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. في هذا الموسم من جائحة فيروس كورونا األمراض المصاحبة

نواجه باستمرار مصطلح " األمراض المصاحبة ". هذه "األمراض 

المصاحبة" هي حاالت موجودة مسبقًا تقوض قدرة الجهاز المناعي في 

الجسم على محاربة الفيروس. تتسبب األمراض المصاحبة؛ مثل مرض 

السكري وأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم والشيخوخة في ازدياد 

 احتمالية تفاقم إصابة المريض أو وفاته بعد اإلصابة بفيروس الكورونا.

 
 النظر في صحة مفهوم اإلرساليات لدينا

 
عندما أتأمل التدريب والتعليم لإلرساليات، أكتشف وجود تشابه مع 

مفهوم األمراض المصاحبة هذا. يبدو أن صحة مفهوم اإلرساليات لدينا 

حولنا. في  تحوممعرضة للخطر. باختصار، األخطاء الالهوتية واإلرسالية 

سياقنا يمكن اعتبار هذه "حاالت موجودة مسبقًا" أو "أمراض مصاحبة". 

هذه األمراض المصاحبة لإلرسالية تجعلنا ُعرضة للتعاليم والمنهجيات 

 المضللة التي يمكن أن تكون قاتلة لمفهوم اإلرسالية لدينا.

 
على غرار الطريقة التي يتناول بها الناس اليوم جرعات إضافية من 

التالية  اإليجابيةفيتامين ج والزنك لتقوية جهاز المناعة، أقترح التوصيات 

لتعزيز صحة مفهوم اإلرسالية لدينا ومساعدة المرسلين على تلمذة عابرين 

 أقوياء وزرع كنائس صحية روحياً.

 
 توصيات لتعزيز صحة مفهوم اإلرسالية لدينا

 
 ( احتفظ بالالهوت كعدسة أولى لكل تقييم٢

 
" الشهيرلجيلين فان رينين أداة Missional Helixيقدم نموذج "

إرشادية للمرسلين وقادة اإلرساليات. في هذا النموذج الحلزوني يصف فان 

( ٢( التأمل الالهوتي )١رينين أربعة مكونات في العملية اإلرسالية: )

( تشكيل اإلستراتيجية. غالبًا ٤( المنظور التاريخي و )٣التحليل الثقافي )

ما نقفز مباشرة إلى وضع اإلستراتيجية التباع النهج العملي. يصف فان 

رينين سبب وجوب أن يسبق التأمل الالهوتي العناصر األخرى في 

 المسلسل التدريجي:

 

التأمل الالهوتي هو نقطة البداية لتشكيل الخدمة وأهم 

عنصر في المسلسل التدريجي. يجب أن تكون جميع 

القرارات الخاصة باإلرساليات متجذرة ضمنيٌا وصراًحة في 

 I N T E R C E D E تَشَششف شع  

األمراض التي تصاحب إرسالياتنا  التعامل مع  
  بقلم فريد فروخ

٤البقية ص   



 

 

كلمة "أجمل" في اللغة األصلية تأتي من جذر الكلمة التي تعني "ساعة." 

قد نترجم اآلية هكذا، "ما أنسب الوقت ألقدام المبشرين بالسالم." نحن 

نكرز برسالة عاجلة ألنه في كل يوم، يموت كثيرون دون أن يسمعوا 

 الخبر السار عن يسوع. رسالتنا ال بد أن تصل إليهم في الوقت المناسب!

  
يمكننا أن نعيد صياغة شعار إرساليتنا  Global Initiativeفي 

نحن نؤمن أنه ال بد أن واآلية الكتابية فنقول: "اإلنجيل الكامل لكل مسلم." 

هل تتاح الفرصة لكل مسلم أن يسمع حق الخبر السار عن يسوع المسيح. 

هذا ممكن؟ نعم، لكن فقط حين يرى كل مؤمن بالمسيح ضرورة اإلرسالية 

ويتحمل المسؤولية الشخصية ليأخذ اإلنجيل الكامل إلى العالم أجمع! أوال، 

بما أننا أناس اإلنجيل، ال بد أن نجعل المجاهرة باإلنجيل أولوية في حياتنا 

وأولوية في مساعي إرساليات الكنيسة. ثانيا، ال بد أن نرى باستمرار 

بساطة الرسالة: كل الناس هالكون روحيا ومدانون بالخطية، وذبيحة يسوع 

 على الصليب هي الحل الوحيد لمشكلتهم.

 

،  وأنت تقرأ هذا العدد من  أصلي أن تتجدد رؤيتك فترى أنها تََشف ع 

ال بد أن نكرز رسالة اإلنجيل البسيطة هي التي يحتاج كل الناس لسماعها! 

 .باإلنجيل البسيط ببساطة اإليمان في خطة هللا البسيطة للخالص

 

 مارك برينك

  المدير الدولي

Global Initiative 

 الوصول للشعوب اإلسالمية

ِمنُوا بِِه؟  فََكي َف يَد ُعوَن بَِمن  لَم  يُؤ 

َمعُوا بِِه؟ ِمنُوَن بَِمن  لَم  يَس   َوَكي َف يُؤ 

 ١٤: ١١رومية 

 إلى أن يسمع الجميع
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"اإلنجيل الكامل للعالم كله" تعبير يصف محور حركة إرساليات 

جماعات هللا وموضوع الكتاب المقدس. من التكوين إلى الرؤيا، يكشف 

الكتاب المقدس مأساة الهالك الروحي للبشرية، والتي تُبَطل ببشارة 

الخالص بيسوع المسيح المَخل ِص. كأناس  تركيزهم على اإلنجيل، لدى 

المسيحيين مهمة نشر الخبر السار، خطة هللا للخالص. الذي يجعل 

اإلنجيل خبرا سارا هو أن أبانا السماوي المحب قد م عالجا لمرض خطية 

 البشرية. 

 

إن مجال كرازتنا برسالة اإلنجيل هو العالم كله. حين نقول، "العالم 

كله،" نحن نعترف أن كل أمة تحتاج أن تسمع رسالة اإلنجيل، ولكننا 

ندرك أيضا بُعد إرساليتنا الخاص بمجموعات معينة من الناس. يعلن سفر 

أن يسوع قد ذُبح وأنه فدى بدمه شعب هللا من كل  ١١  -٩:  ٥الرؤيا في 

 :١٥ -١٣: ١١قبيلة ولسان وشعب وأمة. وأيضا تعلن رسالة رومية 

 

ِمنُوا  لُُص. فََكي َف يَد ُعوَن بَِمن  لَم  يُؤ  ِ يَخ  ب  ِم الر  ألَن  ُكل  َمن  يَد ُعو بِاس 

َمعُوَن باِلَ َكاِرٍز؟  َمعُوا بِِه؟ َوَكي َف يَس  ِمنُوَن بَِمن  لَم  يَس  بِِه. َوَكي َف يُؤ 

َمَل أَق دَاَم  تُوٌب: "َما أَج  َسلُوا؟ َكَما ُهَو َمك  ِرُزوَن إِن  لَم  يُر  َوَكي َف يَك 

ِريَن بِال َخي َراِت." ِريَن بِالس الَِم ال ُمبَش ِ  ال ُمبَش ِ



 

 األرينجا في أوغندا

 ٠٠٢,٢٢٢التعداد: 

٪ مسلمون١،٨٢  

يتركز األرينجا بشكل أساسي في منطقة يومبا بشمال غرب 

أوغندا. ينتشر البعض منهم في جميع أنحاء أوغندا وعدد قليل 

يمارس األعمال التجارية في جنوب السودان المجاور. تقليديا، هم 

 ملف الصالة الشخصي

صيادون ومزارعون ويحتفظون بالمواشي على نطاق صغير، 

لالستخدام المنزلي باألساس. يوجد عدد متزايد بينهم يصبحون رجال 

 أعمال. عادة لديهم عائالت كبيرة ويعملون باجتهاد. 

٪ من األرينجا مسلمون، بينهم عدد قليل من المسيحيين. ٩٩

تجاوبهم مع الكرازة متباين. قليلون أتوا إلى الرب؛ وآخرون يودون 

أن يصبحوا مسيحيين ولكنهم يخافون من اضطهاد المسلمين لهم. 

وآخرون يقاومون الكرازة بالمسيح بشدة ويحاولون مطاردة 

الكارزين. بينما آخرون يد عون قبول الرسالة من أجل الربح 

 كالمال على سبيل المثال. –الشخصي 

 نقاط الصالة: 

  صلوا من أجل كنيسة أوغندا كي تقود الطريق وتُظهر محبة

 المسيح نحو األرينجا.

 .صلوا من أجل األرينجا القالئل المؤمنين كي يتقووا في الرب 

  .صلوا كي يُعطى األرينجا الباحثون عن الحق أحالما ورؤى 

 .صلوا من أجل فيلم يسوع الذي يتم توزيعه وسط األرينجا 

  .صلوا من أجل برامج الراديو بلغة األرينجا كي تخترق القلوب 

 

للمزيد من المعلومات عن األرينجا، انظر  *

www.joshuaproject.net 
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http://www.joshuaproject.net


 

الالهوت الكتابي لكي تعكس مقاصد وفكر هللا. عدد كبير 

اع الكنائس  بينما يعترفون بأن الكتاب المقدس  -جدًا من ُزر 

يسمحون للثقافة بدالً من الكتاب المقدس  -هو كلمة هللا 

بتشكيل مفاهيمهم األساسية للكنيسة. يُستخدم الكتاب المقدس 

إلثبات كتابية األفعال أو الممارسات  بدالً من تعريف 

جوهرها. فبدون علم الدراسات الكنسية المؤسس على 

الكتاب المقدس، يُحتمل تشكيل تعاليم وممارسات الكنيسة 

السائدة أو صراًحة من اإلنجيلية إما ضمنيًا من خالل الثقافة 

خالل الدراسات االستقصائية العشوائية للتحقق مما يريده 

 1الناس.

 

 ٠١وهو طبيب متقاعد مارس الطب ألكثر من  -شرح لي والدي 

مؤخًرا بمصطلحات عامة كيف يعمل فيروس كورونا المستجد.  -عاًما 

أي الدخالء   –جسم اإلنسان يحارب باستمرار مسببات األمراض 

الهجوميين الذين يسعون إلى إصابة الجسم باألمراض. تشكل خاليا الدم 

البيضاء خط الدفاع األول. قال، إنه بدون خاليا الدم البيضاء، لُكنا قد ُمتنا 

جميعًا في غضون أسبوع واحد. أيضا يحافظ الجسم على خطوط دفاع 

أخرى. إن فيروس كورونا جديد بالنسبة للبشر الذين ما زالت مناعتهم في 

طور النمو. وبالتالي، قد يقتحم الفيروس خطوط الدفاع هذه، ويستقر 

أخيرا في الرئتين. حينئٍذ، قد يكون قاتالً، خاصة ألولئك الذين يعانون من 

 أمراض مصاحبة.

 
في علم اإلرساليات، الكتاب المقدس هو خط دفاعنا األول ضد 

األخطاء الخطيرة. ال يزال الالهوت األرثوذكسي الكتابي هو الضمانة 

األكثر موثوقية لصحة إرسالياتنا. يقدم تشارلز كرافت األب األيديولوجي  

"Insider Movements أشعر أننا ركزنا كثيًرا الهام" هذا المنظور" :

 2على مالءمة الغاية الثقافية لدرجة أننا أهملنا الغاية الكتابية في حوارنا".

 
األفكار لها عواقب. األفكار المناهضة للكتاب المقدس لها عواقب 

وخيمة. وجدت الكثير من هذه األفكار ُمتَلَق ِيًا ضعيفا في اإلرساليات 

المسيحية. في بعض الحاالت تحولت التحليالت الثقافية ذات الصلة إلى 

 مفاهيم إرسالية خطيرة وُمسب ِبة لألمراض.

 
 ( تاريخ الكنيسة هو تاريخ عائلتنا: ينبغي أن نعرفه جيدا!٠

 

يحسن المرسلون قراءة تاريخ الكنيسة على نطاق واسع. يجب أن 

تمتد معرفتنا إلى أبعد من تاريخ طوائفنا الخاصة. نحن كنيسة هللا. على 

. تمكننا دراسة تاريخ فإن تاريخ الكنيسة هو تاريخ عائلتناهذا النحو، 

الكنيسة من معرفة أي القضايا غير القابلة للتفاوض. ما هي األمور التي 

تستحق الدفاع عنها للموت؟ متى يكون من األفضل االتفاق على 

 االختالف؟

 
عالوة على ذلك، تعيش معظم الشعوب التي لم يتم الوصول إليها 

بالكرازة باإلنجيل في مجتمعات تقليدية تقدر تاريخها القَبَلي والوطني 

والديني. دعوتنا لقبول المسيح ليست رحلة بال هدف في فراغ تاريخي. 

باألحرى، أولئك الذين قبلوا المسيح ربًا يصبحون جزًءا من تاريخ حي 

وينال تعضيد العديد من الشهود. إن معرفة تاريخ الكنيسة   ٢١١١يمتد لـ 

 وتقديره يعززان بشكل كبير جهاز مناعة إرسالياتنا.

 
 ( تعامل مع الكتاب المقدس الحبيب بمقدار صحي من الخوف والرعدة ٠

 
يسوع ُمخل ص ُمحب ُمرحب. هو راعينا الصالح. أراح التلميذ 

الكتاب المقدس كتاب يومي المحبوب يوحنا رأسه على صدر يسوع. 

 .للمسيحيين العاديين ويتناول كل مجاالت الحياة اليومية

 

مع األسف، تعمل الليبرالية الالهوتية على تقويض اإلرساليات 

الكتابية ويجب تعريفها على أنها مرض مصاحب خطير. هناك قلة قليلة 

من المسيحيين وكليات الالهوت والمرسلين يدعون أن لديهم نظرة متدنية 

للكتاب المقدس، لكن الدليل موجود في األفعال. أحد األمثلة على ذلك هو 

الحرية الكبيرة التي أخذها مترجمو الكتاب المقدس في إنتاج "ترجمات 

تستخدم المصطلحات اإلسالمية". تم إدراج الكثير مما كان ينبغي، في 

أحسن األحوال، أن يتم ذكره في التعليقات أو الهوامش ـ مباشرة في 
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النص اإللهي وتقديمه للمسلمين على إنه كالم هللا ذاته. اإلشكالية هنا 

ليست مجرد تحويالت بسيطة في العبارات، بل تصل إلى حد غزو 

شبيه بالفيروس على المصطلحات المقدسة اآلب واالبن والروح القدس. 

كان من المفترض أن يتم التعامل مع التغييرات في هذه المصطلحات 

بخوف ورعدة. لألسف، هذه الترجمات الخاطئة ال تؤكد في أذهان 

العديد من المسلمين سوى اعتقادهم الخاطئ بأن الكتاب المقدس قد تم 

تحريفه. تصعب المبالغة في تقدير هذه المأساة في مفهوم اإلرساليات؛ 

 لقد تركتنا على أجهزة التنفس الصناعي.

 

قل ِّْل من قابلية التأثر بتسويق قصة نجاح عن المنتجات اإلرسالية ) ٤

 الجديدة

 
ينفق العاملون في التسويق المليارات إلقناع الناس بشراء أشياء ال 

يحتاجونها وال يريدونها. تتضمن العديد من اإلعالنات قصة نجاح. 

سواء كان ذلك شهادة عن فقدان الوزن، أو "تقييم منتج" جذاب من نوع 

ما. يسارع الناس إلى نشر قصص النجاح. ومع ذلك، في كثير من 

الحاالت يتقاضون أجًرا للقيام بذلك أو لديهم بعض المصالح الخاصة 

 من هذا التسويق. قد ال يكونون شهودًا موضوعيين.

 

 -في اإلرساليات يتم حثنا باستمرار على "شراء" شيء جديد 

نموذج جديد ومنهجية جديدة وعقيدة جديدة، وكتاب جديد. يوفر 

المنظور التاريخي والالهوتي ِحصنًا ضد اإلرساليات المضللة، وبدالً 

من أن نكون حذرين من التعاليم الالهوتية المضللة، فإننا نطالب 

بمدحها. يعطي جيسون جورج، مؤيد أيديولوجية "الشرف والعار" 

 الجديدة، نفسه الحق إلعادة تفسيرعقيدة جوهرية مثل كفارة المسيح:

 
في حين أن التكفير عن الخطايا هو التفسير الالهوتي 

الجوهري لموت يسوع في الكنيسة األولى، فإن الطريقة 

التي يفسر بها كل كاتب في العهد الجديد موت يسوع 

لجعل الحدث التاريخي مهًما لمجتمعه، توجه الالهوتيين 

 3المعاصرين بطرق جديدة لتلبية االحتياجات الجديدة.

 

جاءت هذه العبارة ضمن مقال مقلق عن الخدمة للمسلمين. األيديولوجية 

الجديدة التي دافع عنها جورج هشة بشكل يُرثى له فيما يتعلق بأي 

اعتبار للخطيئة أو التوبة أو التجديد أو التغيير. لم يُذكر دم المسيح. ومع 

ذلك فقد حاول وضع نظرية كفارة جديدة للمسلمين، ويبدو أن متى 

 للقيام بذلك. أرشدوهومرقس ولوقا ويوحنا وبولس قد 

 
 ( دعونا نترك "معلمين الجورو" للهندوسية٥

 
في كثير من األحيان نستمع إلى األشخاص الخطأ ونقرأ للمؤلفين 

الخطأ. أنا مؤمن بشدة بإتاحة الوصول لألفكار بسهولة، خاصة كوني 

مسلم سابق أرغب في زيادة إمكانية وصول المسلمين إلى إنجيل الرب 

يسوع المسيح. مع األسف، أصبح العديد من األشخاص الذين يكتبون أو 

معلمين جورو إرساليين مسيحيين،  -حتى تحت أسماء مستعارة  -يعظون 

 والكثير منهم غير خاضعين للمساءلة من الكنيسة المعترف بها.

 
يجب أن نطلب المزيد من فحص واعتماد هؤالء المعلمين. ستقضي 

مهارات التفكير النقدي المطورة على هذا المرض المصاحب. فيما يلي عدة 

 أسئلة للمساعدة في عملية فحص واعتماد أي معلم أو مؤلف أو واعظ:
 

 أي مجموعة كنسية معتمدة يخضع هذا الشخص لمساءلتها؟ 

 هل معرفتهم بالسياق، بما في ذلك تاريخ خدمتهم موثوق بها؟ 

 ما هي المعلومات التي تنقص سيرهم الذاتية المنشورة؟ 

  إذا ادعوا أن لديهم خبرة في الكرازة أو زرع الكنائس، فهل يمكن

 التحقق من هذه الخبرة؟

  هل يمكن لشخص من أهل البلد أن يؤكد على صحة تصريح هذا

 الشخص بخبرته وصحة مسيحيته؟
 

بما  -يجب أن يطمح جميع الناس في االستمرار في التعلم مدى الحياة 

فيهم المعلمين. لكن الحقيقة هي أن لدينا العديد من األشخاص الذين يقومون 

بتدريس اإلرساليات بينما هم يحتاجون إلى تدريب أفضل قبل أن يفكروا في 

 تعليم اآلخرين.
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 األمراض التي تصاحب إرسالياتنا  التعامل مع



 

 ( في بعض األحيان يكون تأكيد "االفتراضات الباطلة" شيئًا جيًدا ٠

 
العديد من مدربي اإلرساليات حاصلين عشلشى درجشات أكشاديشمشيشة 

عالية. ظاهريًا، هذا ليس شيئًا جيدًا وال سيئًا. إن أول وأعظم مشرسشلشيشن 

لم يكن لديهم درجات أكاديمية. الحظ قادة الديشن الشمشحشلشيشون أن ُرُسشل 

العلم وعاميين"، بخالف تفصيلة صشغشيشرة  عديمييسوع كانوا "رجااًل 

 (.١٣:٤وهي أنهم كانوا مع يسوع )أعمال الرسل 

 
في النموذج األكاديشمشي الشغشربشي، يشدرس الشبشاحشثشون فشي جشمشيشع 

التخصصات العالقات بين المتغيرات. كمثال بسيط؛ يمشكشن لشلشمشرء أن 

يبحث في متغير طول الشخص. سرعان ما سيتضح أن متشغشيشًرا آخشر، 

وهو طول والدي الشخص، سيرتبط بقوة بطول ذلك الششخشص. تششيشر 

"الفرضية الباطلة" إلى عدم وجشود عشالقشة ذات داللشة واضشحشة بشيشن 

متغيرين قيد الدراسة. بالنسبة للباحثين، غالبًا ما يُنظر إلى هذا على أنه 

"عدم إمكانية التوصل إلى الحل" وأمر ممل. المشروعات البحثية التي 

تؤكد الفرضيات الباطلة أقل احتمااًل للنشر من المشششروعشات الشبشحشثشيشة 

التي "ترفض الباطل". ومن ثم في األوساط األكشاديشمشيشة، هشنشاك دافشع 

قوي للتعرف على الجديد، أو الشمشسشتشحشدث، أو الشزاويشة الشفشريشدة، أو 

النظرية الشجشديشدة، أو الشفشرضشيشة الشجشديشدة أو الشعشالقشة الشجشديشدة بشيشن 

 المتغيرات.

 

في أوساط اإلرساليات، فإن االنبهار لتصديق ما هو جديد وحتى 

الذي لم تتم تجربته، يشكل مشكلة مرضية مصاحبة. نريد أن نسمع 

شيئًا لم نسمعه من قبل. نريد تجربة شيء لم يتم تجربته من قبل. إذا تم 

حدث المتغير "س"، فسيحدث المتغير "ص". هذا النوع من التفكير 

نصبح عرضة الستقبال مفاهيم   –يتركنا بال صبر، وبالتالي 

اإلرساليات المضللة ومنهجيات الحل السحري. أحد األمثلة على ذلك 

في خدمة المسلمين هو نهج اإلنجيل المستند إلى القرآن للمسلمين. تشيد 

"منهجية الجمل" التي كتبها كيفن جريسون نفسها في مقدمة الكتاب: 

"قد ال يكون هناك حل سحري للكرازة بين المسلمين، لكن الجمل 

يبدو أن جريسون اكتشف عالقة إيجابية  4أقرب ما يكون إلى ذلك".

من القرآن والمتغير "ص"  آل عمرانقوية بين المتغير "س" لقراءة سورة 

للمسلمين الذين يقبلون المسيح. ومع ذلك، كان من األفضل التمسك 

 باالفتراضات الباطلة األولية في هذه الحالة.

 
 الخاتمة

 
يتعرض جهاز مناعة مفهوم اإلرساليات لدينا للخطر بسبب األمراض 

المصاحبة. تشن مجموعة متنوعة من األفكار الشاذة، والمنهجيات 

المضللة، والمبادرات غير الكتابية حربًا على صحتنا الروحية. على الرغم 

من أننا سوف نتذكر هذه الحقبة يوًما ما بالعار والخجل، إال أن ذلك اليوم لم 

يحن بعد. الوضع الحالي خطير. يظل جسد المسيح عرضة لإلصابة. لقد 

للحد من  -ثانية  ٢١لمدة  -ُطلب منا غسل أيدينا لفترة أطول من المعتاد 

انتشار فيروس كورونا المستجد. وبالمثل، ينبغي أن نقضي وقتًا إضافيًا 

 ونهتم أكثر بتقييم مفاهيم اإلرساليات الجديدة والمنهجيات المضللة.

 

إن التبشير البسيط ومع ذلك، مع هللا كل األشياء الصالحة مستطاعة. 

باإلنجيل البسيط من قبل المرسلين البسطاء بإيمان بسيط هو مفهوم 

. هناك احتياج هللا ذي يقبلهاإلرساليات التي تم اختباره على مر الزمن وال

غير مسبوق إلى الصالة والمثابرة والصبر. من خالل االحتفاظ بمفهوم 

اإلرساليات المتمحور حول المسيح والمحدد على أساس الكتاب المقدس 

عام، ستزدهر األخبار السارة في  ٢١١١المتجذر في تاريخ الكنيسة الممتد 

 وسيستمر يسوع يتمجد. -سياقات لم تتجذر فيها بعد 

 

 
1 Gailyn Van-Rheenen, “What is Missiology?” http://www.missiology.org/
blog/What-Is-Missiology-Gailyn-Van-Rheenen, (emphasis in original). 

2 Kraft, Charles. Appropriate Christianity (Pasadena, CA: William Carey 
Library, 2005), 5. 

3 Honor Shame. “Jesus’ Death, for Muslims.” http://honorshame.com/jesus-
death-for-muslims/ 

4 Kevin Greeson, The Camel: How Muslims are Coming to Faith in Christ, 
(Bangalore, India: WIGTake Resources, 2004), 13. 
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 رجاًء٨ صلوا من أجل: – ٠٢٠٢مارس  ٥الجمعة 

يسكن أغلبهم فشي ششرق  – ٥٥٩,١١١مجموعة مسلمة لم تصل إليها الكرازة باإلنجيل ويبلغ عددهم  الخدام الذين يستعدون للوصول للمابا،... 
 تشاد والسودان. صلوا باألخص لمشروع ترجمة الكتاب المقدس للغة المابا والذي بدأ بالفعل.

الذين تجاوبوا مع البرامج اإلذاعية العربية المسيحية من خالل الراديو واإلنترنشت. نشتشيشجشة لشذلشك،  مسلمو الجزائر والمغرب وتونس وليبيا...  
 تشكلت الكثير من "كنائس البيوت" في كل من هذه الدول ذات األغلبية المسلمة. 

افتتح المركز في يناير، وهو يقدم المأوى والطعام والمالبس والتعليم المبنِي على مركز خدمة األطفال في منطقة بنجاب في باكستان. ... 
 أساس مسيحي، لألطفال من العائالت المفككة المسيحية والمسلمة.

 

 رجاًء٨ صلوا من أجل: – ٠٢٠٢مارس  ٢٠الجمعة 

خليط من المسيحيين والمسلمين. كثشيشر مشن   –طفل  ٩١١تدير خمس مدارس بها إجمالي منظمة مسيحية في منطقة إسالمية في شمال غانا ... 
 األطفال المسلمين أتوا إلى اإليمان بالمسيح. 

الحكومة اإلسالمية مستمرة في مشطشاردة وتشرحشيشل الشخشدام، وبشاألخشص الشمشششكشوك بشأنشهشم "كشرزوا استقرار للعاملين المسيحيين بتركيا. ...  
 للمواطنين المحليين."

المستمرون في إثارة الشغب في شمال نيجيريا. اطلبوا من الروح القدس أن يكسر قوى الشر  أعضاء الفوالني والبوكو حرام المسلمين... 
 ويجذب الجناة إلى التوبة والرجاء األبدي في يسوع المسيح. 

 

 رجاًء٨ صلوا من أجل: – ٠٢٠٢مارس  ٢١الجمعة 

. صلوا أن يجتذب هللا أوالدا وبشنشات كشثشيشريشن مشن مليون ٠١١... األطفال الذين يعيشون في مناطق يسودها اإلسالم، والمقدر عددهم بحوالي 
 وبهذا يحشد جيال جريئا من المتحولين عن اإلسالم ليشهدوا عن يسوع ألصدقائهم المسلمين. -اإلسالم إلى عائلته 

تم القبض عليه وُجِلد ثم ُسجن لمدة عامين. اآلن هو يقضي عامين  ٢١١٠في  محمد أوميدي، إيراني َقبِل المسيح من رشت بإيران.... 
 إضافيين في "النفي الداخلي" بسبب تورطه مع كنائس البيوت السرية.

. في مواجهة المعارضة اإلسالمية الشديدة، المؤمنون عازمون علشى نششر ... المؤمنين القليلين في جمهورية داغستان التابعة لالتحاد الروسي
 ٪ منهم مسلمون. ٩٢مليون نسمة،  ٣األخبار السارة عن يسوع. يبلغ عدد سكان داغستان 

 

 رجاًء٨ صلوا من أجل: – ٠٢٠٢مارس  ٠٠الجمعة 

 ١٥إلى  ٥هناك العشرات من كنائس القرى، بكل منها من الكنيسة التي تنمو في منطقة إيسيكول اإلسالمية المتشددة في كيرجزستان. ... 
 شخص متغير من اإلسالم. يقع العابرون الجدد من اإلسالم تحت مراقبة شديدة وأحيانا كثيرة يواجهون االضطهاد.

لقد أرسلوه إلى مدرسة قرآن، ولكن في خطة الرب، شارك شخص مسيحي معه  عثمان، والذي ُولد لعائلة مسلمة متعصبة في السنغال.... 
 الحق عن يسوع. بعد التحول إلى المسيحية، رغبته أن "يشارك عن المسيح مع أكبر عدد ممكن من الناس."

لكن كثير  –، والذي أثار ضجة في سومطرة بإندونيسيا. شعب المينانجاباو مسلم متشدد تطبيق إلكتروني للهواتف اسمه اإلنجيل مينانجاباو... 
 من المسلمين تجاوبوا مع رسالة المسيح كنتيجة لهذا التطبيق اإللكتروني. يحاول القادة اإلسالميين جعل التطبيق غير قانوني.
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صالة  الطلبات     

ِل َجِميعِ الن اس.    َراٌت ألَج  ٍء أَن  تُقَاَم ِطل بَاٌت َوَصلََواٌت َواب ِتَهاالٌَت َوتََشكُّ َل ُكل ِ َشي  لُُب أَو   فَأَط 

(١: ٢تيموثاوس ١ ) 



 

 

 رجاًء٨ صلوا من أجل: – ٠٢٠٢أبريل  ٠الجمعة 
قال أحد الرعاة، "لم نكن نتوقع وجود أشخاص  .، اجتمعوا مؤخرا للتدريب على القيادةقائدا من تركمانستان، جميعهم متحولين من اإلسالم ٢٢... 

 .٪ منهم مسلمون٩٤ماليين نسمة،  ٠مهتمين بحياتنا." يبلغ عدد سكان تركمانستان 
طفل الجئ من سوريا معظمهم مسلمون. يشكل الالجئون  ٢١١والتي تدير مدرسة تضم المزيد من الخدام المكرسين للمساعدة في خدمة بلبنان ... 

 ٪ من تعداد سكان لبنان، مما يزيد المناخ السياسي المتوتر الموجود بالفعل اشتعاال. ٤١حوالي 
اإلسالم. بالرغم من االعتقال والتعذيب، ازدهرت الكنيسة  تتكون األغلبية في الكنيسة من العابرين منكنيسة محلية في نوكوس، أوزبكستان. ... 

 ٪ منهم مسلمون.٩٣مليون نسمة،  ٣٣وحصلت مؤخرا على وضع رسمي. يبلغ عدد سكان أوزبكستان 
 

 رجاًء٨ صلوا من أجل: – ٠٢٠٢أبريل  ١الجمعة 
امرأة وطفل وحرقوا الكاتدرائية  ٢٩. نزل مسلحون من تحالف سيليكا اإلسالمي على المدينة وذبحوا قرية ألينداو بجمهورية أفريقيا الوسطى... 

 ٪ منهم مسلمون.١٢مليون نسمة،  ٤،٩المحلية. يبلغ عدد سكان جمهورية أفريقيا الوسطى 
آالف الالجئين المسيحيين تجمعوا هناك. من المعروف أن المتمردين اإلسالميين يقومون بأعمال عنف ضد مدينة محردة بشمال غرب سوريا. ... 

 شخصا.  ١٢المدينة، ومؤخرا أطلقوا صاروخا قتل 
أبريل  ١٢وهم يبدأون شهر رمضان، شهر الصوم السنوي والذي يبدأ يوم اإلثنين مليار نسمة  ١،٢المجتمع اإلسالمي حول العالم والذي يبلغ ... 

 مايو. اطلبوا من الروح القدس أن يخلق رغبة في كل قلب مسلم أن يعرف الحق عن يسوع. ١٢وينتهي يوم 
  

 رجاًء٨ صلوا من أجل: – ٠٢٠٢أبريل  ٢٠الجمعة 
في بيئات ذات أغلبية مسلمة. إنهم يخاطرون بفقدان أزواجهم، زوجاتهم، أوالدهم، أشغالهم وبيوتهم. في ... العدد المتزايد من العابرين إلى المسيحية 

 دولة على األقل.  ٢٥الحاالت القصوى، يحاول أقاربهم قتلهم. االرتداد عن اإلسالم غير قانوني في 

مليون  ٢٥،٥وباألخص الذين في مينداناو، والذين استُهدفوا من اإلسالميين لسنين. يبلغ عدد سكان مينداناو المؤمنين المسيحيين في الفلبين، ... 
 ٪ منهم مسلمون. ٢٤نسمة، 

وخاصة في شهر رمضان الحالي. أغلبهم معروفون فقط لدى أبيهم السماوي. ... المؤمنين سرا المنعزلين الذين من المملكة العربية السعودية، 
 ليشجعهم الروح القدس ولينموا في اإليمان من خالل دراسة الكلمة.

 

رجاًء٨ صلوا من أجل: – ٠٢٠٢أبريل  ٠٠الجمعة   
. يقول، "يأتي مسلمون كثيرون إلى اإليمان لكن في البداية، يكون القرويون المسلمون القس مبارك، الذي يخدم بين المسلمين في دولة جورجيا... 

 ٪ منهم مسلمون.٩مليون نسمة،  ٤عدائيين جدا نحونا." تعداد سكان جورجيا 

ك اإلسالم يُعتبر خيانة للهوية القومية. إذا َوجدت جماعة الشباب اإلرهابية شخصا ترك اإلسالم، غالبا ما يقتلونه في  ... دولة الصومال، حيث تَر 
 ٪ منهم مسلمون.  ٩٢مليون نسمة،  ١٥الحال. بالرغم من االضطهاد، يأتي الصوماليون إلى المسيح. يبلغ تعداد سكان الصومال 

جنوب غرب بحر قزوين. يتبع  –وهي موجودة في تركيا  فاعلية الكرازة للجماعة ظاظا ديملي المسلمة التي لم تصلها الكرازة باإلنجيل،... 
 مليون. يوجد احتياج لإلنجيل والموارد األخرى بلغتهم. ١،٢الديمليون المذهب الديني الشيعي، ويبلغ عددهم 

  
 رجاًء٨ صلوا من أجل: – ٠٢٠٢أبريل  ٠٢الجمعة 

وهي جماعة مسلمة لم تصلها الكرازة باإلنجيل. هم من الهند ونيبال ويشكلون األغلبية التي تتحدث البنجالية في  – ...انطالق البشارة بين الشيخ
 مليون نسمة. ٢٣١بنجالديش. إجمالي تعدادهم 

. توجد خدمة تساعد العائدين اسمها "التنمية االقتصادية المستدامة للمشاريع". اسألوا الرب من أجل القرى الُمدَمرة في سهل نينوى بشمال العراق... 
 حماية ونجاح هذه الخدمة.

مايو. اطلبوا من  ١٢أبريل وتنتهي في  ١٢وهو يداوم على شهر رمضان للصوم، الثالثين يوما التي بدأت في  المجتمع اإلسالمي حول العالم... 
 يقودهم لسماع وقبول الحق عن يسوع.  –الرب أن يخلق جوعا روحيا في قلوب المسلمين 

 

 كل األسماء الشخصية في طلبات الصالة ليست األسماء الحقيقية لألشخاص *
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