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. في 11ااعمالل تفتح االكتابب على لإإنن كانن لدديیكك نسخة منن كلمة االهھنا٬، ووااتمنى اانهھا لدديیكك٬، ااسمح لي اانن ااددعووكك 
االعظظة ااآلخيیررةة كانتت لدديینا االفررصة لنفكرر بحيیاةة شخصص ووااحدد مع ااالنجيیلل االعالمي٬، ووكيیفف يیمكنن لحيیاةة كلل منا 

يینا ككنيیسة اايیمانن هھھھوو اانن اانن تؤؤثرر في ااألممم لمجدد هللا ووبنعمة االمسيیح. ووتكلمنا عنن ااالختبارر االرراادديیكالي؛ ووتحددْ 
نددخلل هھھھذذاا االعامم بهھذذهه االعناصرر االخمسس.  

 
نني اارريیدد اانن ااكوونن بعيیدًداا قددرر ررااجع ااألمرر مررةة ااخررىى٬، اانن ااحثكمم جميیًعا. اارريیدد اانن ااشدددد مررةة ااخررىى اااارريیدد اانن اا

–ااالمكانن عنن االنززعة ااالخالقيیة  االتي تنقصص االمسيیحيیة االى مجرردد الئحة منن االووااجباتت٬، وومنن ااالنجاززااتت. اارريیدد  
–اانن ااكوونن بعيیدًداا قددرر ااالمكانن عنن االنززعة االقانوونيیة  اامامم هللا يیتووقفف على ما نفعلهھ.االتي تعتبرر اانن مثوولنا    

 
اانهھ بررهه االعاملل فيینا   بما نفعلهھ نحنن. ااذذااً ح االكاملل. ووبررنا مووجوودد فيیهھ هھھھوو٬، المثوولنا اامامم هللا مبني على برر االمسيی

بنعمتهھ هھھھوو.  
 

تحددثنا في االعظظة االسابقة عنن خمسة عناصرر مختلفة نوودد اانن نقددمم ذذووااتنا لهھا ككنيیسة ووكعائالتت في هھھھذذهه االكنيیسة 
االعامم. اارريیدد اانن ااصلي للعالمم ااجمع. تحددثنا عنن كيیفف يیمكننا اانن نؤؤثرر٬، وونكوونن منخررططيینن بعملل هللا في كلل لهھذذاا 

في االعامم  ذذلكك؟ لذذاا سنصلي للعالمم ااألجمع اامة على ووجهھ ااألررضض وونحنن جاثيیيینن على رركبنا. ااذذاا لما ال نفعلل
مرركززةة.وومددةة عتاالمقبلل. سنقوومم بصالةة م  

 
في االعامم االمقبلل٬، بددًء منن كانوونن االثاني٬، لنصلل االى سفرر االررؤؤيیا. سنقررأأهه منن  ثانيًیا٬، اارريیدد اانن ااقررأأ االكلمة كلهھا

جمووعاتت صغيیررةة٬، ووكعائلة اايیمانن. االجلددةة االى االجلددةة ووسننظظرر االى قصة االكتابب االمقددسس كأفرراادد٬، كعائالتت٬، كم
نسيیرر عبرر االكلمة لكي نعررفف هللا بعمقق وولكي نكوونن على شبهھ االمسيیح منن خاللل كلمتهھ. س  

 
كجماعة خاللل االعامم االمقبلل. ووثالًثا٬، اارريیدد اانن ااضحي بمالي لهھددفف معيینن. ااألمرر يیتعلقق بما سنقوومم بهھ ككنيیسة 

 مننقدديیمم االمالل ت منن نتمكنن حتى أأنفسنا على أأقلل ققانفااالوو للتضحيیة سعيیناسنقددمم للكنيیسة ميیززاانيیة نهھائيیة٬، حيیثث 
.االعالمم في االملحة وواالمادديیة االررووحيیة االحاجة أأجلل  

 
سنفعلهھ ككنيیسة. اانن نقوولل ااننا سنفعلل ذذلكك في حيیاتنا االفرردديیة وواالعائليیة لسنة ووااحددةة في مسيیحيیتنا في ااذذاا هھھھذذاا ما 

هھھھذذهه االحضاررةة. اانن نضع حدًداا للصررفف االمالل على اانفسنا؛ اانن نبذذرر ااقلل ما يیمكنن على اانفسنا لكي نقددمم ااكثرر ما 
في االعالمم. يیمكنن منن حيیاتنا ووحيیاةة عائالتنا منن ااجلل االحاجة االررووحيیة وواالمادديیة االملحة  
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% منن حيیاتنا هھھھنا في هھھھذذهه االمدديینة٬، 98رراابًعا٬، اارريیدد اانن اامضي ووقتي في مكانن آآخرر. تكلمنا عنن كيیفف نمضي 
لكنن كيیفف سيیبددوو ااألمرر لكلل ووااحدد منا إإنن ااعططيینا نهھايیة نتلمذذ منن جميیع ااألممم االمووجوودديینن في هھھھذذاا االمكانن. 

–ااسبووعع٬، ااوو ااسبووعع كاملل  –% منن ووقتنا 2حوواالي   في االعامم االمقبلل في مكانن آآخرر. إإنن كنا غيیرر قاددرريینن على  
ا االذذهھھھابب االى ااالباما. ااوو رربما لمكانن آآخرر في االوواليیاتت االمتحددةة٬، ااوو رربما مكانن ما حوولل ناالسفرر بعيیدًداا٬، يیمكن

االعالمم.  
 

يیدد هھھھناكك حاجة ررووحيیة وومادديیة ملحة حوولل االعالمم في مناططقق ااخررىى٬، لذذاا عليینا اانن نقددمم حيیاتنا لنشرر ااإلنجيیلل. اارر
اانن اامضي بعضض االووقتت في مكانن آآخرر.  

 
٬، لكنن كأعضاء ملتززميینن نقوومم بذذلكك ال فقطط مثلل االحررااسس ووااخيیرًراا اارريیدد اانن االتززمم بجماعة ناميیة متكاثررةة. نرريیدد اانن

في كنيیسة محليیة٬، ووااعمقق منن ذذلكك٬، لمجمووعة منن االمؤؤمنيینن االذذيینن نشارركهھمم حيیاتنا.  
 

اانكمم كنتمم تصلوونن لهھا خاللل هھھھذذاا ااألسبووعع. قائليینن ااننا ااذذاا تكلمنا عنن هھھھذذهه ااألموورر في االعظظة االسابقة٬، ووأأملل 
سنستسلمم للمسيیح بهھذذهه االططررقق هھھھذذاا االعامم. ااما االسؤؤاالل االذذيي اارريیددكمم اانن تسألووهه ألنفسكمم هھھھوو ماذذاا يیحصلل عنددما 

االمجتمع االذذيي يیعيیشوونن فيیهھ٬،  يیتشابكوونن ااأليیادديي ليیجلبووااتفعلل االكنيیسة ذذلكك؟ عنددما جماعة منن ااالخووةة ووااألخووااتت 
تي يیعيیشوونن فيیهھا٬، ووااألممم كلهھا لمجدد االمسيیح؟االمدديینة اال  

 
اانا على يیقيینن اانهھ عنددما يیتضامنن ااالخووةة ووااألخووااتت بهھذذاا االشكلل فأبوواابب االجحيیمم لنن تقووىى عليیهھمم. لذذاا ما اارريیدد اانن 

نتحددثث عنهھ هھھھوو كنيیسة ووااحددةة لإلنجيیلل االعالمي٬، ووكيیفف يیعملل كلل هھھھذذاا مًعا منن ااجلنا كمجتمع اايیمانن.  
 

ااننا سنمضي بعضض االووقتت نفكرر وونتحددثث عنن ووجهھتنا لأليیامم االمقبلة. ووهھھھذذاا ما اارريیدد ذذكررتت في االعظظة االسابقة 
ووااالصحاحاتت االتي تليیهھ٬، ووعلى صووررةة كنيیسة اانططاكيیا. 11فعلهھ بناًءاا على ااعمالل   

 
لكنن قبلل ذذلكك٬، اارريیدد اانن ااررجع للووررااء ووااخبرركمم عنن كنيیسة كووبا. اامضيیتت بعضض االووقتت في كووبا منذذ بضعة 

كاملل. االيیكمم كيیفف. بيینن مجمووعة منن ااألموورر٬، االيیكمم اامرر ااوولي.ااشهھرر٬، ووكووبا قلبتني بال  
 

–كنا في كووبا  –اامة شيیووعيیة   ووكنا في كنيیسة صغيیررةة في منززلل كووبي فقيیرر. ووتلكك االكنيیسة االفقيیررةة االصغيیررةة  
كنيیسة ااخررىى. فذذهھھھبنا لنززوورر ااحددىى االكنائسس االتي ززررعتهھا تلكك االكنيیسة. وواالكنيیسة االتي  60كانتت قدد ززررعتت 

وواالصووررةة هھھھي اانن ااالنجيیلل يینتشرر عبرر كلل تلكك االجززيیررةة كنيیسة ااخررىى.  25ززررناهھھھا٬، كانتت قدد ززررعتت بددووررهھھھا 
–اللل كنائسس تززررعع كنائسس. نظظرروواا االي٬، االيینا٬، مرراارًراا ووتكرراارًراا منن خ ووكأننا تعوويیذذتهھمم. كرررروواا ااألمرر مررةة بعدد  

مررةة بعدد مررةة.   
 

قالوواا "ال تكوونن االكنيیسة صحيیة اانن كانتت ال تتكاثرر" ووااوومئتُت بررأأسي٬، لكنن الحًقا اانتابني ذذلكك االشعوورر في 
يیازز ررعايیتهھا ال تتكاثرر. ال توولدد كنائسس ااخررىى. حتى ددااخلي٬، ألنهھ كانن علي اانن ااددرركك اانن االكنيیسة االتي لدديي اامت

نررااهھھھا في هھھھذذهه  في تارريیخ كنيیستنا كانن لدديینا محاووالتت لززررعع االكنائسس٬، لكنن ال شيء يیضاهھھھي االصووررةة االتي
كووبا. االكنائسس االفقيیررةة في  

 
–وواالططرريیقة االتي ووصفوواا بهھا ااألمرر٬، كانتت منيیررةة جدًداا. قالوواا  ع هھھھذذهه كلماتهھمم. قالوواا "نحنن نعيیشش في مجتم 
كلل مررحلة منن االحيیاةة اانن نبقى تحتت االسقفف.  شيیووعي٬، مما يیعني هھھھناكك سقفف فووقق ررؤؤووسنا. وواالهھددفف منن
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تخررجج ررأأسكك فووقق االسقفف٬،  ااننووططالما اانتت تحتت االسقفف٬، ال ااحدد يیالحظظكك وويیكوونن كلل شيء بخيیرر. لكنن مجرردد 
ال تعدد ااألموورر جيیددةة. لذذاا تبقي ااألمرر منخفًضا" قالوواا٬، "هھھھذذاا ما فعلناهه في االكنيیسة".  

 
جلبب ااالهھھھتمامم لهھمم. في اامج ضخمة باالشتررااكك مع االكنيیسة لنن ترروواا اامبررااططوورريیاتت كبيیررةة٬، مباني كبيیررةة٬، بررل

االووااقع٬، ااذذاا نظظررنا االى كووبا منن االخاررجج٬، قدد ال تررىى االكنيیسة االبتة حتى. قدد ال تررىى االكنيیسة حتى تتعررفف على 
االنارر. اانهھا االصووررةة نفسهھا االتي ررأأيیتهھا شعبهھا. ووعنددما تتعررفف على شعبهھا٬، ستددرركك اانهھمم يینشرروونن ااإلنجيیلل مثلل 

باألمرر نفسهھ. منن قبلل في شررقق أأسيیا٬، حيیثث االمؤؤمنوونن يیقووموونن  
 

ووكنا نتحددثث كشيیووخخ وونبحثث في االكتابب. ووبددأأنا نفكرر "حسًنا٬، صعددتت على متنن االططائررةة ووعددتت االى هھھھنا٬،  ثمم
اتت. يیتكاثرروونن عبرر في كنيیستنا بحسبب هھھھذذاا االسيیاقق٬، هھھھناكك ططررقق كثيیررةة تتكاثرر بهھا االكنائسس. عبرر االجامع

–ااألقررااصص االمددمجة  نضع االررااعي على ااألقررااصص االمددمجة في ااكبرر عدددد ممكنن منن ااألماكنن. تتكاثرر عبرر  
االفضائيیاتت. هھھھناكك عددةة ططررقق مختلفة. مووااقع٬، جامعاتت٬، فضائيیاتت٬، ااقررااصص مددمجة.  

 
لمختلفة في وواارريیدد اانن ااكوونن حذذرًراا هھھھنا٬، ألنهھ لدديي ااصددقاء يیررعوونن كنائسهھمم وويیستخددموونن بعضض هھھھذذهه االططررقق اا

لكنن قيیاددةة كنائسهھمم٬، وواانا ال ااقوولل اانن بعضض هھھھذذهه االططررقق سيیئة بحدد ذذااتهھا. وولستت ااقوولل اانهھا ال تليیقق اابدًداا بكنيیستنا. 
ال يیمكنني سوواا اانن ااططررحح االسؤؤاالل٬، "ماذذاا لوو لمم يیكنن لدديینا ااقررااصص مددمجة٬، ووماذذاا لوو لمم يیكنن لدديینا ميیززاانيیاتت عاليیة 

لنضع مئاتت ااآلفف االددووالررااتت في االفضائيیاتت؟"  
 

هھھھلل كنا سنستططيیع نشرر ااإلنجيیلل؟ ووااددرركتت اانن كلمة هللا ووررووحح هللا ووشعبب هللا كافيیيینن إلتمامم مأموورريیة هللا. هھھھمم 
خاصة في ااماكنن حوولل االعالمم حيیثث االموواارردد قليیلة جدًداا٬، ووررغمم ذذلكك ااإلنجيیلل يینتشرر كافيیيینن إلتمامم مأموورريیة هللا٬، 

سس. بسررعة. ااذًذاا رربما هھھھناكك عالقة بيینن االتلمذذةة ووبيینن ززررعع االكنائ  
 

وورربما االططرريیقة إلنماء االكنيیسة هھھھي عبرر مضاعفة االررجالل وواالنساء االمجهھززيینن لقيیاددةة االكنيیسة وولززررعع االكنائسس 
–في ااماكنن عددةة. هھھھذذهه هھھھي االحالل في كووبا٬، ووفي شررقق ااسيیا  اانهھا االصووررةة االتي اارريیددكمم اانن ترروونهھا في كنيیسة  

اانططاكيیا. وومنن ثمم اارريیددكمم اانن تفكرروواا بكنيیستنا.  
 

 كنيیسة اانططاكيیة...
 

يیعططيینا ااوولل صووررةة عنن كنيیسة اانططاكيیة٬، ووما اارريیدد اانن نفعلهھ هھھھوو اانن نحلقق نووًعا ما عبرر ااألمرر. هھھھناكك  11ااعمالل 
فعلتهھ كنيیسة اانططاكيیا عليینا فعلل مثلهھ بالظظبطط.  مميیززااتت لكنيیسة اانططاكيیا. وواانا لستت ااقوولل اانن مهھما كانن ما 10

كمم اانن تأخذذوواا لمحة٬، بشكلل ااساسي٬، عنن ليیسس ااألمرر ووصفة معيینة هھھھنا. لكنن هھھھناكك نمطط لكنيیسة اانططاكيیا. وواارريیدد
كنيیسة اانططاكيیا٬، وومنن ثمم فكرروواا ما عالقة ذذلكك بنا ككنيیسة.  

 
19: 11لذذاا سنبددأأ بأعمالل   

 
يیِق االَِّذيي َحَصَل بَِسبَِب ااْستِفَانُوسَس فَاْجتَازُزوواا إإِلَى فيِینيِیقيِیَةَ وَوقُ  ااِء االضِّ ا االَِّذيیَن تََشتَّتُواا ِمْن َجرَّ ْبُرسَس أأَمَّ

 يیَة٬َ، وَوهھھھُْم الَ يیَُكلُِّمونَن أأََحًداا بِاْلَكلَِمِة إإِالَّ ااْليیهَھُودَد فَقَْط.وَوأأَْنطَاكِ 
ا دَدَخلُواا أأَْنطَاِكيیَةَ َكا 20 نُواا يیَُخاطِطبُونَن وَولِكْن َكانَن ِمْنهھُْم قَْومٌم٬، وَوهھھھُْم رِرَجالٌل قُْبُرِسيیُّونَن وَوقيَْیَروَواانيِیُّونَن٬، االَِّذيیَن لَمَّ

ببِّ يیَُسوعَع. ِريیَن بِالرَّ  ااْليیُونَانيِیِّيیَن ُمبَشِّ
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ببِّ َمَعهھُْم٬، فَآَمَن َعَددٌد َكثيِیٌر ووَ  21 .وَوَكانَْت يیَُد االرَّ ببِّ  رَرَجُعواا إإِلَى االرَّ
 أأَْنطَاِكيیَةَ.فَُسِمَع ااْلَخبَُر َعْنهھُْم فِي آآذَذاانِن ااْلَكنيِیَسِة االَّتِي فِي أأوُورُرَشليِیَم٬، فَأرَْرَسلُواا بَْرنَابَا لَِكْي يیَْجتَازَز إإِلَى  22
ا أأَتَى وَورَرأأىَى نِْعَمةَ هللاِ فَِرحَح٬، وَووَوَعظَ ااْلَجِميیَع أأنَْن  23 ببِّ بَِعْزمِم ااْلقَْلبِ االَِّذيي لَمَّ  يیَْثبُتُواا فِي االرَّ
ببِّ َجْمٌع َغفيِیٌر. 24 ووحِح ااْلقُُدسِس وَوااِإليیَمانِن. فَاْنَضمَّ إإِلَى االرَّ  ألَنَّهھُ َكانَن رَرُجالً َصالًِحا وَوُمْمتَلِئًا ِمَن االرُّ
ا وَوَجَدههُ جَ  25  اَء بهِِھ إإِلَى أأَْنطَاِكيیَةَ.ثُمَّ َخَرجَج بَْرنَابَا إإِلَى ططَْرُسوسَس ليِیَْطلَُب َشاوُولَل. وَولَمَّ
فِي » َمِسيیِحيیِّيینَ «فََحَدثَث أأَنَّهھَُما ااْجتََمَعا فِي ااْلَكنيِیَسِة َسنَةً َكاِملَةً وَوَعلََّما َجْمًعا َغفيِیًراا. وَودُدِعَي االتَّالَِميیُذ  26

الً.  أأَْنطَاِكيیَةَ أأوَوَّ
 َشليِیَم إإِلَى أأَْنطَاِكيیَةَ.وَوفِي تِْلَك ااأليَیَّامِم ااْنَحَدرَر أأَْنبيِیَاُء ِمْن أأوُوررُ  27
ووحِح أأنَنَّ ُجوًعا َعِظيیًما َكانَن َعتيِیًداا أأنَْن يیَِصيیَر َعلَى َجمِ  28 يیِع وَوقَامَم وَوااِحٌد ِمْنهھُُم ااْسُمهھُ أأََغابُوسُس٬، وَوأأََشارَر بِالرُّ

 ااْلَمْسُكونَِة٬، االَِّذيي َصارَر أأيَْیًضا فِي أأيَیَّامِم ُكلُودِديیُوسَس قيَْیَصَر.
اِكنيِیَن فِي فََحتََم االتَّالَ  29 َر لُِكّل ِمْنهھُْم أأنَْن يیُْرِسَل ُكلُّ وَوااِحٍد َشيْیئًا٬، ِخْدَمةً إإِلَى ااِإلْخَوةِة االسَّ ِميیُذ َحْسبََما تيَیَسَّ

  ااْليیهَھُودِديیَِّة.
 فَفََعلُواا ذذلَِك ُمْرِسليِیَن إإِلَى ااْلَمَشايیِِخ بيِیَِد بَْرنَابَا وَوَشاوُولَل. 30

 
-19: 11ااعمالل  30  

 
االمأموورريیة وولددوواا في سيیاقق  

االميیززةة ااألوولى االتي اارريیددكمم اانن ترروونهھا بضووء كنيیسة اانططاكيیة: ااووال٬ً، وولددوواا في سيیاقق االمأموورريیة. وولددوواا ضمنن 
اانن كنيیسة اانططاكيیة بددأأتت بالذذيینن تشتتوواا نتيیجة ااالضططهھادد االذذيي حصلل بسببب  19ااالررساليیة. تخبررنا اايیة 

ااستيیفانووسس.  
 

٬، االيیكمم ااألمرر: عنددما 8فف أألتت ااألموورر االى ذذلكك. ااعمالل ٬، لكي ترروواا كيی8اارريیددكمم اانن تررجعوواا معي االى ااعمالل 
يیكوونن ااالنجيیلل محصوورًراا في ااووررشليیمم. ااإلنجيیلل يُیبشرر بهھ ااووالً لليیهھوودد في ااووررشليیمم. وولمم ٬، 7تصلوونن االى ااعمالل 

٬، اانظظرروواا ما 7يیكنن قدد خررجج خاررجج ااووررشليیمم بعدد. االى اانن رُرجمم ااستفانووسس٬، ووعنددما رُرجمم في ااخرر ااصحاحح 
"٬، 1: 8حددثث في ااعمالل   

يیَم٬، وَوَكانَن َشاوُولُل رَرااِضيیًا بِقَْتلهِِھ. وَوَحَدثَث فِي ذذلَِك ااْليیَْومِم ااْضِطهھَادٌد َعِظيیٌم َعلَى ااْلَكنيِیَسِة االَّتِي فِي أأوُورُرَشلِ 
ُسَل. اِمَرةِة٬، َما َعَداا االرُّ  فَتََشتََّت ااْلَجِميیُع فِي ُكَورِر ااْليیهَھُودِديیَِّة وَواالسَّ

 ااْستِفَانُوسَس وَوَعِملُواا َعليَْیهِھ َمنَاَحةً َعِظيیَمةً.وَوَحَمَل رِرَجالٌل أأَْتقيِیَاُء  2
ا َشاوُولُل فََكانَن يیَْسطُو َعلَى ااْلَكنيِیَسِة٬، وَوهھھھَُو يیَْدُخُل ااْلبيُیُوتَت وَويیَُجرُّ رِرَجاالً وَونَِساًء وَويیَُسلُِّمهھُْم  3 ْجِن.وَوأأَمَّ  إإِلَى االسِّ
ِريیَن بِاْلَكلِ  4  "َمِة.فَالَِّذيیَن تََشتَّتُواا َجالُواا ُمبَشِّ

-1: 8ااعمالل  4  
 

محاوولة اابليیسس إليیقافف االكنيیسة عبرر ررجمم ااستفانووسس خددمتت بتقددمم االكنيیسة وواانتشاررهھھھا االى ااقاصي ااحبب هھھھذذاا. 
هھھھا! هللا كلي االسلططة٬، حتى اانهھ يیستخددمم ااالمم شعبهھ منن ااجلل تقددمم ااالنجيیلل. هھھھذذاا ما ااووصلل االكنيیسة االى  ااألررضض.

هھھھذذاا هھھھوو االمكانن االذذيي يیجبب اانن يیكوونوواا فيیهھ. منن ااووررشليیمم  8: 1االيیهھوودديیة وواالسامرريیة٬، كما قالل يیسووعع في ااعمالل 
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وورريیة االعظظمى تنكشفف في سفرر نحنن نررىى االمأماالى االيیهھوودديیة وواالسامررةة٬، بقووةة االررووحح االقددسس االذذيي فيیهھمم. ااذذاا 
–ااألعمالل نتيیجة ااالضططهھادد  اانن هھھھؤؤالء االناسس تشتتوواا٬،  11نتيیجة ررجمم ااستفانووسس. وويیقوولل هھھھنا في ااعمالل  

االى اانططاكيیة٬، بعضهھمم كانن يیبشرر االيیهھوودد فقطط. لكنن كانن هھھھناكك االمؤؤمنيینن االذذيینن تشتتوواا ووكانوواا يیبشرروونن  ووذذهھھھبوواا
اكيیة٬، بددأأوواا يیؤؤمنوونن بالمسيیح. ااتى بررنابا٬، ووكانن االمززيیدد منن باإلنجيیلل لألممم. وواالكثيیرر منن ااألممم٬، يیوونانيیي اانطط

االناسس يیؤؤمنوونن بالرربب. ااتى بوولسس٬، ووتأسستت االكنيیسة. اانتبهھوواا هھھھنا. كنيیسة اانططاكيیة تأسستت ألنن بعضض االنساء 
وواالررجالل ترركوواا ااماكنن ررااحتهھمم ووذذهھھھبوواا االى شعووبب وومناططقق لمم يیذذهھھھبوواا االيیهھا منن قبلل لكي يیبشرروواا باالنجيیلل. 

موولووددةة في سيیاقق ااالررساليیة. فعالً موولووددةة ضمنن ااالضططهھادد.يیسة كانتت هھھھذذهه االكن  
 

.مقتررنة بشخصص االمسيیح بالكامللكانتت هھھھوويیتهھمم   
وَودُدِعَي االتَّالَِميیُذ  ؟ "26. هھھھلل اانتبهھتمم ألخرر اايیة بالكامللبشخصص االمسيیح مقتررنة االميیززةة االثانيیة: كانتت هھھھوويیتهھمم 

الً » َمِسيیِحيیِّيینَ « . ااحبب هھھھذذاا!26 :11ااعمالل . فِي أأَْنطَاِكيیَةَ أأوَوَّ  
 

لفتررةة ما٬، كانن االناسس يینظظرروونن االى االمسيیحيیة ووكأنهھا بددعة ااوو شقق منن االيیهھوودديیة٬، ووكانوواا يیتجاووبوونن معهھا على 
هھھھذذاا ااألساسس. لكنن االيیكمم ما حصلل. كانن غيیرر االمؤؤمنيینن يینظظرروونن االى االناسس االذذيینن آآمنوواا بالمسيیح في اانططاكيیا٬، 

االدديیانة االيیهھوودديیة"ووكانوواا يیرروونن شيیًئا مختلًفا جدًداا وويیقوولوونن "هھھھذذهه ليیستت   
 

عائلة االمسيیح. ووكانن هھھھذذاا ووااقعيًیا٬، منن االناحيیة االبشرريیة٬، غيیرر كانوواا هھھھؤؤالء حررفيًیا "ااتباعع االمسيیح" االمسيیحيیيینن. منن 
جيیدد للمسيیحيیيینن ألنن االيیهھوودديیة كانتت دديیانة محميیة منن ااألمبررااططوورريیة االرروومانيیة في ذذلكك االووقتت. وواانن تددعى 

–انن يیسببب االمززيیدد منن ااالضططهھادد مسيیحيًیا٬، بيینما االكنيیسة غيیرر محميیة٬، فهھذذاا ك اانن تكوونن مع االمسيیح كانن يیعني  
اانكك ضدد االيیهھوودديیة.   

 
لكنن االصووررةة في هھھھذذهه االكنيیسة االجدديیددةة٬، هھھھؤؤالء االمؤؤمنيینن االجدددد٬، هھھھؤؤالء ااالخووةة ووااألخووااتت كانوواا مستعدديینن اانن 

يیا بهھ.  سهھمماانف فوونن عننمرر مكلًفا٬، كانوواا يیعررّ شخصص االمسيیح. حتى وواانن كانن ااألبشكلل قاططع بيیشبِّهھوواا اانفسهھمم 
رربب٬، ااصلي اانن يیقوولل االناسس عنن شعبكك في هھھھذذهه االكنيیسة اانهھمم مختلفيینن. ااصلي اانن غيیرر االمؤؤمنيینن االذذيینن 
سيینظظرروونن االيینا سيیقوولوونن "هھھھؤؤالء شعبب حيیاتهھمم مقتررنة بالمسيیح. هھھھمم ال يیشبهھوونن باقي االناسس منن حوولهھمم. "هھھھمم 

مفررووززيینن. هھھھناكك اامرر مميیزز بهھمم" هھھھمم شعبب مقتررنن بالكاملل بشخصص االمسيیح.  
 

انوواا يیضحوونن بأنفسهھمم ووهھھھمم يیهھتموونن بالكنائسس االمحليیة حوولل االعالممك  
يیضحوونن باهھھھتمامهھمم بالكنائسس االميیززةة االثالثة: كانوواا يیضحوونن بأنفسهھمم ووهھھھمم يیهھتموونن بالكنائسس االمحليیة حوولل االعالمم. 

– 27االمحليیة حوولل االعالمم. اايیة  تتحددثث عنن بعضض ااألنبيیاء االذذيینن ااتوواا االى اانططاكيیا. ااغابووسس٬، ووااحدد منهھمم٬،  30 
ووقفف ووتنبأ٬، ااخبرر عنن مجاعة قاسيیة ستنتشرر عبرر االعالمم االررووماني كلهھ. نقررأأ بقيیة االعهھدد االجدديیدد وونجدد اانن ذذلكك 
كانن خبرر معررووفف في ااأليیامم االتاليیة٬، ووالبدد اانن يیكوونن لهھذذهه االمجاعة تأثيیرر على االمؤؤمنيینن٬، على كنيیسة ااووررشليیمم 

ووااليیهھوودديیة.  
 

االعهھدد االجدديیدد٬، االكنيیسة تأخذذ تقددمة للمؤؤمنيینن في ااووررشليیمم ووااليیهھوودديیة. ووما نررااهه هھھھنا في بدداايیة  ما نررااهه في ررسائلل
ً وواالذذيینن يیجمعوونن  منن ااجلل كنائسس محليیة  مالهھممكنيیسة اانططاكيیة هھھھوو هھھھؤؤالء ااألخووةة ووااألخووااتت االمجتمعيینن معا

ااخررىى حوولل االعالمم. ووهھھھذذهه هھھھي االصووررةة نفسهھا٬، بنعمة هللا٬، االتي كانن هللا يیعملل عليیهھا ووسطط هھھھذذهه االجماعة خاللل 
. اانن نقوولل ألخووتنا ووأأخووااتنا في االهھندد "لنن تتضوورروواا جووًعا ووحددكمم. نحنن معكمم. سنررسلل االماضيیةاالقليیلة ااألشهھرر 

وواا ااووالددكمم"لكمم مووااررددنا. سنتشارركك وونخددمم مًعا لكي يیعيیش  
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تلقيیتت برريیدًداا االكترروونيًیا ااألسبووعع االماضي منن مررسلل في غرربب اافرريیقيیا٬، وواارريیددكمم اانن تسمعوواا ما قالهھ. كتبب٬،  
 

حضررةة االقسيیسس٬، اارريیددكك اانن تعررفف كمم تشجعتُت عنددما سمعتت اانن االكنيیسة االتي تقووددهھھھا بددأأتت تنخررطط في حيیاةة 
االمحتاجيینن  ة بأكملهھا تنهھضض مًعا لتلبي حاجاتتااليیتامى. منن االرراائع اانن نسمع عنن كنيیسحيیاةة ااألووالدد في االهھندد وو

وواالضعفاء. االحاجة في ااماكنن كهھذذهه تكوونن حقيیقيیة. خررجتت منن بيیتت ااحدد ااألصددقاء ذذااتت يیوومم ألررىى ما يیشبهھ 
غرريیبة٬، مع ررجلل ووااحدد يیسيیرر ووسطط االحشوودد ووهھھھوو يیحملل ما يیشبهھ مجمووعة صغيیررةة منن االقصبب  مسيیررةة صغيیررةة

٬، ووجمددتت في مكاني ثمانن ططفلل صغيیرر االى االمقبررةة. اانقبضض قلبيملفووفة بالقماشش. ااددرركتت بسررعة اانهھ يیحملل ج
٬، ووعددتت االى منززلي. وواانا ااددوورر االمنعططفف٬، بيینما االمسيیررةة تمرر. تلووتت صالةة ألني لمم ااعررفف ما اافعلل غيیرر ذذلكك

ثانيیة٬، كانن حشدد آآخرر يیأتي باتجاهھھھي. ررجلل أأخرر يیحملل حززمة صغيیررةة ااخررىى. ططفالنن ماتا  30بعدد ااقلل منن 
لررخيیصص.بسببب االجووعع وواالددووااء اا  

 
كتبب  

 
قدد يیظظنن ااحددهھھھمم ااننا هھھھنا في اافرريیقيیا نغارر منن االددعمم االذذيي تقددمهھ كنيیستكك لألووالدد في االهھندد. لكنن ااألمرر ليیسس كذذلكك! 

٬، اانتت تقددمم ااكبرر تشجيیع آلخرريینن حوولل االعالمم االمنخررططيینن بعملل مشابهھ. االررغبة وواالحماسس لددىى بفعلكك هھھھذذاا
سيیحثث االكثيیرريینن منا للقيیامم بنفسس االعملل في ااماكنن وواالمووتت في االهھندد ااعضاء كنيیستكك للووصوولل االى االضعفاء 

فقيیررةة مختلفة. لذذاا ااصلي اانن يیكوونن االددعمم االررووحي وواالجسدديي االذذيي تقددمهھ كنيیستكك في االهھندد شهھاددةة لقووةة نعمة هللا 
ااكثرر يینخررطط ااعضاء كنيیستكك  وومحبتهھ. ااصلي اانن َتخلصُص حيیاةة ااألططفالل٬، ووااؤؤمنن اانهھمم سيیخلصوونن. ااصلي اانن

ووررووحيًیا في حيیاةة االحززاانى وواالنائحيینن وواالططالبيینن االمخلصص. ااصلي اانن يیكوونن تأثيیرر ططاعة  ووااكثرر عاططفيًیا٬، مادديًیا٬،
كنيیستكك قوويي ووشدديیدد وواانن يیصلل االى اابعدد مددىى ممكنن.  

 
هھھھذذهه هھھھي صووررةة كنيیسة االعهھدد االجدديیدد منذذ االبدداايیة٬، وويیجبب اانن تكوونن صووررةة كنيیسة االيیوومم.  

 
-1: 13ي ذُذكررتت فيیهھا اانططاكيیا. ااعمالل . اارريیددكمم اانن ترروواا االمررةة االثانيیة االت13اانتقلوواا معي االى ااعمالل  ااتبعوواا  4

معي جيیدًداا "  
٬، وَولُوِكيیُوسُس وَوَكانَن فِي أأَْنطَاِكيیَةَ فِي ااْلَكنيِیَسِة هھھھُنَاكَك أأَْنبيِیَاُء وَوُمَعلُِّمونَن: بَْرنَابَا٬، وَوِسْمَعانُن االَِّذيي يیُْدَعى نيِیَجرَ 

٬، وَوَمنَايیُِن االَِّذيي تََربَّى َمَع هھھِھيیُرووددُ  ْبِع٬، وَوَشاوُولُل.ااْلقيَْیَروَواانِيُّ  سَس رَرئيِیِس االرُّ
ووحُح ااْلقُُدسُس: 2 ببَّ وَويیَُصوُمونَن٬، قَالَل االرُّ أأَْفِرزُزوواا لِي بَْرنَابَا وَوَشاوُولَل لِْلَعَمِل االَِّذيي «وَوبيَْینََما هھھھُْم يیَْخِدُمونَن االرَّ

 ».دَدَعْوتهُھَُما إإِليَْیهھِ 
 ااأليَیَادِديَي٬، ثُمَّ أأطَْطلَقُوهھھھَُما.فََصاُمواا ِحيینَئٍِذ وَوَصلُّواا وَووَوَضُعواا َعليَْیهِھَما  3
ووحِح ااْلقُُدسِس ااْنَحَدرَراا إإِلَى َسلُوِكيیَة٬َ، وَوِمْن هھھھُنَاكَك َسافََراا فِي ااْلبَْحِر إإِلَى قُبْ  4  ُرسَس.فهَھَذاانِن إإذِْذ أأرُْرِسالَ ِمَن االرُّ

 
كانوواا متنووعيینن في قيیاددتهھمم  

وواا متنووعيینن بقيیاددتهھمم. لووقا٬، كاتبب سفرر اارريیددكمم اانن تفهھموواا ما يیحصلل هھھھنا. رراابع ميیززةة لكنيیسة اانططاكيیا: كان
–ااألعمالل٬، يیخبررنا عنن خمسة اانبيیاء وومعلميینن. لدديینا بررنابا  الوويي منن قبررسس. قبررسس جززيیررةة ال تبعدد كثيیرًراا عنن  

–اانططاكيیا٬، ااذذاا لدديینا بررنابا. سمعانن٬، االمددعوو نيیجرر  حررفيًیا سمعانن االمددعوو ااألسوودد. االددااكنن االبشررةة٬، على ااألغلبب  
منن اافرريیقيیا. ثمم لدديینا٬، لووقيیووسس االقيیررووااني٬، وولدديینا منايینن. عنددما يیقوولل االكتابب اانهھ ترربى مع هھھھيیررووددسس ررئيیسس 
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االرربع على ااألررجح اانهھ إإما كانن صدديیًقا حميیًما لهھ ااوو رربما كانن ااخخ غيیرر شقيیقق لهھيیررووددسس ررئيیسس االرربع. 
.بقيیاددةة يیسووعع للصلببمهھًما ع ررأأسس يیووحنا االمعمدداانن. هھھھيیررووددسس لعبب ددوورًراا هھھھيیررووددسس هھھھوو منن قطط  

 
–وومنن ثمم لدديینا شاوولل  –مضططهھدد غيیرر عادديي للكنيیسة. يیا لهھا منن مجمووعة. االيیسس   فكرر باألمرر قليیالً. شاوولل٬،  

كانن يیذذهھھھبب منن بيیتت االى بيیتت  8يیقوودد كنيیسة اانططاكيیا. ووقبلل بضعة ااصحاحاتت٬، ماذذاا كانن يیفعلل شاوولل؟ ااعمالل 
–يیسجنن  –يیجرّر االررجالل وواالنساء وويیضعهھمم في االسجنن. ااذَذاا هھھھنا شاوولل   االحمدد 2 على نعمتهھ االعظظيیمة! هھھھوو يیحوولل  

ااكبرر ااعددااء ااالنجيیلل االى ااكثرر االمدداافعيینن عنهھ. هھھھذذهه هھھھي االنعمة!  
 

وومنن سيیاددةة هللا اانن شاوولل االذذيي كانن لهھ ددوورر بقيیاددةة ااالضططهھادد حيیثث تشتتت االجميیع. اانتهھى بهھ ااألمرر يیذذهھھھبب االى 
اانططاكيیا٬، وويیؤؤسسس كنيیسة في اانططاكيیا. ووذذااتت يیوومم يینتهھي بهھ ااألمرر في تلكك االكنيیسة االتي يیقووددهھھھا هھھھا! هللا كنيیسة 

ددبرر هھھھذذاا ااألمرر! هھھھكذذاا... ال يیمكنكك فعلل هھھھكذذاا ااموورر. هھھھذذاا جيیدد! شاوولل!  
 

–ااذًذاا لدديینا هھھھذذهه االمجمووعة منن االشبابب  نسيیج تشكيیلي منن االنعمة ُنسج ببعضهھ مجمووعة متنووعة منن االشبابب.  
منن مختلفف االخلفيیاتت٬، وواالحضاررااتت٬، وواالصررااعاتت٬، ووُجمع مع بعضهھ االبعضض.االبعضض   

 
–ااصلي  ااصلي اانهھ في ااأليیامم ااآلتيیة٬، هھھھنا في هھھھذذاا االمكانن كما... بما ااننا ننوويي تكثيیرر االكنائسس حوولل االعالمم٬،  

ااصلي اانن يیحيیكك هللا نسيیًجا متنووًعا منن نعمتهھ في قيیاددةة هھھھذذهه االكنيیسة هھھھنا. قصصص مختلفة منن االنعمة منن خلفيیاتت 
. كانوواا متنووعيینن في 13ي ااعمالل مختلفة ااتتت كلهھا مًعا ووااظظهھررتت صووررةة جمالل ااإلنجيیلل. هھھھذذاا ما نررااهه هھھھنا ف

قيیاددتهھمم.  
 

بارركوواا االرربب عبرر االعباددةة االووااحددةة  
–يیلي  االميیززةة االخامسة: بارركوواا االرربب عبرر االعباددةة االووااحددةة. اارريیدد اانن ااشدددد على هھھھذذهه االنقططة ألنهھ ال يیمكنن  

–االى آآخرر سفررااألعمالل  13االتشدديیدد كفايیة عليیهھا. سنقررأأ منن ااعمالل  – 28ااعمالل   عبرر عنن اانتشارر ااالنجيیلل  
االعالمم االررووماني. وواارريیددكمم اانن ترروواا اانن ااألمرر بددأأ عنددما كانتت االكنيیسة تعبدد االرربب٬، تصوومم ووتصلي.  

 
عنددما يیقوولل االكتابب "يیعبددوونن"٬، االتررجمة االحررفيیة للكلمة تعني "يیبارركوونن" االرربب ااوو "يیخددموونن" االرربب. فكرر 

يیكوونن اانن نخددمم االفقررااء. ووال أأنن  باألمرر. عنددما نتكلمم عنن االخددمة٬، ال يیكوونن هھھھمنا ااألوولل اانن نخددمم االضاليینن. ووال
نخددمم االكنيیسة. هھھھمنا ااألوولل هھھھوو اانن نخددمم هللا. هھھھوو االحاضرر ااألوولل في خددمتنا.  

 
–ووفي عباددتنا وومبارركتنا لهھ  االعباددةة هھھھي ووقوودد االخددمة. االشعبب االمأخووذذ بمجدد هللا يیقددمم ال تنسوواا االصلة هھھھنا.  

. 13هھ لنشرر إإنجيیلل هللا. هھھھذذاا ما نررااهه هھھھنا في ااعمالل حيیاتهھ لنشرر إإنجيیلل هللا. االشعبب االمأخووذذ بمجدد هللا يیقددمم حيیات
–لذذاا مبددئيیا ككنيیسة عليینا اانن نبارركك االرربب٬، اانن نعبدد االرربب٬، اانن نخددمم االرربب  ااهه٬، يیا لهھ منن اامتيیازز! نحنن نبارركك  

هللا. نخددمم وونعبدد هللا؛ نبارركك االرربب عبرر عباددتنا االمووَحددةة.  
 
 

كانوواا متكليینن بالكاملل على االررووحح االقددسس للقيیاددةة وواالقووةة.   
هھھھذذاا يیقووددنا االى االميیززةة االتاليیة: كانوواا متكليینن بالكاملل على االررووحح االقددسس للقيیاددةة وواالقووةة. متكليینن بالكاملل على 

ببَّ وَويیَُصوُمونَن٬، قَ ؟ "وو13االررووحح االقددسس. منن االذذيي يیقوودد االعملل في ااعمالل  ووحُح بيَْینََما هھھھُْم يیَْخِدُمونَن االرَّ الَل االرُّ
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فهَھَذاانِن إإذِْذ أأرُْرِسالَ : 4. اايیة 2: 13ااعمالل  ».أأَْفِرزُزوواا لِي بَْرنَابَا وَوَشاوُولَل لِْلَعَمِل االَِّذيي دَدَعْوتهُھَُما إإِليَْیهھِ «ااْلقُُدسُس:
ووحِح ااْلقُُدسسِ  .4: 13ااعمالل ... ِمَن االرُّ  

 
كانن ررووحح هللا يیقوودد مهھمة هللا. . اارريیدد اانن اارريیكمم كيیفف 6: 16ددعووني اارريیكمم اامرًراا. اافتحوواا معي على ااصحاحح 

  . ااتبعوواا معي:6: 16كيیفف كانن ررووحح هللا يیحدددد كيیفف يیتمم االقيیامم بكلل اامرر. اانظظرروواا معي ااعمالل 
 

وَوبَْعَد َما ااْجتَازُزوواا فِي فِِريیِجيیَّةَ وَوُكورَرةِة َغالطَِطيیَّة٬َ، َمنََعهھُُم  -منن؟ - ووحُح ااْلقُُدسُس أأنَْن    االرُّ
 أأَِسيیَّا.يیَتََكلَُّمواا بِاْلَكلَِمِة فِي 

ووحُح. 7 ا أأَتَْواا إإِلَى ِميیِسيیَّا َحاوَولُواا أأنَْن يیَْذهھھھَبُواا إإِلَى بِثيِینيِیَّة٬َ، فَلَْم يیََدْعهھُُم االرُّ – فَلَمَّ هھھھا هھھھوو منن  
-جدديیدد   

وواا َعلَى ِميیِسيیَّا وَوااْنَحَدرُروواا إإِلَى تَُروَوااسَس. 8  فََمرُّ
ااْعبُْر إإِلَى «َمِكُدوونِيٌّ قَائٌِم يیَْطلُُب إإِليَْیهِھ وَويیَقُولُل:وَوظظَهھََرتْت لِبُولَُس رُرؤْؤيیَا فِي االلَّيْیِل: رَرُجٌل  9

 ».َمِكُدوونيِیَّةَ وَوأأَِعنَّا!
ببَّ قَْد دَدَعانَ  10 ؤْؤيیَا لِْلَوْقِت ططَلَْبنَا أأنَْن نَْخُرجَج إإِلَى َمِكُدوونيِیَّة٬َ، ُمتََحقِّقيِیَن أأنَنَّ االرَّ ا رَرأأىَى االرُّ ا فَلَمَّ

َرهھھھُْم. -6: 16ااعمالل  لِنُبَشِّ 10 
 

–؟ ااعني بوولسس يیهھمم بالذذهھھھابب االى مكانن ما ااال يیبددوو ااألمرر ااشبهھ بلعبب االكررةة فيیقوولل لهھ االررووحح االقددسس "ال تذذهھھھبب  
–االى هھھھناكك" يیتجهھ االى مكانن آآخرر  –يیقوولل لهھ ررووحح االمسيیح "ال٬، ال تذذهھھھبب االى هھھھناكك" ووذذااتت ليیلة يیذذهھھھبب ليینامم    

–ووهھھھوو يیتساءلل  االى اايینن سأذذهھھھبب؟ فيیررىى ررؤؤيیا٬، وويیقوولل لهھ االررووحح "لمَم ال تأتي االى مقددوونيیة؟" فيینهھضض وويیقوولل "اانا  
ذذااهھھھبب االى هھھھناكك" االررووحح االقددسس يیووجهھ يیدديیرر تفاصيیلل ااألمرر كلهھ.  

 
ااألمرر ال يیعتمدد على فططنة بوولسس ااوو على اابددااعهھ. ااألمرر يیعتمدد على حميیميیة بوولسس مع االررووحح االقددسس. اافتحوواا 

بعضض ااالصحاحتت لألمامم. بوولسس في كووررنثووسس. ووكووررنثووسس لمم تكنن مدديینة  9: 18 معي على سفرر ااألعمالل
يیسهھلل االتووااجدد فيیهھا٬، وولمم يیكنن هھھھناكك االكثيیرر منن االثمارر االسرريیعة في كووررنثووسس. كانن يیتصاررعع في كووررنثووسس٬، 

–يیتساءلل٬، "هھھھلل علي اانن اابقى هھھھنا؟ هھھھلل هھھھذذاا اافضلل مكانن لي؟" اانظظرروواا ما حددثث    9: 18ااعمالل  
ببُّ   الَ تََخْف٬، بَْل تََكلَّْم وَوالَ تَْسُكْت٬،«لِبُولَُس بُِرؤْؤيیَا فِي االلَّيْیِل:فَقَالَل االرَّ

 ».ألَنِّي أأَنَا َمَعَك٬، وَوالَ يیَقَُع بَِك أأََحٌد ليِیُْؤذِذيیََك٬، ألنَنَّ لِي َشْعبًا َكثيِیًراا فِي هھھھِذهِه ااْلَمِديینَةِ  10
 بَِكلَِمِة هللاِ. فَأَقَامَم َسنَةً وَوِستَّةَ أأَْشهھٍُر يیَُعلُِّم بيَْینهَھُمْ  11

 
–بوولسس يیفكرر "هھھھلل علي اانن ااذذهھھھبب؟" وويیأتي يیسووعع االيیهھ وويیقوولل لهھ "ال٬، اابقَق هھھھنا  لدديي هھھھذذهه االصووررةة عنن سيیاددةة هللا  

هھھھنا. لدديي ااناسس هھھھنا سيیأتوونن االى االمسيیح"  
 

عاددةة ما نررااهه اامامنا هھھھوو مقيیاسس بسيیطط جدًداا عما يیفعلهھ هللا خلفف االكووااليیسس. ووعنددما يیبددوو اانن هھھھناكك ااماكنن اافضلل 
يیمكنن لبوولسس االذذهھھھابب االيیهھا٬، يیبقى في مكانهھ٬، ألنن االمسيیح اامررهه بذذلكك.  
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–ثمم مررةة ااخررىى اايیًضا  . في هھھھذذاا االشاهھھھدد٬، يیكوونن بوولسس متجهًھا االى ااووررشليیمم٬، وومنن 22: 20اانظظرروواا ااعمالل  
ااألررجح اانهھ عنددما يیصلل االى ااووررشليیمم٬، سيیتمم تووقيیفهھ٬، ووسجنهھ٬، ووحتى قتلهھ ممكنن. لماذذاا اانتت ذذااهھھھبب االى ااووررشليیمم 

سس؟ اانظظرروواا ما كانن جوواابهھ " يیا بوول  
وَوااآلنَن هھھھَا أأَنَا أأذَْذهھھھَُب إإِلَى أأوُورُرَشليِیَم ُمقيَیًَّداا  -بمنن؟  - ووحِح٬، الَ أأَْعلَُم َماذَذاا يیَُصادِدفُنِي هھھھُنَاكَك.   بِالرُّ

ووحَح ااْلقُُدسَس يیَْشهھَُد فِي ُكلِّ َمِديینٍَة قَائِالً: إإنِنَّ وُوثُقًا وَوَشَداائَِد  23 -22: 20ااعمالل  تَْنتَِظُرنِي.َغيْیَر أأنَنَّ االرُّ 23 
 

هھھھاهه! مثلل بوولسس٬، ااال تعررفف اانن أأأأمنن مكانن تكوونن فيیهھ هھھھوو ووسطط مشيیئة هللا؟ ال! قدد يیكوونن ااخططرر مكانن لكك هھھھوو 
ووسطط مشيیئة هللا بالضبطط.  

 
االررووحح االقددسس يیقووددهه االى مكانن يینتظظررهه فيیهھ االسجنن وواالمشقاتت. يیا رربب٬، حررررنا منن فكررةة اانن ما هھھھوو ااكثرر ررااحة 
ووااألسهھلل اانجازًزاا هھھھوو مشيیئتكك ددوونن شكك! هھھھذذاا خططأ بالكاملل! إإذًذاا لماذذاا يیذذهھھھبب؟ ألنن االررووحح يیططلبب منهھ اانن يیذذهھھھبب٬، 

–اانظظرروواا االى هھھھذذهه ااآليیة  -إإنن لمم يیكنن هھھھناكك خطط تحتهھا٬، ضعوواا خطًطا   نِي لَْسُت أأَْحتَِسُب لَِشْيٍء٬، وَوالَ وَولِكنَّ  
ببِّ يیَُسوعَع٬، ألَْشهھَ  َم بِفََرحٍح َسْعيیِي وَوااْلِخْدَمةَ االَّتِي أأََخْذتهُھَا ِمَن االرَّ َد بِبَِشارَرةِة نَْفِسي ثَِميینَةٌ ِعْنِديي٬، َحتَّى أأُتَمِّ

24: 20ااعمالل  .نِْعَمِة هللاِ   
 

لكنيیسة٬، لكي نقوولل لسنا نحتسبب لنساء عبرر هھھھذذهه اافي قلووبب االررجالل وواا 24: 20يیا رربب٬، ااشعلل اايیة ااعمالل 
لنتممم االسعي وواالخددمة االتي ااخذذناهھھھا منن االرربب يیسووعع. لشيء  

 
اارريیددكمم اانن ترروواا كيیفف اانن االررووحح االقددسس يیدديیرر ااألمرر؛ كمم اانن االررووحح االقددسس صالح ليیقوودد شعبب هللا. ليیعززيیكمم هھھھذذاا 
ااألمرر. ليیشجعكك وواانتت تفكرر كيیفف يیمكنن لحيیاتي اانن تكوونن جززًءاا منن مخطططط هللا االكووني؟ ما هھھھوو ددوورر حيیاتي في 

االناسس٬، ووااألماكنن٬، وواالمررااكزز  هھھھذذاا االصووررةة؟ كنن قرريیًبا منن االررووحح االقددسس ووهھھھوو سيیقووددكك وويیررشددكك وويیووجهھكك االى
االتي تصنع فيیهھا تالميیذًذاا منن كلل ااألممم بأكبرر تأثيیرر ممكنن لمجدد ااسمهھ هھھھوو. هھھھوو لنن يیضللنا. اانن كنا فيیهھ٬، يیمكننا اانن 

سيیقووددنا بددقة.نثقق اانهھ سيیقووددنا٬،   
 

٬، ٬8، ٬6، ٬4، 2كانوواا متكليینن بالتمامم على االررووحح االقددسس لإلررشادد وواالقووةة. لوو كانن لدديینا ووقتت٬، لكنا قررأأنا ااعمالل 
كانن نتيیجة مباشررةة لشعبب يیصلي  . ألرريیكمم اانن كلل ااختررااقق عظظيیمم لإلنجيیلل في سفرر ااعمالل االررسلل٬16، 9

وواالررووحح االقددسس يیشددددهه. كلل ااختررااقق كبيیرر. ااإلنجيیلل في سفرر ااألعمالل يیأتي عبرر ناسس يیصلوونن وواالررووحح االقددسس 
يیشددددهھھھمم.  

 
وومخططططاتنا ووااحالمنا ككنيیسة يیعتمددوونن على ووهھھھنا حيیثث اارريیدد اانن ااذذكرركمم كجماعة٬، اانهھ لوو كانن مستقبلنا ككنيیسة 

ذذكائي ااوو على اابددااعع ااآلخرريینن ووعلى ما نستططيیع تحقيیقهھ مًعا منن اافكارر ووااموورر٬، لكنا سنغررقق منن االبدداايیة.  
 

–لكنن إإنن كنا شعبب  –عنددما نكوونن شعبب   هھھھذذاا ااحدد أأهھھھدداافف االصالةة للعالمم ااجمع في االعامم االمقبلل. اانن يیكوونن لنا  
االعامم االمقبلل٬، ألننا نرريیدد اانن نكوونن متكليینن بالكاملل على ررووحح هللا ليیقووددنا ووقتت محدددد للصالةة وواالصوومم خاللل 

وويیشدددد خددمتنا ,. هھھھكذذاا كانتت كنيیسة اانططاكيیا.   
  

كانوواا يیعززززوونن جوو ااالررساليیاتت.  
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االتالي٬، كانوواا يیعززززوونن جوو ااالررساليیاتت. قالل االررووحح "اافررززوواا لي بررنابا ووشاوولل للعملل االذذيي ددعووتهھما االيیهھ" 
. فووضعوواا اايیدديیهھمم عليیهھما٬، صاموواا٬، صلوواا ووااررسلووهھھھما. نحنن نستشهھدد بهھذذهه االصووررةة في كلل مررةة 2: 13ااعمالل 

. نفررزز ااحدد ما منن كنيیستنا اامامم عائلة ااإليیمانن هھھھذذهه لنررسلهھ عبرر االبحارر للخددمة  
  

تكلمنا كيیفف ااننا خاللل ااألشهھرر االستة ااألخيیررةة ززاادد ووتضاعفف عدددد ااعضاء كنيیستنا االذذيینن يیعيیشوونن في ااماكنن 
ااخررىى حوولل االعالمم يیبشرروونن باإلنجيیلل. كلل مررةة نررسلل فيیهھا ااحددهھھھمم٬، ااوو عائلة ما٬، نجلبهھمم اامامم االجميیع وونحيیططهھمم 

–وونصلي لهھمم. هھھھذذهه هھھھي نفسس االصووررةة٬، ووهھھھي تذذكررنا  –مسبًقا٬، لكنن فقطط للتذذكيیرر ووقدد تحددثنا عنن هھھھذذاا   اانن  
االنجاحح في االكنيیسة ال يیتحدددد بعدددد االناسس االذذيینن يیأتوونن االى االكنيیسة.  

 
بلل نجاحح االكنيیسة يیتحدددد بعدددد االناسس االذذيینن يیترركوونن االكنيیسة ليیجوولوواا االعالمم مبشرريینن باإلنجيیلل االمووكلل االيیهھمم. ووهھھھمم 

–ألمامم قدد عززززوواا جوًواا منن ااالررساليیاتت. ووااوودد اانن ااخذذ االمووضووعع خططووةة ااخررىى ل لمم يیكوونوواا يیخَشوونن اانن يیررسلوواا  
اافضلل منن لدديیهھمم.  

 
بوولسس؟ ااعني إإنن كانن لدديیكك بوولسس في فرريیقق االخدداامم٬، لكنتت فعلتت ما بووسعكك للحفاظظ عليیهھ معكك هھھھنا! بررنابا! هھھھوو 
منن ااتى ووقادد كلل هھھھؤؤالء االناسس للمسيیح. ال يیمكننا ترركك بررنابا يیذذهھھھبب! قالل االررووحح "بوولسس ووبررنابا" وواالكنيیسة 

لنصلي اانن يیخلقق هللا فيینا جوًواا حيیثث نقوولل٬، "يیا ررووحح هللا٬، اافعلل ما تشاء٬، ووقدد منن تشاء منا  ااحتفلتت باألمرر.
حيیثما تشاء اانن تأخذذهه" نرريیدد اانن نعزززز جوًواا منن ااررسالل االناسس.   

 
كانوواا يیقددموونن االملكووتت عبرر االتززاايیدد.  

–ليیوومم االنتيیجة هھھھي االميیززةة االتاليیة: كانوواا يیقددموونن االملكووتت عبرر االتززاايیدد. ماذذاا حصلل نتيیجة ذذلكك اا عنددما تمم  
ااررسالل بوولسس ووبررنابا؟  

 
–يیمكننا قررااءةة ااأليیة تلوو ااأليیة تلوو ااأليیة فقطط لررؤؤيیة كاملل االقصة في سفرر ااألعمالل. لكني اارريیدد اانن اارريیكمم   

هھھھنا. 13ددعووني اارريیكمم ااألمرر على االشاشة مع بعضض االخرراائطط االتي قدد تعططيینا صووررةة عما حصلل نتيیجة ااعمالل   
 

–ترركك بوولسس ووبررنابا اانططاكيیا٬، ذذهھھھبا االى قبررسس٬، االى جززيیررةة  كانن بررنابا منن هھھھناكك٬، وومنن ثمم ااتجهھا شماالً االى  
٬، يیجدداانن ااماكنن مثلل بيیسيیدديیة اانططاكيیا٬، ووبعضض االمددنن ااألخررىى. ما كانا يیفعالنهھ هھھھوو اانهھما كانا يیددخالنن االى مدديینة

جامع. يیبشرراانن االشعبب٬، فيُیررجما٬، ثمم يینتقال االى االمجمع فيیهھا. يیعظظانن في االمجمع٬، غالًبا ما كانا يُیططرردداانن منن االم
مكانن آآخرر. كانن هھھھذذاا ررووتيینهھما. كانا يیبشرراانن باإلنجيیلل٬، يیززررعانن االكنائسس٬، يیووااجهھانن ااالضططهھادد٬، وويیكرررراانن نفسس 

تلوو ااألخررىى تلوو ااألخررىى تلوو ااألخررىى. ااألمرر االمررةة تلوو ااألخررىى  
 

–هھھھذذهه هھھھي االقصة. بعدد اانن ررحال  ااألوولى. يیذذهھھھبانن  وويیعوودداانن االى  االتبشيیرريیةة هھھھذذاا ما يیشارر االيیهھ ااحيیاًنا بالررحل 
–اانططاكيیا  كانتت هھھھي مرركززهھھھما االررئيیسي.   

 
هھھھذذاا ما ووضع ااألساسس للررحلة االتبشيیرريیة االثانيیة. بوولسس وومعاوونيیهھ االجدددد هھھھذذهه االمررةة ذذهھھھبا شماال االى نفسس ااألماكنن 

– 16االتي سبقق اانن ززررعوواا فيیهھا االكنائسس. الحًقا هھھھذذاا ما نررااهه في ااعمالل  عنددما ددعاهھھھمم ااهھھھلل مقددوونيیة قائليینن  
"تعالوواا شماال ووساعددوونا٬، نحنن بحاجة االى ااالنجيیلل هھھھنا" لذذاا سافرر بوولسس شماال االى ااماكنن منن تسالوونيیكي٬، ااثيینا 

ووكووررنثووسس.  
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نززلل االى اافسسس. ثمم االى ااووررشليیمم٬، وومنن ثمم ذذهھھھبب هھھھوو وومنن كانن معهھ االى اانططاكيیا. مررةة ااخررىى٬، هھھھذذاا مرركززهھھھمم 
االثانيیة. كانتت االكنائسس قدد زُزررعتت في كلل  كيیا لفتررةة معيینة. هھھھذذهه كانتت االررحلة االتبشيیرريیةاالررئيیسي. خيیموواا في اانططا

مكانن. ما يیقووددنا االى االررحلة االتبشيیرريیة االثالثة.  
 

–ما فعلهھ بوولسس هھھھوو اانهھ ااررسلل منن اانططاكيیا؛ مررةة ااخررىى٬، يیذذهھھھبب االى تلكك ااألماكنن نفسهھا. تأسستت كنائسس  في  
تت تلمذذةة االناسس. ثمم ذذهھھھبب االى ااووررشليیمم. لكنن هھھھذذهه االمررةة لنن يیعوودد االى هھھھذذهه االمددنن االتي كانوواا يیتووقفوونن فيیهھا. تم

اانططاكيیا٬، ألنهھ يیرريیدد اانن يیووصلل ااالنجيیلل االى ااسبانيیا٬، لذذاا يیرريیدد اانن يیذذهھھھبب االى ررووما. ما حصلل فعليًیا عنددما ووصلل 
– 20االى ااووررشليیمم هھھھوو بالضبطط ما سمعنا عنهھ في ااعمالل  ُسجنن؛ تمم تووقيیفهھ ووسجنهھ في ااووررشليیمم.   

 
–مرر في ررووما٬، لكنن ليیسس كما كانن يیخطططط هھھھوو. اانتهھى بهھ ااألمرر في ررووًما مقيیدًداا. اارريیددكمم اانن تددرركوواا اانتهھى بهھ ااأل  

اارريیدد لنا جميیًعا اانن نددرركك اانهھ كانن هھھھناكك كنائسس مززررووعة عبرر كلل االعالمم االررووماني على هھھھذذهه االخرريیططة نتيیجة 
تت عبرر االتززاايیدد في ااماكنن لمم لعملل االررووحح االقددسس في اايیة كنيیسة؟ في اانططاكيیا. كانتت كنيیسة اانططاكيیا تقددمم االملكوو

ا بعضض ااعضاء كنيیسة اانططاكيیا اابدًداا.يیززررهھھھ  
 

لكنهھمم كانوواا يیززررعوونن االكنائسس في كلل االعالمم االررووماني. يیا رربب٬، ااصلي اانن يُیقالل ذذلكك عنن كنيیستنا اانن كنائسس 
تززاايیددتت ووزُزررعتت عبرر كلل االبلدد ووعبرر ااألممم وونحنن لمم نررهھھھا اابدًداا. لكننا نقددمم ملكووتت هللا عبرر االتززاايیدد. هھھھذذهه هھھھي 

–االصووررةة. رركززوواا معي  نن٬، لكنهھ يیصبح اافضلل...هھھھنا يیصبح ااألمرر اافضلل بعدد. كانن جيیدًداا حتى ااآل   
 

برروواا بالمسيیح في اانططاكيیا بسببب خددمتهھمم حوولل االعالمم.  
االميیززةة االتاسعة: كبرروواا بالمسيیح في اانططاكيیا بسببب خددمتهھمم حوولل االعالمم. ددعووني اارريیكمم هھھھذذاا. اانظظرروواا االى ااعمالل 

14 – – 26: 14اانهھا االمررةة االثانيیة االتي نررىى فيیهھا ترركيیزًزاا على اانططاكيیا. ااعمالل   ا يیقوولهھ هھھھنا. اانظظرروواا االى م 
وَوِمْن هھھھُنَاكَك َسافََراا فِي ااْلبَْحِر إإِلَى  : "26هھھھذذاا بعدد االررحلة االتبشيیرريیة ااألوولى. اانظظرروواا ما حددثث في اايیة 

–..." أأَْنطَاِكيیَة٬َ، -هھھھا هھھھيیا٬، اانظظرروواا ما حددثث٬، بعدد ررحلتهھمم االتبشيیرريیة ااألوولى     
 االَِّذيي أأَْكَمالهَهُ.َحيْیُث َكانَا قَْد أأُْسلَِما إإِلَى نِْعَمِة هللاِ لِْلَعَمِل 

ا َحَضَراا وَوَجَمَعا ااْلَكنيِیَسة٬َ، أأَْخبََراا بُِكلِّ َما َصنََع هللاُ َمَعهھَُما٬، وَوأأَنَّهھُ فَتََح لِألَُمِم   وَولَمَّ
 بَابَب ااِإليیَمانِن.

-26: 14ااعمالل  وَوأأَقَاَما هھھھُنَاكَك زَزَمانًا ليَْیَس بِقَليِیل َمَع االتَّالَِميیِذ. 28 28. 
االيیهھما ووهھھھما يیخبرراانن كيیفف  ووننووتستمع وونن مًعابوولسس ووبررنابا٬، فتجمع االكنيیسة ووتجلس يیعووددذذاا؟ اايیمكنكمم تخيیلل هھھھ

هھھھلل هھھھذذاا يیشجعكك ككنيیسة اانططاكيیا؟ ططبًعا يیشجعكك. تماًما كما يیصلل ااالنجيیلل االى ااألممم في كلل اانحاء االعالمم. 
نتشجع باخووتنا ووااخووااتنا االذذيینن ااررسلناهھھھمم... ااختنا االتي تخددمم في ااسيیا االووسططى االتي ااررسلناهھھھا منذذ بضعة ااشهھرر 
ووااضططررتت اانن تعوودد لبضعة ااسابيیع بسببب بعضض االنززااعاتت االقاسيیة االتي تحصلل في ااسيیا االووسططى. ذذهھھھبتت منن 

نصلي لهھا ألنهھا فناةة عززباء ووحددهھھھا في مكانن خططيیرر جدًداا. هھھھي تخددمم هھھھناكك.عليینا اانن جدديیدد.   
 

هھھھذذهه هھھھي االصووررةة. نحنن نتشجع بهھمم٬، وولدديینا ااالمتيیازز٬، وواالفررصة لتشجيیعهھمم٬، وونحنن نكبرر بالمسيیح هھھھنا بسببب 
–خددمتنا حوولل االعالمم٬، وواالعكسس صحيیح  –هھھھذذهه االصووررةة   قدد يیفكرر االبعضض ووقدد يیقوولوونن٬، "ال نرريیدد اانن ننشغلل  

لكنن االيیكمم جمالل ااألمرر: بكلل هھھھذذهه ااألموورر عبرر كلل هھھھذذهه ااألماكنن. لنن نتمكنن منن خددمة بعضنا االبعضض هھھھنا" بالقيیامم 
نحنن نكبرر بالمسيیح ااكثرر هھھھنا عنددما نكوونن متفررغيینن ألخذذ ااالنجيیلل االى ااقاصي ااألررضض. هھھھذذهه هھھھي االصووررةة 

االعظظيیمة هھھھنا.  
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–اانا مقتنع اانهھ عليینا اانن نحذذرر منن االعكسس  لى ااقاصي ااألررضض٬، فسنكفف عنن االنموو إإنن كنا ال نأخذذ ااالنجيیلل اا 
. سنفتقدد هھھھذذاا اااللهھ االكووني االعظظيیمم االذذيي يیجعلل مجددهه االكووني معررووًفا في كلل االعالمم. نرريیدد اانن نعررفف بالمسيیح هھھھنا

هھھھذذاا اااللهھ بعمقق. نحنن نكبرر حيیثث نحنن بفضلل خددمتنا االتي هھھھي حوولل االعالمم. وومنن االووااضح٬، منن االجلي اانن ليیسس 
–هھ وواانتقلل االى مكانن آآخرر. بعضهھمم فعلل اامتعت حززممكلل ووااحدد في اانططاكيیا قدد  بوولسس وومنن ررحلل معهھ فعلوواا هھھھذذاا.  

بعضهھمم ال يیحززمم اامتعتهھ. بعضهھمم يیحززمم اامتعتهھ. لكنن هھھھناكك نموو متبادَدلل بالمسيیح.ااذذاا لدديینا صووررةة هھھھنا.   
 

لقدد كانوواا معررووفيینن في االكتابب االمقددسس بإعاددةة ااالنتاجج.  
هھھھذذاا يیقووددنا االى االميیززةة االعاشررةة االتي تلخصص كلل شيء. كنيیسة اانططاكيیا كانتت معررووفة في االكتابب االمقددسس بإعاددةة 

–ااالنتاجج. عنددما تنظظرر  فكرر باألمرر معي. عنددما تنظظرر االى صفحاتت االعهھدد االجدديیدد ووتررىى االررسائلل االى كنيیسة  
كووررنثووسس٬، ووكنيیسة تسالوونيیكي٬، ووررسالة االى كنيیسة اافسسس.  

 
االكنائسس قدد زُزررعتت بفضلل ررووحح هللا االذذيي عيیَّنن ررجاال ليیذذهھھھبوواا االى كنيیسة اانططاكيیا٬، ااخووةة  تددرركك اانن تلككوو

االى تلكك ااألماكنن ااألخررىى. ووما لدديینا هھھھوو صووررةة  شاملة عنن االكنائسس  ووااخووااتت ليیترركوونن مكانن ررااحتهھمم وويیذذهھھھبوونن
االكنائسس عبرر اانحاء  في االعالمم االررووماني ألنن كنيیسة اانططاكيیا كانتت جدديیة باتباعهھا قيیاددةة االررووحح االقددسس في ززررعع

االبلدد.  
 
حًقا٬، حًقا نحنن نحتاجج اانن يیحررررنا هللا منن فكررةة اانن االنجاحح في االكنيیسة يیقاسس بعدددد االناسس االذذيینن يیجتمعوونن فيیهھا. 
االنجاحح في االكنيیسة يیتعلقق بررووحح هللا االذذيي ال يیتووقفف٬، ووال يیمكنن االسيیططررةة عليیهھ ووبشعبب هللا االذذيي يیقددمم اانجيیلل هللا 

اانن هھھھذذاا تصميیح هللا لنا  لصووررةة. هھھھمم معررووفوونن باالنتاجج االدداائمم٬، وواانا مقتنعاالى ااقاصي ااألررضض. هھھھذذهه هھھھي اا
ككنيیستهھ.  

 
 االكنيیسة...

 
ااذذااً كيیفف يیبددوو ااألمرر في هھھھذذهه االكيینسة؟ االيیكمم االصووررةة االتي اارريیدد اانن ااضعهھا اامامكمم. اانهھا بسيیططة٬، وومقصووددةة٬، 

لنشرر ااإلنجيیلل. ااتمنى اانن تكوونن كتابيیة٬، اانتاجيیة٬، ووتتماشى مع كلل االحضاررااتت٬، صووررةة رراادديیكاليیة  
 

نتلمذذ عبرر االمجمووعاتت االصغيیررةة...  
ااألمرر يیبددأأ ااووال عبرر االتلمذذةة بالمجمووعاتت االصغيیررةة. ووعنددما ااقوولل هھھھذذاا٬، اارريیدد اانن ااشجعكمم ااال تفكرروواا 

لززيیاددةة منيینن ااأليیادديي مًعا ابالمجمووعاتت االصغيیررةة بشكلل مبررمج. اارريیددكمم اانن تفكرروواا باالخووةة ووااألخووااتت االمتض
هھھھي االصووررةة. ااالنجيیلل في حيیاتهھمم. هھھھذذهه  

 
٬، ووااصلي اانن تكوونن هھھھي صووررةة هھھھذذهه االكنيیسة٬، 4كلل عضوو هھھھوو ُمَعدد للخددمة. هھھھذذهه هھھھي صووررةة االكنيیسة في اافسسس 

عائلة ااإليیمانن هھھھذذهه. ال خددمة في اايیدديي االبعضض. ال خاددمم يیقوومم بخددمة االحضانة٬، االمددررسة٬، االعاززبيینن٬، االشيیووخخ 
رركة ااالنجيیلل في مددااررسهھمم. ططالبب االجامعاتت وواالشبانن٬، لكنن كلل عضوو هھھھوو ُمَعدد للخددمة. االططالبب ُمَجهھززيینن لمشا

مجهھززيینن لمشارركة ااالنجيیلل في رركنن االجامعة. ططالبب االجامعاتت هھھھمم االخدداامم في رركنن االجامعة. ااألمهھاتت ررباتت 
االمناززلل معددااتت لخددمة اامهھاتت ااخرريیاتت ررباتت مناززلل. مددررااء تنفذذيیيینن مجهھززيینن لخددمة مددررااء تنفذذيیيینن.  

 
نن للخددمة٬، يیجبب اانن يیكوونن كلل فرردد منخررطًطا بالخددمة. هھھھنا اارريیدد اانن جميیعنا ُمعدد للخددمة٬، وونتيیجة كووننا ُمعدديی

–ااذذكرركمم اانن  اارريیدد اانن ااذذكرركمم لمَم نحنن نفعلل ااألموورر بالشكلل االذذيي نفعلهھ بهھا. ألنهھ منن االسهھلل نسيیانن ااألمرر٬،  
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خاصوو في حضاررةة كنسيیة تبددلل االتلمذذةة بكلل اانووااعع ااألموورر ااألخررىى. هھھھذذاا ما نتووقعهھ عنددما نفكرر بالكنيیسة. 
نن هھھھذذاا. اانا ااذذكرركمم فقطط.تحددثنا ع  

 
لكنن إإنن كنتت ترريیدد اانن تنمي االكنيیسة االيیوومم٬، ستحتاجج االى بعضض االعناصرر. تحتاجج االى ااددااء يیجذذبب االحضوورر. 
وولكي يیكوونن لكك ااددااء٬، تحتاجج محاوورر كارريیززماتيیكي يیجذذبب االحضوورر.  وولكي تجلبب االحضوورر٬، يیجبب اانن يیكوونن 

ساعع االحشوودد. ووعنددما لدديیكك االمكانن ليیأتوونن االيیهھ٬، ااذذااً ااضافة االى اادداائكك عليیكك اانن تبذذلل االماليیيینن على مكانن يی
سيیأتي االناسس االى االمكانن٬، يیجبب اانن يیكوونن لدديیكك اافضلل االبرراامج ووااررووعع االبرراامج ليیستمرروواا بالمجيء. برراامج 
تجعلل كلل ااألعمارر ووكلل االمستوويیاتت تعوودد االيیكك مررةة ااخررىى. هھھھكذذاا يیمكنن للناسس اانن يیترركوواا ااووالددهھھھمم معكمم 

ليیتلمذذهھھھمم ااحدد ما.   
 

رراامج٬، يیجبب اانن يیكوونن لدديینا محتررفيینن يیدديیرروونن االبررنامج. إإنن ووضعنا وولكي يیكوونن لدديیكك اافضلل االبرراامج ووااررووعع االب
هھھھذذهه االمعاددلة مًعا٬، عنددما يیمكنكك اانن تنمي كنيیستكك. لكنن عنددما اانظظرر االى كنيیسة االعهھدد االجدديیدد وواانظظرر االى 

االبرراامج  ووال االكثيیرريینن منن ااخووتنا ووااخووااتنا حوولل االعالمم٬، ال ااررىى شيیًئا منن ااألددااء ووال ااألماكنن االفخمة االمبنيیة
هھا. بلل ااررىى االترركيیزز على االناسس. على شعبب هللا االُمعدد بكلمة هللا لنشرر اانجيیلل لرراائعة وواالمحتررفيینن االذذيینن يیدديیررووناا

هللا.  
 

هھھھنا حيیثث اارريیددكمم اانن تددرركوواا اانن االهھددفف ليیسس جلبب ااكبرر عدددد ممكنن منن االناسس االى االمبنى. إإنن كانن هھھھددفنا منن 
–ننجح تبشيیرر مدديینتنا هھھھوو جلبب االمززيیدد منن االناسس االى االكنيیسة٬، فلنن  ااغلبب االناسس في مدديینتنا لنن يیأتوواا االى مبنى  

ما.  
 

شخصص في كنيیستنا االيیوومم يیذذهھھھبوونن ططيیلة ااألسبووعع وويیحتكوونن  4000لمَم قدد نررغبب بالقيیامم بذذلكك عنددما يیكوونن هھھھناكك 
شخصص اانن يیكوونوواا  4000في كلل لحظظة منن كلل يیوومم مع ااشخاصص يیحتاجوونن االمسيیح؟ االيیسس منن ااألفضلل للل 

دديینة كلهھا باالنجيیلل؟ ااألمرر ال يیعتمدد على ااالحترراافف ووااالددااء وواالمكانن؛ ااألمرر مجهھززيینن في كنيیستنا لرربح االم
يیعتمدد على ررووحح هللا ووعلى شعبب هللا االذذيي يیتممم مأموورريیة هللا لمجدد هللا. ليیكنن كذذلكك!  

 
كلل عضوو هھھھوو مجهھزز ليینخررطط في االخددمة. لنن تجدد االبرراامج االرراائعة هھھھنا ووال في االكثيیرر منن ااألماكنن حوولل االعالمم 

ااإلنجيیلل بسررعة. بلل ستجدد ررجاالً وونساء يیبذذلوونن حيیاتهھمم لنشرر اانجيیلل االمسيیح. ووهھھھذذاا ما نرريیدد اانن حيیثث يینتشرر 
نصليیهھ مًعا لكي يیتممهھ هللا. ااذذااً نحنن نتلمذذ عبرر االمجمووعاتت االصغيیررةة ااذذااً هھھھكذذاا يینتشرر ااالنجيیلل٬، عبرر مؤؤمنيینن 

مشترركيینن مًعا وويیبشرروونن مًعا٬، في االمكانن االذذيي يیعيیشوونن فيیهھ ووفي ااماكنن ااخررىى.  
 

تنميیة االكنائسس عبرر ااررسالل االفررقق...  
–ااذذااً االتلمذذةة عبرر االمجمووعاتت االصغيیررةة٬، وواالجززء االثاني  هھھھذذاا هھھھوو االجززء االذذيي لمم نتحددثث عنهھ. االجززء االثاني:  

تنميیة االكنائسس عبرر ااررسالل االفررقق. اارريیددكمم اانن ترركززوواا معي هھھھنا. ال تكوونن االكنيیسة صحيیة إإنن لمم تكنن تنتج 
–ووتنمي  ااختي االكووبيیة. كيیفف يیمكننا اانن ننمي االكنائسس بشكلل مقصوودد ااكثرر ووفعالل مفهھوومم. اانا ااسمعكك ااخي ااوو  
ااكثرر؟  

 
لقدد كنا نفكرر٬، وونتكلمم عنن ااألمرر في االسنتيینن ااألخيیررتيینن٬، ووتكلمنا عنن كلل ااالحتماالتت. حتى ااننا ووضعنا بعضض 

عادد تووجيیهھنا فحصنا مثلل مكنة كررةة االددبابيیسس. ااااألموورر قيیدد االتخططيیطط٬، لكني على يیقيینن اانن هللا بنعمتهھ ووبررووحهھ قدد 
جاهھھھززيینن للخددمة وومنخررططيینا بهھا. فهھلل  تقوولل إإنن كنا نتلمذذ هھھھنا٬، وونقيیمم ررجاال وونساء ووااعادد تلكك االصووررةة االتي

يیمكنن اانن ررووحح هللا يیرريیدد اانن يیبقى في ووسططنا٬، "اافررززوواا لي هھھھؤؤالء االناسس ليیذذهھھھبوواا االى تلكك ااألماكنن باالنجيیلل؟ 



  

© David Platt 2009 14 

ااالخووةة ووااالخووااتت ليیذذهھھھبوواا معاً" تماما كما نررىى هھھھنا في اافررززوواا لي هھھھذذاا االررجلل٬، قائدد االكنيیسة. اافررززوواا لي هھھھؤؤالء 
  كنيیسة اانططاكيیة؟

 
لنا ااووال إإنن ااخذذنا ززااررعع كنائسس  ااألمرر يیددررسوونن مًعا٬، وويیفكرروونن كيیفف سيیبددوو ااذذاا االشيیووخخ٬، وواالقاددةة كانوواا يیصلوونن٬،

٬، 13متمررسس منن كنيیستنا. االصووررةة في االعهھدد االجدديیدد هھھھي لكنيیسة تقيیمم ررعاةة٬، كنيیسة تقيیمم قاددةة. هھھھنا في ااعمالل 
االكنيیسة تقيیمم قاددةة يیززررعوونن االكنائسس٬، ووهھھھمم يیززررعوونن االكنائسس عبرر ااررسالهھمم االررجالل٬، فلماذذاا ال نستططيیع فعلل 

تي بكلل اانووااعع ااالستررااتيیجيیاتت االتنظظيیميیة لززررعع االكنائسس٬، لما ال نسكبب ااألمرر نفسهھ؟ لما ال نستططيیع٬، بددلل اانن نأ
ططاقتنا بإقامة ررجالل جاهھھھززيینن لقيیاددةة كنيیسة٬، وولززررعع كنيیسة؟  

 
لذذاا االشيیووخخ٬، وواالخدداامم٬، وواالقاددةة يیتشاوورروونن في ااألمرر. لقدد ااعلنا ااألمرر. ووووضعنا تططبيیًقا على االنتت منذذ ااكثرر منن 

يیقيیمم هللا ستة ررجالل٬، اانن يیحدددد لنا ستة ررجالل سيیبددأأوونن في  شهھرر٬، وونحنن ااآلنن نصلي لستة ررجالل. نصلي اانن
٬، ططوواالل االعامم كلهھ سنبددأأ بإيیددااعهھمم االتعاليیمم االكتابيیة االالهھھھووتيیة وواالعمليیة.بدداايیة االعامم االمقبلل  

 
كنيیسة ااخررىى٬،  25االصووررةة في كووبا لتلكك االكنيیسة االووااحددةة االتي ززررعتهھا ااوولل كنيیسة اانذذااكك وومنن ثمم هھھھي ززررعتت 

ا اافعلل ما اافعلهھ هھھھوو ألنن االررااعي وواالقاددةة في تلكك االكنيیسة سكبوواا حيیاتهھمم فّي. ااررووني ماذذاا قالل ررااعيیهھا "االسببب لم
يیعني اانن ااتبع االمسيیح وواانن ااقوودد االكنيیسة لمجدد االمسيیح".  

 
–ااذذااً ما يیحصلل عنددما نكررسس سنة للززررعع في حيیاةة ااخخ ما وونعدّدهه حتى ااخرر االسنة  في االووقتت نفسهھ في االسنة  

–االتاليیة  اا للذذهھھھابب  االى مكانن آآخرر لشعبب لمم تصلهھ االبشاررةة بعدد ليیؤؤسسس كنيیسة؛ يیذذهھھھبب االى مكانن لمم  يیصبح معدّدً
تصلهھ االبشاررةة٬، رربما في شمالل ااميیرركا٬، حيیثث هھھھناكك االقليیلل منن االكنائسس٬، وويیبددأأ بززررعع كنيیسة هھھھناكك؟  

 
–لكنن لنن يیذذهھھھبب ووحددهه٬، وولنن يیذذهھھھبب فقطط مع ززووجتهھ ووعائلتهھ٬، لكنهھ سيیذذهھھھبب مع  –االجززء االثاني   ااعضاء منن  

–يینن يیخددموونن في كنيیستنا. االذذهھھھابب االكنيیسة االذذ – 10لووقا   ؟ 10ااتذذكرروونن ااننا تكلمنا عنن ااألمرر في لووقا  
–االذذهھھھابب مع مجمووعة منن ااالخووةة ووااالخووااتت منن عائلة ااإليیمانن هھھھذذهه  اافرراادد ااوو ااززووااجج ااوو عائالتت٬، ططالبب  

ااألعمارر  جامعة٬، ررجالل وونساء االعمالل٬، نصفف متقاعدديینن٬، ااوو ااخووةة ووااخووااتت متقاعدديینن. رربما حتى فرريیقق متعدددد
ضمنن منططقتنا٬،  نررسلهھ مًعا ككنيیسة االى مكانن يیذذهھھھبوونن االيیهھ مًعا٬، حيیثث خاللل االعامم االمقبلل سيیشكلوونن تالمذذةة هھھھنا

ضمنن كنيیستنا٬، ووسيیعددوونن االووااحدد ااآلخرر لكي يیذذهھھھبوواا االى مكانن آآخرر في االعالمم ليیززررعوواا كنيیسة لمجدد هللا.  
 

لدديیهھا االشغفف لززررعع كنائسس ااخررىى  كنائسس ال فقطط لززررعع كنيیسة٬، بلل اانن يیززررعوواا كنيیسة لدديیهھا االشغفف لززررعع
ووهھھھكذذاا ددووااليیكك. ال يیمكنكك تووقيیفف هھھھذذاا االتكاثرر. ططبًعا هھھھناكك االكثيیرر منن االتفاصيیلل االتي عليینا االعملل عليیهھا في هھھھذذهه 

. لنقصدد اانن 13االصووررةة. لكنن اارريیدد اانن ااشجعكمم في هھھھذذهه االمررحلة على االقيیامم تماًما بما يیقووموونن بهھ في ااعمالل 
يیقيیمم قاددةة لززررعع االكنائسس منن ضمنن كنيیسة ااإليیمانن هھھھذذهه. نصلي كشعبب. لنصلي # اانن  

 
لنصلي اانن يیأخذذ هللا كلل شيیكاتنا االبيیضاء وواانن يیرريینا في ااأليیامم ااألتيیة منن يیرريیدد اانن يُیررسلل االى ااماكنن مختلفة. مررةة 
ااخررىى٬، بعضض االناسس بقيیوواا في اانططاكيیا٬، بعضهھمم ررحلل. لذذاا يیا رربب٬، اانتت٬، بررووحكك االقددووسس٬، ااقمم منن ترريیددهه اانن 

ا االى اايینن ترريیددنا اانن نذذهھھھبب. اانتت ووّجهھنا. اانتت قوويینا. لكنن االصووررةة االتي لدديینا للعامم االمقبلل هھھھوو اانن يیذذهھھھبب٬، ووااررن
كنائسس في ستة ااماكنن مختلفة في االعالمم. وواالسنة االتي تليیهھا٬، وواالتي تليیهھا٬، هھھھذذهه االكنائسس ستززررعع كنائسس  6نززررعع 

ااخررىى. ال يیمكننا اايیقافف ااألمرر.  
 

 خالصة ااألمرر...
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كنائسس بشكلل فعالل عنددما نتلمذذ ااألشخاصص لهھذذاا االهھددفف. االتلمذذةة٬، ووززررعع االكنائسس خالصة ااألمرر سنكثرر اال

يیتماشيیانن مًعا. هھھھذذهه هھھھي خالصة ااألمرر.  
 

اايیتهھا االكنيیسة٬، ال تستخفوواا بما سيیفعلهھ هللا بنشرر اانجيیلهھ عنددما تكوونن االكنيیسة مكررسة بالكاملل ألخذذ ااالنجيیلل االى 
كنائسس تززررعع كنائسس ااخررىى بددووررهھھھا ووتأخذذهھھھا االى ااقاصي ااألررضض وولتكثيیرر االكنائسس االتي بددووررهھھھا ستززررعع 

ااقاصي ااألررضض. االسؤؤاالل االذذيي اارريیدد اانن ااططررحهھ عليینا ككنيیسة في مدديینتنا االصغيیررةة٬، هھھھوو اايي نووعع منن االتأثيیرر 
سيیكوونن لنا على االعالمم؟  

 
تلكك ااألماكنن االمظظلمة هھھھي االتي لمم يیصلهھا ااالنجيیلل بعدد. لذذاا يیا رربب٬، ااصنع عملكك ووسططنا٬، وواافررزز منن ترريیددهه. 

عملكك ووسطط االذذيینن سيیبقوونن هھھھنا ووووسطط االذذيینن تددعووهھھھمم للذذهھھھابب ليیكوونن لهھمم تأثيیرر رراادديیكالي على هھھھذذهه  ووااصنع
االخاررططة لمجدد ااسمكك.  


