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. ما تا اینجا مراجعھ کنید ١١مقدس ھمراھتان است، کھ امیدوارم باشد؛ لطفاً بھ انجیل لوقا فصل اگر کتاب
 شویممیمتوجھ ای است کھ اگر با یکدیگر صادق باشیم، ایم. دعا مقولھبھ بررسی موضوع دعا پرداختھ

ً در دنیا بھ چھ صورت  دعاکھ دربارۀ آن پرسشھای فراوانی برایمان مطرح است؛ از جملھ اینکھ  واقعا
تعریف دعا صرفاً فراتر از آن است صوص صحبت کردیم کھ خکند؟ در دو موعظۀ قبل در این عمل می

ایم، شده بزرگاین دیدگاه . شاید در مورد دعا با چیزی بگیریمخدا از کھ فقط از خدا درخواست کنیم، یا 
بھ اما ای کھ دعا نام دارد، دعا برای ما فقط در اتاقی کوچک خالصھ شده است. شاید در کل فضای خانھ

 جای اینکھ در تعریفمان از دعا بھ ھمین قانع باشیم، باید بھ ژرفای بیشتری از معنای دعا پی ببریم.
 

این است کھ عمق نیازمان را در حضور خدا بیان کنیم، ما در این باره صحبت کردیم کھ ھدف اصلی دعا 
گیرد، قدرتش را تجربھ نماییم. ما بھ و رمز صمیمیت با خدا را کشف کنیم، و وقتی خدا ما را بھ کار می

فایده است، اما قدرت کسانی کھ با خدای قادر مطلق در این موضوع پرداختیم کھ قدرت دعا بھ تنھایی بی
 باشد.ت کھ کسی جلودارش نمیارتباطند، قدرتی اس

 
 مناسبتھایکھ در مراسم ازدواج، و در  یسپس در موعظۀ قبل، بھ دعای ربّانی پرداختیم؛ یعنی ھمان دعای

ً بھ چھ معناآوریم. آن را بر زبان می مختلف ست؟ خدا در این رابطھ بھ ما چھ ا دعای ربّانی واقعا
دھد؟ ما دربارۀ این موضوع صحبت کردیم کھ اشتیاق یگوید؟ مسیح در این رابطھ بھ ما چھ تعلیم ممی

ھای خدا ھای خود را با خواستھست. ما بھ دو قدم اشاره داشتیم: قدم اول اینکھ، خواستھا داشتن، رمز دعا
ھای کند. خواستھخواھید، درخواست نمایید. دعا بھ این شکل عمل مییکی کنید؛ و دوم اینکھ، آنچھ می

خواھید، گاه این آزادی و اطمینان را خواھید داشت کھ ھرچھ میھای خدا یکی کنید؛ آنخود را با خواستھ
تان برآورده خواھد شد. ما در این خصوص صحبت کردیم کھ درخواست کنید؛ و مطمئن باشید کھ خواستھ

 دھد کھ از خدا جاللش را درخواست کنیم، از خدا نعمتھایش راچگونھ دعای ربّانی بھ ما تعلیم می
 درخواست کنیم، از خدا فیضش را درخواست کنیم، و از او بخواھیم ما را ھدایت نماید.

 
کند کھ اگر می تعریفرا  حکایتیرساند. عیسی در این آیات می ١١از لوقا فصل  ۵ھمۀ اینھا ما را بھ آیۀ 

کنم این حکایت، فکر میکننده است. ھای مختلفی کامالً گیج، باید بگویم از جنبھراستش را بخواھید
بھ  آن ھنگام کھ ھای آنھا ببینمرا در چھره سرگشتگیتوانم من تقریباً میشاگردان را ھم گیج کرده بود. 

د: فرموو  ، و عیسی بھ آنھا نگریست»لیم بدهعیسی دعا کردن را بھ ما تع«نزد عیسی آمدند و گفتند: 
د شاگردان را در چنین حالتی تصور کنید کھ چشم و توانیمی» بگذارید برایتان یک حکایت تعریف کنم.«

برایمان حکایت تعریف «خواھند بگویند: گذارند و انگار میاندازند و دست بر سرشان میابرو باال می
خواھیم از این داستانھای عجیب و غریب سر در بیاوریم. فقط نکن، رک و صریح بھ ما تعلیم بده. ما نمی



کند؛ حکایتی کھ شاگردان را گیج و اما عیسی برایشان حکایت تعریف می.» بھ ما بگو چطور دعا کنیم
 مقدس را نیز گیج کرده است.د؛ و حتی دو ھزار سال بعد پژوھشگران کتابسازسردرگم می

 
قدر جسارت داشتھ باشم کھ بگویم خواھم آناند. من نمیکرده معنااین حکایت را بھ ھزاران شکل  بسیاری

وقتی اما  پاسخ دھم. در این دو ھزار سال شدهبطھ با این حکایت، بھ ھمۀ سواالِت مطرحقرار است در را
دھد، تعلیم میبھ ما کردم، در مورد آنچھ عیسی احتماالً در این آیات این آیات را مطالعھ می ھفتۀ گذشتھ

پیش، این آیات را باز شد. راستش را بخواھید، تا ھفتۀ انگیز و ھیجانچشمانم بھ دیدگاھی کامالً تازه 
 بھطمئن نیستم، اما چندان م اگرچھ از تفسیر و معنای این آیاتم کردخواندم، و با خود فکر میمی

قدر خواھم آنگویم، نمی. باز ھم میھستند مقدسجزیی از کتاببھ ھر حال م، چون پردازمی شانرسیرب
، حاال من بھ پاسخ بارهگو در این جسارت بھ خرج دھم کھ فکر کنم پس از دو ھزار سال بحث و گفت

این است کھ حکایت مورد نظر را بررسی کنیم. پس از شما کھ یک خانواده با  قصدم. اما امدست یافتھ
 .درک نماییمدر این حکایت را تعلیم عیسی مفھوم خواھم بھ ھمراه ھم ایمانی مشترک ھستید، می

 
تا با چارچوب و محتوای متن آشنا شویم، و سپس بھ مراجعھ کرده و چھار آیۀ اول  ١١ابتدا بھ لوقا فصل 

کرد، چون فارغ شد، و ھنگامی کھ او در موضعی دعا می«فرماید: می ١١:١لوقا حکایت نامبرده برسیم. 
کھ یحیی شاگردان خود را یکی از شاگردانش بھ وی گفت: خداوندا، دعا کردن را بھ ما تعلیم نما، چنان 

شان گفت: ھرگاه دعا کنید، گویید: ای پدر ما کھ در آسمانی، نام تو مقدس باد. ملکوت تو بدی بیاموخت.
بیاید. ارادۀ تو چنان کھ در آسمان است، در زمین نیز کرده شود. نان کفاف ما را روز بھ روز بھ ما بده؛ 

ور، بلکھ مایش میابخشیم؛ و ما را در آزدار خود را میو گناھان ما را ببخش، زیرا کھ ما نیز ھر قرض
 :١١:۵رسیم. لوقا میمورد نظر ). حال، بھ حکایت ۴-١١:١(لوقا  »ما را از شریر رھایی ده

 
ای دوست، سھ «و بدیشان گفت: کیست از شما کھ دوستی داشتھ باشد، و نصف شب نزد وی آمده، بگوید: 

شده، و چیزی ندارم کھ پیش قرص نان بھ من قرض ده. چون کھ یکی از دوستان من از سفر بر من وارد 
ھای مرا زحمت مده، زیرا کھ االن در بستھ است، و بچھ«پس او از اندرون در جواب گوید: » او گذارم.

گویم ھرچند بھ علت بھ شما می» توانم برخاست، تا بھ تو دھم.اند، نمیمن در رختخواب با من خفتھ
خواھد برخاست، و ھر آنچھ حاجت دارد،  رت][جسا دوستی برنخیزد تا بدو دھد، لیکن بھ جھت لجاجت

گویم سوال کنید کھ بھ شما داده خواھد شد؛ بطلبید کھ خواھید یافت؛ بدو خواھد داد. و من بھ شما می
بکوبید کھ برای شما بازکرده خواھد شد. زیرا ھر کھ سوال کند، یابد؛ و ھر کھ بطلبد، خواھد یافت؛ و ھر 

 ).١٠-١١:۵ھد شد (لوقا کھ کوبد، برای او بازکرده خوا
 

ر قرن اول میالدی برای اینکھ در مورد این متن، ذھنیتی صحیح داشتھ باشیم، باید بھ سرزمین فلسطین د
مواد  دبتوان تا شتانباری ندا کسھیچ. کردنمی ذخیرهکس مواد غذایی را ھیچدر آن روزگار،  سفر کنیم.

 د.ختنپھر روز بھ اندازۀ نیاز ھمان روز غذا می ھمھ. نگاه داردغذایی را در آنجا 
 



پذیرایی ای ندارد تا از مھمانش آذوقھمیزبان  و، مھمانی ناخوانده از راه رسیدهحال، دیرھنگام است، و 
یا رستورانی کھ بیست و چھارساعتھ باز  در سرزمین فلسطین در قرن اول میالدی، بقالی. متأسفانھ کند

از  ستخوانداشت، اما دلش میدر سفره  غذاییمیزبان برای پذیرایی از مھمانش آن  وجود نداشت. باشد،
نواز مھمان ی در سرزمین فلسطین رسمی جدی بود.نوازاو پذیرایی کند. در قرن اول میالدی، مھمان

 بلکھ یک وظیفۀ مذھبی بود. آمد،ک وظیفۀ اجتماعی بھ حساب نمیبودن صرفاً ی
 

ھ داشت؛ اول اینکھ، میزبانی دسِت خالی شب بھ منزلش آمد، او دو گزینوقتی دوستش در آن نیمھ ،در واقع
دوم اینکھ، » گرسنھ بخوابی.ببخشید کھ نانی در سفره ندارم، باید امشب را «و بھ مھمانش بگوید:  باشد

. پس یا دنماینان ی تقاضاو از او  اش را از خواب بیدار کندھمسایھ ؛ یعنیالی باشددسِت خ ایھمسایھ
گیرد مورد شخصیت این حکایت ما، تصمیم میاکنون الی. د، یا ھمسایۀ دسِت خھستیخالی دسِت  میزبان

 .دارد باشد کھ درخواست نانای خواھد ھمسایھشماره دو باشد. او می
 

از است، داخل خانھ  شخصی کھ ببینیمباید  اینجاکوبد. رود، و در خانۀ رفیقش را میمی از خانھ بیروناو 
با  ایقرن اول میالدی، خانھفلسطین  دراین خانۀ مورد نظر  شود یا نھ.خوشحال میاش کوبیدن در خانھ

. در نتیجھ ھمۀ اعضای خانواده کجا داشتفقط یک اتاق  این خانھبزرگ نبود؛  یچندین اتاق و فضای
در یک اتاق، و در یک  ھاو ھمۀ بچھ وابیدند. یعنی ھمسرخخوابیدند؟ ھمھ در ھمان یک اتاق میمی

خواباندید، سپس را می اندید، در کنارش بچۀ دوم و سومخوابخوابیدند. بچۀ اولتان را میرختخواب می
 یدید.زخبھ آھستگی در کنارشان میکردید و د؛ شما ھم در خانھ را قفل مییخوابھمسرتان در کنارشان می

بھ سر و صدا خواست بیدر این میان، وای بھ اینکھ کسی میشد. چیز باید در سکوت انجام میھمھ
 !دستشویی برود

 
بھ  چیز آرام است.، و ھمھانددر خواب خوش فرو رفتھکودکتان تصور کنید پدری ھستید کھ ھر سھ 

 سرِ آید کھ خوشم میخواھد. اما کوبد و نان میتان را میشود کھ در خانھناگھان سر و کلۀ این آقا پیدا می
خواھید اگر می کند.خطاب می» دوست«: او در واقع، آن شخص را گشایدمیبھ این شکل صحبت را 

در موقعیتی قرار  زیرا، آغاز نماییدشب بیدار کنید، بھتر است صحبت خود را با این لحن کسی را نیمھ
شب بھ کنار، اصل مطلب، بیدار کردن پدر در نیمھتان بھ مخاطره بیفتد. دارید کھ ممکن است دوستی

بیدار کرده بھ این شکل را اعضای خانھ  کسی کھ پشت در ایستاده، شب است.ھا در نیمھشدن بچھبیدار 
حاال ھم و شما را بیدار کرده است.  کوبیدهاست. خودتان را جای آن پدر بگذارید. این آقا در خانھ را 

او در ھا بیدار شدند. بچھ آید کھ ای وایه از نھادتان برمیاند، و شما آشده بھ شما خیرهکوچولو  یچشمان
فرماید این گوید لطفاً برو و مزاحم نشو. قرار نیست بلند شوم و چیزی بھ تو بدھم. اما عیسی میاصل می

 ،مقطعدر این دھد، اما نھ بھ این خاطر کھ دوستش است؛ زیرا شود و بھ آن شخص چیزی میمرد بلند می
 کند.شود و بھ خاطر جسارت آن مرد، نیاز او را برطرف میاو بلند می. بحث دوستی در میان نیست

 
کنید کھ کند، ھمیشھ با خودتان فکر میزمان عیسی داستان یا حکایتی را تعریف می رمنظور چیست؟ ھ
، من ھستم، و یک نفر ھم خدا است. بھ ھمین دلیل، چند در این حکایت یک نفردانم کھ بسیار خوب، می



دانم کھ من بلھ، می«گویید: پسر اسرافگر، شما می حکایتِ را دوست داریم. در  ١۵فصل بعد؛ یعنی لوقا 
دوان بھ خدا ھم آن پدر است کھ دوان گردم؛ وخانھ بازمیبھ  ر ھستم کھ گمراه شده بودم، و حالآن پس

حکایت را بسیار  آنمن » بخشد.گیرد، و چیزھای زیادی را بھ من میدر آغوش میآید، مرا سوی من می
دھند، و با خود فکر بھ این حکایت گوش میاز زبان عیسی دوست دارم. پس شاگردان ھم نشستھ و 

عیسی دربارۀ دعا کنند کھ بسیار خوب، ما ھمان مرد ھستیم کھ بھ در خانھ رفتھ و تقاضایی دارد. می
اما چھ کسی خدا است؟ این پیِر اخمو کھ در خانھ نشستھ و داد  کند، پس آن مرد، ما ھستیم.حبت میص
 لنگد.یک جای کار می کند؟نقش خدا را ایفا میزند کھ مزاحم نشو؟ آیا او در این داستان، می

 
کند نیز ھمین پرسش مطرح انصاف را تعریف میداستان آن قاضی بی ١٨وقتی عیسی در لوقا فصل 

د او زنی برای دادخواھی نزد؛ و حال، بیوهھدکس اھمیت نمیفرماید آن قاضی بھ ھیچشود. عیسی مییم
 ود.شزن از آمد و رفت بھ نزد قاضی خستھ نمیآن بیوه ولیکند. اما آن قاضی بھ او اعتنا نمی آید.می

اش بردارد، بھ خواستھزن دیوانھ شده، برای آنکھ دست از سرش این سرانجام قاضی کھ از دست 
منظورم این زنم آن زن کھ درخواستھایی دارد، من ھستم؛ اما خدا کیست؟ . پس حدس میکندرسیدگی می

رسیم، ظاھراً قرار است این آیات را برایتان موعظھ کنم، و بگویم بسیار خوب، است کھ وقتی بھ اینجا می
در را محکم توانید، روید و تا آنجا کھ میاین است کھ شما بھ درگاه آسمان می ١١نکتۀ لوقا فصل 

خدا بلند شود و کاری برایتان انجام دھد؛ اما نھ بھ خاطر اینکھ شما را دوست دارد،  کوبید، تا سرانجاممی
 گوید؟چھ میاین َمثل واقعاً  لکھ چون از دستتان خستھ شده است.ب
 

قدند ھدف این است کھ تضاد میان این مرد ھای مختلفی وجود دارد. برخی معتن حکایت، نظریھیدربارۀ ا
و خدا را نشان دھد. تنھا مشکلی کھ در مورد این نظریھ وجود دارد، این است کھ در داخل خانھ، برآشفتھ 

ر دو منبع برطرف کردن نیاز میان خدا و آن مرِد داخل خانھ، شباھتھایی وجود دارد؛ از جملھ اینکھ ھ
یک از دھیم تا ببینیم کداموقعیت قرار میپس خود را در آن م .و قرار است چیزی ببخشند ھستند،

خدا ربطی ندارد. ما در موقعیتی  ویژگیھاییک بھ این شخص نزدیک است، و کدامخدا بھ ویژگیھای 
 باشد. چیز دیگریکنم منظور خواھیم تصمیم بگیریم. اما فکر میھستیم کھ می

 
بھ جھت لجاجت «خوانید: کھ پیش رویتان است، چنین میای برخی، و حتی بعضی از شما نیز در ترجمھ

پندارند کھ چنین می برخی .»بھ خاطر سماجت«ھا چنین نوشتھ شده: اما در برخی ترجمھ ».[جسارت]
نتیجھ این است کھ او  پس بیدِن در، سماجت بھ خرج داده بود.نکتۀ این حکایت این است کھ آن مرد در کو

از خواب برخیزد. اما وقتی بھ این موضوع فکر  داخل خانھ ث شد مردِ قدر پشتکار داشت کھ باعآن
دیگر کوبید، در خانۀ کسی را میبرای دو تکھ نان،  شبوجھ داشتھ باشید کھ وقتی نیمھکنید، باید تمی

اید. کند یک بار در را بکوبید یا بیست بار؛ چرا کھ در ھر صورت از خط قرمز عبور کردهفرقی نمی
حال آنکھ بسیاری وقتی در موعظۀ این آیات  و سماجت داشتن نباشد. نکتۀ این حکایت، پشتکارپس شاید 

اگر در درخواست نمودن از خدا پشتکار داشتھ باشید، «گویند: رسند، در اصل میبھ نکتۀ مورد نظر می
برخیزد و قدر مزاحم او شوید، تا یک روز در واقع آن »او سرانجام دعای شما را اجابت خواھد کرد.

 کنم منظور این باشد.کاری برای شما انجام دھد. اما فکر نمی



 
بھ جھت لجاجت «گردد، و بھ مفھوم آن بستگی دارد: چیز بھ این عبارت بازمیھمھ بھ اعتقاد من

ً دشوار ، این عبارت در زبان اصلِی عھدجدیدو ترجمۀ درک  .»[جسارت] است. معنی این واژه واقعا
کسی است کھ باعث مزاحمت است، کسی کھ بھ  واژه توصیفگراست. این  پرروییو ترکیبی از جسارت 

ھمین است و شرم و حیا ندارد. در  مالحظھبیگستاخ و گذارد، کسی کھ اصطالح برای دیگران امان نمی
کھ منظور این کردم، بارھا و بارھا از خدا پرسیدم ای کھ این آیات را مطالعھ میاست کھ در ھفتھ مقطع

 شدند. مکشوفبرایم  حقایقیبود کھ آیات چیست؟ در این زمان 
 

 کلید این حکایت:
 انداز مرد نیازمند بنگریداز چشم

 
چیزی است کھ ، معنای آنکلید درک کنم و باور دارم تصور میکنیم، این حکایت فکر می دربارۀوقتی 

با ذھنیت او بھ ماجرا نگاه انداز مرد نیازمند بنگرید. : از چشمخواھم شما را بھ انجامش تشویق کنممی
قرار نان تھیھ کند. خود را جای او  مھمانشخواھد برای کھ می بگذاریدمرد آن خود را در جای کنید. 
. فعالً بھ او کاری تضادھایشان را بررسی کنیدیا  داخل خانھ را با خدا مقایسھ، . سعی نکنید مردِ دھید

و با طرز فکر و نگرش او کھ نیازمند ، آمدهنان  از پیِ کھ  کسیاشید. فقط از دریچۀ ذھن و چشم نداشتھ ب
 . خود را در جای او قرار دھید.دنگاه کنیبھ موضوع است، 

 
کیست از «کند: انداز مرد نیازمند تعریف میاین داستان را از چشم ھمان ابتداکنم عیسی از فکر می

ً انگار می »؟شما  .باید غذا تدارک ببینیدشب برای شما مھمان بیاید، و شما گوید: تصور کنید نیمھتقریبا
من فکر  ؟نان بخواھیداز او شب بھ منزل دوستتان بروید و کھ نیمھ داریدجرأتش را آیا تصور کنید فقط 
متوجھ نیست است، و  ظھمالحبی تا حدودیدھد کھ کنم عیسی در اصل بھ ما تصویر کسی را نشان میمی

شب بھ منزل دوستش برود و در را بکوبد و ای نیست کھ نیمھکار پسندیده ،اجتماعیآداب بھ لحاظ 
 دانداز محدودۀ حریم اجتماعی باخبر نیست، و نمیتقاضای نان کند. این مرد از آن اشخاصی است کھ 

اید یا نھ، یا خودتان ین اشخاصی برخورد داشتھدانم آیا تا بھ حال با چن. نمیباید تا کدام محدوده پیش رود
کھ این کار  دانیدشما می شب چنین کاری نکنید.کند کھ نیمھآداب اجتماعی حکم می ؟اخالقی داریدچنین 

ھ وقتی ھمۀ اعضای خانواده خواب ھستند، در خانھ را ک خواھدخیلی دل و جرأت می. درست نیست
 د.کنینان تقاضای بکوبید و 

 
دانم دوستم در می« :کندفکر میچنین ، با خودش مالحظھبیتا حدودی ، و حتی شاید روداراما این آقای 

در واقع او  اش را بکوبم.اگر بروم و در خانھ ای نیستاش غذا دارد، نان دارد، برایش مسالھخانھ
سخن و جسارتی  خیگستاچنین  حکایت ازاین » شود کھ برخیزد و کاری برایم انجام دھد.خوشحال می

ً شوید کھ عیسی ، متوجھ میبھ ماجرا نگاه کنیدبا این دیدگاه بتوانید اگر . گویدمی دربارۀ دعا ھمین دقیقا
توانیم در برخورد با خدای عالم آموزد کھ ما ھم میاو بھ ما می باور دارمدھد. من تعلیم میبھ ما را نکتھ 

 باشیم. رودارھستی، بھ ھمان اندازه جسور و 



 
 جسورانھدعای 

 
قرار . منماییمل تأداخل خانھ  بھ شخص نسبتاین مرد  سھ نگرش و دیدگاهدر کم دست با ھمم یخواھمی

کم این مرد چنین دیدگاھی دارد؛ و اشتباه بودِن این سھ دیدگاه را بررسی کنیم، اما دست یانیست درست 
دربارۀ خدا  متوجھ باشیمآییم، کند تا وقتی برای دعا بھ درگاه خدا میبھ ما کمک میاین کنم من فکر می

 .چھ دیدگاھی داشتھ باشیمباید 
 

 خدا قادر است
 

: خدا قادر است. اگر خود باشدمیدعا کنیم، این  مالحظھبیشود با جسارت و نخستین ویژگی کھ باعث می
 نخست اینکھ،. نکتھ باخبر استدو از  ،دربارۀ مرد داخل خانھبینید کھ او را جای آن مرد بگذارید، می

. نکتۀ است موجودنان  اشدر خانھداند آن شخص نان دارد، و قادر است بھ او کمک کند، چرا کھ می
و بھ یاری او  از پیش بردتواند در این رابطھ کاری داند آن شخص میشماره دو این است کھ او می

را در کل صفحات  توان این نکات، میآیدمیمیان  بھوقتی صحبت از دعا کنم . من فکر میشتابدب
 وجود دارد. یتصویر و نگرش دربارۀ خدا چنین مقدس مشاھده کرد.کتاب

 
نیاز داریم در اختیار دارد. بھ را . او آنچھ دارا استدانیم کھ خدا . ما میدارا است، او اینکھ اول از ھمھ

مقدستان بروید و کتاب میانۀمشاھده کنید. بھ در آنجا را  حقیقتخواھم این . میمراجعھ نمایید ۵٠مزمور 
سخن  ھایش با قوم خودجا خدا دربارۀ داشتھدر اینمراجعھ نمایید.  ١٢-٧را باز کنید، و بھ آیۀ  ۵٠مزمور 

کی از را خط بکشید، این آیات ی خواھید زیر آیات خاصیست دارم. اگر میگوید. این آیات را دومی
ای «فرماید: می ۵٠:٧دھند. مزمور می نشانخدا را بھ ما  ھایداشتھھمانھا ھستند. این آیات تصویری از 

قوم من بشنو تا سخن گویم، و ای اسراییل تا برایت شھادت دھم کھ خدا، خدای تو من ھستم. دربارۀ 
توجھ  ٩حال، بھ آیۀ » نظر من است. کنم، و قربانیھای سوختنِی تو دایماً درقربانیھایت تو را توبیخ نمی

گیرم، و نھ بزی از آغل تو؛ زیرا کھ جمیع حیوانات جنگل از آِن منند، و ای از خانۀ تو نمیگوسالھ«کنید: 
شناسم، و وحوش صحرا نزد من باشند. ھمۀ پرندگان کوھھا را میبھایمی کھ بر ھزاران کوه می

» دادم، زیرا ربع مسکون و پُرِی آن از آِن من استبودم، تو را خبر نمیحاضرند. اگر گرسنھ می
 ).١٢-۵٠:٩(مزمور 

 
چیز دارم. ھمھ«کھ من  دکنبھ شما یادآوری میخدا اید، شود؟ چنانچھ فراموش کردهاز این بھتر میآیا 

شخصاً  ،بینیدکھ در آسمان میرا ای از بھایم بر ھزاران کوه، تا ھر پرندهدر واقع  .چیز استمنظورم ھمھ
این کلید دعا .» ھستممایحتاج  من منبع تأمینمن است.  متعلق بھشناسم. دنیا و ھرچھ در آن است، می

دانیم او بر ؛ نھ فقط این، بلکھ میاو دارا استدانیم کنیم؟ چون میکردن است. چرا بھ درگاه خدا دعا می
چیز را در کنترل نیم کھ خدا ھمھخواھیم در این باره صحبت کوقتی میچیز حاکمیت مطلق دارد. ھمھ

 ست، بلکھ صاحبِ ا بریم. خدا نھ تنھا منبع تأمین نیازھای مارا بھ کار می »حاکمیت«واژۀ معموالً دارد، 



د. او مختار است تا برای بھ نمای برخوردخواھد ھا ھر طور کھ میاختیار و اقتدار است تا با آن داشتھ
مقدس شاھد در سراسر کتاباین حقیقت را خلقتش را بھ کار گیرد.  ، ھمۀمقاصدشانجام رساندن اھداف و 

 ھستیم.
 

بھ شما نشان دھم کھ  چند آیھخواھم مراجعھ کنید. می ۴٢بھ کتاب پیش از مزامیر؛ یعنی ایوب فصل 
توانید زیر . میاستکنترل و اقتدار او  د؛ و اینکھ چگونھ ھمۀ خلقت درنگویدربارۀ حاکمیت خدا سخن می

از کتاب  ٢و آیۀ  ۴٢خدا ھستند. بھ فصل  مقاصدچیز در خدمت اھداف و را خط بکشید. ھمھ آیاتاین 
 گذر اشبازار زندگیآشفتھاز وب از آزمایشات و سختیھای فراوان، و توجھ کنید. پس از اینکھ ایایوب 

چیز قادر ھستی (زیر این دانم کھ بھ ھر می«فرماید: می ۴٢:٢گوید. آیۀ ، در اینجا با خدا سخن میدکنمی
قصد  .بھ ھیچ عنوان، قصد تو را منع نتوان کرد» جملھ را خط بکشید)، و ابداً قصد تو را منع نتوان کرد.

 تو را تغییر نتوان داد.
 

حاکمیت خدا  در این سیر و سیاحت،خواھم توجھ کنید. می ٣٣ر بازگردید و بھ فصل یمازمکتاب بھ  اکنون
فرماید کھ قصد خدا را مطلقاً می ۴٢مراجعھ کنید. ایوب فصل  ١١-٣٣:١٠مزمور  را مشاھده نماییم. بھ

خداوند مشورت «توجھ کنید:  ١١-٣٣:١٠بھ آن چیزی افزود. بھ مزمور یا توان منع نمود، تغییر داد، نمی
باد؛ تدابیر گرداند. مشورت خداوند قائم است تا ابداالکند، تدبیرھای قبائل را نیست میامتھا را باطل می

اھداف و مقاصد خدا ثابت ھستند. نسل بعد از نسل، اھداف او  .»قلب او تا دھرالدھور [نسل بعد از نسل]
بروید. این آیھ، مقاصد ما (طریقی کھ ما  ١٩:٢١کنند. بھ کتاب بعدی؛ یعنی امثال سلیمان تغییر نمی

 ١٩:٢١داند. آیۀ کند) متفاوت میریزی میھکنیم) را با مقاصد خدا (طریقی کھ خدا برنامریزی میبرنامھ
مقاصد خدا » فکرھای بسیار در دل انسان است، اما آنچھ ثابت ماند، مشورت خداوند است.«فرماید: می

کند، یا بھ تغییر می ماند. نکتۀ این آیھ از امثال سلیمان برای ما این است کھ وقتی شرایطنمانپابرجا می
ا کھ جھیم. اما از آندھایمان را تغییر اھداف و برنامھممکن است یابیم، ای دست میاطالعات تازه
آید کھ خدا را غافلگیر ای پیش نمیشود، و یا موقعیت تازهای بھ دانایِی خدا افزوده نمیاطالعات تازه

 نخواھند کرد. اھداف و مقاصد خدا ثابت و استوارند. گاه تغییرسازد، بنابراین اھداف و مقاصدش نیز ھیچ
 

ھا بگذرید و بھ کتاب اشعیا خواھم یک مورد دیگر بھ شما نشان دھم. از کتاب جامعھ و غزل غزلمی
، کنیمکھ بھ درگاھش دعا میرا بروید. برای ما بسی ژرف و عمیق است کھ تصویر خدایی  ١۴فصل 

کند. گوید، و حاکمیت مطلقش را بھ آنھا یادآوری میبا قومش سخن میخدا  ١۴:٢۴درک نماییم. در اشعیا 
ام، ھمچنان واقع خواھد گوید: یقیناً بھ طوری کھ قصد نمودهیھوه صبایوت قسم خورده، می«فرماید: او می

فرماید این ). خدا می١۴:٢۴(اشعیا » جا آورده خواھد گشتام، ھمچنان بھشد؛ و بھ نھجی کھ تقدیر کرده
 د.رسیخواھد  بھ انجامام، و این ام، و این واقع خواھد شد. این را مقرر کردهرا قصد کرده

د؛ و بھ ویژه در مزامیر در مورد دعا نمایچنین تصویری بھ ما ارائھ می ی نامبردهعھدعتیق در این کتابھا
 سازد. اومکشوف میبر ما دھد. خدا تصویری از حاکمیت خودش را تعلیم میحقایق بسیاری را کردن 
بھ انجام  کھ برای است صاحْب اختیارو ا باشد.می چیز در جھان ھستی از آِن اوکھ ھمھاست خدایی 



او  ش استفاده کند. او حاکم مطلق است.ھایخواھد از داشتھھر طور می رساندن اھداف و مقاصدش
 چیز را در کنترل دارد.ھمھ

 
اگر خدا بر «شود: ، در این مقطع چنین سوالی برایمان مطرح میحال اگر واقعاً با خودمان صادق باشیم

در این جھان را آنچھ  ،، و برای بھ انجام رساندن اھداف و مقاصدشداردمطلق  یتکل جھان ھستی حاکم
بودِن این سوال را احساس  غالبآیا » گیرد، پس اصالً چرا باید دعا کنم؟بھ کار می ھستی وجود دارد

و بروم چنین خدای حاکم مطلقی بھ حضور آیا جسارت نیست کنید؟ چرا اصالً الزم است دعا کنم؟ می
ام این دو بھ تو است؛ اما در زندگی قو آنچھ در آن است، متعل دانم کھ کل جھان ھستیمی«بگویم: 

وقتی در سراسر » شوم.رت مرخص میکنم، و از حضوخواستھ را دارم. بھ سرعت آنھا را مطرح می
ً ، و دربارۀ آن نماییدمیمقدس عظمت خدا را مشاھده کتاب  تا حدیدعا کردن کنید، تأمل میواقعا

 .دآیبھ نظر میکاری نسبتاً نامناسب  و ،شودمیآور خجالت
 

دل و فکر قومش دانست کھ شاید در بر این مھم واقف بود. او می ١١کنم عیسی در لوقا فصل اما فکر می
باید دعا کنم؟ چرا حتی باید بھ حضور او  اگر خدا چنین عظیم است، چرا حتی«د: این سوال مطرح باش

فرماید، ھمین تصویر است. او با زیبایی آنچھ عیسی می» رسد؟بروم؟ آیا این کمی جسارت بھ نظرم نمی
دانست کھ دوستش چنین مینیز  مردن آ چیز دارد. او قادر است.خدا ھمھفرماید کھ بلھ، این تصویر می

چیز را در کنترل دارد، و این خیلی خوب دانست کھ دوستش قادر است. خدا ھمھ. او میدارد ایویژگی
 اگرکنیم واقعاً خیلی خوب است کھ خدا در کنترل است.) گاھی فکر میاست (در حاشیھ این را بگویم کھ 
. اما تنھا باید بھ نتیجھ برسدکند، دعایمان  کارییم چبگوو بھ خدا  نیمکما برنامۀ کارِی خدا را کنترل 

بھ  انص دیگری ھم در دعایشاشخاگویید چکار کند، مشکل این است کھ وقتی شما در دعایتان بھ خدا می
بھ این سو و آن سو شتابان شوید کھ رو میبھد چکار کند؛ سپس بھ ناگھان با خدایی رونگویخدا می

کند سر در بیاورد کھ چکار کند کھ دعایشان را شنیده، و سعی میز دور بھ قوم خود اشاره میادود، و می
کنیم. ما بھ . ما بھ درگاه چنین خدایی دعا نمیشودچھ می نتیجھداند باید بکند، در حالی کھ اصالً نمی

 چیز را در کنترل دارد؛ و این خیلی خوب است!کنیم کھ ھمھپیشگاه خدایی دعا می
 

 است یدسترس قابلخدا 
 

ست کھ خدا ا زیبایی امر اینجارسیم. اکنون در مورد شناخت آن مرد از دوست خود بھ دومین ویژگی می
 .باشدنیز می یدسترس قابل است، بلکھمطلق نھ تنھا قادر است، نھ تنھا قادر 

 
تصورش این است کھ برای دوستش  با خود چھ فکری خواھد کرد،بدون اینکھ فکر کند دوستش  آن مرد

شب کھ نیمھ ودشناراحت  کنم اومیندر واقع فکر « ش را بکوبدشب در منزلمشکلی نخواھد بود اگر نیمھ
اش را از خواب بیدار کنم، چون دلش ای نیست کھ او و خانوادهبھ نزدش بروم. برایش اصالً مسالھ

است. اما فعالً این بحث مطرح نیست کھ آیا دوستش آن مرد چنین طرز فکر  »خواھد بھ من نان دھد.می
ً ھمان کند انداز این آقا نگاه کنیم، او فکر میاگر از چشم اندیشد؟اش میگونھ است کھ او دربارهواقعا



. این ھمان چیزی است کھ عیسی داست، و برایش مشکلی نیست کھ بھ نزدش برو یدسترسقابل دوستش 
چیز را در اختیار دارد؛ بلھ، او در کنترل خدا حاکم مطلق است؛ بلھ، خدا ھمھخواھد بھ ما بگوید. بلھ، می

اش گیرد. اما زیباییاست؛ و کل جھان ھستی را برای بھ انجام رساندن اھداف و مقاصدش بھ کار می
من «فرماید: ست کھ خدا میا اش اینجاست کھ این خدا شما را بھ حضورش پذیرفتھ است. زیباییا اینجا
 ».خواھم قومم بھ حضورم بیایندمن میی قوم خود در دسترس ھستم. برا

 
کنم چیزی کھ عیسی در اینجا بھ ما تعلیم . من فکر میگویمالبتھ باید خیلی خیلی مراقب باشم کھ چھ می

قدر جسارت دارند کھ مکشوف نماید کھ آن کسانیدھد، این است کھ خدا خشنود است خود را بھ می
دودل ھستم، چرا کھ مزاحم شدن، واژۀ مثبتی » مزاحم«لبتھ در بھ کار بردن واژۀ مزاحمش شوند! ا

 د.باشکس دیگری خواھد مزاحم ھیچکس نمینیست. ھیچ
 

ام، سرم خیلی گونھ بھ قضیھ بنگریم. بگذارید برایتان مثالی بیاورم. در مقطعی از زندگیاما بیایید این
کرد، و رفتم. از طرفی، بار مسوولیتھای کلیسا ھم بر دوشم سنگینی میشلوغ بود، و باید مدام بھ سفر می

موضوعی را ِھتر نیز  ھمسرمدر این کشاکش،  .وقت سر خاراندن ھم ندارمبھ اصطالح کردم احساس می
ً سرت شلوغ است، دیوید، می: «با من در میان گذاشت ای برایم لھأو خیلی کار داری. اما مسدانم واقعا

ام را با لھأمس دخواھخواھم مزاحمت شوم، اما واقعاً دلم میروم، نمیکلنجار میبا آن پیش آمده کھ واقعاً 
خواست در بحبوحۀ آن ھمھ مشکلش تردید داشت، چون نمیاو در مطرح کردن » تو در میان بگذارم.

بلھ، خیلی سرم شلوغ است؛ اما دوست دارم با ھمۀ « ؟گفتممیباید بھ ھمسرم چھ  مشغلھ، مزاحم من شود.
در واقع، از این خوشحالم کھ من تنھا کسی ھستم کھ وقتی » ات مزاحمم شوی.مشکالت و بارھای زندگی

کھ بھ جای آمدن بھ  بودد، این رکیی. در اصل، تنھا چیزی کھ مرا اذیت میآمشکل داری، بھ سراغم می
. من برای ھمین اینجا گذاشتیدر میان میرفتی و مشکالتت را با او سراغ من، بھ نزد شخص دیگری می

 ات بھ سراغم بیایی و مرا بھ اصطالح بھ زحمت بیندازی.ھستم. خواست من این است کھ با مسایل زندگی
 

م کنید. بلھ، خدا حاکم مطلق است؛ بلھ، خدا بر کل جھان ھستی کنترل سّ جمتوانید این تصویر را اکنون می
ست کھ او خوشحال است، او واقعاً ا اینجا اشرساند. اما زیباییدارد، و اھداف و مقاصدش را بھ انجام می

و کشمکشھایتان بھ نزدش ھا و نگرانیھا کھ با دردھا و غصھ باشدمیخوشحال است کھ تنھا کسی 
ً در این خصوص تأمل کنید. می قدر جسارت داشتھ باشید کھ بھ اگر شما، بلھ خوِد شما آنروید. لطفا

کنم کھ خود را بھ شما مکشوف سازد. در واقع، فکر می خواھد بودخشنود اصطالح مزاحم خدا شوید، او 
؛ و در عوض، بھ نبریدبھ نزدش را کالتتان او بگوید تنھا چیزی کھ اذیتش خواھد کرد، این است کھ مش

 این تصویر زیبا از؟ کنیددرک میاین تصویر را نزد کسی دیگر، یا چیزی دیگر در این دنیا بروید. آیا 
 .باشدمی، خشنود یمکھ از اینکھ مزاحمش شواست خدایی 

 
ً بھ نظر می کنی، و دانم کھ کل جھان را اداره میمی«باشد کھ بھ خدا بگوییم:  جسارتاین رسد تقریبا

در  کوچک موضوعرسانی. اما چند بھ انجام میدانم کھ اھداف و مقاصدت را در رابطھ با کل امتھا می
خواھم بنشینی و بھ من گوش دھی، بھ من توجھ خواھم بھ آنھا توجھ کنی. میام وجود دارند کھ میزندگی



ً ھمان چیزی بھ نظر نمی جسارتاین آیا » ام رسیدگی کنی.ھ مسایل زندگیکنی، و ب رسد؟ اما این دقیقا
جزیی و  ر امرگوید با ھفرماید بھ نزد خدا رویم. او نمیفرماید انجامش دھیم. او میاست کھ عیسی می

خدا ھید بھ خلوت خوافرماید ھر چقدر کھ میمی در عوضکنید؛ نتان پدر را اذیت پیش پا افتادۀ زندگی
کنید کھ بھ شما داده خواھد شد؛ بطلبید کھ خواھید یافت؛ بکوبید کھ برای شما  درخواستوارد شوید، 

معنا نخواھد  لتی بھ نزدش بیایید. این برای ھمۀ انسانھابا شھامت، و بدون ھیچ خجا بازکرده خواھد شد.
ا دارید کھ با اطمینان بھ تخت فیض نزدیک فرماید کھ شما این امتیاز رمی ۴داشت، اما عبرانیان فصل 

 انگیز است!خواھد کھ بھ او نزدیک شوید. این واقعیتی شگفتشوید؛ زیرا خدا خشنود است، و از شما می
 

. حکایت مورد نظر نیز ھمین بھ سراغش رویمخواھد تا ھر موقع . خدا از ما میبھ این موضوع فکر کنید
با خودش چنین  این مرد. افتداتفاق میشب نیمھکھ این ماجرا در ھر موقع! دلیلی دارد : گویدرا بھ ما می

مھم واقعاً زمانش  شب.، چھ ظھر باشد، چھ نیمھاش برومموقع بھ در خانھتوانم ھر من می«کند: فکر می
را بھ برای این شخص، زمان مطرح نیست. خدا ھمین  »نیست. خواست او این است کھ بھ من کمک کند.

 دھد.گوید. مسیح ھمین را بھ ما تعلیم میما می
 

خدایا «گوییم: دیر نیست. ما در حضور خدا بھ او نمی گاهت! برای آمدن بھ حضور خدا ھیچای جماع
گاه ھم و ھیچ گاه دیر نیست،ھیچ» کردم، شاید دیگر دیر شده باشد.دانم کھ باید زودتر از این دعا میمی

این موضوع برای و شاید االن  شاید االن وقتش نباشد،دانم کھ می«زود نیست. الزم نیست بھ خدا بگوییم: 
خواھد ھر گاه زود نیست. خدا از ما میاست. ھیچاین موضوع برای خدا مھم ھمین حاال » نباشد. تو مھم

خواھد در ھر مورد بھ نزدش برویم؛ در موقع بھ حضورش رویم؛ نھ فقط ھر موقع، بلکھ خدا از ما می
 ھر مورد!

 
فرماید) می ۴در ھر چیز (فیلیپیان فصل » چیز اندیشھ مکنید، بلکھ در ھر چیز . . . برای ھیچ«
زبان یونانی،  بھ ۴در این آیھ از فیلیپیان فصل  ).۴:۶(فیلیپیان » مسووالت خود را بھ خدا عرض کنید«

چیز بدون استثنا! در حکایت مورد نظر بھ این مھم بیندیشید. آیا آن درخواست چیز؛ ھمھچیز یعنی ھمھھمھ
. پای مرگ و زندگی کھ در میان نبوده، نبودطورھا ھم این رواقعاً اضطراری بود؟ آیا واقعاً مھم بود؟ دیگ

مجبور  صاحبخانھ تا نیامده بودهبھ خانھ کھ دزد  وده،بشکستھ ن پای بچھ کھ، نبودهدر حال زایمان کھ زنی 
 !ستھخواد. او فقط دو تکھ نان میبروشب برای کمک بھ خانۀ دوستش نیمھشود 

 
دو تکھ نان؟ بھ دوستت بگو اگر بخوابد، فقط  !سخت نگیر« :گوییدمرد داخل خانھ باشید، میآن اگر شما 
طور نیست کھ اگر خورد. اینشود و صبحانھ میرود؛ و صبح از خواب بلند مییادش میاز گرسنگی 

کھ در چارچوب ذھن این آقا شکل گرفتھ، این  حقیقتیاما  ».تا صبح دوام نیاورد، چیزی نخوردامشب 
است. حتماً نباید بھ خاطر مسایل عمیق و  یانھ، در ھر موردی قابل دسترسداند دوستش در خاست کھ می

قدر دھد. ھیچ موضوعی آناین چیزی است کھ عیسی دربارۀ دعا بھ ما تعلیم می .دبیایپیچیده بھ نزدش 
 اھمیت نیست کھ نتوان با خدا مطرحش کرد.کم
 



ر خدای وضاھمیت باشد کھ نتوان بھ حکمقدر آنخانمھا و آقایان! چیزی در زندگی شما وجود ندارد کھ 
قدر جزیی و چیز در زندگی شما آنانگیز است! بھ این جملھ فکر کنید. ھیچعالم ھستی آورد. این حیرت

چیز ھیچچیز کوچک نیست! ھیچاھمیت نیست کھ نتوان بھ حضور خدای کل جھان ھستی آورد! بی
 نیست. اھمیتبی

 
و دعای او توجھ کنید. در میانۀ ھمۀ کارھای عظیمی کھ خدا در آن مقطع در اورشلیم انجام  ۶:٩بھ نحمیا 

: چنین گفتاو . نمودد کھ خدا دستانش را قوی سازد؛ و خدا دعایش را اجابت رکداد، نحمیا دعا میمی
ً ھمین حاال می« د. ھیچ دا خدا بھ دعای او پاسخ» خواھم بھ این ده انگشتم قوت ببخشی.خدایا واقعا

 درخواستی کوچک و ناچیز نیست!
 

دھد کھ دربارۀ گاه بھ ما ھشدار نمیمقدس ھیچنیست! کتابنیافتنی و دستقدر عظیم ھیچ دعایی ھم آن
کنیم تا کوھھا دھد. ما دعا میرا تعلیم می مقدس برعکسشم. در واقع، کتابچیزھای عظیم دعا نکنی

ھر ھم برای برای شفای سرطان، و ھم کنیم، ماخوردگی دعا میبرای درمان سرھم جا شوند. ما بھجا
 قدر عظیم نیست.چیز آن. ھیچبیماری دیگری کھ در حد فاصل این دو قرار دارند

 
نیافتنی را در ھای عظیم و دستکدامین اندیشھ کنید؟ اکنوندعا میبرای چھ چیزھای  در حال حاضرشما 
عقلتان را مگر گفت شد، بھ شما میاز آنھا باخبر می حاالھمین  کسیکھ اگر ھایی ؟ اندیشھپرورانیدمیسر 

ھرگز برآورده کھ ھستند  نیافتنیعظیم و دستقدر آنشما  ھایاین خواستھیعنی  اید؟از دست داده
گویم برای چھ بھ شما نمیاما د. ند. در زندگی و خدمت من، چند مورد از این دعاھا وجود دارنشونمی

ای ات گُل کرد! این خواستھگراییدوباره آرمان: «بگویید، شاید با خود بگویمکنم. اگر میدعا  یچیزھای
ت کھ نتوانم با خدایم قدر عظیم نیسآندرخواستی  خیر، ھیچ» شود.ز برآورده نمیکھ تو داری، ھرگ

ھ قدرت و ھای عظیم را با او در میان بگذاریم. او خشنود است کمطرح کنم. او خشنود است کھ خواستھ
 ای بھ نزدم بیا!فرماید ھر زمان با ھر خواستھجالل و عظمتش را بھ این شکل نشان دھد. او می

 
 استو در حال عمل خدا پویا 

در خانھ را برود و  مردشود کھ آن قابل دسترسی است. اما اینھا باز ھم دلیل نمی خداقادر است، و  خدا
کوبد، این آقا کھ در خانۀ دوستش را میکنم فکر میخواھم بھ ویژگی بعدِی خدا توجھ کنید. بکوبد. می

قابل دسترسی است؛ و سوم اینکھ، خدا پویا است.  خداقادر است،  خداھمین ویژگِی او را در نظر دارد. 
 است!و در حال عمل او پویا 

 
 آقاکنید شاید این جای شخصیِت این داستان قرار دھید. با خودتان فکر می در این باره بیندیشید. خود را بھ

خب منظورم این است «اش را بکوبد! ست تا بیاید و در خانھا ظر اوتکند کھ رفیقش بیدار و منتصور می
روم. نھ، آنھا قرار نیست شان میپس بھ خانھ. باشند و مشغول پختن نان ،اش بیدارخانوادهشاید دانم میکھ 

روم و ھم میھستند. من  در حال خوردن تنقالتبخوابند. آنھا تا دیروقت بیدارند. احتماالً خودشان ھم 
کھ بھ در خانۀ لھ نیست. گویا این آقا أمسخواب یا بیدار بودن در اینجا » گیرم.برای مھمانم غذایی می



شود کھ بیدار، خوشحال می چھ خواب باشد، چھکند دوستش دارد کھ فکر میقدر شھامت آندوستش آمده، 
اندیشد. عیسی این آقا چنین می!» خوشبفرمایید، شب «ای نان بردارد و جلوی در بیاورد: بلند شود و تکھ

و ویا گوید چگونھ در دعا بھ حضور خدا بیاییم، چرا کھ او پفرماید کھ چنین کنیم. او بھ ما میھم بھ ما می
: خدا خواب گویدکھ اشعیا می است چیزیاست. تصویری کھ باید در این حکایت ببینیم، در حال عمل 

 زند.او ُچرت نمیخوابد. نیست! خدا خواب نیست! او نمی
 

و ُچرت  دانم کھ خدا خواب نیستر خوب، میبسیا« کم این را باور داریمشتر ما دستم بینکتصور می
اید کھ خدا در زندگی شما در خواب کرده ساما با خودمان صادق باشیم. آیا تا بھ حال احسا» زند.نمی

نیازھای شما را بعضی از دھد؟ کھ اید کھ خدا بھ دعای شما گوش نمیاست؟ آیا تا بھ حال احساس کرده
رود؟ اگر واقعاً با خودمان صادق یسراغ کارھای دیگرش مبھ و  کند؟ کھ بھ شما توجھ نمیگیردنادیده می

انگار سعی داریم خدا را بیدار کنیم. ما بھ  کنیم کھای دعا میید بھ گونھآباشیم، خیلی وقتھا پیش می
خدایا ممکن است لطفاً برخیزی و این «کنیم کھ انگار خدا بیکار نشستھ تا بھ او بگوییم: ای دعا میگونھ

بھ شما یادآوری کنم کھ خدای شما خواب  ١١اھم بر مبنای لوقا فصل خومی» کار را برایم انجام دھی؟
. او از قبل در حال حتی کالمی بر لب آوریدپیش از آنکھ  استو در حال عمل نیست. خدای شما پویا 

کنیم. ما  شیک ھیکل بزرگ را تکان دھیم و از خواب بیدارکنیم، قرار نیست عمل است. وقتی دعا می
، و در زندگی کسانی کھ در سراسر جھان کنیم کھ ھمواره در زندگی شماا میعبھ پیشگاه خدایی د

 او خواب نیست. ر است. او ھمواره در حال کار است.کنیم، در حال کابرایشان دعا می
 

برای شخص دیگری  مرد نان رادھد، آن ارائھ می ١١طبق تصویری کھ لوقا فصل  خدا خواب نیست.
نیاز دیگری، رسیم، این است کھ برای صویری کھ در این حکایت بھ آن می. تنھ برای خودشخواھد، یم

 نیاز شخصی دیگررفع برای  مان.برای نیاز خودحتی ، نھ کنیمشفاعت  و بھ نیابت از دیگری
. این نمایدتأکید می بر آن ١١یازی است کھ عیسی در لوقا فصل این امت. درخواستمان را مطرح کنیم

بھ این مھم اشاره  این واژهبا بھ کار بردن مقدس کتابست کھ برای دیگران شفاعت کنیم. ا امتیاز از آن ما
ز دیگران، برای نیازھایشان دعا اگیریم. ما بھ نیابت کند کھ ما برای نیازھای دیگران، واسطھ قرار میمی
 کنیم.می

 
شود تا با خدا، و ھر آنچھ ده میدھد کھ با شفاعت کردن، این امتیاز بھ ما دابھ ما نشان می ١١لوقا فصل 

، شراکت داشتھ باشیم. ما با شفاعت کردن، در عملکردھای خدا، و بھ طور ددھدر این جھان انجام می
گردیم. ما این افتخار را داریم کھ بھ حضور خدا می سھیمزندگی دیگران، در  عملکرد خداخاص در 

 .شفاعت کنیم اطرافیانمان، و برای نیازھایشانبھ خاطر خودمان، بلکھ برای نھ صرفاً و ، بیاییم
 

اگر خدا در حاکمیت «رفتیم: گردیم کھ کمی با آن کلنجار میبھ سوال قبلی بازمی دوبارهدر این مقطع 
رساند، چرا باید از او بخواھم تا این کار یا آن کار را مطلِق خویش، اھداف و مقاصدش را بھ انجام می

داند می کھرا او ھرچھ  رساند.ر حال ھدفش را بھ نتیجھ میدر زندگی یک نفر دیگر انجام دھد؟ خدا بھ ھ
 »پس چرا من باید دعا کنم؟ دھد.، انجام میبھ صالح است



 
رویم، اما در این باره فکر کنید. ما این امتیاز را داریم کھ بھ نیابت از دیگران ما با این سوالھا کلنجار می

دیگران  بھ حضور خدا بیاییم؛ و در این راستا، در واقع این امتیاز را داریم کھ در ھر آنچھ خدا در زندگی
کھ دیدگاھمان بھ زندگی و آینده محدود را دھد، با او شراکت داشتھ باشیم. خدا از طریق دعا، ما انجام می

چیز آگاه است، اراده نموده تا بھ ما اجازه دھد کھ با کند. او کھ از ھمھبا خود ھمراه می ،استناکارآمد و 
توانیم بھ ند. این افتخاری است کھ نمیکدر زندگی دیگران عمل  آن طریقاو از  تاباشیم ابزاری دعایمان 

کنیم، چرا کھ این فرصت بھ ما داده شده تا بھ نیابت از تھیدستان، بھ نیابت دیگری واگذار کنیم. ما دعا می
ھ ما این امتیاز باند، بھ حضور خدا بیاییم. از دردمندان، و بھ نیابت از مردمانی کھ پیغام انجیل را نشنیده

دھد، سھیم باشیم. چھ افتخار مان در آنچھ خدا در سراسر جھان انجام مییاھداده شده کھ بر روی زانو
 !ما کھ یک خانواده با ایمان مشترک ھستیم، باید بھ نیابت از یکدیگر، از این فرصت استفاده کنیم عظیمی!

 
، و برای اھالی استانی در شمال کشور چین ندیدببوید، در را بردر این باره بیندیشید! این ھفتھ بھ اتاقتان 

کنید و از خدا تمنا . شما دعا میدعا کنید اندبرای مردمانی کھ تا بھ حال پیغام انجیل را نشنیده کنید.دعا 
پس خدا با » بشناسند.کنم مسیح را کنم کھ این مردمان فیض تو را بچشند، دعا میخدایا دعا می«دارید: 

اش باشید، ھدفی کھ گیرد تا جزیی از ھدف و برنامھوھایتان شما را بھ کار میدعای شما، بر روی زان
ند. چھ تصویر برساچین  یالشم استانمردمان ساکن در گوش را بھ  شانجیلپیغام جز این نیست کھ 

 ی!آورشگفت
 

 زنممیحدس . باشدمینیز ھدفی محلی ، بلکھ گیردجھان را در بر میفقط گوشھ و کنار نھ  این ھدفاما 
کنند. ما بھ این نتیجھ کھ ھمین گوشھ و کنار، و نزدیک ما زندگی می را در خاطر داریمکسانی اکنون نام 

ایم، اما بھ نتیجھ کرده ح را ببینند. بارھا تالشتوانیم چشمانشان را بگشاییم تا مسیایم کھ نمیرسیده
توانیم چشمانشان را خدایا ما نمی«وییم: گکنیم، و میرویم، سجده میایم. پس بھ حضور خدا مینرسیده

کنم کنم چشمانشان را بگشایی. دعا میتوانی. پس دعا میبگشاییم تا جالل تو را ببینند، اما تو می
افیان ربرای اط »چشمانشان را بگشایی تا فیضت را ببینند، تا رحمتت را ببینند، تا محبتت را ببینند.

بھ خدا اند. ھا عبور کردهرای کسانی کھ از ھر گونھ آزمایشات و دّرهکنیم، بدردمند و رنجورمان دعا می
پس بھ حضور تو توانی. اما تو می قوت قلب بدھم؛توانم بھ کسی کھ دوستش دارم، من نمی« :گوییممی
شان نمایان خواھم کھ قوت و قدرتت را در زندگیآورم. از تو میھایم را بھ نزد تو میآیم، و نالھمی

چھ افتخار » خواھم دعایم عاملی باشد کھ از طریق آن، عظمتت را بھ آنھا نشان دھی.می سازی.
 انگیزی! این است امتیاز شفاعت کردن.شگفت

 
و در بھ حضور خدا بیاییم،  لحظھچھ امتیازی است کھ با چشمانی گریان، و با خواھش و تمنا، در یک 

ما نھ فقط دھد، سھیم باشیم. ر پیرامون ما انجام میآنچھ خدای عالم ھستی، در گوشھ و کنار جھان، و د
بھ یاد داشتھ باشیم. آن وعده این است کھ دعا بھ آن را کھ باید  داریمای ، بلکھ وعدهرا داریماین امتیاز 

تواند بھ طور کلی در مورد دعا درگاه خدا بھ نیابت از دیگران ھرگز، ھرگز بیھوده نیست (این نکتھ می



صادق باشد، ولی ما در اینجا بھ طور خاص در مورد حکایت نامبرده، و دعا بھ درگاه خدا بھ درگاه خدا 
 کنیم).بھ نیابت از دیگران صحبت می

 
پنداریم: خواھم امروز این مھم را بھ یاد آوریم، چرا کھ اگر با خودمان صادق باشیم، ھمۀ ما چنین میمی
برآورده ھنوز ام، و دعایم رای موضوعی دعا کردهراستش را بخواھید من بارھا و بارھا و بارھا ب«

. حتی دو ھفتھ پیش ایمچنین تصوری داشتھھمۀ ما .» ای نداشتھ استدر کل نتیجھ نشده، پس دعا کردنم
کردم کھ خدا بیماری ایدز را معالجھ کند، تا آقای برایتان تعریف کردم کھ وقتی بچھ بودم، ھر شب دعا می

. البتھ او از دنیا رفت، و ھنوز ھم این بیماری درمان نشده است. آیا آن دعا در عالم زنده بماندمایک 
 بود؟ پس منظور چھ؟ بھ ھدر رفتکودکی 

 
فراتر از  کھ بسیارتصویری کنیم، در موعظۀ بعد، در مورد تصویر اعتماد و اطمینان در دعا صحبت می

خواھم بھ شما یادآوری کنم کھ وقتی . اما در حال حاضر میش را داریمآن چیزی است کھ معموالً تصور
ً وقتی بھ نیابت از دیگران دعا میبھ درگاه چنین خدایی دعا می کنید، دعایتان ھرگز کنید، مخصوصا

و  و در جالل بیکرانش، در زندگی شماکنید، خدا در حکمتش، بیھوده نخواھد بود؛ چرا کھ وقتی دعا می
ما نباید از این نگران  .پویا و در کار استاو کند. کنید، عمل میرایشان دعا میدر زندگی کسانی کھ ب

داند چھ خبر او می شنود.میند چھ خبر است. او دعای ما را ندا، یا خدا دعای ما را نشنودباشیم کھ مبادا 
 است!

 
اما گاھی در کارھایی با  .شویمدھد، سھیم میکاری کھ خدا انجام می در دعا ابزاری است کھ بھ وسیلۀ آن

خواھیم  با این موضوع کلنجار داند(او می بینیم. بنابراین، عیسیان را نمیانجامشسرشویم کھ او سھیم می
 درخواستگویم فرماید بھ شما میھ ما میباو فرماید بھ اقتدار من دعا کنید. می داند)رفت؛ او این را می

فیضش را  ؛مجاللش را درخواست کنی . او گفتھبھ ما گفتھ چھ چیزی درخواست کنیم قبالً او کنید! 
کنید کھ بھ شما داده  درخواست .مھدایتش را درخواست کنی ؛منعمتھایش را درخواست کنی ؛مدرخواست کنی

 یرس، کھ خواھید یافت. او قابل دستطلبیدب .فرماید در این مورد بھ من اعتماد کنید! عیسی میخواھد شد
است. دِر آسمان را بکوبید، و او در را بھ روی شما خواھد گشود، و شما حضورش را خواھید چشید و 

د، بھ او داده خواھد شد؛ ھر کھ نمای ھر کھ درخواست .کنیدباور حرفم را مند خواھید شد. از آن بھره
این درگاه این خدا، بھ درگاه کرده خواھد شد. دعای شما بھ بد؛ و ھر کھ بکوبد، در برایش بازیاد، میبطلب

 پدر، ھرگز، ھرگز بیھوده نخواھد بود.
 

برای کسی امان تقریباً بگذارید کھ  رودارواقعاً و خواھم خود را بھ جای این دوست واقعاً جسور، پس می
شب بھ نباشد نیمھ معمولحواسش نیست کھ شاید اصالً  ١١در حکایت لوقا فصل  گذارد. این دوست مانمی

چنین بھ خدا نزدیک این مانکھ ما ھم ھمین حاال در زندگیخواست من این است رود. بخانۀ دوستش 
 شویم.

 



و  بیایید بھ این حالت دعا کنیم، بھ این حالت کھ بدانیم خدا قادر است، خدا قابل دسترسی است، و خدا پویا
 ست.کار احال در 

 
آییم، . ما بھ حضور تو میایچنین خواستھما از باشیم، چون تو  رودارخواھیم بسیار جسور و پدر می«

بھ قدر جسارت دارند کھ خود را بھ آنانی مکشوف سازی کھ آنکھ خشنودی از این زیرا باور داریم تو 
ا دردھا بھایمان، و دغدغھ ھایمان، با نگرانیھامزاحم تو شوند. پس با احتیاجاتمان، با غم و غصھاصطالح 

بر دھی؛ و کھ تو فعال و پویا ھستی، و بھ ما گوش می داریماطمینان  آییم، ونجھایمان بھ درگاه تو میو ر
بھ ما را فکر و دل کنیم کھ دوزیم، و دعا میکنی. ما بھ تو چشم میما را اجابت می حکمت عظیمتحسب 

و فکر ما دل  در ،کھ دعا نام داردرا حیات شاھراه  عظمت شخصیت خودت متوجھ سازی، و تصویر این
 .»در نام عیسی؛ آمین .ثابت نگاه داری


