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".إلى جانب األمور األخرى  ،ما يخطر ببالي يوميًا :اهتمامي العميق بجميع الكنائس "...
الرسول بولس  2كورنثوس 11:28

ل MMدي ق MMلق ع MMميق  -ع MMبء .ع MMلى األق MMل ه MMكذا أع MMتقد أن اهلل ي MMري MMدن MMي أن أف MMكر ف MMي األم MMر .إن MMه ع MMبء ع MMلى
".جميع الكنائس"  ،أتباع املسيح في تلك الكنائس وإتمام املهمة التي كلفنا بها ربنا إلكمالها

إنMه يMعني "قMلق  ،رعMايMة  ،قMلق  μέριμνα.الMقلق الMعميق" الMذي شMعر بMه بMولMس جMاء مMن الMكلمة الMيونMانMية"
يMنفصل عMن الMكل ".إنMه عMبء عMميق لMلغايMة لMدرجMة أنMه يMشعر فMي الMواقMع وكMأن شMيئًا مMا يMمزقMك فMي الMداخMل.
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 ١ :١٥

اقMرأ األنMاجMيل وسMترى أن يMسوع  ،ابMن اهلل األزلMي  ،كMان شMديMد الMتركMيز خMالل فMترة وجMوده عMلى 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 قالهف MMجاء إل MMى ال MMناص MMرة ح MMيث ن MMشأ .وك MMعادت MMه  ،ذه MMب إل MMى املج MMمع ي MMوم الس MMبت ووق MMف ل MMيقرأ .وس MMلم س MMفر"
إش MMعياء ال MMنبي .ومل MMا ف MMتح ال MMسفر وج MMد امل MMوض MMع ال MMذي ك MMتب ف MMيه" :روح ال MMرب ع MMليّ  ،ألن MMه م MMسحني ألبش MMر

4 of 8

العب!

الMفقراء .لMقد أرسMلني ألشMفي منكسMري الMقلوب  ،وأعMلن الحMريMة لMألسMرى  ،واسMتعادة الMبصر لMلمكفوفMني ،
 ".وإلطالق املظلومني .ليعلن سنة الرب املقبولة
لوقا 19-16 :4

أغMلق يMسوع الMكتاب وأعMاده إلMى خMادم املجMمع وجMلس .تMذكMر أن هMذا هMو املجMمع الMذي حMضره يMسوع مMنذ
 -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  61من كتابه كان في سياق ما قاله اهلل له في اإلصحاحات  59و 60

".يأتي الفادي إلى صهيون  ،وإلى املرت ّدين عن الذنب في يعقوب"
إشعياء 59:20
قMم  ،تMألMق ؛ ألن نMورك قMد جMاء! وقMام عMليك مجMد الMرب .النMه هMوذا الMظلمة تMغطي االرض والMظالم الMعميق"
.للشعب .أما عليك فيقوم الرب ومجده عليك يرى .سيأتي الوثنيون إلى نورك وامللوك في نور إشراقك

اشعياء ٣-١ :٦٠

استمرارا للسياق السابق للمسيح املتألم
 إشعياء  59و  60و  61كانتً

5 of 8

العب!

Mحتقرا"
إنMه مMحتقر ومMرفMوض مMن الMناس  ،رجMل أحMزان ومMطلع عMلى الحMزن .و اخMتبأنMا وجMوهMنا عMنه .كMان م
ً
ونMحن لMم نMحترمMه .إنMما هMو حMمل أحMزانMنا وحMمل أحMزانMنا .ومMع ذلMك فMقد قMدرنMاه مMضروبMا ومMضربMا مMن اهلل
ومMMذلMMوال .ولMMكن هMMو مجMMروح الجMMل مMMعاصMMينا مMMسحوق الجMMل آثMMامMMنا .كMMان تMMأديMMب سMMالمMMنا عMMليه  ،وبجMMلداتMMه
.شفينا .كل ما نحب الغنم ضلنا .رجعنا كل واحد الى طريقه .وقد جعل الرب عليه إثم كلنا

إشعياء ٦-٣ :٥٣

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

ت MMعجب ال MMشعب م MMما ق MMال MMه  ،ث MMم س MMأل ب MMعضهم ال MMبعض " ،أل MMيس ه MMذا اب MMن ي MMوس MMف؟" بس MMبب ال MMعبء ال MMذي
Mبرا واحً Mدا عMMن
حMMمله يMMسوع عMMلى الMMناس وتMMركMMيزه الشMMديMMد عMMلى عMMمل إرادة أبMMيه الMMسماوي  ،لMMم يMMتراجMMع شً M
 -ادعائه بنبوة إشعياء بشأنه وحاجة الناس املاسة إلى مغفرة الخطايا

ف MMقال ل MMهم :ب MMال MMتأك MMيد س MMتقول MMون ل MMي ه MMذا امل MMثل  ،أي MMها ال MMطبيب  ،ش MMفي ن MMفسك! ك MMل م MMا س MMمعناه ف MMي"
كMابMرنMاوم  ،افMعله هMنا أي ً
Mضا فMي بMلدك .ثMم قMال :بMالMتأكMيد  ،أقMول لMك  ،ال يMوجMد نMبي مMقبول فMي بMلده .ولMكن
الMحق اقMول لMكم ان ارامMل كMثيرات كMن فMي اسMرائMيل فMي ايMام ايMليا حMني اغMلقت الMسماء ثMالث سMنني وسMتة
اشه MMر وح MMدث ج MMوع ع MMظيم ف MMي ك MMل االرض .ول MMم ي MMرس MMل إي MMليا إل MMى أي م MMنهم إال إل MMى ص MMرف MMة ف MMي م MMنطقة
صMMيدا إلMMى امMMرأة أرمMMلة .وكMMان كMMثير مMMن الMMبرص فMMي إسMMرائMMيل فMMي زمMMن ألMMيشع الMMنبي  ،ولMMم يتطهMMر أحMMد
مMMنهم إال نMMعمان السMMريMMانMMي '' .فMMامMMتأل جMMميع املMMوجMMوديMMن فMMي املجMMمع  ،إذ سMMمعوا هMMذا  ،غMMضبًا وقMMامMMوا
وطMعنوا بMه .خMارج املMديMنة وقMادوه إلMى جMبّة الMتل الMتي بMنيت عMليها مMديMنتهم لMكي يMلقوا بMه مMن فMوق الجMرف.
 ".ثم مر في وسطهم وذهب في طريقه
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لوك 4

نMMحن بMMحاجMMة إلMMى تحMMمل نMMفس الMMعبء عMMلى الMMناس  ،نMMفس الMMتركMMيز عMMلى عMMمل إرادة أبMMينا الMMسماوي .هMMذا
الMعبء هMو الMوصMول إلMى الMضالMني بMإنMجيل املMسيح والMتلمذة .لMيس فMقط فMي مMديMنتنا أو واليMتنا )املMقاطMعة( 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

إنMجيل يMسوع املMسيح هMو األمMل الMوحMيد لMلناس فMي الMحياة األبMديMة .إنMهم  ،مMثلنا تMما ًمMا  ،ال يMمكنهم كسMبها
وبMالMتأكMيد ال يسMتحقونMها .الMخالص عMطية لMكنه يMأتMي مMع عMبء .حMمل هMذا الMعبء ابMن اهلل مMن الMسماء إلMى
األرض لMMيصبح دفMMع ثMMمن خMMطايMMانMMا .أرسMMل هMMذا الMMعبء تMMالمMMيذ املMMسيح إلMMى الMMعالMMم فMMي الMMقرن األول ومMMا
.زالوا مستمرين بعد ألفي عام

… لكن

نافذة 10/40

ه MMناك ال MMكثير م MMن ال MMناس والج MMماع MMات ال MMذي MMن ل MMم ي MMسمعوا ب MMاإلن MMجيل .إن ال MMحقيقة ح MMول ع MMدد األش MMخاص
.الذين لم يسمعوا من قبل هي حقيقة مذهلة

ال MMحقيقة املح MMزن MMة ه MMي أن ال MMعدي MMد م MMن امل MMسيحيني ف MMي األج MMزاء ال MMثري MMة نس MMب ًيا م MMن ال MMعال MMم )م MMثل ال MMوالي MMات
Mثيرا أو يه MMتمون أو ال MMوق MMت أو امل MMال ل MMلوص MMول إل MMى
املتح MMدة وك MMندا وامل MMملكة املتح MMدة وأوروب MMا( ال ي MMفكرون ك ً M
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املMفقوديMن فMي األجMزاء الMفقيرة نسMبيًا مMن الMعالMم )عMلى سMبيل املMثال  40 10نMافMذة( .هMل هMذا ألنMهم لMيس
لMMديMMهم عMMبء عMMلى الMMضالMMني؟ ملMMاذا ال يMMشعر املMMسيحيون الMMذيMMن يMMفهمون املMMهمة الMMتي كMMلفها يMMسوع املMMسيح
لكنيسته بالعبء إلنهاء املهمة؟
ي MMعيش أك MMثر م MMن ن MMصف س MMكان ال MMعال MMم ف MMي ن MMاف MMذة  10/40ه MMذه .ال MMغال MMبية ال MMعظمى م MMن ال MMناس ال MMذي MMن
ي MMعيشون ف MMي ت MMلك امل MMنطقة م MMن ال MMعال MMم )ح MMوال MMي  (٪90ل MMم ي MMسمعوا ب MMإن MMجيل ي MMسوع امل MMسيح امل MMنقذ ل MMلحياة.
اإلسMالم والMهندوسMية والMبوذيMة هMي األديMان الMسائMدة فMي نMافMذة  .10/40الMشيوعMية اإللMحاديMة هMي أيMضا
.عقبة كبيرة في تلك املنطقة من العالم .إن الكرازة باإلنجيل مهمة غير مكتملة للمسيحيني
أعMMتقد أن الMMعبء الMMذي يMMجب أن يMMشعر بMMه ويحMMمله جMMميع املMMسيحيني هMMو أنMMنا نMMواجMMه مMMهمة غMMير مMMكتملة.
قMال لMنا يMسوع أن "نMتلمذ كMل األمMم" )مMتى  (28:19وأن نMكون شMهو ًدا لMه "إلMى أقMصى األرض" )أعMمال
ال MMرس MMل  .(8 :1ق MMام ي MMسوع ب MMدوره  ،ل MMكننا ال ن MMقوم ب MMدورن MMا .ل MMم ن MMنتهي م MMن ع MMملنا .ك MMيف س MMنعرف ب MMان MMتهاء
عMMملنا؟ كMMما قMMال يMMسوع لMMتالمMMيذه فMMي مMMتى " - 24وسMيُكرز بMMإنMMجيل املMMلكوت هMMذا فMMي كMMل الMMعالMMم كMMشاهMMد
.لجميع األمم  ،ثم تأتي النهاية" .هذا عندما سنعرف
ي MMوج MMد ال MMعدي MMد م MMن ال MMقساوس MMة واملبش MMري MMن ب MMال MMوالدة ي MMكرزون ب MMإن MMجيل امل MMسيح ف MMي ن MMاف MMذة  ، 10/40ل MMكنهم
.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

ع املMسيحيني اآلخMريMن فMي دائMرة نMفوذك لMيشاركMوا فMي الMوصMول إلMى مMن لMم يMتم الMوصMول إلMيهم
رابً Mعا  -اد ُ
.بالحرية الروحية التي يمنحنا إياها اهلل في ابنه

MضMا ت MM M M M M Mوج M M M M M MيMه ع MM M M M M Mائ M M M M M MلMتMك وأص MM M M M M Mدق MM M M M M Mائ MM M M M M Mك ل M M M M M MقMراءة وم M M M M M MشMارك MM M M M M Mة امل M M M M M MقMاالت ف MM M M M M Mي
ي M M M M M MمMكMنMك أي M M M ً M M M M M M
بMM MاإلضMM MافMM Mة إلMM Mى الMM Mوزارات األخMM Mرى عMM Mبر اإلنMM MترنMM Mت .بMM MدأنMM Mا مMM MؤخMً M Mرا FaithandSelfDefense.com
.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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