الدرس الرابع



* ٢٤-١٨متوز (يوليو)

ق َّوة الصالة:
الشفاعة من أجل اآلخرين

السبت بعد الظهر

المراجع األسـبوعية :رؤيا يوحنا ٩-٧ :١٢؛ أفسـس ١٢ :٦؛ عبرانيين ٢٥ :٧؛ أفسـس :١
٢١-١٥؛ دانيـال ١٤-١٠ :١٠؛ ١يوحنا .١٦-١٤ :٥
آيـة الحفـظ« :اعترفـوا بعضكـم لبعـض بالـزالت ،وصلـوا بعضكـم ألجـل بعـض ،لكـي
تشـفواِ .طلبـة البـار تقتـدر كثيـ ًرا فـي فعلهـا» (يعقـوب .)١٦ :٥

شعر أعضاء كنيسة العهد الجديد بحاجتهم إلى الصالة.
«ولمـا صلُّـوا تزعـزع المـكان الـذي كانـوا ُمجتمعين فيـه ،وامتأل الجميـع ِمن الـ ُّروح الْ ُق ُدس،
وكانـوا يتكلَّمـون بـكالم هللا بمجاهـرة» (أعمال الرسـل  .)٣١ :٤الحـظ ،صلَّى التالميـذ .امتألوا ِمن
الـ ُّروح الْقُـ ُدس ،ثم تكلَّمـوا بكالم هللا بمجاهـرة وثقة.
كانـت هنـاك عالقـة ُمباشـرة بيـن صلواتهـم ،امتالئهم ِمـن الـ ُّروح الْقُـ ُدس ،ومناداتهـم بكالم
هللا ب ُمجاهـرة وقـوة« .التالميـذ … لـم يطلبـوا البركـة ألنفسـهم فقـط .ولكنهـم كانـوا مثقليـن
بعـبء خلاص النفـوس .كانـوا متأكدين ِمن أ َّن اإلنجيـل ينبغي أن يُذاع علـى كل العالم ،فجعلوا
يطالبـون بالقـوة التـي قد وعدهم المسـيح بها» (روح النبـوة ،كتاب أعمال الرسـل ،صفحة .)٢٤
عندمـا نطلـب هللا ونتشـفَّع ِمـن أجـل اآلخريـن ،يعمـل هللا فـي قلوبنـا نحـن ليجذبنـا أقرب
إليـه وليعطينـا حكمـة إلهيـة لنتواصـل معهـم ونُبلغهـم عـن ملكـوت هللا (يعقـوب  .)٥ :١وهـو
يعمـل بقـ َّوة أيضً ـا فـي قلـوب اآلخريـن بطرق ال نسـتطيع نحـن رؤيتهـا أو حتى فهمهـا بالكامل
ليجذبهـم إلـى نفسـه (١يوحنـا .)١٧-١٤ :٥
* نرجو التع َّمق في موضوع هذا الدرس استعدا ًدا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق  ٢٥نيسان (أبريل).
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١٩متوز (يوليو)

صراع كوني
قـارن رؤيـا يوحنـا ٩-٧ :٢١؛ أفسـس ٢١ :٦؛ و٢كورنثوس  .٤ :٠١كيـف تُؤثِّر هذه الفقرات
على فهمنا للصالة الشـفاعية؟




الســتار مــا بيــن العالَــم المرئــي وغيــر المرئــي (المنظــور وغيــر
يرفــع ال ِكتَــاب ال ُم َق ـ َّدس ّ
المنظــور) .هنــاك ص ـراع بيــن الخيــر والشــر ،بيــن ِقــوى ال ِبــر و ِقــوى الظــام ،بيــن المســيح
والشــيطان .فــي هــذا الص ـراع الكونــي ،يحتــرم هللا ال ُح ِّريَّــة البشــرية .وهــو لــن يتح َّكــم فــي
اإلرادة أو يُ ْج ِبــر الضميــر .إنَّــه يُرســل روحــه القــدوس ل ُيب ِّكــت ،يُ ْق ِنــع ،الرجــال والنســاء بالحــق
اإللهــي (إنجيــل يوحنــا  .)٨ ،٧ :٦١مالئكــة الســماء تدخــل المعركــة لتؤثــر فــي النــاس لألبديــة
(عبرانييــن  .)٤١ :١كمــا يضــع هللا أيضً ــا أحداثًــا مــن تدبيــره فــي حيــاة النــاس ليقودهــم إليــه.
أمــا الــذي لــن يفعلــه هللا هــو إرغــام الضميــر .إ َّن ال َق ْهــر واإلرغــام ُهمــا ِضــد ملكــوت
هللا .اإللــزام أو اإلكــراه غريــب عــن مبــدأ المحبــة ،التــي هــي أســاس حكمــه .هنــا تكمــن
أهميــة الصــاة .رغــم أ َّن هللا يفعــل كل مــا يســتطيع لِيَ ِصـ َـل إلــى النــاس قبــل أن نُصلِّــي ،فــإ َّن
صلواتنــا تُطْلِــق العنــان لِ ُقـ َّوة هللا العظيمــة .إ َّن هللا يحتــرم حريــة اختيارنــا فــي الصــاة مــن أجــل
اآلخريــن ،ويمكنــه أن يفعــل أكثــر عندمــا نُصلِّــي ،ممــا يفعلــه عندمــا ال نصلــي ،وذلــك فــي
ضــوء الص ـراع بيــن الخيــر والشــر.
تأ َّمــل مل ًيــا فــي هــذه العبــارة« :إنّــه جــزء ِمــن تدبيــر هللا أن يمنحنــا ،إجابــة لصلــوات
اإليمــان ،مــا لــم يكــن ليمنحنــا إيــاه لــو لــم نطلبــه» (روح النبــوة ،الص ـراع العظيــم ،صفحــة
 .)٢٧٥فــي الصـراع العظيــم بيــن الخيــر والشــر ،تُحـ ِـدثُ الصــاة فرقًــا .عندمــا نُصلِّــي ِمــن أجــل
ـخاص أو شـ ٍ
أشـ ٍ
ـخص ال يعــرف المســيح ،فذلــك يفتــح قنــوات ِمــن بــركات إلهيــة لِتَ ْن َسـ ِكب فــي
حياتهــم .يُق ـ ِّدر هللا رغبتنــا فــي الصــاة مــن أجلهــم ويعمــل بأكثــر قــوة مــن أجلهــم.
فــي تعاملنــا مــع موضــوع الصــاة الشــفاعية ،علينــا أن نعتــرف بتواضــع أننــا ال نفهــم
أفعــال هللا بشــكلٍ كامــل ،ولكــن هــذا ال يجــب أن يمنعنــا مــن ال ُّدخــول إلــى البــركات التــي
تُعطيهــا الصــاة ألنفســنا ولآلخريــن.

لمــاذا فــي اعتقــادك أنَّ هللا يعمــل بأكثــر قــوة عندمــا نُصلِّــي نحــن ِم َّمــا حيــن نُه ِمــل
الصــاة؟ حتــى وإن كُ َّنــا ال نفهــم بشــكلٍ كامــل كيــف يكــون ذلــك ،لمــاذا يجــب أن
تحضنــا نصيحــة ال ِك َتــاب ال ُم َقــدَّ س للصــاة ِمــن أجــل اآلخريــن علــى فعــل ذلــك؟
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٢٠متوز (يوليو)

يسوع :الشَّ فيع القدير


اقرأ إنجيل لوقا ٢١ :٣؛ إنجيل لوقا ١٦ :٥؛ وإنجيل لوقا  .١٨ :٩ماذا تقول لك هذه اآليات
الصلة بين حياة الصالة التي عاشها يسوع وبين ق َّوة تأثيره أو فعاليته في الخدمة؟
عن ِّ

اسـتهل
َّ
كانـت حيـاة يسـوع حيـاة شـراكة ُم ْسـتَ ِم َّرة مـع أبيـه .فـي وقـت معموديتـه عندمـا
السـماء .منحه الـ ُّروح الْ ُق ُدس قـو ًة لِ َع َمل
خدمتـه كمسـ َّيا ،صلَّـى طال ًبـا قُـ َّوة إلهيـة لِ ُيحقِّق قصـد ّ
شـخصا ،أو شـفاء
إرادة اآلب ولِ ُيحقِّـق ويُت ِّمـم ال ُم ِه َّمـة أمامـه .سـوا َء كان إطعـام الخمسـة آلَ ف
ً
األبـرص ،أو إنقـاذ المجانيـن المتسـلط عليهـم الشـيطان ،أدرك يسـوع أنـه ،فـي المعركـة بيـن
الخيـر والشـر ،تكـون الصلاة سلا ًحا جبا ًرا لهزيمـة قوى الجحيـم .إ َّن الصالة هي طريقة شـ َّرعتها
السـماء لِضَ ـ ِّم َع ْجزِنـا وضعفاتنـا إلـى قـ َّوة هللا القـادر علـى كل شـيء .إنها وسـيلة لترفع أنفسـنا
نحـو هللا ،الـذي وحـده يسـتطيع أن يلمـس قلـوب الذيـن نُصلِّـي ِمـن أجلهم.

اقرأ إنجيل لوقا ٤٣-١٣ :٢٢؛ وعبرانيين  .٥٢ :٧ما هو التأكيد الذي أعطاه يسوع إلى
بطرس لِ ُي ِعدّ ه للتجارب التي سيواجهها في ال ُمستقبل القريب؟ ما هو التأكيد أو الضمان
الذي يُعطيه لكل واحد منا لِ ُمجابهة ومواجهة التجارب؟



إ َّن رابحـي النفـوس الناجحيـن ُهم رجال ونسـاء صالة .صلَّى يسـوع من أجل بطرس باالسـم.
وأعـاد التأكيـد لبطـرس أنـه فـي ِ
وقـت تجاربه ال ُعظْمى ،سـيكون يسـوع يُصلِّـي ِمن أجلـه .أد َرك
الشـيطان جيـ ًدا قُـ ْد َرة بطـرس الكامنـة لِتَق ُّدم ملكـوت هللا .وخطَّط لفعـل كل ما يُ ْم ِكـن أن يُد ِّمر
تأثيـر بطـرس اإليجابـي في الكنيسـة المسـيحية .ولكن خلال كل تجاربه ،كان يسـوع يُصلِّي ِمن
أجـل بطـرس ،وقـد اسـتُجِي َبت صلوات السـيد يسـوع المسـيح .إنها لحقيقـة ُمثيرة أن نُـدرك بأ َّن
ال ُمخلِّـص يُصلِّـي ِمـن أجلنـا ،نحـن أيضً ـا .إنَّـه يدعونـا لننضـم إليـه فـي عمـل الصلاة التشـفُّعية
ونرفـع اآلخرين بأسـمائهم أمام عرشـه.
إ َّن مثابرتنـا علـى الصلاة ت ُ ِقـر وتُع ِّبـر علـى أننا نُـدرك بـأ َّن اعتمادنا الكلـي والمطلق على هللا
فـي الوصـول إلى الشـخص الـذي نُصلِّي ِمـن أجله.

أنت اآلن؟ لمـاذا ِمن ال ُمهـم جِ دًّ ا أال تستسـلم أبـدً ا ،بغض النظر
ِمـن أجـل َمـن تُصلِّـي َ
عمـا يبدو عليـه الموقف مـن صعوبة؟
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٢١متوز (يوليو)

صالة بولس الشفاعية
إ َّن الصــاة الشــفاعية هــي حــق إنجيلــي تنتســب إلــى ال ِكتَــاب ال ُمقَــ َّدس .طــوال ُمــ َّدة
خدمتــه ،كان بولــس يُصلِّــي ِمــن أجــل ال ُمتج ّدديــن حديثًــا فــي الكنائــس التــي َّأسســها خــال
خدمتــه الكرازيــة .كان بولــس يؤمــن بــأ َّن شــيئًا مــا يحــدث عندمــا كان يُصلِّــي ،لــم يكــن
ليحــدث لــو لــم يُصـ ِّـل .وعلــى ال َّرغــم ِمــن أنــه كان ُمنف َِصـ ًـا عــن الذيــن كان يُح ُّبهــم ،لكنــه أد َرك
أنــه يمكنهــم أن يتَّ ِحــدوا بقلوبهــم إذ يُصلُّــون مــن أجــل بعضهــم البعــض.



اقــرأ أفســس  .٢١-١٥ :١اكتــب علــى الســطور أدنــاه ،قائمــة بالطلبــات ال ُمختلفــة التــي
قدَّ مهــا بولــس إلــى هللا ِمــن أجــل أعضــاء كنيســة أفســس .مــا الــذي ســأل هللا بصــورة
خاصــة أن يُعطيــه لهــم؟

ـب ِمــن هللا أن
صــاة بولــس ِمــن أجــل المؤمنيــن فــي أفســس هــي صــاة ُمذهلــة .لقــد طَلَـ َ
يمنحهــم ِ
الح ْك َمــة والفهــم الروحــي ،وأن تســتنير عيــون أذهانهــم بالحــق اإللهــي وأن يمنحهــم
رجــاء الحيــاة األبديــة .وصلَّــى أيضً ــا أن يختبــروا قــوة عمــل هللا فــي حياتهــم .هــذا اإللــه شــديد
جِــ ًّدا ،وقــوي جِــ ًّدا ،حتــى أنــه أقــام يســوع ِمــن األمــوات ،ال َحــ َدث الــذي يُشــكِّل األســاس
لرجائهــم بالحيــاة األبديــة فــي المســيح .وختــم صالتــه ُمذكِّ ـ ًرا إيَّاهــم «بغنــى مجــد ميراثــه
فــي القديســين» .ال بُـ َّد وأ َّن األفسســيون قــد امتَــأوا بــروح التشــجيع ،عالميــن أ َّن بولــس كان
يُصلِّــي ِمــن أجلهــم وعالميــن مــا كان يُصلِّــي ِمــن أجلــه.

ـت عضـ ًوا في كنيسـة فيلبي
اقـرأ فيلبـي  ١١-٣ :١والحـظ نبـرة صلاة بولـس .لـو أنَّـك كُ ْن َ
َّمت رسـالة كهـذه ِمـن بولـس ،يُشـارِك معـك أنـه لـم يكـن فقـط يُصلِّي ِمـن أجلِك
وتسـل َ
ولكـن فحـوى صالته أيضً ا ،كيف سـيكون شـعورك ،ولمـاذا؟ ما هي الوعـود التي تضمنتها
كلمـات الرسـالة؟ فـي نفـس الوقت ،مـا هـي التحذيرات التـي فيها؟



هــذه هــي بعــض أكثــر الكلمــات تشــجي ًعا وإنهاضً ــا ،تــم ورودهــا فــي ال ِك َتــاب
ال ُم َقــدَّ س ،الحافلــة بالوعــود ،والداعيــة لالمتــاء بالمحبــة والمعرفــة والتمييــز الــذي
يأتــي ِمــن معرفتنــا بيســوع حتــى نتمكَّــن أن نُصبــح مــا قصــد هللا أن نكــون عليــه
فــي المســيح.
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٢٢متوز (يوليو)

قوى غير منظورة تعمل
إ َّن الصــاة الشــفاعية هــي ســاح جبَّــار فــي هــذا الصــراع بيــن الخيــر والشــر والــذي
الصـراع َو َر َد فــي ســفر دانيــال
نُطلِــق عليــه ’الصـراع العظيــم’ .إ َّن أوضــح مــا ك ُِشـ َ
ـف عــن هــذا ِّ
األصحــاح .١٠
لعلَّــك تتذكــر أ َّن النبــي إرميــا تن َّبــأ بــأ َّن اليهــود ســوف يظلــون فــي الســبي البابلــي لفتــرة
ســبعين ســنة .عنــد نهايــة حيــاة دانيــال ،كانــت هــذه الفتــرة النبويــة للســبي اليهــودي تدنــو
مــن نهايتهــا .كان دانيــال مهمو ًمــا .فلــم يَـ َر ســوى القليــل ِمــن الدالئــل عــن تحقيــق وإتمــام
كلمــات إرميــا .وكان شــعبه مــا زال فــي الســبي.
كانــت بابــل قــد ُهزمــت علــى يــد مــادي وفــارس ،ولك ـ َّن اليهــود ظلَّــوا فــي األســر .صــام
دانيــال وصلَّــى لمــدة ثالثــة أســابيع .لقــد تَشـ ّف َع بــكل صــدق وحـرارة مــن أجــل شــعبه .عنــد
نهايــة األســابيع الثالثــة ،ظهــر لــه كائــن مالئكــي ُم َم َّجــد.


اقرأ دانيال  .١٤-١٠ :١٠متى اس ُتجي َبت صلوات دانيال ،وما الذي أعاقها مؤق ًتا؟

هــذه فقــرة رائعــة .ولكــي نفهمهــا مل ًيــا ،دعونــا نُ َحـ ِّدد بعــض الشــخصياتَ .مــن ُهـ َو رئيــس
مملكــة فــارس؟ بالتأكيــد لــم يكــن كــورش .فهــو ملــك اإلمبراطوريــة الفارســية .إ َّن تعبيــر «رئيس
مملكــة فارس»ير ُمــز إلــى الشــيطان .وقــد دعــاه يســوع «رئيــس هــذا العالــم» (إنجيــل يوحنــا
٣١ :١٢؛ إنجيــل يوحنــا  .)٣٠ :١٤وأســماه بولــس «رئيــس ســلطان الهــواء» (أفســس  .)٢ :٢إذا
كان رئيــس فــارس يرمــز إلــى الشــيطان ،إذًا َمــن ُهــو ميخائيــل؟ إ َّن لفــظ ميخائيــل ورد خمــس
مـرات فــي ال ِكتَــاب ال ُم َقـ َّدس (رؤيــا يوحنــا ٧ :١٢؛ يهــوذا ٩؛ دانيــال ٢١ ،١٣ :١٠؛ ودانيــال :١٢
 .)١الدراســة ال ُمتأنِّيــة لهــذه الفقـرات تُظْ ِهــر بــأ َّن ميخائيــل (الــذي معنــاه ’ َمــن هــو مثــل هللا’)
هــو تعبيــر آخــر لِ َوصــف يســوع بأنَّــه رئيــس كل المالئكــة فــي معركــة مباشــرة ضــد الشــيطان.
إ َّن المســيح هــو األبــدي ،األزلــي ،كلــي القــدرة ،وابــن هللا .إحــدى مهــام المســيح كرئيــس لــكل
المالئكــة هــي هزيمــة وإبــادة الشــيطان فــي النهايــة.
دانيــال  ١٠يزيــح الســتار ويكشــف هــذا الص ـراع بيــن الخيــر والشــر .بينمــا كان دانيــال
يُصلِّــي ،ميخائيــل ،يســوع القديــر ،ينــزل ِمــن الســماء ليقهــر قــوى الجحيــم .ومــع أننــا قــد ال
نســتطيع أن نــرى ذلــك ،إال أ َّن يســوع يعمــل الســتجابة صلواتنــا الشــفاعية ،نحــن أيضً ــا .إنَّــه
ُمخلِّــص قديــر .مــا ِمــن صــاة واحــدة تَ ُم ـ ّر دون ُمراعاتهــا.

كيف ترى حقيقة الصراع العظيم تتفاعل في حياتك الخاصة؟ ما الذي يجب أن تُخبرك
به حقيقة هذه المعركة عن نوع القرارات واالختيارات التي تحتاج إلى اتخاذها؟
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التركيز في الصالة
عبــر كل ال ِكتَــاب ال ُم َق ـ َّدس ،هنــاك تشــديد علــى أن تكــون الصــاة مخصصــة ومحــددة.
الصــاة ليســت شــيئًا غامضً ــا أو مبه ًمــا للنفــس .إنهــا التقــدم إلــى هللا بطلبــات ُمح ـ َّددة .لقــد
صلَّــى يســوع مــن أجــل تالميــذه بصفــة خاصــة .بولــس الرســول صلَّــى بالتحديــد وبشــكل خاص
ِمــن أجــل المســيحيين فــي أفســس ،وفيلبــي ،وكولوســي .وصلَّــى مــن أجــل زمالئــه الشــباب
مثــل :تيموثــاوس ،وتيطــس ،ويوحنــا مرقــس.



اقــرأ ١صموئيــل ٤٢-٢٢ :٢١؛ وأيــوب  .١٢ :٦١مــا الــذي تتشــارك فيــه هاتيــن الفقرتيــن؟ ما
الــذي تُخبرانــا بــه عــن الصالة الشــفاعية؟

إ َّن ك ًُل ِمــن صموئيــل وأيــوب يُش ـ ِّددان علــى الحاجــة إلــى الشــفاعة ال ُمح ـ َّددة ،القلبيــة،
والحــارة .كلمــات صموئيــل قويــة ِج ـ ًّدا ،فهــو يصــرخ« :وأمــا أنــا فحاشــا لــي أن أُخطــئ إلــى
الــرب فأكــف عــن الصــاة مــن أجلكــم» (١صموئيــل  )٣٢ :٢١وكأننــا نســمع صــدى صــاة
صموئيــل فــي كلمــات أيــوب« :لكــي يُ َحاكَــم اإلنســان عنــد هللا كابــن آدم لــدى صاحبــه»
(أيــوب  .)١٢ :٦١إ َّن التَّض ـ ُّرع إلــى هللا مــن أجــل الرجــال والنســاء الذيــن ال يعرفــون المســيح
هــو عملنــا.


اقرأ ١يوحنا  .١٦-١٤ :٥ما الذي يحدث عندما نتشفع ألجل اآلخرين؟

عندمــا نُصلِّــي ِمــن أجــل اآلخريــن ،فإننــا ن ُْص ِبــح قنــا ًة لبركــة هللا لهــم .وهو يســكب نهــر ماء
الحيــاة ِمــن العــرش الســماوي ِمــن خاللنــا إليهــم .إ َّن كل جنــود الشــيطان يرتعــدون ِمــن صــوت
ـف إلــن هوايــت قــوة الصــاة بهــذه الكلمــات الها ّمــة« :الشــيطان
شــفاع ٍة حــا َّرة و ُمخلصــة .ت َِصـ ْ
ال يســتطيع أن يتحمــل التضــرع إلــى منافســة (خصمــه) القــوي ،ألنــه يخــاف ويرتعــد أمــام
قدرتــه وجاللــه .كل جنــد الشــيطان ترتعــد عنــد صــوت الصــاة الحــارة» (روح النبــوة ،شــهادات
للكنائــس ،المجلــد  ،١صفحــة  .)٦٤٣إ َّن الصــاة تربطنــا بمصــدر القــوة اإللهيــة فــي المعركــة
ِمــن أجــل نفــوس الرجــال والنســاء الضَّ الِّيــن.

اقـرأ إنجيـل متـى  .١٩ ،١٨ :١٨مـا عالقـة هذه الفقـرة بالصالة الشـفاعية ،وكيـف تُ َعدُّ
هـذه الفقـرة تشـجي ًعا للصلاة مـع اآلخريـن مـن أجل خالص َمـن ال يعرفـون الرب؟
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لمزيــد مــن الــدرس :اقــرأ لــروح النبــوة الفصــل الــذي يحمــل عنــوان «امتيــاز
الصــاة» ،مــن كتــاب طريــق الحيــاة ،صفحــة .١٠٤-٩٣
عندمــا نُصلــي ِمــن أجــل اآلخريــن ،يُكــرم هللا التزامنــا وتكريســنا لــه واعتمادنــا علــى قُ َّوتــه
بتوظيــف كل مصــادر الســماء لتجديــد حيــاة البشــر .وإذ ترتفــع صلواتنــا إلــى عرشــه ،تنتفــض
الكائنــات المالئكيــة للعمــل امتثــالً ألمــره« .المالئكــة الخادميــن ينتظــرون حــول العــرش
لِ ُين ِّفــذوا فــي الحــال أمــر يســوع المســيح الســتجابة كل صــاة تُق ـ َّدم بح ـرار ٍة وإيمــان حــي»
(روح النبــوة ،رســائل مختــارة ،المجلــد  ،٢صفحــة  .)٣٧٧لدينــا الضمــان أنــه لــن تضيــع أي
ـس هللا أي صــاة .فهــي تُ ْختَ ـ َزن فــي الســماء لتُ ْس ـتَجاب فــي الوقــت والمــكان
صــاة ،ولــن ينـ َ
الــذي يعلــم هللا أنــه األفضــل« .صــاة اإليمــان لــن تضيــع أبـ ًدا؛ ولكــن اال ِّدعــاء بأنهــا ستُســتجاب
بالطريقــة عينهــا ولألمــر ذاتــه الــذي نتوقعــه ،فذلــك افتـراء (( ».)Presumptionروح النبــوة،
شــهادات للكنيســة ،المجلــد  ،١صفحــة  .)٢٣١أي تشــجيع يعطينــا ذلــك إذ نتش ـفَّع لشــركاء
حياتنــا الذيــن ال يعرفــون المســيح أو ألبنائنــا وبناتنــا ،وأقاربنــا ،وأصدقائنــا ،وزمالئنــا فــي
العمــل .لــن تضيــع أيَّــة صــا ٍة صادقــة .قــد ال نــرى اســتجابات فوريــة فــي أولئــك الذيــن نُصلِّــي
مــن أجلهــم ،لك ـ َّن هللا يتح ـ َّرك فــي قلوبهــم بطــرق لــن نعرفهــا إال فــي األبديــة.

أسئلة للنقاش
 .1اقــرأ فيلبــي ١٩ :١؛ كولوســي ٣ ،٢ :٤؛ و٢تســالونيكي  .٢ ،١ :٣أثنــاء فتــرة ســجنه ،مــا

هــي الثقــة التــي كانــت لــدى بولــس بســبب صــاة كنيســة فيلبــي؟ مــا الــذي طلبــه ِمن
أهــل كولوســي وتســالونيكي أن يُصلُّــوا ِمــن أجلــه نيابـ ًة عنــه؟ مــا هــي عالقــة طلبــات
الصــاة الشــفاعية هــذه بربــح النفوس؟
 .2تأ َّمــل فــي حقيقــة الص ـراع العظيــم وبأنَّــه يُش ـكِّل ُم ْج َمــل المشــاهد ال ُعظمــى
للعالــم الــذي نعيــش فيــه .كيــف تســاعد معرفتــك لهــذا الصـراع فــي إدراكك ألهميــة
الصــاة؟ نعــم ،لقــد َربِــح يســوع الحــرب ،ونحــن نعلــم بــأنَّ الذيــن إلــى جانبــه
ســيفوزون فــي النهايــة .ولكــن فــي هــذه األثنــاء ،لمــاذا ِمــن المهــم جِ ــدًّ ا أن نُصلِّــي
ونســعى بــكل مــا نســتطيع لنظـ َّـل أمنــاء لــه ،ولنعمــل لخــاص اآلخريــن؟
 .3مــا هــي بعــض المعوقــات لحيــاة صــا ٍة شــفاعية أكثــر فاعليــة؟ مــا هــي األعــذار
ُنــت تفعــل ذلــك) للتخلِّــي عــن الصــاة أكثــر ِمــن أجــل
التــي تســتخدمها (إذا ك َ
اآلخريــن الذيــن يحتاجونهــا؟
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