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 الموت هو ربح عمل اإلرساليات عندما يكون 

 ،وبيان خدمة كنيستي هوحياة الفي  للخدمة إن بياني

 جميع الشعوب.الحماس لسيادة هللا في كل شيء من أجل فرح نحن موجودون لنشر 

وأنا أعلم أنه ال . فشلألنني أعرف أنه ال يمكن أن ي أوال. لكثير من األسبابهذا  الخدمةأحب بيان إنني 
َوُيْكَرُز ِبِبَشاَرِة اْلَمَلُكوِت هِذِه ِفي ُكلِ  اْلَمْسُكوَنِة َشَهاَدًة ِلَجِميِع اأُلَمِم. " 14 :24متى . وعديفشل ألنه  يمكن أن

مثل جماعات ما عني شيئا لكنها تو ، سياسية." )وأرجو أن تعرف أن "األمم" ال تعني دول ُثمَّ َيْأِتي اْلُمْنَتَهى
 إلىكل واحد منهم اإلنجيل سيخترق على يقين تماما أن  يمكن أن نكون لغوية.( و ة و تجمعات عرقيالناس و 

 هناك.موجودة ، وتنتشر ذاتيا ةمفهومأي شهادة ، شهادةدرجة أنه يمكنك القول بأن 

 ذلك. يمكن أن نضمناسمحوا لي أن أقدم لكم اآلن بعض األسباب لماذا 

 أكيد:الوعد هو 

 .أسبابلعدة  أكيدالوعد هو 

َماُء َواأَلْرُض َتُزواَلِن َولِكنَّ َكاَلِمي ". ال يكذب أبدا المسيح. 1  :24 متىالذي قال  المسيح." وكان َيُزولُ  الا َالسَّ
 .أناوليس ، 14

نتصار أو باالواالستمتاع  االنضمامويمكنك إما ، تتمسوف . سوف تنتهيالتي نقوم بها معا  لذلك فاإلرسالية
وأنا ، حدث"ربما لن ت ألنه ال يوجد خيار وسط مثل، خيارينهذين ال فقطلديك . كحيات التراجع وخسارةيمكنك 

 ." هذا لن يحدث.االنضمامعدم بفضل الجانب األكون على يمكن أن أ

ُمْسَتِحق َأْنَت َأْن َتْأُخَذ " 10-9 :5وفقا لرؤيا  .كل األممفدية لهؤالء الناس من بين دقع القد تم بالفعل . 2
ْفَر  َعْلَتَنا إِللِهَنا ُمُلوًكا َوَتْفَتَح ُخُتوَمُه، ألَنََّك ُذِبْحَت َواْشَتَرْيَتَنا هلِل ِبَدِمَك ِمْن ُكلِ  َقِبيَلٍة َوِلَساٍن َوَشْعٍب َوُأمٍَّة، َوجَ السِ 

 ابنه. هدفع ما يردوهللا لن ، تم دفع الثمن عنهم "َوَكَهَنًة، َفَسَنْمِلُك َعَلى اأَلْرِض.
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وعلى استعداد لبيع ، متن قارب ينضمون إلى كانوا اثنين منهمفي شمال ألمانيا . لمورافيون أنا أحب قصة ا
ميناء ال أن يبحر بعيدا عنقارب بدأ ال وعندما. أبدا مرة أخرى لن يعودوا ، في جزر الهند الغربية عبيداأنفسهم 

كان قد اشترى بالفعل هؤالء  المسيحقصدوه هو أن ." ما آالمهمكافأة  ليأخذ الحمل": والاقوا أيديهم و رفع
الروح القدس يدعوهم  والتي من خالله، بشكل عشوائي نجيلباإلالوعظ بللعثور عليهم  ذاهبون وكانوا . الناس

 نفسه. إلى

. من شعب هللا في كل مكان في العالمواحد لكل  ألنه قد تم دفع الدين، جهضأن هذا ال يمكن أن ي لذا أعلم
اآلب  عندما يدعوهم يأتون سفي جميع أنحاء العالم  المنتشرين، ا دعاهم المسيحكم، فإن تلك الخراف الضالة

 نجيل.باإلعن طريق الوعظ 

اسمحوا لي أن اختيار واحد . هذا الموضوع عنمن النصوص  كمية كبيرةهناك  .هام جدامجد هللا هو . 3
]يؤكد أو ِإنَّ َيُسوَع اْلَمِسيَح َقْد َصاَر َخاِدَم اْلِخَتاِن، ِمْن َأْجِل ِصْدِق هللاِ، َحتَّى ُيَثبِ َت " 9-8 :15 رومية. فقط

ُدوا هللَا ِمْن َأْجِل الرَّْحَمةِ  َمَواِعيَد اآلَباِء.يوثق[  لآلب من  الغرض كله من التجسد هو تمجيد ."َوَأمَّا اأُلَمُم َفَمجَّ
 .رحمته لألمم إظهارخالل 

 وتومتقابلنا أنا ، بيت لحم المعمدانيةكنيسة في  1983في عام . العظمى اإلرساليةفي  هام جدامجد هللا هو 
، ستطع النوملم ي، في منتصف الليل، توم. مدهشة ةهللا بطرق مع –عام اآلن  17 وهو صديقي منذ – ستيلير

 )إننا. إرساليات إلىترجم يُ نا الهوتوسمع ، على األريكة واسترخى، مايكل جون تالبوتل ترنيمة وضعو ، نهضف
عن  يرنم( وكان جون مايكل تالبوت كما ينبغي. نفهم بعد اإلرسالياتلكننا لم ، موجهين لمجد هللا أشخاص

في نفس الوقت كان هللا . ساعةلمدة توم ثم بكى ، تغطي المياه البحر مثلمايمأل األرض الذي مجد هللا 
كل ؟" و ل هذا المكان نقطة انطالق لإلرسالياتيمكننا القيام به لجع ذا"ما: لحتى نسأونويل  أنا يتحرك في  

 لمجد هللا. الحماسمن  تدفقكل الو ، في حياة كنيستنا مثيرةلحظة  شيء عمل معا لتحقيق

 من العبرانيينأعظ أنا عندما كنت ، قبل أسابيع قليلةمطلقة!  سيادةهللا ذات  .مطلقة ذات سيادةهللا . 4
ما إذا كان هؤالء الناس هم مسيحيين أم ال عندما  عننص صعب جدا  هذا، كما تعلمون . 6عبرانيين ل وصلنا
ضخمة ال الكتابيةمجرد قطعة صغيرة من األدلة وذلك ) المذهلة ه العبارةهناك هذ، 3-1في اآليات . يرتدون 
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ْم ِإَلى اْلَكَمالِ  ِلذِلَك َوَنْحُن َتاِرُكوَن َكاَلَم َبَداَءةِ ": قول!( التي تلكوني كلفيني  ِإن  َوهَذا َسَنْفَعُلُه  ...اْلَمِسيِح، ِلَنَتَقدَّ
"أنت . التطبيقاتألننا سمعنا ، صدقال يُ  اصمتأقصى  وقع على كنيستي، هذا إلى نانظر عندما  ".َأِذَن هللاُ 

 ؟"أن يتقدموا إلى الكمالمجموعة من المؤمنين لسمح تعني هللا قد ال ي

شهادة لهذا في مقالة يوجد ! هو ذات سيادة بين األممو ، ة في الكنيسةذات سياد! فهو مطلقة سيادةهللا ذات 
، فليمنغ بيتو ، سانت ونيت، رواية قصة جيم اليوتتعيد قبل بضعة أسابيع  صدرتالتي  اليومالمسيحية في 

. كوادورفي اال اوكا هنودعن من قبل طُ الذي قصة والده  يروي ستيف سانت. ماكوليإد و ، يودرين روجرو 
والتي لم كانت مسؤولة عن عمليات القتل هذه  اوكاقبيلة في مؤامرة بعد أن علم تفاصيال جديدة عن  هايروي
وبعد . تحدثومع ذلك . وعلى ما يبدو لم تكن ستحدث، وكان من الممكن أال تحدث، حدثتينبغي أن  يكن

 .اكتشاف المؤامرة كتب هذه المقالة

 :قال. المعيشة غرفةمن كرسي  أفزعتني تماماقد أريد أن أقرأ جملة واحدة 

قتل تحدث حادثة أن كان بعيد االحتمال جدا نه بدى لي كيف أ، ]السكان األصليين[ ذكرياتهم عندما وصف
 التدخل اإللهي.نطاق خارج  هفسر إنه وضع شاذ ال أستطيع أن أ. شاطئ النخيل على اإلطالق

لهي." هل تسمعون ما يقوله هذا االبن؟ "هللا قتل والدي." وهو بحكم التدخل اإل فقط طعن أبيتفسير يمكنني "
 ذلك.ب وأنا أؤمن، ذلكب يؤمن

سالت دماؤهم من أجل والشهداء الذين ، اإللهي نظرة على قاعة العرش يكون لكعندما ، 11 :6وفقا لرؤيا 
َفُأْعُطوا ُكلُّ َواِحٍد ِثَياًبا ِبيًضا، الجواب "يأتي  "لدمائنا؟ تنتقمحتى  إلى متىمتى يا رب؟ حتى ": اإلنجيل قائلين

 "اْلَعِتيُدوَن َأْن ُيْقَتُلوا ِمْثَلُهْم. َوِقيَل َلُهْم َأْن َيْسَتِريُحوا َزَماًنا َيِسيًرا َأْيًضا َحتَّى َيْكَمَل اْلَعِبيُد ُرَفَقاُؤُهْم، َوِإْخَوُتُهْم َأْيًضا،
ستأتي وعندما يكتمل  .من الشهداء اعدد إن لديه "ينته.قد عالذي العدد  يكملحتى  استريحوا" هللا:يقول 

 نهاية.ال
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 لم:الثمن هو األ 

في أوساط خاصة ، آخذ في االزدياد بل هو. يتناقص لب في العالم اليوم ضد الكنيسة التقالو ، األلمالثمن هو 
 مبرر لها أساس أوجد ال يو . نها فكرة غريبةإ. اسمه بلد مغلقةال يوجد شيء . نجيلالجماعات التي تحتاج اإل

. احياته في كل مدينة ذهب إليه وضعالرسول الذي  بولسغير مفهومة ل وكانت ستكون ، في الكتاب المقدس
 .القاعةهناك شهداء في هذه ، لذلك

، المتألمة على الكنيسة افي اآلونة األخيرة كان هناك تركيز  اآلحاد احدى أيام .من السهل التنبؤ بذلكإحصائيا 
فيديو أو ات لقط مرأيتجميعكم و ، شاركت في ذلكوشركة اإلرساليات العالمية . العديد منكم في ذلكوشارك 
 همعاإلسالمي المسيحيين ويحدد اقامتهم ويجو  النظام ينفي عن أماكن مثل السودان حيث  اقصصسمعتم 

 يوم هناك.كل شهيدا  500ن هناك نحو بشكل منتظم حتى أ

والتي هي ، موظفين في كنيستيكمناصب  عن بحثايأتون الذي ن الناس م كثيرةعب اأحصل على متإنني 
وها وأحد األسئلة األولى التي يطرح، نحن جميعا نعيش في وسط المدينة. يس في وسط المدينةبولسفي مينيا

ممكن أن تضع هذا السؤال في الترتيب العاشر "هل  ؟" وأنا أريد أن أقولآمنينأوالدي سيكون "هل : هي
في دعوة  ون آمنينكونسي كمأطفالمن قال أن . األولويات األميركية سئمت. سماع ذلك سئمت؟" ولوليس األ

 هللا؟

 ،سبتمبر 1يوم لكترونية تلقيت رسالة إ. هاراديكالية أحبنشطة و هي مجموعة  شباب بإرسالية

. في الهند بإرساليةشباب خمسون رجال مسلحين بالمناجل حاصروا المباني التي يشغلها فريق منظمة مئة و 
وعندما . على الفرار وأجبارهم ولة لمطاردتهمأخرى في محاالتجمهر بتحريض من جماعات دينية  كان

يوما لمغادرة  30نيابة عن الفريق وقرروا منحهم مهلة حاسمة تحدث شخص في لحظة ضغطت الجماهير 
كثير في شوهد ثمر فقد . في خطرنة في المدي وأن عمل خدمتهم أن يغادريجب ال  أنهفريق شعر ال. البالد

عندما  في الماضي. للمزيدوهناك إمكانية عظيمة ، من قبل أخرى لم يكن اإلنجيل قد وصل إليهامنطقة 
ن يكون لهم رجاًء صلوا من أجل أ. فقدت الناس حياتهامتنافسة اندلعت اعمال العنف بين جماعات دينية 

 الحكمة.
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ال . على سبيل المثال، ون عيشي أينيقرر الناس حيث ، في أمريكا يداتحد هاآلن هذا بالضبط عكس ما أسمع
حيث وهذا هو المكان  مدعو إليهألن هذا هو المكان الذي أنا ، "أنا ال أريد أن أرحل: أسمع الناس يقولون 

ه يتجه يبدو أنالوضع األولويات اإلنجيلية األميركية؟  عكسفي من فضلكم تشاركوني هل . "اإلحتياج يوجد
بعيدا عن ، األماننحو ، نحو الطمأنينة، نحو األمن، نتحرك نحو الراحة ناأنبحيث ثقافة االستهالك لدينا  نحو

من يتبعني يحمل عكس ذلك تماما! "األمر يجب أن يكون . وبعيدا عن الخطر، بعيدا عن المتاعب، الضغوط
 "صليبه ويموت!

خلق وهي ت. تتخلل الكنيسة التي سهولةالراحة و وال الكستهثقافة االلامتصاص  ال أفهم األمر! إنهالذلك أنا 
 ةقليلوتتم رحالت آمنة . لبعضيقدمها بعضهم أشياء لطيفة األمن واألمان و  قليلة يكون فيهاكنائس خدمات و 

وليس حتى في ، لن نبقى هناك ونحن، عيش هناكنحن لن ن، ولكن. ينخر خالص بعض اآلللمساعدة في 
 العربية السعودية! ناهيك عن المملكة، أميركا

، حدوداسمها ال، لإلرساليات رائعة ومتحمسةمجموعة أخرى  إلىتحدث نت في امستردام قبل بضعة أسابيع أك
أمامي يخاطرون هناك  ينلساجكانوا خمسمائة شخص . مجموعة عظيمةمن  يالها. ستون بقيادة جريج ليفينج

على رسائل البريد  ون لالمؤتمر كانوا يحص واستمع إليهم! خالل. المسلمةبين الشعوب  يوميا بحياتهم
عن في صدره ثالث مرات طُ لقد  س.جل رجاًء الصالة من أ": قائلين، يقرأوهايقفون و وكانوا ، اإللكتروني

مبشر  "هناك :ثم يقولون  ".في المستشفى في حالة حرجة وهو. كانوا يراقبونهأوالده أن وأسوأ شيء هو ، أمس
ذه وه، وصل بريد إلكتروني آخراليوم التالي . "، وكنا نذهب للصالةأجله دعونا نصلي من، في بلد مسلم

وهكذا . وفعلنا ذلك،" "دعونا نصلي من أجلهم. خوة المسيحيين في المغربالمرة تم القبض على ستة من األ
 .للعودةكان المبشرين على استعداد  وفي نهاية المؤتمر. كان طوال فترة انعقاد المؤتمر

: قولأقف أمام كنيستي وأ أنني سوف؟ هل تعتقدون كما كنتكون أمريكا وأ إلى سوف أعود أننيهل تعتقدون 
ليست ضاحية  الجلجثة. "في راحة وأماننكون فقط دعونا . وسهلة، لطيفةو مريحة يكون لنا خدمات "دعونا 

 (.13 :13)عبرانيين  "َحاِمِليَن َعاَرهُ  ]لنتألم معه[َفْلَنْخُرْج ِإًذا ِإَلْيِه َخاِرَج اْلَمَحلَِّة ". أورشليممن ضواحي 
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 :أيضا وسيلة هو األلم

 إتمامالشيء الرئيسي عن ثمن  بعد هناك ألم لم أقليكون هناك شهداء ويجب أن يكون سنه بقولي أولكن 
 وسيلة. إنه. ثمنوسيلة وليس فقط  لم هوذلك ألن األ. المهمة

جاء وقبل بضع سنوات فقط . 24 :1كولوسي ، هيو ، األهميةغاية في  مآية لكساقرأ : هذا ما أقصدهاآلن 
 .تم ذلكسأريكم كيف . محدثا ضجة فيمعناها 

 ثقافيةضد ال هو أمر" َأْفَرُح ِفي آاَلِمي". للغاية اغريب اكان شخص "الَِّذي اآلَن َأْفَرُح ِفي آاَلِمي": بولسيقول 
ِفي آاَلِمي أَلْجِلُكْم، َوُأَكمِ ُل َنَقاِئَص َشَداِئِد اْلَمِسيِح ِفي  َأْفَرحُ ". وغير بشري تماما، أمريكي تماما وغير، تماما

ُأَكمِ ُل ماذا كان يقصد ب ". التجديفاآلن هذا على شفا  ."]أي، تجمع مختاري هللا[ ِجْسِمي أَلْجِل َجَسِدهِ 
 إلهنا العظيم ومخلصنا يسوع المسيح؟َشَداِئِد  "َنَقاِئَص 

 ماذا كان يعني؟، جيدا ثم. ليس هذا ما يعنيه. المسيحدم ل الكفارية القيمةجدارة و لا منيعني أنه يحسن  الإنه 

"( إكمال" )أو "أكمل" ةاليونانيالكلمة الكتاب المقدس في جهاز الكمبيوتر الخاص بي في برنامج عن كتبت 
 :2في فيلبي  إنه. كل من هذه معا تأتيجدت مكان واحد فقط في الكتاب المقدس حيث و " و نقائصكلمة "الو 

30. 

 إلىخاطر بحياته للوصول وقد . في روما بولس إلى فيلبي كنيسةقد ُأرسل من  َأَبْفُروِدُتَس  الوضع هو أن
ألنه كان ، بكرامة همثل يقبلواينبغي أن  يخبر أهل فيلبي أنهم. بحياته تهجازفعليه لم بولسقد أطرى و ، هناك

 :المتوازية يةمفتاحاآلية الكمن وهنا ت. م لهإلكمال خدمته وخاطر بعنقهالموت  وقاربمريضا 

  أَلنَُّه ِمْن َأْجِل َعَمِل اْلَمِسيِح َقاَرَب اْلَمْوَت، ُمَخاِطًرا ِبَنْفِسِه، ِلَكْي َيْجُبَر ُنْقَصاَن ِخْدَمِتُكْم ِلي.

ُبرا ِلَكْي ": كفي اقتران مشتر هاتين الكلمتين تأتي هذا هو المكان الوحيد حيث  انا  ياج  صا  لقد" ِخْدَمِتُكْم ِلي. ُنق 
تفسيرا صحيحا  أعتقد أنهتلك اآلية ل اتفسير  على فيلبي وقرأتسنة  100الذي له  ليتفسير فينسنت فتحت 

 ،يقول فنسنت. 24 :1كولوسي ل تماما
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كان ما و . الحبتقدمة مضحية من  تكان. جسداكنيسة بوصفها عطية من فيلبي أهل من  بولسعطية كان 
لهذا  كمجبرا َأَبْفُروِدُتَس  بولسلذا يصور ، وهذا أمر مستحيل. شخصيا التقدمة إهداء الكنيسة لهذه ناقصا هو

 .والمتحمسة الرقيقة النقصان من خالل خدمته

. ال يستطيعون القيام بذلك ولكنهم، روما إلىالحب في شكل نقود بتواصل أن تهكذا تبدو الصورة لكنيسة يريد 
. في حبنا كم ل ما ينقصو لنا  كن ممثال، َأَبْفُروِدُتَس يا " لذا قالوا. بعيدة جدا والمسافة. هناك الكثير منهمألن 

 ".بولسل وصلهو  خذ هذا. هناك ياتعبير عن محبتنا شخصالقص في محبتنا إال اال يوجد شيء ن

العالم ناس في جميع أنحاء  المسيح وتألم من أجلمات . 24 :1كولوسي تعنيه بالضبط ما أعتقد  اآلن هذا
 على يملكالسماء حيث  إلىثم صعد . اليوم الثالث وقام في، لكتاب المقدسبحسب ا، ُدفنثم . كل أمة من

 يتعين القيام به. عمالوترك . العالم

يجب تقديم ذبيحة محبة المسيح . المسيح آالمقص في اهو أن هناك شيئا واحدا ن إلرساليته الذاتي بولسفهم 
في ف. "أفعل هذا في آالمي: بولسيقول و . التي مات من أجلهاالشعوب  إلى مرسلينعن طريق  شخصيا

 عطيةكون لإلرسالية العظمى أن ت قصدن المسيح وهو ما يعني أ ".في آالم المسيح أكمل ما ينقصآالمي أنا 
في اإلرسالية إذا قمت بالتسجيل . إكمالهاطريقة هذه هي . شعبه آالمصليبه من خالل  عن آالم لألمم

 .جلههذا ما قمت بالتسجيل ألف، العظمى

ترينيتي في  كلية الهوتبعيدا في  كنت مختبأو ، لتبتهج األمم أجهز كتابمنذ ثالث سنوات تقريبا كنت 
. يننو يزعج لكي ال، كنت هناك يألنني لم أكن أريد أي شخص أن يعرف أن تاختبأ. بوالية إلنوي ، ديرفيلد

 ساعة في اليوم. 18وكنت أعمل ، كانت زوجتي وأوالدي في البيت

. وجندي عريق. سنةثمانين كان عمره تسعة و . سيعظ في كنيسة الكليةأوزوالد ساندرز كان  جي علمت أنثم 
التحدث مع الكثير من الناس  إلىالحاجة بخاطر أو  أهل أذهب عالنية" وقلت لنفسي. وقائد عظيم لإلرساليات

ي كنت أريد أن أستمع ؟" ولكنإتمام عمل أي شيء بدون شياء كل هذه األو ، لعشاءوالحصول على اتفاقات ل
وكنت ، عاما هناك 89ذو ووقف هذا الرجل . إليه تستمعوأ، الكنيسةالجزء الخلفي من  إلى تلذا تسلل، إليه
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القصة  ثم روى . عاما 89ابن  أصبحكون مثل هذا عندما أتصبب من اإلعجاب والرغبة في أن أمع  فقط
 .24 :1كولوسي تماما  تجسد

لوعظ قرى مختلفة ل إلى مبشرا في الهند كان يسير على األقدام عبر طرق مؤديةمرة ذات نه كان هناك أ قال
 إلىجاء و . حياته أن يبذلوعلى استعداد ، من كل قلبه المسيححب ي، غير متعلم، كان رجال بسيطا. نجيلباإل

رفع و ، القرية إلىذهب لكنه . داكان متعبا جو ، كان في وقت متأخر من اليوم. نجيللم يكن لديها اإلقرية 
. المدينة وأخرجوه خارج، يسخرون منهو ، هكانوا يهزأون ب. الذين تجمعوا في الساحةمع نجيل اإل علنصوته وأ 

النوم  إلىذهب . تماما محبط، تحت شجرة فاستلقى باقية لديه،أي موارد عاطفية وال يوجد ، وكان متعبا جدا
 جميع.الألنه يعرف ، قتلهل ألنه قد يأتون . ثانية ينهضذا كان سوف وهو ال يعرف ما إ

 هالكنه يظن أ كان. إليه من حوله تنظر البلدة بأكملهاكان يبدو وكأن . ستيقظوا قلق، بعد الغسق، وفجأة
، أنتل االرجمن نوع  أي"جئنا لمعرفة : الكبارالقرية رجال وقال احدا ، بدأ في االرتعاش. من الوضعميئوس و 
تحدث لت لكي تأتيقرح قدمين ب لكلماذا  تخبرناأن  نريد. قدميك تقرح عرفنا أنك رجال مقدساعندما رأينا و 
ُأَكمِ ُل "بالقول  بولس يقصدههذا ما . أمنت كل القرية أوزوالد ساندرزجي وفقا لو نجيل باإل همبشر  ثم ".ليناإ

 ".َنَقاِئَص َشَداِئِد اْلَمِسيِح ِفي ِجْسِمي

 كنت أكتب": قال، سنة 89عمر في . أوزوالد ساندرز جي أخرى عن بسيطةكلمة اعتراضية اآلن عندي 
جميع في ! هناك أناس في كنيستي و 70 سن ثمانية عشر كتابا بعد. "70كتابا في السنة منذ أن كان عمري 

حين كان نيفادا عب للجولف في مال في وينتظرون الموت 65عند سن الحياة  ون عنعيقلأمريكا أنحاء 
 . لولل دحياتهم بين المسلمين مثل ريمون عوايضعليهم أن 

 يعمل كان. إيطاليا إلىد تقاعد وعا، الثاني عشرلقرن شرقي ومرسل بين المسلمين لعالم وهو ، د لوللريمون
سوف أموت هنا "ماذا أفعل؟  يسألبدأ ترك األمر و شرقية لبعض الوقت ولكن في نهاية المطاف ال اللغات في

وهو عالم أن هذا ما سيكلفه ، وهكذا "المتوسط؟مت في الجزائر عبر البحر األبيض لماذا ال أ. يطاليافي إ
 لفترة يخدم في الخفاء ظل. عبر البحر األبيض المتوسطو  عاما 80عمر يناهز في  اقاربأخذ ، للتبشير علنا

 !فيهللمضي  اطريقهذا هو . وقتلوه، عظثم وقف وو . مما مضىوقت ثم قرر هذا أفضل ، الكنيسة مشجعا
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واتلقى رسائل من الرابطة . تقريبا 60في سن أنا . عاما 50عندي أنا ، عاما 60يا من في عمر ، عاستم
حتى أتمكن من الحصول على خصومات على  وضع اسمى على قوائمهميحاولون ، األمريكية للمتقاعدين
استمعت لي أقول يستي قد وكننفسي ) إلىلذلك أنا هنا أتحدث ، تقريبا 60في سن أنا . القطارات والطائرات

لتخسره في أي شيء ال تملك ليس فقط  أنت تكون مسنالي النار( عندما أقول أنه عندما  ون عقدي وسوف، هذا
 على أسعار مخفضة. لكنك تحصلو ، االستشهاد

ى على مد نلهويجب أن يعني أننا ينبغي أن  لدينا في الوظيفةسنة  50أو  40 بذللماذا يجب أن نعتقد أن 
أقوياء  إننا. كل ما في األمرأميركية كذبة نها إ. ال أفهم ذلكلتقي الملك؟ أنا األخيرة قبل أن ن 15السنوات ال 

، كاد أبي أن يقتلو ، أتذكر عندما قتلت أميو . عاما 77 والدي لديه. 70سن أقوياء في  ونحن 65سن  في
وطوال ، في سيارة اإلسعاف هوو يوما مع جسدها  10 ذهب ألحضره بعدو . سرائيلفي حادث حافلة في إ

ألن الجروح ، سعوا بشكل وظهره مفتوحهناك مضطجعا  كانرينفيل ريق العودة من مدينة أتالنتا في جط
من المؤكد ، لي لديه قصد هللامن المؤكد أن ": يقول وكان يظل. صنع الغرز لم يتمكنوا منكانت سيئة بحيث 

 !"أن هللا لديه قصد لي

 ألجل األمم 77 في عمريعمل بجد اليوم هو ! بالخدمةتفجرت وحياته ، مضتعاما  22بعد  اآلنونحن 
هم في و . بما في ذلك بعض األشرطة، كارولينا في جنوب، يسليإل ادروسيجهز . من أي وقت مضىأكثر 

 يؤمن جعله الوالدي و  قد حفظألن هللا ، في كل عام يؤمنون بالمسيحشخص  10000حوالي  دولة مع 60
 اعد.التقب

 :جائزة مرضيةال

مستعد لهذا؟ هل تعتقد أن تشعر أنك على هذا؟ هل  تحصلأين من ؟ هكذاكيف تحب : اآلن النقطة األخيرة
 على تحمل هذا؟ قادرا داخلك ما يجعلكلديك في 

نجيل ما حدث في اليابان عندما جاء اإل يصف 161في صفحة . المسيحية اإلرساليات تاريخاقرأ ستيفن نيل 
المسيحي في المجال الديني  اإليمانتوغل من بدأ االمبراطور االعتقاد بأن عملية . 1500غضون هناك في 

صدق على االطالق! مع وحشية ال ت، وضع نهاية له لذا. مهددا لألوضاع بحيث يجب وضع حد لهكان 
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حد كبير بسبب  إلىليوم هي وأنا ال شك في أن صالبة وصعوبة اليابان ا. الكنيسة في اليابانت نهاية وكان
 .1600( في أوائل عام الفترة انتصار الشياطان الهائل )على الرغم من قصر

من أمر من التهرب  وخمسة رجال دين علمانيين، راهباخمسة عشر و ، اليسوعيون من سبعة وعشرين  تمكن
 عط رأس يسوعيحيث تم ق، وقع االستشهاد األول لألوروبيينأن  1617لم يكن حتى أبريل . اإلبعاد

. في نفس المنطقةبقليل في وقت الحق  وأغسطيني اكيدومينأيضا و ، في أومورا في ذلك الوقت يفرنسيسكان
الطريقة هو صلب الوكان . الذي يرثى لهم كان يمارس كل نوع من القسوة على الضحايا االضطهاد

يادو ورؤوسهم إلى في  ياباني 70 صلب تمواحدة  حادثةفي . المستخدمة عادة في حالة المسيحيين اليابانية
 الموجة.عندما جائت في المياه المنخفضة وغرقوا  أسفل

زوجتك و  المياه وهي ترطم جيدة بما يكفي لتصورمخيلة لدي  ألنه، أيام مضت عندما قرأت ذلك 3 منذ بكيت
 ستة عشر عاما.ال وعلى الجانب األخر ابنك ذوعلى جانب 

 لديهبأي حال من األحوال فال أحد . ليس لديك؟ لذلك في داخلك المقدرةلك  هل تظن أنهل أنت مستعد؟ 
 .أختم بهعليه؟ هذا ما أريد أن  ستحصلأين إذن من . االستعداد في داخلههذا النوع من 

أين  لي عنهو النص المفضلة  34-32 :10عبرانيين . وعود هللاب اإليمانعن طريق  سوف تحصل عليه
 لعيش مثل هذا.يمكنك الحصول على موارد ل

اِلَفَة الَِّتي ِفيَها َبْعَدَما ُأِنْرُتْم َصَبْرُتْم َعَلى ُمَجاَهَدِة آاَلٍم َكِثيَرةٍ  . ِمْن ِجَهٍة َمْشُهوِريَن ِبَتْعِييَراٍت َولِكْن َتَذكَُّروا اأَليَّاَم السَّ
َف ِفيِهْم   هَكَذا.َوِضيَقاٍت، َوِمْن ِجَهٍة َصاِئِريَن ُشَرَكاَء الَِّذيَن ُتُصرِ 

بدأ في األيام األولى من الكنيسة . الوضع كما قرأتهلكم  قدمأعند هذا الحد و  أن أتوقفاسمحوا لي اآلن 
 أن بعضا منهمفي اآلية التالية  سترون . عليهم أشفقواآخرون و ، وعلنا كليا بعض منهم تألموا. االضطهاد

ن كانوا في السجن في تلك أولئك الذي. اتخاذ قرار إلىحتى أنهم اضطروا . ذهب لزيارتهم وبعضا أخرسجنوا 
كن ول، يحتاجونهاآخرين من أجل الغذاء والماء وأي نوع من الرعاية المادية وا على األرجح على عتمداأليام ا 

عمل محفوف بالمخاطر  هذا. معهم يتوحدون و  للعامة يخرجواأن  مكان عليه هذا يعني أن أصدقائهم وأقربائهم
أحرارا هؤالء الذين كانوا ال يزالون بشكل خفي حتى ذهب . في السجن ألنه مسيحيص ما شخيوضع عندما 



11 

 

 ]الرب[ أَلنَّ َرْحَمَتكَ يقول: " 3 :63"ماذا نحن فاعلون؟" وقال أحدهم "مزمور : والوتسائ، لمدة بضع ساعات
 "دعونا نذهب!. الحياةمن فضل أ" َأْفَضُل ِمَن اْلَحَياِة.

 :وجودا هناك لكان قد قالموإذا كان مارتن لوثر 

 ،واألقارب لتمضي المشتهيات

 أيضا.هذه  الفانيةالحياة و 

 ،ربما يقتلون الجسد

 .لكن حق هللا ال يزال يثبت

 األبد. إلى كوتهملف

 دعونا نذهب!

َوَقِبْلُتْم َسْلَب أَلنَُّكْم َرَثْيُتْم ِلُقُيوِدي َأْيًضا، " 34اآلية . دعونا نقرأ ما تبقى من النص. وهذا بالضبط ما فعلوه
  ."َأْمَواِلُكْم ِبَفَرحٍ 

ما  هذاولكن ، ال أعرف كل التفاصيل بدقة أنني بالطبع. األمر ال يستدعي أي تخيل. ما حدث هذااآلن 
والخيول ، عربةال، وممتلكاتهم المنزل. إليهم مما يعني أنهم ذهبوا، كان لديهم رحمة على السجناء: حدث

في  هب وألقيالنار من قبل الغوغاء أو ربما مجرد نُ ب قد أضرم، كان وأي، والكراسي ،النجارةوأدوات والبغال 
 .كانوا يفرحون لرؤية ما كان يحدث هناك  للخلفوعندما نظروا . الشوارع من قبل الناس بالسكاكين الكبيرة

أو ، تخدمهتحاول أن  وأنتجهاز الكمبيوتر الخاص بك ما شخص يضرب عندما ، لست كذلكاآلن إذا كنت 
على الراديو  يستولون و ، بك الزجاج األمامي الخاص لتخدم ثم يحطمون وسط المدينة  إلىسيارتك كنت تقود 

جدا للشهادة  اجيد الن تكون مرشحفأنت  لست كذلك، يشقون إطارات السياراة، إذا كنتأو ، الخاص بك
لهذا السبب أنا أحب هذا . ن مثل هذاكون مثل هذا؟" أريد أن أكو ست"كيف : وبالتالي فإن السؤال هو. أيضا

 النص! أريد أن أكون مثل هذا.



12 

 

 إلى موجهةأتي صخرة بحيث عندما ت، أريد أن أكون مثل هذا يولكن، هذاتجسيدا مثاليا ل نيأن أدعيأنا ال 
 يأوالدوانطرحت زوجتي و حطم الزجاج وت، مرتين في الشهرين الماضيين مثلما حدث بالفعل ،نافذة المطبخ

"أليس هذا حي : أريد أن أكون قادرا على القول، رصاصة أو قنبلة يدوية تذا كانألرض ال يعلمون ما إعلى ا
مروا أطفال في سن المراهقة التي الخمسة ترى هؤالء أ. االحتياجات هذا هو المكان حيث" .للعيش فيه رائع
 ؟فمن سيخبرهم عن المسيح ،هنامن  رحلتإذا و . المسيحيحتاجون هم ؟ للتو

بينما  عنقهأريد أن أكون قادرا على أخذه من ، ويقبل ذلك ويهرب، عن دراجته ابنك الصغيردفع  يتمعندما 
 "إنه شيء عظيم!! اإلرساليةحقل االستعداد لمثل  إنه. مرسال هذا مثل كونك، برنابايا " له قولهو يبكي وأ

، عاما 16ابراهام ذو  معي ابنين كاو . في بنساكوال في فلوريدا منذ عامين 24 :1كولوسي  قدمت عظة من
، المنزل إلىلعودة لالسيارة ثم ركبنا . الثقيلة عن األلمشياء هذا النوع من األ أي، هنا هأقولمما وسمع الكثير 

شراء تذكرة سفر في سأقوم ب"أنا : قاليعمله هناك؟" هللا فيما كان ما رأيك ، "حسنا: مالبراهازوجتي قالت و 
يا للعجب! هذا شيء . السقفت رأسي بصدمعندها . ما قالهكل  هذا ".في العالماتجاه واحد الصعب بلد 

 في حياته. هتفعل ألجل ابراهام ومارب ياك عظيم! أشكر 

نهب  ون عندفرحي الشيء الذي بهلديهم كان كيف . النقطة الرئيسية للنص بعد إلىصل أنا اآلن لم أ
َماَواِت " :نفهم األمر؟ اآلن للخطر ممتلكاتهم وتعريض حياتهم َعاِلِميَن ِفي َأْنُفِسُكْم َأنَّ َلُكْم َمااًل َأْفَضَل ِفي السَّ

 المستقبل.في نعمة ب إيمان." هذا ما أسميه َوَباِقًيا

َحتَّى ِإنََّنا َنُقوُل  «اَل أُْهِمُلَك َواَل َأْتُرُككَ »". رائعة بشكل ال يوصف وعودالك  يدخراهلل ف، إذا كنت مسيحيا
يمكن ، في الواقع، ( حسنا6-5 :13عبرانيين )" «الرَّبُّ ُمِعيٌن ِلي َفاَل َأَخاُف. َماَذا َيْصَنُع ِبي ِإْنَساٌن؟»َواِثِقيَن: 

 :39-36 :8 تقوله روميةألنك تعرف ما ، ن ذلك ليس هزيمةإال أ. ن يقتلكلإلنسان أ

َفِإنِ ي ُمَتَيقِ ٌن َأنَُّه اَل َمْوَت َواَل َحَياَة، َواَل َماَلِئَكَة َواَل  ..َغَنٍم ِللذَّْبِح. ِإنََّنا ِمْن َأْجِلَك ُنَماُت ُكلَّ النََّهاِر. َقْد ُحِسْبَنا ِمْثلَ 
َمَحبَِّة َواَل ُعْلَو َواَل ُعْمَق، َواَل َخِليَقَة ُأْخَرى، َتْقِدُر َأْن َتْفِصَلَنا َعْن  ُرَؤَساَء َواَل ُقوَّاِت، َواَل ُأُموَر َحاِضَرًة َواَل ُمْسَتْقَبَلًة،

  هللِا الَِّتي ِفي اْلَمِسيِح َيُسوَع َربِ َنا.
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؟ 19-12 :21في إنجيل لوقا  المسيحتذكر ما قاله أ. ك في نهاية المطافن يضر ال شيء يمكن أ، ولذلك
ُيْلُقوَن " " َشْعَرًة ِمْن ُرُؤوِسُكْم اَل َتْهِلُك.َولِكنَّ  ...ُجونٍ ُيْلُقوَن َأْيِدَيُهْم َعَلْيُكْم َوَيْطُرُدوَنُكْم، َوُيَسلِ ُموَنُكْم ِإَلى َمَجاِمٍع َوسُ "

بما في ذلك ، كل األشياء. 8رومية  فقط إنه" َولِكنَّ َشْعَرًة ِمْن ُرُؤوِسُكْم اَل َتْهِلُك. ...ْم َعَلْيُكْم َوَيْطُرُدوَنُكمْ َأْيِدَيهُ 
 الموت هو ربح.ف. هلكال تعندما تموت . تعمل معا لخيرك، الموت

 حياة في العالم.القيام باإلرساليات حين يكون الموت هو ربح هو أعظم 

. راحة والتراجع واالنسحاب والفراغالو  الطمأنينةالطريقة األميركية لألمن و وتتركوا جانبا  أن تنضمواصلي ولذا أ
مثل  ،العالمهناك طالب في جميع أنحاء ف. قوية بشكل ال يصدقالهذه الحركة وانضم ل وراءً كل ذلك ترك ا

 ك أن تفعل ذلك أيضا.أدعو . يضحوا بحياتهم من أجل المسيحعلى استعداد للنهوض لكي  ،كوريا الجنوبية

 


