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 ١٣-١١:١١لوقا 
 

، و سپس زمانی را در دعا دربارۀ دعا صحبت کردیم کالم خدا مراجعھ بھبا در چند موعظۀ گذشتھ، 
در دعا را بررسی کنیم.  »اطمینان داشتن«موضوع در ادامۀ این مسیر، اکنون قصد دارم  سپری نمودیم.

ایم. اکنون کھ بھ پایان این درماندگی و اشتیاق و جسارت در دعا صحبت کردهحس تا بھ حال دربارۀ 
 »اطمینان داشتن«موضوع  برخواھم شویم، مینزدیک می١٣-١١:١عاتمان از انجیل لوقا سری از مطال

ً با ھم صادق باشیم، . تأمل نماییم ایم، کھ سالھای سال است مسیحی بوده از مای بسیارحتی اگر واقعا
کھ با اطمینان دعا  مدعی باشیدتوانید رویم. آیا واقعاً میاطمینان داشتن در دعا کلنجار میمعموالً با مقولۀ 

 .را از نظر بگذرانیمپایھ و اساس اطمینانمان  با بررسی این چند آیھ،خواھم کنید؟ میمی
 

 دو جنبھ دارد اپایھ و اساس اطمینان ما در دع
 

ی دو جنبھ دارد. اول اینکھ، اساس اطمینان ما در خدای م پایھ و اساس اطمینان ما در دعاکنمن فکر می
خواھیم در بخشد. پس اکنون میای است کھ او بھ ما میھدیھ درکنیم؛ و دوم، است کھ بھ درگاھش دعا می
م: خدایی کھ بھ نماییآیات مورد نظرمان، این دو جنبھ را بررسی  بر مبنایزمانی کھ در اختیار داریم، 

خواھم در انتھا ابھامی در رابطھ با این مقولھ بخشد. میای کھ او بھ ما میکنیم، و ھدیھدرگاھش دعا می
خوانیم، تا بھ سھ ھای قبل را مروری کرده باشیم، کل آیات را میباقی نماند. پس بھ منظور آنکھ موعظھ

 :١١:١شان را داریم. لوقا برسیم کھ قصد بررسی یآخر آیۀ
 

خداوندا، «کرد، چون فارغ شد، یکی از شاگردانش بھ وی گفت: و ھنگامی کھ او در موضعی دعا می
ھرگاه دعا کنید، «بدیشان گفت: » دعا کردن را بھ ما تعلیم نما، چنان کھ یحیی شاگردان خود را بیاموخت.

آسمانی، نام تو مقدس باد. ملکوت تو بیاید. ارادۀ تو چنان کھ در آسمان است، در  گویید: ای پدر ما کھ در
زمین نیز کرده شود. نان کفاف ما را روز بھ روز بھ ما بده؛ و گناھان ما را ببخش، زیرا کھ ما نیز ھر 

شان گفت: و بدی» بخشیم؛ و ما را در آزمایش میاور، بلکھ ما را از شریر رھایی ده.دار خود را میقرض
ای دوست، سھ قرص نان بھ «کیست از شما کھ دوستی داشتھ باشد، و نصف شب نزد وی آمده، بگوید: 

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

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

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

و کیست از ) .شان را داریمرسیم کھ امروز قصد بررسی(اکنون بھ آیاتی میبرای او بازکرده خواھد شد 
واھد، سنگی بدو دھد؟ یا اگر ماھی خواھد، بھ عوض ماھی، ماری شما کھ پدر باشد و پسرش از او نان خ



دانید مرغی بخواھد، عقربی بدو عطا کند؟ پس اگر شما با آنکھ شریر ھستید، میبدو بخشد؟ یا اگر تخم
القدس را خواھد داد، بھ چیزھای نیکو را بھ اوالد خود باید داد، چند مرتبھ زیادتر، پدر آسمانِی شما، روح

 .)١٣-١١:١از او سوال کند (لوقا ھر کھ 
 

کھ را خواھم خدایی می گذریم تا بھ سھ آیۀ آخر برسیم.این آیات طوالنی ھستند؛ پس بھ سرعت از آنھا می
 .از نظر بگذرانید ،بخشدکھ بھ شما میرا ای کنید، و ھدیھبھ درگاھش دعا می

 
 کنیمخدایی کھ بھ درگاھش دعا می

 
 .خدا پدر است

است. عیسی از ابتدا تا انتھای این آیات پدر  کنیم، خدایکھ بھ درگاھش دعا می ھمھ اینکھ، خداییاول از 
فرماید قصد دارد این حقیقت را بھ شاگردانش تعلیم دھد. این حقیقت یک رکن اساسی است. عیسی می

در آیات پایانی سپس » ای پدر ما کھ در آسمانی، نام تو مقدس باد.«گونھ آغاز کنید: یتان را اینادع
پدر بودِن خدا وجود دارد.  یک تأکیدپس در اینجا ست. ا دھد کھ پدر بودِن خدا بھ چھ معناتوضیح می

طور نیست کھ وقتی خدا پدر خطاب . یعنی اینرسدبھ نظر نمی پیچیده و غیر قابل ھضم امری برای ما
برای شاگردان در آن مقطع اما  »د؟شوپدر! مگر می« بگوییم: و شودبھ ناگھان توجھمان جلب  شود،می
 نین حسی وجود داشت:چ
 

شوید کھ فقط گردید، متوجھ می. وقتی بھ عھدعتیق بازمیشناختندمیبھ خوبی را آن شاگردان عھدعتیق 
خدا ده بار، عنوان نشده کھ یک از آن پانزپانزده بار خدا پدر خطاب شده است؛ فقط پانزده بار. و در ھیچ

در متی، مرقس، یعنی . فقط در انجیلھا؛ استی کامالً جدید رپدر خطاب کنیم. پس این تصوی در دعارا 
خدا پدر خطاب شده است. در واقع بھ جز یک مورد، در صد و  ،لوقا، و یوحنا، صد و شصت و پنج بار

ت گوید. بنابراین، در خدمشصت و چھار مورد دیگر، عیسی در رابطھ با شاگردانش، از پدرش سخن می
و پیروان او ھستند، این حق و امتیاز  اعتماد خود را بر عیسی قرار دادهآنانی کھ  بھعیسی با شاگردانش 

صحبت یا دربارۀ خدا وقتی با خدا  ،و افتخار داده شده کھ بتوانند خدا را پدر بخوانند. بھ ھمین دلیل
را پشت ھم ردیف  مأبانھمقدسگونھ نیست کھ یک سری واژگان و اصطالحات الھیاتی و اینکنیم، می

این  انگیزھراسخدای قادر مطلق، خدای خدایان، خالق « :گوییمنمیآییم، بھ حضور خدا میکنیم. وقتی 
این تصویر . عیسی کنیمخطاب می »پدر، بابا« او راآییم و ما بھ حضور خدا می» جھان ھستی!

 .، رابطۀ پدر و فرزند بوداآنھا با خدرابطۀ  نشان داد.بھ شاگردانش انگیز را شگفت
 

ً با خودمان صادق ما نیز وقتی دعا می کنیم، باید ھمین تصویر را بھ یاد داشتھ باشیم؛ چرا کھ اگر واقعا
ویم کھ انگار ما پدر شای بھ خدا نزدیک گاھی بھ گونھکنیم، باشیم، ما ھم تمایل داریم کھ وقتی دعا می

انگار  ور خانھ را اداره کنیم.دانیم کھ چگونھ امتر از او میانگار ما بھ است. ھستیم و او فرزند ما
ھایی بھ او بدھیم کھ چگونھ این جھان ھستی را اداره کند، چرا کھ گویی در برخی موارد توانیم سرنخمی

 .کندعمل نمیما مثل خرابکاری کرده، و در برخی موارد دقیقاً 



 
کنیم، ھدف از دعایمان این است کھ کھ وقتی دعا می حتی در کلیسا نیز این سوءتعبیر رایج وجود دارد

ست کھ اگر میلیونھا مسیحی در سراسر جھان، با درک و بینش ا خدا را کنترل کنیم. تنھا مشکل اینجا
ارادۀ خدا را در کنترل  در واقعھای در ھم و بر ھمشان خدا را کنترل کنند، محدودشان، و انگیزه

اولویتھای اشخاص در گوشھ و کنار جھان،  اند تا بکحفظ دنیا را واند تمیگاه چھ چیزی گیرند، آنمی
 سازد؟این مرا خدا نمیآیا اگر ارادۀ خدا در کنترل من است، پس نشود؟  تکھھزاران ھزار 

 
کنیم، بھ حضور پدر ست، و وقتی بھ درگاھش دعا میا دعا این نیست. او پدر ماو عملکرد روش 

. مورد اول اینکھ، ما او را تکریم نموده، و در مقابلش کنیمتصدیق میرا  تھنکرویم. ما در اصل، دو می
او حاکم مطلق است.  وکھ او در کنترل است،  کنیماعالم میآوریم. ما این واقعیت را سر تعظیم فرود می

را چیز ست کھ ھمھا ایم؛ در موعظۀ قبل در این باره صحبت کردیم. این خداما در این باره صحبت کرده
نھیم، بلکھ از و حرمتش می نھ فقط او را تکریم نموده ؛ و ماستا در کنترل دارد، نھ ما. او پدر ما

کنیم، بھ درگاه خدا در مقام پدرمان دعا میکھ  ، و این واقعیتاین صمیمیتبریم. مان با او لذت میرابطھ
 بھ این حقیقت بیندیشیم.انگیز است. حقیقتی حیرت

 
جات تا شما را از گناھانتان ن ایدد را بر عیسی مسیح قرار دادهشمایی کھ اعتماد خو خانمھا و آقایان،

أمل کنید. شما با خالق جھان در این حقیقت تای صمیمانھ دارید. رابطھ بخشد، شما با خالق جھان ھستی
ھستیم؟ شما ده زتواند بھ این حقیقت آمین بگوید؟ آیا از این واقعیت ھیجانصمیمی ھستید. کسی می ھستی

آیید، و این امتیاز را دارید کھ او را پدر صمیمی ھستید. شما بھ حضور این خدا می با خالق جھان ھستی
مان با او لذت کنیم، و از رابطھخطاب کنید. بھ ھیجان بیایید! ما با او صمیمی ھستیم. ما او را تکریم می

 بریم.می
 

 ما فرزند ھستیم
 

دھد. خدا پدر . عیسی در اینجا این تصویر غالب را بھ ما نشان میھستیم شخدا پدر است و ما فرزندان
کند. او آیات پایانی، پدران زمینی را با پدر آسمانی مقایسھ میاین . عیسی در ش ھستیماست و ما فرزندان

 کنیم.بھ درگاه چھ پدری دعا می متوجھ شویمکند تا بھ ما کمک می
 

اگر پدران زمینی چنین ھستند، پس «رسد: تر میبھ استداللی گسترده این مقایسھ، از یک استداللو در 
را بھ ما عیسی در اینجا این عبارت برجستھ  چند مرتبھ زیادتر؟» گونھ است.این خدا چند مرتبھ زیادتر

و این حقیقت، بھ چھ شکلی  ؛کنید کھ خدا در مقام پدر ما کیست مھم تأملاین  در خواھممی. دھدنشان می
ھای پدران و بلھ، شما بھ رابطھ«فرماید: میاو  ،بخشد. در اصلمی انگیزشگفتعا بھ شما اطمینانی در د

دانیم. ما این را می ؛قاعده این است: پدران بھ فکر فرزندانشان ھستند» ین دنیا بنگرید.افرزندانشان در 
است کھ حدس  ھرچند بدیھیپدران بھ فکر فرزندانشان ھستند. معموالً این تصویر را در ذھن داریم، 

این است کھ پدران  معموالً رسم براما  ؛ایمھایمان چنین تصویری را ندیدهدر خانواده زنم بسیاری از مامی



. مثل ھر پدر زمینی، اگر پسرم نزدم بیاید ، و از این توجھ و مراقبت خشنودندبھ فکر فرزندانشان ھستند
 دھم.مرغ بخواھد، بھ او عقرب نمیدھم. اگر از من تخمنمیو از من ماھی بخواھد، بھ او مار 

 
چند پدران زمینی بھ فکر فرزندانشان ھستند، گونھ کھ درست ھمان توانیم بھ آن پدر اعتماد کنیم.میپس 

دھد. را نشان می مقایسھاو در اینجا این  ؟مان بھ فکر فرزندانش خواھد بودبیشتر، پدر آسمانی مرتبھ
پدر آسمانی پدران زمینی شریرند؛ .» مشریر ھستی ما«فرماید: این موضوع بیندیشیم. او می خواھم بھمی

 نیکوست.
 

طور شوند، ھمانمی روبھبا ناکامی رو نست شاگردانش در روند دعا کردنداعیسی می مسألھ اینجاست کھ
ایم کھ . ھمۀ ما این تجربھ را داشتھای خواھیم داشتچنین تجربھ داند ما نیز در روند دعا کردنکھ می

رسد گاھی . بھ نظر میمای، نرسیدهمخواستیبھ آنچھ می گویاایم، ولی چیزی از خدا درخواست کرده
 رسیده است. بستبنانگار دعایتان بھ  بوده است. فایدهبیدعایتان 

 
اجابت شده  برعکسشد، در واقع ایاید کھ وقتی از خدا درخواستی کردهآیا تا بھ حال این احساس را داشتھ

برای یک بھ درگاه خدا ؟ شما نریختھ استاز چنین پیشامدی بھ اصطالح اعصابتان بھ ھم گاھی  ؟ آیااست
کردم در ھمان کاش دعا می«کنید: با خودتان فکر می گاھیشود؛ و بدتر میوضعیت ، اما کنیددعا مینفر 

 ».شودکنم، برعکس مید. انگار وقتی دعا میشطور نمیاینند تا دانممیباقی د، بودنموقعیتی کھ 
 

دعا  امخالف خواستھبسیار خوب، شاید اگر «کنیم: . با خودمان فکر میزدنترفند کنیم بھ پس شروع می
ست کھ عیسی ا م، و اینجامانی. ما ناکام میترفند بزنیمخدا ھم  ھتوانیم بانگار می» برسم. آنکنم، بھ 

البتھ » زمینی اگرچھ شریرند، اما بھ فکر فرزندان خود ھستند. انگوش کنید! گوش کنید! پدر«فرماید: می
 این بھ آن معنا نیست کھ ھمۀ پدرھا انسانھای ترسناک و مخوفی ھستند. منظور این است کھ ھمۀ پدرانِ 

، ھیچ پدری روند. در نتیجھ، بر خالف تصور مااند، و با گناه کلنجار میگناه کرده کل تاریخ جھان
طور نیست کھ اینوقت بھ درستی عمل کند. ھر پدری ممکن است اشتباه کند، و تواند ھمیشھ و ھمھنمی

داند چھ چیزی بھ فرماید پدر آسمانی ھمواره میداند چھ چیزی بھ صالح است. اما عیسی میھمیشھ ب
 کنیم کھ ھمیشھپدری دعا میدرگاه صالح است. او نیکوی مطلق است. از این نکتھ غافل نشوید. ما بھ 

برای ما سوال باشد، اما عیسی بھ ما یادآوری نکتھ کند. شاید گاھی این صد در صد بھ درستی عمل می
رویم، فراموش نکنیم کھ پدر کند کھ وقتی سرگشتھ و پریشانیم، و واقعاً در دعا با خودمان کلنجار میمی

ما شریر ھستیم، بلکھ ست و ا خدا نیکواست. نھ فقط  و نیکوا کند.بھ درستی عمل میھمیشھ صد در صد 
 .نامحدودحکمت ما محدود است و حکمت خدا 

پدرم برای من  اعتراف کنم کھتوانم آید، میحکمت داریم. وقتی صحبت از حکمت بھ میان می نیزما البتھ 
کنم. او بسیار تحسین میبسیار بھ خاطرش است کھ پدرم را  مواردینمونھ و قھرمان بود. این یکی از 

وقتی بھ سنی رسیدم کھ ھای درست و بجایی داشت. حتی دانا و حکیم بود، و برای ھر موقعیتی، توصیھ
گرفتم، و پدرم میتصمیمی باید آمد کھ پیش می موقعیتی گیری کنم، ھرگاهتصمیمبرای خودم توانستم می

.» متوجھ کل ماجرا نیستپدرم  بسیار خوب،: «مگفتمی با خود، مگفت کھ با نظرش موافق نبودمیچیزی 



با این .» بودکنم حق با تو پدر فکر می راستش: «کردماعتراف میگشتم و میبھ نزدش بازمدتی بعد  اما
 نیز محدود بود. پدرمحتی حکمت  حال،

 
داند چھ می را بسنجد. اما خدا در ھر شرایطی دانست چگونھ موقعیتھاشناخت، و میموقعیتھا را می پدرم

دعا  شانکھ من برایرا ی انکس ھمۀشناسد. او چیزی بھ خیر و صالح است. او من را بھتر از خودم می
کند. حکمت او غافلگیر نمی خدا را چیزبیند. ھیچاو کل تصویر را میشناسد. بھتر از خودشان می ،کنممی

 است. نامحدود
 

پدران زمینی ناقص است. نیز ما محبتمان  کھحال آناست،  نامحدودحکمتش و  است، پس او نیکو
با محبت است کھ محبتش  پرمھریپدر نقص است. خدا محبت خدا کامل و بی امامحبتشان ناقص است، 

او ھمیشھ، ھمیشھ، و  ل مقایسھ نیست. محبت او کامل است.ترین و پرمھرترین پدران این جھان قابمھربان
 کنیم.د. ما بھ درگاه چنین پدری دعا میرسانانجام میبھ ھمیشھ برای فرزندانش بھترین را 

 
شوند، یأس و ناامیدی و غم و مستجاب نمیبھ دلخواه ما البتھ این بدان معنا نیست کھ وقتی دعاھایمان 

گیریم، یا در امتحانی آیند. دردناک است وقتی در شغلمان ترفیع نمینجار بھ سراغمان نمیلغصھ و ک
شود، وقتی مان وخیم میوقتی بیماری دردناک است .کنندسر و دخترمان سرکشی میشویم، یا پمردود می

رسد شرارت کامیاب شده بھ نظر میشوند، وقتی ھا خراب میآیند، وقتی رابطھھا بھ چشم میناعدالتی
اما ایمان نجار نرویم، یا دلمان بھ درد نیاید. لکدر دعایمان کشمکش نداشتھ باشیم، طور نیست کھ این است.

است  ش ایندلیل، امور بھ دلخواه من پیش نرفتھاگر استوار است کھ  امر مسلمو اطمینان در دعا بر این 
 .استناقص  مو محبت محدودمن حکمت  لیو ؛است ش کاملو محبت خدا نامحدودحکمت  کھ
 

اقعیت اعتماد کنیم. من بھ این وتوانیم ما میخواند. عیسی در دعایمان ما را بھ این سطح از ایمان فرا می
خواستم اجازه دھد پدرم پس از آن حملۀ قلبی زانو زده بودم و از خدا میآید یادم می .امکردهتجربھ این را 

با پدرم تماس بگیرم، ولی قرار بود کردم. آن دوشنبھ آید با نالھ بھ درگاھش دعا میزنده بماند. یادم می
خواھم یک بار دیگر با پدرم خدایا فقط می«کردم کھ بھ خدا التماس میآید کرده بودم. یادم می فراموش

دعایم بھ من خبر دادند  میانۀدر دقیقاً بھ یاد دارم » کنم او را زنده نگاه دار.صحبت کنم. خدایا خواھش می
ارم کھ خدایا باور د«پدرم نتوانستھ در آن حملۀ قلبی دوام بیاورد. و من امروز ھنوز ھم دعایم این است: 

باور دارم کھ تو نیکویی، و برای من و پدرم و وقتی در آن لحظھ ماھی خواستم، تو بھ من مار ندادی. 
 ».، و محبتت کامل استنامحدود، حکمتت امبقیۀ اعضای خانواده

 
، و نامحدود شحکمت .ستا کنیم. او نیکواین خدایی است کھ بھ درگاھش دعا میگویم آسان است، اما نمی

ست، محرک اطمینان در دعا ا مان بھ فکر مانقص است. این واقعیت کھ پدر آسمانیکامل و بیمحبتش 
، خدا دعایت را اجابت خواھد کرد؛ اگر اگر بھ اندازۀ کافی ایمان داشتھ باشی«گویند: . برخی میباشدمی

 .باشدمیلی ھم نمقدس نبوده، و عماز کتاب باورتنھا مشکل این است کھ این » .فقط ایمان داشتھ باشی
 



ام این اتفاق روی ایمانیماند؟ آیا بھ خاطر کممنظورتان این است کھ اگر بیشتر ایمان داشتم، پدرم زنده می
تا کوھھا را  نباید یک دنیا ایمان داشتھ باشید«مقدس نیست. عیسی فرمود: داد؟ این طرز فکر از کتاب

. کمی ایمان؛ فقط کمی ایمان داشتھ باشید »دانۀ خردلدازۀ بھ ان«چھ؟ » جا کنید، فقط باید بھ اندازۀبھجا
ایمان در میان نیست. چنین نیست کھ بھ دعایتان انرژی بدھید، تا در  میزانایمان. خانمھا و آقایان، بحث 

خواھید برایتان انجام دھد. موضوع این نیست کھ ایمان را بھ دعایمان کھ میرا نھایت خدا آن کاری 
کنیم، و بھ نیکویی و شخصیت و قدرت و ع اصلی خدایی است کھ بھ درگاھش دعا میموضوبیفزاییم. 

ست کھ حتی نباید بھ دعایمان توکل داشتھ باشیم، ا اش اینجازیبایی ؛ ونماییمحکمت و محبتش اعتماد می
 کنیم.می اعتمادچرا کھ بھ خدایمان 

 
گویی الزم نیست بھ دعایمان منظورت چیست کھ می« :رسدبھ نظر میمعنی بیدر ظاھر این گفتھ البتھ 

بھ تواناییھایمان  نبایدمنظور من این است کھ » توانیم بھ خدایمان اعتماد کنیم؟توکل داشتھ باشیم، بلکھ می
یقین ما بر این واقعیت اطمینان و وابستھ نیست.  ھایمانیقین ما بھ درخواستاطمینان و توکل داشتھ باشیم. 

 است. نامحدودجملگی صفات او ست، قدوس است، کامل است. ا نیکو خدای جھان ھستی ی است کھمتک
مان را با او صّ این بدان معنا نیست کھ ما درخواستھای خا دھد.و ھمواره صد در صد بھترین را انجام میا

درخواستھایمان را با او ھمۀ ما کنیم. نالھ نمی حضورشخواھیم، بھ گذاریم، و برای آنچھ میدر میان نمی
را باور داریم کھ او ھمواره آنچھ  کنیم؛ ونالھ می درگاھشبھ ھایمان خواستھگذاریم، و برای در میان می

 با خودماندر این خصوص ھمواره  ولی مارساند. ست بھ انجام میا برای جالل خودش، و بھ خیریت ما
 .رویممیکلنجار 

 
 فراترنماید. او قادر است حتی رساند کھ عیسی در اینجا بر آن تأکید مییاین مھم ما را بھ حقیقت بعدی م

القدس صحبت کنیم، و خواھیم کمی دربارۀ روحد. مینمایاز آنچھ ما درخواست کنیم، دعایمان را اجابت 
ن برخی معتقدند کھ نباید در انتھای دعایتارساند. القدس ما را در این تصویر یاری میاینکھ چگونھ روح

 معنا بدینگونھ دعا کردن این طبق باور این افراد،» نھ خواست من، بلکھ ارادۀ تو انجام شود.«بگویید: 
خواھید خودتان را راضی کنید کھ اگر دعایتان برآورده می وست کھ شما در دعا بھ خدا شک دارید، ا

، مطمئن نیستید کھ آیا بھ جواب طور پایان دھید. پس اگر دعایتان را اینآیدنمینشود، مشکلی پیش 
دعا گونھ و از روی عادت اینری سَ رسَ  شودمیگاھی دانم میدعایتان خواھید رسید یا نھ؟ با وجود اینکھ 

تان ایمانیاما خانمھا و آقایان، اجازه ندھید کسی حتی بھ شما بگوید باید خجالت بکشید، یا نشانۀ بی کرد،
حضور خدا  درکھ دلمان را  استمانی دعا کنید. عمق دعا آنجا ست اگر مانند عیسی در باغ جتسیا

 ھای دلمخواستھبیشتر از خواستۀ تو را ، اما ھستنددل من  ھایخدایا اینھا خواستھ«گوییم: گشاییم و میمی
 .»یکندعایم را اجابت درخواستم از  فراترباور دارم کھ تو قادری حتی  طالبم.

 
خواھم بخشی از یکی از آنھا کمی معاصرتر از دیگری است. میدو مثال بیاورم.  تانخواھم برایمی

کھ بھ  بود ای برجستھشبان و نویسنده گومری بویس را نقل قول کنم. اوجیمز مونت موعظۀ شبانی بھ نام
 :گویدیچنین ماش پیش از تسلیم شدن بھ سرطان آخرین موعظھ در سرطان مبتال شد.

 



؟ آیا باید دعا کنید معجزه رخ دھد؟ دد، معموالً این سوال مطرح است: برای چھ دعا کنیکنیوقتی دعا می
قادر است کھ خدایی توانید چنین دعایی بکنید. اما تصور کلِی من این است کھ بسیار خوب، البتھ می

ً و  ،معجزه کند ھمچنین قادر است اصالً کاری کند کھ شما بھ آن مشکل دچار نشوید.  ،تواندکھ می حتما
. معجزه یک امری نادر است شوقوعافتد، اما بنا بر تعریف معجزه، معموالً پس اگرچھ معجزه اتفاق می

و معالجات ثمربخش باشند. اما  کنید کھ خدا بھ پزشکان حکمت بدھدامر معمول نیست. پس برای این دعا 
و با خود  اندیشیدتاریخ می طولھمھ، برای جالل خدا دعا کنید. اگر بھ جالل یافتن خدا در باالتر از 

پاسخ این » را جالل داده است؟ دیگر خودخدا بیشتر از ھر زمان  در کدام مقطع از تاریخ،«گویید: می
خود  نمودن عیسی از صلیب خالصحال آنکھ با  جالل داد.در صلیب عیسی مسیح خود را است کھ او 

توانم الحال از بری کھ نمیآیا گمان می«او را برھاند. عیسی فرمود:  توانستچند کھ میداد، ھرنرا جالل 
 ؛اما او چنین نکرد» پدر خود درخواست کنم کھ زیاده از دوازده فوج از مالئکھ برای من حاضر سازد؟

طور نیست کھ . اینمان اتفاقی نیستندزندگیرویدادھای و با این حال، خدا بھ باالترین شکل جالل یافت. 
چیز را بر طبق انگار خدا فراموش کرده چھ خبر است، و اتفاق ناخوشایندی رخ داده است. خدا ھمھ

 فراتر ازچیزی (اکنون دقت کنید)  مرا تحت تأثیر قرار دادهبرد. اما آنچھ بیش از ھمھ اش پیش میاراده
ست. خدا ا اعتناتفاوت و بیبیاید کھ بلھ خدا حاکم مطلق است، اما بی ماناین فکر بھ ذھن شاید .این است

خدا نھ تنھا یگانھ کسی است در کنترل است، اما توجھی ندارد. حال آنکھ این تصورات واقعیت ندارند. 
دھد نیز نیکو و بھ خیریت است. ست کھ ھرچھ انجام میا چیز را در کنترل دارد، بلکھ خدای نیکوکھ ھمھ

اگر تغییرش دھید، اوضاع را بدتر دھید؟ انجام دھد، آیا شما تغییرش میکاری تان خدا در زندگی وقتی
، بھ این دھدمان روی میدر زندگیرا خواھیم آنچھ رسد. پس میکنید، و دیگر بھ خیریت بھ نظر نمیمی

ه ای تمامی زمین، یھو؟ بودخواھد  چھخدا  در این میان تدبیرداند چھ کسی می شکل بپذیریم و پیش رویم.
روز بشارت دھید. در میان امتھا جالل او را ذکر کنید، و کارھای نجات او را روز بھ  را بسرایید.

 نھایت محمود.عجیب او را در جمیع قومھا. زیرا خداوند عظیم است و بی
 

 افرادی ھستند کھدانم اما میخواھم دعا کنم. برای آنچھ میتوانم بدیھی است کھ من سرطان ندارم، و می
کنند؛ شاید سرطان، شاید ھم مشکالت دیگر. پس امیدوارم از با مشکالت زیادی دست و پنجھ نرم می

 کھ بھ چھ صورت دعا کنیم. برسیمانداز کسی کھ از این مسیر عبور نموده، بھ این دیدگاه چشم
 

د: جرج مولر. او کسی بود کھ کل زندگی و ایاش از من شنیدهمثال دیگر از کسی است کھ قبالً درباره
اما د. نمو نگھداریاش از ھزاران ھزاران ھزار یتیم خدمتش را بر دعا بنا نموده بود. او در طول زندگی

. او حتی کردمیدعا  او فقطحتی یک بار ھم برای مراقبت از آنھا کمک مالی درخواست نکرد. 
کرد، و برای تأمین نیازھایش بھ خدا بلکھ فقط دعا می، نمودبھ شکل عمومی مطرح نمینیازھایش را 

کرد. او بیش از پنجاه ھزار اجابت را یادداشت می ، و پاسخ خدا بھ دعاھایشتوکل داشت. او دعاھایش
د، و دعا وشنبھ دنیا نشان دھد کھ خدا دعا را می دوست داشتثبت کرده است. او را اش دعا در زندگی
. ندشدمیبرآورده ھمان روزی کھ دعا کرده بود، ه ھزار درخواست دعایش در گاھی دکند. را اجابت می

بود، و کل خدمتش چنین » این کاری است کھ خدا انجام داد.«گفت: گاه در پایان روز، چنین میآن
 ».گونھ بھ دعاھایم پاسخ داده استخدا این: «گفتمیھمواره 



 
پدران پدر کرد، این شخص کھ بھ طریقھای بسیار، برای بیبھ نیابت از یتیمان دعا میاما این شخص کھ 

کرد. او چھار فرزندش را از دست داد. بود، در خانوادۀ خودش با مشکالت فراوانی دست و پنجھ نرم می
در دو تن از آنھا مرده بھ دنیا آمدند. تنھا پسرش تا یک سالگی زنده ماند؛ و مرگ دخترش را نیز 

از دنیا رفت، و ھم ھمسر دومش. او کھ در پنجاه  شبھ چشم خود شاھد بود. ھم ھمسر اولبزرگسالی 
ھای دلش، ترین مسایل زندگی و خواستھدر خصوصیآیا ھزار مورد شاھد برآورده شدن دعاھایش بود، 

ش توجھ بھ صحبتھای او در مراسم خاکسپاری ھمسر اول ؟باشددعاھایش توانست شاھد برآورده شدن 
 گوید:د. او مینماییمشاھده را  شانتوانید تصویری از رابطھصحبتھا میکنید. در این 

 
و قت، ھر وشد. مان بیشتر و بیشتر میآیا ما شاد بودیم؟ بھ راستی کھ شاد بودیم؛ و ھر سال ھم شادی«

. وقتی آمدم بھ وجد میاز دیدنش دلشدم، رو میبھرزده با ھمسر عزیزم روسَ حتی زمانھایی کھ ھر زمان، 
دیدیم، پیش از صرف شام و چای، برای شستن دستھایمان یکدیگر را در رختکِن یتیمخانھ می روزانھ
شدم، و او ھم بھ لبریز نباشد. من از دیدنش خوشحال میدیدارش ای وجود نداشت کھ دلم از شادی لحظھ

بودم: عزیز دلم، از وقتی با ھم ازدواج ھمان نسبت از دیدن من مسرور بود. ھزاران بار بھ او گفتھ 
 »ای نبوده کھ تو را ببینم و از دیدنت شاد نشوم.ایم، لحظھکرده

 
رد. او در مراسم خاکسپاری ھمسرش کمبتال شد، و ھمسرش برای شفایش دعا  یبھ تب روماتیسم آن خانم

 چنین گفت:
 

چیز نیکو فیض و جالل خواھد داد، و ھیچخداوند «ای کھ برای ھمسر عزیزم خواندم، این بود: آخرین آیھ
ایم، اگر بھ خداوند عیسی مسیح ایمان داشتھ» را منع نخواھد کرد از آنانی کھ بھ راستی سالک باشند.

او بھ ھر کھ در آن فیض شریک است، جالل ھم خواھد ایم. ما در آن فیض شریک ھستیم، و فیض یافتھ
چیز نیکو را منع نخواھد کرد از آنانی ھیچ«خودم ھم چنین گفتم: من با توجھ بھ بخش آخر آن آیھ، بھ  داد.

ام؛ از ارزشم، اما بھ خون مسیح نجات یافتھچیز و بیگناھکاری بیمن » کھ بھ راستی سالک باشند.
بھ خیر و صالح من و ھمسرم است، عزیز دلم از واقعاً پس اگر  در حضور خدا بھ راستی سالکم.رو این

شفا نیافت، باور ھم اما اگر  بلند خواھد شد، و خدا سالمتش را بھ او بازخواھد گرداند.بستر بیماری 
آنچھ از او بھ من کنم کھ بھ خیر و صالح من نبوده است. در نتیجھ، دلم آرام است. من بھ خدا و ھر می

ر داشتھ باشید. خدا گوید را باوام، کالم خدا و آنچھ میطور کھ پیش از این ھم گفتھھمان رسد، قانع ھستم.
 کند.ھمواره صد در صد بھترین را عطا می

 
ست، و ما فرزندانش ھستیم؛ و این اطمینان و ا و این اطمینانی است کھ در دعا داریم. او پدر ما

حقیقت ندارد، اگر این تصویر . اگر این است در روند دعا کردن ماعاملی کامالً حیاتی خاطرجمعی، 
پس سرنوشت ما این است کھ در دعایمان ناکام بمانیم. برادران و خواھران، اگر فکر نیست،  واقعی

کنید از دست شما فکر میاگر گذارد، یا کنید خدای عالم ھستی بھ اصطالح چوب الی چرخ شما میمی
ام کند، روند دعا کردنتان دواعتنا عمل میتان خنثی و بیکنید در زندگیعصبانی است، یا اگر فکر می



باور داشتھ باشید کھ خدا قادر است، و خدا  وقتی. اما دآن روند را حفظ کنی دتوانی؛ و نمینخواھد داشت
دھد، روند دعا کردنتان فرزندانش پاسخ میبھ بیشتر از بھترین پدر زمینی بسی مایل است، و خدا ھمواره 
 رویم.رو، بھ درگاھش میاز این ؛او پدر است و ما فرزندانش ھستیمدوام و بقا خواھد داشت. 

 
ست. این واقعیت ما را بھ ا این واقعیت کھ او پدر است و ما فرزندانش ھستیم، ھمواره محرک دعای ما

 ١١:١٣. بھ لوقا گویدخارج از انتظار ما سخن میکمی  ١١عیسی در لوقا فصل . درسانبخش بعدی می
در اینجا (» دانید چیزھای نیکو را بھ اوالد خود باید دادپس اگر شما با آنکھ شریر ھستید، می«بازگردیم: 

القدس را خواھد داد، بھ چند مرتبھ زیادتر، پدر آسمانِی شما، روح«فرماید: او می )ای وجود داردمقایسھ
 ).١١:١٣(لوقا » ھر کھ از او سوال کند

 
نیز تعلیم  ٧:١١ی در انجیل متی . عیسگونھ ادامھ یابدآن آیاتی است کھ انتظار نداریم ایناین یکی از 
پس ھرگاه شما کھ شریر ھستید، دادن بخششھای نیکو را بھ اوالد خود «فرماید: دھد. او میمشابھی می

فرماید: او میداند؟ اش را میکسی ادامھ» دانید، چقدر زیاده پدر شما کھ در آسمان است . . . می
بسیار خوب، این برای ما معنی » کنند، خواھد بخشید.چیزھای نیکو را بھ آنانی کھ از او سوال می«

اما در اینجا چیزھای نیکو خواھد بخشید. پدر شما  پس چیزھای نیکو ببخشید.دانید چگونھ دھد. شما میمی
القدس را خواھد پدر آسمانِی شما، روح«فرماید: اشاره کند، در واقع می نیکواو بھ جای اینکھ بھ چیزھای 

 .»از او سوال کند داد، بھ ھر کھ
 

بسیار خوب، منظور «آید: شویم، این سوال پیش میرو میبھمقدس روتابکھر موقع با چنین موردی در 
. بھ عبارتی، اگر واقعاً کندمیۀ او با آنچھ انتظارش را داریم، کمی فرق گفت» عیسی در اینجا چیست؟

کنید، و عیسی تی برای درخواستھایتان دعا میوقکننده است؛ چرا کھ دلسردھم اش فکر کنید، کمی درباره
شوید. شما در نھایِت احترام، کمی دلسرد می ،»القدس را خواھد دادپدر آسمانِی شما، روح«فرماید: می
ً خواستھ« ً آن چیزی را من است. دیگری ام چیز البتھ کھ این خیلی خوب است، اما من واقعا واقعا
ً روحام، نخواھم کھ درخواستش کردهیم قدر روحانی باشیم کھ نگوییم آن مایلیمو  .»القدس راھ الزاما

کنیم: است. ما با خودمان فکر میبوده ھمین واقعاً ، اما در زندگی بیشتر ما، منظور بودهمنظورمان این 
القدس دعا نکردم، البتھ بسیار سپاسگزارم؛ ولی تقاضای برای ھدیۀ روحواقعاً راستش را بخواھید، من «

 پس منظور عیسی در اینجا چیست؟» خواھد دعایم مستجاب شود.شود؟ من واقعاً دلم میدعایم چھ می
 

 بخشدای کھ او بھ ما میھدیھ
 

 .شودمیالقدس در ما ساکن روح
توانیم در ھر موردی کھ دعا گردد کھ چرا میو در این مقطع، زیبایی این حقیقت برایمان مشخص می

 دربارۀ روحخواھم القدس است. میبخشد، روحبھ ما می خداای کھ یم؟ زیرا ھدیھکنیم، خاطرجمع باشمی
 دھد.خدا اعتماد ما را در دعا شکل می یندیشید، و اینکھ چگونھ روحخدا ب

 



ست کھ معنای این ا . بھ این حقیقت فکر کنیم. در اینجاشودمیالقدس در ما ساکن اول از ھمھ اینکھ، روح
کند. وقتی القدس را عطا مییابد. وقتی از خدا درخواستی داریم، او ھمواره در پاسخ، روحآیھ وسعت می

خواھیم، او آن کند. وقتی از خدا ھدایت میدھنده را بھ ما عطا میخواھیم، او آن تسلیاز خدا تسلی می
کند کھ کل حقیقت را بھ ما آن کسی را عطا می او ،ھستیمحقیقت  جویایکند. وقتی ھادی را بھ ما عطا می

کند. وقتی از خدا خواھیم، او روح حکمت را بھ ما عطا میآموزد. وقتی از خدا حکمت میبھ ما می
چیز القدس، بھ ما ھمھکند. او با بخشیدن روحخواھیم، او روح قوت را بھ ما عطا میقدرت و قوت می

 دھد.می
 

کند، بخشد، یا کمی ھدایت نمیآید، صرفاً ما را کمی تسلی نمیبرای ما پیش میاو در شرایط خاصی کھ 
اش و زیبایی شود.القدس در ما ساکن میروح بخشد.بلکھ خودش را بھ ما می ؛بخشدیا کمی قدرت نمی

 و خدا کھ پدر شما نید، از خدا چیزھای نیکو بخواھید.کفرماید وقتی دعا میعیسی میست کھ ا اینجا
بخشد؛ بلکھ خودش را بھ شما عطا خواھد نمود. او آن چیز نیکو ست، صرفاً شما را چیزھای نیکو نمیا

 شوند.را بھ شما خواھد بخشید؛ آن شخص نیکو کھ ھمۀ چیزھای نیکو از دست او جاری می
 

جمان دعا بخشد. ما برای مایحتادھنده را میطلبیم، و او بھ ما نعمتتصویر این است. ما از او نعمت می
این است کھ بھ حضور خدا بروید و از او پول  مانندبخشد. کنیم، او بھ ما منبع و سرچشمھ را میمی

دھم؛ در عوض، راستش بھ تو پول نمی«وید: بگو او » خدایا، کمی پول الزم دارم.«درخواست کنید: 
را  دھنده؛ نعمتیابیمنمی ما نعمت» بخشم. مشکلی نیست اگر بانک را بھ تو بدھم؟بانک را بھ تو می

د. وقتی گردمی عطابلکھ منبع و سرچشمۀ ھمۀ داراییھا بھ ما  شود،صرفاً مایحتاجمان فراھم نمی .یمبیامی
 شود.گیریم؛ بلکھ بانک، و ھمۀ سرمایۀ او بھ ما بخشیده میرویم، فقط پول نمیبھ حضور خدا می

 
ھ حضور خدای این جھان ھستی برویم و بگوییم: خواھد بحال بھ این فکر کنید کھ چقدر شھامت می

خواھم فقط در این در این موقعیتی کھ قرار دارم، تسلی بیابم؛ نمیفقط خواھم راستش خدایا، نمی«
خواھم. موقعیتی کھ ھستم، راھنمایی بشوم. من فقط برای پشت سر گذاشتن این موقعیت، قدرت نمی

خواھم ا در کنترل داری؛ اگر برایت مشکلی نیست، فقط میچیز ردانم کھ تو کل جھان ھستی و ھمھمی
افتضاحی ھستم، ضایع و دانم کھ آدم آیی تا در من ساکن شوی؟ میبیایی و در من زندگی کنی؛ قبول؟ می

. امکان دارد در من بمانیو دایم خواھم ھمیشھ ام این است کھ بیایی و در من زندگی کنی، میاما خواستھ
ای بھ اصطالح خواھد؛ و بھ گونھت میجسارصحبت کردن خیلی  گونھاین است کھ اینمنظورم » بیایی؟

اما این دقیقاً ھمان چیزی است کھ عیسی دربارۀ دعا بھ طور نیست؟ است، ایناز گلیم فراتر گذاشتن را پا 
ً خواستھدھد. وقتی بھ درگاه خدا دعا میما تعلیم می کند؛ او ھایمان را برآورده نمیکنیم، او صرفا

اسباب و وسایل و گرایمان، انسانھایی والھ و شیدای بخشد. ما در فرھنگ مادیالقدس را بھ ما میروح
؛ بلکھ خوِد خدا بھ ما بخشیده خواھیماین چیزھا را نمیکنیم، وقتی دعا می حال آنکھ ھستیم. چیزھای مادی

تک چیزھایی کھ در مسیر تکسازد تا شود، و ما را قادر میالقدِس خدا در ما ساکن میروح ؛شودمی
 برداریم. مایم، گابرایشان دعا کرده

 



 بخشدالقدس ما را قوت میروح
 

شود، بلکھ ما را شود؛ و نھ تنھا در ما ساکن میالقدس در ما ساکن میانگیز است. روحشگفتاین حقیقتی 
 بخشد.قوت می

 
آگاھی داشتند. خودتان را در  کھ دربارۀ روح خدا فتگبیندیشید. عیسی با شاگردانی سخن میمھم بھ این 

جھان ھستی را شکل داد. آنھا  وح خدادانستند کھ رآنھا می. شناختندرا میجای آنھا بگذارید کھ عھدعتیق 
کھ روح خدا جھان  کنندعنوان میآیات اطالع داشتند. ھمۀ این  ۴٠؛ و اشعیا ٣٣:۴؛ ایوب ١:٢از پیدایش 

القدس آن کسی است کھ ھستی را بھ وجود آورد، کھ سطح آبھا را فرا گرفت. روحخدا  را شکل داد. روح
 ایق در عھدعتیق آگاه بودند.ما را حیات بخشید. پس آنھا از این حق

 
القدس . روحکھ در سراسر عھدعتیق، انبیا و پادشاھان را ھدایت نمود القدس بوددانستند این روحھا میآن

ای چون اشعیا، ارمیا، حزقیال، القدس بود کھ بر مردان برجستھ. این روحبر داوود و سلیمان قرار داشت
القدس بود نمود. این روحکھ آنھا را برای نبوت کردن مجھز می القدس بودو زکریا قرار داشت. این روح

 کھ عیسی را مسح و رھبری نمود.
 

القدس بر مسیح موعود خواھد بود، و او را مسح خواھد نمود تا را بھ یاد دارید؟ روح ۶١اشعیا فصل 
و  کندمیقول از این آیات نقل  ۴دلیل است کھ عیسی در لوقا فصل  بشارت دھد. بھ ھمینرا فقیران 

القدس دھد کھ روحبارھا و بارھا بھ ما نشان می ۴لوقا در فصل » روح خداوند بر من است.«فرماید: می
القدس بود کھ عیسی را القدس حضور داشت. این روحگرفت، روحبر عیسی بود. وقتی عیسی تعمید می

القدس بود کھ برد. این روحپیش می القدس بود کھ عیسی مسیح رابھ بیابان برد تا وسوسھ شود. این روح
 کلیسا را متولد کرد.

 
ند کھ روزی فرا خواھد رسید کھ فتگدر عھدعتیق در این باره سخن می ٣۶؛ و حزقیال ٣٢-٢:٢٨یوئیل 

تحقق وعدۀ  ٢. اعمال رسوالن فصل نازل خواھد کردخدا روح خود را بر قومش کھ کلیسا نام دارد، 
 را قدرتتا در قوم خدا ساکن شود، و آنھا  آیدباشد. روح خدا میمی ٣۶صل ؛ و حزقیال ف٢یوئیل فصل 

بخشد تا بھ زبانھای مختلف صحبت کنند، و پیغام انجیل را بھ ھمۀ امتھای حاضر اعالم نمایند. این 
 القدس بود کھ کلیسا را متولد نمود.روح

 
اش را داده بود، ھمان روح القدس کھ خدا در سراسر عھدعتیق وعدهفرماید ھمان روححال، عیسی می

و جھان ھستی را بھ وجود آورد، ھمان روح کھ بر مردان و زنانی  کھ سطح آبھا را فرا گرفتھ بودخدا 
ا را بھ کار یر آنھقرار داشت کھ بھ خدا توکل داشتند و ابزاری در دست خدا بودند، و خدا بھ طور چشمگ

القدس کھ در سراسر عھدعتیق شاھدش بودید، اکنون ست. ھمان روحا از آِن شما گرفت، ھمان روح
خانمھا و آقایان، آیا متوجھ ھستید کھ در عیسی مسیح،  .کنیدحضورش را در سراسر عھدجدید مشاھده می

 چیز.بخشد؛ ھمھچیز میھمھ القدس است کھ بھ فرزندان خداست؟ این روحا از آِن شما القدسروح



 
رسد، مینبھ نظر جملۀ چندان واضحی بخشد، چیز میالقدس بھ فرزندان خدا؛ بھ ما ھمھکھ روحنکتھ  این

تان از چیزی نام ببرید کھ توانید در طی زندگی مسیحیاما حقیقت دارد. شما کھ پیرو مسیح ھستید، نمی
را نام ببرید کھ غیر از این باشد. این واقعیت  موردوانید یک تخدا نباشد. نمی روح عملکردنتیجۀ مستقیم 

است. بوده القدس کار روح ١۶مان آوردید نیز طبق یوحنا فصل ای مسیحکھ بھ گناھانتان ملزم شدید، و بھ 
اعتراف کنید، این است کھ بھ خداوندِی مسیح توانید تنھا راھی کھ می ١٢:٣بر اساس رسالۀ اول قرنتیان 

بخشد تا خداوند بودِن مسیح را القدس است کھ بھ شما توانایی میالقدس در شما کار کند. این روحروح
القدس است. وحرجانب ای کھ از آن برخوردارید، از ھر عطیھ ١٢رف شوید. طبق اول قرنتیان فصل معت

القدس در شما حثمرات رو ۵ق غالطیان فصل بالقدس پُر ھستید. طشما از روح ۵:١٨طبق افسسیان 
د. ھرگاه از خدا محبت، شادی، آرامش، صبر، مھربانی، نیکویی، ایمان، تواضع و پرھیزکاری نوجود دار

گیرند. فقط القدس سرچشمھ میھمھ از روحآیند؟ می جانب چھ کسیکنیم، ھمۀ اینھا از درخواست می
 این ثمرات را عطا نماید.ھمۀ القدس قادر است روح

 
ایستیم، و در مسیر شبیھ شدن بھ مسیح رشد این واقعیت کھ ما در مقابل گناه می ٣:١٨طبق دوم قرنتیان 

القدس است. این واقعیت کھ ما حتی بر گناه و مرگ قدرت داریم نیز از کنیم، ھمھ بھ خاطر روحمی
د؛ زیرا کھ ھیچ قصاص نیست بر آنانی کھ در مسیح عیسی ھستن: «٨:١القدس است. رومیان روح

). ھر ٢-٨:١(رومیان » شریعت روح حیات در مسیح عیسی، مرا از شریعت گناه و موت آزاد گردانید
است، جملگی کھ در مسیح داریم، ھر چیزی کھ در مسیر گاه برداشتِن ما با مسیح تأثیرگذار  نیکوییچیز 

 بخشد.چیز میالقدس بھ فرزندان خدا ھمھ. روحبھ روح خدا وابستھ است
 

 کنددعا میالقدس برای ما روح
القدس درخواست کنیم: شویم چرا حماقت است کھ در دعایمان ھر چیزی را بھ جز روححال، متوجھ می

تو را در کشمکشھای «فرماید: ست. خدا میا چیز در زندگی مسیحی ماالقدس شالوده و زیربنای ھمھروح
. من برایت چنین بخشید مخواھ ھد شد، و تو را توانو ساکن خواگذارم. حضورم در تات تنھا نمیزندگی

دھم. من با قدرتم در تو ساکن کنم. من بھ تو قوت، قدرت، تسلی، راھنمایی، و ھرچھ نیاز داری میمی
القدس بخشد؛ و سرانجام اینکھ روحالقدس ما را قوت میشود. روحالقدس در ما ساکن میروح» شوم.می

 کند.دعا میبرای ما 
 

، بھ این مکنی بیاندعا را جاِن کالِم  مرسیم. اگر بخواھیایم، بھ یک نکتھ میاکنون با توجھ بھ ھمۀ آنچھ گفتھ
ھایمان را تقاضا کنیم، و اینکھ رسیم کھ دعا بھ راستی بھ این معنی است کھ از خدا خواستھنکتھ می

رسد. آیا ا واقعاً بھ ھمین نقطھ میچیز برای ما و دیگران بھ خیر و خوبی پیش رود. دعای بیشتر مھمھ
فرماید کھ خواست خدا برای ھر یک می ٨:٢٨کنم چیز بدی باشد. رومیان این چیز بدی است؟ فکر نمی

چی؟ » انددارند، و بھ حسب ارادۀ او خوانده شدهبھ جھت آنانی کھ خدا را دوست می«از ما ھمین است: 
). قصد خدا خیریت شما، و ٨:٢٨(رومیان » باشندر میھمۀ چیزھا برای خیریت ایشان با ھم در کا«

 جالل خودش است؛ و این دو بر خالف ھم نیستند.



 
کنیم: نقل قول می ٨:٢٨ھمیشھ از رومیان  ، وشناسیمبھ خوبی میست کھ ما این آیھ را ا اش اینجازیبایی

تا چھ اندازه نقش  این آیھآیا متوجھ ھستید کھ در اما » .باشندھمۀ چیزھا برای خیریت در کار می«
باید، زیرا کھ آنچھ دعا کنیم، بھ طوری کھ می«فرماید: القدس اھمیت دارد؟ دو آیھ قبل از این میروح
)؛ و ٨:٢۶(رومیان » شود بیان کردھایی کھ نمیکند بھ نالھدانیم. لکن خود روح برای ما شفاعت مینمی
برای «(توجھ کنید) » داند، زیرا کھ اوست، فکر روح را میا کنندۀ دلھااو کھ تفحص«فرماید: می ٢٧آیۀ 

القدس پیوستھ بھ . این بدان معناست کھ روح)٨:٢٧(رومیان » کندمیمقدسان بر حسب ارادۀ خدا شفاعت 
ما  برایالقدس روح» بھ خیریت فرزندانت است بھ انجام برسان.را پدر، آنچھ «کند: نیابت از ما دعا می

 آورد.جا میالقدس این مھم را بھدانیم چگونھ دعا کنیم، روحکند. حتی وقتی نمیدعا می
 

مطابقت القدس دعای ما را با ارادۀ خدا دھد. روحمی مطابقترا  دعای ماالقدس ست کھ روحا و اینجا
د مطابق با ارادۀ خدا کند. ما چگونھ بایالقدس مطابق با ارادۀ خدا، برای مقدسان شفاعت می. روحدھدمی

القدس اعتماد کنید، از او تقاضا کنید تا دعایتان را تطبیق دھد. القدس بخواھید، بھ روحدعا کنیم؟ از روح
سازد، و در مسیر این ھماھنگ نمودن، زندگی ما را نیز القدس دعای ما را با ارادۀ خدا ھماھنگ میروح

ندگی ھر یک از ما انجام دھد، در نتیجۀ کار روح خدا در سازد. ھر کاری کھ خدا بخواھد در زتبدیل می
 نشیند.زندگی ما بھ ثمر می

 
کنید، و او آن شخص نیکو را از پدر چیزھای نیکو تقاضا می«فرماید: کنیم، عیسی میپس وقتی دعا می

رسالۀ افسسیان طبق ست کھ ا اش اینجابخشد؛ و زیباییالقدس را بھ شما میاو روح» کند.بھ شما عطا می
 کند.اند، زندگی میھمۀ آنانی کھ اعتماد خود را بر مسیح قرار دادهالقدس ھمین حاال در روح ١۴-١:١٣

کند. او در ما ساکن کنید؛ او در شما زندگی میالقدس تقاضا میاین شما نیستید کھ در وھلۀ اول از روح
القدس در ما ساکن روح» القدس است.کل روحبدن شما ھی«فرماید: می ٢٠-۶:١٨است. اول قرنتیان 

 است.
 

بھ ام برداشتن با خدا کھ پدرمان است را گخواھیم بچشیم، اگر میبھ فراوانی خواھیم مسیح را پس اگر می
القدس. ما نباید ؟ با روحنماییممان با چھ کسی ارتباط برقرار ، باید در زندگیتجربھ کنیمفراوانی 

القدس ت. روحاش با خدا بھ چھ شکل اسبی ببینیم کھ واقعاً مطمئن نیستیم رابطھی جانالقدس را شخصروح
 کند.بخشد، و برای ما دعا میاو ما را قوت می کند.در ما زندگی می

 
ام. من واقعاً بر این باورم کھ ، بارھا و بارھا با این آیات کلنجار رفتھھادر سراسر این مجموعھ موعظھ

ناشی از حس ترین چیزی کھ جایش در حال حاضر در کلیسای ما خالی است، آن دعای برجستھ
واقعیتی  ،است کھ در سراسر کتاب اعمال رسوالن شاھدش ھستیم. این جای خالی درماندگی و نیازی

شود. آنچھ خدا بارھا و بارھا در طی مطالعۀ انجیل لوقا عضای کلیسا محدود نمیاست کھ صرفاً بھ جمع ا
شود کھ بھ من نشان داده، این است کھ جای خالِی این مھم بھ این دلیل در اعضای کلیسا دیده می ١١فصل 



جایش در زندگی شخصِی شبان کلیسا خالی است. این مطالعھ مرا فروتن نمود، و باعث شد در حضور 
 آورد. انم بھ حضور خدازانو درمرا واقعاً مطالعھ این  ا زانو بزنم.خد

 
خدا خودش را بھ قوت در این کلیسا مکشوف سازد؛ کھ خود را بھ  خواست من این است کھ روح

و باعث شود  ی مکشوف سازد کھ رنگ و بوی شادابی و طراوت دارند،ھایھای نامعمول، و شیوهشیوه
دای قادر مطلق، ای عمل کنیم کھ عملکردمان جز بھ قوت روح خاید، و بھ گونھشیوۀ عملکرد ما تغییر نم

با ما را تا مردمانی باشیم بھ شدت نیازمند خدا، تا بھ حضورش نالھ کنیم، تا کھ  قابل توضیح نباشد.
اما نھ فقط در این مکان، چرا کھ ما از ساختمان  ر گیرد و ما را غرق حضورش گرداند.حضورش در ب

را چنان جمع کلیسا مان، گوییم؛ بلکھ خواستمان این است کھ حضور خدایمان در زندگیکلیسا سخن نمی
د؛ و این کلیسا از اساس و بنیان شو ترمتفاوت وززندگی ما از ریشھ و بنیان روز بھ ردر بر گیرد کھ 

ابیم تا بتوانیم از کلنجارھا و کشمکشھایی کھ در کلیسا با آنھا دست و پنجھ . باشد کھ قوت یگرددمتفاوت 
کنیم، عبور نماییم؛ و قوت یابیم تا انجیل فیض عیسی مسیح را تا دورترین نقاط جھان بشارت نرم می

 رساند.القدس خود فرمود کھ این مھم را در قومش بھ انجام میور کھ روحطدھیم؛ ھمان
 

طور کھ بھ شاگردانت تعلیم دادی، ما را ھم تعلیم دھی کھ دعا کنیم. ما باور داریم نیم ھمانکپدر، دعا می«
ای، قادر است بدون ھیچ درنگی، بیشتر از آنچھ حتی القدست بھ ما عطا کردهای کھ در روحاین ھدیھ

را اعتراف بتوانیم در دعایمان درخواست یا تصور کنیم را بھ انجام برساند. پس نیازمان بھ خودت 
کھ با تو و حضورت در ما احاطھ کنیم کھ ما را بھ کلیسایی تبدیل نمایی کنیم، و بھ درگاھت دعا میمی

حسی در رازگاھانمان، نجات بده. ما را از یکنواخت شده است. خدایا، ما را از ھر گونھ سردی و بی
بدیل کنیم، آزاد نما. خدایا، شدِن وقت دعا و پرستشمان، و از اینکھ دعا را بھ یک وظیفۀ مذھبی ت

و ھفتھ بھ ھفتھ تجربھ کنیم. ما را از  روز بھ روزخواھیم قدرت روحت را یخواھیم چنین باشیم. ما منمی
ما را بھ مردمانی تبدیل نما  ؛ وشود، نجات بدهدر دعا گریبانگیرمان میحتی سردی و یکنواختی کھ گاھی 

 ».ا در بر بگیری، و تو با حضورت ما رکھ شیفتۀ تو باشیم


