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During the last year, Lebanon faced a trifecta of 

calamities: The mass uprisings, the Coronavirus

pandemic, and the explosion at the port of Beirut on 

August 4th, 2020 which led to some 204 deaths, as 

well as more than 6,500 injuries. These came on the 

heels of a decade of extreme humanitarian turmoil 

and were defined by an ever worsening economic, 

financial and social crisis throughout.

In the midst of all this, the Lord brought Ps 39:7  to our 

minds when he said, “and now, O Lord, for what do I 

wait? My hope is in you.” He empowered us to look at 

Jesus. During this turmoil we needed to be His heart, 

hands, and feet. In response to the year’s various 

crises, each of our ministries jumped in headfirst to 

provide relief to the surrounding community hand 

in hand with the local church. Everyone pitched 

in, teaming up with one another. In a sense, albeit 

tired and stretched thin, this year has revitalized our 

ministries and the local church. This impact report 

describes each of our ministries in greater detail 

and how the Lord used us to serve our neighbors, 

regardless of social status or religion.

I would like to thank all of our partners, the LSESD 

board members and our sister ministry, the Middle 

East Bible Outreach (MEBO), for all of the assistance 

and support that they have provided us with. The 

relief work we carried out this past year could not 

have been completed without the help of our faithful 

partners across the world.

We are grateful for your continued support and 

prayers for Lebanon as a country and a people. Our 

role as the Church is to plant those seeds of hope 

and healing that God has given us to help provide a 

brighter future for the communities we are serving.

A Message
 from the CEO

Nabil Costa
Chief Executive Officer |  LSESD

Amid Rubble

A Global 
Partnership 

of Faith

Scott Gustafson
 Executive Director

Middle East Bible Outreach | MEBO

2020 was a year none of us expected, planned for, 

nor wanted. I’ve been surprised this year by the 

‘hits’ that just keep coming in Beirut, and equally 

surprised by the community of believers there and in 

the broader Middle East whose story is continually 

shaped, even in tragedy, by the remarkable hope of 

the gospel. Leslie Newbigin says:

“the church is a community of hope…

 that lives in such a way as to demonstrate 

and illustrate and illuminate hope

 in something other-worldly. 

They exist for the sake of those

 who are not members, as sign, instrument

 and foretaste of God’s redeeming grace

 for the whole life of society.” 

- from The Gospel in a Pluralist Society-

Though we’ve been separated by an ocean for most 

of this year, it has been a privilege to bear witness 

to this story of hope through an unprecedented level 

of global partnership between churches, individuals 

and foundations and the LSESD/MEBO family. The 

LSESD/MEBO family of ministries is dedicated to 

strengthening the witness of the church, and the 

outpouring of support this year amidst economic 

uncertainty has enabled this even in the midst of 

disaster. You, through your partnership, were an 

integral part of this community of hope. Local churches 

in the Middle East may be suffering materially, but 

they are thriving in great spiritual depth and vigor as 

they believe and live out the Gospel in the midst of 

their communities. 

This year MEBO’s role has been critical as the economic 

and banking situation worsened in Lebanon. We were 

able to serve the family of ministries by facilitating 

many new partnerships and stewarding funding that 

was generously given in the wake of the financial 

crisis and Beirut explosion. Through partnership, the 

global Church was able to demonstrate the gospel 

alongside our brothers and sisters in the Middle East.

As we look forward to 2021, we invite you to continue 

to Plant Seeds of Hope with us by equipping the 

church, delivering inclusive education and providing 

relief and development. We are privileged to join 

hands in partnership, linking the global church with 

the LSESD family in Lebanon, Jordan, Iraq and Syria 

as they embody the gospel in their self-sacrifice, 

service and love. Thousands of families have been 

touched by this amazing family of ministries and the 

network of partner churches in the Middle East in 

2020, and we humbly look forward to what God has 

in store in 2021. 

Thank you for your partnership in the Gospel and for 

being part of this community of hope.
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His Mission, 
Not Ours

Alia Abboud
 Chief Development Officer
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MERATH
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ABTS | Arab Baptist Theological Seminary
DMAH | Dar Manhal Al Hayat (Publication House)

BCYM | Baptist Children & Youth Ministry
MERATH | Middle East Revive & Thrive (Relief)

SKILD Center | Smart Kids with Individual Learning Difficulties
BBS | Beirut Baptist School

EQUIPPING THE CHURCH

RELIEF & DEVELOPMENT

INCLUSIVE EDUCATION

LSESD’s approach is 
a holistic, integrated 
one that reflects the 
full meaning of the 

Gospel as Word and 
deed, proclamation and 

demonstration.
Wissam Nasrallah
Chief Operations Officer

 LSESD

As we move forward as one family of ministries 

seeking to strengthen the witness of the church, our 

new logo marks a fresh start in 2021.  The olive branch 

is a symbol for peace, the 7 leaves connected to the 

branch representative of the family of ministries, and 

the 3 fruit remind us of the trinity and our 3 purposes, 

R e b r a n [ c h ] i n g
New Look, Same Mission!

bearing fruit while attached to the vine. We start the 

new year with a renewed commitment to abide in the 

Vine and be unified in the mission of empowering the 

church in the Middle East to communicate the Good 

News of Jesus Christ through outreach, education, 

and love of neighbor.

MEBO is the US non-profit partner for the family of ministries in the Middle East. MEBO 

runs very efficiently and stewards donated funds to ensure the maximum amount gets to 

beneficiaries. Our administration and fundraising expenses have not exceeded 10% in many 

years, and this last fiscal year were only 3%. 

MEBO 20/19 Financial Report
M E B O  4  y e a r  D o n a t i o n s  a n d  A d m i n  E x p e n s e s

Fundraising                   Administration              Total Donations
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200
children destressed and 

expressed themselves 
through play therapy

Helped 160
 individuals repair 

 their homes

517 Camps in a Box
benefitted around 

1,060
children

>16,800
ready meals

 provided

>80
displaced  

individuals housed

Contributed 
to rebuilding 5 
schools

18,000
hygiene kits
prepared

2,200 
food vouchers 
given

Distributed 150
booklets providing  
advice and support 
for teenagers

& 300
 Wise Parenting  
books to parents

Help Beirut Assistance Provided 
Through November 2020

 www.mebo.org/helpbeirut

E Q U I P P I N G  T H E  C H U R C H

Nearly 2 million raised 
for Beirut Emergency 
Response projects 
due your generosity!
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“Looking back at the past 10 years, we can see how 

God was always in control of our lives. When the 

civil war forced us out of our country, we thought we 

would never come back. We had lost our home and 

most of our belongings, and Syrian law had classified 

my husband as having illegally abandoned his job. 

When we came to ABTS, we didn’t know what to 

expect. We thought we would serve the refugees 

that were displaced like us. This year, as we neared 

graduation, everything changed. We found out that 

the state had put out an exemption for people like 

my husband, which made it possible for us to go 

back. As we discussed the matter with our teachers 

and our pastor, we decided to go back home after 

graduation.”

Rafed and hiba, bachelors of theology, from syria

www.abtslebanon.org

30

181

76

>240

82

Number of ABTS graduates

Number of ABTS students

Youth impacted by Khebz w 
Meleh in Lebanon

COVID RESPONSE

Number of medical  
workers hosted

BLAST RESPONSE

Number of people hosted 
after the Beirut Explosion

K e y    

      F i g u r e s

K e y

      F i g u r e s

www.dar-manhal-alhayat.com

رًة:  يارا تُراقب أصدقاءها متفكِّ
كانت

»ماذا أُتِقن أنا؟ وما هي موهبتي يا تُرى؟«

لنَر كيف ساعد األصدقاُء يارا في معرفة 

موهبتها، وكيف أيقنت أنَّ لكّل

ولٍد ما ُيميِّزه؟

وأنت ما هي موهبتك؟ 

لنقرأ هذه القّصة ونكتشفها مًعا.

أطفال | قّصة

1

جميل

           وحكيم

إيمان ثروت لويس

من ٧ إلى ١٢ سنة

ُخطَّة هللا

لَة
ِ
للعائ

جون كوبلينتز

لَة
ِ
للعائ ُخطَّة هللا

يرافقها  ما  مع  العائلّية  الحياة  بجوِّ للعائلة«  الله  كتاب »خطّة  يعُبق 

من صخب األوالد، وجدول األعامل املزدحم، والُفكاهة غري املتوقَّعة، والوجبات 

مولوًدا، باإلضافة  العائلّية، والكوارث الكبرية والصغرية، واألّمهات اللوايت ينتظرَن

إىل العبادة، واإلميان، واألمل. 

ُيخاطب هذا الكتاب اآلباء الذين يرغبون يف قيادة عائالتهم يف طريق 

يف  والسالم  الهدوء  عن  يبحنَث اللوايت  األّمهات  إىل  بالحديث  يتوّجه  كام  الحّق. 

وسط اإلحباط. كام ُيعنى أيًضا بالشاّبات والشباب الذين يواجهون املصاعب التي 

وراء  السعي  تجّنب  يرغبون يف  الذين  األهل  إىل  ويتوّجه  النضج.  ترافق مرحلة 

مع أنفسهم ومع  مباهج العامل. إنّه كتاب لألشخاص املستعّدين للتعامل بصدٍق

عائالتهم والتمّتع بالقداسة. 

ُيقّدم كتاب »خطّة الله للعائلة« تعليامت عملّية وتدريجّية، لتدريب 

فصل،  عتناء بالوالَدين املسنَّني. ويف نهاية كّل
األطفال، ووضع معايري للتعارف، واال

للدراسة، كام هناك أسئلة عملّية تُساعد يف  توجد أسئلة مُيكن استخدامها كدليٍل

تطبيق األفكار التي تّم تناولها. 

»خطّة الله للعائلة« هو أكرث من مجّرد كتاب، بل هو كنٌز، وإرث من  إنَّ

الحّق، ودليل للعائالت والكنائس واألفراد الجاّدين بشأن األمور املتعلّقة باألبدّية. 
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طبعة ُمَنقَّحة وُمَوسَّعة

هنري وريتشارد بالَكبي

وكلود كينغ

معرفُة َمِشْيئِة هللاِ واْلعَمُل ِبَها
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الحياُة مَع

هللا

أسلوب حياة  إىل  املؤمنني  ه  لُينبِّ  »
الله مع  »الحياة  كتاب  الله حقائق  استخدم  السنني،  مرِّ عىل 

وثيق، ومّيزوا  جذرّي. ونتيجة لذلك، تعّرف املاليني من الناس بالله بشكٍل يتمركز حول الله بشكٍل

صوته، وفهموا خطّته لحياتهم. 

فيها عن خطّته، وطرقه، وعمله.  يدعوك الله إىل اختباره من خالل عالقة محّبة وثيقة، يكشف لَك

كيف تتعّرف عىل صوته حينام  ومن خالل املبادئ الكتابّية املوجودة يف هذا املنهاج، يعلّمك الله 

يفعل من  أن  يريُد ماذا  يكلّمك، ومتّيز عمله من حولِك، وتوفًّق بني حياتك وطرقه، وتكتشف 

خاللك، وتتجاوب مع عمله يف حياتك. 

إليه يف العمل الذي يقوم به. وعندئٍذ، ستخترب  وعندما ترى أين يعمل الله، تستطيع إًذا أن تنضّم

يف حياتك عمل الله الذي يستطيع هو وحده أن يقوم به. 

هللا يعمل من حولِك. فهل تنضّم إليه؟

الحياُة مَع

هللا
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الحياُة مَع
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الدراسة  تعزيز  عىل  القادة  تُساعد  التي  واملوّسعة  املنّقحة  الطبعة  هو  املجموعة قائد  دليل 

تُساعد عىل  أسبوًعا، كام  والتي تستغرق 13 مبيًعا،  األكرث  الله«  »الحياة مع  الكالسيكّية ملنهاج 

عىل مستوى الكنيسة عاّمة. إّن الروحّي تخصيص نهاية أسبوع لهذه الدراسة أو الرتكيز عىل النمّو

دليل القائد هذا ُيساعد قائد املجموعة يف تقديم حلقات دراسة كتاب »الحياة مع الله« الذي 

بيعت ماليني النسخ منه يف جميع أنحاء العامل.

الكتابّية واملُعارَصة، سيفهم املشرتكون حقائق »الحياة مع  التوضيحّية  فمن خالل فحص الصور 

أفضل كجسد املسيح،  عىل العمل بشكٍل الكنائَس الله« السبع ويطّبقونها. وسوف ُيساند املنهاُج

بينام يفهم األعضاء كيف يختربون الله ككنيسة. 

ا لجميع  مبحتوى جديد للمناقشة، كام أنّه يتضّمن توجيًها تدريجيًّ دليل قائد املجموعة تحديث تّم

أسابيع الدراسة، ويحتوي أيًضا عىل مساعدة إدارّية. 

معرفُة َمِشْيئِة هللاِ واْلعَمُل ِبَها

الّلـــه معنــا 

ومــن دوننا

ة ــة والجمــال والقــوَّ الحتميَّ

بثالــوث ــة  للوحدانيَّ

الُمطَلقة ــة الوحدانيَّ مقابل

د. عامد شحاده

مشكلًة ميثُِّل ه  ولكنَّ ة،  اإللهيَّ الطبيعة  جامل  رسُّ هو  ثالوثًا  بوصفه  الله  إنَّ

ح الدكتور عامد شحاده يف هذا اإلنتاج الصادر  طلقة. يوضِّ ـُ ة املـ ألتباع الوحدانيَّ

الرصاع  عن  الكشف  بواسطة  الثالوث  ة  حتميَّ ة،  واإلنجليزيَّ ة  العربيَّ باللّغَتني 

وأديان  فلسفاٍت يف  يظهر  والذي  ا،  تاريخيًّ طلقة  ـُ املـ ة  الوحدانيَّ واجهته  الذي 

عىل  الرصاع، عالوًة لهذا  بوصفها حالًّ بثالوث  ة  الوحدانيَّ الكتاُب م  ويقدِّ ة.  عدَّ

انسجام عقيدة الثالوث مع املنطق. كام يكشف الكتاب عن جامل الثالوث يف 

صفات الله الواحد والوحيد داخل الخليقة )الله معنا(، بحيث ينبع  كَون تجلِّ

ة العاملة بني اآلب واالبن والروح القدس خارج الخليقة  من العالقات الرسمديَّ

الله  تواضع  يف  ذروته  إىل  الثالوث  تجلِّ وصول  الكتاب  ح  ويوضِّ دوننا(.  )من 

ة  ة الفائدة من هذا الكتاب، فهي يف الكشف عن قوَّ ا قمَّ ه إلينا بجسد. أمَّ
مبجيئ

ة لدى تطبيقه عىل الحياة. الثالوث املغيِّ

التي  ة  الغنيَّ بالحقائق  ُمعزَّزًة لله  تهم  ومحبَّ عبادتهم  املسيح  أتباع  سيجُد

ة املُطلقة ما ُيساعد عىل انقشاع  يحتويها هذا الكتاب. كام سيجد أتباع الوحدانيَّ

س. شة بشأن الثالوث، وإزالة العقبات لَفْهم رسالة الكتاب املقدَّ أفكارهم املشوَّ

Jordan Evangelical ورئيس س مؤسِّ هو شحاده عامد د.

التي  ة، الثقافيَّ ة جيليَّ
اإلن الهيئة ،Theological Seminary

هوت  الالَّ أستاذ وهو 1991م. عام األردن ن، عامَّ يف ست تأسَّ

من  ات والرياضيَّ العلوم يف بكالوريوس عىل وحاصل ظامّي، النِّ

يف  ودكتوراه ماجستي وعىل دياغو، سان يف كاليفورنيا جامعة

بعد  ما دراسات عىل عالوًة هوت، لالَّ داالس ة يَّ كلِّ من هوت الالَّ

يف  أدنربه جامعة ومن بلجيكا، يف ة هوتيَّ الالَّ راسات الدِّ جامعة من الدكتوراه

وله  ة، واإلنجليزيَّ ة بالعربيَّ واملقاالت الكتب من عدًدا عامد د. ألََّف اسكتلندا.

الجامعات  من عدٍد يف متكلِّم وهو ة. والبرصيَّ ة السمعيَّ التسجيالت من الكثي

عًدة. ة جنبيَّ
وأ ة عربيَّ بلدان يف واملؤمترات والكنائس هوت الالَّ اِت يَّ وكلِّ
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ا يتألَّف الوعظ الجيِّد؟ ممَّ

فهمه،  يسهل الذي الكتاب هذا في هيلم« »ديڤيد القسُّ يعرض

كار الرئيسيَّة حول ما يجب 
بين، األف اظ والمتدرِّ والمكتوب للوعَّ

ًرا أمينًا لكلمة هللا. اإليمان به وما يجب تحقيقه لتصبح مفسِّ

خطوة  الوّعاظ  وتوجيه  العملّي اإلرشاد  تقديم  عن  ففضاًل

نا هذا الكتاب القصير جميًعا للتعرُّف على الوعظ  بخطوة، يعدُّ

د عندما نسمعه. الجيِّ

الكتابعنالوعظالتفسريّي ديڤيدهيلميفهذا كتبه كانما الكتبالتيقرأتها، »منبنيكلِّ

الراعي  ،Matt Chandler تشاندلر مات ~ اإلطالق.« عىل وإفادة وإيجازًا نفًعا األكرث هو

~ الكنائس. لزرع 29 أعامل خدمة ورئيس تكساس؛ داالس، ڤيليدج، لكنيسة الرئيس

عن الوعظ، وكان بوسعي تخصيص كتاب واحد  بصدد تدريس فصل درايسٍّ »إن كنُت

فإنَّه من  أختاره.  الكتاب هو ما  املادَّة، فقد يكون هذا  يقرأوه إلمتام  للطالَّب يك  فقط 

ما أظهره  معاً. إنَّ م موضوًعا للمبتدئني ويرشد ذوي الخربة يف آٍن النادر إيجاد كتاب يقدِّ

أن  أصلِّ وأنا  وتشجيًعا.  وإرشاًدا،  وتوبيًخا،  تبكيًتا،  كواعظ  مينحني  تواضع  من  ديڤيد 

الراعي األكرب للكنيسة  ،Mark Dever ~ مارك ديڤر يفعل األمر نفسه بالنسبة إليك.«

~ .9Marks ة يف كابيتول هيل، واشنطن العاصمة؛ ورئيس خدمات املعمدانيَّ

من  فعله يجب وما فهمه يجب ما حول بعناية ومنسوًجا ُمقنًِعا ًصا ملخَّ هيلم لنا م قدَّ »لقد

،R. Kent Hughes هيوز كينت ر. ~ ». مهمٌّ لكتاب إنَّه الله. كلمة من األمني الوعظ أجل

~ إلينوي. ويتون، كولدج، لكنيسة األكرب الرشيّف القس

‘جوردن  كلية  الاّلهوت من  حاصل على ماجستير في  ديڤيد هيلم: 

ي ترينيتي’ في 
- كونويل’ الالهوتيَّة. وهو الراعي القائد لكنيسة ‘هول

ع  تشجِّ الَّتي  سيمون  شارلز 
ت أمانة  هيئة  مدير  أنَّه  كما  شيكاغو. 

حيث  بالكلمة،  الوعظ  عن  يكتب  وهو  الوعظ.  في  العملّي التعليم 

The« كتب مقاالت كثيرة في الوعظ التفسيرّي. وهو مؤلِّف كتاب

األولى«  األجزاء »بطرس  إلى  باإلضافة   ،»Big Picture Story Bible

سير الوعظ بالكلمة، 
س الثانية« و»يهوذا« من سلسلة تفا

و»بطر

 .Crossway »مها دار النشر »كروسواي التي تقدِّ

ديڤيد هيلم
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شيوخ الكنيسة

ا« سهل  يف هذا الكتاب الذي يستخدم لغة الحوار، يضع القس جريَمي رين »وصًفا وظيفيًّ

س بخصوص قيادة الكنيسة.  الفهم يتعلّق بعمل الشيوخ، ويستند إىل تعاليم الكتاب املقدَّ

ُيقّدم هذا الكتاب إرشادات عملّية للشيوخ الجدد، كام ُيساعد أعضاء الكنيسة عىل فهم 

ع هذا الكتاب املوجز، القادة عىل تبّني دعوتهم بالنعمة  قادتهم الروحّيني ودعمهم. ُيشجِّ

والحكمة ووضوح الرؤية. 

ة  املحليَّ الكنيسة شيوخ هوّية موضوع حول س املقدَّ الكتاب يقوله ما رين جريَمي »يكشف

الكتاب  هذا الشيوخ يقرأ أن ميكن جذريًّا. مفيد وبوضوٍح جديدة بطريقة ونشاطهم

ودعمهم.« قادتهم أجل من الصالة عىل الكنيسة أعضاء سيساعد أنَّه كام لفائدتهم، مًعا

~ أوهايو. كليفالند، يف ،Parkside كنيسة راعي بيغ، أليسرت القّس ~

ضخمة يف تأسيس الهيكل التنظيمي  »ساعدت خدمة »العالمات التسع« كنيستنا مساعدًة

ة  كتابيَّ
ستثناء، فإنَّه أمني من الناحية ال

ة وأمانة. وهذا الكتاب ليس ا يف الكنيسة بفاعليَّ

 ،The Summit Church قائد يف كنيسة القس جاميس ديـڤيد غريار، راٍع ~ ا.« ونافع عمليًّ

يف دورهام، نورث كارولينا. ~

ة  الطبيعةالجامعيَّ ة، وبدونحدَّ وبحكمة، ة، كتابيَّ
بدقٍّة الكتابالصغريالذيكُتَِب »يتناولهذا

التي تّتسم بها الخدمة والقيادة يف الكنيسة. ستجد يف هذا الكتاب الكثري من التحّدي، 

سة متياس ميديا. ~ طوين پاين، مدير النرش يف مؤسَّ ~ والتشجيع، واإلرشاد.«

ة غوردن كونويل لاّلهوت(  )حاصل عىل ماجستري يف الاّلهوت من كليَّ جيَرمي رين: 

ة يف هينغهام يف والية ماساتشوستس. ويساهم  املعمدانيَّ South Shore هو راعي كنيسة

Good Book مع  تأّمالت  كاتب  أنَّه  كام  التسع«.  »العالمات  خدمة  مجلَّة  يف  بانتظام 

س. يعيش  Company، ومعلّم يف ورش عمل سيميون تَرست الخاّصة بتفسري الكتاب املقدَّ

ا مع زوجتِه جينفر وأوالدهام األربعة يف ساوث شور يف بوسطن.  جريَمي حاليًّ
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جيَرمي رين
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لماذا يجب أن تنضّم إلى كنيسة؟

ة. مييل  إهامله يف الحياة املسيحيَّ أن تصبح عضًوا يف كنيسة هو أمر هام، لكن كثريًا ما يتمُّ

يانة املنظّمة واملنضبطة، والنفور بل الخوف  التيار يف هذه األّيام إىل تجنُّب مامرسة الدِّ

سات. من االلتزام وعىل نحٍو خاصٍّ باملؤسَّ

ة عضويَّة الكنيسة، ومدى  يعالج جوناثان ليامن هذه املشكالت برشح مبارش يتناول ماهيَّ

ة آرسة لاللتزام بها. ًما حجَّ ها، ومقدِّ ة حقَّ تها، معطًيا الكنيسة املحليَّ أهميَّ

املؤمنني  عالج يف اليوم تساعدنا التي القويَّة والحجج ة العمليَّ باألفكار ميلء الكتاب »هذا

للمساءلة  والخضوع الراعي، وسلطة الكنيسة عضويَّة تجاه زائدة حساسّية يعانون الذين

ة.« الشخصيَّ حريَّتهم تقيِّد أخرى حدود أيِّ إزاء

~ نيويورك. ة، املشيخيَّ ريدمير لكنيسة الرئييس الراعي كيلر، تيم ~

. فيه تجد ما تبحث عنه  يشء أنَّه كتايبٌّ
من كّل ق، وأهّم مشوِّ هذا الكتاب هو موجٌز »إنَّ

مارك ديفر، الراعي الرئييس لكنيسة كابيتول  ~ فاع عنها« بشأن عضويَّة الكنيسة والدِّ

~ 9Marks ة، واشنطن العاصمة؛ ورئيس خدمات هيل املعمدانيَّ

لكن  ومحرٌِّض، صادٌم هذا فكتابه مطلًبا. بل خياًرا، ليست الكنيسة عضويَّة بأنَّ ليامن »يذكِّرنا

ة  توماس رشيرن، أستاذ تفسري العهد الجديد، كليَّ النعمة« ~ إنجيل عينه الوقت يف يتخلّله

ة الجنوبيَّة~ الاّلهوت املعمدانيَّ

ة(،  ة الجنوبيَّ ة الاّلهوت املعمدانيَّ )حاصل عىل ماجيستري من كليَّ جوناثان ليمان: 

The“ ة يف واشنطن العاصمة، ومؤلِّف كتاب يف كنيسة كابيتول هيل املعمدانيَّ وهو عضٌو

لتحرير  رئيًسا  يعمل  كام  ،”Church and The Surprising Offense of God’s Love

ة الخاّصة بهم. ر املجلة اإللكرتونيَّ خدمات 9Marks، وهو ُمحرِّ
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جوناثان ليمان

كيف يعرف 

العالم َمن 
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الّرفض

نعمة

الُقبول
رسالُة رجاء

لكلِّ َمن اخترب

الرَّفَض يف حياته

جون كوبلينتز

و

ألم الّرفض

ونعمة القبول

وصداقتِهم،  اآلخرين،  زمالِة إىل  ٌة ماسَّ حاجٌة إنسان  كلِّ داخِل يف 

الذي َيْكِوي القلب.  الّرفُض اقط، يسوُد ورِفقتِهم. لكن يف عاملنا السَّ

بون أو كنيستنا،  فاألمل يعترُصنا كلَّام استبعدتنا أرستنا أو أصدقاؤنا املقرَّ

وأقصونا عمًدا.

كثريين يف شباك التَّمرُّد، أو التسلُّط، أو اإلساءة، أو  لقد رمى الرَّفُض

علينا بالعيش يف بؤٍس
الهوس بأدائهم. لكن كوننا مرفوضني ال يحكُم

ُم لنا طريًقا أفضل. ومرارة، ألنَّ يسوع يقدِّ

بيسوع. نحن محبوبون ومقبولون  ا  متَّحدون روحيًّ كمؤمنني، نحن 

بأن يتمَّ إعالن اآلب بقبولنا الكامل. وفيه الوعُد فيه، وفيه نستقبُل

عنها! ُ الرتحيب بنا يف األمجاد إىل األبد. هذه هي املعجزة التي ال ُيعربَّ

كتاب »أمل الّرفض ونعمة القبول« هو أكرث من مجرَّد استكشاف  إنَّ

تجد مالًذا فيه.  متمركزة حول يسوع، حياٍة إىل حياٍة الرَّفض. إنَّه يشرُي

ات فحسب،  من الطرق التي تسلكها الذَّ ففي يسوع، نحن ال نُعَتُق

ذاك  إذ  القاتنا. 
ع يف  أيًضا  وتتجلّيان  وحيويَّته  حياته  فينا  ترسي  بل 

ة، والفرح، والسالم، وطول  نستطيع أن نكون أشخاًصا يتمّتعون باملحبَّ

َز بها يسوع. األناة، واللطف، والصالح؛ هذه الفضائل نفسها الَّتي متيَّ
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أموالُنا...
في خدمة الملكوت!

دعوة للوكالة املسيحيَّة يف الحياة اليوميَّة

غاري ميلر
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نفَسه  عىل أن َيِجَد ًل أوَّ القارَئ امللكوت«، يساعُد حوَل ُمتَمْحِورٌة ٌة ماليَّ كِتاب »ُشؤوٌن مؤلَِّف إنَّ •

املتعلّقة  يسوع  الرَّبِّ لوصايا  الطَّاعة  َخطَواِت إىل  يرشده  ثمَّ ِبِغناها،  الخادعة  أمريكا  ُمْسَتْنَقِع يف 

والتَّشبيهات  القصص  تُساعد  لَتْخَدَعه.  تتوارى  الَّتي  القتصاديَّة  املخاطر  عن  كاشًفا  بامللكوت، 

قراءة  فهُمه، وتجعُل غالًبا ما ُيساُء املُسَتْخَدمة بغزارة يف الكتاب يف توضيح اللتباس حول موضوٍع

يسوع، كام  مطَّلًِعا ومهّيأ بالكامل إلطاعة الرَّبِّ نفَسُه الجادُّ املسيحيُّ الكتاب سهلة وممتعة. سيجُد

َة الحريَّة اآلتية من اتّباع وجهة نظر امللكوت تجاه الشؤون املالّية.  سيخترُب قوَّ

جون د. مارتن

اَءه  »ميلر« قرَّ ة. ُيساِعُد ة املسيحيَّ ؤون املاليَّ ات الشُّ الكتب الَّتي قرأتُها عن أساسيَّ أفضِل • إنّه أَحُد

عىل ترتيب أولويَّاتِهم.

ديفيد بريكوت

ة، مشريًا إىل  هذا الكتاب القارئ لتِّخاذ قرارات كتابّية سليمة حول الحياة والشؤون املاليَّ ُه • يوجِّ

ا يف الحارض ولألبد. املبادئ الَّتي تَُهمُّ حقًّ

سيمون رشوك

ة املتحكَِّمة يف حياتهم.  لطيف عىل فحص أنفسهم، لكتشاف القوَّ بأسلوٍب اَءُه قُرَّ املؤلُِّف • يحثُّ

ويساعُدهم عىل فهم الجوانب األعمق للعيش من أجل ملكوت الله.

دينيس كالين

هذا  أنَّ أشعُر أًبا وراعًيا،  املنعش... بصفتي  العميلِّ عن طابِعِه يتخىلَّ أن  اَك، دون  يتحدَّ كتاٌب  •

رضوريَّة، وأرجو أن أستخدَمُه لتشجيع أولدي وإخويت املسيحيِّني.
الكتاب أداٌة فريدٌة من نوعها و

دين تايلور

شعبنا  جامعة األنابابتست. إنَّ من كُتَّاِب أيٍّ من قبل مثيالً لهذا الكتاب بقلِم قرأُت أنِّ أذكُر • ل

بحاجة إىل هذا الكتاب.

إرنست هوتشستيتلر
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ماذا حلَّ
بماِلنا؟
دليٌل ماليٌّ تمهيدّي

واج  لحديثي الزَّ

مل يكْن قد مىض وقٌت طويل عىل زواج عاموس وماندي عندما واجها

سؤاالً مثريًا للقلق:

 »ملاذا يبدو دامئًا أنَّه ال يوجد ما يكفي من املال؟« 

املال.  إدارة ع
موضو مثل ة، محريِّ إّنا اعتيادية أشياء حياتهام يف هناك باتت فقد

س ووجدا مبادئ روحّية ويف سبيل حّل هذا اللغز، بحثا يف الكتاب املقدَّ

أبدّية غرّيَْت نظرتهام للامل، وكيفّية استخدامهام إّياه.

قد نتساءل:

ف لنا أن نوفَِّر الطَّعام واللِّباس واملأوى لعائلٍة
كي •

اموّية؟ متناميٍة من دون التَّغايض عن الِقَيم السَّ

• أين نجُد املوارد لخدمة ملكوت الله إْن كانت 

املصاريف اليومّية تَستنفد حتى آخر فلٍس يف 

جيبنا؟

• بناًء عىل مفهوم الوكالة، هل رشاء منزل هو األفضل 

أم استئجاره؟

تْنا الديون؟ َصَ
• ماذا نفعُل إْن حا

• كيف ميكن للزوَجني املؤمَنني أن يتجنَّبا الخالفات 

يجات؟ التي يسّببها املال يف العديد من الزِّ

للحصول عىل إجاباٍت عن هذه األسئلة 

بطريقة عملّية ومثرية، اقرأْ هذا الكتاب 

بتمّعن.

حياة مسيحّية / إدارة أموال

غاري ميلر

ا؟
اِلن

بم
 َّ ل

 ح
اذا

م

يلر
 م

ي
غار

القدس

كر املسيحي
ي الف

ف

قراءة معارصة

هسيل سعود

ي
ح
ي
س

مل
 ا
ر
ك

ف
ال
ي 

ف
س 

د
ق
ال

ود
سع

ل 
هسي

الرقيق  القلب يتفاعل املأساة هول عمق ومن والرجاء، األمل يولد واملعاناة األمل رحم من

يف  تتجّل نظريها قّل فّذة مبوهبة يتمتَّع فكاتبنا الكتاب. هذا حروف ليسطِّرا املّتقد والفكر

ة  التاريخيَّ ث
األحدا تلك ربط ثم ومن عميقة، ة حليليَّ

وت ة متأنيَّ
قراءة التاريخ قراءة عل قدرته

لالهتامم  ودافًعا املعرفة، لزيادة سبًبا القّيم الكتاب هذا يكون أن دعايئ املعارص. بالواقع

أيًضا. العدالة وإله السالم إله هو الله ألن السالم، أجل من والعمل للصالة وحافزًا بالعدالة،

القس الدكتور رياض قسيس، املدير الّدويل للمجلس العاملي للتَّعليم الالهويت اإلنجييل 

بصيغته العربّية ال حيثّية له إن مل يشتغل مبارشة من ضمن  فقه الالهوت املسيحّي إّن

عل قضايا الوطن العريّب األساسّية ومن بينها القضّية الفلسطينّية والتنمية  املقرتح اإلميايّن

حياء النهضة العربّية واالنقسامات اإلسالمّية واملسيحّية، وكذلك قضّية القدس. 
والرتبية وإ

سهيل سعود...  ب التأريخّي- التحلييّل- املعارص الذي نّصه القّس
من هنا أهمّية هذا الكتا

وتبقى القدس قبلة املسيحّيني العرب. 

الربوفسور سليم دكّاش اليسوعّي، رئيس جامعة القّديس يوسف يف بريوت

مسيحّي الهوت  إىل  قيمة  هذا  بحثه  يف  وأضاف  اإلطار،  رسم  سعود  سهيل  القّس أعاد 

مرشقي حقيقي يقرأ الوقائع واألحداث ويحلِّلها من دون تأثري واضح للغرب. وهو أيًضا 

الدوام، إذ  ة من تهمة منارصة إرسائيل يف قيامها ويف سياساتها عل ر كنائس إنجيليَّ ُيحرِّ

عل املسقطة  املسبقة  األحكام  أو  النظرة  تناقض  التي  اإلنجييل  الفكر  منابع  إىل  يعود 

كنائس الغرب. 

غسان حّجار، مدير تحرير جريدة النهار

املُصلحني  عن  للحديث  كل  من  جزًءا  ُيْفرِد  إلقتناء، 
وا بالقراءة  الجدير  ْفر،  السِّ هذا  إنَّ

ة، وعن اللغط الحاصل حول ُمصطلح »اإلنجيليني«، وحول التوظيف  والعدالة اإلجتامعيَّ

النزعة  الخاص، ذي  الكاتب  قالب  ينسكب يف  س... وهو  املُقدَّ الكتاب  السيايس ملضامني 

ال سيايّس، وأستاذ  بعيد بالفكر اإلنجييل الرثّي. وال غرابة فهو قسٌّ ملتأثِّرة إىل حدٍّ
ة ا اإلنسانيَّ

ٌخ ناٍء بنفسه عن األحداث. الهوت ال مؤرِّ

لبنانيَّة
الدكتور ربيع الدبس، أستاذ ومحارض يف الجامعة ال

بين العلم واإليمان

1

ر ة التطوُّ نظريَّ

في الميزان

د. رياض قّسيس 

ث بالّنيابة عنهم بعرضه نتائج استطالع الرأي بينهم، األمر 
ث هذا الكتاب بصورة مبارشة الشباب العرب ويتحدَّ ُيحدِّ

الذي يجعله كتاًبا ُيخاطب الشباب وُيعطيهم، يف الوقت عينه، مجاالً لعرض أفكارهم وأسئلتهم وكذلك –ولألسف– 

ة  بشدَّ إحباطهم من تقصري الكنيسة يف توعية شبابها بشأن العالقة املثىل بني العلم واإلميان من منظور مسيحّي. أُزّك

د العلم إميانه بالله.  الشغوف لفهم العالقة بني العلم واإلميان، ولكّنه يخىش أن ُيهدِّ هذا الكتاب إىل الشباب العريّب

والشائكة عن  ة  املهمَّ أسئلتهم  أمام  حائًرا  يقف  من  وكّل بينهم،  يخدمون  الشباب، ومن  أولئك  أيًضا ألهايل  أُزكّيه 

ين.  ر والعالقة بني العلم والدِّ موضوع الخلق ونظرّيات التطوُّ

- آن إميل زيك - أستاذة مساِعدة يف علم الوعظ والّلهوت العميّل، كلّية الّلهوت اإلنجيلّية، القاهرة

باالهتامم الجّدي بسبب تأثريهام املبارش والعميق عىل حياتنا ومجتمعاتنا.  ين والعلم جديٌر البحث يف العالقة بني الدِّ

الله يستخدم العلم  ين عىل اإلميان واملاورائّيات، فإّن وعىل الرغم من اعتامد العلم عىل املنطق واملالحظة واعتامد الدِّ

ة التي ما زال إدراكنا لها محدوًدا للغاية بسبب محدوديَّة  ليكون مبثابة اللغة التي ُيخاطب بها البرش. هذه اللغة اإللهيَّ

عملّية التعلّم مستمّرة، فاإلنسان ينمو يف  اإلنسان. فهو ال يستخدم أكرث من حواىل ١٠٪ من إمكانّيات دماغه، ومبا أّن

للبرش أصالً مشرتكًا مع  فهم هذه اللغة وإدراك كنهها. من ناحية أخرى، يؤكّد علم الجينات مبا ال يدع مجاالً للشك، أّن

العلامء ال َيخلقون، بل يكتشفون  الله قد أضفى خصائص فريدة عىل خليقته البرشيَّة. إنَّ كائنات حّية أخرى، ولكنَّ

ب، يناقش د. رياض قسيس هذه األمور وغريها محّفزًا القارئ عىل الّتفاعل 
ويدرسون ما خلقه الله! يف هذا الكتا

ال غنى عنه  ر. كتاٌب مًعا، وال يرى غضاضة يف قبول املؤمنني نظريَّة التطوُّ ك باإلميان يف آٍن مع العلم والتمسُّ اإليجايّب

للشباب الجامعّي يف عاملنا العريّب.

 اللبنانّية
 اللبنانّية األمريكّية، جامعة القديس يوسف، والجامعة

 - الّدكتور جورج رّموز - أستاذ محارض يف الكيمياء والّتغذية، الجامعة

والعلم. وعىل الرغم  م الدكتور قسيس إحاطة واضحة وعميقة ومعارصة حول الّنقاش الدائر بني اإلميان املسيحّي ُيقدِّ

ر، إالّ أنَّني أعترب هذا الكتاب مبثابة مصدر قّيم بغض الّنظر عن موقف القّراء من هذه  من أنَّني ال أقبل بنظريَّة التطوُّ

ة.  النظريَّة. هذا الكتاب مبادرة نوعّية إلغناء الفكر العريّب املسيحّي واملكتبة العربيَّ

ة  لبنانيَّ
صة يف إدارة الجودة، الجامعة ال صليبا - محارِضة ومتخصِّ

- كاتيا 

ًدا لنبض  قليلة هي الكتب التي تخرج من رحم زمنها وتتجاوز زمنها يف آن؛ وقليلون هم الُكتَّاب الذين ينصتون جيِّ

ة من الُكتَّاب والُكتب. كان  تة عىل املستقبل. الدكتور رياض قسيس وكتابه ينتميان لهذه النوعيَّ الحارض وعيونهم مثبَّ

ة الواضحة يف السنوات القليلة  سلبيَّ
ة آثاره ال يف نقاش القضايا الاّلهوتيَّ لشيوع استخدام شبكات التواصل االجتامعّي

مع غريي أن يتصّدى الاّلهوتّيون العرب لضبط إيقاع هذا الحوار الذي افتقر يف أغلبه، ليس  املاضية. ولطاملا حلمُت

ل  ة للعامل. ُيحاول مؤلِّف هذا الكتاب – وهو األوَّ ا إىل أدب الحوار الذي تفرضه الرؤية املسيحيَّ فقط إىل املنطق، وإنَّ

بالخليقة  املتعلِّق  الشائكة، وهو ذلك  لواحد من املوضوعات  التصّدي  - أن ُيصيب هدفنَي يف آن:  من ثالثة أجزاء 

ملف  فتح  من  املوضوع  هذا  يستدعيه  ما  مع  التكوين،  سفر  من  األوَّالن  الفصالن  ُيصّورها  كام  الكون  وبدايات 

د يف وجهات النظر  باإلعالن اإللهّي. أّما الهدف الثاين، فهو تقديم نوذج للتعدُّ ين، واملنهج العلمّي عالقة العلم بالدِّ

ا ال تّتفق مع  يف ماّدته ومصادره. رمبَّ دون أن تقيص إحداها القراءات األخرى. مصّنف غزيٌر الكتايّب والقراءات للنّص

كلِّ يشء فيه، ولكّنه حتاًم سيساعدك عىل توسيع زاوية نظرك للموضوع. 

ة ومدير  ة والرشق أوسطيَّ ة واإلسلميَّ والرتجمة، ورئيس قسم الدراسات العربيَّ - الدكتور سامح حنا - أستاذ مشارك يف قسم األدب العريّب

ة، جامعة ليدز، اململكة املتَّحدة  مركز اآلداب العامليَّ
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رحـلـة

الّنجاح
ة الشخصيَّة أهميَّ

المستقيمة

من أجل تحقيق

زة نتائج مميَّ

د. حكمت قّشوع

وال  مجّردة،  مشاريَع يتبع  ال  العالَم  أنَّ العزيز  قاريئ  تذكّر 

أفراٌد،  بل  أّواًل،  االجتامعّية  القضايا  تُلِهُمه  وال  جّيدًة،  أفكاًرا 

بقضايا  وُملَهمون  زة،  ُمتميِّ شخصّيات  ميتلكون  وقادٌة وأُناٌس، 

املوارد التي  خاّلقٍة. أقوى سالح متتلكه، وأهّم وأفكاٍر ومشاريَع

الفريد واملُتمّيز. استثمر وقتك يف  تقتنيها هي أنت، شخُصك 

وقت  يف  جمعاء.  اإلنسانّية  خري  أجل  من  شخصّيتك  تشكيل 

األزمات يربز القيادّيون املُتّميزون من غريهم، وتحت الّضغوط 

صافيٍة. يف اللّحظة  الّشديدة يلمع القادة مثل الّنجوم يف ليلٍة

داخل القائد عرب الّسنني.  الحاسمة، يخرج إىل الَعلَن ما تََشكََّل

ألنّهم  البارزين  القادة  إىل  العامل  يلجأ  الّصعبة،  الظّروف  ويف 

إىل  املُعضالت  لون  وُيحوِّ عالقة،  ملشكالت  الحلول  يحملون 

لالبتكار والّنمو. ويف األّيام املرُشِقة، يعرف القادة كيف  فرٍص

َيستِغلّون الفرص لنجاحهم ونجاحات غريهم، ويعملون بجهٍد

لخريهم وخري اآلخرين. ال يخافون الّتغيري بل يباركونه.  وحكمٍة

مة للّتوجيه، والّتشجيع، واإللهام، والُبنيان، وخلق  هم يف املُقدِّ

والخدمة،  االجتامعّية،  الخطايا  ومواجهة  لآلخرين،  الفرص 

الّذات،  وبذل  واملجازفة،  الِحامية،  وتأمني  األزمنة،  ومراقبة 

الكتاب يف  ُيسِهم هذا  أن  الّتاريخ مع اآلخرين. صاليت  وصنع 

وتوجيه للجميع،  بنيان قادة املستقبل، وأن يكون سبب إفادٍة

خصوًصا أصحاب النُّهى. 

رحلة الّنجاح
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ر نظريَّة النّشوء والتّطوُّ أكثر من ٢٥ سؤااًل عن الخليقة /

والكتاب المقّدس

رئيس الّتحرير كين هام 

1

سلسلة »أس. أر. مورغان« دعوة للعبادة: »اإلميان الحّي والعقل الواعي مع اإلرادة الحرَّة«

1

ر، أم التَّصميم الذَّيك،  النُّشوء والتَّطوُّ ا؟ هل تؤمن بنظريَِّة به حقًّ َما الَّذي تؤمُن

لحياتك،  هذا األمر مهمًّ أم الخلق، أم القليل من هذه جميعها؟ وملاذا ُيعّد

وأرستك، وإميانك اليوم؟

غري مسبوق من األسئلة –أسئلة تؤثِّر  كمًّ تطرُح املسيحيُّون يف ثقافٍة يعيُش

يف قبول اإلنسان سلطان الكتاب املقّدس، ويف اعتباره جديًرا بالثِّقة. اكتشِف

ْق حقائق جوهريَّة يف اإلميان املسيحي، وطبِّ اآلن إجابات سهلة الفهم تطاُل

س العاملّية حول املواضيع التَّالية:  نظرة الكتاب املقدَّ

التكوين •

أّيام الخلق •

نني من عمر األرض ماليني السِّ •

ر نظريَّة النُّشوء والتَّطوُّ •

الّديناصورات •

التَّأريخ بالكربون املشّع •

األجسام الطَّائرة املجهولة •

املوت واملعاناة •

ُفلْك نوح والطُّوفان •

الحفريَّات •

ضوُء النُّجوم والزَّمن •

... وغريها من األمور

عنها يف ضوء الكتاب املقّدس  هذه املواضيع وغريها التي قد أجيَب استكشْف

ات يف العامل،  بأكرب خدمة دفاعيَّ واستناًدا إىل املنطق، يف هذا الكتاب الخاّص

»إجابات يف سفر التكوين«. 

ا، يعرُض املالئم لوقتنا الحارض والرَّاسخ علميًّ كتاب »إجابات جديدة ١« إّن

مثل  آخرون  وعلمء  هام،  كني  الخلق،  علم  يف  رائٌد َمها  قدَّ دقيقًة إجاباٍت

الدكتور ديڨيد مينتون، والدكتورة جورجيا بوردوم، والدكتور أندرو سنلينغ، 

والدكتور جايسون ليزل، وكثريون آخرون. 

1
إجابات جديدة

مركز مورغان للنرش واإلعالم
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وقّصة  س املقدَّ الكتاب حول اخنة« »السَّ األسئلة من كمًّ َوَجْدَت لو يحُدُث ماذا

ثانًيا!  مجلًّدا تؤلّف سوف واحد؟ كتاٍب يف عنها اإلجابة َيَسُعَك ال الخلق،

ة  صحَّ موضوًعا مثريًا تُثبُت يف أكرث من 30 كتاب »إجابات جديدة 2« يبحُث

إمياننا، ومنها:

قوُط وأصُل الرّش. • السُّ

• متى تبدأُ الحياة )وملاذا َيُهمُّ ذلك(؟

يب أن أهتمَّ )وملاذا يجدُر ر ديانًة نظريَّة النُّشوء والتطوُّ هل تُعدُّ •

باملوضوع(؟

• علم اآلثار، والتَّسلسل الزَّمني املرصّي، والطُّوفان العظيم.

سنة؟ ا أشخاص مثل نوح أكرث من 900 هل عاش حقًّ •

• ما كاَن نجُم بيت لحم )وكيف تَِبَعُه املجوس(؟

»نشوئيَّة« ثقافتنا –مبا يف ذلك التَّصميم الذَّيك، وزواج املثليِّني،  •

وأفالم هوليوود، واملزيد!

عنها يف ضوء الكتاب املقّدس  هذه املواضيع وغريها التي قد أُجيَب استكشْف

ات يف العامل،  بأكرب خدمة دفاعيَّ واستناًدا إىل املنطق، يف هذا الكتاب الخاّص

»إجابات يف سفر التكوين«.

كني  »إجابات جديدة«:  كُُتب  لسلسلة  الجديد  العنوان  يف  املساهمني  من 

إليزابيت  والدكتورة  ليزل،  والدكتور جايسون  أندرو سنلينغ،  والدكتور  هام، 

ميتشل، والدكتور داين فولكرن، ومايك ريدل، وكثريون آخرون.

2
إجابات جديدة

مركز مورغان للنرش واإلعالم

بريوت – القاهرة

ر نظريَّة النّشوء والتّطوُّ أكثر من ٣٠ سؤااًل عن الخليقة /

والكتاب المقّدس

رئيس الّتحرير كين هام 

سلسلة »أس. أر. مورغان« دعوة للعبادة: »اإلميان الحّي والعقل الواعي مع اإلرادة الحرَّة«
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“Looking back at the past 10 years, we can see how 

God was always in control of our lives. When the 

civil war forced us out of our country, we thought we 

would never come back. We had lost our home and 

most of our belongings, and Syrian law had classified 

my husband as having illegally abandoned his job. 

When we came to ABTS, we didn’t know what to 

expect. We thought we would serve the refugees 

that were displaced like us. This year, as we neared 

graduation, everything changed. We found out that 

the state had put out an exemption for people like 

my husband, which made it possible for us to go 

back. As we discussed the matter with our teachers 

and our pastor, we decided to go back home after 

graduation.”

Rafed and hiba, bachelors of theology, from syria

www.abtslebanon.org
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82

Number of ABTS graduates

Number of ABTS students

Youth impacted by Khebz w 
Meleh in Lebanon

COVID RESPONSE

Number of medical  
workers hosted

BLAST RESPONSE

Number of people hosted 
after the Beirut Explosion
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www.dar-manhal-alhayat.com

رًة:  يارا تُراقب أصدقاءها متفكِّ
كانت

 

»ماذا أُتِقن أنا؟ وما هي موهبتي يا تُرى؟«

لنَر كيف ساعد األصدقاُء يارا في معرفة 

موهبتها، وكيف أيقنت أنَّ لكّل

ولٍد ما ُيميِّزه؟ 

وأنت ما هي موهبتك؟ 

 

لنقرأ هذه القّصة ونكتشفها مًعا.

أطفال | قّصة

1

جميل

           وحكيم

إيمان ثروت لويس

من ٧ إلى ١٢ سنة

ُخطَّة هللا

لَة
ِ
للعائ

جون كوبلينتز

لَة
ِ
ُخطَّة هللا للعائ

يرافقها  ما  مع  العائلّية  الحياة  بجوِّ  للعائلة«  الله  كتاب »خطّة  يعُبق 
 

من صخب األوالد، وجدول األعامل املزدحم، والُفكاهة غري املتوقَّعة، والوجبات 

العائلّية، والكوارث الكبرية والصغرية، واألّمهات اللوايت ينتظرَن مولوًدا، باإلضافة 

إىل العبادة، واإلميان، واألمل. 

ُيخاطب هذا الكتاب اآلباء الذين يرغبون يف قيادة عائالتهم يف طريق 
 

يف  والسالم  الهدوء  عن  يبحنَث  اللوايت  األّمهات  إىل  بالحديث  يتوّجه  كام  الحّق. 

وسط اإلحباط. كام ُيعنى أيًضا بالشاّبات والشباب الذين يواجهون املصاعب التي 

وراء  السعي  تجّنب  يرغبون يف  الذين  األهل  إىل  ويتوّجه  النضج.  ترافق مرحلة 

مباهج العامل. إنّه كتاب لألشخاص املستعّدين للتعامل بصدٍق مع أنفسهم ومع 

عائالتهم والتمّتع بالقداسة. 

ُيقّدم كتاب »خطّة الله للعائلة« تعليامت عملّية وتدريجّية، لتدريب 
 

عتناء بالوالَدين املسنَّني. ويف نهاية كّل فصل، 
األطفال، ووضع معايري للتعارف، واال

توجد أسئلة مُيكن استخدامها كدليٍل للدراسة، كام هناك أسئلة عملّية تُساعد يف 

تطبيق األفكار التي تّم تناولها. 

إنَّ »خطّة الله للعائلة« هو أكرث من مجّرد كتاب، بل هو كنٌز، وإرث من 
 

الحّق، ودليل للعائالت والكنائس واألفراد الجاّدين بشأن األمور املتعلّقة باألبدّية. 
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هللا
طبعة ُمَنقَّحة وُمَوسَّعة

هنري وريتشارد بالَكبي

وكلود كينغ

معرفُة َمِشْيئِة هللاِ واْلعَمُل ِبَها
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الحياُة مَع

هللا

أسلوب حياة  إىل  املؤمنني  ه  لُينبِّ  »
الله مع  »الحياة  كتاب  الله حقائق  استخدم  السنني،  مرِّ  عىل 

يتمركز حول الله بشكٍل جذرّي. ونتيجة لذلك، تعّرف املاليني من الناس بالله بشكٍل وثيق، ومّيزوا 

صوته، وفهموا خطّته لحياتهم. 

يدعوك الله إىل اختباره من خالل عالقة محّبة وثيقة، يكشف لَك فيها عن خطّته، وطرقه، وعمله. 

ومن خالل املبادئ الكتابّية املوجودة يف هذا املنهاج، يعلّمك الله  كيف تتعّرف عىل صوته حينام 

يفعل من  أن  يريُد  ماذا  يكلّمك، ومتّيز عمله من حولِك، وتوفًّق بني حياتك وطرقه، وتكتشف 

خاللك، وتتجاوب مع عمله يف حياتك. 

وعندما ترى أين يعمل الله، تستطيع إًذا أن تنضّم إليه يف العمل الذي يقوم به. وعندئٍذ، ستخترب 

يف حياتك عمل الله الذي يستطيع هو وحده أن يقوم به. 

هللا يعمل من حولِك. فهل تنضّم إليه؟

الحياُة مَع

هللا

طبعة ُمَنقَّحة وُمَوسَّعة

كلود كينغ

معرفُة َمِشْيئِة هللاِ واْلعَمُل ِبَها
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الحياُة مَع

هللا

الدراسة  تعزيز  عىل  القادة  تُساعد  التي  واملوّسعة  املنّقحة  الطبعة  هو  املجموعة  قائد  دليل 

تُساعد عىل  أسبوًعا، كام  والتي تستغرق 13  مبيًعا،  األكرث  الله«  »الحياة مع  الكالسيكّية ملنهاج 

تخصيص نهاية أسبوع لهذه الدراسة أو الرتكيز عىل النمّو الروحّي عىل مستوى الكنيسة عاّمة. إّن 

دليل القائد هذا ُيساعد قائد املجموعة يف تقديم حلقات دراسة كتاب »الحياة مع الله« الذي 

بيعت ماليني النسخ منه يف جميع أنحاء العامل.

الكتابّية واملُعارَصة، سيفهم املشرتكون حقائق »الحياة مع  التوضيحّية  فمن خالل فحص الصور 

الله« السبع ويطّبقونها. وسوف ُيساند املنهاُج الكنائَس عىل العمل بشكٍل أفضل كجسد املسيح، 

بينام يفهم األعضاء كيف يختربون الله ككنيسة. 

ا لجميع  تّم تحديث دليل قائد املجموعة مبحتوى جديد للمناقشة، كام أنّه يتضّمن توجيًها تدريجيًّ

أسابيع الدراسة، ويحتوي أيًضا عىل مساعدة إدارّية. 

معرفُة َمِشْيئِة هللاِ واْلعَمُل ِبَها

الّلـــه معنــا 

ومــن دوننا

ة  ــة والجمــال والقــوَّ الحتميَّ

بثالــوث                                         ــة  للوحدانيَّ

ــة الُمطَلقة                                                                                          مقابل الوحدانيَّ

د. عامد شحاده

مشكلًة  ميثُِّل  ه  ولكنَّ ة،  اإللهيَّ الطبيعة  جامل  رسُّ  هو  ثالوثًا  بوصفه  الله  إنَّ 

ح الدكتور عامد شحاده يف هذا اإلنتاج الصادر  طلقة. يوضِّ ـُ ة املـ ألتباع الوحدانيَّ

الرصاع  عن  الكشف  بواسطة  الثالوث  ة  حتميَّ ة،  واإلنجليزيَّ ة  العربيَّ باللّغَتني 

وأديان  فلسفاٍت  يف  يظهر  والذي  ا،  تاريخيًّ طلقة  ـُ املـ ة  الوحدانيَّ واجهته  الذي 

عالوًة عىل  الرصاع،  لهذا  بوصفها حالًّ  بثالوث  ة  الوحدانيَّ الكتاُب  م  ويقدِّ ة.  عدَّ

انسجام عقيدة الثالوث مع املنطق. كام يكشف الكتاب عن جامل الثالوث يف 

كَون تجلِّ صفات الله الواحد والوحيد داخل الخليقة )الله معنا(، بحيث ينبع 

ة العاملة بني اآلب واالبن والروح القدس خارج الخليقة  من العالقات الرسمديَّ

الله  تواضع  يف  ذروته  إىل  الثالوث  تجلِّ  وصول  الكتاب  ح  ويوضِّ دوننا(.  )من 

ة  ة الفائدة من هذا الكتاب، فهي يف الكشف عن قوَّ ا قمَّ ه إلينا بجسد. أمَّ
مبجيئ

ة لدى تطبيقه عىل الحياة. الثالوث املغيِّ

التي  ة  الغنيَّ بالحقائق  ُمعزَّزًة  لله  تهم  ومحبَّ عبادتهم  املسيح  أتباع  سيجُد 

ة املُطلقة ما ُيساعد عىل انقشاع  يحتويها هذا الكتاب. كام سيجد أتباع الوحدانيَّ

س. شة بشأن الثالوث، وإزالة العقبات لَفْهم رسالة الكتاب املقدَّ أفكارهم املشوَّ

 Jordan Evangelical ورئيس  س  مؤسِّ هو  شحاده  عامد  د. 

التي  ة،  الثقافيَّ ة  جيليَّ
اإلن الهيئة   ،Theological Seminary

هوت  الالَّ أستاذ  وهو  1991م.  عام  األردن  ن،  عامَّ يف  ست  تأسَّ

ات من  والرياضيَّ العلوم  بكالوريوس يف  ظامّي، وحاصل عىل  النِّ

يف  ودكتوراه  ماجستي  وعىل  دياغو،  سان  كاليفورنيا يف  جامعة 

هوت، عالوًة عىل دراسات ما بعد  ة داالس لالَّ يَّ هوت من كلِّ الالَّ

أدنربه يف  بلجيكا، ومن جامعة  ة يف  هوتيَّ الالَّ راسات  الدِّ الدكتوراه من جامعة 

ة، وله  ة واإلنجليزيَّ اسكتلندا. ألََّف د. عامد عدًدا من الكتب واملقاالت بالعربيَّ

ة. وهو متكلِّم يف عدٍد من الجامعات  ة والبرصيَّ الكثي من التسجيالت السمعيَّ

ة عًدة. جنبيَّ
ة وأ هوت والكنائس واملؤمترات يف بلدان عربيَّ اِت الالَّ يَّ وكلِّ
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ا يتألَّف الوعظ الجيِّد؟ ممَّ

يعرض القسُّ »ديڤيد هيلم« في هذا الكتاب الذي يسهل فهمه، 

كار الرئيسيَّة حول ما يجب 
بين، األف اظ والمتدرِّ والمكتوب للوعَّ

ًرا أمينًا لكلمة هللا. اإليمان به وما يجب تحقيقه لتصبح مفسِّ

خطوة  الوّعاظ  وتوجيه  العملّي  اإلرشاد  تقديم  عن  ففضاًل 

نا هذا الكتاب القصير جميًعا للتعرُّف على الوعظ  بخطوة، يعدُّ

د عندما نسمعه. الجيِّ

ن ما كتبه ديڤيد هيلم يف هذا الكتاب عن الوعظ التفسريّي 
»من بني كلِّ الكتب التي قرأتها، كا

هو األكرث نفًعا وإيجازًا وإفادة عىل اإلطالق.« ~ مات تشاندلر Matt Chandler، الراعي 

الرئيس لكنيسة ڤيليدج، داالس، تكساس؛ ورئيس خدمة أعامل 29 لزرع الكنائس. ~

»إن كنُت بصدد تدريس فصل درايسٍّ عن الوعظ، وكان بوسعي تخصيص كتاب واحد 

فإنَّه من  أختاره.  الكتاب هو ما  املادَّة، فقد يكون هذا  يقرأوه إلمتام  للطالَّب يك  فقط 

م موضوًعا للمبتدئني ويرشد ذوي الخربة يف آٍن معاً. إنَّ ما أظهره  النادر إيجاد كتاب يقدِّ

أن  أصلِّ  وأنا  وتشجيًعا.  وإرشاًدا،  وتوبيًخا،  تبكيًتا،  كواعظ  مينحني  تواضع  من  ديڤيد 

يفعل األمر نفسه بالنسبة إليك.« ~ مارك ديڤر Mark Dever، الراعي األكرب للكنيسة 

  ~ .9Marks ة يف كابيتول هيل، واشنطن العاصمة؛ ورئيس خدمات املعمدانيَّ

ًصا ُمقنًِعا ومنسوًجا بعناية حول ما يجب فهمه وما يجب فعله من  م لنا هيلم ملخَّ »لقد قدَّ

،R. Kent Hughes ر. كينت هيوز ~
 ». أجل الوعظ األمني من كلمة الله. إنَّه لكتاب مهمٌّ

 

 القس الرشيّف األكرب لكنيسة كولدج، ويتون، إلينوي. ~ 

‘جوردن  كلية  الاّلهوت من  حاصل على ماجستير في  ديڤيد هيلم:  

ي ترينيتي’ في 
- كونويل’ الالهوتيَّة. وهو الراعي القائد لكنيسة ‘هول

ع  تشجِّ الَّتي  سيمون  شارلز 
ت أمانة  هيئة  مدير  أنَّه  كما  شيكاغو. 

حيث  بالكلمة،  الوعظ  عن  يكتب  وهو  الوعظ.  في  العملّي  التعليم 

 The« كتب مقاالت كثيرة في الوعظ التفسيرّي. وهو مؤلِّف كتاب

األولى«  األجزاء »بطرس  إلى  باإلضافة   ،»Big Picture Story Bible

سير الوعظ بالكلمة، 
س الثانية« و»يهوذا« من سلسلة تفا

و»بطر

 .Crossway »مها دار النشر »كروسواي التي تقدِّ

ديڤيد هيلم

كيف
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 بكلمة الّله
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شيوخ الكنيسة

ا« سهل  يف هذا الكتاب الذي يستخدم لغة الحوار، يضع القس جريَمي رين »وصًفا وظيفيًّ

س بخصوص قيادة الكنيسة.  الفهم يتعلّق بعمل الشيوخ، ويستند إىل تعاليم الكتاب املقدَّ

ُيقّدم هذا الكتاب إرشادات عملّية للشيوخ الجدد، كام ُيساعد أعضاء الكنيسة عىل فهم 

ع هذا الكتاب املوجز، القادة عىل تبّني دعوتهم بالنعمة  قادتهم الروحّيني ودعمهم. ُيشجِّ

والحكمة ووضوح الرؤية. 

ة  س حول موضوع هوّية شيوخ الكنيسة املحليَّ »يكشف جريَمي رين ما يقوله الكتاب املقدَّ

الكتاب  هذا  الشيوخ  يقرأ  أن  ميكن  جذريًّا.  مفيد  وبوضوٍح  جديدة  بطريقة  ونشاطهم 

مًعا لفائدتهم، كام أنَّه سيساعد أعضاء الكنيسة عىل الصالة من أجل قادتهم ودعمهم.«

~  القّس أليسرت بيغ، راعي كنيسة Parkside، يف كليفالند، أوهايو. ~ 

»ساعدت خدمة »العالمات التسع« كنيستنا مساعدًة ضخمة يف تأسيس الهيكل التنظيمي 

ة  كتابيَّ
ستثناء، فإنَّه أمني من الناحية ال

ة وأمانة. وهذا الكتاب ليس ا يف الكنيسة بفاعليَّ

 ،The Summit Church ا.« ~ القس جاميس ديـڤيد غريار، راٍع قائد يف كنيسة ونافع عمليًّ

يف دورهام، نورث كارولينا. ~  

ة  ة، الطبيعة الجامعيَّ ة، وبحكمة، وبدون حدَّ  كتابيَّ
»يتناول هذا الكتاب الصغري الذي كُتَِب بدقٍّة

التي تّتسم بها الخدمة والقيادة يف الكنيسة. ستجد يف هذا الكتاب الكثري من التحّدي، 

سة متياس ميديا. ~  والتشجيع، واإلرشاد.« ~ طوين پاين، مدير النرش يف مؤسَّ

ة غوردن كونويل لاّلهوت(  جيَرمي رين:   )حاصل عىل ماجستري يف الاّلهوت من كليَّ

ة يف هينغهام يف والية ماساتشوستس. ويساهم  هو راعي كنيسة South Shore املعمدانيَّ

 Good Book مع  تأّمالت  كاتب  أنَّه  كام  التسع«.  »العالمات  خدمة  مجلَّة  يف  بانتظام 

س. يعيش  Company، ومعلّم يف ورش عمل سيميون تَرست الخاّصة بتفسري الكتاب املقدَّ

ا مع زوجتِه جينفر وأوالدهام األربعة يف ساوث شور يف بوسطن.  جريَمي حاليًّ
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لماذا يجب أن تنضّم إلى كنيسة؟

ة. مييل  أن تصبح عضًوا يف كنيسة هو أمر هام، لكن كثريًا ما يتمُّ إهامله يف الحياة املسيحيَّ

يانة املنظّمة واملنضبطة، والنفور بل الخوف  التيار يف هذه األّيام إىل تجنُّب مامرسة الدِّ

سات. من االلتزام وعىل نحٍو خاصٍّ باملؤسَّ

ة عضويَّة الكنيسة، ومدى  يعالج جوناثان ليامن هذه املشكالت برشح مبارش يتناول ماهيَّ

ة آرسة لاللتزام بها. ًما حجَّ ها، ومقدِّ ة حقَّ تها، معطًيا الكنيسة املحليَّ أهميَّ

ة والحجج القويَّة التي تساعدنا اليوم يف عالج املؤمنني  »هذا الكتاب ميلء باألفكار العمليَّ

الذين يعانون حساسّية زائدة تجاه عضويَّة الكنيسة وسلطة الراعي، والخضوع للمساءلة 

ة.« إزاء أيِّ حدود أخرى تقيِّد حريَّتهم الشخصيَّ

ة، نيويورك. ~ ~  تيم كيلر، الراعي الرئييس لكنيسة ريدمير املشيخيَّ

. فيه تجد ما تبحث عنه  ق، وأهّم من كّل يشء أنَّه كتايبٌّ »إنَّ هذا الكتاب هو موجٌز مشوِّ

فاع عنها« ~ مارك ديفر، الراعي الرئييس لكنيسة كابيتول  بشأن عضويَّة الكنيسة والدِّ

  ~ 9Marks ة، واشنطن العاصمة؛ ورئيس خدمات هيل املعمدانيَّ

»يذكِّرنا ليامن بأنَّ عضويَّة الكنيسة ليست خياًرا، بل مطلًبا. فكتابه هذا صادٌم ومحرٌِّض، لكن 

ة  يتخلّله يف الوقت عينه إنجيل النعمة« ~ توماس رشيرن، أستاذ تفسري العهد الجديد، كليَّ

ة الجنوبيَّة~  الاّلهوت املعمدانيَّ

ة(،  ة الجنوبيَّ ة الاّلهوت املعمدانيَّ جوناثان ليمان:     )حاصل عىل ماجيستري من كليَّ

 The“ ة يف واشنطن العاصمة، ومؤلِّف كتاب وهو عضٌو يف كنيسة كابيتول هيل املعمدانيَّ

لتحرير  رئيًسا  يعمل  كام   ،”Church and The Surprising Offense of God’s Love

ة الخاّصة بهم. ر املجلة اإللكرتونيَّ خدمات 9Marks، وهو ُمحرِّ
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نعمة

الُقبول 
رسالُة رجاء

لكلِّ َمن اخترب 

الرَّفَض يف حياته 

جون كوبلينتز

و

ألم الّرفض

ونعمة القبول

وصداقتِهم،  اآلخرين،  زمالِة  إىل  ٌة  ماسَّ حاجٌة  إنسان  كلِّ  داخِل  يف 

اقط، يسوُد الّرفُض الذي َيْكِوي القلب.  ورِفقتِهم. لكن يف عاملنا السَّ

بون أو كنيستنا،  فاألمل يعترُصنا كلَّام استبعدتنا أرستنا أو أصدقاؤنا املقرَّ

وأقصونا عمًدا.

لقد رمى الرَّفُض كثريين يف شباك التَّمرُّد، أو التسلُّط، أو اإلساءة، أو 

علينا بالعيش يف بؤٍس 
الهوس بأدائهم. لكن كوننا مرفوضني ال يحكُم 

ُم لنا طريًقا أفضل. ومرارة، ألنَّ يسوع يقدِّ

بيسوع. نحن محبوبون ومقبولون  ا  متَّحدون روحيًّ كمؤمنني، نحن 

فيه، وفيه نستقبُل إعالن اآلب بقبولنا الكامل. وفيه الوعُد بأن يتمَّ 

ُ عنها! الرتحيب بنا يف األمجاد إىل األبد. هذه هي املعجزة التي ال ُيعربَّ

إنَّ كتاب »أمل الّرفض ونعمة القبول« هو أكرث من مجرَّد استكشاف 

الرَّفض. إنَّه يشرُي إىل حياٍة متمركزة حول يسوع، حياٍة تجد مالًذا فيه. 

ات فحسب،  ففي يسوع، نحن ال نُعَتُق من الطرق التي تسلكها الذَّ

ذاك  إذ  القاتنا. 
ع يف  أيًضا  وتتجلّيان  وحيويَّته  حياته  فينا  ترسي  بل 

ة، والفرح، والسالم، وطول  نستطيع أن نكون أشخاًصا يتمّتعون باملحبَّ

َز بها يسوع. األناة، واللطف، والصالح؛ هذه الفضائل نفسها الَّتي متيَّ
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أموالُنا...
في خدمة الملكوت!

دعوة للوكالة املسيحيَّة يف الحياة اليوميَّة

غاري ميلر
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ًل عىل أن َيِجَد نفَسه  ٌة ُمتَمْحِورٌة حوَل امللكوت«، يساعُد القارَئ أوَّ • إنَّ مؤلَِّف كِتاب »ُشؤوٌن ماليَّ

املتعلّقة  يسوع  الرَّبِّ  لوصايا  الطَّاعة  َخطَواِت  إىل  يرشده  ثمَّ  ِبِغناها،  الخادعة  أمريكا  ُمْسَتْنَقِع  يف 

والتَّشبيهات  القصص  تُساعد  لَتْخَدَعه.  تتوارى  الَّتي  القتصاديَّة  املخاطر  عن  كاشًفا  بامللكوت، 

املُسَتْخَدمة بغزارة يف الكتاب يف توضيح اللتباس حول موضوٍع غالًبا ما ُيساُء فهُمه، وتجعُل قراءة 

الكتاب سهلة وممتعة. سيجُد املسيحيُّ الجادُّ نفَسُه مطَّلًِعا ومهّيأ بالكامل إلطاعة الرَّبِّ يسوع، كام 

َة الحريَّة اآلتية من اتّباع وجهة نظر امللكوت تجاه الشؤون املالّية.  سيخترُب قوَّ

جون د. مارتن

اَءه  ة. ُيساِعُد »ميلر« قرَّ ة املسيحيَّ ؤون املاليَّ ات الشُّ • إنّه أَحُد أفضِل الكتب الَّتي قرأتُها عن أساسيَّ

عىل ترتيب أولويَّاتِهم.

ديفيد بريكوت

ة، مشريًا إىل  ُه هذا الكتاب القارئ لتِّخاذ قرارات كتابّية سليمة حول الحياة والشؤون املاليَّ • يوجِّ

ا يف الحارض ولألبد. املبادئ الَّتي تَُهمُّ حقًّ

سيمون رشوك

ة املتحكَِّمة يف حياتهم.  اَءُه بأسلوٍب لطيف عىل فحص أنفسهم، لكتشاف القوَّ • يحثُّ املؤلُِّف قُرَّ

ويساعُدهم عىل فهم الجوانب األعمق للعيش من أجل ملكوت الله.

دينيس كالين

أنَّ هذا  أشعُر  أًبا وراعًيا،  املنعش... بصفتي  العميلِّ  يتخىلَّ عن طابِعِه  أن  اَك، دون  يتحدَّ كتاٌب   •

رضوريَّة، وأرجو أن أستخدَمُه لتشجيع أولدي وإخويت املسيحيِّني.
الكتاب أداٌة فريدٌة من نوعها و

دين تايلور

• ل أذكُر أنِّ قرأُت من قبل مثيالً لهذا الكتاب بقلِم أيٍّ من كُتَّاِب جامعة األنابابتست. إنَّ شعبنا 

بحاجة إىل هذا الكتاب.

إرنست هوتشستيتلر

حياة مسيحّية  |  دراسات علمّية 

ماذا حلَّ
بماِلنا؟
دليٌل ماليٌّ تمهيدّي

واج  لحديثي الزَّ

مل يكْن قد مىض وقٌت طويل عىل زواج عاموس وماندي عندما واجها

 

سؤاالً مثريًا للقلق:

 »ملاذا يبدو دامئًا أنَّه ال يوجد ما يكفي من املال؟« 

ع إدارة املال. 
ة، مثل موضو فقد باتت هناك يف حياتهام أشياء اعتيادية إّنا محريِّ

س ووجدا مبادئ روحّية ويف سبيل حّل هذا اللغز، بحثا يف الكتاب املقدَّ

أبدّية غرّيَْت نظرتهام للامل، وكيفّية استخدامهام إّياه. 

قد نتساءل:

ف لنا أن نوفَِّر الطَّعام واللِّباس واملأوى لعائلٍة 
•  كي

اموّية؟ متناميٍة من دون التَّغايض عن الِقَيم السَّ

•  أين نجُد املوارد لخدمة ملكوت الله إْن كانت 

املصاريف اليومّية تَستنفد حتى آخر فلٍس يف 

جيبنا؟

•  بناًء عىل مفهوم الوكالة، هل رشاء منزل هو األفضل 

أم استئجاره؟

تْنا الديون؟ َصَ
• ماذا نفعُل إْن حا

•  كيف ميكن للزوَجني املؤمَنني أن يتجنَّبا الخالفات 

يجات؟ التي يسّببها املال يف العديد من الزِّ

للحصول عىل إجاباٍت عن هذه األسئلة 

بطريقة عملّية ومثرية، اقرأْ هذا الكتاب 

بتمّعن.
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من رحم األمل واملعاناة يولد األمل والرجاء، ومن عمق هول املأساة يتفاعل القلب الرقيق 

كاتبنا يتمتَّع مبوهبة فّذة قّل نظريها تتجّل يف 
والفكر املّتقد ليسطِّرا حروف هذا الكتاب. ف

ة  ث التاريخيَّ
ة عميقة، ومن ثم ربط تلك األحدا حليليَّ

ة وت  متأنيَّ
قدرته عل قراءة التاريخ قراءة

بالواقع املعارص. دعايئ أن يكون هذا الكتاب القّيم سبًبا لزيادة املعرفة، ودافًعا لالهتامم 

بالعدالة، وحافزًا للصالة والعمل من أجل السالم، ألن الله هو إله السالم وإله العدالة أيًضا.

القس الدكتور رياض قسيس، املدير الّدويل للمجلس العاملي للتَّعليم الالهويت اإلنجييل 

إّن فقه الالهوت املسيحّي بصيغته العربّية ال حيثّية له إن مل يشتغل مبارشة من ضمن 

املقرتح اإلميايّن عل قضايا الوطن العريّب األساسّية ومن بينها القضّية الفلسطينّية والتنمية 

حياء النهضة العربّية واالنقسامات اإلسالمّية واملسيحّية، وكذلك قضّية القدس. 
والرتبية وإ

ب التأريخّي- التحلييّل- املعارص الذي نّصه القّس سهيل سعود... 
من هنا أهمّية هذا الكتا

وتبقى القدس قبلة املسيحّيني العرب. 

الربوفسور سليم دكّاش اليسوعّي، رئيس جامعة القّديس يوسف يف بريوت

مسيحّي  الهوت  إىل  قيمة  هذا  بحثه  يف  وأضاف  اإلطار،  رسم  سعود  سهيل  القّس  أعاد 

مرشقي حقيقي يقرأ الوقائع واألحداث ويحلِّلها من دون تأثري واضح للغرب. وهو أيًضا 

ة من تهمة منارصة إرسائيل يف قيامها ويف سياساتها عل الدوام، إذ  ر كنائس إنجيليَّ ُيحرِّ

عل  املسقطة  املسبقة  األحكام  أو  النظرة  تناقض  التي  اإلنجييل  الفكر  منابع  إىل  يعود 

كنائس الغرب. 

غسان حّجار، مدير تحرير جريدة النهار

املُصلحني  عن  للحديث  كل  من  جزًءا  ُيْفرِد  إلقتناء، 
وا بالقراءة  الجدير  ْفر،  السِّ هذا  إنَّ 

ة، وعن اللغط الحاصل حول ُمصطلح »اإلنجيليني«، وحول التوظيف  والعدالة اإلجتامعيَّ

النزعة  الخاص، ذي  الكاتب  قالب  ينسكب يف  س... وهو  املُقدَّ الكتاب  السيايس ملضامني 

ملتأثِّرة إىل حدٍّ بعيد بالفكر اإلنجييل الرثّي. وال غرابة فهو قسٌّ ال سيايّس، وأستاذ 
ة ا اإلنسانيَّ

ٌخ ناٍء بنفسه عن األحداث. الهوت ال مؤرِّ

لبنانيَّة
الدكتور ربيع الدبس، أستاذ ومحارض يف الجامعة ال

بين العلم واإليمان

1

ر ة التطوُّ نظريَّ

في الميزان 

د. رياض قّسيس 

ث بالّنيابة عنهم بعرضه نتائج استطالع الرأي بينهم، األمر 
ث هذا الكتاب بصورة مبارشة الشباب العرب ويتحدَّ ُيحدِّ

الذي يجعله كتاًبا ُيخاطب الشباب وُيعطيهم، يف الوقت عينه، مجاالً لعرض أفكارهم وأسئلتهم وكذلك –ولألسف– 

ة  إحباطهم من تقصري الكنيسة يف توعية شبابها بشأن العالقة املثىل بني العلم واإلميان من منظور مسيحّي. أُزّك بشدَّ

د العلم إميانه بالله.  هذا الكتاب إىل الشباب العريّب الشغوف لفهم العالقة بني العلم واإلميان، ولكّنه يخىش أن ُيهدِّ

والشائكة عن  ة  املهمَّ أسئلتهم  أمام  حائًرا  يقف  من  وكّل  بينهم،  يخدمون  الشباب، ومن  أولئك  أيًضا ألهايل  أُزكّيه 

ين.  ر والعالقة بني العلم والدِّ موضوع الخلق ونظرّيات التطوُّ

- آن إميل زيك - أستاذة مساِعدة يف علم الوعظ والّلهوت العميّل، كلّية الّلهوت اإلنجيلّية، القاهرة

ين والعلم جديٌر باالهتامم الجّدي بسبب تأثريهام املبارش والعميق عىل حياتنا ومجتمعاتنا.  البحث يف العالقة بني الدِّ

ين عىل اإلميان واملاورائّيات، فإّن الله يستخدم العلم  وعىل الرغم من اعتامد العلم عىل املنطق واملالحظة واعتامد الدِّ

ة التي ما زال إدراكنا لها محدوًدا للغاية بسبب محدوديَّة  ليكون مبثابة اللغة التي ُيخاطب بها البرش. هذه اللغة اإللهيَّ

اإلنسان. فهو ال يستخدم أكرث من حواىل ١٠٪ من إمكانّيات دماغه، ومبا أّن عملّية التعلّم مستمّرة، فاإلنسان ينمو يف 

فهم هذه اللغة وإدراك كنهها. من ناحية أخرى، يؤكّد علم الجينات مبا ال يدع مجاالً للشك، أّن للبرش أصالً مشرتكًا مع 

كائنات حّية أخرى، ولكنَّ الله قد أضفى خصائص فريدة عىل خليقته البرشيَّة. إنَّ العلامء ال َيخلقون، بل يكتشفون 

ب، يناقش د. رياض قسيس هذه األمور وغريها محّفزًا القارئ عىل الّتفاعل 
ويدرسون ما خلقه الله! يف هذا الكتا

ر. كتاٌب ال غنى عنه  ك باإلميان يف آٍن مًعا، وال يرى غضاضة يف قبول املؤمنني نظريَّة التطوُّ اإليجايّب مع العلم والتمسُّ

للشباب الجامعّي يف عاملنا العريّب.

 اللبنانّية
 اللبنانّية األمريكّية، جامعة القديس يوسف، والجامعة

 - الّدكتور جورج رّموز - أستاذ محارض يف الكيمياء والّتغذية، الجامعة

م الدكتور قسيس إحاطة واضحة وعميقة ومعارصة حول الّنقاش الدائر بني اإلميان املسيحّي والعلم. وعىل الرغم  ُيقدِّ

ر، إالّ أنَّني أعترب هذا الكتاب مبثابة مصدر قّيم بغض الّنظر عن موقف القّراء من هذه  من أنَّني ال أقبل بنظريَّة التطوُّ

ة.  النظريَّة. هذا الكتاب مبادرة نوعّية إلغناء الفكر العريّب املسيحّي واملكتبة العربيَّ

ة  لبنانيَّ
صة يف إدارة الجودة، الجامعة ال صليبا - محارِضة ومتخصِّ

- كاتيا 

ًدا لنبض  قليلة هي الكتب التي تخرج من رحم زمنها وتتجاوز زمنها يف آن؛ وقليلون هم الُكتَّاب الذين ينصتون جيِّ

ة من الُكتَّاب والُكتب. كان  تة عىل املستقبل. الدكتور رياض قسيس وكتابه ينتميان لهذه النوعيَّ الحارض وعيونهم مثبَّ

ة الواضحة يف السنوات القليلة  سلبيَّ
ة آثاره ال لشيوع استخدام شبكات التواصل االجتامعّي يف نقاش القضايا الاّلهوتيَّ

املاضية. ولطاملا حلمُت مع غريي أن يتصّدى الاّلهوتّيون العرب لضبط إيقاع هذا الحوار الذي افتقر يف أغلبه، ليس 

ل  ة للعامل. ُيحاول مؤلِّف هذا الكتاب – وهو األوَّ ا إىل أدب الحوار الذي تفرضه الرؤية املسيحيَّ فقط إىل املنطق، وإنَّ

بالخليقة  املتعلِّق  الشائكة، وهو ذلك  لواحد من املوضوعات  التصّدي  - أن ُيصيب هدفنَي يف آن:  من ثالثة أجزاء 

ملف  فتح  من  املوضوع  هذا  يستدعيه  ما  مع  التكوين،  سفر  من  األوَّالن  الفصالن  ُيصّورها  كام  الكون  وبدايات 

د يف وجهات النظر  ين، واملنهج العلمّي باإلعالن اإللهّي. أّما الهدف الثاين، فهو تقديم نوذج للتعدُّ عالقة العلم بالدِّ

ا ال تّتفق مع  والقراءات للنّص الكتايّب دون أن تقيص إحداها القراءات األخرى. مصّنف غزيٌر يف ماّدته ومصادره. رمبَّ

كلِّ يشء فيه، ولكّنه حتاًم سيساعدك عىل توسيع زاوية نظرك للموضوع.  

ة ومدير  ة والرشق أوسطيَّ ة واإلسلميَّ - الدكتور سامح حنا - أستاذ مشارك يف قسم األدب العريّب والرتجمة، ورئيس قسم الدراسات العربيَّ

ة، جامعة ليدز، اململكة املتَّحدة   مركز اآلداب العامليَّ
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 رحـلـة

الّنجاح
ة الشخصيَّة أهميَّ

المستقيمة 

من أجل تحقيق 

زة نتائج مميَّ

د. حكمت قّشوع

وال  مجّردة،  مشاريَع  يتبع  ال  العالَم  أنَّ  العزيز  قاريئ  تذكّر 

أفراٌد،  بل  أّواًل،  االجتامعّية  القضايا  تُلِهُمه  وال  جّيدًة،  أفكاًرا 

بقضايا  وُملَهمون  زة،  ُمتميِّ شخصّيات  ميتلكون  وقادٌة  وأُناٌس، 

ومشاريَع وأفكاٍر خاّلقٍة. أقوى سالح متتلكه، وأهّم املوارد التي 

الفريد واملُتمّيز. استثمر وقتك يف  تقتنيها هي أنت، شخُصك 

وقت  يف  جمعاء.  اإلنسانّية  خري  أجل  من  شخصّيتك  تشكيل 

األزمات يربز القيادّيون املُتّميزون من غريهم، وتحت الّضغوط 

الّشديدة يلمع القادة مثل الّنجوم يف ليلٍة صافيٍة. يف اللّحظة 

الحاسمة، يخرج إىل الَعلَن ما تََشكََّل داخل القائد عرب الّسنني. 

ألنّهم  البارزين  القادة  إىل  العامل  يلجأ  الّصعبة،  الظّروف  ويف 

إىل  املُعضالت  لون  وُيحوِّ عالقة،  ملشكالت  الحلول  يحملون 

فرٍص لالبتكار والّنمو. ويف األّيام املرُشِقة، يعرف القادة كيف 

َيستِغلّون الفرص لنجاحهم ونجاحات غريهم، ويعملون بجهٍد 

وحكمٍة لخريهم وخري اآلخرين. ال يخافون الّتغيري بل يباركونه. 

مة للّتوجيه، والّتشجيع، واإللهام، والُبنيان، وخلق  هم يف املُقدِّ

والخدمة،  االجتامعّية،  الخطايا  ومواجهة  لآلخرين،  الفرص 

الّذات،  وبذل  واملجازفة،  الِحامية،  وتأمني  األزمنة،  ومراقبة 

الكتاب يف  ُيسِهم هذا  أن  الّتاريخ مع اآلخرين. صاليت  وصنع 

بنيان قادة املستقبل، وأن يكون سبب إفادٍة وتوجيه للجميع، 

خصوًصا أصحاب النُّهى. 

رحلة الّنجاح
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ر أكثر من ٢٥ سؤااًل عن الخليقة / نظريَّة النّشوء والتّطوُّ

والكتاب المقّدس

 

رئيس الّتحرير كين هام 
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سلسلة »أس. أر. مورغان« دعوة للعبادة: »اإلميان الحّي والعقل الواعي مع اإلرادة الحرَّة«
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ر، أم التَّصميم الذَّيك،  ا؟ هل تؤمن بنظريَِّة النُّشوء والتَّطوُّ َما الَّذي تؤمُن به حقًّ

أم الخلق، أم القليل من هذه جميعها؟ وملاذا ُيعّد هذا األمر مهمًّ لحياتك، 

وأرستك، وإميانك اليوم؟

يعيُش املسيحيُّون يف ثقافٍة تطرُح كمًّ غري مسبوق من األسئلة –أسئلة تؤثِّر 

يف قبول اإلنسان سلطان الكتاب املقّدس، ويف اعتباره جديًرا بالثِّقة. اكتشِف 

ْق  اآلن إجابات سهلة الفهم تطاُل حقائق جوهريَّة يف اإلميان املسيحي، وطبِّ

س العاملّية حول املواضيع التَّالية:  نظرة الكتاب املقدَّ

• التكوين

• أّيام الخلق

نني من عمر األرض • ماليني السِّ

ر • نظريَّة النُّشوء والتَّطوُّ

• الّديناصورات

• التَّأريخ بالكربون املشّع

• األجسام الطَّائرة املجهولة

• املوت واملعاناة

• ُفلْك نوح والطُّوفان

• الحفريَّات

• ضوُء النُّجوم والزَّمن

... وغريها من األمور

استكشْف هذه املواضيع وغريها التي قد أجيَب عنها يف ضوء الكتاب املقّدس 

ات يف العامل،  واستناًدا إىل املنطق، يف هذا الكتاب الخاّص بأكرب خدمة دفاعيَّ

»إجابات يف سفر التكوين«. 

ا، يعرُض  إّن كتاب »إجابات جديدة ١« املالئم لوقتنا الحارض والرَّاسخ علميًّ

مثل  آخرون  وعلمء  هام،  كني  الخلق،  علم  يف  رائٌد  َمها  قدَّ دقيقًة  إجاباٍت 

الدكتور ديڨيد مينتون، والدكتورة جورجيا بوردوم، والدكتور أندرو سنلينغ، 

والدكتور جايسون ليزل، وكثريون آخرون. 

 

1
إجابات جديدة

مركز مورغان للنرش واإلعالم

حياة مسيحّية | دراسات علمّيةبريوت – القاهرة

2

2

س وقّصة  اخنة« حول الكتاب املقدَّ ماذا يحُدُث لو َوَجْدَت كمًّ من األسئلة »السَّ

ًّدا ثانًيا! 
الخلق، ال َيَسُعَك اإلجابة عنها يف كتاٍب واحد؟ سوف تؤلّف مجل

ة  يبحُث كتاب »إجابات جديدة 2« يف أكرث من 30 موضوًعا مثريًا تُثبُت صحَّ

إمياننا، ومنها:

قوُط وأصُل الرّش. • السُّ

• متى تبدأُ الحياة )وملاذا َيُهمُّ ذلك(؟

ر ديانًة )وملاذا يجدُر يب أن أهتمَّ  •  هل تُعدُّ نظريَّة النُّشوء والتطوُّ

باملوضوع(؟

• علم اآلثار، والتَّسلسل الزَّمني املرصّي، والطُّوفان العظيم.

ا أشخاص مثل نوح أكرث من 900 سنة؟ •  هل عاش حقًّ

• ما كاَن نجُم بيت لحم )وكيف تَِبَعُه املجوس(؟

•  »نشوئيَّة« ثقافتنا –مبا يف ذلك التَّصميم الذَّيك، وزواج املثليِّني، 

وأفالم هوليوود، واملزيد!

استكشْف هذه املواضيع وغريها التي قد أُجيَب عنها يف ضوء الكتاب املقّدس 

ات يف العامل،  واستناًدا إىل املنطق، يف هذا الكتاب الخاّص بأكرب خدمة دفاعيَّ

»إجابات يف سفر التكوين«.

كني  »إجابات جديدة«:  كُُتب  لسلسلة  الجديد  العنوان  يف  املساهمني  من   

إليزابيت  والدكتورة  ليزل،  والدكتور جايسون  أندرو سنلينغ،  والدكتور  هام، 

ميتشل، والدكتور داين فولكرن، ومايك ريدل، وكثريون آخرون.

2
إجابات جديدة

مركز مورغان للنرش واإلعالم
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Number of books  
currently in catalogue

BOOKS PUBLISHED 

of which 2 were on behalf of 
another publisher and 3 were 

published for other ministries. 
Just under 50% of all books  

were locally written.

Number of books sent 
 to Cairo book fair;

evangelistic booklets

Number of books sent  
to Iraq;

evangelistic booklets

NUMBER OF NEW 
PARTNERSHIPS FORMED 

Local authors

Publishing houses

Seminary schools

Alliance
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K e y    

      F i g u r e s

“With the lockdown, the education center had to close 

and my children were very affected and emotional 

about it. It was a difficult transition, but I was with 

them the whole time. Attending the online program 

with them and helping them in their studies was very 

beneficial for me. I learned how to read and write in 

English.”

Najwa, Syrian Mother of Two

“In Syria, we are severely affected by the economic 

and financial crises in Lebanon. A lot of Syrian 

families had all their money in the Lebanese banks 

and now can’t access it anymore. Many Syrians in 

Lebanon used to help their entire families back in 

Syria. Before, there were bombings everywhere, but 

we could put food on the table. Now, it is somehow 

safer, but people are starving. Despite it all, we still 

have hope in what the future holds. And you help us 

to make this hope a reality.”

Father Andreas, Northwest Syria

14,500

3,600

1,000

3,000

1,670

650

2,260

BASIC NEEDS 

Number of vulnerable  
households provided with

Food portions
 (boxes and vouchers)

Winter items  (blankets, 
mattresses, heaters, 

fuel vouchers for heating,…)

Milk for children 
and diapers for babies

Medical services and medication

EDUCATION AND CHILD 
PROTECTION

Children enrolled in 9 partner 
 learning centers in Lebanon

Children enrolled in 3 partner  
Child Friendly Spaces in Syria

Children reached with  
psychosocial support  

activities or counseling

1,400 benefited 
from distance 
learning during  
the lockdown

13



��
M E B O  |  L S E S D  -  I m p a c t  R e p o r t

R E L I E F  &  D E V E L O P M E N T

K e y    

      F i g u r e s

“With the lockdown, the education center had to close 

and my children were very affected and emotional 

about it. It was a difficult transition, but I was with 

them the whole time. Attending the online program 

with them and helping them in their studies was very 

beneficial for me. I learned how to read and write in 

English.”

Najwa, Syrian Mother of Two

“In Syria, we are severely affected by the economic 

and financial crises in Lebanon. A lot of Syrian 

families had all their money in the Lebanese banks 

and now can’t access it anymore. Many Syrians in 

Lebanon used to help their entire families back in 

Syria. Before, there were bombings everywhere, but 

we could put food on the table. Now, it is somehow 

safer, but people are starving. Despite it all, we still 

have hope in what the future holds. And you help us 

to make this hope a reality.”

Father Andreas, Northwest Syria

14,500

3,600

1,000

3,000

1,670

650

2,260

BASIC NEEDS 

Number of vulnerable  
households provided with

Food portions
 (boxes and vouchers)

Winter items  (blankets, 
mattresses, heaters, 

fuel vouchers for heating,…)

Milk for children 
and diapers for babies

Medical services and medication

EDUCATION AND CHILD 
PROTECTION

Children enrolled in 9 partner 
 learning centers in Lebanon

Children enrolled in 3 partner  
Child Friendly Spaces in Syria

Children reached with  
psychosocial support  

activities or counseling

1,400 benefited 
from distance 
learning during  
the lockdown
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14

100

45

12,400

11,900

2,700

7,800

2,200

20

VOCATIONAL TRAININGS

Individuals benefiting from 
vocational trainings

COVID RESPONSE

Partners on the ground provided 
with protective equipment

Washable face masks ordered 
from partner sewing groups

Households reached  
with hygiene items

Households provided with 
emergency food parcels

BLAST  EARLY RESPONSE

Ready meals distributed to 
affected families in Beirut

Food and multipurpose  
vouchers distributed to  

blast-affected households

Partners on the ground 
 trained in first aid 

 and crisis management

www.merathlebanon.org

K e y    

      F i g u r e s

“I loved the activities in the box. They came right 

on time. The kids miss Sunday school and Church. 

I love that my kids are coloring and memorizing the 

verses you gave us. And more importantly, my kids 

are sharing and enjoying the box together.”

www.bcymlebanon.org

9

11

27

450

2,660

515

5

Programs

Events

Videos published

Camp in a boxes delivered

Total children reached

Families reached

Collaborations

7 have been  
launched in 
2020

9 follow-up  
events for 
children, 
1 family event, 
1 youth event
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I N C L U S I V E  E D U C A T I O N

K e y    

      F i g u r e s

“Our home was affected by the Beirut explosion and 

my son was a little injured. It was a very traumatic 

experience.

The school’s scholarship support helped me a lot, 

especially at this time.”

www.bbs.edu.lb

92

72

1,290

72

378
35

174

46

students

students

families

special needs 
students

2019-2020

 Graduates KG3

 Graduates grade 12

Students

Special needs students 

Financial aid distributed to

Academic

Staff

STAFF
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1918

K e y    

      F i g u r e s

1400+

20

50

730

926

200

1,000

CENTER- & SCHOOL-BASED

Total number  
of children served

Number of parents reached 
(through Parent2Parent)

NIGHT TO SHINE

Number of participants

PUBLIC SCHOOLS 

Number of children served

PSYCHOSOCIAL SUPPORT FOR 
SYRIAN  REFUGEE CHILDREN

Number of children served

BLAST RESPONSE

Through the playground

Through the booklet (teenagers)

individuals 
with special needs

www.skild-edu.org

“Please accept our heart-felt gratitude for arranging 

the event, which was beyond our expectations. We 

will remember this event for a long time. Hiba’s smile 

and happiness proved that the event “Night to Shine” 

made her very special. The SKILD team worked hard 

to succeed at this event. Thank you to the Tim Tebow 

Foundation!”
-Hiba’s Father

G E T  I N V O L V E D

VISIT 
VIRTUALLY

Explore the region and 
find out more about the 
impact LSESD’s work has 
on local churches and 
communities by joining 
LSESD on a Virtual Vision 
Trip. LSESD gladly welcomes 
churches, organizations, 
and individuals who wish 
to partner as their faith, 
insight, and enthusiasm 
are a continual blessing to 
LSESD’s work in the  
MENA region.

GIVE

If you support the work 
of our ministries, please 
consider becoming a 
monthly partner or giving 
a one-time donation. For 
those in the USA and 
the UK, we can issue 
tax-deductible receipts 
through our US-based 
partner MEBO, which is 
a registered 501(C)(3), or 
our UK-based partner 
Stewardship. 

PRAY

Our ministries were 
founded on prayer and 
continue to be sustained 
through prayer. Please 
continue to lift us up 
with insightful prayer by 
staying informed through 
our monthly newsletter 
and prayer update or by 
following us on our social 
media pages (Facebook, 
Twitter, Instagram). You 
can also visit the prayer 
requests page on our 
website.
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www.lsesd.org

404-395-2696

Information@mebo.org




