
التعامل السیاسي: أزمتنا كإنجیلیین
د. ق. مارك البرتون، مدیر كلیة فولر  لالھوت

وقد . 2018 أبریل  16یوم  شیكاغو في ویتون كلیة في عقد اإلنجیلیین للقادة خاص لقاء في الخطاب ھذا البرتون مارك ق. د. ألقى 
.تم تنقیح ما یلي بناء على مالحظاتھ في سبیل التوضیح وتوفیر المزید من الخلفیة للمقتطفات التي نشرت في أماكن أخرى

أعمق ھما العالم ألجل المسكوبة ورحمتھ العظیمة هللا محبة إن المسیح. یسوع إنجیل ھو األمل داخلنا في یبعث وما ھنا معاً یجمعنا ما 
الرب" ھو "یسوع بأن المشترك اعترافنا یشیر اإللھاء. أو المنافسة أو الخطر أو التھدید إمكانیات أي من حكمة وأكثر وأقوى وأوسع 

واحد وإیمان واحد رب إلى آخر: شيء أي أو شخص أي بھ یقارن ال ما إلى أیضًا یشیر أنھ كما الجوھریة، إیماننا شھادة إلى 
.ومعمودیة واحدة وإلھ وأب واحد لنا جمیعاً

المسیح عرفت إذ شخصیاً، لي المھد ھویة ھي اإلنجیلیة الھویة تكن لم اإلنجیلیة. ألسرتنا وامتناننا العمیق حبّنا أیضًا ھنا إلى یجذبنا 
مخلص متأمل فكر فیھ فوجدت اإلنجیلي المذھب على عثرت المسیح في ثانیة مولود كشخص لكنني حیاتي. في البلوغ مرحلة في 

اإلرسالیة وحماس والروح العقل اتساع فیھ ووجدت باإلیمان فیھ نضجت الذي المكان فإنھ قلبي، موطن ھو الفكر ھذا وأصبح ودیع، 
.التي تھمس لي جمیعاً أنني في مكاني

جمیعاً بھا نشعر التي والحیرة والغضب والحزن القلق من اللقاء ھذا ینبع وإنما اإلنجیلي، بالفكر لالحتفال مناسبة لیس اللقاء ھذا أن إال 
مما اإلطالق، على مقبول غیر اآلخر الحزب مرشح أن الحزبین كال في المسیحیون وجد فقد جمھوریین. أم دیمقراطیین أكنّا سواء 
معقدة المطروحة القضایا فیھ كانت وقت في حقیقي خیار أي دون محاصرون بأنھم الكثیرون وشعر عنیف، انقسام إلى أدى 

اإلنجیلیون القادة یجتمع عندما الرثاء. ألجل المسیح جسد فیھا تجمّع التي األخیرة أو األولى المرة ھذه لیست للخوف. ومستدعیة 
للمثابرة، وقتاً لیس الوقت ھذا أن أرى لكنني اإلنجیل. عمل في بالمثابرة اشتھرنا فقد المتفائل، األمل بروح ذلك یكون ما غالباً أمثالنا 

بل إنني أشعر سخصیاً باحتیاج ملحّ للتوقف والصالة واالستماع واالعتراف والتوبة، وأرید إن أدعوكم للمشاركة معي بھذه األفعال.

الوضوح إلى یوصلنا أن یستطیع ) 8:  16(یوحنا دینونة" وعلى بِرّ وعلى خطیّة على العالم یبكّت " الذي القدس الروح سوى أحد ال 
تواجھنا التي الجوھریة األزمة إن  االقتناع: ھذا إلى وصلت لقد التبكیت ھذا إلدراك سعیي أثناء وفي نواجھھا. التي األزمة شأن في 

.ھي أن إنجیل یسوع المسیح قد تعرض للخیانة والفضیحة من قبل حركة إنجیلیة قد خالفت نزاھتھا األخالقیة والروحیة

أوباما أو ھیالري أو بترامب األزمة جوھر یتعلق ال . هداخلمن  نابعةأزمة ھي بل اإلیمان بیت خارج من مفروضة أزمة لیست ھذه 
عن األزمة تنشأ وإنما العلیا، المحكمة أغضاء تعیین أو المثلیّة عن جداالت أو اإلجھاض أو مولر أو كومي أو االنتخابي النظام أو 

أمام اآلن والمعروض مزیّفاً. سارّاً  خبراً اإلنجیل من جعل والذي القضایا ھذه مع اإلنجیلیّة الحركة بھ تعاملت الذي الضارّ األسلوب 
والمادّیة المرأة وإذالل  العنصري التعصب من وكامنة عدیدة وأشكال الظاھر اإلنجیلي الفكر بین فیھ جدال ال تواطؤ ھو الجمیع 

الوقت ھذا وفي أساسنا. عن تكشف سوف فإنھا  یسوع قال وكما الریاح، وھبّت األنھار وجاءت المطر نزل فقد  السیاسیة. والسیطرة 
.من التاریخ، ما كشفتھ العواصف في الحركة اإلنجیلیّة ھو أساس لیس من الصخر المتین بل من الرمل

 
الشخص كان إذا وبما "اإلنجیلیّة"، لمصطلح تعریفاً یضع أو یمتلك بمن األمر یتعلق ال . اللغةمستوى على تحدث أزمة لیست ھذه 

في حالیاً لالستخدام صالحاً "إنجیلي" المصطلح كان إذا ما مناقشة والمھم الشرعي من إنھ الفئة. ھذه إلى ینضم أن یختار ال أو یختار 
األزمة. ھي ذاتھا بحد لیست المناقشة ھذه لكن وسیاسیاً. دینیاً المحافظ األبیض الشخص غیر شيء أي عن للتعبیر المتحدة الوالیات 
الممكن من كان إذا ما نناقش قد بھ. ننادي الذي اإلنجیل تجسید في وفشلنا حیاتنا مستوى على بل قاموسنا مستوى على لیست فاألزمة 

.أو من الواجب إصالح كلمة "إنجیلي"، لكن ما یجب أن نواجھھ ھو اإلفالس الحالي الذي یراه الكثیرون في أسلوب الحیاة اإلنجیلیة

في یتجلى اإلمریكیة اإلنجیلیة للحركة المتنوع الواقع إن  االنتماء.أو  الطائفةأو الجماعي الوالء مستوى على  تظھرأزمة لیست ھذه 
سلباً) أم (إیجاباً الیوم ومقسّمین مفروزین لكننا واحدة، منظمة نشكّل وال رسمي ھیكل أو قیادة أو سلطة تسلسل لدینا لیس القاعة. ھذه 
یسمّون ومن أصولیین أنفسھم یسمّون من بین وضوحاً أكثر تفرقة صنع في البعض یرغب قد تاریخنا. مسار معظم على كنّا كما 

أن یمكن ولكنھا مھمة االختالفات ھذه انقساماتنا. أسباب لشرح المختلفة الجغرافیة المناطق أو التقالید إلى نشیر وقد إنجیلیین، أنفسھم 
.تؤول بسھولة إلى االستھداف أو اللوم، وإبعادنا عن دعوتنا بأن نشھد عن محبة هللا لعالم متعدد األوجھ

على یساعد تاریخ وھو ، 2016عام انتخابات قبل ما إلى ظلّھ یمتد مریعاً شبحًا نواجھ إننا . تاریخیة أزمةبل  جدیدةأزمة لیست ھذه 
والسلطة اإلنجیلیین بین ما حالیاً نشھده الذي الشنیع التواطؤ إن حولنا. من والظلم والقلق والغضب والخوف الحزن عمق تحدید 

فتواطؤ كإنجیلیین، التاریخیة عادتنا ھو التواطؤ ھذا أن حقیقة  ھو ذلك من أكثر والفاضح المؤلم لكن الكفایة، فیھ بما مریب الدنیویة 
الیوم یرتبط بتواطؤ الماضي ترابطاً مأساویًا مذھالً.



ورغم المسیطرة. والعرقیة الثقافیة السلطات مع دمّار تعاون أیضاً یوجد اإلنجیلیّون علیھ أكد الذي لإلنجیل اإلخالص تاریخ جانب إلى 
فوق المھیمنة الثقافة عن تدافع مدمرة اجتماعیة ذاتیة بمصلحة بعید زمن منذ تشبثوا اإلنجیلیّون أن إال اإلنجیل، بكلمة العمیقة ثقتھم 
فشلنا قد لكننا شيء، كل على الذات تفضّل التي الخطیة لعقیدة فھمنا في ساذجین لسنا نحن كالنفس. اآلخر لمحبة اإلنجیل وصیة وضد 

في إدراك خطئنا نحن في ھذا المجال.

یعني عندما حتى الذات، على التأكید لتبریر األحیان من كثیر في أدّت لكنھا ألنفسنا الموت إلى بیسوع المعلنة اإلنجیلیین ثقة تؤدِّ لم 
من المصلوب المسیح صلیب فضیحة لیست اإلنجیلي باإلنجیل الیوم المرتبطة الفضیحة إن اآلخرین. وموت معاناة في التواطؤ ذلك 
باإللھ فنربطھ نجازف منافق تشامخ عن تكشف والتي الصلیب، أمام بھا المعترف غیر غطرستنا فضیحة ھي بل العالم، خالص أجل 

الذي مات إلنقاذ الضعفاء والضیاع.

وفي سبیل التطبیق العملي لقد اخترت أھم أربع ساحات أرى فیھا ھذا االنتھاك للفضائل الروحیة واألخالقیة.

الساحة األولى ھي مسألة السلطة.

ثم أوالً للیھودي یؤمن: من لكل للخالص هللا "قوة ھو اإلنجیل إن بالسلطة. یتعلّق إقرار ھو الرب" ھو "یسوع بأن األساسي اعترافنا 
یجب وأنھ الرب، ھو یسوع أن نعلن فإننا هللا، ملكوت في نحیا ألن نسعى أننا بما وثقتنا. رجاؤنا ھو ھذا ). 16:  1(رومیة للیوناني" 

إذ الذي  أیضاً: یسوع المسیح في الذي الفكر ھذا فیكم "فلیكن بولس الرسول یقول الواقع. ھذا ضوء في أخرى قوة كل تصوّر إعادة 
الھیئة في وُجد وإذ  الناس.شبھ في صائراً عبد، صورة آخذاً نفسھ، أخلى لكنھ �. معادالً یكون أن خلسة یحسب لم هللا، صورة في كان 

).8-5 : 2كإنسان، وضع نفسھ وأطاع حتى الموت موت الصلیب" (فیلبي 

مرفوضة، مھمشة، بأنھا شعرت ناحیة فمن السلطة. مع معقدة عالقة الماضي القرن معظم في األمریكیة اإلنجیلیة للحركة كانت 
تقلیدأ الكنیسة داخل فرأینا بھا، متغزّلة وحتى الدنیویة السلطة وراء ساعیة ظھرت أخرى ناحیة ومن الكالم، عن ممنوعة مھزومة، 

لقد بالنجوم"). مرصّعة عبادة "أمسیة حضور إلى األعضاء بھ دعي مؤتمر في كنت أنني (أتذكر ثقافتنا في الظاھرة السلطة ألشكال 
والیمین األخالقیة" بـِ"الغالبیة عرف ما إلى غراھام، بیلي وقت من استمرت رقصة السیاسیة القوة مع اإلنجیلیة الحركة رقصت 
دوغالس لوزان، لحركة الفخري الرئیس قال كما نتیجتھ كانت التي مؤخراً األبیض اإلنجیلي التصویت إلى الشاي، حزب إلى الدیني، 

بیردسال، أنھ عندما تبحث في غوغل عن مصطلح" إنجیلي" تظھر اإلجابة "ترامب".

الیسار، ضد الیمین الثقافیة، االقتصادیة، السیاسیة، العنصریة، منھا السلطة قضایا من العدید حول إنجیلیة أزمة إلى ھذا كل یشیر 
ھدف كان بالسلطة الفوز لكن وھكذا. النساء، ضد الرجال السود، ضد البیض الفقراء، ضد األغنیاء الدیمقراطیین، ضد الجمھوریین 

الملكوت، ألجل أنھ باإلدّعاء حتى المسیح، یسوع باسم والسلطة اإلنجیلیین بین تحالف في الدخول یمكن ال یسوع. ھدف ولیس یھوذا 
).16 : 3دون انتھاك مبدأ التنازل عن السلطة المتأصل في عقیدة التجسد. "ألنھ ھكذا أحب هللا العالم حتى بذل ابنھ الوحید." (یوحنا 

سجن أو األمریكیة، الحربیة النزعة تناولنا إن سواء الحالیة. الوطنیة المناقشات في محوري أمر السلطة استخدام في اإلساءة  إن 
أو المسلحین، غیر السود للشباب الشرطة رجال قتل أو عام)، بشكل النساء معاملة سوء (أو # MeTooحركة أو الجماھیر، 
- الضرائب سیاسة أو األسلحة، استخدام تشریعات أو والبالغین، األطفال المھاجرین تجاه والجمارك) الھجرة (ھیئة  ICEتصرفات 

والتسلط والتحكم الھیمنة إلى تسعى التي القوة استخدام أسالیب مع الواضح اإلنجیلي التضامن إن بالسلطة. تتعلق األمور ھذه كل 
واالنتصار فوق الرحمة والعدالة تربط المسیح باستراتیجیات قیصر ولیس بخبر اإلنجیل السار.

 
الساحة الثانیة ھي مسألة العرق.

أخطأوا الجمیع أمھ. بطن في هللا من منسوج هللا، صورة على بإبداع مخلوق بالكامل، إنسان أنھ على شخص كل المقدس الكتاب یرى 
السجون في یرقدون الذین أولئك أو العنف، من ھاربین مجتھدین فقراء كمھاجرین یصلون الذین أولئك فقط ولیس هللا، مجد وأعوزھم 
الیھود من جدیدة إنسانیة تشكل الممیزة هللا شعب جماعة أن ھو القیامة ودلیل أحیاء، یقومون المسیح وفي أموات الجمیع الخاصة. 

والیونانیین، العبید واألحرار، الذكور واإلناث، وذلك شھادة لإللھ المُقام.  ھذا ھو مجد الخلیقة ومجد الخلیقة الجدیدة.

قصتنا في العنصري بالظلم المتعلق والطغیان العنف من الكثیر مع قصتنا بتداخل االعتراف البیض اإلنجیلیین نخن علینا یجب 
األصلیین األمریكیین لقصص الصادق السرد یمكن ال إنھ األحیان. من كثیر في فیھا المباشرة بمسؤولیتنا واالعتراف األمریكیة، 

دور تحدید دون المتحدة الوالیات تاریخ ضمن آسیویة أو أمریكیة جنوب أو أفریقیة أصول من األمریكیین أو الحمر) (الھنود 
واالقتصادیة  واالجتماعیة والسیاسیة الالھوتیة اختیاراتھم بھ ساھمت الذي الوقت ذات في الفداء إللھ شھدوا الذین البیض اإلنجیلیین 



أو  الموعد، أرض في الحیاة عن البیض لإلنجیلیین السعیدة الروایة من غائبة الخراب قصص نجد ما كثیراً اآلخرین. وظلم معاناة في 
ذوي األشخاص جمیع تقریباً أن رغم الیوم، البیض غیر باألشخاص لھ عالقة ال الماضي ظلم أن تدّعي معقّمة قصة في مدفونة 

البشرة الملونة یعانون من العنصریة ومترتباتھ كل یوم في جمیع أنحاء البالد، بما في ذلك الحاضرون في ھذه القاعة الیوم.

السنوات في الوطني خطابنا فیھا النار أشعل وقد األمریكیة، الحیاة یتخلل بھ المعترف غیر البیضاء اإلنجیلیة العنصریة واقع إن 
یروي لھا. المھینة تسمیتھ في قیمة بال ترامب الرئیس اعتبرھا التي الدول أو شارلوتسفیل، أو فیرغسون، إلى بالنسبة سواء األخیرة، 
عندما وأمین. صالح إلھ من مرسلون أنھم على األبطال ھؤالء األبیض اإلنجیلي التاریخ فیرى أمریكا، أبطال قصة األبیض التاریخ 

لمالیین تظھر التي األزمة فإن الدیني" الیمین تاریخ في رئیس "أفضل اآلن لدینا أن منتصرین البیض اإلنجیلیین بعض یعلن 
األشخاص ذوي البشرة الملونة ھي لیست إدانة لرئیسنا بقدر ما ھي إدانة لإلنجیلیین البیض وإنجیلھم العنصري.

الساحة الثالثة ھي مسألة القومیة.

أیضاً. عظیماً إسرائیل شعب یكون أن یجب فإنھ عظیماً، إسرائیل إلھ بكون أنھ االفتراض ھي الخاصة إسرائیل إغراءات إحدى كانت 
الشعوب" سائر من أقلّ ألنكم واختاركم، بِكم الربّ التصق الشعوب، سائر من أكثر كونكم من "لیس بأنھ هللا یذكّرھم أن إذاً عجب ال 

تتأسس أن بل لشعبھا، كحق أو الذاتیة، عظمتھا في تتمحور ال أن یجب الوطنیة حیاتنا أن إسرائیل إلھ عظمة تذكّرنا ). 7:  7(تثنیة 
على االمتنان واإلخالص والتواضع أمام هللا و(من العھد الجدید) على خدمة هللا الذي أعطى ابنھ من أجل محبتھ للعالم.

والنجاح السلطة وراء وللسعي باألولویة، والوطنیة اإلقلیمیة وللتصریحات نحن، لنا مكانة القومیة تعطي المخالف النقیض على 
ذات فالقومیة للعبادة، الصحیح الترتیب في أخطأنا أننا القومیة لنا تكشف النصر. على واإلصرار العنف ولتشریع والھیمنة، والسیطرة 

الدوافع الدینیة تحوّل هللا إلى إلھ مصغّر یخضع لما نریده.

والحروب واألدیان العالمي واالقتصاد السیاسة من معقد عالم في البشریة، للقوى المتغیّرة الخریطة من جزء القومي الكیان إن 
األولى الدرجة في أو مركزیًا مكاناً لیس لكنھ الملكوت، لقیم المسیحي الھرمي التسلسل في شرعي مكان للدولة والعولمة. واألسواق 

وھو لیس مكانًا یحلّ مكان سلطة هللا.

ال أنھا أثبتت التي للوثنیة احتضان ھو  شيء كل فوق عنھا وتدافع األولویة وتعطیھا بأمریكا تروّج لحملة البیض اإلنجیلیین اعتناق إن 
قیم بالتأكید ھي األمم، میدان في أو داخلیا سواء القانون، وسیادة والھجرة الحدود ذلك في وبما الدولة، احترام إن لكارثة. إال تؤدي 

الفقر تحدیات تواجھ دول وباألخص األخرى، الدول تجاه المھین الخطاب استخدام مع االنخراط لكن عنھا. الدفاع یمكن مشروعة 
نراھا أننا أخرى أوقات في ندّعي التي الشعوب ینتھك أنھ كما اإلنجیل، وحقیقة وقیمة كرامة ینتھك بل فحسب یربك ال والحرب، 
في سنویاً الدوالرات مالیین األمریكیون اإلنجیلیون ألیھا یرسل التي الشعوب نفس أنھا أعجب وما ونحبھا، ونشاركھا ونخدمھا 

لكنھ النقاش، ذلك صعباً كان مھما أسالیبھا، و الھجرة قوانین حول شرعي نقاش إجراء بالتأكید الضروري من والتبشیر. اإلرسالیات 
إن تأسس النقاش على افتراضات قومیة فھو مشوه من بدایتھ.

السارّ الخبر إنجیل نعیش أیضًا نحن لكننا األخرى، الدول نحو واستبدادیاً وازدرائیاً مشیناً الحالیة األمریكیة اإلدارة خطاب یكون قد 
حول المناقشات تكون أن بد ال بالتعددیة، تتصف دولة في الذاتیة. مصالحنا تھدد اھتمامات أو احتیاجات أي نتجاھل عندما المزیف 

خالل من الذاتیة المصلحة یؤیدون البیض اإلنجیلیین أن یبدو عندما ولكن منطقیة. أنھا مع للجدل، مثیرة الھجرة سیاسة مثل أمور 
خطاب سیاسي قومي مھین لآلخرین، فإن اھتماماتنا األساسیة ال تعكس یسوع المسیح بل تعكس قلباً بارداً مھتماً بمصالح البیض.

ذلك یعني وال ممیزة. جدیدة حیاة إلى دعوتنا من جزء فھذا یسوع، حیاة من یتضح كما العدو، یحب إلھ اتّباع هللا شعب على یجب 
الخارجیة بالسیاسة یتعلق فیما ضمیرنا مخاطباً شدة، أكثر لمعیار هللا شعب یُخضع لكنھ المبدأ، لھذا للدولة الخارجیة السیاسة إخضاع 

نحو مواطني الدول األجنبیة حتى وإن كانت عنیفة، إذ یحبھم هللا كما یحبنا.

الساحة الرابعة ھي مسألة االقتصاد.

ومن لألمانة مدعو اسرائیل شعب كان والضعفاء. الفقراء على العطوف هللا قلب وتجاھل المقدس الكتاب قراءة جدا الصعب من 
واألرامل. والغرباء الفقراء وإعالة إغاثة مع العام، الصالح اجل من واالدارة الشخصیة، الثروة على الحدود وضع األمانة ھذه ضمن 
نحو ینحني إلھ ھو المسیح یسوع في المعلن اإللھ ھو الذي إسرائیل إلھ أن اتضح لقد طویل بوقت الحرة السوق رأسمالیة   ظھور فقبل 

الرحمة والعدالة للفقراء. ولقد كانت ھذه واحدة من أبرز أولویات إسرائیل وممارساتھا.



یجب حیاتنا. تشوه والثروة المال تحیزات تشعلھا التي والطمع القوة أخطار إن العامة. خدمتھ فترة طوال القضایا ھذه یسوع حیاة تؤكد 
األمور ھذه كل ترتیب یعید الذي اإللھ تعكس أن واالجتماعیة االقتصادیة الممارسة وفي الرؤیة في األمینة المسیحیین حیاة على 

لتحقیق مقاصد الملكوت. على الممارسات االجتماعیة للكنیسة أن تُظھر حضور هللا كالنور والملح في عالم مظلم وبال طعم.

أھمیة تھمّش بطرق األخروي الدھر یفھمون األحیان بعض وفي األرضیة، الحیاة أھمیة حول األمریكیون اإلنجیلیون انقسم ما كثیراً 
والتي المشتركة مائدتنا في نتذوقھا التي والكرم النعمة بنفس مرئیة تكون أن یجب  وكرمھ هللا قلب نعمة أن إال العرق. أو االقتصاد 

نُظھرھا نحو قریبنا.

في وتغییرات قوانیناً یشرعون ثم للمجتمع، ومفید عادل ھو ما عن والثریة البارزة األماكن في البیض اإلنجیلیون یتحدث عندما 
واإلعالة الخدمات تخفیض مع ذلك من أعلى ھو ما إلى السكان من ٪  1أعلى وترفع الدولیة الدیون من المزید تخلق الضرائب 

أتباع كونھم مع ھذا یتوافق كیف نسأل أن فعلینا لالشمئزاز)، مثیرة "استحقاقات"  أنھا على تنتقد (والتي والفقراء والمعوقین لألطفال 
التغییر محرضو یقوم عندما ولكن مجتمعنا، في الضعیفة للفئات االجتماعي الدعم تفاصیل مناقشة من بد ال أنھ المؤكد من یسوع. 

٪ من السكان  فإنھ یصعب تمییز آثار قصة اإلنجیل التي یجب أن تظھر في الشفقة، ما بال العدالة.99بخدمة مصالح النخبة وتجاھل  

:  1(فیلبي المسیح" یسوع یوم إلى یكمّل صالحاً عمالً فیكم ابتدأ الذي أَنّ " واثقاً معترفاً، الركوع على یجبرني ھذا كل استیعاب إن 
حیاة تجسید إن المذنبین. من أنني أعرف أنني إال اإلنجیلیة، نظري بوجھة أو بي لھ عالقة ال ھذا كل أن أعتقد أن أود أنني رغم  ). 6

الھوت لكلیة رئاستي مجال في خطیرة مترتبات ولھا معرفتھ، أو رؤیتھ أستطیع مما أكثر بي تلتصق دینونة ھي سيء بشكل اإلنجیل 
القیادة)، من العلیا المستویات في األقل (على البیض ثقافة علیھا یغلب ذلك ومع عرقیاً التنوع شدیدة كلیة وھي مرموقة، إنجیلیة 
تعضید في تقصر لكنھا المرأة وخدمة قیاده بقوة وتؤید الغربي، العالم نحو الغالب في موجھة تزال ال ولكنھا دولة  70طالبھا ویمثل 

صوتھا. 

لھویتنا العلیا الدعوة ھي التي العظمى المأموریة  28إصحاح متى یتضمن متى. إنجیل نھایة في مسجل شيء ھو األمل لي یجلب ما 
فانطلقوا تلمیذاً عشر األحد "وأمّا ببساطة: النص یقول نفسھا. العظمى المأموریة تسبق التي الجملة نالحظ ما نادراً ولكن اإلنجیلیة، 

أقل لعدد العظمى المأمورة یسوع أعطى لقد شكّوا." بعضھم ولكن لھ، سجدوا رأوه ولمّا یسوع. أمرھم حیث الجبل، إلى الجلیل إلى 
إلى المتشككین مع المؤمنین یدعو یسوع نرى البدایة منذ متشككین. ومعھم متأكدین غیر مؤمنین كانوا كما ، 12الكامل العدد من 

التوبة موقف لنأخذ دفاعي، موقف اتخاذ من فبدالً أیضاً. األمریكیین اإلنجیلیین نحن استخدامنا على قادرا الیزال فربما المھمة، 
إلى البدایة من هللا مھمة ھي اإلنجیلیة المھمة إن لقبنا. قلب في ھو الذي "اإلنجیل" لـ حقیقیین أتباعاً بعد یجعلنا سوف هللا بأن والتفاؤل 

النھایة.

الشخصي التغییر إلى یقودنا و التوبة إلى ینقلنا نعمة عمل العمل ھذا فلیكن الحقیقي، العمل أجل من ھنا المسیح یسوع الرب یجمعنا 
والنظامي ویحرّكنا نحو عمق أكبر في حیاة هللا وقلبھ.


