
 

 



 الشفاعة في العھدین

 :ھناك نوعین للشفاعة 
 النھ یوجد الھ واحد و وسیط واحد بین اهللا و الناس   "   التي من الرب وحدهشفاعھ الكفاریھ ال -:أوال 

   )٥ : ٢  تیموثاوس األولى "( االنسان یسوع المسیح
وت نفسھ و احصي مع اثمة و  لذلك اقسم لھ بین االعزاء و مع العظماء یقسم غنیمة من اجل انھ سكب للم "

 ) ١٢ : ٥٣  إشعیاء (  " ھو حمل خطیة كثیرین و شفع في المذنبین
 ٥٩  إشعیاء ( " فراى انھ لیس انسان و تحیر من انھ لیس شفیع فخلصت ذراعھ لنفسھ و بره ھو عضده  "
 :١٦(   
   "  المسیح البار  االب یسوع  احد فلنا شفیع عند  یا اوالدي اكتب الیكم ھذا لكي ال تخطئوا و ان اخطا" 
   )١ : ٢  یوحنا األولى(

  رومیة ( "الذي قدمھ اهللا كفارة باالیمان بدمھ الظھار بره من اجل الصفح عن الخطایا السالفة بامھال اهللا " 
٢٥ : ٣ ( 
 )٢٥ : ٤  رومیة ( " الذي اسلم من اجل خطایانا و اقیم الجل تبریرنا  "

نسان واحد دخلت الخطیة الى العالم و بالخطیة الموت و ھكذا اجتاز الموت الى جمیع من اجل ذلك كانما با   " 
 )١٢ : ٥  رومیة( " الناس اذ اخطا الجمیع 

 وھي صالة القدیسین من اجلنا  :  الشفاعھ التوسلیھ -:ثانیا 

  العھد القدیم التوسلیة فيشفاعھال
  

 والقصھ مسروده في سفر   الي اهللاصالة ابراھیمصاله ابیمالك كانت قویھ عندما كانت مصحوبھ ب   .١
 انا ایضا علمت انك بسالمة قلبك فعلت ھذا و انا    "  في الحلم   اهللا البیمالك فقال) ٢٠(التكوین االصحاح 

 فاالن رد امراة الرجل فانھ نبي فیصلي الجلك فتحیا و  ایضا امسكتك عن ان تخطئ الي لذلك لم ادعك تمسھا
 فبكر ابیمالك في الغد و دعا جمیع عبیده و تكلم  دھا فاعلم انك موتا تموت انت و كل من لكان كنت لست تر

 ثم دعا ابیمالك ابراھیم و قال لھ ماذا فعلت بنا و بماذا اخطات  بكل ھذا الكالم في مسامعھم فخاف الرجال جدا
قال ابیمالك البراھیم ماذا  و  الیك حتى جلبت علي و على مملكتي خطیة عظیمة اعماال ال تعمل عملت بي

 فقال ابراھیم اني قلت لیس في ھذا الموضع خوف اهللا البتة فیقتلونني الجل  رایت حتى عملت ھذا الشيء
 فاخذ ابیمالك غنما و  . . . و بالحقیقة ایضا ھي اختي ابنة ابي غیر انھا لیست ابنة امي فصارت لي  امراتي

م و رد الیھ سارة امراتھ و قال ابیمالك ھوذا ارضي قدامك اسكن في ما بقرا و عبیدا و اماء و اعطاھا البراھی
 الن الرب كان قد اغلق   فصلى ابراھیم الى اهللا فشفى اهللا ابیمالك و امراتھ و جواریھ فولدن حسن في عینیك

  " كل رحم لبیت ابیمالك بسبب سارة امراة ابراھیم
 فتقدم   "   نقرأ) ١٨( وفي التكوین  یسكن فیھا لوط اخیھ التي شفاعة ابراھیم من اجل سدوم وعموره   .٢ 

ابراھیم و قال افتھلك البار مع االثیم عسى ان یكون خمسون بارا في المدینة افتھلك المكان و ال تصفح عنھ 
م  حاشا لك ان تفعل مثل ھذا االمر ان تمیت البار مع االثیم فیكون البار كاالثی من اجل الخمسین بارا الذین فیھ

 فقال الرب ان وجدت في سدوم خمسین بارا في المدینة فاني اصفح  حاشا لك ادیان كل االرض ال یصنع عدال
فقال ال یسخط المولى فاتكلم ھذه المرة فقط عسى ان یوجد ھناك عشرة فقال . . . . عن المكان كلھ من اجلھم 

تك  "( اھیم و رجع ابراھیم الى مكانھ و ذھب الرب عندما فرغ من الكالم مع ابر ال اھلك من اجل العشرة
١٨( 
رفض الرب صالة اصحاب ایوب بسبب انھا لم تكن مصحوبھ بصالة أیوب                  .٣

 و االن فخذوا النفسكم سبعة ثیران و سبعة كباش و اذھبوا الى  "وقبولھا بعد ذلك ) ٨: ٤٢اي(
ي من اجلكم الني ارفع وجھھ لئال عبدي ایوب و اصعدوا محرقة الجل انفسكم و عبدي ایوب یصل

 فذھب الیفاز التیماني و  اصنع معكم حسب حماقتكم النكم لم تقولوا في الصواب كعبدي ایوب
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 و رد الرب  بلدد الشوحي و صوفر النعماتي و فعلوا كما قال الرب لھم و رفع الرب وجھ ایوب
 " ب ضعفاسبي ایوب لما صلى الجل اصحابھ و زاد الرب على كل ما كان الیو

  
 فتضرع موسى امام   "  )١٣-١١: ٣٢خر  (تشفع موسي بابراھیم واسحق                 .٤

الرب الھھ و قال لماذا یا رب یحمى غضبك على شعبك الذي اخرجتھ من ارض مصر بقوة 
 لماذا یتكلم المصریون قائلین اخرجھم بخبث لیقتلھم في الجبال و یفنیھم عن  عظیمة و ید شدیدة

 اذكر ابراھیم و اسحق و اسرائیل  ھ االرض ارجع عن حمو غضبك و اندم على الشر بشعبكوج
عبیدك الذین حلفت لھم بنفسك و قلت لھم اكثر نسلكم كنجوم السماء و اعطي نسلكم كل ھذه 

 " االرض التي تكلمت عنھا فیملكونھا الى االبد
   
 فاستجاب لھ الرب فحبلت رفقة و صلى اسحق الى الرب الجل امراتھ النھا كانت عاقرا.٥

 )٢١: ٢٢   التكوین ( امراتھ
  
 و االن قم   " وقال  )٤٢: ٦أي ٢ (   تشفع سلیمان بداود ابیھ في السماء                 .٦

ایھا الرب االلھ الى راحتك انت و تابوت عزك كھنتك ایھا الرب االلھ یلبسون الخالص و اتقیاؤك 
  " ب االلھ ال ترد وجھ مسیحك اذكر مراحم داود عبدك ایھا الر یبتھجون بالخیر

  
   )١٣-١١:١١مل١ ( قبول الرب صاله داود من اجل ان التنقسم المملكھ في ایام سلیمان   .٧

 فقال الرب لسلیمان من اجل ان ذلك عندك و لم تحفظ عھدي و فرائضي التي اوصیتك بھا  "
 اال اني ال افعل ذلك في ایامك من اجل داود ابیك  كفاني امزق المملكة عنك تمزیقا و اعطیھا لعبد

 على اني ال امزق منك المملكة كلھا بل اعطي سبطا واحدا البنك الجل  بل من ید ابنك امزقھا
 "داود عبدي و الجل اورشلیم التي اخترتھا 

  
  )٢٠: ١٣مل٢( بمجرد لمس المیت لعظامھ اقامة المیت اكراما اللیشع النبي                 .٨

 و فیما كانوا یدفنون رجال اذا بھم قد راوا الغزاة فطرحوا الرجل  . . . و مات الیشع فدفنوه  "
 فحن الرب  . . . .في قبر الیشع فلما نزل الرجل و مس عظام الیشع عاش و قام على رجلیھ 

ستاصلھم علیھم و رحمھم و التفت الیھم الجل عھده مع ابراھیم و اسحق و یعقوب و لم یشا ان ی
 "و لم یطرحھم عن وجھھ حتى االن

 لوال ان الھ ابي الھ    " )٤٢: ٣١تك  ( "الھ ابراھیم" لقد دعي الرب نفسھ                  .٩ 
ابراھیم و ھیبة اسحق كان معي لكنت االن قد صرفتني فارغا مشقتي و تعب یدي قد نظر اهللا 

تلك اللیلة و قال انا الھ ابراھیم ابیك ال تخف فظھر لھ الرب في  "   وفال ایضا "فوبخك البارحة
 و ھوذا الرب   ) +٢٤ : ٢٦  التكوین ( الني معك و اباركك و اكثر نسلك من اجل ابراھیم عبدي

واقف علیھا فقال انا الرب الھ ابراھیم ابیك و الھ اسحق االرض التي انت مضطجع علیھا 
 ثم قال انا الھ ابیك الھ ابراھیم و الھ   "  ضا وای  )١٣ : ٢٨  التكوین " ( اعطیھا لك و لنسلك

 و    + )٦ : ٣  الخروج ( اسحق و الھ یعقوب فغطى موسى وجھھ النھ خاف ان ینظر الى اهللا
قال اهللا ایضا لموسى ھكذا تقول لبني اسرائیل یھوه الھ ابائكم الھ ابراھیم و الھ اسحق و الھ 

 )١٥ : ٣  الخروج" (ھذا ذكري الى دور فدور یعقوب ارسلني الیكم ھذا اسمي الى االبد و 
 فقال ھرون لموسى    "   فشفاھا الربتشفع موسي من اجل برص أختھ              .١٠

اسالك یا سیدي ال تجعل علینا الخطیة التي حمقنا و اخطانا بھا فال تكن كالمیت الذي یكون عند 
 فقال الرب  رب قائال اللھم اشفھا فصرخ موسى الى ال خروجھ من رحم امھ قد اكل نصف لحمھ

لموسى و لو بصق ابوھا بصقا في وجھھا اما كانت تخجل سبعة ایام تحجز سبعة ایام خارج 
 فحجزت مریم خارج المحلة سبعة ایام و لم یرتحل الشعب حتى ارجعت  المحلة و بعد ذلك ترجع

 )١٢عدد"(مریم
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فرجع موسى  "   ھ قد عبد العجل الذھبالجل انتشفع الرب من اجل الشعب               .١١
 و االن ان  الى الرب و قال اه قد اخطا ھذا الشعب خطیة عظیمة و صنعوا النفسھم الھة من ذھب

 فقال الرب لموسى من اخطا الي امحوه من  غفرت خطیتھم و اال فامحني من كتابك الذي كتبت
 یسیر امامك و لكن في یوم افتقادي  و االن اذھب اھد الشعب الى حیث كلمتك ھوذا مالكي كتابي

: ٣٣خر (  "  فضرب الرب الشعب النھم صنعوا العجل الذي صنعھ ھرون افتقد فیھم خطیتھم
٣٠( 
  

 فاجاب مالك الرب و قال یا رب  : "المالئكھ تشفع من أجل سالمة العالم               .١٢
 فاجاب  بت علیھا ھذه السبعین سنةالجنود الى متى انت ال ترحم اورشلیم و مدن یھوذا التي غض

 فقال لي المالك الذي كلمني ناد قائال ھكذا قال  الرب المالك الذي كلمني بكالم طیب و كالم تعزیة
فنجد ان خالص ) ١٣و١٢:١زك"(رب الجنود غرت على اورشلیم وعلى صھیون غیرة عظیمة 

 اوروشالیم كان نتیجة لصالة المالئكة
 الھي بان القدیسین یقفون امام الرب للشفعھ ولكثرة شرور ھذا الشعب تصریح              .١٣ 

ثم قال الرب لي و ان وقف موسى و صموئیل امامي ال تكون " فان الرب لن یسمع لصلواتھم 
 )١: ١٥ار" (نفسي نحو ھذا الشعب اطرحھم من امامي فیخرجوا 

 صالة ان ال تمطر فلم تمطر على كان ایلیا انسانا تحت االالم مثلنا و صلى              .١٤ 
  "االرض ثالث سنین و ستة اشھر ثم صلى ایضا فاعطت السماء مطرا و اخرجت االرض ثمرھا

     )١٧ : ٥  یعقوب(
 لعل الرب الھك یسمع جمیع كالم ربشاقى الذي ارسلھ ملك اشور سیده لیعیر االلھ الحي  "

الملوك  (  "ة من اجل البقیة الموجودةصالفیوبخ على الكالم الذي سمعھ الرب الھك فارفع 
 و ال ترفع الجلھم و انت فال تصل الجل ھذا الشعب   "  وایضا قال الرب الرمیا )٤ : ١٩  الثاني

 )١٤ : ١١  إرمیا ( دعاء و ال صالة الني ال اسمع في وقت صراخھم الي من قبل بلیتھم
 الشفاعھ التوسلیھ في العھد الجدید 

  
 دیسین في العھد الجدیدالصاله من اجل الق

  
مصلین بكل صالة و طلبة كل وقت في الروح و ساھرین لھذا بعینھ بكل    •

 )١٨  : ٦  أفسس ( مواظبة و طلبة الجل جمیع القدیسین
و صالة االیمان تشفي المریض و الرب یقیمھ و ان كان قد فعل خطیة    •

 )١٥:   ٥ یعقوب ( تغفر لھ
ت و صلوات و ابتھاالت و تشكرات ول كل شيء ان تقام طلباأفاطلب   •

 )١ : ٢  تیموثاوس األولى ( الجل جمیع الناس
و لما اخذ السفر خرت االربعة الحیوانات و االربعة و العشرون شیخا     •

امام الخروف و لھم كل واحد قیثارات و جامات من ذھب مملوة بخورا 
 )٨ : ٥  الرؤیا ( ھي صلوات القدیسین

و جاء مالك اخر و وقف عند المذبح و معھ مبخرة من ذھب و اعطي   •
بخورا كثیرا لكي یقدمھ مع صلوات القدیسین جمیعھم على مذبح الذھب 

 )٣ : ٨  الرؤیا ( الذي امام العرش
  فصعد دخان البخور مع صلوات القدیسین من ید المالك امام اهللا  •

 )٤ : ٨ الرؤیا (
 جثا على ركبتیھ و صلى ثم التفت الى فاخرج بطرس الجمیع خارجا و  •

  الجسد و قال یا طابیثا قومي ففتحت عینیھا و لما ابصرت بطرس جلست
 )٤٠ : ٩  أعمال الرسل(

فحدث ان ابا بوبلیوس كان مضطجعا معترى بحمى و سحج فدخل      •
 )٨: ٢٨   أعمال الرسل ( الیھ بولس و صلى و وضع یدیھ علیھ فشفاه
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ھ و صرخ بصوت عظیم یا رب ال تقم لھم ھذه الخطیة ثم جثا على ركبتی   •
 )٦٠ : ٧  أعمال الرسل ( و اذ قال ھذا رقد

من اجل ذلك نحن ایضا منذ یوم سمعنا لم نزل مصلین و طالبین الجلكم    •
 ١  كولوسي ( ان تمتلئوا من معرفة مشیئتھ في كل حكمة و فھم روحي

 :٩( 
طاع النكم اذ تسلمتم منا كلمة من اجل ذلك نحن ایضا نشكر اهللا بال انق   •

خبر من اهللا قبلتموھا ال ككلمة اناس بل كما ھي بالحقیقة ككلمة اهللا التي 
 )١٣ : ٢  تسالونیكي األولى ( تعمل ایضا فیكم انتم المؤمنین

 الشفاعة •

الشفاعة هي التوسل أو الصالة من أجل اآلخرين، وهي ال تنبعث من جمرد العاطفة أو املنفعة، 
دراك واع بأن عالقة اهللا باإلنسان ليست عالقة فردية فحسب، بل واجتماعية أيضاً، بل عن إ

 .  باإلنسان فهي متتد إىل عالقة اإلنسان
ومن العجيب أن تنكر بعض طوائف الربوتستانت شفاعة القديسني متعللة بأن التشفع بالقديسني 

ب واجلنس البشري استناداً إىل يفقد السيد املسيح وظيفة هامة من وظائفه وهي التوسط بني اآل
كما تستكثر على كنيستنا العظيمة أن تطلب توسالت . ذبيحته الكفارية على عود الصليب

وتعود هذه . القديسني من أجلها باعتبار أم أموات غري قادرين على تلبية هذا النداء
ذلك تعود إىل عدم االعتراضات إىل عدم فهم واضح ملاهية الشفاعة ومعناها اللغوي وأمهيتها، ك
 وحينما تتحدث  .فهم ملاهية الكنيسة وارتباط أعضائها مجيعاً بالرأس الواحد ربنا يسوع املسيح

وسوف . مع بعض املعترضني جتد أم غري مدركني جيداً ملعىن الشفاعة يف الكنيسة األرثوذكسية
 : بطة ذا املوضوعحناول يف هذه الكلمات البسيطة أن نتعرف على بعض النقاط اهلامة املرت

 : معىن كلمة الشفاعة. ١
تذكر كلمة الشفاعة مرات عديدة يف العهدين القدمي واجلديد ، وقد ترمجت الكلمات العربية 
واليونانية الدالة عليها إىل العديد من الكلمات اليت توضح املعىن ففي العهد القدمي تدل عليها 

أراد الشيء :"يب من املعىن العريب للكلمة مبعىنالعربية واليت تعطى معىن قر) بغى (egpكلمة 
يف " يلح"وقد ترمجت هذه الكلمة إىل " يتوسط"، " يقدم التماسا بغرض قبوله"، " وطلبه وأحل فيه

، ) ١٥ : ٢١ ، أي ٨ : ٢٣تك (يف " يلتمس"، و) ١٦ : ٧ ، إرميا ١٦ : ١راعوث (
 ). ١١ : ١٥إرميا " (يتضرع"، و )١٨ : ٢٧إرميا (يف " يتوسل"و

مبعىن ) انتيجخانو (entugcanwأما يف العهد اجلديد فقد دلت عليها الكلمة اليونانية 
، )٢٥ : ٧ ، عب ٢ : ١١ ، ٣٤ و ٢٧ و ٢٦ : ٨ ، رو ٢٤ : ٢٥أع " (يلتمس أو يتوسل"

 ). ١ : ٢ يت ١( ، ابتهاالت يف ) ٥ : ٤ يت ١(كما ترمجت إىل كلمة صالة يف 
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قع السابقة أن الشفاعة مقبولة بل مطلوبة من رجال اهللا األنبياء ويتضح يف العديد من هذه املوا
والقديسني من أجل سكان الشعوب اليت يعيشون بينهم ومن أجل شفاء آخرين أو التوسل من 

 . أجل عدم هالكهم
 . كنيسة األحياء. ٢

ومن الضروري حينما نتحدث عن الكنيسة أن ال نتحدث عنها بصورة أحياء وأموات، فمن 
أ أن نعتقد أن الذين يعيشون اآلن من أعضاء الكنيسة هم األحياء بينما املنتقلني من اآلباء اخلط

أنا اله :" والقديسني هم أموات حيث أن هذا خمالف لتعاليم السيد املسيح نفسه حينما يقول
ليس هو ). "٣٢ : ٢٢مت " (إبراهيم واله اسحق واله يعقوب، ليس اهللا اله أموات بل اله أحياء

وليس هو اله أموات بل "،) ٢٧ : ١٢مرقس " (فأنتم إذا تضلون كثرياً. ه أموات بل اله أحياءال
فمن الضروري أن نتحدث عن الكنيسة ). ٣٨ : ٢٠لوقا " (اله أحياء ألن اجلميع عنده أحياء

باعتبارها كنيسة واحدة، جسد املسيح احلي، بقسميها الكنيسة املنتصرة وتشمل املنتقلني الذين 
وا جهادهم على األرض وهم اآلن أحياء بأرواحهم يف الفردوس ، والكنيسة ااهدة أكمل

 . وتشملنا حنن الذين جناهد من أجل أن نكمل سعينا خبوف ورعدة
ولذا فإننا ال جند أي وجاهة يف اعتراض الربوتستانت بأنه ال جيوز أن نطلب توسالت وشفاعة 

األحياء فقط ألنه إن كنا نطلب صلوات ااهدين األموات من أجلنا وأن الشفاعة قاصرة على 
الذين يتعرضون للتجارب والضيقات واآلالم من أخوتنا على األرض فكم باألوىل أن نطلب 

 . صلوات الذين انتصروا واقتربوا أكثر من اهللا
 . شفاعة السيد املسيح. ٣

إن :"فيقول الكتابومن الضروري أن نتحدث أيضاً عن شفاعة السيد املسيح من أجل البشرية 
 ، ١ : ٢ يوحنا ١" (أخطأ أحد فلنا شفيع عند اآلب يسوع املسيح البار وهو كفارة خلطايانا

مبعىن ) باراكليتوس (paraklhtovوكلمة شفيع هنا مترمجة عن الكلمة اليونانية ). ٢
 عنا فالسيد املسيح هو املعزي األول، وهو احملامي عنا الذي يدافع) حمامي ، مدافع ، معزي(

ويطلب من أجل غفران خطايانا، وهذه الشفاعة هي شفاعة كفارية أساسها عمله الكفاري 
وال يستطيع آخر مهما علت أو ). ٣٠ : ١٩يو (الكامل على عود الصليب حينما أكمل الفداء 

 . مست مكانته أن يقدم هذه الشفاعة اليت حنصل من خالهلا على خالصنا من اخلطية
املسيح أيضاً شفاعته الوقائية من أجلنا حينما يطلب من اآلب أن حيفظنا من وال ننكر على السيد 

 ). ٣٢ و ٣١ : ٢٢ ، لوقا ١٥ : ١٧يو (الشرير 
ويف الرسالة إىل تيموثاوس نستمع إىل هذه اآلية الرائعة اليت تتحدث عن عمل السيد املسيح 

ألنه يوجد اله :"ا يقولووساطته الكفارية من أجل اجلنس البشري، من أجل العامل كله حينم
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والكلمة املترمجة ). ٥ : ٢ يت ١" (واحد ووسيط واحد بني اهللا والناس اإلنسان يسوع املسيح
وتدل على الشخص الذي ) ميسيتيس (mesithvوسيط يف هذه اآلية هي الكلمة اليونانية 

 يصادق يتدخل بني اثنني بغرض صنع أو استعادة السالم والصداقة بينهما، وهو الشخص الذي
 . على عهد معني

والسيد املسيح هو الوحيد الذي بدم صليبه استطاع أن يصاحل السماء واألرض وجيعل االثنني 
واحداً ، هو الوحيد الذي استطاع بكفارته الغري حمدودة أن يرفع عنا لعنة اخلطية وعقوبتها 

 . املميتة
 القدس أو شفاعة القديسني من أما كلمة واحد املذكورة يف اآلية هنا فال تلغي شفاعة الروح
 . أجلنا حيث أا تدل على نوعية مميزة من الشفاعة كما أوضحنا

 : شفاعة الروح القدس. ٤
يشفع ) ١٤ و ١٣ : ١٦ ، ٢٦ : ١٥ ، ١٧و ١٦ : ١٤يو " (املعزي اآلخر"فالروح القدس 

ننا لسنا نعلم ما وكذلك الروح أيضاً يعني ضعفاتنا، أل:"يف املؤمنني كما نقرأ يف رسالة رومية
 فينا بأنات ال ينطق uperentugcanwنصلي ألجله كما ينبغي، ولكن الروح نفسه يشفع

ولكن الذي يفحص القلوب يعلم ما هو اهتمام الروح، ألنه حبسب مشيئة اهللا يشفع . ا
entugcanwوهنا نالحظ عمل الروح القدس ). ٢٧ ، ٢٦ : ٨رومية " ( يف القديسني
ملسيحي حينما ترتفع أناته املقدسة واملركزة فينا يف الوقت الذي نكون فيه قد القوي يف حياة ا

 . فقدنا القدرة على معرفة ما نصلي من أجله
 هل يستجيب اهللا لشفاعة العذراء والقديسني؟ . ٥

حيتوي العهدين القدمي واجلديد على العشرات من املواضع اليت تتحدث عن قبول اهللا لشفاعة 
ه والسيدة العذراء وسوف نذكر هنا مثاالً واحداً وميكن الرجوع إىل عشرات من قديسيه وأنبيائ

 . هذه األمثلة يف الكتاب املقدس
 استجاب اهللا لشفاعة السيدة العذراء يف عرس قانا اجلليل رغم أن ساعته مل تكن قد جاءت -

أيضا يسوع  ودعي .ويف اليوم الثالث كان عرس يف قانا اجلليل وكانت أم يسوع هناك:"بعد
 قال هلا يسوع ما يل .وملا فرغت اخلمر قالت أم يسوع له ليس هلم مخر. وتالميذه إىل العرس

 وكانت ستة أجران . قالت أمه للخدام مهما قال لكم فافعلوه.مل تأت ساعيت بعد.ولك يا امرأة
ع قال هلم يسو. من حجارة موضوعة هناك حسب تطهري اليهود يسع كل واحد مطرين أو ثالثة

" .فقدموا. مث قال هلم استقوا اآلن وقدموا إىل رئيس املتكإ.فمألوها إىل فوق.امألوا األجران ماء
 ). ٨ – ١ : ٢يو (
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أية شفاعة أعظم ، وأية استجابة أسرع من هذه، إن كانت السيدة العذراء قد توسلت من أجل 
نطلب شفاعتها من أصحاب احلفل يف أمورهم املادية واستجاب هلا الرب، أليس باألوىل أن 

 .  أجل حياتنا الروحية واجلسدية أجلنا لكي تطلب من ابنها احلبيب من
وكما سبق ال نستطيع أن ننكر شفاعة العذراء من أجلنا بدعوى إا انتقلت اآلن فمازالت 
العذراء عضو يف الكنيسة وجسد املسيح تشفع يف أبنائها احملتاجني إىل صلواا وطلباا وتوسالا 

ولعل وجودها الدائم معنا من خالل ظهوراا املتكررة يف كل .  أجلهم أمام عرش النعمةمن
 واملعجزات الكثرية اليت - واليت ال يستطيع أحد إنكارها بعد أن رأيناها بعيوننا -مكان يف العامل 

 . تقوم ا هو خري دليل على اهتمامها بنا
العذراء واملالئكة وتوسالت وصلوات القديسني ولكننا ينبغي أن نعلم أننا حينما نطلب شفاعة 

من أجلنا فإننا ال نقدم هلم الصالة أو العبادة، فالعبادة والصالة ال تقدم إال هللا الواحد املثلث 
وإمنا حنن نطلب منهم كأحباء لنا ، مثلما يطلب الطفل الصغري من أمه أن تطلب من . األقانيم

 .  ويفرح بتلبية مجيع طلباته إن كانت يف صاحلهأبيه من أجله ، رغم أن األب حيب االبن
وال يعين طلبنا لتوسالت القديسني من أجلنا أن منتنع حنن عن الصالة أمام اهللا من أجل أن 
يستجيب طلباتنا، فالبد أن نصلي بلجاجة ، ويدعمنا يف هذه الصالة أعضاء جسد املسيح من 

 ويريد أن نقرع ونطلب ونسأل ، ليفتح ويعطي فاهللا حيبنا. القديسني الذين ارضوا اهللا مبحبتهم
 . وجييب مجيع ما نطلب ، بل واكثر مما نطلب حسب غناه ، حسب مشيئته الصاحلة
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