مسح شامل للعھد القديم:
المحاضرة األولى
لماذا ندرس العھد القديم؟





أساطير شائعة...
" oالعھد القديم تافه".
" oالعھد القديم عديم األھمية".
" oالعھد القديم غير مترابط منطقيًّا".
" oالعھد القديم غير مفھوم".
الرسالة الرئيسيّة...
 " oالعھد القديم ثمين وفائق األھمية".

كيف يجدر بنا دراسة العھد القديم؟
عبر دراسة ثالثة أبعاد

 oالبُعد األدبي.
 oالبُعد التاريخي.
 oالبُعد الالھوتي.

ما ھو العھد القديم؟

العھد القديم من حيث البُعد األدبي





إنه مجموعة مؤلفة من  39سفرًا...
 oمصنّفة عادةً بحسب النوع األدبي:
• الشريعة
• التاريخ
• النبوءة
• الشعر
 oغنية بالصيغ األدبية:
• سرد تاريخي.
• شرائع وفرائض.
• أقوال نبوية.
• أنساب.
• أناشيد.
• أقوال حكمة.
• مراثي.
• رؤى خاصة بسفر الرؤيا.
• غيرھا...
كتبھا مؤلفون مختلفون...
 oمؤلف سماوي واحد  -الروح القدس.
 oمؤلفون بشر متعددون.
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 oتمت كتابة معظم أسفاره باللغة العبرية ،رغم أن البعض منھا ورد باللغة اآلرامية.
خالل فترة  1000سنة تقريبًا.
ُ oكتبت أجزاؤه األولى حوالى العام  1500ق.م.
ُ oكتبت أجزاؤه األخيرة حوالى العام  400ق.م.
وصلَنا العھد القديم؟
كيف َ
 oمجموعًا في قائمة أسفار.
 oنقله كتبة.
 oترجمه خ ّدام.
ترجمة التوراة السبعونية = العھد القديم باللغة اليونانية.

أين ومتى وقعت أحداث العھد القديم؟
العھد القديم من حيث البُعد التاريخي





العھد القديم ھو قصة حقيقية وردت في تاريخ حقيقي.
 oأماكن حقيقية.
 oأشخاص حقيقيون.
 oإطار زمني حقيقي.
ً
جُعل تاريخ العھد القديم بسيطا...
 oفي البدء  ....كان العدم ،ثم ُوجدت األشياء.
 oالخلق ...الحياة ...الخليقة ...يُصنَع اإلنسان على صورة ﷲ.
 oسرعان ما تصبح جنة عدن موقع سقوط اإلنسان.
 oتفسد البشرية على مدى أجيال عديدة.
 oيدين ﷲ العالم عبر فيضان ،لكنه يستثني رجالً بارًا واح ًدا -نوح – وعائلته.
 oتتمرّد البشرية عند برج بابل  -والنتيجة ھي انقسام وتشتﱡت.
 oبداية جديدة  ...أمانة ﷲ تجاه ابراھيم وعائلته.
 oازدھار ابراھيم يتح ّول إلى عبودية إسرائيل.
 oالخروج – موسى يقود إسرائيل خارج مصر.
 oﷲ يعطي إسرائيل الشريعة.
 oيدخل الشعب أرض الموعد ،حيث يحكمه قضاة لفترة من الوقت.
 oأخيراً ،يتم تأسيس مملكة ممثﱠلة بالملك داود وابنه سليمان.
 oيبني سليمان ھيكالً  ،بيت تابوت العھد ومركز عبادة الشعب.
 oبعد موت سليمان ،تنقسم المملكة إلى إسرائيل )المملكة الشمالية( ويھوذا )المملكة الجنوبية(.
 oتتزايد عبادة األوثان.
 oتد ّمر أشور إسرائيل في العام  722ق.م.
 oتد ّمر بابل يھوذا ما بين  597و  586ق.م.
 oيُسبى الناجون إلى بابل للسنوات السبعين المقبلة.
 oتعود بقية إلى أورشليم وتعاود بناء الھيكل.
 oلكن إسرائيل ال تزال تتوق إلى المجد الذي عرفته في عھد داود.
 oلذا ،يصبح العھد القديم قصة بال نھاية...
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نظرة عامة على العھد القديم

الشخصيات

الفترات الزمنية واألحداث

الحضارات المعاصرة

آدم

قبل رؤساء اآلباء
الخلق
الفيضان

عصر ما قبل
التاريخ

ابراھيم ،اسحق،
يعقوب ،يوسف

رؤساء اآلباء
ابراھيم يدخل األرض
حوالى  2090ق.م.
يوسف ،الرجل الثاني في
مصر
حوالى 1805-1885
ق.م.

روايات رؤساء
اآلباء تعكس
حضارة بالد ما بين
النھرين ومصر

النزول المؤقت في مصر

مصر تستعبد بني
إسرائيل

حوالى  1445-1875ق.م.

موسى

التيھان في البرية
حوالى 1405-1445
ق.م

يشوع ،دبورة،
جدعون ،يفتاح،
شمشون

الغزو والقضاة
حوالى 1050 -1405
ق.م.

صموئيل ،شاول،
داود ،سليمان

مملكة متحدة
تأسست في العام 1050
ق.م.

أسفار العھد القديم
المكتوبة

أيوب؟

التكوين،
الخروج،
الالويين ،العدد،
التثنية
احتالل فلسطين،
أمم متعددة تضايق
إسرائيل
إسرائيل تھزم األمم
المحيطة بھا

يشوع ،القضاة

راعوث،
صموئيل،
المزامير،
نشيد األنشاد،
أمثال ،الجامعة

مملكة منقسمة
،722-931

انقسمت في العام
931

الجنوب:
رحبعام

الشمال:
يربعام 1

يھوشافاط
عزيا

آخاب
يربعام 2

المملكة األرامية
732-931
عوبديا ،يوئيل،
يونان ،عاموس،
ھوشع ،إشعياء،
ميخا
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سقوط آرام
حوالى العام ،732
سيطرة األشوريين
على فلسطين
650-745

حزقيا

يوشيا

سقوط السامرة حوالى
722
يھوذا فقط 586-722

ناحوم ،صفنيا

إرميا ،مراثي
إرميا ،حبقوق،
الملوك األول
والملوك الثاني،
دانيال ،حزقيال

سبي دانيال
سبي حزقيال
إرميا

سقوط أورشليم حوالى
العام 586

زربابل
حجّ ي
زكريا

االسترداد
حوالى 400-538
ثان
ھيكل ٍ
عودة عزرا حوالى العام
458

مالخي

عودة نحميا حوالى العام
444

4

سيادة بابل
539-625

حجّ ي ،زكريا

حكم مادي فارسي
331-539

أخبار األيام،
عزرا ،أستير
نحميا ،مالخي

نظرة عامة على أسفار العھد القديم

o

o

o


o
o


o

o


o
o
o
o
o
o

o

ثالثة أقسام:
قصة شعب ﷲ.
• األسفار ال 17األولى.
• تكوين – أستير )بحسب الترتيب الزمني(
كتابات شعب ﷲ.
• األسفار الخمسة التالية.
• أيوب – نشيد األنشاد.
األنبياء بين شعب ﷲ.
• األسفار ال 17األخيرة.
• إشعياء – مالخي )الكبار والصغار(
المنھجية:
نظرة عامة على كل جزء.
نظرة عامة على كل سفر.
• معلومات أولية للمبتدئين...
• نصائح عملية للدراسة...

قصة شعب ﷲ ...

تُقسم إلى فئتين رئيسيتين:
• الشريعة /أسفار موسى الخمسة  -تكوين حتى تثنية.
• التاريخ – يشوع حتى أستير.
األسلوب األساسي لھذه األسفار ھو روائ ّي ويخبرنا قصة شعب ﷲ – إسرائيل.

التكوين

معلومات أولية للمبتدئين...
موسى ھو كاتب أسفار الشريعة الخمسة.
التكوين يعني حرفيا ً "البداية".
قبل السقوط – بداية الخلق.
بعد السقوط – بداية مخطط ﷲ لفداء خليقته.
نصائح عملية للدراسة...
األصحاحات ال 11األولى ھي تأسيسية للجزء المتبقي من الكتاب المقدس.
إفھم المواضيع واألفكار الرئيسية...
• سيادة ﷲ.
• خطية اإلنسان.
• الوعد بالفداء.
ح ّدد الحبكة األساسية في الرواية – اختيار ﷲ لعائلة ابراھيم برأفته.
• ابراھيم )(18 :25 - 1 :12
• إسحق )(35 :26 -19 :25
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o

o

• يعقوب )(43 :36 -1 :27
• يوسف ).(26 :50 -1 :37
حبكات ثانوية...
• تشير إلى المسيح )15 :3؛ 14-7 :22؛ 13-11 :35؛ (12-8 :49
• عھود مع آدم ونوح وابراھيم.
• عيوب بارزة في الشخصيات الرئيسية.
ال تنس أن سفر التكوين لم يُكتب لإلجابة عن كل سؤال نطرحه بشأن ھذه األحداث.

 الخروج

معلومات أولية للمبتدئين...
 oالخروج يعني حرفيا ً "الرحيل".
 oﷲ كلي القدرة وھو جبار يخلّص ).(19-1
 oﷲ أمين لعھده ).(40-20
نصائح عملية للدراسة...
o
الحظ ثالث لحظات بارزة في تاريخ إسرائيل...
ِ
• التحرر من العبودية.
• أھمية حضور ﷲ.
• شروط العھد.
 oاألصحاحات الرئيسيّة

• خروج  -12ذبيحة الحمل.
• خروج  - 20إعطاء الشريعة.
 oاألماكن الرئيسيّة
• مصر
• البحر األحمر
• جبل سيناء
o
الحظ سيادة ﷲ ومسؤولية اإلنسان على حد سواء.
ِ
• فرعون يقسّي قلبه )22 ،14 ،13 :7؛ 28 ،15 ،11 :8؛ 35 ،34 ،7 :9؛ .(5 :13
• ﷲ يقسّي قلب فرعون )21 :4؛ 3 :7؛ 12 :9؛ 27 ،20 ،1 :10؛ 10 :11؛ .(17 ،8 ،4 :14
 oإن لم نفھم سفر الخروج ،فلن نفھم العھد الجديد!

 الالويين

معلومات أولية للمبتدئين...

o
o
o
o
o

تدور أحداثه على جبل سيناء.
يُشار إليه على أنه "شريعة الكھنة".
سفر يتمحور حول القداسة )تم ذكر ذلك أكثر من  90مرة!(.
سفر يتعلق بالذبيحة.
نصائح عملية للدراسة...
جزءان رئيسيان ...
• شركة مع ﷲ من خالل طقوس تقدمة القرابين ).(17-1
• شركة مع ﷲ من خالل حياة البِر ).(27-18
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o

o

أصحاح واحد رئيسي...
• الويين  -16يوم الكفارة.
• "يكفّر" = "يغطي" )وردت  45مرة في السفر!(.
• عناصر ضرورية...
 كاھن جريء. ذبيحة دم.ال تف ّوت التطبيق العملي...
• ﷲ قدوس.
• الخطيّة خطيرة.
• ﷲ رؤوف.

العدد



معلومات أولية للمبتدئين....

o
o
o
o

o

o



أُطلقت عليه ھذه التسمية نظراً للقيام بالتعداد في األصحاحات  4-1و 26و.27
ﷲ يُكرم اإليمان ويعاقب عدم اإليمان.
أصل الخطية ھو عدم اإليمان  -انعدام الثقة بكلمة ﷲ.
نصائح عملية للدراسة...
ع ﱢدد ستة أخطاء ارتكبھا شعب ﷲ خالل فترة القيام بالتعداد.
• التذ ﱡمر )(16 :12 -11 :10
•
التمرد في قادش برنيع )(45 :14 -1 :13
ﱡ
• التمرﱡ د )(22 :19 - 1 :15
• عدم الطاعة )(29-1 :20
• التذ ﱡمر )(35-1 :21
• الزنى والفجور )(18-1 :25
ُ
الحظ ثمن عدم اإليمان في الجغرافيا واألطر الزمنية في سفر العدد.
ِ
• الجغرافيا
 سيناء )(10 :10 -1 :1 الرحلة إلى قادش )(25 :13 -11 :10 النزول في قادش )(21 :20 - 26 :13 الرحلة إلى موآب ) 22 :20و(35 :21 النزول في موآب )(13 :36-1 :22• األُطر الزمنية
  20 ---- 10-1يوم.  70 ---- 14-11يوم.  38 ---- 20-15سنة.  5 ---- 36-21أشھر .الحظ أمانة ﷲ على الرغم من إخفاقات شعبه.
ِ

التثنية

معلومات أولية للمبتدئين...

" oشريعة ثانية" – تكرر الشريعة للجيل الجديد.
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o
o
o

o

o

مراجعة للعھد أثناء االستعداد لدخول أرض الموعد.
نصائح عملية للدراسة...
الحظ كيف أن الشريعة تنطبق على شعب ﷲ كله.
ِ
إحفظ إعالن اإليمان ) 4 :6و(5
• إله واحد.
• كلمة واحدة.
• محبة واحدة )تكرر ذلك  20مرة على األقل(.
إبحث عن ...
• التو ﱡقع لألرض.
• االلتزام بالعھد.
• الجيل الجديد.
ي الجديد.
• التح ّد ٍ
• القائد الجديد.
• التجارب الجديدة.
إقرأ بتمعّن ...إنه أكثر سفر تم االقتباس منه في الكتاب المقدس ) 356مرة -منھا  190مرة في العھد الجديد!(.

 األسفار اإلثني عشر التالية في تاريخ شعب ....4

 oما قبل النظام الملكي – .3
• تتمة للقصة – يشوع وقضاة
• راعوث )يسلّط الضوء على الفترة المحيطة بقضاة  10على األرجح(
 oالنظام الملكي –  3) 6أسفار مزدوجة(.
• تتمة للقصة – صموئيل والملوك
• أخبار األيام )يسلّط الضوء على الفترة المحيطة ب ُملك داود(
 oما بعد النظام الملكي – .3
• تتمة للقصة – عزرا ونحميا
• أستير )يسلّط الضوء على الحقبة التي عاش فيھا عزرا(

 يشوع

معلومات أولية للمبتدئين...

o
o
o
o

إسم يشوع يعني حرفيا ً "الرب يخلّص".
في اللغة اليونانية ،اإلسم مرادف إلسم "يسوع".
شعب ﷲ يطالب بالميراث الذي وعده به ﷲ.
ﷲ يحفظ كالمه ).(45-43 :21

نصائح عملية للدراسة...

 oتأ ﱠمل في الرحلة إلى أرض الموعد...
• قد يفيدك أيضا ً االستعانة بخريطة أثناء القراءة.
• الصليب )(12 :5-1:1
• االمتالك )(24 :12-13 :5
• التقسيم )(21-13
• الخدمة )(24-22
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الحظ دينونة ﷲ على إسرائيل واألُمم األخرى.
o
ِ
 oيشوع ھو تطبيق لتثنية .30

 القضاة

معلومات أولية للمبتدئين...

o
o
o
o

الشخصيات الرئيسية :استخدم ﷲ قضاة )قادة عسكريين( لتحرير شعبه من خطيته.
الموضوع الرئيسي :عدم الطاعة يؤدي إلى الدينونة.
سنُ فِي َع ْينَ ْي ِه" ).(6 :17
اح ٍد يَ ْع َم ُل َما يَ ْح ُ
اآلية الرئيسيةَ " :كانَ ُكلﱡ َو ِ
األصحاح الرئيسي -2 :نسخة مص ّغرة عن السفر كله )مل ّخص في .(19-10 :2

نصائح عملية للدراسة...

الحظ كيفية التعرّض للظلم والضيق ومن ثم نيل الخالص.
o
ِ
• فشل في امتالك األرض )(9 :2-1:1
• فشل في حفظ الشريعة )(6 :3 -9 :2
• الضيق والخالص )تكررت ھاتان الكلمتان ثماني مرات من األصحاحات  3حتى (16
• فشل في امتالك األرض ) 17و(18
• فشل في حفظ الشريعة )(21-19
الحظ حلقة عدم الطاعة واالنتصار ).(16-3
o
ِ
• اإلرتداد.
• الخراب.
• التوبة.
• اإلسترداد.
• الراحة.
الحظ التدھور التدريجي إلسرائيل.
o
ِ

 راعوث

معلومات أولية للمبتدئين...
 oاسم "راعوث" يعني "صداقة".
 oالھدف األساسي ھو تت ﱡبع النسب الملكي للملك داود )ويسوع(.
 oبوعز ،الول ّي الفادي ،يدفع الثمن ليأتي براعوث الموآبية ويض ّمھا إلى شعب ﷲ.
نصائح عملية للدراسة...
 oانتبه جيداً إلى المرحلة االنتقالية في حياة نعمي...
• من الفراغ إلى االمتالء ).(1
• من اليأس إلى الرجاء ) 2و.(3
• من العقم إلى الميراث ).(4
 oحتى وسط ظلمة شعب ﷲ ،يضيء ﷲ بنور عھده.
 oال تف ّوت النقطة الرئيسية...
 oأربط  13 :4بتكوين .3-1 :12
 oأربط  14 :4بمتّى ) 7-1 :1وباألخص .(5 :1
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 صموئيل األول والثاني

معلومات أولية للمبتدئين...

o
o

o

o
o

o

o

اإلطار الزمني :منذ والدة صموئيل ) (1100حتى نھاية ُملك داود ).(970
الموضوع الرئيسي :ال ُملك.
• صموئيل األول يصف االنتقال من الثيوقراطية إلى النظام الملكي.
• صموئيل الثاني يصور ساللة داود الملِك الحاكمة.
ثالث شخصيات رئيسية:
قاض؛ يمسح أول مل َكين على إسرائيل.
• صموئيل )1صموئيل  – (7-1آخر
ٍ
• شاول )1صموئيل  – (15-8أول ملك على إسرائيل.
• داود )1صموئيل 2 -16صموئيل  – (24الملك الثاني واألھم في إسرائيل.
اال ْستِ َما ُ
يح ِة".
ض ُل ِمنَ ال ﱠذبِ َ
ع أَ ْف َ
اآلية الرئيسية1 :صموئيل " – 22 :15ھُ َو َذا ِ
نصائح عملية للدراسة...
صا للعھد.
الحظ كيف أنه كان من المتوقﱠع أن يكون ملك إسرائيل مخل ً
ِ
• عصيان شاول للعھد – 1صموئيل .15
• طاعة داود للعھد – 2صموئيل .7
انتبه إلى المراحل االنتقالية في صموئيل األول والثاني:
• من حكم القضاة الدوريين إلى نظام ملكي أكثر استدامةً.
• من توقع دنيوي ونموذجي لقدوم ملك ،إلى ملك ُمخلِص للرب.
• من عدم وجود مكان مركزي يسكن فيه إسم ﷲ ،إلى مركز جديد في أورشليم.
على الرغم من أن داود كان مل ًكا بحسب قلب ﷲ ،تبرھن حياته عن الحاجة إلى ملك آخر يسلك بطھارة وإخالص تام
للرب.
• نقرأ عن نجاحه كملك في أصحاح واحد ).(8
• نقرأ عن خطيّته كملك ونتيجتھا في أكثر من أحد عشر أصحاحًا ).(20 -10

 الملوك األول والثاني

معلومات أولية للمبتدئين...

 oيغطيان أكثر من  400سنة من تاريخ بني إسرائيل ).(560 -970
 oيُقسم ھذا التسلسل الزمني إلى أربعة أجزاء ،ينتھي كل منھا بكارثة كبيرة.
•  – 931-970انقسام األسباط اإلثني عشر.
•  – 841-931ذبح ياھو لجميع ورثة عرش داود ما عدا واحد.
•  – 722-841سقوط السامرة بين أيدي األشوريين.
•  – 586-722سقوط أورشليم بين أيدي البابليين.
 oموضوعان رئيسيّان:
• رفض إسرائيل كشعب ﷲ.
• قيام أنبياء يعلنون كلمة ﷲ.

نصائح عملية للدراسة...

 oالبنية العامة...
• المملكة المتحدة )1ملوك (11-1
• المملكة المنقسمة )1ملوك 2 -12ملوك (17
10

• المملكة المسبيّة )2ملوك (25 -18
 oيشمل  39مل ًكا من المملكتين المتحدة والمنقسمة.
 oاإلخالص للعھد ھو مقياس نجاح الملك أو سقوطه.
• ال أحد من بين الملوك ال 19في المملكة الشمالية تبع الرب.
•  8من بين الملوك ال 20في المملكة الجنوبية تبعوا الرب.
 آسا ،يھوشافاط ،يوآش ،أمصيا ،ع ّزيّا ،يوثام ،حزقيّا ،يوشيّا oنظرًا لعدم إخالص الملوك ،أقام ﷲ أنبياء مثل إيليا وأليشع لتتميم مقاصده.

 أخبار األيام األول والثاني

معلومات أولية للمبتدئين...
 oإنه آخر سفر في الكتاب المقدس العبري.
 oربما كتبه عزرا.
ُ oكتب من المنظور الروحي للمملكة.
• يركز حصريًّا على الجوانب اإليجابية لدى داود وسليمان.
• يبيّن انسكاب بركة ﷲ على الملوك المطيعين في يھوذا.
• يعطي صورة أكثر مثالية عن ملكوت ﷲ.
 oتركيز رئيسي على الھيكل وعلى عبادة بني إسرائيل  من كل القلب.

نصائح عملية للدراسة...

 oإفھم وجھة نظر الكاتب -محاوالً استرداد المملكة.
 oتتألف القصة الواردة في سفر أخبار األيام من ثالثة أجزاء:
• أنساب )1أخبار األيام  -(9 -1ال تتباطأ في القراءة!
• مملكة متحدة )1أخبار األيام 2 -10أخبار األيام (9
• مملكة منقسمة في يھوذا )2أخبار األيام (36 -10
الحظ التشديد على صالح ﷲ لدى تج ّدد عزرا ﷲ في إسرائيل...
o
ِ
• عندما تم إدخال تابوت العھد إلى أورشليم )1أخبار األيام .(34 :16
• عندما تم إدخال تابوت العھد إلى الھيكل )2أخبار األيام .(13 :5
• عندما تم تكريس الھيكل )2أخبار األيام .(3 :7

 عزرا -نحميا

معلومات أولية للمبتدئين...

o

o
o
o

يش ّكالن سفرًا واحدًا في الكتاب المقدس العبري ألنھما يخبران قصة واحدة.
• عودة البقية إلى أورشليم.
• إعادة بناء الھيكل.
• إعادة بناء أسوار المدينة.
من المر ﱠجح أن يكون الكاتب إ ّما عزرا أو نحميا.
"عزرا" = "المعين؛" "نحميا" = "ﷲ يعزي".
ﷲ يعمل بكل سيادته ليحفظ شعبه ألجل مجده.
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نصائح عملية للدراسة ...
o

o

o
o

البنية العامة...
• استرداد قومي )عزرا (6 -1
• إصالح روحي )عزرا (10 -7
• ترميم مادي )نحميا (6 -1
• نھضة روحية )نحميا (13 -7
الحظ اإلصالح على الصعيدين المادي والروحي.
ِ
• إعادة بناء الھيكل واألسوار.
• التوبة عن الخطيّة.
• تجديد العھد )عزرا 10؛ نحميا  9و.(10
يش ّكل نحميا  10-8ذروة القصة مع االحتفال بتجديد العھد.
الطھارة وطاعة كلمة ﷲ ھما محور العھد.

 أستير

معلومات أولية للمبتدئين...

o
o
o

o

تتم األحداث قبل عھد عزرا أو خالله.
عناية ﷲ واضحة رغم أنه لم يؤتَ أب ًدا على ذكر اسمه.
أربع شخصيات رئيسيّة...
• الملك الفارسي أَحْ َش ِويرُوش )ورد اسمه  29مرة(
• ھامان )ورد اسمه  48مرة(
• مردخاي )ورد اسمه  54مرة(
• أستير )ورد اسمھا  48مرة(
نجاة شعب إسرائيل من الفناء بفضل عناية ﷲ.

نصائح عملية للدراسة...

o

o

o
o

على الرغم من عدم ذكر اسم ﷲ ،إبحث عن أدلة على عنايته.
• اختيار أستير...
• اكتشاف مردخاي المكيدة الرامية إلى قتل الملك...
• إلقاء قرعة إلبادة اليھود...
• ترحيب الملك بأستير بعد تجاھله لھا طوال شھر...
• اھتمام الملك الكبير بسعادة وخير أستير...
قارن بين سفر أستير وسفر األمثال
• أستير  7 :3وأمثال 33 :16
• أستير  14-9 :5وأمثال 18 :16
• أستير  10 :7وأمثال 8 :11
• أستير  4 -1 :5وأمثال 2 :21
الحظ تأثير التقي في الضال.
ِ
ماذا يعني ذلك بالنسبة إلى الطريقة التي نمارس بھا تأثيرنا؟
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 كتابات شعب ﷲ...
o
o
o
o
o

تُعرف أيضًا بأدب الشعر والحكمة.
تأتي في المقام األخير في الكتاب المقدس العبر ّ
ي.
تتضمن استجابات اإلنسان لكالم ﷲ وأفعاله الواردة في الشريعة واألنبياء.
الكالم اإللھي نادر.
ْ
ْ
الموضوع الرئيسيَ " :م َخافَةُ الرﱠبﱢ َرأسُ ال َم ْع ِرفَ ِة" )أمثال .(7 :1

 أيوب

معلومات أولية للمبتدئين....

o

o
o
o

أسئلة كثيرة ...
• الكاتب مجھول.
• ُكتب على األرجح في عھد رؤساء اآلباء.
كان أيوب رجالً حقيقيًّا في تاريخ حقيقي )حزقيال 20 -14 :14؛ يعقوب .(11 :5
السؤال :كيف يتألم البار ولماذا؟
ﷲ ھو كل ّي السيادة في تعامالته مع شعبه وھو لن يسمح أبدًا بأن يحدث لھم أي أمر ال يعمل لخيرھم ولمجده.

نصائح عمليّة للدراسة...
o

o

o
o

تذ ّكر ...
• ھذا سفر شرق ّي.
• ھذا سفر شعر ّ
ي.
• ھذا سفر صعب .
ال ترھبك البنية...
• مقدمة )(13:2-1:1
• شعر )(6 :42 -14 :2
 ثالثة حوارات )(27- 4 "من أين يأتي عزرا؟" )(28 ثالثة أحاديث فردية )(41-29• خاتمة )(17-7 :42
ال تبحث عن جواب حكيم .
عمليًّا...
• ﷲ وحده سيّد.
• األلم امتياز يمنحه ﷲ ألبنائه.
• ﷲ يتمجّد عندما يعبده القديسون المتألّمون.

 المزامير

معلومات أولية للمبتدئين ....

o
o
o
o

المزمور = "قصيدة يتم إنشادھا على أنغام مقطوعات موسيقيّة".
كتاب األناشيد الخاص باألمة اليھودية.
كتبه مؤلّفون عديدون ابتدا ًء من بداية النظام الملكي إلى ما بعد السبي.
• داود ،آساف ،بني قورح ،غيرھم.
يعبّرعن الثقة بالرب والتسبيح له ألجل عظمته وصالحه.
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 oالرب ھو الملك السيّد فوق الكون واألمم.

نصائح عملية للدراسة...

 oخمسة أقسام ،ينتھي كل واحد منھا بتسبيحة شكر  ،ما يعكس تاريخ إسرائيل:
• القسم األول )(41-1
• القسم الثاني )(72-42
• القسم الثالث )(89-73
• القسم الرابع )(106-90
• القسم الخامس )(150 -107
 oأنواع المزامير...
• التسبيح الشخصي
• الرثاء الشخصي
• التسبيح الجماعي
• الرثاء الجماعي
 oيتضمن أيضًا مزامير حكمة ومزامير ملكيّة.
• المزمور  – 22المخلّص المصلوب.
• المزمور  – 23الراعي.
• المزمور  – 68 :40الذبيحة.
• المزمور  2 :118و – 3الحجر.

 األمثال

معلومات أولية للمبتدئين...

o
o
o
o

"مثل" = "مقارنة"
كتب سليمان معظم األمثال.
المقطع األساسي :أمثال .7-1 :1
المواضيع الرئيسية:
• إس َع وراء الحكمة وارفض الجھل.
وحد عن الشر.
• أسلك في البِر ِ

نصائح عملية للدراسة...

 oإقرأ يوميا ً
أصحاحا واحدًا من سفر األمثال.
ً
 oالبنية العامة ...
• تمھيد )(7-1 :1
• مقدمة )(18 :9 - 8 :1
• أمثال سليمان (16 :22 -1 :10) 1
• أقوال الحكماء (22 :24-17:22) 1
• أقوال الحكماء (34-23 :24) 2
• أمثال سليمان (27 :29 -1 :25) 2
• أقوال أجور )(33-1 :30
• أقوال لموئيل )(31 -1 :31
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 oتذكير بشأن سفر األمثال...
ي.
• مجاز ّ
• عمل ّي.
• ال يُنسى.
• مجموعة من ّوعة من األساليب األدبية.
• ال ضمانات ،بل مبادئ توجيھية.
• نصائح سديدة وإنما غير متعبة.
 oالھدف من أدب الحكمة ھو تطبيق الكلمة على الحياة العملية.
 oيسوع ھو حكمة ﷲ )أُنظر .(31-22 :8

 الجامعة

معلومات أولية للمبتدئين ...

 oكتبه "المعلّم" -على األرجح سليمان )2-1 :1؛ .(12
 oالسؤال الرئيسي :ھل الحياة تستحق حقًا أن نعيشھا؟
 oالكلمات الرئيسية :اإلنسان ،تعب ،تحت الشمس ،باطل ،حكمة ،شر.

نصائح عملية للدراسة...

o
o

o
o

واحد من أصعب أسفار العھد القديم.
إبحث عن األفكار الرئيسية:
• ﷲ ھو الحقيقة المطلقة ،خالق الكل.
• طُرق ﷲ ليست مفھومة دائ ًما.
• الحياة ال تسير دائ ًما كما نتوقع.
• الموت ھو المس ّوي النھائي.
تنس – سفر الجامعة ھو سفر بال نھاية.
ال َ
تطبيق عمل ّي...
• استمتع ببركة ﷲ اليوم.
• خَ ف ﷲ.
أطع كلمة ﷲ.
• ِ

 نشيد األنشاد

معلومات أولية للمبتدئين...

 oنشيد األنشاد = أروع األناشيد!
 oكما في سفر أستير ،لم يرد ذكر إسم ﷲ أبدًا في سفر نشيد األنشاد.
 oالموضوع الرئيسي :االحتفال بالحب الجنسي بين الرجل والمرأة.

نصائح عملية للدراسة...

 oثالث شخصيات رئيسيّة...
• المرأة )دور قياد ّ
ي( – "المحبوبة"
• الرجل – "الحبيب"
• رفيقات المرأة )"بنات أورشليم"(" -األصحاب"
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 oثالث احتماالت للتفسير ...
• حرفي – رجل وامرأة.
• تاريخي – ﷲ وشعبه إسرائيل.
• مثالي – المسيح وكنيسته.
الحظ "بھجة" المحبة الحقيقية التي ال يمكن إطفاؤھا.
ِ o

 األنبياء بين شعب ﷲ
 oتعليقات ﷲ على قصة شعب ﷲ )تاريخ إسرائيل(.
 oتذ ّكر السياق التاريخي...
• فترة من االضطرابات السياسية ،العسكرية ،االقتصادية ،واالجتماعية؛
• فترة يشوبھا الكثير من عدم األمانة للعھد مع ﷲ؛
• فترة من التغيرات الدولية في ميزان النفوذ والقوة.
 oتذ ّكروا أن األنبياء يتكلمون عن المستقبل القريب والمستقبل البعيد.
 oتذ ّكروا أن أسلوب األنبياء اللغوي بمعظمه كان شعريًّا.

 إشعياء

معلومات أولية للمبتدئين...

" oإشعياء" = "الرب يخلّص".
 oالفترة الزمنية 680 -760 :ق.م.
 oاإلطار التاريخي  :تنبّأ إشعياء بدمار إسرائيل على يد أشور وبسبي بابل.
 oشعب ﷲ )وجميع األمم( متجھون نحو الدينونة والخالص على حد سواء.

نصائح عملية للدراسة...

 oجزءان رئيسيّان يتض ّمنان ھذا الكتاب المقدس المص ﱠغر:
• دينونة حالية )(39 -1
  39سفرًا تبيّن نتائج الخطيّة ودينونة ﷲ.• رجاء مستقبلي )(66-40
  27سفرًا تصف الخادم الرحوم وتعزية ﷲ. oإبحث عن أربع أفكار رئيسيّة:
• الرب ھو "قدوس إسرائيل" )ورد ذلك  30مرة(
• إسرائيل ھو "شعب الرب المقدس" ).(12 :62
• أورشليم ھي "مدينة ﷲ المقدسة" ) (2 :48و"جبل قدسه" )9 :11؛ .(13 :27
• الرب يدعو األمم ليعبدوه )2 :2؛ .(7 :56
 oإشعياء يعطي صورة غنيّة عن المسيح...
• والدته ).(14 :7
• حياته ) 1 :61و.(2
• موته ).(12 :53 -13 :52
• قيامته ).(3 :55
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 إرميا

معلومات أولية للمبتدئين...

o
o
o
o
o

"إرميا" = "الرب يعيّن".
الفترة الزمنية 586 - 626 :ق.م.
اإلطار التاريخي :تنبّأ إرميا خالل السنوات األربعين األخيرة من تاريخ يھوذا -حتى دمارھا على أيدي البابليين.
دعوة إلى التوبة والعودة إلى اإلخالص للعھد مع ﷲ.
األصحاحات الرئيسيّة...
• إرميا  – 7موضع الھيكل.
• إرميا  – 31العھد الجديد.

o
o

سفر إرميا ھو أطول سفر في الكتاب المقدس.
البنية العامة ...
• شخصي – دعوة ﷲ إلرميا )(1
• قومي – رسائل إلى يھوذا )(33 -2
• شخصي – معاناة إرميا )(45-34
• دولي  -رسائل إلى األمم )(51-46
• شخصي – ﷲ يحامي عن إرميا
يُستعلَن قلب ﷲ تجاه شعبه من خالل قلب نبيّه.
تعلّم ال ِعبر من خالل الدروس التوضيحيّة.
• طين الفخار ّ
ي ) ،(18أوان خزفية ) ،(19سالل التين ).(24

نصائح عملية للدراسة...

o
o

 مراثي إرميا

معلومات أولية للمبتدئين...

o
o
o
o

"مراثي إرميا" = "قصائد الجنازة".
الفترة الزمنية 585 -586 :ق.م.
اإلطار التاريخي :سقوط أورشليم بين أيدي البابليّين.
يُظ ِھر ألم قلب ﷲ بسبب الخطيّة.

نصائح عملية للدراسة...
o
o

o
o

كل أصحاح ھو عبارة عن قصيدة جنازة مستقلة.
اآليات في كل أصحاح منظّمة بسلسلة كلمات متساوية الطول بحيث أن أول حرف من كل مقطع شعري )آية( يتطابق
مع األبجدية العبرية.
• األصحاح الثالث ھو الذروة...
أُش ُعر بوطأة ھالك شعب ﷲ – جوع ،عطش ،وحشيّة ،اغتصاب ،ذبح.
المقطع الرئيسي :مراثي إرميا 24 -22 :3
• عظيمة ھي أمانتك...

 حزقيال

معلومات أولية للمبتدئين...

" oحزقيال" = "ﷲ يق ّوي".
 oالفترة الزمنية 570-592 :ق.م.
 oاإلطار التاريخي :التنبؤ لليھود أبقى عزرا في بابل.
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ي َكالَ ُم الرﱠبﱢ ) "...حوالى  50مرة(.
َ " oو َكانَ إِلَ ﱠ
 oھدف حزقيال المزدوج:
• التشجيع على التوبة واإليمان.
ّ
الحث على التحلّي بالرجاء والثقة.
•

نصائح عملية للدراسة...

 oالبنية العامة ...
• مقدمة – ﷲ يدعو حزقيال )(3-1
• الحكم على يھوذا )(24-4
• الحكم على األمم )(32-25
• استرداد شعب ﷲ )(48-33
• يبدو مثل كتاب مص ﱠور  -مليء باألعمال الرمزية ،والرؤى ،والصور المجازية.
 oيش ّدد على مجد ﷲ في ھيكله.
 oعاش حزقيال نب ّوته.
• مثﱠل الحرب ).(3-1 :4
• اتّكأ على جنبه لعدد من األيام ).(17-4 :4
ق شعره ولحيته ).(4-1 :5
• َحلَ َ
• َسلكَ كشخص ھارب من الحرب ).(16-1 :12
لس وتنھﱠد ).(7-1 :21
• َج َ
• تألﱠم بسبب موت زوجته ).(27-15 :24

 دانيال

معلومات أولية للمبتدئين...

o
o
o
o
o

"دانيال" = "ﷲ قاض ﱠي".
الفترة الزمنية :آخر القرن السادس ) 535ق.م.؟(
اإلطار التاريخيُ :سبِ َي دانيال إلى بابل حيث خدم في ثالث ممالك مختلفة :بابل ،مادي ،وفارس.
مكتوب باللغتين العبرية واآلرامية.
ﷲ سيّد فوق الملوك جميعًا والتاريخ كله.

نصائح عملية للدراسة...

 oالبنية العامة...
• تاريخ شخصي – قصص تدور أحداثھا في بالط الملك ).(6-1
• خدمة نبوية – رؤى شبيھة بسفر الرؤيا ).(12-7
 oتغطي نبوءة دانيال فترة زمنية تمتد من سبي أورشليم حتى عودة المسيح إلى األرض ليدين األمم ويثبّت ملكوته.

 ھوشع

معلومات أولية للمبتدئين...

o
o
o
o

"ھوشع" = "الخالص"
الفترة الزمنية 722-758 :ق.م) .أنظر 2ملوك (17-15
اإلطار التاريخي :التنبؤ لبني إسرائيل قبل سبيھم على يد أشور.
محبة ﷲ الثابتة لشعب عديم األمانة.
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نصائح عملية للدراسة...
 oالبنية العامة...
• الصورة عن عدم أمانة إسرائيل )(3-1
• النبوءة عن أمانة ﷲ )(14-4
 خطايا إسرائيل )(7-4 دينونة إسرائيل )(10-8 استرداد إسرائيل )(14-11الحظ التعابير المجازيّة التي استعملھا ھوشع...
o
ِ
• ليصف ﷲ – أسد ،نمر ،دبّة ،لبوة ،نسر ،زوج ،حبيب ،أب.
• ليصف إسرائيل -زاني ،فخ ،تنّور ُمح ّمى ،حمامة رعناء ،قوس مخطئة ،كالم باطل ،طفل يرفض الوالدة ،سحاب،
عصافة ،دخان ،كغثاء على وجه المياه.
 oأُش ُعر بقلب ﷲ الذي يدين عدم األمانة لكنه يتّقد بالمحبة تجاه شعبه.

 يوئيل

معلومات أولية للمبتدئين...

 oالفترة الزمنية :غير مح ﱠددة.
 oاإلطار التاريخي :بعد انتشار الجراد بين شعب ﷲ.
 oيوم الرب القريب ھو يوم دينونة وخالص.

نصائح عملية للدراسة...

 oالبنية العامة...
• تجسيد ليوم الرب )(17 :2-1 :1
• تنبؤ بيوم الرب )(21 :3 -18 :2
" oيوم الرب" – عندما سيسكب ﷲ غضبه على األمم بسبب خطاياھم ضد إسرائيل.
الحظ المواضيع الكتابيّة الرئيسيّة في كل السفر :غضب ﷲ على الخطيّة ،الحاجة إلى التوبة ،النعمة ،الخالص ،وروح ﷲ.
o
ِ

 عاموس

معلومات أولية للمبتدئين...

o
o
o
o

"عاموس" = "عبء".
الفترة الزمنية 750-765 :ق.م) .أنظر2ملوك (7 :15 -23 :14
اإلطار التاريخي :التنبؤ في فترة من االزدھار قبل  25سنة تقريبًا من دمار إسرائيل.
رفض ﷲ ممارسات إسرائيل الدينيّة واالجتماعيّة.

نصائح عملية للدراسة...

 oالبنية العامة...
• عاموس ينظر من حوله – دينونة األمم )(2-1
• عاموس ينظر في الداخل – دينونة شعب ﷲ )(6-3
• عاموس يتطلّع إلى األمام – رؤى تُنبئ بالدمار وباسترداد في النھاية )(9-7
الحظ إساءتين أساسيتين إلى ﷲ:
o
ِ
• التوفيق بين المعتقدات الدينية ) 7 :1و8؛  4 :4و5؛ 26-21 :5؛ 10 :8؛ .(14
• الظلم االجتماعي )8-6 :2؛  9 :3و10؛ 1 :4؛ 24 ,15 ,13-10 ,7 :5؛ 12 :6؛ .(6-4 :8
الحظ الصلة بين ھاتين اإلساءتين وأعظم وصيتين في العھد الجديد.
o
ِ
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 عوبديا

معلومات أولية للمبتدئين...

 oالفترة الزمنية 586 :ق.م.
 oاإلطار التاريخي :على األرجح مباشرة بعد سقوط أورشليم.
 oتنبؤ بنزول دينونة ﷲ على أدوم بسبب الخطايا التي ارتكبھا ضد شعب ﷲ.
• أدوم – نسل عيسو.
• إسرائيل – نسل يعقوب.

نصائح عملية للدراسة...

o
o

o
o

أقصر سفر في العھد القديم.
البنية العامة...
• الويل المقبِل على أدوم )(16-1
• االسترداد المقبِل على إسرائيل )(21-17
إقرأ عوبديا إلى جانب المزمور .137
تذ ّكر انتصار ﷲ الكامل على القوى األرضية.

 يونان

معلومات أولية للمبتدئين...

 oالفترة الزمنية 750-780 :ق.م.
 oاإلطار التاريخي :إنھا فترة كان فيھا األشوريون شعبًا وحشيًّا وعديم الرحمة ومكروھًا من شعب إسرائيل.
 oشعب ﷲ يمتنع عن االعتراف بترأﱡف ﷲ على األمم.

نصائح عملية للدراسة...

 oالبنية العامة...
• مقاومة يونان )(1
• توبة يونان )(2
• نھضة أشور )(3
• تمرد يونان )(4
 oتخيّل قراءة ذلك من وجھة نظر رجل إسرائيلي.
 oأربط قصة يونان بالھدف من بركة ﷲ في تكوين .3-1 :12

 ميخا

معلومات أولية للمبتدئين...
 oالفترة الزمنية 686-740 :ق.م.
معاصر إلشعياء قبل تدمير أشور إلسرائيل.
 oاإلطار التاريخي:
ِ
 oإدانة ﷲ للزنى والظلم.

نصائح عملية للدراسة...

 oمؤلﱠف من ثالث عظات ) 1و2؛ 5-3؛  6و.(7
 oكل عظة تش ّدد على أمرين:
• أقوال دينونة.
• أقوال تنبئ برجاء مستقبلي.
 oبنية النبوءة تعكس التوازن بين عدالة ﷲ ورحمته.
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 ناحوم

معلومات أولية للمبتدئين...
 oالفترة الزمنية 610-630 :ق.م) .أنظر 2ملوك (23-17
 oاإلطار التاريخي :انتصرت أشور على إسرائيل وكانت في ذروة قوتھا حين تنبأ ناحوم بدمارھا.
 oﷲ ھو السيّد وسينفذ دينونته للشر.

نصائح عملية للدراسة...

الحظ تن ّوع أشكال النبوءة -نشيد ،خالص ،ويل ،سخرية ،لحن حزين.
o
ِ
الحظ كيف أنه يمكن إلله الصالح والنعمة أن يكون أيضًا إله العدل والدينونة.
o
ِ

 حبقوق

معلومات أولية للمبتدئين...

o
o
o
o

الفترة الزمنية :ما بين  625و  586ق.م) .أنظر 2ملوك  22و(23
اإلطار التاريخي :الفترة الزمنية السابقة لھجوم بابل على أورشليم.
كيف ينجو الناس بش ﱢرھم فيما يبدو أن ﷲ ال يفعل شيئًا؟
يمكن لشعب ﷲ أن يثق بعدله ،وقوته ،وأمانته.

نصائح عملية للدراسة...

 oالبنية العامة:
• حوار بين النبي وﷲ ) 1و(2
• صالة النبي للرب )(3
 oالحقيقة العامة :ﷲ سيواجه خطيّة البشر.

 صفنيا

معلومات أولية للمبتدئين...
 oالفترة الزمنية :ما بين  640و 609ق.م) .راجع 2ملوك  22و(23
معاصر لحبقوق خالل الفترة الزمنية السابقة لتدمير بابل ألورشليم.
 oاإلطار التاريخي:
ِ
 oﷲ يأتي بدينونة حاضرة وبخالص مستقبلي ليھوذا.

نصائح عملية للدراسة...

 oالبنية العامة ...
• ﷲ سيدين يھوذا ).(3 :2-1 :1
• ﷲ سيدين األمم ).(7 :3-4 :2
• ﷲ سير ّد المسلوب لشعبه ).(20-8 :3
 oيوم الرب ) ُذكر  17مرة بين  – (3 :2-7 :1يوم الدينونة على األشرار.
 oسينال شعب ﷲ يوما ً ما كرامة عوضًا عن الخزي.

حجي

ّ

معلومات أولية للمبتدئين...

 oالفترة الزمنية :حوالى  520ق.م) .أنظر عزرا (6-1
 oاإلطار التاريخي :كان الشعب قد عاد إلى أورشليم بعد السبي وقد توقف عن العمل على إعادة بناء الھيكل.
 oال بد لشعب ﷲ من أن يعيد بناء ھيكله لكي يستعيد عبادته.
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نصائح عملية للدراسة...
 oالبنية العامة...
• الكلمة األولى – أعيدوا بناء الھيكل ).(11-1 :1
• الكلمة الثانية – تابعوا العمل ).(9 :2-12 :1
• الكلمة الثالثة – تق ّدسوا ).(19-10 :2
• الكلمة األخيرة – ثقوا بالرب ).(23-20 :2
 oتذ ﱠكر أھمية الھيكل في تاريخ إسرائيل.
o
الحظ شدة التوتر ما بين الرجاء الحاضر والمجد المستقبلي في ما يتعلق بالھيكل ).(9-6 ،5-1 :2
ِ

 زكريا

معلومات أولية للمبتدئين...

o
o
o
o

"زكريا" = "الرب يتذكر".
الفترة الزمنية :يبدأ في  520ويمتد حتى  400ق.م.
معاصر لحجّي في أورشليم خالل مرحلة ما بعد السبي.
اإلطار التاريخي:
ِ
موضوعان رئيسيّان:
• مدينة إسرائيل )أورشليم( ستستعيد السالم والمجد.
• ملك إسرائيل )يسوع( سيُذبح ألجل خطايا شعبه وسينتصر على أعدائه.

نصائح عملية للدراسة...

 oالبنية العامة...
• رؤى متعلقة بالخالص واالسترداد )(8-1
• انتصار ﷲ على جميع األمم )(14-9
 oتذ ﱠكر دائ ًما التتميم الحاضر والمستقبل ّي في نبوءة زكريا.
 oقارن زكريا  13-11بإشعياء  52و.53

 مالخي

معلومات أولية للمبتدئين...

o
o
o
o

"مالخي" = "رسولي أنا".
الفترة الزمنية :حوالى  400-460ق.م.
اإلطار التاريخي :أورشليم ما بعد السبي ،على مقربة من فترة اإلصالح في عھد نحميا وعزرا.
الرب أمين لعھده ويطلب من أبناء العھد أن يكونوا أمناء أيضًا.

نصائح عملية للدراسة...

 oيتض ّمن ستة نزاعات بين الرب وشعبه في ما يتعلق بعدم وفائھم للعھد ،وك ّل منھا يجري على ھذا النحو:
• الرب يواجه الشعب.
• الشعب يناقش الرب.
• الرب يجيب الشعب.
قارن الخطايا المذكورة في مالخي بما جاء في عزرا  9و 10ونحميا .13
o
ِ
ﱡ
 oينتھي بتوقع مجيء رسول العھد.
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مسح شامل للعھد القديم:
المحاضرة الثانية
لماذا أعطانا  4العھد القديم؟
الالھوتي
العھد القديم من حيث ال ُبعد
ّ
 ﱠ
إن أساس فھم كيفيّة تفسير العھد القديم يك ُمن في إدراك السبب الذي جعل ﷲ يعطينا العھد القديم.
 بعض االحتماالت...
 oللتزويد بمعلومات تاريخية؟
 oإلعطاء دروس أخالقية؟
 oإلجراء دراسات للشخصيات؟
 oإلعطاء ِعبر في الحياة؟
 الھدف أعمق بكثير...
 oالھدف التأسيسي في قلب تاريخ العھد القديم...
• نريد أن نعرفه.
• نريد أن نطبّقه.
• نريد أن نعلنه.
 oالھدف من العھد القديم ھو إعالن كيفية فداء ﷲ لشعبه من أجل ملكوته.
• كيف يفدي ﷲ شعبه...
 oﷲ ير ّد شعبه إليه.
 oﷲ يعاود خلقنا على صورته.
• ألجل ملكوته.
المملكة....
 شعب يحكمه الملك. موضع يسود فيه الملك. ھدف الملك ومملكته. oملكوت ﷲ...
 ﷲ يأتي بشعبه... إلى موضعه... من أجل تتميم أھدافه... oخريطة لفھم قصة العھد القديم...
• قصة تصاعدية.
• قصة غير كاملة.

عدن )تكوين (2-1
 الشعب – بركة ﷲ على شعبه.
 oالملك السيﱢد يخلق الرجل والمرأة وھما ذروة خليقته.
 oسردان اثنان متتا ّمان لعمليّة الخلق يُظھران عالقة فريدة بين ﷲ واإلنسان.
• تكوين  ،1وھو كون ّي وعالم ّي في إطاره؛
• تكوين  ،2وھو متمحور حول اإلنسان.
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 oاإلنسان يستمتع دائ ًما بمحبة ﷲ.
 المكان – شركة كاملة.
 oأفضل مكان على اإلطالق -جنّة الفردوس في ع َدن.
 oع َدن مكان يتميز بعالقات مثاليّة.
• بين ﷲ واإلنسان.
• بين الرجل والمرأة.
• بين اإلنسان ومحيطه.
 الھدف – تعاظُم مجد ﷲ لدى جميع الشعوب.
 oاإلنسان ،وھو مخلوق على صورة ﷲ ،يمثّل ﷲ نفسه وھو السيّد على الخليقة كلھا.
 oھدف اإلنسان:
• االستمتاع بعالقة مع ﷲ )تكوين  26 :1أ(.
• التسلّط على الخليقة كلھا )تكوين  26 :1ب(.
• نشر مجد ﷲ حتى أقاصي األرض )تكوين .(28 :1

السقوط )تكوين (11-3
 الشعب – بركة ﷲ ودينونته من خالل آدم وحواء.
 oنتيجتان للسقوط...
• دينونة عادلة.
• نعمة غير مستحقة.
 oالخالص والدينونة ال ينفصالن اآلن ،وھما جانبان متتا ّمان لعمل ﷲ على تتميم ملكوته.
 oساللتان اثنتان تنموان بين البشر )تكوين :(11-4
• ساللة شريرة تُظھر خطيّة البشر وتستدعي دينونة ﷲ؛
• ساللة تقيّة تبيّن قصد ﷲ من خالل نعمته بأن يقيم شعبًا لنفسه.
 المكان – شركة مضطربة...
 oجميع العالقات مضطربة اآلن...
• خصام بين ﷲ واإلنسان.
 ذنب )تكوين .(7 :3 خزي )تكوين .(8 :3 خوف )تكوين .(10 :3• خصام بين الرجل والمرأة )تكوين .(16 :3
• خصام بين اإلنسان ومحيطه )تكوين .(17 :3
 oاإلنسان الساقط ھو خارج الجنة.
 الھدف – تشويه مجد ﷲ لدى جميع الشعوب.
 oاآلن ،أصبح اإلنسان ح ًّرا ليسلك بحسب طبيعته فحسب -خاطئ يكره ﷲ.
 oصورة اإلنسان بعد السقوط...
• عصيان تام لمقاصد ﷲ )تكوين .(2 :11
• تجاھل تام لمجد ﷲ )تكوين .(4 :11
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رؤساء اآلباء )تكوين (50-12
 الشعب – بركة ﷲ ودينونته من خالل ابراھيم ،واسحق ،ويعقوب.
 oﷲ يقيم شعب عھد )إسرائيل(.
ِ
ﻴﻚ) "...ﺗﻜﻮﻳﻦ  2 :12و.(3
ﻚ َوﺗَ ُﻜﻮ َن ﺑَـ َﺮَﻛﺔًَ .واﺑَﺎ ِر ُك ُﻣﺒَﺎ ِرﻛِ َ
اﺳ َﻤ َ
ﻴﻤﺔً َواﺑَﺎ ِرَﻛ َ
• "أ ْﺟ َﻌﻠَ َ
ﻚ َو َ
اﻋﻈَ ﻢ ْ
ﻚ ا ﻣﺔً َﻋﻈ َ
 oﷲ يعد بأن يبارك ابراھيم ونسله.
• تكوين 3-1 :12؛ 6-1 :15؛ 27-1 :17
 oنوال وعد ﷲ ھو بالنعمة وحدھا ومن خالل اإليمان وحده.
 المكان – الشركة الموعود بھا.
 oﷲ يقيم مكانًا للعھد.
ُ
َ
ض التي أريكَ " )تكوين .(1 :12
• " اذھَبْ ِم ْن
أرضكَ و ِم ْن ع َ
َشيرتِكَ و ِم ْن بَي ِ
ِ
ت أبيكَ إلَى األرْ ِ
 oﷲ يعطي دائ ًما ذريةً للشركة الموعود بھا في األرض.
• اسحق )تكوين (6-1 :26؛ يعقوب )تكوين (22-10 :28؛ يوسف )تكوين (39
 الھدف – جعل مجد ﷲ معروفًا لدى جميع الشعوب من خالل أمانته.
يوجد ذبيحة لتتميم وعده )تكوين .(22
 oﷲ ِ
 oﷲ ي ِعد بأن يثبّت ملكوته لجميع األمم من خالل شعبه )16 ،6 :17؛ 11 :35؛  9 :49و.(10

الخروج والغزو )الخروج 1 -صموئيل (8
 الشعب – بركة ﷲ ودينونته من خالل موسى ،ويشوع ،والقضاة ،وصموئيل.
 oبركة ﷲ...
• ھو يفدي شعبه )خروج  23 :2و.(24
• ھو يعلن عن نفسه لشعبه )خروج .(12-1 :6
يحرر شعبه )خروج .(18-7
• ھو ﱢ
 أُنظر أيضًا 2صموئيل 23 :7؛ 1أخبار األيام 21 :17؛ إشعياء 14-12 :63؛ إرميا  20 :32و21؛ دانيال 15 :9؛نحميا .10 :9
• ھو يجدّد عھده مع شعبه عند جبل سيناء )خروج .(19
• ھو يعطي شعبه الشريعة )خروج -تثنية(.
• ھو يعطي شعبه األرض )يشوع(.
• ھو يعطي شعبه القيادة )القضاة(.
 oدينونة ﷲ...
• على فرعون.
• على األراضي الوثنيّة.
 oلغز العھد القديم – خروج  6 :34و7
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ﻀِ
َﻦ
ﻴﻢ َوَر ٌ
ﺴﺎن َواﻟ َْﻮﻓَﺎءَ .ﺣﺎﻓ ُ
• "اﻟ ﺮ 
اوف ﺑَ ِﻄﻲءُ اﻟْﻐَ َ
ﺴﺎن اﻟَﻰ اﻟُﻮف .ﻏَﺎﻓ ُﺮ ْاﻻﺛْ ِﻢ َواﻟ َْﻤ ْﻌﺼﻴَﺔ َواﻟْ َﺨﻄﻴﺔَ .وﻟَﻜﻨﻪُ ﻟ ْ
ب اﻟَﻪٌ َرﺣ ٌ
ﻆ ْاﻻ ْﺣ َ
ﺐ َوَﻛﺜ ُﻴﺮ ْاﻻ ْﺣ َ
اء".
ﻳُـ ْﺒ ِﺮ َ
ئ اﺑْـ َﺮ ً
 المكان – ﷲ مع شعبه :خيمة اإلجتماع
 oحضور ﷲ...
• في عمودَي السحاب والنار.
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• في خيمة اإلجتماع.
• في أرض الموعد.
سكنى ﷲ مع شعبه )2صموئيل .(6 :7
 oتصبح خيمة اإلجتماع مركز ُ
ّ
ّ
 oيسكن ﷲ وسط شعبه لكن ال يمكن االقتراب إليه إال من خالل وسيط يقدم ذبيحة مقبولة عن الخطيّة.
 الھدف – جعل مجد ﷲ معروفًا لدى جميع الشعوب من خالل تحريره.
 oأعمال ﷲ الغيورة ھي نابعة من رغبته في أن يعلم جميع األفراد والجماعات واألمم "أَنﱢي أَنَا الرﱠبﱡ " وأن يعترفوا بمجده
ويثقوا به.
• "ويعرفون /تعرفون انﱢي انَا الرﱠبﱡ " )ورد ذلك حوالى  50مرة من التكوين حتى العدد(.
 oخروج  – 6 :19مملكة كھنة...
• متشفعون بين إله قدوس وشعوب األرض كلھا.
• شاركت إسرائيل إلھًا أبديًّا في رغبته األبدية في إعالء وإعالن مجد اسمه وعظمته.
 oتحرير إسرائيل لتخلﱢص األرض من اآللھة الغريبة وتعكس مجد اسم ﷲ لألمم.

النظام الملكي
)1صموئيل 1 - 9ملوك 11؛
1أخبار األيام – 2أخبار األيام (9
 الشعب – بركة ﷲ ودينونته من خالل شاول ،وداود ،وسليمان.
 oﷲ يقيم ملو ًكا كوسطاء لعھده.
• بركة في اإلخالص للعھد.
• دينونة في عدم اإلخالص للعھد.
 oﷲ يجدّد عھده مع شعبه من خالل داود 2 -صموئيل .7
• يعد بأن يبارك اسمه )2صموئيل 9 :7؛ تكوين .(2 :12
• يعد بالنصرة على األعداء )2صموئيل11 :7؛ تكوين .(17 :22
• يعد بعالقة فريدة مع شعبه )2صموئيل 14 :7؛ تكوين  7 :17و.(8
• يعد بنسل مستقبلي )2صموئيل 16-12 :7؛ تكوين .(12 :21
 oتبلغ بركة ﷲ ذروتھا وسط شعبه في عھد داود وسليمان.
 المكان – ﷲ مع شعبه :الھيكل
 oشعب ﷲ قائم في أرض ﷲ.
 oحضور ﷲ قائم في مدينة ﷲ.
• من خيمة اإلجتماع إلى الھيكل...
 نال داود الوعد ببناء الھيكل. أع ﱠد سليمان الھيكل. oﷲ يسكن مع شعبه.
• الشعب يعاين مجده.
• الشعب يعبّر عن عبادته.
 الھدف – جعل مجد ﷲ معروفًا لدى جميع الشعوب من خالل مسحته.
 oﷲ يج ّدد العھد مع داود من أجل اسمه في جميع األمم )2صموئيل .(24-22 :7
 oﷲ يثبّت الھيكل ليعلن عن مجده لشعوب األمم كلھا )1ملوك .(43-41 :8
 oﷲ يمنح حظوة لسليمان ليزيد شھرته في جميع األمم )1ملوك .(9-6 :10
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الفوضى السياسيّة
)1ملوك 2 -12ملوك؛ 2أخبار األيام  -10أستير(
 الشعب – بركة ﷲ ودينونته من خالل األنبياء الكبار واألنبياء الصغار.
 oﷲ يقيم ملو ًكا كوسطاء لعھده.
• بركة في اإلخالص للعھد.
• دينونة في عدم اإلخالص للعھد.
 oﷲ يحفظ عھده من خالل األنبياء.
 oاألنبياء ينبئون بالدينونة والبركة من خالل...
• سبي جديد لشعب ﷲ.
• خروج جديد لشعب ﷲ.
 تحرير من السبي وفق نمط التحرير من مصر )إرميا 14 :16و 7 :23 ،15و8؛ إشعياء .(21-15 :43 عمل ﷲ في الخروج يمنح تعزية ﷲ للشعب في السبي )إشعياء  3 :40و4؛ 20-17 :41؛ 7 :42؛1 :43و20-16 ،2؛  20 :48و21؛ 26-24 :49؛ 11-9 :51؛  3 :52و 11 ،4و.(12
• عھد جديد لشعب ﷲ.
 شريعة ﷲ في قلب شعبه )إرميا .(33-31 :31 غفران ﷲ في حياة شعبه )إرميا .(34 :31 المكان – ﷲ مع شعبه :السبي
 oسيَذكر ﷲ شعبه.
• ﷲ يش ّدد شعبه من خالل السبي.
• ﷲ يساند شعبه من خالل البقيّة.
 oسيرجعون إلى أرضه.
• استرداد صھيون )أورشليم( سيكون مثل...
• استرداد عدن )إشعياء 3 :51؛ حزقيال .(35 :36
 oسيعيدون بناء ھيكله.
• سيبيّن ذلك عظمة مجد ﷲ )حزقيال .(47-40
• سيُظھرعمل روح ﷲ )زكريا .(9-6 :4
 الھدف – جعل مجد ﷲ معروفًا لدى جميع الشعوب من خالل تأديبه.
 oسيكون مجد ﷲ معروفًا لدى جميع األمم...
• من خالل سبيھم )حزقيال 37-32 :20؛ حبقوق .(20 :2-5 :1
• من خالل بقائھم على قيد الحياة )إشعياء .(11-9 :48
• من خالل عودتھم )حزقيال  22 :36و23؛ إشعياء .(22 :60
• من خالل خالصھم )إشعياء 13 :46؛ .(6 :49
 oسيظھر مجد ﷲ لجميع األمم...
• مع عبده )إشعياء .(8-6 ،1 :42
• مع ابنه )إشعياء  6 :9و.(7
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يسوع )متّى – يوحنا(
 الشعب – بركة ﷲ ودينونته من خالل المسيح.
 oيسوع يبدأ خدمته" :ك ُمل الزمان واقترب ملكوت ﷲ".
 oيسوع يح ّل لغزالعھد القديم )خروج  6 :34و7؛ رومية .(26-21 :3
 oنَ َسب العائلة...
• إنه اإلبن من نسل آدم.
• إنه نسل ذرية ابراھيم.
• إنه الملك من نسل داود.
 oالصورة الكاملة...
• إنه نبيّنا )تثنية  15 :18وأعمال الرسل 22 :3؛ عبرانيين  1 :1و.(2
 إنه يعلن الكلمة.• إنه كاھننا )عبرانيين .(10 :5-14 :4
 إنه يزيل ذنبنا.• إنه ملكنا )إرميا  5 :23و.(6
رب.
 إنه يسود ك ّ المكان – ﷲ وسط شعبه :التج ﱡسد
 oﷲ يسكن وسط شعبه!
 oكالم يسوع عن نفسه...
• أنا ھو خيمة اإلجتماع )يوحنا .(14-1 :1
• أنا ھو الھيكل )يوحنا .(22-13 :2
 الھدف – جعل مجد ﷲ معروفًا لدى جميع الشعوب من خالل خالصه.
 oإنه الحمل الذي أرسله ﷲ من أجل العالم )يوحنا .(29 :1
 oإنه إتمام مجد ﷲ في العالم.
ِ
ِ
ِ
ﺻ ﺮ اﻟْﻤﻴَ َﺎﻩ ﻓﻲ ﺛَـ ْﻮ ٍ
ب؟ َﻣﻦ
ﺻﻌِ َﺪ إِﻟَﻰ اﻟ 
ﻳﺢ ﻓﻲ ُﺣ ْﻔﻨَﺘَـ ْﻴﻪ؟ َﻣﻦ َ
• أﻣﺜﺎل َ " – 4 :30ﻣﻦ َ
ﺴ َﻤ َﺎوات َوﻧَـ َﺰ َل؟ َﻣﻦ َﺟ َﻤ َﻊ اﻟ ﺮ َ
ﺖ ﺟ ِﻤﻴﻊ أَﻃْﺮ ِ
اف اﻷ َْر ِ
ﺖ؟!"
اﺳ ُﻢ اﺑْﻨِ ِﻪ إِ ْن َﻋ َﺮﻓْ َ
اﺳ ُﻤﻪُ َوَﻣﺎ ْ
ض؟ َﻣﺎ ْ
ﺛَـﺒَ َ َ َ 
ﺴﻤ ِﺎء ِﻣﺜْﻞ اﺑ ِﻦ إِﻧْ ٍ
ﺖ أ ََرى ﻓِﻲ ُرَؤى اﻟﻠْﻴ ِﻞ َوإِذَا َﻣ َﻊ ُﺳ ُﺤ ِ
ﺎء إِﻟَﻰ اﻟْ َﻘ ِﺪ ِﻳﻢ
• داﻧﻴﺎل  13 :7وُ " – 14ﻛ ْﻨ ُ
ﺐ اﻟ َ 
ﺴﺎن أَﺗَﻰ َو َﺟ َ
ُ ْ َ
ﻮب واﻷُﻣ ِﻢ واﻷَﻟ ِ
اﻣﻪُ .ﻓَﺄُ ْﻋ ِﻄ َﻲ ُﺳ ْﻠﻄَﺎﻧﺎً َوَﻣ ْﺠﺪاً َوَﻣﻠَ ُﻜﻮﺗﺎً ﻟِﺘَﺘَـ َﻌﺒَ ﺪ ﻟَﻪُ ُﻛ ﻞ اﻟ 
ْﺴﻨَ ِﺔُ .ﺳﻠْﻄَﺎﻧُﻪُ ُﺳﻠْﻄَﺎ ٌن
اﻷَﻳِ ﺎم ﻓَـ َﻘ ﺮﺑُﻮﻩُ ﻗُﺪ َ
ﺸﻌُ ِ َ َ َ
ض".
َﻦ ﻳَـ ُﺰ َ
أَﺑَ ِﺪ 
ول َوَﻣﻠَ ُﻜﻮﺗُﻪُ َﻣﺎ ﻻَ ﻳَـ ْﻨـ َﻘ ِﺮ ُ
ي َﻣﺎ ﻟ ْ
 oإنه محور مخطﱠط ﷲ للعالم.
• تأ ّمل في جماله...
َ
 إنه مجد ﷲ المنتَظر. -إنه إله المجد األبدي.
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الحاضر
 الشعب – بركة ﷲ ودينونته من خالل كنيسته.
 oالمسيح نبيّنا ...
• نحن اآلن ناطقون باسمه )أعمال الرسل (8 :1
 oالمسيح كاھننا...
• نحن اآلن مملكة كھنته )1بطرس 9-5 :2؛ رومية .(16-14 :15
 oالمسيح ملكنا...
• نحن اآلن ورثته )غالطية .(7 :4-26 :3
 oالمسيح قاضينا ...
• نحن اآلن تحت دينونته )يوحنا .(27- 21 :5
 المكان – ﷲ داخل شعبه :الجسد
 oتنبأ األنبياء بإعادة بناء ھيكل ﷲ.
• إنه يظھر عظمة مجد ﷲ )حزقيال .(47-40
• إنه يبيّن عمل روح ﷲ )زكريا .(9-6 :4
 oھيكل ﷲ وجسدنا...
• نحن نظھرعظمة مجد ﷲ.
)1كورنثوس  16 :3و17؛ 2كورنثوس .(16 :6
• نحن نظھرعمل روح ﷲ.
)1كورنثوس .(20-18 :6
 oھيكل ﷲ ومھمتنا ...
• كان األمم يأتون إلى الھيكل )1ملوك .(43 -41 :8
• اآلن ،الھيكل يذھب إلى األمم )أعمال .(8 :1
 الھدف – تعاظم مجد ﷲ لدى جميع الشعوب.
 oھدف يسوع :تثبيت الملكوت.
 oھدفنا نحن :امتداد الملكوت.
سلُ ُك ْم أَنَا".
• يوحنا َ " – 21 :20ك َما أَرْ َسلَنِي اآلبُ أُ ْر ِ
• تلمذوا جميع األمم!
 الذھاب – إعالن الملكوت لجميع الناس. التعميد – تجسيد الملكوت أمام جميع الناس. التعليم – نشر الملكوت بين جميع الناس. oيا رب ،ساعدنا لنتعلّم من إسرائيل ومن العھد القديم ولنربط بركة ﷲ بھدفه.

المستقبل
 الشعب – بركة ﷲ ودينونته النھائيتان.
 oتحقيق الملكوت )رؤيا :(8 :21 – 11 :20
• السماء تجسّد بركة الملِك األبدية.
• الجحيم يجسّد دينونة الملِك األبدية.
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 oدعوة الملكوت:
ْ
ُ
ب َملَك ُ
ت" )متى .(17 :4
• "توبُوا ألَنﱠهُ قَ ِد اقت ََر َ
اوا ِ
وت ال ﱠس َم َ
 oاعتراف الملكوت:
صتَ "
ت َخلَ ْ
• "إِ ِن ا ْعت ََر ْفتَ بِفَ ِمكَ بِالرﱠبﱢ يَسُو َع َوآ َم ْنتَ بِقَ ْلبِكَ أَ ﱠن ﷲَ أَقَا َمهُ ِمنَ األَ ْم َوا ِ
)رومية .(9 :10
 المكان – ﷲ مع شعبه ووسطه وفي داخله :جسد مفد ّ
ي.
سكنى في ملكوته )رؤيا .(5-1 :22
 oنحن شركاء في ال ُ
• استرداد مجد عدن )تكوين .(24 :3
• إدراك مجد صھيون )إشعياء 10 :35؛ عبرانيين .(24-22 :12
 oنحن شركاء في الميراث في ملكوته )روميه .(17 :8
• نحن له )زكريا .(9 :13
• ھو لنا )زكريا .(9 :13
 oنحن شركاء في ال ُملك في ملكوته )رؤيا 10 :5؛ 2تيموثاوس .(12 :2
• استرداد كامل لعالقتنا با.
 من الذنب التام إلى البراءة التامة. من أدنى درجات الخزي إلى أسمى درجات الكرامة. من خوف أبدي إلى سالم أبدي.• تجديد كامل لعالقتنا باإلنسان.
• فداء كامل لعالقتنا بمحيطنا.
 الھدف – استمتاع جميع األمم بمجد ﷲ.
 oاكتمال ملكوت ﷲ:
• شعب ﷲ...
• في مكان ﷲ...
• يتمم ھدف ﷲ.
ِ
ﻮب واﻷَﻟ ِ
ِ
َﺣ ٌﺪ أَ ْن ﻳَـ ُﻌﺪﻩُِ ،ﻣ ْﻦ ُﻛ ﻞ اﻷ َُﻣ ِﻢ َواﻟْ َﻘﺒَﺎﺋِ ِﻞ َواﻟ 
ْﺴﻨَ ِﺔ،
"ﺑَـ ْﻌ َﺪ َﻫ َﺬا ﻧَﻈَْﺮ ُ
َﻢ ﻳَ ْﺴﺘَﻄ ْﻊ أ َ
ت َوإِذَا َﺟ ْﻤ ٌﻊ َﻛﺜ ٌﻴﺮ ﻟ ْ
ﺸﻌُ ِ َ
ش وأَﻣﺎم اﻟْﺤﻤ ِﻞ ،ﻣﺘ ِ
ِ
ﺼﺮ ُﺧﻮ َن ﺑِﺼﻮ ٍ
ﻴﻦ ﺑِﺜِﻴَ ٍ
ﺎب ﺑِ ٍ
ت
ﻴﺾ َوﻓِﻲ أَﻳْ ِﺪﻳ ِﻬ ْﻢ َﺳ َﻌ ُ
َواﻗ ُﻔﻮ َن أ ََﻣ َ
َْ
ﺴ ْﺮﺑِﻠ َ
ﻒ اﻟﻨْ ﺨ ِﻞ َو ُﻫ ْﻢ ﻳَ ْ ُ
ﺎم اﻟ َْﻌ ْﺮ ِ َ َ َ َ َ ُ َ َ
ﺲ ﻋﻠَﻰ اﻟْﻌﺮ ِ ِ
ﻴﻢ ﻗَﺎﺋِﻠِﻴﻦ :اﻟْ َﺨﻼَص ِِﻹﻟَ ِﻬﻨﺎ اﻟ ِ
ِِ
ِ ِ
ِ
َﻋ ِﻈ ٍ
ﻴﻦ َﺣ ْﻮ َل اﻟ َْﻌ ْﺮ ِ
ش
ش َوﻟﻠ َ
ُ َ َ
ْﺤ َﻤﻞَ .و َﺟﻤ ُ
ْﺠﺎﻟ ِ َ َ ْ
ﻴﻊ اﻟ َْﻤﻼَﺋ َﻜﺔ َﻛﺎﻧُﻮا َواﻗﻔ َ
َ
ِ
ِ ِِ
ِ
ِ
ِ
ﺎم اﻟ َْﻌ ْﺮ ِ
َواﻟ 
ﺸﻴُ ِ
ﻴﻦ! اﻟْﺒَـ َﺮَﻛﺔُ
ْﺤﻴَـ َﻮاﻧَﺎت اﻷ َْرﺑَـ َﻌﺔَ ،و َﺧ ﺮوا أ ََﻣ َ
ﻮخ َواﻟ َ
ﻴﻦ :آﻣ َ
ش َﻋﻠَﻰ ُو ُﺟﻮﻫ ِﻬ ْﻢ َو َﺳ َﺠ ُﺪوا ﻟﻠﻪ ﻗَﺎﺋﻠ َ
ِ
ِ ِِ
واﻟْﻤﺠ ُﺪ واﻟ ِ
ْﺤ ْﻜ َﻤﺔُ َواﻟ 
ﻴﻦ"
ﻳﻦ .آﻣ َ
ﺸ ْﻜ ُﺮ َواﻟْ َﻜ َﺮ َاﻣﺔُ َواﻟْ ُﻘ ْﺪ َرةُ َواﻟْ ُﻘ ﻮةُ ِﻹﻟَ ِﻬﻨَﺎ إِﻟَﻰ أَﺑَﺪ اﻵﺑﺪ َ
َ َْ َ
رؤﻳﺎ 12-9 :7
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أفريقيا
تر ّكز صالة الليلة على قارة أفريقيا .تضم ھذه الدول ال 53حوالى  % 13من سكان العالم وتتض ّمن أكثر من
 3500مجموعات عرقيّة .حوالى  %80من سكانھا ليسوا أتبا ًعا للمسيح ،كما أن العشرات من تلك البلدان
تُعتبر "محظورة"  -أي أنه يكفي للمواطن فيھا أن يتبع المسيح ليعرّض حياته للخطر الشديد .تجد في ما يلي
معلومات عن تلك المنطقة من العالم ودليل صالة ألجلھا.
أفريقيا ھي قارة متنوعة إلى ح ﱟد كبير وتضم حوالى  800مليون نسمة يقيمون في  53دولة .كما أنھا تتض ّمن
أكثر من  3500مجموعة عرقيّة ممثﱠلة ،و %77من سكان القارة ھم سود البشرة .على الرغم من أن أفريقيا ال
تضم إال  %13من س ّكان األرضّ ،إال إنك تجد فيھا  2100لغة محكيّة ،أي حوالى ثلث لھجات العالم.
تُقسم أفريقيا إلى منطقتَين رئيسيتين ھما أفريقيا الشمالية التي تتض ّمن سبعة دول من الصحراء الكبرى،
وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى التي تتض ّمن الدول ال 47المتبقيّة .توجد في أفريقيا  84مدينة يفوق عدد
س ّكانھا المليون نسمة ،مع العلم أن أرب ًعا من تلك المدن يتجاوز عدد سكانھا العشرة ماليين نسمة.
كان للحرب تأثير كبير في  19دولة خالل التسعينيات .فمعظم الحروب الناشطة في العام  2000وقعت في
أفريقيا .كما أن بلدانًا مثل سيراليون ،وليبيريا ،وجمھورية الكونغو الديمقراطية ،وبوروندي ،ورواندا،
والسودان ،وإريتريا ،والصومال عانت أضرا ًرا وإصابات ھائلة ح ّولت الماليين إلى الجئين .كما أن "التطھير
العرقي" أ ّدى إلى إراقة دماء بشكل مأساوي ،وإلى ارتفاع عدد الالجئين ،وحتى إلى انخراط عدد كبير من
األوالد في الجيش في رواندا ،وبوروندي ،وكونغو ،وليبيريا ،وسيراليون ،والسودان ،وأوغندا .فضالً عن
ذلك ،إن حرب العصابات الضارية في الجزائر ،والھجمات اإلرھابية في كينيا ،والجھاد ضد المسيحيين في
السودان ،وذبح المسيحيين في نيجيريا الشمالية ،ليست سوى جزء ضئيل من األدلة على ذلك.
لكن ،وعلى الرغم من ذلك كله ،أصبحت المسيحيّة ديانة األغلبية في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في
القرن العشرين .ففي العام  ،1900كان عدد المسيحيين  8ماليين ) %10من سكان أفريقيا(؛ وفي العام 2000
ارتفع عدد المسيحيين ليبلغ  351مليون نسمة ) %48.4من سكان إفريقيا  %60 -من أفريقيا جنوب
الصحراء الكبرى(.
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الجزائر
•
•
•
•
•
•
•

عدد السكان 31.5 :مليون
المجموعات العرقية43 :
الديانة الرئيسية :اإلسالم
اللغات :العربية ،البربرية الفرنسية
غير المسيحيين%99.7 :
المسيحيون%0.3 :
المساحة 2,381,741 :كيلومتر مربع .الزراعة ممكنة على ساحل البحر المتوسط ،وفي جبال
األطلس ،وعند الوحات؛  %80صحراء.

ﱠ
ملخصّ :
إن المعارضة لإلنجيل في الجزائر ھي شديدة ج ًّدا .أكثر من 160عام من الزرع بدموع على
•
يد سلسلة متوالية من ال ُمر َسلين ،لم تبدأ بإعطاء ثمر إال في الوقت الحاضر .يحمل سكان أفريقيا
الشمالية ذكريات مريرة وطويلة من الفتوحات "المسيحية" ،واالستعمار ،واألعمال الوحشيّة .صلﱢ أن
تزول آثار قرون اإلجحاف وسوء التفاھم ،وأن تُفتح القلوب لرسالة اإلنجيل .فلقد قُتل حوالى
 100,000مواطن في مجازر مر ّوعة خالل الحرب األھلية الوحشيّة ،ولم يُعفَ أي جزء من الدولة
اض َل
من أعمال القتل ،لكن تجد اإلشارة إلى أنه لم يُقتل أي مسيحي إنجيلي خالل تلك الحرب .ن َ
الشعب طويالً للحصول على الديمقراطية لكن يبدو أن محاوالته باءت بالفشل .وبعد سنوات من
الدكتاتورية التابعة لنظام الحزب الواحد ،بحث كثيرون عن حلول في بلد إسالمي يفرض تطبيق
الشريعة اإلسالمية ،غير أن وتيرة االستبداد زادت في البالد .صلﱢ أن يتمتع الشعب الجزائري
بالحرية السياسية والدينية والروحية .رجا ًء ،ص ﱢل ألجل المؤمنين المغربيين بينما نع ّدھم للذھاب إلى

الجزائر في العام .2010

أنغوال
•
•
•
•
•
•
•

عدد السكان 12.8 :مليون
المجموعات العرقية39 :
الديانة الرئيسية :الروم الكاثوليك
اللغات :البرتغالية
غير المسيحيين%62 :
المسيحيون%38 :
المساحة 1,246,700 :كيلومتر مربع .ھي دولة ساحلية تحكم جمھورية الكونغو الديمقراطية وطرق
التجارة في زامبيا التي تؤدي إلى األطلسي.

ﱠ
ملخص :حرب مد ّمرة متواصلة منذ العام  ،1962وعدد األلغام المضادة لألفراد يفوق عدد السكان.
•
وفي العام  1999بلغ عدد األشخاص المبتوري األطراف ال .100,000ھربت نسبة كبيرة من سكان
الريف إلى المناطق المدنيّة نظ ًرا النتشار الجوع .وصارت الجروح النفسية ،واالجتماعية ،والروحية
32

أكثر أذية واستدامة .كما أصبحت لواندا وغيرھا من المدن الكبرى موطنًا لالجئين الذين يعيشون في
يأس شديد .باإلضافة إلى ذلك ،يصارع الكثير من األطفال األيتام أو المنبوذين للبقاء على قيد الحياة.
كما أن عددًا كبيرًا من ضحايا الحرب يتس ّول في الشوارع .صلﱢ ألجل الكنائس والخدمات التي تسعى
إلى تخفيف آالمھم .فلقد عانى المسيحيون النبذ واإلساءة والتمييز في المعاملة واالضطھاد الشديد
طوال عقود .غير أن وقائع الحرب القاسية واالنھيار اإليديولوجي للشيوعية في التسعينيات أ ّدى إلى
التخفيف من وطأة التمييز ضد المسيحيين ،فأصبحت اجتماعات الكنائس مزدحمة بالحضور .وعلى
الرغم من اليأس والفقر المدقع ،قبِل مئات اآلالف الرب يسوع المسيح .لكن المشكلة األكبر التي تح ّد
من نم ّو الكنيسة ونضوجھا ھي قلة القادة األتقياء المتدربين .رجا ًء ،ص ﱢل ألجل إرساليتنا األميركية

التي ستقصد أنغوال في العام .2007

بنين
•
•
•
•
•
•
•

عدد السكان 6.1 :مليون
المجموعات العرقية56 :
الديانة الرئيسية :الطوائف العرقيّة
اللغات :الفرنسية ،الفون ،الدنھي
غير المسيحيين%95 :
المسيحيون%5 :
المساحة 112,600 :كيلومتر مربع .ھو بلد طويل وضيﱢق يقع بين نيجيريا وتوغو.

ﱠ
ملخص :ما من شعب في "بنين" يتمتع بأغلبية مسيحية ،والمؤمنون اإلنجيليون قليلون .ف"بنين"
•
تضم أعلى نسبة من أتباع الديانات التقليدية في أفريقيا ،وھي أقل بلد غير ُمسلم تتم الكرازة فيه في
أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى .لقد حصد نمو الكنيسة مؤخ ًرا عد ًدا من المؤمنين ال ُجدد ،غير أنه
تبرز الحاجة إلى قادة متدرّبين ليعلّموا الكتاب المقدس ويعيشوا حياة القداسة .لذا ،تبحث قبائل وقُرى
كثيرة عن رعاة أو ُمر َسلين يعلّمون المسيحية كما يعلّمھا الكتاب المقدس فتح ّل مكان إيمانھم.
باإلضافة إلى ذلك ،ال تزال ترجمة الكتاب المقدس حاجة مل ّحة .فنصف اللغات ال 51في "بنين" ،لم
وخمس من عدد السكان تقريبًا ھو من المسلمين ،وال يوجد خادم
تتم ترجمة الكتاب المقدس إليھا بعدِ ،
متفرّغ ليكرز لھم .رجا ًء ،ص ﱢل ألجل "مالي" وغينيا ألنھما ستستضيفان غانا ،وليبيريا ،وساحل

العاج ،وتوتو ،وساو تومو وبرينسيبي في "بنين" في العام .2013
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بوتسوانا
•
•
•
•
•
•
•

عدد السكان 1.6 :مليون
المجموعات العرقية8 :
الديانة الرئيسية :المسيحية
اللغات :اإلنكليزية ،التسوانية
غير المسيحيين%33 :
المسيحيون%66 :
المساحة 581,730 :كيلومتر مربع .تغطي صحراء كاالھاري  %80من مساحة البالد.

ﱠ
ملخص :معظم سكان بتسوانا ھم من المسيحيين اإلسميين لكنھم مندفعون وراء الالأخالقية والثمالة
•
التي تفاقمت ج ّراء انھيار حياة العائلة .ففي بعض المناطق ،أكثر من  %90من األوالد ھم غير
شرعيين .صلﱢ أن ينعكس الفساد األخالقي .فالشبيبة يحتاجون إلى عون روحي ال سيما وأن الح ْمل
أصبح أمرًا "طبيعيًا" لدى المراھقات غير المتزوجات ،كما أن أوالد اآلباء العازبين ھم على األرجح
فقراء وحاملون لفيروس نقص المناعة البشرية .فلقد أصبح اإليدز كارثة رھيبة .في الواقع ،تجدر
اإلشارة إلى أن ممارسة الجنس مع أكثر من شريك واحد ساعدت على انتشار المرض بسرعة وھو
أصاب ما بين  30و % 35من السكان .والنتيجة ھي  60,000يتيم مصاب باإليدز في العام .1999
والالفت ھو أن  %64من األوالد الذين يق ّل عمرھم عن خمس سنوات والذين ماتوا في العام ،2000
كانوا مصابين باإليدز .كما أن الكنائس البروتستانتية ال تحافظ على عدد أعضائھا .فاإلسمية أصبحت
متفشيّة ما جعل بعض الجماعات ال تضم إال عدد قليل من المؤمنين .أما الكنائس األفريقية التي تضم
السكان األصليين فقد تكاثرت وھي تشدد على الشفاء ) ال سيما مع ظھور أزمة اإليدز( ،وغالبًا ما قد
تسمح الثقافة المحليّة بالتوفيق بين المعتقدات .يقود عد ًدا كبي ًرا منھا أشخاص لم يحصّلوا إال قسط قليل
من العلم أو التدريب الالھوت ّي .رجا ًء ،ص ﱢل ألجل "ناميبيا" بينما نع ّد مؤمنين فيھا للذھاب إلى

"بتسوانا" في العام .2011

بوركينا فاسو
•
•
•
•
•
•
•

عدد السكان 31.5 :مليون
المجموعات العرقية43 :
الديانة الرئيسية :اإلسالم
اللغات :العربية ،البربرية الفرنسية
غير المسيحيين%99.7 :
المسيحيون%0.3 :
المساحة 2,381,741 :كيلومتر مربع .الزراعة ممكنة على ساحل البحر المتوسط ،وفي جبال
األطلس ،وعند الوحات؛  %80صحراء.
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ﱠ
ملخص :معارضة شديدة لإلنجيل .أكثر من  160عام من الزرع بدموع على يد سلسلة متوالية من
•
ال ُمر َسلين ،لم تبدأ بإعطاء ثمر إال في الوقت الحاضر .يحمل سكان أفريقيا الشمالية ذكريات مريرة
وطويلة من الفتوحات "المسيحية" ،واالستعمار ،واألعمال الوحشيّة .صلﱢ أن تزول آثار قرون
اإلجحاف وسوء التفاھم ،وأن تُفتح القلوب لرسالة اإلنجيل .فلقد قُتل حوالى  100,000مواطن في
مجازر مر ّوعة خالل الحرب األھلية الوحشيّة .ولم يُعفَ أي جزء من الدولة من أعمال القتل ،لكن
ناض َل الشعب طويالً للحصول
تجد اإلشارة إلى أنه لم يُقتل أي مسيحي إنجيلي خالل تلك الحرب.
َ
على الديمقراطية لكن يبدو أن محاوالته باءت بالفشل .وبعد سنوات من الدكتاتورية التابعة لنظام
الحزب الواحد ،بحث كثيرون عن حلول في بلد إسالمي يفرض تطبيق الشريعة اإلسالمية ،غير أن
وتيرة االستبداد زادت في البالد .صلﱢ أن يتمتع الشعب الجزائري بالحرية السياسية والدينية
والروحية .رجا ًء ،ص ﱢل ألجل مؤمني "مالي" بينما نع ّدھم للذھاب إلى "بوركينا فاسو" في العام

.2010

بوروندي
•
•
•
•
•
•
•

عدد السكان 12.8 :مليون
المجموعات العرقية43 :
الديانة الرئيسية :الروم الكاثوليك
اللغات :العربية ،البربرية الفرنسية
غير المسيحيين%62 :
المسيحيون%38 :
المساحة 1,246,700 :كلومتر مربع .دولة ساحلية تحكم جمھورية الكونغو الديمقراطية وطرق
التجارة في "زامبيا" التي تؤدي إلى األطلسي.

ﱠ
ملخص :حرب مد ّمرة متواصلة منذ العام  1962وعدد األلغام المضادة لألفراد يفوق عدد السكان.
•
وفي العام  1999بلغ عدد األشخاص المبتوري األطراف ال .100,000ھربت نسبة كبيرة من سكان
الريف إلى المناطق المدنية نظ ًرا النتشار الجوع وصارت الجروح النفسية ،واالجتماعية ،والروحية
أكثر أذية واستدامة .كما أصبحت لواندا وغيرھا من المدن الكبرى موطنًا لالجئين الذين يعيشون في
يأس شديد .باإلضافة إلى ذلك ،يصارع الكثير من األطفال األيتام أو المنبوذين للبقاء على قيد الحياة.
كما أن عد ًدا كبيرًا من ضحايا الحرب يتس ّول في الشوارع .صلﱢ ألجل الكنائس والخدمات التي تسعى
إلى تخفيف آالمھم .فلقد عانى المسيحيون النبذ واإلساءة والتمييز في المعاملة واالضطھاد الشديد
طوال عقود .غير أن وقائع الحرب القاسية واالنھيار اإليديولوجي للشيوعية في التسعينيات أ ّدى إلى
التخفيف من وطأة التمييز ضد المسيحيين فأصبحت اجتماعات الكنائس مزدحمة بالحضور .وعلى
الرغم من اليأس والفقر المدقع ،قبِل مئات اآلالف الرب يسوع المسيح .رجا ًء ،ص ﱢل ألجل المؤمنين
في "تنزانيا" بينما نع ّدھم للذھاب إلى "بوروندي" في العام .2010
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الكاميرون
•
•
•
•
•
•
•

عدد السكان 58.5 :مليون
المجموعات العرقية11 :
الديانات الرئيسية :المسيحية ،اإلسالم
اللغات :الفرنسية ،اإلنكليزية
غير المسيحيين%34 :
المسيحيون%66 :
المساحة 475,442 :كيلومتر مربع .تقع على المفصل القار ّ
ي بين إفريقيا الغربية وإفريقيا الوسطى.

ّ
ملخص :يزعم البعض أن الكاميرون ھي الدولة األكثر فسا ًدا على وجه األرض .فالفساد الكبير في
•
ّ
الحكومة ،واإلدارة ،والشرطة ،والنظام القضائي ،وعالم التجارة حط من قدر مستوى المعيشة،
وأعاق النمو االقتصادي ،وسبّب يأسًا وقنوطًا لدى أغلبية السكان .صلﱢ أن يعلو شأن المسيحيين
الحقيقيين النزيھين ليحكموا األ ّمة ،ويقوموا باإلصالحات الجذريّة الالزمة النتشالھا من حالتھا
المزرية .فالفقر الروحي في الكنائس ھو المأساة األكبر في البالد .والمسيحية اإلسمية تش ّكل مشكلة
كبيرة في تلك األرض أكثر مما تفعل في أي بلد آخر في أفريقيا .كما أن الخدمة الريادية التي قام بھا
الكاثوليكيون ،والمشيخيون ،واللوثريون ،والمعمدانيون في وقت سابق ،د ّمرتھا المساومة وظھور
الالھوت التحرري .فخسرت تلك الكنائس الكبيرة الحياة الروحية ،وفتحت أبوابھا للماليين الذين
يفتقرون إلى اإليمان الشخصي بالمسيح ،وليس من يقودھم إليه .وباتت العصبيّة القبليّة ،والممارسات
ضا مستوطنًا .رجا ًء ص ﱢل ألجل
الوثنيّة ،واإلدمان على الكحول ،والمعايير األخالقية المتدنيّة مر ً

"تشاد" و"الغابون" بينما نع ّد المؤمنين فيھما للذھاب إلى الكاميرون في العام .2016

جمھورية أفريقيا الوسطى
•
•
•
•
•
•
•

عدد السكان 3.6 :مليون
المجموعات العرقية8 :
الديانة الرئيسية :اإلسالم
اللغات :الفرنسية ،السانجو
غير المسيحيين%70 :
المسيحيون%30 :
المساحة 622,436 :كيلومتر مربع .ھي دولة غير ساحلية في المركز الجغرافي ألفريقيا.

ﱠ
ملخصّ :
إن اإلنجيلية اإلسمية والنظرة التوفيقية إلى العالم شائعة إلى حد كبير ،وثمة نقص في
•
االلتزام أو االستيعاب الناضج للحقائق الكتابيّة وتطبيقھا .كما أن االنقسامات في الكنيسة أعاقت
الجھود التعاونية ،باإلضافة إلى أن الطوائف المبنيّة على العرقية زادت من حدة العصبيّة القبليّة
وخلقت حواجز .كما أن االنھيار الواسع النطاق بين قادة الكنيسة وال ُمر َسلين سبّب حزنًا عميقًا،
وضاعف االنشقاقات و َع َزل الخدمات الواحدة عن األخرى .وال يتوافر الكتاب المقدس بكامله إال
بأربع لغات يعتمدھا السكان األصليّون )لغة التجارة ،والسانجو ،والجبيا ،والمباي ،والزاند( .صلﱢ أن
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يتم نشر النسخة المنقّحة حديثًا للعھد الجديد بلغة السانجو ،وألجل عملية تنقيح العھد القديم الجارية
حاليًا .واآلن ،تتم ترجمة اإلنجيل إلى ست لغات أخرى ،لكن تدعو الحاجة إلى ترجمة واضحة في
خمس ل ّغات إضافية .وال تزال الترجمة إلى  49لغة أخرى تستلزم تنقي ًحا .رجا ًء ،ص ﱢل ألجل مؤمني

جمھورية الكونغو الديمقراطية بينما نع ّدھم للذھاب إلى جمھورية أفريقيا الوسطى في العام .2016

تشاد
•
•
•
•
•
•
•

عدد السكان 7.6 :مليون
المجموعات العرقية43 :
الديانة الرئيسية :اإلسالم
اللغات :الفرنسية ،العربية
غير المسيحيين%73 :
المسيحيون%27 :
المساحة 1,284,000 :كيلومتر مربع .صحراء في الشمال ،مروج جافة في الوسط ،غابة كثيفة
في الجنوب.

ﱠ
ملخص :على الرغم من حرية المعتقد ،لكن االنشقاقات في البالد تش ّكل تھدي ًدا لھا .فالسكان منقسمون
•
ً
مناصفة تقريبًا بين الشماليين المسلمين المھيمنين سياسيًا ،والجنوبيين المسيحيين /العرقيين المھ ﱠمشين
أكثر فأكثرّ .
إن ثقافاتھما مختلفة تما ًما ،وتاريخھما يبيّن استعباد الشماليين للجنوبيين .وعلى الرغم من
أن معظم المدارس تعتمد اللغة الفرنسية ،ثمة مدارس عديدة في الشمال ال تقرأ إال اللغة العربية .ص ﱢل
أن تستمر حرية المعتقد عبر البالد ،وأن يع ّم السالم بين المجتمعات الدينية والعرقية المختلفة .لقد كان
اإلسالم مسيط ًرا خالل القرنَين الماضيين ،واآلن يسيطر المسلمون على مقاليد السلطة كافةً –
الحكومة ،التجارة ،والقوى المسلّحة .كما أن عدد ال ُمر َسلين المسلمين يزداد ،ويتم العمل على بناء
مساجد في مناطق غير مسلمة ،كما يتم استثمار مبالغ طائلة من األموال لبناء جامعتين إسالميتين.
والمسيحيون غير مجھﱠزين لمقاومة ھجوم مماثل ،كما أنھم غير مد ﱠربين للكرازة للمسلمين بأفضل
طريقة ممكنة .رجا ًء ،ص ﱢل ألجل المؤمنين في "بوركينا فاسو" بينما نع ّدھم للذھاب إلى "تشاد" في

العام .2013

ُجزر القمر
•
•
•
•
•
•
•

عدد السكان 0.5 :مليون
الجماعات العرقية3 :
الديانة الرئيسية :اإلسالم
اللغات :العربية ،الفرنسية
غير المسيحيين%99.2 :
المسيحيون%0.8 :
أراض زراعية فقيرة ،وإنما حياة بحرية غنية في البحار المحيطة.
المساحة 1,862 :كيلومتر مربع.
ٍ
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ﱠ
ملخص :على الرغم من تمتع البالد بحرية المعتقد ومن السماح بالكرازة المباشرة ،تم التركيز في
•
الخدمة على جزيرة المايوت وكانت االستجابة بطيئة .صلﱢ ألجل انھدام الحواجز وانفتاح القلوب
لرسالة اإلنجيل .صلﱢ أيضا ً ألجل التخطيط لمبادرات جديدة للكرازة للمتكلمين بلغة البوشي الذين لم
تصلھم رسالة اإلنجيل بعد .أ ّدى التغيير في الوضع السياسي في العام  2000إلى استثمار فرنسي
كبير يش ّكل تحديًا للقيم التقليدية والمجتمع .صلﱢ أن يتحول ذلك إلى فرصة سانحة لنشر اإلنجيل أيضًا
عل ًما بأن الكنائس اإلنجيلية المنظمة الوحيدة في جرز القمر تضم مجموعتَين إنجيليتين بين
الماالجاشيين في جزر القمر الكبرى وجزيرة المايوت ،وكنائس تابعة لجماعة ﷲ في المايوت،
ومسيحيين منعزلين في مكان آخر .صلﱢ أن يتم تطبيق استراتيجية مناسبة لزرع الكنائس بھدف تمكين
المؤمنين الناضجين القليلين نسبيًا في جزيرة المايوت من االندماج بسھولة ،مع الحفاظ على روابطھم
الثقافية مع األغلبية .رجا ًء ،ص ﱢل ألجل مؤمني "ماالوي" بينما نع ّدھم للذھاب إلى "جزر القمر" في

العام .2015

الكونغو
•
•
•
•
•
•
•

عدد السكان 2.9 :مليون
المجموعات العرقية4 :
الديانة الرئيسية :المسيحية
اللغات :الفرنسية ،اللينجاال ،الكريول
غير المسيحيين%8.8 :
المسيحيون%91.2 :
المساحة 342,000 :كيلومتر مربع .الشمال الغربي لجمھورية الكونغو الديمقراطية )كونغو-زائير(
وغالبًا ما يتم الخلط بينھما.

ﱠ
ملخص :أ ّدى عقدان من الدكتاتورية الشيوعية التي تبعتھا ديمقراطية ھ ّشة وفاشلة وحرب أھلية إلى
•
تدمير األرض .وفي العام  ،1998تم قتل ستة أعضاء ينتمون إلى فريق يضم تسعة قادة كنائس كانوا
يسعون وراء تسوية الخالفات .صلﱢ أن تتم المصالحة الوطنية وأن يتوب األشخاص الذين أشاعوا
العنف خالل سنوات القتال ،وأن ينالوا الخالص .صلﱢ أيضًا ألجل إعادة توطين الجئي الحرب األھلية
وعددھم يفوق ال 300ألف .فالكنيسة تحتاج إلى ترميم وإحياء ،ال سيما وأن دمار كنائس عدة
وھروب آالف المؤمنين من المدن خالل سنين الحرب أثبط عزيمة المؤمنين ،وجعلھم يش ّكون في
حضور ﷲ ويشعرون بأنھم متروكون .فساوم الكثير من المؤمنين على إيمانھم .صلﱢ ألجل تجديد في
ضا أن يتولّى مسيحيون ملتزمون مناصب قيادية .لقد حُرم الشبيبة
الحياة ،والرؤيا والثقة با .صلﱢ أي ً
من الخدمة في عھد الماركسية ،وفي السنوات التالية ،أنشأت كنائس قليلة خدمات لألوالد أو الشبيبة.

رجا ًء ،ص ﱢل ألجل مؤمني "تنزانيا" بينما نع ّدھم للذھاب إلى الكونغو في العام .2013
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جمھورية الكونغو الديمقراطية
•
•
•
•
•
•
•

عدد السكان 51.6 :مليون
المجموعات العرقية43 :
الديانة الرئيسية :المسيحية
اللغات :الفرنسية ،اإلنكليزية ،السواحلية
غير المسيحيين%5 :
المسيحيون%95 :
المساحة 2,344,858 :كيلومتر مربع .يتض ّمن الكونغو معظم شبكات األنھار في الكونغو وجز ًءا
كبيرًا من الغابات المطيرة الشاسعة في وسط أفريقيا.

ﱠ
ملخص :عملت الحرب في الكونغو على إفساد نظام القوى العسكرية في سبعة دول ،وأ ّدت إلى
•
نشوب نزاعات ما بين األعراق والقادة العسكريين .كما أن رواندا تطارد مرتكبي اإلبادة الجماعية
بين الھوتو ،وأوغندا تستغل ثروة الشمال الشرقي ،والسودان تسعى إلى إلحاق الضرر بأوغندا،
وأنغوال تھدف إلى تصفية قواعد المتمردين في الكونغو ،وجيش زيمبابوي اعتاد على تمويل جنراالته
وسياسييه .فأصبح البلد بمعظمه ساحة حرب .وتشير التقديرات إلى أن حوالى ثالثة ماليين لقوا حتفھم
خالل الحرب ،والعنف ،والجوع ،واالنھيار الفعلي للنظام الص ّحي .كما أنه ما بين مليون وثالثة
ماليين الجئ ومتمرد من رواندا ،وبوروندي ،والكونغو يتدفقون عبر البالد ويتسللون إلى البلدان
المجاورة .صلﱢ أن تنجح الجھود الدولية المبذولة للتوصل إلى وقف إطالق نار وتوقيع اتفاقية سالم،
بصرف النظر عن المصالح الشخصية المترسخة المستفيدة من النزاع .صلﱢ أيضًا ألجل تقييد القوى
ً
مماثال ومعاناة من خالل العصبيّة القبليّة والوحشيّة
الشيطانية والخطية البشرية التي سبّبت خرابًا
التامة والجشع والفساد .لكنھا أرض تضم عددًا كبيرًا من المسيحيين المجاھرين بإيمانھم .رجا ًء ص ﱢل

ألجل المؤمنين في أوغندا بينما نع ّدھم للذھاب إلى جمھورية الكونغو الديمقراطية في العام .2014

ساحل العاج
•
•
•
•
•
•
•

عدد السكان 14.7 :مليون
المجموعات العرقية75 :
الديانة الرئيسية :اإلسالم
اللغات :الفرنسية ،اليوال
غير المسيحيين%60 :
المسيحيون%40 :
المساحة 320,763 :كيلومتر مربع .يقع عند غرب الساحل األفريقي بين غانا وليبيريا.

ﱠ
ملخص :كان للكنيسة الكاثوليكية تأثير عميق من خالل النظام التعليمي الواسع النطاق .ونتيجة ذلك،
•
ّ
أصبح العديد من سكان ساحل العاج كاثوليكيين إسميين .يشكل الكاثوليكيين أقليّة في الجنوب وبين
الطبقات العليا والمتوسطة ،وھم يفتقرون إلى العالقة الشخصية بالمخلّص .وقد ت ﱠم تأسيس حركة
كاريزماتية في الكنيسة الكاثوليكية .غير أن استحضار األرواح ال يزال قويًا في ساحل العاج ،على
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الرغم من انخفاض عدده ظاھريًا .في الواقع ،توجد  4000كنيسة إنجيليّة ،لكن يوجد في المقابل
 5000فتش سحري .وال يزال الكثير من المسيحيين متأثرين بقوة استحضار األرواح والفتش ،حتى
أنھم يساومون على شھادتھم وحياتھم في المسيح .صلﱢ ألجل جميع الذين لم يتركوا عادة استحضار
األرواح أن يتحرروا تما ًما بقوة يسوع .صلﱢ أيضًا أن يقاوم المسيحيون تجربة العودة إلى الممارسات
القديمة .صلﱢ أيضًا ألجل الوحدة والتعاون بين المؤمنين اإلنجيليين .إن أردنا أن تكون الكرازة ف ّعالة
في تلك البالد وأن تنضج الكنيسة فيھا ،ال بد من وضع الخالفات المذھبية والمنافسة جانبًا بھدف
تعزيز الشراكة والعمل الجماعي .رجا ًء ،ص ﱢل ألجل "مالي" و"غينيا" ألنھما ستستضيفان "غانا"،

و"ليبيريا" ،و"ساحل العاج" ،و"توتو" ،و"ساو تومي" و"برينسيبي" في "بنين".

جيبوتي
•
•
•
•
•
•
•

عدد السكان 0.6 :مليون
المجموعات العرقية4 :
الديانة الرئيسية :اإلسالم
اللغات :العربية ،الفرنسية
غير المسيحيين%95 :
المسيحيون%5 :
المساحة 23,200 :كيلومتر مربع .ھي مقاطعة صحراوية حارة وجافة بين أثيوبيا ،وإيريتريا،
والصومال.

ﱠ
ملخص :تش ّكل جيبوتي ،وھي ثالث أصغر دولة في أفريقيا ،مال ًذا ھادئًا في منطقة عاصفة .كما أنھا
•
قاعدة رئيسيّة للشھادة للمسيح .صلﱢ أال يتم قمع الحريات الحالية فيھا من خالل سياسات القرن
األفريقي أو الصوت اإلسالمي الذي يرتفع مع انھيار الوضع االقتصادي .غالبًا ما يعاني الالجئون
األثيوبيون ھناك من الحرمان وكثيرون بينھم ينتمون إلى الطائفة المسيحية األرثوذكسية .توجد أيضًا
خمس جماعات إنجيليّة حيّة بينھم ،يتّقد كثيرون فيھا حماسة للشھادة للمسيح .صلﱢ أن يكونوا فعّالين
ومؤثّرين في شھادتھم .إن المؤمنين الصوماليين والعفر القليلين غالبًا ما يكونون معزولين ويعانون
ضغوطات كثيرة من أقاربھم ومعظمھم عاطل عن العمل والبعض منھم أ ّمي .صلﱢ ألجل حسن
استخدام برامج محو األميّة والكتاب المقدس في الصومال والعفر .فالمؤمنون الصوماليون يجتمعون
بانتظام لدراسة الكتاب المقدس سويًا .صلﱢ أن يقيم ﷲ قادة للجماعات بين ھؤالء المؤمنين .رجا ًء،

ص ﱢل ألجل المؤمنين الصوماليين بينما نع ّدھم للذھاب إلى "جيبوتي" في العام  .2010ص ﱢل أيضًا
ألجل المؤمنين في "جيبوتي" بينما نع ّدھم للذھاب إلى المملكة العربية السعودية في العام .2016
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مصر
•
•
•
•
•
•
•

عدد السكان 68.4 :مليون
المجموعات العرقية11 :
الديانة الرئيسية :اإلسالم
اللغات :العربية
غير المسيحيين%88 :
المسيحيون%12 :
أراض صالحة
المساحة 997,739 :كيلومتر مربع .ھي أرض صحراوية بمعظمھا %3 ،منھا ھي
ٍ
للزراعة على طول ضفاف نھر النيل والدلتا وحول واحات الصحراء الغربيّة.

ﱠ
ملخص :طوال أكثر من  1000سنة ،كانت مصر بالدًا ذات أغلبية مسيحية – حتى بعد غزو
•
المسلمين العرب لھا في العام  640ب.م .ولقد أعطت مصر العالم المسيحي بعض أعظم رجال
الالھوت باإلضافة إلى الحركة الرھبانية .كما أن المسيحيين األقباط ھم أكثر أصالة في انتمائھم
المصري من ھؤالء الذين يعتنقون ديانة الفاتحين العرب .وقد ت ﱠم بذل كل مجھود ممكن لمحو اإلرث
المسيحي المصري العظيم من السجالت التاريخية ،والتقليل من حجم الكنيسة وتھميش إسھامھا في
المجتمع .صلﱢ أن يُقبل كثيرون إلى المسيح في إطار إعادة اكتشاف ھذا اإلرث .فلطالما عمل الشعار
الشعبي بعنوان "اإلسالم ھو الح ّل" على الترويج بأن الدولة األكثر إسالمية ھي الحل األمثل للمشاكل
االقتصادية واالجتماعية في مصر .غير أن أعمال اإلرھاب والتخريب االقتصادي والتعصﱡ ب عملت
على تشويه سمعة اإلسالم .صلﱢ أن يستفسر كثيرون عن كالم اإلنجيل وإيمان آبائھم .رجا ًء ،ص ﱢل

ألجل المؤمنين في "اليمن" بينما نع ّدھم للذھاب إلى مصر في العام .2015

غينيا االستوائية
•
•
•
•
•
•
•

عدد السكان 0.5 :مليون
المجموعات العرقية12 :
الديانة الرئيسية :المسيحية
اللغات :األسبانية ،الفرنسية
غير المسيحيين%5 :
المسيحيون%95 :
المساحة 28,051 :كيلومتر مربع .ھي مقاطعة صغيرة ،ريو موني ،عند البَر الرئيسي األفريقي
و ُجزر عدة في خليج "غينيا" بما فيھا "بيوكو".

ﱠ
ملخص :عملت الدكتاتورية الغريبة في السبعينيات على أذيّة السكان وسلب االقتصاد .غير أن
•
الحكومة التالية قامت ببعض التحسينات ،لكن مستويات الفساد والظلم بقيت مرتفعة والحكومة تسعى
إلى التح ﱡكم بالحياة الوطنية بكافة جوانبھا .صلﱢ أن يحدث تغيير وأن تظھر حكومة تعمل لخير الشعب.
لم تنشأ الكنيسة المضطھَدة من دون أن تتعرض لألذية .فلقد تم إرغام قادة الكنيسة إ ّما على المساومة
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أو المعاناة .ولألسف ،وقع عدد كبير من قادة الكنيسة البروتستانتيّة في الخطيّة وأظھروا اھتما ًما أكبر
في سياسة القوة مما في التنشئة الروحية في جماعاتھم .صلﱢ ألجل قيام خ ّدام  ال يخشون أن يعلنوا
الحق ليقودوا الكنائس مجد ًدا نحو بناء عالقة حيّة با .ونشير إلى أنه منذ العام  ،1980بدأ نطاق
الحرية الدينية يتسع ،كما ت ﱠم تأسيس طوائف إنجيلية خمسينية وكاريزماتية آخذة في النمو .رجا ًء ،ص ﱢل

ألجل المؤمنين في "الكونغو" بينما نع ّدھم للذھاب إلى "غينيا" االستوائية في العام .2016

إريتريا
•
•
•
•
•
•
•

عدد السكان 3.8 :مليون
المجموعات العرقية11 :
الديانة الرئيسية :اإلسالم
اللغات :التيجرينية ،العربية
غير المسيحيين%53 :
المسيحيون%47 :
وأراض منخفضة
المساحة 121,100 :كيلومتر مربع .ھي ھضبة قاحلة وجبليّة ومعتدلة المناخ،
ِ
صحراوية وحارة على طول ساحل البحر األحمر.

ﱠ
ملخص :عملت النزاعات مع أثيوبيا واليَ َمن على تأجيل إحالل السالم واإلصالح الوطني .فالحرب
•
األثيوبية تسببت في مقتل أكثر من سبعين ألف إريتر ّ
ي وأثيوب ّي في حرب خنادق شرسة .غير أن
الرئي َسين ھما تيجرينيان وكانا صديقَين .صلﱢ أن يتحلى القادة بالتواضع وبالرغبة في التنازل ،وأن
يعمل السالم العادل على وضع ح ّد لألعمال العدائية التي ال يتح ّملھا أي من البلدين .حرية المعتقد
قضية رئيسية .وقد أدى الخوف من التطرﱡ ف اإلسالمي واإلنجيلية المسيحية إلى وضع حد لمشاريع
المنظمات الدولية غير الحكومية ومساعداتھا ،وإلى منع دخول الع ّمال المسيحيين المغتربين إلى
الحظر وأن يتم الحفاظ على توافق بين المجتمعات العرقية والدينية.
البالد .صلﱢ أن يتم رفع ھذا َ
ي ،كما أن البعض
المسيحيون ھم أرثوذكسيون إلى حد كبير ،وكلھم تقريبًا ينتمي إلى العرق التيجرين ّ
منھم ينتمي إلى العرق البيالن ّي أو الكونام ّي .غير أن مسيحيي الطوائف كافة صُقلوا واجتمعوا خالل
مشقّات الحرب وانتشار الماركسيّة .ص ﱢل ألجل مؤمني السودان بينما نع ّدھم للذھاب إلى إريتريا في

العام .2009

أثيوبيا
•
•
•
•
•
•

عدد السكان 62.5 :مليون
المجموعات العرقية86 :
الديانة الرئيسية :الروم الكاثوليك
اللغات :األمھرية ،اللھجات المحليّة
غير المسيحيين%35 :
المسيحيون%65 :
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• المساحة 1,106,000 :كيلومتر مربع .ھي ھضبة جبلية خصبة محاطة باألراضي المنخفضة
والصحارى في ساحل البحر األحمر.
ﱠ
ملخص :يواجه القادة السياسيون في أثيوبيا األزمات على جبھات عديدة .فاألعمال العدائية ضد
•
إريتريا أعاقت الجھود الرامية إلى إعادة إنعاش البالد وتجديدھا ،ويبقى التشرذم العرقي إمكانية
حقيقية .الحكومة المركزية ھي تيجرينية بمعظمھا من حيث البنية ،فيما أن المجموعات العرقية
الواسعة األخرى – األمھرية ،واألومورو ،والصومال ،والعفر– تبقى مضطربة .صلﱢ أن يتحلى
القادة بالحكمة والتواضع والشجاعة وأن يطلبوا وجه ﷲ ،وأن يعمل إحالل السالم والمناخ المناسب
على إحداث تغيير نحو األفضل .فالقمع والمجاعات ،والحروب والفقر المدقع أ ّدت إلى أذية كثيرين.
وفي إطار التقدم اإلسالمي ،تجدر اإلشارة إلى أن المسلمين ع ّززوا مركزھم تحت ظل الماركسية،
وأطلقوا حملة كبيرة تھدف إلى أسلمة أثيوبيا عبر التسلل إلى المناطق المسيحية وتقديم الرشوات
وبرنامج لبناء المساجد .وأفادت التقارير بأنه ت ّم بناء مساجد كثيرة فيما كان يتم إقفال كنائس مسيحية
عدة .أيضًا ،نشير إلى أن أعداد المسلمين تتزايد بشكل كبير مع اعتناق الكثيرين اإلسالم بعد أن كانوا
ينتمون إلى المذھب الروحاني وإلى الكنيسة األرثوذكسية .وأثيوبيا حيوية استراتيجيًا لإلسالم
والمسيحية .رجا ًء ،ص ﱢل ألجل مؤمني السودان بينما نع ّدھم للذھاب إلى أثيوبيا في العام .2007

الغابون
•
•
•
•
•
•
•

عدد السكان 1.2 :مليون
المجموعات العرقية3 :
الديانة الرئيسية :المسيحية
اللغات :الفرنسية
غير المسيحيين%13 :
المسيحيون%77 :
المساحة 267,667 :كيلومتر مربع .ھي دولة ساحلية في أفريقيا الوسطى تقع على خط االستواء -
 %77منھا غابات مطيرة مدارية كثيفة.

ﱠ
ملخص :الغابون ھي ساحة معركة روحية .فاعتناق الرئيس والعديد من قادة الحكومة اإلسالم،
•
ّ
والتأثير المتفشي للمجتمعات السريّة للسكان األصليين والتي كان على جميع قادة الحكومة االنضمام
إليھا ،باإلضافة إلى اإلدمان المزمن على الكحول واالفتقار الكبير إلى معرفة اإلنجيل ،ھذه كلھا خير
دليل على ذلك .وفيما ت ّدعي األغلبية الساحقة اعتناق المسيحية ،ال يزال الغابونيون يرجعون إلى
دياناتھم التقليدية في أوقات االحتياج .صلﱢ أن يتم تدمير ھذه التأثيرات .فلقد تضاعف عدد المسلمين
خالل السنوات العشرين األخيرة – وذلك نظ ًرا لھجرة شعوب ھوسا وفوالني وغيرھم من مسلمي
أفريقيا الغربيّة ،واعتناق بعض الغابونيين اإلسالم في اآلونة األخيرة .يش ّكل ھؤالء المھاجرون
المسلمون في غرب أفريقيا جز ًءا كبيرًا من فئة الت ّجار ،وبالتالي ،تأثيرھم كبير في البالد .لكن الكنيسة
الوطنية تسعى إلى التعاون مع بعض اإلرساليات للوصول إلى المسلمين في غابون ،مستندةً إلى
نماذج ت ّم استخدامھا بنجاح في ساحل العاج وغينيا ،لكن ھذا المشروع ال يزال في مراحله األولية.

رجا ًء ص ﱢل ألجل مؤمني "بوروندي" بينما نع ّدھم للذھاب إلى غابون في العام .2013
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غامبيا
•
•
•
•
•
•
•

عدد السكان 1.3 :مليون
المجموعات العرقية20 :
الديانة الرئيسية :اإلسالم
اللغات :اإلنكليزية ،الماندينكية
غير المسيحيين%96 :
المسيحيون%4 :
المساحة 10,689 :كيلومتر مربع .ھي مقاطعة نھريّة ضيّقة تمتد على طول  400كيلومتر تفصل
كازامنس في السنغال عن باقي البالد.

ﱠ
ملخص :اإلسالم سائد ،لكن األرض تبقى منفتحة على رسالة اإلنجيل .قليلة ھي الجھود التي يتم بذلھا
•
للوصول إلى المسلمين الذين يش ّكلون األغلبية ،ومعتنقو اإلسالم قليلون جدًا لكن عددھم آخذ في
التزايد .والشعب الماندينكي الذي شھره "أليكس ھاليز" في كتابه " ،"Rootsما ترجمته "جذور"،
ھو الشعب الرئيسي .صلﱢ أن تبقى حرية الشھادة للمسيح متاحة ،وأن يفتح المسلمون قلوبھم لقبول
الحق .فاإلسالم يتقدم تدريجيًا ال سيما مع اعتناق األعداد القليلة المتبقية من الطوائف غير الملتزمين
باإلسالم .كما أن المملكة العربية السعودية ق ّدمت مساعدات مالية كثيرة للبالد فارضةً عليھا شروطًا
إسالمية .الشھادة للمسيح قليلة في المدن والقرى الواقعة عند منبع النھر ،مع أنھا آخذة في التزايد.
صلﱢ أن تُقبل أعداد كبيرة من العائالت المسلمة من كافة المجموعات العرقية إلى المسيح وأن تعكس
مسار األمور .فلقد كانت المسيحية اإلسمية سائدة في الطوائف الرئيسية والمؤمنون اإلنجيليون
قليلون .لكن الوضع يتغير مع سعي بعض القادة إلى إحداث نھضة في الكنيسة وإقبال عدد كبير من
المسيحيين اإلسميين إلى حياة جديدة في المسيح .صلﱢ أن يزداد الزخم والحماسة للنمو .رجا ًء ص ﱢل

ألجل المؤمنين في "النيجر" بينما نع ّدھم للذھاب إلى غامبيا في العام .2016

غانا
•
•
•
•
•
•
•

عدد السكان 20.2 :مليون
المجموعات العرقية100 :
الديانة الرئيسية :المسيحية
اللغات :اإلنكليزية ،اللھجات المحليّة
غير المسيحيين%40 :
المسيحيون%60 :
أراض زراعيّة وغابات في الجنوب.
مراع في الشمال،
المساحة 238,533 :كيلومتر مربع.
ٍ
ٍ

ﱠ
ضا خصبة إلنشاء مؤسسات مستقرة وعادلة
•
ملخص :لم تكن العقود الصعبة األولى بعد االستقالل أر ً
وديمقراطية .صلﱢ أن يخضع رجال الحكومة  بدالً من اإليديولوجيات البشرية أو التأثيرات
الشيطانية ،وأن يسعوا نحو إعطاء األفضل للشعوب المتنوعة والمجموعات الدينية في "غانا".
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منذ العام  ،1995عرفت البالد حروبًا قبليّة وأعمال عنف بين الديانات .وطوال سنوات ،جذبت
المسيحية الكثير من األتباع في الجنوب األكثر تقد ًما .فأكثر من  %64من الغانيين يس ّمون أنفسھم
مسيحيين ،لكن  %40فقط لديھم صلة بالكنيسة و %12فقط يرتادون الكنيسة بانتظام .فالممارسات
والنظرات األفريقية التقليدية إلى العالم تتناغم تما ًما مع ا ّدعاء المرء المسيحية .غير أن الموت
الروحي والشكليّة في الكثير من الكنائس القديمة كانت حاف ًزا لنمو الكنائس األفريقية المستقلة بشكل
صا باإليمان .رجا ًء ص ﱢل ألجل
سريع ،وھي تقدم حماسة ومشاركة ومعجزات ،لكنھا ال تق ّدم دائ ًما خال ً

"مالي" و"غينيا" ألنھما ستستضيفان "غانا" و"ليبيريا" و"ساحل العاج" و"توتو" و"ساو تومي
وبرينسيبي" في "بنين" في العام .2013

غينيا
•
•
•
•
•
•
•

عدد السكان 7.4 :مليون
المجموعات العرقية40 :
الديانة الرئيسية :اإلسالم
اللغات :الفرنسية ،الفوال
غير المسيحيين%96 :
المسيحيون%4 :
المساحة 245,857 :كيلومتر مربع عند الساحل الغربي ألفريقيا؛ بين "غينيا بيساو" و"سيراليون".

ﱠ
ملخص :ال يزال السكان المسيحيون أقليّة وھم متج ّمعون في كوناكري وفي غابات جنوب شرق
•
البالد .وغينيا ھي من أقل البلدان التي تتم الكرازة فيھا باإلنجيل في أفريقيا السوداء )أفريقيا جنوب
الصحراء( .وعلى الرغم من ازدياد النشاط اإلرسالي ،ال يزال معظم الشعوب يشكلون تحديًا ،ال سيما
المسلمون المتشددون .والشعوب الثالثة المھيمنة كلھا مسلمة متعصبة .وغالبًا ما يعجز المؤمنون في
ي .صلﱢ أن يتحلّوا
تلك الجماعات عن التحرﱡ ر من المجتمعات المسلمة ليعيشوا حياة مسيحية بشكل علن ّ
ً
خجوال ،ال بد من المثابرة على
بالشجاعة والجرأة .فبينما تتزايد أعداد المؤمنين بالمسيح ازديادًا
الصالة قبل حدوث اختراق .وتجدر اإلشارة إلى أن الوعي اإلرسالي ازداد في السنوات القليلة
األخيرة والمؤمنون يزدادون توق ًعا للحصول على حصاد وافر ،وھم يكثفون نشاطھم لتحقيق ھذا
الھدف .تتمتع غينيا بحرية المعتقد ،كما أن رد الفعل تجاه سنوات الھلع التي سببتھا الماركسية
واإلسالم جعلت المسلمين أكثر تقب ًّال للمسيحية .غير أن ھذه الحرية تتعرض للقمع التدريجي في المدن
الرئيسية خارج المنطقة الحرجية بشكل خاص .رجا ًء ص ﱢل ألجل مؤمني "مالي" بينما نع ّدھم للذھاب
إلى غينيا في العام .2010
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غينيا بيساو
•
•
•
•
•
•
•

عدد السكان 1.2 :مليون
المجموعات العرقية27 :
الديانة الرئيسية :اإلسالم
اللغات :البرتغالية
غير المسيحيين%86 :
المسيحيون%14 :
المساحة 36,125 :كيلومتر مربع .ھي دولة ساحلية تقع بين السنغال وغينيا.

ﱠ
ملخصّ :
إن قادة الكنائس اإلنجيلية ناضجون ولديھم رؤيا حقيقية للكرازة واإلرساليات .لكن ال تزال
•
ً
راع .وإن ُوجد الراعي فھو غالبًا ما يكون مسؤوال عن عشر
كنائس كثيرة في الداخل من دون
ٍ
جماعات أخرى على حد سواء .صلﱢ أن يدعو ﷲ آخرين للخدمة .توجد مكتبة مسيحية واحدة في
العاصمة ،يملكھا مؤمن من البالد .في مجتمع شفھي وأ ّمي إلى حد كبير ،ال تُعتبر الكتب أولويّة ال
سيما وأنھا باھظة الثمن .صلﱢ أن يتحلى مالك المكتبة بالحكمة الختيار الكتب المناسبة .صلﱢ أيضًا أن
يكتب المؤلفون الوطنيون كتبًا مناسبة ونافعة للمؤمنين في غينيا بيساو .فنشر الكتاب المقدس بكامله
باللغة البرتغالية الكريولية في العام  1999كان نقطة مھمة في تاريخ الكنيسة في غينيا بيساو .كما
ت ّمت ترجمة العھد القديم إلى لغات البابيل والبيجاغو والفوال والماندينغو ،لكن ال يتم استعمالھا بشكل
واسع .صلﱢ ألجل التمتع بالحكمة والرؤيا لمعرفة كيفية استخدام ھذه الترجمات بأفضل طريقة ممكنة
في المجتمعات الشفھية.

كينيا
•
•
•
•
•
•
•

عدد السكان 30 :مليون
المجموعات العرقية122 :
الديانة الرئيسية :المسيحية
اللغات :اإلنكليزية ،السواحلية
غير المسيحيين%22 :
المسيحيون%78 :
المساحة 582،646 :كيلومتر مربع .يقيم معظم السكان في الھضاب الخصبة في الجنوب والغرب.

ﱠ
ملخص :شك ًرا  ألجل الحرية الكبيرة للكرازة باإلنجيل منذ االستقالل ،وألجل انفتاح الشعب ونمو
•
الكنيسة بشكل كبير .يعلن أكثر من  5/4من السكان أنھم مسيحيون .والمسيحيون موجودون في كل
مستوى من مستويات المجتمع .صلﱢ أن يعلن المسيحيون الحق وأن يحدثوا نھضة أخالقية في األمة،
ال سيما وأنھا على شفير اختبار كارثة سياسية ،مع احتمال حدوث انھيار اقتصادي وصراع ما بين
األعراق .صلﱢ أيضًا أن يحدث التغيير بشكل سلم ّي وأن تتسلم مقاليد السلطة حكومة ديمقراطية
متجاوبة مع احتياجات الشعب العميقة .أيضًا ال بد من مواجھة ارتفاع مستوى انتھاكات حقوق
اإلنسان والقضاء على االنشقاقات والتمييز العنصري والفساد .في الواقع ،سعى بعض القادة
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المسيحيين إلى التنديد بھذه كلھا ،ما أ ّدى إلى مواجھات مع الحكومة .واآلن ثمة انقسام داخلي ما بين
المجلس الوطني للكنائس المسيحية والشركة اإلنجيلية في كينيا بشأن كيفية معالجة ھذه المسائل .ص ﱢل
أن يعيش جميع المسيحيين في القيادة الوطنية والكنسيّة حياة مثالية وأن ين ّددوا باألخطاء في المجتمع
الذي ي ّدعي أنه مسيحي إلى حد كبير .ص ﱢل ألجل إرساليتنا األميركية التي ستذھب إلى كينيا في العام

.2006

ليسوتو
•
•
•
•
•
•
•

عدد السكان 2.1 :مليون
المجموعات العرقية6 :
الديانة الرئيسية :المسيحية
اللغات :السوثو ،اإلنكليزية
غير المسيحيين%81 :
المسيحيون%19 :
المساحة 30,355 :كيلومتر مربع .ھو بلد جبل ّي محاط بالكامل بجنوب أفرقيا.

ﱠ
ملخص :شعب "ليسوتو" سجين موقعه الجغرافي ،واالنقسامات ،وضعف القادة السياسيين ،والنقص
•
ّ
ً
في الموارد .فاجتياح جنوب أفريقيا للبالد في العام  1998ولد غضبًا وإحباطا في قلوب الشعب .ص ﱢل
أن يقوم قادة صادقون يخافون ﷲ بتولي مقاليد السلطة كي يعملوا ألجل مصلحة الجميع .فلقد كان
شعب السوثو مسيحيًا إلى حد كبير على مدى أجيال ،لكن المسيحية التقليدية واإلسمية سائدتان في
الكنيسة الكاثوليكية والكنيسة اإلنجيلية في "ليسوتو" على حد سواء .واألخيرة ثمر العمل الريادي
العظيم الذي قام به ُمر َسلون فرنسيون في الجمعية اإلرسالية في باريس .وتجدر اإلشارة إلى أن
االرتفاع السريع في عدد الكنائس الجديدة التي تتمتع بحماسة كرازية حثّت الكنائس البروتستانتية
على أن تصبح أكثر انتعا ًشا روحيًا وأن تسلك بالحق .صلﱢ أن يسود انسجام متواضع بين الطوائف
ضا أن تتغير ھذه البالد بقوة الروح القدس .رجا ًء ص ﱢل
المختلفة التي يفصل بينھا عداء كبير .صلﱢ أي ً

ألجل مؤمني جنوب أفريقيا بينما نع ّدھم للذھاب إلى "ليستو" في العام .2011

ليبيريا
•
•
•
•
•
•
•

عدد السكان 3.1 :مليون
المجموعات العرقية16 :
الديانة الرئيسية :اإلثنية التقليدية
اللغات :اإلنكليزية ،اللھجات المحلية
غير المسيحيين%60 :
المسيحيون%40 :
المساحة 99,067 :كيلومتر مربع .ھي دولة ساحلية ذات غابات كثيفة بمحاذاة سيراليون ،وغينيا،
وساحل العاج.
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ّ
ملخص :ش ّكلت الحرب األھلية مأساة لدولة "ليبيريا" بعد أن دمرت البالد وألحقت األذى بالشعب.
•
كما أنھا كانت آفة أفسدت جز ًءا كبيرًا من غرب أفريقيا ،وبشكل خاص سيراليون وغينيا حيث تتزايد
درجة الفساد .أما جذورھا فتعود إلى الكراھية العرقية العميقة ،والجشع ،وشھوة السلطة في مسيحية
مساومة أعطت إبليس مكانًا .وطوال عقود ،ساوم المسيحيون على الحق بشكل مخيف .فالماسونية
ِ
التي أدخلھا المستوطنون األوائل إلى البالد اندمجت مع المجتمعات السريّة القبليّة لدى السكان
األصليين ،فتف ّشى تأثيرھا وأفسد رجال السياسة وكل طائفة تقريبًا سواء كانت بروتستانتية أو إنجيلية
أو خمسينية .وخالل الحرب ،تعرّض المسيحيون الذين رفضوا المساومة لالضطھاد في بعض
المناطق .وتجدر اإلشارة إلى أن الركود ،وعدم التمكن من نشر اإلنجيل في المناطق النائية في
ليبيريا ،وعدم االھتمام بالضالين ،والعجز الروحي السائد في الكنائس ،ھذه كلھا تعود إلى التغاضي
عن الخطيّة ،والسحر ،واإلدمان على الكحول ،وتعدد الزوجات بين "المسيحيين" .صلﱢ أن يت ّم تقييد
ھذه القوى الروحية ،وأن تختبر الكنيسة فجرًا جديدًا من الحرية والقوة في الروح القدس .رجا ًء صلﱢ

ألجل "مالي" و"غينيا" ألنھما ستستضيفان "غانا" ،و"ليبيريا" وساحل العاج و"توتو" ،و"ساو تومي
برينسيبي" في "بنين" في العام .2013

ليبيا
•
•
•
•
•
•
•

عدد السكان 5.6 :مليون
المجموعات العرقية33 :
الديانة الرئيسية :اإلسالم
اللغات :العربية
غير المسيحيين%96 :
المسيحيون%4 :
المساحة 1,775,500 :كيلومتر مربع .ھي أرض صحراوية بمعظمھا .األرض الصالحة للزراعة
عبارة عن شريط ساحلي متوسطي يشكل  %2فقط من مساحة أرضھا.

ﱠ
ملخصّ :
إن الكرازة العلنيّة غير مسموحة .وقد تم إقفال آخر مركز إرسالي في العام  1960وجميع
•
السكان األصليين لم تصلھم رسالة اإلنجيل .وعلى الرغم من الحرية المتزايدة التي منحتھا الدولة
للجاليات األجنبية ،تبقى الكرازة ممنوعة بين الليبيين .حتى إن االقتراب إليھم يش ّكل خطرًا على
الفريقين .يحاول عدد من الع ّمال األجانب الكرازة لليبيين ،لكن شبكات الشرطة السرية تحول دون
ذلك ما يولّد لديھم شعورًا باليأس والقنوط على حد سواء .صلﱢ أن يدعو ﷲ المزيد من المسيحيين
العرب وصانعي الخيام ليكرزوا لليبيين باإلنجيل بطريقة دقيقة ومؤثرة .صلﱢ أن تصبح ھذه األرض
المغلقة بإحكام منفتحة لرسالة اإلنجيل .فالحرية الشخصية مقيّدة .والعقوبات السياسية واالقتصادية
الماضية ،باإلضافة إلى السياسات التي تتّبعھا الحكومة ،ال تزال لھا آثار طويلة األمد .صلﱢ أن
يتغاضى المسيحيون عن الكاريكاتور التي ير ّوجھا اإلعالم الغربي ،والتي تص ّور الليبيين على أنھم
إسالميون متعصبون ،وأن يالحظوا حاجة الليبيين إلى مخلّص .صلﱢ أن يدعو ﷲ أشخاصًا كثرًا
للخدمة في ليبيا .رجا ًء ص ﱢل ألجل مؤمني تونس وأميركا الوسطى بينما نع ّدھم للذھاب إلى ليبيا في

العام .2016
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مدغشقر
•
•
•
•
•
•
•

عدد السكان 15.9 :مليون
المجموعات العرقية18 :
الديانة الرئيسية :اإلثنية التقليدية
اللغات :الماالجاشية ،الفرنسية
غير المسيحيين%53 :
المسيحيون%47 :
المساحة 587,041 :كيلومتر مربع .ھي رابع أكبر جزيرة في العالم  1600 -كلم داخل المحيط
الھندي 600 ،كلم قبالة ساحل الموزمبيق في أفريقيا.

ﱠ
ملخص :كان للكنيسة البروتستانتية تاريخ مجيد في اإليمان على الرغم من االضطھاد الذي تعرضت
•
له على يد الحكام الوثنيين ،والسلطات االستعمارية الكاثوليكية الفرنسية .كما عرفت أكبر الكنائس
ھناك نھضات مھمة في األعوام  ،1895و ،1941و ،1948وخالل الثمانينات .انبثقت من النھضة
حركات علمانية بين السكان األصليين بعنوان " ،"shepherdsما ترجمته "الرعاة" ،وھي تعمل
ضمن إطار اتحاد الكنائس البروتستانتية التي تض ّم خمسين مرك ًزا عبر الجزيرة .وھي تركز على
الشفاء وطرد األرواح الشريرة ،ما جعل كثيرين يؤمنون بالمسيح ،وأ ّدى إلى امتالء الكنائس
بالمؤمنين في بعض المناطق .فلتستمر ھذه الحركة بالنمو والتأصﱡ ل في الكتاب المقدس .غير أن
جماعات عدة تختبر الموت الروحي بدالً من النھضة .كما أن المساومة وتبنّي المعتقدات القديمة،
وتوقير أرواح األسالف والسحر ،ھذه كلھا منتشرة بل إنھا آخذة في التزايد بين ھؤالء الذين ي ّدعون
أنھم مسيحيون .لم تتغيّر أشكال العبادة ،غير أن كثيرين ال يدركون جيدًا رسالة الخالص الكتابية.
و %80من أبناء المجتمع المسيحي لم يختبروا المسيح .رجا ًء ص ﱢل ألجل مؤمني سوازيالند بينما

نع ّدھم للذھاب إلى مدغشقر في العام .2016

ماالوي
•
•
•
•
•
•
•

عدد السكان 10.9 :مليون
المجموعات العرقية22 :
الديانة الرئيسية :المسيحية
اللغات :الشيوا ،اإلنكليزية
غير المسيحيين%21 :
المسيحيون%79 :
المساحة 118,484 :كيلومتر مربع .ھي دولة في أفريقيا الوسطى تمتد على طول بحيرة مالوي
ونھر الشاير الذي يتدفق منھا.
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ﱠ
ملخص :بقيت ماالوي بلدًا ھادئًا نسبيًا منذ االستقالل ،في منطقة عرفت حروبًا مدمرة واضطرابات.
•
ّ
غير أن ھذه الحروب ألحقت خسائر اقتصادية رھيبة في إطار التنمية .كما أن اآلمال التي علقتھا
الحكومة الديمقراطية لم تتحقق .صلﱢ أن يقود البالد قادة نزيھون ،وأن تعمل الديمقراطية الجديدة على
تحسين وضع الشعب .لكن نمو اإلسالم ي ّشكل تحديًا كبيرًا .فأكثر من  %90من الياو ھم مسلمون
ضا مسلمون ،كما ھي حال
ويش ّكلون الجزء األكبر من المسلمين في ماالوي .وأغلبية اآلسيويين ھم أي ً
الرئيس نفسه .لقد أصبح اإلسالم أكثر وضو ًحا وثقة ،وتزايدت مشاريع المعونة اإلسالمية .وبالتالي،
أصبحت ماالوي القاعدة الجنوبية األفريقية لوكالة المسلمين في أفريقيا .واآلن يمتد اإلسالم إلى سائر
الشعوب وإنما ليس بشكل واسع .صلﱢ أن تكون العالقات طيّبة بين المسيحيين والمسلمين .صلﱢ أيضًا
ألجل تأسيس خدمة مؤثرة تقود المسلمين نحو بناء عالقة شخصية بالمسيح .رجا ًء ص ﱢل من أجل

مؤمني "زامبيا" بينما نع ّدھم للذھاب إلى "ماالوي" في العام .2013

مالي
•
•
•
•
•
•
•

عدد السكان 11.2 :مليون
المجموعات العرقية34 :
الديانة الرئيسية :اإلسالم
اللغات :البامبارا ،الفاو ،السونجھاي
غير المسيحيين%98 :
المسيحيون%2 :
المساحة 1,240,192 :كيلومتر مربع .ھي دولة غير ساحلية.

ﱠ
ملخص :سبّب اإلسالم خيبة أمل لكثيرين ،ما أدى إلى االنفتاح على المسيحية .واستقطبت األزمة
•
البيئيّة في الساحل معونة كبيرة من المسيحيين ومنظمات المعونة ،ما قلل من اإلجحاف بحق اإلنجيل.
صلﱢ ألجل الجمعيات العديدة التي تشارك بنشاط في عمليات اإلغاثة؛ وألجل وضع خطة تنمية محلية
تعمل على الحفاظ على التربة ،والنبات والمياه؛ وألجل القيام بحفر اآلبار؛ وألجل التوعية الطبيّة.
لكن ال يوجد إال  903مستوصف طبي في "مالي" مقابل  1001مدرسة لتعليم القرآن .صلﱢ أن تحمل
ھذه الخدمات ثم ًرا واف ًرا يتمثل في بناء كنيسة ناضجة تشھد للمسيح .فمن بين المجموعات العرقية
ال ،34ال توجد إال أربع مجموعات تفوق نسبة اإلنجيليين فيھا ال .%1وبالتالي ،جميع الشعوب في
حاجة ماسة إلى سماع الخبر السار .وثمة  11مجموعة نجھل ما إذا كانت تضم مؤمنين إنجيليين.
ضا ألجل المجموعات األصغر )وبالتالي المھ َملة
نذكر من بينھا يوال ،وماوري ،وتوكولير .صلﱢ أي ً
غالبًا( التي تضم  25000شخص أو أقل ،والتي نجھل ما إذا كانت تضم مؤمنين )دون ،وموسي،
وولوف ،وبانكا ،وجوتوني ،وبانا ،وساموا( .صلﱢ أن يكشف ﷲ عن الطريقة المناسبة للكرازة لھؤالء
الشعوب برسالة اإلنجيل .رجا ًء ص ﱢل ألجل إرساليتنا األميركية بينما نع ّدھا للذھاب إلى "مالي" في

العام .2007
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موريتانيا
•
•
•
•
•
•
•

عدد السكان 2.7 :مليون
المجموعات العرقية :حوالى 20
الديانة الرئيسية :اإلسالم
اللغات :العربية ،الحسنيّة
غير المسيحيين%99.8 :
المسيحيون%0.2 :
المساحة 1,030,700 :كيلومتر مربع .ھي أرض صحراوية بالكامل باستثناء الضفة الشمالية لنھر
السنغال عند الحدود الجنوبية.

ﱠ
ملخص :اإلسالم راسخ منذ  1000سنة وھو ال يواجه تحديات كبيرة .كثيرة ھي الحواجز التي تعيق
•
التغيير -قلة التعلّم ،عدم ترجمة الكتاب المقدس بالكامل إلى اللغة الحسنية العربية ،توافر عدد قليل من
البرامج اإلذاعية المحلية من السنغال ،وقوانين تحظر على الموريتانيين سماع رسالة اإلنجيل أو
اإليمان بالمسيح .فالحكومة تبذل مجھودًا كبيرًا إلبقاء المسيحية بعيدة عن الشعب .لذا فال بد من تقييد
القوي وسلب أمتعته لتأسيس كنيسة موريتانية فعلية .وموريتانيا ھي واحدة من أفقر الدول في العالم.
يعاني ثلث األوالد فيھا من سوء التغذية ،وإن توافرت كمية كافية من الطعام ،فغالبًا ما تكون باھظة
فال يقدر الفقير أن يدفع ثمنھا .وفيما أسھم خضوع الحكومة للتحرير االقتصادي التابع للبنك الدولي
في النمو المالي ،أوقع األمر عددًا كبيرًا من الفقراء العاملين في فقر مدقع .صلﱢ أن تتمتع الحكومة
بالحكمة والتمييز ،وأن يسمع الجياع والفقراء رسالة اإلنجيل .رجا ًء ص ﱢل ألجل مؤمني الصحراء

الغربية بينما نع ّدھم للذھاب إلى موريتانيا في العام .2016

المغرب
•
•
•
•
•
•
•

عدد السكان 28.2 :مليون
المجموعات العرقية8 :
الديانة الرئيسية :اإلسالم
اللغات :العربية ،الفرنسية
غير المسيحيين%99.9 :
المسيحيون%0.1 :
المساحة 458,730 :كيلومتر مربع .الركن الشمالي الغربي ألفريقيا.

ﱠ
ملخص :تس ﱠرب اإلسالم إلى البالد من خالل الجيوش العربية التي اجتاحتھا في القرن السابع عشر ما
•
أ ّدى إلى القضاء على كنيسة شمال أفريقيا التي كانت قوية في الماضي ،وبربريّة بمعظمھا .يش ّكل
االفتخار بماضي المغرب المجيد كونه مرك ًزا للحضارة والتعلّم اإلسالمي ،والتح ﱡيز ضد حق الكتاب
المقدس ،عائقًا يمنع قبول رسالة اإلنجيل .ربما ال تزيد نسبة األشخاص الذين وصلھم اإلنجيل عن
ال .%5صلﱢ أن تصبح ھذه الدولة منفتحة ل ُرسل اإلنجيل .لكن من المتوقع ج ًدا أن يحدث تغيير بفضل
الجھود التي يبذلھا الملك للتشجيع على الديمقراطية وتحسين الوضع االقتصادي وحصة المحرومين.
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لكن يمكن للجفاف والنشاط اإلسالمي وثقافة الفساد في البيروقراطية أن تخرّب ذلك .صلﱢ ألجل الملك
ورجال الحكومة ،وألجل السالم واالستقرار .فالدستور يضمن حرية المعتقد  -لكن ھذا ال يعني أنه
يحلل ترك الديانة اإلسالمية .صلﱢ ألجل جميع الذين قاموا بھذه الخطوة .صلﱢ أن يتحلّوا بالجرأة
ليشھدوا للمسيح .ص ﱢل أيضًا ألجل مؤمني فنزويال بينما نع ّدھم للذھاب إلى المغرب في العام .2007

موزامبيق
•
•
•
•
•
•
•

عدد السكان 19.6 :ميلون
المجموعات العرقية25 :
الديانة الرئيسية :المسيحية
اللغات :البرتغالية ،اللھجات المحلية
غير المسيحيين%43 :
المسيحيون%57 :
المساحة 799,380 :كيلومتر مربع .إن نھر الزامبيزي باإلضافة إلى األنھار ال 24األخرى تقسم
األرض التي يبلغ طولھا  2800كلم ،وتصعّب عملية السفر بين الشمال والجنوب.

ﱠ
ملخص :خرجت المزمبيق محطﱠمة ومجروحة من االستعمار والحرب األھلية التي دامت ثالثة عقود.
•
وفي العام  ،1995تم اعتبارھا أفقر دولة في العالم .بذلت الحكومة مجھودًا كبيرًا لفتح االقتصاد،
ووضع أسس ديمقراطية صحيحة ،وضمان حرية المعتقد ،وضمد جروح الماضي .فتمتعت
الموزمبيق بحرية المعتقد للمرة األولى في تاريخھا .غير أن المعاناة الشديدة ولّدت جو ًعا روحيًا،
فانتشرت الجماعات المسيحية المؤلفة من السكان األصليين في جميع أنحاء البالد .ثم إن كوارث
الفيضانات في العامين  2000و 2001حثّت المسيحيين على تقديم مساعدة كبيرة ،فتم زرع كنائس
في مخيمات الالجئين .لكن نلحظ انتشار األمية ،وعدم وجود الكتاب المقدس ،والتز ﱡمت ،والتوفيق بين
المعتقدات ،وعدم فھم التوبة وفق الكتاب المقدس وغياب اإليمان والوالدة الجديدة .غير أن الرغبة في
التعليم والمساعدة بكل حكمة ولباقة شديدة ج ًدا .رجا ًء ص ﱢل ألجل مؤمني زمبابواي بينما نع ّدھم

للذھاب إلى الموزمبيق في العام .2015

ناميبيا
•
•
•
•
•
•
•

عدد السكان 1.7 :مليون
المجموعات العرقية6 :
الديانة الرئيسية :المسيحية
اللغات :اإلنكليزية ،األفريقية
غير المسيحيين%21 :
المسيحيون%79 :
المساحة 823,144 :كيلومتر مربع .ھي أرض قاحلة بمعظمھا؛ البالد األفريقية األكثر جفافًا عند
جنوب خط االستواء.
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ﱠ
ملخص :يرتفع احتمال االنھيار االقتصادي والنزاع إن فشلت القيادة السياسية .ص ﱢل ألجل الحكومة
•
والقادة .لطالما كانت ناميبيا تضم أعلى نسبة من المسيحيين بين بلدان أفريقيا .ال سيما وأن الجھود
التي بذلھا المر َسلون األلمانيون والفنلنديون اللوثريون ،واألنغليكانيون األوائل الحقًا ،ولّدت جماعات
مسيحية كبيرة .إال أن تأثير الالھوت التحرري والالھوت األسود الحقًا قضى على ھذا اإلرث
الروحي .واآلن تفتقر البالد إلى التلمذة الحقيقية وعيش حياة القداسة ،وقد انتشرت المسيحية اإلسمية.
حتى إن االبتعاد عن المسيحية وعدم االنفتاح على اإلنجيل أصبحا أمرين ملحوظين اآلن .ص ﱢل أن تع ّم
الوحدة المبنية على أساس الكتاب المقدس والمغتسلة بالروح ،فتحدث مصالحة ونھضة .لقد أصبح
الشبيبة أكثر ماديةً وھم يرفضون المسيحية باعتبار أنھا ال تتوافق مع احتياجاتھم .نتج عن ذلك سوء
استعمال المواد المخ ّدرة ،والالأخالقية وانتشار فيروس اإليدز بشكل سريع .رجا ًء ص ﱢل ألجل

إرساليتنا األميركية التي ستذھب إلى ناميبيا في العام .2007

نيجر
•
•
•
•
•
•
•

عدد السكان 10.7 :مليون
المجموعات العرقية36 :
الديانة الرئيسية :اإلسالم
اللغات :الفرنسية ،الھوسا
غير المسيحيين% 97.5 :
المسيحيون%2.5 :
المساحة 1,186,408 :كيلومتر مربع .ھي صحراء في الوسط والشمال.

ﱠ
ملخص :ھذه البالد المسلمة ھي منفتحة على اإلنجيل ،كما أن المسلمين يتقبلون رسالة الخالص أكثر
•
ّ
من أي وقت مضى ،لكن تجاوبھم كان خجوالً ،ما جعل الكنيسة تنمو ببطء .فاإلسالم قوي ومنظم .كما
توجد ھناك جامعة إسالمية تبعد مسافة  54كلم عن نيامي .صلﱢ أن تبقى البالد منفتحة وأن يزول كل
حاجز اجتماعي وديني وروحي يحول دون معرفة الرب .فالتأثير الروحي لإلسالم والقيود الشيطانية
تش ّكالن عائقًا أساسيًا يمنع الناس من اإلقبال إلى المسيح .أيضًا ،انخفض عدد المسيحيين المجاھرين
بإيمانھم منذ االستقالل  -وذلك ألن عددًا كبيرًا من الكاثوليكيين كانوا من الجالية الفرنسية وقد غادروا
البالد .ثم نما اإلنجيليون بشكل مطّرد لكنھم ال يزالون أقلية .كما أن عدد الشعوب التي لم تصلھا
رسالة اإلنجيل والتي ال تتم الخدمة وسطھا قد يفوق ال .14لكن األبحاث جارية اآلن للخدمة بين
السوكوتو فومي ،والكانيوري موبر ،والكانيوري توماري ،والعرب ،والكورفي ،والموري ،والتيينغا،
والديندي ،والووغو ،والكورتي ،والسونجھاي كادو .رجا ًء ص ﱢل ألجل مؤمني "بوركينا فاسو" بينما

نع ّدھم للذھاب إلى النيجر في العام .2013
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نيجيريا
•
•
•
•
•
•
•

عدد السكان 111 :مليون
المجموعات العرقية490 :
الديانة الرئيسية :المسيحية
اللغات :اإلنكليزية
غير المسيحيين%48 :
المسيحيون%52 :
المساحة 932,768 :كيلومتر مربع .أشجار استوائية وغابات مطيرة مدارية في الجنوب ،سافانا
ومروج في الشمال.

ﱠ
ملخص :إن آثار األحقاد القبليّة القديمة ،والفتوحات اإلسالمية ،وسياسة االستعمار البريطانية التي
•
تعاملت مع الشمال والجنوب بطريقة مختلفة ،وحرب بيافرا المريرة ما بين  1967و 1970تركت
جرو ًحا عميقة .صلﱢ ألجل الشفاء والمصالحة .فالحكومة تحتاج إلى الوقت ،وإلى دعم من الشعب،
وإلى الشجاعة للقيام بعملية إعادة إعمار البالد األليمة بعد أن نھبھا قادتھا على مدى أربعة عقود.
صلﱢ أن يتم التوصل إلى توازن مناسب بين الدبلوماسية والحزم ،والثورة والتطور في الشؤون
االقتصادية ،والمصالح الشخصية والقبليّة .فدخول الشريعة اإلسالمية إلى الدول المسلمة الشمالية
يش ّكل تحديًا مباشرًا للحكومة االتحادية وخطرًا على االستقرار الوطني .صلﱢ مع المسيحيين
النيجريين ألجل الحفاظ على الوحدة الوطنية ،وسالمة الدستور االتحادي ،وألجل التمتع بحرية دينية
كاملة .فثقافة الجشع والفساد أصبحت راسخة .وتشوھت سمعة نيجيريا بسبب االحتياالت الدولية
الكبيرة ،والجرائم الدولية ،وتھريب المخدرات .رجا ًء ص ﱢل ألجل مؤمني النيجر بينما نع ّدھم للذھاب

إلى نيجيريا في العام .2016

رواندا
•
•
•
•
•
•
•

عدد السكان 7.7 :مليون
المجموعات العرقية5 :
الديانة الرئيسية :المسيحية
اللغات :الفرنسية ،اإلنكليزية
غير المسيحيين%20 :
المسيحيون%80 :
المساحة 26,338 :كيلومتر مربع .ھي أرض جبلية خصبة مشابھة لجارتھا الجنوبية ،بوروندي.

ﱠ
ملخص :إن اإلبادة الجماعية التي أ ّدت إلى مقتل مليون رجل وامرأة وطفل صعقت العالم وشلّت األمة.
•
لذا ،فإن "رواندا" في حاجة ماسة إلى السالم وإلى وضع حد لألحقاد ما بين األعراق التي دامت
لقرون .صلﱢ أن تنجح الحكومة االنتقالية ،والكنائس ،والھيئات الدولية في إنجاز ذلك .فال يزال عدد
كبير من الذين يتحملون المسؤولية األكبر عن اإلبادة الجماعية ھاربًا .وال يزال  125000شخص
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معتقلين لالشتباه بتورطھم في اإلبادة ،ويوجد أبرياء كثر بين المذنبين ،لكن المحكمة تتباطأ في
استدعائھم  -وبحسب المعدالت الحالية يلزمھا  200سنة إلتمام األمر! ومن بين قضاة رواندا ال719
في العام  ،1994لم ين ُج إال  .250صلﱢ أن يتم إجراء العدل في الوقت المناسب .فلقد عانى المسيحيون
كثيرًا ،ال سيما بعد مقتل آالف القادة الروحيين .كما يتوق العديد من القادة إلى التمكن من إصالح
األضرار الجسدية واالجتماعية والنفسية والروحية التي تم إحداثھا .رجا ًء ص ﱢل ألجل مؤمني أوغندا

بينما نع ّدھم للذھاب إلى رواندا في العام .2011

السنغال
•
•
•
•
•
•
•

عدد السكان 9.4 :مليون
المجموعات العرقية52 :
الديانة الرئيسية :اإلسالم
اللغات :الفرنسية ،الولوف
غير المسيحيين%95.6 :
المسيحيون%4.4 :
المساحة 196,722 :كيلومتر مربع .الدولة األكثر غربية في قارة أفريقيا  -قاحلة ،مع موارد طبيعية
قليلة.

ﱠ
ملخص :تزايَ َد عدد المسلمين بعد أن كانوا يشكلون  %45من عدد السكان في العام  1900ليصلوا
•
إلى  %92في العام  .2000إنھا ديانة جميع شعوب الولوف والفومي والمانده تقريبًا .شك ًرا  ألجل
الحرية الدينية .فالسماح بوجود ديانات أخرى مصدر اعتزاز  -ربما ألن عددًا ً
قليال من المسلمين قَبِل
المسيح .صلﱢ ألجل قبول أناس جدد اإلنجيل وألجل الحفاظ على حرية المعتقد .فالمنظمات الصوفية
المسلمة الثالث منظمة جدًا وغنية وقوية سياسيًا؛ أكثر من  %85من المسلمين ينتمون إلى واحدة
ضا
منھا .والمسيحيون محصورون بفئات شعوب السرر والجوال و الرأس األخضر .كما توجد أي ً
بعض الجماعات المسيحية بين مجموعات عرقية أصغر حج ًما في الجنوب .غير أن تأثيرھا عظيم
خالفًا لحجمھا من خالل مساھمتھا في الخدمات الصحية والتعليم .والمؤسف ھو أن ھؤالء بمعظمھم
كاثوليكيون إسميّون وينتمون إلى خلفية غير مسلمة ،وأسلوب حياتھم ال يم ّجد المسيح ،ألن قلة
يعرفون الحرية الحقيقية في المسيح واالنتصار على قوى الظلمة .ويشير المسلمون إلى المسيحيين
على أنھم "ھؤالء الذين يشربون الخمر" بدالً من القول إنھم ھؤالء الذين يتبعون المسيح .رجا ًء ص ﱢل

ألجل مؤمني الصحراء الغربية بينما نع ّدھم للذھاب إلى السنغال في العام .2016

السيشيل
•
•
•
•
•

عدد السكان77000 :
المجموعات العرقية43 :
الديانة الرئيسية :المسيحية
اللغات :الفرنسية ،اإلنكليزية
غير المسيحيين%4 :
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• المسيحيون%96 :
• المساحة 453 :كيلومتر مربع .ھي مجموعة مؤلفة من  92جزيرة من الجرانيت والمرجان منتشرة
على مساحة  400,000كيلومتر مربع من المحيط الھندي ،و 1600كيلومتر شرق كينيا.
ﱠ
ملخص :تعلن األغلبية الساحقة من شعب سيشيل أنھا مسيحية ،غير أن إيمان الكثيرين تشوبه
•
الالأخالقية ،والشعوذة واإلسمية .فتعويذة  ،gris-grisأي استحضار األرواح المبنية على السحر
األسود واألعشاب الطبية تسربت إلى حياة المسيحيين .ويفتقر الكثير من المؤمنين إلى العالقة
الشخصية بالمسيح .وقد استبدلوا ذلك بطقوس المعمودية والتثبيت .صلﱢ أن يربح الروح القدس نفوسًا
جديدة ،تبرھن عن إيمانھا من خالل التوبة وإعطاء ثمر يدوم .واآلن ،تُتاح فرص أوسع أمام العمل
اإلرسالي اإلنجيلي الذي كان محصو ًرا سابقًا بخدمات المساعدة التقنية .أما ال ُجزر الخارجية المأھولة
أقل من األخرى فھي معزولة وواجھت بعض التحديات في االلتزام الشخصي بالمسيح .يحتاج الشبيبة
إلى اھتمام روحي موجّه نحو احتياجاتھم الخاصة .صلﱢ أن يتم إنشاء خدمات مؤثرة تربح نفوسھم
للرب .رجا ًء ص ﱢل ألجل مؤمني ماالوي بينما نع ّدھم للذھاب إلى سيشيل في العام .2015

سيراليون
•
•
•
•
•
•
•

عدد السكان 4.8 :مليون
المجموعات العرقية22 :
الديانة الرئيسية :اإلسالم
اللغات :الكريول ،اللھجات المحلية
غير المسيحيين%89 :
المسيحيون%11 :
المساحة 71,740 :كيلومتر مربع .ھي دولة ساحلية صغيرة بين غينيا وليبيريا.

ﱠ
ملخص :تشوھت سمعة السيراليون بسبب التشويه الھمجي لضحايا أبرياء كأداة إليقاع الرعب
•
والسيطرة .فلقد تعرض اآلالف من الرجال والنساء وحتى األطفال لبتر أطرافھم بوحشية .كما تم ذبح
أكثر من  100ألف شخص .وتعرض عدد ال يُحصى من الفتيات والنساء لالغتصاب .وتم خطف
اآلالف من األطفال وتخديرھم وإرغامھم على قتل أقاربھم .وربما اختبر الشعب كله معنى اللجوء.
صلﱢ ألجل جميع المح ّرضين الذين أطلقوا العنان لھذا الرعب بدافع جشعھم ،صلﱢ أن يتم تقديمھم
للعدالة وأن يتوبوا ويؤمنوا بالمسيح .إنھا معركة قائمة بين الديمقراطية والجنون .صلﱢ ألجل استرداد
الحكومة وأن تكون ھذه األخيرة صادقة تق ّدم حسابًا للشعب ،وأن ترسي السالم وأن تشرع في عملية
المصالحة الوطنية ،وبناء االقتصاد المد ﱠمر .وتجدر اإلشارة إلى أن قوة السحر والتنجيم التي ال منازع
ضا ضعف الكنيسة .لقد ساوم العديد من المسيحيين في ھذا
لھا تك ُمن وراء كل الجشع والوحشية ،وأي ً
المجال وكانت النتيجة ،المسيحية اإلسمية والخطيّة .صلﱢ أن يتم تقييد ھذه القوى .رجا ًء ص ﱢل ألجل

مؤمني غينيا بيساو بينما نع ّدھم للذھاب إلى سيراليون في العام .2014
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الصومال
•
•
•
•
•
•
•

عدد السكان 10 :ماليين
المجموعات العرقية7 :
الديانة الرئيسية :اإلسالم
اللغات :الصومالية ،العربية
غير المسيحيين%99.95 :
المسيحيون%0.05 :
المساحة 637,000 :كيلومتر مربع .قرن أفريقيا الجاف ،شرق أفريقيا وكينيا.

ﱠ
المعترف بھا تنعم
ملخص :الصومال ھو البلد األكثر فوضوية في العالم .لكن الصوماليالند غير
•
َ
بمقدار من السالم واالستقرار .فبعد عشر سنوات من العنف والفوضٮى يتوق الصوماليون إلى السالم
واسترداد النظام المدني .غير أن بعض القادة العسكريين تجاھلوا الجھود الرامية إلى تشكيل حكومة
واستھزأوا بھا .صلﱢ أن توافق جميع الفصائل على تشكيل حكومة وطنية ،وأن يتعلم ح ّكام المستقبل
من الماضي ،فيحكموا البالد ألجل خير شعبھا ،ويحترموا حقوق اإلنسان ويضمنوا حرية المعتقد.
فاإلسالم خذل الشعب .وقد ساھمت منظمتان صوفيتان قويتان في تسبيب االضطرابات الحاضرة.
فالجشع الواضح ،وعدم التسامح ،وغياب المحبة عملت على تشويه سمعة اإلسالم .لكن البعض يبحث
عن حلول في التطرﱡ ف اإلسالمي .وقد تدفق عدد كبير من المعلّمين اإلسالميين إلى صوماليالند
ي
وبونتالند بحثًا عن االستقرار .صلﱢ أن يتم إحباط المخططات اإلسالمية ومنع ظھور طغيان دين ّ
جديد .رجا ًء ص ﱢل ألجل مؤمني أثيوبيا بينما نع ّدھم للذھاب إلى الصومال في العام .2008

جنوب أفريقيا
•
•
•
•
•
•
•

عدد السكان 40.3 :مليون
المجموعات العرقية68 :
الديانة الرئيسية :المسيحية
اللغات 11 :لغة عرقية
غير المسيحيين%27 :
المسيحيون%73 :
المساحة 1,218,363 :كيلومتر مربع .ھي جمھورية تضم  9مقاطعات عند النقطة الواقعة في
أقصى جنوب أفريقيا.

ﱠ
ملخص :تم االنتقال من حكم البيض والتمييز العنصري إلى حكم ديمقراطي غير عنصري بسالم
•
نسبيًا بدالً من االحتكام إلى سفك الدم .في الواقع ،كانت شجاعة "ف.و.دي كليرك" ،وشھامة "نيلسون
مانديال" وصلوات شعب ﷲ ھي المقومات الرئيسية التي أ ّدت إلى حدوث ذلك .كما أن الجھود
المضنية التي بذلتھا الكنائس المحلية لدحر قرون التمييز العنصري والظلم والمعاناة أعطت ثمرًا.
وتجدر اإلشارة إلى أن "لجنة الحق والمصالحة" بقيادة رئيس األساقفة "ديسموند توتو" كانت إحدى
الوسائل التي تم استخدامھا للبدء بمعالجة أخطاء الماضي .ال تزال أمامھم أشواط كثيرة يجتازونھا
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لكن شك ًرا  ألجل ما تم إنجازه :النمو الكبير للرؤيا العالمية ،وتضاعف التزام المجتمعات كافة
بمھمة جنوب أفريقيا بعد وضع ح ّد للعزلة الدبلوماسية لجنوب أفريقيا في العام  .1993كما ت ﱠم تطوير
استراتيجيات مبتكرة لإلرسال والدعم .إن إرث االحتقار ،وعدم الثقة ،والخوف ،والظلم ،والعنف،
والتخويف ،والجروح العميقة ترك ندبات في قلب األ ّمة .صلﱢ ألجل التوصل إلى توازن بين
الالعنصرية ،والعمل اإليجابي )مع التعاطف مع من كانوا محرومين سابقًا( في التربية ،واالقتصاد،
والتوظيف ،والقيادة .رجا ًء ص ﱢل ألجل إرساليتنا األميركية بينما نع ّدھا للذھاب إلى جنوب أفريقيا في

العام .2007

السودان
•
•
•
•
•
•
•

عدد السكان 29.4 :مليون
المجموعات العرقية88 :
الديانة الرئيسية :اإلسالم
اللغات :العربية ،اللھجات المحلية
غير المسيحيين%77 :
المسيحيون%23 :
المساحة 2,503,890 :كيلومتر مربع .ھو أكبر بلد في أفريقيا.

ﱠ
ملخص :كانت الحرب األھلية في السودان واحدة من أطول النزاعات في العالم في القرن العشرين.
•
صلﱢ ألجل إرساء السالم وبناء مجتمع قابل للنمو ،ومتعدد الثقافات ،ومتعدد الديانات .ت ّم ارتكاب
األخطاء  -حكام االستعمار البريطاني )أرسوا السالم ،وبنوا إدارة صادقة ،ووضعوا ح ًّدا للعبودية،
لكنھم كانوا قليلي التمييز في إدارة الجنوب( ،األعمال الوحشية التي ارتكبھا الشماليون والجنوبيون،
واالنقسامات بين الجنوبيين أنفسھم .صلﱢ ألجل التوبة وإعادة بناء الحياة الجماعية .ت ﱠم تجاھل المأساة
البشرية في السودان لفترة طويلة إلى أن تبيّن أن الحكومة اإلسالمية وافقت على الرجوع إلى
العبودية .كما تعرضت الكنيسة لالضطھاد ألكثر من خمسين سنة ،لكن ح ّدة االضطھاد زادت منذ
العام  .1985وقد كانت المساعي المتع ّمدة للقضاء على وجود مسيحي قابل للنمو صارمة جدًا،
وشملت وضع تفجيرات في اجتماعات أيام اآلحاد في الكنيسة ،وتدمير المستشفيات ،والمدارس،
والكنائس ،والقُرى المسيحية ،والمذابح ،وقتل الرعاة والقادة واتباع سياسة تقديم الطعام لقاء اعتناق
اإلسالم مع الالجئين الذين ت ّم نفيھم إلى المناطق الصحراوية المحيطة بالخرطوم .ص ﱢل ألجل إرساليتنا

األميركية بينما نع ّدھا للذھاب إلى السودان في العام .2006

سوازيالند
•
•
•
•
•

عدد السكان :مليون واحد
المجموعات العرقية107 :
الديانة الرئيسية :المسيحية
اللغات :السوازي ،اإلنكليزية
غير المسيحيين%18 :
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• المسيحيون%82 :
• المساحة 17,364 :كيلومتر مربع .ھي مقاطعة غير ساحلية ،صغيرة وخصبة ومروية جي ًدا بين
الموزمبيق وجنوب أفريقيا.
ﱠ
ملخص :قليلة ھي البلدان األفريقية التي حافظت على روابط قوية مع المجتمع السياسي والثقافي ما
•
قبل االستعمار ،األمر الذي يؤدي إلى تضارب بين مطالب الماضي ومطالب المسيحية الكتابية ،ما
أدى إلى المساومة في صفوف المسيحيين .ولم تحرز الكنائس اإلنجيلية العديدة تقد ًما يُذكر خالل
العقود الماضية وھي في حالة ركود بشكل عام .صلﱢ ألجل حدوث نھضة ،وعيش حياة قداسة،
وإعالن رسالة الخالص بوضوح ،وأيضًا ألجل وحدة أعظم بين القادة المسيحيين .صلﱢ أيضًا أن
ينھدم حصن العرافة ،وعبادة األسالف ،وروح تع ّدد الزوجات ،والالأخالقية ،داخل الكنائس والبالد.
وتجدر اإلشارة إلى أن الرجال ھم أكثر من قيّدھم إبليس  -أكثر من  %70من أعضاء الكنائس ھم من
النساء .صلﱢ أن يتم وضع دستور يحترم حقوق اإلنسان والتقاليد ويحترم أيضًا مكانة الشرف التي
يحتلّھا الملك والحريات الديمقراطية ،وأن يلقى ھذا الدستور قبوالً واس ًعا .ص ﱢل أيضًا ألجل مؤمني

"ليسوتو" بينما نعدھم للذھاب إلى سوازيالند في العام .2014

تنزانيا
•
•
•
•
•
•
•

عدد السكان 33.5 :مليون
المجموعات العرقية52 :
الديانة الرئيسية :المسيحية
اللغات :السواحلية ،اإلنكليزية
غير المسيحيين%49 :
المسيحيون%51 :
المساحة 945,037 :كيلومتر مربع .تض ّم بَر تنجانيقا والجزر البحرية لزنجبار وبيمبا
) 2,460كيلومتر مربع(.

ﱠ
ملخص :ال يمكن اعتبار التوازن بين الطوائف واالستقرار السياسي في البالد تحصيالً حاصالً.
•
فالمجتمع ال ُمسلم يزداد انقسا ًما بين نقيضين ،بين المعتدلين واإلسالميين الذين يصرّون على
االستئسار بالنفوذ السياسي واالمتيازات ،وقد استاءوا من االمتيازات التي يتمتع بھا المسيحيون .صلﱢ
أن تكون الحكومة حكيمة ومعتدلة ،وأن يتم الحفاظ على الوئام بين الطوائف والحرية الدينية في البَر
الرئيسي وزانزيبار على حد سواء .لقد نمت الكنائس البروتستانتية بشكل مقبول إنما غير مكتمل .كما
أن النھضة في الكنائس اللوثرية واألنجليكانية على حد سواء أنعشت الجماعات التقليدية .ومعظم
األساقفة إنجيليون .لكن ثمة مشاكل تحد من النمو الروحي وتمنع ازدياد األعداد وال يجدر بالنمو
العظيم بين المسيحيين أن يحجب النظر عن االحتياجات الحقيقية .فشعوب الساحل وزانزيبار وعدد
كبير من شعوب المقاطعات الجنوبية مسلمة بمعظمھا ،أو تكاد أن تكون مسلمة بالكامل .رجا ًء ص ﱢل

ألجل إرساليتنا األميركية بينما نع ّدھا للذھاب إلى تنزانيا في العام .2007
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توغو
•
•
•
•
•
•
•

عدد السكان 12.8 :مليون
المجموعات العرقية93 :
الديانة الرئيسية :المسيحية
اللغات :الفرنسية
غير المسيحيين%49.9 :
المسيحيون%50.1 :
المساحة 56,785 :كيلومتر مربع .يمتد الساحل األطلسي على طول  56كلم فقط ،لكن البالد
الصغيرة تمتد على مساحة  540كيلومتر شمال الساحل.

ﱠ
ملخص :بقيت حكومة اإلياديما قائمة عبر التالعب باالنتخابات ،وانتشار انتھاك حقوق اإلنسان،
•
والقضاء على أي معارضة من خالل الخوف والفقر .كما ت ﱠم تھميش شعوب الجنوب سياسيًا .صلﱢ أن
تتغير قلوب القادة وأن يحل مكانھم أشخاص يخافون ﷲ ،ويحترمون الدستور ،ويعاملون كل شريحة
من شرائح المجتمع بعدل .وتجدر اإلشارة إلى أن جسد المسيح في "توغو" بدأ يتحد ضمن رؤيا
واحدة تھدف إلى بلوغ كل جزء من أجزاء أرضه  -وإلى أبعد من ذلك .صلﱢ أن يتم ھدم حواجز عدم
الثقة والمذھبية ،وأن يتم تأسيس حركة لتتميم المأمورية العظمى .كما أن ترجمة الكتاب المقدس تش ّكل
تحديًا كبيرًا أمام الخدمة .صلﱢ تحديدا ألجل إكمال ترجمة الكتاب المقدس إلى القابيه ،وھي إحدى
اللغتين اللتين يعتمدھما السكان األصليون ،واللتين يتم استخدامھما في المدارس .في الواقع ،توجد
على األقل ما بين  6لغات و 12لغة يجب أن تتم ترجمة العھد الجديد إليھا .رجا ًء ص ﱢل ألجل مالي

وغينيا ألنھما ستستضيفان غانا وليبيريا وساحل العاج وساو تومي وبرينسيبي في بنين في العام
.2013

تونس
•
•
•
•
•
•
•

عدد السكان 9.5 :مليون
المجموعات العرقية43 :
الديانة الرئيسية :اإلسالم
اللغات :العربية ،الفرنسية
غير المسيحيين%99.6 :
المسيحيون%0.4 :
المساحة 154,530 :كيلومتر مربع .ھي أرض جبلية وزراعية في الشمال ،وصحراوية في
الجنوب.

ﱠ
ملخص :في القرون السابقة ،كانت الكنيسة المسيحية منتشرة ،وخرّجت قادة أمثال ترتليان وسيبريان.
•
غير أن الشقاقات والھرطقات والفشل في ترسيخ المسيحية في الثقافة المحلية أو في ترجمة الكتاب
المقدس إلى اللغات المحلية باإلضافة إلى فتوحات الشعوب األجنبية وآخرھا اإلسالم ،وضعت ح ﱠدا
لذلك .اليوم ،يوجد حوالى  200مؤمن ملتزم من السكان األصليين،؛ غير أن نصف ھؤالء فقط يجتمع
60

بانتظام للعبادة .صلﱢ أن يتم تأسيس كنيسة حيّة ونامية مجددًا في ھذه األرض .فالمجتمع التونسي واحد
من المجتمعات األكثر تق ّد ًما وانفتاحًا في العالم العربي .كما أن معظم السكان ملتزمون باألحالم
العلمانية لكسب الثروات فيما أن مظاھر اإلسالم واضحة .صلﱢ أن يتم فضح الفراغ الديني ،والفتور
الروحي ،والمادية ،واستبدالھا بالجوع الروحي ليسوع .رجا ًء ص ﱢل ألجل مؤمني المغرب بينما نع ّدھم

للذھاب إلى تونس في العام .2013

أوغندا
•
•
•
•
•
•
•

عدد السكان 21.7 :مليون
المجموعات العرقية74 :
الديانة الرئيسية :المسيحية
اللغات :اإلنكليزية
غير المسيحيين%12 :
المسيحيون%88 :
المساحة 241,040 :كيلومتر مربع .األرض بمعظمھا خصبة ومروية جي ًدا.

ﱠ
ملخص :إن الخراب الذي ساد في عھد أمين وأوبوت الذي شابه الرعب المطلق والقتل والحرب
•
القبلية والفساد ،د ّمر بنية البالد االقتصادية واالجتماعية وسرّع من انتشار فيروس اإليدز .ويستلزم
استرداد العافية سنوات طويلة .صلﱢ أن يع ّم السالم  -في حرب أفريقيا الوسطى الدولية ،وفي االقتتال
الداخلي ما بين الجماعات اإلرھابية وعصابات السطو .صلﱢ أن تمارس الحكومة سلطانھا بصدق
واعتدال .على الرغم من أن مع ّدل اإلصابات آخذ في االنخفاض ،إن العائالت والمجتمعات مد ﱠمرة
بشكل كبير .ربما يبلغ عدد اإلصابات  3ماليين .ويوجد حوالى مليوني يتيم جراء اإليدز والحرب .يتم
إيواء الالجئين في مخيّمات عدة  -أكثر من  100ألف سوداني في الشمال ،وعدد كبير من
الكونغوليين في الغرب ،ومن الروانديين في الجنوب الغربي .كما أنه تم إرغام الجئين أوغنديين على
النزوح إلى مخيمات في المناطق المتضررة في الشمال الغربي .ھذا عبء إضافي كبير على البالد.

رجا ًء ص ﱢل ألجل مؤمني كينيا بينما نع ّدھم للذھاب إلى أوغندا في العام .2008

زامبيا
•
•
•
•
•
•
•

عدد السكان 9.1 :مليون
المجموعات العرقية96 :
الديانة الرئيسية :اإلسالم
اللغات :البنبا ،والنيانجا
غير المسيحيين%15 :
المسيحيون%85 :
المساحة 752,614 :كيلومتر مربع .بلد غير ساحلي مليء بالغابات في أفريقيا الوسطى.
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ﱠ
ملخص :قام الرئيس "تشيلوبا" بتكريس زامبيا  علنًا معتبرًا إياھا دولة مسيحية ،وذاك لدى تولّيه
•
منصبه في العام  .1991غير أن السلوك في الحياة العلنية جاء مخيبًا لألمل ،ال سيما بعد أن أصبح
كثيرون من رجال الحكومة أثرياء بكل تفاخر فيما يعيش نصف الشعب في فقر مدقع .صلﱢ أن تش ّكل
كلمة ﷲ القلوب والنظرة إلى العالم ،وأال يتم تشويه الديمقراطية ،والحطّ من شأن المسيحية أو حتى
رفضھا بسبب إخفاقات مماثلة .فقد يؤدي انتشار الفقر وعدم إحراز تق ّدم اقتصادي إلى اضطرابات
وإلى ما ھو أسوأ من ذلك .صلﱢ أن تعالج الحكومة المشاكل الكبيرة بصدق وشجاعة .فعبء الديون
الخارجية ھو من أكبر أعباء الديون في العالم ،وتأثير تف ّشي اإليدز على االقتصاد ھو من أسوأ
الحاالت في العالم .لقد تحرك روح ﷲ عبر البالد فآمن كثيرون بالمسيح في المناطق الحضرية ،وبين
الشبيبة المتعلمين ،كما أن العدد آخذ في التزايد في المناطق الريفيّة .رجا ًء ص ﱢل ألجل مؤمني أنغوال

بينما نع ّدھم للذھاب إلى زامبيا في العام .2010

زيمبابوي
•
•
•
•
•
•
•

عدد السكان 11.6 :مليون
المجموعات العرقية42 :
الديانة الرئيسية :المسيحية
اللغات :اإلنكليزية
غير المسيحيين%29 :
المسيحيون%71 :
المساحة 390,759 :كيلومتر مربع .ھي دولة غير ساحلية في جنوب وسط أفريقيا.

ملخص :تحتاج زيمبابوي إلى حكومة تخدم األ ّمة ً
ﱠ
بدال من تلك التي تحكمھا .صلﱢ أن يحدث تغيير
•
مبكر من دون االحتكام إلى العنف ،وأن يتم انتشال ھذه البالد من حافة االنھيار االجتماعي
واالقتصادي .ال سيما وأن معدل سوء التغذية والبطالة وخطر المعاناة من نقص في المواد الغذائية
يرتفع بسرعة ،ما ح ّول البلد إلى قنبلة موقوتة .كما أن كارثة اإليدز في زيمبابوي ھي واحدة من أسوأ
الكوارث في العالم .تك ُمن جذور المشكلة في إھمال الحكومة لألمر ،والنقص في موارد الرعاية
الصحية ،وفي تع ّدد الزوجات وامتناع المجتمع عن اتخاذ التدابير الصارمة المطلوبة .وتجدر اإلشارة
إلى أن  %25من الكبار كانوا يحملون الفيروس في العام  ،2000كما أن عدد األيتام ارتفع ليبلغ
حوالى المليون الواحد ) %9من عدد السكان( .ارتفع عدد الوفيات إلى  700في األسبوع ،إلى جانب
ھبوط سريع في االقتصاد ومتوسط العمر المتوقع .إن مشكلة البالد تحتاج إلى حل .أصبحت المزارع
التي يبلغ عددھا  4000مصدر  %90من الصادرات الزراعية ،واألغذية ،كما أنھا وفّرت فرص
عمل ألكثر من مليوني شخص .لكن الفوضى التي سببتھا الدولة عبر السماح لقدامى المحاربين
باحتالل  1600مزرعة قد تؤدي إلى طرد مئات اآلالف من عمال المزارع .صلﱢ أن تتم العودة إلى
سلطة القانون وأن يتم التوصل إلى ح ّل منصف .رجا ًء ص ﱢل ألجل مؤمني بتسوانا بينما نع ّدھم للذھاب

إلى زيمبابوي في العام .2014
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إثنتي عشرة دولة أفريقية محظورة
توجد دول أفريقية عدة لم تتم الكرازة باإلنجيل فيھا بعد ،لكن ثمة اثنتي عشرة دولة يتم تصنيفھا بالدول
"المحظورة"  -المعادية علنًا للمسيحيين واإلنجيل .ص ﱢل تحديدًا أن يُظھر ﷲ مجده من خالل شعبه في أفريقيا،
وأن تكون كلمته نورًا لھذه البلدان...

ُجزر القمر

يحظر على المسيحيين الشھادة عن المسيح في األماكن العامة ،كما أنه ال يُسمح للمؤمنين باالجتماع علنًا .وقد
عاش ھؤالء فترات من المضايقة واالضطھاد وحُرموا من امتيازات اجتماعية ومدنية عديدة.

الجزائر
خالل السنوات األخيرة ،تعرّض المسيحيون ألعمال عنف مارستھا "الجبھة اإلسالمية لإلنقاذ" ،وقد اشتھر
أعضاؤھا بالسير في الشوارع وذبح كل من ال يلبّي دعوتھم إلى األصولية اإلسالمية .الكرازة ممنوعة.

مصر
يمنح دستور البالد أفضلية للمسلمين ،وتتم معاملة المسيحيين على أنھم مواطنون من الدرجة الثانية ،وقد
حُرموا من التمثيل السياسي ومن الوظائف الرفيعة الشأن .وفي العام  ،1856منع قانون األمبراطورية
العثمانية بناء أي كنيسة أو ترميمھا أو حتى إعادة طليھا من دون الحصول على إذن من رئيس الجمھورية
المصري .وفي العام  ،2003ت ّم تعديل القانون وأصبح القرار يعود إلى الحكومات المحلية .وفي يناير
 2003أعلن الرئيس مبارك عيد الميالد )الواقع في  7يناير بحسب تقويم الكنيسة الشرقية( عيدًا رسميًا.
كانت تلك مبادرة أولى من نوعھا في مصر ،لكن ال يزال المسيحيون يتعرضون لھجمات من المتطرفين
ﱠ
إرغامھن
المسلمين الذين غالبًا ما ال يلقون عقابًا .كما أن بعض الفتيات المسيحيات تعرّضن لالغتصاب ثم ت ّم
على تزوج رجال مسلمين .وتعرضت أخريات للخطف واإلرغام على اعتناق اإلسالم .وتم تقديم إغراءات
ﱠ
اعتناقھن اإلسالم.
مالية لبعض الفتيات المسيحيات لقاء

إريتريا
في األعوام األخيرة ،قام مسيحيون أرثوذكسيون أثيوبيون راديكاليون إلى جانب نشطاء مسلمين بتكثيف
ھجماتھم على المسيحيين اإلنجيليين .وأمرت الحكومة اإليرترية الماركسية بإقفال كافة الكنائس البروتستانتية
عددا ً
المستقلة في شھر مايو  ،2002معلنة أن ً
قليال من الديانات ھو قانوني .وفي العام  2005أوقفت
الشرطة  20إنجيليّ في عرس مسيحي مقام في بيت خاص .وكان العروسان والمدعوون وثالثة رعاة ضمن
العشرين الذين رفضوا التوقيع على وثائق تنص على تخليھم عن إيمانھم .فتم سجنھم ومنعھم من التواصل
راع في إريتريا ،كما تم وضع
مع األصدقاء أو األقارب .ت ّم سجن أكثر من ألف إنجيليّ  ،ومن بينھم ٍ 17
كثيرين بينھم في مستوعبات للتخزين.
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أثيوبيا
في العام  ،1974فرضت الثورة تشكيل حكومة تتبع المبادئ الماركسية على البالد .فقام النظام باضطھاد
المسيحيين وسمح بتعزيز الحركة اإلسالمية .غير أن ھذا النظام الذي حكم بقبضة من حديد انتھى في العام
ّ
بشن حمالت
 ،1991ومنذ ذلك الحين ،تنعم البالد بحرية العبادة والكرازة .لكن بعد ذلك ،بدأ المسلمون
ضخمة ألسلمة أثيوبيا عبر الدخول إلى المناطق المسيحية برشوات وبرامج لبناء المساجد .وفي بلدة أالبا
)كوليتو( ،وقع المسيحيون اإلنجيليون ضحية اإليذاء الجسدي التعسفي ،ومصادرة ممتلكاتھم والعبث بھا،
واالبتزاز والخطف والزواج القسري ،والسجن غير القانوني.

ليبيا
الكرازة ممنوعة في ليبيا ،غير أن بعض الجاليات األجنبية تسعى إلى تبشير الليبيين ،لكن شبكة الشرطة
السرية تحول دون ذلك .ال يمكن للكتب المسيحية أن تدخل إلى البالد إال من خالل وسائل سرية.

موريتانيا
ال وجود لحرية المعتقد في ھذه الدولة التي حكمھا اإلسالم ألكثر من ألف سنة .كما أن دخول المواطنين إلى
منازل غير مسلمة ھو أمر غير قانوني ،وكل من يعترف بالمسيح يُحكم عليه باإلعدام بموجب القانون .ال
يُسمح باقتناء كتب مسيحية أو ببث برامج إذاعية مسيحية .كما تبذل الحكومة جھدًا كبيرًا إلبقاء المسيحية بعيدة
عن الشعب.

المغرب
ال يمكن االعتراف بكنيسة مغربية تضم مسلمين سابقين ،ويُسمح بوجود مجموعات دينية أخرى ما دامت
خدمتھم تقتصر على الجاليات األجنبية .وقد عانى كثيرون جراء نبذ العائلة لھم ،وخسارة وظائفھم ،والسجن
بسبب إيمانھم .لكن القلوب تميل نحو إنجيل المخلّص المحب .ولما انزعج ملك المغرب من اإلرھاب
اإلسالمي ،أراد أن يكون للمسيحية نفوذ في البالد.

نيجيريا
في الماضي ،ت ّم تفضيل اإلسالم على المسيحية .وكان يتم تطبيق الشريعة اإلسالمية في  12والية تسكنھا
أغلبية مسلمة في نيجيريا الشمالية .يأمل رجال الدين المسيحيون أن تستمر حكومة "أوباسانجو" في اتخاذ
إجراءات صارمة ضد التطرﱡ ف اإلسالمي .لكن في العام  ،2005ظل العنف ضد المسيحيين مستمرًا ،فتم قتل
المسيحيين؛ وحرق الكنائس والمدارس والمنازل ومراكز العمل المسيحية وتدميرھا .لكن الحكومة تغاضت
عن األمر.

الصومال

س في أجزا ٍء عدة من البالد .فلقد ت ﱠم قتل عدد
تش ّكل الشركة بين المؤمنين خطرًا ال سيما وأن االضطھاد قا ٍ
كبير من المؤمنين ،وت ﱠم إدراج أسماء كثيرين على الئحة المطلوبين لإلعدام.
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