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 ۴-١١:٢لوقا 
 

مراجعھ  ١١کنم بھ انجیل لوقا فصل مقدس ھمراھتان است، کھ امیدوارم باشد؛ شما را دعوت میاگر کتاب
خواھم اکنون می .ه استام، وجھ دیگری از دعا را بھ من تعلیم دادمرزیت بروناخدا در تجربۀ خدمکنید. 

. در این راستا، دو دعا بودن آن چیزی است کھ خدا بھ من تعلیم داد . مشتاقِ آن تجربھ را با شما سھیم شوم
با  در یکی از کشورھای آسیاییبرای اولین بار آورم. بھ خاطر دارم موقعیت خاص را بھ یاد می

تا کالم خدا را  آمده بودندایمانداران در کلیسای زیرزمینی گرد ھم آن ایمانداران کلیسای خانگی آشنا شدم. 
. جمع شدن ما بھ آن شکلبود، و ھم  مجازدر کشوری مطالعھ کنند کھ ھم پیرو عیسی مسیح بودن غیر 

 ، و در حالی کھ روی چھارپایھدور ھم حلقھ زده ست تا سی ایماندار در اتاقی کوچکآید حدود بییادم می
شھادت انجام داده بود، شان خدا در زندگی ی کھآن جماعت بھ کارھای. مشغول شدیمبھ دعا م، نشستھ بودی

ده و شروع کردند بھ گریستن. آنھا با موزانو زده، سجده ن بھ ناگھان» باید دعا کنیم.: «گفتند سپسادند، د
از گریستند. میعا در دگریستند. یک ساعت گذشتھ بود، و آنھا ھمچنان صدای بلند در حضور خدا می

توانستم متوجھ شوم کھ آن ایمانداران دربارۀ موضوعات شد، میبرای من ترجمھ می شانآنجا کھ دعای
» کنی.ونیم کھ ما را فراموش نمینخدایا مم«کردند. برای نمونھ، دعایشان این بود: عمیق الھیاتی دعا نمی

 ».دانیما را می ھاینام خدایا ممنونیم کھ» «خدایا ممنونیم کھ ما را دوست داری.«
 

آید اعظان بدشان نمیدانم برخی از ودعا کردند. میخدا  بھ درگاه ریزانوقفھ و اشکآنھا یک ساعت بی
وقتی از روی زمین بلند کردم. من ھم با ھمان حس، با آنھا دعا میاما این مبالغھ نیست.  مبالغھ کنند،

 بود. بھ یک حوضچھ تبدیل شدهواقعاً ق داشتند، اشک آنھا کھ برای خدایشان شور و اشتیایم، دش
 

از  ، و سفرم بھ نواحی مرکزی آن کشور مربوط است.آید، بھ کشور سودانادم میخاطرۀ دیگری کھ بھ ی
در جلسۀ پرستشی کھ  گذشت.میبیست سال بود،  سایھ افکندهآن مناطق  جفا بر مسیحیانآزار و زمانی کھ 

خداوند را نام با اشتیاقی خاص،  حاضر در جلسھزنان  ،دعا کردیموقتی شروع بھ در آن حضور داشتم، 
با شور و حرارت و جنب و  آنھادرنگ شروع کردیم بھ رقصیدن. . پس از پایان دعا، بیبر زبان آوردند

آن و  ،تھ بودمسمن ھم آنجا نش بھ رقص و پایکوبی مشغول بودند. کھ منحصر بھ خودشان بود، یجوش
 ایزدهی جنگھاساختماندر ھمان حال، توجھم بھ . کردمن و خواھران سودانی را ھمراھی میبرادرا

کھ بھ دست ھلکوپترھای جنگی ویران  نیزبنای کلیسایشان  کردند.خودنمایی میتر سوجلب شد کھ کمی آن
ھا میان آن خرابھکھ در  چشم دوختمخواھران برادران و . دوباره بھ آن آمددر آنجا بھ چشم می، شده بود

 مشغول رقص و پایکوبی بودند.
 

شود در پیشگاه خداوند سجده کنید و شود بھ این شکل دعا کنید؟ چھ چیزی باعث میچھ چیزی باعث می
؟ ختم شودبھ رقص و پایکوبی دعایتان ای جنگی، ر مرکز منطقھدشود اشک بریزید؟ چھ چیزی باعث می

ربوط است. با مشاھدۀ دعا کردن م کنم دلیلش بھ شور و اشتیاقِ ؟ فکر میچیزی ممکن استچگونھ چنین 



رفتم، د مطالعھ پیش میبپردازم. وقتی در روندر کالم خدا تصمیم گرفتم بھ مطالعۀ مقولۀ دعا  آن موقعیتھا
مقدس، کھ در سراسر کتاب من باور دارم. دست یافتم ایتازه وص دعا کردن بھ دیدگاه و تجربۀدر خص

م. یکن بررسیاین اشتیاق را با ھم خواھم میبنابراین، است.  کامالً واضح و مشخصدعا  رایاین اشتیاق ب
و بھ دو حقیقت  ،گذاری کنمپایھرا دو زیربنا از ھمین ابتدا در این فرصتی کھ در اختیار داریم،  قصد دارم

 اساسی بپردازم.
 

 دو حقیقت اساسی
 ست.ا دعا برای خدا، جاِن کالمِ اشتیاق 
در را بھ طور خاص  آنھاتوانیم اما می ؛آیندبھ چشم می مقدساین دو حقیقت در سراسر کتابکنم فکر می

شان را داریم. یکی از حقایق این است کھ اشتیاق برای خدا، جاِن کالِم کھ قصد مطالعھمشاھده کنیم آیاتی 
عظی کھ بانِی بیداری روحانی عظیمی بود، در کتابی با عنوان جاناتان ادواردز؛ واست. کردن ا دعا
ھای کسی کھ صرفاً از دانش الھیاتی برخوردار است، و آموزه«گوید: چنین می »روحانیھای مشخصھ«

د، اصالت نباشداند، اما خصوصیات و ویژگیھای روحانی در او مشھود نمیالھیاتی را بھ خوبی می
، اما معتقدم کھ بر این موضوع تأکید بسیار دارممن گیرد. اش زیر سوال قرار میشخصیت روحانی

در کس الب حکمت نیست؛ ھیچطکس کس بھ خودِی خود طالب و جویای رستگار شدن نیست؛ ھیچھیچ
در یک کالم، اگر  تا دلش عوض شود. کندزند و دعا نمیکس زانو نمیچھیرود؛ با خدا کلنجار نمیدعا 

 ».شدنخواھد  حاصلروحانی  دستاورد عظیم گونھھیچ ، ھرگز، ھرگزدل عمیقاً تحت تأثیر قرار نگیرد
 

کنیم، ما دعا می :دیمکررا بررسی نمودیم، این حقیقت را مشاھده  ١١:١لوقا انجیل کھ  در موعظۀ قبلی
خواھم بھ شما یادآوری کنم کھ نیازمند خدا بودن، یکی از دالیل اصلی و نیازمندیم. اما میبھ خدا چرا کھ 

کنیم، چون طالب خداییم، چون آرزومند خداییم، چون دلمان برای خدا اساسِی دعای ما نیست. ما دعا می
اشتیاق  و این؛ کنیم، چون مشتاق خدا ھستیمچون جانمان برای خدا ولع دارد. ما دعا میزند، غنج می

کھ دعایمان دستخوش احساسات باشد. منظورم این گونھ نیست ولی اینست، ا برای خدا، جاِن کالِم دعا
تواند دوام داشتھ باشد. اگر اشتیاقی عمیق و صمیمانھ برای خدا است کھ بدون این اشتیاق، دعای ما نمی

 وجود نداشتھ باشد، عمر دعای ما کوتاه خواھد بود.
 

 ستا ای خدا، رمز دعااشتیاق بر
ست، بلکھ اجاِن کالِم دعا  نھ تنھارساند. من معتقدم اشتیاق برای خدا ما را بھ دومین حقیقت می ،این مھم

آیا کردیم کھ  را مطرح. حتی در موعظۀ آخر کھ دربارۀ دعا تأمل نمودیم، این سوال باشدنیز می رمز دعا
کند؟ ایم کھ دعا چگونھ عمل می؟ آیا بھ این فکر کردهایماندیشیدهدعا  بھمان بسیاری از ما در کل زندگی

اید کھ در سراسر عھدجدید در دعا شاھد ھستیم؟ اگر حال بھ آن موفقیت و کامیابی دست یافتھھ ب آیا تا
. ایمحقیقت غریبھ بودهاین با  مان بھ دالیلیدر زندگیرسیم کھ بھ این نتیجھ میواقعاً با ھم صادق باشیم، 

 دبیش از حخواھم بگویم، ست. شاید آنچھ میا کنم شور و اشتیاق داشتن، رمز کامیابی در دعامن فکر می
اما اگر بخواھم در ارتباط با اشتیاق داشتن در دعا، و اینکھ شور و اشتیاق داشتن رمز  ؛انگاری باشدساده



کنم. در این جلسھ، بھ شویق میتبھ این امر شما را در دو قدم دعا است، تصویر دعا را خالصھ کنم، 
 پردازم.توضیح این دو قدم می

 
ھای خود را با خواستھاین دو قدم از این قرارند: قدم اول اینکھ،  شما،روزمرۀ در روند دعای 

آنچھ را بخواھید کھ مشتاق آن چیزھایی باشید کھ خدا برایشان اشتیاق دارد.  .خدا یکی کنید ھایخواستھ
کند. نظر بودن، صمیمیت ایجاد میاحساس و ھم. ھمشودبرقرار میشکل  ایند. صمیمیت بھ خواھخدا می

شما و آن  میانخواھید، آرزومند یا مشتاق یک چیز ھستید، یا یک چیز را می ،وقتی شما و یک نفر دیگر
را است. وقتی ما ھم ھمان چیزی  صورتآید. در مورد خدا نیز بھ ھمین شخص صمیمیت بھ وجود می

خواھد، وقتی مشتاق ھمان چیزی ھستیم کھ او مشتاق آن است، آن صمیمیتی کھ در خواھیم کھ او میمی
کھ پیوندد؛ و آن چیزھایی بھ واقعیت می صمیمیت با خدا آن رمزاش صحبت کردیم، موعظۀ قبلی درباره

 ند.گردمی نیزخواستۀ دل ما ترین عمیقخواستۀ دل خدا ھستند، ترین عمیق
 

 ھایھای خود را با خواستھخواستھخواھد. آن ھنگام کھ اھیم کھ خدا میبخوچیزی را  گیریمتصمیم میما 
خواھید د. ھرچھ میکنیخواھید درخواست گاه، ھرچھ میرسید؛ آندو میشماره ، بھ قدم خدا یکی کنید

کند. وقتی می این را تضمین، و خود فرمایدمیو بھ آن برسید. عیسی خود این را  درخواست کنید
کنید، و این تضمین خواھید درخواست مید، در دعا ھرچھ مینگردا میشم ھایخواستھ خدا ھایخواستھ

ھای خدا خواستھرسید. خواستۀ شما از قبل برآورده شده است. وقتی تان میرا دارید کھ بھ خواستھ
البتھ باز ھم رسید. ھ بھ آن میدانید ککنید، میرا مطرح می بھ محضی کھ آنست، ا شما ھایخواستھ

 اساسگویم بر کنم آنچھ میام، اما فکر میکھ شاید این حقیقت را بیش از حد ساده کرده مگویمی
گاه این آزادی را خواھید داشت کھ بھ حضور خدا ، آنبخواھیدرا خواھد میخدا  آنچھمقدس است. کتاب

 خواستۀ شما را برآورده خواھد ساخت.خواھید درخواست کنید، و او بروید، و ھرچھ می
 

این حقیقت را در لوقا فصل خواھم بینید کھ شور و اشتیاق داشتن، جاِن کالِم دعا، و رمز دعاست. میمی
کلی انجیل لوقا و کتاب اعمال رسوالن  مضمونرا بھ ھمراه  ١مشاھده کنید. در موعظۀ قبلی، آیۀ  ١١:٢

عیسی پس ند تا دعا کردن را بھ آنھا تعلیم دھد. ھ بوداز عیسی خواستشاگردان  . در آن آیھ،دیمکرمطالعھ 
ھرگاه دعا کنید، گویید: ای پدر ما کھ در آسمانی، نام تو مقدس باد. ملکوت تو «بھ ایشان چنین فرمود: 

دار خود را نان کفاف ما را روز بھ روز بھ ما بده؛ و گناھان ما را ببخش، زیرا کھ ما نیز ھر قرضبیاید. 
 ).۴-١١:١(لوقا » بخشیم؛ و ما را در آزمایش میاورمی

 
زنم . حدس میآوریمبھ حساب نمی ربّانیرا دعای دعا این  نابیشترم؟ دعا آشنا ھستیماین با ما چند نفر از 

دانیم کھ انجیل ست. میا از قلم انداختھکنید کھ لوقا چیزھای مھمی را در این آیات برخی از شما فکر می
بھ چیزھایی اشاره نموده کھ گویا لوقا در این دعا  اواست.  دهرا ثبت کر ربّانیدعای نیز  ۶متی فصل 

بھ ھنگام نگارش ، تا دنمومییادداشت را سخنان عیسی در اینجا فراموش کرده است. لوقا باید آنھا را 
بگیریم، باید متوجھ باشیم کھ جبھھ لوقا در مقابل قبل از اینکھ اما . دکرمیانجیلش چیزی را فراموش ن

تکرار داد، بھ آنھا نگفت کھ اگر دقیقاً ھمین کلمات را وقتی عیسی دربارۀ دعا کردن بھ شاگردان تعلیم می



تکرار  وار، و بھ شکل یک ِوردطوطییک سری کلمات را ، در دعا کامیاب خواھید شد. قرار نیست کنید
قرار نیست ھمیشھ  م و تشریفات خاص مذھبی تبدیل شود.ما بھ یک آداب و رسوقرار نیست دعای  کنیم.

قرار نیست  ایم.سری جمالت، در واقع دعا کردهم و فکر کنیم با تکرار یک نماییھمان کلمات را تکرار 
 است. نھفتھآوریم، قدرت خاص و جادویی تصور کنیم در جمالت مشخصی کھ بر زبان می

 
بال بودم، قبل از شروع ھر بازی، و قبل از اینکھ وارد زمین شویم، ضو تیم ِبیسوقتی در دبیرستان، ع

پس شاید قرار بر این نبود دعا  .شدیمو ما برنده نمی خواندیم. اما آن دعا کارساز نبوددعای ربّانی را می
 بھ آن شکل کارساز باشد.کردن 

 
 ً اما منظور از دعا این نیست. منظور عیسی این نبود کھ  خواندن دعای ربّانی اشکالی ندارد،البتھ قطعا

شویم. در آنچھ متی نیز کمی گیج می ۶حتی در انجیل متی فصل  .مدقیقاً ھمین کلمات را بر زبان بیاوری
شود: ان نمیاین عبارت عنویابد، و پایان می» ا را رھایی دهاز شریر م«ثبت نموده، این دعا با جملۀ 

ماجرا از چھ قرار است؟ آیا متی ھم چیزی را » تا ابداالباد از آِن تو است. لملکوت و قوت و جال«
عھدجدید بھ دستور ای از نسخھمیالدی،  ١۶١١فراموش کرده است؟ واقعیت این است کھ وقتی در سال 

این عبارت شامل دادند کھ دستنویسی را مرجع قرار  ھایادشاه انگلستان ترجمھ شد، آن نسخھجیمز؛ پ
ھای نسخھ ١۶١١حال آنکھ پس از سال » و است.تا ابداالباد از آِن ت ملکوت و قوت و جالل«بود: 

تری پیدا شدند کھ شامل این جملۀ نامبرده نبودند. پس احتماالً این جملھ بعدھا اضافھ شده دستنویس قدیمی
رسیم، در می ۶ھا وقتی بھ این جملھ از متی فصل امروزه در برخی از ترجمھ ،است. بھ ھمین دلیل

. بنابراین، این جملھ اضافھ شده دباشنمیھا شامل این عبارت پاورقی عنوان شده کھ برخی از دستنوشتھ
 است، نھ اینکھ متی آن را فراموش کرده باشد.

 
گوید کھ دقیقاً ھمین کلمات را تکرار عیسی بھ ما نمیآید، پس وقتی صحبت از دعای ربّانی بھ میان می

شما بھ «فرماید: دھد کھ قرار است در دعا مشتاق چھ باشیم. او میبھ ما نشان میکنید؛ در عوض 
صمیمیت و نزدیک بودن، در  چارچوبدر در عھدجدید، و » دعا کنید«عبارت » طور دعا کنید.این

چھ چیزی پرسید میاز من  حال،اصل بھ این معناست کھ چیزی را بخواھید، چیزی را درخواست کنید. 
وقتی بھ اتاقم » بھ اتاقت برو و در را ببند و دعا کن.: «تان گفتیدھفتۀ پیش در موعظھ؟ منیکرا درخواست 

 چھ چیزی درخواست کنم؟نم؟ کروم، چھ می
 

 چھار درخواست اصلی
. برخی معتقدند در این جلب کنمبھ چھار درخواست اصلی توجھ شما را ، ۴-١١:٢در لوقا  قصد دارم

کنیم. در اینجا با چھار بھ پنج درخواست اشاره شده است. ما دو درخواست اول را یکی فرض می آیات
را از نظر بگذرانیم، بر روی آنھا  ھاروییم. قرار است ھر یک از این درخواستبھدرخواست اصلی رو

 ایم، دعا کنیم.تأمل کنیم، و در مورد آنچھ مطالعھ کرده
 

 کنیدش را درخواست جاللاز خدا 



را  شجاللاز خدا «فرماید: د چھ درخواست کنیم؟ شمارۀ یک: عیسی میگویما می بھعیسی آیا پس 
ھرگاه دعا کنید، گویید: ای پدر ما کھ در آسمانی، نام تو مقدس باد، «فرماید: او می.» درخواست کنید
غافل نمانیم. سالیان سال اصلی  نکتۀشویم کھ از  مطمئن). در اینجا باید ١١:٢(لوقا » ملکوت تو بیاید

 ».خدایا تو قدوسی« :ستا ست، اعالم قدوسیت خداا جالل خدا عالماکردم کھ این آیات، تصور می
کھ ابتدا بگوییم خدا قدوس است، و سپس درخواستھای دیگر  یمکنرا با این مھم آغاز می دعایمان ،بنابراین

خدایا تو «گفتار در اینجا یک اعالن نیست:  کنیم. اما منظور عیسی این نبود. لحن اینمیرا مطرح 
. کل دعای ست کھ نامش مقدس باشد. فعل این جملھ، مجھول استا این یک درخواست از خدا» قدوسی.

ست کھ از خدا ا ربّانی درخواست است. نام تو مقدس باد. اما نام او مقدس باد یعنی چھ؟ این بھ چھ معنا
 بخواھیم نامش مقدس باشد؟

 
واژۀ مقدس در اصل بھ معنی تقدیس نمودن چیزی است. پس اگر بخواھیم بیشتر کالم خدا، در سراسر 

ی مقدس، این تقدیس شدن بھ یکد. در کل کتابشوچیزی تقدیس بگوییم کھ قرار است توضیح دھیم، باید 
بھ این  واژۀ تقدیس شدنگیرد. گاھی اوقات، و در واقع در بیشتر مواقع، دو شکل صورت میاین  از

پیروان فرماید ما مقدس میشما چگونھ چیزی را مقدس گردانید. کتابنشان دھد رود کھ منظور بھ کار می
د. او ما را بیشتر و بیشتر بھ گردان، در روند تقدیس شدن قرار داریم. خدا ما را مقدس میعیسی مسیح

بھ واقع قرار نیست او آید، میان میکند. اما وقتی سخن از مقدس شدن نام خدا بھ شباھت عیسی تبدیل می
از تقدیس شدنی کھ در کالم خدا بھ کار رفتھ،  تیجھ، شکل دیگرتر شود. خدا قدوس بوده است. در نقدوس

 مقدس برخورد شود. یو مقامدر جایگاه چیز با آن این نیست کھ چیزی مقدس گردد، بلکھ 
 

، قدوس استگونھ کھ نآبا نامش  تا سبب شودکنیم کھ بنابراین، در این دعا ما از خدا درخواست می
خدایا کاری کن کھ نامت را قدوس «شده باشد تقدیسنامش کھ نامش مقدس باشد،  سبب شودبرخورد شود. 

 کنیم.خواھیم. ما از خدا جاللش را درخواست میما از خدا این را می» بدانند.
 

خدا را  ست. در اینجا ویژگیھای متفاوتشده ا ارائھخدا تصویری از دعای ربّانی نیز  محتوایحتی در 
در . اول از ھمھ، او پدر حاکم مطلق است. توصیف نموده استخدایمان را  ١١:٢شاھد ھستیم. لوقا 

ست، و پدر بودنش ا پردازیم کھ پدر بودن خدا بھ چھ معنااز این مجموعھ، بھ این مھم می آخرین موعظھ
 مھم غافل نشویم کھ خدایاشت؟ اما در این مقطع، کافی است از این ر دعا کردن ما چھ تأثیری خواھد دد

خواند. غرق این حقیقت شویم. خدایی کھ ستارگان را شما را فرزند خود می ،حاکم مطلق کل جھان ھستی
سر و ھا و دریاھا را آفرید، این خدا شما را پھا و تپھکوھھا و دّرهآسمان و خواند، خدایی کھ بھ نام می

گاه او دعا پدرمان بھ دربھ چشم بابایمان،  بھ چشمحاکم مطلق است. ما  خواند. او پدرخویش میدختر 
 حاکم مطلق است. کنیم. او پدرمی

 
قدوس بودن  کشد:را بھ تصویر می »مقدس باد«حقیقت، عبارت دوم اینکھ، او یگانھ قدوس است. این 

بھ طور خاص  ۶کنیم. اشعیا فصل مشاھده می این صفت خدا را در سراسر عھدعتیق. خود را بشناسان
قدوس، قدوس، «سرایند: شود، سرایندگان میرو میبھ. اشعیا با جالل خدا رونمایدمیبر این صفت تأکید 



مقدس سھ بار پشت ھم تکرار شده است. قدوسیت خدا بھ این این تنھا صفتی است کھ در کتاب .»قدوس
فرماید: خدا می ٣۶:٢٣ھمتا است. در حزقیال او کامالً بی رد است،ت کھ او کامالً منحصر بھ فمعنی اس

گوید: حینی کھ در شما [قوم خودم] تقدیس اسم عظیم خود را تقدیس خواھم نمود؛ و خداوند یھوه می«
کند. دوم سموییل معرفی می او خود را قدوس» .گاه امتھا خواھند دانست کھ من یھوه ھستمآن ،کرده شوم

» ای یھوه خدا، تو بزرگ ھستی. مثل تو کسی نیست، و غیر از تو خدایی نیست.« فرماید:می ٧:٢٢
تو  مانندگونھ بشناسان کھ بدانند کنیم خدایا خود را آنکنیم کھ نام تو مقدس باد، یعنی دعا میوقتی دعا می

تو کھ تو عظیمی، کھ کس مثل تو نیست، ھیچ ی نیست، کھ. بھ دنیا نشان بده کھ جز تو خدایکسی نیست
 قدوسی.

 
» ملکوت تو بیاید.« :باشد. او پادشاه آینده استحاکم مطلق است، آن یگانھ قدوس نیز می خدا نھ تنھا پدر

شاھد این تصویر ھستیم کھ ملکوت خدا  . در سراسر عھدجدیداو پادشاه آینده استاین دومین تقاضا است. 
 بھ چھ شکلاش نشان خواھد داد کھ سلطنت خدا ا زندگیبا آمدن مسیح بر زمین، برقرار خواھد شد، و ب

و  ، روزی کھ خدا خواھد آمداستآن ملکوت نقطۀ اوج نگرد کھ بھ روزی میعھدجدید نیز خواھد بود. 
بھ دنیا کن سازد. خدا عدالتش را شرارت را ریشھخدا آن روز فرا خواھد رسید کھ  سلطنت خواھد کرد.

نام تو مقدس باد، : «کنیمدعا میخواھد کرد. پس وقتی  مکشوفبر زمین نشان خواھد داد، او عدالتش را 
خدایا بیا و نامت را بشناسان. خدایا بیا و سلطنت خود را «، دعای ما این است کھ »ملکوت تو بیاید

البتھ کھ مقدس  .»استنام تو مقدس  خدایا«گوییم: خواھیم. ما نمیاین است آنچھ از خدا می ».برقرار ساز
 تمنای ما این است.» ساز. مکشوفنام قدوست را  ؛نمابخود را مقدس خدایا نام : «کنیمدعا میما  است.

 
برای چھ کسی نام خدا باید ، »نام تو مقدس باد«کنیم چھ کسی است؟ وقتی دعا می برایاما این تمنای ما 

کنم این دعا یک بُعد شخصی دارد، و یک بُعد ھمگانی. من معتقدم وقتی دعا ؟ من فکر میمقدس باشد
ام بنما. قدوس بودنت را بھ من بشناسان. عظیم خدایا خود را در زندگی«کنیم، تمنای ما این است: می

با شدت خواھم عظمتت را تا نام تو را قدوس بدارم. می کاری کنام آشکار نما. بودنت را در زندگی
تا با شدت بیشتری بھ قدرتت  سبب شویکنم دعا می منکنم. بیشتری باور کنم. من برای این دعا می

اعتماد کنم. کاری کن کھ مطیعت باشم، چون تو قدوسی. کاری کن تا پاک باشم، چون تو پاک ھستی. 
 ».ام بشناسانخدایا خودت را در زندگی

 
خدا  حال،. کشیمدوش میداریم، نام پدرمان را بر  رابطھبا مسیح  در این باره بیندیشید. ھر یک از ما کھ

دھد کھ نامش را بر قرار است چگونھ قدوس بودنش را بشناساند؟ او این مھم را از طریق کسانی انجام می
اما نھ  ام مقدس باد،نام تو در زندگی: «کنیمبرای ھمین دعا میما من و شما. از طریق خود دارند؛ یعنی 

تصورم این  »خود را بھ کل جھان بشناسان؛ نام تو در کل جھان مقدس باد.خدایا در زندگی من، بلکھ فقط 
نام تو مقدس باد، ملکوت تو در کل جھان برقرار « دعا بُعدی جھانی و عالمگیر دارد: است کھ این

رار خواھد برقکنیم، این است کھ ملکوت خدا تصویری کھ در سایر آیات عھدجدید مشاھده می »گردد.
 ست.ا سرایند. این اجابت دعای ما، و ھر قوم و قبیلھ و امت و زبانی او را در مقام پادشاه میگشت

 



، بھ ھر خواست ما این است کھ او خود را در مقام خدای عظیم و قدوس و قادر مطلق، بھ ھمۀ جھان
خواھیم نام قدوس خدا شناختھ شود. ما بشناساند. ما می شھرمان گوشھ از جھان، بھ ھر گوشھ از

ھر کشوری در این کرۀ خاکی، نام قدوس خدا را بشناسند. وقتی برای  در ھر گوشھ و کنارخواھیم می
کنیم، دعایمان این است کھ خدا از آن برادران و خواھران استفاده کند مبشران در کشور اکوادور دعا می

نام «کوادور بشناسند. دعای ما برای برادران و خواھرانمان در ونزوئال این است: تا نام قدوسش را در ا
از طریق ایشان، نام «در اوکراین این است:  دعای ما برای دانشجویانمان» ناسان.قدوست را بھ آنھا بش

 ».عظیمت را در سراسر اوکراین بشناسان
 

ست. زیبایی ا دھنده ھستی. این دعای ماو نجاتعظیم خدای بدانند کھ تو  اوکراین قلبدر  سبب شوخدایا 
کھ در ابتدای  گرددبازمیآن مبحثی این دعا، این تمنا برای آنکھ نام خدا مقدس باد و ملکوتش بیاید، بھ 

خواھد کھ نامش مقدس باشد. ما خواست خدا این است کھ چنین شود. او می. موعظھ بھ آن اشاره کردم
خواھد. خواھیم کارھایی را انجام دھد کھ خود نمیکنیم، از خدا نمیوقتی دعا میباید بھ یاد داشتھ باشیم کھ 

ترین خواستۀ دلش است. او خود مایل است انگیزشورکنیم کاری را انجام دھد کھ ت میما از خدا درخواس
ی جاللش را بشناساند. در فھرست اولویتھاکھ نماید. او با ھمۀ وجودش مایل است  مکشوفکھ جاللش را 

ش را بشناساند. خدا چیزی باالتر از این وجود ندارد کھ بخواھد عظمت و فیض و رحمت و ابھت و محبت
ھای خواستھ«گوییم: میداریم. برای ھمین است کھ برمی گاماشتیاق دل خدا  در راستای پس ما با این دعا
 ».دنماییاست درخواز او خواھید، گاه ھرچھ میآن ،ھای خدا یکی کنیدخود را با خواستھ

 
 بر ھمگان آشکارفرماید. حقانیت نام خدا چنین می شفرماید، او در سراسر کالمچنین میخود عیسی 

جاللش را بھ ھمۀ امتھا نشان خواھد . او قدرت و رحمت و ساختخواھد  نمایاندالتش را عخواھد شد. او 
کنید تا کنید، شما دعا میخدا دعا میشما برای نقشۀ عالمگیر کنید، داد. پس شما بھ این منظور دعا می

در  این دعا بھ شما داده شده تا افتخاراین فرماید می خدا قدوسیت نامش را بھ کل عالم بشناساند. او
دعا دعای ربّانی  با جدیت بر مبنای اگر کلیسای عیسی مسیح. من معتقدم تان بھ واقعیت بپیونددزندگی

 .را بھ چشم خواھیم دیدآمدن ملکوت خدا ، ، در طول حیاتمان»نام تو در کل جھان مقدس باد« کند:
 خداوندا باشد کھ چنین شود.

 
، اگر قرار جا آوریمبھ ،اش صحبت کردیمدر دو موعظۀ قبل درباره را کھمن معتقدم اگر قرار است آنچھ 

ای کھ ما خانواده. شودھمساز و ھمدل در دعا این کلیسا  بایدمأموریت عظیم را بھ انجام رسانیم، آن است 
تمنایمان این ، و نمودهسجده ھمراه با ھم ھر روز و ھر ھفتھ باید ایم، بھ ھم پیوند گشتھبا ایمانی مشترک 

خواھد این دعا را اجابت کند. خدا می» در کل این کرۀ خاکی، نام قدوست را بشناسان.خدایا «کھ:  باشد
 ست.ا خدا مشتاق اجابت این دعا

 
 ، ایمیلی بھ دستم رسیداز ھوستون سالھرا برایتان ترسیم کنم. از مردی پنجاه و یکخواھم تصویری می

 :بودکھ محتوایش چنین 
 



ام شروع بھ تشویق دو تن از دوستان در محل کارم، برای اولین بار در زندگی ٢٠٠۶در بھار سال «
ھمین زمانھا بود کھ احساس کردم برای در ام. در زندگیبھ کار بردن آن ، و مطالعۀ کالم خداکردم بھ 

دعا کردم و از خدا ھدایت خواستم. شروع بھ کنم. سفر بشارتی بھ برزیل، باری بر دوش خود احساس می
با من تماس گرفتھ شد، و بھ من پیشنھاد  راھنمایی بگیرم. در ماه سپتامبر دانستم از کجا و از چھ کسینمی

از  بیست و دو نفره یبھ برزیل بروم. چون گروھ ٢٠٠٧ یۀیوژنم در ده کھ بتواشدادند کھ فرصتی فراھم 
 بھ طور جدی مشغول بھدیدم، و از طریق اینترنت ، من باید بھ تنھایی آموزش میندآمددیگری می مکان

بھ اشتراک  ٢٠٠٧] در اوایل بھار کلیسای ما در اینجا نقش دارد.[کردم ریزی میدم و برنامھشکار می
دادم میسایت شما درآمدم. در کل بھار و اوایل تابستان، بھ مجموعھ پیغامھایی از شما گوش پادکسِت وب 

چگونھ دادم کھ باره گوش می نآید بھ پیغامھایی در ایبھ فرھنگھای مختلف بود. یادم میت کھ دربارۀ بشار
زمان  در آن. فرھنگشان بر حس تقصیر و شرم و ترس بنا شده استشھادت دھیم کھ  افرادیبھ 
در شمال شرقی  َسنت ھلنشھر کرد. چند ھفتھ پیش، گروه ما بھ ام چکار میدانستم خدا در زندگینمی
در حضور تقریباً  قرار بود ایمان خود را بیان کنم.من خواستند شھادت  از ل سفر کرد. صبحِ شنبھبرزی

بر روی . سپس برایشان توضیح دادم کھ چگونھ شھادتھایشان را دھم شھادت ،محلی ھفتاد و پنج مسیحیِ 
. تا سھ روز پس از آن، با تالش و تکاپوی آن در میان بگذارنددیگران  باو آن را  کاغذ بیاورند،

ً تن از برزیلیانصد بیش از مسیحیان،   ؛رسیممی شخوبخیلی (حاال بھ قسمت  اختندنرا شخداوند  ، شخصا
از شما و کلیسایتان شخصاً خواھم خوب است.) من می قسمتش خیلیب نبوده، اما این نھ اینکھ تا حاال خو

 یھمچنین دوست دارم از اشخاص ، تشکر کنم.ددھیبھ خاطر ھمۀ آنچھ برای پیشبرد ملکوت خدا انجام می
مان دعا کنم) با (کھ رفتھ بودم تا برای مشخص شدن ارادۀ خدا در زندگی ر غیاب مند تشکر کنم کھ

بُروک ھیلز کلیسای . از چارلز کارد، جیم ِشپرد، جین ِمیسُن، و بقیۀ عزیزان در ھمسرم پَم در تماس بودند
 ».کمال تشکر را دارم

 
ز جھان، نام خدا مقدس کنید کھ در ھر گوشھ اتضمین شده است. شما دعا میوعده یادتان باشد کھ این 

، و این دعا اجابت خواھد شد. خدا جاللش را آشکار خواھد نمود. او وفاداری خویش را نشان خواھد باشد
ای ست. بیایید خانوادها داد. او نشان خواھد داد کھ منجی عالم است. او نشان خواھد داد کھ خداوند امتھا

مکشوف شدن د. از خدا کنرا اجابت  بخواھیم این دعا او از خد بزنیمزانو  باشیم کھ با ایمانی مشترک،
رو شویم، و از او بھخواھیم با جالل عیسی مسیح رومیاکنون . پس منمایی درخواستجاللش را 

خواھیم نام قدوسش را بھ کل مان نمایان سازد. از او میدرخواست کنیم کھ نام قدوسش را در زندگی
 جھان بشناساند.

 
خود را در  قدرتخدایا دعای ما این است کھ نام قدوست را بشناسیم. دعای ما این است کھ عظمت و «

خواھیم بھ آنھا نشان دھی کھ شفادھنده و رھاننده و ن نمایان سازی. از تو مییاکوادور و ونزوئال و اوکرا
کھ پادشاه آینده ھستی، تا نام تو را  سبب شویدھندۀ پرقدرت ھستی. خدایا دعای ما این است کھ نجات

سپاریم، و از قدوس شمارند، تا بدانند کھ تو پدر حاکم مطلق، و یگانھ قدوس ھستی. ما خود را بھ تو می
دانیم کھ این خواستھ، اولویت دل تو است؛ پس ما . میمکشوف سازیکنیم کھ جاللت را تو درخواست می

 .»کنیم، آمینعیسی برای آنھا دعا می دھیم. امروز در نامھم آن را اولویت دلمان قرار می



 
 را درخواست کنید نعمتھایشاز خدا 
از خدا  مایید.نخواھید از او درخواست گاه ھرچھ مینید، آنکھای خدا یکی را با خواستھ خود ھایخواستھ

را درخواست کنید. از  نعمتھایشجاللش را درخواست کنید. دومین تقاضا در دعای ربّانی این است کھ 
حال بھ این » ا بده.نان کفاف ما را روز بھ روز بھ م: «فرمایدکالم خدا میرا تقاضا کنید.  نعمتھایشخدا 

از خدا  خواھدمیشود کھ چرا تنھا چیزی کھ عیسی و این سوال برایمان مطرح می رسیمنکتھ می
تر از نان د؟ راستش را بخواھید، چیزھای مھمدرخواست کنیم، این است کھ از او بخواھیم بھ ما نان بدھ

بیشتر از نان احتیاج داریم. چرا  اکسیژنبھ احتیاج داریم. ما  بھ آب بیشتر از نانھم وجود دارند. ما 
 »بده؟بھ ما نان کفاف ما را «د: فرمایمی

 
در میان قومش انجام داد.  ١۶دا در عھدعتیق، و در خروج فصل گردد کھ خاین تصویر بھ کاری بازمی

و  آمدند،بیابان  بھھ، گشتبھ یاد دارید کھ قوم خدا در بیابان سرگردان بودند. آنھا از اسارت مصریان آزاد 
رو، خدا برایشان غذا شان نبود. از اینس. آنھا گرسنھ بودند و غذایی در دسترگذراندندروزگار میدر آنجا 

. آنھا داشت نام» منّ « این نان شد.نازل میعی نانی بود کھ از آسمان ، غذایی کھ بھ معنای واقفراھم نمود
نگریستند، غذایشان فراھم ھرکجا کھ میبھ آمدند، و ھای خود بیرون میخاستند، از خیمھاز خواب برمی

را بھ قدر کفایت مصرف  توانستند غذای آن روزآنھا می کرد.بود. آن غذا برای ھمان روزشان کفایت می
افتاد؟ آن نان دیگر قابل خوردن ه دارند، چھ اتفاقی میاند آن را برای روز بعد نگخواستولی اگر می .کنند

. قوم خدا یاد گرفتند روز بھ روز بھ خدا بھ آن نان لب بزنند خواستدلشان نمینبود، و آنھا روز بعد 
بھ خواب در حالی ھنگام شبتوکل کنند. ھر روز صبح، خدا غذای مورد نیازمان را تأمین خواھد کرد. 

آن روزمان را  روزیِ خدا خیزیم، نداریم. روز بعد از خواب برمی ایآذوقھبرای فردایمان کھ  رویممی
چرا و ؟ ردبُ پیش میچرا قوم خود را بھ این شکل  ؟کردمی. چرا خدا بھ این شکل عمل نموده استفراھم 

 ؟در شیوۀ دعا کردن ما اھمیت دارد ،این عمل خدا
 

، و بھ طور خاص ربط آن بھ دعای ربّانی، دو حقیقت اساسی و ١۶در رابطھ با درک خروج فصل 
خواھم از کند. میگرسنگی ما را برطرف می ست کھا خدا این :بنیادین وجود دارد. حقیقت شماره یک

آن فکر کنید. چرا قوم اسراییل در بیابان  بھاما  باشد،میبسیار ابتدایی  ھ نظرشما سوالی بپرسم کھ ب
تر فکر کنید. آنھا . اما عمیقغذا نداشتندد این است کھ آیما می ذھنکھ بھ  پاسخیگرسنھ بودند؟ اولین 

آفریده بود کھ گرسنھ شوند؛ درست است؟ تنھا دلیلی کھ گرسنھ  ایبھ گونھگرسنھ بودند، چون خدا آنھا را 
خدا ما آفریده است.  حس گرسنگی اخواھد، این است کھ خدا ما را بلمان غذا میشویم، تنھا دلیلی کھ دمی

ای ست کھ خدا ما را بھ گونھا را بھ این صورت آفریده کھ اشتھا داشتھ باشیم. زیبایی این حقیقت اینجا
 تواند آن اشتھا را برطرف کند. خروجچیزھایی اشتھا داشتھ باشیم کھ فقط خودش می رایآفریده کھ ب

تا برای  ود. خدا آنھا را بھ آن شکل آفریدقومش را گرسنھ نم خداسازد کھ دقیقاً خاطرنشان می ١۶ فصل
 چشم دوزند. خداشان بھ رفع گرسنگی

 



رساند. خدا نھ تنھا کند. این مھم ما را بھ دومین حقیقت میمی برطرفست کھ گرسنگی ما را ا خدااین 
برای رفع کھ آموزد میما بھ کند، و بلکھ ایمان ما را حفظ میسازد، گرسنگی ما را برطرف می

 مان، و برای نعمت یافتن از خدا بھ او چشم بدوزیم.نیازھایمان، برای رفع گرسنگی
 

 ٨مقدس؛ یعنی تثنیھ فصل را بھ شما نشان دھم. با ھم بھ پنجمین کتاب در کتابحقیقت این  خواھممی
کھ در را . در اینجا خدا دلیل کاری ٨یان، اعداد، و سپس تثنیھ فصل . پیدایش، خروج، الومراجعھ کنیم

کنیم؛ توجھ کنید. در اینجا ھر دو حقیقت را مشاھده می ٨:٣دھد. بھ تثنیھ توضیح می ،بیابان انجام داد
بھ نماید. سازد، و این حقیقت کھ ایمان ما را حفظ مییعنی این حقیقت کھ خدا گرسنگی ما را برطرف می

پس خدا شما را » تو را ذلیل و گرسنھ ساخت.«فرماید او؛ یعنی خدا می ٨:٣تثنیھ دقت کنید. » او«ژۀ وا
ھدف » دانستند.دانستی، و نھ پدرانت میو مّن را بھ تو خورانید؛ کھ نھ تو آن را می«گرداند، گرسنھ می

ای کند، بلکھ بھ ھر کلمھزیست میتا تو را بیاموزاند کھ انسان نھ بھ نان تنھا «این است. خدا چنین کرد 
قوم اسراییل در مصر اسیر بودند. آنھا غذای » شود.، انسان زنده میکھ از دھان خداوند صادر شود

ما این مّن را «ِشکوه و شکایت نمودند کھ:  ١١، و حتی در اعداد فصل فراوانی در اختیار داشتند
 .»خواھیمخواھیم. ما غذاھای مصر را مینمی

 
بھ وجود آورده، و خودش  ھاحس گرسنگی را در آن او آنکھ  خواست با این کار بھ آنھا بیاموزدمیخدا 

دھم کھ برای تأمین نان مورد نیازتان بھ من بھ شما یاد می«فرماید: . خدا مینمایدمینیز آن را برطرف 
. کندزیست نمیانسان بھ نان » .کنمتأمین را من اعتماد کنید. بھ من اعتماد کنید، تا نعمتھای مورد نیازتان 

ود، زنده است. این بدان معنا نیست کھ وقتی گرسنھ ش صادربھ خدا و ھر کالمی کھ از دھان خدا  انسان
؛ و رسان ایشان بودروزی خودشداد کھ خورید. خدا بھ قوم اسراییل تعلیم میمقدس را میھستید، کتاب

کھ لوقا فصل دلیل اینرفتند. خدا می حضور، بھ خواستندمیبرای آنچھ و شان، آنھا باید برای رفع گرسنگی
 .ھمین است »نان کفاف ما را امروز، و روز بھ روز بھ ما بده«فرماید: می ١١

 
؛ و شکممان گرسنھ استایم، خدایا ما گرسنھ«بگوییم:  ھر روزکھ  صادق استبرای ما ھم  حقیقتاین 

. ما مان را رفع سازیتشنگیتوانی ایم، فقط تو میسازی. ما تشنھ گرسنگی ما را برطرفقادری فقط تو 
کنیم، اما از ھمۀ این نعمتھا ما حتی دربارۀ این چیزھا فکر نمی» احتیاج داریم. اکسیژنھر لحظھ بھ 

 بودخواھیم  آرزومندشاندرنگ ، بیاز ما دریغ شوندبرخورداریم. بھ محضی کھ ھر یک از این نعمتھا 
خیلی چیزھا ھستیم. ما و طالب و تشنھ و مشتاق  ما گرسنھ» ین نیاز را برطرف سازی.ری افقط تو قاد«

عیسی . یمباشمی مفھومپی معنا و مان در زندگیصمیمیت ھستیم. ما در و آرزومند آرامش، محبت، 
 ».فقط تو قادری این چیزھا را برایم فراھم کنی«خدا بروید و بگویید:  درگاهفرماید بھ می

 
رسد. با خودمان صادق باشیم. این درخواست عجیب و غریبی بھ نظر می بھ واقع فرھنگ امروِز مادر 

مان را بھ ما عطا کند. حتی یک غذای روزانھ تامان، تا نان روزانھ کنیمدرخواست نمیما معموالً از خدا 
کھ  در فرھنگ ما قتینفر از ما نگران این نیست کھ شاید امروز چیزی برای خوردن نداشتھ باشد. پس و

چرا باید درخواست  ،این است کھ کمتر بخوریمبسیاری از ما حتی نیاز و لبریز است،  نعمتاز وفور 



کنیم؟ زیرا مان را درخواست میمان از خدا این باشد کھ برای ما نان فراھم کند؟ چرا نان روزانھاصلی
فکر محفوظ نگاه تان خواھد بود. دعا شما را از این باید دعا کنید، و دعا حافظ زندگی«فرماید: عیسی می

دعا دیوار محافظی است کھ » آور باشید.توانید نانبدون تکیھ بھ خدا، و با قوت خودتان میدارد کھ می
توانید برای میو  ،نماییدتوانید نیازھایتان را برطرف کھ می ھستیدشما  کھ این شودمیتصور  مانع از این

 ھای دنیوی شوید.خدا، دست بھ دامان وسیلھ حضوربھ جای رفتن بھ  سیر کردن شکمتان
 

رسم کھ یکی از نگرم، بھ این باور میمسیحیت در فرھنگ غرب می قالبوقتی بھ زندگی خودم، و بھ 
در واقع باورمان شده  گیریم، این است کھانگاریم و آن را جدی نمیھمھ در دعا سھلدالیلی کھ ما این

ما فکر مان را بچرخانیم. چرخ زندگی، بھ قوت خودمان، و آور باشیمنانتوانیم بھ قوت خودمان می
فریب گرایی ما را مادیما فریب خوردیم، ند. کداریم کھ این تصورمان را ثابت در دست دالیلی کنیم می

ا بدون داریم. م احتیاج مال و اموالوسایل و بھ بھ خدا احتیاج نداریم، ما صرفاً «بھ ما قبوالنده  داده، و
فرماید ھستۀ اصلی دعا این است عیسی می ».داریمچیز ، چون ھمھمان را بچرخانیمزندگیتوانیم خدا می

شما کھ بدانید پدری در آسمان دارید کھ مشتاق است ھر نعمت نیکو و عالی را بھ شما عطا نماید، و 
، نھ ھمۀ آن چیزھایی کھ اکسیژنمحتاج او ھستید، نھ محتاج نان. شما محتاج خدا ھستید، نھ آب، نھ 

 را برایتان فراھم خواھد کرد. مایحتاجھستید. شما بھ او محتاجید، و او آن  برایشان گرسنھ و تشنھ
 

باید از خدا غالب است، مان در فرھنگی کھ امروز بر زندگیرساند. بھ این درک میدوباره دعا ما را 
، شما توانید خودکفا باشیدخودکفایی نجات دھد. شما نمی بخواھیم ما مسیحیان را از این طرز فکرِ 

. این طرز فکر، خالف کل مقصود مسیحیت است. فقط خدا عامل بقای رسان خود باشیدتوانید روزینمی
چیز ھیچکھ  کندبرطرف میبھ شکلی این نیاز را تواند ما را سیراب گرداند. او ست. فقط خدا میا ما

مان بزرگ باشد، ھر قدر ھم قدر ھم خانھ . ھربرطرف کردِن آن را ندارددیگری در دنیا توانایی 
، و مان رفیعمان زیاد باشد، ھر قدر ھم شغلباشد، ھر قدر ھم حقوق بازنشستگی آخرین مدلماشینمان 

. ما بھ رسان ما خواھد بودخدا روزیاموال داشتھ باشیم، باز ھم  کالن باشد، ھر قدر ھم مال و ندرآمدما
: است نخواستھخدا  ازاین را یک از ما امروز ھیچ بھ گمانماین چیزھا محتاج نیستیم؛ ما بھ خدا محتاجیم. 

دلیلش این است کھ ما فکر گونھ دعا کرده باشند. تعداد کمی اینھم البتھ شاید » بده. نان کفاف مرا«
بدون آور باشیم. ما توانیم نانبھ قوت خودمان نمیما . نیستیمآور ما ناناما  ؛آور ھستیمنیم خودمان نانکمی

گوییم: رویم و میاو می درگاهپس بھ  رسان است.روزیفقط خدا باشیم.  آورتوانیم نانکمک خدا نمی
 ».محتاجم بھ توبرای تأمین مایحتاجم کن.  تأمینتو ام را نیازھای اصلیخدایا «
 

آفریقا بھ ھنگام دعا رقص و پایکوبی  واھران سودانِی ما در قلب جنگلکھ برادران و خ دلیل بود ھمین بھ
اند شاھد بوده، چرا کھ ساعتھا وقف دعا بودندزده کھ آن جماعت جنگ بودبرای ھمین د. ردنکمی

در دورتر از آنھا، بدون آب و غذا  کیلومترھاھایشان را جو، دوستان و اعضای خانوادهمسلمانان ستیزه
رفتند و بھ آن کھ ھر روز کامیونھای غذا بھ بیابان می کردندمشاھده می. آنھا بیابان رھا کرده بودند

دھیم. آنھا شاھد مرگ دوستان و گفتند کھ اگر ایمانتان را انکار کنید، بھ شما آب و غذا میایمانداران می
کھ خدا نان  بوداش این دند، چرا کھ ایمانشان را انکار نکردند. آیا معنیشان در بیابان بواعضای خانواده



اش این است کھ برادران و خواھران طور نیست. بلکھ معنیشان را از آنھا دریغ کرد؟ اصالً اینروزانھ
دانند کھ انسان فقط بھ نان زنده نیست، بلکھ بھ ھر کالمی کھ از دھان خدا صادر ما در سودان می

اگر امروز بھ سودان بروید و بگویید کھ  ست.ا آنھا کنندۀسیرابست. او ا رسان آنھاخدا روزیود. شمی
. کنندرا تکرار می یک جملۀ ثابتو نگرند، می گذشتھبر سرشان آمده است، آنھا بھ  بالییمتأسفید چنین 

 ؛ما آب نداریم .تر استخدا بزرگ ؛ما غذا نداریم .تر استخدا بزرگ: «شان این استجملۀ مورد عالقھ
کند. او ما تر است. او نیازمان را برطرف میخدا بزرگ ؛مان ویران شده استخانھ .تر استخدا بزرگ

 ».ستا د. ھمۀ نیاز ما اونماید. او ما را حفظ میگردانرا سیراب می
 

باید برای . رسانمان باشدیروزمان دعا کنیم. باید دعا کنیم کھ خدا روزانھکفاف پس باید برای نان 
توانیم نعمتھای خدا دعا کنیم. باید دعا کنیم کھ خدا نعمتھایش را بھ ما عطا نماید. باید بھ خدا بگوییم کھ نمی

شما از خواھم می ، در چند دقیقۀ آیندهرواز منبع دیگری تأمین کنیم. از این ،بخشداو بھ ما میرا آنچھ 
 .بگنجانیدتان زندگیتار و پود در را ، این حقیقت دعادعوت کنم تا از طریق 

 
خدایا «» خداوند را گفتم: تو خداوند من ھستی، نیکویِی من نیست غیر از تو.« فرماید:می ١۶:٢مزمور 

نی ما را اتوما ھستی. تو تنھا کسی ھستی کھ می ست. تو عامل بقایا م، از تویھر چیز نیکویی کھ دار
ی کھ نمایسیراب  گونھآنخواھیم ما را ی. میکنکنیم ما را سیراب . پس از تو درخواست میسیراب نمایی

تر، و پول بیشتر، جایگاھی در این سیراب بزرگ، ماشین بھتر، خانۀ زیادترمال و اموال  ،آب و نان
کھ فقط و فقط بھ تو وابستھ باشیم.  رسان ما باشیروزی ایگونھ. ما نیاز داریم تو بھ کردن نداشتھ باشند

بریم، در دعا و مشارکت با می گرایی کھ در آن بھ سرخدایا بھ ما کمک کن تا در ھنگامۀ فرھنگ مادی
بگوییم: و  برھانیمگرایی از این فرھنگ مادیکھ خود را کمکمان کن مان برسیم. خدایا بھ این خواستھ تو
 .»یاموز چنین دعا کنیم؛ در نام عیسی، آمینبھ ما ب.» چیز نداریمھیچبدون خدا «
 

 از خدا فیضش را درخواست کنید
لش، و نعمتھایش را است. از خدا جال کنیم، چون فقط او عطاکنندهیما از خدا نعمتھایش را درخواست م

گناھان ما « :کنیمش را درخواست میفیضاز خدا  ی دعای ربّانی،تقاضاھامجموعھ  دردرخواست کنید. 
باشد کھ زیبایی و شگفتِی سازند. را جاری می خزانۀ رحمت آسماناین چھار واژۀ ساده، » ببخش.را 

د. باشد ھمواره در نظر نعالم ھستی، یک لحظھ از پیش دیدگانمان محو نگردخدای قدوس  درگاهآمدن بھ 
م کھ او دعای ما را ، و بدانی»گناھان ما را ببخش«و بگوییم:  برویم درگاھشتوانیم بھ داشتھ باشیم کھ می

 درنگبیتا  بر زبان آوریدعجوالنھ این دعا را کھ  مبادااما . پندارانگیز است این شنود. چھ شگفتمی
ما طالب » گناھان ما را ببخش.«د: نمایی. در این دعا تأمل را مطرح کنیدبتوانید درخواستھای دیگرتان 

 م.محتاجخدایا بھ فیض تو کنیم. ما فیض خدا را درخواست میشویم. فیض او می
 

و  ؛من معتقدم ھر قدر بیشتر در دعا با خدا گام برداریم، بیشتر در دعا با او ارتباط برقرار خواھیم کرد
فکر کنید دقیقاً برعکس است.  شایدخواھد شد.  روند دعا کردنمان دعا جزء اصلی و اساسیِ این گاه، آن

تر شوید، کمتر احتیاج دارید فیضش را بطلبید، کمتر احتیاج شاید فکر کنید ھرچھ در دعا بھ خدا نزدیک



چیز رو بھ راه است، و از عھدۀ مسوولیتھایتان ھمھ تاندر زندگیدارید از او طلب بخشش کنید، چرا کھ 
عکِس این کھ د نگویبھ من می امخدا، ھم تجربۀ شخصی ر نیست؟ ھم کالمطواین ؛آییدبھ خوبی برمی

تر ھرچھ با او در دعا عمیق، و تر شودعمیق کنم ھرچھ رابطۀ شما با خدامن فکر میقضیھ صادق است. 
شاید خدا گناھان و نقاط ضعف بیشتری را . شوید کھ بھ فیض خدا محتاجیدبیشتر متوجھ می، برداریدگام 

 شّر آنھاخواھید از میاید. چھ بسا اکنون اید کھ پیش از این بھ آنھا توجھی نداشتھتان مکشوف نمدر زندگی
شوید بھ فیض متوجھ می زیست نمایید. در این مقطع است کھ ، و مانند مسیحخالص شوید تا برای مسیح

 خدا محتاجید.
 

ست کھ در دعا بخشش ا این افتخار از آِن ما »گناھان ما را ببخش.« چشید:خدا را می بخششپس شما 
دانیم کھ گناھانمان بخشیده کنیم، میای کھ برای آمرزش گناھان دعا می. در لحظھتجربھ کنیمخدا را 

این فقط یک حقیقت نظری نیست کھ بھ صفحات  چشیم.ما شیرینی این بخشش را میو ؛ شوندمی
کنید گناھانتان را درخواست می ست کھ در دعا از خداا مقدس محدود باشد. این واقعیِت زندگی شماکتاب

فھرست گناھان پاک  !گناهبی«گوید: نگرد و میخدا بھ شما میکنید. را تجربھ میاو بخشش شما ببخشد، و 
فیضش را بر شما  تاخواھید؟ او آماده است . آیا فیضش را نمیکنیمدعا میمنظور این  ما بھ» شده است.

 بباراند.
 

کنیم. اول از ھمھ، تصویر خدا را بھ دو شکل تجربھ می بخشش، ١١تصورم این است کھ در لوقا فصل 
 ،دعای ربّانیرسد بھ نظر می» گناھان ما را ببخش.«گویید: کنید، میھمیشگی این است کھ وقتی دعا می

رسد فرض بھ نظر میفرض را بر این قرار داده کھ ما ھمواره احتیاج داریم این تقاضا را مطرح کنیم. 
بر این است کھ ما پیوستھ بھ بخشش خدا نیازمندیم، و حتی بھترین کارھای ما نیز باید در خون عیسی 

تکھ داریم، ھمچون و در دعا عرضھ می بھترین چیزھایی کھ در دست داریم مسیح شستھ شوند. حتی
سازد. پس درخواست ھمیشگِی ک میکثیف و چرکین ھستند کھ مسیح با عدالت خود، آنھا را پا یایھپارچھ

ببخش. خدایا  گناهخدایا مرا بھ خاطر این : «گوییماز خدا تقاضا کرده و میما این است؛ ما بارھا و بارھا 
ذخیرۀ  دتوانینمی شماخانمھا و آقایان! » ببخش. گناه اینببخش. خدایا مرا بھ خاطر  گناه اینمرا بھ خاطر 

گردید، و بارھا و بارھا و بارھا و بارھا، گناه سر چاه بازمی ھو بارھا ب بارھا. درحمت خدا را تمام کنی
 شود.شما بخشیده می

 
گناھان مشخص شما چشید. گاه، بخشِش خاص او را میو آن ؛کنیدشما پیوستھ از خدا طلب بخشش می

کنید؛ شما صرفاً گونھ دعا میایم را ببخش. شما اینکھ مرتکب شده خدایا آن گناھانی. شوندبخشیده می
در کل برای اینکھ چیزی را از قلم نیندازم، ام. پس دانم یک جایی خرابکاری کردهخدایا می«گویید: نمی

 ».کنمطلب بخشش می
 

ھ حضور ما ب ست.ا ؛ و آن ھم لحظۀ نجات ماعملی است مقطعیک در البتھ طلب بخشش بھ شکل کلی، 
کنیم کھ در . ما درک مییمشویم بھ خدا محتاجبریم، و متوجھ میآلودمان پی میآییم، بھ ذات گناهخدا می

زندگی ما بھ گناه فروختھ شده بود. ما بھ کنیم کھ مان با سر در گناه فرو رفتھ بودیم، درک میکل زندگی



بخشد. سپس از کنیم، و او کل گناھان ما را میرسیم کھ قاطعانھ و راسخانھ بھ مسیح اعتماد میای مینقطھ
 برایآییم تا قاضی نمییک ا دیگر بھ پیشگاه م ،را در نظر داشتھ باشید) ١١قطھ بھ بعد (تصویر لوقا آن ن

ید، آداریم کھ بھ نزد پدرش می فرزندیاز را گناه اعالم شویم. در اینجا تصویری بیگناھکار یا ابدیت، 
فاصلھ من و شما  میان مواردیباعث شدم یک راستش من «گوید: و می نشیندمیکنار پدر بر سر میز 

گونھ صحبت اینشما  .»در میان بگذارمبا شما را  مواردآن خواھم بھ طور مشخص، می ایجاد کند. حاال
رسید کھ بھ جایی می اما ھستند.از چشم خدا پنھان و نھ اینکھ داند، خدا اینھا را نمینھ اینکھ  .کنیدمی
کنید شما بھ چیزھایی اشاره می» و آن گناه ببخشی. ،خواھم مرا برای این گناهخدایا از تو می«گویید: می

دانید پدری در آسمان دارید کھ دعای شما را اما میکشید شخص دیگری آنھا را بشنود. کھ خجالت می
توانیم ھر ما میپوشاند. الت خودش میدشما را با عگناه آن بخشد. او شما را میگناه مشخص شنود، و می

شود، گناھانمان را بھ خدا ما در این روند کھ دعا نامیده می گناه مشخصی را با خدا در میان بگذاریم.
خواھیم او فقط بیرون ظرف ما نمیسپاریم، تا او بھ آنھا رسیدگی کند، و آن وضعیت را ترمیم نماید. می

 ا کثیف باقی بگذارد. آیا جز این است؟را بشوید و داخلش ر
 

و از خدا  ،از دعا تمرکز کنید بخشاھی الزم است فقط بھ این گ؛ ھم این، ھم این، ھم این. پاک کنھمھ را 
تو دیگر گناھکار نیستی. تو دیگر آلوده «و بارھا و بارھا این را از خدا بشنوید:  ،فیضش را بطلبید

 گاھی احتیاج داریم کھ فقط بخشش و آمرزش او را بچشیم.» نیستی.
 

گناھان « :یابدبخشش خدا وسعت میشود. در ھمین قسمت متوقف نمی ١١تصویِر ارائھ شده در لوقا  اماو 
ست کھ ا حال، خطر اینجا). ١١:۴(لوقا » بخشیمدار خود را میھر قرض ما را ببخش، زیرا کھ ما نیز

. شویمبخشیده می با دیگران است کھ مانطرز برخورد بھ خاطرفرماید کھ ما میفکر کنیم عیسی 
بدیھی است کھ ما فقط بھ خاطر فیض و رحمت مسیح، و بھ این دلیل کھ دھد. مقدس این را تعلیم نمیکتاب

کنیم. طلب بخشش می اواز  فیض و رحمت عیسیپس ما بر اساس شویم. کنیم، بخشیده میبھ او توکل می
فرماید، این است کھ اگر از خدا بخواھید گناھان شما را اما چیزی کھ عیسی در اینجا بھ صراحت می

شما  ،بنابراین ، خود گناه است.حاضر نباشید گناھان دیگران را ببخشید، آن نبخشیدن تانخودببخشد، اما 
عیسی ھم گناھان شما را ببخشد. نبخشیدن، ریشۀ تلخی و دلخوری است.  کھاید در واقع از خدا نخواستھ

ً انگشت روی  و  خانھ کار و محلبرخوردھای  کھ برای تالفی کردنِ گذارد میآن میل و اشتیاقی دقیقا
زیرا نبخشیدن دقیقاً بر خالف انجیلی است کھ شما اعتماد  ؛نبخشیدن، گناه است .ما زنده ھستندکلیسا در 

 .ایدنھادهخود را بر آن 
 

تو بخشش من «فرماید: کنید. او میکامالً بر خالف چیزی است کھ در دعا از خدا درخواست می نبخشیدن
برای دنیای کھ دھی دھی. تو بخشش من را بھ شکلی نشان میای، و آن بخشش را بازتاب میرا چشیده

بھ یاد آوری اگر بھ ھنگام دعا  پس«فرماید: برای ھمین است کھ عیسی می» پیرامونت ھیچ معنایی ندارد.
گاه در دعا بھ حضور میان تو و دیگری کدورتی وجود دارد، باید ابتدا آن کدورت را برطرف سازی، آن

 است؟ آنچھ ھمۀ ما باید بھ آن توجھ کنیم، این است کھ ھنوز در کجای دلمان تلخی النھ کرده» خدا بیایی.
انتقام ھنوز در کجای دلمان ریشھ دارد؟ اگر قرار است شاھد پیشرفتی در دعایمان  میل بھبغض و کینھ و 



در کدام ھنوز وجود دارد؟  تیرگیباشیم، باید بدانیم در کجای روابطمان با سایر برادران و خواھران، 
 آید؟مان حس نبخشیدن بھ چشم مینقطھ از زندگی

 
کنیم. اما من معتقدم ھرچھ خدا در ما کھ  فکرکھ نامش اعتراف است،  مھمما خیلی دوست نداریم بھ این 

تر بھ کالمش ھدایت تر و عمیقکند، و ما را عمیقیک خانواده با ایمان مشترک ھستیم، بیشتر کار می
بیشتر و باید زمان اعتراف در دعایمان دھد، تر بھ این مأموریت سوق میتر و عمیقد، و عمیقنمایمی

خدایا «سجده کنیم و بگوییم:  یبیشترچھ در جمع، چھ در خلوت، باید زمان . د، نھ کمتر و کمترشوبیشتر 
این کاری است کھ در چند دقیقۀ آینده انجام خواھیم داد. » محتاج فیض تو ھستم، خواھان فیض تو ھستم.

مرا برای این گناه  خدایا ،(شما جای خالی را پر کنید)خدایا مرا برای . . . «ما باید چنین دعا کنیم: 
خدایا ما «بھ صورت جمعی نیز باید چنین دعا کنیم: گناھان مشخصتان را بھ خدا اعتراف کنید. » ببخش.

در دعای ربّانی، این جنبھ از دعا مطرح است کھ یک جمع برای » را بھ خاطر این گناِه خاص ببخش.
ای ج، و از بھکار جای آوردن ایناز بھ، کار جای آوردن اینخدایا ما قوم تو از بھبخشش دعا کنند. 

تلخی و نبخشیدنی ریشۀ اید، اگر اگر چیزھایی را در دل خود نگاه داشتھ ایم.آوردن این کار قاصر مانده
. اگر الزم است، حتی ھمین االن بھ شخصی کھ کنارمان نشستھ، دبھ آنھا رسیدگی کنی بایددر دلتان است، 

خدایا «بھ عبارتی، بگوییم: » باید مشکلم را با شما حل کنم.«گوییم: دیگری برویم و بشخص یا بھ نزد 
بھ این مشکل بروم، و خواھم است کھ میپس نتیجۀ دعایم این  این مشکل را حل کنم.امروز واھم خمی

 اکنون مایلم زمانی را بھ اعتراف جمعی اختصاص دھیم.» رسیدگی کنم.
 

از خدا فیضش را درخواست » گناھان ما را ببخش.: «نزدیک شویم و بگوییم رحمتصادقانھ بھ تخت 
 نماییم.

 
خواھیم نجاسات خود را بھ . میسازیخواھیم فیضت را بر ما جاری یم. میخواھخدایا فیضت را می«

چنان کنم آن. ما محتاج فیضت ھستیم. دعا میبیاوریم، و فیض و قدرت فیضت را تجربھ کنیم حضور تو
ما را کنم دعا میگناھانمان با تو صادق باشیم. راف بھ تاعاشتیاقی برای فیضت بھ ما عطا کنی کھ در 

بیشتر و بیشتر بھ خودت نزدیک کنی، و نیاز ما بھ فیضت را بیشتر و بیشتر بھ ما نشان دھی. ما باور 
 .»در نام عیسی، آمین ؛کنیعطا میوانی را بھ فرا فیضداریم کھ تو این 

 
 از خدا ھدایتش را درخواست کنید

کنید. حال، آخرین تقاضا کنید، و از خدا جالل و نعمتھا و فیضش را درخواست میگونھ دعا میشما این
تقریباً  »ما را در آزمایش میاور.: «خواھید شما را ھدایت نمایداز خدا میدر دعای ربّانی این است کھ 

اما کالم خدا بھ ھیچ  ؛کند اخواھد ما را اغو، میخواھد ما را وسوسھ کندرسد کھ خدا میچنین بھ نظر می
کامالً این موضوع را روشن نموده است.  ١دانیم کھ رسالۀ یعقوب فصل دھد. میعنوان چنین تعلیمی نمی

 پس منظور چیست؟
 



، تقاضا برای ھدایت خواستن از خدا فیض ولۀ نیاز بھپس از مقکھ وجود دارد دلیلی کنم من فکر می
بینیم، این است کھ ما در موقعیت انسانھایی کنم تصویری کھ اینجا در دعا می. من فکر میشودمطرح می

ایم بھ سمت وسوسھ برویم. ھر یک گناه ھستیم. ھمۀ ما آمادهارتکاب بھ  مستعدِ آییم کھ بھ حضور خدا می
بھ بیراھھ در جسم آماده است  نیز(باید بدانید شبانتان ، مستعد ھستیم شودشامل می ما کھ خودم را ھم از

تِک ما بدون استثنا این آمادگی را داریم. بنابراین دعا تک ی کھ دوستش دارد را ترک کند.)خدای و، رود
کنیم، چون احتیاج داریم کھ خدا دوباره ھدایتمان کند. ما نیاز داریم کھ خدا ما را بھ سمت وسوسھ می

در مسیر قدوسیت و دھد. ما را نھد و جالل می، بلکھ بھ راھی رھنمون سازد کھ او را حرمت مینبرد
 .عدالت ھدایت نما

 
است کھ  نیستیم. این خدا یکار چنینبھ قوت خودمان قادر بھ  زیراکند،  مانھدایتما احتیاج داریم کھ خدا 

ما را از مسیح  .داردما را از وسوسھ در امان نگاه می کند. اوما را محافظت می ھادر ھنگامۀ وسوسھ
 ما بدون او در مقابل وسوسھ ھیچ قدرتی نداریم. ما باید این را درک کنیم. دارد.وسوسھ در امان نگاه می

 
از کل  این مسیحیتخودکفا را باور داریم،  تگردد کھ ما مسیحیمیازبھ آنجا ب تکیھ بر خود این تمایلِ 

 اند،شدهناه گرفتار مردم در این گناه و آن گکھ شنویم می گاھیھدف و مقصود مسیحیت غافل مانده است. 
فرماید: کالم خدا بھ ما می» شوم.من کھ ھرگز چنین گناھی مرتکب نمی«کنیم: و با خودمان فکر می

توانیم. یک از ما نمیھیچ ؛قدرت خودتان بر وسوسھ غلبھ کنیدتوانید بھ شما نمی» باخبر باشید کھ نیفتید.«
. پس وتوانید. فقط مسیح قادر است بر دام و مکر و حیلۀ دشمن غلبھ کند؛ فقط اتوانم، شما ھم نمیمن نمی

توانیم بر وسوسھ غلبھ کنیم. ما بھ او محتاجیم تا ما را ھدایت کند، تا ما را در فقط وقتی در او باشیم، می
ک بھ این وسوسھ و آن وسوسھ، بھ این گناه و آن گناه سرخی برمحافظت نماید.  ھاوسوسھھنگامۀ 

 شانبھ اصطالح، کار روند، واز آن حد فراتر نمی پندارند کھآنھا چنین می کنند.کشند و با آن بازی میمی
ترین کاری کھ باید امروز انجام دھیم، این است کھ وقتی بھ خانھ ضروری د.کشبھ جای باریک نمی

مرا در وسوسھ میاور. برای برخی از ما این خدایا قمان رفتھ، در را ببندیم و دعا کنیم کھ رویم، بھ اتامی
توانیم بھ ، ما را متقاعد کرده کھ میی کھ در پیش داریمراھادامۀ ترین کار است، زیرا دشمن در ضروری

 .مندیمتوانیم. ما بھ ھدایت مسیح نیازما نمی ؛قوت خودمان بر وسوسھ غالب آییم
 

ھا کھ در میانۀ سختیاست ای اما تصویری کھ در اینجا ارائھ شده، فقط وسوسھ بھ گناه نیست، بلکھ وسوسھ
کند. او در میانۀ از ما محافظت می در بحبوحۀ وسوسھ پس خدا آید.و آزمایشات بھ سراغ ما می

بتوانیم او را  کند تارا حفظ میما ، در بحبوحۀ آزمایشاتدارد. او قدم نگاه میرا ثابتآزمایشات، ما 
نھ ارادۀ من، «ست: ا این دعا پود دعای ربّانی، و بھ او اعتماد کنیم. آن رشتۀ طالیی در تار و بجوییم

جدید نیز این حقیقت را مشاھده آیات دیگری از عھددر و  ۶در متی فصل » ادۀ تو انجام شود.بلکھ ار
 کنید.می

 
بگوییم نھ ارادۀ من، بلکھ  میانۀ سختیھا و آزمایشات شاید بھ راحتی درگاھی ق باشیم. داما با خودمان صا

دلم  ؛ امانھ ارادۀ من، بلکھ ارادۀ تو انجام شود«ارادۀ تو انجام شود. بھ گمانم کم نیستند افرادی کھ بگویند: 



کھ را ھر کاری  ،امزندگی ھایسختی بحبوحۀخیلی سخت است دعا کنم کھ خدا در  نیست. زبانم یکیبا 
 نخواھم تشویقتان کنم. مھستید، می دستھ از افراداگر شما ھم جزو این » انجام دھد. ،کندمیاراده 

کند. بھ شیوۀ دعای عیسی بنگرید. او کند، مسیح این را درک میکنم کھ خدا این را درک میاحساس می
ھرچھ تو بخواھی، انجام  ؛نھ بھ خواھش من، بلکھ بھ ارادۀ تو«گوید: باغ جتسیمانی خیلی عادی نمی در

. در گام کندمی دعا در کشمکش و تقال است، او با حزن و اندوهنیست. او  ی ھمآسان بھ این» خواھم داد.
با لم دخدایا «بیشتر از ھمیشھ وقت بگذاریم: در این مورد برداشتن ما با خدا در دعا نیز گاھی الزم است 

کند. زیبایی این تصویر در دعا این است کھ او را درک می بدانید کھ او این حس شما» نیست. زبانم یکی
ھای خود را با در این مورد کھ خواستھ. حتی دلمان با زبانمان یکی شودتا  بردپیش میدر مسیری ما را 

 »برسم؟نقطھ  حاال چطور بھ این«خدا یکی کنیم نیز ھمین سوال مطرح است:  ھایخواستھ
 

خواھد. از او کند تا آن چیزی را بخواھید کھ او می تانراھنمایی خواھید ھدایت وشما از خدا می
اید. بھ تنھایی طی کنید. حال آمادهآن مسیر را برساند. شما مجبور نیستید نقطھ  خواھید تا شما را بھ آنمی

 تان، در شغلتان،تان، در وضعیت سالمت جسمانی. پس اگر در خانوادهبردمیپیش او شما را بھ آن نقطھ 
دھد، از خدا بخواھید تا شما را بھ شما نشان نمیروی خوش آید، زندگی دیگری کھ پیش می چیز ھردر یا 

نھ ارادۀ «د کھ بتوانید بگویید: رسانو راھنمایی کند. از او بخواھید. او شما را بھ جایی خواھد  پیش برد
و ن جزیی از آن صمیمیت است، خواھد شد. ای عملیدر دعا  ،این امر» من، بلکھ ارادۀ تو انجام شود.

در را خدا با زیبایی و صمیمیت در سختیھا و مشکالت است کھ دانیم کھ ھمۀ ما میبلھ دانیم، ھمۀ ما می
ھا در ناخوشیرا صمیمیت آن کنیم. احساس میمان در زندگیتر از ھر زمان دیگری تر و زندهدعا واقعی

 چشیم، نھ در خوشیھا و پیروزیھا.می
 

دی، در قرن شانزده و ھفده میالدر ھنگامۀ مشکالت، خودش ھادی و راھنما باشد. این است کھ  خدا تدبیر
یعنی این عبارت  بردند.بھ کار می» وادی رویا« عبارتی را تحت عنوان »خالصان«ملقب بھ  یایمانداران

ھدایت و  شیوۀو ش، یاز شخصیت خورا خدا رویای واضح و شفافی کھ  ستا ھادّره میاندر  اینکھ
شده در تاریخ مسیحیت گروھی از مسیحیان شناختھ »خالصان«. این مکشوف خواھد نمود اشراھنمایی

دعا و زمینۀ اند. ایشان در گذاشتھ بھ یادگارترین میراث را ترین نمونھ، و عالیھستند کھ برجستھ
ن گروه از مسیحیان در مقطعی از . من معتقدم ایاندبھ ثبت رساندهای را ھای برجستھنمونھ ،رازگاھان

در تعلیم کالم  تاکلیسای انگلستان پا بھ عرصھ گذاشتند کھ در تالش بودند کلیسا را بھ جایی بازگردانند 
رو بھبا آزار و جفا رو موعظھ شود. بھ ھمین جھت نیزخدا گام بردارد، و کالم ناب و خالص در کلیسا 

 و شکنجھ گرفتار کرد، رھبرانشان را کلیسای انگلیس ھایشان در آتش سوخت، اسقف اعظمگشتند. خانھ
یشان از یاری از ا. بسو جانشان در خطر بود . آنھا تھدید شدندبریده شدگوشھایشان  ، تا حدی کھداد

آنھا این من باور دارم کھ  دند.ابنیان نھ و شھر مھاجرنشین ماساچوست را بحبوحۀ آن جفاھا گریختند،
، دّره میانکھ خدا در  یعنی چھدانستند می، چرا کھ را از خود بر جای گذاشتند رازگاھانمیراث دعا و 

 یاورد.موسوسھ  ما را در. از خدا بخواھیم ما را ھدایت نماید، و ھادی و راھنمایشان باشد
 



دانیم گسترۀ بینش و معرفت ما محدود خدای عزیز، ما جویای ھدایت و راھنمایی تو ھستیم، چرا کھ می«
دانیم ھفتۀ آینده دانیم سال آینده، پنج سال آینده، یا ده سال آینده چھ در انتظارمان است. ما نمیاست. ما نمی
بق آنچھ بھ خیریت فرزندانت است، و در دانی، و تو ما را بر طآید. اما باور داریم کھ تو میچھ پیش می

کنم کھ ما را ھدایت نمایی. در پس دعا میکنی. طبق آنچھ برای جاللت است، ھدایت میبر نھایت 
کنیم، ما را رھبری نما. ما را ھای پیرامونمان، و در آزمایشاتی کھ از آنھا عبور میبحبوحۀ وسوسھ

جاللت، قدرت خود را نشان  اینیم کھ با ھدایت قدمھای ما برکھدایت کن کھ فقط بھ تو توکل کنیم. دعا می
 .»در نام عیسی، آمین ؛دھی

 
از خدا جاللش  »ای پدر ما کھ در آسمانی، نام تو مقدس باد. ملکوت تو بیاید.« کنیمگونھ دعا میپس این

این چند جملھ  توانید، تا جایی کھ ممکن است، بھتا جایی کھ میرا درخواست کنید. خانمھا و آقایان، 
با چنین نعمتھای خدا را د تا نامش را بشناساند. کنیبارھا و بارھا و بارھا از او درخواست بیندیشید. 
تان، ، و نیازتان بھ خدا، و در نھایت برای ھدایت خدا در زندگیبرای فیض خدا ؛ یعنیبطلبیددیدگاھی 

عظمتش را او رسانند کھ وابستھ باشید. ھمۀ اینھا ما را دوباره بھ این مھم می خدامام و کمال بھ ت
 .کنیددعا باید گونھ این. دبشناسان

 
را از  بھ دعاحسی و بیمیلی خواھم کھ بیمی ھمگی شماپس طبق آنچھ از کالم خدا بررسی نمودیم، از 

واری کھ از نشینیم، از دعای طوطیوقتی بر سر میز غذا میحتی . خاتمھ دھیدآن  ھخود دور کنید و ب
ست: مشتاق خدا باشید، و بگذارید اشتیاق ا دعا شویم. این جاِن کالمِ  آزاد، آوریمبر زبان میروی عادت 

 کند.گاه بنگرید کھ او چھ میبرای آنچھ خدا مشتاق آن است، رمزگشای قدرت او در دعا باشد؛ و آن


