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يحب الجميع القصة الجيدة، فاألطفال يتعلمون ُحب القصص وهم  

يممممب بم ن   –كاتب اإلنمجميم    –يستمعون إلى آبائه  أو معلميه . كان يوحنا 

ا َهِذِه فَقَدْ ُكتِبَْت ِلتُْمِممنُموا أَنَّ يَُسموَ  قصته كانت أعظ  قصة عندما قال: " َوأَمَّ

مِممهِ  ِْ : ٠٢" )يموحمنما .ُهَو ٱْلَمِسيُح ٱْبُب ٱهللِ، َوِلَكْي تَُكوَن لَُكْ  إِذَا آَمْنتُْ  َحميَماةب بِمم

يمكنمنما أن نمقمول إن  .(. تسج  األناجي  األربعة قصص يسو  وتعاليمه٠٢

ما.  هللا اختار أن يكشف لنا إرادته عب طريق ابمنمه المذا كمان يمروا قصمص 

اختار هللا هذه الطريقة بدًل  مب المحاضرات التي تتناول الحقائق الالهوتميمة. 

مشاركة الحقائق مب خالل القصص ليست أِلوب ا شائع ا في الغرب، ولكنمهما 

تظ  أداة شهادة قوية في ِائر أنحاء العال . ًل يزال معظ  الناس يمتمعملمممون 

عب طريق اًلِتما  إلى الصور الممملممموِمة فمي المقمصمص، عملمى عمكم  

المبادئ المجردة أو اًلفتراضية. حينما تبدأ في تكمويمب امداقمة ممع مسملم ، 

 قصمةلماذا ًل تبدأ بقصة مثلما فع  يسو ؟ تمذكمر أن اإلنمجميم  همو أعمظم  

 رويت على مدار التاريخ.  

يقدم يوحنا ِبع قصص عب أعمال يسو  الخارقة للطبيعة. كمانمت 

ل الماء إلى خمر )يوحنا  (، والمتمي نمتمه عمنمهما ٠المعجزة األولى عندما حوَّ

حف  ُعرس ِعيد ولكب األه  كان "إيمممان تمالمميمذه بمه". كمانمت المممعمجمزة 

األخيرة هي إقامة لعازر مب الموت بعد أربعة أيام. أعتقد أنه مب المممهم  أن 

يسمع المسلميب هذه القصص. أريد أن أشجعك  مب خالل هذا المقمال عملمى 

 اِتخدام القصص لمساعدة المسلميب ليفهموا مب هو يسو . 

 لماذا نستخدم القصص؟

لماذا نستخدم القصص حينما نتحدث مع الممسملممميمب؟ ِمواء  كمان 

طالبا في الجامعة أو مهاجرا جديدا أو ما بيمنمهممما، عملمى األرجمح ِمتمكمون 

ثقافته مختلفة عب ثقافتك أو يكون له نظرة مختلفة للحياة عب نمظمرتمك. هم  

يفضلون التعلُّ  عب طريق اًلِتما  بدًل  مب القراءة، يفمضملمون المممعملموممة 

الجديدة مب شخص يعرفونه بدًل  مب الشخص الغريمب المذا كمتمب كمتماب ما. 

 –ضع في اعتبارك األِباب التالية لحب الناس لالِمتممما  إلمى المقمصمص 

 حتى في عصرنا الرقمي الحديث

الجميع يحب القصة الجيدة. ِواء حول ممائمدة المعمشماء أو داخم  

االة عرض األفالم أو داخ  قماعمة المممحمكمممة، المقمصمص تمتمواام  ممع 

مع وجود هواتف محمولة تفوق عدد البشر على المكموكمب    –الجميع. اليوم 

 كلنا نستطيع أن نروا قصتنا في أا مكان وفي أا وقت.  

تَُمكننا القصص مب التواا  مع خيالنا وعواطفنا. قموائم  األرقمام 

والحقائق مهمة في ممكمان المعممم ، ولمكمنمنما نمتموق إلمى األشمخما  المذيمب 

 I N T E R C E D E تَمَشمفَّمعْ 

 أسلوب رواية القصص للوصول إلى المسلمين
 بقلم بول باركس

٤البقية     



 

 

مليون مسل  ك  عام في خطيته  دون وعي بالسمالم والمممسمرة الملمذيمب  ٥١

 ي تيان مب قصة يسو  .

يكتب بول بارك  مميد ا رواية القصص  تََشفَّع  في هذا العدد مب مجلة 

كوِيلة عظيمة لمشاركة اإلنجي  مع المسلميب. يمكنك مشاركمة أامدقمائمك 

( القصص الكتابية عب يسو  والفدية المتمي ٥المسلميب بقصتيب محددتيب: )

( قصة كيف تغيرت حياتك بالخمبمر السمار عمب ٠دفعها مب أج  خطايانا و)

 –يسو  المسيح. تستطيع أن تقول إن هناك خمسة أناجي  بدًل  ممب أربمعمة 

متى ومرق  ولوقا ويوحنا، وأنت. أنمت ِمفميمر المخمبمر السمار عمب يسمو  

 المسيح وفورية المهمة التي ينبغي أن تحدد أولويات أيامنا على األرض. 

د  شغف المسيح يزداد بداخلك حتى ًل تستكفي بسممما  المقمصمة ممرة 

ا لتشاركها مع مب قلوبه  وعمقمولمهم  عملميمهما بمرقمع.   أخرى وحدك، ب  أيض 

َوَلمِكمْب     .َلِكْب َحتَّى ٱْليَْوِم، ِحيَب يُْقَرُأ ُموَِى، ٱْلبُْرُقُع َمْوُضو ب عَمَلمى َقمْلمبِمِهم ْ  " 

ِ يُْرَفُع ٱْلبُْرُقعُ  ب  وُح، َوَحمْيمُث ُروُح    .ِعْندََما يَْرِجُع إَِلى ٱلرَّ بُّ َفُهَو ٱلرُّ ا ٱلرَّ َوَأمَّ

يَّةب  ِ ُهنَاَك ُحر ِ ب  (. خبِ ر بقمصمة يسمو  أيمنممما ٥١-٥١: ٠كورنثوس  ٠" ).ٱلرَّ

ذهبت حتى يختبر المزيد مب المسلميب رفمع المبمرقمع عمنمهم  والمحمريمة فمي 

 المسيح!

 مارك برينك

  المدير الدولي

Global Initiative 

 الواول للشعوب اإلِالمية

 فََكْيَف يَدُْعوَن بَِمْب لَْ  يُْمِمنُوا بِِه؟

 َوَكْيَف يُْمِمنُوَن بَِمْب لَْ  يَْسَمعُوا بِِه؟

 ٥٤: ٥٢رومية 

 إلى أن يسمع الجميع

٠  

تبدو ترنيمة "أخبرني بقصة يسو " التي كتبها فرانسيم  كمروِمبمي 

. Global Initiativeمالئمة لليوم وهي تشغ  قلبي وأنا أفكر في رِالة 

 إليك  عددان مب هذه الترنيمة الجميلة: 

 

 أخبرني بقصة يسو ، اكتب ك  كلمة في قلبي  

ُِِمعت على اإلطالق.   أخبرني ب غلى قصة وأحاله  

 خبِ ر كيف رنمت جوقة المالئكة وه  يرحبون بميالده

 "المجد هلل في األعالي! ِالم ومسرة على األرض" 

 

 خبِر بالصليب حيث ِمروه، وهو يتلوى بالعذاب واألل  

 خبر بالقبر حيث وضعوه، خبر كيف قام مب جديد. 

 المحبة في تلك القصة رقيقة أوضح ما رأيت على اإلطالق 

 أمكث ودعني أبكي بينما تهم  "دفعت المحبة الفدية ألجلي".

  

 Globalمليار مسل  بدون المممسميمح فمي  ٥,١تحفزنا حقيقة وجود 

Initiative   على المشاركة النشطة في إعالن اإلنجي . يهلك ما يزيد عمب



 

 شخص ٠٠٢,٢٢٢موزمبيق: عنف الجهاد، تشريد 

الناس على المهمروب ممب ممنمازلمهم ،  وحشيأجبر العنف الجهادا ال

ولكب اآلن دفع الجو  البعض في مموزممبميمق إلمى المممخماطمرة بمحميماتمهم  

 أو حتى مواالة الزراعة.  –والتسل  إلى مساكنه  القديمة لجمع الطعام 

شخص بفع  التمرد المتطرف المذا   ٠١٢,٢٢٢تشرد ما يقرب مب 

امتد لثالث ِنوات في شمال موزمبيق. بعضه  انمتمقم  لملمعميمر ممع أِمر 

مضيفة، آخرون يعيشون في أماكب إيواء ممقتة، بينما اِتقر آخمرون فمي 

قرى آمنة حديثة البناء. لكب النقص الشمديمد فمي المغمذاء دفمع المقملميم  ممب 

ما ألا شميء يمممكمنمهم    ِ الشجعان إلى العودة إلى منازله  المقمديمممة المتممما

  Africa Newsأخبار أفريقيا  –الحصول عليه. 
 

 نيجيريا: قتل أحد شيوخ الكنيسة 

قالت مصادر إن رعاة ماشية مب الفوًلنمي قمد قمتملموا شميمخ كمنميمسمة 

فبرايمر.  ٥٠واختطفوا ثالثة مسيحييب آخريب في شمال غرب نيجيريا في 

 ٠١قت  رعاة ماشية مب الفوًلني المسلميب ماطي ِاني ويبلغ مب العمممر 

ا   وهمو شميمخ بلم"المكمنميمسمة اإلنمجميملميمة لمربمح   –رمي ا بمالمراما   -عام 

ممارابمو بمممديمنمة -( في هجوم بمقمريمة كمادابموكمي دانECWAالجميع" )

ا  المقم    –قال ابنمه   –كنكارة بوًلية كاتسينا حوالي الساعة الواحدة اباح 

ما :  علي ماطي. قال الق  ماطي  اخمتمطمفمت "عصمابمات المفموًلنمي" أيض 

إبراهي  ًلوال وممار راهيال وحفصات يوِف عالوة على إطمالق المنمار 

على دانجوما ِاني ماطي الذا كان يتلقى المعمالف فمي المممركمز المطمبمي 

الفيدرالي في مدينة كاتسينا. قال إن الضحايا كانموا جممميمعمهم  مسميمحميميمب 

 وتربطه  الة قرابة.

كانت نيجيريا هي الدولة التي قُتَِ  فيها أكبر عمدد ممب المممسميمحميميمب 

( بمعمدد ٠٢٠٢أكمتموبمر  -٠٢٥٢بسبب ديانته  في العام الماضي )نوفمبر 

حسمب مما ورد   –  ٠٢٥٢في عام  ٥,٠١٢بعدما كان العدد يبلغ  ٠,١٠٢

التابعة لممِسة الدع  المسيحية       ٠٢٠٥لعام   World Watchعب قائمة 

  أخبار العالم اإلسالمي

Open Doors.    حسب الحصر الشام  ألعمال العنف، كانت نيجيريا فمي

المرتبة الثانية فقط بعد باكستان وتلت الصيب فقط في عمدد المكمنمائم  المتمي 

 Morning Star News –، حسب ما ورد بالقائمة. ٠١٢هوجمت أو أُِغلقت، 
   

 إيران: الشخصيات الكرتونية ينبغي أن ترتدي الحجاب

بم ن المنمسماء فتوى أادر الزعي  األعلى اإليراني آية هللا علي خامني 

في أفالم الكرتون والرِوم المتحركة ًلبمد أن تمظمهمر ممرتمديمة المحمجماب، 

نقال  عب وكالة تسني  اإلخبارية اإليرانية. "بالرغ    –  العربيةحسب ما قالته 

مب أن ارتداء الحجاب في مث  هذا الوضع اًلفتراضي غيمر ممطملموب فمي 

في أفالم الرِوم المتحركة مطلوب بسبمب بالحجاب حد ذاته، لكب اًللتزام  

 حسب التقرير.   IranWireاقتباس  –" الحجابعواقب عدم ارتداء 

ِمنمة، أُجمبِمرت المنمسماء  ٤٢منذ اندًل  الثورة اإليرانية اإلِالمية مب 

على تغطية شعرهب بغرض اًلحتشام. يت  تموبميمخ أو تمغمريم  المُممخماِلمفمات 

عالنية أو القبض عليهب. كما تتحرش بهب وتستهمدفمهمب "شمرطمة اآلداب" 

ا بل"جشت إرشاد".      Jerusalem Post –اإليرانية التي تُعرف أيض 

 باكستان: متهم بـ"التجديف" يُفرج عنه بكفالة 

أفرجت محكمة الهور العليا بكفالة عن متهم مسيحي يبلغ من العععمعر 

عاما بعد عامين من اتهامه حسب قوانين التجديع  بعبعاكسعتعان بسعبعب  ٠٢

قعاا   –الزعم بنشره لصورة دنسة ععلعم معواقعت العتعواصعا االجعتعمعاععي 

 محاميه.

أصعبعن نعبعيعا مسعيعن  ٠٢٠٢في الحبس منذ القبض عليه فعي ععام  

في باكستان بعدما اتهمه صديق  ٠٢أصغر شخص أِتُِهم بالتجدي  في سن 

مسلم "بمشاركة" و"اإلعجاب" علم فيسبوك بصورة تزعم التجدي  ععلعم 

أقدس مكان في اإلسعمم  ويعقعت فعي معكعة بعالعمعمعلعكعة العععربعيعة   –الكعبة 

سعنعوات. ا ن تعم  ٠٢ُحِكم عليه بالسجن لمعدة  ٠٢٠٢السعودية. في عام 

ا ععلعم  تعليق الحكم علم مسين وهو حر طليق إلعم أن يُعتعخعذ قعرار بعنعا  

 –استئنافه. إذا تم تأييد الحكم سو  يعود إلم السجن الستكماا ععقعوبعتعه. 
Morning Star News 

٠  



 

يساعدوننا على فه  الحياة. مب خالل القصة، نستطيع أن نرى أنمفمسمنما فمي 

ا ما نتخي  أنفسنا في قصص اآلخريب ونجد حلوًل   حياة الشخصيات، وكثير 

 لمشاك  الحياة. تساعدنا القصص على اختبار أحزاننا وأفراحنا. 

% مب محتوى الكتاب المقدس ُكتَِب بصيغة ِردية أو ١١حوالي 

% مب الناس أابحوا متعلميب شفوييب، ١٢قصصية. يُقال إن اليوم حوالي 

مما يعني أنه  ِواء كانوا يستطيعون القراءة أم ًل، فه  يفضلون التَعلَّ  عب 

 طريق اًلِتما . 

البعض يتجنب رواية القصص مع المسلميب، ويفضلون الحقمائمق 

الالهوتية الكبيرة. ربما يعتقدون أن المقمصمص ًل تصملمح إًل لملمتمرفميمه أو 

لألطفال. آخرون يعتقمدون أن المقمصمص ًل تُمروى إًل لمممب ًل يسمتمطميمع 

القراءة. يعتقد البعض أنه  ًل يسمتمطميمعمون روايمة المقمصمص ممثم  هممًلء 

 المدربيب لتلك الوظيفة. 

ًلِتخدام القصص في خدمة المممسملممميمب همو أن السبب األفض  

يسو  قد فع  ذلك. خبرتي تقول إن معظ  الباحثيب الممسملممميمب لمب يمقمرأوا 

إلمى الشمغمف فمي ِميمسمتمممعمون الكتاب المقدس في بادئ األممر، ولمكمنمهم  

 أاواتنا ونحب نروا القصة التي نحبها.  

 رواية القصص الكتابية حسب التسلسل الزمني

؟" اعمتمدنما أن يمخمتمار  ربما تس ل: "أية قصة ينبغمي أن تُمروى أوًل 

الراعي قصة كتابية مختلفة كم  يموم أحمد، ولمكمب ذلمك ًل يمتمنماِمب ممع 

الشخص الذا ل  يتلقَّ رِالمة المكمتماب المممقمدس. تشمجمع روايمة المكمتماب 

المقدس بالتسلس  الزمني على ِرد قصمص المكمتماب المممقمدس بمتمرتميمب 

حدوث وقائعه. يعني ذلك البدء بسفر التكويب ولي  إنجي  يوحنا. يمحمتماف 

المسلمون بصفة خااة إلى اًلِتما  إلى القصص الحقيقية ألنبيائه  مث  

إبراهي  ونوح ويعقوب ويوِف وموِى. يمحمتماجمون إلمى رليمة المكمتماب 

المقدس كقصة واحدة مترابطة مب السماء. مب أج  المساعدة في إعمدادك 

ًلِتخدام األِلوب السردا )رواية المقمصمص( انمظمر قمائمممة المممصمادر 

 الموجودة في نهاية هذا المقال. 

 مثال: قصة الخليقة

، ٠-  ٥خماامة األامحماحمات ممب   –لذلك نبدأ بسفر التكويمب  . أوًل 

يحتاف المسلمون لسما  الح  الذا قدمه هللا لمشكلة خطية البشر. يتضمب 

السيناريو المقترح أدناه النقاط الرئيسية، ويمممكمنمك أن تضميمف تمفمااميم  

 أخرى. 

في البدء خلق هللا الكون، وكان روح هللا موجود ا. خلق هللا ك  شميء 

في ِتة أيام مب خالل كلمته المنطوقة. مع نهاية األيام السمت، أطملمق هللا 

على ك  شيء "حسب جد ا". كان البشر آخر ما خلق هللا، وقد وضعه  في 

أَثِْمُروا َوٱْكثُُروا َوٱْممأَلُوا ٱأْلَْرَض، َوأَْخِضمعُموَهما".   جنة مثالية وقال له  "

لقد خلقنا هللا ألنه أراد أوًلد ا يختاروا أن يحبوه وتكون لمهم  شمركمة ممعمه. 

ا تطلب طاعة آدم وزوجته ألمر واحد فقط  أن يمخمتماروا   –أعد هللا اختبار 

ا. أعد هللا ذلمك اًلخمتمبمار ألنمه أراد أن يمجمعملمهم   ا أخالقي ا احيح  اختيار 

 ، ألنه ًل يُرِغ  أحد ا على طاعته. بحريةيختارون طاعته 

غالب ا، لقد فش  كالهما في اًلختبار. لقمد اِمتمممعموا إلمى   كما تعرفون

إبلي  ولي  هلل. بعد عصيانهما، خافا مب التقاب  مع هللا وحاوًل اًلخمتمبماء 

منه ألنهما عرفا أنهما كانا عريانَيب. أفسمدت خمطميمتمهممما أو عصميمانمهممما 

شركتهما مع هللا. عرف هللا أن ذلك ِيمحمدث وكمان بمالمفمعم  لمديمه خمطمة 

ِ ا.  للنجاة. كي يستر هللا عرا الرج  وامرأته، ذبح حيوان ا ليصنع لهما لبا

وضع ذلك األِاس لمبدأ أن الخطية ًل يسترها إًل ِفك الدم. ثم  لمعمب هللا 

إبلي  الذا ظهر على هيئة حية أثناء الغواية. انفص  آدم وحواء عمب هللا 

أبيهما بعد أن ُطردا مب الجنة كي يعيشا خارجها. انتهت حياتهما المجمديمدة 

وتحلملمت أجسمادهممما وأامبمحمت تمراب ما ممرة والصعبة بالموت الجسدا، 

أخرى. لكب هللا وعد الناس بالنصرة األخيرة على إبلميم  عمنمدمما يسمحمق 

نس  المرأة رأس الحية ويدمرها في المستقب . يممب المسيحيون أن تملمك 

كانت نبوءة بمجيء يسو ، فهو وحده الذا يستطيع أن يحرر المنماس ممب 

مبرهن ا عملمى أنمه المممسميما ألنه ِفك دمه ومات وقام ثانية ، ِلطان إبلي  

  الموعود به.  

 يحكي باقي الكتاب كيف أنقذ هللا وِينقذ الناس ممب ِملمطمان إبملميم .

 –الذا يُسمى العمهمد المقمديم    –يسرد لنا الجزء األول مب الكتاب المقدس 

ذريته ليكونوا عائلة المسيا األرضية، أما المجمزء كيف اختار هللا إبراهي  و

٤  

 أسلوب رواية القصص للوصول إلى المسلمين

٥تابع     



 

يحكي لنا كيف عماش يسمو ، المممسميما، وكميمف   –العهد الجديد   –الثاني 

ه الناس نحو أبيه  السماوا.   وجَّ

ل  يسمع معظ  المسلميب أبد ا النسخة الصحميمحمة ممب تملمك المقمصمة 

األولى مب الكتاب المقدس. رد ا على تملمك المقمصمة، قمد يشمرحموا لممماذا 

المسيحيون مخطئون. ًل تشعروا باإلهانة، فقط اعمرضموا روايمة قصمة 

ربما في اًلجتما  التالي. بممما أن المممسملممميمب يمنمظمرون إلمى   –أخرى 

إبراهي  على أنه عمالق روحمي، اعمرض أن تمروا إحمدى قصمصمه، 

والتي تكشف عب التمحمديمات المتمي واجمهمهما  ٠٠أو  ٥٠ربما مب تكويب 

ومسيرة إيمانه. عندما يبدو على اديقك المسل  أنمه مسمتمعمد، ارِو أحمد 

أمثال يسو  العظيمة. اطلب مب الروح المقمدس أن يمقمودك، لمكمب اهمتم  

( أوالمرجم  ٥١برواية القصص عب الخطاة  مث  اًلبمب الضمال )لموقما 

-٢:  ٥١( أوالفريسي والعشار )لموقما ٠٥–٥٢: ٥٠الغني ولعازر )لوقا 

(. إن كان اديقمك يمحمتماف إلمى ٠٥-٥٠: ٥٠( أو الغني الغبي )لوقا ٥٤

الشفاء أو الحرية مب القيود الشيطانية، ابحث عب قصة تظهر أن يسمو  

يستطيع وِيسد تلك اًلحتياجات. اعرض أن تصلي مب أج  احتياجاتمه 

 احتياجاتها.  

 ثالث شهادات عن استخدام رواية القصص

دعوني أشارك معك  ثالث شهادات عب أشخا  اِتخدموا روايمة 

القصص الكتابية في عالقته  مع المسلميب. اكمتمشمف هممًلء المخمدام أن 

ن اآلخمر، المعمالقمة  ِ قصة هللا أابحت حقيقية بالنسبة للمسلميب. أما المكو 

فمهمو ِميمفمتمح لمك   –الشخصية التي تنمو مع الشخص الباحث عب الحق 

 أبواب ا كي تشارك قصة يسو . 

 الفوًلني مع موضو  الرعاية فه  وتواا  

إلى شمال نيجيريا لتدري  اإلنمجملميمزيمة كملمغمة  في شبابهاذهبت آن 

ثانية. أثناء تناولها الطعام مع تالميذها المسلميب، كمانمت تمقمرأ وتمنماقمر 

قصصا كتابية باإلنجليزية. أحد التالميذ الفوًلني قدمها لعائلته المممممتمدة. 

بعد أن نالت احترام قادة المجتمع، أجابت على أِئملمتمهم  بشم ن المكمتماب 

المقدس ويسو . اِتخدمت قصصه  الشعبية كمعبر لمناقشة العمديمد ممب 

النصو  الكتابية. توالت آن إلى النساء الالتي ِاعدنها في تعلم  لمغمة 

الفوًلني وشرحب لها أِلوب حياته . لقد تعرفت على عاداته  وربمطمت 

 بينها وبيب القصص الكتابية.  

ظ  الفوًلني يبحث باِتمرار عب مرعى جيد لمواشيه . يسمافمرون 

كعشائر  قبَِ  القلي  منه  المسيحية. كلما عرفت آن المزيمد عمب المنماس، 

وجدت طرقا بها تُظهر لرعاة الماشية أنه  مهمون لمدى هللا. شماركمتمهم  

ا خماامة فمي تماريمخ  بالكثير مب القصص التي لعب فيها المرعماة أدوار 

 الكتاب المقدس. 

رأت أن اًلهمتمممام تمكنت آن مب تحسيب احة الحيوانات باألدوية. 

بمواشيه  كان الطريق لقلب الفوًلني. عندما ناولت األدوية ألبمقمار أحمد 

االمسنيب، قال لها: "اآلن عرفت أنك    تحبيننا".  حق 

ا للفوًلني، قال أحد قادة الفوًلني إنمه يمريمد   في نهاية ممتمر ُعقد خصيص 

ا مب المجتمع المسيحي. لقمد اِمتمممع إلمى المقمصمص ممب  أن يصبح شعبه جزء 

كتابه  المقدس ورأى اهتمامه  بشعبه. عملمى أا حمال، كمان بمعمض األنمبميماء 

ا. 1العظماء عنده ، رعاة ماشية أيض 
  

أنفقت آن وقت ا في التعرف عملمى السمكمان المممحملميميمب وقصمصمهم . بمهمذه 

الطريقة اِتطاعت أن تربط بيب قصصه  وقصة هللا. ربط قصمصمهم  بمقمصمة 

 إبراهي  في الكتاب المقدس ِاعد في تغيير نظرة الناس إلى الحياة. 

 اندوق الصوت

، اكتشف زوجيب مبشريب ِويسرييب أداة مميَّزة للواول إلى منذ ِنوات

كانت تلك األداة هي جهاز اوتمي البدو الطوارق األُمييب في احراء أفريقيا. 

الجهاز باللغة التماشقية.   –على شك  اندوق مسج  عليه قصص حياة يسو  

مقبض  بحيث عندما تدفعه، يتكل  الصندوق! بحر  قام الزوجان بتموزيمع به 

األجهزة وتابعا باِتمرار كي يريا ماذا ِتكمون المنمتمائمه. فمي يموم مما، ركمب 

طارق جمله متجها إلى القرية البعيدة التي كان يسكمب فميمهما المزوجمان. ًلحم  

َريب اندوق اوتي متهالك معلق على قرن ِرف الجم  بدون مقمبمض.  المبش ِ

عندما ِ ًل الرج  العجوز إذا كان قد اِتمع إلى القصص، قال لمهممما: "نمعم ، 

وأُعجبت بقصة يسو ، ولكب المقبض انكسر ول  أِتطع ِما  بماقمي المقمصمة 

١  

 أسلوب رواية القصص للوصول إلى المسلمين



 

أبد ا. أيمكنكما أن تخبراني بما حدث ليسو  أيا كمان؟" وبمالمطمبمع فمعمال 

 ذلك!

 رواية القصص في أمريكا

ا بمقمصمة يسمو  وإشمبما   نمفم ، ثم   ١٢٢٢شاركت جوا ممخر 

ممع امديمقمتمهما   –  ٥٤كمالهممما ممب ممتمى   –بطرس يمشي على الماء 

فاتيما*. هي مسلمة مب جنوب آِيا وتُدِرس اآلن الفيزياء فمي جماممعمة 

ا تزوجت مب أمريكي ملمحمد. بمعمد اِمتمئمذان  اغيرة في أمريكا. ممخر 

فاتيما، اختارت جوا تلك القصة للت كيد على أنمه حميمنممما نمنمظمر إلمى 

يسو ، يستطيع أن ينقذنا. كانت جوا قد شاركمت فماتميممما بماخمتمبمارهما 

بالفع  وكانت تعرف فاتيما منذ ِنوات. مب الواضح أن فاتيما ل  تسمع 

القصة مب قب  ول  يكب لديها أِئلة، لكنها تعلمت عمب ِملمطمان يسمو  

على الطبيعة. ِتستمر جوا في رواية المزيد مب القصمص وِمتمتمرك 

وقت ا هلل ليعم  في قلب فاتيما. يوضح ذلك الجزء الصعب مب الوامول 

إلى المسلميب أن األمر يتطلب وقت ا وحكمة. أنا منمتمظمر ِممما  أخمبمار 

2اجتماعهما القادم.
 

 خاتمة

عادة ما يتطلب تغيير المسلميب لنظرته  ليسو  اِتماعه  وفهمه  

وإيمانه  بمجموعة جديدة مب القصص. تكشف قصص الكتاب المقدس 

عب قوة محبة هللا المغيرة للحياة. يمكننا جميع ا أن نكون جزءا مب تملمك 

 قصص يسو  التي ًل تشيخ أبد ا. رواية المجهودات عب طريق 

 *اِ  مستعار

 

 مصادر لرواية القصص الكتابية حسب التسلسل الزمني

www.olbi.world  

الدورات المتاحمة المصادر الدورات الكتاب المقدس. ادخ  على 

ِمفمر أعمممال   –  ٠و ٥األنماجميم    –  ٠و ٥حالي ا: العهد المقمديم  

درس مع القصص الكتابية المداعمممة لمهم   ٥٢٢الرِ . يتضمب 

 حسب التسلس  الزمني. 

www.teachusthebible.com/LessonChooser.php  

قصة كتابية حسب التسلس  الزمني مب الكتاب  ٢٠إجمالي 

 المقدس ب كمله. 
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 ملف الصالة الشخصي

 الجاوانييب بإندونيسيا  بيسيسير لور

 مليون نسمة ٠١عدد السكان: 

 % منه  مسلميب٢١

 

 

ه  جماعة عرقية فرعية جماوانميمة  بيسيسير لورإن شعب 

مسلمة متميزة. تسكب هذه الجماعة القرى التي تمتد جنوب ما ممب 

شمال بحر جاوة إلى الجبال التي تغمطمي ثملمثمي طمول جمزيمرة 

جاوة. معظمه  مزارعون أو ايادون، ولكمب اًلتمجماه السمائمد 

هو السعي للتدريب على المِحمرف المحمضمريمة والمريمفميمة ذات 

 التنو  المتزايد في أرجاء إندونيسيا.

الديانة اإلِمالمميمة  بيسيسير لوريعتنق تقريب ا جميع شعب 
السنية، ولكب تت  ممارِة المعتقدات الروحانية الصوفية عملمى 
نطاق واِع. يسعى معظ  الجاوانييب التقليديميمب إلمى ممممارِمة 
اإلرشادات التسعة التي وضعها ك  ممب ِمنمب جمعمفمر وِمنمب 

وهما اثنان مب المبشمريمب المممسملممميمب األاملميميمب   –كاليجاجا 
التسع الذيب أتوا باإلِالم إلى ِاح  جاوة الشمممالمي وقمبمورهم  

 مكرمة هناك إلى هذا اليوم.  

  

 نقاط الصالة: 

  الوا مب أج  أن تقود كنيسة إندونيسميما المطمريمق وأن
 . بيسيسير لورتعلب عب حنان المسيح تجاه شعب 

  ." الوا مب أج  توزيع على نطاق كبير لل"فيديو األم 

   الوا مب أج  أن تُعطى أحالم ورلى لملمبماحمثميمب ممب
 . بيسيسير لورشعب 

  الوا مب أج  المزيد ممب المتمنمزيم  لملمكمتماب المممقمدس
 المسمو . 

  الوا لكي تخترق المبمراممه اإلذاعميمة المتمي تسمتمهمدف
 قلوبه . بيسيسير لورشعب 

 

الجاوانييب، تصفح  بيسيسير لور*لمزيد مب المعلومات عب 
www.joshuaproject.net  

http://www.olbi.world
http://www.teachusthebible.com/LessonChooser.php
http://www.joshuaproject.net


 

 رجاًء، صلوا من أجل: – ٠٢٠٢مايو  ٠الجمعة 

مايو. اطلبوا مب الرب أن يخلق جوعا في قلوب المسلميب يقود  ٥٠وهو ينهي الثالثيب يوما لشهر الصوم، رمضان، في المجتمع اإلِالمي حول العال  ...

 إلى الحق عب يسو . 

الوا مب أج  المممنيب المسيحييب الذيب يبتكرون ُطُرقا خالقة لل"إعالن مليون نسمة في دولة اإلمارات العربية.  ٥،٤مدينة الخارجة، وتعدادها ...

 اإلنجي ."

عاما، ت  اختطافها  ٥٠ضحايا اًلعتداء على األطفال والضغط ًلعتناق اإلِالم. فرح وهي تبلغ مب العمر  المحاك  في باكستان أن تهب العدالة للفتيات،...

 عاما.  ٤١وتزويجها قهرا لرج  مسل  عمره 

 رجاًء، صلوا من أجل: – ٠٢٠٢مايو  ٢١الجمعة 

لقد شاهد "فيل  يسو " وتجاوب مع الدعوة بقبول المسيح. هو يطلب قائال، "الوا مب أجلي. أبي المسل  يزع  أني مسكون بالشياطيب بواندال مب أوغندا. ...

 وقد طردني مب البيت، ويتعهد بقتلي إذا عدت."

المشرديب إلى اآلن مب بعد تفجير مرف  بيروت في أغسط  الماضي. يسعى المرِلون أن عشرات األلوف مب اللبنانييب، مب المسيحييب والمسلميب، ...

 يكونوا أيدا وأقدام هللا لهمًلء المشرديب في هذا الوقت الصعب.

 الذيب يَِصلون على اإلنترنت للموارد العربية التي تقدمها خدمة مكتبة مسيحية. في وقت قصير ت  تنزي  أكثر مب ألف كتاب. المسلميب المتحدثيب بالعربية...

 رجاًء، صلوا من أجل: – ٠٢٠٢مايو  ٠٢الجمعة 

قرروا أن يتبعوا المسيح. أكثر مب مليون أويغور قد حبسته  الحكومة الصينية ووضعته  في معسكرات ايني أويغور مب أا  مسل   ١٢٢أكثر مب ...

 "إعادة تعلي ." 

ك  همًلء المممنيب بالمسيح الجدد جالوا إلى اإليمان  الالجئيب األفغان واإليرانييب العابريب حديثا إلى اإليمان والموجوديب في جزيرة ليسبوس اليونانية....

 مب "معسكرات اًلِتقبال" في جزيرة ليسبوس.

للجماعات اإلِالمية اإلرهابية في جمهورية الكونغو الديمقراطية. مذابح ًل تَعرف الهوادة ضد المدنييب، الكثير منه  مسيحييب جفاف مصادر التموي  ...

 وقد أرهبت الجزء الشرقي مب الجمهورية.

 رجاًء، صلوا من أجل: – ٠٢٠٢مايو  ٠٢الجمعة 

الذيب يمِسون مشروعا "لتطوير المجتمع" والذا يستهدف تواي  الخبر السار إلى تلك البالد ذات العامليب في طاجكستان وكورجستان وكازخستان ...

 مليون نسمة. ٠٤األغلبية المسلمة، والتي يبلغ تعداده  معا 

تنته مقاطع فيديو للتراني  المسيحية والشهادات بلهجة عربية تستهدف المسلميب في شمال  فريقا في تون  يعم  في مشرو  إنشاء افحة إلكترونية...

 أفريقيا.

الذيب يعملون أِاِا في ثالثة مراكز، حلب وطرطوس ودمشق. هدفه  هو تواي  الكتاب المقدس إلى  –العامليب في دار الكتاب المقدس بسوريا ...

 األماكب المتطرفة. بسبب القالق  في البالد، التهديد والعنف يشكالن عائقا يوميا.

 

١
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  ٠٢٠٢/ يونيو مايوعدد 

صالة  الطلبات     

َل ُك  ِ َشْيٍء أَْن تُقَاَم ِطْلبَاتب َوَالََواتب َواْبِتَهاًلَتب َوتََشكَُّراتب ألَْجِ  َجِميعِ النَّاس.     فَ َْطلُُب أَوَّ

(٥: ٠تيموثاوس ٥ ) 



 

 

رجاًء، صلوا من أجل: – ٠٢٠٢يونيو  ١الجمعة   

 –تضع المسيرة تركيزا شديدا على شخص وألوهية المسيح  المسلميب المتحدثيب باللغة األردية وخااة في باكستان والذيب يصلون لموارد "المسيرة."...
 وهي بالتحديد المنطقة التي يحتاف المسلمون فيها إلى الحق. 

مليون نسمة، جميعه   ٥،١الذيب يسعون أن يكونوا ملحا ونورا لجيرانه  المسلميب. تعداد الشيشان  المسيحييب القالئ  مب جمهورية الشيشان الروِية...
 تقريبا مسلمون. 

 ٥٠,٢٢٢وه  ينتجون ويوزعون تسجيالت الكتاب المقدس باللغات الكثيرة الموجودة في هذا البلد في أكثر مب ِالمة فنيي التسجي  في إندونيسيا ...
  ٪ منه  مسلمون.١٠مليون نسمة،  ٠١١جزيرة. تعداد ِكان إندونيسيا 

رجاًء، صلوا من أجل: – ٠٢٠٢يونيو  ٢٢الجمعة   

مليون نسمة، منه   ٤١تشع "الواحة" بنور المسيح للجماعات المهاجرة المسلمة في مدريد. تعداد إِبانيا   مجموعة الخدمة "الواحة" في مدريد بإِبانيا....
 ٪ مسلمون.٤

"أنا مممب. آخرون في المنطقة مممنون. ِوف يساعدنا أن يكون لدينا عددا أكبر مب الكتب  خدمة مسيحية تتجاوب مع هذا الطلب في أفغانستان:... 
 المقدِة." 

"المعهد" يقدم فصول تعلي  اإلنجليزية كلغة ثانية وأغلب الفصول مب الطلبة ٪ مب ِكانها مسلمون. ٢١خدمة "المعهد" في مدينة بالشرق األوِط ...
 المسلميب الذيب يستعدون للدراِات العليا. 

رجاًء، صلوا من أجل: – ٠٢٠٢يونيو  ٢٢الجمعة   

التي تعم  بيب الالجئيب السورييب والعراقييب منذ ِنيب. تقريره  ينص: "اًلِتجابات لإلنجي  مشجعة، خصيصا بيب نعمة مستمرة للكنائ  في األردن ...
 المسلميب."

كي يستطيعوا أن يجتمعوا للتلمذة والتشجيع. يبلغ  –الذيب أتوا إلى اإليمان في العقد األخير الممتلئ بالصراعات المممنيب مب خلفية إِالمية في ليبيا ...
 ٪ منه  مسلمون.٢١مليون نسمة،  ١تعداد ِكان ليبيا 

. الوا كي يستطيع المممنون أن يشاركوا ٠٢٠٠والتي ِتكون في الدوحة بقطر في خطط الكرازة التي توضع اآلن لنهائيات ك س العال  في كرة القدم ...
  ٪ مسلمون.١١مليون نسمة، منه   ٠،١إيمانه  مع الرياضييب والضيوف. يبلغ تعداد ِكان قطر 

رجاًء، صلوا من أجل: – ٠٢٠٢يونيو  ٠٢الجمعة   

حيب  ٠٢٥٤مخي  ًلجئيب في كردِتان والتي ت وا آًلف اليزيدييب الذيب فروا مب ِنجار عام  ٥١المشاركيب في اِتمرار واول الخدام المسيحييب ...
 اجتاحت داعر المنطقة. يدمه اليزيديون بعض المعتقدات اإلِالمية مع الزردشتية. 

مليون نسمة، منه   ٠،١بإرِال مرِليب وتزويده  بالمساعدات المادية وبناء مساجد. تعداد ِكان ألبانيا ألبانيا حيث يحاول اإلِالم إعادة تبشير البالد ...
 ٪ مسلمون. ١١

مليون  ٠مليون نسمة، منه   ١٢والذيب يحاولون تبشير المسلميب في الجزء الجنوبي مب البالد. يبلغ تعداد ِكان تايالند ...مجموعات الخدمة في تايالند 
 مسلمون، وأغلبه  يعيشون في الجزء الجنوبي مب البالد.

  كا األسما  الشخصية في طلبات الصمة ليست األسما  الحقيقية لألشخاص *
 

١  

 تََشفَّعْ 

  ٠٢٠٢/ يونيو مايوعدد 

صالة  الطلبات     

  تََشفَّْع مجلة تصدر ك  شهريب
PO Box 2730  Springfield, MO 65801-2730    1-866-816-0824 (toll-free) 

www.reachingmuslimpeoples.com   


