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مررسلوونناال  

ررساليیة ووااحددةةإإ  

 تلمذوواا جميیع ااألمم

ررساليیة االموكلة إإليینا ةة: تلمذوواا جميیع ااألمم. هھھھذهه هھھھي ااإلإإررساليیة ووااحدةة٬، مضمونانن٬، ووثالثة محاوورر. إإررساليیة ووااحد

 ماااألشيیاء ما عداا  ااإلهھھھتمامم بكل في فخوواالتي أأعطانا إإيیاهھھھا االمسيیح ألننا كنيیستهھ. نتحّدثث غالبًا عن كوننا نقع 

ططلب منا يیسوعع أأنن نفعلهھ في االمأوورريیة االعظمى. فهھو لم يیطلب منا أأبًداا أأنن نشيیّد االمباني٬، ووال أأنن ننظّم االبراامج 

س أأنفسنا لتلك ااإلررساليیة.يیة تكريیكيیف نعيذ٬، لذاا عليینا أأنن لمِ تَ ووااإلحتفاالتت٬، بل ططلب منا أأنن نُ   

 

عيیشش في منططقة تإإيیمانن  كعائلةجميیع ااألممم٬، كيیفف يیمكننا أأيي ٬، آلنن على االشقق ااألخيیرر منن االمأموورريیةلنررّكزز اا

ذذلكك كأفرراادد  نحّققق؟ كيیفف يیمكننا أأنن ؤؤثرر على كلل ااألممم لمجدد ااسمم االمسيیحت تلمذذ جميیع ااألممم٬، ووأأننتمعيینة أأنن 

ووكعائلة إإيیمانن؟  

 

 

 هھھھناكك إإططارراانن للمسألة

"بانتا دديي  "٬، أأييكل ااألمم"الكلمة٬، ف. إإططارراانن مختلفاننفي هھھھذهه االمسألة  نجدكل ااألمم٬، نفّكر بالذهھھھابب إإلى عندما 

مجموعاتت اال٬، تعني حرفيیًا "كل مجموعاتت االبشر" 19: 28إإيیثني" في لغة االعهھد االجديید ااألصليیة هھھھنا في متى 

:ااإلططارريینمعي بهھذيین  تأملوااي ال تعني ااألمم بمفهھومم االحدوودد االسيیاسيیة للبلداانن. هھااإلثنيیة ووااللغويیة. ف يیةاالبشر  
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ووصلت إإليیهھا االبشاررةة االمجموعاتت االتي  

. ليیس بالضرووررةة االمسيیحيیيین فقط٬، بل االناسس االذيین يیعيیشونن سبق ووبُشِّروواا باإلنجيیلبكلماتت أأخرىى٬، االناسس االذيین 

مؤّمنة للناسس  حيیث االفرصةووفي أأماكن تسمح بتوصيیل االبشاررةة إإليیهھم٬، حيیث توجد كنيیسة تعلن بشاررةة ااإلنجيیل٬، 

لقد تّم تبشيیرهھھھم.٬، لكي يیسمعوهھھھا  

 

تصل إإليیهھا االبشاررةة بعداالتي لم جموعاتت ماال  

ممن إإنن أأكثر من مليیارر وونصف االمليیارر من االبشر  االذيین لم يیبشَّروواا باإلنجيیل بعد. يیقاللاالثاني هھھھم االناسس  ااإلططارر

وواالمسألة ليیست فقط أأنهھم لم حتى يیومنا هھھھذاا.  بشاررةة ااإلنجيیللم تصلهھم ونن آآالفًا من االمجموعاتت االبشريیة٬، يیشّكل

إإليیهھا. فمعظمهھم يیولد وويیعيیش وويیموتت ددوونن أأنن يیسمع بشاررةة  إإيیصالهھم نايیمكنأأيیًضا ال  بلقط٬،  يیسمعواا االبشاررةة

هھھھناكك أأماكن ووصلت  لذاا فعندما نفكر بتلمذةة جميیع ااألمم عليینا أأنن ندرركك أأنن هھھھناكك إإططارراانن للمسألة هھھھنا. ااإلنجيیل. 

شاررةة ااإلنجيیل إإلى ب وصلإإليیهھا بشاررةة ااإلنجيیل ووأأماكن لم تصل إإليیهھا. كيیف يیمكننا إإذًذاا كعائلة ااإليیمانن أأنن ن

؟كليیهھماووأأنن نتلمذ أأشخاًصا من  وعاتت ددااخل ااإلططارريینماالمج  

 

 

ثالثة محاوورر...تركيیز على   

 

كيیف يیمكننا إإذًذاا أأنن ننفّذ االمأمورريیة االعظمى؟ هھھھناكك تركيیز على محاوورر ثالثة على أأساسس فهھمنا للتلمذةة.  
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عليینا أأنن نجهھّز االكنيیسة  

ااألماكن االتي يیمكن االوصولل إإليیهھا.  في إإططارر: عليینا أأنن نجهھّز االكنيیسة. هھھھذاا بالطبع كالمم هھھھذاا هھھھو االمحورر ااألوولل

ك االكنيیسة. عليینا أأنن نكونن مسؤووليیتنا ااألوولى هھھھي أأنن نجهھّز االكنيیسة في تلك ااألماكن٬، ووأأنن نخدمم إإلى جانب تل

ساليیتنا وونحن نتجاووزز تأدديیتنا ووفهھمنا للوااجب ااإلررسالي لئالّ نجد أأنفسنا منطلقيین في إإررططريیقة حذرريین في 

سيینشر  من خاللهھ . سيیكونن من االحماقة أأنن نتجاووزز االعنصر االذيي ووعد هللا أأنهھاالكنائس االمحليیّة حولل االعالم

. عليینا أأنن نذهھھھب إإلى االكنيیسة ووأأنن نجهھّزهھھھا. نحن نعمل إإلى جانب االكنيیسة٬، نحن خّداامم اتتملكوتهھ في االمجتمع

االكنيیسة.  

 

خاللل كووننا  للتأثيیرر على ااألممم لمجدد هللا هھھھي منن خاللل االكنيیسة االقوويیة٬، وومنن االصحيیحة ووهھھھنا نددرركك أأنن االططرريیقة

عائالتت قوويیة ووقددااسة ووططهھاررةة ووعالقة إإلى وو في االكنيیسة لهھذذاا نحتاجج إإلى ززيیجاتت قوويیةأأقوويیاء في إإططاررهھھھا. 

إإلى أأنن نضع ااألررضيیة ووأأنن نعلنن بشاررةة ااإلنجيیلل ووألننا نحتاجج أأنن نكوونن أأقوويیاء في االبشاررةة  .حميیمة مع هللا

. ااألممم لمجدد االمسيیح إإذذاا كنا ضعفاء. لذذاا عليینا أأنن نططررحح االضعفف نؤؤثرر في نستططيیع أأنن أأقاصي ااألررضض. لنن

ثمم في  في منططقتهھاقوويیة  كلل كنيیسة تكووننلكي فلنكنن أأقوويیاء في االمسيیح وولنجهّھزز االكنائسس لئال تكوونن ضعيیفة٬، بلل 

٬، فالترركيیزز ااألوولل هھھھوو على االكنيیسة.بلددهھھھا ثمم في االعالمم  

 

االفقرااء نساعدعليینا أأنن   

 إإخوةة ووأأخوااتت لنا لمحورر االثاني: أأنن نساعد االفقرااء. عندما نفكر في االكنيیسة االمنتشرةة في االعالم٬، نجد أأنن هھھھناككاا

فهھذاا  ووبما أأنهھم أأخوةة لنا تت االطبيّیة. إإنهھم يیموتونن من االجوعع.ما يیكفي من االطعامم وواالماء ووااإلمداادداا ليیس لديیهھم

االكنيیسة هھھھنا.  ددااخل ناأأددااءططريیقة يیغيیّر يیجب أأنن   
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٬، مع أأنن ال يیجب أأنن نوصل إإليیهھم االبشاررةة بالكالمم فقطاالذيین لم تصل إإليیهھم بشاررةة ااإلنجيیل.  للناسس بالنسبةووأأيیًضا 

. لكن ليیس فقط بالكالمم بل أأيیًضا باألعمالل. بالكالمم وواالعمل٬، هھھھكذاا ال جداالل حولهھبالكالمم أأمر  ضرووررةة االتبشيیر

ندعم االفقيیر.  

 

تقديیمنا ندعم االفقيیر من خاللل االكنيیسة ووال نتجاووززهھھھا حتى في  االكنائس تتوااجدإإننا في ااألماكن حيیث  مجددًداا أأقولل

. نحن نعمل من خاللل االكنيیسة فهھي ووسيیلتنا لدعم االفقيیر.للمساعدااتت  

 

نن نستردّد االضاللأأ  

االثالث ووهھھھو أأنن نطلب وونستردّد االضالل. في إإططارر االمجموعاتت االتي يیمكن إإيیصالل  االتركيیز محوررهھھھذتت يیقوددنا إإلى 

االبشاررةة إإليیهھا٬، أأيي حيیث توجد االكنيیسة٬، ال بّد أأنن هھھھناكك أأناًسا لم يیعرفواا االمسيیح بعد. لذاا عليینا أأنن نذهھھھب وونعلن 

نيیسة نحن نعمل بشاررةة ااإلنجيیل للضاليّین٬، لكن من خاللل ماذذاا؟ من خاللل االكنيیسة. فهھذاا أأمر مهھم. حيیث توجد ك

تتمثّل  يیهھا االبشاررةة٬، ووهھھھناإإلى جانبهھا وونخدمم خدمة ااستردداادد االضاليّین. لكن هھھھناكك أأيیًضا مجموعاتت لم تصل إإل

مسؤووليیتنا في أأنن نصل إإلى االذيین لم يیبّشروواا ووأأنن نزررعع وونؤسس االكنائس حيیث ال يیوجد كنيیسة. إإذًذاا هھھھذهه هھھھي 

رر.االصوررةة االكاملة: إإررساليیة ووااحدةة٬، إإططارراانن٬، ووثالثة محاوو  

 

إإليیكم االخبر االسارر. هللا يیتحّركك ضمن عائلة ااإليیمانن هھھھذهه ووهھھھو يیقيیم ررجاالً وونساًء في هھھھذهه االعائلة ليیتّخذوواا خطوااتت 

ما كانواا ليیحلمونن باتّخاذذهھھھا من قبل. في كل سنة تتزاايید أأعداادد ااألشخاصص االذيین يیرغبونن بالذهھھھابب إإلى االبلداانن 

االبعيیدةة ليیخدمواا االربب. ووهھھھذاا أأمر رراائع بالفعل.  
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ألنهھ عليینا . مع ذذلك عليینا أأنن نتطّرقق إإلى هھھھذهه االمشاكلأأنن هھھھذاا يیسبب كل أأنوااعع االمشاكل٬،  هھھھو ر االسيءلكن االخب

: "حسنًا٬، إإذذهھھھبواا حيیث وننيیقول االبعض ممنأأنن نبدأأ بالتفكيیر "ما هھھھي االطريیقة ااألفضل لفعل ذذلك؟". ألنن هھھھناكك 

إإذذهھھھبواا إإلى كل مكانن". لكنني أأظظن بأنن هھھھذاا  االقصيیر وواالمتوسط وواالبعيید٬، ااألمديیذهھھھب االناسس٬، ضعواا أأهھھھداافًا على 

في كل شيء في االحيیاةة٬، يیمكن أأنن  كما . هھھھكذااااألمدخطيیر٬، خصوًصا عندما يیتعلّق ااألمر باألهھھھداافف االقصيیرةة 

٬، كأنن نذهھھھب إإلى دااألمووهھھھناكك خطر في ااإلررساليیاتت االقصيیرةة  ال نفعل أأيي شيء كما يیجب. رربمايیر لكن نفعل االكث

ا ثم نرحل. ووقد ال نحصد مما فعلنا ثمارًراا ططويیلة ااألمد. بل قد نتركك في االوااقع آآثارًراا مكانن لمدةة أأسبوعع لنفعل شيیئً 

سيیئة لمدةة ططويیلة.  

 

كيیف نؤدّديي إإذًذاا االمهھماتت ذذااتت ااألمد االقصيیر وونحصل على تأثيیر صحي ططويیل ااألمد؟ كيیف يیمكننا كعائلة إإيیمانن 

 إإسترااتيیجيیة سوااء بيین من ووصلت إإليیهھمعوبب أأنن نبدأأ بوضع خطط ااسترااتيیجيیة في أأماكن ااسترااتيیجيیة بيین ش

االبشاررةة أأوو بيین من لم تصلهھم بعد؟ ما ررأأيیكم لو أأنن االكنيیسة تقولل "حسنًا٬، هھھھناكك آآالفف من االشعوبب االتي لم تُبَشَّر 

باإلنجيیل. هھھھؤالء هھھھم مجموعاتت منهھا٬، سوفف نذهھھھب إإلى هھھھناكك ووسنحرصص على أأنن تصلهھم االبشاررةة. سنبدأأ من 

ررأأيیكم لو نبدأأ بالتركيیز االجادد على أأماكن محدددةة بالطريیقة االتي نرسل إإليیهھا هھھھنا وومن ثم سنمضي قدًما". ما 

االمرسليین ووبالطريیقة االتي نعطي بهھا؟  

 

تبشيیر متحّمسة لحد من ااألمورر االتي ااكتشفناهھھھا في االسنوااتت االقليیلة ااألخيیرةة هھھھو أأنن االناسس يیظنونن أأنن االكنيیسة أأ

لكل يیعرفف شخًصا مرسالً إإلى مكانن ما. وواالمرسلونن االناسس بطلباتت االتبرعع باألمواالل. اا ققُ غرِ ااألمم عندما تُ 

على مكتبي إإما ررسائل أأوو ااتصاالتت أأوو بريید إإلكترووني. أأستلم  أأجدكل أأسبوعع يیقومونن بأعمالل عظيیمة٬، ووهھھھكذاا 

بضعة منهھا كل أأسبوعع ووأأنا لست حتى ررااعيیًا يیتلمذ خّدااًما للعمل ااإلررسالي في االعالم. وواالناسس يیقولونن "هھھھاكك٬، لقد 

يیساعدكم على ددعم هھھھذهه االخدمة". ووما ااكتشفناهه هھھھو أأننا غالبًا عندما ستّمونن بتبشيیر ااألمم. ووهھھھذاا سمعت بأنكم مهھ
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نقولل "نحن لسنا قاددرريین على ددعم كل هھھھذهه االخدماتت"٬، يیرحل االناسس ووهھھھم يیقولونن "حسنًا٬، من االوااضح أأنن 

لهھذهه االخدمة أأوو لتلك". شيیئًا كنيیستهھم ليیس مهھتمة بتبشيیر ااألمم ألنهھم لم يیقّدمواا  

 

لمم تكنن إإنجاززهھھھا وويیجبب كانن مة االتي يیلقدد نهھضتت االمنظظماتت االمووااززيیة للكنائسس ووصنعتت االكثيیرر منن ااألموورر االعظظ

أأنن االكنيیسة االمحليیة  بددأأتت تظظهھرر مدّدعيیةتنجززهھھھا. لكنن االمشكلة هھھھي أأنن هھھھناكك أأنماطًطا غيیرر صحيّیة  االكنيیسة االمحليیة

 الاالعكسس هھھھوو االصحيیح. فاألمرر ليیسس أأنهھ مع أأنن  ٬،مووجووددةة ااآلنن لتبقي على االمنظظماتت االمووااززيیة للكنيیسة حيّیة

مكانن لتلكك االمنظظماتت٬، لكنن االمنظظماتت االمووااززيیة للكنيیسة مووجووددةة في االووااقع لتساعدد على ووضع أأررضيیة تنفيیذذ 

االكنيیسة االمحليیة. ددااخللاالمأموورريیة االعظظمى   

 

عندما يیتحّركك هللا في االكنيیسة االمحليیة؟ هھھھنا نبدأأ بتغيیيیر تفكيیرنا وونتأمل بالسؤاالل "كيیف نرسل ما االذيي يیحدثث إإذًذاا 

.االمخاططرإإلى االمحاذذيیر ووإإلى  وولكن أأيیًضا االناحيیة االحماسيیة٬،ووكيیف نقّدمم موااررددنا؟". أأوودّد أأنن ننظر جميیعنا إإلى   

 

هھھھناكك أأيیًضا ووعند نهھايیة االسنة٬، شخًصا يیعيیشونن في االمهھجر  25هللا  يیجنّدفكروواا معي بهھذاا االمثالل. عندما 

 يیريیدوونن أأنن يیذهھھھبواا باإلضافة إإلى منظماتت أأخرىى رراائعة يیديیرهھھھا أأشخاصص من االكنيیسة. أألن يیكوننسوااهھھھم نن خمسو

أأنن نأخذ هھھھؤالء االمئة شخص وواالذيین يیمثلونن كل أأططيیافف عائلة ااإليیمانن وونجعلهھم يیختلفونن حولل من  اغريیبً  أأمًراا

شقاقق٬، لذاا عليینا أأنن شعب هللا سبب اان مورر االجيیدةة فيصبح أأحد ااأليیاالذيي سيیأخذ أأيي مقداارر من االدعم؟ ووفجأةة 

هھھھو االتركيیز على بعض ااألماكن ااالسترااتيیجيیة وواالشعوبب ااالسترااتيیجيیة من  ااآلنن ما نعمل عليیهھنكونن حذرريین. 

بعض ااألعضاء ااآلخريین في عائلة يیقودد هللا  لكيأأجل أأسبابب ااسترااتيیجيیة. ووفي االوقت عيینهھ نتيیح بعض االمروونة 

متنوعة. أأخرىى ااإليیمانن ليیقومواا بأمورر  
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متتاليیة سوفف نتطّرقق إإلى تلك االمحاوورر االثالثة. في هھھھذهه االعظة نتطّرقق إإلى تجهھيیز االكنيیسة٬، في عظاتت ثالثث 

ددعم االفقرااء. إإلى في االعظة االتاليیةوو  

 

حديیثًا إإلى قلب على مدىى االسنوااتت االقليیلة االماضيیة٬، هھھھذاا ااألخخ من عائلة ااإليیمانن أأخذ ززووجتهھ وواابنتهھ االمولوددةة 

آآسيیا االوسطى٬، ووهھھھو مكانن معادٍد جًداا لبشاررةة ااإلنجيیل. ووعاشش هھھھناكك في غرفة صغيیرةة مع عائلة من االمنطقة ووبدأأ 

في إإططارر االمجموعاتت االتي تّم تبشيیرهھھھا وواالمجموعاتت  ووخدمم يیبشّر باإلنجيیل. هھھھذاا ااألخخ سافر بالفعل حولل االعالم

ووااإلررساليیة. أأرريیدكم أأنن من االناحيیة االكتابيیة وواالالهھھھوتيیة  وواالتقديیرباإلحتراامم  يیحظى االتي لم تبّشر بعد. هھھھذاا ااألخخ

تعرفواا أأنن هللا قد جعل هھھھذاا ااألخخ ووقيیاددتهھ في عهھدتنا. ووززووجتهھ كاررال ووأأووالددهه االثالثة هھھھم هھھھديیة ثميینة بيیننا. ووهھھھو 

تجهھيیز االكنيیسة. كيیفيیة سيیساعدنا على االتفكيیر في  

 

يیر في ددعم االفقرااء ووكيیف سيیقوددنا هللا في ذذلك٬، ثم بعد عظتيین إإلى االتفك 10في االعظة االتاليیة سأتطرقق من لوقا 

من ااآلنن٬، سوفف نشّكل فريیقًا لنفّكر في كيیفيیة ااستردداادد االضاليین حولل االعالم. لذاا أأرريید أأنن أأصلي لهھ وولنا.  

 

أأرريیدد أأنن نتشّجع كعائلة ااإليیمانن خاللل هھھھذذاا ااألسبووعع لكي نصلّي باستمرراارر منن كتيّیباتت االصالةة هھھھذذهه إلخووتنا 

نا حوولل االعالمم. ووباألخصص االمضططهھدديینن منهھمم. هھھھذذاا هھھھوو محوورر هھھھذذهه االعظظة. ووسنفعلل هھھھذذاا أأيیًضا في االعظظة ووأأخوواات

االتاليیة مع االفقيیرر وواالضالل. أأرريیدد أأنن يیصبح هھھھذذاا حيًیا فيینا.  

 

ددعونا نصلي٬، يیا أأبتاهه٬، نشكركك على هھھھذهه االوصيیة٬، هھھھذهه االمأمورريیة لكي نتلمذ كل ااألمم. نشكركك على ااإلنجيیل 

االذيي خلّصنا وواالذيي يیستحق أأنن نبذلل حيیاتنا لكي نعلنهھ. ووأأصلي يیا هللا٬، أأصلي لكل عائلة ااإليیمانن هھھھذهه٬، ووباألخص 

ااألمم بالموااهھھھب وواالمقدررااتت وواالشغف االذيي لنا كأفراادد بيینما يیفكر كل ووااحد منا كيیف يیمكننا أأنن نتلمذ جميیع 
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ووضعتهھ في ددااخل كل ووااحد منا. ساعدنا يیا رربب حتى ال نهھمل هھھھذهه االوصيیة. ساعدنا لكي نبذلل نفوسنا من أأجلهھا 

لمجد إإسمك في االعالم. نصلّي لبركاتك على االمتكلم بيینما يیقوددنا من خاللل كلمتك. وولبركاتك عليینا بيینما نسمعهھا 

ا. بإسم يیسوعع أأصلي٬، آآميین.وونتلقفهھا وونتجاووبب معهھ  

 

إإنهھ المتيیازز كبيیر لعائلتي أأنن نكونن جزًءاا مما يیفعلهھ هللا في عائلة ااإليیمانن هھھھذهه. أأنن نسمع٬، قبل أأنن نصبح جزًءاا 

ائلة ااإليیمانن هھھھذهه خدمة لكل يیفعلهھ في ع هللا من عائلة ااإليیمانن هھھھذهه٬، وونحن نخدمم في آآسيیا االوسطى٬، عما كانن

نن تشكيیل حيیاتكم حولل أأهھھھداافف االكنيیسة من أأجل خدمة هللا في االعالم. إإنهھ ووكيیف كنتم تضّحونن ووتعيیدوو ااألمم.

ما  شحذالمتيیازز مذهھھھل لعائلتي أأنن نأتي لنصبح جزًءاا مما يیفعلهھ هللا٬، ووأأنن نأتي بمعيیة عائلة ااإليیمانن وونستمر في 

هللا في ووسطكم. يیقومم بهھ  

 

لوسطى نخدمم بيین أأناسس لم تصلهھم إإنتقلنا إإلى هھھھنا في منتصف االربيیع بعد أأنن قضيینا خمس سنوااتت في آآسيیا اا

مليیونن إإنسانن في االعالم. معظم يیتوااجدوونن  20إإلى  16يیُدَعونن االطاجيیك. ووهھھھذهه االمجموعة تضم وواالبشاررةة بعد 

 1. 0في آآسيیا االوسطى في بلداانن أأووززباكستانن٬، ططاجكستانن٬، أأفغانستانن٬، باكستانن ووحتى غربب االصيین. وومنهھم 

بالمئة فقط مسيیحيیونن إإنجليیونن.  

 

ذذلكك؟ هھھھذذاا يیعني أأنن ووااحدًداا أأوو إإثنيینن منن كلل عشررةة آآالفف هھھھوو في االووااقع مؤؤمنن بالمسيیح يیسووعع. هھھھذذاا ماذذاا يیعني 

يیعني أأنن معظظمم االططاجيیكك يیوولددوونن وويیعيیشوونن حيیاتهھمم بأكملهھا وويیمووتوونن ددوونن أأنن يیلتقوواا بمسيیحي ووددوونن أأنن تصلهھمم 

بشاررةة إإنجيیلل يیسووعع االمسيیح.  
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 يیكّرسوننكنائس٬، فريیقًا بدأأ بستة أأشخاصص بالغيین كانواا االماضيیة٬، كنا نقودد فريیقًا لزررعع اال االكثيیرةةفي االسنوااتت 

إإلى هھھھنا لنكونن  هللا أأحضرنا ووااآلنن يیتلمذووهھھھم ووليیزررعواا االكنائس بيین هھھھذاا االشعب.كي ل ٬،االطاجيیك لخدمةحيیاتهھم 

 في مساعدةة ووتجهھيیز كل ووااحد منكم لكي يیستعمل االموااهھھھب قدًما وولنمضي ٬،في ووسط عائلة ااإليیمانن هھھھذهه

ألننا أأصبحنا جزًءاا مما يیفعلهھ هللا من  كثيیًراااالتي منحهھا إإيیاهه هللا لكي يیتلمذ جميیع ااألمم. لقد تشّجعنا  وواالمقدررااتت

خاللل عائلة ااإليیمانن هھھھذهه٬، لنصنع تأثيیًراا في كل ااألمم لمجد هللا.  

 

وومقّدررااتهھ ما يیفعلهھ هللا في كل ووااحد منكم. فعلى كل ووااحد منا أأنن يیستعمل موااهھھھبهھ إإيیقادد ررغبتي هھھھي أأنن أأستمر في 

ووميیّزااتهھ ووعطايیاهه ليیستمر في تلمذةة كل ااألمم. لقد جهھّز هللا كل ووااحد منا بشكل فريید ليیلعب ددوورًراا حاسًما في نشر 

ملكوتهھ إإلى أأقاصي ااألررضض. هھھھدفك كطبيیب ووكسمكريي ووكمحامي ووكمعلم ووكوااعظ هھھھو أأنن تنشر ااإلنجيیل إإلى 

االسامي. لقد خلقك هللا لمنفعة ااألمم.أأقاصي ااألررضض. عليینا أأنن نعيیش حيیاتنا بناء على هھھھذاا االهھدفف   

 

– 1: 10إإفتحواا من فضلكم كتبكم االمقدسة إإلى إإنجيیل لوقا  هھھھذاا االمقطع أأرريید أأنن أأددخل إإلى تقرأأوونن ٬، ووبيینما 24 

دد في إإنجيیلهھ عدةة موااضيیع أأساسيیة٬، وويیفعل هھھھذاا أأيیًضا في أأعمالل االرسل بما أأنهھ االكاتب مضمونهھ. كاتب لوقا يیحدّ 

ليیخلّص االفقرااء وواالمحتاجيین وواالمرذذووليین. ووأأيیًضا يیشّددد على  يیسوعع أأتى كملك مسيیحيیانينفسهھ. فهھو يیريینا أأنن 

ووسنتطرقق إإليیهھما في  10إإررساليیة يیسوعع في ططلب االضالل ووفي االسعي إإليیهھ. ووهھھھذاا االمفهھومانن حاضراانن في لوقا 

هھھھذهه االعظة ووفي االعظة االمقبلة. فكال االمفهھوميین يیأتيیانن من هھھھذاا االمقطع.  

 

24إإلى  ٬1، ااآليیاتت 10ا نقرأأ مًعا من لوقلف  
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ببُّ َسْبِعيیَن آآَخِريیَن أأيَْیًضا٬، وَوأأرَْرَسلهَھُُم ٱٱْثنيَْیِن ٱٱْثنيَْیِن أأََمامَم وَوْجهِھهِھ إإِلَى ُكلِّ 1 َمِديینٍَة وَوَمْوِضٍع َحيْیُث َكانَن وَوبَْعَد ذَذلَِك َعيیََّن ٱٱلرَّ

فَقَالَل لهَھُْم: . 2هھھھَُو ُمْزِمًعا أأنَْن يیَأْتِيَ   " َكثيِیٌر٬، وَولَِكنَّ ٱٱْلفََعلَةَ قَليِیلُونَن. فَٱطْطلُبُواا ِمْن رَرببِّ ٱٱْلَحَصادِد أأنَْن يیُْرِسَل إإنِنَّ ٱٱْلَحَصادَد  

َال تَْحِملُواا ِكيیًسا وَوَال ِمْزوَودًداا وَوَال أأَْحِذيیَة٬ً، وَوَال . 4ااذِْذهھھھَبُواا! هھھھَا أأَنَا أأرُْرِسلُُكْم ِمْثَل ُحْمَالنٍن بيَْیَن ذِذئَاببٍ . 3فََعلَةً إإِلَى َحَصادِدههِ 

ًال: َسَالمٌم لهِھََذاا ٱٱْلبيَْیتِ . 5ُمواا َعلَى أأََحٍد فِي ٱٱلطَِّريیقِ تَُسلِّ  َالمِم . 6وَوأأيَيُّ بيَْیٍت دَدَخْلتُُموههُ فَقُولُواا أأوَوَّ فَإنِْن َكانَن هھھھُنَاكَك ٱٱْبُن ٱٱلسَّ

ا ِعْنَدهھھھُْم٬، ِألنَنَّ ٱٱْلفَاِعَل ُمْستَِحقٌّ وَوأأَقيِیُمواا فِي ذَذلَِك ٱٱْلبيَْیِت آآِكليِیَن ووَ . 7يیَُحلُّ َسَالُمُكْم َعليَْیهِھ٬، وَوإإِالَّ فيَیَْرِجُع إإِليَْیُكمْ  َشارِربيِیَن ِممَّ

مُم لَُكْم٬،. 8أأُْجَرتهَھُ. َال تَْنتَقِلُواا ِمْن بيَْیٍت إإِلَى بيَْیتٍ  ا يیُقَدَّ وَوٱٱْشفُواا ٱٱْلَمْرَضى  9وَوأأيَیَّةَ َمِديینٍَة دَدَخْلتُُموهھھھَا وَوقَبِلُوُكْم٬، فَُكلُواا ِممَّ

وَوأأيَیَّةُ َمِديینٍَة دَدَخْلتُُموهھھھَا وَولَْم يیَْقبَلُوُكْم٬، فَٱْخُرُجواا إإِلَى . 10ْم: قَِد ٱٱْقتََربَب ِمْنُكْم َملَُكوتُت ٱٱ"ِ ٱٱلَِّذيیَن فيِیهھَا٬، وَوقُولُواا لهَھُ 

قَِد ٱٱْقتََربَب ِمْنُكْم  َحتَّى ٱٱْلُغبَارَر ٱٱلَِّذيي لَِصَق بِنَا ِمْن َمِديینَتُِكْم نَْنفُُضهھُ لَُكْم. وَولَِكِن ٱٱْعلَُمواا هھھھََذاا: إإنَّهھُ : 11َشَواارِرِعهھَا وَوقُولُواا

ا لِتِْلَك ٱٱْلَمِديینَةِ . 12َملَُكوتُت ٱٱ"ِ  وَويْیٌل لَِك يیَا . 13" وَوأأَقُولُل لَُكْم: إإِنَّهھُ يیَُكونُن لَِسُدوومَم فِي ذَذلَِك ٱٱْليیَْومِم َحالَةٌ أأَْكثَُر ٱٱْحتَِماًال ِممَّ

ااتُت ٱٱْلَمْصنُوَعةُ فيِیُكَما٬، لَتَابَتَا قَِديیًما  ُكورَرزِزيیُن! وَويْیٌل لَِك يیَا بيَْیَت َصيْیَداا! ِألَنَّهھُ لَْو ُصنَِعتْ  فِي ُصورَر وَوَصيْیَدااَء ٱٱْلقُوَّ

َماددِ  ا .14َجالَِستيَْیِن فِي ٱٱْلُمُسوحِح وَوٱٱلرَّ يیِن َحالَةٌ أأَْكثَُر ٱٱْحتَِماًال ِممَّ وَولَِكنَّ ُصورَر وَوَصيْیَدااَء يیَُكونُن لهَھَُما فِي ٱٱلدِّ

َماِء! َستهُْھبَِطيیَن إإِلَى ٱٱْلهھَاوِويیَةِ وَوأأَْنِت يیَا َكْفَرنَاُحومَم . 15لَُكَما ااَلَِّذيي يیَْسَمُع ِمْنُكْم يیَْسَمُع ِمنِّي٬، . 16ٱٱْلُمْرتَفَِعةُ إإِلَى ٱٱلسَّ

ْبُعونَن بِفََرحٍح قَائِليِیَن:  " . 17وَوٱٱلَِّذيي يیُْرذِذلُُكْم يیُْرذِذلُنِي٬، وَوٱٱلَِّذيي يیُْرذِذلُنِي يیُْرذِذلُل ٱٱلَِّذيي أأرَْرَسلَنِي فََرَجَع ٱٱلسَّ  " ٬، َحتَّى يیَا  رَرببُّ

يیَاطِطيیُن تَْخَضُع لَنَا بِٱْسِمكَ  فَقَالَل لهَھُْم: ! " . 18ٱٱلشَّ  " َماءِ   يْیطَانَن َساقِطًا ِمْثَل ٱٱْلبَْرقِق ِمَن ٱٱلسَّ هھھھَا أأَنَا . 19رَرأأيَْیُت ٱٱلشَّ

٬، وَوَال يیَضُ  ةِة ٱٱْلَعُدووِّ ُكْم َشْيءٌ أأُْعِطيیُكْم ُسْلطَانًا لِتَُدووُسواا ٱٱْلَحيیَّاتِت وَوٱٱْلَعقَارِربَب وَوُكلَّ قُوَّ وَولَِكْن َال تَْفَرُحواا بهِھََذاا: أأنَنَّ . 20رُّ

َماوَوااتتِ  اَعِة تهَھَلََّل يیَُسوعُع  " . 21ٱٱْألرَْروَوااحَح تَْخَضُع لَُكْم٬، بَِل ٱٱْفَرُحواا بِٱْلَحِرييِّ أأنَنَّ أأَْسَماَءُكْم ُكتِبَْت فِي ٱٱلسَّ وَوفِي تِْلَك ٱٱلسَّ

ووحِح وَوقَالَل:  بِٱلرُّ  " َماِء وَوٱٱْألرَْرضِض٬، ِألَنََّك أأَْخفيَْیَت هھھھَِذهِه َعِن ٱٱْلُحَكَماِء وَوٱٱْلفهُھََماِء وَوأأَْعلَْنتهَھَا أأَْحَمُدكَك أأيَیُّهھَا ٱٱْآل   بُب٬، رَرببُّ ٱٱلسَّ

ةةُ أأََماَمكَ  وَوٱٱْلتَفََت إإِلَى تََالِميیِذهِه وَوقَالَل:  " .22لِْألطَْطفَالِل. نََعْم أأيَیُّهھَا ٱٱْآلبُب٬، ِألنَْن هھھھََكَذاا َصارَرتِت ٱٱْلَمَسرَّ  " قَْد دُدفَِع  ُكلُّ َشْيءٍ  

أأرََراادَد ٱٱٱلِْبُن أأنَْن يیُْعلَِن  إإِلَيَّ ِمْن أأَبِي. وَوليَْیَس أأََحٌد يیَْعِرفُف َمْن هھھھَُو ٱٱٱلِْبُن إإِالَّ ٱٱْآلبُب٬، وَوَال َمْن هھھھَُو ٱٱْآلبُب إإِالَّ ٱٱٱلِْبُن٬، وَوَمنْ 

وَوٱٱْلتَفََت إإِلَى تََالِميیِذهِه َعلَى ٱٱْنفَِراادٍد وَوقَالَل:  " . 23لهَھُ   " ِألَنِّي أأَقُولُل لَُكْم: ! 24ونِن ٱٱلَّتِي تَْنظُُر َما تَْنظُُروونهَھُ ططُوبَى لِْلُعيیُ  
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واا َما أأَْنتُْم تَْسَمُعونَن وَولَْم إإنِنَّ أأَْنبيِیَاَء َكثيِیِريیَن وَوُملُوًكا أأرََراادُدوواا أأنَْن يیَْنظُُروواا َما أأَْنتُْم تَْنظُُروونَن وَولَْم يیَْنظُُروواا٬، وَوأأنَْن يیَْسَمعُ 

  " .يیَْسَمُعواا

 

مقطع قويي.يیا لهھ من   

 

ننفذذ مهھمة ززررعع االكنائسس ووإإقامة االتالميیذذ بشكلل حررفي كما ووررددتت أأنن اانتقلنا إإلى آآسيیا االووسططى٬، قررررنا  حالما

ما أأنن بددأأنا نبحثث في االكتابب االمقدّدسس لكي يیقووددنا في هھھھذذاا االمسارر ووفي هھھھذذهه االمهھمة٬، كانن في ااألسفارر االمقددسة. 

قررأأنا مقاططع ااإلررساليیة في ااألسفارر كثيیرًراا ما . احتاجج أأنن نعيیشهھاالمقاططع االتي أأرراانا هللا إإيیاهھھھا على أأننا ن أأحددهھھھذذاا 

قررررنا بأننا لكننا ٬، أأوو على بوولسس٬، أأوو على االكنيیسة ااألوولى. فقطط ووكنا نتجاووززهھھھا ظظانيینن أأنهھا تنططبقق على االررسلل

 فررصة٬، سووفف نعيیشش هھھھذذاا االمقططع. ووأأعتقدد بأنهھ قدد ططلبب منا ووأأووكلل إإليینا جميیًعا أأنناالسنحاوولل تططبيیقهھا. سنعططيیهھا 

كجززء منن  عيیتت أأنتتَ ؟ كيیفف ددُ 10عيینا لنعيیشش لووقا نتلمذذ جميیع ااألممم. عليینا كلنا أأنن نسألل أأنفسنا كيیفف ددُ 

تلمذذ جميیع ااألممم؟ كيیفف ددعيیتمم لتعيیشوواا هھھھذذاا االمقططع؟ت لكيمأموورريیة هللا   

 

 

 تالميیذ مرسلونن في إإررساليیة موّجهھة من قبل هللا

 

االمقطع٬، وواالتي تظهھر أأمامنا ما أأنن نبدأأ نقرأأهه بدقّة. أأظظن أأننا يیجب أأنن نتأمل ببعض ااألمورر االموجوددةة في هھھھذاا 

هھھھناكك تقاططع بيین هھھھذهه ااآليیاتت ووبيین نحن مرسلونن في مهھمة موّجهھة من قبل هللا.  ٬،أأووالً االتالميیذ٬، أأيي أأنا ووأأنتم

فقط  ٬، لكن هھھھذهه االتعليیماتت لم تعطَ 10تى ووفي م 6وومرقس  9إإررسالل ااإلثني عشر االذيي نقرأأ عنهھ في لوقا 

تالميیذ مثلي وومثلكم. إإنهھمللتالميیذ ااإلثنيین ووسبعيین االذيین لم تذكر أأسماؤؤهھھھم٬،  أأيیًضا للرسل. بل أأعطيیت  
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يیسوعع االذيي أأررسلهھ أأبوهه أأررسل بدووررهه ااإلثني عشر٬، ثم ااإلثنيین وواالسبعيین. من ثم غلب االخطيیة وواالموتت ووأأووصى 

سس ليیشهھدوواا في تالميیذهه أأنن يیتلمذوواا جميیع ااألمم. في يیومم االخمسيین أأررسل االمئة وواالعشريین بقوةة االرووحح االقد

أأووررشليیم ووااليیهھودديیة وواالسامرةة ووإإلى أأقاصي ااألررضض٬، إإلى جميیع ااألمم.  

 

–أأررسل يیسوعع تالميیذهه . "َكَما أأرَْرَسْلتَنِي إإِلَى ٱٱْلَعالَِم أأرَْرَسْلتهُھُْم أأَنَا إإِلَى ٱٱْلَعالَمِ "تقولل  18: 17ااآليیة في يیوحنا  أأنا  

– ووأأنتم أأنا ووأأنتم٬، لقد أأررسلنا بهھدفف أأنن نتلمذ جميیع ااألمم.  وونحن االمرسلونن كتالميیذ٬،لكي يیتلمذوواا كل ااألمم.  

عليینا أأنن نذهھھھب إإلى مجتمعاتنا هھھھنا حيیث أأقامنا هللا. عليینا أأنن نذهھھھب إإلى االمديینة االتي نعيیش فيیهھا. عليیهھا أأنن نعبر 

االحضاررااتت٬، ووعليینا أأنن نذهھھھب إإلى أأقاصي ااألررضض.  

 

نذهھھھب لنخدمم سيیًداا أأررسلنا في هھھھذهه االمهھمة. كيیف  هللا هھھھو سبب ذذهھھھابنا٬، ألنن هھھھذهه إإررساليیة موّجهھة من قبل هللا. نحن

نسلك إإذًذاا متّبعيین إإررساليیتهھ االموّجهھة؟  

 

يیحسبواا االكلفة لكييیسوعع يینبهّھ تالميیذهه   

في ااألسفارر  ذذلك نجديیحسبواا االكلفة. ووقد تقولونن "أأيین  لكيأأووال٬ً، نرىى في هھھھذهه االمقاططع أأنن يیسوعع يینبهّھ تالميیذهه 

 ٬،في نهھايیة ااألصحاحح االتاسع ٬، أأيياالمقدسة؟"٬، حسنًا في هھھھاتيین االكلمتيین: "بعد هھھھذاا"٬، بعد ماذذاا؟ إإذذاا قرأأتم ما سبق

تجدوونن ااإلططارر االذيي يینطلق منهھ هھھھذاا االمقطع.  

ا أأَْنَت فَٱذْذهھھھَْب وَونَاددِ " 60: 9ن لم يیحسبواا االكلفة ووقاوومواا ووصيیة يیسوعع في لوقا من أأتباعع يیسوعع مف بَِملَُكوتِت  وَوأأَمَّ

..."٬، فالبقاء ووعدمم االذهھھھابب يیمكن أأنن يیعّرفف على أأنهھ ااألمانن٬، االرااحة٬، ااإلستقراارر٬، االحمايیة٬، االسيیطرةة٬، ٱٱ"ِ 
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وواالتوقعاتت االوااضحة. لكن االذهھھھابب يیعني االتضحيیة٬، مبارركة ااآلخريین٬، االمخاططر االشخصيیة٬، ااألمل غيیر االمعقولل٬، 

.االذيي ال يیقبل االمساوومةاالخوفف االحقيیقي٬، ووااإليیمانن   

 

عندما أأررسل يیسوعع ااإلثنيین وواالسبعيین٬، نرىى االتكريیس االمطلوبب في نهھايیة ااألصحاحح االتاسع ووكيیف عاشهھ ااإلثنيین 

وواالسبعيین االذيین أأررسلهھم. هھھھناكك فرقق عظيیم بيین مقاوومة االثالثة ووططاعة ااإلثنيین وواالسبعيین. ال يیمكن إإررسالنا في 

.مهھمة موّجهھة من قبل هللا قبل أأنن نكونن قد حسبنا كلفة االتلمذةة أأووالً   

 

يیسوعع يیوّجهھ تالميیذهه لكي يیذهھھھبواا إإلى االمجتمع  

ماذذاا يیعني االتعبيیر "إإثنيین إإثنيین"؟ هھھھذهه أأصغر ووحدةة في االمجتمع االكتابي. ما نرااهه هھھھنا هھھھو جوهھھھر االمجتمع 

االكتابي. عليینا أأنن نتذكر أأنن االمجتمع االكتابي ووااإلررساليیة االكتابيیة توأأمانن ال يینفصالنن. يیوّجهھنا يیسوعع لكي تكونن 

لعمل ااإلررسالي من ززااوويیة عمل االفرقق.مقارربتنا ل  

 

في االمجتمع. لقد ددعى يیسوعع فريیقًا ووأأررسل  نحن حد أأقوىى االعناصر في االتبشيیر هھھھي حيیاةة يیسوعع االتي نحيیاهھھھاأأ

هھھھذاا االمثالل. ال يیفترضض بأحد أأنن يیذهھھھب ليیتّمم إإررساليیة هللا كجّواالل بولس ووااآلخروونن  إإتّبع ووأأيیًضاتالميیذهه كفريیق. 

أأنن نهھمل هھھھذاا االنمط االثابت في ااألسفارر االمقدسة ووفي االعهھد  ذذيي االطابع االفرددييال يیمكننا كمجتمع غربي ووحيید. 

إإررسالي٬، وويیمكنني أأنن االجديید. عليینا أأنن نذهھھھب في ااإلررساليیة كفرقق. لقد عملنا دداائًما في آآسيیا االوسطى كفريیق 

عندما تحظونن بدعم ززمالئكم  يیمكنكم أأنن تتحملواا آآالًما ووااضطهھادًداا وومصاعب أأكثر بكثيیر أأشهھد لكم أأنهھ

ووشركائكم ووأأعضاء فريیقكم وومجتمعكم االكتابي.  
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من خاللل تنّوعع االموااهھھھب وواالشخصيیاتت وواالعطايیا٬، تستطيیع فرقق ااإلررساليیة أأنن تحقّق أأكثر بكثيیر من ااألفراادد االذيین 

ننطلق  يیعملونن كّل على حدةة. إإنن قصد هللا لنا هھھھو أأنن نكونن جزًءاا من جسد٬، جسد االمسيیح٬، ووهھھھو يیوّجهھنا لكي

كمجتمعاتت.  

 

لقدوومهھ. في هھھھذهه ااآليیاتت نرىى أأنن يیسوعع يیعيیّن وويیرسل االتالميیذ ليیذهھھھبواا إإلى  يیهھيیئواالقد ططلب يیسوعع من تالميیذهه أأنن 

كل مديینة ووإإلى كل مكانن كانن سيیذهھھھب هھھھو إإليیهھا الحقًا.  

 

أأعلم أأنن يیسوعع هھھھو مخلّص مقامم من ااألموااتت٬، ووأأنهھ ليیس هھھھناكك مكانن ال يیوجد فيیهھ. لكن بأسلوبب ووااقعي٬، ما ززاالت 

إإلى حيیاتنا ووإإلى االمجتمعاتت االتي نذهھھھب إإليیهھا. ال يیمكننا بقوتنا أأنن  ليیقبلإإررساليیة هللا تتعلق بإعداادد االطرقق للمسيیح 

ك فقط بقوةة هللا. هھھھكذاا صّمم هللا ااإلررساليیة بحيیث يیرسل نغيیّر حيیاةة االناسس وواالعائالتت وواالمجتمعاتت٬، بل يیمكننا ذذل

االتالميیذ ليیعّدوواا االطريیق أأمامهھ. عليینا أأنن نحرصص على أأنن ال يیكونن فيینا شيء يیمنع عمل هللا لكي يیستعملنا 

 كعناصر تغيیيیر في حيیاةة االناسس ووفي حيیاةة االمجتمعاتت االتي نذهھھھب إإليیهھا. لكن في نهھايیة ااألمر هللا هھھھو االعامل٬، هللا

يیرسلنا لنهھيء لهھ االطريیق. ذييهھھھو اال  

 

يیطلب يیسوعع من تالميیذهه أأنن يیتجاووبواا مع االحاجاتت االطاررئة  

تذّكرنا  12: 4االكلمة "حصادد" في لغة االكتابب االمقدسس تعني االحاجاتت االعظيیمة حولل االعالم. ااآليیة في أأعمالل 

نقولل هھھھنا "من أأجل أأنهھ "ليیس إإسم آآخر تحت االسماء قد أأعطي بيین االناسس بهھ يینبغي أأنن نخلص". ليیس إإسم آآخر. 

االضالل٬، من أأجل االفقيیر٬، من أأجل االكنيیسة". لكن ما هھھھي االوقائع حولل االعالم من نحو االضاليین وواالفقرااء 

وواالضطهھديین؟ ما هھھھو ووضع االكنيیسة حولل االعالم؟  
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 وننبلًداا مختلفًا يیوااجهھ 50هھھھناكك حولل االعالم حواالي مئتي مليیونن أأخخ ووأأخت مسيیحيیيین إإنجيیليیيین من حواالي 

من ااإلضطهھادد بسبب إإيیمانهھم بالمسيیح يیسوعع. االمسيیحيیّونن يیتعرضونن إلضطهھادد شديید في ددررجاتت متنوعة 

كورريیا االشماليیة٬، في أأفغانستانن٬، في جزرر االمالديیف٬، في باكستانن ووفي االصومالل.  

 

االهھدفف االنهھائي من ااإلضطهھادد هھھھو إإسكاتت االشهھودد للمسيیح. في هھھھذهه االبالدد هھھھنا٬، حيیث لديینا االحريیة االديینيیة٬، نحن 

معظم االوقت. لكن ددعوني أأقولل لكم شيیئًا٬، عندما نبقى صامتيین٬، فنحن ال نتعاططف مع  نبقى صامتيین

االمضطهھديین. بل نتعاططف مع من يیضطهھدهھھھم.  

 

كأتباعع للمسيیح٬، نحن جزء من جسد االمسيیح أأيي االكنيیسة. عليینا أأنن نضّحي من أأجل إإخوتنا ووأأخوااتنا حولل االعالم. 

هھھھنا من أأجل االكيینسة هھھھناكك. عليینا أأنن نبدأأ بجرأأةة معلنيین  عليینا أأنن ندرركك أأنن هھھھناكك ططريیقة لكي تعمل االكنيیسة

نا ووفي مجتمعنا ووفي أأماكن عملنا.بشاررةة ااإلنجيیل في كل يیومم في االمكانن االذيي ووضعنا هللا فيیهھ٬، في حيیّ   

 

ْت لِْلَحَصاددِ " 35: 4تقولل ااآليیة في يیوحنا  عاجلة. " ااإلررساليیة هھھھي مسألة وَوٱٱْنظُُروواا ٱٱْلُحقُولَل إإِنَّهھَا قَِد ٱٱْبيیَضَّ

فالحصادد ال يینتظر. االحصادد هھھھو ااآلنن. تتطلب ااإلررساليیة االموّجهھة من قبل هللا أأنن نستجيیب إإلى حاجاتت االضالل 

ااإلررساليیة االموّجهھة من قبل هللا تتطلّب منا أأنن نتجاووبب مع االحاجاتت االطاررئة  وواالفقيیر وواالمضطهھد االطاررئة.

للضاليین وواالفقرااء وواالمضطهھديین.  

 

يیطلب يیسوعع من تالميیذهه أأنن يیصلّواا من أأجل فعلة   

هھھھذاا أأمر مثيیر لإلهھھھتمامم. في ضوء االوقائع االغامرةة من نحو االضاليّین وواالفقرااء ووااإلضطهھادد. يیتجاووبب هللا بأنن 

يیرسلني أأنا وويیرسلك أأنت. يیتجاووبب بأنن يیرسل االمزيید من االفعلة. عليینا أأنن نصلي من أأجل االمزيید من االفعلة٬، لكن 
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إإما أأنن يیذهھھھبواا هھھھم أأوو نذهھھھب نحن. عليینا أأنن نصلي ألننا نحن أأيیًضا فعلة في حقلهھ. هھھھذهه االوصيیة ااألمر ال يیعني 

أأعطاهھھھا يیسوعع ألشخاصص قد سبق ووأأررسلهھم. عليینا أأنن نصلي لكي يیرسل هللا باستمراارر فعلة بيینما نحن نعمل في 

حقلهھ. ليیس عليینا أأنن نختارر بيین أأنن نصلي أأوو أأنن نذهھھھب.  

 

ة حولل االعالم بأنن يیرسل تالميیذهه٬، أأنا ووأأنتم لكي نتجاووبب مع تلك االحاجاتت. االصالةة هللا يیستجيیب للحاجاتت االطاررئ

هھھھي ضرووررةة مطلقة في تتميیم ااإلررساليیة االموّجهھة من قبل هللا. فريیقنا في آآسيیا االوسطى قد حّركك بالفعل آآالفًا من 

لف من ستة أأشخاصص االمؤمنيین حولل االعالم لكي يیصلّواا من أأجل االطاجيیك في كل يیومم. فريیقنا ااألصلي كانن يیتأ

مليیونًا من االطاجيیك لم تصلهھم االبشاررةة بعد. 20فقط. ستة أأشخاصص بالغيین مقابل   

 

 إإلى هللار أأميیركا االالتيینيیة ووأأووررووبا االغربيیة لكي يیصلّواا ااألشخاصص في االواليیاتت االمتحدةة ووعب لقد شّجعنا آآالفًا من

زًءاا من فريیق تبشيیر االطاجيیك في آآسيیا يیشّكلونن ج االذيین هھھھناكك االكثيیر من ااألشخاصص ٬،يیقيیم فعلة. االيیومم يلك

ززدديیادد على موااهھھھبنا في االقيیاددةة. أأؤؤمن أأنن اا ووالاالوسطى. أأؤؤمن أأنن ااألمر ال يیتعلق بقدررتنا على تجنيید ااألشخاصص 

أأعداادد االفعلة هھھھو نتيیجة مباشرةة للصالةة. ما ززاالل هھھھناكك حاجة للمزيید من االفعلة ليیذهھھھبواا إإلى حصاددهه. عليینا أأنن 

يید من االفعلة إإلى االحصادد بيینما نذهھھھب نحن أأيیًضا إإلى االحصادد.نصلي كي يیرسل هللا االمز  

 

يیسوعع منا أأنن نحسب االكلفة لكي نذهھھھب إإلى االمجتمع يیطلب نحن مرسلونن كتالميیذ في مهھمة موّجهھة من قبل هللا. 

التغيیيیر بوونهھيیئ لقدوومهھ٬، لكي نستجيیب إإلى االحاجاتت االطاررئة وولكي نصلّي من أأجل االمزيید من االفعلة. عندهھھھا نبدأأ 

٬، وواالذيي يیبدأأ بهھذهه االوصيیة "إإذذهھھھبواا". هھھھذاا هھھھو ااألمر٬، "إإذذهھھھبواا". لكنهھ يیتابع ليیعطيینا االتعليیماتت 3االمذكورر في ااآليیة 

.كيیفيیة ذذهھھھابناحولل   
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 االتالميیذ يیذهھھھبونن كمرسليین معتمديین على هللا

 

ووااعتمدوواا على حمايیة هللا بطريیقة مسالمة إإذذهھھھبواا  

ووأأنن نعتمد على هللا  وونكونن مسالميینيیقولل يیسوعع إإنهھ يیرسلنا كحمالنن في ووسط ذذئابب. لذاا فنحن مدعووونن لنذهھھھب 

لكي يیحميینا.  

 

لقد سنحت لي االفرصة االباررحة ألذذهھھھب مع عائلتي إإلى مزررعة "أأوولد بايیكر" ووهھھھناكك ررأأيینا حمالً صغيیًراا. ليیس 

نما كانت االحيیوااناتت ااألخرىى تبتعد عنا٬، إإقتربب هھھھناكك من مخلوقق برييء مثل االحمل ووال حولل لهھ ووال قوةة. بيی

االحَمل من أأووالددنا ووبدأأ يیلعق أأصابعهھم. ال يیمكنني أأنن أأتخيیل ووااحًداا من هھھھؤالء االحمالنن بيین االذئابب.  

 

يیقولل يیسوعع لتالميیذهه إإنن إإررساليیة هللا تنطويي على مخاططرةة٬، عليینا أأنن نعتمد عليیهھ ليیحميینا. نحن خراافف أأوو حمالنن 

ننظر إإلى ااإلضطهھادد أأوو ااأللم على أأنهھ أأمر غيیر ططبيیعي. مع أأنن االرفض ووااإلضطهھادد  بيین خراافف أأخرىى٬، لكننا

هھھھما االجزء االطبيیعي من ااإلررساليیة. فالمخاططر هھھھي حقيیقيیة٬، وولكي نتّمم االمهھمة عليینا أأنن نوااجهھ االخطر االحقيیقي.  

 

ُحَكَماَء َكٱْلَحيیَّاتِت ُكونُواا " ووأأووصاهھھھم في تلك االمرحلة أأننأأنن يیسوعع أأررسل ااإلثني عشر٬،  16: 10نقرأأ في متى 

عندما يیرسل يیسوعع ااإلثني عشر٬، يیضيیف هھھھذهه  16: 10في متى  " يیمكننا أأنن نكونن حكماء..وَوبَُسطَاَء َكٱْلَحَماممِ 

االنقطة إإلى االروواايیة وواالتي هھھھي مشابهھة جًداا هھھھنا أأيي االجملة "كونواا حكماء كالحيیّاتت ووووددعاء كالحمامم"٬، يیمكننا أأنن 

عليینا أأنن نقلّص االمخاططر قدرر ااإلمكانن٬، لكن يیجب مايیة لكننا نذهھھھب بحكمة. نكونن حكماء٬، نحن نذهھھھب من ددوونن ح
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لم يیحدثث أأنن نشر أأحد ررسالة يیسوعع االمسيیح بالقوةة. فلننظر إإلى يیسوعع أأنن نبقى أأمناء للمهھمة االتي أأووكلنا بهھا هللا. 

كمثالل لنا.  

 

لقد عشنا في آآسيیا االوسطى٬، عشنا في بعض أأخطر ااألماكن في االعالم٬، لم نعّرضض أأنفسنا لمخاططر غر ضروويیة. 

لكن لكي نؤدّديي إإررساليیتنا كانن عليینا أأنن نعّرضض أأنفسنا لم نفعل أأشيیاء محاووليین أأنن نتحّدىى هللا لكي يیحميینا. 

مهھمة االتي أأووكلت أأنت بهھا في إإررساليیة هللا٬، للمخاططر. كانن عليینا أأنن نعتمد يیوميیًا على حمايیة هللا. مهھما كانت اال

تأكد أأنهھ يیمكنك أأنن تعتمد عليیهھ لحمايیتك. عليینا أأنن نعتمد على حمايیة هللا لنتّمم ااإلررساليیة.  

 

ووااعتمدوواا على هللا لتأميین إإمدااددااتكم من ضعفاتكمرغم بالإإذذهھھھبواا   

االجملة "ال تحملواا شيیئًا" تريینا أأنن إإررساليیة . معتمديین على هللا ليیمّدنا بما نحتاجج إإليیهھعليینا أأنن نذهھھھب ررغم ضعفنا٬، 

هللا هھھھي عاجلة بل هھھھي ططاررئة. من ثم نعتمد على إإمدااددااتت هللا٬، عليینا أأنن نفعل هھھھذاا.  

 

سوااء ااعترفنا بذلك أأمم ال٬، نحن على كل حالل معتمدوونن كليیًا عليیهھ في كل يیومم في حيیاتنا. عندما نذهھھھب٬، ال يیجب 

 .إإررساليیة هللا٬، بل االطاعةما يیوّجهھ  هھھھي ى إإتمامم مهھمتنا. ليیست االموااررددأأنن يیكونن تركيیزنا على سّد حاجاتنا لكن عل

تأتي فقط بعد أأنن  هھھھذهه االمواارردد غالبًا ما بالفعل٬، وواالقصد منهھا أأنن تؤمن ووقودد ااإلررساليیة. لكن هللا يیؤمن االمواارردد

لتنفيیذ ما أأمرنا جميیًعا أأنن نقومم بهھ.نكونن قد اانطلقنا بإيیمانن مطيیع   

 

طى٬، أأددرركنا أأنن هھھھناكك حركة إإلهھيیة بيین االصّم هھھھناكك. بالرغم من أأنهھم أأفقر االفقرااء في بلد في آآسيیا االوسعندما كنا 

هھھھناكك مجموعة صغيیرةة من االصم االمؤمنيین تضاعفت لتصبح حركة من لكن يیتعّرضونن فيیهھ الضطهھادد كبيیر٬، 

أأبنائهھما سنة٬، بّشر أأحد االمؤمنيین ززووجيین من االصّم من خاللل  15كنيیسة للصم عبر االبالدد. منذ حواالي  35من 
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بالقولل  اااالذيین يیسمعونن. ووهھھھؤالء ااألبناء كبروواا ووأأصبحواا يیساعدوونن في قيیاددةة هھھھذهه االحركة. هھھھذاانن االزووجانن بدأأ

ووعندما "هھھھناكك صّم آآخروونن لم يیسمعواا بشاررةة ااإلنجيیل بعد"٬، ووبدأأاا يیجوالنن على االجميیع في االبلدةة وويیبّشراانهھم. 

تلك االمديینة٬، قاال "نعرفف قريیة أأخرىى٬، عليینا أأنن بّشراا االجميیع في تلك االبلدةة ووآآمن حواالي نصف االصّم في 

أأنن هللا ال يیديینهھم بل يیحبهّھم وولديیهھ خطة لحيیاتهھم".نذهھھھب وونخبر أأهھھھلهھا   

 

ااستطاعواا أأنن يینضّمواا إإليیهھا. بالرغم من ااإلضطهھادد٬،  نيیحركة إإيیمانن بيین االصم االذ ووهھھھكذاا اانطلقت شرااررةة

إإستطاعواا أأنن يیبشّروواا بشكل علني ووبحريیة أأمامم االبوليیس االسّريي ألنن أأفراادد االبوليیس االسّريي لم يیكونواا يیعرفونن 

لغة ااإلشاررااتت. أأليیس هھھھذاا ما يیفعلهھ إإلهھنا؟ لديیكم حكومة تحاوولل أأنن تقمع٬، لكن هللا يیجد بطرقهھ االخاصة أأناًسا 

ما ددعاهھھھم لكي يیقومواا بهھ.في  هللا يیتّكلونن على موااررددهھھھم بل يیطيیعونن مطيیعيین٬، ال  

 

إإستطعنا أأنن نعمل مع هھھھذهه االمجموعة ووأأنن نؤسس بعض االشركاتت االصغيیرةة. ووأأنا أأتحدثث عن نوعع من ااألعمالل 

إإحتجنا لمئتي أألف ددووالرر لكي نبدأأ بهھ. ووذذلك لكي نساعد في ددعم ما كانن يیفعلهھ هللا في ووسطهھم٬، حتى يیؤمنواا 

ااإلعتمادد عليیهھ لكي يیستمروواا في االخدمة ووليیكونواا مطيیعيین لإلررساليیة االتي سلّمهھم هللا إإيیاهھھھا.  هھمددخل يیمكن مصدرر

. كما تعلمونن عندما ررحلنا عن هھھھذهه االمديینة كانواا قد االمطيیعة !ااستجابتهھم  لتفعيیلكنا قاددرريین أأنن نؤمن االمصاددرر 

أأليیس هھھھذاا رراائًعا؟ يیجب أأنن نكونن حّساسيین ووأأنن سبق ووأأررسلواا أأوولل مرسليین من االصّم إإلى االبلداانن االمجاووررةة. 

نعتمد على هللا ليیؤّمن ما نحتاجهھ.  

 

من هللا االذيي كونواا حّساسيین ووااتّكلواا على ررووحح االتميیيیز  

االحديیث عن إإبن االسالمم قد يیصعب عليینا أأنن نفهھمهھ  هھھھذاا. إإيیاهه هللا يي يیعطيینايینا أأنن نعتمد على ررووحح االتميیيیز االذعل

سوعع يیقّدمم للتالميیذ ططريیقة مناسبة ثقافيیًا لتميیيیز االشخص االذيي جهھّزهه هللا للخدمة. من منظورر ثقافتنا نحن. لكن يی



  

20 
 

عليیهھم أأنن يیبحثواا عن إإبن االسالمم٬، عن ررجل االسالمم. من هھھھم االذيین يیعمل هللا في ووسطهھم؟ سيیعطيینا هللا ررووحح 

االتميیيیز عندما نذهھھھب وونكونن حّساسيین وونفتّش عن االمكانن االذيي يیعمل فيیهھ هللا.  

 

حّساسيین بيینما نذهھھھب لنبشّر ثقافاتت مختلفة٬، ووأأنن نعتمد على ررووحح االتميیيیز من هللا. ووكأشخاصص يیجب أأنن نكونن 

غرباء٬، يیجب أأووالً أأنن يیستقبلكم شخص من ذذلك االمجتمع لكي تستطيیعواا أأنن تنشروواا االكلمة. هھھھذاا ااإلستقبالل من 

قبل إإبن االسالمم٬، أأوو ررجل االسالمم٬، هھھھو االمدخل إإلى باقي أأفراادد االمجتمع.  

 

ا إإلى آآسيیا االوسطى٬، قرررنا من خاللل االصالةة أأنن نتبع هھھھذهه االمقارربة بشكل حرفي. أأتيینا ووووجدنا عندما ووصلن

عائلة من االمنطقة لكي  إإلى مترجًما٬، ووبدأأنا نتمشى في االمديینة. بدأأنا نلتقي بالناسس ووبدأأنا نشرحح لهھم بأننا نحتاجج

عدةة أأيیامم٬، حصلنا على أأكثر من تعلّمنا كيیف نعيیش ووكيیف نستمر ووكيیف نجد أأصدقاء في هھھھذاا االمجتمع. خاللل 

عائالتت أأررااددتت أأنن تفتح بيیوتهھا لنا لنعيیش معهھا. صليینا لهھذاا ااألمر وواانتقلنا من ددوونن مترجم عشرةة ددعوااتت من 

لكي نعيیش مع عائلة تتحدثث ااإلنكليیزيیة وومكثنا معهھا لمدةة عشرةة أأشهھر.  

 

لحضاررااتت ووكيیفيیة االقيیامم بذلك. لكن ال ووقت لديینا لنتطّرقق بالتفصيیل إإلى كل ااآليیاتت حولل ااإلررساليیة االعابرةة ل

عندما نذهھھھب كمرسليین من قبل هللا٬، عليینا أأنن نكونن حّساسيین ووأأنن نعتمد على ررووحح االتميیيیز من هللا لنحّددد 

ااألماكن االتي يیعمل هللا فيیهھا وولكي نتكيیّف مع ااإلططارر االثقافي االذيي ووضعنا هھھھو فيیهھا.  
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إإذذهھھھبواا ووأأنتم تتوقعونن ووتعتمدوونن على قوةة هللا  

بعد ذذلك عليینا أأنن نذهھھھب متوقعيین وومعتمديین على قوةة هللا. بالنسبة للبعض منا٬، االتعليیماتت االتاليیة حولل شفاء 

بنفس االطريیقة حتى  يیشفي ما ززااللاالمرضى قد تجعلهھم يیشعروونن بعدمم ااإلررتيیاحح. ووقد نسألل أأنفسنا ما إإذذاا كانن هللا 

يیومنا هھھھذاا.  

 

من هللا عليیهھ أأنن يیعلن االبشاررةة بالكالمم ولهھ لنا؟ االمرسل هھھھيیا نخوضض في ما يیحدثث في هھھھذهه ااآليیاتت. ما االذيي يیق

بشيیر ووااإلعالنن االشفهھي وواالشفاء ووبرهھھھانن ااإلنجيیل بشكل حّسي. يیمكننا أأنن نبرهھھھن ااإلنجيیل من خاللل االت ٬،العملووب

بشكل حّسي بعدةة ططرقق من خاللل االمحبة ووااألعمالل. يیمكننا أأنن نخدمم االفقيیر وواالمريیض وواالمحتضر. هھھھذهه ااألعمالل 

األعمالل ي بااإلعالنن االشفهھي للكلمة. في آآسيیا االوسطى ررأأيینا هللا أأيیًضا يیثبّت نن االشفهھحة ااإلعالستثبّت ص

من خاللل االشفاءااتت االمعجزيیة. نحن نخدمم إإلهھًا ما ززاالل قديیًراا ووما ززاالل يیشفي. االملموسة  

 

هھھھناكك صدديیقة لززووجتي أأتتت إإلى منززلنا ووهھھھي في حالل منن االضيیقق ووتذذررفف االددمووعع. على االفوورر أأددخلتهھا ززووجتي 

منهھا ما االمشكلة. لقدد خططفوواا إإبنن هھھھذذهه االمررأأةة ووططالبووهھھھا بفدديیة. كانتت تلكك  تستططلعإإلى االبيیتت ووأأجلستهھا ووبددأأتت 

يیقتلوونن اابنهھا وويیترركوونهھ ميیًتا كما حددثث مع االمررأأةة فقيیررةة للغايیة وولمم يیكنن لدديیهھا االمالل لتددفع االفدديیة. ووظظّنتت أأنهھمم س

كثيیرريینن منن قبلهھ.   

 

سألتهھا ززووجتي ما إإذذاا كانت تستطيیع أأنن تصلّي بإسم يیسوعع من أأجل عوددةة إإبنهھا سالًما. فواافقت االمرأأةة ووقالت 

تا بقوةة مًعا لكي يیعودد االشابب إإلى أأمهھ. مّر أأسبوعانن وولم نسمع عنهھ شيیئًا. "أأررجوكك أأنن تصلي من أأجلهھ". فصلَّ 

على  مرسومة فظننا أأنن سوًءاا ما قد حدثث. ووذذااتت يیومم٬، أأتت إإلى منزلنا ووقرعت االبابب ووكانت اابتسامة عريیضة

بإسم يیسوعع". شفتيیهھا. قالت "لقد عادد اابني إإليَّ ووكل ذذلك بسبب صلوااتكِ   
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لنا مع خائفونن جًداا ووال يیمكن أأنن نبقى في االبلد لذاا قرررنا االهھربب إإلى بلد مجاوورر. ووااجتمعنا ك تابعت تقولل "كنا

أأقارربنا٬، كل االرجالل وواالنساء مًعا٬، ووووقفت أأمامهھم جميیًعا ووأأعلنت لهھم كلهھم أأنن إإبني قد عادد إإلّي ألنني صليّیت 

سنوااتت؟ لقد صلّواا  8بإسم يیسوعع. من ثم سألتهھم هھھھل تتذكروونن اابنة أأخي االتي لم تستطع أأنن تنجب أأووالدًداا لمدةة 

بل إإنن صديیق ززووجي االمقّربب كانن يیموتت بمرضض  لهھا بإسم يیسوعع٬، أأنظروواا٬، هھھھا هھھھي اابنتهھا. ووليیس هھھھذاا فقط٬،

٬، لقد أأررسلوهه إإلى بيیتهھ ليیموتت هھھھناكك لكن بفضل االصالةة بإسم يیسوعع هھھھا هھھھو حيٌّ االيیومم" هھھھناكك قوةة بإسم االسرططانن

يیسوعع تؤيید االشهھاددةة لهھ. كانت تلك اامرأأةة مسلمة لم تكن قد أأقبلت إإلى ااإليیمانن بعد. لكنهھا كانت تعلن قدررةة 

االمخلّص على االشفاء.  

 

ي غالب ااألحيیانن تحّددد توقعاتنا ما نظن أأنن هللا سيیعملهھ. هللا يیتحّركك لكي يیؤيیّد ررسالتهھ. يیجب أأنن نذهھھھب وونحن ف

متوقعيین أأنن يیعمل هللا على تأيیيید ررسالتهھ بقوةة.  

 

ووااتّكلواا على مشيیئة هللا االبشاررةة إإذذهھھھبواا ووأأعلنواا  

وويیصعد  وويیقومم قريیب. ووكانن يیسوعع لّما يیمت ووأأنهھتالميیذهه أأنن يیعلنواا أأنن ملكوتت االسموااتت قد أأتى ططلب يیسوعع من 

وويیجب  كاملة االبشاررةةهھھھذاا ما كانن عليیهھم أأنن يیعلنوهه٬، أأيي مجيء االملكوتت. لكننا نحن ااآلنن نملك إإلى االسماء بعد. 

أأنن نذهھھھب وونعلن ااألخبارر االساررةة أأنن يیسوعع قد اانتصر على االخطيیّة وواالموتت من خاللل ما عمل على االصليیب. 

خبارر االساررةة بالكالمم. لقد أأرُرِسَل يیسوعع لكي يیعلن تلك االبشاررةة. وونحن أأيیًضا مرسلونن االبشاررةة تتطلّب أأنن نعلن ااأل

من ااجل االهھدفف عيینهھ.  
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الحظواا أأنهھ سوااء تم قبولل االرسالة أأوو ررفضهھا٬، في كال االحالتيین نحن مدعووونن أأنن نعلن بشاررةة ااإلنجيیل. مسألة 

. لبشاررةة ااإلنجيیلالنن عامم عألوولئك االناسس. إإنهھ إإ اهھذاا ليیس ررفضً ف. هھھھي مسألة إإجرااء علني"نفض غبارر أأررجلهھم"٬، 

. يیجب أأنن يیبّشر بالرسالة٬، ووخيیمةعوااقب أأبديیة  لناسس أأنن ررفضهھم لبشاررةة ااإلنجيیل لهھإإنهھا ططريیقة لتحذيیر أأوولئك اا

.القت االقبولل أأوو االرفضسوااء   

 

االكنائس االبيیتيیة  يیتتلمذوونن وويیجتمعونن مًعا فيوو لونن إإلى ااإليیماننقبِ أأناًسا يیُ نرىى بنعمة هللا في آآسيیا االوسطى 

نهھم ال يیريیدوونن أأنن يیسمعواا ووأأأأنن هھھھؤالء االناسس  غالبًا ما نعتقد أأنن االمسلميین قد ررفضواا االبشاررةة.االمحليیة. 

من سيیقبل وومن سيیرفض بشاررةة ااإلنجيیل. االحقيیقة هھھھي أأنن معظم االمسلميین لم  مسبقًا بأنفسنا مرفوضونن. وونحّددد

لم يیحظواا أأبًداا بفرصة سماعهھا.وو٬، االذيي يیخلّص االبشر يیسمعواا أأبًداا بشاررةة ااإليیمانن بالمسيیح يیسوعع  

 

خصيیة. يیذذّكررنا يیسووعع أأنن منن يیررفضنا وويیررفضكمم أأنتمم ليیسس عليینا كتالميیذذ أأنن نتعاملل مع االررفضض كمسألة ش

بدديي منن ع االررفضض كجززء منن ااإلررساليیة٬، لكننا نثقق أأنن هللا يیحّققق قصددهه ااألأأنن نتووقّ  عليینا٬، يیررفضهھ هھھھوو. تالميیذذهه

عملكمم٬، في مجتمعكمم٬،  أأماكننفي  ررفضوونا. االبشاررةة بإخالصص سووااء قبلوونا أأمم نعلنننذذهھھھبب ف خاللل إإعالنن كلمتهھ.

 بالمسيیح يیسووعع تعلنوواا ااألخبارر االساررةة عنن ااإليیماننكي ل مبعووثوونن٬، أأنتمم بأموورركمم تهھتموونن ووأأنتمممع جيیرراانكمم٬، 

ثقوواا بقصددهه.أأما أأنتمم ف ددعووهه هھھھوو يیهھتمم بمسألة االقبوولل أأوو االررفضض.. االذذيي يیخلصّص االناسس  

 

!ممّجد االتالميیذ يیشتركونن في نصر   

االتالميیذ في  لَ ررسِ . عندما أأُ وومشيیئتهھقوتهھ على ٬، على حكمتهھإإمدااددااتهھ٬، على على حمايیة هللا٬،  متّكليینذذهھھھب االتالميیذ 

!. أأعطى االمجد نصر ن معتمديین على هللا٬، أأصبحواا عندهھھھا جزًءاا من كمرسليی ٬،موّجهھة من قبل هللا مأمورريیة
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في نصر أأنتم عندهھھھا نشتركك أأنا وو٬، ن عليیهھيیإإررساليیة موّجهھة من قبل هللا٬، عندما نذهھھھب معتمدعندما نذهھھھب في 

!.ممّجد   

 

بإسم يیسوعع يیخدمونن نابع من كونهھمفرحح االتالميیذ   

إإسم يیسوعع. عادد االتالميیذ إإلى يیسوعع ووهھھھم  أأنهھم يیخدموننفرحح االتالميیذ  كانن مصدررفي هھھھذهه ااآليیاتت ااألخيیرةة٬، 

لكن  ليیس في ماذذاا نفعلهھ االفرحح االحقيیقي ووااإلكتفاءنحن كتالميیذ نجد وومملوئيین بالفرحح ألنهھم خدمواا إإسم االمسيیح. 

.هھنخدم بالذيي  

ااإلكتفاء االحقيیقي يیأتي منن خددمة إإسمم يیسووعع بإخالصص. ا منن االمووتت.مقامً  انحنن نخددمم يیسووعع. نخددمم مخلّصً   

 

الحظواا أأنن االتالميیذ يیدرركونن مصدرر قوتهھم. ووهھھھم ال يیستخفّونن بما فعلهھ هللا. االتركيیز هھھھو على ما فعلهھ هللا ووليیس 

خدمة إإسمهھ.االكامل لخدمة يیسوعع وو تكريیسناعلى ما فعلوهه هھھھم. سنجد االفرحح االحقيیقي ووااإلكتفاء فقط في   

 

االمسيیحسلطة  نابعة منسلطة االتالميیذ على االعدوو   

٬، 18: 10االجملة "ررأأيیت االشيیطانن ساقطًا"  في لوقا في . االعدوو مصدررهھھھا سلطة يیسوعع سلطة االتالميیذ على

االتي يیستعملهھا يیسوعع هھھھنا٬، ما يیفعلهھ هھھھو أأنهھ يیفتح االستاررةة على هھھھذهه االحقيیقة٬، وويیسمح لنا أأنن نرىى االحقيیقة االكونيیة وو

في حيیاتنا االيیوميیة.ووررااء االحقيیقة االمنظوررةة   

 

قد غلب قوااتت االعدوو٬، قد غلب االموتت وواالخطيیة. رربح يیسوعع  عع االمسيیح. قد غلب االشيیطانن من خاللل إإبنهھ يیسوهللا

قوااتت  على غلبةاالبشاررةة ااإلنجيیل٬، نحن نشتركك في  خطيیة. في ططاعتنا ووذذهھھھابنا لكي نعلناالمعركة على االموتت وواال



  

25 
 

كل االخطيیة وواالظالمم. يیا للرووعة! أأنا ووأأنتم نشتركك في نصر هللا على االشيیطانن. هھھھذ ما نفعلهھ عندما نذهھھھب وونتلمذ 

ااألمم.  

 

وورربح االمعركة.  هللا نحن مرسليین في إإررساليیة موّجهھة من قبل هللا لنشتركك في هھھھذهه االمعركة االكونيیة. لقد سبق

ؤةة عن نصر االمسيیح لمن أأررسلواا من قبل هللا هھھھو إإتمامم للنبنصرنا أأكيید. االسلطانن على االشريیر االذيي أأعطي 

سحق ررأأسس االحيیة. ما  أأيي 15،٬: 3بدًءاا من تكويین  ووتكلمت عنهھ ااألسفارر بهھ االذيي تنبأتت ٬،االنهھائي على االخطيیة

هھھھو بهھذهه ااألهھھھميیة. نشتركك فيیهھ أأنا ووأأنتم   

 

فررحح االتالميیذذ مصددررهه االحيیاةة ااألبدديیة في االمسيیح  

 فررًحا أأعظظمم رر يیسووعع تالميیذذهه أأنن في مكانتهھمم في االمسيیحكّ ذذَ يیجبب أأنن نبتهھج ألنن لنا االحيیاةة ااألبدديیة في يیسووعع. يیُ 

هھھھذذهه حقيیقة ووالسببب ااألسمى للفررحح هھھھوو مصيیررنا ااألبدديي مع يیسووعع. فااإلررساليیة.  تأدديیة منن قووتهھمم ووسلططانهھمم في

ذذااتت يیوومم إإلى يیسووعع. نحنن  سنعوودد إإررساليیتهھ٬، لكننانحنن نذذهھھھبب كمررسليینن في حاضررةة وومستمررةة. في هھھھذذهه االحيیاةة٬، 

االسماوويي٬، أأيیًضا سنعوودد لنكوونن معهھ إإلى ااألبدد. هھھھذذاا االعالمم٬، هھھھذذهه االحيیاةة ليیستت مووططننا. لقدد خلقنا منن أأجلل مووططننا 

خيیالل  هھھھي وومهھما كانن مقنًعا هھھھذذاا االعالمم منن حوولنا٬، فهھذذهه االحيیاةة ليیستت مووططننا. إإنهھا ليیستت سووىى سرراابب٬، بلل

االحقيیقة االحّقة االررووحيیة وواالكوونيیة. لقدد خلقنا منن أأجلل هھھھددفف أأبدديي وولدديینا مووططنن أأبدديي سماوويي. هھھھذذاا هھھھوو االررجاء 

بدد.سنكوونن في حضررةة هللا إإلى ااألما االكتابي االعظظيیمم٬، أأننا يیووًما   
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جعل يیسوعع يیبتهھج بنعمة هللاضعف تالميیذ االمسيیح   

ططاعتنا لهھذهه ااإلررساليیة تجعل سيیدنا  عع يیبتهھج بنعمة هللا.ضعف االتالميیذ ووضعفكم أأنتم ووضعفي أأنا يیجعل يیسو

 االعناصراالضعيیفة ليیقهھر قوااتت االظالمم.  االعناصريیبتهھج يیسوعع ألنن هللا يیستخدمم  في نهھايیة ااألمر٬، يیفرحح٬، لكن

االضعيیفة مثلي أأنا٬، مثل كل ووااحد منا. االعناصراالضعيیفة٬، مثلكم.   

 

 هھھھناكك ووااحدةة من ااآليیاتت االمفضلة لديي٬، ٬،االشرفف االعظيیمة االخاصة بأبطالل ااإليیماننقاعة في ٬، 11 في عبراانيیيین

بعد أأنن كانواا لقد أأصبحواا أأقويیاء  قولل "تقّووواا من ضعف".يی 31: 11عبراانيیيین  في بل جزء صغيیر من ااآليیة

كل ااألسفارر٬، يیستعمل االضعيیف في  هھھھكذاايیعمل نجد هللا ىى أأنا ووأأنتم من االضعف لمجد هللا. آآمل أأنن نتقوّ ضعفاء. 

بكل اانتصاررهه. بهھذهه االطريیقة٬، يیحظى هللا  عند االكاملهللا ووحدهه االمجد يیأخذ لكي يیظهھر للمأل قوتهھ. بهھذهه االطريیقة٬، 

ررساليیتهھ هھھھو. إإنهھا موّجهھة من قبل هللا. عليینا أأنن إإ كل االقصة. نحن نُرَسل وولكنهھابطل االمجد االذيي يیستحقهھ. هللا هھھھو 

أأنا ووأأنت مبارركونن ألننا نشتركك في نصر هللا  ممّجدةة /. االتالميیذ تبارركواا٬، إإررساليیة إإنهھانكونن معتمديین على هللا. 

.االنهھائي  

 

ااألسمى  ! في ااإلنتصارر ااشتركواا عندماتبارركك االتالميیذ   

بالمبارركيین. ليیس هھھھناكك من اامتيیازز أأعظم من أأنن نشتركك مع إإلهھ االكونن في أأخيیًراا نرىى يیسوعع يیدعو االتالميیذ 

تحت سلطانهھ. ٬،كما يیجب أأنن تكونن ٬،خطتهھ لدحر االخطيیة ووااستعاددةة كل ااألمورر  

 

نشترركك في مجدد هللا ااألسمى. االملووكك ووااألنبيیاء. يیقوولل في ررسالة  رراائعة٬، أأيي أأنن ااتتاامتيیازز فيیهھ ووضعٌ لدديینا 

"٬، نحنن مررسلوونن في مهھمة مووّجهھة منن قبلل هللا. نحنن أأنن تطّطلع عليیهھااالمالئكة االذذيي تشتهھي بططررسس ااألوولى "

نذذهھھھبب كمررسليینن معتمدديینن على هللا٬، لنشترركك في نصرر يیمّجدد هللا.   
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هھ ووليیعططيیكمم االبصيیررةة لكي تعلنوواا إإنجيیلل ما تحتاجوون لكمم إإذذهھھھبوواا! إإذذهھھھبوواا! إإعتمددوواا على إإلهھكمم ليیحميیكمم ووليیؤؤمنن

مم االفررحح وواالبرركة٬، ووستجعلل سيیددكمم يیفررحح٬، ووفي نهھايیة ااألمرر ستجلبب االمجدد ططاعتكمم ستجلبب لك قووتهھ ووسلططانهھ.

االعظظيیمم !.  

 

كنيیسة  قبل هللا. في هھھھذهه ااإلررساليیة االموّجهھة من منخرططة إإنهھ ألمر حماسي للغايیة أأنن نكونن جزًءاا من كنيیسة

تعتمد على هللا ووترسل ررسالً متّكليین على هللا لكي يیشتركواا في هھھھذاا ااإلنتصارر االذيي يیمّجد هللا. ددعونا نحتفل مًعا 

. فلنثابر وولنتابع في تخصيیص حيیاتنا لهھذهه لكمبما يیفعلهھ هللا في ووسطنا٬، بما يیفعلهھ في حيیاتنا ووفي حيیاةة من هھھھم حو

٬، فليیكن هھھھذاا هھھھو إإررثنا مإإلى أأقاصي ااألررضض. فليیكن هھھھذاا هھھھو إإررثكااإلررساليیة. هللا يیستخدمكم لكي يینشر مجدهه 

إإسمهھ بيین كل االشعوبب. ككنيیسة. ألجل مجد  

 

 

 

 


