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اارريیدد اانن ااعتررفف لكمم بشيء. اانا بططيء. اانا حًقا بططيء٬، بططيء جدًداا. ووكلل ددررااستي في االكلمة٬، حتى في كلل 

هھھھنا في هھھھذذهه االكنيیسة. هھھھناكك ووااقع ااساسي٬، حقيیقة ررئيیسيیة٬، صووررةة ااساسيیة ررأأيیتهھا٬، قررأأتهھا  االمأموورريیةااحادديیثنا عنن 
ووسمعتهھا مررةة بعدد مررةة بعدد مررةة. لكني لمم اافهھمهھا٬، لمم ااستووعبهھا.  

 
ووخاللل ااألشهھرر االقليیلة ااآلخيیررةة بيینما كنتت ااددررسس ووااحضرر عنن االكنيیسة االسرريیة يیوومم االجمعة االماضي٬، ليیلة غيیرر 

كة وواالشيیاططيینن وواالحرربب االررووحيیة. ددخلتت هھھھذذهه االحقيیقة قلبي ووااصبحتت حيیة في ددااخلي عادديیة وواانا ااددررسس االمالئ
–بشكلل لمم ااختبررهه منن قبلل٬، ووهھھھذذهه حقيیقة ذذااتت تططبيیقاتت عظظمى لنا ككنيیسة. لذذاا اارريیدد اانن  ااشاررككمم هھھھذذهه االحقيیقة  

منن كلمة هللا.  
 

وونتكلمم عنهھ ططوواالل  . نحنن نعررفف هھھھذذاا االنصص.28نحنن نتكلمم عنن االمأموورريیة االعظظمى٬، اافتحوواا معي٬، على متى 
االووقتت. عليینا اانن نتكلمم عنهھ ططوواالل االووقتت ألنن هللا ترركنا في هھھھذذاا االعالمم لسببب. ال لنجلسس ووننتظظرر االسماء. نحنن 

هھھھنا لنمنع االناسس منن االذذهھھھابب االى االجحيیمم.  
 

قالل يیسووعع٬، قبلل اانن يیترركك ااألررضض قالل شيیًئا ووااحدًداا لتالميیذذهه٬، نحنن نعلمم ما قالهھ٬، وونحنن نتكلمم عنن ااالمرر ططوواالل 
ووقتت. "تلمذذوواا جميیع ااألممم". هھھھذذاا ما عليیكمم فعلهھ. وومجدددًداا٬، لقدد ررأأيیتت ووسمعتت٬، ووقررأأتت هھھھذذاا منن قبلل٬، لكنهھا لمم اال

ُتعلنن في ذذهھھھني. عنددما كنتت ااقررأأ ما قالهھ يیسووعع هھھھنا كنتت ااقوولل في نفسي "حسًنا٬، هھھھوو قالل تلمذذوواا جميیع ااألممم٬، 
مستططاعع منن االناسس٬، لكنن هھھھذذاا ليیسس ما االجميیع" ووهھھھذذاا صحيیح منن ناحيیة. منن جهھة٬، نعمم عليینا اانن نتلمذذ قددرر اال

يیقوولهھ يیسووعع هھھھنا. يیسووعع يیقوولل اامرًراا ااكثرر تحدديیدًداا.  
 

–"تلمذذوواا"  – 19اايیة   ً هھھھذذهه هھھھي االكلمة بانتا تا ااثنيیهھ 19: 28"جميیع ااألممم" (متى   ). ما معنى هھھھذذاا؟ حررفيیا
–"جميیع ااألممم٬، "تلمذذوواا جميیع ااألممم" ااذذاا ماذذاا يیعني هھھھذذاا؟ ماذذاا تعني ااألممم هھھھنا؟  نحنن  يیسس لدديینا االووقتت لنجوولل ل 

في االعهھدد االقدديیمم هھھھي مختلقة ووكلل االكتابب االمقددسس٬، لكني اارريیددكمم اانن تددرركوواا اانن صووررةة ااألممم في االعهھدد االجدديیدد٬، 
سيیاسيًیا٬، نفكرر ووجدًداا عما نعتقددهه نحنن عنددما نفكرر باألممم. عنددما نفكرر باألممم٬، نفكرر بالددوولل االمقسمة جغرراافيًیا 

عنن ااألممم.لعررااقق٬، االصيینن. هھھھذذهه ااممم. لكنن االكتابب االمقددسس ال يیتكلمم هھھھكذذاا بالوواليیاتت االمتحددةة٬، كندداا٬، االمكسيیكك٬، اا  
 

٬، االشعووبب ووااللغاتت. حررفيًیا هھھھي "ااثنيیهھ"٬، مثلل وواالقبائللعنددما يیتحددثث االكتابب االمقددسس عنن ااألممم يیقصدد االعائالتت 
-ااثنيیة٬، جماعاتت عررقيیة لغوويیة منن االشعووبب. شعووبب لدديیهھا لغة مشترركة ااوو حضاررااتت ااوو عاددااتت٬، دديیاناتت٬،  

٬، وونررىى كلل اانووااعع االشعووبب االمختلفة عبرر االكتابب االمقددسس. شعووبب٬، جماعاتت٬، شعووبب جماعاتتمماررساتت. 
ااثنيیاتت.   

 



تلمذذوواا كلل االشعووبب على ووجهھ ااألررضض" كلل مجمووعة لذذاا ما يیقوولهھ يیسووعع هھھھنا عنن االمأموورريیة االعظظمى٬، يیقوولل٬، "
االناسس٬، تلمذذووهھھھمم. منن  

 
. قالل هللا اانهھ سيیبارركك شعبهھ لكي تتبارركك كلل االشعووبب٬، سيیبارركك عائلتهھ 12هھھھذذاا ما نررااهه عنددما نددررسس تكوويینن 

نِن هللاُ َعَليْیَنا وَوْليُیَبارِرْكَنا. ليُِیِنرْر ِبوَوْجهِھهِھ  لتتبارركك كلل االعائالتت على ووجهھ ااألررضض. هھھھذذاا ما نررااهه في االمززااميیرر " ليَِیَتَحنَّ
يیْحَمدُدكَك االشُُّعووبُب يَیا َهللاُ. يَیْحَمدُدكَك  .َكْي يُیْعرَرفَف ِفي ااألرَْرضِض طَطرِريیقُكَك٬، وَوِفي ُكللِّ ااألَُممِم َخالَُصككَ  هْه.َعَليْیَنا. ِسالَ 

االشُُّعووبُب ُكلُّهُھمْم.  
    

كلل االشعووبب٬، هھھھذذاا ما نررااهه في ااسفارر ااألنبيیاء٬، ووهھھھوو ما نسمعهھ هھھھنا منن االمسيیح٬، اانهھ في كلل مكانن. هللا يیرريیدد اانن   
االشعووبب تعررفف مجددهه.كلل   

 
ااصحاحاتت منن ذذلكك. ااذذهھھھبوواا معي  4ااألمرر٬، كانن في االووااقع قبلل حوواالي  ااالعالنن٬، اايینن ااددرركتتُ  ااآلنن٬، اايینن نلتتُ 

–يیتحددثث يیسووعع عنن مجيیئهھ االثاني٬، ووهھھھوو يیخبرر شعبهھ  24. في متى 24االى متى  – 9اانظظرروواا معي اايیة   يیقوولل  
يُیَسلُِّمووَنُكمْم إإَِلى ِضيیقق وَويَیْقُتلوُوَنُكمْم٬، وَوَتُكووُنوونَن ُمْبَغِضيینَن ِمنْن َجِميیِع ااألَُممِم ِحيیَنِئذٍذ اانن ااألمرر سيیكوونن صعبب. تالميیذذهه. "

ُة ااْلَكِثيیرِريیننَ 12). وومنن ثمم نكملل االى اايیة 9: 24" (متى .ألَْجلِل ااْسِمي وَولِكنِن  .. تقوولل " وَولَِكْثرَرةِة ااإلِْثمِم َتْبرُردُد َمَحبَّ
-12: 24االَّذِذيي يَیْصِبرُر إإَِلى ااْلُمْنَتهَھى َفهھذَذاا يَیْخلصُُص" (متى  – 14) وومنن ثمم هھھھذذاا ما يیقوولهھ في اايیة 13 ضعوواا خطًطا  

–تحتهھا  هھھھا هھھھي منن " وَويُیْكرَرزُز ِبِبَشارَرةِة ااْلَمَلُكووتِت هھھھذِذهِه ِفي ُكللِّ ااْلَمْسُكووَنِة َشهَھادَدةًة لَِجِميیِع ااألَُممِم."  14: 24متى  
–جدديیدد  هھھھلل فهھمتمم ااألمرر؟" .ُثممَّ يَیأِْتي ااْلُمْنَتهَھىبانتا تا ااثنيیهھ" جميیع ااألممم٬، " "   

 
هھھھذذهه ااأليیة ال تقوولل اانن ااالنجيیلل سيُیبشرر بهھ االى كلل فرردد على ووجهھ ااألررضض. ووال تقوولل اانن ااالنجيیلل سيُیعَممم في كلل 

للِّ ااْلَمْسُكووَنِة َشهَھادَدةًة لَِجِميیِع ااألَُممِم٬، ثمم يیأتي وَويُیْكرَرزُز ِبِبَشارَرةِة ااْلَمَلُكووتِت هھھھذِذهِه ِفي كُ  االعالمم٬، كلل االعالمم. ال٬، بلل يیقوولل "
االمنتهھى٬، عنددما سيیأتي االمسيیح ليیكملل ااألمرر٬، ليیثبتت حكمهھ وويیحكمم كملكك االملووكك وورربب االخليیقة كلهھا. االمنتهھى"  

 
–هھھھذذاا ما نررااهه  اافتحوواا معي سفرر االررؤؤيیا. لقدد نظظررنا هھھھذذهه االمقاططع منن قبلل. اافتحوواا معي على ررؤؤيیة٬، ااخرر سفرر  

. ددعووني اارريیكمم كيیفف ستكوونن االنهھايیة. هھھھذذهه هھھھي االررؤؤيیا٬، اانهھا صووررةة عنن االنهھايیة. 5كتابب االمقددسس٬، ررؤؤيیة في اال
؛  اانهھا صووررةة عنن االسماء. هھھھذذاا مقططع حاسمم في سفرر االررؤؤيیا. اانظظرروواا معي االى هھھھذذهه 5اانظظرروواا معي االى ررؤؤيیا 

شهھ.تتكلمم عنن االحملل االمذذبووحح. االحملل هھھھوو االمسيیح ووسطط عرر 6: 5االلمحة عنن االسماء. ررؤؤيیا   
 

ُموونَن  ااسمعوواا ما تررنمهھ االسماء٬، ااسمعوواا كيیفف هھھھي االسماء. " 9وواارريیددكمم اانن تنظظرروواا معي االى اايیة  وَوهھھُھمْم يَیَترَرنَّ
ْفرَر وَوَتْفَتَح ُخُتووَمهُھ٬، ألَنَّكَك ذُذِبْحتَت..."«َترْرِنيیَمًة َجدِديیدَدةًة َقاِئليِینَن: هھھھمم يیررنموونن ليیسووعع٬، يیقوولوونن  ُمْسَتِحقق أأَْنتَت أأنَْن َتأُْخذَذ االسِّ

– ٍة" "...   تخبررنا اانن كلل اامة  5). ررؤؤيیا 9: 5(ررؤؤيیة وَوااْشَترَريْیَتَنا ِ; ِبدَدِمكَك ِمنْن ُكللِّ َقِبيیَلٍة وَولَِسانٍن وَوَشْعبٍب وَوأأُمَّ
ووشعبب سيیكوونن ممثالً هھھھناكك. سيیكوونن هھھھناكك ررجالل وونساء ! منن كلل اامة يیررنموونن !.  

 
تقوولل ااألمرر نفسهھ. مررةة ااخررىى٬، نظظررنا االى هھھھذذهه ااأليیاتت؛ اانا  9: 7مم ررؤؤيیا اافتحوواا معي بعدد ااصحاحيینن االى ااألما

" هھھھوو يیمثلل  " 9نظظررتت االى هھھھذذهه ااآليیاتت. اايیة  هه٬ُ، ِمنْن ُكللِّ َبْعدَد هھھھذَذاا َنظَظرْرتُت وَوإإذَِذاا َجْمٌع َكِثيیرٌر َلمْم يَیْسَتطِطْع أأََحدٌد أأنَْن يَیُعددَّ
فوُونَن أأََمامَم ااْلَعرْرشِش وَوأأََمامَم ااْلَخرُرووفِف٬، ُمَتَسرْرِبليِینَن ِبِثيَیابٍب ِبيیضٍض وَوِفي أأيَْیدِديیهِھمْم "ااألَُممِم وَوااْلَقَباِئلِل وَواالشُُّعووبِب وَوااألَْلِسَنِة٬، وَوااقِ 

ْخلِل وَوهھھُھمْم يَیْصرُرُخوونَن ِبَصوْوتٍت َعظِظيیمٍم َقاِئليِینَن: ررؤؤيیا ااْلَخالَصُص إلِلهِھَنا ااْلَجالِسِس َعَلى ااْلَعرْرشِش وَولِْلَخرُرووفِف" («َسَعفُف االنَّ
7 :9- 10.(  

 



ة ووقبيیلة ووشعبب وولسانن٬، ااحدد ما منن كلل شعبب في االعالمم سيیكوونن٬، في ذذلكك االيیوومم٬، يیررنمم٬، ااحدد ما منن كلل اام
لهھنا" مقددًما لهھ االحمدد على ااالنجيیلل االذذيي خلصهھ."االخالصص إل  

 
ُثممَّ رَرأأيَْیتُت َمالًَكا آآَخرَر طَطاِئرًراا ٬، 6: 14؛ ااألمرر يیتكرررر منن جدديیدد. ررؤؤيیا 14ااألمرر نفسهھ٬، اافتحوواا معي على ررؤؤيیا 

مَ  اِكِنيینَن َعَلى ااألرَْرضِض..." ِفي وَوَسطِط االسَّ رَر االسَّ ٌة٬، ليُِیَبشِّ –اِء َمَعهُھ ِبَشارَرةةٌ أأََبدِديیَّ – 6هھھھا هھھھي٬، اايیة   ٍة وَوَقِبيیَلٍة   "... وَوُكللَّ أأُمَّ
وَولَِسانٍن وَوَشْعبٍب٬،..."  

 
ووسٌس٬، ألنَنَّ َجِميیَع  " 4: 15في ااالصحاحح االتالي٬، ااصحاحح  دُد ااْسَمكَك؟ ألَنَّكَك وَوْحدَدكَك قدُدُّ َمنْن الَ يَیَخافُكَك يَیارَرببُّ وَويُیَمجِّ

–ااألَُممِم..."  –جميیع ااألممم   "... َسيَیأُْتوونَن وَويَیْسُجدُدوونَن أأََماَمكَك٬، ألنَنَّ أأَْحَكاَمكَك َقدْد أأظُْظهِھرَرتْت"   
 

ة. اانهھ سيیكوونن هھھھناكك يیوومم حيیثث ااحدد ما منن كلل اامة ااذذاا هھھھذذهه هھھھي االصووررةة االتي يیعططيینا اايیاهھھھا سفرر االررؤؤيیا في االنهھايی
في االعالمم٬، كلل شعبب٬، سيیررنمم * منن ااجلل خالصهھ.  

 
ووااجمعوواا كلل هھھھذذهه االنقاطط مًعا ووتووقفوواا ووددعوواا ااألمرر يُیعَلنن لكمم. سيیبشرر بإنجيیلل  24ااررجعوواا معي ااآلنن االى متى 

عبب وواامة سيیررنمم للرربب. فكرروواا االملكووتت االى كلل اامة. وومنن ثمم يیأتي االمنتهھى. وواالمنتهھى هھھھوو اانن ااحدد ما منن كلل ش
: 24متى أأنن يیقيینن٬،  قني ااألمرر. اابليیسس يیعررفف... اانا علىمنن ووجهھة نظظرر اابليیسس. هھھھنا حيیثث صع 14: 24بمتى 
يیططانن االجحيیمم. ألنهھ يیعلمم اانهھ عنددما سيُیبَشرر بانجيیلل االملكووتت في كلل اامة ووشعبب ستكوونن ملصقة على كلل ح 14

االمنتهھى٬، ووإإنن كنتت اابليیسس فهھذذاا خبرر سيء جدًداا جدًداا.  في االعالمم٬، كلل االشعووبب٬، ماذذاا سيیحصلل بعددهھھھا؟ سيیكوونن
ألنن بالنسبة إلبليیسس االمنتهھى هھھھوو قضاء نهھائي ووددمارر اابدديي. سيُیررمى في بحيیررةة االنارر وواالكبرريیتت االى ااألبدد. لنن 

ووااحدد.خيیرر يیكوونن لهھ يیوومم   
 

–ااذًذاا  كلل اامة اابليیسس ملتززمم اانن يیفعلل كلل ما بووسعهھ في هھھھذذاا االعالمم ليیمنع اانجيیلل االملكووتت منن االووصوولل االى  
 ووشعبب في االعالمم٬، كلل اامة٬، ألنهھ يیعلمم اانهھ عنددما سيیحصلل ذذلكك... سيینتهھي اامررهه. لكنن سيیأتي يیوومم سيیتمم فيیهھ ذذلكك

ووهھھھوو يیعلمم اانهھ عنددما سيیتمم ذذلكك سيیأتي االمنتهھى ووهھھھوو ال يیرريیدد اانن يیأتي االمنتهھى.  
 

نررىى االمسيیح٬، االحملل٬، لذذاا االسؤؤاالل االذذيي ااوودد ططررحهھ عليیكمم هھھھوو االتالي: هھھھلل نرريیدد اانن يیأتي االمنتهھى؟ هھھھلل نرريیدد اانن 
عالل ووممجدد ووسطط عررشهھ مع ترراانيیمم منن كلل اامة٬، وولسانن٬، ووقبيیلة ووشعبب؟ هھھھلل نرريیدد اانن نررىى ذذلكك؟ ااذذاا ااحملوواا 

اانجيیلل االملكووتت االى كلل االشعووبب.  
 

اارريیدد اانن اابّسطط ااألمرر قددرر االمستططاعع لكي يیعششش في قلووبكمم ووااذذهھھھانكمم. لذذاا اارريیدد اانن اابسطط ااألمرر قددرر االمستططاعع 
–ء جدًداا. لذذاا اارريیدد اانن ألني ااعلمم اانني بططي لتتذذكررووهھھھا. اارريیددكمم اانن تجعلوواا هھھھذذاا ااألمرر  نقاطط 3اارريیدد اانن ااعططيیكمم  

يیعششش في قلووبكمم ووعقوولكمم ووااصلي٬،  اانهھ سيیبقى في قلبب هھھھذذهه االكنيیسة.  
 

 االهھددفف
 
 

اانن يُیبَشرر باإلنجيیلل االى كلل اامة...  
جيیلل االى كلل اامة ووشعبب. هھھھذذاا . اانن يُیبَشرر باالنااوولل٬، هھھھددفف٬، هھھھددفف: اانن يُیكررزز باالنجيیلل لكلل اامة. هھھھذذاا هھھھوو االهھددفف

٬، اانهھ هھھھددفف كلل االكتابب االمقددسس. اانن يُیعلنن 14: 24. اانهھ هھھھددفف متى 28هھھھوو هھھھددفف االمأموورريیة االعظظمى٬، متى 
ااإلنجيیلل وومجدد هللا لكلل اامة ووشعبب.  



 
– 96هھھھذذاا ما ااقتبسناهه مسبًقا٬، بدداايیة مززموورر  ُثوواا َبيْینَن ااألَُممِم ِبَمْجدِدهِه٬، َبيْینَن َجِميیِع  ٬، ااخبارر ااأليیامم٬، "96مززموورر   َحددِّ

يیجبب اانن يیعررفوواا مجددهه٬، هھھھذذاا هھھھوو االهھددفف٬، ااإلنجيیلل٬، مجدد هللا يُیبشرر لكلل اامة. نحنن ال نسعى " .االشُُّعووبِب ِبَعَجاِئِبهھِ 
خلفف االعالمم بشكلل عامم٬، بلل نسعى خلفف شعووبب ووااممم. شعووبب منن االعالمم.   

 
يیفف ااألمرر بالضبطط. االشعووبب. لدديینا بعضض ااألددلة في االكتابب االمقددسس منن االووااضح٬، ااننا ال نعلمم كيیفف تمم تعرر

تساعددنا عنددما نفكرر بالعائالتت ااوو االقبائلل ااوو ااألممم ااوو االشعووبب ووااأللسنة. ال نعلمم بالضبطط ما يیقصددهه االكتابب 
–االمقددسس٬، ما يیقصددهه يیسووعع٬، عنددما يیقوولل "ااثنيیهھ"  .ااألمممجميیع    

 
اامضى علماء االالهھھھووتت االكثيیرر منن االووقتت على مرر االكثيیرر منن هھھھناكك االكثيیرر منن ااستررااتيیجيیاتت ااالررساليیاتت٬، 

االسنووااتت محاووليینن تعرريیفف٬، ااوو معررفة ما هھھھوو عدددد االشعووبب في االعالمم االيیوومم. ألنهھ ال يیعني أأمة بالمعنى االذذيي 
٬، اامة ووااحددةة٬، لكنن هھھھناكك االكثيیرر منن االشعووبب نفهھمهھ االيیوومم. قدد تفكرروونن بالهھندد٬، حوواالي مليیارر مووااططنن في االهھندد

االهھندد. االكثيیرر منن االلغاتت وواالحضاررااتت وواالعاددااتت وواالدديیاناتت ووططررقق االعيیشش. جماعاتت كثيیررةة مختلفة االمختلفة في 
منن االناسس. ووفي ااغلبب ااألحيیانن تكوونن منعززلة ووبعيیددةة عنن بعضهھا االبعضض٬، ااحيیاًنا بجانبب بعضهھا االبعضض لكنن 

مختلفيینن عنن بعضهھمم.  
 

–لذذاا  "حسًنا ما هھھھوو اافضلل ااحتمالل لنا ألخذذ فكررةة  حاوولل االكثيیرر منن االناسس االقيیامم بالكثيیرر منن ااألعمالل ليیقوولوواا 
لغاتت االشعووبب٬، االعائالتت٬، ااألممم وواالكتابب االمقددسس ووكمم منن االشعووبب لدديینا في االعالمم االيیوومم؟" وواارريیددكمم اانن  عنن

–شعبب في االعالمم  11،٬690تددوونوواا ذذلكك٬، ما ووصلوواا االيیهھ كانن الئحة منن  شعبب  11،٬690هھھھذذاا اافضلل تخميینن.  
كلل منن هھھھذذهه االمجمووعاتت منن االناسس٬، ووتحدديیدد  ضخامةعلووهه هھھھوو أأنهھمم ددررسوواا ما ففي االعالمم. وومنن ثمم٬، ااسمعوواا٬، 

مجمووعة االناسس يیتمم منن خاللل خصائصص مختلفة٬، سووااء كانن ذذلكك في االلغة أأوو االثقافة٬، وواالعاددااتت.  
 

 6،٬400ددررسوواا ليیقوولوواا٬، "االى اايي مددىى كلل منن هھھھذذهه االشعووبب سمع باإلنجيیلل؟" ووما ووجددووهه هھھھوو٬، االررقمم االتالي٬، 
.اابدًداا ةة ااإلنجيیللشعبب لمم تصلهھمم بشارر  

 
% مسيیحيیيینن اانجيیليیيینن. إإنن 2ااقلل منن  6،٬400% مسيیحيیيینن اانجيیليیيینن٬، 2ااقلل منن هھھھناكك ي لمم تصلهھمم االبشاررةة ااعن

% مسيیحيیيینن في شعبب ما فهھذذاا يیعني٬، إإنن كنتت موولوودًداا في ذذلكك االشعبب٬، فهھذذاا يیعني اانكك قدد 2كانن هھھھناكك ااقلل منن 
اإلنجيیلل هھھھناكك. ال باإلنجيیلل قطط. ستكوونن ااستثناًء ال االقاعددةة إإنن سمعتت بتوولدد ووتعيیشش ووتمووتت ددوونن اانن تسمع 
منهھمم. 6،٬400يیعررفوونن ااإلنجيیلل٬، لمم تصلهھمم االبشاررةة٬،   

 
شعبب إليیصالل بشاررةة  6،٬400لكنن ااكثرر منن ذذلكك٬، ررقمم ووااحدد بعدد. قالوواا٬، "ما االذذيي قدد تمم عملهھ مع هھھھؤؤالء 

اا فقطط غيیرر مبَشرريینن باإلنجيیلل بلل كانوواا اايیًضا منن االشعووبب لمم يیكوونوو 5،٬845ااإلنجيیلل لهھمم؟" ووما ووجددووهه كانن اانن 
اانن ال فقطط  ٬، ما يیعنيیهھ ذذلكك هھھھوو5،٬845غيیرر مشترركيینن بهھ. لمم تصلهھمم االبشاررةة وولمم يیكوونوواا منخررططيینن باإلنجيیلل٬، 

% مسيیحيیيینن اانجيیليیيینن٬، لكنن ال يیووجدد كنيیسة اايیًضا٬، ااوو اايي ووكالة مسيیحيیة ااوو ااررساليیة تقوومم بأيي 2يیووجدد ااقلل منن 
لكك االشعووبب.شيء لنشرر ااإلنجيیلل ووسطط ت  

 
– 5ااذذاا هھھھناكك ااكثرر منن  –ااحفظظوواا هھھھذذاا   شعبب إإما ال يیعررفوونن شيیًئا عنن ااإلنجيیلل ااوو يیعررفوونن  5000ااكثرر منن  

االقليیلل عنهھ ووما منن مسيیحيیيینن يیفعلوونن شيء باإلمرر. في االووااقع٬، االعكسس صحيیح. ااتعررفوونن ماذذاا ااكتشفوواا؟ اانظظرروواا 
ااميیرركا تذذهھھھبب لخددماتت بيینن االشعووبب االتي  % منن ااألشخاصص وواالموواارردد في شمالل90االى هھھھذذاا "االيیوومم٬، ااكثرر منن 

ووصلتهھا االبشاررةة"سبقق اانن   



 
% منن االناسس لدديینا وومووااررددنا في االعملل ااإلررسالي في شمالل ااميیرركا تذذهھھھبب لشعووبب لدديیهھا ااإلنجيیلل 90ااكثرر منن 

 سيیبشرر االناسس٬، ووهھھھذذاا ال يیعني اانهھمم قبلوواا ااإلنجيیلل٬، ووقططًعا هھھھذذاا ال يیعني اانهھ ااحددالااصالً. ططبًعا هھھھذذاا ال يیعني اانن 
منن االسيء االقيیامم بخددمة بيینن االشعووبب االتي ووصلتهھا االبشاررةة. منن االجيیدد االقيیامم بخددمة ووسطط االشعووبب االتي 

قبلل اانن تبددأأ. هھھھذذاا ال يیعني "حسنا٬ً، إإنن كنيیستنا تعملل فقطط ووسطط االشعووبب  ووصلتهھا االبشاررةة. ددعووني ااقمع إإشاعة
اامررهھھھمم." االتي لمم تصلهھا بشاررةة ااإلنجيیلل ووإإنن كانن شعبب ما ووصلتهھ االبشاررةة فال يیهھمنا  

 
لكنن االيیكمم ما صعقني: في كلل ااحادديیثنا عنن ااإلررساليیاتت وواالذذهھھھابب االى ااألممم وواالتأثيیرر في االعالمم٬، في جززء كبيیرر 

–منهھ٬، كنا نضع كلل ططاقتنا وومووااررددنا في االناسس االمؤؤمنيینن ااصًال  االناسس االذذيینن لدديیهھمم االكتابب االمقددسس. ووااكرررر٬،  
يیلل في مدديینتنا. هھھھذذهه االمدديینة ووصلتهھا بشاررةة ااإلنجيیلل. لكنن هھھھذذاا ليیسس سيیًئا بحدد ذذااتهھ٬، ألنن االناسس بحاجة االى ااإلنج

–هھھھذذاا ال يیعني اانن كلل منن في هھھھذذهه االمدديینة يیعررفف ااإلنجيیلل٬، لكنن االناسس في هھھھذذهه االمدديینة  لدديیهھمم االووصوولل االى  
ااإلنجيیلل منن خاللل االرراادديیوو٬، االتلفززيیوونن٬، االكنائسس االتي في كلل مكانن٬، وواالمسيیحيیيینن في كلل مكانن. وواالكثيیرريینن منن 

عالمم٬، في اافرريیقيیا٬، ووااجززااء منن ااسيیا٬، جنووبب ااميیرركا٬، لدديیهھمم االووصوولل االى ااإلنجيیلل وونعمم٬، منن االحقق االناسس حوولل اال
االقيیامم بخددمة ووسططهھمم٬، هھھھذذاا جيیدد.   

 
كًما مهھًما منن ووقتنا ووططاقتنا وومووااررددنا في االشعووبب االتي لمم تسمع ببشاررةة ااإلنجيیلل بعدد٬،  لكنن٬، إإنن كنا ال نسكبب

االتي ليیسس لدديیهھا ااإلنجيیلل٬، ااذًذاا٬، كلل أأحادديیثنا عنن ااإلررساليیاتت وواالتأثيیرر في االعالمم٬، ستنتهھي بتجاهھھھلل ووصيیة 
وومأموورريیة االكتابب االمقددسس.  

 
مى٬، قالل يیسووعع "ااكررززوواا ببشاررةة ااإلنجيیلل في االعالمم ال٬، ال نرريیدد ذذلكك. ال نرريیدد فقدداانن اايیة نقططة. االمأموورريیة االعظظ

ثمم يیأتي االمنتهھى" لذذاا ااووصلوواا لهھمم ااإلنجيیلل٬، هھھھذذاا هھھھوو االهھددفف٬، اانن يیصلل ااإلنجيیلل لكلل االشعووبب.ااجمع٬،   
 

 االثمنن...
 
 

أأخذذ ااإلنجيیلل االى كلل االشعووبب مكلفف جدًداا  
ِحيیَنِئذٍذ يُیَسلُِّمووَنُكمْم إإَِلى ِضيیقق وَويَیْقُتلوُوَنُكمْم٬، وَوَتُكووُنوونَن  . "أأخذذ ااإلنجيیلل االى كلل االشعووبب مكلفف جدًدااثانيًیا٬، االثمنن. 

هھھھلل هھھھذذاا كالمم محّمسس؟ ".ُمْبَغِضيینَن ِمنْن َجِميیِع ااألَُممِم ألَْجلِل ااْسِمي  
 

ووهھھھذذاا منططقي٬، االيیسس كذذلكك؟ إإنن كانن اابليیسس يیعلمم اانن نهھايیتهھ ستأتي عنددما تصلل بشاررةة االملكووتت االى جميیع 
ليیدديینن وويیررااقبب االكنيیسة تأخذذ ااإلنجيیلل االى هھھھؤؤالء االشعووبب؟ ططبًعا ال٬، اايي كانن٬، االشعووبب٬، فهھلل سيیجلسس مكتفف اا

اايیة كنيیسة تقرررر اانن تحملل ااإلنجيیلل االى االشعووبب االتي لمم تصلهھا االبشاررةة بعدد ستووااَجهھ بقووااتت االجحيیمم.  
 

ما ألنهھ ططالاانا مقتنع اانن اابليیسس٬، بشكلل ااوو بأخرر٬، مررتاحح لصووررةة االكنيیسة وواالمسيیحيیة االتي خلقناهھھھا في االغرربب. 
في ددوواامة مسيیحيیة حوولل االحلمم ااألميیرركي٬، فلنن نشكلل  ووددووررااننانحنن نبذذرر حيیاتنا وومووااررددنا ووماليیيیننا على اانفسنا 

شكلل نلثقافة االكنيیسة٬، نحنن ال ووبعضنا االبعضض كمم نبددوو ناجحيینن لتهھدديیدداا لددماررهه على ااإلططالقق. بغضض االنظظرر 
لشيیططانن.اا لددماررتهھدديیدداا   

 
هھھھذذاا االعالمم ووااننا سنتبع مأموورريیة االكتابب االمقددسس٬، سنووااَجهھ بابليیسس لكنن عنددما ننهھضض وونقوولل ااننا سنررمي ططررقق 

االشيیططانن ووبكلل شيیاططيینن االجحيیمم. سيیكوونن االثمنن باهھھھظًظا.  



 
اانا مقتنع٬، اايیتهھا االكنيیسة٬، إإنن كنا سنضع هھھھذذهه االصووررةة٬، هھھھذذاا االهھددفف٬، قيیدد االتنفيیذذ بكلل قووتنا فسيیكوونن هھھھناكك 

ال أأعلمم كيیفف سيیبددوو ااألمرر ككلل٬، لكنن االثمنن اانقساماتت ووسططنا٬، تشتيیتت منن حوولنا٬، تجارربب٬، اامررااضض٬، مووتت. 
سيیكوونن باهھھھظًظا وواالسؤؤاالل االذذيي عليینا اانن نسألهھ هھھھوو: هھھھلل نحنن مستعدديینن لددفع االثمنن؟  

 
 االووعدد...

 
يیسووعع ررااجع االى شعبهھ.  

–ثالًثا٬، االووعدد. هھھھذذاا اافضلل جززء  اانجيیلل االملكووتت سيیصلل لجميیع االشعووبب وومنن االووعدد. يیسووعع ررااجع االى شعبهھ.  
–االنهھايیة ااتيیة. سيیأتي االيیوومم االذذيي سيیررجع فيیهھ االمسيیح االى كنيیستهھ. كنيیسة مفدديیة وومخلّصة ثمم يیأتي االمنتهھى.   

غيیرر مصنووعة منن ااألميیرركيیيینن٬، ااألفرريیقيیيینن٬، االبيیضض وواالسوودد٬، ااألسيیاوويیيینن ووااالسبانيیيینن. كنيیسة مصنووعة منن كلل 
االى ااألبدد. هھھھذذاا شعبب على ووجهھ ااألررضض٬، متحددةة بجووقة تسبيیح منن كلل اامة٬، ووقبيیلة٬، وولسانن٬، ووشعبب تررنمم لمجددهه 

هھھھوو ااتجاهه االمنتهھى.  
 

هھھھذذهه هھھھي االنقططة٬، االكنيیسة٬، هھھھي االنقططة. هھھھلل نثقق اانن يیسووعع مستحقق االمجدد منن ااكثرر منن مجرردد ااألميیرركيیيینن؟ هھھھلل 
 4000ااوو  3000ااوو  2000ااوو  1000حًقا٬، في ااعماقق قلووبنا٬، نؤؤمنن اانن يیسووعع مستحقق االمجدد٬، ال فقطط منن 

اانن يیسووعع يیستحقق االمجدد منن كلل االل ؤؤمنوونن يیا ااخووتي ووااخووااتي٬، في عائلة ااإليیمانن هھھھذذهه٬، شعبب. هھھھلل ت 5000ااوو 
سنعيیشش على نؤؤمنن اانهھ يیستحقق هھھھذذاا االنووعع منن االمجدد٬،  االمووجوودديینن على ووجهھ ااألررضض؟ عنددماشعبب  ٬690،11

للعيیشش. جذذرريیةألنن مجددهه يیستحقق ذذلكك. اانهھا ططرريیقة  باهھھھظًظالنن يیكوونن كانن هھھھذذاا ااألساسس. سنعيیشش هھھھكذذاا٬، ووأأيي ثمنن   
 

–جووناثانن هھھھلل تنضمم االي هھھھنا؟ اارريیدد  ااخبررتكمم منذذ بضعة عظظاتت اانن هللا ااظظهھرر لنا نعمة عظظيیمة بقيیاددةة هھھھذذاا ااألخخ  
االيینا. وواانا ااخبرركمم٬، اانني بططيء بفهھمم ااألموورر٬، كررااعع. جووناثانن يیفهھمهھا بسررعة. لذذاا٬، ااعططنا صووررةة بسيیططة عنن 

يیة.كيیفف فتح يیسووعع عيینيیكك على هھھھذذهه االحقيیقة٬، على هھھھذذهه االمأموورريیة االكتاب  
 

–جووناثانن: االحقيیقة اانني لمم اافهھمهھا. لمم االتقططهھا. تررعررعتت في عائلة  يي مررسليینن في ااميیرركا االالتيینيیة. كانن وواالددَ  
ذذهھھھبتت لبضع سنووااتت كمررسلل وولمم ااددرركك اانن االهھددفف كانن ااعالنن ااإلنجيیلل االى كلل شعبب منن االشعووبب.  

 
٬، لكني اانتهھيیتت بالتووااجدد في ااجوولل ااخيیمم حوولل االعالمم. لمم ااددرركك ااألمرر ذذهھھھبتت بررحلة حوولل االعالمم٬، اامضيیتت سنة

جززء منن االعالمم حيیثث ال يیووجدد سوواا االقليیلل منن االمؤؤمنيینن. كنا نخيیمم في جبالل شمالل االفيیتنامم ووووصلنا االى قرريیة 
صغيیررةة على ضفة نهھرر متووّحلل. حتى االشعبب هھھھناكك لمم يیكنن يیتكلمم االلغة االفيیتناميیة؛ كانوواا يیتكلموونن لغة ااخررىى 

لكنن عبرر عددةة مستوويیاتت منن االتررجمة ااستططعنا  في االمنططقة. مختلفة جدًداا ووال تمتت بصلة أليیة لغة ااخررىى
االتووااصلل.  

 
فبددأأنا نسألهھمم عما يیؤؤمنوونن بهھ. فسألتهھمم "هھھھلل تؤؤمنوونن ببوودداا؟" قالوواا "ال٬، ال نؤؤمنن ببوودداا؟" "حسًنا هھھھلل تؤؤمنوونن 

لل تعبددوونن بأررووااحح االغابة؟" ااعتقددتت اانهھمم منن مذذهھھھبب حيیوويیة االماددةة. ااجابوواا: "كال٬، ال نؤؤمنن بأررووااحح االغابة" "ااذذااً هھھھ
ااجددااددكمم؟" قالوواا: "كال٬، نحنن فقطط نددفنهھمم."  

 
–فاحتررتت  بعضض االشيء ووسألتهھمم "حسًنا٬، ما االذذيي يیجعلل االززررعع يینموو؟" نظظرروواا االي ووقالوواا "االمططرر" قلتت "ما  

االذذيي يیسببب هھھھططوولل االمططرر؟" "نحنن نررجوو سقووططهھ فقطط" "ما االذذيي يیجعلل االشمسس تشررقق؟" "نحنن نررجوو ذذلكك 



ااذًذاا اانتمم ال تؤؤمنوونن بأنن اايي شيء سيیحددثث لكمم بعدد  االمووتت؟" فنظظرر االي ررجلل فقطط" وومنن خيیبة ااملي سألتهھمم "
ووقالل "ال٬، لمم يیأتت ااحدد وويیخبررنا عنن هھھھذذاا ااألمرر بعدد. لمم يیخبررنا ااحدد عنن ااألمرر بعدد."  

 
عنددهھھھا بددأأتت عيینايي تنفتح على ااألمرر. ووااددرركتت اانهھ عليینا اانن نقددمم حيیاتنا لهھذذهه االمأموورريیة لنررىى ااإلنجيیلل معلًنا 

.جميیع ااألممم" "بانتا تا ااثنيیهھفي جميیع   
 
دداايیفدد: منن االووااضح٬، اانن االناسس ضاليینن ددوونن االمسيیح٬، وواانهھمم ذذااهھھھبوونن االى االجحيیمم ددوونن االمسيیح. لكنن هھھھناكك عددمم 
عددلل قصوويي بالنسبة لمعررفة ااإلنجيیلل االيیوومم. ووهھھھذذهه االقصة تكررررتت كثيیرًراا... ااذًذاا بددأأ هللا يیقووددكك اانتت ووززووجتكك 

لل ااستخددمم االكنيیسة االمحليیة بذذلكك؟للناسس االذذيینن لمم تصلهھمم االبشاررةة بعدد٬، هھھھ  
 

جووناثانن: نعمم. تعلمم٬، كانن ااألمرر ااكثرر٬، إإذذاا اامكنن االقوولل٬، ااكثرر عمًقا. بعدد ثالثة اايیامم ددخلنا في ااألددغالل٬، ذذهھھھبنا في 
ساعاتت منن  8ووصلنا االى قرريیة صغيیررةة٬، ال يیمكنكك حتى٬، كانوواا على بعدد مسافة  قارربب صغيیرر جدًداا صعوودًداا.

االقرريیة االتي كنا فيیهھا قبلل.  
 

–ددخلنا االى االقرريیة ووكانن هھھھناكك ررجلل  يیبيیع االصابوونن ووبعضض ااألموورر ااألساسيیة في االقرريیة. ررأأىى اانني غرريیبب  
 إإذذ باعوواافنظظرر االي ووقالل "كووكا كووال". مددررااء االكووكا كووال في ااططلنططا٬، ووجووررجيیا قاموواا بعملل اافضلل منا 

ضض.االمشررووباتت لألممم بيینما نحنن ككنيیسة لمم نكنن اامناء إلعالنن ااسمهھ لكلل شعووبب ااألرر  
 

فعددنا ووبددأأنا نحضرر للذذهھھھابب لززررعع حيیاتنا هھھھناكك مقابلل اانن نررىى كنائسس ُتززررعع ووسطط شعووبب لمم تعررفف االمسيیح 
بعدد. هھھھذذاا كلل ما كانن يیهھمنا٬، لمم يیكنن يیهھمنا اايي شيء آآخرر. تعررفنا على ززووجيینن آآخرريینن كانوواا يیتحددثوونن عنن ااألمرر 

نفسهھ٬، لذذاا بددأأنا نصلي مًعا لنعررفف االى اايینن قدد يیقووددنا هللا.  
 

االى مدديینة معيینة ووسطط شعبب لمم تصلهھ االبشاررةة بعدد في ااسيیا االووسططى. فقلنا "حسًنا٬، عليینا ااآلنن اانن فووصلنا 
نحضرر اانفسنا ووعليینا اانن نذذهھھھبب االى تلكك االمدديینة" ووسمعنا اانهھ كانن هھھھناكك كنيیسة صغيیررةة في تيینيیسي كانتت قدد 

ااررسلتت ااحددهھھھمم االى تلكك االقرريیة. فاتصلنا بهھمم.  
 

كنيیسة توودد ززررعع فرريیقق للذذهھھھابب االى تلكك االمدديینة لتكرريیسس حيیاتهھمم لخددمة منن جهھة ااخررىى عنددما ااخبررناهھھھمم ااننا 
–تلكك االمدديینة في ااسيیا االووسططى٬، سمعنا صررااًخا ووبكاًء على االططررفف ااآلخرر. كنا نجهھلل٬، اانهھ قبلل سنووااتت٬، كانوواا   

–كانوواا قدد ااددرركوواا  شعبب ٬، ووتبنوواا تلكك االمدديینة بالذذااتت ووذذلكك االاايیقنوواا ااألمرر. ووبددأأوواا يیصلوّونن اايي منططقة يیتبنوونن 
بالذذااتت في ااسيیا االووسططى. فبددأأوواا يیذذهھھھبوونن االى هھھھناكك ووبددأأوواا يیصلوّونن ليیعررفوواا كيیفف يیمكنهھمم ااال يُیبقوواا ذذلكك االشعبب 

جاهھھھال لبشاررةة ااإلنجيیلل بلل اانن يینالل االفررصة ليیسمع وويیتجاووبب مع بشاررةة ااألنجيیلل.  
 

ا بيیلل؟ اامم يیوومم. بددأأوواا يیسألوونن بعضهھمم االبعضض "منن ما سيیذذهھھھبب؟ هھھھلل اانتت يی 40بددأأوواا يیصووموونن وويیصلوونن لمددةة 
يیوومم يیصلوونن . اانن يیقيیمم فرريیًقا ليیذذهھھھبب  40اانا؟" قالل االررااعي "رربما اانا علي االذذهھھھابب" كانوواا على رركبهھمم لمددةة 

.40وويیكررسس حيیاتهھ ألسيیا االووسططى. وونحنن ااتصلنا في االيیوومم االل   
 

وونن في كلل وومنن كلل شعبب حوولل االعالمم. هھھھوو يیرريیددنا اانن نكهھھھذذاا قلبب هللا. هھھھذذهه ااررساليیة هللا. هھھھوو يیرريیدد اانن يیتمجدد 
جززًء منن ذذلكك ككنيیسة.  

 



دداايیفدد: ااذذاا إإنن كانن هللا يیمكنهھ اانن يیستخددمم كنيیسة قرروويیة وويیفتح عيیوونهھمم على االمأموورريیة االكتابيیة لإلررساليیة وويیبددأأ 
؟بخلقق تووقق لجلبب إإنجيیلل االملكووتت االى ااقاصي ااألررضض٬، ماذذاا يیمكنهھ اانن يیفعلل  

 
وواالمووااهھھھبب وواالمهھاررااتت وواالشغفف ماذذاا يیررغبب هللا اانن يیفعلل في هھھھذذاا االجسدد مع كلل هھھھؤؤالء االناسس وواالموواارردد 

االمووجوودديینن إإنن كنا سنؤؤمنن بهھ في ذذلكك؟  
 

ااذًذاا كنا نصلي٬، االشيیووخخ وواالقاددةة ألشهھرر. وومجدددًداا كنتت بططيء. كنا نتكلمم عنن كيیفف يیمكنن اانن يیكوونن ااألمرر. فقطط 
ااعططنا لمحة عنن ثمارر ااألموورر االتي كانن يیقوولهھا هللا.  

 
عنن مليیارر وونصفف االى مليیارريینن منن االناسس٬، حوواالي  نحنن نتحددثثجووناثانن: يیجبب اانن يیكوونن لدديینا ااموورًراا محددددةة. 

–ثلثث سكانن االعالمم٬، هھھھذذاا مجرردد ررقمم. ال يیمكنني ااحصاء هھھھذذاا االررقمم٬، ال اافهھمم ذذلكك. قدد  يیشعررني  
ما بهھمم٬، لكنن  خددمةبالذذنبب قليیالً اانن ااضع ماالً في سلة االعططايیا لكي يیذذهھھھبب شخصص آآخرر وويیفعلل 

فعلل باألمرر؟" وواانن نقوولل "لوو اانن االناسس في هھھھذذاا مختلفف كليًیا٬، اايیتهھا االكنيیسة٬، اانن نقوولل "ماذذاا سن
تلكك االمدديینة٬، ااوو االناسس في تلكك االوواليیة ااوو ووسطط ذذلكك االشعبب االذذيي لمم تصلهھ االبشاررةة بعدد٬، لوو 

بقيیوواا ددوونن بشاررةة٬، االوويیلل لنا٬، اايیتهھا االكنيیسة" عليینا اانن نتأكدد اانهھمم سيیسمعوونن االبشاررةة.  
 

ةة٬، عليینا اانن نبددأأ االررحلة٬، عليینا اانن نجثوو على رركبنا هھھھذذاا مختلفف تماًما. هھھھذذاا ما عليینا فعلهھ. عليینا اانن نأخذذ قادد
لل "يیا رربب ماذذاا ترريیددنا اانن نفعلل؟ اايي جززء منن هھھھذذهه االمهھمة ترريیددنا اانن نتممم؟وونصلي وونصوومم وونقوو  

 
وومنن ثمم عليینا اانن نكررسس حيیاتنا وومووااررددنا وونذذهھھھبب لنتممم تلكك االمأموورريیة. هھھھذذاا ما عليینا فعلهھ.  

 
شعبب لمم تصلهھمم االبشاررةة بعدد٬، لذذاا عليینا اانن نووكلل  5000ااكثرر منن  دداايیفدد: هھھھذذاا يیؤؤثرر على ططرريیقة صالتنا. ااكرررر٬،

ااحدد ما. منن يیا رربب؟ لقدد ااووكلتت لنا مووااهھھھبب معيینة٬، مهھاررااتت٬، شغفف. كانن جووناثانن ووعائلتهھ ووآآخرريینن في مجالل 
ااألعمالل٬، في سيیاقق٬، لمم يیكنن يیستططيیع اانن يیكوونن فيیهھ مررسلل مسيیحي. "مررحًبا٬، اانا جووناثانن٬، اانا مررسلل مسيیحي 

 يینفع.. لكنن اانن تددعع مووااهھھھبب شعبب هللا ُتططلقق في ررجالل ااألعمالل وونساء ااألعمالل وواالمعلميینن االيیكمم" هھھھذذاا ال
ووااألططباء وواالمحاميینن٬، ووااألخووةة ووااألخووااتت االمتقاعدديینن ووااألمهھاتت االلووااتي في بيیووتهھنن٬، كلهھمم مًعا٬، عنددما نبددأأ 

بتووجيیهھ عططائنا لهھددفف جميیًعا بقوولل "حسًنا٬، يیمكننا لعبب ددوورر ما في هھھھذذهه االمهھمة" نصلي "يیا رربب اايینن؟" وونبددأأ 
معيینن... نعمم٬، ما ززلنا في مجالل خددمة االشعووبب االتي لمم تصلهھا االبشاررةة٬، لكنن اانن نسكبب االمززيیدد منن االموواارردد 
باررسالل... كانوواا جززًء منن فرريیقق ززررعع االكنائسس لددىى شعووبب لمم تصلهھا االبشاررةة بعدد٬، فررقق منن ررجالل وونساء 

وومنن ثمم يیقوولوونن "حسًناـ عليینا اانن يیتلمذذوونن هھھھنا  ااألعمالل٬، ططالبب االجامعاتت٬، االمتقاعدديینن٬، كلهھمم يیعملوونن مًعا٬،
نصلل ببشاررةة االملكووتت االى االشعووبب االتي لمم تصلهھا االبشاررةة بعدد٬، لذذاا هھھھيیا نقوومم بهھذذاا ااألمرر مًعا هھھھناكك". عنددهھھھا 

تكوونن ااالحتماالتت ال تحصى.  
 
االى  لكنن حتى قبلل اانن نصلل االى هھھھناكك٬، عليینا اانن نتووقفف٬، ووكجسدد مؤؤمنيینن٬، عليینا اانن ننظظرر. عليینا اانن ننظظرر

يیسووعع وونسألل االسؤؤاالل في هھھھذذهه االقاعة. "هھھھلل نؤؤمنن اانهھ مستحقق؟" اايیهھا االررجالل وونساء ااألعمالل٬، االمهھنددسيینن 
وواالمعلميینن وواالمقاووليینن٬، االمحاميینن ووااألططباء ووررباتت االمناززلل٬، ااالخووةة ووااألخووااتت االمتقاعدديینن٬، ططالبب االجامعاتت٬، 

–االشبابب٬، ااألووالدد  نهھ مستحقق االتسبيیح منن كلل شعبب على : "هھھھلل نؤؤمنن اا عليینا اانن نسألل اانفسنا هھھھذذاا االسؤؤاالل 
ووجهھ ااألررضض؟" إلنهھ فقطط عنددما نكوونن مقتنعيینن باستحقاقهھ نكوونن مستعدديینن اانن نددفع االثمنن وواانن ننتظظرر ووعددهه.  

 


