبي ــا، بيقودن ــه بيعزين ــو ان ــه ه ــروح القــدس بيعمل ــي ال ــل . الرئيســي الل ــدس بيعم ــروح الق ال
ــي  ــر ف ــات كتي ــابحاج ــل.  الكت ــال الرس ــا وأعم ــي لوق ــح ف ــدس واض ــروح الق ــي لل ــدف األساس ــن اله ــدف . لك اله

ــتكلم عشــان اهللا الرئيســي للــروح القــدس ــا ن ــا نعلــن الكلمــة، إنن ــن انن ــا م ــو ان يقوينــا ويمكنن ــو . ه ــده ه عشــان ك
عايز نكون بنستوعب األمـر ده كـويس وبعـد كـده . بيدينا الروح القدس، ده هو الهدف الرئيسي للروح القدس

ممكـــن . نـــا فـــي المســـيح معتمـــد عليهـــاو عشـــان نم إحنـــا هنـــتمم اإلرســـالية العظمـــى. نـــتكلم عـــن الفكـــرة ديا هـــ
والقداسة دي العملية اللي الـروح القـدس بيغيرنـا فيهـا عشـان نشـبه  ،بالقداسة برضه نسمي نمونا في المسيح 

  . صورة المسيح

  

 ..مـع المسـيح لـو إحنـا اتجاهلنـا الـروحإزاي الـروح القـدس ممكـن يغيرنـا فـي مسـيرتنا عايز أسـئلكم سـؤال، 
تجاهلنا هدف الروح القدس جوانا؟ مـش إحنا ا يغيرنا لو تجاهلنا هدف الروح فينا؟ إزاي ممكن الروح القدسا

عتمــد يأنــا مقتنــع ان اهللا صــمم الموضــوع بالشــكل ده عشــان نمونــا فــي المســيح . يغيرنــاا يحصــل، مــش هــا هــ
ــى  ــىطاعتعل ــالية العظم ــا لإلرس ــي. ن ــه ف ــارف إن ــا ع ــؤمن أن ــاة الم ــي حي ــراعات وحــروب ف ــان  ،ص ــا كم ــن أن لك

أصـدق أنـا . سلمناش حياتنا وكرسناها لإلرسالية دي كون حياة سطحية لو ماتا أؤمن ان حياتنا المسيحية ه
ِلَكــْي َتُكــوَن َشــِرَكُة ِإيَماِنــَك َفعاَلــًة "ليــه؟ ". ِلَكــْي َتُكــوَن َشــِرَكُة ِإيَماِنــَك َفعاَلــةً ٦" ٦ان ده اللــي بيقولــه فليمــون عــدد 

َالِح الِذي ِفـيُكْم َألْجـِل  الص تفهـم كـل حاجـة ا مـش هـ كاللـي بيقولـه هنـا هـو انـ" .اْلَمِسـيِح َيُسـوعَ ِفي َمْعِرَفِة ُكل
نمونـــا فـــي المســـيح معتمـــد علـــى . صـــالحة فـــي المســـيح إال إذا إيـــه؟ إال إذا كنـــت فعـــال فـــي مشـــاركة إيمانـــك

ـــالية ـــا لإلرس ـــده؟ . طاعتن ـــش ك ـــيح، م ـــي المس ـــايزين ننمـــو ف ـــا ع ـــيح إحن ـــع المس ـــبه عـــايزين نتب ـــى ش ـــان نبق عش
 ..هـــي دي الحاجـــة اللـــي بتوجهنـــا. عـــايزين نعـــرف المســـيح ونكـــون شـــبهه. يـــة الكنيســـةالمســـيح، هـــي دي رؤ 

  . نسمح له يستخدم اإلرسالية دي عشان يغيرناا نكون مطيعين لإلرسالية، ها وعشان ده يحصل ه
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تسـمعهم هـا  ،لما تيجـي تـتكلم مـع حـد مـن اللـي كـانوا فـي الـرحالت التبشـيرية دي فـي الشـهور اللـي فاتـت
كـــل األمـــور .  ليـــه؟ بســـبب اإلرســـالية اللـــي كـــانوا فيهـــا. عـــن إزاي المســـيح كـــان بيغيـــر فـــي حيـــاتهمبيتكلمـــوا 

  . نمونا في المسيح معتمد عليها...  .بتساعد بعض ودي حاجة رائعة

  

اللـي . نـا وأنـا أثـق فـي كلمـة اهللالعظمـى عشـان كلمـة اهللا بتضـمن نجاحنتمم اإلرسالية ا نمرة ستة، ه
فـي االصـحاح . انـه الكتـاب المقـدس بيـوفي بـاللي بيتقـالانـه تأكيـد علـى  ٤٧ – ٤٥ مـن ٢٤بأحبه فـي لوقـا 

هـــو بيشـــيل القـــوانين واألنبيـــاء وبيفـــتح . ده بيرجـــع يـــتكلم عـــن حـــديث يســـوع مـــع التالميـــذ فـــي طريـــق عمـــواس
هـم إيـه ل بيوصـل لنقطـة ان قـال هاوبعـد .هم ان كل اللـي اتكتـب فـي الكتـب كـان بيـتكلم عنـهل عينيهم وبيقول

  .في اليوم التالتويقوم يتألم ويموت ا اللي اتكتب وانه هيتحقق، وان المسيح ه

  

. إحنا كلنا عارفين انها مش صدفة ان المسيح مات على الصليب، وماكانتش صدفة انـه يقـوم مـن القبـر
الموضـــوع يمشـــي  عـــايزأنـــا مـــاكنتش !!! ال!!! إيـــه ده"هـــو مـــش فجـــأة ظهـــر علـــى ســـاحة الخدمـــة واهللا قـــال 

دي كانـت .. أل !..."يتهيـألي أقومـه مـن القبـرأعمـل أنـا إيـه دلـوقتي؟ ب !إيه ده، المسيح هيموت.. ده بالشكل
، كـل الشـواهد دي بتـتكلم عـن مـوت ٢ومزمـور  ٥٣في إشـعياء . والكلمة المقدسة اتحققت ايةالخطة من البد

ــا. بمئــات الســنين النبــوة جــت قبــل تحقيقهــالكــن  ،وقيامــة المســيح وكلهــا اتحققــت بعــدها بمئــات الســنين  دي م
كــرز يُ ا ماتنســوش برضــه انــه هــ. م كمــان يقــوم مــن القبــرز كــانتش صــدفة، المســيح كــان الزم يمــوت وكــان ال

دي كمـــان حاجـــة الزمــــة . بالتوبـــة وغفـــران الخطايـــا لجميـــع األمـــم، ده برضـــة مكتــــوب فـــي الكلمـــة المقدســـة
الزم الكنيسـة . المسـيح يقـوم مـن القبـروضرورية، بالظبط زي ما كان الزم المسيح يمـوت، زي مـا كـان الزم 

فــ لـو وقفنـا عنـد مـوت وقيامـة المسـيح . مساوي فـي الخطـة ده جزء. وغفران الخطايا لكل األممتكرز بالتوبة 
ت علينــا فــوّ نســاعتها هنكــون ب ؟إزاي ممكــن ننشــر الكلمــة لكــل األمــم ،وماكملنــاشوتعمقنــا فــي الجزئيــة دي 

  . كتابتحقيق ال
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ــاب ــ الكت ــي ك ــول ف ــديمبيق ــعياء  ،ل العهــد الق ــي ســفر إش ــذات ف ــي إشــعياء  –بال ــة  ٤٣بصــوا ف ــولهم حاج بيق
ــــ  ـــُتْم ُشـــُهوِدي١٠"شـــبيهه ب ـــعياء . لجميـــع األمـــم "َأْن ـــعياء ٦:٤٢إش ـــوا عـــن ، ٦٦، إشـــعياء ٤٩، إش ـــأنهم بيتكلم ك

ل لجميــع بتعيـدها تــاني، بتقـول انــه ُيكـرز باالنجيــ ٢١لـــ  ١٨أعــداد مـن . اإلرسـالية العظمــى فـي العهــد القـديم
ــل اصــحاح . األمــم ــال الرس ــا توصــل ألعم ــه لم ــيهم بيت ١٥هــو ده ســبب ان ــشــاور وتالق ــمحوا ا وا إذا كــانوا ه يس

اهللا قــال إننــا نقــبلهم عشــان "لألمــم انهــم يــدخلوا الكنيســة وال ال وبعــدها بيستشــهدوا مــن العهــد القــديم وبيوقولــوا 
اللي عشانه بيطمح ان االنجيل ُيعلـن ويتعـرف بولس بيقول السبب  ١٥وفي رومية ." كده الزم نكون بنقبلهم

ــاكن جديــدة ــرات ورا بعــض .فــي أم ــديم تــالت م ــن العهــد الق ــاس . اللــي بيعملــه هــو انــه بيقتــبس م ــي أول اقتب ف
فــي تــاني اقتبــاس بيــتكلم عــن إزاي اليهــود واألمميــين . يســبحوا اهللا مــن وســط األمــما اليهــود هــإن بيــتكلم عــن 

يعبــدوا اهللا حتــى مــن غيــر بس كمــان لمــا بيقــول ان األمميــين هــا وبيقتــ .ضيســبحوا اهللا مــع بعــا هــكــل مكــان 
 الـبالد هـا تكـون بتتعبـدكـل ن لنا إالعهد القديم صورها . اليهود واألمم، االتنين موجودين في الصورة. اليهود

 الموضوع مش موضوع هل كل الـبالد واألمـم هـا. وهو ده اللي تكوين العهد الجديد بيقول انه حصل. للرب
ألن كلمـة اهللا ضـمنت . تعرف االنجيل وال أل، لكن السؤال هو إمتى الكنيسـة هـا تكـرز بالكلمـة لجميـع األمـم

خـدوا بـالكم كـويس، إحنـا لينـا اإلمتيـاز، . لنا ان كل قبيلة، كل لسـان وكـل شـعب وكـل أمـة هـا تسـمع البشـارة
إحنــا لينــا إننــا . ن يعلــن عــن البشــارةالكنيســة ليهــا الجــزء األكبــر مــن خطــة اهللا الســماوية فــي كــل األبديــة عشــا

 ونشــارك فــي مشــاهدةنكــون فــي الصــورة ونمســك بإيــد النــاس اللــي ســبقونا، فــي بيرمننجهــام وفــي كــل مكــان، 
أنــا أصــدق بكــل قلبــي ان اهللا بيعمــل فــي الجســد الواحــد هنــا مــا بيننــا ! وعــد الكتــاب بيتحقــق، ده شــرف عظــيم

ـــرف إن ـــة وده ش ـــرة مذهل ـــه، دي فك ـــتمم عمل ـــان ي ـــر دهعش ـــن األم ـــزء م ـــون ج ـــا نك ـــ. ن ـــا ه ـــالية ا إحن ـــتمم اإلرس ن
  .العظمى عشان كلمة اهللا ضمنت نجاحنا

  

نــتمم اإلرســالية العظمــى عشــان هــو ده الهــدف اللــي المســيح باركنــا ا ســابع حاجــة، أنــا أؤمــن إننــا هــ 

ُهْم َخاِرًجـا ِإَلـى َوَأْخـَرجَ ٥٠"نالقيـه بيقـول،  ٥٠نوصل لعـدد ! ، هو ده الهدف اللي المسيح باركنا عشانهعشانه
ــَع َيَدْيــِه َوَبــاَرَكُهمْ  ــذه، بيرفــع إيــد" .َبْيــِت َعْنَيــا، َوَرَف ــدامنا؟ يســوع بيبــارك تالمي ــين الصــورة اللــي ق وبيبــارك  همتخيل

المشـهد بيزيـد إثـارة حطوا نفسكم على الجبل معاهم في اللحظة دي، متخيلين المنظـر عامـل إزاي؟ . تالميذه
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يجلـس علـى يمـين ا وهنـاك هـبيشـوفوه بيصـعد للسـما  هايسـكب بركاتـه علـيهم  وبعـدهـو ب... لما هو بيباركهم
ــ ــا اآلب، وه ــين اآلب؟ ه ــى يم ــاك عل ــه هن ــل إي ــعبها يعم ــارك ش ــو . يب ــي ه ــا ف ــامي عنن ــو بيح ــة، ه ــيس الكهن رئ

؟ ١٣و  ١٢عــدد  ١٤فــاكرين إيــه اللــي إتقــال فــي يوحنــا . ه بيشــفع بينــا وبــين اآلبالســما، عبــرانيين بتقــول انــ
ـَد اآلُب بِـاالْبنِ ١٣. َماٍض ِإَلى َأِبيإني "قال،  يسوع ِإْن َسـَأْلُتْم َشـْيًئا ١٤. َوَمْهَمـا َسـَأْلتُْم ِباْسـِمي َفـذِلَك َأْفَعلُـُه ِلَيَتَمج

ــولكما هــ أنــاباســمي، اللــي تطلبــوه  لتحتــاجوه، وكــا كــل اللــي هــ". ِباْســِمي َفــِإني َأْفَعلُــهُ  ــايز أكمــل . أديه أنــا ع
، اللـي بنعملـه هـو "َمْهَمـا َسـَأْلُتمْ َ"يسوع بيقول . ده وعد رائع.  ليكم بطرق عمركم ما تتخيلوهاأسكب بركاتي ع

يـديهولي؟ أو أقـول يـا يسـوع ا هل ده معناه إني لو طلبت من ربنـا بيـت جديـد هـ"إننا بناخد اآليه دي وبنقول 
هـل هـو هيعمـل الحاجـات  من فضـلك إدينـي عربيـة جديـدة أو شـغل جديـد أو حسسـني باألمـان أو بالحمايـة،

  دي؟

  

اطلبـوا "اللـي هـو بيقولـه معنـاه، . بركـة اهللا هـي لتتمـيم اإلرسـالية .إحنا كده مش فاهمين فكرة بركـة اهللا! ال
ــة  ــل مــوارد الســما متاح ــم، وك ــي جميــع األم ــا عشــان تكــرزوا باالنجيــل ف ــة تحتاجوه ــي أي حاجــة، أي حاج من

ــة جــدً  يد". لــيكم ــو  ىبقــييش أي حاجــة ممكــن فــيش حاجــة، مفــا مــ! احاجــة عظيم ــول عليهــا ل صــعب الحص
ــ ــو ه ــيم اإلرســالية، ه ــل تتم ــن أج ــا م ــا طلبناه ــي ه ــل الل ــدينا ك ــهي ــ. ا نحتاج ــا، ا ه ــي محتاجينه ــوس الل ــدينا الفل ي

ـــي محتاجينهـــا، كـــل حاجـــة ـــما"هـــو قـــال ! العطايـــا اللـــي محتاجينهـــا، المـــوارد الل . هـــأعطيكم خيـــر ومـــوارد الس
المفتــاح اللــي يخلينــا نحصــل ." أديكم اللــي محتاجينــه عشــان تتممــوا العمــلمحتــاجين بــس تتطلبــوا منــي وأنــا هــ

فلـو إحنـا  .اهللا وعد انه هيبارك ويتمم خطته، هو وعد انه يبارك شـعبه اللـي بيطيـع خطتـه.. على بركات اهللا
ــه، ســاعتها هــ ــوا خطت ــعبه اللــي بيطيع ــك أو ا نضــمن بركــات اهللا ومــش هــا بقينــا والده وش نكــون محتــاجين نش

  . يدينا حكمتها ألننا بنطلب من أجل تحقيق مجده، وهو ه نقلق

  

أعتقــد انــه ده ممكــن يكــون ســبب أنــاني لكنــي  ..عشــان نــتمم اإلرســالية العظمــىا نمــرة تمانيــة، إحنــا هــ
ثـارة اللـي بيحصـلوا فـي اإلرسـاليةنتممهـا ا هـ. أعتقد انه كتـابي أنـا . عشـان إحنـا عـايزين نختبـر الفـرح واإل

" َفـَرٍح َعِظـيمٍ بِ   -بــ إيـه؟ -ـ َفَسـَجُدوا لَـُه َوَرَجُعـوا ِإَلـى ُأوُرَشـِليَم بـ "بيقـول، . ٥٢لي في عدد بأحب أوي الكالم ال
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تألوا مــكـانوا رايحـين أورشـليم، كـانوا رايحـين يلبسـوا وي ..شـافوا يسـوع بيصـعد للسـما هـم. همـا كـانوا مبسـوطين
دي حاجـــة ممتعـــة . الم ودي حاجـــة رائعـــةرســـلين ويبقـــى لـــيهم تـــأثير فـــي كـــل العـــمـــن الـــروح القـــدس ويبقـــوا مُ 

  . بالنسبة لي عشان كده خلينا نتملي بفرح عظيم ونبقى عايزين نختبر فرح اإلرسالية

  

تـالت  حد شـارك إنـه صـلى يالقـي .اللي بتتكلم عن عمل اهللا الرسايلوقت، بعض  يكون فيكنت أتمنى 
ــاره،  أشــخاص ممكــن يقــدم ــارك معــاهم اختب ــدرشلكنــه مــلهــم الرســالة، ويش حتــى فــي اســم  يفكــر اســاعته ا ق

الجيـران  واألسـبوع اللـي بعـده الـرب ابتـدى يفـتح أبـواب فـرص بـين. معاه الكالم ده شخص واحد ممكن يعمل
 بــره تكانــ اشــارك إنهــتب ةثانيــ ةحــدوا. جــزء مــن عمــل اهللا فــي حيــاة النــاس التانيــة ودلــوقتي أصــبح ،والمجتمــع

الشـخص ده  توفجـأة لقـ. ممكن تكون فرصة الرب بيديها لـهدي ان  توفكر  احد ماشي جنبه توشاف ،البلد
ــــبي ــــ اتلفــــت له ــــدي ي ــــفت. اتكلم معاهــــويبت ــــاركوا واكتش ــــدوا يتش ــــؤمن  ابت ــــامي الجنســــية وبي ــــخص ده فيتن ان الش

فيتناميــــة الجنســــية وحولــــت مــــن البوذيــــة  أم الســــت اللــــي باعتــــة الرســــالة هــــي أصــــالً  وصــــادف إن. بالبوذيــــة
ـــيحية ـــوية األ. للمس ـــة ش ـــش غريب ـــارك الم ـــدي تش ـــل؟ فتبت ـــي بتحص ـــور الل ـــارةم ـــ بش ـــن  اهمع ـــص م ـــي قص وتحك

  .هندوراس، وعن ناس حياتها اتغيرت

فـــ  .اتســببت فــي إنهــا تتفــتشالكشــف عــن المعــادن  بوابــة، فــي المطــار تلمــا كانــ احكــي انهــتب يــةتان ةحــدوا
فالسـت . لهـا ابتدت تتكلم مع السـت اللـي بتفـتش فـي شـنطتها وابتـدت تشـكرها عشـان كـل حاجـة هـي عملتهـا

فصاحبتنا ابتدت تشارك معاها األمور اللـي كانـت بتمـر فيهـا . اللي من األمن استغربت وسألتها قصدها إيه
ــه ــت بتعمــل إي ــض. وكان ــر تليفونــات بع ــم اخــدوا ِنَم ــر انه ــيهم األم ــن إديتلهــا . فــأنتهى ب ــي مــن األم والســت الل

  ". أنا عايزه أكون جزء من حاجة زي كده"نمرتها وقالت لها، 

البيــت لمــا  فــي أول وجبــة أخــدها أخونــا فــي اإليمــان بــره ..قصــص عــن نــاس بترجــع مــن رحــالت زي دي
 :لكنـه سـمع عـن اللـي اتعمـل فـي هنـدوراس، فقـال .بمرارة تجـاه الكنيسـة قعد في مطعم مع حد حاسس ،رجع

  ". ي بالشكل دهتأنا عايز أكون جزء من حاجة تكون بتغير حيا"
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ليـه؟ ألنـه  .أنـا مبسـوط ان الطيـارة األولـى مـا قـامتش"، لقو بي .فينزوياللة لبيتكلم عن الرح جوابوصلني 
دلـوقتي إحنـا عنـدنا الفرصـة  لكـن. مـؤمن ٧٠لفينـزويال مـعهنبقـى سـافرنا لو كنا سافرنا على الطيارة دي كنا 

  .وٕاحنا راجعين نيعرفوش المسيح، في طريقنا وٕاحنا رايحي ماناس كثير إننا ننتشر بين 

  

ــــور ر  ــــرصده منظ ــــر األمــــور وبيــــدينا ف ــــي  .ائــــع إلزاي اهللا بيغي ــــارك ف ــــد يكــــون بيش ــــة أروع ان الواح وحاج
أنـا أؤمـن إننـا عـايزين نختبرهـا بـره المكـان . دي فرحة الحياة المسيحية وٕاحنـا عـايزين نختبرهـا. الحاجات دي

د المسـيح فـي جـإننـا نعلـن عـن م فضـلعايزين نختبر فرحة اإلرسالية وهي دي الحيـاة األ. ده وفي كل البالد
حبـتش النومـة علـى األرض، أنـا مـاحبتش إنـي  أنـا مـا. الفـرح دهأنا ما اختبرت "قول، حد ممكن ي. كل مكان

خد بالك، مش الظـروف هـي اللـي بتحـدد فرحتنـا فـي األمـر  ."الخبرة كلها ما كانتش مفرحة .أعمل كذا وكذا
ــل أع. ده  :، إال إن الكتــاب يقــولددة بــالخطرمهــكانــت حيــاتهم  مــن إنبــالرغم  ٤٢و  ٤١عــدد  ٥مــال الرس

ده فـرح األلـم مـن أجـل " .َفَذَهُبوا َفِرِحيَن ِمْن َأَماِم اْلَمْجَمِع، َألنهُـْم ُحِسـُبوا ُمْسـَتْأِهِليَن َأْن ُيَهـاُنوا ِمـْن َأْجـِل اْسـِمهِ "
  .إحنا عايزين نختبر فرحة اإلرسالية دي .اإلرسالية

  

إحنـا . ختيـار تـانيعشـان مجـد المسـيح مـش بيسـيب لنـا ا؟ لعظمـىنتمم اإلرسـالية اا ، ليه هنمرة تسعة
 ٥٢بتتعـاد مـرتين، مـرة فـي عـدد ! ختيـار تـانيى عشان مجد المسيح مش بيسيب لنـا ابنتمم اإلرسالية العظم

يٍن ِفــي اْلَهْيَكــِل َوَكــاُنوا ُكــل ِحــ٥٣َفَســَجُدوا َلــُه َوَرَجُعــوا ِإَلــى ُأوُرَشــِليَم ِبَفــَرٍح َعِظــيٍم، ٥٢"بيقــول،  ٥٣ومــرة فــي عــدد 
همـا بيعبـدوه . ودي أول مرة في انجيل لوقا ان لوقا يذكر انهـم سـجدوا وعبـدوا يسـوع" .ُيَسبُحوَن َوُيَباِرُكوَن اهللاَ 

سلطان على الُحكام والُسلطات وكل حاجـة فـي ليه وبيشوفوا مجده وشايفينه جالس بسلطان في السماويات، 
ــع ليــه ــالم بتخض ــده و . الع ــوفوا مج ــذهبوايب هدبيش ــم ي ــتفانوس. جبــرهم انه ــي خلــى اس ــبب الل ــو ده الس يــبص  وه

يرجمـــوه ويشـــوف مجـــد المســـيح ويســـوع واقـــف علـــى يمـــين اهللا ولمـــا بيشـــوف مجـــده ا لفـــوق وهمـــا خـــالص هـــ
؟ ليـه. وبيمـوت هنـاك كـأول شـهيد مسـيحي" يا أبتاه أغفر لهـم ألنهـم ال يعلمـون مـاذا يفعلـون"بيضطر يقول، 

أنا مقتنـع دلـوقتي ان . ختيار تاني، هو كان عايز يعيش لمجد المسيحلوهوش أي اعشان مجد المسيح ماسب
يضـطرنا أكتـر هـا وده  ،نشـوف مجـده أكتـرا علـى كلمتـه وهـ نعبـده أكتـر بنـاءً ا كل مـا نـدرس كلمتـه أكتـر، هـ
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و ألنــه لــ .قائيــة اللــي بتتعمــل لمــا نشــوف مجــد المســيحلألن دي الحاجــة الت قــاومنقــدر ن اومــش هــ. إننــا نــذهب
ا سـاعتها هـ .ختيـار تـانيايسـيب لـك ا وتشوف مجد المسيح، ساعتها مجد المسيح مـش هـ روحانت مستعد ت

. نشوف انه مستحق عبادة كـل انسـان موجـود علـى وجـه األرضا نشوف وندرك انه مستحق كل عبادتنا وه
  . مجد المسيح مش بيدينا أي اختيار تاني

  

عشان إحنا ملتزمين إننا نكون مستعدين لما يسـوع ييجـي  نتمم اإلرسالية العظمـى؟ا ليه ه نمرة عشرة،

فـي . لوقا بيسـجل الصـورة دي مـرتين. بيرتفع مرة تانية ١أعمال الرسل في يسوع ارتفع و  ٢٤في لوقا . تاني
مصـعوقين، إيـه اللـي لسـه حاصـل ده؟ فيـه مـالك بييجـي ويقـولهم، فيه مالك بييجي للتالميذ وهمـا  ١أعمال 

ــَماءِ ِإن َيُســوَع هــذَ " ــَماِء َســَيْأِتي هَكــَذا َكَمــا َرَأْيُتُمــوُه ُمْنَطِلًقــا ِإَلــى الس ــِذي اْرَتَفــَع َعــْنُكْم ِإَلــى السيســوع هييجــي "ا ال ،
َوُيْكــَرُز ١٤"بيقــول،  ١٤:٢٤انتــوا عــارفين ان العهــد الجديــد بيــربط مجــئ المســيح باإلرســالية دي؟ متــى . تــاني

لمـا يسـوع ييجـي تـاني مـش " .ثُـم َيـْأِتي اْلُمْنَتَهـى. ي ُكـل اْلَمْسـُكوَنِة َشـَهاَدًة ِلَجِميـِع اُألَمـمِ ِبِبَشاَرِة اْلَمَلُكوِت هـِذِه ِفـ
  .لنا نكون بنطيع المهمة اللي إداهاا نكون أكتر من صاحيين، ها نكون كنيسة نايمة، ها ه

  

موجــود  كــونانـك ت ، أنــت مـش ضــامناءصــرح ونـالكــن خل, حلـوةفكــرة "عــارف انـه فيــه بعضـكم بيفكــر  أنـا
كالمكـم " نـتمم اإلرسـالية العظمـى؟ا إننـا هـ تقـدر تقـولفـإزاي . ةموجـود ُبكـر  يكـونأو ان أي حد فينا  ةهنا ُبكر 

ملـك فـارس  أحشـويرشقبـل المـيالد،  ٤٨٠حكايـة، فـي سـنة  لكن عـايز أحكـي لكـم.  ط في النقطة ديظبو م
كـــان فيـــه جنســـيات وقبائـــل كتيـــر فـــي . وروبـــاالقـــوي كـــان بيقـــود أعظـــم جـــيش عرفـــه العـــالم وكـــانوا بيعبـــروا أل

. مشـاة مـع الرمـاةوالبـاقي  نهم تمـانين ألـف علـى حصـنة ومركبـاتــ مـ جنـديالجيش المكـون مـن ربـع مليـون 
كـانوا بيبقـوا  ،قفـوا عشـان يـاكلوام لمـا كـانوا بيقـال برضـه انهـيُ . ض كانت بتتهز لما كـانوا بيمشـوااألر  قال انيُ 

ــي  ــراد الل ــاملين زي الج ــبيع ــهل ــي طريق ــة ف ــل حاج ــربو  .تهم ك ــانوا بيش ــة إوك ــفا لدرج ــت بتج ــه كان ــرك المي  ،ن ِب
كــانوا عبــارة عــن آلــة حــرب وكــانوا متجهــين لليونــان عشــان يخضــعوا . األنهــار بتتحــول لمجــاري ميــه صــغيرةو 

حــوالي  عرضــه يونــاني اتجمعــوا فــي ممــر ضــيق آالف ٧وقــف مجموعــة مــن  وفــي طــريقهم،. ينــا واســبرطةأث
اســبرطي معــروفين انهــم أشــجع محــاربين  ٣٠٠يونــاني كــان فيــه  آالف ٧وســط مجموعــة الـــ وفــي  .متــر ٤٠
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أكيـد ". يـا إمـا ترجـع بـدرعك أو ترجـع عليـه"سـبرطية كانـت تقـول البنهـا االم األكان معـروف انـه . في يومهم
ــا ــة م ــك حاج ــن أم ــمعها م ــبش تس ــرب تح ــح ح ــت راي ــده  !وأن ــبرطي عن ــر اس ــودهم أمي ــان بيق ــمه ٥٥ك ــنة واس  س

  . Leonidas نيداسليو 

لكن بعد يومين مـن الحـرب الموضـوع  .وسهلة عملية إبادة كاملة وا متوقعينكان ،للجيش الفارسي ةبالنسب
 أخشـويرش. اتوقـف ..مـا حـدش قـدر يوقفـهتغير، كان فيه مقاومـة فظيعـة مـن الطـرف التـاني والجـيش اللـي ا

ـــزعات ـــان يتو  ف ـــت حراســـه الشخصـــيين عش ـــاني بع ـــة اليـــوم الت ـــوا أمـــر اليونـــانيينوفـــي نهاي ـــه دول  ،ل ـــان حراس ك
ــدين مــن قــوتهم ــدام اليونــانيين لكــن حتــي هــم .معــروف عــنهم انهــم خال ــدها فــ. وقعــوا ق ي نفــس الليلــة، لكــن بع

. حد خان اليونانيين وقاد الفارسيين وساعدهم انهم يحـاوطوا اليونـانيين واالسـبرطيين حصلت مصيبة انه في
اسـبرطي  ٣٠٠اطلقوا سراح أغلـب الجـيش لكـن خلـوا الــ الفارسيين . رفي تاني يوم صحيوا وعرفوا انه ال مف

واتهجــم علــيهم واتحــاربوا وكــل . وكــام واحــد تــاني وقفــوا علــى هضــبة معينــة الخــر مــرة فــي حيــاتهم وليونيــداس
وبيقـال انهـم لمـا فقـدوا سـيوفهم، حـاربوا بإيـديهم وسـنانهم لحـد مـا مـاتوا علـى أرض . واحد فيهم حارب للنهايـة

  . كةالمعر 

  

عملنـا قولـوا لالسـبرطيين إننـا "اتكتبـت علـى قبـورهم بتقـول  ،يموتـوا فـي الحـرب كـانوا بعتـوا رسـالة وقبل مـا
ــوا، ــا اتمن ــا مــدفونين هنــاوٕان زي م ــا." ن ــاس دول م ــر كبريــاء  الن ــن تثي ــانش عنــدهم فكــرة ان الكلمــات دي ممك ك

 بقـــت وبعــدها بتالتــين ســـنة مدينــة أتينــا .يوقفــوا الفـــرس ويغلبــوهمو  يتحركــواهم بعـــدها تخلــيالجــيش اليونــاني و 
ـــر ـــةمدينـــة  أعظـــم مدينـــة وأكت ـــاونفوذ تهاســـلطب معروف ـــجاعة قـــاموا بـــواجبهم، هـــم. ه ـــرار . وقفـــوا بش وكـــل األح

فيه فيلسوف فرنساوي قال مـن ألفـين .  القدام سبرطيينالنهارده مديونيين بحريتهم دي للوقفة اللي عملوها اال
أنـا بـأقولكم القصـة دي عشـان بأصـدق انـه ". درجـة انهـا بتنـافس االنتصـاراتفيـه هـزائم مليانـة نصـرة ل"سنة، 

ألول مـرة إحنـا بنواجـه . في األلفية التالتة كنيسة يسوع المسـيح بتواجـه أعظـم التحـديات اللـي ممكـن تواجههـا
ــة العــالم ــل ثقاف ــي. كك ــي ف ــيط وشخص ــؤمن ان إيماننــا الزم يكــون بس ــاس بت ــد ،ن ــن أعتق ــن  لك ــرة دي ع ان الفك

  .يمان مضللةاإل
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قـق الهـدف اللـي تـنهض وتحده عشـان كنيسـة يسـوع المسـيح يش وقـت أحسـن مـن النهـار فانه م أنا مصدق
ممكــن مــانكونش عايشــين لحــد مـا يســوع ييجــي، وممكــن مــانكونش عايشــين عشــان نشــوف . افتـدينا مــن أجلــه

اخـر لحظـة  اول لحـدهـم الرسـالة، لكـن عايزنـا نكـون كنيسـة بتحـل كل الناس اللـي علـى وجـه األرض بتوصـل
، نبقـى حط كل حاجة على المذبح من أجل تتميم اإلرسالية اللـي افتـدينا مـن أجلهـامن عمرنا وعايز نكون بن

ممكـن تحنـوا راسـكم فــي ". يتمنـىكـان قولـوا لفادينـا إننــا اتصـرفنا زي مـا "تيجـي بعـدنا، ا للنـاس اللـي هـ بنقـول
وعـايزكم . نفكر ده معناه إيه في حياة كل واحد فينـا زعاي. من فضلكم غمضوا عينيكمالصالة معايا دقيقة؟ 

، مـؤمن جديـد أو مـؤمن قـديم أو فـي نـص ارنشـترك فـي اإلرسـالية، سـواء كبـار أو صـغا كأفراد تقولوا إننا هـ
 كـرزت مـا يـب انـك متفـرج ولقيـت نفسـك عمـركالطريق ممكن تكون مؤمن من صغرك أو ممكن اكتشفت قر 

  .لحد

  

مـش الزم تكـون بتلتـزم انـك تـروح رحـالت  ،ايز تكـون جـزء مـن اإلرسـالية ديلو انت مستعد تقول انـك عـ
يـا رب ان بـأكرس حيـاتي لتقـديم الرسـالة، أنـا هـأكون "تبشيرية أو انك تعمل كذا وكذا، لكن تلتزم انك تقـول، 

يكــون شــكله عامـل إزاي، ومــش عــارف أعملــه ا أنــا مــش عـارف ده هــ. أنــا هــأكون بأشـارك بيهــا. بـأكرز بيــك
عـايز أدعـوكم ". يكونوا بيساعدوني إني أعمل كدهق في سلطان اسمك وقوة روحك انهم أصدا لكني هإزاي 

بـأدعو كـل واحـد فـيكم انـه يقـول،  اللـي اهللا عملـه فـي القـديم، بنكملوٕاحنا في نهاية السلسلة وٕاحنا مع بعض 
حــت عينيــك عشــان ن كنــت فــي رحلــة فتممكــن تكــو  ."أكــون متفــرج، أنــا عــايز أشــارك فــي األمــرا أنــا مــش هــ"

ممكن تكون بقالك كتير قاعد على الصـفوف الجانبيـة  واهللا بيـتكلم لقلبـك وبيقولـك انـه . تشارك دلوقتي تحب
  . تتغير عشان تشارك في األمراألمر ده وانه ده وقت انك  عايزك تشارك في

  

ان متفـرج فـي وكـعايز أدعوكم وٕاحنا بنكمل في روح الصالة انكم تصـلوا مـن أجـل كـل واحـد موجـود بينـا 
ممكـن . نصـلي مـع بعـضخلونـا وفـي الـدقايق اللـي جايـه ". أنا مستعد إني أكرز باالنجيل"يقول  الكنيسة إنه

أنــا مــش بــأقول انــك الزم يبقــى عنــدك كــل األجوبــة وانــك تعــرف ده . تصــلي لوحــدك، ممكــن تصــلوا كعــائالت
ني وانـــك عـــايز تشـــارك فـــي تبقـــى متفـــرج مـــن تـــاا لكـــن بـــس انـــك تقـــول انـــك مـــش هـــ ،إيـــه فـــي حياتـــك معنـــاه
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عــايز نكــون . لمســيحروح اق فــي ســلطان المســيح وســلطان دتصــا تكــرز بالكلمــة وانــك هــا اإلرســالية وانــك هــ
إحنا عنـدنا رسـالة بتفـوق كـل ثقافـات العـالم وٕاحنـا مـدركين ان كلنـا كـارزين بالكلمـة ولينـا . بناخد وقت صالة

  . سلطان اسم المسيح وقوة روح المسيح

  

ـــي ال ـــا ف ـــالية، نمون ـــرح اإلرس ـــر ف ـــايزين نختب ـــا ع ـــوفناها، واحن ـــورة اللـــي ش ـــا للص ـــى طاعتن ـــد عل ـــيح معتم مس
إحنـا عـارفين . عايزين نختبر الفـرح وعـايزين نـربط مـا بـين بركـات اهللا والهـدف. عايزين نشارك في األمر ده

ارات تانيــة ختيــن مجـد المســيح مـش بيســيب لنـا اإحنــا عــارفين ا. انـه مســتعد يباركنـا عشــان هدفـه يتحقــق فينـا
  . لما المسيح يرجع تاني نوٕاحنا ملتزمين إننا نكون مستعدي

  

أنـا بأسـبحك . اكنيسـتك بنعمتـك وبرحمتـك بطـرق كتيـرة جـدً  فضـت علـىيارب، أنا بأسـبحك مـن أجـل انـك 
بأشـكرك . بأشكرك من أجل األخـوة واألخـوات. متياز إننا نكون جزء من الجسد الواحد هنامن أجل فرصة وا

بالنيابــة أنــا عــايز أصــلي يــا رب . م فــي كنيســتكبأصــلي انــك تكــون ممجــد وُمكــرّ و اللــي بتعملــه مــن أجــل كــل 
يبقوا متفرجين تاني وانهم عايزين ألول مرة في رحلـة إيمـانهم ا عن الستات والرجالة اللي بيقولوا انهم مش ه

أنــا . قــوة روحــكفــوا أنــا بأصــلي انهــم يعر يــا رب . عــايزين يكــرزوا باالنجيــل ..ول مــرة مــن مــدة طويلــةألأو 
إحنـــا بنصـــلي ان إحنـــا مانســـتاش روحـــك ييجـــي علينـــا، ألن روحـــك . قـــوة مـــن األعـــاليبأصـــلي انـــك ُتلبســـهم 

  . ناتموجود جوانا من ساعة ما افتدي

  

أنـا بأصـلي انـك يـا رب ... لهـم نصلي لروح المسيح ألنه على كـل واحـد وواحـدة مـن النـاس اللـي بنصـلي
ــك فت ــم بقوت ــاهرواماله ــدروا يج ــك يق ــت بتعمــل  .بكلمت ــوفوك وان ــرص ويش ــدامهم ف ــتح ق ــون بتف ــك تك ــلي ان وبأص

إحنـا بنصـدق انـك . وينضموا ليك سواء من خـالل انهـم يتكلمـوا كلمـة بسـيطة أو انهـم يكونـوا بيقـدموا الرسـالة
بنصــلي انــه يكــون بيتقــال مــن خــالل الكنيســة اننــا كرزنــا فــي كــل مكــان يــا رب و . تطلــق قوتــك فــي والدكا هــ

بشـارة والخـالص وُحبـك ونعمتـك علـى لمن إعـالن ا إحنا بنسبحك من أجل إننا جزء. غفران الخطايابالتوبة و 
أنا بأصلي انك تشجعهم بسـلطان اسـمك ومـايكونوش بيعتمـدوا علـى ذكـاءهم أو حكمـتهم يا رب . مر التاريخ
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ي ضـعفهم لكـن فـ مجـدكأو قدراتهم  في انهم يستخدموا سلطان المسيح  اللي انت اديتهولهم عشان يظهروا 
  .انك تكون بتظهر قوتك وقدرتك حتى في ضعفهم

  

ــا ــوا نتيجــة األمــر ده،  ي ــي هييج ــارب الل ــلي ان الصــعاب والتج ــي هــو رب بنص ــراعات الل ــك  ،تيجــيا الص ان
. عشـان إحنـا عـارفين إننـا جـزء مـن إعـالن مجـدك ؛وٕاحنا بنواجه الصعاب واأللـم تكون بتدينا نعمة اننا نفرح

لنهــارده وبنســألك انــك تــدينا كــل حاجــة محتاجينهــا عشــان األمــور دي تكــون حقيقــة فــي رب إحنــا بنجيلــك ا يــا
ــا ــيــا رب . حياتن ــش ه ــول ا إحنــا م أعتمــد علــى نفســي وقــوتي فــي تحقيــق ا أنــا هــ‘نقــوم بعــد الصــالة دي ونق

تبـارك وتـتمم ا ننهض بقـوة روحـك وبسـلطان اسـمك ونعتمـد علـى وعـدك انـك هـا رب إحنا ه يا. ’األمور دي
رب بنصلي انك تـدينا كـل حاجـة محتاجينهـا عشـان نـتمم  يا. نكون بنمشي باليقين ده جواناا ٕاحنا هخطتك و 

كـل النـاس اللـي علـى وجـه األرض  رب بنصـلي إن يـا. اإلرسالية في حيـاة كـل واحـد فينـا وٕارسـاليتنا ككنيسـة
  .يكونوا بيعرفوك وبنصلي انك تستخدمنا عشان تحقق األمر ده

  

بنصلي انه يكون لينا قلبك، مش بـس تجـاه النـاس فـي كـل الـبالد لكـن للنـاس  ،اتنارب إحنا بنسلمك ذو  يا
كـون بتنـادي بمجـدك تلكـل األمـم و منهـا خـدمات تنطلق  تنا تكون قاعدةكنيس النتيجة تكون إنو  .اللي حوالينا

وفـي اسـم  ،وواثقين ان كل حاجة طلبناها النهارده بتتوافق مع مشـيئتك تكل عليكإحنا بنصلي وبن .نجيلكإوب
ألنـك اخـدت ذنبنـا وخزينـا واخـدت كمـان مخاوفنـا  كـل المجـد ليسـوع. نـاهطلبيسوع بنثق انـك هتـدينا كـل اللـي 

  . آمين. في اسم يسوع بنصلي. إننا نكون بنعلن األخبار السارة دي لكل العالم ودلوقتي لينا اإلمتياز

  

  

  

  

  


