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".إلى جانب األمور األخرى ، ما يخطر ببالي يوميًا: اهتمامي العميق بجميع الكنائس ..."


الرسول بولس 2 كورنثوس 11:28

 لــــدي قــــلق عــــميق - عــــبء. عــــلى األقــــل هــــكذا أعــــتقد أن اهلل يــــريــــدنــــي أن أفــــكر فــــي األمــــر. إنــــه عــــبء عــــلى


."جميع الكنائس" ، أتباع املسيح في تلك الكنائس وإتمام املهمة التي كلفنا بها ربنا إلكمالها

 إنـه يـعني "قـلق ، رعـايـة ، قـلق .μέριμνα الـقلق الـعميق" الـذي شـعر بـه بـولـس جـاء مـن الـكلمة الـيونـانـية"

 يـنفصل عـن الـكل." إنـه عـبء عـميق لـلغايـة لـدرجـة أنـه يـشعر فـي الـواقـع وكـأن شـيئًا مـا يـمزقـك فـي الـداخـل.


هل تشعر بذلك تجاه الكنيسة ، عن الرفقاء املسيحيني ، عن الضالني في العالم؟


.يجب أن يكون عبءنا كمسيحيني هو نفس العبء الذي جلب يسوع من السماء إلى األرض


." قد كمل الوقت وملكوت اهلل قريب. توبوا وآمنوا باإلنجيل"


يسوع املسيح ، مرقس ١٥: ١

 اقـرأ األنـاجـيل وسـترى أن يـسوع ، ابـن اهلل األزلـي ، كـان شـديـد الـتركـيز خـالل فـترة وجـوده عـلى األرض.


.كان لديه هدف واحد - ولم يكن جعل الجميع يحبونه أو الشعور بالرضا عن أنفسهم


- شارك يسوع حمله مع أهل كنيس قريته وأرادوا قتله بسبب ما قاله

 فــــجاء إلــــى الــــناصــــرة حــــيث نــــشأ. وكــــعادتــــه ، ذهــــب إلــــى املجــــمع يــــوم الســــبت ووقــــف لــــيقرأ. وســــلم ســــفر"

 إشـــعياء الـــنبي. وملـــا فـــتح الـــسفر وجـــد املـــوضـــع الـــذي كـــتب فـــيه: "روح الـــرب عـــليّ ، ألنـــه مـــسحني ألبشـــر
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 الـفقراء. لـقد أرسـلني ألشـفي منكسـري الـقلوب ، وأعـلن الحـريـة لـألسـرى ، واسـتعادة الـبصر لـلمكفوفـني ،


." وإلطالق املظلومني. ليعلن سنة الرب املقبولة


لوقا 4: 19-16

 أغـلق يـسوع الـكتاب وأعـاده إلـى خـادم املجـمع وجـلس. تـذكـر أن هـذا هـو املجـمع الـذي حـضره يـسوع مـنذ


- الطفولة. كان الجميع يراقبه. هذا ما قاله بعد ذلك


".اليوم تم هذا الكتاب املقدس في سمعكم"


قف! تحققت نبوة إشعياء في سماع الجالسني في ذلك املجمع؟


- ما كتبه إشعياء في الفصل 61 من كتابه كان في سياق ما قاله اهلل له في اإلصحاحات 59 و 60


".يأتي الفادي إلى صهيون ، وإلى املرتّدين عن الذنب في يعقوب"


إشعياء 59:20

 قـم ، تـألـق ؛ ألن نـورك قـد جـاء! وقـام عـليك مجـد الـرب. النـه هـوذا الـظلمة تـغطي االرض والـظالم الـعميق"


.للشعب. أما عليك فيقوم الرب ومجده عليك يرى. سيأتي الوثنيون إلى نورك وامللوك في نور إشراقك


اشعياء ٦٠: ١-٣


- إشعياء 59 و 60 و 61 كانت استمرارًا للسياق السابق للمسيح املتألم
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 إنـه مـحتقر ومـرفـوض مـن الـناس ، رجـل أحـزان ومـطلع عـلى الحـزن. و اخـتبأنـا وجـوهـنا عـنه. كـان مـحتقرًا"

 ونـحن لـم نـحترمـه. إنـما هـو حـمل أحـزانـنا وحـمل أحـزانـنا. ومـع ذلـك فـقد قـدرنـاه مـضروبـا ومـضربـا مـن اهلل

 ومــذلــوال. ولــكن هــو مجــروح الجــل مــعاصــينا مــسحوق الجــل آثــامــنا. كــان تــأديــب ســالمــنا عــليه ، وبجــلداتــه


.شفينا. كل ما نحب الغنم ضلنا. رجعنا كل واحد الى طريقه. وقد جعل الرب عليه إثم كلنا


إشعياء ٥٣: ٣-٦


!كان يسوع يدعي أنه املخلص املتنبأ به إلسرائيل! املسيح املوعود

 تـــعجب الـــشعب مـــما قـــالـــه ، ثـــم ســـأل بـــعضهم الـــبعض ، "ألـــيس هـــذا ابـــن يـــوســـف؟" بســـبب الـــعبء الـــذي

 حــمله يــسوع عــلى الــناس وتــركــيزه الشــديــد عــلى عــمل إرادة أبــيه الــسماوي ، لــم يــتراجــع شــبرًا واحــًدا عــن


- ادعائه بنبوة إشعياء بشأنه وحاجة الناس املاسة إلى مغفرة الخطايا

 فــــقال لــــهم: بــــالــــتأكــــيد ســــتقولــــون لــــي هــــذا املــــثل ، أيــــها الــــطبيب ، شــــفي نــــفسك! كــــل مــــا ســــمعناه فــــي"

 كـابـرنـاوم ، افـعله هـنا أيـًضا فـي بـلدك. ثـم قـال: بـالـتأكـيد ، أقـول لـك ، ال يـوجـد نـبي مـقبول فـي بـلده. ولـكن

 الـحق اقـول لـكم ان ارامـل كـثيرات كـن فـي اسـرائـيل فـي ايـام ايـليا حـني اغـلقت الـسماء ثـالث سـنني وسـتة

 اشهـــر وحـــدث جـــوع عـــظيم فـــي كـــل االرض. ولـــم يـــرســـل إيـــليا إلـــى أي مـــنهم إال إلـــى صـــرفـــة فـــي مـــنطقة

 صــيدا إلــى امــرأة أرمــلة. وكــان كــثير مــن الــبرص فــي إســرائــيل فــي زمــن ألــيشع الــنبي ، ولــم يتطهــر أحــد

 مــنهم إال نــعمان الســريــانــي. '' فــامــتأل جــميع املــوجــوديــن فــي املجــمع ، إذ ســمعوا هــذا ، غــضبًا وقــامــوا

 وطـعنوا بـه. خـارج املـديـنة وقـادوه إلـى جـبّة الـتل الـتي بـنيت عـليها مـديـنتهم لـكي يـلقوا بـه مـن فـوق الجـرف.


." ثم مر في وسطهم وذهب في طريقه
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لوك 4

 نــحن بــحاجــة إلــى تحــمل نــفس الــعبء عــلى الــناس ، نــفس الــتركــيز عــلى عــمل إرادة أبــينا الــسماوي. هــذا

 الـعبء هـو الـوصـول إلـى الـضالـني بـإنـجيل املـسيح والـتلمذة. لـيس فـقط فـي مـديـنتنا أو واليـتنا (املـقاطـعة) أو


."البلد. إنها تصل إلى األشخاص املفقودين في "كل العالم


".ويكرز ببشارة امللكوت هذه في كل العالم كشاهد لجميع األمم ، وبعد ذلك تأتي النهاية"


متى ١٤:٢٤

 إنـجيل يـسوع املـسيح هـو األمـل الـوحـيد لـلناس فـي الـحياة األبـديـة. إنـهم ، مـثلنا تـمامًـا ، ال يـمكنهم كسـبها

 وبـالـتأكـيد ال يسـتحقونـها. الـخالص عـطية لـكنه يـأتـي مـع عـبء. حـمل هـذا الـعبء ابـن اهلل مـن الـسماء إلـى

 األرض لــيصبح دفــع ثــمن خــطايــانــا. أرســل هــذا الــعبء تــالمــيذ املــسيح إلــى الــعالــم فــي الــقرن األول ومــا


.زالوا مستمرين بعد ألفي عام


… لكن


نافذة 10/40

 هـــناك الـــكثير مـــن الـــناس والجـــماعـــات الـــذيـــن لـــم يـــسمعوا بـــاإلنـــجيل. إن الـــحقيقة حـــول عـــدد األشـــخاص


.الذين لم يسمعوا من قبل هي حقيقة مذهلة

 الـــحقيقة املحـــزنـــة هـــي أن الـــعديـــد مـــن املـــسيحيني فـــي األجـــزاء الـــثريـــة نســـبيًا مـــن الـــعالـــم (مـــثل الـــواليـــات

 املتحـــدة وكـــندا واملـــملكة املتحـــدة وأوروبـــا) ال يـــفكرون كـــثيرًا أو يهـــتمون أو الـــوقـــت أو املـــال لـــلوصـــول إلـــى
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 املـفقوديـن فـي األجـزاء الـفقيرة نسـبيًا مـن الـعالـم (عـلى سـبيل املـثال 10 40 نـافـذة). هـل هـذا ألنـهم لـيس

 لــديــهم عــبء عــلى الــضالــني؟ ملــاذا ال يــشعر املــسيحيون الــذيــن يــفهمون املــهمة الــتي كــلفها يــسوع املــسيح


لكنيسته بالعبء إلنهاء املهمة؟

 يــــعيش أكــــثر مــــن نــــصف ســــكان الــــعالــــم فــــي نــــافــــذة 10/40 هــــذه. الــــغالــــبية الــــعظمى مــــن الــــناس الــــذيــــن

 يـــعيشون فـــي تـــلك املـــنطقة مـــن الـــعالـــم (حـــوالـــي 90٪) لـــم يـــسمعوا بـــإنـــجيل يـــسوع املـــسيح املـــنقذ لـــلحياة.

 اإلسـالم والـهندوسـية والـبوذيـة هـي األديـان الـسائـدة فـي نـافـذة 10/40. الـشيوعـية اإللـحاديـة هـي أيـضا


.عقبة كبيرة في تلك املنطقة من العالم. إن الكرازة باإلنجيل مهمة غير مكتملة للمسيحيني

 أعــتقد أن الــعبء الــذي يــجب أن يــشعر بــه ويحــمله جــميع املــسيحيني هــو أنــنا نــواجــه مــهمة غــير مــكتملة.

 قـال لـنا يـسوع أن "نـتلمذ كـل األمـم" (مـتى 28:19) وأن نـكون شـهوًدا لـه "إلـى أقـصى األرض" (أعـمال

 الـــرســـل 1: 8). قـــام يـــسوع بـــدوره ، لـــكننا ال نـــقوم بـــدورنـــا. لـــم نـــنتهي مـــن عـــملنا. كـــيف ســـنعرف بـــانـــتهاء

 عــملنا؟ كــما قــال يــسوع لــتالمــيذه فــي مــتى 24 - "وســيُكرز بــإنــجيل املــلكوت هــذا فــي كــل الــعالــم كــشاهــد


.لجميع األمم ، ثم تأتي النهاية". هذا عندما سنعرف

 يـــوجـــد الـــعديـــد مـــن الـــقساوســـة واملبشـــريـــن بـــالـــوالدة يـــكرزون بـــإنـــجيل املـــسيح فـــي نـــافـــذة 10/40 ، لـــكنهم


.بحاجة إلى مساعدتنا


ماذا بإمكاني أن أفعل؟


.أوال - العناية. صلى. يعطى


.ثانيًا- اطلب من اهلل أن يثقلك عن جزء معني من العالم
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.ثالثًا - استخدم مواهبك الروحية لدعم الرعاة واملبشرين في منطقة العالم التي يثقلها اهلل عليك

 رابـًعا - ادُع املـسيحيني اآلخـريـن فـي دائـرة نـفوذك لـيشاركـوا فـي الـوصـول إلـى مـن لـم يـتم الـوصـول إلـيهم


.بالحرية الروحية التي يمنحنا إياها اهلل في ابنه

 يــــــــــــــــــمـكـنـك أيــــــــــــــــــضًـــــــــا تــــــــــــــــــوجــــــــــــــــــيـه عــــــــــــــــــائــــــــــــــــــلـتـك وأصــــــــــــــــــدقــــــــــــــــــائــــــــــــــــــك لــــــــــــــــــقـراءة ومــــــــــــــــــشـاركــــــــــــــــــة املــــــــــــــــــقـاالت فــــــــــــــــــي

FaithandSelfDefense.com بـــــاإلضـــــافـــــة إلـــــى الـــــوزارات األخـــــرى عـــــبر اإلنـــــترنـــــت. بـــــدأنـــــا مـــــؤخـــــرًا 


.سلسلة جديدة بعنوان هناك عمل يتعني القيام به تتناول املهمة غير املكتملة املعروضة علينا


.صلواتنا معك وأنت تتبع املسيح وتشاركك عبء مشيئته
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