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 ٢٠٢٠يف اعم  رايع كنيستكطرق للصالة من أجل  ٥
 نيكوالس باتز�جبقلم 

خطئ يف بعض األحيان باتلفك� يف أن أ�رث مَ رايع كنيسةبصفيت 
ُ
ن دليهم مَ  من �تاجون لصاليت يف الكنيسة ه، أ

يف وقت أو قلنا فكرنا  ننا مجيًعامع أنفسنا، فإ صادق�ا كنَّ  ذانه إأ صور . أتةة ملحوظ ة أو جسديَّ روحيَّ نقاط ضعف 
أن ب نقر، فاألمر يصح تماًما أن جهةإىل الكث� من الصالة". من حًقا : "فالن الفال� سيحتاج من قبيلشيئًا  ما

مع ذلك، ، ومن جهة أخرى صلواتنا.  �تاجون �شدة إىل ملحوظةضعف  يعانون من نقاطإخوتنا وأخواتنا اذلين 
عكس ما قد يفرتض ىلع  صلواتنا.  ماسة إىل  اجة  أيًضا حبص اذلين أعطاهم اهللا أ�رث املواهب وانلعم هم  فإن األشخا

 صلوات القد�س�.إىل اجة ماسة حبام اإل�يل هم ابلعض، فإن خدَّ 

العالم  ذلك، فإنلسهام امللتهبة للرش�ر. باإلضافة إىل ل هدفًاصلوات القد�س� ألنهم دائًما إىل القساوسة �تاج 
أحد أساتذيت يف لكية الالهوت قائالً: "إن اخلدام دليهم عالمة اهلدف  أوضحدهسهم يف أقرب فرصة. و�ما  �سعة إىل

 الكنيسة  داخل إطارللقساوسة  هذه حقيقة واقعيَّة  لألسف،   .ملصقة ىلع ظهورهم، وتوجد آثار أقدام ىلع صدورهم"
 ة.املحليَّ 

. من أجلهمإىل صالة شعب اهللا  باستمرارالقساوسة  �تاجيف ادلاخل واخلارج،  ةمن املعارضة والصعو� الكث�مع 
من خراف املسيح وهو ُعرضة نلفس  أيًضاهو ف. واتهصلإىل الرعية بقدر ما �تاجون هم  إىل صلواتالرايع �تاج 
 ةمخس  إيلكقساوسة،  من أجل الاليت يم�ن للمرء أن يص� بها  ياء  العديد من األش   يف ح� أن هناكالضعف.  نقاط  

 :واضحة أقسام كتابيَّة

 :ة من العالم، واجلسد، والشيطانمن أجل محايتهم الروحيَّ  صلِّ  -١
)، ١١صموئيل    ٢داود وقتله (  ا)، أو زن١٢-٧:  ٢٠ى إىل رض�ه للصخرة (العدد  سواء اكن غضب موىس اخلاطئ اذلي أدَّ 

)، ٢١-١١: ٢) واإلن�ار العم� للترب�ر باإليمان وحده (غالطية ٧٥-٦٩: ٢٦ن�ار سمعان بطرس للرب (مىت إأو 
ام اذلين من اخلدَّ   كب�عدد    هناكالشيطان.    ضعبالعالم، و  اعتداءاتضعف اجلسد، و  يواجهون حقيقةام  فإن اخلدَّ 

ام الشيطان قد وضع خدَّ  نظًرا ألنالعار ىلع اسم املسيح. جلبوا اخلاطئة عرب تار�خ الكنيسة وسقطوا يف املمارسات 
 — ة لللكمةأن كرامة اهللا ىلع املحك �شلك مضاعف يف أي خدمة علنيَّ �ما  و —  اإل�يل (واعئالتهم) نصب عينه

 الشيطان. وأاجلسد،  وألم، فر�سة للعا أرس راعتهمو راعتهمأعضاء الكنيسة أن يصلوا أال �سقط  يجب ىلعف
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 :للعالم والشيطان اجلسديَّةمن اهلجمات  من أجل �اتهم صلِّ  -٢
 رساحه  من أجل إطالق  ىلع الصالةع املؤمن� يف فيليب  حراسة السجن يف روما، شجَّ  وجود الرسول بولس حتت أثناء

 ِّ�
َ
ْعلَمُ  عندما كتب هلم قائالً: "أل

َ
نَّ  أ

َ
  يِل  يَُؤوُل  هَذا أ

َ
: ١الَْمِسيِح" (فيليب  �َُسوعَ  ُروِح  َوُمَؤاَزَرةِ  بَِطلْبَتُِ�مْ  َخَالٍص  إِىل

َكنِيَسةُ �سجن ه�ودس أن قام  ). بعد١١-٩: ١كورنثوس  ٢انظر أيًضا  ؛١٩
ْ
 تَِص�ُ  َفاَكنَْت  سمعان بطرس، نقرأ أن: "ال

  بِلََجاَجةٍ  َصالَةٌ  ِمنَْها
َ

ْجِلِه"  ِمنْ  اهللاِ  إِىل
َ
�شبه خروج شعب اذلي من السجن  �اته). و�عد ٥: ١٢ الرسل (أعمالأ

. �اتهيف الصالة من أجل  ونلوقا أن بطرس جاء إىل ابليت حيث اكن اتلالميذ مستمر أخربناإرسائيل من مرص، 
 جزئيًّا. ادم من األذى �سبب صالة القد�س�ىلع �اة اخلهذا مثال آخر 

 :لنرش اإل�يل األبواب هلمتنفتح  أنمن أجل  صلِّ  -٣
ي  الَْمِسيِح،  �رِِسِّ   نِلَتلََكَّمَ   لِلالَْكَِم،  بَابًا  نَلَا  الرَّبُّ   الكنيسة أن تص� "يِلَْفتَحَ طلب من  أهل كولويس،  إىل    ة بولسرسال  يف ِ

َّ
 اذل

ْجِلهِ   ِمنْ 
َ
نَا  أ

َ
يًْضا" (كولويس    ُموَ�ٌق   أ

َ
ىلع صلوات شعب اهللا. بهذه الطر�قة، ا  �يل جزئيًّ نتشار اإلا�اح  يعتمد  ).  ٣: ٤أ

اللكمة،   لنرشاملدعو  يف اجلسد  ليس الشخص الوحيد    ىلع الرغم من أنه.  الرايع�يل مع  �شرتك الكنيسة يف خدمة اإل
ِ "يك يعمل دليه دعوة فر�دة  هإال أن الصالة ليك  من خالل ىلع إ�از هذا العمل و�ساعده القد�س�". َ�َمل الُْمبرَشِّ
 .الَْمِسيِح" �رِِسِّ  نِلََتلَكَّمَ  األبواب "لِلالَْكَِم،الرب يفتح 

 :قوة للوعظ باإل�يلالشجاعة والهلم  ي�ونأن من أجل  صلِّ  -٤
 �شجاعةام ليك �ظى اخلدَّ  خلدمة اللكمة، �ب ىلع شعب اهللا أن يص� من أجل فتح األبواب باإلضافة إىل الصالة  

 ُ�ْعَطى كنيسة يف أفسس، طلب منهم أن يصلوا من أجله "لِيَكْ الرسول بولس إىل المن الروح القدس. عندما كتب 
تِتَاِح  ِعنْدَ  الَكَمٌ  يِل 

ْعِلمَ  فَِ�، افْ
ُ
يِل" (أفسس  �رِِسِّ  ِجَهاًرا أل ِ

ْ
 بعدد من طالعن  معروفةقصة  هناك). ١٩: ٦اِإل�

 ، قابلهمالقصة كما تروي . سربجنتشارلز ل سماع عظةويلتان تابرنالك يف نلدن لاجلامعة اذلين ذهبوا لز�ارة مرتو�
ا إذاسأهلم  ثمابلاب وعرض أن ير�هم املاكن.  ندع سربجن الكنيسة (غرفة �طة تدفئة  رؤ�ةاكنوا ير�دون  عمَّ

اهللا ىلع اخلدمة وىلع  تئات من انلاس يصلون من أجل بر�املاألسفل حيث رأوا  طابقأخذهم إىل الف). لتسخ�ا
"! يم�ن للمؤمن� �طة اتلدفئة" أسماه. إن اجتماع شعب اهللا للصالة ألجل خدمة اللكمة هو ما سربجن ةعظ

 لصالة ليك يُعطوا الشجاعة والقوة يف الوعظ باإل�يل.من خالل اام اخلدَّ  مساعدة

 :فهمالكمة واحلأن ي�ون دليهم روح من أجل  صلِّ  -٥
أن يُعطى احلكمة الالزمة للمشورة، يلعرف مىت يواجه، ومىت  واإل�يل ه خلادمحلاًحا إاالحتياجات أ�رث أحد 
ا حتياج شامل ومتكرر. يواجه اخلادم يوميًّ ا. هذا لشعب الكنيسةدة املحدَّ الرعو�َّة  االحتياجات ط، ومىت يم�ِّ يتوسَّ 
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ِْكَمةِ  املسيح. قيل عن �سوع أن "ُروحُ إىل حكمة �شدة �تاج  �سببها خاصةحتديات 
ْ
َفْهِم، احل

ْ
 الَْمُشوَرةِ  ُروحُ  َوال

ةِ"  ُقوَّ
ْ
للكنيسة كلك إن  الرضرنفس الروح. �دث الكث� من إىل ام املسيح خدَّ �تاج ). ٢: ١١عليه (إشعياء  حلَّ َوال

ون من هذه احلكمة يمكنهم أن ن �ستفيدتلحديات اليت يواجهها. مَ ا اليت تتناسب معلم �سلك اخلادم باحلكمة 
 ة من السماء عليه.�ساعدوا اخلادم عن طر�ق استداعء هذه الرب�ة اإلهليَّ 

 

مدونة  وهو ي�تب يف .)Reformation 21هو مدير حتر�ر �لة () Nick_Batzig@( نيكوالس باتز�جالقس 
)Christ on Feeding.( 
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