
 : شفاعتدرس سوم 

 قسمت اول

 در این قسمت در مورد این موارد صحبت خواهد شد.

 انواع شفاعت (1)

 مقدسهای شفاعت در کتابنمونه  (2)

 آیا قدیسین و فرشتگان از وضعیت ما بر زمین آگاهند؟  (3)

 شفاعت انواع

، خواه از فرشتگان و خواه از مقدسکنند، خواه از مريم ها به طور کل شفاعت طلبيدن را انکار میپروتستان

شفيعی نزد پدر داريم يعنی يسوع مسيح »قديسين.  ايشان دليل نفی خود را بر اين گفته يوحناي رسول يعنی: 
خدا هست و بين خدا و آدميان نيز تنها يک واسطه زيرا تنها يک »، و نيز کالم پولس رسول: (1: 2اول یوحنا ) «پارسا

 دهند.قرار می (5: 2اول تیموتائوس ) «وجود دارد يعنی آن انسان که مسيح يسوع است

در حقیقت، فرقی اساسی میان شفاعت مسیح و شفاعت قدیسین وجود دارد: شفاعت مسیح  (1)

 شفاعت کفاره است ...

کند، چراکه او خود کفاره گناهان ماست که به عوض ما آمرزش گناهان ما شفاعت میمسيح خداوند براي 

تقصيراتشان را به حساب مياور »گويد: جريمه گناهان ما را پرداخت. پس شفاعت او به اين معناست که به پدر می

 (6 -4: 53اشعیا )«. زيرا که من گناه جميع ايشان را بر خود نهادم

يک واسطه بين خدا و آدميان ايستاده است؛ يا بهتر بگويم، او تنها واسطه ميان خدا و  از اين رو، وي همچون

آدميان است؛ او به پدر، حق اجراي عدل الهی را عطا کرد، و به مردم، آمرزش را عطا نمود، با مرگ خود که همچون 

 کفاره گناهان ايشان بود.

 
ا اگر کسی گناهی کرد، شفيعی نزد پدر داريم يعنی ام»مقصود يوحناي رسول نيز همين بود آنگاه که گفت: 

اول یوحنا )«. يسوع مسيح پارسا. او خود کفاره گناهان ماست، و نه گناهان ما فقط، بلکه گناهان تمامی جهان نيز

2 :1) 

اگر کسی »هکار است: ادر اينجا، معناي شفاعت به عنوان کفاره بسيار واضح است. اين شفاعت براي انسان گن
، و اين گناه نياز به کفاره دارد. تنها کسی که توانست کفاره بدهد يسوع مسيح پارسا بود. از اين رو، «کرد گناهی

 تواند با خونی که براي ما ريخت، براي ما شفاعت کند.وي می



هاي خود مسيح خداوند را به عنوان تنها واسطه ميان خدا و آدميان معرفی کرده و پولس رسول نيز در نوشته

زيرا تنها يک خدا هست و بين خدا و آدميان نيز تنها يک واسطه وجود دارد يعنی آن انسان که مسيح »گويد: می

پس او . (6 -5: 2اول تیموتائوس «). او که با دادن جان خود، بهای رهایی جمله آدمیان را پرداختيسوع است

 ي تقصيرات ما را پرداخت. کند، او که با دادن جان خود، بهابراي ما به عنوان فديه شفاعت می

 گونه شفاعت مطلقاً قابل انکار نيست، و تنها به مسيح نسبت داده شده است. اين

هايی است که قديسين گونه ارتباطی با دادن کفاره يا فديه ندارد. اينها شفاعتحال آنکه شفاعت قديسين هيچ

 کنند. نزد خود مسيح خداوند براي ما می

های قدیسین برای ما، تنها نشان از دعا و استغاثه ایشان بهر ماست که کامالً با شفاعت شفاعت  (2)

 مسیح متفاوت است

. خود (16: 5یعقوب ) «براي يکديگر دعا کنيد... »گويد: مقدس نيز موافق اين امر است، چنانکه میو کتاب

« براي ما دعا کنيد...»گويد: رايشان دعا کنند. پولس رسول به تسالونيکيان میخواستند تا بقديسين از مردم می

همچنين (. 18: 13عبرانیان ) «براي ما دعا کنيد»شود: و از عبرانيان نيز همين درخواست می( 1: 3دوم تسالونیکیان )

مقدس، . در کتاب(19 -18: 6افسسیان ) ددر همه وقت، با همه نوع دعا و تمنا، در روح دعا کني»گويد: به افسسيان می

 آيات بسياري از درخواست دعا براي يکديگر وجود دارد. 

 خواستند برايشان دعا کنيم، آيا بخصوص ما نبايد از ايشان درخواست دعا کنيم؟اگر قديسين از ما می

؛ این 17: 5یعقوب ) «مهمچون ما، تحت آال»يعنی کسانی که  -اند هايی که هنوز در اين جهاناگر ما از انسان 

صاحب »های دیگر به صورت ، اما در برخی ترجمه«الیاس انسانی بود همچون ما تحت آالم»های یونانی اینگونه است: آیه در ترجمه

کنيم، آيا نبايد از آنانی درخواست دعا می -جنگند جنگ نيکو را می (نیز آمده است.« هم سرشت ما»یا « حواس مثل ما

 کنند چنين درخواستی کنيم؟ه پايان رسانده، به بهشت رفته و با مسيح زيست میکه جنگ را ب

اند و از اين رو روا نيست آيا ايشان پس از عزيمتشان به آسمان، آنجا که در بهشت نزد خدايند، تنزل مقام يافته 

 اي داشتيم؟ از ايشان درخواست دعا کنيم، اما آنگاه که بر زمين بودند چنين اجازه

 کنيم، امکانش نيست که از فرشتگان نيز درخواست کنيم؟همچنين اگر از انسان درخواست دعا می



 مقدسکتاب در شفاعت هاینمونه

 خواهد که از عادالن شفاعت بطلبندخدا از مردم می  (3)

ها را که خدا تأييد کرده، براي شفاعتپذيرد. در اينجا تعدادي از اين خدا خودش شفاعت را توصيه کرده، می

 نويسم:شما به عنوان نمونه می

  داستان پدر ما ابراهیم و  ابی ملک پادشاه: )الف( 

ملک اشتباه کرده و ساره، همسر ابراهيم را گرفت و به قصر خود برد. او اين کار را با وجدانی پاک انجام داد ابی

ملک ظاهر شده، او را تهديد به مرگ کرد است. خداوند در رويا به ابی چراکه ابراهيم گفته بود که ساره خواهرش

پس االن زوجه اين مرد را رد کرد، زيرا که او نبی است، و براي تو دعا خواهد کرد تا زنده بمانی، و اگر »و فرمود: 
 (7: 20پیدایش )«. او را رد نکنی، بدان که تو و هر که از آن تو باشد، هر آينه خواهيد مرد

حال آمرزش و زنده ماندنش مشروط بر اين ملک را به محض رد کردن ساره، بيامرزد. با اينتوانست ابیخدا می

ملک شفاعت کند و اين را شرطی براي شد که ابراهيم برايش دعا کند. پس خدا از ابراهيم خواست تا براي ابی

 آمرزش او قرار داد.

  (:42ایوب و سه دوست او )ایوب داستان )ب(  

مقدس در اين رابطه به همين سان خداوند شفاعت ايوب را شرطی براي آمرزش سه دوستش قرار داد. کتاب

يهوه ... به اليفاز تيمانی فرمود: خشم من بر تو و بر دو دوستت افروخته شده چراکه مانند خادمم ايوب »گويد: می
اينک هفت گاو نر و هفت قوچ تدارک ببينيد، و برويد و خادمم ايوب را بيابيد.  ايد. واز من به خوبی سخن نگفته

براي خود قربانی سوختنی تقديم کنيد، و خادمم ايوب براي شما شفاعت خواهد کرد. من به او توجه نشان خواهم 
ایوب ) «.ايدنگفتهداد و بر شما نشان رسوايی نخواهم زد به اين سبب که مانند خادمم ايوب از من به خوبی سخن 

42 :7 ،8) 

مرزش نداد بلکه حال، خود مستقيماً به آنان آدر هر دو مورد، خداوند شخصاً با فرد خاطی سخن گفت؛ با اين

شد و قديس نزد همگان تکريم شرط آمرزش را بر دعاي قديس قرار داد. تنها در اين صورت، خاطی آمرزيده می

 را پذيرفت بلکه خودْ چنين امر کرد.گرديد. خدا نه تنها چنين وساطتی می

 

 

  شفاعت ابراهیم برای سدوم: )ج( 

ابراهيم، به ميل خود مداخله نکرد بلکه خدا توانست سدوم را بدون آگاهی دادن به ابراهيم نابود سازد. خدا می

استغاثه کند و شفاعتش را پذيرفت. خدا وي را در اين مسأله دخالت و فرصتی داد تا براي نجات مردم سدوم 



مقدس ثبت شود تا ابراهيم نزد مردم محترم شمرده شده و به ما نشان دهد که خدا خواست که اين واقعه در کتاب

کنم از ابراهيم و خداوند گفت: آيا آنچه را من می»گويد: مقدس میدارد. کتابتا چه اندازه قديسينش را تکريم می
 (17: 18پیدایش ) «.مخفی دارم؟

بنابراين خداوند موضوع سدوم را به ابراهيم مطرح کرد و به او فرصتی داد تا براي مردم آن شفاعت کند، با اين 

اميد که در آن شهر، پنجاه يا چهل يا سی يا بيست يا ده مرد عادل پيدا شود و خداوند بخاطر آنان، تمام شهر را 

 نابود نسازد.

ساخت، نه تنها مقام و شأن شهر را بخاطر وجود عادالنی که در آن بودند، نابود نمیاين حقيقت که خداوند آن 

اگر پنجاه عادل در شهر »دهد. خداوند گفت: ابراهيم نزد خداوند، بلکه همچنين مقام آن مردان عادل را نشان می
ر آنجا يابم، آن را هالک نکنم... سدوم يابم هر آينه تمام آن مکان را به خاطر ايشان رهايی دهم ... اگر چهل و پنج د

به خاطر چهل آن را نکنم... اگر در آنجا سی يابم اين کار را نخواهم کرد... به خاطر بيست آن را هالک نکنم... به 
 (32 -26: 18پیدایش ) «.خاطر ده آن را هالک نخواهم ساخت

دهد، و به خاطر ديگران نجات می دهد که خدا اشخاص راارزشی الهياتی داشته و نشان می« به خاطر»عبارت 

همچنين يک دليل روشن از وساطت عادالن به خاطر گناهکاران است. خدا اين عمل را بدون درخواست اين 

 دهد.گناهکاران انجام می

 شفاعت موسی برای قوم خود)د( 

ليکن او مستقيماً اين کار را نکرد خدا بر آن بود تا قوم خود را به خاطر پرستش گوساله طاليی هالک کند. 

 بلکه موضوع را با موسی در ميان گذاشت و به وي فرصتی براي شفاعت مردم داد و شفاعتش را پذيرفت. 

، موسی نيز به خدا گفت: (25: 18پیدایش ) «حاشا از تو که مثل اين کار بکنی»همانطور که ابراهيم به خدا گفت: 

پس از شدت خشم خود برگرد، و از اين قصد بدي قوم خويش، رجوع فرما. بندگان خود ابراهيم و اسحاق و »

پس خداوند »دهد: مقدس ادامه می، سپس کتاب«...اسرائيل را بياد آور، که براي ايشان به ذات خود قسم خورده 

 (14 -7: 32خروج ) «.به قوم خود برساند، رجوع  فرموداز آن بدي که گفته بود که 

 اند تقرب بیشتری به خدا دارندآنان که دنیا را ترک کرده )ه(

اند، هايی گفته شد. درحاليکه آنان که دنيا را ترک کردهتا کنون در مورد دعاهاي زندگان براي زندگان نمونه

دهد، حتی بدون آنکه دعا کرده باشند. پس چقدر ايشان، مردم را آمرزش می قدرت بيشتري دارند و خدا به خاطر

 بيشتر آنگاه که آنان دعا کنند خدا آمرزش خواهد داد.



اش داود ديد. آنگاه که سليمان گناه ورزيد، توان در آمرزش خدا به خاطر بندهاي از اينگونه شفاعت را مینمونه

ليکن در ايام تو اين را به »روم سازد، اما درباره فروپاشی سلطنتش گفت: خدا تصميم گرفت او را از پادشاهی مح
خاطر پدرت داود نخواهم کرد اما از دست پسرت آن را پاره خواهم کرد. ولی تمامی مملکت را پاره نخواهم کرد 

: 11اول پادشاهان ) «.ام به پسر تو خواهم دادام داود و به خاطر اورشليم که برگزيدهبلکه يک سبط را به خاطر بنده

12 ،13) 

ده قسمت براي خود بگير زيرا که يهوه خداي اسرائيل چنين »گويد: خداوند مشابه همين فراز را به يربعام می
دهم. و به خاطر بنده من، داود و کنم و ده سبط به تو میگويد، اينک من مملکت را از دست سليمان پاره میمی

ام، يک سبط از آن او خواهد بود... ليکن تمام مامی اسباط بنی اسرائيل برگزيدهبه خاطر اورشليم، شهري که از ت
مملکت را از دست او نخواهم گرفت، بلکه به خاطر بنده خود داود که او را برگزيدم، از آنرو که اوامر و فرايض مرا 

 (34، 32، 31: 11اول پادشاهان ) «.نگاه داشته بود، او را در تمامی ايام روزهايش سرور خواهم ساخت

کند. به همين دليل است که مزمورنويس را تکرار می« به خاطر بنده خود داود»در يک باب، خداوند سه بار فراز 

 (10: 132مزامیر ) «.به خاطر بنده خود داود، روي مسيح خود را بر مگردان»گويد: در دعاي خود می

ء، فرشتگان، يوحناي تعميددهنده که بزرگتر از مقدساگر داود چنين تقربی به خدا داشت، چقدر بيشتر مريم 

، و شهيدان که به خاطر نام خداوند رنج کشيدند و طعم مرگ را چشيدند  (11:11متی ) او از مادر زاده نشده است

 به خدا تقرب دارند. 

افالک خواهند مثل روشنايی »کنيم، چرا از آنان که پس حال که ما از دوستان خود بر زمين درخواست دعا می
درخواست دعا نکنيم؟ و چرا از ايشان که جنگ نيکو را جنگيده، مسابقه را پايان رسانده ( 3: 12دانیال )« درخشيد

 درخواست دعا نکنيم؟ (7: 4دوم تیموتائوس ) و ايمان را محفوظ نگاه داشته اند

به عنوان وساطت تعبیر شود، و اگر هر وساطتی غیرقابل قبول است،  -که یک دعاست  –اگر شفاعت 

 بنابراین دعای هرشخصی به خاطر شخص دیگر غیرقابل قبول است چراکه ما تنها یک واسطه داریم!

واسطه تواند بیاگر فرض کنيم که چون دعا براي ديگران، وساطت ميان انسان و خداست، حال آنکه انسان می

با خدا صحبت کند، و به همين دليل نيازي به شفاعت نيست، بنابراين رسول در گفتار خود اشتباه کرده است 

 (16: 5یعقوب ) « !براي يکديگر دعا کنيد»)حاشا( که: 

مقدس بدان اشاره شده، بی فایده و در تضاد با اگر چنین باشد، دعا به خاطر دیگران که در کتاب

 محبت الهی است!

 که خدا انسانها را دوست دارد، به دعاي ديگران براي يادآوري محبت پدرانه به فرزندانش نياز ندارد! از آنجا



ملک فرمود تا از ابراهيم درخواست دعا کند انديشند، نقشه الهی را آن زمان که خدا به ابیکسانی که چنين می

 درخواست دعا کنند، درک نکرده اند. و نيز آنگاه که از دوستان ايوب خواست تا از ايوب( 7: 20پیدایش )

دعای مردم برای یکدیگر )چه در جسم باشند و چه دنیا را ترک گفته باشند( شهادتی است از محبت 

متقابل که در بین انسانها وجود دارد؛ اثباتی بر این اعتقاد که آنان که این جهان را ترک کرده اند، هنوز 

 مقدسان نزد خدا جالل یابند.اند و دعاهایشان مقبول خداست تا زنده

خدا چنين شفاعتی را به نفع مردم پذيرفته است و چنين شفاعتی، پلی ميان ساکنان آسمان و ساکنان زمين 

آورد. آسمانْ ديگر مکانی نامعلوم و مخوف براي انسانها نيست زيرا آنان به عمل و محبت روح مقدسين پديد می

 آورند. ايمان می

 آگاهند؟ زمین بر ما وضعیت از فرشتگان و قدیسین آیا

دهيم. به داليل رسد؟  ما جواب مثبت میآيا روح قديسين از مشکالت ما آگاهند؟ آيا دعاهاي ما به ايشان می

 زير :

جاي بسی تعجب است که برخی شکی نیست که معرفت آسمان، فرای معرفت زمین است.  الف(

 پرسند: آيا قديسين در آسمان از وضعيت و دعاهاي ما بر زمين آگاهند؟ می

بينيم، چون تصويري محو است در آينه؛ اما زمانی خواهد رسيد آنچه اکنون می»دهد: پولس رسول پاسخ می
که به کمال خواهم شناخت،چنانکه  که روبرو خواهيم ديد. اکنون شناخت من جزئی است، اما زمانی فراخواهد رسيد

 (12: 13اول قرنتیان )«. امبه کمال نيز شناخته شده

بنابراين در دنياي آتی، بر شناخت ما افزوده و رازهاي بسياري بر ما آشکار خواهد شد، در آن زمان که اين بدن 

ز مرتبه معرفت محدود فراتر را، که روح را در خود حبس کرده، در آوريم. در آنجا معرفت روح گسترش يافته و ا

شود، يعنی هر معرفتی که در رود. همچنين معرفت الهی نيز بر اين معرفت افزوده میرفته و به مرتبه واالتري می

 حوزه مکاشفه الهی باشد. 

سرور  کند، جشن وبراي يک گناهکار که توبه می»...معرفت فرشتگان، در کالم خداوند آشکار است:  )ب(

 (10: 15لوقا ) «.شود تا براي نود و نه پارسا که نياز به توبه دارندعظيمتري در آسمان برپا می

دانند رسد، خواه فرشتگان خواه مقدسين. آنان میاين بدان معناست که اخبار مربوط به زمين به اهل آسمان می

نمايند. اگر ايشان از ناهکار وجد و شادي میکند و چه کسی نياز به توبه دارد، و با توبه يک گچه کس توبه می

  توانند شادي کنند.وضعيت اهل زمين آگاه نباشند، چگونه می



 برند.فرشتگان دعاهای ما را می شنوند زیرا آنها را به پیش تخت خدا می )ج( 

اي ديگر آمد که و فرشته»نوشته شده که: فرازهاي متعددي در تأييد اين سخن، در کتاب مکاشفه وجود دارد. 
بخورسوزي از طال با خود داشت، و پيش مذبح ايستاد. به او بخور بسيار داده شد تا آن را با دعاهاي همه مقدسان 
بر مذبح طاليی پيش تخت تقديم کند. دود بخور با دعاهاي مقدسان از دستهاي آن فرشته تا به پيشگاه خدا باال 

کنيم که دعاهاي مقدسان از دستهاي فرشته و بخور سوز به . در اين فراز، مشاهده می(4، 3 :8مکاشفه ) «رفت

 رود. پس چگونه ممکن است که فرشتگان از دعاهاي ما آگاه نباشند؟پيشگاه خدا باال می

برند. در کتاب مکاشفه همچنین، آن بیست و چهار پیر از دعاهای ما آگاهند و آنها را به پیش خدا می

 شته شده است: نو

آن بيست و چهار پير پيش پاي بره بر خاک افتادند. آنها هر يک چنگی در دست داشتند و جامی زرين ...»
دهد که آنان از دعاهاي مقدسان . اين نشان می(8: 5مکاشفه  )«آکنده از بخوري که همان دعاهاي مقدسان است

 اند. آگاهی داشته

آگاه باشيد که هيچيک از اين کوچکان را »فرمايد: شان میخداوند دربارهکه « فرشتگان کودکان»اند همچنين
هميشه روي پدر مرا که در آسمان است،  نماگويم که فرشتگان ايشان در آستحقير نکنيد، زيرا به شما می

 (10: 18متی ) «.بينندمی

 (16داستان ابراهیم، مرد توانگر و ایلعاذر فقیر )لوقا  )د( 

مند شدي، حال اي فرزند، به ياد آر که تو در زندگی، از هر چيز خوب بهره»پدر ما ابراهيم به مرد توانگر گفت: 
ايلعاذر که نصيب « چيزهاي بد». چگونه پدر ما ابراهيم، از آن (25: 16لوقا  )«آنکه چيزهاي بد نصيب ايلعاذر شد

فقير شد اطالع يافت؟ وي چگونه از آن چيزهاي خوب که نصيب مرد توانگر شد آگاهی يافت؟ نيز، چگونه فهميد 

، درحاليکه او صداها سال پيش از موسی و ساير پيامبران دنيا را «موسی و انبيا را دارند»که بستگان مرد توانگر 

پدر شما »؟ چطور ممکن بود ابراهيم که خداوند ما گفت: ها آگاهی داشتترک گفته بود؟ وي چگونه از همه اين
 ، آگاه نباشد؟ (56: 8یوحنا )کرد که روز مرا ببيند؛ و آن را ديد و شادمان شدابراهيم شادي می

 یک شهادت از نفوس شهیدان )ه(

گشود، زير مذبح، نفوس کسانی را ديدم که مهر پنجم را و هنگامی»نويسد: يوحناي قديس در کتاب مکاشفه می

که در راه کالم خدا و شهادتی که داشتند، کشته شده بودند. اينان بانگ بلند برداشتند که: اي سرور مقتدر، اي 

ايستی؟ آنگاه به هريک از آن قدوس، اي برحق، تا به کی از داوري زمينيان و گرفتن انتقام خون ما از آنان باز می

بايد يد داده شد و به آنان گفته شد که پاسی ديگر بيارامند تا شمار همرديفان و برادرانشان که مینفوس، ردايی سف



دانند که پس از مرگشان، هنوز خداوند . بنابراين شهيدان می(11 -9: 6مکاشفه ) «چون آنان کشته شوند، کامل گردد

تا به کی به شرير اجازه »گويند: د برآورده میانتقام خونشان را نگرفته است. ايشان با بانگ بلند نزد خدا فريا

آنان « خواهی اجازه دهی قوي هيکالن فرزندانت را نابود سازند؟دهی تا بر زمين حکومت کند؟ تا به کی میمی

که شمار همرديفانشان کامل شود نيز خواهند دانند و نيز هنگامیها را میهمه اينچگونه از تمام اينها باخبرند؟ آنآن

 ست.دان

 (21داستانی شگفت انگیز در رابطه با ایلیای نبی )دوم تواریخ  )و(

در کتاب دوم تواريخ نوشته شده که  يهورام پادشاه تمام برادران خود را کشت، همانند آخاب پادشاه رفتار نمود، 

 مکانهاي بلند در کوههاي يهودا ساخت، ساکنان اورشليم را به زنا کردن وادار کرد و يهودا را گمراه نمود. 

 کرده و به آسمان رفته بود،  بدو رسيد.  ها پيش دنيا را ترکاي از ايلياي نبی، که سالآنگاه نامه

يهوه، خداي پدرت يهوشافاط و به طريقهاي آسا پادشاه يهودا سلوک ننمودي، بلکه »در نامه نوشته شده بود: 

به طريق پادشاهان اسرائيل رفتار نموده، يهودا و ساکنان اورشليم را اغوا نمودي که موافق زناکاري خاندان آخاب 

و برادران خويش را نيز از خاندان پدرت که از تو نيکوتر بودند به قتل رساندي. همانا خداوند مرتکب زنا بشوند 

 (14 -12: 21دوم تواریخ )«. قومت و پسرانت و زنانت و تمامی اموالت را به بالي عظيم مبتال خواهد ساخت

 خود را به يهورام فرستاد؟گذرد؟ و چگونه نامه ايلياي نبی پس از رحلتش چگونه مخبر شد که بر زمين چه می


