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 كنيستك به ألجلشيء تصلي  18
 جوناثان ليمان

 

 

 

 

 

 

 

 بفكر الملكوتعة ومشب   ةغني  ي بولس صلوات تقرأ في كتابك المقدس، كيف يصل   الحظَت من قبل، وأنتهل 
 ألجل الكنائس؟

ُر ٱل ِذي • َمأ : َأنأ ُيَؤه َلُكمأ ِإَلهَُنا  ألجل الكنيسة في تسالونيكي: "ٱألأ ِلِه ُنَصل ي َأيأًضا ُكل  ِحيٍن ِمنأ ِجَهِتُكمأ أِلَجأ
يَماِن ِبُقو ٍة" ) ََلِح َوَعَمَل ٱْلِأ َل ُكل  َمَسر ِة ٱلص  َوِة، َوُيَكم  تسالونيكي  1؛ انظر أيًضا 11: 1تسالونيكي  2ِللد عأ

1 :9-13). 
َتِلُئوا ِمنأ َمعأِرَفِة َمِشيَئِتِه، ِفي ُكل  ألجل الكنيسة في كولوسي: "َلمأ نَ  • ِلُكمأ َأنأ َتمأ َزلأ ُمَصل يَن َوَطاِلِبيَن أِلَجأ

، ِفي ُكل  ِرًضى، ُمثأِمِريَن ِفي ُكل  َعَمٍل َصاِلٍح، َونَ  ُلُكوا َكَما َيِحقُّ ِللر ب  ، ِلَتسأ َمٍة َوَفهأٍم ُروِحيٍّ اِميَن ِفي ِحكأ
 .(10-9: 1ولوسي َمعأِرَفِة ٱهلِل" )ك

، َذاِكًرا ِإي اُكمأ ِفي َصَلَواِتي، َكيأ ُيعأِطَيُكمأ ِإَلُه َرب نَ  • ِلُكمأ ا َيُسوَع ألجل الكنيسة في أفسس: "اَل َأَزاُل َشاِكًرا أِلَجأ
ََلِن ِفي َمعأِرَفِتِه" )أفسس  عأ َمِة َوٱْلِأ ِد، ُروَح ٱلأِحكأ -14: 3ا ؛ انظر أيضً 17-16: 1ٱلأَمِسيِح، َأُبو ٱلأَمجأ

21.) 
 (.11-9: 1(، والكنيسة في فيلبي )فيلبي 33-14: 15ألجل الكنيسة في رومية )رومية  •

 (Don Carson) دون كارسون للمؤلفع الكتاب الرائأيًضا في الكتاب المقدس. انظر  ا، هناك المزيد أيًضاقطعً 
 حول هذا الموضوع:

Don Carson, Praying with Paul: A Call to Spiritual Reformation (Baker). 

https://www.amazon.com/Praying-Paul-Call-Spiritual-Reformation/dp/080109710X/?tag=thegospcoal-20
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 (:TGCهيئة ائتَلف اْلنجيل )الخاص بمنهاج الدراسة في مجموعات أيًضا انظر و 
TGC, Group study curriculum (LifeWay). 

 :د المسيرةق  

 بأشدي نصل   أنتعلم نلكن كيف يمكن أن ي ألجل أنفسنا، وعائَلتنا، وأصدقائنا. صل  أن ن إلى حد مامن السهل 
 ألجل كنائسنا المحلية؟ وبشكل مستمرحرارة 

 ع آخرين أيًضا.ن نشج  وأ —أن نبدأ في فعل هذا فقط أواًل، نحتاج 

بقدر  بالغنىهذه األشياء  ال تتسمكنيستك.  به ألجلشيء يمكنك أن تصلي  18هذا، إليك  على كي نساعدك
(. كاتب وحي )وألنني لستُ  لتناسب مساحة تغريدة وقصيرةبسيطة  بقيهاأُ بولس، وهذا ألنني أردت أن  صلوات
 — القادم طوال األسبوع القائمةألجل أمرين أو ثَلثة من يوميًّا طباعة هذا المقال، والصَلة  يمكنك، ربما ولكن

 العشاء مع عائلتك. طاولةربما في وقت خلوتك الشخصية، أو ربما على 

بعبارة  ًَل إياهامستهِ موقع الفيسبوك أو تويتر،  هذه ونشرها علىمن لة صلواتك المفض   سخنَ ر في أيًضا، فك  
تسمح  ة ائتَلف اْلنجيل، فإن المساحة لنأن تنسبها إلي  أو لهيئليس بالضرورة ألجل كنيستك: ...".  "صل  

على ع اآلخرين واصل االجتماعي كي تشج  أن تستخدم منبر الت بهذا، وليس هذا هو الغرض. بل الغرض هو
 .الصَلة ألجل كنائسهم

ألجل  أن يصلُّوا أصروا علىمؤمنون  حققهكل الخير الذي  سنتمكن من رؤيةم؟ ربما يوًما ما في المجد من يعلَ 
 كنائسهم.

 ما هي األشياء التي ينبغي أن تصلي ألجلها؟

شيء مشترك أي  وبينهم بيننان ال يوجد أن نحب مَ أي  — أن نختبر الوحدة في وسط التنوع واالختالف -1
 .اْلنجيل سوى

 .من الحياة المسيحية اوعاديًّ  اطبيعيًّ  اجزءً نع تَلميذ ُيعتَبر صُ حيث  ذة،ن ثقافة تلمأن تتكو   -2

 .عمل الخدمة فياألعضاء  في تدريبالكتاب المقدس  ستخدم شيوخ أمناءأن ي   -3

 .بعضهم البعض فيه توجيه وحمايةى لهم األعضاء، حتى يتسن   بين لدراسة اإلنجيل أن ينشأ جوع   -4

 .أمًرا طبيعيًّا جادةالو  النقية العالقاتأن تصير  -5

 بالروح القدس. ومشب عةأن تكون دقيقة كتابيًّا  — بكلمة اهللة ز الكرا -6
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محبة من األوثان، و من الرضا عن النفس، و من من التجارب، و  أنفسهمحافظين ، ل الشيوخ بال لومأن يظ -7
 العالم.

 بحسب الكتاب المقدس. ويسب حوا، وينوحوااألعضاء أن يعترفوا،  ترانيم الكنيسة مأن تعل   -8

 تضاع.اال، و واألمانة، الكتابي بالطموح ممتلئة صلوات الكنيسة تكونأن  -9

 .للبرامج هذاليس فقط أن يتركوا و ، أن يجتهد األعضاء البالغون لتلمذة المراهقين -10

 .أحد يشاهدهمحين ال في الخفاء، ، حتى لكلمة اهلل تكريسهممون الرئيسيون للكنيسة في المعل   ينموأن  -11

ن مَ مع  فيه تتواصلفي الوقت ذاته الذي في المحبة والقداسة،  زها عن العالمفي تمي  أن تنمو الكنيسة  -12
 .خارجهم من 

 وأن يشهدوا المزيد من اختبارات اْليمان! —هذا األسبوع  أن يكرز األعضاء باإلنجيل -13

 يلعنوا، مضطهديهم.رين أن يحبوا، وال ، متذك  مستعدين لالضطهاداألعضاء  يكونأن  -14

 .في السماءالرجاء  سببب التغيير السياسياآلمال في  تتالشىأن  -15

 .وباذاًل ، ومستمًراسرور، بو ، أميًناأن يكون العطاء  -16

 .لها من قبلاْلنجيل إلى أماكن لم يدخُ  لتوصيل أن يستخدم المزيد من األعضاء وظائفهم -17

 .هذا األسبوع عملهمفي أماكن  صالحال ويعملونأن يكون األعضاء صالحين  -18

 عن أهمرسمية" القائمة ال" هي ! ليست هذهوتكل م عنه إذن به هنا؟ صل   رهأذكُ لم  هل يتبادر إلى ذهنك شيء  
 كان يجلس في مكتبه.رجٍل بل هي ببساطة نتاج فكر  تصلي ألجله،شيء  18

صراٍر في الصَلة  جميًعا نبدأالغرض من هذا هو أن لكن  ع اآلخرين أيًضا ألجل كنائسنا، وأن نشج  بأشد عزٍم وا 
 .ذاته الشيء على فعل

 


