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سنقوومم بشيء مختلفف  .6إإنن كانن معكك االكتابب االمقددسس٬، ااملل اانهھ معكك٬، ااددعووكك اانن تفتحهھ معي على غالططيیة 
عنن ددررااستنا االمكثفة ااالعتيیادديیة في االكتابب. في االووااقع٬، سنقوومم بشيء قدد ااصبح نووًعا منن االررووتيینن االسنوويي 
خاللل هھھھذذهه االفتررةة منن االسنة. بيینما نحاوولل ختمم هھھھذذهه االسنة وواالددخوولل مًعا في سنة ااخررىى كعائلة ررووحيیة٬، اارريیدد اانن 

–كررااعع في هھھھذذهه االعائلة االررووحيیة٬، ووما ااررااهه عنددما اانظظرر االى حيیثث نحنن ااشاررككمم قلبي  اايینن كنا وواالى اايینن  
ووهھھھي ةة هھھھذذهه االكنيیسة دداالتي كانن يیصلي لهھا شيیووخخ ووقا ذذااهھھھبيینن. ووبشكلل خاصص٬، ااوودد مشارركتكمم ببعضض ااألموورر

تتعلقق بحيیثث نحنن متجهھيینن.  
 

٬، هھھھي مووجهھة لكمم وولي٬، لذذاا نحنن مًعا في لكنن ااوودد اانن اابددأأ بقررااءةة ررسالة لكمم تلقيیتهھا هھھھذذاا ااألسبووعع. في االووااقع
هھھھذذهه. االيیكمم االررسالة.  

 
"االى ددرر. دداايیفدد بالتت ووعائلة كنيیسة بررووكك هھھھيیلزز٬، ااعتقدد اانهھ بناء على ما قالهھ ااآلخرروونن عنكك ووعنن كنيیسة بررووكك 

منن منظظارر آآخرر. فررسالتي  هھھھيیلزز ال بدد اانكك معتادد على تقبلل ررسائلل االمدديیح. ااتمنى اانن تقبلني ووأأنا ااكتبب لكك
رر بمثابة شكووىى ااوو تحذذيیرر"ااكثتعتبرر   

 
حسًنا٬، تذذكرروواا اانكمم معي في هھھھذذاا. اانا ال ااشارركك هھھھذذاا ووحدديي.  

 
كتبب:  

منن االمفررووضض اانن تعلمم كمم اانن تصررفاتكك ووتعاليیمكك االجذذرريیة االمتعلقة بكلمة هللا قدد ددمررتت حيیاتي٬، ووعلى ااألررجح 
لل وواالدَديینن محبيینن كانا غيیرر مسرروورريینن بَ حيیاةة آآخرريینن مثلي. ددعني ااشررحح لكك. لقدد ترربيیتت ددوونن كنيیسة منن قِ 

بحيیاتهھما. االمنظظارر االعالمي االذذيي تررعررعتت عليیهھ سمح لي اانن ااررىى االخبثث في حيیاةة بعضض االعائالتت االتي تررااوودد 
االكنيیسة وواالتي كنتت ااعررفهھا.   

 
ررغمم اانني كبررتت كررجلل مادديي إإال ااني ووجددتت نفسي على ططرريیقق االحلمم ااألميیرريیكي. هھھھذذاا االططرريیقق٬، بقددرر ما 

٬، لمم يیمرر قرربب كنيیسة. ذذهھھھبتت االى االمددررسة٬، ثمم االى االجامعة٬، تززووجتت منن سيیددةة لططيیفة ووجميیلة٬، ااستططعتت ررؤؤيیتهھ
ددفعاتت االررهھھھنن االعقارريي ووتقدديیمم حصلتت على ووظظيیفة محتررمة سمحتت لي اانن ااشترريي بيیًتا٬، ااوو ااقلهھ اانن ااددفع 

كك.  401مساهھھھماتت قصووىى لل   
 

ااعيیشش االحلمم ااألميیرركي بددررجة متووسططة.  نا اابنتيینن جميیلتيینن ووكلبيینن. كنتتدديیززووجتي وواانا ااسسنا عائلة ووااصبح ل
لتأميینن  ٬،كنتت رربب عائلة محتررمم وولططيیفف متأصالً بووااقع االعالمم. كنتت مسرروورًراا جدًداا لتكرريیسس نفسي للعملل بجدد

لتعليیمم ااألووالدد٬، حسابب تووفيیرر عامم٬، ووحسابب للسفرر. 529كك للتقاعدد٬،  401حاجاتت عائلتي االمادديیة:   



 
ُتعتبرر منن كانتت االخيیرريیة  تقددماتيفازز ذذااتت شاشة مسططحة. عملتت اايیًضا لتووفيیرر ضرروورريیاتت االحيیاةة٬، مثلل تل

ااألفضلل. كنتت ااحبب عائلتي ووااحبب تمضيیة االووقتت معهھمم٬، لكني كنتت دداائًما مشتتت االترركيیزز بسببب االمتططلباتت 
كنتت ااتفقدد كشفف حسابي للشعوورر باآلمانن. كما يیفعلل اايي ررجلل ااررضي صالح٬، االتي لدديینا.  االمادديیةوواالحاجاتت 

يیظظهھرر بعضض االرربح. االفصليتت اافررحح عنددما كانن كشفف حسابي مكررسس للتقددمم بالحيیاةة٬، كن  
 

كك ااوو عنددما كنا  401ااختبررتت اايیًضا فتررااتت ضغطط كبيیررةة٬، خيیباتت ااملل٬، ووغضبب عنددما كانن يینززلل حسابب االل 
. لكنن٬، تقبلتت هھھھذذهه االتعررجاتت كوونهھا ووااقع منن االحيیاةة٬، نضططرر لسحبب االمالل منن حسابب االتووفيیرر لددفع االفووااتيیرر

اانهھا كانتت تحبني٬، قالتت لي اانهھا توودد ترربيیة  ااعررففووكنا على ما يیرراامم بشكلل عامم. ثمم ذذااتت يیوومم٬، ززووجتي االتي 
بناتنا في االكنيیسة٬، ووططلبتت مني اانن نبددأأ بززيیاررةة بعضض االكنائسس االمحليیة.  

 
سيیحيیيینن االخبثاء االذذيینن يیررااووددوونهھا. لمم االى هھھھنا٬، كنتت قدد قمتت بعملل جيیدد بتجنبب االكنائسس وواالم

ااشعرر بالررااحة وواانا مع هھھھؤؤالء االمسيیحيیيینن االمددعيینن٬، ألني كنتت اافتقرر االمعررفة االكتابيیة ووظظننتت 
اانهھمم سيیعتبرروونني ددوونن االمستووىى. وولكي ااُسعدد ززووجتي٬، كانن علي اانن ااررااوودد كنيیسة ووااتووااصلل 

ة ووااجباتت عططلة على ااررضهھمم. قبلتت بمضضض٬، ووااضفتت االكنيیسة االى الئحمع هھھھؤؤالء االناسس 
ااألسبووعع.  

 
مبددئيًیا٬، كانتت تجرربتنا بززيیاررةة االكنائسس غيیرر مؤؤلمة. كانن االناسس لططفاء٬، لكنن تعليیمهھمم االضعيیفف 
للكلمة كانن لهھ تأثيیرر ضئيیلل علي ووجعلني ال ااررغبب بالمززيیدد. ززووجتي٬، االتي لمم تكنن متأثررةة 

وورًراا جيیددةة اايیًضا بهھذذهه ااالختباررااتت٬، ااقتررحتت اانن نجرربب بررووكك هھھھيیلزز ألنهھا كانتت قدد سمعتت اام
عنن هھھھذذهه االكنيیسة. لكنن٬، إإنن كانن االذذهھھھابب االى كنيیسة عادديیة سيء٬، مؤؤكدد اانن االذذهھھھابب االى كنيیسة 

كبيیررةة سيیكوونن ااسووأأ.   
 

لكنن٬، كالعاددةة٬، ززووجتي ااقنعتني٬، فذذهھھھبنا االى كنيیستكك ألوولل مررةة االخرريیفف االماضي. كانن ذذلكك 
. كانتت االكلمة االتي اانتت ووكنيیستكك اقمتت بهھ في هھھھذذاا االعالمم االيیوومم بدداايیة عمليیة تددميیرر لحيیاتي
–ووعظظَتهھا ذذلكك االيیوومم قوويیة وونقيیة  ال كالعظظاتت ااألخررىى االتي كنتُت قدد سمعتهھا بالماضي. كانن  

لهھا تأثيیرر مباشرر على حيیاتي٬، وومثلل االمخددررااتت٬، جعَلتني ااططلبب االمززيیدد.  
 

 تيحاج إلررضاء كافيیا يیكنن لمم ذذلكك ما سررعانن وولكننبددأأنا نررااوودد االكنيیسة بانتظظامم كلل ااحدد٬، 
كنتت  بحيیثث االسابقة للعظظاتت االمددمجة ااألقررااصص شررااءب بددأأتت. االكلمة هھھھذذهه منن لمززيیددل االمتززاايیددةة
 ٬،االكنيیسة هھھھذذهه أأعضاء مع أأكثرر ااتووااصلل بددأأتت. يیوومم كلل االعملل ووإإلى منن االططرريیقق على ااسمعهھا
 ررغبتي مما عزززز. هھمم كانوواا يیعيیشوونهھا اايیًضاأأن يیبددوو وولكنن لكلمة٬،اا يیسمعوونن فقطط لمم يیكوونوواا االذذيینن
لمززيیدد.با  

 
 نحضرر اووكن ٬،ااالجتماعع إإلى باإلضافة ااألحدد يیوومم صغيیررةة مجمووعةبددأأنا بحضوورر  ما سررعانن
 لتشجيیع جدداا سعددااء هھھھذذههووتت اانتت ووكنيیستكك بدد. ليیًال  ااألرربعاء االمقددسس االكتابب ددررااسة أأحيیانا
 معررووفف جانبي ررآآث بددأأ ااإلددمانن٬، هھھھذذاا في ووأأعمقق أأعمققووبيینما كنتت اانغمسس . عاددتي ووددعمم
 ااآلخرريینن مع للشرركة أأكبرر حاجةب شعررتتكلما  إإيیماني نما مالك. ددااخلي في نموويی ااإليیمانن باسمم
.ااإليیمانن نفسس منن يیعانوونن االذذيینن  

 



االرركيیززةة بالنسبة  كانن ييذذاال االعالمم٬، هھھھذذاا ووااقع على االسيیططررةة تددرريیجيیا فقددأأ تتنك ٬،بنفسس االووقتت
 لحيیاتي االمتززاايیدد ااإليیمانن ووهھھھذذاا االكلمة فعلتهھ ما أأصددقق أأنن أأستططيیع ال. االمسيیح إإلى ووجئتت ٬،لي
 االعباددةة خددماتت نحضرر نحنن ااآلنن. تماما االكنيیسة تجنبب على ااعتددتت. االماضي االعامم مددىى على

 كلل ساعاتت خمسس إإلى ثالثث لمددةة تجتمع صغيیررةة مجمووعة يینا االىوواانضم ااالحدد يیوومم االجماعيیة
.االجيیرراانن أأحدد منززلل في أأسبووعع  

 
عنن صغيیررةة  مجمووعةل مؤؤخرراا يیتتوواانضم االمقددسس االكتابب ددررااسة كيیفيیة ااخذذتت صًفا عنن

اا ووااحددً  أأصبحتت ااآلننوو إإيیمانهھمم٬، يیعلنوونن االذذيینن االمسيیحيیيینن تجنبب على ااعتددتت. لررجاللمسؤؤووليیة اا
 مع االذذيي يینموو٬، إإيیماني وومناقشة كلمةاال لمشارركة فررصص عنن اابحثث نفسي أأجدد ااآلنن أأنا. منهھمم

 لدديي يیعدد لمم هھألن ٬،ووهھھھذذاا غيیرر مهھمم مسططحة٬، بشاشة للتلفززيیوونن عنن ااالددخارر تووقفتت. ااآلخرريینن
 االنظظرر عنن ووتووقفتت 401K مساهھھھمتي بالل ضتتخفّ  لقدد. لتلفززيیووننمشاهھھھددةة اال االووقتت منن االكثيیرر

.االفصلياالى كشفف االحسابب   
 

اانتقلتت منن سعي لتجميیع االمالل قددرر االمستططاعع االى سعي إليیجادد ططررقق لتقدديیمم بعضض مددخررااتنا 
 منن أأكبرر يیمنحي فررًحا ااألمر كانن االغرريیبب٬، ااننباإلضافة االى االمساهھھھماتت االعادديیة للكنيیسة. 

 مشكلتي؟ هھھھي ما. 401Kلحسابب االل سنوويي رربعاالرربح اال بيیانن مع ذذيي كنتت ااختبررههاال االفررحح
االذذيي  االررجلل ررففعيی لنن عامم قبللاالذذيي كنتهھ  االددنيیوويي االررجلل ي؟ب فعلتتَ  ماذذاا! جنوونن اانهھ
.بحتهھ ااآلننأأص  

 
 مستقبلل أأجلل منن ةةاالثرروو أأددخرر ااألميیرركي٬، االحلمم يیششأأع االعالمم٬، هھھھذذاا ااقعبوو يیؤؤمنن ررجال كنتت
 هھاال مع عالقة إإلى سعىأأووأأُصلي٬،  ٬،اانا ااؤؤمنن ااآلنن. متيینة آآخررةة في ااألمانن عنن بحثثأأوو مرريیح٬،
 في يیةأأبدد إإلى أأتووقق. ااههاارر اانن ااستططيیع ال االذذيي االمسيیح في االخالصص أأجدد. ااههاارر اانن ااستططيیع ال
 يیبددووااصبح  هھھھذذاا كلل. إإيیماني في نناااألم عنن بحثثأأ ااآلنن أأنا. يیة غيیرر منظظووررةةمستقبل ةقيیخل

.عامم قبلل كنتهھ االذذيي االررجلل إإلى حماقة ووكأنهھ  
 

 تأثيیرر لهھذذاا كانن. االتي عشتهھا تحططما االددنيیوويیة وواالحيیاةة عامم قبلل كنتهھ االذذيي االررجلل ذذلكك٬، وومع
 ااإليیمانن أأسررةةوو أأنتت ككأأررددت. ااآلنن يیووميیا هھمممع أأصلي االذذيینن ٬،أأيیضا عائلتي على أأثرر لكنهھ ٬،يعل
 أأنن أأيیضا ووأأوودد. االددنيیوويیة حيیاتي تددميیرر في ههوولعبت االذذيي االددوورر اانن تعررفوواا هھھھيیلزز بررووكك في

 ااألررجح على ممكل سيیكووننف حاليیا٬، تفعلوونن كما االكلمة عيیششوو تددرريیسس في ااكملتمم إإذذاا أأنهھ أأحذذرركمم
.مثلي خرريیننآل االددنيیوويیة حيیاةةاال على مماثلل تأثيیرر  

 
 كووننأووس. ااألبدد إإلى ااآلخرريینن حيیاةة على ووآآثاررهھھھا نتيیجة اافعالكك معررفة مع للعيیشش تضططرر قدد ككأأن تددرركك أأنن أأررجوو
.بهھ قمتت ماب لتذذكيیرركك هھھھنا  

 
 حلمم جدديیدد...

 
 

... ااألميیرركي االحلمم  
 ناسس. جدديیدد حلمم مملكهھيیتم اناسً  أأررىى هھھھيیلزز٬، بررووكك كنيیسة ووننعَ ددْ االذذيینن يیُ  االناسس في هللا عملل إإلى ننظظرر عنددما
 هھھھذذهه صاغغ االذذيي ااألوولل االشخصص هھھھوو اادداامزز تررااسلوو جيیمسس. ااألميیرركي االحلمم عليیهھا يیسيیططرر حضاررةة في يیعيیشوونن



 االووصوولل على يیننقاددرر سيیكوونوونن اامررأأةة كللوو ررجلل كلل حيیثث" ووااقتبسس حلمم٬، عنن تحددثث 1930،٬ سنة االعباررةة
 أأنن يیمكننا: ااألمرريیكي االحلمم. ااآلخرريیننووسيیكوونوونن معررووفيینن منن  بالفططررةة٬، يینن عليیهھقاددررهھھھمم  مام مكانة أأقصى إإلى
 هھھھوو شعارراالوو. جائززةة أأيي نيیلل سلمم٬، أأيي ووتسلقق هھھھددفف٬، أأيي تحقيیقق يیمكننا. عقوولنا نصممم عليیهھ في شيء أأيي نفعلل
– وواالخيیالل ااالبتكارر ٬،ااإلبددااعع ٬،االجادد االعملل." نفسككب ثقق"  أأقصى إإلى مهھاااستخدد االذذ ذذلكك٬، هھھھمم في ددااخلكك لتحققق 

. نفسكك منن االكثيیرر تصنع ووسووفف نفسكك٬، في ثقق "نفسكك منن ستصنع االكثيیرر" آآددمزز٬، ووقالل ٬،"ووبالتمامم. مكانة
."عليیهھ نحنن لما ااآلخرريینن يیعررفنا سووفف" آآددمزز كلماتت ممستخددسأ  

 
حيیاةة مرريیحة ووجميیلة٬، عائلة٬، مهھنة٬، ووتقاعدد. هھھھذذاا هھھھوو جمالل االحلمم ااألميیرركي.يیمكنكك االحصوولل على ذذلكك.   

 
حلمم ااإلنجيیلل...   

٬، عالميینن اانن آآخرر ما يیووصيینا بهھ ااإلنجيیلل حلمم ااإلنجيیلل يیمتلكنالكنن ااإلنجيیلل لدديیهھ ااوولوويیاتت مختلفة بالكاملل٬، وونحنن 
". ااصلبب نفسكك. نحنن ااصلبب نفسككهھھھوو اانن نثقق بأنفسنا٬، اانن ننظظرر ألنفسنا٬، اانن نؤؤمنن بأنفسنا. يیقوولل ااإلنجيیلل "

نتبع مخلصّص يیقوولل "بددووني ال تستططيیعوونن شيء"  
 

ما ررأأيیكك بهھذذاا فيیما يیتعلقق بالتفكيیرر ااإليیجابي؟ "بددووني ال تستططيیعوونن شيء" ااصلبب نفسكك. ضع نفسكك. ضع 
جانًبا كلل ااحالمكك وومخططططاتكك ووططمووحاتكك ووررغباتكك. ضعهھمم كلهھمم اامامي. ااصلبهھمم كلهھمم. اانكرروواا أأنفسكمم٬، ألنن 

–قة هھھھي االحقيی –اانتبهھوواا جيیدًداا   ططالما نحنن نثقق٬، نؤؤمنن٬، ووننظظرر االى اانفسنا٬، ااذًذاا كلل ما سنحققهھ في حيیاتنا سنحققهھ  
لمجددنا االذذااتي.  

 
ااإلنجيیلل يیمحوورر كلل شيء حوولل صلبب اانفسنا لكي يیحيیا االمسيیح فيینا٬، ووبالتالي كلل شيء نحققهھ يیعططي االمجدد 

–. عشش ألجلل هللا. هھھھذذاا هھھھوو هھھھددفف ااإلنجيیلل للمسيیح. ووحلل ااإلنجيیلل يیقوولل ااصلبب نفسكك ووعشش ال ألجلل نفسكك اانن  
هللا يیززيیدد.  

 
هھھھذذهه ططرريیقة غرريیبة للعيیشش في هھھھذذاا االعالمم. هھھھذذاا حلمم غرريیبب. سألتت هھھھذذاا ااألخخ إإنن كانن بإمكاني اانن ااشارركك هھھھذذهه 

–االررسالة  –ددوونن ذذكرر ااسمهھ٬، ططبًعا   معكمم. ووبيینما كنا نتكلمم كانن هھھھوو يیشارركك. هھھھذذاا ررجلل كانن منذذ سنة٬، ددوونن  
ح٬، ووهھھھوو مررتبطط بالتمامم بعملل االمسيیح في هھھھذذهه االعائلة. قالل "ما ال اافهھمهھ٬، اايیهھا االررااعي٬، هھھھوو كنيیسة٬، ووااتى للمسيی

لما يیستمرر االناسس بالمجيء" فقلتت "ووال اانا٬، يیا ررجلل. هھھھذذاا مختلفف تماًما. لكنن بنعمة هللا٬، هھھھوو يیززيیدد عائلة ااإليیمانن 
ررجالل ااعمالل يینقلوونن شرركاتهھمم هھھھذذهه ووهھھھوو يیقيیمم ااططباء يیبيیعوونن بيیووتهھمم ليیعططوواا للفقررااء وويیسافرروونن عبرر االبحارر٬، 

ليیساعددوواا االمجررووحيینن."  
 

. هھھھوو يیقيیمم ااشخاصص ناضجيینن هھھھوو يیقيیمم ااززووااجج يیافعيینن يیبيیعوونن بيیووتهھمم وويینتقلوونن االى ددااخلل االمدديینة ليیعيیشوواا ااإلنجيیلل
وواامهھاتت ررباتت مناززلل ووططالبب جامعاتت وومررااهھھھقيینن يیغيیرروونن حيیاتهھمم بشكلل جذذرريي حوولل ااإلنجيیلل٬، وولدديیهھمم ططاعة 

.14: 6تتحددثث عنهھ غالططيیة قصووىى ليیسووعع. ووهھھھذذاا ما   
 

"ووااما منن جهھتي  14: 6ددررسنا هھھھذذاا االمقططع منذذ حوواالي سنة تقرريیًبا عنددما كنا نددررسس ررسالة غالططيیة. غالططيیة 
اانا فحاشا لي أأنن اافتخرر إإال بصليیبب رربنا يیسووعع االمسيیح٬، االذذيي بهھ قدد ُصلبب االعالمم لي وواانا للعالمم" قالل بوولسس 

–نفتخرر بشيء ووااحدد  االمكانن االذذيي متنا فيیهھ عنن االخططيیئة٬، وومتنا فيیهھ عنن اانفسنا٬، ووحيیثث نجدد حيیاةة جدديیددةة  
بالمسيیح. قالل سابًقا في االكتابب "ال ااحيیا اانا" قالل "بلل االمسيیح يیحيیا فّي" وونتيیجة لذذلكك ُصلبب االعالمم لي وواانا 

للعالمم"  
 



ووااتت عنن االعالمم. ال نحيیا قالل بوولسس اانن هھھھذذاا االعالمم ليیسس فيیهھ شيء لنا. نحنن ال نحيیا ألموورر ااررضيیة. نحنن اام
اا االعالمم ليیسس مصددرر نقددرر ما يیقددررهه االعالمم. هھھھذذبحسبب مقايیيیسس هھھھذذاا االعالمم. ال نضع ثقتنا في ررااحة هھھھذذاا االعالمم. ال 

–نا ووفررحنا. نحنن ال ننتمي هھھھنا٬، تقوولل ررسالة عبرراانيیيینن حيیاتنا ووااكتفائ نحنن غررباء هھھھنا. هھھھذذاا االعالمم ليیسس بيیتنا٬،  
وورر هھھھذذاا االعالمم ووكأنهھ مسكننا.لذذاا نحنن ال نعيیشش ساعيینن ووررااء اام  

 
هھھھذذاا ليیسس بيیتنا. نحنن نعيیشش للعالمم ااآلتي٬، ووال نحاوولل اانن نجدد ااماننا ووططمأنيینتنا ووررااحتنا ووااكتفاءنا في هھھھذذاا االعالمم. 
ألنن أأماننا ووططمأنيینتنا ووررااحتنا ووااكتفاءنا مختووميینن في االعالمم ااآلتي. ووهھھھذذاا يیغيیرر االططرريیقة االتي نعيیشش بهھا هھھھنا 

٬، ووفي ططوورر ذذلكك٬، نحنن مفططووميینن عنن مسيیحووفررحح اال ووكفايیةبشكلل جذذرريي. نحنن مأخووذذيینن بمحبة ووررحمة 
ااالتكالل ووعنن ررغبة ااموورر االعالمم.  

 
نرريیدد اانن تكوونن حيیاتنا هھھھنا محسووبة وونقوولل ااننا لنن نضيیع حيیاتنا على هھھھذذاا االعالمم. لنن نضيیع حيیاتنا في هھھھذذاا االعالمم. 
لمجدد االمسيیح في االعالمم. ااذًذاا اايینن يیضعنا هھھھذذاا ااألمرر؟ االى اايینن نذذهھھھبب منن هھھھنا؟  

 
عنن ااالختبارر االجذذرريي. لقدد بددأأنا نستخددمم هھھھذذاا االمصططلح منذذ بضعة ااشهھرر حيینن كنا نددررسس  هھھھنا اارريیدد اانن نتحددثث

ووررأأيینا ااهھھھتمامم هللا باليیتامى ووااألررااملل. 27: 1ررسالة يیعقووبب٬، حيینن اامضيینا االووقتت على يیعقووبب   
 

 3اانن ااحدد االططررقق تكوونن باالهھھھتمامم باألووالدد في بلددنا. ووهھھھناكك عائالتت عبرر هھھھذذهه االكنيیسة يیأخذذوونن صًفا ووقلنا 
ساعاتت ااسبووعيًیا لكي يیضمنوواا اانن حاجاتت ااألووالدد في بلددنا مؤؤمنة منن خاللل االكنيیسة ووااإلنجيیلل. ووفي ااالسبووعع 

ووررأأيینا اانهھ ال يیمكننا اانن نكوونن ااشخاصص مؤؤمنيینن باإلنجيیلل وواانن ننظظرر االى حاجاتت  2االتالي نظظررنا االى يیعقووبب 
االعالمم منن حوولنا وونغضض االنظظرر.  

 
كبيیررةة ووقلنا "نرريیدد اانن نذذهھھھبب االى بعضض االمجتمعاتت في اافقرر االبلدداانن في االعالمم٬، حيیثث ااألووالدد  تقددمةلذذاا ااخذذنا 

كنيیسة عبرر االبلدد ووسنضمنن اانن حاجاتهھمم  21" ووسنتشارركك مع يیتضوورروونن جووًعا وويیمووتوونن ألنن ال ططعامم لدديیهھمم.
ستؤؤَمنن. ااذًذاا هھھھنا بددأأنا نستخددمم هھھھذذاا االمصططلح٬، ااختبارر جذذرريي.  

 
دد اانن أأخذذ ااالختبارر االجذذرريي االى مستووىى جدديیدد٬، مستووىى ااووسع. مستووىى ال يیتططررقق ما اارريیدد فعلهھ هھھھوو اانني اارريی

فقطط االى كيیفف نستخددمم ااموواالنا٬، بلل يیتططررقق االى كلل ااووجهھ حيیاتنا. بغضض االنظظرر منن نكوونن. تعررفوونن ااحدد مخاططرر 
–ررسالة مثلل ررسالة ااألسبووعع االماضي بالتحدديیدد هھھھي اانن بعضض االناسس قدد يیررحلوونن  ووااعتقدد اانن بعضهھمم قدد فعلل  

ااسافرر لكي ااحملل بشاررةة ااإلنجيیلل االى شعووبب لمم تصلهھا ررحلل االناسس ووهھھھمم يیفكرروونن "حسًنا إإنن كنتت ال قدد يی ذذلكك.
ااذًذاا لنن ااكوونن مسيیحي ملتززمم" ووهھھھذذاا ااخرر ما اارريیددكمم اانن تفكرروواا بهھ. ال ااعتقدد اانن االكتابب االمقددسس االبشاررةة بعدد٬، 

يیددفعنا للتفكيیرر بهھذذاا االشكلل.  
 

 االمفتاححاانن  قووللاانن ن االماضي٬، ااألسبووعع في تجاووبنا ووقتت في تىحااحاوولل اانن ااكوونن ددقيیًقا وومحدددًداا في كالمي٬، 
- هھھھوو - نا بهھأمرريیهھ٬، يیإإل يیددعوو االمقددسس االكتابباانن  أأعتقدد ما ووهھھھذذاا   هھھھوو بيیاضض على شيیكا. االكاملل ااالستسالمم 

 بيیاضض على شيیكا االيیكك ٬،يیا رربب حسنا٬،: "يیقوولل االذذيي االكاملل ااالستسالمم. االماضي ااألسبووعع االمستخددمم االمصططلح
 سنفعلل االعالمم٬، في تصلل االيیهھ االبشاررةة بعدد لمم مكانن االى حيیاتنا ننقلل أأنن ترريیددنا كنتت ووإإذذاا. ووعائلتي حيیاتي مع
- ذذلكك ".اانتهھى   

 
- هھھھذذاا ااقوولل لذذلكك. االى اانن نصلي هھھھذذهه االصالةة٬، االى اانن نصلي ذذلكك٬، لنن نكوونن مستسلميینن بالكاملل اانن  وولكنن 

لتلمذذةة جميیع  كقاعددةة لنكوونن هھھھنا ترركنايیوو منا٬، يینناالعدديیدد يیأخذذ سووفف هللا أأنن االمررجح منن ااستسالمم ددوونن نددرركك اانهھ



 كما اانتتاانن نقوولل  هھھھوو االمفتاحح وولكنن. يیقووددنا هللا وولكنن ٬،امن ووااحدد كللحيیاةة  في امختلفً يیبددوو ااألمرر س ذذاال. ااألممم
.االططاوولة على ااضع حيیاتي أأنا عائلتي٬، في حيیاتي٬، في االعظظمى االمأموورريیة ااتممم أأنن مني ترريیدد  

 
 في أأفضللنررعى االناسس بشكلل  أأنن يیمكننا كيیفف يهھھھلهھا  صلين كنا قاددةةاالوو شيیووخخ٬،االوو أأنا االتي االمسألة فإنن لذذاا

 االمختلفة االعططايیاكلل هھھھذذهه . حيیاتنا منن ووااحدد كلل مع. ااألممم جميیع ووفي هھھھنا االمسيیح لمجدد ووااليیعيیش مجتمعنا٬،
 فعلهھ نايیمكن شيء هھھھناكك هھھھلل. إإيیماننا أأسررةة في االممَثلة وواالعائالتت وواالموواارردد وواالمووااهھھھبب وواالمررااكزز وواالمهھاررااتت

معا؟  
 كأفرراادد منا ووااحدد لكللكيیفف يیمكنن اانن تكوونن ااألموورر  حوولل االمقبلل االعامم لهھذذاا فكررةة االيیهھ هھھھوو ننظظرر أأنن أأرريیدد ووما
 االتي االنفووسس مع ااألممم جميیع في االمسيیح لمجدد جذذرريي بشكلل أأنفسنا هھھھذذهه إإنن ااعططيینا ااإليیمانن عائلة في ووأأسرر
.هھھھذذهه االجماعة في هھھھنا هللا اايیاهھھھا ووهھھھبنا  

 
– هھ اامامكممأأضع أأنن أأرريیدد ما لذذاا – االرراادديیكاليیة االتجرربة هھھھذذههفي    أنننتحددىى اانفسنا ب أأنن أأرريیدد مكووناتت خمسةهھھھوو  
.االمقبلل االعامم خاللل هھا ذذووااتنانعططيی  

 
- هھھھذذاا أأنن أأعلمم أأنا االمقبلل٬، لعاممل  مذذكررااتتوو ررسائللوو نشررااتت على أأحصلل نووًعا ما. االتقليیدديیة االحكمة يیخالفف 

لذذاا ال تددعع . االيیوومم ااألجلل قصيیررةة لتززااماتتال االناسس يیحتاجج كمم عنن تتحددثث ااسبووعع كلل مكتبي على وومالحظظاتت
 االتارريیخاانن  سعيیدد أأنا. سنةلمددةة  التززااممب تقمم ال. أأسابيیع ثمانيیة ااألكثرر على ستة٬، أأرربعة٬،فتررةة  االتززااماتكك تتعددىى

.دداائًما االفلسفة هھھھذذهه يیططبقق لمم االمسيیحي  
 

منن  ااحددوو يیررىى أأنن قبلل وواالمعاناةة ووااأللمم٬، ووااالكتئابب٬، بالووحددةة٬، االشعوورر في سنووااتت برريینرردد دديیفيیدد مضىأأ
 كارريي ووليیامم قضى. خاللل خددمتهھ االمسيیح إإلى يیأتي االمتحددةة االوواليیاتت شررقق شمالل في ااألصليیيینن ااألميیرركيیيینن

- أأتساءلل. االهھندد في ووااحدد مؤؤمنن يیررىى أأنن قبلل سنووااتت سبع  في مددااأل ططوويیلةاال فوواائدداال تتكان إإذذاا عما أأتساءلل 
.ووااحددةة سنة في نفكرر أأنن اانن نفعلهھ هھھھوو أأرريیدد ما لذذاا. ااحيیاًنامدد ااأل ططوويیلةاال اللتززااماتت لكووتت هھھھي فقططاالم  

 
 االتجرربة االرراادديیكاليیة...

 
 

ووفكرروواا كيیفف . االرراادديیكاليیة تجرربةسنددعووهھھھا اال االتيوو مختلفة مكووناتت خمسة منن صووررةةاامامكمم  أأضع أأنن ووأأرريیدد
.هھھھممهھھھا . االخمسس االمكووناتت لهھذذهه أأنفسنا عططين أأننهھھھذذهه  ااإليیمانن أأسررةة في يیمكننا كأفرراادد  

 
ااجمع. للعالمم نصلياانن   
- شخصص مليیارر 6.8. بكلل بساططة. كلهھ االعالمم أأجلل منن نصلياانن : ووااحدد ررقمم  بدداايیةهه هھھھذذ. جميیعا لهھمم صلي 
 مليیارر½  4اانهھ يیووجدد على ااألقلل  نعلمم نحنن. االعالمم في شخصص مليیارر 6.8 هھھھناكك. االصفقة ممإإليیك هھھھاهه؟ جيیددةة٬،
ااذذاا  ٬،حتى ااإلنجيیلل وواايیسمع لمم هھمممن وونصفف مليیارر منن ووأأكثرر. بعدد االمسيیحلمم يیقبلوواا  االذذيینن االعالمم في شخصص
.كبيیررةة حاجة هھھھناكك  

 
- ددررسنا ٬،كما تذذكرروونن -37: 9 متى إإنجيیلل في يیسووعع يیقوولل   هھھھناكك أأخررىى٬، ووبعباررةة". كثيیرر االحصادد إإنن" ٬،38

 االفعلة منن قليیلل عدددد هھھھناكك يیكوونن أأنن يیمكنن كيیفف" قليیلوونن" ماذذاا؟" هھھھمم االفعلة لكنن" ااإلنجيیلل سماعع يینتظظرروونن ااناسس
 فاططلبوواا منن" ٬،مباشررةة ذذلكك بعدد يیسووعع يیقوولل االجحيیمم؟يیتجهھوونن االى ااألبدديیة في  االناسس منن االمليیاررااتت يیكوونن عنددما
 االووحيیدد االتفسيیرراانن  مقتنع ألنني االماضي٬، االعامم االمقططع هھھھذذاا أأددهھھھشني .االى حصاددهه" فعلة يیررسلل أأنن االحصادد رربب



 االططلبب في لسنا جادديیيینن. صلين ال ألنناهھھھوو  االحاجة منن االكثيیرر هھھھناكك االفعلة بيینما منن جدداا قليیلل عدددد هھھھناكك لماذذاا
.عليینا اانن نصلي. ههحصادد إإلى فعلة يیررسلل أأنن االحصادد رربب منن  

 
- قبلل مننااخبررتكمم  - االووقتت منن فتررةة قبلل  ُ  كنتت عنددما االجنووبيیة كوورريیا إإلى ذذهھھھبب قدد كانن لي ززميیلل عنن   سسددررّ أأ

منن  صووتت قظظهھاايی اصباحً  4:00 االساعة يووحوواال متأخرر٬، ووقتت في االفررااشش إإلى ذذهھھھببذذااتت ليیلة . دديیني معهھدد في
 كانن هھھھناكك فيیهھ يیقيیممكانن  االذذيي االفنددقق منن االشاررعع عبررااذذ وو. االنافذذةة منن وونظظرر االستائرر فتحفقامم وو. غررفتهھ خاررجج
.االملعبب منن أأتتٍ  هھھھدديیرر ووكانن هھھھناكك ووااسع٬، ملعبب  

 
كانن  "غرريیبب! هھھھذذاا ؟اصباحً  4:00 االساعة في االجنووبيیة كوورريیا يیماررسهھ شعبب االرريیاضة منن نووعع أأيي" ٬،فبددأأ يیفكرر

 ً  مدديیرر سأللوو وونززلل االصباحح في فقامم. عاللكانن  االضجيیج وولكنن ٬،يیغفوو أأنن حاوولل ٬،نامم االسرريیرر٬، االى عادد. محبطًطا
 يیا أأووهه٬،" االفنددقق٬، مدديیرر رردد ووكانن" االصباحح؟ منن 4:00 االساعة تماررسوونهھ عندد االرريیاضة منن نووعع أأيي" االفنددقق٬،
". للصالةة معا كانتت مجتمعة االكنيیسة هھھھذذهه. رريیاضي حددثث يیكنن لمم هھھھذذاا سيیدديي٬،  

 
 أأنن أأرريیدد ٬،وونهھتفف باألناشيیدد للفررقق نررنمم االتسابيیحل االمالعبب في كبيیرر حماسسب معافيیهھ  نجتمع مجتمع ووسطط ااذًذاا

 االعظظيیمم هللا ااسمماانن يیتمجدد  نددعوواانن وو. ذذلكك منن ااكبرر حماسسب صلينوو ارركبتيیهھ على تجثوو أأنن يیماننااإل عائلة أأددعوو
.ااألممم بيینن  

  
 أأنن أأرريیددوو قبلل سبقق اانن ااشررتت االيیهھ منن كتابب إإلى أأشيیرر أأنن أأرريیدد ناووهھھھ كلهھ؟ االعالمم أأجلل منن صليت كيیفف آلنناا

 على ووهھھھوو ٬،منهھ نسخة على االحصوولل يیمكنكك كتابب٬، هھھھذذاا. االعالمم عمليیة يیددعى االمقبلل االعامم في أأمامنا هھأأضع
. االعالمم في ووشعبب أأمة لكلل صالةة ططلباتت. االعالمم في ووشعبب أأمة٬، كلل على يیحتوويي كتابب اانهھ. مجانا ااالنتررنتت
 هھھھوو االكتابب هھھھذذااعليیهھ  يیحتوويي ما. هھھھناكك ااإلنجيیلل لعمللنصلي  أأنن يیمكننا كيیفف. هھھھناكك هللا ما يیقوومم بهھع أأخبارر
فهھررسس  هھھھناكك هھھھذذهه٬، االصالةة ططلباتت في نظظررت فقطط االرربب مع ووقتكك منن يیوومم كلل لحظظاتت بضع اامضيیتت إإذذاا فهھررسس

.ااجمع االعالمم لىاا حررفيیاتكوونن قدد صليیتت  منن كانوونن االثاني االى كانوونن ااألوولل إإذذاا اابتعتهھ  
 

 ألنهھ االمقددسس٬، االكتابب غيیرر آآخرر كتابب أأيي منن أأكثرر صالتي حيیاةةفي  ثووررةة أأحددثث قدد ٬،االعالمم عمليیة االكتابب٬، هھھھذذاا
 نعيیشش كيیفف عنن شيء كلل غيیررتيی. االعالمم أأنحاء جميیع في ايیووميیً  هللا ااههيیرر ما أعيیننانررىى ب عنددما شيء كلل يیغيیرر
- ااألمرر في فكرروواا. هھھھنا - جدداا رراائع هھھھذذاا  ! صالتكك ددااخلل غررفة منن االمسيیح لمجدد في أأممم تؤؤثرر أأنن حيیاتككل يیمكنن 

 منن االعالمم أأرركانن منن رركنن كلل في مجددهه عالننإل هللا بهھ قوومميی مام جززءاا كوونننل فررصةاال لدديینا٬، لدديیكك٬، ووكأنهھ
هھھھذذاا اامرر منططقي. ذذلكك؟ل نقددمم ذذووااتنا ال فلماذذاا. االصالةة خاللل  

 
 مختلفة تأكيیددااتت على معا ااتحددنا ذذلكك ووبعدد كأفرراادد عمدداا٬، 2010اامضيینا  إإيیمانن عائلةك أأننا لوو سيیحددثث ذذااما

 االجززء هھھھوو هھھھذذاا" االعالمم كلل في مقددًسا ااسمكك ليیكنن. ااسمكك ليیتقددسس ٬،يیا رربب" عمدداا٬، صليیناوو ووااحددةة٬،اايیمانن  كأسررةة
.ووااحدد ررقمم هھھھوو هھھھذذاا حسنا٬،. االمقبلل االعامم خاللل كلهھ االعالمم أأجلل منن لصالةةاا ااألوولل؛  

 
بأكملهھا االكلمة قررااءةة خاللل منن  
 عليینا معا ووكلنا حددةة على منا ووااحدد كلل. بالضبطط ذذلكك أأعنياانا وو. بأكملهھاالكتابب االمقددسس  قررااءةة: ااثنيینن ررقمم
 مدداارر على 31101 هھ االلآآيیات مع كلل 21،٬: 22 ررؤؤيیا إإلى 1: 1 االتكوويینن سفرر منن كلهھ٬، االمقددسس االكتابب قررااءةة
.االمقبلل االعامم  

 



. هللا كلمة ووددررااسة ووتعلمم لمعررفة حيیاتهھمممخاططرريینن ب معا يیتجمعوونن االعالمم أأنحاء جميیع في ووأأخووااتت إإخووةة لدديینا
.مشارركة ووعقوولنا مفتووحة ناأأناجيیلهھھھي وو سيیحددثث فذذلكك للمسيیح٬، جذذرريیة ططاعة في االيیهھممسننضمم  كنا ووإإذذاا  

 
تأملل  بكلمة ااكتفيینا. كنائسنا فيوو كأفرراادد االمسيیحيیةتنا حيیا في االمقددسس االكتابب ضووءب ااكتفيینا جدداا٬، ططوويیلة لفتررةة

 ووصيیررووررتنا شخصص أأفضلل حيیاةة عيیشش كيیفيیة حوولل االكنائسس فيمددعمة بالعظظاتت  يیوومم٬،لكلل  هللا منن صغيیررةة
 االررووحح منن وواالمبارركة ٬،االممسووحة االكلمة٬، هھھھذذهه منن وواالغررضض. جيیدداا هللا عررففن أأنن هھھھي ة لناحاج ووأأعظظمم .أأفضلل
.ذذلكك يیفعلل هھھھوو. هھھھددفف االكتابب االمقددسس هھھھوو هھھھذذاا. االمسيیح صووررةة على أأكثرر هھھھوو اانن تجعلنا االقددسس  

 
 على تشنن معرركة هھھھناكك. معرركة في نحنن. أأسابيیع بضعة منذذ االسرريیة االكنيیسة نعيیشش كنا. لقدد صعقتت بذذلكك

. االكنيیسة هھھھذذهه في قددااسةاالوو لنقاءووعلى اا. االكنيیسة هھھھذذهه في وواالمررااهھھھقيینن ألططفاللاا ووعلى. االكنيیسة هھھھذذهه في االززووااجج
– االعالمم هھھھذذاا فووقق هھاال هھھھناكك. ذذهه االجماعةهھھھ في لنفووسسُتشنن على اا معرركة هھھھناكك  ووهھھھوو االعالمم هھھھذذاا االهھ حقيیقي فووقق 
.االمحبب االمخلصص قددمي عندد االناسساانن يینحني  يیرريیدد  

 
 هھھھذذهه خووضض نستططيیع الوو. االجحيیمم في اانن يیحتررقق شعبب هھھھذذهه االكنيیسة يیررغبب االعالمم هھھھذذاا في كذذاابب إإلهھ ووهھھھناكك
هللا  كلمة تشبعاانن  بحاجة نحنن. االووعاظظ منن ةقليیل مبتذذلة آآررااء أأوو ليیوومم٬،ل هللا منن خفيیفة قليیلة كلماتت مع االمعرركة
. االمعرركة في وواالقددررةة االقووةةفيیهھا نجدد . هھاب فيیضضاانن ن ٬،مملووئيینن منهھا كووننن أأنن إإلى بحاجة نحنن. ووقلووبنا عقوولنا

ااقررأأوواا االكتابب االمقددسس بأكملهھ.. كلمة هللا في االغووصص إإلى االمقبلل االعامم خاللل ااددعووكمم أأنن أأرريیدد ذذلككل  
 

 تقووددنا االمقددسس االكتابب قررااءةةيیووميیة ل خططةووضع  هھھھوو بهھ االقيیامم أأرريیدد ما. بأكملهھا االكلمة قررااءةة عليینا كأفرراادد٬، أأووال٬،
 ااألوولى صفحةاال منن بددأأً  تقررأأ٬، أأنن يیمكنكك. االكلمة قررااءةةل مختلفة ططررققعددةة  هھھھناكك. االمقددسس االكتابب قصةعبرر 
 االكتابب قصة نفهھمم أأنن هھھھوو االيیوومم ااحتيیاجاتنا أأعظظمم ااحدد أأنن أأعتقدد. ذذااكك أأوو هھھھذذاا تفعلل أأنن يیمكنكك. االنهھايیة حتى

.االفدداائي تارريیخاال صووررةة وواانن نررىى االمقددسس٬،  
 

– حوواالي ٬،ما شخصص مع نعملل عليیهھا ٬،يیهھاعل نعملل كنا االمقددسس االكتاببلقررااءةة  خططة هھھھناكك ااذًذاا - هھھھذذاا يیتططلبب   
 ما ٬،مثالً  االملووكك٬، عنددما نصلل االى وولكنن. سنسيیرر سفرًراا بعدد سفرر بدداايیةاال ووفي 1،٬ االتكوويینن سفرر في سنبددأأ حسنا٬،
ااسفارر  منن قررااءااتت أأيیضا لدديیكك سيیكوونن االملووكك٬، في مختلفة أأشيیاء تقررأأ عنددما أأيیامم اانهھ على فتررةة عددةة هھھھوو يیحددثث
.االملووكك منن االززمنيیة االفتررةة خاللل يیتنبأوونن كانوواا االذذيینن ااألنبيیاء  

 
 عنددما االجدديیدد٬، االعهھدد لىاا صللن عنددما ذذلكك ووبعدد. االفدداائي االتارريیخ صووررةة في االقدديیمم االعهھدد كلل نضع سووفف لذذاا
هھھھذذاا . االررسائلل تلكك ُكتبتت عنددما االررسلل أأعمالل سفرر حسبب ززمنن سنقررأأ اايیًضا االررسائلل االررسلل أأعمالل سفرر قررأأن

ما سنفعلهھ.  
 

 االكتابب قصة االسيیرر عبرر كلل ٬،تهھنهھايی ووحتى االقاددمم االعامم بدداايیة منن يیمكننا٬، حيیثث االمقددسس االكتاببلقررااءةة  خططة ااذًذاا
هھھھذذاا على . نقررأأهه ما فهھمم على ساعددنايی صغيیرر ددليیلل مجرردد. يیوومم كلل ملحقق تقدديیمم على نعملل وونحنن. االمقددسس

.االصعيیدد االفرردديي  
 

 منن صغيیررةة مجمووعة مع هھھھذذاا تفعلل أأنن يیمكنكك ٬،ااعززبب كنتت إإذذاا. ووااحددةة كأسررةة ٬،اثانيیً  ٬،منن ذذلكك أأعمقق لكنن
. عائليیة عباددةة. كعائالتت معا االعباددةة تجرربة االكنيیسة هھھھذذهه كعائالتت فيوو إإيیمانن كأسررةة لنا أأرريیدد وولكنن ااألصددقاء٬،

 حتى لدديینا يیكوونن قدد أأوو ؟عما تعنيیهھ االعباددةة االعائليیة بسيیططة فكررةةلدديیهھمم  معظظمنا يیكنن لمم إإننمنا  االعدديیدد أأنن ااعتقدد
.عائليیةاال االعباددةة تعنيیهھ ما حوولل جدداا خاططئة أأفكارر  



 ااسمحوواا :مثًأل . مع رربططة عنقق يیقوودد االتسبيیح وويیعظظ منبرراال ووررااء تتخيیلل ااألبب قدد ٬،االعائليیة العباددةةب تسمع عنددما
 عباددةة ليیستت وولكنهھا. إإنن كانن هھھھذذاا نافع لكك٬، اافعلهھ عنياا. عائليیة عباددةة ليیستت هھھھذذهه. منن مخاووفكمم ااخففف أأنن لي

 مررةة رربما أأوو يیوومم كلل رربما. معا مجتمعيینن مناززلهھمم٬، في ووااألططفالل ووااآلباء ااألمهھاتت عنن أأتحددثث أأنا. عائليیة
.بيیووتنا في معا عباددةةلل ااألسبووعع٬، في فقطط ووااحددةة  

 
 إإلى ذذهھھھابهھمم قبلل ذذلكك نفعلل. معا ووكالبب ووجشوواا هھھھيیذذررنجتمع اانا وو عنددما ٬،لحظظاتت يیوومي أأبررزز ااحدد شكك بال ذذااهھھھ

هھھھوو . معا أأغنيیة ووتررنيیمم معا٬، وواالصالةة معا٬، االمقددسس االكتابب منن قصة قررااءةة في االووقتت بعضض نمضي االفررااشش٬،
- االقيیاددةة عجلة وومحووررصخررتي٬، ووسيیفي٬، ووددررعي٬،   وولدديینا ٬،هھايیعررفوون ووأأططفالي. جدديیددةة عباددةة تررنيیمة نهھاووكأ 

 االعباددةة تجرربةعلى  االقاددمة االسنة في االبعضض بعضنا نساعدد أأنن هھھھوو أأرريیددهه ووما. معا نعبدد حيیثث معا االووقتت هھھھذذاا
.مًعا كعائالتت  

 
 ووفرريی أأنن شأنهھ منن يأأسبووعددليیلل  تقدديیمم هھھھوو بهھ االقيیاممعلى  نعملل ووما للكثيیرريینن٬، صعبا يیبددوو هھھھذذاا أأنن أأعلمم

– االمساعددةة – نصائحوواال   االططالبب؟ أأوو ااألططفالل أأوو ددمج ااووالدد االحضانة يیمكنكك كيیفف االعائليیة؟ االعباددةة عما هھھھي 
 ووتحملل ااالنتفاضض إإلى االكنيیسة هھھھذذهه في االعائالتت اارربابب أأددعوو أأنن أأرريیدد وولكنن ووااحددةة؟ كأسررةة هھھھذذاا يیعملل كيیفف

 نقررأأ نحنن ااذذااً . ككنيیسة معا بهھ لقيیامموول كعائالتت٬، بذذلكك للقيیامم ططرريیقة هھھھناكك. اررووحيیً  ممززلكامن قيیاددةة مسؤؤووليیة
.كعائالتت ذذلكك ووبعدد فرردديي بشكلل االمقددسس االكتابب  

 
 نددررسهھ خاللل كنا مامقططع م مننسنعظظ  آآخرر شخصص أأوو أأنا أأسبووعع كلل اانن هھھھوو سنفعلهھ ما. إإيیمانن كأسررةة ثالثا٬، ممث

 خاللل نا االكلمةقررأأ قدد كلنا سنكوونن ألننا تماما٬، جدديیددةة بططررقق كلمةاالحيیاةة لل جلببذذلكك سيی أأنن أأعتقدد. ااألسبووعع
 لدديینا سيیكوونن ثمم وومنن نقررأأهه كنا مال افهھمً  هھھھذذاا يیمنحنا. ااألسبووعع خاللل االقددووسس هللا ررووحح منن ناسمعوو ااألسبووعع٬،

 إإيیمانن٬، كأسررةةوو ٬،عائلي فرردديي٬، بشكلل قررأأناهه ما لليیتناوولل ك صغيیررةة مجمووعاتت في صغيیرر مناقشة ددليیلل
" حيیاتنا؟ في كيیفف يیبددوو ذذلكك ٬،حسًنا" قائليینن وونفكرر نظظررنوو سنددررسس  

 
. يیةكتاب معررفة يیكوونن لدديیكك أأنن مجرردد ليیستت لمسألةاا. بأكملهھا االكلمة أأقرراا ؟يیبددوو ذذلكك كيیفف. االصووررةة إإذًذاا هھھھذذهه هھھھي
 أأضمنن أأنا. االمسيیح شبهھ في تغيیرًراام وواانن تكوونن ٬،ما يیهھمم هھھھوو اانن تعررفف هللا .اتتنشاططب لقيیامماا مجرردد تتليیس االمسألة

-االكلمة قررااءةةأأنن  ٬،مملك  االعامم خاللل ٬،ووككنيیسة ٬،ووكعائالتت أفررااددك كلهھ االكتابب االمقددسس أأتممقرراانن  ٬،مملك أأضمنن 
- ستكوونوونن االمقبلل٬، - االمسيیح نعمة ظظلل في االقددسس االررووحح قووةةب   منن االووقتت هھھھذذاافي مثلل  أأكثرر االمسيیح ستشبهھوونن 
.كلمةاال تفعلهھ ما هھھھذذاا. ااآلنن اانتمم مما االقاددمم االعامم  

 
لهھددفف معيینن االتضحيیة بأموواالنا  

 أموواالناب ضحين أأنن: االثالثث االعنصرر. ااتفقنا. بأكملهھا االكلمة أأووااقرراا. كلهھ االعالمم أأجلل منن ووااصل ذذلكك؟ نرريیدد هھھھلل
ً  هھھھذذاا. معيینن لهھددفف  في إإيیمانن كأسررةة بهھ نقوومم ما ووهھھھذذاا. االرراادديیكاليیة تجرربةبال يیتعلققفيیما  عنهھ تحددثنا ما مبددئيیا
.بهھ للقيیامم االبعضض بعضنا شجعن ماوو. االحالي االووقتت  

 
 يیمكننااالووصوولل االى ااقلل مبلغ  مبددئيًیا ةحاوولم ميیززاانيیة على عمللت االكنيیسة قيیاددةة تتكان االماضي٬، االشهھرر خاللل

- ثابتة تكاليیفف هھھھناكك. ااإلمكانن قددرر الماللب وواالتبررعع يیهھعل االحصوولل  ما قددرر وولكنن. هھھھنا االثابتة االتكاليیفف منن االكثيیرر 
.االعالمم أأنحاء جميیع في االملحة وواالمادديیة االررووحيیة االحاجة أأجلل منن مكننثرر ما يیأأك بررععتعليینا اال نستططيیع٬،  

 



 سنة لمددةة ووعائالتنا االفرردديیة حيیاتنا في نفسهھ االشيء فعللن أأنن هھھھوو االرراادديیكاليیة٬، تجرربةاال في هھھھنا هھھھوو االتحدديي وولكنن
-  ااإلمكانن قددرر حيووسنضّ  االكماليیاتت٬، منن سنخففف" االثقافة هھھھذذهه فيوواانن نقوولل . االمسيیحيیة حيیاتنا منن ووااحددةة سنة 

". ووااحددةة لسنة االعالمم أأنحاء جميیع في االملحة وواالمادديیة االررووحيیة االحاجة أأجلل مننقددرر ااإلمكانن  للتبررعع  
 

–هھھھذذاا ااألمرر لكنن كيیفف يیتمم تنفيیذذ  االخطط وونقوولل  كيیفف نخففف منن نمطط حيیاتنا٬، االى ااقلل مستووىى ممكنن. كيیفف نررسمم 
ممكنن. سنعيیشش عندد هھھھذذاا االحدد ووكلل شيء يیعططيینا اايیاهه  للسطط حيیاتنا بأفضلل شك. سنبّ "هھھھذذاا يیكفي. سنعيیشش بهھذذاا االكمم

هللا كززيیاددةة٬، نحنن ااحرراارر لمنحهھ لألخرريینن  
 

- أأعلمم أأنا  ماليیا كبيیرر بشكلل يیتصاررعوونن ووأأخووااتت إإخووةة هھھھناكك أأنن أأعررفف ألنني هھھھنا٬، جدداا حذذرراا أأكوونن أأنن يیجبب 
 على ووننووتعيیش فائضض٬، يیووجدد ال حيیثث مووقفف في ممنفسكاا ووننتجدد وواانتمم. هھھھذذهه ااإليیمانن عائلة في ااآلنن

 ليیووصلنا االى القتصادداا نتظظررلنن ن. خرراالى ااآل ووااحدداال نضممسن أأننا هھھھوو قوولهھأأ ووما. االضررووررةة بحكمم االضرروورريیاتت
.االعالمم في االمسيیح مجدد أأجلل منن ططووًعا هھھھناكك االى لذذهھھھاببعليینا اا. هھھھناكك  

 
–ااذذاا هھھھذذهه هھھھي االصووررةة. اانن نضع غططاًء على نمطط حيیاتنا٬، ووكلل شيء فووقق ذذلكك  ال يیهھمم كمم كبيیرر ااوو صغيیرر هھھھوو  

– لحاجاتت االررووحيیة وواالجسدديیة االملّحة حوولل االعالمم. وولقدد ااعددددنا مووقًعا االكترروونيًیا لالختبارر لاموواالنا ب سنتبررعع 
االرراادديیكالي. اانهھ يیكبرر ببططئ٬، ووسيیكبرر ااكثرر حتى يیصلل االى االمللء. لكنن هھھھناكك اافكارر سبقق اانن ووضعهھا بعضض 

– RadicalExperiment.orgااالشخاصص عنن كيیفيیة ااالددخارر وواالتضحيیة.  كيیفف نددخرر٬، كيیفف نضحي.  
–ططرريیقة  50االخدداامم ووضع  فرريیقق سهھلة٬، ططررقق مبددئيیة للبددء باالددخارر وواالتضحيیة. االكلمة االمفتاحيیة هھھھنا هھھھي  

تضحيیة. ليیسس مجرردد عططاء ما يیسهھلل عططاؤؤهه. بلل االعططاء لددررجة االووجع. االعططاء ااكثرر مما نستططيیعهھ.  
 

ا لدديي بقددرر ما بم لحلمم ااألميیرركي هھھھوو اانن نقوولل "سأتبررععااذذاا تحدديي االعامم في هھھھذذهه االحضاررةة االتي يیططغى عليیهھا اا
ااستططيیع منن ااجلل االحاجاتت االررووحيیة وواالجسدديیة االملّحة حوولل االعالمم" هھھھذذاا ليیسس اامرر سهھلل٬، ططبًعا. هھھھيیذذرر وواانا ما 

ززلنا نغووصص في االمووضووعع. ااشعرر ووكأننا كنا نغووصص فيیهھ٬، ووماززاالل هھھھناكك االمززيیدد وواالمززيیدد وواالمززيیدد لنكتشفهھ. ااذذاا 
يینما نفكرر وونصلي لهھذذهه ااألموورر. ااذذاا هھھھذذاا هھھھوو االعنصرر االثالثث اانهھا عمليیة تقددمم٬، لكني مقتنع اانهھا عمليیة نتقددسس بهھا ب

– االتضحيیة بمالنا لهھددفف معيینن.   
 

آآخرر مكانناانن نمضي ووقتنا في   
آآخرر. اانن نصلي للعالمم ااجمع. اانن نقررأأ االكتابب االمقددسس بأكملهھ. اانن نضحي  مكاننرراابًعا٬، اانن نمضي ووقتنا في 

جدًداا. عنددما ننظظرر االى االحاجاتت االررووحيیة  آآخرر. هھھھذذاا مهھمم مكاننبمالنا لهھددفف معيینن. وواانن نمضي ووقتنا في 
وواالجسدديیة االملّحة االمووجووددةة حوولل االعالمم٬، يیسهھلل عليینا االقوولل٬، "حسًنا هھھھناكك حاجة كبيیررةة. لذذاا سأررسلل االمالل".  

 
–وواارريیددكمم اانن تكوونوواا حذذرريینن عنددما تبددأأوواا باتخاذذ هھھھذذهه االخططووةة حتى٬، ألنهھ نعمم  نعمم٬، اانهھ مهھمم جدًداا. نحنن نررىى  

–ذذلكك في كلل االكتابب االمقددسس  اانن نقددمم مووااررددنا منن ااجلل مجدد هللا في االعالمم. لكنن اانن كنا فقطط نقددمم ااموواالنا٬، ااذذاا  
سنفقدد جززًءاا منن ااالررساليیة االعالميیة.  

 
–شارركتت معكمم منن قبلل ااني ااددرركتت صلبب االمووضووعع عنددما كنتت في االسوودداانن  $ ثمنن االررحلة 3000ددفعتت  

–االى االسوودداانن ألسبووعيینن. كنتت اافكرر "حسًنا٬، هھھھذذاا مبلغ كبيیرر" ووااتى ااحددهھھھمم االي في االكنيیسة  كنتت في نيیوو  
– 2004ااووررلنزز عنددهھھھا؛ كانن ذذلكك سنة  $ على  ررحلة بيینما يیمكنكك اانن تررسلل 3000قالل لي "لماذذاا ستصررفف  

ي ااسبووعيینن هھھھناكك؟ ووتصاررعتت باألمرر حتى اانن تذذهھھھبب اانتت لتمض $ ليیتمم ااستخدداامهھا ااكثرر بكثيیرر منن3000
وونظظرر االي االمضططهھدديینن منن ااجلل االكلمة٬،  ٬،ووصلتت االى االسوودداانن. اامضيیتت االووقتت ااشجع ااألخووةة ووااألخووااتت هھھھناكك



–سنة منن ااالضططهھادد"  20ااخخ هھھھناكك قائالً "دداايیفدد٬، عبرر االل  –وواالتي هھھھي كلل حيیاتهھ   قالل "عددةة جمعيیاتت ااررسلتت  
لكنن قالل "ااترريیدد اانن تعررفف كيیفف نعررفف منن هھھھوو ااألخخ االحقيیقي؟" قلتت  لنا االموواارردد٬، وونحنن شاكرريینن لهھمم كثيیرًراا"

"كيیفف؟" قالل "ااألخخ االحقيیقي يیأتي ليیكوونن معكك في ااشدد ااووقاتت حاجتكك" ووااكملل "اارريیدد اانن ااشكرركك لكوونكك ااخخ 
–حقيیقي" ووفي تلكك االلحظظة٬، بعدد ذذلكك االحدديیثث٬، صعقني ااألمرر  هھھھذذاا جووهھھھرر ااإلنجيیلل. عنددما شاء هللا اانن يیختارر  

٬، لمم يیررسلل لنا االذذهھھھبب وواالفضة٬، االمالل وواالشيیكاتت٬، بلل ااررسلل نفسهھ.االخالصص لكك وولي  
 

لذذاا كيیفف سنظظهھرر هھھھذذاا ااإلنجيیلل للعالمم إإنن كنا كلنا نررسلل ااموواالنا فقطط؟ نررسلل وونذذهھھھبب٬، لنمضي ووقتنا في مكانن 
–آآخرر. هھھھذذاا اامرر تحددثنا عنهھ قليیالً كلل عامم في ااألعوواامم االقليیلة االمنصررمة. وواالتحدديي هھھھوو اانن نمضي   رركززوواا معي 

– % منن ووقتنا بنشرر ااإلنجيیلل عبرر االمجتمعاتت. لقدد ووضعنا هللا هھھھنا في هھھھذذهه االمدديینة لسببب محدددد٬، ووهھھھوو اانن 98 
نجعلل ااإلنجيیلل معلًنا عبرر االمدديینة كلهھا.  

 
ااألغلبيیة االساحقة منن ووقتنا نمضيیهھا هھھھنا وونحنن نعدد تالمذذةة. وواانتمم  نحنن نمضي معظظمم ووقتنا هھھھنا٬، لذذاا ددوونن شكك

لل فرريیقق صغيیرر منن كنيیستنا يیشارركك وويیعلنن ااالنجيیلل في مجتمعنا٬، وواانتمم تفعلوونن تفعلوونن ذذلكك. ااذذااً االهھددفف هھھھوو اانن ك
ذذلكك. ااألسبووعع االماضي كنا نتحددثث عنن كيیفف ااننا منن خاللل هھھھذذهه االتجرربة االرراادديیكاليیة سنؤؤثرر على االحاجاتت 

االررووحيیة وواالجسدديیة هھھھنا٬، ووفكررنا باألفكارر االتي سنشارركهھا قرريیًبا.  
 

مذذةة لدديینا٬، كانن يیعططيینا ااحددااثيیاتت مكاننا االحالي. لكنن عنددما كنا نتحددثث٬، كيیثث٬، ررااعي االتل
ااسمعوواا ما قالهھ لنا:  

 
يیشارركوونن ااآلنن مع خددمة ترركزز على االحاجاتت االجسدديیة٬، معظظمم فررقنا االصغيیررةة ووفررقق كنيیستنا 

هھھھذذهه وواالغيیرر مساَعدديینن في بررمنغهھامم لكي يیشكلوواا تالميیذذ. ااالجتماعيیة وواالررووحيیة للناسس ااألكثرر فقرًراا 
االمحابيیسس٬، االمحابيیسس االسابقيینن٬، االعائالتت ززمالء االخددماتت ترركزز على االفقررااء٬، االمشرردديینن٬، 

االمضططرربة٬، ااألمهھاتت االعاززباتت٬، االمررااهھھھقيینن٬، االمهھَمليینن٬، االمتأذذيینن٬، االمددمنيینن٬، االمتررووكيینن٬، االخ. خددماتت 
٬، مددررسة restorationااكادديیميیة   ,Jessie’s place, Mpowerمثلل جيیمي هھھھايیلل٬، 

٬،   ,٬king’s ranch، ٬firehouse، ااألخخ برراايینن٬، ملجأ the loveladyرركزز كووررنررستوونن٬، م
first light ،٬  

Pathway, Sav-A-Life, King’s Kid نادديي, Fight4Life, Daniel Cason, The 
Community Kitchen, The Foundry, Northstar خددمة شبيیبة, Shepherd’s 
Fold, عباددةة عائليیة   

قسمم منن فرريیقق االتسبيیح لدديینا ااآلنن)وومرركزز االحيیاةة (حيیثث يیجتمع  , East Park مرركزز, Olivia’s 
House, 

 ,بيیتت االضيیافة UAB ,لمررضى االسررططانن UAB Townhouses ,االمشرردديینن في ليینن بارركك٬، 
Lifeline in Pell City,  االخ... لدديینا فررقق صغيیررةة تشارركك في كلل هھھھذذهه االخددماتت ووتنشرر ااإلنجيیلل

في بررمنغهھامم.  
 

هھھھذذاا جيیدد٬، صحيیح؟  
% منن ووقتنا نمضيیهھ وونحنن نشارركك ااإلنجيیلل عبرر 98اانتمم تقووموونن بذذلكك في كلل مكانن٬، بططررقق مختلفة. ااذذاا 

االمجتمعاتت. االحمدد =! اانتمم تظظهھرروونن اانن االمأموورريیة االعظظمى ليیستت ااحتمالل يیمكننا ااوو ال يیمكننا فعلهھ. ليیسس عليینا 
بمدديینتنا ووباألممم لمجدد االمسيیح. ما إإذذاا كنا سنؤؤثرر بمدديینتنا ااوو عبرر ااألممم لمجدد االمسيیح. نحنن نؤؤثرر  اانن نختارر

االضووء االذذيي يیسططع على اابعدد مددىى يیسططع ااكثرر اايینن؟ في االمنززلل٬، ووهھھھوو يیسططع ااآلنن.  



 
% منن 2% منن االووقتت نبشرر باإلنجيیلل في مجتمعنا. سنبقى نفعلل ذذلكك٬، ووسيیكوونن االتحدديي اانن نمضي 98ااذًذاا 

تنتهھي هھھھناكك. إإنن كانن هھھھناكك مليیارر ووقتنا ننشرر ااإلنجيیلل خاررجج مجتمعنا. االمسيیررةة تبددأأ منن حيیثث نحنن لكنا ال 
شخصص لمم يیسمعوواا ااإلنجيیلل بعدد٬، وومليیاررااتت منن االناسس االذذيینن ما ززاالوواا ددوونن االمسيیح٬، ووااغلبيیتهھمم خاررجج مدديینتنا٬، 
ااذًذاا منن االمنططقي لشعبب يیرريیدد مجدد هللا في كلل ااألممم اانن يیصلي وويیسألل هللا كيیفف نذذهھھھبب االى ااماكنن ااخررىى لنشرر 

االبشاررةة هھھھناكك؟  
 

عنن االمجيء االى هھھھنا. ووال يیعني اانن مجيیئنا هھھھنا ليیسس مهھًما. مجيیئنا هھھھنا بغايیة ااألهھھھميیة.  هھھھذذاا ال يیعني اانن نتووقفف
-% 2% منن ووقتنا وونحنن نفعلل ذذلكك. لكنن االتحدديي هھھھنا هھھھوو اانن نعملل لنحاوولل اانن نمضي 98ووسنمضي  ما  

–ااسبووًعا منن حيیاتنا  يیعاددلل ااوو وونحنن نأخذذ ااإلنجيیلل االى خاررجج بيیررمنغهھامم. بددلل منن نأخذذ عططلة لمددةة ااسبووعع  
ااألسبووعع فقطط للتسليیة.  نهھايیة عططلة  

 
اانن نقوولل٬، "حسًنا٬، اارريیدد اانن أأخذذ االمباددررةة بأنن أأخذذ االبشاررةة االى مكانن آآخرر في ووقتت ما االسنة االمقبلة " رربما 
يیصعبب عليیكك االسفرر٬، ووبالتالي يیمكنكك فعلل ذذلكك في مكانن أأخرر في ااالباما. هھھھناكك بعضض االحاجاتت االررووحيیة 

عنن هھھھنا٬، ليیستت بعيیددةة اابدًداا عنن هھھھنا. رربما يیمكنكك االذذهھھھابب االيیهھا بالسيیاررةة ااوو  وواالجسدديیة االملحة وواالتي ليیستت بعيیددةة
بالططيیاررةة لكنهھا في مكانن ما ضمنن االوواليیاتت االمتحددةة. رربما هھھھي اابعدد منن ذذلكك٬، االى ااميیرركا االالتيینيیة ااوو اافرريیقيیا ااوو 

ااسيیا.  
 

لكك سيیغيیرر االل % منن ووقتنا في مكانن آآخرر وونحنن ننشرر االبشاررةة. وواالووعدد هھھھوو اانن ذذ2االتحدديي هھھھوو اانن نمضي 
% منن حيیاتنا االتي نعيیشهھا هھھھنا بشكلل جذذرريي. لذذاا حاوولوواا اانن تضعوواا "ااالثنيینن" وو "وو" مًعا.98  

 
. اانكك ااا معيینً مشهھددً  اارريیددكك اانن تتخيیلل شيیًئا معي للحظظة. اارريیددكك اانن تتخيیلل مبنى يیشتعلل. وواارريیددكك اانن تتخيیلل

االى هھھھذذاا االمبنى٬، ووهھھھناكك ااشخاصص في ددااخلهھ يیحتاجوونن ااإلنقاذذ. صعددتت  
 

. شخصص محبووسيینن 150 . لذذاا تخيیلل اانكك صعددتت االى االططابقق ااألوولل٬، ووهھھھناكك ووجددتتما يیجبب إلنقاذذهھھھمم لدديیككوو
هھھھناكك ااشخاصص ااكثرر بكثيیرر مما يیمكنكك اانقاذذهھھھمم. وولنن تتمكنن منن اانقاذذهھھھمم كلهھمم٬، وولكنكك تبددأأ بانقاذذ ااكبرر عدددد ممكنن 

منهھمم.  
اايیًضا. يیقوولوونن لكك اانهھ في  ووبيینما اانتت تفعلل ذذلكك٬، يیقوولل لكك ااحددهھھھمم٬، بأنن هھھھناكك ااشخاصص في االططوواابقق ااألخررىى

٬، هھھھناكك مجمووعة 10شخصص يیجبب اانقاذذهھھھمم. وومنن قمم يیقوولوونن لكك إإنن صعددتت االى االططابقق  30يیووجدد  5االططابقق 
٬، هھھھناكك شخصانن يیجبب 20ي االططابقق ٬، فااشخاصص بحاجة لإلنقاذذ. وومنن ثمم يیضيیفوونن اانهھ في ااخرر االمبنى 4منن 
.هھھھممإإنقاذذ  

 
ااكثرر مما تستططيیع اانن تخلصص. وومنن ثمم لدديیكك ااشخاصص آآخرروونن٬، ااذًذاا هھھھذذاا ما تحصلل عليیهھ. أأناسس في االططابقق ااألوولل 

مجمووعاتت ااقلل في االططوواابقق ااألعلى. االيیكمم االسؤؤاالل االذذيي اارريیدد اانن أأططررحهھ: هھھھلل لدديیكك اايي سببب يیجعلكك تترركك 
االططابقق ااألوولل لتصعدد االى االططوواابقق ااألخررىى لتنقذذ االناسس االذذيینن هھھھناكك؟  

 
االلذذاانن ستصررفهھما محاووالً االصعوودد هھھھمم ووقتت ووططاقة  ةمنططقيًیا٬، ليیسس منن االمعقوولل االقيیامم بذذلكك٬، ألنن االووقتت وواالططاق

يیمكنكك ااستخدداامهھما لتخليیصص االمززيیدد منن االناسس في االططابقق ااألوولل. لذذاا منن االططبيیعي اانن تصررفف كلل ووقتكك 
ووططاقتكك وواانتت تخلصص االناسس في االططابقق ااألوولل قددرر االمستططاعع.  

 



–ماذذاا لوو قالوواا لكك  –ااددخلل ااكثرر االى االددااخلل   ماذذاا لوو قالل لكك االناسس هھھھناكك اانن هھھھؤؤالء االناسس في االططابقق االعاشرر  
وواالعشرريینن ال يیرريیددوونن حتى اانن تنقذذهھھھمم؟ ووإإنن صعددتَت االيیهھمم٬، فستووااجهھ االررفضض منن قبلهھمم؟ هھھھمم يیرريیددوونن اانن يیبقوواا 
محاصرريینن. هھھھلل سيیبقى لدديیكك سببب للصعوودد االى االططابقق االعاشرر وواالعشرريینن؟ االسببب االووحيیدد االذذيي يیجعلكك تترركك 

هھھھوو لوو أأنن قائددكك قالل لكك "عليیكك اانن تخلصص ااحددهھھھمم منن كلل ططابقق منن هھھھذذهه االططوواابقق" هھھھذذاا هھھھوو  االططابقق ااألوولل
االسببب االووحيیدد. عدداا عنن هھھھذذاا لنن يیكوونن منططقيًیا.  

 
–تووضيیًحا معيیًنا في هھھھذذهه االصووررةة اارريیددكمم اانن ترروواا  –هھھھوو ليیسس تووضيیًحا مثاليًیا؛ ألنن لهھ عددةة ططبقاتت   وواارريیددكمم  

لنسبة لإلررساليیاتت. نحنن محاصرروونن بالحاجاتت منن كلل صووبب٬، اانن ترروواا تووضيیًحا لططرريیقة االكنيیسة االيیوومم با
وواالحقيیقة هھھھي اانهھ يیمكننا اانن نبذذلل كلل ووقتنا وومووااررددنا محاووليینن تسدديیدد االحاجاتت االمووجووددةة اامامنا٬، وولنن نسدددد كلل 

االحاجاتت.  
 

ماكنن؟ وونتيیجة لذذلكك قالل االناسس "حسًنا٬، لمَم عليینا اانن نبذذلل ووقتنا ووططاقتنا وومووااررددنا محاووليینن االذذهھھھابب االى تلكك ااأل
خاصة إإنن كانن شعووبب بعضض هھھھذذهه ااألماكنن ال يیررددوونن ووجووددنا هھھھناكك؟ االيیسس منن ااألفضلل صررفف هھھھذذاا االووقتت 
وواالططاقة وواالموواارردد على االحاجاتت االمووجووددةة هھھھنا؟" ووهھھھذذاا منططقي جدًداا٬، لكنن ما يیغيیرر االصووررةة كلهھا هھھھوو اانهھ لدديینا 

–ملكك  –هھھھذذاا محوورر عظظة ااألسبووعع االماضي   منن كلل ططابقق. لدديینا ملكك ااووصانا اانن نخلصص ااحدد ما   
 

لدديینا ملكك ااووصانا بشكلل خاصص أأنن هھھھناكك شعووبب ااخررىى٬، ووهھھھمم بحاجة لسماعع بشاررةة ااإلنجيیلل. ووعليیكمم االذذهھھھابب 
–االيیهھمم. لذذاا عنددما نفكرر باالررساليیاتت٬، ال يیمكننا اانن نحدد ااألمرر بما نررااهه اامامنا فقطط. عليینا اانن نعططي اانفسنا   

– ااغلبيیة... ططالما هللا ووضعنا هھھھنا في مجتمعنا هھھھذذاا٬، نعمم عليینا تلمذذةة االجميیع عبرر االمدديینة. لكنن لدديینا مسؤؤووليیة  
اايیًضا٬، مأموورريیة اامامنا٬، اانن نتأكدد ااننا سنذذهھھھبب االى ااألماكنن ااألخررىى.  

 
 ااإلنقاذذ مهھمة في ووحددهه ليیسس منا أأيیا أأنن حقيیقة هھھھوو كلهھ االتووضيیح هھھھذذاا في اانهھيیارر أأكبرر آلننهھھھنا يیأتي االتحدديي. اا

 فعللما كلنا ناان أأمة؛ كلل إإلى يیذذهھھھبب منا ووااحددأأنن  ليیستتااذًذاا االفكررةة . هھھھذذاا فعللت االتي االكنيیسة منن جززء نحنن. هھھھذذهه
.ذذلكك  

 
اانن نكررسس حيیاتنا لمجتمع متكاثرر  

ما يیقووددنا االى االعنصرر االخامسس منن ااالختبارر االرراادديیكالي. االعنصرر االخامسس: اانن نكررسس حيیاتنا لمجتمع متكاثرر.  
 

 ألنن. معا ىىااآلخرر االعناصرر ااألرربعةفيیهھ  تلتقي االذذيي االمكانن هھھھوو هھھھذذاا أأنن أأعتقدد ألنني آلخررل هھذذااب تتظظتأأحف
." االسمووااتت في االذذيي اابي" صلين ال نحنن. بمفررددنا صلين ال لكننا كلهھ٬، االعالمم أأجلل منن نصلي أأننا يهھھھ االحقيیقي
 انووحدد نقررأأ االكلمة ال نحنن. االمجتمع منن كجززء بهھ نقوومم شيء هھھھي االصالةة." االسمووااتت في االذذيي أأبانا" نصلي
.وولنططبقهھا ٬،لنعررفهھا ٬،هھافهھمنل االبعضض بعضنال بحاجة نحنن. فقطط  

 
نحنن نضحي بمالنا لهھددفف معيینن٬، نمضي ووقتنا في مكانن آآخرر٬، لكننا لسنا لوونن رراانجررزز االذذيي يیحاوولل ااتمامم قصدد 

هللا. عططاءنا ووذذهھھھابنا مرربووططيینن بتكاثرر ااإلنجيیلل عبرر االكنيیسة.  
 

قق فرردديیة وواافررةة بيینن االمسيیحيیيینن وواالتي  تقوولل ال ددااعي لإلنضمامم االى مبددئيیاً هھھھذذاا يیتضمنن اامرريینن. االعددوو ااآلنن يُیَسووِّ
كنيیسة٬، وواااللتززاامم كعضوو٬، كجززء منن جسدد االمسيیح. وواالعددوو يیهھاجمم منن االجهھة ااألخررىى٬، حتى ووسطط رروواادد 
االكنيیسة عبرر ددمجنا في حضاررةة االمستهھلكك االمتنقلل بيینن االكنيیسة وواالتسووقق. حيیثث نقفذذ منن ووااحدد لألخرر٬، ووحيیثث 

خرر.إإنن لمم تستجابب ططلباتنا٬، نذذهھھھبب االى ااآلخرر٬، ووااآلخرر٬، ووااآل  



 
–وواالعددوو يیفعلل ذذلكك. نمضي معظظمم االسنة نتحددثث عما يیعنيیهھ اانن نكوونن عضوًواا في جسدد االمسيیح٬، وواانا ااحمدد هللا   

اارريیدد اانن ااشكرركمم اافرراادًداا ووعائالتت في هھھھذذهه االكنيیسة ألنكمم هھھھذذهه االسنة قلتمم "حسًنا٬، اانا لنن ااجلسس على جنبب. 
٬، خاصة في بدداايیة االعامم حيیثث كنا نشدددد سأنضمم االى كنيیسة. سألتززمم بكنيیسة محليیة." كثيیرريینن منكمم فعلوواا ذذلكك

االكثيیرر منن االناسس. ااذذاا اانتمم تفعلوونن  يیأتيبووررشة عملل عنن نقططة االبدداايیة كانن فيیهھا على ااألمرر. ووكلل مررةة كنا نقوومم 
ذذلكك.  

 
وومنن ثمم هھھھناكك ااخرريینن منكمم االذذيینن هھھھمم هھھھنا منذذ فتررةة ططوويیلة٬، خاصة في االسنووااتت االثالثة وواالنصفف ااألخيیررةة٬، لقدد 
تحملتمم نووباتت صعوودد ووهھھھبووطط ررااعيیكمم االشابب االذذيي هھھھوو اايیًضا يیتعلمم بددووررهه. وولقدد قاوومتمم االتجرربة االتي يیمكنن اانن 

ااألمرر. لذذاا اارريیدد اانن ااشكرركمم على سيیرراالررغباتت٬، االتفضيیلل ااوو تكوونن مووجووددةة بحسبب   
 

إإنن لمم تكنن ملتززًما بكنيیسة محليیة٬، وواانا ال ااتحددثث عنن بررووكك هھھھيیلزز هھھھنا.  االتززمم بجماعة مؤؤمنيینن محليیة٬، ووكررسس 
نفسكك لذذلكك٬، وواابقى هھھھناكك. كررسس نفسكك لتلكك االكنيیسة االمحليیة ااال ااذذاا تووقفوواا عنن ااتباعع كلمة هللا. كنن ملتززًما 

–بكنيیسة محليیة٬، وومنن ثمم ااددخلل االى االعمقق خططووةة خططووةة  ززاامم بجماعة صغيیررةة. هھھھذذاا مهھمم جدًداا لكنيیسة بحجمم االت 
كنيیستنا٬، ررغمم اانني ااعتقدد اانن االووضع مماثلل في كلل مكانن.  

 
–إإنن كنا سنقيیمم تالميیذذ منن كلل ااألممم  إإنن كنا سنصلي٬، وونددررسس٬، وونعططي٬، وونسلمم حيیاتنا٬، سنحتاجج االى االكثيیرر منن  

ال يیمكننا ذذلكك ووحددنا٬، ووال يیمكننا ذذلكك  ااالخووةة ووااألخووااتت لنتكاتفف ااأليیادديي معهھمم وونحنن نسيیرر هھھھذذهه االمسيیررةة مًعا.
شخصص. نرريیدد ااخووةة ووااخووااتت مشارركيینن في حيیاتنا٬، نشارركهھمم حيیاتنا٬، نكبرر بالمسيیح معهھمم. 4000في فرريیقق منن   

على اانن ننموو بالمسيیح. عليینا اانن نتضع وونددرركك حاجتنا  نحنن نساعددهھھھمم على اانن يینموواا بالمسيیح ووهھھھمم يیساعددووننا
عضوو منن كنيیسة بررووكك هھھھيیلزز هھھھوو اانن يینضمم االى هھھھكذذاا جماعة منن  لبعضنا االبعضض هھھھنا. ااذًذاا االهھددفف لكلل

االمؤؤمنيینن. مجمووعة صغيیررةة منن االمؤؤمنيینن االتي تشّكلل تالميیذذ مًعا. االتحدديي هھھھوو اانن نتووااصلل٬، وونرريیدد اانن نساعددكمم 
االذذيینن يیرركضوونن خلفف االمسيیح مًعا. تحققوواا هھھھذذاا ااالحتمالل. لكي نجدد جماعة منن االتالميیذذ  

 
وونقددمم ذذووااتنا لمأموورريیة هللا االتي في االكتابب االمقددسس٬، فأبوواابب االجحيیمم لنن تقووىى ووعنددما نتضامنن ااأليیادديي مًعا 

عليینا. اابوواابب االجحيیمم لنن تقووىى عليینا. ااذذاا االمططلووبب االتززاامم للكنيیسة االمحليیة وواالتززاامم لفرريیقق صغيیرر. كررسس نفسكك 
لمجتمع متكاثرر؛ مجتمع يیكّثفف ااإلنجيیلل.  

 
 صالةة مستمررةة...

 
 

.14: 6مستمررةة مررتكززةة على غالططيیة كلل هھھھذذاا يیقووددنا للصالةة٬، لصالةة   
 

 2010االيیكمم ااالتفاقق٬، ما ااررددتت االقيیامم بهھ هھھھوو اانن ااضع هھھھذذهه االصووررةة اامامكمم. خمسة عناصرر. اانن نمضي سنة 
٬، نضحي بمالنا لهھددفف معيینن٬، نمضي نقررأأ االكتابب االمقددسس كلهھ٬، وووونحنن نصلي للعالمم ااجمع٬،  عبرر هھھھذذهه االكنيیسة
رر٬، وومنن ثمم نكررسس اانفسنا لمجتمع متكاثرر. فكرروواا معي للحظظة كيیفف ستبددوو االسنة االمقبلة لوو ااننا ووقتنا بمكانن آآخ

فعلنا هھھھذذهه ااألموورر.   
 

٬، كلهھمم مًعا٬، ووعمدًداا. منن االووااضح٬، ما منن ووكنا نقددمم ذذووااتنا 4 وواالصالةة وولكلمتهھ ووللعالمم ووللشعووبب منن حوولنا
بالتجرربة االرراادديیكاليیة" لذذاا ال اارريیدد بأيي شكلل منن مكانن في االكتابب االمقددسس يیمكنني اانن ااقوولل٬، "عليیكك اانن تقوومم 



اانن تكوونوواا جززًءاا منهھ  ااوو اانن كنتمم ال ترريیددوونن ااألشكالل اانن ااثقلل عليیكمم بذذلكك. هھھھذذاا ليیسس شيیًئا إإنن لمم تقووموواا بهھ
سيیجعلكمم ااقلل شئًنا كمؤؤمنيینن ااوو سيیجعلكمم عصاةة 8. ااملل اانن تكوونن هھھھذذهه ااألموورر مبنيیة على كلمة هللا٬، وواانهھا 

ووقاددةة هھھھذذهه االكنيیسة إلررشاددنا على كيیفيیة تططبيیقق االكلمة في اايیامنا هھھھذذهه. محاوولة منن ررعاةة  
 

ااألسبووعع االمقبلل هھھھوو اانن تصلوواا٬، في حيیاتكمم االخاصة ووفي عائالتكمم٬، لمووضووعع تقدديیمم لكنن ما ااوودد اانن ااددعووكمم االيیهھ 
علنن اانفسكمم لهھذذهه االعناصرر االخمسس. ووفي ااألسبووعع االمقبلل خاللل ااجتماعع االعباددةة سيیكوونن لنا ووقتت عباددةة حيیثث سن

بهھ "سنتضامنن ااأليیادديي في هھھھذذهه االصووررةة مًعا"  
 
كلنا لدديینا االفررصة لنتجاووبب. لكنن لمم اارردد اانن نفعلل ذذلكك االيیوومم. اارريیدد اانن يیكوونن لنا ووقتت للصالةة مًعا٬، ألنن ااألمرر 

كبيیرر جدًداا. ووفي سيیاقق ذذلكك٬، صالتنا االمتووااصلة ستكوونن:  
 

اانن نمووتت عنن ططررقق هھھھذذاا االعالمم لكي نستططيیع اانن نعيیشش لمجددكك عبرر االعالمم كلهھ. يیا رربب٬،  يیا رربب٬، ساعددنا
ااخررجنا منن االحلمم ااألميیرركي٬، ووساعددنا نحيیا لحلمم آآخرر. لحلمم ااإلنجيیلل٬، حيیثث نقع على ووجووهھھھنا منن ااجلل مجددكك 

ررووًفا في االعالمم. حيیثث نغووصص في كلمتكك لكي نعررفكك ااكثرر. حيیثث نضحي بمالنا وونمضي ووقتنا لجعلل اانجيیلكك مع
هھھھنا ووفي ااماكنن ااخررىى٬، ووساعددنا نفعلل كلل هھھھذذاا ضمنن االكنيیسة االتي ووعددتَت اانن تبارركهھا منن ااجلل قصددكك اانتت.  

 
 


