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تخيل أنك قضيت كل حياتك تبني شرركر،ركع ترسرمرل  را را  
طويلة وتح،مل ضغطا هائالع كونك المسؤول الوحيد  ر  نرحرا  
السمل وقدرته  لى إ الة أ رتك. فحأةع فري يروو واحردع حريراترك 
تنهار حي  يُق،ل أحد أفراد  ائل،ك ويُحرق بي،ك وشرك،ك لإلمسان 
في تخويفك. هذه محرد واحدة م  القصص الكثيرة ال،ري يارار  

 بها الالجئون األفغان.

وم  القصص األخرى أن تأتي طالبان وترقرول لرافرغران أن 
يسطوهم بيوتهم وأراضيهم وإال يق،لونهم. وقصص أخرى تحركري 
   فقدان أفراد م  السائلة بسبب االن،حاريير ع والر،رسرذيرب لرمردة 
أياو. كثير م  الالجئي  هربوا مئا  األميال  لى األقداو ومرسرهرم 
أطفال باحثي     ملحرأ مر  الرر رب. ُمرنر،رهركرير  ومضرروبرير  
حي ع يأتي هؤالء الالجئون في مسسكرا  أو أمراكر  نمرنرة  وُمَحرَّ

 لكي بحثا    بناء حياة جديدة.

هذه نو ية القصص ال،ي نسمسها باكل شبه يومي. وهنا تحد 
كنيسة يسوع المسيح أكبر فرصة وتحدي: طا رة وصريرة مرحربرة 

 القريب كالنفس. 

بهذه الكارثة مؤخرا في أفغانس،ران وادديراد  ردد الرالجرئرير  

األفررغرران الرروافررديرر  إلررى الررواليررا  الررمرر،ررحرردة األمررريرركرريررةع مرر  
الضروري أن يقضي المؤمنون وق،ا ليسرفوا شيئا    خلرفرير،رهرم 
وحال،هم وصرا اتهم. نح  نفسل ذلك ألننا نريد أن نخدمهم وفري 

 النهاية نااركهم بالخبر السار    يسوع المسيح. 

 

 الالجئون األفغان: الرحلة الطويلة 

مرحرمرو رة  ٠٧أفغانس،ان بلد م،نوع ي،كرون مر  أكرثرر مر  
مليون. تأتي كرثريرر مر   ٨٣ رقية مخ،لفة وتسداده السكاني يبلغ 

المحمو را  الرسررقريرة مر  الربرالد الرمرحريرطرة مرثرل طراجسر،ران 
وأودبكس،ان. أكربرر ثرالج مرحرمرو را   ررقريرة هرم الربرار،رون 

 ٪(.٢٤والطاجيك والهزارة؛ البا،ون هم األكبر  لى اإلطالق )

ي،كلم شسب أفغانس،ان لغا   ديدةع لك  اللغ،ي  األ ا ير،رير  
هماع الباش،و والداري. يميل الهزارة إلى تكلم الداري إلى جرانرب 
الهزاراجيع بينما ي،كلم طالبان أ ا ا الباش،و. شسب أفرغرانسر،ران 

٪ مسرلرمرير . الرهرزارة أمرلربرهرم مر  الاريرسرة  ٩٣,,ي،كون م  
والباش،ون  نيون. الهرزارة هرم أقرلريرة  ررقريرة فري أفرغرانسر،ران 
وتسرضوا إلبادة  رقية لسنوا   ديدة. هم ممقوتون م  طالبران 

 I N T E R C E D E تَرَارفَّر   

  خدمة الالجئي  األفغان
 بقلم راندل ميري 

٢البقية ص   



 

 

.  يح،اج المسيحيون أن يركرسرروا قروة الرسردو الرذي يرقرول لرهرم أال ١
 يااركوا اإلنحيل م  المسلمي .

. شار  م  المسلمي  أنه لديك تأكيد الخالصع فالمسلمون يحراهردون ٤
 بادة ليكسبوا خالصهم.

. ياوه اإل الو صليب المسيحع فم  المهرم أن تارر  لرلرمرسرلرم قروة ٨
 الصليب.

. في اإل الوع ال،واصل م  هللا يسير في طريق واحردع فارار   ر  ٢
 كيف يكلمك الرو  القدس.

قراءة كلمة هللا بلغة الاخص هي م  أقوى الو ائل لقيادة المسلمير  إلرى 
 Global Initiativeالمسيح. م  تدفق الالجئي  األفغان إلى الغربع تقوو 

بحم  األموال ل،وفير األناجيل باللغة البا،ونية والدارية والفار ية للكنائرس 
واألفراد الذي  ي،واصلون م  الالجئي  األفغان في الواليا  الرمر،رحردة. لرقرد 

دوالر نحمسها لهذا السمل. إذا كنت تررمرب  ٠٧٧٧تلقينا منحة مماثلة ألول 
فرري الررمررسررا رردة فرري شررراء أنرراجرريررل لررالجررئرريرر  األفررغررانع فررقررم بررزيررارة 

www.reachingmuslimpeoples.com  حيث يمكنك ال،برع بسرهرولرة
 بر اإلن،رنت. بخالف ذلكع يمكنرك إر رال شريرك برالربرريرد مربراشررة إلرى 

Global Initiative  ررلررى PO Box 2730 عSpringfield عMO 
65801.  

انضم إلينا في الصالة م  أجل كل الجئ أفغاني ي،لقى نسخة م  كلمة هللا 
أن يقابل أحد أتباع المسيح الذي يمكنه ماراركرة حرق يسروع الرمرحررر مر  
 بودية الخطية. أشكركم  رلرى الرسرطراء لرهرذا الرسرمرل والصرالة مر  أجرل 

 .أفغانس،ان والكنيسة األفغانية في هذا الوقت الحرج

 مارك برينك

  المدير الدولي

Global Initiative 

 الوصول للاسوب اإل المية

ِمنُوا بِِه؟  فََكي َف يَد ُ وَن بَِم   لَم  يُؤ 

َمسُوا بِِه؟ ِمنُوَن بَِم   لَم  يَس   َوَكي َف يُؤ 

 ١٢: ١٧رومية 

 إلى أن يسمع الجميع

٤  

شهد السالم كرلره مارهردا مررو را حريرث ركضرت حارود مر  األفرغران 
اليائسي  المصممي   لى اللحاق بطائرة  سكرية أمريكية ضخمة مرلريرئرة 
بالالجئي  الفاري  م  البالد بسد  قوط البالد في أيدي طالبان. بينما كانرت 
الطائرة تسير  لى مدرج مطار حامد كرداي في كابولع أفغانس،انع كران 
الناس ي،ابثون بحوانب الطائرة أثناء إقال هاع  لى أمل الرحرصرول  رلرى 
فرصة لمغادرة البالد. باكل مأ اويع  قط البرسرو ومراتروا برسرد إقرالع 
الطائرة.  لى مدى أياوع كافت مااهد الحاود الفوضوية والخائرفرة الر،ري 
تلو  باألوراق بقلق وتمر  بر نقاط تف،يش طالبان    خوفهم م  السريرش 

 ٤٧٤١أمسطرس  ٤٢تحت حكم طالبان. أدى انفحار قنبلة في المطار في 
أفغانيًا مما رفر  مسر،روى الر،رهرديرد  ١٠٧م  أفراد الخدمة و ١٨إلى مق،ل 

والخطر بالنسبة للذي  يأملون في المغرادرة. نر،ريرحرة النسرحراب الرواليرا  
ألف الجئ م  الربرالد إلرى دول  ١٤٧الم،حدة م  أفغانس،انع فر أكثر م  

أخرى ي،سي   ليها اآلن فحص وال،سامرل مر  وإ رادة تروطرير  الروافردير  
الحدد المصابي  بصدما  نفسية.  يكون بسو هؤالء األشخاص جيراننا 

 الحدد.

 

بالرمم م  هذه األحداج القا يةع كثير م  هؤالء الالجئي   ،ُر،را  لرهرم 
الفرصة ألول مرة أن ي،قابلوا م  مسيحي. منذ وقت قصيرع فري اجر،رمراع 
م   ابرة م  اإل الوع ذكَّرتنا بالحقيقة البسيطة أن المسلمي  ال يح،راجرون 
منا فقط أن نس،ضيفهمع لك  أيضرا أن ناراركرهرم برر رالرة اإلنرحريرل  ر  

 نرةع وال مررة  ٤٧خالص المسيح. لقد  اشت في الواليا  الم،حدة لمدة 
واحدة في أثناء هذه المدة شاركها مسيحي بر الة اإلنحيل. لقد أ طت هذه 

 ال،وصيا  للمسيحيي  في الاهادة للمسلمي :



 

 أتراك قيرغيزستان

 ٠٠٠٢٢٢التعداد: 

 ٪ مسلمين٢٢٢

 

 لى مر القرونع تأثر شسب قيرميز ،ان بالسالم ال،ركي واإلمبراطورية الرو ية. في القرن الساري ع اج،احهم اتحاد الحمهوريا  
ي ال،االش،راكية السوفيي،ية الُمهيَم   ليه م  رو ياع وم  ذلك لغ،هم وثقاف،هم م،أثرة أكثر بكثير بالس،مائة  او لإلمبراطورية السثمانية 

 .كانت تسيطر  ليها تركيا

ألفًا في الساصمة بياكيك. يح،م   84يسيش مسظم األترا  في قيرميز ،ان البالغ  ددهم 
هذا المح،م  ال،ركي الصغير في المنا با  الثقافية ولالخ،الط م  األترا  اآلخري .  لى 

 الرمم م  أن القيرميزية لغة تركيةع إال أنها مير مفهومة  بال،ركية الحديثة.

مسظم األترا  في قيرميز ،ان هم م  المسلمي  السنة اال ميي ؛ البسو اآلخر أكثر 
 لمانية في مس،قداتهمع  لى الرمم م  أنهم يزورون المسحد في المنا با  الخاصة. م  أن 

 .األترا  لديهم الك،اب المقدس وفيلم يسوع بلغ،همع إال أنهم يظلون مسلمي  م،اددي 

 صلوا لكي:

 . ي،واصل مسيحيو قيرميز ،ان بمحبة ورأفة م  األترا 

  يقيم هللا حركة صالة في المح،م  المسيحي السالمي لل،اف  باكل من،ظم وحار م  أجل
 الاسب ال،ركي والقيرميزي. الصالة وحدها لها القوة الخ،راق حصون اإل الو.

 . تخ،رق البرامج اإلذا ية وال،لفزيونية ال،ي تاار  رجاء الخالص قلوب األترا 

 . ير ل هللا األحالو والرؤى للقلوب الحائسة بي  األترا 

  ملف الصالة الاخصي

٨  



 

 –لك  أ ا ا ألنهم مسلمون أقلية شيسية   –بسبب نسبهم وتاريخهم 
مرلريرار  ,١٩بينما طالبان لها أملبية  نية مسلمةع مثل أمرلربريرة ال ر 

 مسلم في السالم. 

أل باب  ديدةع تامل االخ،الفا  الرسررقريرة والرديرنريرةع شرسرب 
أفغانس،ان منقسمع مرتسب ويحاول الهرب. ح،ى قبل الكارثة الر،ري 

ملريرون الجرئ أفرغرانري فري الردول  ٤٩٤حدثت مؤخراع كان هنا  
مليون أفغانري هرربروا مر  بريروترهرم  ٨٩٠المحاورةع باإلضافة إلى 

واخ،بأوا في أماك  مخ،لفة م  البالد. وبرمم أن القوا  األمريكيرة 
ألف شخصع ال يزال كثير م   ١٤٨وحلفاءها ا ،طا وا أن يحلوا 

األفغان في خطر. تقدر األمم الرمر،رحردة أن هرنرا  نصرف مرلريرون 
نخرون مالبا  يهربون قبل نهاية الساو. هذا  ياكل ضغطرا أكربرر 
 لى الدول المحاورة وال،ي هي بالفسل تحرت ضرغرط بسربرب  ردد 

 الالجئي  لديها. 

 مركز الرجاء الدولي
 

ع قراد الررب دوجر،ريع مراري جرير  وأنرا ٤٧٤٧في أك،روبرر 
)كمر لي  أمريكيي (ع بال،ساون م  توو إنرحرلرسر ع مرديرر الاربركرة 
الدوليةع أن نف،ح مركز الرجاء الدولي برمرديرنرة دير،ررويرت برواليرة 
ميايح . مركز الرجاء الدولي مكرس لل،سبير    محبة وشخرص 
يسوع المسيح    طريق خدمة مح،رمرسرا  الرالجرئرير  السروريرير  

والسراقيي  واألفغان الذي  يرحراولرون اال ر،رقررار فري مرنرطرقرة 
دي،رويت. مسظم األفغان الذي  نخدمهم مر  الرهرزارة. ترخربررنرا 

أفرغرانري  ١٠٧٧مصادر مير ر مية أنره قرد نسر،رقربرل قرريربرا 
 إضافي. 

في مركز الرجاء الدولي في دي،رويتع نحراول أن نرحرذب 
الالجئي  األفغان مسنا حي  يصلون حديثا. في مرحلة ال،واصرل 
المبدأي نح  نبني  القا  مسهم بأن ن،سرف  ليهرم بربرسراطرةع 
ونسد بسو اح،ياجاتهم األ ا يةع ونخردمرهرم برطررق  رمرلريرةع 

 ونارب مسهم الكثير م  الااي!

 لى المدى البسيدع يقدو فريقنا دروس ترسرلريرم اإلنرحرلريرزيرة 
(ع ودرو ا للحصول  لى الحنسيرةع وترسرلريرم ESLكلغة ثانية )

الطلبةع والمسا دة في ال،أقلم الثقافي  موما كطريقرة ترمرنرحرهرم 
 بالرجاء.

 

 الالجئون األفغان: مواجهة الصراعات الكبيرة

 

في مركز الرجاءع نرحر  نردر  الرسروائرق الضرخرمرة الر،ري 
تواجه الالجئي  األفغان. حي  يحاول الالجئون األفرغران دخرول 
بلد جديدع أول صراع يواجهونه هو إثبا  وضسرهرم كرالجرئرير  
شر يي .  بسد إثبا  وضسهم كالجئرير  شرر ريرير ع مرالربًرا مرا 
ي،سي   ليهم قضاء  نوا  في ان،ظار بلد مرا تسر،رقربرلرهرم. برسرد 

 ذلكع ين،ظرهم  دد كبير م  الصرا ا  الحديدةع وتامل: 
 

 يرسرانري الركرثريرر مر  األفرغران مر  إجهاد ما بسد الصردمرة .
اإلجهاد الذي يصيبهم بسد الصدما  بسربرب الرسرنرف الرذي 

 شهدوه والصرا ا  ال،ي لديهم بسبب الحياة كالجئي .
 
  .بينما هرب األفغان لحياتهمع كثيرا ما كان ال بد ألم الفقدان

م  ترر  الروالردير  أو اإلخروة أو األخروا  أوأفرراد مر  
السائلة. أيضا تركوا وظائفهم وأ مالهم وكل ما هو مألروف 

 لديهم.
 

 .االرتحال والبدايرة مر  جرديرد أمرر  تحدي البداية م  جديد
صسب  لى أي شخص. بالنسبة لالجئرير ع األمرر أصرسرب 
ألنه  ليهم تسلم لغة جديدة وثقافة جديدةع وتكوي  صداقرا  

 جديدةع وإيحاد منزلع و مل جديد.
 
 .اإلحساس بالذنرب الرذي يصراحرب  اإلحساس بذنب الناجي

القدرة  لى المحيء إلى بيئة نمنة بينما نخرون م  األحباء 
ال دالوا  القي  في أفغانس،ان أو في مسسكر الجرئرير  أمرر 
صسب. األمر يزداد صسوبة حي  ت،واصل  ائالتهم مسرهرم 

٢  

 خدمة الالجئين األفغان
١تاب  ص   



 

وتطلب منهرم إر رال األمروال أو الرمرسرا ردة فري إيرحراد 
 طريقة لالل،حاق بهم.

 
 الجوانب الرئيسية في خدمتنا لألفغان

 
 لم،نا خدم،نا فري مرركرز الررجراء الردولري أن أول  ردة 
شهور م  وصول الالجئ تاكل أصسب ف،رة لل،كيف ويركرون 
دور الخدمة لهم أكثر أهرمريرة. مرحررد ابر،رسرامرة و رالو حرار 
وال،سبير    محبة المسيح لهم يكون له أثر  ميق ودائم  رلرى 

 الوافدي  الحدد.

ت،طلب خدمة األفغان باكل فسال ال،حر  فري الرمرحراال  
 ال،الية:

  مسا دتهم في الوصول للافاء م  الحرو  الماضية ال،ري
 مروا بها.

 
  محاولة إيحاد طرق  رمرلريرة لرمرسرا ردترهرم فري الرمررحرلرة

االن،قالية لحياتهرم الرحرديردة فري أمرريركرا. قرد يارمرل هرذا 
تسليمهم اإلنحليزيةع أو مسا ردترهرم فري إيرحراد  رمرلع أو 

 المسا دة  موما في كيفية الحياة في بلدهم الحديد.
 
  تطوير مح،مسا  جديدة حيث يمكنهم أن يُِحبروا ويركرونروا

محبوبي ع حيث يمكنهم ليس فقط تلقي الرمرسرا ردةع ولركر  
 تقديم المسا دة لآلخري .

 
  مسا دتهم  لى فهم النسمة والسالو والغفران الذي يرقردمره

 يسوع م  خالل السالقة مسه.
 
  .ند هم ياسرون وكأنهم يساهمون بايء ما فري الرسرالقرة

يحدج هذا مالبًا  ر  طرريرق السرمرا  لرهرم برأن يركرونروا 
مضيافي  لنا أو  ندما يمكنهم خدمة اآلخري  مرسرنرا. هرذا 

برمرا فري ذلرك  -مهم للغاية ألنهم كالجئي  فقدوا كل شيء 
كرام،هم واح،رامهم لذاتهم. مالبًا ما تكون القدرة  لى رد 
الحميل والخدمة في بسو األمور هي الخطوة األولى في 

 المسا دة  لى تمكينهم م  السيش حياة م،وادنة.
 

واك،ساب الفرصة بصبر إلخربرارهرم برالرحرق   –خدمة األفغان 
يح،اج حسا ية في البداية لدينهم وثقاف،هم. وهرذا   –   يسوع 

 يامل: 
 

  تذكر أن المسلمي  يس،برون الخنزير نحساع لذا ال تقدو لهم
 طساما م  لحم الخنزير.

 

  يحب أال يلمس الرجال األفغان النساءع وهذا يامل السالو باليرد
 أو األحضان أو ح،ى وض  اليد  لى الك،ف لل،احي .

 
  ال تض  قدمرك فري وجره أفرغرانري مسرلرم. كارف براطر  الرقردو

 لافغاني إهانة قصوى.
 
  تذكر أنك تريد أن تبني جسرا بينك وبينهم يسمح لك بالمااركة

   يسوع. لذلك ال تنِه  رالقر،رك برهرم قربرل األوان برأن ترسرلرق 
 تسليقا  مهينة ال دا ي لها    اإل الو أو النبي محمد.

 
  األفغان ناس مضيافي  ويُرقردرون الرسرالقرا . حرير  ترزورهرمع

خطط أن تقضي وق،ا طويال مسهم. اقو وق،ا تحلس مسهم )قرد 
يكون  لى األرض( وتارب الااي وت،حاذب أطراف الحديث. 

 أنت تكرمهم جدا بأن تسمح لهم أن يضيفو .
 

 
 فرص للكنيسة

 
إن  دد الالجئي  حول السالم قد وصل إلى رقم مريرر مسربروق. 
بالنسبة للكنيسة هذا يُاكل فرصة فريدة لل،سامل مر  الركرارثرةع وقرد 

٠  

 خدمة الالجئين األفغان



 

يسني ذلك اال ،غناء    راح،نا وال،نادل    كبريائرنرا لركري 
ناار  الخبر السار مر  أنراس ال ياربرهرونرنرا وال يرفركررون 

 بطريق،نا.

رسَرالَرَم  ع "٤٠  -٤٢:  ١٠يقول أ مال  اإِللَرهُ الَّرِذي َخرلَرَق ال 

رُكرُ  فِري  ِض الَ يَس  َوُكلَّ َما فِيِه َهذَا إِذ  ُهَو َربُّ السَّرَمراِء َواألَر 

ردَُو بِرأَيَراِدي الرنَّراِس َكرأَنَّرهُ  نُوَ ٍة بِراألَيَراِدي َوالَ يُرخ  َهيَاِكَل َمص 

ً َوُكرلَّ  رَحرِمريرَ  َحريَراةً َونَرف رسرا ٍء إِذ  ُهَو يُس ِطري ال  ،َاٌج إِلَى َشي  ُمح 

ُكرنُروَن َ رلَرى  ٍة ِمَ  النَّاِس يَس  ٍء. َوَصنََ  ِم   دٍَو َواِحٍد ُكلَّ أُمَّ َشي 

رَكرنِرِهرم   قَاِ  ال ُمسَيَّنَِة َوبِرُحردُوِد َمس  ِض َوَح،ََم بِاألَو  ِه األَر  ُكل ِ َوج 

ُهم  يَ،ََلمَّسُونَهُ َفيَِحدُوهُ. ُلبُوا هللاَ َلسَلَّ  "ِلَكي  يَط 

يكاف هذا المقط  الك،ابي م  أ مال الرر رل أن إلرهرنرا 

المحب يريد الرجال والنساء في كل مكان أن يطلبروه. يرنرقرل 

هللا الناس إلى أماك  مخ،لفة في السالم في أوقا  مخ،لفة لكري 

ينحيهم م  الار وأيضا ليأتي بهم إلى مكان يمكنرهرم فريره أن 

 يسمسوا الخبر السار    يسوع.

خلرفرت الرحرروب والصررا را  األهرلريرة فري السرنروا  

األخيرة في  وريرا ولريربريرا وترونرس واآلن فري أفرغرانسر،ران 

الماليي  م  الفاري  م  بالدهم. كل تلك البرالد لرديرهرا قرا رم 

كلها تقاوو اإلنرحريرل. الرالجرئرون مر  ترلرك الربرالد   –ما،ر  

يس،قرون في أماك  يمكنهم فيها  ماع الخربرر السرار. ترمرثرل 

 كارثة اللحوء الحالية فرصة إر الية هامة للكنيسة.

ع يطر  الباحث الرخرمرسريرنريع المرتحلي  الحددفي ك،ابه 

جودف كا لبري أن وصول الالجئي  والمهاجري  اآلخري  

يمثرل "األمرل الرواقرسري األكربرر لرلرنرهرضرة واالنر،رسرا  فري 

(. بينما تس،غل بسو الكنائس المحلية هرذه ,,دمننا" )ص. 

الررفرررصررةع كررثرريرررون يضرريررسررونررهررا. وجررد بررحررث قررامررت برره 

LifeWay  م  الر اة البروتس،انت في  ٣ع أن ٤٧١٢في ٪

الواليا  الم،حدة قالوا إن كنائسهم ترسرمرل حرالريرا فري خردمرة 

الالجئي  محليا. حي  ُ ئلوا    وجهة نظرهم في المهاجري  

الوافدي  إلى الواليا  الم،حدةع أ رب مرسرظرم الرمرسريرحريرير  

البروتس،انت    قلقهم بأنهم يمثلون خطرا أو ِحمال باكل أو 

بآخر. قالت قلة فقرط إن وفرود الرمرهراجررير  يُاركرل فررصرة 

 للمااركة بيسوع المسيح. 

يد ونا مثل السامري الصالح الذي قاله يسروع أن نرهر،رم 

بالمضروبي  والمحروحي  والم،روكي  بي  الحياة والمرو . 

أوضح يسوع أن السامري تصرف بالصواب ألنه نرزل إلرى 

اذ َهرب  الحفرة و ا د الرجل المح،ضر. ثم قرال صرراحرةع "

رنَر   َهرَكرذَا." فري مر،رى  ً َواص  ع يصرف يسروع ٤٠أَن َت أَي ضرا

األبرار بأنهم الذي  يوجدون يه،مون بأحد هرؤالء األصرامرر 

بأن يسردوا احر،رايرحراترهرم األ را ريرة وهرذا يارمرل "إضرافرة 

 الغرباء."

٢  

 الرجاء لالجئين األفغان
 
في مركز الرجاء الدوليع نح  ندر  بسهولة  مة ما،رركرة 

بي  الالجئي  األفغان: قد أُخذ رجاءهم منهم وهم برحراجرة شرديردة 

جروهرر الرر رالرة  ١٣:  ٤٨أن يرد أحد لهم الرجاء. يحسد أمثال 

 ال،ي نرمب في نقلها إلى الالجئي  األفغان:

 ٨١: ٢٧يحدد إشسياء  أَلنَّهُ اَل بُدَّ ِم   َثَواٍب َوَرَجاُؤَ  اَل يَِخيُب.""

ةً. المصدر الحقيقي للرجاء: " دُوَن ُقروَّ ِ َفريُرَحرد ِ ب  ،َِظُرو الررَّ ا ُمن  َوَأمَّ

رُاروَن َواَل  رسَربُروَن يَرم  ُكُضروَن َواَل يَر،  نَِحًة َكالنُّسُوِر. يَر  َفسُوَن َأج  يَر 

" في مركز الرجاء الدوليع رمب،نا هي أن نوجهرهرم إلرى يُس يُوَن.

 مسطي الرجاء األ ا يع يسوع المسيح.
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رجاًء، صلوا من أجل: – ٠٢٠٢نوفمبر  ٥الجمعة   

 صلوا م  أجل الكنائسع واألفراد والخدما  ال،ي تس،مر في تقديم المسا دة لهم.الالجئي  األفغان المن،اري  في جمي  أنحاء السالم. ...

نالف المسلمي  اإليرانيي  ي،حاوبون م  فريق خدمة الميديا بالفار ي وهم يااركون باإلنحيل م  خالل منصا  ال،واصل االج،ما ي الاهيرة. ...
 برامحهم.

شخص. ياهد  ٨٧٧٩٧٧٧حيث شرد  هحما  اإل الميي  الم،اددي  جهود تودي  الك،اب المقدس المسموع بي  المسيحيي  في مودنبيقع ...
 المسيحيونع "هذه الك،ب المقد ة المسمو ة تحهزنا للكرادة باإلنحيل للمسلمي ."

رجاًء، صلوا من أجل: – ٠٢٠٢نوفمبر  ٢٠الجمعة   

 هو يرى ثمرا هائال م  خدم،ه بي  المسلمي ع ولكنه يواجه اضطهادا شديدا. شاولع صومالي مسيحي م  خلفية إ المية يسيش في جيبوتي....

ألفا م   ٠٠محمو ة  رقية مسلمة لم تصلها الكرادة في جيني با او. هنا  مؤمنون قليلون بي  ال ماروع مس،مر ل،رجمة الك،اب المقدس للبيافاداع ...
 البيافاداع لك  الك،اب المقدس ليس م،احا بلغ،هم بسد. 

م  األقمار الصنا يةع وأضسهم  لى حافظة بيانا  وأ طيها للسائال  المسلمة ال،ي ال ‘ يسوع’هي تقولع "أنا أ حل برامج  خدمة فاطمة في إيران....
 تم،لك أطباق ا ،قبال بث األقمار الصنا ية."

رجاًء، صلوا من أجل: – ٠٢٠٢نوفمبر  ٢١الجمعة   

 في قرية هنا ع يذهب قادة الدي  المسلمون م  بيت إلى بيت ليُقحموا المسلمي  السابقي   لى إنكار إيمانهم بالمسيح.  المؤمني  في شمال بنحالديش....

كان يسيش  ابقا في الاارع ولم يك  في كامل قواه السقلية؛ كان يصرخ ويبصق  لى المارة.  م  صالح الخبر السار صالحع مسلم  ابق م  إثيوبيا ...
 وتحرر وُولد ثانية. هو اآلن يقود شركة مؤمني  مكونة م  مائة مسلم  ابر للمسيح.

المكر ي  للكرادة بالمسيح بي  محمو ا  اليورو ع والميليت واألترا  المسلمي  الذي  لم تصلهم الباارة الذي  يسياون في  المر لي  في بلغاريا...
 بلغاريا.

 رجاًء، صلوا من أجل: – ٠٢٠٢نوفمبر  ٠٢الجمعة 

 أتى مسلمون كثيرون إلى المسيح وصاروا جزءا م  الكنائس المحلية. مدينة في المملكة الم،حدة حيث تم " مل  ظيم هلل."...

صلوا م  أجل و يلة نمنة يسود  ثالج كنائس بيو  للمؤمني  م  خلفية إ المية في أودبكس،ان وقد ُأملقت مؤخرا بسبب ضغط م  القرويي  المحليي ....
 بها هؤالء المؤمنون لالج،ماع.

 مليون نسمةع ١٢م  تسداد الصومال البالغ  محمو ا  صغيرة م  "كنائس يسوع" م  المسلمي  السابقي  وال،ي تنبت في كل أنحاء الصومال....
  ٪  مسلمون. ٢ع,, 
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  نوفمبر ٤٧٤١

صالة  الطلبات     

PO Box 2730  Springfield, MO 65801-2730  1-866-816-0824 (toll-free)  www.reachingmuslimpeoples.com   

ِل َجِمي ِ النَّاس.    َراٌ  ألَج  ٍء أَن  تُقَاَو ِطل بَاٌ  َوَصلََواٌ  َواب ِ،َهاالٌَ  َوتََاكُّ َل ُكل ِ َشي  لُُب أَوَّ  فَأَط 

(١: ٤تيموثاوس ١ ) 



 

 

 رجاًء، صلوا من أجل: – ٠٢٠٢ديسمبر  ٣الجمعة 

وال،ي ام،ا  بالمواد الك،ابية بالسربي واألوردو والفار ي والبنحالي وال،ي  ،ُودع بي  مسحة الرو  القدس  لى الذي  ي،لقون "أجهزة ميحافويس" ...
 مسلمي الا،ا  في بلد أوروبي.

 مكونة فقط م  مؤمني  جدد م  خلفية إ المية.  الحماية لثالثة كنائس بيو  يمنية في جيبوتي...

واللذي  يسحالن اإلنحيل بلغا  م،سددة في إندونيسيا ال يوجد بها تسحيال  لإلنحيل بحيث يصل اإلنحيل إلى المحمو ا  شاندرا وروني في إندونيسياع ...
 المسلمة ال،ي لم تصلها الباارة بلغاتهم.

 رجاًء، صلوا من أجل: – ٠٢٠٢ديسمبر  ٢٢الجمعة 

والذي  ال يسرفون أي مؤمني  بالمسيح وال لديهم أي مصادر ك،ابية. تسداد  كان  اإلحدى  ار محمو ة  رقية ال،ي لم تصلها الكرادة في السودان...
 ٪ منهم مسلمون. ١,مليون نسمةع  ٢٠السودان 

مسلم أن ي،بسوا يسوع.  ٤٠ا ،ساد  امرأة كفيفة بصرها ون،يحة لذلكع اخ،ار  السابري  م  اإل الو في قرية إثيوبية والذي  يخ،برون مسحزا  شفاء....
 واآلن ت،أ س  ،ة كنائس بيو .

 م  خلفية إ المية وي،وقون لفرص لمااركة محبة المسيح م  الناس م  شسبهم.محمو ا   رية في البيو  لمؤمني  فلسطينيي  ...

 رجاًء، صلوا من أجل: – ٠٢٠٢ديسمبر  ٢١الجمعة 

م  المدنيي ع منهم الكثير م  المسيحيي . اطلبوا  ١٨٧في هذا الصيفع ق،لت الحما ا  الم،اددة اإل المية أكثر م   المؤمني  في شمال بوركينا فا و....
 م  الرب أن يسطي المؤمني  اح،ماال وإيمانا ليس،مروا في مسيرتهم في اإليمان.

٪ منهم  ٣ع٢,مليون نسمةع  ٢٢برمم أن مالبي،ها مضطرة لالج،ماع  را. ال،سداد السكاني في الحزائر الكنيسة في الحزائر ل،س،مر تنمو في اإليمان ...
 مسلمون.

 هد جديدع وصندوقي  م  إنحيل يوحنا كلها باللغة  ١٠٣ك،اب مقدس و ٨٠لقد اتُّهم ب،هريب  خادو مسيحي يسيش في الحمهورية ال،ركية بامال قبرص....
 الفار ية والسربية.

 رجاًء، صلوا من أجل: – ٠٢٠٢ديسمبر  ٠٠الجمعة 

نون أكبر أقليا  هذه المدينة. ال يوجد أي مؤمنون  ٤٧٧هم يحاولون الوصول بالباارة إلى خداو مسيحيي  في مدينة براياجراج بالهندع ... ِ ألف مسلمع يَكو 
 مسروفون و ط هذا المح،م  المسلم.

ال،ي تقدمها الكنائس المحلية في البالد ذا  األملبية اإل المية لكي تلمس حياة الحيران المسلمي  والباحثي  أن يس،خدو الرب برامج االح،فال بسيد الميالد ...
    الرب.

ألف شخص للرب في الثالثي   نة الماضية. بالرمم م  االضطهادع المسلمون الكيبيل يس،مرون  ١٧٧حيث جاء أكثر م   ...البربر الكيبيل في الحزائرع
 في اإلتيان إلى المسيحع وتقارير الافاء والمسحزا  من،ارة.

 رجاًء، صلوا من أجل: – ٠٢٠٢ديسمبر  ٣٢الجمعة 

بسضهم أخذوا الخطوة الحريئة باالن،ظاو في حضور كنيسة  ربية يقودها ر اة  دد م،زايد م  البحرينيي  المحليي  الذي  تركوا اإل الو لي،بسوا المسيح. ...
 ٪ مسلمون. ٢ع٣٨مليون نسمةع منهم  ٠ع١مصريون. تسداد السكان في البحري  

يَس،بر الاسب الماليزي الدي  اإل المي جزءا م  هوي،هم. بالرمم م  ال،هديد بالسقاب الاديد م  مؤمني  م  خلفية إ المية م  الماليزيي  في ماليزيا. ...
 الحكومةع يس،مر الماليزيون المسلمون في اإلتيان إلى الرب.

مليون  ,ع٢والمكونة م  مؤمني  م  خلفية إ المية. في السن،ي  األخيرتي ع تضا ف ححم الكنيسة. تسداد  كان ليبيا  الكنيسة الصغيرة ال،ي تنمو في ليبيا...
 ٪ منهم مسلمون. ٢ع٢,نسمةع 

  كل األسماء الشخصية في طلبات الصالة ليست األسماء الحقيقية لألشخاص *
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