 18شيء تصلي به ألجل كنيستك
جوناثان ليمان

الحظت من قبل ،وأنت تق أر في كتابك المقدس ،كيف يصلي بولس صلوات غنية ومشبعة بفكر الملكوت
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• ألجل الكنيسة في كولوسي" :لَم َن َز أل مصلين و َ ِ
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• ألجل الكنيسة في أفسس"َ :ال أ ََز ُ
صَل َواتيَ ،ك أي ُي أعطَي ُك أم إَِلهُ َربَنا َي ُسو َ
ال َشاك ًار أل أ
َجل ُك أمَ ،ذاك ًار إِيا ُك أم في َ
ِِ
ِ
يح ،أ َُبو ٱأل َم أج ِدُ ،رو َح ٱأل ِح أك َم ِة و أِ
أيضا -14 :3
ٱأل َم ِس ِ
ٱْل أع ََل ِن في َم أع ِرَفته" (أفسس 17-16 :1؛ انظر ً
َ
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• ألجل الكنيسة في رومية (رومية  ،)33-14 :15والكنيسة في فيلبي (فيلبي .)11-9 :1
أيضا الكتاب الرائع للمؤلف دون كارسون ()Don Carson
أيضا في الكتاب المقدس .انظر ً
قطعا ،هناك المزيد ً
ً
حول هذا الموضوع:
Don Carson, Praying with Paul: A Call to Spiritual Reformation (Baker).
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أيضا منهاج الدراسة في مجموعات الخاص بهيئة ائتَلف اْلنجيل (:)TGC
وانظر ً
TGC, Group study curriculum (LifeWay).

قد المسيرة:
من السهل إلى حد ما أن نصلي ألجل أنفسنا ،وعائَلتنا ،وأصدقائنا .لكن كيف يمكن أن نتعلم أن نصلي بأشد
ح اررة وبشكل مستمر ألجل كنائسنا المحلية؟
أيضا.
أوًال ،نحتاج فقط أن نبدأ في فعل هذا — وأن نشجع آخرين ً
كي نساعدك على هذا ،إليك  18شيء يمكنك أن تصلي به ألجل كنيستك .ال تتسم هذه األشياء بالغنى بقدر
لست كاتب وحي).
صلوات بولس ،وهذا ألنني أردت أن أُبقيها بسيطة وقصيرة لتناسب مساحة تغريدة (وألنني ُ
ولكن ،ربما يمكنك طباعة هذا المقال ،والصَلة يوميًّا ألجل أمرين أو ثَلثة من القائمة طوال األسبوع القادم —
ربما في وقت خلوتك الشخصية ،أو ربما على طاولة العشاء مع عائلتك.
أيضا ،فكر في َنسخ صلواتك المفضلة من هذه ونشرها على موقع الفيسبوك أو تويتر ،مست ِه ًَل إياها بعبارة
ً
"صل ألجل كنيستك ."... :ليس بالضرورة أن تنسبها إلي أو لهيئ ة ائتَلف اْلنجيل ،فإن المساحة لن تسمح
بهذا ،وليس هذا هو الغرض .بل الغرض هو أن تستخدم منبر التواصل االجتماعي كي تشجع اآلخرين على
الصَلة ألجل كنائسهم.
يوما ما في المجد سنتمكن من رؤية كل الخير الذي حققه مؤمنون أصروا على أن يصلُّوا ألجل
من يعَلم؟ ربما ً
كنائسهم.
ما هي األشياء التي ينبغي أن تصلي ألجلها؟
 -1أن نختبر الوحدة في وسط التنوع واالختالف — أي أن نحب َم ن ال يوجد بيننا وبينهم أي شيء مشترك
سوى اْلنجيل.
ًّ
ًّ
وعاديا من الحياة المسيحية.
طبيعيا
صنع تَلميذ جزًءا
 -2أن تتكون ثقافة تلمذة ،حيث ُي َ
عتبر ُ
 -3أن يستخدم شيوخ أمناء الكتاب المقدس في تدريب األعضاء في عمل الخدمة.
 -4أن ينشأ جوع لدراسة اإلنجيل بين األعضاء ،حتى يتسنى لهم توجيه وحماية بعضهم البعض فيه.
أمر طبيعيًّا.
 -5أن تصير العالقات النقية والجادة ًا
 -6الكرازة بكلمة اهلل — أن تكون دقيقة كتابيًّا ومشبعة بالروح القدس.
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 -7أن يظل الشيوخ بال لوم ،حافظين أنفسهم من التجارب ،ومن الرضا عن النفس ،ومن األوثان ،ومن محبة
العالم.
 -8أن تعلم ترانيم الكنيسة األعضاء أن يعترفوا ،وينوحوا ،ويسبحوا بحسب الكتاب المقدس.
 -9أن تكون صلوات الكنيسة ممتلئة بالطموح الكتابي ،واألمانة ،واالتضاع.
 -10أن يجتهد األعضاء البالغون لتلمذة المراهقين ،وليس فقط أن يتركوا هذا للبرامج.
 -11أن ينمو المعلمون الرئيسيون للكنيسة في تكريسهم لكلمة اهلل ،حتى في الخفاء ،حين ال يشاهدهم أحد.
 -12أن تنمو الكنيسة في تميزها عن العالم في المحبة والقداسة ،في الوقت ذاته الذي تتواصل فيه مع َمن

هم من خارج.

 -13أن يكرز األعضاء باإلنجيل هذا األسبوع — وأن يشهدوا المزيد من اختبارات اْليمان!
 -14أن يكون األعضاء مستعدين لالضطهاد ،متذكرين أن يحبوا ،وال يلعنوا ،مضطهديهم.
 -15أن تتالشى اآلمال في التغيير السياسي بسبب الرجاء في السماء.
وباذال.
ومستمر،
ًا
 -16أن يكون العطاء أمي ًنا ،وبسرور،
ً
يدخلها من قبل.
 -17أن يستخدم المزيد من األعضاء وظائفهم لتوصيل اْلنجيل إلى أماكن لم ُ
 -18أن يكون األعضاء صالحين ويعملون الصالح في أماكن عملهم هذا األسبوع.
هل يتبادر إلى ذهنك شيء لم أذ ُكره هنا؟ صل به إذن وتكلم عنه! ليست هذه هي "القائمة الرسمية" عن أهم
 18شيء تصلي ألجله ،بل هي ببساطة نتاج فكر ٍ
رجل كان يجلس في مكتبه.
جميعا في الصَلة بأشد ٍ
أيضا
لكن الغرض من هذا هو أن نبدأ
عزم واصر ٍار ألجل كنائسنا ،وأن نشجع اآلخرين ً
ً
على فعل الشيء ذاته.

3

