دﻋﺎی ﺷﻔﺎﻋﺘ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﺳﺎده ،دﻋﺎی ﺷﻔﺎﻋﺘ ،دﻋﺎ ﮐﺮدن در ﺣﻖ دﯾﺮان اﺳﺖ .ﻧﻘﺶ واﺳﻂ در ﻋﻬﺪ ﻗﺪﯾﻢ ﻣﺘﺪاول ﺑﻮد و ﻣ

ﺗـﻮاﻧﯿﻢ آن را در اﻓـﺮادی ﭼـﻮن اﺑﺮاﻫﯿـﻢ ،ﻣﻮﺳـ ،داوود ،ﺳـﻤﻮﺋﯿﻞ ،ﺣﺰﻗﯿـﺎ ،اﯾﻠﯿـﺎ ،ارﻣﯿـﺎ ،ﺣﺰﻗﯿـﺎل ،و داﻧﯿـﺎل
ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ .ﻣﺴﯿﺢ در ﻋﻬﺪ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﻔﺎﻋﺖ ﮔﺮ ﻧﻬﺎﯾ ﻣﺎ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ،و ﺑﺪﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ،ﺗﻤﺎم دﻋﺎی
ﻣﺴﯿﺤ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻣ ﺷﻮد ،زﯾﺮا ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺴﯿﺢ و ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣ ﺷﻮد .ﻋﯿﺴ
ﺑﺎ ﻣﺮﮔﺶ روی ﺻﻠﯿﺐ ،ﺷﺎف ﺑﯿﻦ ﻣﺎ و ﺧﺪا را ﺑﺴﺖ .ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ وﺳﺎﻃﺖ ﻋﯿﺴ ،اﮐﻨﻮن ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﻢ در دﻋﺎ

در ﺣﻖ دﯾﺮ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﯾﺎ ﺑﺮای ﮔﻤﺸﺪﮔﺎن ﺷﻔﺎﻋﺖ ﮐﻨﯿﻢ ،و از ﺧﺪا ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ درﺧﻮاﺳﺘﻬﺎﯾﺸﺎن ،ﻣﻄﺎﺑﻖ
ﺑﺎ اراده اش ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﻨﺪ» .زﯾﺮا ﺗﻨﻬﺎ ﯾ ﺧﺪا ﻫﺴﺖ و ﺑﯿﻦ ﺧﺪا و آدﻣﯿﺎن ﻧﯿﺰ ﺗﻨﻬﺎ ﯾ واﺳﻄﻪ وﺟﻮد دارد،
ﯾﻌﻨ آن اﻧﺴﺎن ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﻋﯿﺴ اﺳﺖ« )اول ﺗﯿﻤﻮﺗﺎﺋﻮس ﻓﺼﻞ  ۲آﯾﻪ “ .(۵ﭘﺲ دﯾﺮ ﭼﻪ ﮐﺴ ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎ
را ﻣﺤﻮم ﻧﻤﺎﯾﺪ؟ آﯾﺎ ﻣﺴﯿﺢ؟ ﻧﻪ! ﭼﻮن اوﺳﺖ ﮐﻪ در راه ﻣﺎ ﻣﺮد و زﻧﺪه ﺷﺪ و اﮐﻨﻮن در ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎم ،در

ﮐﻨﺎر ﺧﺪا ﻧﺸﺴﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺮای ﻣﺎ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻣﮐﻨﺪ” )روﻣﯿﺎن ﻓﺼﻞ  ۸آﯾﻪ .(۳۴

ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﻔﺖ اﻧﯿﺰ دﻋﺎی ﺷﻔﺎﻋﺘ در داﻧﯿﺎل ﻓﺼﻞ  ۹دﯾﺪه ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎی دﻋﺎی ﺷﻔﺎﻋﺘ
درﺳﺖ را داراﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ دﻋﺎ در واﮐﻨﺶ ﺑﻪ ﮐﻼم اﺳﺖ )آﯾﻪ (۲؛ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻫﺎی آن ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﺷﻮق و
ﺣﺮارت )آﯾﻪ (۳؛ اﻧﺎر ﻧﻔﺲ )آﯾﻪ (۴؛ از ﺧﻮدﮔﺬﺷﺘ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﻮم ﺧﺪا )آﯾﻪ (۵؛ ﺑﺎ اﻋﺘﺮاف ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﺪه )آﯾﻪ
ﻫﺎی  ۵ﺗﺎ (۱۵؛ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺧﺪا اﺳﺖ )آﯾﻪ ﻫﺎی (۱۵ ،۹ ،۷ ،۴؛ و ﻫﺪف آن ﺟﻼل ﺧﺪاﺳﺖ )آﯾﻪ
ﻫﺎی  ۱۶ﺗﺎ  .(۱۹ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﭽﻮن داﻧﯿﺎل ﺑﺎ دﻟ ﺷﺴﺘﻪ و ﺣﺎﻟﺘ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﺎر ،ﺑﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﺎﺷﺎﯾﺴﺘ
ﺧﻮد و ﺑﺎ ﺣﺲ اﻧﺎر ﻧﻔﺲ ،ﺑﻪ ﻧﯿﺎﺑﺖ از دﯾﺮان ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪا ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ .داﻧﯿﺎل ﻧﻤ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ »ای ﺧﺪا ،ﻣﻦ
اﯾﻦ ﺣﻖ را دارم ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻘﺎﺿﺎﯾ از ﺗﻮ ﺑﻨﻢ ،زﯾﺮا ﻣﻦ ﯾ از ﺷﻔﺎﻋﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺎص و ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺗﻮ
ﻫﺴﺘﻢ «.او ﻣ ﮔﻮﯾﺪ »ﻣﻦ ﯾ ﮔﻨﺎه ﮐﺎرم« و ﺣﻘﯿﻘﺘﺎً »ﺣﻘ ﻧﺪارم ﮐﻪ ﭼﯿﺰی ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﻨﻢ «.دﻋﺎی ﺷﻔﺎﻋﺘ
ﺣﻘﯿﻘ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اراده ﺧﺪا را ﺑﺪاﻧﺪ و ﺗﺤﻘﻘﺶ را ﺑﺒﯿﻨﺪ ،ﺑﻠﻪ ﭼﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻌﻤﺎن ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻪ
ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻣ ﺧﻮاﻫﺪ ﺗﺤﻘﻘﺶ را ﺑﺒﯿﻨﺪ و ﺗﻮﺟﻬ ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ای ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ دارد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .دﻋﺎی ﺷﻔﺎﻋﺘ
ﺣﻘﯿﻘ ،ﺟﻼل ﺧﺪا را ﻣ ﺟﻮﯾﺪ ،ﻧﻪ ﺟﻼل ﺧﻮد را.

ﻟﯿﺴﺖ زﯾﺮ ﯾ ﻟﯿﺴﺖ ﻧﺎﮐﺎﻣﻞ از ﮐﺴﺎﻧ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮاﯾﺸﺎن دﻋﺎی ﺷﻔﺎﻋﺘ ﺑﻨﯿﻢ :ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﻣﻘﺎﻣﺎت
)اول ﺗﯿﻤﻮﺗﺎﺋﻮس ﻓﺼﻞ  ۲آﯾﻪ (۲؛ ﺧﺎدﻣﯿﻦ )ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﺎن ﻓﺼﻞ  ۱آﯾﻪ (۱۹؛ ﮐﻠﯿﺴﺎ )ﻣﺰاﻣﯿﺮ ﻓﺼﻞ  ۱۲۲آﯾﻪ (۶؛
دوﺳﺘﺎن )اﯾﻮب ﻓﺼﻞ  ۴۲آﯾﻪ (۸؛ ﻫﻢ ﻣﯿﻬﻨﺎن )روﻣﯿﺎن ﻓﺼﻞ  ۱۰آﯾﻪ (۱؛ ﻣﺮﯾﻀﺎن )ﯾﻌﻘﻮب ﻓﺼﻞ  ۵آﯾﻪ (۱۴؛
دﺷﻤﻨﺎن )ارﻣﯿﺎ ﻓﺼﻞ  ۲۹آﯾﻪ (۷؛ آﻧﺎﻧﯿﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺟﻔﺎ ﻣ رﺳﺎﻧﻨﺪ )ﻣﺘ ﻓﺼﻞ  ۵آﯾﻪ (۴۴؛ آﻧﺎﻧﯿﻪ ﻣﺎ را ﺗﺮک
ﮐﺮده اﻧﺪ )دوم ﺗﯿﻤﻮﺗﺎﺋﻮس ﻓﺼﻞ  ۴آﯾﻪ (۱۶؛ و ﺑﺮای ﻫﻤﻪ )اول ﺗﯿﻤﻮﺗﺎﺋﻮس ﻓﺼﻞ  ۲آﯾﻪ .(۱

ﯾ ﺑﺎور اﺷﺘﺒﺎه در ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﻣﻌﺎﺻﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﺎﻧﯿﻪ دﻋﺎﻫﺎی ﺷﻔﺎﻋﺘ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ ،در

زﻣﺮه ی »ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن واﻻ« ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺪا ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺧﺎص ﺷﻔﺎﻋﺖ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ .ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس
ﻣ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻫﻤﻪ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن روح اﻟﻘﺪس را در
ﻗﻠﺒﺸﺎن دارﻧﺪ و ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ روح اﻟﻘﺪس ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اراده ﺧﺪا ﺑﺮای ﻣﺎ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻣ ﮐﻨﺪ )روﻣﯿﺎن ﻓﺼﻞ ۸
آﯾﻪ ﻫﺎی  ۲۶ﺗﺎ  ،(۲۷ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﯾﺪﯾﺮ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﮐﻨﯿﻢ .اﯾﻦ ﺣﻖ وﯾﮋه ای ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺤﺼﺮاً ﻣﺤﺪود ﺑﻪ
ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﻣﻤﺘﺎز ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺑﻠﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧ اﺳﺖ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ .در واﻗﻊ ،ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻧﺮدن ﺑﺮای دﯾﺮان ،ﺧﻮدش ﮔﻨﺎه
اﺳﺖ» .و اﻣﺎ ﻣﻦ ،ﻣﺤﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ از دﻋﺎ ﮐﺮدن ﺑﺮای ﺷﻤﺎ دﺳﺖ ﺑﺸﻢ ،و ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻨﺎﻫ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﺮﺗﺐ ﺷﻮم .ﻣﻦ ﻫﺮ ﭼﻪ را ﮐﻪ راﺳﺖ و ﻧﯿﻮﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣدﻫﻢ« )اول ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﻓﺼﻞ  ۱۲آﯾﻪ .(۲۳

ﻗﻄﻌﺎً ﭘﻄﺮس و ﭘﻮﻟﺲ ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ از دﯾﺮان ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺷﻔﺎﻋﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﻘﺎﺿﺎﯾﺸﺎن را ﻣﺤﺪود ﺑﻪ
ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻓﺮا ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﻧﺮدﻧﺪ» .وﻟ در ﺗﻤﺎم ﻣﺪﺗ ﮐﻪ ﭘﻄﺮس در زﻧﺪان ﺑﻮد،
ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﺑﺮای او ﻣﺮﺗﺐ دﻋﺎ ﻣﮐﺮدﻧﺪ« )اﻋﻤﺎل ﻓﺼﻞ  ۱۲آﯾﻪ  .(۵ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺑﺮای
او دﻋﺎ ﮐﺮد ،ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﻫﺪﯾﻪ ﺷﻔﺎﻋﺖ داﺷﺘﻨﺪ .ﭘﻮﻟﺲ در اﻓﺴﺴﯿﺎن ﻓﺼﻞ  ۶آﯾﻪ ﻫﺎی  ۱۶ﺗﺎ  ۱۸ﺗﻤﺎم
اﯾﻤﺎﻧﺪاران اﻓﺴﺲ را ﺑﺮ اﺻﻮل اﺳﺎﺳ زﻧﺪﮔ ﻣﺴﯿﺤ ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﻧﺼﯿﺤﺖ ﻣ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻔﺎﻋﺖ »در
ﻫﻤﻪوﻗﺖ ،ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﻧﻮع دﻋﺎ و ﺗﻤﻨﺎ« ﻣ ﺷﻮد .واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ دﻋﺎی ﺷﻔﺎﻋﺘ ﺑﺨﺸ از زﻧﺪﮔ ﻣﺴﯿﺤ ﺑﺮای
ﺗﻤﺎم اﯾﻤﺎﻧﺪاران اﺳﺖ.

ﭘﻮﻟﺲ در روﻣﯿﺎن ﻓﺼﻞ  ۱۵آﯾﻪ  ۳۰از ﻫﻤﻪ اﯾﻤﺎﻧﺪاران روم ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﺮد ﮐﻪ در ﺣﻖ او دﻋﺎ ﮐﻨﻨﺪ .او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
در ﮐﻮﻟﺴﯿﺎن ﻓﺼﻞ  ۴آﯾﻪ ﻫﺎی  ۲ﺗﺎ  ۳اﯾﻤﺎﻧﺪاران ﮐﻮﻟﺴ را وا داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای او ﺷﻔﺎﻋﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﯿﭻ ﺟﺎﯾ
در ﻫﯿﭻ ﯾ از ﺗﻘﺎﺿﺎﻫﺎی ﺷﻔﺎﻋﺖ در ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ اﺷﺎره ﮐﻨﺪ ﻓﻘﻂ ﮔﺮوه ﺧﺎﺻ از ﻣﺮدم
ﻣ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﮐﻨﻨﺪ .در ﻋﻮض ،ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ از دﯾﺮان درﺧﻮاﺳﺖ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺷﻔﺎﻋﺖ
ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺗﻤﺎم ﮐﻤ ﮐﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﯿﺮﻧﺪ ،اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ! اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه ﮐﻪ ﺷﻔﺎﻋﺖ ،ﻓﻘﻂ ﻣﺨﺘﺺ
ﺑﺮﺧ از ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ و اﻣﺘﯿﺎزش را دارﻧﺪ ،اﺳﺎس ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪﺳ
ﻧﺪارد .ﺑﺪﺗﺮ اﯾﻨﻪ ،ﺑﺎوری اﺳﺖ ﻣﺨﺮب ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ،ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻏﺮور و ﺣﺲ ﺑﺮﺗﺮی ﻣ ﺷﻮد.

ﺧﺪا ﻫﻤﻪ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن را ﻣ ﺧﻮاﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺪاﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ اﯾﻤﺎﻧﺪار در دﻋﺎی
ﺷﻔﺎﻋﺘ ﻓﻌﺎل ﺑﺎﺷﺪ .ﭼﻪ اﻣﺘﯿﺎز ﻋﺎﻟ و ﺑﻠﻨﺪﻣﺮﺗﺒﻪ ای دارﯾﻢ ﮐﻪ ﻗﺎدرﯾﻢ ﺑﺎ دﻟﯿﺮی ﺑﺎ دﻋﺎﻫﺎ و ﺗﻘﺎﺿﺎﻫﺎﯾﻤﺎن ﺑﻪ
ﺗﺨﺖ ﺧﺪای ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺑﯿﺎﯾﯿﻢ.

