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 صالة يسوع ألجلنا 

 رسنس ا ريك ب بقلم ب 

عين بعض من القساوسة واملرشدين الروحيني بأن أج  د يف لكمة اهلل آيًة تكون "شعار حيايت"، بعد إيماين باملسيح، شجَّ
وتمثل قنااعيت يف احلياة ومشاعري جتاه اهلل. حاولُت لسنني عديدة أن أجد اآلية املناسبة. ويف بعض األحيان، كنُت  
أظن أين وجدتُها، لكن بعد ذلك، ولألسف الشديد، لكما واصلُت دراسة الكتاب املقدس، اكنت آية أخرى حتلُّ 

حليايت. وأخرًيا، توصلُت إىل أن حبيث الطويل عن آية تكون شعاًرا حليايت يبدو أنه بال جدوى. فربما   حملها كشعار  
ال تصري دلي ىلع اإلطالق آية تكون شعاًرا حليايت. وكنُت أشعر دائًما ببعض الغرية من أصدقايئ اذلين دليهم آية  

ن يوًما ما، وقبل أن يأخذين   الرب إىل موطين األبدي، من العثور ىلع هذه اآلية. شعاًرا حلياتهم. لكن ربما أتمكَّ

لكنَّ املشلكة أعمق من ذلك. فال يتوقف األمر عند عدم عثوري ىلع آية تكون شعاًرا حليايت، بل ليس دليَّ أيًضا  
فيها  اليت سمعين  املرات  أو حىت أصحاح ُمفضل. ال أستطيع أن أحيص عدد  املقدس،  الكتاب  ل من  ُمفضَّ سفر 

".  أعضاء ك نيسيت أقول: "هذه اآلية يه واحدة من اآليات )أو األصحاحات، أو املقاطع، أو األسفار( املفضلة دليَّ
ر ىلع حنو أفضل حىت   ومع أن لكُّ الكتاب املقدس ليس متماثاًل، اكتشفُت بمزيد  من ادلراسة أنين رصُت أفهم وأقدِّ

 يغ، مثل سالسل األنساب أو املقاطع احلافلة باألعداد. تلك املقاطع الكتابية اليت لم أكن أقدرها قباًل كما ينب

ومع ذلك، ربما اكن أكرث وقت اقرتبُت فيه كثرًيا من اكتشاف أصحايح املفضل يف الكتاب املقدس هو منذ اثين  
عرشة سنة، عندما طلب مين باملر روبرتسون، صدييق العزيز، أن أليق سلسلة من املحارضات ملدة أسبوع يف لكية 

ت األفريقية بمدينة اكمباال يف دولة أوغندا. وَطلَب مين آنذاك أن أعلِّم عرب أصحاح ُمفضل دليَّ من الكتاب  الالهو
، اذلي حيوي صالة ربِّنا يسوع، يساعد  17املقدس. فأوضحُت هل أنه ليس دليَّ أصحاح مفضل، لكين أرى أن يوحنا  

خص املسيح وعمله، والهوت اخلالص بوجه اعم، وإرسايلة  املؤمنني يلدركوا جمد إهلنا الواحد يف ثالثة أقانيم، وش 
اهلل، ووحدة الكنيسة ونقائها، واحتادنا باملسيح، وحمبة ربنا اخلاصة جتاه شعبه املختار. وافق د. روبرتسون ىلع ذلك.  

الهوت،  واكن األسبوع اذلي قضيناه أنا واعئليت يف مزنل اعئلة روبرتسون، نتحاور يف الكتاب املقدس، ويف علم ال
لة يف حيايت.17والكنيسة، ونُعلِّم عرب يوحنا   ، هو واحد من األسابيع املفضَّ

لة يف الكتاب املقدس.    17إن الصالة الكهنوتية اليت نقرأها يف يوحنا   عة واملفصَّ يه واحدة من أكرث املقاطع املوسَّ
يين، وحييص مجيع املؤمنني اآلخرين عرب  وفيها نسمع ربَّنا يسوع وهو يصيل ألجلنا. وكما اكن إبراهيم حيصيك، وحيص

، هكذا اكن يسوع يصيل ألجلك وألجيل وألجل مجيع اذلين  15اتلاريخ فيما اكن حييص عدد انلجوم يف تكوين  
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[، ويف حمرضه، نعلم أن ربَّنا يسوع  coram Deoسيؤمنون به بواسطة لكمات الرسل. وبينما نعيش أمام وجه اهلل ]
 زال يصيلِّ ألجلنا ايلوم فيما حنن منتظرون جميئه ثانيًة.صَّلَّ ألجلنا، وأنه ال ي

 

ويل النرش بهيئة ؤهو كبري راعة كنيسة سان أندروز بمدينة سانفورد، والية فلوريدا، وهو كبري مس ريك بارسنس  ب د.  
ر بمجلة تخدمات يلجونري  Why  . وهو مؤلف الكتاب بعنوانخدمات يلجونريوك، ومعلِّم زميل يف هيئة  تلوبي، وحمرِّ

Do We Have Creeds? )"لَم دلينا قوانني إيمان؟"( . 

 

 .تيبوتلوك  تم نرش هذه املقالة يف األصل يف جملة
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