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  شفاعة المسيح
  تشارلز ماآنتوش

  

  منشورات بيت عنيا

ت اهللا     فحة بي ن ص مي م إذن رس ذت ب ع .  com.baytallah.www://http أخ جمي
االت             اإلخوةالحقوق محفوظة لمكتبة      وال يجوز إعادة نشر أو طباعة إي من الكتب أو المق

وب من           إذن خاص ومكت بأي طريقة طباعية أو إليكترونية أو وضعها على اإلنترنت إال ب
ط           . ت اهللا  وصفحة  بي   اإلخوة يمكنك أن تحتفظ بالكتب أو المقاالت لالستخدام الشخصي  فق

  وليس بهدف بيعها أو المتاجرة بها بأي طريقة آانت ومهما آانت األسباب
  

  المحتويات
    مقدمة

    قدرة المسيح
    عمل المسيح الكامل

    ضمانة المسيح
    االقتراب إلى اهللا بالمسيح
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  مقدمة
  شفاعة المسيح

  " يخلِّص إلى التماميقدر أن"
فمن مث يقدر أن يخلِّص إىل التمام الذين يتقدمون به إىل اهللا إذ هو حـي يف                 "  

  )٢٥: ٧عب" (كل حني ليشفع فيهم
أهم وأعظم بقعة يف أورشليم هي األرض القائمة عليها كنيسة القرب املقـدس               

درجة للمكـان الـذي    واملكان الذي يشري إليه اآلن ويقولون عنه أنه اجللجثة تالٍ يف ال           
           ذه احلقيقة السامية أال وهي أن املسيح حـي يد وذلك ألن القرب ينطقدفن فيه ربنا ا

يئه الثاين يؤكد لنا املسيح حي      وهكذا جبل الزيتون املقترن بصعود ربنا املبارك وموعد جم        
يد ويكفي أن   هي اليت يدور عليها حمور العهد اجلد      " باملسيح احلي "وهذه احلقيقة املتعلقة    

املسيح هو الذي مات بـل       "٣٤: ٨أحدمها وارد يف الرسالة إىل رومية       : نأيت بشاهدين 
: ١واآلخر وارد يف سفر الرؤيـا       , "باحلري قام أيضاً عن ميني اهللا الذي أيضاً يشفع فينا         

١٨" إىل أبد اآلبدين        واحلي والرسالة إىل العربانيني من أوهلا إىل     "  وكنت ميتاً وها أنا حي 
  .املسيح اجلالس يف ميني عرش اهللا, آخرها موضوعها املسيح احلي السماوي

رأى رجل مرة ولداً واقفاً يف الطريق جتاه دكان بائع صور يتفـرس يف كـل                  
 .ويف مقدمة هذه الصور مجيعها صورة متقنة متثل صـلبوت املـسيح           , صورة على حدة  

 أل الولد متجاهالً عما تعنيـه     فتظاهر الرجل بعدم معرفة املقصود من هذه الصورة وس        
 بـدأ   ,فاستغرب الولد جداً وقال له أال تعلم أن هذه الصورة متثل موت يسوع املسيح             

يشرح للرجل باختصار واقعة الصلبوت فشكر له الرجل حـسن صـنيعه واسـتأذن              
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وانصرف ولكن مل يكد يبعد قليالً حىت شعر بأقدام خفيفة تعدو وراءه فالتفـت خلفـه          
 ليه وعندئذ قال له وهو يلـهث      تبعه بسرعة وجيري يف أثره إىل أن وصل إ        ورأى الولد ي  

" فاتين يا سيدي أن أخربك أن يسوع الذي صلب دفن وقام وهو اآلن حي إىل األبـد                "
 ولكننـا   وإن كنا نشكر اهللا من أعماق القلب ألجل يسوع املـصلوب          . فاملسيح حي 

والعدد الذي اقتبسناه   . عرش اهللا نشكره باألكثر ألنه بعد أن صلب قام وجلس يف ميني           
من الرسالة إىل العربانيني ليكون موضوع تأملنا اآلن يعترب من الوجهة التعليمية اخلاصة             

وال يوجد يف كل ما جاء بعد هذا العدد ما هو أمسى مـن              . ا تاج هذه الرسالة اخلطرية    
يقدر أن يخلِّص إىل    "وكل ما تاله ما هو إالّ إيضاح وتطبيق هلذا احلق الثمني            . هذا احلق 

  ".التمام الذين يتقدمون به إىل اهللا إذ هو حي يف كل حني ليشفع فيهم
وإذا رجعنا إىل هذا النص الكرمي جند فيه على ما أعتقد أربع حقـائق مهمـة                  

  :وهي
  قدرة املسيح-
  عمل املسيح الكامل-
  ضمانة املسيح-
  االقتراب إىل اهللا باملسيح-
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  قدرة المسيح: أوًال  
قد ذكر الرسول املغبوط يف هذه الرسالة ثالثة أمور تتعلـق           ل". يقدر"ملسيح  ا

يقدر  "١٨: ٢أصحاح) ٢" (يقدر أن يرثي   "١٥: ٤أصحاح) ١(بقدرة يسوع املسيح    
  ".يقدر أن خيلّص"ويف آية موضوعنا ) ٣" (أن يعني

ـ " يقدر أن يخلِّـص   "يا ليت ترن يف آذاننا دائماً هذه اآليات العجيبة             ئ فتمتل
  .لوبنا سالماً وتتشجع نفوسنا كل الطريقق

  عمل المسيح الكامل: ثانيًا  
ال بد أن يكون القارئ العزيز قد الحظ يف هذه الكلمات الـسامية العجيبـة           

فاملسيح خلّصنا يف املاضـي     . فهي تشمل املاضي واحلاضر واملستقبل    " خالص ويخلِّص "
, )٢٥: ٤روميـة " (قيم ألجل تربيرنا  املسيح مات ألجل خطايانا وأُ    "من دينونة اخلطية    

إن اعترفت بفمك بالرب يسوع املسيح وآمنت بقلبك أن اهللا أقامه مـن األمـوات               "
       ن به للربرف به للخـالص    وخلصت ألن القلب يؤمعت١٠و٩: ١٠روميـة " (الفم ي .(

وخيلّصنا يف احلاضر من سيادة اخلطية وسلطاا فإنه مبوته ألجلنا خلصنا مـن عقـاب               
ة وباعتبار مقامنا فيه وباحتادنا معه يف قيامته صار هو فينا كمصدر قوتنا وبه نتغلب               اخلطي

احسبوا أنفسكم أمواتاً عن اخلطية ولكـن أحيـاء هللا          . "على اخلطية باعتبار مسئوليتنا   
باملسيح يسوع ربنا إذاً ال متلكن اخلطية يف جسدكم املائت لكي تطيعوها يف شهواته فإن               

فمـا  ) ١٤-١: ٦رو(ألنكم لستم حتت الناموس بل حتت النعمة        اخلطية لن تسودكم    
 ثابتني يف املسيح كاملقام من األموات نستمد املعونة بقوة قيامته وشفاعته وننتـصر              دمنا

الذي يثبت يفّ وأنا فيه هذا يأيت بثمر كثري ألنكـم بـدوين ال              "فإنه يقول   . على اخلطية 
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أستطيع كل شـيء يف     "يقول الرسول   وعلى ذلك   . ٥: ١٥تقدرون أن تفعلوا شيئاً يو    
 ويقـال   والذين يسلكون هكذا قد حصلوا على الكمال النسيب       , "املسيح الذي يقويين  

يا أوالدي أكتـب    "ومن هذا الوجه يقول الرسول      ,  بالنسبة إىل غريهم   هلم كاملني أعين  
 ال توجـد    ولكن من الوجه اآلخر نعلم أنـه      ). ١: ٢يو١" (إليكم هذا لكي ال ختطئوا    

ألنه ال إنسان   "ة مطلقة من اخلطية أو كمال ائي لإلنسان على كما هو مكتوب             عصم
وإن قلنا أنه ليس    ) "٤٦: ٨مل١و٢٠: ٧جا(صديق يف األرض يعمل صالحاً وال خيطئ        

إن اعترفنا خبطايانا فهو أمني وعادل حىت يغفـر         . لنا خطية نضل أنفسنا وليس احلق فينا      
ومن هذا الوجه يقول الرسول وإن أخطأ       ) ٩و٨: يو١("  خطايانا ويطهرنا من كل إمث     لنا

أحد فلنا شفيع عند اآلب يسوع املسيح البار وهو كفارة خلطايانا ليس خلطايانا فقط بل               
وبناًء على ما تقدم أقول إن الغاية من كلمة اهللا هـي وقايتنـا مـن                ". لكل العامل أيضاً  

 يدبر دعواه ويرد نفـسه إىل       ولكن إن أخطأ أحد أي من أوالد اهللا فيوجد من         , اخلطية
سبل الرب وهو الشفيع عند اآلب يسوع املسيح البار الذي بربه أكمله على الـصليب               

الّ يسوع املسيح   إفليس لنا من يهتم بنا عند احلاجة        . وصار له حق الشفاعة يف املؤمنني     
 علينا  شتكينا وجياوب وحيامي عنا ضد امل      عن ميني اهللا ليشفع في     البار اجلالس يف السماء   

. وإالّ ملا كان لنا أمل بالرجوع والقيام بعد السقوط واالبتعاد         , )١٠: ١٢رؤ(اراً وليالً   
. من هو الذي يـدين    .  هو الذي يربر   اهللا. من سيشتكي على خمتاري اهللا    "قال الرسول   

ال خيفـى أن    . الذي هو أيضاً يشفع فينـا     . املسيح هو الذي مات بل باحلري قام أيضاً       
ومعىن الـشفاعة   . ملسيح هي العمل الذي ميارسه كرئيس كهنة ألجلنا أمام اهللا         شفاعة ا 

التوسل أو باحلري حتصيل املعونة وذلك بالنظر إىل سـقطاتنا وقـصوراتنا الشخـصية              
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وتشكّيات اخلصم علينا إذ جيتذبنا إىل اخلطية بواسطة شهواتنا مث يقدم الشكوى علينـا              
سيح الشفاعية ألجل بطرس الرسول كمـا قـال         ومن أمثلة ذلك صالة امل    . أمام العدل 

مسعان مسعان هوذا الشيطان طلبكم لكي يغربلكم كاحلنطة ولكين طلبـت مـن             "الرب  
كانت ) ٣٢و٣١: ٢٢لو" (أجلك لكي ال يفىن إميانك وأنت مىت رجعت ثبت إخوتك         

ثقته الذاتية عرضة لتجربة الشيطان فسقط يف خطية اإلنكار ولكن سبق الرب وطلـب              
 فاملؤمن املُجرب إذا    وعليه. ا ينبغي حلفظ إميانه من الفناء وأيضاً رد نفسه فيما بعد          كل م 

ضعف وعثر أو أُخذ يف زلة ما فله شفيع عند اآلب يسوع املسيح البار يطلب ألجلـه                 
وميده باملعونة والقوة ويقيمه من السقوط ويرد نفسه إىل حالة القوة والشركة وهذا هو              

يقدر أن خيلِّص إىل التمام الذين يتقدمون       "  إليه يف موضوعنا يف قوله       نفس األمر املشار  
  .به إىل اهللا إذ هو حي يف كل حني ليشفع فيهم

إن ممارسة الشفاعة املذكورة متوقفة على احتياجنا إليها فإننـا إذا أخطأنـا ال                
ـ          ائط نذهب إىل املسيح ونطلب منه أن يشفع فينا بل يبتدئ هو من ذاته ويستعمل الوس

الالزمة إليقاظنا وليس املقصد بذلك أن املؤمن حيصل على خالص جديد ألن احلصول             
على اخلالص يصري مرة واحدة عند اإلميان بل املقصود أن املسيح كشفيع يستعمل كل              

 كلمة اهللا وإنذارات إخوتنا     إذ يستخدم .  ورد جة خالصنا   ما هو الزم إلرجاع نفوسنا    
حىت يوقظنا وحيكم على أنفسنا ونعود نتمتع بالشركة        ) ٣١و٣٠: ١١كو١(والتأديبات  

وقد أشار الـرب إىل      - ا إالّ إذا حصلنا على التنقية      الروحية اليت ال سبيل لنا للتمتع     
  ).٨: ١٣يو" (ذلك بقوله إن كنت ال أغسلك فليس لك معي نصيب
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فأحيانـاً  , وليس ذلك فقط بل يخلّصنا من كل األحوال مهما كانت ظروفنا            
ولكن ما هي الظروف إا األشياء احمليطة بنا ومهما كانـت ال            , وفنا تربكنا وحتيرنا  ظر

فهي ال تتعـدى الـدائرة      , تستطيع أن تناطح اجلوزاء أو تؤثر على جو السماء الرائق         
وهي ليست شيئاً أمام املخلّص العجيب القـادر أن يخلّـص إىل            , املوجود فيها كل منا   
فمهما يكن ماضيك   .  واحلاضر واملستقبل يف نظر الرب     يف املاضي  -التمام يف كل وقت   

أيها األخ أو أيتها األخت ومهما كان حاضرك ومهما جييء به املستقبل فهو قـادر أن                
هل يقـدر أن يخلّـص يف بـالد         . يخلّص إىل التمام وهو قادر أن خيلّص يف كل مكان         

دامه األمناء يف بالد الصني ويف      الصني؟ الشكر هللا من كل القلب ألنه يقدر أن خيلّص خ          
تيحـت هلـم    جماهل أفريقيا ويف كل اجلهات اليت يتوجه إليها اخلدام األفاضل الـذين أُ            

ويستطيعون أن يشهدوا بسرور قلب عن اآلب القادر أن يخلّص يف           , الفرصة فاختربوا 
  .كل مكان وزمان ويف كل ظرف ويف كل حاجة

 وهـذه   .أي إىل النهايـة   " ص إىل التمام  يخلِّ"كما قيل    -خيلّصنا يف املستقبل    
, العبارة مستعارة من معامالت اهللا لشعبه قدمياً فإنه كان قد سبق وخلّصهم من مـصر              

وعلى هـذا   . وأخرياً أوصلهم إىل كنعان أرض املوعد     , وخلّصهم بسريه معهم يف الربية    
 سـائرين يف    كوماملبدأ خياطب الرسول املؤمنني العربانيني على هذا األسلوب نظراً إىل           

الربية قاصدين اد والراحة وهم معرضون لغزو اخلطية الذي من شأنه أن يسقطهم يف              
  .الطريق ولكن رئيس كهنتهم قادر أن يخلّصهم وحيفظهم إىل اية املسري

فقيل أنـه   : ولنالحظ هنا أنه كما دعي املسيح خملصاً إىل النهاية إىل يوم جميئه             
لكن اهللا بين حمبته لنا ألنه وحنن بعد خطاة مات املـسيح            " قيل   خيلصنا من الغضب كما   
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 ألنه إن كنا وحنن     .فباألوىل كثرياً وحنن متربرون اآلن بدمه خنلص به من الغضب         , ألجلنا
: ٥رو" (أعداء قد صوحلنا مع اهللا مبوت ابنه فباألوىل كثرياً وحنن مصاحلون خنلص حبياته            

اليت منها ننتظر خملصاً هو الرب يسوع الـذي         فإن سريتنا هي يف السموات      ) "١٠-٨
وقد أشار الرسول بطـرس     " سيغري شكل جسد تواضعنا ليكون على صورة جسد جمده        

أنتم الذين بقوة اهللا حمروسني خلالص مـستعد أن يعلَـن يف            "إىل ذلك بقوله للمؤمنني     
  ).٥: ١بط١" (الزمان األخري

ع األتعاب األرضية ومن كل أثر      هذا هو اخلالص النهائي أو إىل التمام من مجي          
 ذلـك   وعلـى ". إذ نكون مثله ونراه كما هو     "اخلطية فنصل إىل درجة الكمال النهائي       

شكراً هللا الذي يعطينا الغلبة     "نسري اآلن يف طريقنا آمنني شاكرين اهللا قائلني مع الرسول           
  ). ٥٧: ١٥كو١" (بربنا يسوع املسيح

  ضمانة المسيح: ثالثًا  
 آية موضوعنا نرى أمراً جوهرياً وهو ضمانة املسيح لنا باعتبـار            إذا تأملنا يف  

الذي هو حي يف كل حني ليشفع فينا وقد ذكر الرسـول            " رئيس الكهنة العظيم     كونه
أمرين مهمني من هذا القبيل ما أوضح أفضلية كهنوت املسيح يف العهد اجلديد عـن               

وعلى قدر ما أنه لـيس بـدون        " أوهلما أنه كهنوت بقسم فقال       .كهنوت العهد القدمي  
قسم الـرب   أقسم ألن أولئك بدون قسم قد صاروا كهنة وأما هذا فبقسم من القائل              

أولئك " وثانيهما كهنوت أبدي     ".ولن يندم أنت كاهن إىل األبد على رتبة ملكي صادق         
قد صاروا كهنة كثريين من أجل منعهم باملوت عن البقاء وأما هذا فمن أجل أنه يبقـى                 

وعلى قدر ذلك قد صار يـسوع       " "أنت كاهن إىل األبد   "بد له كهنوت ال يزول      إىل األ 



Arabic Bible Outreach Ministry       http://www.arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                                   Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

 ٩

فمن مث يقدر أن خيلص إىل التمام الذين يتقدمون به إىل اهللا إذ هـو        " "ضامناً لعهد أفضل  
  ".حي يف كل حني ليشفع فيهم

 
 

   االقتراب إلى اهللا بالمسيح:رابعًا  
فهـو  , قتراب إىل اهللا باملسيح    والنقطة الرابعة وهي األخرية تتعلق بشرط اال      

كل مـن   " والوحي ال يكتفي بالقول      .يقدر أن خيلص إىل التمام كل من يتقدم به إىل اهللا          
يتقدم "ويستمر يف جميئه إىل األمام إىل أن        " كل من   "بل أكثر من ذلك     " جييء به إىل اهللا   

 ويف مناسـبات    سبع مرات يف هذه الرسالة    " يتقدم"وقد وردت هذه العبارة     " به إىل اهللا  
: ٤خمتلفة ويكفي أن نستلفت نظر القارئ بنوع خاص إىل موضوعني فقط مها أصحاح            

ويف املوضع  " فلنتقدم بثقة إىل عرش النعمة    " حيث يقول يف أوهلما      ٦: ١١ وأصحاح ١٦
وما هو املقـصود    " الذي يأيت إىل اهللا يؤمن بأنه موجود وأنه جيازي الذين يطلبونه          "الثاين  

 يتقدم به إىل اهللا؟ املستفاد من ذلك أوالً حق الدخول فال يوجد حائل              من قول الرسول  
جتماع به حيث نـستطيع أن  الكما أنه لنا حق االقتراب من اهللا وا    ,  بيننا وبني اهللا   عوقي

نكاشفه بكل ما لدينا ونعرض لديه كل احتياجنا وأكثر من ذلك نتقدم إىل اهللا فنجد منه                
قبوله إيانا ورضاه عنا يف املسيح       يف املسيح وبرهن لنا على       قبوالً ورضى فاهللا راضٍ علينا    

وهذه " معز آخر " عن   ١٦: ١٤ويتكلم الرب له اد يف يوحنا     . بإعطائنا الروح القدس  
يف رسالة يوحنا   " شفيع"هي بعينها األصل اليوناين للكلمة املترمجة       " معز"الكلمة املترمجة   

يسوع املـسيح    -عني أحدمها شفيع عند اآلب     ومن هذا يتضح أن لنا شفي      ٢: ٢األوىل
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 فاملسيح حلقة اتصالنا باآلب كمـا أن الـروح          -الروح القدس  - واآلخر فينا  -البار
وعنـدما  . القدس حلقة اتصالنا باملسيح وعلى هذه الكيفية أصبحنا متصلني بعرش اهللا          

نـا صـلواتنا    يتوجه القلب إىل يسوع املسيح يكون الروح القدس الساكن فينا ملَّقناً ل           
فهو يقدر أن خيلّص إىل     "وطلباتنا مطهراً نوايانا وأغراضنا ممجداً املسيح فينا يف كل حلظة           

وما هي النتيجة اليت ال بد منها من وراء ذلـك           ". التمام مجيع الذين يتقدمون به إىل اهللا      
ـ                ي كله إالّ أن نرفع قلوبنا حنو الرب املخلّص متأملني وحنن حمصورون يف املـسيح احل

  .املبارك الذي جيب أن تنشغل به أذهاننا وقلوبنا ونتعبد له كل أيام احلياة
هو الثقة وال نـزاع     " نتقدم به إىل اهللا   "واملعىن الثاين املقصود من قول الرسول         

 كلما ازدادت ثقته به     يف أن املؤمن كلما كثرت تأمالته يف الرب وازدادت شركته معه          
إذ كلما ازدادت معرفتك لشخص كلمـا       , د لنمو اإلميان  وهذا هو الطريق الوحي   , تعاىل

وهكذا احلال على قدر ازدياد معرفتك للرب علـى قـدر ازديـاد             , ازدادت ثقتك به  
 اخلطوتني  لذلك استطاع الرسول املغبوط أن يشري إىل هاتني       . مشغوليتك به وثقتك فيه   

  ".ديعيت إىل ذلك اليومأنا عامل مبن آمنت وموقن أنه قادر أن حيفظ و"املتالزمتني بقوله 
 تكريـساً جيعلنـا     ,فالتأمل يولّد ثقة واالثنان معاً يولّدان تكريساً مبعىن الكلمة          

نضع نفوسنا بدون قيد وال شرط بني يدي املسيح املبارك وال بد أننا إذا فعلنـا ذلـك                  
بربكة الرب أن ميتلك الروح القدس ناصية حياتنا فيصبح املسيح وحده ربنا ومليكنـا              

  .يدينااملهيمن على كل ما فينا وبني أ
الحظوا أن النتيجـة    و. ليت تكون حياتنا على هذا النمط من اآلن فصاعداً         يا  
وقبل أن خنتم كلمتنا نذكر علـى       .  وباهرة مادام املسيح متخذاً عرشه يف القلب       عظيمة
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حـصلت  يا مرمي هل    "سبيل التمثيل أن أحد خدام الرب قابل مرة بنتاً صغرية وقال هلا             
وأي فارق أو تغيري تشعرين به يف       "عندئذ قال هلا    . على نعمة التجديد؟ فأجابته باإلجياب    

أشعر أن يسوع الرب ساكن اآلن يف قليب وعندما يـدنو  "؟ "جمرى حياتك بعد اهتدائك  
الشيطان مين ويقرع على باب قليب أقول للسيد العزيز الرب هل تسمح وتتنازل بفتح              

قدم ويفتح باب قليب ويراه الشيطان ال بد وأن يهرب من أمامـه      الباب وعندما الرب يت   
 ٢٥: ٧هذا هو املعىن املقصود من عـب      " بعد أن يشعر خبطئه لقرع باب غري املقصود       

يا ليت الرب مينح كالً منا نعمة التـسليم التـام           . سيادة الرب التامة على قلب املؤمن     
 الرب السائد وامللك املُتوج وإلهلنا      فيفتح كل منا قلبه على مصراعيه للمسيح ليبقى فيه        

 .كل اد دائماً



Arabic Bible Outreach Ministry       http://www.arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                                   Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

 ١٢

   
  

نشر كلمة  اخلدمة العربية للكرازة بالإلجنيل هي هيئة إرسالية مسيحية شغفها          
وتقـوم  .  أخـرى  العريب عرب اإلنترنت وعرب وسائل إلكترونية      اهللا يف العامل  

زيع الكتاب املقدس جماناً للجالية العربية يف أمريكا الـشمالية وبلـدان            بتو
 باإلضافة إىل جمموعة من األقراص املضغوطة اليت حتتوي على كتـب            .العامل

  .روحية، عظات، تراتيل والكتاب املقدس
  . من املعلومات الرجاء اإلتصال بناللمزيد

  
  .حيفظكم اهللا وميأل حياتكم بالصحة والسعادة والسالم

  أسرة اخلدمة العربية للكرازة باإلجنيل


