
تقدمات نهاية عام 2022



 أعزائي

عائلة ويست بارك

 على مدى التسع سنوات الماضية، زوجتي شيرل وأنا رأينا أن كنيسة ويست بارك تعكس نور
 المسيح من خالل الرعاية والمحبة واالهتمام بالمجتمع. في عام 2022 خرجنا من قوانين
 اإلغالق الخاصة بكورونا في أوقات غير مستقرة في عالمنا ومجتمعنا. ومع ذلك استمرّت

 الكنيسة في تحدي هذا الموسم من خالل وجود أساس متين في اإلنجيل. لقد اختتمنا عام خدمة
 فريد ال يُنتسى. مرة أخرى، أنا متحمس من جهة تقدمات آخر السنة التي ندعوها البذور. هذه

 التقدمات هي عبارة عن خطوة إيمان ستبارك ويست بارك بينما نواصل السير في طريقنا
 عبر أوقات غير مسبوقة وذلك من خالل الرؤيا التي أعطانا إياها هللا. هذه التقدمات ستبارك
 اآلخرين أيضاً، حيث سنقدم %15 من تقدمات البذور إلى „مركز األمل“ الذي يساعد األفراد

والعائالت المتشردين في لندن

 كما هو الحال في السنوات السابقة، شيرل وأنا سوف نلتزم بتقدمات البذور وسوف نقدم ما
 هو أكثر من عشورنا وتقدماتنا االعتيادية ونشجع عائلة كنيسة ويست بارك على القيام بنفس

الخطوة

إنني أسألكم التالي:
• أوالً، أرجو أن تقوموا بقراءة المنشور الذي يشرح تقدمات البذور  

• ثانياً، أرجو أن تبدأوا بالصالة للرب لكي يريكم كيف يريدكم أن تقدموا 
ى النسبة االعتيادية لعشوركم وتقدماتكم. بذوركم والتي تتخطّ

ثاً، كونوا على استعداد لكي تتجاوبوا بشكل مضّحي للحث اإللهي خالل آحاد العطاء  • ثال
الثالثة في شهري تشرين الثاني وكانون األول.

 على الرغم من أّن عالمنا يواجه أوقاتاً غير ثابتة، فنحن نضع إيماننا ورجاءنا بالرب يسوع المسيح الذي
 هو فقط أساسنا الراسخ الذي ال يتزعزع. إنه يدعونا لكي نبذر بذورنا باستمرار في الملكوت من أجل أن

 نحصد غالت روحية من البركات العظيمة في كنيستنا، ومجتمعنا، والعالم الذي نعيش فيه. لنثق بالرب:
ا نَ ي ُل فِ َم ْع ي تَ تِ وَِّة الَّ قُ َحَسِب اْل ِكرُ، بِ تَ ْف ُب أَْو نَ ْطلُ ا نَ ا ِممَّ ّدً َر ِج ثَ ْوَق ُكلِّ َشْيٍء، أَْك َل فَ َع ْف اِدُر أَْن يَ قَ “„َواْل

(أفسس 3: 20).

بتوقّع بركات عظيمة،

القسيس تشارلس
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Acerca de WestPark حول كنيسة ويست بارك

المسيح معرفة  في  للنمو  معاً  نسعى 

 يصف البيان اإلرسالي الجديد لكنيسة ويست بارك من نحن: نسعى معاً للنمو
ـ61 سنة الماضية قمنا بذلك ونمينا حتى أصبحنا  في معرفة المسيح. خالل ال

كنيسة متعددة األجيال والثقافات

 نحن ال نزال مستمرين في توقّع بركة هللا في المواسم المقبلة. نحن نؤمن أّن هللا
سوف يفعل أموراً أعظم في المستقبل بينما نؤثر في مدينة لندن ومناطق أخرى

 عندما نعطي بسخاء من وقتنا ومواهبنا وأموالنا، كشعب للرب، فإّن هللا أمين
 وسوف يبارك بطرق عجيبة. دعونا نأتي مرة أخرى معاً خالل هذا الموسم ونحن

  نبدأ موسماً جديداً من تقدمات البذور لنرى بركات أعظم من هللا
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المسيح معرفة  في  للنمو  معاً  نسعى 

ما هي البذور؟
 إنها تقدمات آخر السنة وهي عبارة عن فرصة

 لكل شخص في كنيسة ويست بارك ليعطي بشكل
مضّحي باإلضافة للعشور والتقدمات العادية

لماذا نقوم بهذه الخدمة )جمع البذور(؟
 هذه التقدمات في الحقيقة سوف تزرع في خدماتنا موارداً نحن بحاجة إليها في كنيسة ويست بارك

لبلوغ الدرجة التالية بينما نتمم إرساليتنا ككنيسة: نسعى معاً للنمو في معرفة المسيح

• البذور سوف تقوي إيماننا حتى نعهد بمواردنا المالية له

• البذور سوف تساعدنا على شق طريقنا عبر هذه األوقات التي يصعب التكهّن بها في زمن الكورونا وذلك من

خلل الرؤيا التي ّزودنا هللا بها

• البذور سوف تبارك اآلخرين ألننا سوف نعطي ١٥٪ من هذه التقدمات لخدمة محلية وأخرى عالمية

كيف تعمل البذور؟
• إنها تبدأ بالصالة. صّل لكي يريك هللا كيف يريدك أن تعطي بتضحية باإلضافة إلى عشورك وتقدماتك

• نحن نصلّي أن تشارك ٢٠٠ عائلة وفرد بهذه التقدمات 

ماذا عن عشوري االعتيادية؟
 عشورك هي عبارة عن عمل أمين من أعمال العبادة يساعد على تمويل النفقات الجارية للخدمة

 الحالية في حياة الكنيسة في ويست بارك. نسألك أن تصلّي من أجل أن تعرف كم سوف تعطي

لخدمة البذور، باإلضافة إلى عشورك وتقدماتك االعتيادية

أسابيع الصالة:21 تشرين الثاني –11 كانون األول

 وانضم :www.westparkchurch.ca/seeds نزّل ُمرشد الصالة باستخدام الرابط التالي

 إلينا للصالة لمدة 21 يوم. سوف نذّكرك بمواضيع الصالة اليومية عن طريق وسائل

.التواصل االجتماعي لدينا
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المسيح معرفة  في  للنمو  معاً  نسعى 

 آحاد التقدمات
Nov. 27, Dec. 4 & 11

الرقم اإلجمالي للعطايا 200

عدد التقدمات مستوى العطاء

 إليك كيف تستطيع مساعدتنا لتحقيق هدفنا والذي هو بلوغ $125,000

 إننا نطلب من كل واحد منكم أن يُعطي البذور هذه السنة. ماتعطيه هو بينك وبين
 هللا. ولكن إذا قامت ٢٠٠ عائلة بالعطاء بشكل مضّحي وفقاً للمستويات المطلوبة،

ً فإنه بإمكاننا أن نرى هللا يصنع أمراً عظيما
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 إذا كنت خارج المدينة أو تحضر عبر اإلنترنت فقط ، فال داعي للقلق ، فسيتم إرفاق

 مظروف عرض خاص. ما عليك سوى إرسالها بالبريد إلى الكنيسة أو االتصال

 للعثور على خيارات www.westparkchurch.ca/giving  باإلنترنت على

 التحويل ، tithe.ly ، PayPal ،إلكترونية متعددة لتقديمها (على سبيل المثال

 ،اإللكتروني.( عند التبرع بالبريد اإللكتروني على اإلنترنت

give@westparkchurch.ca  ـ  في SEEDS لإلشارة إلى المبلغ المخصص ل

 في صناديق القرابين SEEDS أيام األحد ، يمكنك العطاء عن طريق وضع مظروف

.الموجودة داخل مداخل القاعة / المصليات / الصالة الرياضية / مدخل المكتب



 ستعطي ويست بارك ١٥٪ من مجمل تقدمات
البذور لخدمة محليّة وأخرى عالمية

لماذا؟
 ألّن تقدمات البذور ليست فقط من أجلنا. إنها من
أجل دعم ويست بارك ومباركة المجتمع واآلخرين

المسيح معرفة  في  للنمو  معاً  نسعى 

 إّن الوضع االقتصادي في منطقة لندن قد أّدى إلى زيادة عدد المتشرّدين، وخاصة

 النساء والمسنين. ولكن، يوجد أمل. خدمة جيش الخالص „مركز الرجاء“ تقّدم مأوى

 في حاالت الطوارئ للعديد من النساء والمسنين كل ليلة على مدار السنة. أكثر من

 %50 من السكان هم من الكبار في السن. هؤالء األشخاص يحتاجون إلى المساعدة

 والتوجيه واإلرشاد بسبب الصدمات وسوء المعاملة الجسدية واألمراض العقلية

 والنفسية واالحتياج المادي وأمور أخرى جسدية وعقلية وروحية. هناك حاجة كبيرة

 لتوفير المزيد من البرامج والخدمات للنساء وكبار السن أثناء انتقالهم مرة أخرى إلى

 المجتمع من خالل التعليم في مجال الصحة العقلية والصدمات النفسية والتدريب.

 يلتزم „مركز الرجاء“ بكسر حلقة الفقر والتشرد واإلدمان ألن خدمته تقدم هذه

 البرامج التي تشتد الحاجة إليها. رغبتهم هي المساعدة في إعادة بناء الناس ومنحهم

فرصة لعيش حياة كاملة في مجتمعنا

مركز الرجاء

اآلحاد المخصصة للعطايا: 27 تشرين ثاني. 4، 11 كانون أول

.


