  درس چهارم   

 ۲۸تیر –  ۳مرداد

قدرت دعا :شفاعت برای دیگران

بعد از ظهر روز سبت

مطالعـه ایـن هفتـه :مکاشـفه ۷ :۱۲تـا۹؛ افسسـیان ۱۲ :۶؛ عربانیـان ۲۵ :۷؛ افسسـیان :۱
 ۱۵تـا ۲۱؛ دانیـال  ۱۰ :۱۰تـا ۱۴؛ اول یوحنـا  ۱۴ :۵تـا .۱۶

آیـه حفظـی«: :نـزد یکدیگـر به گناهـان خود اعتراف مناییـد و بـرای یکدیگر دعـا کنید تا
شـفا یابیـد .دعـای صمیامنـه شـخص عادل و نیک بسـیار مؤثر اسـت» (یعقـوب .)۱۶ :۵

اعضای کلیسای عهد جدید نیاز خود را به دعا احساس کردند.
«پـس از دعـای ایشـان ،مکانـی که در آن جمـع بودند به لرزه درآمد و همـه از روح القدس
پُـر گشـته ،کالم خـدا را بـا شـهامت بیان می کردنـد» (اعمال  .)۳۲ :۴توجه کنید :شـاگردان دعا
کردنـد .آنهـا بـا روح القـدس پر شـدند ،و سـپس کالم خدا را با جسـارت و اعتامد بـه نفس برای
دیگران بیـان کردند.
بیـن دعـای آنـان و پُر شـدن با روح القدس و بشـارت قدرمتندانه کالم خدا رابطه مسـتقیمی
وجـود داشـت« .شـاگردان  .....در دعـا بـرکات را فقـط برای خودشـان درخواسـت نکردند .آنان
بـا بـار مسـئولیت نجـات جانهـا محـک و سـنجیده مـی شـدند .آنهـا فهمیدنـد که انجیـل باید
بـه جهـان معرفـی شـود ،و آنهـا مدعی قدرتی بودند که مسـیح وعـده آنرا داده بـود» (اِلن جی
وایـت ،اعامل رسـوالن ،صفحه .)۳۷
زمانیکـه بـرای شـفاعت دیگـران از خداونـد مسـئلت منائیـم ،او از طریـق قلبهـای مـا کار
میکنـد تـا مـا را بـه خـود نزدیکتر کنـد و بـه مـا حکمـت الهـی بخشـد تـا بـرای ملکـوت او بـه
دیگـران دسـت یابیـم (یعقـوب  .)۵ :۱همچنین او با قـدرت در زندگی آنان عمـل میکند و آنان
بسـوی خـود مـی کشـاند ،بـه طریقـی کـه مـا منیتوانیـم ببینیـم یـا حتـی کاملاً درک کنیـم(اول
یوحنـا  ۱۴ :۵تـا .)۱۷
درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در  ۴مرداد –  ۲۵جوالی آماده شوید.
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     یکشنبه 

جدال کیهانی

 ۲۹تیر

مکاشـفه بـاب  ۷ :۱۲تـا  ،۹افسسسـیان  ،۱۲ :۶و دوم قرنتیـان  ۴ :۱۰را بـا هـم مقایسـه کنیـد.
چگونـه ایـن آیـات در درک مـا از دعای شـفاعت تاثیـر میگذارد؟

کتاب مقدس پرده را از بین دنیای پیدا و ناپیدا از برابر چشامن ما بر میدارد .بین رش و خیر،
بین نیروهای تاریکی و عدالت ،و بین مسیح و شیطان نزاع وجود دارد .در این مجادله کیهانی،
خداوند به آزادی برش احرتام میگذارد .او هرگز در اراده آزاد انسان مداخله منیکند و ضمیر او
را مجبور به عملی منیکند .او روح القدس خود را می فرستد تا جهان را در مورد گناه ،عدالت
و داوری متقاعد کند(یوحنا  .)۸ ،۷ :۱۶فرشتگان آسامنی وارد این نربد میشوند ،تا به افرادی که
مایلند نجات الهی را دریافت منایند کمک و مراقبت منایند(عربانیان  .)۱۴ :۱همچنین خداوند
وقایع موقتی را در زندگی افراد ترتیب می دهد تا آنان را بسوی خویش هدایت مناید.
آنچه که خدواند انجام نخواهد داد ،تحمیل و اجبار است .زور و اجبار بر خالف قانون
ملکوت خداوند است .تهدید و اجبار با قاعده محبت که اساس پادشاهی اوست ،بیگانه
است .در اینجا دعا نقش بسیار مهمی دارد .با اینحال خداوند متام تالش خود برای دستیابی به
انسانها را قبل از دعا آغاز کرده است ،اما دعاهای ما قدرت خداوند توانا را آشکار میکند .او
به آزادی انتخاب ما در مورد دعا کردن برای دیگران احرتام میگذارد ،هنگامیکه ما دعا میکنیم
او میتواند در پرتو مجادله بین نیکی و بدی کار بیشرتی نسبت به زمانیکه ما دعا منی کنیم
انجام دهد.
این جمله را با دقت در نظر داشته باشید« ،این بخشی از نقشه خداوند است که ما را در
پاسخ به دعای از روی ایامن سهیم کند ،تا از طریق دعا ،آنچه را که او به ما نداده است طلب
کنیم» (اِلن جی وایت ،نربد بزرگ ،صفحه  .)۵۲۵در نربد میان نیکی و بدی ،دعا دگرگونی ایجاد
میکند .وقتی ما برای کسانیکه که مسیح را منی شناسند دعا میکنیم ،دعای ما مجرای برکات
الهی را برای جاری شدن در زندگی آنان باز میکند .خدا به انتخاب ما در زندگی برای دعا کردن
برای دیگران احرتام میگذارد و حتی به مراتب قدرمتندتر به سود آنان عمل میکند.
در پرداخنت به موضوع دعای شفاعت ،ما باید با فروتنی اعرتاف کنیم که کامالً عملکرد
خداوند را درک منیکنیم ،اما این موضوع نباید مانع ما از دعای مستمر برای برکات دعای
شفاعت برای خود و دیگران شود.

چـرا فکــر مــی کنیــد ،زمانیکــه مــا دعــا میکنیــم خداونــد با قــدرت بیشــتری نســبت به
زمانیکــه از دعــا کــردن غفلــت میکنیــم ،عمــل مــی کنــد؟ حتــی اگــر مــا بطــور کامــل
درک نمــی کنیــم کــه چگونــه ایــن مســئله اتفــاق مــی افتــد ،چـرا بایــد توصیــه کتــاب
مقــدس بـرای دعــا کــردن دیگـران باعــث شــود کــه مــا ایــن کار راانجــام دهیــم؟
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     دوشنبه     

 ۳۰تیر

عیسی :شفاعت کننده توانا

لوقـا بـاب  ،۲۱ :۳لوقـا  ۱۶ :۵و لوقـا  ۱۸ :۹را بخوانیـد .ایـن آیـات در مورد رابطـه بین زندگی
عبـادی مسـیح و مثمـر مثـر بودنـش در خدمت چـه چیزی به مـا میگویند؟

زندگـی عیسـی مسـیح یـک ارتبـاط مسـتمر الهـی بـا پـدرش بـود .عیسـی در زمـان تعمیـد
هنگامیکـه رسـالت وابسـته بـه مسـیح موعود بـودن خویـش را رشوع کرد ،او بـرای قدرت الهی
در جهـت کامـل کـردن هـدف ملکوتیش دعـا کرد .او مجهز بـه قدرت روح القدس شـد تا اراده
پـدر و وظیفـه ای کـه از قبـل بـه او محـول شـده بـود را بـه انجـام رسـاند و کامل کنـد .چه در
هنـگام خـوراک دادن بـه پنـج هزار نفـر ،چه در حال شـفای جذامی ،و یا در نجـات فرد دیوانه
از ارواح پلیـد ،عیسـی تشـخیص داد کـه در نبرد بیـن خیـر و ّش ،دعـا یـک سلاح قدرمتند برای
شکسـت نیروهـای جهنمـی اسـت .دعـا ،روش مق ّدر شـده ملکوتی اسـت که مـا در آن ناتوانی
هـا و ضعـف هـای خـود را بـا قـدرت قـادر مطلـق ،یعنـی خداونـد تلفیـق میکنیم .این وسـیله
ای اسـت بـرای نزدیـک شـدن بـه خداوند ،تنها کسـیکه میتواند قلبهـای آنانیکه ما برایشـان دعا
میکنیـم را ملـس کند.
لوقـا بـاب  ۳۱ :۲۲تـا  ۳۴و عربانیـان بـاب  ۲۵ :۷را بخوانیـد .عیسـی چـه اطمینانـی بـه پطرس
داد تـا او را بـرای وسوسـه هایـی کـه در آینـده بـا آنهـا مواجه خواهد شـد آماده کنـد؟ او چه
تضمینـی بـه هریـک از مـا در هنـگام روبـرو شـدن با وسوسـه ها مـی دهد؟

مـردان و زنانـی کـه دعـا مـی کننـد ،فاتحـان تاثیر گذار روح هسـتند .عیسـی مسـیح با ذکر
نـام پطـرس بـرای او دعـا کـرد .او به پطـرس اطمینان داد کـه در زمان بزرگرتین وسوسـه اش ،او
برایـش دعـا خواهـد کـرد .شـیطان خیلـی خوب بـا اسـتعدادهای درونـی پطرس بـرای پیرشفت
ملکـوت خداونـد آشـنا بـود .او قصـد داشـت تـا هـر کاری کـه ممکـن اسـت انجـام دهـد تـا
تاثیـرات مثبـت نقـش پطـرس در کلیسـای مسـیح را از بیـن بربد .امـا در طی متام وسوسـه های
شـیطان ،مسـیح در حـال دعـا بـرای پطـرس بـود ،و بـه دعاهـای اسـتاد او پاسـخ داده شـد .چه
واقعیـت هیجـان انگیـزی کـه بدانیـم منجـی برشیـت بـرای ما نیـز دعا میکنـد .او مـا را دعوت
میکنـد تـا بـا دعـای شـفاعت بـرای دیگـران و بلنـد کردن آنـان در حضور عـرش خداونـد با ذکر
نـام در اینـکار بـه او بـه پیوندیم.
اسـتمرار و پایـداری مـا در دعـا ،وابسـتگی کامـل و مطلـق مـا بـه خداونـد در دسـتیابی به
آنانیکـه برایشـان دعـا میکنیـم را اعلام و تاییـد میکنـد.
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در حــال حاضــر شــما بـرای چــه کســی دعــا مــی کنیــد؟ چـرا بســیار مهــم اســت کــه
هرگــز ناامیــد نشــوید ،هرچنــد کــه اوضــاع دشــوار بــه نظــر میرســد؟

     سه شنبه     

 ۳۱تیر

دعاهای شفاعت پولس
دعـای شـفاعت ،کتـاب مقدسـی اسـت .پولـس در طـول خدمـت خود ،بـرای تولد تـازه در
کلیسـاهائی کـه در طـی خدمـت بشـارتی خـود تاسـیس کـرده بـود دعـا میکـرد .پولـس بـاور
داشـت کـه وقتـی دعـا مـی کنـد اتفاقـی خواهد افتاد کـه اگر دعـا نکند ،اتفـاق نخواهـد افتاد.
بـا اینکـه او را از عزیزانـش جـدا کـرده بودنـد ،او درک کرد که آنها میتواننـد هامنطور که برای
یکدیگـر دعـا میکننـد در قلبهایشـان بـا هم متحد شـوند.
افسسـیان بـاب  ۱۵ :۱تـا  ۲۱را بخوانیـد .در سـطرهای زیر ،فهرسـت درخواسـت های مختلف
پولـس از خـدا بـرای افسسـیان را ذکـر کنیـد .او بطـور خاص چه چیـزی را از خدا خواسـت که
به آنهـا بدهد؟



دعـای پولـس بـرای ایامنـداران افسـس قابـل توجـه اسـت .او دعـا کـرد تـا خداونـد بـه آنها
خـرد و حکمـت روحانـی بخشـد ،ذهـن آنـان را بـا حقیقـت الهـی روشـن کنـد و بـه آنـان امید
حیـات ابـدی ببخشـد .همچنیـن او دعـا کـرد کـه آنهـا عملکـرد قدرمتنـد ،قـدرت خداونـد را در
زندگـی خـود تجربـه کننـد .خداوند آنقدر قادر و توانا اسـت که عیسـی را از بین مـردگان زنده
کـرد ،و وقایعـی را رقـم مـی زنـد کـه اسـاس امیـد آنهـا بـرای حیـات ابدی در اوسـت .دعـای او
بـا یـادآوری «میـراث غنـی و پـر جلال مسـیح» پایـان می گیرد .مسـیحیان افسـس بایـد با روح
تشـویق پـر شـده باشـند و دانسـته باشـند که پولس بـرای آنها دعا مـی کرد تا بداننـد که دعای
پولـس در مـورد چـه چیزی اسـت.
فیلیپیـان بـاب  ۳ :۱تـا  ۱۱و بـهلحـن دعـای پولس توجه کنید .اگر شما عضو کلیسـای فیلیپی
بودیـد و نامـه ای شـبیه بـه ایـن از پولـس دریافـت مـی کردیـد ،کـه در آن نـه تنهـا برای شما
دعـا مـی کنـد بلکـه همچنیـن محتـوا و چارچـوب دعـای او با شما در میان گذاشـته میشـد،
چـه احساسـی داشـتید و چـرا؟ چه وعـده هایی در این سـخنان یافت میشـوند؟ در عین حال،
چـه تذکراتی نیز وجـود دارد؟
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اینهـا برخـی از برجسـته تریـن و دلگـرم کننـده تریـن کلمات موجـود در کتـاب مقـدس
هسـتند ،پـر از وعـده هـا و همچنین دعـوت برای پُر شـدن از محبت ،دانـش و عطایای حاصل
از شـناخت مسـیح ،کـه پـس از آن میتوانیـم شـخصی باشـیم کـه خداونـد در نظر داشـت تا در
اتحـاد با مسـیح باشـیم.

     
     چهارشنبه 

 ۱مرداد

قدرتهای غیبی در کار
در نبرد بیـن خیـر و رش دعـای شـفاعت یـک سلاح قدرمتند اسـت که مـا آنرا «نبرد بزرگ»
مـی نامیـم .یکـی از روشـنترین مکاشـفه ها در مـورد این نبرد در دانیال باب  ۱۰آمده اسـت.
شما بـه یـاد مـی آوریـد کـه ارمیـاء نبی پیـش بینی کـرده بود کـه یهودیـان هفتاد سـال در
نبوتی اسـارت یهودیـان رو به پایان
بنـد بابلیـان خواهنـد بـود .در پایـان عمر دانیـال ،این دوره ُ
بـود .دانیـال نگـران بـود ،او شـواهد کمـی در ارتبـاط بـا تحقـق نبـوت ارمیـا می دیـد و قوم او
هنـوز در اسـارت بودند.
دانیـال بـاب  ۱۰ :۱۰تـا  ۱۴را بخوانیـد .چـه هنـگام دعاهـای دانیـال شـنیده شـد ،و چه چیزی
موقتـاً مانع آنهـا بود؟

ایـن آیـه ای شـگفت انگیـز اسـت .بـرای درک کامل آن بگذاریـد با برخی از شـخصیتهای آن
آشـنا شـویم .چـه کسـی شـاهزاد ٔه پادشـاهی پـارس اسـت؟ مطمئنـاً کوروش نیسـت .او پادشـا ِه
امپراتـوری پـارس اسـت .بـه احتمال زیاد عبارت «شـاهزاده پادشـاهی فارس» منایانگر شـیطان
اسـت .مسـیح او را «رئیـس ایـن جهـان» نامیـد (یوحنـا  ،۳۱ :۱۲یوحنـا  .)۳۰ :۱۴پولـس او را
«رئیـس قـدرت هـوا» (افسسـیان  )۲ :۲لقـب مـی دهـد .اگـر شـاهزاده پـارس منایانگر شـیطان
اسـت ،پـس چـه کسـی میکائیل اسـت؟ اصطالح میکائیـل پنج بـار در کتاب مقدس آمده اسـت
(مکاشـفه ۷ :۱۲؛ یهـودا ۹؛ دانیـال ۲۱ ،۱۳ :۱۰؛ و دانیـال  .)۱ :۱۲مطالعـه دقیـق بـر روی ایـن
آیـات نشـان میدهـد کـه میکائیـل (کـه به معنای «کسـیکه شـبیه خداسـت») اصطلاح دیگری
بـرای توصیـف عیسـی بـه عنـوان فرمانـده همـه فرشـتگان در نبرد مسـتقیم با شـیطان اسـت.
مسـیح پسر ابـدی ،ازلـی ،قـادر الهـی ،خداونـد اسـت .یکـی از عملکـرد هـای او بـه عنـوان
کل فرشـتگان ،شکسـت شـیطان و در نهایـت نابـودی اوسـت.
فرمانـده ّ
دانیـال بـاب  ۱۰پـرده را کنـار مـی زنـد و آشـکار میکنـد که این نبرد میان خیر و رش اسـت.
هامنطـور کـه دانیـال دعـا مـی کنـد ،میکائیل ،مسـیح قـادر متعـال ،از ملکـوت نازل میشـود تا
نیروهـای تاریکـی جهنمـی را شکسـت دهـد .بـا اینکه ممکن اسـت مـا آن را نبینیم ،اما عیسـی
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در تلاش اسـت تـا بـه دعاهـای شـفاعت مـا پاسـخ دهـد .او ناجـی قـادر ماسـت .و هیچیک از
دعاهـای مـا بـه دور از توجه و پاسـخ او منـی ماند.

واقعیــت نقــش نبــرد بــزرگ را در زندگــی خودتــان چگونــه مــی بینیــد؟ واقعیــت ایــن
نبــرد در مــورد نــوع انتخابهایــی کــه نیــاز اســت شــما در زندگیتــان بکنیــد ،چــه
چیــزی بــه شــما مــی گویــد؟

     
     پنجشنبه 

 ۲مرداد

مترکز دعا
در رسارس کتـاب مقـدس بطـور خـاص بـرروی دعـا تاکید شـده اسـت .دعا ،چند خواسـت و
آرزوی مبهـم و غیـر مشـخص روح نیسـت .دعا آوردن درخواسـت های ویـژه و خاص به حضور
خداونـد اسـت .مسـیح بطـور خـاص برای شـاگردانش [حواریـون] دعا کـرد .پولس رسـول بطور
خیلـی خـاص بـرای مسـیحیان افسسـس ،فیلیپـی ،و کولسـیه دعـا کـرد .او بـرای دوسـتان جوان
خـود ماننـد تیموتائـوس ،تیطـس ،و یوحنای مرقـس دعا کرد.



اول سـموئیل بـاب  ۲۲ :۱۲تـا  ۲۴و ایـوب بـاب  ۲۱ :۱۶را بخوانیـد .چـه چیـزی در ایـن آیـات
مشترک اسـت؟ آنهـا چـه چیـزی را در مـورد دعـای شـفاعت به مـا میگویند؟

ِ
شـفاعت صمیامنـه ،قلبـی ،و خالصانـه
هـم سـموئیل و هـم ایـوب هـر دو بـر نیـاز دعـای
تاکیـد مـی کننـد .سـخنان سـموئیل کاملا قدرمتندانـه بیان شـده اسـت .او فریـاد بر مـی آورد،
«حاشـا از مـن کـه بـا دسـت کشـیدن از دعـا برای شما ،بـه خداوند گنـاه ورزم» (اول سـموئیل
 .)۲۳ :۱۲مـا تقریبـاً مـی توانیم طنین صدای دعای سـموئیل را در سـخنان ایوب بشـنویم «کاش
کـه کسـی میـان من و خـدا میانجیگری کند» (ایـوب  .)۲۱ :۱۶شـفاعت و میانجیگری برای زنان
و مردانـی کـه مسـیح را منـی شناسـند ،وظیفه همه ماسـت.



اول یوحنـا بـاب  ۱۴ :۵تـا  ۱۶را بخوانیـد .وقتـی بـرای دیگـران شـفاعت میکنیـم چـه اتفاقـی
مـی افتد؟
وقتـی بـرای دیگـران دعـا می کنیم ،مـا پل ارتباطیرسـیدن بـرکات خداوند به آنان میشـویم.
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او از طریـق مـا جریـان آب حیـات را از بـارگاه ملکوتـی خویـش در آسمان وارد زندگـی آنـان
کل لشـگر شـیطان بـا نـوای صمیامنـه شـفاعت بـه لـرزه در مـی آیـد .خانـم اِلـن جـی
میکنـدّ .
وایـت قـدرت دعـا را بـا ایـن سـخنان قابـل توجـه توصیـف مـی کنـد« :شـیطان تحمل نـدارد تا
در برابـر قـدرت و عظمـت رقیـب قدرمتنـد خـود به هـراس و لرزه بیفتـد و عقب نشـینی کند.
کل سـپاه شـیطان بـه لـرزه در می آیـد» (اِلن جـی وایت ،شـهادت ها
بـا صـدای صادقانـه دعـاّ ،
بـرای کلیسـا ،جلـد  ،۱صفحـه  .)۳۴۶دعـا ،مـا را بـه منشـاء قـدرت الهـی در نبرد بـرای نجـات
جانهـای زنـان و مـردان گمشـده متصـل مـی کند.

متــی بــاب  ۱۹ ،۱۸ :۱۸را بخوانیــد .ایــن آیــات چــه ارتباطــی بــا دعای شــفاعت دارند،
و چگونــه ایــن آیــات تشــویق میکننــد تــا ب ـرای دعــای رســتگاری ب ـرای کســانیکه
پــروردگار را نمــی شناســند ،بــا دیگـران هــم صــدا شــد؟

     
     جمعه 

 ۳مرداد

اندیشـه ای فراتر:بخوانیـد ،از خانـم اِلـن جـی وایـت« ،مزیـت دعا»  ،صفحـات  ۹۳تا
 ،۱۰۴از کتاب گامهایی بسـوی مسـیح ؛ «کار برای اعضای کلیسـا» ،صفحات  ۱۹تا  ،۲۴از کتاب
شـهادت هایـی برای کلیسـا ،جلد .۷
وقتـی مـا بـرای دیگـران دعـا میکنیـم ،خداونـد به تعهـد و اتکاء ما نسـبت بـه او و قدرتش
ارج مـی نهـد و بـا بکارگیـری متامـی عوامـل آسمان ،انسـان را تغییـر میدهـد .هامنطـور کـه
دعاهـای مـا بسـوی عـرش او بـاال میرونـد ،فرشـتگان درگاه او به دسـتور او وارد عمل میشـوند.
«فرشـتگان خـادم در عـرش او در انتظـار هسـتند تـا فورا ً از فرمان مسـیح پیروی کننـد و به هر
دعایـی کـه برخاسـته از ایمان زنـده و صادقانه اسـت ،پاسـخ دهنـد» (اِلن جی وایـت ،پیامهای
منتخـب ،جلـد دوم ،صفحـه  .)۳۷۷مـا اطمینـان داریـم کـه در نـزد خداوند هیچ دعایـی نه بی
جـواب مـی مانـد ،و نه فراموش می شـود .آنها در آسمان ذخیره میشـوند تا در زمـان و مکانی
کـه خـود مناسـب مـی دانـد بـه آنهـا پاسـخ دهـد« .دعایـی کـه از روی ایمان باشـد هرگـز بی
جـواب منـی مانـد؛ امـا بـا اطمینان از اینکه همیشـه بـه طریقی بـه آن مورد خاصی کـه در دعا
انتظـار آنـرا داریـم پاسـخ داده خواهـد شـد ،میتـوان اسـتنباط کـرد که هیـچ دعایی بی پاسـخ
منـی مانـد» (اِلـن جـی وایت ،شـهادتهایی برای کلیسـا ،جلد  ،۱صفحـه  .)۲۳۱ایـن موضوع ما را
تشـویق مـی کنـد تـا بـرای همرسان ،فرزنـدان ،وابسـتگان ،دوسـتان ،و همکارامنان که مسـیح را
منـی شناسـند ،شـفاعت کنیـم .یک دعـای خالصانه هیچوقـت بی جواب منی ماند .ممکن اسـت
همیشـه فـورا ً پاسـخهای دعاهایمان برای دیگـران را دریافت نکنیم ،اما خداونـد برروی قلبهای
آنـان کار میکنـد ،بـه طریقـی کـه ما فقـط در ابدیـت از آن مطلع خواهیم شـد.
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سؤاالتی برای بحث
 .۱فیلیپیــان بــاب ۱۹ :۱؛ کولســیان بــاب ۳ ،۲ :۴؛ و دوم تســالونیکیان بــاب  ۲ ،۱ :۳را
بخوانیــد .بــه علــت دعــای فیلیپیــان ،پولــس در دوران حبــس از چــه اطمینــان خاطــری
برخــوردار بــود؟ او از کولســیان و تســالونیکیان خواســت تــا از جانــب وی بـرای چــه چیــزی
دعــا کننــد؟ ایــن درخواســت هــای دعــای شــفاعت چــه ارتباطــی بــا روح پرســتش دارنــد؟

 .۲بــه واقعیــت نبــرد بــزرگ و اینکــه ایــن روایــت مهــم در پــس جهانــی کــه مــا در آن
زندگــی مــی کنیــم ،شــکل میگیــرد توجــه کنیــد .چگونــه آگاهــی شــما از ایــن نبــرد بــه
درک شــما از اهمیــت دعــا کمــک میکنــد؟ بلــه ،مســیح پیــروز ایــن نبــرد اســت ،و مــا مــی
دانیــم کــه در پایــان کســانیکه در طــرف او هســتند پیــروز خواهنــد بــود .امــا در ایــن بیــن،
چـرا بســیار مهــم اســت کــه دعــا کنیــم و در پــی آن باشــیم تــا هــر کاری کــه مــی توانیــم
بـرای وفــادار مانــدن بــه او و نجــات دیگـران انجــام دهیــم؟

 .3برخــی از موانــع داشــتن یــک زندگــی فعــال تــر در انجــام دعــای شــفاعت چــه هســتند؟
برخــی از بهانــه هــای شــما بـرای طفــره رفتــن از دعــا بـرای دیگـران چــه هســتند؟
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