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التركيز علي صالة رمضان 81 :يونيو –  81يوليو 5182

الخميس  81يونيو 5182
التركيز على صالة رمضان 81 :يونيو –  81يوليو 5182
اليوم األول :تحول غير مسبوق
Day 1: An unprecedented turning
منذ أن أسس النبى العربى "محمد" ديانة اإلسالم في عام 255م
عشرات الماليين من المسيحيين قد اندفعوا بقوة داخل اإلسالم.

اإلسالم يملك أكثر من  8.2بليون من التابعين اآلن ،لكن عدد

المسلمين القادمين إلى اإليمان بيسوع يتزايد بسرعة .كثيرون
يمارسون إيمانهم س ار ،لكن آخرون يعترفون جها ار أنهم يتبعون
يسوع .حمدا للرب من أجل هذه الشهادة.

كيف نستطيع أن نصلى؟

صلى حتى أن روح هللا يستمر في الزحف داخل العالم اإلسالمى

جاذبا ماليين المسلمين إلى التأكد من إحتياجهم إلى الخالص

بالمسيح وحده .اشكر الرب ألجل تأثير الرؤى واألحالم وظهور
ع ِن
يسوع للمسلمين جاذبا الناس إلى شخصهَ " .وأَنَا إِ ِن ْ
ارتَفَ ْعتُ َ
ي ْال َج ِمي َع" (يوحنا .)25 :85
ض أَجْ ذ ُ
األ َ ْر ِ
ِب إِلَ َّ

إعالن:

ِ
ِ
ِ
ِ
اس ُم ُه" :فِي
ألَن ُه َ
ال اْل َعل ُّي اْل ُم ْرتَف ُعَ ،ساك ُن األ ََبد ،اْلُقُّد ُ
هك َذا َق َ
وس ْ
الروحِ،
اضعِ ُّ
ق َو ْال ُمت ََو ِ
ْال َم ْو ِ
ضعِ ْال ُم ْرت َ ِفعِ ْال ُمقَد َِّس أ َ ْس ُك ُنَ ،و َم َع ْال ُم ْن َ
س ِح ِ
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ُ
ُ
س ِحقِينَ َ .و ُك ُّل ه ِذ ِه
ي قَ ْل َ
ي ُرو َح ْال ُمت ََو ِ
ب ْال ُم ْن َ
اضعِينَ َ ،وألحْ يِ َ
ألحْ يِ َ
الربُّ َ .وإِلَى هذَا أ َ ْن ُ
صنَعَتْ َها يَدِي ،فَ َكان ْ
ظ ُر :إِلَى
َت ُك ُّل ه ِذهِ ،يَقُو ُل َّ
َ
ْ
ْ
َكالَ ِمي"
ِم ْن
َوال ُم ْرت َ ِع ِد
ين
َوال ُم ْن َ
ْال ِم ْس ِك ِ
س ِح ِ
ق ال ُّروحِ
(إشعياء ،82 :21إشعياء .)5 :22
الجمعة  81يونيو 5182
التركيز على صالة رمضان 81 :يونيو –  81يوليو 5182
اليوم الثانى :أفغانستان
Day 2: Afghanistan
مشاركة المسيح مع المسلمين هى مخاطرة كبيرة .أحدهم روى
هذه القصة "قابلت واحدا من المؤمنين الشباب لدينا من خالل موقع

لوسائل اإلعالم اإلجتماعية .لقد كنت محترسا بخصوص مقابلته
وجها لوجه ،لكن فجأة أرسلت له مكالمة تليفونية .لقد ظل يتصل

بى نها ار وليال طالبا أن يقابلنى وطلب منى نسخ من "العهد الجديد".

لقد ذهبت إلى الجزء الخاص من المدينة بصحبة شاب مؤمن آخر
وقال صديقى" :إذا لم تسمع منى فى خالل  81دقائق .خذ السيارة

واخرج من المدينة فو ار" .لقد أعطيت الرجل نسختين من كتابى "العهد
الجديد" وقد كان يهتز طربا .لقد كان يطلب يسوع ولم يستطيع أن
يجد أى شخص يساعده فى المدينة التى كان يعيش فيها.
3
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كيف نستطيع أن نصلى؟

صلى ألجل أولئك الذين فى "أفغانستان" الذين يطلبون أن يفهموا

أمو ار أكثر عن يسوع .اطلب أن أبوابا تُفتَح لهم لكى يجدوا تعاليم
المسيح .صلى ألجل السالم فى هذه األمة وألجل حرية العبادة

واتباع هللا .صلى ألجل األمان والتشجيع ألولئك الذين يؤمنون س ار.

إعالن:

أيها اآلب القدوس حسب كلمتك نحن نعلن أنهُ " :
لر ُج ِل
طوبَى ِل َّ
ق ْال ُخ َ
ورةِ األ َ ْش َر ِارَ ،وفِي َ
الَّذِي لَ ْم يَ ْسلُ ْك فِي َم ُ
فَ ،وفِي
طاةِ لَ ْم يَ ِق ْ
ش َ
ط ِري ِ
س َّرتُهَُ ،وفِي
وس ا َّ
َمجْ ِل ِس ْال ُم ْست َ ْه ِزئِينَ لَ ْم يَجْ ِل ْ
لر ِ
س .ل ِك ْن فِي نَا ُم ِ
ب َم َ
ارا َولَ ْيالً .فَيَ ُك ُ
اري
ون َك َ
نَا ُمو ِس ِه يَ ْل َه ُج نَ َه ً
ش َج َرةٍ َم ْغ ُرو َ
س ٍة ِع ْندَ َم َج ِ
صنَعُهُ
ْال ِميَاهِ ،الَّتِي ت ُ ْع ِطي ث َ َم َرهَا فِي أ َ َوانِ ِهَ ،و َو َرقُ َها الَ يَ ْذبُلَُ .و ُك ُّل َما يَ ْ
يَ ْن َج ُح" (مزمور .)5 ،8 :8
السبت  51يونيو 5182
التركيز على صالة رمضان81 :يونيو –  81يوليو 5182
اليوم الثالث :تسع "غرف" فى منزل اإلسالم
Day 3: Nine 'Rooms' in the House of Islam
القاضى المسلم فى القرن الثامن "أبو حنيفة" (266م 121 -م)

قسم العالم إلى منزلين :منزل اإلسالم (دار اإلسالم فى العربية)

ومنزل الحرب (دار الحرب)" .منزل اإلسالم" :كانت األمم حيث كان
4
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المسلمون هم الشعب المسيطر ،والقانون اإلسالمى رشد الجماهير

إلى داخل الخضوع اإلسالمى .على النقيض" ،منزل الحرب" :أسس

بالد حيث كان المسلمون هم األقلية (اإلسالم لم يكن بعد مسيط ار).

"منزل اإلسالم" :بـ  8.2بليون التابعين له يكون أى شيء لكنه

متحدا .المسلمون فى "غرب أفريقيا" يملكون وجهات نظر ثقافية
ولغوية وعالمية مختلفة جدا عن وجهات نظر المسلمين فى "إيران"

و"بنجالديش" أو "إندونيسيا" مثال.

كيف نستطيع أن نصلى؟

المقسم جغرافيا من
اآلن صلى باالسم ألجل" :منزل اإلسالم" ُ
الناحية الثقافية إلى تسع مناطق محددة من "الغرف":

 .8جنوب أفريقيا.
 .5شمال أفريقيا.
 .2شرق أفريقيا.

 .4العالم العربى.
 .2العالم اإليرانى.
 .2تركستان.

 .1جنوب غرب آسيا.
 .1جنوب شرق آسيا.
 .6ماليزيا الهندية.

5

التركيز علي صالة رمضان 81 :يونيو –  81يوليو 5182

اطلب ألجل كل فرد أن يجوع ويعطش من أجل مقابلة عميقة

مع هللا الحى من خالل يسوع المسيح.

إعالن:

س ُك ْم ِبالت َّ َما ِم.
يا إله السالم نحن نعلن وعدكَ " :و ِإلهُ ال َّ
سهُ يُقَ ِد ُ
سالَ ِم نَ ْف ُ
َو ْلتُحْ فَ ْ
يء َر ِبنَا
املَةً ِبالَ لَ ْو ٍم ِع ْندَ َم ِج ِ
سدُ ُك ْم َك ِ
ظ ُرو ُح ُك ْم َونَ ْف ُ
س ُك ْم َو َج َ
ع ْال َمسِيحِ .أ َ ِم ٌ
ضا"
سيَ ْف َع ُل أ َ ْي ً
ين ُه َو الَّذِي يَ ْد ُ
يَ ُ
سو َ
عو ُك ُم الَّذِي َ
(8تسالونيكى .)54 ،52 :2
األحد  58يونيو 5182
التركيز على صالة رمضان  81 :يونيو –  81يوليو 5182
اليوم الرابع :جامعة دكا ( )Dhakaفى بنجالديش
Day 4: The University of Dhaka, Bangladesh
جامعة "دكا" ) (Dhakaهى الجامعة األقدم واألكبر فى
"بنجالديش" ،وقد كانت وال تزال مساهما عظيما فى التاريخ الحديث
للمدينة .بعيدا عن المحاضرين ،فإن مؤمنين من ديانات عديدة
يكونوا مدعوين لكى يدرسوا بالتساوى .هذه تكون فرصة ألجل

المسيحيين (أقلية صغيرة من  )%1.2لكى تكون مسموعة فى
"بنجالديش" .هم يستطيعون أن يعلِموا اإلنجيل ويخبرون قصصا
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عن يسوع المسيح .حوالى  211طالبا ربما يقرأون أجزاء من

"اإلنجيل" ويتعلمون عن "األخبار السارة" كل عام.
كيف نستطيع أن نصلى؟

صلى ألجل الديانات العالمية والثقافة لكى تواصل بأن تسمح

للمسيحيين بالشهادة .اطلب من أجل قلوب وعقول الطلبة لكى تكون
منفتحة ومتلقية لحقيقة يسوع المسيح .ارفع فى الصالة المحاضرين

المسيحيين واألساتذة حتى يتكلمون عن المسيح بسلطان.

إعالن:

أيها السيد الرب نحن نعلن الخالص والتحرير لكل األمم .نحن

نعلن أن يسوع المسيح قد حررنا من سلطان الظلمة ونقلنا إلى
ملكوت ابن محبته الذى لنا فيه الفداء بدمه غفران الخطايا

(كولوسى .)84-6 :8

اإلثنين  55يونيو 5182
التركيز على صالة رمضان 81 :يونيو –  81يوليو 5182
اليوم الخامس :غرب أفريقيا
Day 5: West Africa
قصة محيطان" :غرب أفريقيا" هى قصة محيطان :المحيط

األطلنطى فى الغرب والصحراء العظمى فى الشمال .إنها تمتلك
7
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أكثر من  211مليون من السكان ،والمسيحية نمت بسرعة فى "غرب

أفريقيا" عبر القرن الماضى .المسلمون في الداخل القاحل قد أثبتوا
أنهم جماهير إسالمية فقيرة بصفة متزايدة وبائسة التي أعطت قيام

ردود فعل حربية من جماعات مثل "بوكو َحرام" في "نيـﭽيريا"
والحركة من أجل الوحدة والجهاد في "غرب أفريقيا".

كيف نستطيع أن نصلي؟

صلي ألجل عشرات الحركات اإلسالمية المتطرفة لكي تأتي

لتعرف الرب وتتحول إلي المسيح في "غرب أفريقيا" .صلي إلي هللا

لكي يحمي المؤمنين الذين هم من خلفية إسالمية من اإلعتداء
بواسطة الجماعات اإلسالمية الحربية المقاتلة.
إعالن:

يا أيها اآلب السماوي نحن نعلن إلي المسيحيين في البالد حيث
س ِم ْعنَا ،لَ ْم
يكونوا ُم
ضطهدينِ " :م ْن أَجْ ِل ذلِكَ نَحْ ُن أ َ ْي ً
ضاُ ،م ْنذُ َي ْو َم َ
َ
صلِينَ َو َ
طا ِل ِبينَ ألَجْ ِل ُك ْم أ َ ْن ت َْمت َ ِلئُوا ِم ْن َم ْع ِرفَ ِة َمشِيئَتِ ِه ،فِي ُك ِل
نَزَ ْل ُم َ
ْ
ضىُ ،مث ِم ِرينَ
ِح ْك َم ٍة َوفَ ْه ٍم ُر ِ
وحي ٍِ .لت َ ْسلُ ُكوا َك َما َي ِح ُّق ِل َّ
لر ِ
ب ،فِي ُك ِل ِر ً
ب
صا ِلحٍَ ،ون ِ
س ِ
فِي ُك ِل َ
َامينَ فِي َم ْع ِرفَ ِة هللاُِ ،متَقَ ِوينَ ِب ُك ِل قُ َّوةٍ ِب َح َ
ع َمل َ
صب ٍْر َو ُ
طو ِل أَنَاةٍ ِبفَ َرحٍ" (كولوسي .)88-6 :8
قُد َْرةِ َمجْ ِدهِِ ،ل ُك ِل َ
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الثالثاء  52يونيو 5182
التركيز علي صالة رمضان 81 :يونيو –  81يوليو 5182
اليوم السادس :شعب شمال مالي
Day 6: The people of North Mali
"شمال مالي" يكون معروفا بالناس "الطوارقيون" ،وهم بدو

مسلمون يرتدون ثيابا زرقاء ويركبون الجمال .األقل شهرة هم شعب
"سونغاي" الذين يعيشون بطول نهر النيجر في الشمال الشرقي من
"مالي" .الـ "سونغاي" كانت واحدة من اإلمبراطوريات اإلسالمية

األكبر في التاريخ ،وهذه المنطقة ال ت ازل غير مكرو از لها ببشارة

اإلنجيل %66 .من شعب الـ "سونغاي" هم مسلمون ويوجد عدد
قليل جدا من المسيحيين" .العهد الجديد" كان وال يزال متوف ار في
ِ
"تاماشك" لسنوات قليلة ،ولكن "العهد الجديد" في "سونغاي" تم توزيعه

منذ وقت قريب في يناير 5182م .كلمة هللا بهذه اللغات هي أحد
المفاتيح إلي قلوب الشعوب.

كيف نستطيع أن نصلي؟

صلي ألجل إيجاد الحل في الصراع المتواصل في هذه المنطقة.

صلي ألجل الشعب في "شمال مالي" ليكون لديهم فرص أكثر لكي
يفهموا رسالة المسيح .صلي ألجل إيجاد عاملين مسيحيين أكثر
9
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لكي يذهبوا إلي هذه المنطقة ويظهرون محبة يسوع .صلي حتي أن
ِ
"تاماشك" تكتمل ترجمته
اإلنجيل الكامل بلغات الـ "سونغاي" والـ

حاال.

إعالن:
يا يسوع يا رب الخالص نحن نعلن علي حياة المسلمين أن:
ب
ِي اآلنَ ِ ،حينَ ال َّ
اجدُونَ ْال َح ِقي ِقيُّونَ يَ ْس ُجدُونَ ِلآل ِ
سا َ
"ت َأْتِي َ
س ِ
عةٌَ ،وه َ
اآلب َ
اجدِينَ لَهُ .اَهللُ ُرو ٌح.
ق ،أل َ َّن
طالِبٌ ِمثْ َل هؤُ الَ ِء ال َّ
بِ ُّ
َ
س ِ
الروحِ َو ْال َح ِ
ْ
َ
َ
ْ
ق يَنبَ ِغي أ ْن يَ ْس ُجدُوا"
َوالَّذِينَ يَ ْس ُجدُونَ لهُ فَبِ ُّ
الروحِ َوال َح ِ
(يوحنا .)54 ،52 :4
األربعاء  52يونيو 5182
التركيز على صالة رمضان 81 :يونيو –  81يوليو 5182
اليوم السابع :شمال أفريقيا – إيمان آباؤنا
Day 7: North Africa - The faith of our fathers
بعض آباء وأمهات الكنيسة المسيحية العظيمة مثل" :أغسطينوس"،
"ترتليانوس"" ،سيبريانوس"" ،بربيتوا"" ،فيليسيتاس" جاءوا من شمال

وحى به وكون أجياال من المسيحية .اآلن أمم
أفريقيا .تراثهم قد أُ َ
شمال أفريقيا الممتدة من "موريتانيا" إلى "ليبيا" تدعى أن تكون %66
أمم إسالمية .ألوف من "البربر" هم على العموم يتحولون إلى
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المسيح .واحدا من أتباع المسيح من خليفة إسالمية إعتراف:
"أجدادنا كانوا تابعين ليسوع " .أغسطينوس" كان بربريا مثلنا .نحن

نكون مجرد عائدين إلي إيمان آبائنا".

كيف نستطيع أن نصلي؟

اشكر الرب ألجل إستجابة الصالة .احمد اسمه ألجل اآلالف

الداخلين إلي ملكوته .صلي ألجل خدمات تليفزيون القمر الصناعي
والراديو لكي تستمر في أن تصل إلي ماليين ليؤمنوا بالرب يسوع.

اطلب ألجل عائالت مسيحية رافعين أوالدهم كمؤمنين في وجه
المقاومة القوية لكي يستمروا أن يفعلوا ذلك.

إعالن:

أيها اآلب نحن نصلي إلي المسيحيين في األمم اإلسالميةَ " :وهذَا
ضا أ َ ْكث َ َر فَأ َ ْكث َ َر فِي ْال َم ْع ِرفَ ِة َوفِي ُك ِل فَ ْه ٍم،
ص ِلي ِه :أ َ ْن ت َْزدَادَ َم َحبَّت ُ ُك ْم أ َ ْي ً
أُ َ
عثْ َرةٍ إِلَى
صينَ َوبِالَ َ
ور ْال ُمتَخَا ِلفَةَِ ،ل َك ْي ت َ ُكونُوا ُم ْخ ِل ِ
َحتَّى ت ُ َميِ ُزوا األ ُ ُم َ
يَ ْو ِم ْال َمسِيحَِ ،م ْملُوئِينَ ِم ْن ث َ َم ِر ْالبِ ِر الَّذِي بِيَ ُ
سو َ
ع ْال َمسِيحِ ِل َمجْ ِد هللاِ
َو َح ْم ِد ِه" (فيلبي .)88-6 :8
الخميس  52يونيو 5182
التركيز على صالة رمضان 81 :يونيو –  81يوليو 5182
اليوم الثامن :تشاد – فرصة في قلب أفريقيا
Day 8: Chad - Opportunity in the heart of Africa
00
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والد "عبد هللا" هو اإلمام في قريته .تعليم أوالده الكثيرين هو شيئا

هاما له ،لكن المدارس العامة فشلت في سداد مقاييسه للتعليم ،لذلك

طلب عامل مسيحي لكي يسدد هذه المتطلبات .يستمتع "عبد هللا"
بإلستماع إلي قصص اإلنجيل التي يحكيها المدرس لهم في كل

صباح .إن مأساة نظام التعليم العام في "تشاد" قد قادت المسلمين
عبر البالد لكي يطلبوا مدارس مسيحية ألوالدهم .هذا يكون بابا

واسعا مفتوحا للمسيحيين لكي يكرزوا ببشارة اإلنجيل للمسلمين.

كيف نستطيع أن نصلي؟

احمد الرب ألجل خدمة المسيحيين لكي يشاركوا بإيمانهم ويعلِموا

أوالدهم المسلمين .صلي ألجل فرص أكبر كثي ار وألجل آالف األوالد
لكي يأتوا إلي الرب يسوع .صلي ألجل المدرسين ليكون لديهم حكمة

وشجاعة أثناء تدريسهم وأن ُيظ ِهروا رسالة المسيح .صلي ألجل

مؤمنين جدد لكي ينمو نموا روحيا ويقودوا آخرين إلي المسيح.

إعالن:

ب
نحن نعلن ألولئك العائشين في خوف من العدوَ " :مخَافَةُ َّ
الر ِ
شر" (أمثال .)52 :86
ش ْبعَانَ الَ يَتَعَ َّهدُهُ َ
ِل ْل َحيَاةِ .يَبِيتُ َ
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الجمعة  52يونيو 5182
التركيز على صالة رمضان 81 :يونيو –  81يوليو 5182
اليوم التاسع :شرق أفريقيا – نداء مكدوني
Day 9: Eastern Africa - A Macedonian call
مثل غرب أفريقيا ،فإن الـ  221مليون نسمة إلقليم شرق أفريقيا
الغزاة المسلمين والمسيحيين لوقت
قد تم إستغاللهم أيضا بواسطة ُ
طويل .جماعات الشعب المسيحية في المنطقة ظلت ألجيال

متورطة في صراع مع السكان المسلمين الـ  11مليون نسمة في
اإلقليم .في السنوات الحديثة رغم ذلك يوجد تغيير ،ألن عشرات من

جماعات الشعب اإلسالمية يستجيبون للحياة الجديدة ولعالقة
شخصية مع هللا من خالل يسوع ،وهو الشئ الذي لم تستطيع ديانتهم

أن تقدمه.

كيف نستطيع أن نصلي؟
احمد الرب ألجل أتباع يسوع الجدد الكثيرين الذين هم من

جماعات إسالمية تاريخيا .صلي ألجل مسيحيين أكثر في شرق

أفريقيا لكي يلبُّوا النداء المكدوني لجيرانهم المسلمين ويشاركوا عطية
المسيح للغفران والخالص معهم .صلي ألجل المسلمين في
03
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الممزقة بالحرب وألجل األراضي المجاورة لكي تجد
"الصومال" ُ
السالم والحرية في إنجيل يسوع المسيح .صلى ألجل حماية هللا
على إنتقال المسلمين إلى المسيح الذى ينشأ فى هذا اإلقليم.

إعالن:

أيها اآلب نحن نعلن إلى المسيحيين فى األمم اإلسالمية" :في
شدِيدَةٌَ ،ويَ ُك ُ
ب يَ ْنبُو ُ
ب ثِقَةٌ َ
ع َحيَاةٍ
ون ِلبَنِي ِه َم ْل َجأٌَ .مخَافَةُ َّ
َمخَافَ ِة َّ
الر ِ
الر ِ
ت" (أمثال .)51-52 :84
اك ْال َم ْو ِ
ع ْن أ َ ْش َر ِ
ان َ
ِل ْل َحيَدَ ِ
السبت  51يونيو 5182
التركيز على صالة رمضان 81 :يونيو – 81يوليو 5182
اليوم العاشر :شعب الـ "واردي" لشرق أفريقيا
Day 10: The Wardei of East Africa
تعداد السكان لشعب الـ "واردي" ) (Wardeiفى إقليم "تانا دلتا"

( )Tana Deltaبـ "كينيا" يقدر بـ  22.111نسمة .عندما أصبحت

"كينيا" مستقلة ،فإن الـ "واردي" تحول من "الصومال" إلى "كينيا".
توجد معلومات قليلة متوفرة عنهم كما أنهم يعيشون حياة منعزلة.

هم يتبعون الديانة اإلسالمية ،ووضع الـ "قات" ((Aka khat

( )Miraaوهو نبات مثل مخدر وهو شائع جدا ين الناس ويدمر
حياة كثير من الناس.
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كيف نستطيع أن نصلى؟
صلى حتى أن قبائل الـ "واردي" ( )Wardeiتجد يسوع مثل

الراعى الحقيقى الوحيد فى مراعيها .صلى ألجل التحرر من وضع

الـ "قات" ( )Khatوأنهم يأخذون مكانهم كآباء من بيتهم .صلى
ألجل المؤمنين لكى يجدوا طرقا من الوجود بينهم ومشاركة اإلنجيل
بفاعلية.

إعالن:

ع ِن
يا سيدنا الرب باسمك نحن نتحدث إلى األممُ " :
سانَكَ َ
ص ْن ِل َ
صنَع ْال َخي َْرْ .
ع ِن ال َّ
ال َّ
ب
ش ِرَ ،و َ
اطلُ ِ
ع ِن الت َّ َكلُّ ِم ِب ْال ِغ ِشِ .ح ْد َ
شفَتَيْكَ َ
ش ِرَ ،وا ْ ِ
سالَ َمةََ ،وا ْس َع َو َرا َءهَا" (مزمور .)84-82 :24
ال َّ
األحد 51يونيو 5182
التركيز على صالة رمضان 81 :يونيو – 81يوليو 5182
اليوم الحادى عشر :العالم العربى
Day 11: The Arab world
العالم العربى هو "الغرفة" المركزية فى بيت اإلسالم .حاليا،

"اإلتحاد العربى" يمتد عبر  55عضوا من األمم العربية .المتكلمون

فيه يكونون خامس أكبر لغة فى العالم .تلفزيون القمر الصناعى أو
برامج الراديو وشهادة المرسلين والمسيحيين القدماء كلها تُم ِكن
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التركيز علي صالة رمضان 81 :يونيو –  81يوليو 5182

كثيرين من المسلمين العرب من سماع اإلنجيل .من خالل عمل

الروح القدس ،فإن كثيرين من المسلمين العرب يكون لديهم رغبة
عميقة لمعرفة م ِ
خلص يحبهم ويهتم بهم.
ُ
كيف نستطيع أن نصلى؟
احمد الرب ألجل كل قلب يتحول إليه .اطلب ألجل عدو أكبر

كثي ار لكى يكون لديهم الفرصة لكى يق أروا اإلنجيل ويرجعوا إلى هللا
كما فعل أسالفهم .صلى ألجل المؤمنين القادمين من خلفية إسالمية
عربية لحمايتهم من اإلضطهاد الذى يواجههم ألجل إتباع المسيح.

صلى ألجل ماليين المسلمين العرب الذين لديهم الفرصة لكى
يسمعوا األخبار السارة عن يسوع المسيح لكى يسمعوها حاال.

إعالن:

أيها السيد الرب نحن نعلن أن أولئك الذين يختارون مخافة الرب

هم يختارون الحكمة وحيدانهم عن الشر هو الفهم (أيوب .)51 :51
اإلثنين  51يونيو 5182
التركيز على صالة رمضان 81 :يونيو – 81يوليو 5182
اليوم الثانى عشر :مصر – مشاركات قائد كنيسة تحت
األرض
Day 12: Egypt - The leader of an
underground church shares
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فى يناير  5184وضعت مصر دستو ار جديدا .المادة رقم ()8

قررت أن مصر دول إسالمية ،والمادة رقم ( )5وضعت الديانة

اإلسالمية كديانة أساسية والشريعة (القانون اإلسالمى) كمصدر

للتشريع .مع أن الدستور يحمى حقوق األقليات الدينية أفضل من
دساتير األوقات السابقة إال أن حرية العقيدة ال تزال غير مسموح

بها إلى الحد الذى يعتبر غير قانونيا أن يتحول الناس إلى ديانة

أخرى.

كيف نستطيع أن نصلى؟
صلى ألجل عائالت المؤمنين الجدد فى مصر لكى يأتوا ليعرفوا
المسيح أيضا .صلى ألجل كنائس منزلية أكثر لكى تبدأ من خالل
عائالت مسلمة تكون قد قررت أن يؤمنوا بيسوع .صلى ألجل تشجيع
هللا للمؤمنين المصرين حتى يظلوا أقوياء .اطلب من هللا أن يرشدهم

ويمنحهم الحكم لكى يبشروا جيرانهم.

إعالن:

أيها اآلب السماوى كل السلطان فى يديك .نحن نعلن على األمم

التى بها أغلبية مسلمة أال تستقر عصا األشرار على نصيب

الصديقين لكيال يمد الصديقون أيديهم إلى اإلثم (مزمور .)2 :852
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التركيز علي صالة رمضان 81 :يونيو –  81يوليو 5182

الثالثاء  21يونيو 5182
التركيز على صالة رمضان 81 :يونيو –  81يوليو 5182
اليوم الثالث عشر :العالم الفارسى
Day 13: The Persian world
الحكم فى عام
منذ أن "آية هللا خومينى" وعائلته إستحوذت على ُ
8616م ،مئات من آالف الالجئين اإليرانيين هربوا إلى أقطار حول

العالم .حيثما ذهبوا ،فإن كنائس منزلية قد تكونت .أتباع يسوع من

الخلفية اإليرانية المسلمة يخبرون عن رفضهم طريق اإلسالم

المتطرف بدال من رفضهم لطريق يسوع .النتيجة الغريبة هى أن

كثيرين اآلن يعلنون أن "آية هللا" يكون المبشر األعظم للمسيحية فى

التاريخ اإليرانى .حكمه كشف عن جانب من اإلسالم الذى لم

يستطيع المسلمين فى "إيران" أن يقبلوه .هم بحثوا بدال منه عن إله

يحبهم .عبر الثالثة عقود الماضية إستخدم هللا الذى قصده الناس
بالشر لكى ي ِ
حضرهم إلى الخير .فى عام 5112م تم نشر ترجمة
ُ
فارسية حديثة للعهد الجديد .واآلن مليون نسخة تكون موجودة فى

أيدى المسلمين المتحدثين باللغة الفارسية أو تكون فى طريقها إليهم.
ألوف اإليرانيين داخل إيران يستمعون إلى خدمات الراديو ويشاهدون
خدمات تلفزيون القمر الصناعى الذى نتج عنه تكون عدد كبير من
08
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الكنائس المنزلية تحت األرض فى "إيران" نفسها" .إيران" اآلن تملك

أسرع كنيسة نامية فى العالم بمعدل  %86.2كل سنة.
كيف نستطيع أن نصلى؟

احمد للرب ألجل فتح أبواب وقلوب المسلمين لكى يستقبلوا
المسيح .صلى ألجل زعماء" إيران" لكى يجدوا الخالص فى المسيح
ويقودوا شعبهم إلى الحياة األبدية بيسوع .اطلب فى صالتك ألجل

اإليرانيين الذين ُيقِبلون إلى اإليمان لكى ينمو نموا روحيا فى الصالة
ودراسة كلمة هللا.

إعالن:

أيها اآلب السماوى نحن نتحدث عن الخالص لألمم .نحن نعلن
ار قَ ْلبِ ِه إِلَى
أنُ " :م َؤا َم َرة ُ َّ
ب (مشورة الرب) فَإِلَى األَبَ ِد ت َثْبُتُ  .أ َ ْف َك ُ
الر ِ

دَ ْو ٍر فَدَ ْو ٍر" (مزمور .)88 :22

األربعاء  8يوليو 5182
التركيز على صالة رمضان81 :يونيو –  81يوليو 5182
اليوم الرابع عشر :المتحدثون باللغة األوزبكية فى
قرغيزستان الجنوبية.
Day 14: The Uzbek speakers of Southern
Kyrgyzstan
09
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يوجد تقريبا  111.111متحدث باللغة األوزبكية فى "قرغيزستان"

الجنوبية .عبر العقد الماضي كان يوجد وال يزال إرتفاع في القومية
الخاصة بـ "قرغيزستان" مما جعل الحياة صعبة بالنسبة لجماعات

األقلية الناطقة باألوزبكية .تقريبا جميع الناطقين باألوزبكية يضعوا

أنفسهم علي أنهم مسلمين ،لكن حاليا نفوذ اإلسالم قد زاد مصحوبا

بزيادة مذهب العصمة الحرفية (حركة عرفتها البروتستانتية في القرن

العشرين تؤكد علي أن الكتاب المقدس معصوم من الخطأ ال في

قضايا العقيدة واألخالق فحسب بل أيضا في كل ما يتعلق بالتاريخ،
قصة الخلق ووالدة المسيح من "مريم العذراء" ومجيئه ثانية إلي

العالم) .ظاهريا كثير من الناس يجدون هويتهم في اإلسالم ،ولكن
البعض يبحثون عن هللا بطريقة حقيقية وبصدق.
كيف نستطيع أن نصلي؟

صلي ألجل أولئك الذين يبحثون عن إقامة عالقة مع هللا وأنهم

يقابلون يسوع من خالل اإلتصال بالمسيحيين ،والعالمات والعجائب

وكلمة هللا .اطلب ألجل األف ارد والعائالت كاملة والقبائل لكي تأتي
إلي ملكوت هللا .صلي ألجل العدالة والرخاء بالنسبة لألقليات

الناطقة باألوزبكية من "قرغيزستان" الجنوبية.
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إعالن:

أيها اآلب نحن نعلن أنه بقوتك تبطل مؤامرة األمم .ال شئ تكون

أفكار الشعوب .أنت تبطل تأثير خطط الناس وأفكار قلبك إلي دور

فدور (مزمور .)81 :22

الخميس  5يوليو 5182
التركيز على صالة رمضان81 :يونيو –  81يوليو 5182
اليوم الخامس عشر :تركستان
Day 15: Turkestan
"تركستان" هي أرض يسكن فيها  511مليون من الشعوب التركية

تتكون من  551جماعة تركية في  82أمة .الشعوب السائدة أكثر
تكون" :األويغور" لمنطقة "شينجيانغ" ،الشعوب "الصينية"،
"الكازاخانية"،

"القرغيزستانية"،

"األوزباكية"،

"التركمانية"

"األذربيجانية"" ،التتارية" من اإلتحاد السوﭭيتي السابق ،وطبعا الـ 12

مليون من "األتراك" في "تركيا" .المؤمنون األتراك يتجمعون في

مجموعات صداقة تحت األرض وبهدوء يشتركون في محبة وقوة
اإلنجيل مع اآلخرين .عندما يتم سؤالهم عن الذي إستخدمه هللا معهم

لكي يحضرهم إلي اإليمان بيسوع المسيح ،فإنهم يذكرون بصفة
20
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خاصة دور األحالم وأهمية إمتالكهم لكتاب العهد الجديد بلغتهم

التي ينطقون بها وكذلك إمتالكهم لفيلم يسوع.
كيف نستطيع أن نصلي؟

صلي ألجل المؤمنين المضطهدين من خلفية إسالمية وألجل
كنائس "تركستان" .صلي ألجل أن القمع الحالي لإلرساليات
المسيحية في "تركستان" يجعل المؤمنين المحليين من خلفية إسالمية

يبشرون بأكثر شجاعة .صلي ألجل آالف الناس في قري "تركستان"

الذين ال يملكون شهادة عن اإلنجيل مهما كانت لكي يتقابلوا مع
يسوع من خالل األحالم والرؤي وفيلم يسوع.

إعالن:

الربَّ ُك ُّل
ش َّ
أيها السيد الرب نحن نعلن إلي سكان العالمِ " :لت َْخ َ
ان ْال َم ْس ُكونَ ِة9 .ألَنَّهُ قَا َل فَ َكانَ ُ .ه َو أ َ َم َر
َف ُك ُّل ُ
ضَ ،و ِم ْنهُ ِليَخ ْ
األ َ ْر ِ
س َّك ِ
ار" (مزمور .)6 ،1 :22
فَ َ
ص َ
الجمعة  2يوليو 5182
التركيز على صالة رمضان81 :يونيو –  81يوليو 5182
اليوم السادس عشر :البوسنة – الهرسك
Day 16: Bosnia-Herzegovina
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المسلمون في "البوسنة – الهرسك" الممزقة بالحرب بضرورة

قصوي يحتاجون أن يتقابلوا مع يسوع "أمير السالم" .إنه يكون من
الصعب ألي نوع من الصليب أن يكون معروضا علي كنيسة في
مناطق مسلمة في "البوسنة – الهرسك" ،كما هو يكون مفهوما
بواسطة مسلمين كثيرين كرم از للسيادة.

كيف نستطيع أن نصلي؟

صلي ألجل أتباع يسوع في "البوسنة – الهرسك" أن يكونوا شهودا

أمناء شجعان عن إنجيل النعمة الرائع الموجود في يسوع وحده.

صلي ألجل شباب المسلمين في "البوسنة" لكي يكون لديهم جوع
وعطش هللا وأن يكونوا تحت حمايته من أي نوع من التطرف .صلي
ألجل رغبة عميقة للمصالحة لكي يخترقوا هذه األرض التي تقود

الكثيرين لكي يتحولوا إلي يسوع الذي فيه ال يوجد يهودي أو يوناني
أو كرواتي أو ِ
صربي أو بوسني أو مسلم أو أرثوذكسي أو كاثوليكي.
إعالن:

أيها اآلب أبو ربنا يسوع المسيح نحن نعلن إلي كل المسلمين
س ِل ُ
علَى َج ِميعِ َم َما ِل ِك األ ُ َم ِم،
س َم ِ
بأنك" :هللاُ فِي ال َّ
ط َ
اءَ ،وأ َ ْنتَ ْال ُمت َ َ
قُ َّوة ٌ
َو َجبَ ُروتٌ
َمعَكَ ؟"
ف
ْس
َوبِيَدِكَ
َم ْن يَ ِق ُ
َولَي َ
( 2أخبار األيام .)6 :22
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السبت  2يوليو 5182
التركيز على صالة رمضان81 :يونيو –  81يوليو 5182
اليوم السابع عشر :جنوب غرب آسيا
Day 17: Western South Asia
جنوب غرب آسيا التي تشمل الحضارات المشتركة "الهندية"،

"التركية" ،و"الفارسية" التي أنتجت أجياال من الصراع بين الـ 282

مليون مسلم بإمتداد  812من الجماعات الشعبية المتميزة.
كيف نستطيع أن نصلي؟

الرجال لديهم إهتمام قليل بالنساء ،وربما يتخلصون منهم إذا رغبوا

ذلك .صلي هلل لكي يسترد كرامة النساء ولكي يجدوا هويتهم في

المسيح .صلي ألجل وضع نهاية للحرب ،الصراع ،القتل والظلم في
جنوب غرب آسيا .صلي ألجل كل شخص يعيش في هذه المنطقة

ليكون له زيارة شخصية للرب يسوع وأن يسلموا حياتهم له ويغير
طريقهم .صلي ألجل نمو متواصل لمحبة المسيح في المؤمنين
الجدد في جنوب غرب آسيا .صلي ألجل التحركات الجديدة

للمسلمين القادمين إلي المسيح لكي تكون مولودة من خالل العمل

القوي للروح القدس.
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إعالن:
ْس فَ ْرقًا ِع ْندَكَ أ َ ْن
أيها السيد الرب نحن نعلن لألعداء أنه" :لَي َ
الربُّ إِل ُهنَا ألَنَّنَا
سا ِعدْنَا أَيُّ َها َّ
ْس لَ ُه ْم قُ َّوةٌ .فَ َ
تُ َ
سا ِعدَ ْال َكثِ ِ
يرينَ َو َم ْن لَي َ
الربُّ أ َ ْنتَ إِل ُهنَا .الَ
علَى هذَا ْال َجي ِْش .أَيُّ َها َّ
علَيْكَ ات َّ َك ْلنَا َوبِاس ِْمكَ قَد ُْمنَا َ
َ
س ٌ
ان" ( 5أخبار األيام .)88 :84
َي ْق َو َ
علَيْكَ ِإ ْن َ
األحد  2يوليو 5182
التركيز على صالة رمضان81 :يونيو  81 -يوليو 5182
اليوم الثامن عشر :رؤساء القبائل المتحدثين باللغة
المهاراتية

Day 18: Marathi-speaking Sheikhs
يوجد أكثر من  511مليون رئيس قبيلة مسلم فى العالم وأكثر

المقدر لهذا
من ُثلثهم يعيشون فى الهند .تعداد السكان اإلجمالى ُ
الشعب هو  5,2مليون .ال يوجد إنجيل أو أدب مرتبط باإلنجيل فى
لهجتهم مع أن لغة اإلنجيل الهندية تكون متوفرة بصفة واسعة
تقليديا .كثيرون أيضا يتحدثون اللغة األوردية (لغة باكستان الرسمية)

أو اللغة الهندية ،واألناجيل وفيلم "يسوع" تكون متوفرة بهذه اللغات.

كيف نستطيع أن نصلى؟

صلى ألجل ُمزارعي رؤساء القبائل المتحدثين باللغة المهاراتية

الذين يسمعون اإلنجيل لكى يفهموه ويستجيبوا له بإيمان .اطلب
25
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ألجل المؤمنين الجدد لكى يكونوا متأصلين فى كلمة هللا ولكى يكبروا

يوميا فى اإليمان والمحبة وطاعة هللا .صلى ألجل وسائل خالقة

لكى تبشر غير المتعلمين ،واطلب من هللا أن يقدم األدوات الالزمة
لتحقيق هذا الهدف (كتب مقدسة وقصص مسموعة  ...إلخ)،

ووسائل لتوزيع هذه المواد للشعب.

إعالن:

يا رب إله السماء ،نحن نعلن أن سلطانك هو سلطان ال نهاية

له وملكوتك إلى دور فدور .ال أحد يستطيع أن يكبح ويقيد أو يقول

لك" :ما الذى فعلته؟" (دانيال .)22 ،24 :4

اإلثنين  2يوليو 5182
التركيز على صالة رمضان81 :يونيو –  81يوليو 5182
اليوم التاسع عشر :جنوب شرق آسيا
Day 19: Eastern South Asia
منطقة جنوب شرق آسيا يسكن فيها أكثر من  111مليون من

السكان الذين منهم غالبا  521مليون مسلم .مراكز جنوب شرق
آسيا بخصوص الشعب البنغالى من "بنجالديش" ودولة "الهند"

للبنغال الغربية ،ولكنها أيضا تشمل  24جماعة شعب مسلم فى
26

التركيز علي صالة رمضان 81 :يونيو –  81يوليو 5182

المنطقة .األناجيل باللغة البنغالية الشائعة قد تم اإلنتهاء منها فى

عام 5111م ،واآلن مسلمون كثيرون فى هذه المنطقة يقرأون

اإلنجيل ويفهمون أن هللا ليس مجرد اإلله أو المعبود الهندى لكنه

اإلله الذى خلق السموات واألرض والذى أحب الهنود حبا كافيا

لدرجة أنه قدم ابنه الوحيد كذبيحة لكى يخلصهم من الخطية.
كيف نستطيع أن نصلى؟

صلى ألجل زيادة أعداد المسلمين فى جنوب شرق آسيا لكى

يتقابلوا مع إله اإلنجيل من خالل ترجمات اإلنجيل المحلية الجديدة.

صلى ألجل المحبة والتناغم بين المسيحيين من خلفيات غير

إسالمية والمسيحيين من خلفيات إسالمية .صلى ألجل ماليين

المسلمين فى جنوب شرق آسيا الذين لم يسمعوا إنجيل يسوع المسيح
حتى اآلن.

إعالن:

باركا إلى األبد ألن لك
كمسيحيون نحن نعلن أن اسم "هللا" ُم َ
الحكمة والجبروت .أيها اآلب أنت تعزل ملوكا وتُ ِ
نصب ملوكا وأنت
تعطى الحكماء حكمة وتُعلِم العارفين فهما .ونحن نعلن أنك اإلله
الذى تكشف العمائق واألسرار وتعلم ما هو فى الظلمة وعندك يسكن

النور (دانيال .)55-51 :5
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الثالثاء  1يوليو 5182
التركيز على صالة رمضان81 :يونيو –  81يوليو 5182
اليوم العشرون" :كانبور" فى الهند
Day 20: Kanpur in India
بتعداد سكان حوالى  4مليون نسمة تكون "كانبور" هي المدينة

األكبر فى والية "أوتار براديش" (وهي والية تقع شمال الهند).

الهندوسية هى الديانة السائدة ،لكن حوالى  %51من تعداد السكان
يكونوا مسلمين معظمهم فقراء وغير متعلمين .فى عام 5118م تم

تدمير تماثيل "بوذا" فى "أفغانستان" واحراق القرآن بواسطة الهندوس
فى "ِدلهى" ،إضرام أعمال تم ُّرد وعصيان فى "كانبور" (جالبة لسوء

السمعة حاليا ألجل صراعاتها الدينية الكثيرة) التى شملت أعضاء
من "الحركة اإلسالمية للطلبة" فى "الهند".
كيف نستطيع أن نصلى؟

يريد هللا أن يعطى نعمة وسالم لـ "كانبور" .صلى ألجل مصالحة

واحترام بين الجماعات الدينية .صلى حتى أن محبة هللا ورحمته
تكون واضحة من خالل المسيحيين القالئل الذين يعيشون فى

"كانبور" ،وأن الكنيسة تكون ناهضة ومملوءة بمحبة هللا .صلى ألجل

ُعمال أكثر لكى يذهبوا إلى "كانبور" لكى يحملوا رسالة أمير السالم.
28
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إعالن:

س ْ
ت
اربَتِنَا لَ ْي َ
أيها اآلب السماوى نحن نعلن أن" :أ َ ْس ِل َحةُ ُم َح َ
ون .هَاد ِِمينَ ُ
ع ْل ٍو
ظنُونًا َو ُك َّل ُ
علَى َهد ِْم ُح ُ
س ِديَّةً ،بَ ْل قَاد َِرة ٌ بِاهللِ َ
َج َ
ص ٍ
ْ
ْ
َ
َ
ْ
ُ
َ
َّ
َّ
ع ِة ال َمسِيحِ"
ضد َم ْع ِرف ِة هللاَِ ،و ُم ْست َأ ِس ِرينَ كل فِك ٍر إِلى طا َ
يَ ْرت َ ِف ُع ِ
( 5كورنثوس .)2 ،4 :81
األربعاء  1يوليو 5182
التركيز على صالة رمضان81 :يونيو – 81يوليو 5182
اليوم الحادى والعشرون :ماليزيا الهندية
Day 21: Indo-Malaysia
غرفة "ماليزيا الهندية" فى منزل اإلسالم هى مأوى ألكثر من

 511مليون نسمة من المسلمين فى إقليم يسكنه حوالى  561مليون

من السكان .فى عام 8622م تم إجبار اإلندونيسيين لكى يعلنوا

إنحيازهم إلى إحدى األمم التى تحتوى على  2ديانات مقبولة فيها:
"اإلسالم ،الهندوسية ،البوذية ،الكاثوليكية أو البروتستانتية" فى

مذبحة منظمة من باب إلى باب .أى شخص لم يعلن إنحيازه أو

كان تحت شك فى ذلك كان ُيقتَل .أعضاء فى لجنة األمن األهلية
قادوا الهجوم وقتلوا  211.111رجل وامرأة وطفل 5.1 ،مليون
إندونيسى رافضين العنف تحولوا إلى المسيحية واضعين أكبر تحول
29
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للمسلمين إلى المسيح فى التاريخ .فى هذه األيام نمو الكنيسة فى

"إندونيسيا" يستمر ،وهكذا فإنه فى غرفة "ماليزيا الهندية" مسلمين

أكثر وأكثر يستمتعون إلى اإلنجيل الخاص بيسوع المسيح بلغتهم
الوطنية ويستجيبون إلى محبة يسوع المسيح.
كيف نستطيع أن نصلى؟

احمد للرب ألجل تحول القلوب إلى يسوع المسيح .صلى حتى
أن اإلنجيل يستمر فى أن يصل إلى كل ركن فى "ماليزيا الهندية".
صلى حتى أن المسلمين الذين ُيقِبلون إلى اإليمان بالمسيح يتخذون
وقفة شجاعة ،كما أنهم يتحملون اإلضطهاد .صلى ألجل

المسيحيون واإلرساليات التى تستمر فى التبشير لـ  515مجموعة
شعبية إسالمية بجرأة وابتكار.

إعالن:

س ْ
ت َم َع دَ ٍم
ار َ
عتَنَا لَ ْي َ
أيها اآلب السماوى نحن نعلن أنُ " :م َ
ص َ
علَى ُ
ظ ْل َم ِة هذَا
اءَ ،م َع ال َّ
س ِ
َولَحْ ٍمَ ،ب ْل َم َع ُّ
ينَ ،م َع ُوالَ ِة ْال َعالَ ِم َ
الر َؤ َ
سالَ ِط ِ
الدَّ ْه ِرَ ،م َع أَجْ نَا ِد ال َّ
ت" ( أفسس .)85 :2
س َما ِويَّا ِ
وحيَّ ِة فِي ال َّ
الر ِ
ش ِر ُّ
الخميس  1يوليو 5182
التركيز على صالة رمضان81 :يونيو – 81يوليو 5182
اليوم الثاني والعشرون :مجتمع "باتاني ماليو" بـتايالند
Day 22: Pattani Malays of Thailand
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مجموعة شعب "باتاني ماليو" (متحدثي لغة الماليو) هو مجتمع

ِعرقي من شعب مسلم تقي يعيشون في "تايالند" الجنوبية الذين
ويقدر عددهم بحوالي  2.2مليون نسمة.
يكونوا من ساللة "ماليزية"ُ ،

علي خالف غالبية تعداد سكان "تايالند" الذين هم بوذيون ،فإن هذا
الشعب يكونوا مسلمين .من خالل التغيرات واألزمات قد إختبروا

أنهم يكونوا إسالميين لم يتغير إسالمهم .هم ينتمون بقرب إلي

القانون اإلسالمي (الشريعة اإلسالمية) الذي يتم تدريسه في المدارس

اإلسالمية التقليدية التي تُسمي "بوندوكس" ).(Pondoks
كيف نستطيع أن نصلي؟

صلي ألجل فرص التعليم المتوفرة لكي تكون متطورة وأنها تساعد

علي كسر دائرة الفقر الذي يعاني منه شعب "باتاني ماليو" .صلي

حتي أنهم يقرأون ويسمعون أكثر عن اإلنجيل وعن يسوع الذي يملك

القوة المغيرة .صلي حتي أن الروح القدس يمنح الحكمة والنعمة إلي
وكاالت اإلرساليات والعاملين الذين يركزون خدمتهم علي جماعة

الشعب المذكورة.

إعالن:

اإللهُ ْالقَدِي ُم
أيها اآلب ،نحن نعلن علي كل األرض أنك أنتِ " :
ع األَبَ ِديَّةُ ِم ْن ت َحْ تُ  .فَ َ
ط َردَ ِم ْن قُد َِّامكَ ْال َعد َُّو َوقَالَ:
َم ْل َجأٌَ ،واأل َ ْذ ُر ُ
أ َ ْه ِل ْك" (تثنية .)51 :22
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الجمعة  81يوليو 5182
التركيز على صالة رمضان81 :يونيو – 81يوليو 5182
اليوم الثالث والعشرون :إرشادات عن كيفية تبشير
العالم اإلسالمي باإلنجيل
Day 23: Guidelines on how to reach the
Muslim world with the gospel
دراسة عن أكثر من  8111مؤمن من خلفية إسالمية جاءوا من

حركات إلي المسيح خالل التسعة أقاليم ،حيث نجد جماعات كبيرة
من اإلسالم قد تم سؤالهم بالسؤال اآلتي" :ما الذي إستخدمه هللا لكي
يحضركم إلي اإليمان بيسوع المسيح؟ اخبرونا قصتكم" .إجاباتهم

كشفت عن رؤي فريدة .اآلتي هي خمس وسائل عن كيفية تبشير

العالم اإلسالمي باإلنجيل:

( )1اإليمان :بدون إيمان ال يمكن إرضاء هللا (عبرانيين .)2 :88
رسلين المسيحيين
الم َ
إنه كان بواسطة اإليمان أن األجيال األولي من ُ

دخلوا إلي منزل اإلسالم لكي يعلنوا إنجيال قوبِ َل بمقاومة عنيفة.
( )2الصالة :عبر تقريبا  84قرنا منذ بداية اإلسالم كانت هناك

فقط  15حركة إسالمية موثقة (مسجلة بوثائق) نحو التحول إلي
المسيح .حركة شعبية في هذه القرينة ترجع إلي  8111متحول
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ُمعمدين أو  811كنيسة تم زرعها في  81سنوات .من الـ  15حركة

 )%14( 26حدث في العقدين الماضيين .الـ  21يوما من دليل

الصالة ألجل العالم اإلسالمي لعبت دو ار في هذا :صلوات كثيرين

تهدم حصونا قوية ( 5كورنثوس  )4 :81في العالم اإلسالمي وتفتح
ف أ َ ْع َمالَكَ َ .هنَذَا قَ ْد َج َع ْلتُ أ َ َما َمكَ بَابًا َم ْفتُو ًحا َوالَ
ار ٌ
بابا "أَنَا َ
ع ِ
ِيرةًَ ،وقَ ْد َح ِف ْ
ظتَ َك ِل َمتِي َولَ ْم
يَ ْست َِطي ُع أ َ َحدٌ أ َ ْن يُ ْغ ِلقَهُ ،أل َ َّن لَكَ قُ َّوة ً يَس َ
ت ُ ْن ِك ِر اس ِْمي" (رؤيا  .)1 :2وهذا الباب ُفِت َح للمسلمين لكي يسمعوا
ويستجيبوا لإلنجيل كما لم يحدث من قبل.

( )3الكتاب المقدس :وعد هللا أن كلمته ال ترجع فارغة
(إشعياء  .)88 :22اإلنجيل يحتاج إلي أن ُيتر َجم حتي يستطيع
الناس أن يقرأوه ويفهموه ويؤمنون به (رومية  .)84 :81كتب مقدسة
أكثر تمت ترجمتها باللغة األم للمسلمين عبر الثالثة عقود الماضية

أكثر مما تمت ترجمته في الثالثة قرون التي سبقت تلك العقود.

( )4عمل الروح القدس :وعد يسوع أن الروح القدس سوف يبكت
العالم علي خطية وعلي بر وعلي دينونة (يوحنا  .)1 :82في كل
حركة إسالمية للتحول إلي المسيح ،بكت الروح القدس الناس علي
خطاياهم و/أو خلق في داخلهم رغبة عميقة ألجل السالم والمحبة.

األحالم ،الرؤي ،المقابالت المقدسة اإللهية ،والصلوات المستجابة
كانت عالمة ُمميزة علي حركات تحول المسلمين إلي المسيح.
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( )5الشهادة المسيحية األمينة :اآلن تكون الحركات اإلسالمية
للتحول إلي المسيح نتيجة مسيحيون أمناء ال حصر لهم من كل

فرع من المسيحية الذين شاركوا اإلنجيل مع المسلمين .شهادات من

مؤمنين من خلفية إسالمية اآلن تحمل شهادة للمسيحيين الذين
شاركوا بحب هللا وانجيل يسوع المسيح معهم.
كيف نستطيع أن نصلي؟
صلي ألجل:

رسلين.
الم َ
( )1اإليمان المتزايد في حياة العاملين المسيحيين و ُ

( )2صالة متزايدة في حياة المؤمنين القادمين من خلفية إسالمية
ومسيحيين أكثر لكي يتشفعوا في الصالة ألجل خالص

المسلمين.

( )3وفرة متزايدة وتوزيع الكتب المقدسة.

( )4طلب الروح القدس لكي يعمل بقوة هائلة.

( )5إستمرار المسيحيين أن يكونوا أمناء في شهادتهم للمسلمين.
اقضي وقتا لكي تطلب مشورة الرب في هذه األيام ولكي تسمح

له أن ِ
يوجهك في الصالة .اسأل الرب عن الذي تحتاجه شخصيا

لكي تفعله ،وكيف تكون مشغوال بعمله.
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إعالن:

أيها الرب يسوع المسيح ،نحن نعلن أننا لن نكون مغلوبين بالشر،

لكن سوف نغلب الشر بالخير (رومية .)58 :85

السبت  88يوليو 5182
التركيز على صالة رمضان81 :يونيو – 81يوليو 5182
اليوم الرابع والعشرون :الالجئون السوريون
Day 24: Syrian refugees
لقد مرت ثالث سنوات والحرب األهلية في "سوريا" ِ
توضح أن ال

نهاية لها .بكل أسف ،ال أحد يشعر بمعاناة أكثر من  88مليون

ُمشرد من الشعب السوري الذين منهم أكثر من  2مليون هم فعال
الجئين في دول أخري .كثيرون هم ُمشردون وليس لديهم دخال
وليس لديهم يقينا عن الذي يكون في مصيرهم في المستقبل .عبر

الشرق األوسط ،ماليين قد تم إخبارهم علي أن يتركوا منازلهم وأن
يهربوا بحثا عن األمان .بينما يبحث الناس عن أماكن آمنة لكي
يهربوا فيها من القتال ،فإن شركاء "تيرفند" ) (Tearfundيقدمون

الطعام ،المأوي ،المالبس واألطعمة الصحية .من فضلك استخدم
دليل الصالة لكي تصلي ألجلهم .اطلب من الكنائس ،المجموعات

الصغيرة أو األفراد أن ينضموا إلي عشرات اآلالف من المسيحيين
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للصالة ألجل "سوريا" وشعبهاِ .
حمل (انقل) معلومات دليل الصالة
الموجود علي الموقع اإللكتروني:

http://tinyurl.com/nbjwmrg

www.tearfund.org/en/latest/syria

كيف نستطيع أن نصلي؟

صلي حتي أن المؤمنين بالمسيح يكونوا شهادة للحب عندما

يفتحون ذراعيهم لالجئين .صلي حتي أن الالجئين السوريين يكونوا
مملوءين بالرجاء وأنهم يستلموا المساعدة العملية التي يحتاجوها لكي
يبنوا حياتهم .صلي ألجل الكنائس لكي تتضاعف وألجل حركات

زرع الكنائس بين الالجئين السوريين لكي تنتشر .ارفع صالة

للخدمات ألنها تسعي إلي سداد اإلحتياجات األساسية للشعب
السوري.
إعالن:

يا إله الرحمة ،اليوم نحن نختار أن نبارك الذين يلعنوننا

(رومية .)84 :85
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األحد 85يوليو 5182
التركيز على صالة رمضان81 :يونيو – 81يوليو 5182
اليوم الخامس والعشرون :إرشادات عن كيفية تبشير
العالم اإلسالمي باإلنجيل (الجزء الثاني)
Day 25: Guidelines on how to reach the
)Muslim world with the gospel (Part Two
الخمسة إرشادات (انظر  88يوليو) جاءت كأنها غير مفاجئة

لكن الخمسة إرشادات التالية هى أقل قابلية للتنبؤ بها:

( )6التعليم من جسد المسيح :اآلن تالميذ المسيح يتعلمون كيف
يبشروا المسلمين من جسد المسيح الذى ينشأ داخل منزل اإلسالم.

إختراقات فى "إندونيسيا" أدت إلى حركات جديدة فى تحويل أفريقيا
جنوب الصحراء ودراسات جديدة من جنوب آسيا أنتجت ثم ار فى

آسيا الوسطى (متى .)86 :4

( )7وسائل التخاطب :التطورات التكنولوﭽية فى تلفزيون القمر
الصناعى ،الراديو ،الـﭭيديو وشبكة اإلنترنت جميها تنشر رسالة

اإلنجيل إلى مسافات بعيدة وواسعة بطرق ال يمكن تخيلها منذ عقود

ستخدما أيضا أفضل مما كان
قليلة مضت .إعالن اإلنجيل يكون ُم َ
ستخدما في قرون ماضية كما أن ترجمات اإلنجيل ووسائل الشهادة
ُم َ
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تسمح للمسلمين أن يسمعوا رسالة اإلنجيل بدون كونهم موجهين

بواسطة الفروق واإلختالفات الثقافية الخاصة بأولئك الذين يعلنون

اإلنجيل.

خبرين بأنهم
( )8اإلكتشاف :تاريخيا ،المسلمون قد قاوموا كونهم ُم َ
مفقودين وفى إحتياج إلى اإلنجيل ،لكن عندما يكتشفوه ألنفسهم –
طر عليهم بواسطة
من خالل مقابلتهم مع المسيح الحى – يكون ُمسي َ

قوة رسالة اإلنجيل التى تفتن وتأسر المؤمنين في كل مكان .هللا

يستخدم األحالم والرؤى ودراسات اإلنجيل اإلستنباطية والصلوات

المستجابة لكى يكشف نفسه للمسلمين (مزمور .)1 :24

( )9اإلسالم نفسه :هذا ربما يأتى كمفاجأة لكثير من المسيحيين
لكن مؤمنون كثيرون من خلفية إسالمية يقررون أن قراءة القرآن

بلغتهم الخاصة أكثر من اللغة العربية الغامضة كانت الوسيلة التى

إستخدمها هللا لكى يكشف لهم أنهم كانوا هالكين وفى إحتياج إلى
م ِ
خلص .العنف اإلسالمى على المسلمين قد أصبح حاف از جوهريا
ُ
للمسلمين لكى يتحولوا إلى يسوع كأمير السالم والطريق إلى
الخالص.

( )11المتولد من الداخل :رغم أن الحركات اإلسالمية لتحول إلى
المسيح ربما إبتدأت بواسطة شخص ما "خارجيا" ،فإن عالم هذه
الحركات يحضرها إلى الخبر السار ألن المسيح جاء إلى عالمنا
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من الخارج – الحركات تتأصل وتتضاعف عندما تكون مملوكة
بواسطة مؤمنين من خلفية إسالمية بأنفسهم وتكون مترجمة إلي
ثقافتهم الخاصة ونظرتهم العالمية.

كيف نستطيع أن نصلى؟

صلى ألجل المسيحيين لكى يتعرفوا على أهمية هذه الوسائل

إلحضار اإلنجيل إلى المسلمين .اطلب أن هذه الطرق والمباديء

تكون فعالة ،وصلى ألجل إيجاد وسائل أكثر فعالية .صلى إلى هللا
عن كيف تحصل على اإلشتراك فى التبشير وكيف يمكن أن تبشر

المسلمين فى مجتمعك الخاص.

إعالن:

أيها اآلب السماوى ،نحن نعلن أننا سوف نقلب قوة العدو بدم

الخروف وبكلمة شهادتنا وبعدم محبتنا لحياتنا حتى الموت
(رؤيا .)88 :85
اإلثنين  82يوليو 5182
التركيز على صالة رمضان81 :يونيو –  81يوليو 5182
اليوم السادس والعشرون :ليلة القَدْر
Day 26: The Night of Power
ذكرى رؤيا القرآن للنبى "محمد" هى ذكرى هامة جدا للمسلمين.

هذا الحدث يكون مرويا بخصوص ليلة السلطان (أو ليلة الَق ْدر)،
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أيضا يكون معروفا بـ (ليلة المصير) التى ُيعتَقد أنها حدثت أثناء
شهر رمضان من المحتمل فى ليلة اليوم الـ  52من هذا الشهر.

حكى لألطفال المسلمين فى كل
قصة رؤيا "محمد" أثناء رمضان تُ َ
العالم بصفة خاصة فى الـ  81أيام األخيرة من رمضانُ .يقال أن
"محمد" تمت زيارته من المالك الرئيسى "جبرائيل" الذى أوحى له

باآليات األولى من القرآن .إنها تكون ليلة من أجل توقع رؤيا هللا.
مسلمون كثيرون يؤمنون أن صلوات ُقِد َمت فى هذه الليلة وهى تكون
صلوات أكثر تأثي ار من تلك الصلوات التى ُقِد َمت فى األيام األخرى
وأكثر فائدة ألف مرة .
كيف نستطيع أن نصلى؟

مسلمون كثيرون كانت لهم أحالم أو رؤى عن يسوع فى ليلة

السلطان أو ليلة الَق ْدر .دعونا نصلى حتى أنهم يتقابلون مع يسوع
كسيد .صلى حتى أنه من خالل يسوع كثيرون يقبلون إلى رؤية هللا
التى يرغبونها .صلى ألجل المسلمين الباحثين عن الرؤيا والحقيقة

بمقابلة مسيحيون يستطيعوا أن يساعدوهم ليفهموا رؤية هللا كمؤمنين
بيسوع .صلى حتى أنه في هذه الليلة من التوقع السامى كثيرون

يجدوا الذى يبحثون عنه.
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إعالن:

أيها اآلب السماوى دع إعالنك يكون مسموعا في كل قبيلة ولسان
ص ِإل ِهنَا َوقُد َْرتُهُ َو ُم ْل ُكهُ
ار َخالَ ُ
وأمة فى كل األرض" :اآلنَ َ
ص َ
ِيح ِه ،ألَنَّهُ قَ ْد ُ
س ْل َ
ط ُ
ع َلى ِإ ْخ َوتِنَا ،الَّذِي َكانَ
ان َمس ِ
َو ُ
ط ِر َح ْال ُم ْشت َ ِكي َ
ارا َولَ ْيالًَ .و ُه ْم َ
وف َو ِب َك ِل َم ِة
غلَبُوهُ ِبدَ ِم ْالخ َُر ِ
ام ِإل ِهنَا نَ َه ً
َي ْشت َ ِكي َ
علَ ْي ِه ْم أ َ َم َ
ت" ( رؤيا .)88 ،81 :85
َ
ش َهادَتِ ِه ْمَ ،ولَ ْم ي ُِحبُّوا َح َيات َ ُه ْم َحتَّى ْال َم ْو ِ
الثالثاء 82يوليو 5182
التركيز على صالة رمضان81 :يونيو –  81يوليو 5182
اليوم السابع والعشرون :اإليمان الخارق للعادة
Day 27: Faith for the miraculous
الالجئون السوريون تدفقوا عبر الحدود األردنية بحثا عن األمان.

جماعات من السوريين يزورون الكنائس المحلية ويلتمسون أن تقام

صلوات ألجلهم باسم يسوع .إنهم يختبرون نفوذه لكى يستجيب

الصالة ويصبحون أكثر إنفتاحا له.
كيف نستطيع أن نصلى؟

احمد الرب ألجل المسيحيين الذين يقدمون محبة يسوع إلى

الالجئين .صلى لكى يظهر يسوع لكثير من الالجئين السوريين

ويظ ِهر لهم محبته وربوبيته .صلى ألجل المسيحيين فى كل أرجاء
ُ
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العالم لكى يفتحوا قلوبهم نحو الالجئين وأن يحبوهم وأن يفتحوا

أفواههم لكى يشاركوا بالخبر السار معهم .اطلب من هللا ألجل

حركات زرع الكنائس لكى تتضاعف وتنتشر وسط الالجئين
السوريين.
إعالن:

يا إلهنا ،أبونا ،نحن نعلن أمام المسيحيين فى كل أمةَ " :و ُك ُّل َما
ب يَ ُ
سو َ
ع ِم ْلت ُ ْم بِقَ ْول أ َ ْو فِ ْعل ،فَا ْع َملُوا ْال ُك َّل بِاس ِْم َّ
الر ِ
َ
ع ،شَا ِك ِرينَ هللاَ
اآلب بِ ِه" (كولوسى .)81 :2
َو َ
األربعاء 82يوليو 5182
التركيز على صالة رمضان81 :يونيو –  81يوليو 5182
اليوم الثامن والعشرون :عوائق للحركات
Day 28: Barriers to movements
أثناء الـ  821سنة الماضية قد رأينا  15حركة للمسلمين يتحولون

إلى المسيح .بعض من العوائق األكبر التى تواجه المسلمين القادمين
إلى المسيح توجد داخل مجتمع المسيح .خمسة عوائق تم تصنيفها

كمعطالت:

( )1مسيحيون مثيرون للنزاع :بأكثر من  41.111طائفة فى

العالم اآلن ،المسيحية تكون ُمجزأة أو منقسمة لكن ذلك ال يعنى أننا
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نحتاج أن نحارب بعضنا اآلخر .لو كنا نريد أن نكسب العالم

اإلسالمى إلى المسيح فيجب علينا أن ِ
نحول تركيزنا على اإلنجيل
وليس على العدد الضخم الذى ال يعد وال يحصى من اإلختالفات

التى تفصلنا.

( )2الخوف والكراهية :كمسيحيون عندما نشعر أننا مهددين بواسطة
المسلمين ،فإن خوفنا يمكن أن يتحول بسهولة إلى غضب وكراهية،
تهديد اإلسالم يكون حقيقيا – إنه مبدأ تهديد ديكتاتورى قد نما
بإنتظام لمدة  84قرنا تقريبا بشكل معارضة حيثما نشأ – على

العموم الرجال والنساء المسلمون كأفراد ال ِ
يكونوا مذهب سياسى أو
إجتماعى .ببساطة هم رجال ونساء هالكين بدون ُمخلِص .المسيح
وحده يقدم المحبة الكاملة التى تطرح الخوف خارجا(8يوحنا )81 :4
وهذه المحبة المحررة يمكن أن تعطينا القوة لكى نكسب العالم

اإلسالمى لإليمان بالمسيح.

( )3تقليد اإلسالم :نشط اإلسالم ثقافة القرن السابع كنموذج هللا
للعالم ،رفع قيمة الكتاب المقدس فى هذا القرن إلى حالة األلوهية،
ووضع طريقا شرعيا إلى السماء ،وهدد كثيرى اإلنتقاد بعقاب رئيسى

وقدم حدوده (حدود ثقافة القرن السابع) بالقوة الحربية فى وقت محدد

أو آخر ،أيضا المسيحيون قد جربوا نفس األشياء .على العموم،
هذه لم تكن طرق المسيح أو الطريق الذى وصفه ألتباعه .لو كنا
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نريد أن نربح العالم اإلسالمى للمسيح ،فإن ذلك سيكون فقط بواسطة
طريق المسيح وليس بواسطة تقليد أعمى لإلسالم.

( )4تجاهل الظلم :حالما الجيوش العربية تقدمت داخل العالم
المسيحى البيزنطى (المتعلق بالكنيسة األرثوذكسية الشرقية
ومعتقداتها) ،فإنهم وجدوا حضارة قد قبلت الديانة المسيحية على

الرغم من أنها تجاهلت كثي ار من نواحى الظلم مثل معهد العبودية.
إنتهز المشرعين اإلسالميين الفرصة لكى يعلنوا أنه ال يوجد مسيحى

"سيد" كان مسموحا له أن يملك عبدا "مسلما" مما يقود إلى التحول
السريع الفورى آلالف من العبيد إلى اإلسالم .عندما يتجاهل

المسيحيون نواحى الظلم المجتمعية ،فنحن نفتح الباب لإلسالم.

( )5الجهل والال مباالة :لمدة أكثر من  2قرون كان المسيحيون

قادرون أن يتجاهلوا تحدى اإلسالم ناظرين إليه علي أنه "العالم
القديم" .كل هذا تغير فى  88سبتمبر عام 5118م عندما التجاهل

الغربى والال مباالة هدمت إلى األرض أبراج "مركز التجارة العالمي".
حتى اآلن مسيحيون كثيرون يرغبون أن ينسحبوا إلى األمان فى

تجاهلين وليس لهم مباالة نحو
مالجئهم وضواحى مدنهم ويبقوا ُم َ
الحقيقة النامية للعالم اإلسالمى الذى أصبح جزءا من عالمنا
الخاص .لو كنا نريد أن نشترك فى عدم التجمع العالمي الكبير
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للمسلمين وهو هدف هللا ،فيجب علينا أوال أن نتخلص من الجهل
والال مباالة.

كيف نستطيع أن نصلى؟
صلى ألجل المسيحيين المثيرين للنزاع لكى يضعوا جانبا النزاعات
بسبب أمور تافهة ،وبدال من ذلك يحضروا محبة وسالم يسوع إلى

المسلمين .صلى ألجل المسيحيين لكى يقهروا الخوف والكراهية

بالمحبة ،ويكونوا شهودا شجعان لكى يكونوا جزءا من الحصاد
للمسلمين القادمين إلى داخل ملكوت هللا األبدى .صلى إلى هللا لكى
ِ
يوضح لك األمور الظالمة فى مجتمعنا التى لم تتم معالجتها حتى

نستطيع أن نكون جزءا من عالج الجروح فى مجتمعاتنا .صلى

ألجل المسيحيين لكى يتخلصوا من الجهل والال مباالة ،وبدال من
ذلك يقوموا بإدخال المسلمين مع إنجيل يسوع المسيح.

إعالن:

يا إله كل سالم ،نحن نعلن الحكمة للمسيحيين فى األمم غير
س ٍد
سالَ ُم هللاِ الَّذِي ِإلَ ْي ِه دُ ِعيت ُ ْم فِي َج َ
المسيحيةَ " :و ْليَ ْم ِل ْك فِي قُلُوبِ ُك ْم َ
نىَ ،وأ َ ْنت ُ ْم ِب ُك ِل
َو ِ
احدٍَ ،و ُكونُوا شَا ِك ِرينَ ِ .لت َ ْس ُك ْن فِي ُك ْم َك ِل َمةُ ْال َمسِيحِ ِب ِغ ً
َ
ي
ض ُك ْم بَ ْع ً
ِح ْك َم ٍة ُم َع ِل ُمونَ َو ُم ْنذ ُِرونَ بَ ْع ُ
ير َوت َ َ
ضاِ ،ب َمزَ ِام َ
سابِي َح َوأغَانِ َّ
ب" (كولوسى .)82 ،82 :2
ُر ِ
وحيَّةٍ ،بِنِ ْع َمةٍُ ،مت ََرنِ ِمينَ فِي قُلُوبِ ُك ْم ِل َّ
لر ِ
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الخميس  82يوليو 5182
التركيز على صالة رمضان81 :يونيو –  81يوليو 5182
اليوم التاسع والعشرون :شعب "نامومبا" بغانا
Day 29: The Namumba of Ghana
يعيش "عبد هللا" في العاصمة التقليدية لمجموعة شعبه" ،بيمبيال"
في الزاوية الجنوبية الشرقية لإلقليم الشمالي من "غانا" .هذا اإلقليم

هو أرض إسالمية .عندما ُس ِؤل لماذا أصبح مسيحيا ،يقول "عبد
هللا" هذه القصة بإبتسامة" :لقد رأيت النور ،لقد كنت أراه يجئ
ويختفي لسنوات كثيرة .إنه نور ساطع ال يمكن وصفه .لقد كان

مختلفا عن األنوار التي رأيتها فيما يتعلق بالعرافة أو األرواح

الشريرة .ذات ليلة في حلمي رأيت هذا النور يرتفع فوق ابنتي .بعد
وقت قصير رأيت راعيا من قبيلة شقيقه جاء إلي منزلي ودعا ابنتي
لكي تلتحق بالدراسة في مدرسة زوجته .بسبب الحلم وافقت .في

ذلك الوقت كنت مريضا جدا .ذات يوم ،ناظرة المدرسة شعرت بأنها

يجب أن تصلي من أجل األقارب المرضي لتالميذها .في ذلك

الصباح عندما رقدت علي مرتبة سريري ،فجأة أريت النور مرة أخري
وقد تم شفائي في نفس اللحظة التي جاء فيها النور .عندما أخبرتني

ابنتي عن الصلوات ،علمت المكان الذي جاء منه شفائي .بدأت
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أحضر الكنيسة وراعي الكنيسة شرح اإلنجيل لي .أنا وابنتي وضعنا
ثقتنا في يسوع كسيدنا ومخلِصنا.

كيف نستطيع أن نصلي؟

صلي حتي أن هللا يجهز كثيرين آخرين من شعب "نامومبا" لكي
يتقابلوا مع المسيحيين .صلي ألجل المسيحيين القالئل في "بيمبيال"

(بصفة أساسية العاملين من قبائل أخري) لكي يبشروا باإلنجيل
لشعب "نامومبا" .صلي ألجل المؤمنين الجدد مثل "عبد هللا" لكي

يكبروا في اإليمان ويصبحوا شهودا شجعان لشعبهم.

إعالن:

نتخب من هللا ،قدوسا ومحبوبا ،نحن نعلن
الم َ
أيها اآلب السماوي ُ
سوا َك ُم ْخت َِاري هللاِ ْال ِقدِيسِينَ ْال َمحْ بُوبِينَ
إلي كل المسيحيين" :فَ ْالبَ ُ
أَحْ شَا َء َرأْفَاتٍَ ،ولُ ْ
عةًَ ،و ُ
طو َل أَنَاةٍُ ،محْ ت َِملِينَ
طفًاَ ،وت ََوا ُ
ضعًاَ ،و َودَا َ
علَى أ َ َح ٍد
ض ُك ْم بَ ْع ً
ام ِحينَ بَ ْع ُ
س ِ
ض ُك ْم بَ ْع ً
بَ ْع ُ
ضا إِ ْن َكانَ أل َ َح ٍد َ
ضاَ ،و ُم َ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
ُ
ُ
َ
ش ْك َوىَ .ك َما َ
سوا
َ
غفَ َر لك ُم ال َمسِي ُح ه َكذا أ ْنت ْم أ ْي ً
على َج ِميعِ ه ِذ ِه البَ ُ
ضاَ .و َ
ِي ِربَا ُ
ط ْال َك َما ِل" (كولوسي .)84-85 :2
ْال َم َحبَّةَ الَّتِي ه َ
الجمعة  81يوليو 5182
التركيز على صالة رمضان81 :يونيو –  81يوليو 5182
اليوم الثالثون :خطوات عملية
Day 30: Practical steps
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الروح القدس يجذب مسلمين ال حصر لهم إلي الحياة الجديدة

في يسوع المسيح .إختراقات تتحقق بواسطة الترجمات الجديدة

للكتاب المقدس والقمر الصناعي ووسية إعالم شبكة اإلنترنت،

وزيادة الصالة والتبشير والعمل القوي للروح القدس .اآلتي هي خمس

وسائل يمكنك أن تنشغل بها:

( )1صلي ألجل المسلمين :عندما ُس ِؤل مؤمنين من خلفية إسالمية
قالوا" :إني أؤمن أن صلوات الناس حول العالم كانت وال تزال تصعد

إلي السموات حيث تراكمت مثل ُس ُحب ريح موسمية عظيمة .وفي
هذه األيام هي تمطر علي شعبي ،معجزات من النعمة والخالص"

(يعقوب .)82 :2
(ِّ )2
قدم دعماً للتبشير وخدمات المسلمين :ال يوجد شيئا أكثر قوة
وتأثير من الصالة في تبشير المسلمين .في هذه األيام توجد خدمات
كثيرة فعالة للمسلمين ولكنها تتطلب دعم صالتنا القوية.

( )3اذهب إلي المسلمين :صلي ألجل أولئك الذين ُّ
يصلوا بواسطة
دليل الـ  21يوم صالة لكي يسمعوا ويجيبوا دعوة هللا لكي يأخذوا

اإلنجيل للمسلمين ،حتي في أماكن عملهم .إذا لم نقهر عوائق

الخوف ،الكراهية ،الجهل والال مباالة ،فنحن سوف نستمر في أن

نكون متفرجين (وليس مشاركين) في قصة هللا للخالص غير
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ظاهرين للعيان وغير منتشرين بين المسلمين في هذه األيام

(رومية .)84 :81

( )4اخدم للمسلمين في مجتمعك الخاص بك :مسلمون كثيرون قد
هربوا إلي أمم أخري بسبب أعمال اإلسالم اإلرهابية أو ألنهم كانوا
يبحثون عن حياة أفضل ألوالدهم .هذا يخلق فرحا لنا لكي نخدم
عن محبة يسوع لهم.

رسلين
للم َ
( )5شارك باإلنجيل مع المسلمين :شك ار للعمل الرائد ُ

الذين حياتهم ساهمت في الحركات المتزايدة للتحول إلي المسيح
التي نشهد بها اليوم ،نحن اآلن نفهم طرقا كثيرة لكي ننقل المحبة

وانجيل يسوع المسيح بفاعلية إلي المسلمين.
كيف نستطيع أن نصلي:

صلي ألجل المسلمين في مجتمعك وحول العالم عندما تق أر أو

رسلين والمؤمنين من خلفية
الم َ
تسمع عنهم في األخبار .صلي ألجل ُ

إسالمية الذين يأخذون اإلنجيل بعمق إلي داخل منزل اإلسالم.

اطلب من هللا لكي ُين ِهض شهودا أكثر إلي المسلمين ،ولكي يوضح
الذي يريدك أن تفعله لكي تقدم الخدمة إلي المسلمين وتشارك
بإيمانك معهم في وطنك وحول العالم.
49

التركيز علي صالة رمضان 81 :يونيو –  81يوليو 5182

إعال ن:
الربَّ
ش َّ
أيها الرب إلهنا ،نحن نعلن إلي كل سكان العالمِ " :لت َْخ َ
ان ْال َم ْس ُكونَ ِة .ألَنَّهُ قَا َل فَ َكانَ ُ .ه َو
َف ُك ُّل ُ
ضَ ،و ِم ْنهُ ِليَخ ْ
ُك ُّل األ َ ْر ِ
س َّك ِ
ار" (مزمور .)6 ،1 :22
أ َ َم َر فَ َ
ص َ
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