
الر٣١ـالة س     
 

  ولةولةــة المقبة المقباعاعــالشفَالشفَ
 

(Arabic - Accepted intercession) 
 

 ـولةـولةاعة المقباعة المقبــالشفَالشفَ: موضوعه موا الييثنَدح.. أحبائى
 

 :نقرأ العددين الحادى والثالثين والثانى والثالثين  إنجيل لوقا األصحاح الثانى والعشريننوِم
  

  ىى ولكنِّ ولكنِّ....نطِةنطِةالِحالِح كَ كَبلكمبلكمررغَغَ ي يىىكك ِل ِل طلبكم طلبكمطانطانيي هوذا الشّ هوذا الشّ....انانععمم ِس ِس..ننااععمم ِس ِس::بب الر الروقاَلوقاَل" 
طلبِم ِمتُتُطلب نجِلجِلأأ  نكىىكك ِل ِلكال ي إإى ى فنَفنَ ال ييميمانكنتَنتَأأوو  ....انكمتى ر متى ر ججعتَتَعثب إإ  تْتْ ثبخوخوتك١.""تك 

 

 إناإلنسان ينتقل بهط الكلمات هى اختبار ة فى أبس المسيحي ملكة الظلمة  مملكةِمنِت إلى ملكو تدعى م
 ىعدفي ملكوِت اهللا  أما بتبعية.. إلى العالم الحاضرمنتسباًفى حوزه إبليس   اإلنسانكوني مملكة الظلمة بتبعيةف ..اهللا

 البشر منساقين وراء تعاليم هى ليست ديانة كسائر األديان األخرى التى يعتنقها المسيحية.. د اهللا أوالتابعوها
  ٢.روقُ لإلنسان فيبذل قصارى جهده كى ينجح فى تطبيقها كمنْهج لحياِته وليست هى مبادئ ت..وصايا الناس

 

 اإلغراءات ن بقيوِدإنّهم مقيدو ..هعون لمشيئِتخض ي ألنّهم أوالد أبليسيدعونتابعوها مملكة الظلمة  
ة والشهوات الجةالعالميو سدينهايتهم العذاب األبدىهعدة إلبليس ومالئكِت فى نار م.. و فتابعوه ملكوتُ اهللاا أمهم 

يخضعون لمشيئة اهللا  اهللاأوالد..يسكن الروح و  اهللا فيهم روح ثمرفى سفر ة أسماؤهم مكتوب..هم فى سلوِكيظهر 
 ةها البهي بأمجاِد للتمتع السماءه إلىع ليأخذهم م ثانيةخلصهم الذى سيأتىم فى المسيح يسوع  ثابتٌرجاؤهموالحياة 
  ٣ . األطهار والقديسين األبرار المالئكِة مع.. اآلبدينإلى أبِد

 

 سوى  وسيلٍةِمن ليس : الجواب.. النور؟ملكِة الظلمة إلى مملكِة مِمن الوسيلة لننتقَل  ما:وقد يسأل سائل 
أننتبع  نقاَلم ع ه نفِسن: "أنا هو نورالعالم  العالم أنا هو نور نمنمي ي تبعنى فال يمشى فى الظلمِةعنى فال يمشى فى الظلمِةتببل يكون بل يكون له نور لقد جاء  ."الحياةالحياة   له نور

 ب لرؤساء الشعب اليهودى وشيوخ إسرائيل عن الربسفر أعمال الرسل األصحاح الرابع قول بطرس الرسول
يسليس بأحٍدليس بأحٍدوو" :وعغيره الخالص غيره الخالص ....ألن ا ا ليسَِ ليسَِ ألن سمآخر تحتَ آخر تحتَسم السماء قد أع طِِط السماء قد أعى بينى بينالناس به ينبغى أن الناس به ينبغى أن نخلص نخلص ".. 

الشيطان كما أن  ..نا بملذاتهاءغر يحاول إ الذى فى العالمزلنا نعيشُ  فما..ةضين للخطيعرنا مننا لس أيعنى هذا وال
 ٤ .هلطاِننا إلى ساته ليعيد قوستخدما كّل مما بوسِعِه  كّليبذُل

 

  يقول فى رسالته األولى األصحاح األولالرسول  يوحناإن : "إنأنفسنا  أنفسنا  قلنا إنه ليس لنا خطية نضُل قلنا إنه ليس لنا خطية نضُلإن 
 ستهّل وفى م.." إثم إثم كّل كّلنننا ِمنا ِمطهرطهر لنا خطايانا وي لنا خطايانا وي حتى يغفر حتى يغفر وعادٌل وعادٌلعترفنا بخطايانا فهو أمينعترفنا بخطايانا فهو أمين ا ا إن إن.... فينا فينالحقّلحقّوليس اوليس ا

 عند اآلب  عند اآلب  فلنا شفيع فلنا شفيع أخطأ أحد أخطأ أحد وإن وإن....تخطئواتخطئوا   إليكم هذا لكى ال إليكم هذا لكى الأوالدى أكتبأوالدى أكتب  يايا": ه يقولالِت رسِمناألصحاح الثانى 
يسوعيسوعالمسيح المسيح البار البار وهو كفار خطاياناخطاياناة لة ل وهو كفار....ليس لنا إذا  .." العالم أيضا العالم أيضا لخطايانا فقط بل لخطايا كّل لخطايانا فقط بل لخطايا كّل ليس لذلك ال يجوز

.. سقطنا أن نفشَل كما ال يجوز أن نسكتَ على الخطية المحيطة بنا بسهولة بل نقوم ِمن سقطِتنا ونعترفُ للرب بها
 ٥."ال تشمتى بى ياعدوتى إذا سقطتُ أقومال تشمتى بى ياعدوتى إذا سقطتُ أقوم":  قائلينألنّه وعدنا أنّه يؤيدنا بالقوة وبذلك يعظم انتصارنا به فنهتف

 

 كشفيعشخِصه المباركلها حاجتنا إلى  حاجتنا إلى يسوع وحده كمخلص تعاِدإن ..  يسوع عمَلإن 
. .اءمنا أحيد  مايدوم مستمرف أمام اآلب السماوى  نحن المؤمنين وعمله كشفيع لنا..كمخلص قد أتمه على الصليب

المسيحخالص مبنى إن شفاعة . .ة على الدم الطاهر الثمين على الدم المسفوك على الصليب وشفاعته أيضا مبني
                                                

  إلى اإلنجيلإلى اإلنجيل  استمعاستمع              ،         ٣٢ – ٣: ٢٢ إنجيل لوقا ١
    ٧: ٧ إنجيل مرقس ،                     ١٧ - ١٥: ٢ولى  رسالة يوحنّا الرسول األ،                 ٤٤: ٨  &١٢: ١إنجيل يوحنا ٢
    ٤١: ٢٥ ، إنجيل متى ٢٢: ٥ ، إلى مؤمنى غالطية ١٦ – ١١: ٨ ،  إلى مؤمنى رومية ٣: ٤رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى فيلبى  ٣
    ١٢ : ٤   ،    سفر أعمال الرسل ١٢ : ٨ إنجيل يوحنا  ٤
٥
   ٨: ٧   ،        سفر ميخا ١: ١٢        ،  الرسالة إلى العبرانيين ١ : ٢ & ١٠ – ٨: ١رسالة يوحنا الرسول األولى 
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المسيح أمام اآلب السماوى مقبولة ألنجراحات الصليب آثار ِهها بيديشهادة دائمة تعطيه حقّ فهى.. وجنبِهِه وقدمي  
 جاء برسالة بولس الرسول األولى إلى تيموثاوس  لقد.. شفاعة وليس بغيرِهخالصفليس بغيره .. الشفاعة وحده

ان ان نسنس اإل اإل....اساس والنّ والنّ اِهللا اِهللا بين بيندداِحاِحسيط وسيط ووو و ودداِحاِح و ولهلهإإ  ددوجوج ي يههنّنّألأل":  عن الرب يسوعاألصحاح الثانى العدد الخامس قوله
ييسسوعوعالم الم سيحىىالِذالِذ.. .. سيحب ذَلذَل بنفس نفس ههفدي ة ألة أل فديجل الجفهو  .."ميعميعجل الجقادربقو نفس تقبُلص كّل على خالِهِمة د ِه إلي..وقادر  

أيضا بقوعلى التشفع لكّلِهِمة د ؤم م١.ِه بإثِمعترفاًن يلجأ اليه م 
 

: قائالً إلينا يأتى .. ليس فقط أمام اهللا بل أيضا أمام ضمائرنا..ينتهز إبليس فرصة سقوطنا ليشتكى علينا 
نصغى   ما ولألسف كثيراً..ك أجِلِمنله اهللا  آخر ليفع شىٍءِمنليس هناك و .إنك ضعيفٌ . فى خطاياكزلتَ  ماأنتَ

 فال .. شكاية إبليس علينانا أمام أنفِس عن بِه شيئا ندافع نجدنا عسى أن أنفِسص فحنا نحاوُل والنتيجة أنِّهلصوِت
 ه الة أنّ الحقيقة المر ثم نكتشفُ..نا صالحين أنفِس شكايته ولنبدو أمام لنرد ذاتياً براً نصنع فنحاول جاهدين أن..نجد

وستسلم لليأس والفشل  فن فيناصالحات الظلمة أتباعه جاء . . إبليسبهذا يكون قد نجحإن إبليس المشتكى علينا وقو
بليس بليس إإين العظيم الحية القديمة المدعو ين العظيم الحية القديمة المدعو فطرح التنفطرح التن" : ما يلىالثانى عشرعنهم بسفر رؤيا يوحنا الالهوتى األصحاح 

 السماء  السماء ىى ِف ِف قائالً قائالً عظيماً عظيماً وسمعت صوتاً وسمعت صوتاً....رض وطرحت معه مالئكتهرض وطرحت معه مالئكتهلى األلى األإإ يضل العالم كله طرح  يضل العالم كله طرح ىىذِِذوالشيطان الوالشيطان ال
  ىى كان يشتِك كان يشتِكىىخوتنا الِذخوتنا الِذإإ على  على ىىنه قد طرح المشتِكنه قد طرح المشتِك أل أل....لهنا وقدرته وملكه وسلطان مسيحهلهنا وقدرته وملكه وسلطان مسيحهإإاآلن صار خالص اآلن صار خالص 

  ٢."وا حياتهم حتى الموتوا حياتهم حتى الموتحبحب ولم ي ولم ي....مم بدم الخروف وبكلمة شهادته بدم الخروف وبكلمة شهادتهوهوهوهم غلبوهم غلب. . .. وليالً وليالًلهنا نهاراًلهنا نهاراًإإمام مام أأعليهم عليهم 
 

 المسيح  يسوع إلى ضعِفك فى تعاَل..فشلك ي أنبليستسمح إل  ال فى زلٍة وسقطتَإذا حدثَ: أخى المؤمن 
صحاح السابع والعدد الخامس والعشرين بالوحى اإللهى باأل جُليس سفر العبرانييناتب كإن  ..الوحيدك شفيعفهو 

   حين ليشفع حين ليشفع فى كّل فى كّله حىه حى إلى اهللا ألنّ إلى اهللا ألنّمون بِهمون بِه إلى التمام الذين يتقد إلى التمام الذين يتقدخلصخلص ي ينن أ أ يقدر يقدر ثم ثمننفِمفِم": مينهذا الوعد الث
 إليه  لننظر..نا في حين ليشفع فى كّل حىأنّه نثقُ إلى اهللا من افتدانا بدمه نتقدم بإذ نحنفال نيأس إذا سقطنا  .."همهمفيفي

 ." حين ليشفع فينا حين ليشفع فينا فى كّل فى كّلحىحى إلى التمام ألنه  إلى التمام ألنه خلصخلص ي ييقدر أنيقدر أن" :فهو
 

  ..انانععممسِِس": لبطرس  قائال مطمئناً لهم الربسائر التالميذ حين أعلنل لبطرس و ومطمئناً جديداًكان أعالناً 
 متى  متى نتَنتَأأوو. . ..انكانكيميمإإى ى فنَفنَ ال ي ال يىىكك ِل ِلككجِلجِلأأ  نن ِم ِمتُتُ طلب طلبىى ولكنِّ ولكنِّ....نطِةنطِةالِحالِح كَ كَبلكمبلكمررغَغَ ي يىىكك ِل ِل طلبكم طلبكمطانطانيي هوذا الشّ هوذا الشّ....انانععممسِِس
ررججعتَتَعثب إإ  تْتْ ثبخوخوتكأدرك التالميذُ .."تكتعمُل  إن كانت غير المنظورة الظلمِة قواِت بذلك أنجاهدة ضد مه..ولكن  

مِِم  ى طلبتُى طلبتُلكنّلكنّ": قال الرب لبطرسإذ  ..هممايِت كان فى ِحالربنجِلجِلأأ  نكإإى ى  ال يفنَ ال يفنَىى لك لككيميمانكانك" ..شفاعة المسيح إن 
اآلِبأمام ِم  السماوىسائر التالميذ حتى أعلنها كان يدريها بطرس وال جل بطرس ما أن بِم .. لهمالرهنا ن 

الظلمِة إلبليس وقواِتنا هدفٌ أنّندرك ..  العدو إنيصوالوأحياناً  مستغال ضعف إيماننا تجاهنا الملتهبةسهامه ب  
  ٣."اااننَاننَى إيمى إيميفنَيفنَ  كى الكى ال"ا  أجلِننِم ه يطلبنّإل  للرب شكراً ولكن..ى من أين أتت وال كيف نعملندر

 

  إن بالر فى صالته الشفاعيةي سأُلسأُلأأولست ولست ":  قالبإنجيل يوحنا باألصحاح السابع عشر  لتالميذهسوع  
 تسمع  تسمع ىىخراِفخراِف" :لصحاح العاشر قااألوب .."م بكالمه بكالمهىىجل الذين يؤمنون ِبجل الذين يؤمنون ِبأأ من  من يضاًيضاًأأجل هؤالء فقط بل جل هؤالء فقط بل أأمن من 

 لنا :أحبائى. ." يدى يدىننمِِم  ددأحأحخطفها خطفها يي  والوالبد بد لى األلى األإإلك لك بدية ولن تهبدية ولن تهأأعطيها حياة عطيها حياة أأنا نا أأوو  ىىعرفها فتتبعِنعرفها فتتبعِنأأنا نا أأصوتي وصوتي و
  ٤.!؟ؤرج يِمن .!؟ب الر يِدنا ِمفنَِطخْ ي نفسه أن لهول ذا الذى تسن فم..رعايةانة وحصو هو لتابعيه حماية يعشف

 

ى  بأنِّن جاللك أمامأعترفُ ..أبانا السماوى : فى تلك الصالةىِع مشترك تكىأدعوك : عزيزى القارئ 
 المسفوك على رنى بالدم الثمين طه..انكغفرو  راجياً صفحكعلتُف  على ما نادماً إليك راجعاً إلهىقبلنىا.. ٌئخاِط

 أرفع صالتى فى اسم .. لنا الحياة ويكون لنا أفضل لتكون أتيتَنم  الجديدة يا هبنى الحياةَ..الصليب ِمن أجلى
 .اًارج خَهرج إلى ال أخْمن يقبْل: من قلتَ اي  الصادقنداً على وعِدكت مس..يسوع شفيعى الوحيد

 

 : ذلك فىإن أردتَ سماع تلك الرسالة أو غيرها ستجد.. أخى القارئ العزيز
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