ﺷﺎھراه ﺣﯾﺎت :ﻗدرت از طرﯾق دﻋﺎ
اطﻣﯾﻧﺎن :آﯾﺎ ﺑﮫ او اﻋﺗﻣﺎد ﻣﯽﮐﻧﯾم؟
ﻟوﻗﺎ ١٣-١١:١١
در ﭼﻧد ﻣوﻋظﮥ ﮔذﺷﺗﮫ ،ﺑﺎ ﻣراﺟﻌﮫ ﺑﮫ ﮐﻼم ﺧدا درﺑﺎرۀ دﻋﺎ ﺻﺣﺑت ﮐردﯾم ،و ﺳﭘس زﻣﺎﻧﯽ را در دﻋﺎ
ﺳﭘری ﻧﻣودﯾم .اﮐﻧون ﻗﺻد دارم در اداﻣﮥ اﯾن ﻣﺳﯾر ،ﻣوﺿوع »اطﻣﯾﻧﺎن داﺷﺗن« در دﻋﺎ را ﺑررﺳﯽ ﮐﻧﯾم.
ﺗﺎ ﺑﮫ ﺣﺎل درﺑﺎرۀ ﺣس درﻣﺎﻧدﮔﯽ و اﺷﺗﯾﺎق و ﺟﺳﺎرت در دﻋﺎ ﺻﺣﺑت ﮐردهاﯾم .اﮐﻧون ﮐﮫ ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن اﯾن
ﺳری از ﻣطﺎﻟﻌﺎﺗﻣﺎن از اﻧﺟﯾل ﻟوﻗﺎ ١٣-١:١١ﻧزدﯾﮏ ﻣﯽﺷوﯾم ،ﻣﯽﺧواھم ﺑر ﻣوﺿوع »اطﻣﯾﻧﺎن داﺷﺗن«
ﺗﺄﻣل ﻧﻣﺎﯾﯾم .اﮔر واﻗﻌﺎ ً ﺑﺎ ھم ﺻﺎدق ﺑﺎﺷﯾم ،ﺣﺗﯽ ﺑﺳﯾﺎری از ﻣﺎ ﮐﮫ ﺳﺎﻟﮭﺎی ﺳﺎل اﺳت ﻣﺳﯾﺣﯽ ﺑودهاﯾم،
ﻣﻌﻣوﻻً ﺑﺎ ﻣﻘوﻟﮥ اطﻣﯾﻧﺎن داﺷﺗن در دﻋﺎ ﮐﻠﻧﺟﺎر ﻣﯽروﯾم .آﯾﺎ واﻗﻌﺎ ً ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﻣدﻋﯽ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ ﺑﺎ اطﻣﯾﻧﺎن دﻋﺎ
ﻣﯽﮐﻧﯾد؟ ﻣﯽﺧواھم ﺑﺎ ﺑررﺳﯽ اﯾن ﭼﻧد آﯾﮫ ،ﭘﺎﯾﮫ و اﺳﺎس اطﻣﯾﻧﺎﻧﻣﺎن را از ﻧظر ﺑﮕذراﻧﯾم.
ﭘﺎﯾﮫ و اﺳﺎس اطﻣﯾﻧﺎن ﻣﺎ در دﻋﺎ دو ﺟﻧﺑﮫ دارد
ﻣن ﻓﮑر ﻣﯽﮐﻧم ﭘﺎﯾﮫ و اﺳﺎس اطﻣﯾﻧﺎن ﻣﺎ در دﻋﺎ دو ﺟﻧﺑﮫ دارد .اول اﯾﻧﮑﮫ ،اﺳﺎس اطﻣﯾﻧﺎن ﻣﺎ در ﺧداﯾﯽ
اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ درﮔﺎھش دﻋﺎ ﻣﯽﮐﻧﯾم؛ و دوم ،در ھدﯾﮫای اﺳت ﮐﮫ او ﺑﮫ ﻣﺎ ﻣﯽﺑﺧﺷد .ﭘس اﮐﻧون ﻣﯽﺧواھﯾم در
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ در اﺧﺗﯾﺎر دارﯾم ،ﺑر ﻣﺑﻧﺎی آﯾﺎت ﻣورد ﻧظرﻣﺎن ،اﯾن دو ﺟﻧﺑﮫ را ﺑررﺳﯽ ﻧﻣﺎﯾﯾم :ﺧداﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ
درﮔﺎھش دﻋﺎ ﻣﯽﮐﻧﯾم ،و ھدﯾﮫای ﮐﮫ او ﺑﮫ ﻣﺎ ﻣﯽﺑﺧﺷد .ﻣﯽﺧواھم در اﻧﺗﮭﺎ اﺑﮭﺎﻣﯽ در راﺑطﮫ ﺑﺎ اﯾن ﻣﻘوﻟﮫ
ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻣﺎﻧد .ﭘس ﺑﮫ ﻣﻧظور آﻧﮑﮫ ﻣوﻋظﮫھﺎی ﻗﺑل را ﻣروری ﮐرده ﺑﺎﺷﯾم ،ﮐل آﯾﺎت را ﻣﯽﺧواﻧﯾم ،ﺗﺎ ﺑﮫ ﺳﮫ
آﯾﮥ آﺧری ﺑرﺳﯾم ﮐﮫ ﻗﺻد ﺑررﺳﯽﺷﺎن را دارﯾم .ﻟوﻗﺎ :١:١١
و ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ او در ﻣوﺿﻌﯽ دﻋﺎ ﻣﯽﮐرد ،ﭼون ﻓﺎرغ ﺷد ،ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﮔرداﻧش ﺑﮫ وی ﮔﻔت» :ﺧداوﻧدا،
دﻋﺎ ﮐردن را ﺑﮫ ﻣﺎ ﺗﻌﻠﯾم ﻧﻣﺎ ،ﭼﻧﺎن ﮐﮫ ﯾﺣﯾﯽ ﺷﺎﮔردان ﺧود را ﺑﯾﺎﻣوﺧت «.ﺑدﯾﺷﺎن ﮔﻔت» :ھرﮔﺎه دﻋﺎ ﮐﻧﯾد،
ﮔوﯾﯾد :ای ﭘدر ﻣﺎ ﮐﮫ در آﺳﻣﺎﻧﯽ ،ﻧﺎم ﺗو ﻣﻘدس ﺑﺎد .ﻣﻠﮑوت ﺗو ﺑﯾﺎﯾد .ارادۀ ﺗو ﭼﻧﺎن ﮐﮫ در آﺳﻣﺎن اﺳت ،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
ﻗرضدار ﺧود را ﻣﯽﺑﺧﺷﯾم؛ و ﻣﺎ را در آزﻣﺎﯾش ﻣﯾﺎور ،ﺑﻠﮑﮫ ﻣﺎ را از ﺷرﯾر رھﺎﯾﯽ ده «.و ﺑدﯾﺷﺎن ﮔﻔت:
ﮐﯾﺳت از ﺷﻣﺎ ﮐﮫ دوﺳﺗﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،و ﻧﺻف ﺷب ﻧزد وی آﻣده ،ﺑﮕوﯾد» :ای دوﺳت ،ﺳﮫ ﻗرص ﻧﺎن ﺑﮫ
ﻣن ﻗرض ده .ﭼون ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از دوﺳﺗﺎن ﻣن از ﺳﻔر ﺑر ﻣن وارد ﺷده ،و ﭼﯾزی ﻧدارم ﮐﮫ ﭘﯾش او ﮔذارم«.
ﭘس او از اﻧدرون در ﺟواب ﮔوﯾد» :ﻣرا زﺣﻣت ﻣده ،زﯾرا ﮐﮫ اﻻن در ﺑﺳﺗﮫ اﺳت ،و ﺑﭼﮫھﺎی ﻣن در
رﺧﺗﺧواب ﺑﺎ ﻣن ﺧﻔﺗﮫاﻧد ،ﻧﻣﯽﺗواﻧم ﺑرﺧﺎﺳت ،ﺗﺎ ﺑﮫ ﺗو دھم «.ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﯽﮔوﯾم ھرﭼﻧد ﺑﮫ ﻋﻠت دوﺳﺗﯽ
ﺑرﻧﺧﯾزد ﺗﺎ ﺑدو دھد ،ﻟﯾﮑن ﺑﮫ ﺟﮭت ﻟﺟﺎﺟت ]ﺟﺳﺎرت[ ﺧواھد ﺑرﺧﺎﺳت ،و ھر آﻧﭼﮫ ﺣﺎﺟت دارد ،ﺑدو
ﺧواھد داد .و ﻣن ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﯽﮔوﯾم ﺳوال ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ داده ﺧواھد ﺷد؛ ﺑطﻠﺑﯾد ﮐﮫ ﺧواھﯾد ﯾﺎﻓت؛ ﺑﮑوﺑﯾد ﮐﮫ
ﺑرای ﺷﻣﺎ ﺑﺎزﮐرده ﺧواھد ﺷد .زﯾرا ھر ﮐﮫ ﺳوال ﮐﻧد ،ﯾﺎﺑد؛ و ھر ﮐﮫ ﺑطﻠﺑد ،ﺧواھد ﯾﺎﻓت؛ و ھر ﮐﮫ ﮐوﺑد،
ﺑرای او ﺑﺎزﮐرده ﺧواھد ﺷد )اﮐﻧون ﺑﮫ آﯾﺎﺗﯽ ﻣﯽرﺳﯾم ﮐﮫ اﻣروز ﻗﺻد ﺑررﺳﯽﺷﺎن را دارﯾم (.و ﮐﯾﺳت از
ﺷﻣﺎ ﮐﮫ ﭘدر ﺑﺎﺷد و ﭘﺳرش از او ﻧﺎن ﺧواھد ،ﺳﻧﮕﯽ ﺑدو دھد؟ ﯾﺎ اﮔر ﻣﺎھﯽ ﺧواھد ،ﺑﮫ ﻋوض ﻣﺎھﯽ ،ﻣﺎری

ﺑدو ﺑﺧﺷد؟ ﯾﺎ اﮔر ﺗﺧمﻣرﻏﯽ ﺑﺧواھد ،ﻋﻘرﺑﯽ ﺑدو ﻋطﺎ ﮐﻧد؟ ﭘس اﮔر ﺷﻣﺎ ﺑﺎ آﻧﮑﮫ ﺷرﯾر ھﺳﺗﯾد ،ﻣﯽداﻧﯾد
آﺳﻣﺎﻧﯽ ﺷﻣﺎ ،روحاﻟﻘدس را ﺧواھد داد ،ﺑﮫ
ﭼﯾزھﺎی ﻧﯾﮑو را ﺑﮫ اوﻻد ﺧود ﺑﺎﯾد داد ،ﭼﻧد ﻣرﺗﺑﮫ زﯾﺎدﺗر ،ﭘدر
ِ
ھر ﮐﮫ از او ﺳوال ﮐﻧد )ﻟوﻗﺎ .(١٣-١:١١
اﯾن آﯾﺎت طوﻻﻧﯽ ھﺳﺗﻧد؛ ﭘس ﺑﮫ ﺳرﻋت از آﻧﮭﺎ ﻣﯽﮔذرﯾم ﺗﺎ ﺑﮫ ﺳﮫ آﯾﮥ آﺧر ﺑرﺳﯾم .ﻣﯽﺧواھم ﺧداﯾﯽ را ﮐﮫ
ﺑﮫ درﮔﺎھش دﻋﺎ ﻣﯽﮐﻧﯾد ،و ھدﯾﮫای را ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﯽﺑﺧﺷد ،از ﻧظر ﺑﮕذراﻧﯾد.
ﺧداﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ درﮔﺎھش دﻋﺎ ﻣﯽﮐﻧﯾم
ﺧدا ﭘدر اﺳت.
اول از ھﻣﮫ اﯾﻧﮑﮫ ،ﺧداﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ درﮔﺎھش دﻋﺎ ﻣﯽﮐﻧﯾم ،ﺧدای ﭘدر اﺳت .ﻋﯾﺳﯽ از اﺑﺗدا ﺗﺎ اﻧﺗﮭﺎی اﯾن آﯾﺎت
ﻗﺻد دارد اﯾن ﺣﻘﯾﻘت را ﺑﮫ ﺷﺎﮔرداﻧش ﺗﻌﻠﯾم دھد .اﯾن ﺣﻘﯾﻘت ﯾﮏ رﮐن اﺳﺎﺳﯽ اﺳت .ﻋﯾﺳﯽ ﻣﯽﻓرﻣﺎﯾد
دﻋﺎﯾﺗﺎن را اﯾنﮔوﻧﮫ آﻏﺎز ﮐﻧﯾد» :ای ﭘدر ﻣﺎ ﮐﮫ در آﺳﻣﺎﻧﯽ ،ﻧﺎم ﺗو ﻣﻘدس ﺑﺎد «.ﺳﭘس در آﯾﺎت ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ
ﺑودن ﺧدا
ﺑودن ﺧدا ﺑﮫ ﭼﮫ ﻣﻌﻧﺎ اﺳت .ﭘس در اﯾﻧﺟﺎ ﯾﮏ ﺗﺄﮐﯾد وﺟود دارد .ﭘدر
ﺗوﺿﯾﺢ ﻣﯽدھد ﮐﮫ ﭘدر
ِ
ِ
ﺑرای ﻣﺎ اﻣری ﭘﯾﭼﯾده و ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ھﺿم ﺑﮫ ﻧظر ﻧﻣﯽرﺳد .ﯾﻌﻧﯽ اﯾنطور ﻧﯾﺳت ﮐﮫ وﻗﺗﯽ ﺧدا ﭘدر ﺧطﺎب
ﻣﯽﺷود ،ﺑﮫ ﻧﺎﮔﮭﺎن ﺗوﺟﮭﻣﺎن ﺟﻠب ﺷود و ﺑﮕوﯾﯾم» :ﭘدر! ﻣﮕر ﻣﯽﺷود؟« اﻣﺎ ﺑرای ﺷﺎﮔردان در آن ﻣﻘطﻊ
ﭼﻧﯾن ﺣﺳﯽ وﺟود داﺷت:
آن ﺷﺎﮔردان ﻋﮭدﻋﺗﯾق را ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ ﻣﯽﺷﻧﺎﺧﺗﻧد .وﻗﺗﯽ ﺑﮫ ﻋﮭدﻋﺗﯾق ﺑﺎزﻣﯽﮔردﯾد ،ﻣﺗوﺟﮫ ﻣﯽﺷوﯾد ﮐﮫ ﻓﻘط
ﭘﺎﻧزده ﺑﺎر ﺧدا ﭘدر ﺧطﺎب ﺷده اﺳت؛ ﻓﻘط ﭘﺎﻧزده ﺑﺎر .و در ھﯾﭻﯾﮏ از آن ﭘﺎﻧزده ﺑﺎر ،ﻋﻧوان ﻧﺷده ﮐﮫ ﺧدا
را در دﻋﺎ ﭘدر ﺧطﺎب ﮐﻧﯾم .ﭘس اﯾن ﺗﺻوﯾری ﮐﺎﻣﻼً ﺟدﯾد اﺳت .ﻓﻘط در اﻧﺟﯾﻠﮭﺎ؛ ﯾﻌﻧﯽ در ﻣﺗﯽ ،ﻣرﻗس،
ﻟوﻗﺎ ،و ﯾوﺣﻧﺎ ،ﺻد و ﺷﺻت و ﭘﻧﺞ ﺑﺎر ،ﺧدا ﭘدر ﺧطﺎب ﺷده اﺳت .در واﻗﻊ ﺑﮫ ﺟز ﯾﮏ ﻣورد ،در ﺻد و
ﺷﺻت و ﭼﮭﺎر ﻣورد دﯾﮕر ،ﻋﯾﺳﯽ در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﺷﺎﮔرداﻧش ،از ﭘدرش ﺳﺧن ﻣﯽﮔوﯾد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،در ﺧدﻣت
ﻋﯾﺳﯽ ﺑﺎ ﺷﺎﮔرداﻧش ﺑﮫ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﻋﺗﻣﺎد ﺧود را ﺑر ﻋﯾﺳﯽ ﻗرار داده و ﭘﯾروان او ھﺳﺗﻧد ،اﯾن ﺣق و اﻣﺗﯾﺎز
و اﻓﺗﺧﺎر داده ﺷده ﮐﮫ ﺑﺗواﻧﻧد ﺧدا را ﭘدر ﺑﺧواﻧﻧد .ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ،وﻗﺗﯽ ﺑﺎ ﺧدا ﯾﺎ درﺑﺎرۀ ﺧدا ﺻﺣﺑت
ﻣﯽﮐﻧﯾم ،اﯾنﮔوﻧﮫ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﯾﮏ ﺳری واژﮔﺎن و اﺻطﻼﺣﺎت اﻟﮭﯾﺎﺗﯽ و ﻣﻘدسﻣﺄﺑﺎﻧﮫ را ﭘﺷت ھم ردﯾف
ﮐﻧﯾم .وﻗﺗﯽ ﺑﮫ ﺣﺿور ﺧدا ﻣﯽآﯾﯾم ،ﻧﻣﯽﮔوﯾﯾم» :ﺧدای ﻗﺎدر ﻣطﻠق ،ﺧدای ﺧداﯾﺎن ،ﺧﺎﻟق ھراساﻧﮕﯾز اﯾن
ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ!« ﻣﺎ ﺑﮫ ﺣﺿور ﺧدا ﻣﯽآﯾﯾم و او را »ﭘدر ،ﺑﺎﺑﺎ« ﺧطﺎب ﻣﯽﮐﻧﯾم .ﻋﯾﺳﯽ اﯾن ﺗﺻوﯾر
ﺷﮕﻔتاﻧﮕﯾز را ﺑﮫ ﺷﺎﮔرداﻧش ﻧﺷﺎن داد .راﺑطﮥ آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﺧدا ،راﺑطﮥ ﭘدر و ﻓرزﻧد ﺑود.
ﻣﺎ ﻧﯾز وﻗﺗﯽ دﻋﺎ ﻣﯽﮐﻧﯾم ،ﺑﺎﯾد ھﻣﯾن ﺗﺻوﯾر را ﺑﮫ ﯾﺎد داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم؛ ﭼرا ﮐﮫ اﮔر واﻗﻌﺎ ً ﺑﺎ ﺧودﻣﺎن ﺻﺎدق
ﺑﺎﺷﯾم ،ﻣﺎ ھم ﺗﻣﺎﯾل دارﯾم ﮐﮫ وﻗﺗﯽ دﻋﺎ ﻣﯽﮐﻧﯾم ،ﮔﺎھﯽ ﺑﮫ ﮔوﻧﮫای ﺑﮫ ﺧدا ﻧزدﯾﮏ ﺷوﯾم ﮐﮫ اﻧﮕﺎر ﻣﺎ ﭘدر
ھﺳﺗﯾم و او ﻓرزﻧد ﻣﺎ اﺳت .اﻧﮕﺎر ﻣﺎ ﺑﮭﺗر از او ﻣﯽداﻧﯾم ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ اﻣور ﺧﺎﻧﮫ را اداره ﮐﻧﯾم .اﻧﮕﺎر
ﻣﯽﺗواﻧﯾم ﺳرﻧﺦھﺎﯾﯽ ﺑﮫ او ﺑدھﯾم ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ اﯾن ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ را اداره ﮐﻧد ،ﭼرا ﮐﮫ ﮔوﯾﯽ در ﺑرﺧﯽ ﻣوارد
ﺧراﺑﮑﺎری ﮐرده ،و در ﺑرﺧﯽ ﻣوارد دﻗﯾﻘﺎ ً ﻣﺛل ﻣﺎ ﻋﻣل ﻧﻣﯽﮐﻧد.

ﺣﺗﯽ در ﮐﻠﯾﺳﺎ ﻧﯾز اﯾن ﺳوءﺗﻌﺑﯾر راﯾﺞ وﺟود دارد ﮐﮫ وﻗﺗﯽ دﻋﺎ ﻣﯽﮐﻧﯾم ،ھدف از دﻋﺎﯾﻣﺎن اﯾن اﺳت ﮐﮫ
ﺧدا را ﮐﻧﺗرل ﮐﻧﯾم .ﺗﻧﮭﺎ ﻣﺷﮑل اﯾﻧﺟﺎ اﺳت ﮐﮫ اﮔر ﻣﯾﻠﯾوﻧﮭﺎ ﻣﺳﯾﺣﯽ در ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن ،ﺑﺎ درک و ﺑﯾﻧش
ﻣﺣدودﺷﺎن ،و اﻧﮕﯾزهھﺎی در ھم و ﺑر ھﻣﺷﺎن ﺧدا را ﮐﻧﺗرل ﮐﻧﻧد ،در واﻗﻊ ارادۀ ﺧدا را در ﮐﻧﺗرل
ﻣﯽﮔﯾرﻧد ،آنﮔﺎه ﭼﮫ ﭼﯾزی ﻣﯽﺗواﻧد دﻧﯾﺎ را ﺣﻔظ ﮐﻧد ﺗﺎ ﺑﺎ اوﻟوﯾﺗﮭﺎی اﺷﺧﺎص در ﮔوﺷﮫ و ﮐﻧﺎر ﺟﮭﺎن،
ھزاران ھزار ﺗﮑﮫ ﻧﺷود؟ اﮔر ارادۀ ﺧدا در ﮐﻧﺗرل ﻣن اﺳت ،ﭘس آﯾﺎ اﯾن ﻣرا ﺧدا ﻧﻣﯽﺳﺎزد؟
روش و ﻋﻣﻠﮑرد دﻋﺎ اﯾن ﻧﯾﺳت .او ﭘدر ﻣﺎ اﺳت ،و وﻗﺗﯽ ﺑﮫ درﮔﺎھش دﻋﺎ ﻣﯽﮐﻧﯾم ،ﺑﮫ ﺣﺿور ﭘدر
ﻣﯽروﯾم .ﻣﺎ در اﺻل ،دو ﻧﮑﺗﮫ را ﺗﺻدﯾق ﻣﯽﮐﻧﯾم .ﻣورد اول اﯾﻧﮑﮫ ،ﻣﺎ او را ﺗﮑرﯾم ﻧﻣوده ،و در ﻣﻘﺎﺑﻠش
ﺳر ﺗﻌظﯾم ﻓرود ﻣﯽآورﯾم .ﻣﺎ اﯾن واﻗﻌﯾت را اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻧﯾم ﮐﮫ او در ﮐﻧﺗرل اﺳت ،و او ﺣﺎﮐم ﻣطﻠق اﺳت.
ﻣﺎ در اﯾن ﺑﺎره ﺻﺣﺑت ﮐردهاﯾم؛ در ﻣوﻋظﮥ ﻗﺑل در اﯾن ﺑﺎره ﺻﺣﺑت ﮐردﯾم .اﯾن ﺧدا اﺳت ﮐﮫ ھﻣﮫﭼﯾز را
در ﮐﻧﺗرل دارد ،ﻧﮫ ﻣﺎ .او ﭘدر ﻣﺎ اﺳت؛ و ﻣﺎ ﻧﮫ ﻓﻘط او را ﺗﮑرﯾم ﻧﻣوده و ﺣرﻣﺗش ﻣﯽﻧﮭﯾم ،ﺑﻠﮑﮫ از
راﺑطﮫﻣﺎن ﺑﺎ او ﻟذت ﻣﯽﺑرﯾم .اﯾن ﺻﻣﯾﻣﯾت ،و اﯾن واﻗﻌﯾت ﮐﮫ ﺑﮫ درﮔﺎه ﺧدا در ﻣﻘﺎم ﭘدرﻣﺎن دﻋﺎ ﻣﯽﮐﻧﯾم،
ﺣﻘﯾﻘﺗﯽ ﺣﯾرتاﻧﮕﯾز اﺳت .ﺑﮫ اﯾن ﺣﻘﯾﻘت ﺑﯾﻧدﯾﺷﯾم.
ﺧﺎﻧﻣﮭﺎ و آﻗﺎﯾﺎن ،ﺷﻣﺎﯾﯽ ﮐﮫ اﻋﺗﻣﺎد ﺧود را ﺑر ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺳﯾﺢ ﻗرار دادهاﯾد ﺗﺎ ﺷﻣﺎ را از ﮔﻧﺎھﺎﻧﺗﺎن ﻧﺟﺎت
ﺑﺧﺷد ،ﺷﻣﺎ ﺑﺎ ﺧﺎﻟق ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ راﺑطﮫای ﺻﻣﯾﻣﺎﻧﮫ دارﯾد .در اﯾن ﺣﻘﯾﻘت ﺗﺄﻣل ﮐﻧﯾد .ﺷﻣﺎ ﺑﺎ ﺧﺎﻟق ﺟﮭﺎن
ھﺳﺗﯽ ﺻﻣﯾﻣﯽ ھﺳﺗﯾد .ﮐﺳﯽ ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﮫ اﯾن ﺣﻘﯾﻘت آﻣﯾن ﺑﮕوﯾد؟ آﯾﺎ از اﯾن واﻗﻌﯾت ھﯾﺟﺎنزده ھﺳﺗﯾم؟ ﺷﻣﺎ
ﺑﺎ ﺧﺎﻟق ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ ﺻﻣﯾﻣﯽ ھﺳﺗﯾد .ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﺣﺿور اﯾن ﺧدا ﻣﯽآﯾﯾد ،و اﯾن اﻣﺗﯾﺎز را دارﯾد ﮐﮫ او را ﭘدر
ﺧطﺎب ﮐﻧﯾد .ﺑﮫ ھﯾﺟﺎن ﺑﯾﺎﯾﯾد! ﻣﺎ ﺑﺎ او ﺻﻣﯾﻣﯽ ھﺳﺗﯾم .ﻣﺎ او را ﺗﮑرﯾم ﻣﯽﮐﻧﯾم ،و از راﺑطﮫﻣﺎن ﺑﺎ او ﻟذت
ﻣﯽﺑرﯾم.
ﻣﺎ ﻓرزﻧد ھﺳﺗﯾم
ﺧدا ﭘدر اﺳت و ﻣﺎ ﻓرزﻧداﻧش ھﺳﺗﯾم .ﻋﯾﺳﯽ در اﯾﻧﺟﺎ اﯾن ﺗﺻوﯾر ﻏﺎﻟب را ﺑﮫ ﻣﺎ ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھد .ﺧدا ﭘدر
اﺳت و ﻣﺎ ﻓرزﻧداﻧش ھﺳﺗﯾم .ﻋﯾﺳﯽ در اﯾن آﯾﺎت ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ،ﭘدران زﻣﯾﻧﯽ را ﺑﺎ ﭘدر آﺳﻣﺎﻧﯽ ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﻣﯽﮐﻧد .او
ﺑﮫ ﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﻣﯽﮐﻧد ﺗﺎ ﻣﺗوﺟﮫ ﺷوﯾم ﺑﮫ درﮔﺎه ﭼﮫ ﭘدری دﻋﺎ ﻣﯽﮐﻧﯾم.
و در اﯾن ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ،از ﯾﮏ اﺳﺗدﻻل ﺑﮫ اﺳﺗدﻻﻟﯽ ﮔﺳﺗردهﺗر ﻣﯽرﺳد» :اﮔر ﭘدران زﻣﯾﻧﯽ ﭼﻧﯾن ھﺳﺗﻧد ،ﭘس
ﭼﻧد ﻣرﺗﺑﮫ زﯾﺎدﺗر ﺧدا اﯾنﮔوﻧﮫ اﺳت «.ﭼﻧد ﻣرﺗﺑﮫ زﯾﺎدﺗر؟ ﻋﯾﺳﯽ در اﯾﻧﺟﺎ اﯾن ﻋﺑﺎرت ﺑرﺟﺳﺗﮫ را ﺑﮫ ﻣﺎ
ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھد .ﻣﯽﺧواھم در اﯾن ﻣﮭم ﺗﺄﻣل ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﺧدا در ﻣﻘﺎم ﭘدر ﻣﺎ ﮐﯾﺳت؛ و اﯾن ﺣﻘﯾﻘت ،ﺑﮫ ﭼﮫ ﺷﮑﻠﯽ
در دﻋﺎ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ اطﻣﯾﻧﺎﻧﯽ ﺷﮕﻔتاﻧﮕﯾز ﻣﯽﺑﺧﺷد .در اﺻل ،او ﻣﯽﻓرﻣﺎﯾد» :ﺑﻠﮫ ،ﺷﻣﺎ ﺑﮫ راﺑطﮫھﺎی ﭘدران و
ﻓرزﻧداﻧﺷﺎن در اﯾن دﻧﯾﺎ ﺑﻧﮕرﯾد «.ﻗﺎﻋده اﯾن اﺳت :ﭘدران ﺑﮫ ﻓﮑر ﻓرزﻧداﻧﺷﺎن ھﺳﺗﻧد؛ ﻣﺎ اﯾن را ﻣﯽداﻧﯾم.
ﭘدران ﺑﮫ ﻓﮑر ﻓرزﻧداﻧﺷﺎن ھﺳﺗﻧد .ﻣﻌﻣوﻻً اﯾن ﺗﺻوﯾر را در ذھن دارﯾم ،ھرﭼﻧد ﺑدﯾﮭﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺣدس
ﻣﯽزﻧم ﺑﺳﯾﺎری از ﻣﺎ در ﺧﺎﻧوادهھﺎﯾﻣﺎن ﭼﻧﯾن ﺗﺻوﯾری را ﻧدﯾدهاﯾم؛ اﻣﺎ ﻣﻌﻣوﻻً رﺳم ﺑر اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﭘدران

ﺑﮫ ﻓﮑر ﻓرزﻧداﻧﺷﺎن ھﺳﺗﻧد ،و از اﯾن ﺗوﺟﮫ و ﻣراﻗﺑت ﺧﺷﻧودﻧد .ﻣﺛل ھر ﭘدر زﻣﯾﻧﯽ ،اﮔر ﭘﺳرم ﻧزدم ﺑﯾﺎﯾد
و از ﻣن ﻣﺎھﯽ ﺑﺧواھد ،ﺑﮫ او ﻣﺎر ﻧﻣﯽدھم .اﮔر از ﻣن ﺗﺧمﻣرغ ﺑﺧواھد ،ﺑﮫ او ﻋﻘرب ﻧﻣﯽدھم.
ﭘس ﻣﯽﺗواﻧﯾم ﺑﮫ آن ﭘدر اﻋﺗﻣﺎد ﮐﻧﯾم .درﺳت ھﻣﺎنﮔوﻧﮫ ﮐﮫ ﭘدران زﻣﯾﻧﯽ ﺑﮫ ﻓﮑر ﻓرزﻧداﻧﺷﺎن ھﺳﺗﻧد ،ﭼﻧد
ﻣرﺗﺑﮫ ﺑﯾﺷﺗر ،ﭘدر آﺳﻣﺎﻧﯽﻣﺎن ﺑﮫ ﻓﮑر ﻓرزﻧداﻧش ﺧواھد ﺑود؟ او در اﯾﻧﺟﺎ اﯾن ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ را ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھد.
ﻣﯽﺧواھم ﺑﮫ اﯾن ﻣوﺿوع ﺑﯾﻧدﯾﺷﯾم .او ﻣﯽﻓرﻣﺎﯾد» :ﻣﺎ ﺷرﯾر ھﺳﺗﯾم «.ﭘدران زﻣﯾﻧﯽ ﺷرﯾرﻧد؛ ﭘدر آﺳﻣﺎﻧﯽ
ﻧﯾﮑوﺳت.
ﻣﺳﺄﻟﮫ اﯾﻧﺟﺎﺳت ﮐﮫ ﻋﯾﺳﯽ ﻣﯽداﻧﺳت ﺷﺎﮔرداﻧش در روﻧد دﻋﺎ ﮐردن ﺑﺎ ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ روﺑﮫرو ﻣﯽﺷوﻧد ،ھﻣﺎنطور
ﮐﮫ ﻣﯽداﻧد ﻣﺎ ﻧﯾز در روﻧد دﻋﺎ ﮐردن ﭼﻧﯾن ﺗﺟرﺑﮫای ﺧواھﯾم داﺷت .ھﻣﮥ ﻣﺎ اﯾن ﺗﺟرﺑﮫ را داﺷﺗﮫاﯾم ﮐﮫ
ﭼﯾزی از ﺧدا درﺧواﺳت ﮐردهاﯾم ،وﻟﯽ ﮔوﯾﺎ ﺑﮫ آﻧﭼﮫ ﻣﯽﺧواﺳﺗﯾم ،ﻧرﺳﯾدهاﯾم .ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽرﺳد ﮔﺎھﯽ
دﻋﺎﯾﺗﺎن ﺑﯽﻓﺎﯾده ﺑوده اﺳت .اﻧﮕﺎر دﻋﺎﯾﺗﺎن ﺑﮫ ﺑنﺑﺳت رﺳﯾده اﺳت.
آﯾﺎ ﺗﺎ ﺑﮫ ﺣﺎل اﯾن اﺣﺳﺎس را داﺷﺗﮫاﯾد ﮐﮫ وﻗﺗﯽ از ﺧدا درﺧواﺳﺗﯽ ﮐردهاﯾد ،در واﻗﻊ ﺑرﻋﮑﺳش اﺟﺎﺑت ﺷده
اﺳت؟ آﯾﺎ ﮔﺎھﯽ از ﭼﻧﯾن ﭘﯾﺷﺎﻣدی ﺑﮫ اﺻطﻼح اﻋﺻﺎﺑﺗﺎن ﺑﮫ ھم ﻧرﯾﺧﺗﮫ اﺳت؟ ﺷﻣﺎ ﺑﮫ درﮔﺎه ﺧدا ﺑرای ﯾﮏ
ﻧﻔر دﻋﺎ ﻣﯽﮐﻧﯾد ،اﻣﺎ وﺿﻌﯾت ﺑدﺗر ﻣﯽﺷود؛ و ﮔﺎھﯽ ﺑﺎ ﺧودﺗﺎن ﻓﮑر ﻣﯽﮐﻧﯾد» :ﮐﺎش دﻋﺎ ﻣﯽﮐردم در ھﻣﺎن
ﻣوﻗﻌﯾﺗﯽ ﮐﮫ ﺑودﻧد ،ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧدﻧد ﺗﺎ اﯾنطور ﻧﻣﯽﺷد .اﻧﮕﺎر وﻗﺗﯽ دﻋﺎ ﻣﯽﮐﻧم ،ﺑرﻋﮑس ﻣﯽﺷود«.
ﭘس ﺷروع ﻣﯽﮐﻧﯾم ﺑﮫ ﺗرﻓﻧد زدن .ﺑﺎ ﺧودﻣﺎن ﻓﮑر ﻣﯽﮐﻧﯾم» :ﺑﺳﯾﺎر ﺧوب ،ﺷﺎﯾد اﮔر ﺧﻼف ﺧواﺳﺗﮫام دﻋﺎ
ﮐﻧم ،ﺑﮫ آن ﺑرﺳم «.اﻧﮕﺎر ﻣﯽﺗواﻧﯾم ﺑﮫ ﺧدا ھم ﺗرﻓﻧد ﺑزﻧﯾم .ﻣﺎ ﻧﺎﮐﺎم ﻣﯽﻣﺎﻧﯾم ،و اﯾﻧﺟﺎ اﺳت ﮐﮫ ﻋﯾﺳﯽ
ﻣﯽﻓرﻣﺎﯾد» :ﮔوش ﮐﻧﯾد! ﮔوش ﮐﻧﯾد! ﭘدران زﻣﯾﻧﯽ اﮔرﭼﮫ ﺷرﯾرﻧد ،اﻣﺎ ﺑﮫ ﻓﮑر ﻓرزﻧدان ﺧود ھﺳﺗﻧد «.اﻟﺑﺗﮫ
ﭘدران
اﯾن ﺑﮫ آن ﻣﻌﻧﺎ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ھﻣﮥ ﭘدرھﺎ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎی ﺗرﺳﻧﺎک و ﻣﺧوﻓﯽ ھﺳﺗﻧد .ﻣﻧظور اﯾن اﺳت ﮐﮫ ھﻣﮥ
ِ
ﮐل ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﮭﺎن ﮔﻧﺎه ﮐردهاﻧد ،و ﺑﺎ ﮔﻧﺎه ﮐﻠﻧﺟﺎر ﻣﯽروﻧد .در ﻧﺗﯾﺟﮫ ،ﺑر ﺧﻼف ﺗﺻور ﻣﺎ ،ھﯾﭻ ﭘدری
ﻧﻣﯽﺗواﻧد ھﻣﯾﺷﮫ و ھﻣﮫوﻗت ﺑﮫ درﺳﺗﯽ ﻋﻣل ﮐﻧد .ھر ﭘدری ﻣﻣﮑن اﺳت اﺷﺗﺑﺎه ﮐﻧد ،و اﯾنطور ﻧﯾﺳت ﮐﮫ
ھﻣﯾﺷﮫ ﺑداﻧد ﭼﮫ ﭼﯾزی ﺑﮫ ﺻﻼح اﺳت .اﻣﺎ ﻋﯾﺳﯽ ﻣﯽﻓرﻣﺎﯾد ﭘدر آﺳﻣﺎﻧﯽ ھﻣواره ﻣﯽداﻧد ﭼﮫ ﭼﯾزی ﺑﮫ
ﺻﻼح اﺳت .او ﻧﯾﮑوی ﻣطﻠق اﺳت .از اﯾن ﻧﮑﺗﮫ ﻏﺎﻓل ﻧﺷوﯾد .ﻣﺎ ﺑﮫ درﮔﺎه ﭘدری دﻋﺎ ﻣﯽﮐﻧﯾم ﮐﮫ ھﻣﯾﺷﮫ
ﺻد در ﺻد ﺑﮫ درﺳﺗﯽ ﻋﻣل ﻣﯽﮐﻧد .ﺷﺎﯾد ﮔﺎھﯽ اﯾن ﻧﮑﺗﮫ ﺑرای ﻣﺎ ﺳوال ﺑﺎﺷد ،اﻣﺎ ﻋﯾﺳﯽ ﺑﮫ ﻣﺎ ﯾﺎدآوری
ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ وﻗﺗﯽ ﺳرﮔﺷﺗﮫ و ﭘرﯾﺷﺎﻧﯾم ،و واﻗﻌﺎ ً در دﻋﺎ ﺑﺎ ﺧودﻣﺎن ﮐﻠﻧﺟﺎر ﻣﯽروﯾم ،ﻓراﻣوش ﻧﮑﻧﯾم ﮐﮫ ﭘدر
ھﻣﯾﺷﮫ ﺻد در ﺻد ﺑﮫ درﺳﺗﯽ ﻋﻣل ﻣﯽﮐﻧد .او ﻧﯾﮑو اﺳت .ﻧﮫ ﻓﻘط ﺧدا ﻧﯾﮑو اﺳت و ﻣﺎ ﺷرﯾر ھﺳﺗﯾم ،ﺑﻠﮑﮫ
ﺣﮑﻣت ﻣﺎ ﻣﺣدود اﺳت و ﺣﮑﻣت ﺧدا ﻧﺎﻣﺣدود.
اﻟﺑﺗﮫ ﻣﺎ ﻧﯾز ﺣﮑﻣت دارﯾم .وﻗﺗﯽ ﺻﺣﺑت از ﺣﮑﻣت ﺑﮫ ﻣﯾﺎن ﻣﯽآﯾد ،ﻣﯽﺗواﻧم اﻋﺗراف ﮐﻧم ﮐﮫ ﭘدرم ﺑرای ﻣن
ﻧﻣوﻧﮫ و ﻗﮭرﻣﺎن ﺑود .اﯾن ﯾﮑﯽ از ﻣواردی اﺳت ﮐﮫ ﭘدرم را ﺑﮫ ﺧﺎطرش ﺑﺳﯾﺎر ﺗﺣﺳﯾن ﻣﯽﮐﻧم .او ﺑﺳﯾﺎر
داﻧﺎ و ﺣﮑﯾم ﺑود ،و ﺑرای ھر ﻣوﻗﻌﯾﺗﯽ ،ﺗوﺻﯾﮫھﺎی درﺳت و ﺑﺟﺎﯾﯽ داﺷت .ﺣﺗﯽ وﻗﺗﯽ ﺑﮫ ﺳﻧﯽ رﺳﯾدم ﮐﮫ
ﻣﯽﺗواﻧﺳﺗم ﺑرای ﺧودم ﺗﺻﻣﯾمﮔﯾری ﮐﻧم ،ھرﮔﺎه ﻣوﻗﻌﯾﺗﯽ ﭘﯾش ﻣﯽآﻣد ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺗﺻﻣﯾﻣﯽ ﻣﯽﮔرﻓﺗم ،و ﭘدرم
ﭼﯾزی ﻣﯽﮔﻔت ﮐﮫ ﺑﺎ ﻧظرش ﻣواﻓق ﻧﺑودم ،ﺑﺎ ﺧود ﻣﯽﮔﻔﺗم» :ﺑﺳﯾﺎر ﺧوب ،ﭘدرم ﻣﺗوﺟﮫ ﮐل ﻣﺎﺟرا ﻧﯾﺳت«.

اﻣﺎ ﻣدﺗﯽ ﺑﻌد ﺑﮫ ﻧزدش ﺑﺎزﻣﯽﮔﺷﺗم و اﻋﺗراف ﻣﯽﮐردم» :راﺳﺗش ﭘدر ﻓﮑر ﻣﯽﮐﻧم ﺣق ﺑﺎ ﺗو ﺑود «.ﺑﺎ اﯾن
ﺣﺎل ،ﺣﺗﯽ ﺣﮑﻣت ﭘدرم ﻧﯾز ﻣﺣدود ﺑود.
ﭘدرم ﻣوﻗﻌﯾﺗﮭﺎ را ﻣﯽﺷﻧﺎﺧت ،و ﻣﯽداﻧﺳت ﭼﮕوﻧﮫ ﻣوﻗﻌﯾﺗﮭﺎ را ﺑﺳﻧﺟد .اﻣﺎ ﺧدا در ھر ﺷراﯾطﯽ ﻣﯽداﻧد ﭼﮫ
ﭼﯾزی ﺑﮫ ﺧﯾر و ﺻﻼح اﺳت .او ﻣن را ﺑﮭﺗر از ﺧودم ﻣﯽﺷﻧﺎﺳد .او ھﻣﮥ ﮐﺳﺎﻧﯽ را ﮐﮫ ﻣن ﺑراﯾﺷﺎن دﻋﺎ
ﻣﯽﮐﻧم ،ﺑﮭﺗر از ﺧودﺷﺎن ﻣﯽﺷﻧﺎﺳد .او ﮐل ﺗﺻوﯾر را ﻣﯽﺑﯾﻧد .ھﯾﭻﭼﯾز ﺧدا را ﻏﺎﻓﻠﮕﯾر ﻧﻣﯽﮐﻧد .ﺣﮑﻣت او
ﻧﺎﻣﺣدود اﺳت.
ﭘس او ﻧﯾﮑو اﺳت ،و ﺣﮑﻣﺗش ﻧﺎﻣﺣدود اﺳت ،ﺣﺎل آﻧﮑﮫ ﻣﺎ ﻣﺣﺑﺗﻣﺎن ﻧﯾز ﻧﺎﻗص اﺳت .ﭘدران زﻣﯾﻧﯽ
ﻣﺣﺑﺗﺷﺎن ﻧﺎﻗص اﺳت ،اﻣﺎ ﻣﺣﺑت ﺧدا ﮐﺎﻣل و ﺑﯽﻧﻘص اﺳت .ﺧدا ﭘدر ﭘرﻣﮭری اﺳت ﮐﮫ ﻣﺣﺑﺗش ﺑﺎ ﻣﺣﺑت
ﻣﮭرﺑﺎنﺗرﯾن و ﭘرﻣﮭرﺗرﯾن ﭘدران اﯾن ﺟﮭﺎن ﻗﺎﺑل ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﻧﯾﺳت .ﻣﺣﺑت او ﮐﺎﻣل اﺳت .او ھﻣﯾﺷﮫ ،ھﻣﯾﺷﮫ ،و
ھﻣﯾﺷﮫ ﺑرای ﻓرزﻧداﻧش ﺑﮭﺗرﯾن را ﺑﮫ اﻧﺟﺎم ﻣﯽرﺳﺎﻧد .ﻣﺎ ﺑﮫ درﮔﺎه ﭼﻧﯾن ﭘدری دﻋﺎ ﻣﯽﮐﻧﯾم.
اﻟﺑﺗﮫ اﯾن ﺑدان ﻣﻌﻧﺎ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ وﻗﺗﯽ دﻋﺎھﺎﯾﻣﺎن ﺑﮫ دﻟﺧواه ﻣﺎ ﻣﺳﺗﺟﺎب ﻧﻣﯽﺷوﻧد ،ﯾﺄس و ﻧﺎاﻣﯾدی و ﻏم و
ﻏﺻﮫ و ﮐﻠﻧﺟﺎر ﺑﮫ ﺳراﻏﻣﺎن ﻧﻣﯽآﯾﻧد .دردﻧﺎک اﺳت وﻗﺗﯽ در ﺷﻐﻠﻣﺎن ﺗرﻓﯾﻊ ﻧﻣﯽﮔﯾرﯾم ،ﯾﺎ در اﻣﺗﺣﺎﻧﯽ
ﻣردود ﻣﯽﺷوﯾم ،ﯾﺎ ﭘﺳر و دﺧﺗرﻣﺎن ﺳرﮐﺷﯽ ﻣﯽﮐﻧﻧد .دردﻧﺎک اﺳت وﻗﺗﯽ ﺑﯾﻣﺎریﻣﺎن وﺧﯾم ﻣﯽﺷود ،وﻗﺗﯽ
ﻧﺎﻋداﻟﺗﯽھﺎ ﺑﮫ ﭼﺷم ﻣﯽآﯾﻧد ،وﻗﺗﯽ راﺑطﮫھﺎ ﺧراب ﻣﯽﺷوﻧد ،وﻗﺗﯽ ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽرﺳد ﺷرارت ﮐﺎﻣﯾﺎب ﺷده
اﺳت .اﯾنطور ﻧﯾﺳت ﮐﮫ در دﻋﺎﯾﻣﺎن ﮐﺷﻣﮑش ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم ،ﮐﻠﻧﺟﺎر ﻧروﯾم ،ﯾﺎ دﻟﻣﺎن ﺑﮫ درد ﻧﯾﺎﯾد .اﻣﺎ اﯾﻣﺎن
و اطﻣﯾﻧﺎن در دﻋﺎ ﺑر اﯾن اﻣر ﻣﺳﻠم اﺳﺗوار اﺳت ﮐﮫ اﮔر اﻣور ﺑﮫ دﻟﺧواه ﻣن ﭘﯾش ﻧرﻓﺗﮫ ،دﻟﯾﻠش اﯾن اﺳت
ﮐﮫ ﺣﮑﻣت ﺧدا ﻧﺎﻣﺣدود و ﻣﺣﺑﺗش ﮐﺎﻣل اﺳت؛ وﻟﯽ ﺣﮑﻣت ﻣن ﻣﺣدود و ﻣﺣﺑﺗم ﻧﺎﻗص اﺳت.
ﻋﯾﺳﯽ در دﻋﺎﯾﻣﺎن ﻣﺎ را ﺑﮫ اﯾن ﺳطﺢ از اﯾﻣﺎن ﻓرا ﻣﯽﺧواﻧد .ﻣﺎ ﻣﯽﺗواﻧﯾم ﺑﮫ اﯾن واﻗﻌﯾت اﻋﺗﻣﺎد ﮐﻧﯾم .ﻣن
اﯾن را ﺗﺟرﺑﮫ ﮐردهام .ﯾﺎدم ﻣﯽآﯾد زاﻧو زده ﺑودم و از ﺧدا ﻣﯽﺧواﺳﺗم اﺟﺎزه دھد ﭘدرم ﭘس از آن ﺣﻣﻠﮥ ﻗﻠﺑﯽ
زﻧده ﺑﻣﺎﻧد .ﯾﺎدم ﻣﯽآﯾد ﺑﺎ ﻧﺎﻟﮫ ﺑﮫ درﮔﺎھش دﻋﺎ ﻣﯽﮐردم .آن دوﺷﻧﺑﮫ ﻗرار ﺑود ﺑﺎ ﭘدرم ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرم ،وﻟﯽ
ﻓراﻣوش ﮐرده ﺑودم .ﯾﺎدم ﻣﯽآﯾد ﺑﮫ ﺧدا اﻟﺗﻣﺎس ﻣﯽﮐردم ﮐﮫ »ﺧداﯾﺎ ﻓﻘط ﻣﯽﺧواھم ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕر ﺑﺎ ﭘدرم
ﺻﺣﺑت ﮐﻧم .ﺧداﯾﺎ ﺧواھش ﻣﯽﮐﻧم او را زﻧده ﻧﮕﺎه دار «.ﺑﮫ ﯾﺎد دارم دﻗﯾﻘﺎ ً در ﻣﯾﺎﻧﮥ دﻋﺎﯾم ﺑﮫ ﻣن ﺧﺑر دادﻧد
ﭘدرم ﻧﺗواﻧﺳﺗﮫ در آن ﺣﻣﻠﮥ ﻗﻠﺑﯽ دوام ﺑﯾﺎورد .و ﻣن اﻣروز ھﻧوز ھم دﻋﺎﯾم اﯾن اﺳت» :ﺧداﯾﺎ ﺑﺎور دارم ﮐﮫ
وﻗﺗﯽ در آن ﻟﺣظﮫ ﻣﺎھﯽ ﺧواﺳﺗم ،ﺗو ﺑﮫ ﻣن ﻣﺎر ﻧدادی .ﺑﺎور دارم ﮐﮫ ﺗو ﻧﯾﮑوﯾﯽ ،و ﺑرای ﻣن و ﭘدرم و
ﺑﻘﯾﮥ اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧوادهام ،ﺣﮑﻣﺗت ﻧﺎﻣﺣدود ،و ﻣﺣﺑﺗت ﮐﺎﻣل اﺳت«.
ﻧﻣﯽﮔوﯾم آﺳﺎن اﺳت ،اﻣﺎ اﯾن ﺧداﯾﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ درﮔﺎھش دﻋﺎ ﻣﯽﮐﻧﯾم .او ﻧﯾﮑو اﺳت .ﺣﮑﻣﺗش ﻧﺎﻣﺣدود ،و
ﻣﺣﺑﺗش ﮐﺎﻣل و ﺑﯽﻧﻘص اﺳت .اﯾن واﻗﻌﯾت ﮐﮫ ﭘدر آﺳﻣﺎﻧﯽﻣﺎن ﺑﮫ ﻓﮑر ﻣﺎ اﺳت ،ﻣﺣرک اطﻣﯾﻧﺎن در دﻋﺎ
ﻣﯽﺑﺎﺷد .ﺑرﺧﯽ ﻣﯽﮔوﯾﻧد» :اﮔر ﺑﮫ اﻧدازۀ ﮐﺎﻓﯽ اﯾﻣﺎن داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯽ ،ﺧدا دﻋﺎﯾت را اﺟﺎﺑت ﺧواھد ﮐرد؛ اﮔر
ﻓﻘط اﯾﻣﺎن داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯽ «.ﺗﻧﮭﺎ ﻣﺷﮑل اﯾن اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﺑﺎور از ﮐﺗﺎبﻣﻘدس ﻧﺑوده ،و ﻋﻣﻠﯽ ھم ﻧﻣﯽﺑﺎﺷد.

ﻣﻧظورﺗﺎن اﯾن اﺳت ﮐﮫ اﮔر ﺑﯾﺷﺗر اﯾﻣﺎن داﺷﺗم ،ﭘدرم زﻧده ﻣﯽﻣﺎﻧد؟ آﯾﺎ ﺑﮫ ﺧﺎطر ﮐماﯾﻣﺎﻧﯽام اﯾن اﺗﻔﺎق روی
داد؟ اﯾن طرز ﻓﮑر از ﮐﺗﺎبﻣﻘدس ﻧﯾﺳت .ﻋﯾﺳﯽ ﻓرﻣود» :ﻧﺑﺎﯾد ﯾﮏ دﻧﯾﺎ اﯾﻣﺎن داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﺗﺎ ﮐوھﮭﺎ را
ﺟﺎﺑﮫﺟﺎ ﮐﻧﯾد ،ﻓﻘط ﺑﺎﯾد ﺑﮫ اﻧدازۀ« ﭼﮫ؟ »ﺑﮫ اﻧدازۀ داﻧﮥ ﺧردل« اﯾﻣﺎن داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد .ﮐﻣﯽ اﯾﻣﺎن؛ ﻓﻘط ﮐﻣﯽ
اﯾﻣﺎن .ﺧﺎﻧﻣﮭﺎ و آﻗﺎﯾﺎن ،ﺑﺣث ﻣﯾزان اﯾﻣﺎن در ﻣﯾﺎن ﻧﯾﺳت .ﭼﻧﯾن ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ دﻋﺎﯾﺗﺎن اﻧرژی ﺑدھﯾد ،ﺗﺎ در
ﻧﮭﺎﯾت ﺧدا آن ﮐﺎری را ﮐﮫ ﻣﯽﺧواھﯾد ﺑراﯾﺗﺎن اﻧﺟﺎم دھد .ﻣوﺿوع اﯾن ﻧﯾﺳت ﮐﮫ اﯾﻣﺎن را ﺑﮫ دﻋﺎﯾﻣﺎن
ﺑﯾﻔزاﯾﯾم .ﻣوﺿوع اﺻﻠﯽ ﺧداﯾﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ درﮔﺎھش دﻋﺎ ﻣﯽﮐﻧﯾم ،و ﺑﮫ ﻧﯾﮑوﯾﯽ و ﺷﺧﺻﯾت و ﻗدرت و
ﺣﮑﻣت و ﻣﺣﺑﺗش اﻋﺗﻣﺎد ﻣﯽﻧﻣﺎﯾﯾم؛ و زﯾﺑﺎﯾﯽاش اﯾﻧﺟﺎ اﺳت ﮐﮫ ﺣﺗﯽ ﻧﺑﺎﯾد ﺑﮫ دﻋﺎﯾﻣﺎن ﺗوﮐل داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم،
ﭼرا ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧداﯾﻣﺎن اﻋﺗﻣﺎد ﻣﯽﮐﻧﯾم.
اﻟﺑﺗﮫ اﯾن ﮔﻔﺗﮫ در ظﺎھر ﺑﯽﻣﻌﻧﯽ ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽرﺳد» :ﻣﻧظورت ﭼﯾﺳت ﮐﮫ ﻣﯽﮔوﯾﯽ ﻻزم ﻧﯾﺳت ﺑﮫ دﻋﺎﯾﻣﺎن
ﺗوﮐل داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم ،ﺑﻠﮑﮫ ﻣﯽﺗواﻧﯾم ﺑﮫ ﺧداﯾﻣﺎن اﻋﺗﻣﺎد ﮐﻧﯾم؟« ﻣﻧظور ﻣن اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻧﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺗواﻧﺎﯾﯾﮭﺎﯾﻣﺎن
ﺗوﮐل داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم .اطﻣﯾﻧﺎن و ﯾﻘﯾن ﻣﺎ ﺑﮫ درﺧواﺳﺗﮭﺎﯾﻣﺎن واﺑﺳﺗﮫ ﻧﯾﺳت .اطﻣﯾﻧﺎن و ﯾﻘﯾن ﻣﺎ ﺑر اﯾن واﻗﻌﯾت
ﻣﺗﮑﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺧدای ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ ﻧﯾﮑو اﺳت ،ﻗدوس اﺳت ،ﮐﺎﻣل اﺳت .ﺟﻣﻠﮕﯽ ﺻﻔﺎت او ﻧﺎﻣﺣدود اﺳت.
ﺻﻣﺎن را ﺑﺎ او
او ھﻣواره ﺻد در ﺻد ﺑﮭﺗرﯾن را اﻧﺟﺎم ﻣﯽدھد .اﯾن ﺑدان ﻣﻌﻧﺎ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻣﺎ درﺧواﺳﺗﮭﺎی ﺧﺎ ّ
در ﻣﯾﺎن ﻧﻣﯽﮔذارﯾم ،و ﺑرای آﻧﭼﮫ ﻣﯽﺧواھﯾم ،ﺑﮫ ﺣﺿورش ﻧﺎﻟﮫ ﻧﻣﯽﮐﻧﯾم .ﻣﺎ ھﻣﮥ درﺧواﺳﺗﮭﺎﯾﻣﺎن را ﺑﺎ او
در ﻣﯾﺎن ﻣﯽﮔذارﯾم ،و ﺑرای ﺧواﺳﺗﮫھﺎﯾﻣﺎن ﺑﮫ درﮔﺎھش ﻧﺎﻟﮫ ﻣﯽﮐﻧﯾم؛ و ﺑﺎور دارﯾم ﮐﮫ او ھﻣواره آﻧﭼﮫ را
ﺑرای ﺟﻼل ﺧودش ،و ﺑﮫ ﺧﯾرﯾت ﻣﺎ اﺳت ﺑﮫ اﻧﺟﺎم ﻣﯽرﺳﺎﻧد .وﻟﯽ ﻣﺎ ھﻣواره در اﯾن ﺧﺻوص ﺑﺎ ﺧودﻣﺎن
ﮐﻠﻧﺟﺎر ﻣﯽروﯾم.
اﯾن ﻣﮭم ﻣﺎ را ﺑﮫ ﺣﻘﯾﻘت ﺑﻌدی ﻣﯽرﺳﺎﻧد ﮐﮫ ﻋﯾﺳﯽ در اﯾﻧﺟﺎ ﺑر آن ﺗﺄﮐﯾد ﻣﯽﻧﻣﺎﯾد .او ﻗﺎدر اﺳت ﺣﺗﯽ ﻓراﺗر
از آﻧﭼﮫ ﻣﺎ درﺧواﺳت ﮐﻧﯾم ،دﻋﺎﯾﻣﺎن را اﺟﺎﺑت ﻧﻣﺎﯾد .ﻣﯽﺧواھﯾم ﮐﻣﯽ درﺑﺎرۀ روحاﻟﻘدس ﺻﺣﺑت ﮐﻧﯾم ،و
اﯾﻧﮑﮫ ﭼﮕوﻧﮫ روحاﻟﻘدس ﻣﺎ را در اﯾن ﺗﺻوﯾر ﯾﺎری ﻣﯽرﺳﺎﻧد .ﺑرﺧﯽ ﻣﻌﺗﻘدﻧد ﮐﮫ ﻧﺑﺎﯾد در اﻧﺗﮭﺎی دﻋﺎﯾﺗﺎن
ﺑﮕوﯾﯾد» :ﻧﮫ ﺧواﺳت ﻣن ،ﺑﻠﮑﮫ ارادۀ ﺗو اﻧﺟﺎم ﺷود «.طﺑق ﺑﺎور اﯾن اﻓراد ،اﯾنﮔوﻧﮫ دﻋﺎ ﮐردن ﺑدﯾن ﻣﻌﻧﺎ
اﺳت ﮐﮫ ﺷﻣﺎ در دﻋﺎ ﺑﮫ ﺧدا ﺷﮏ دارﯾد ،و ﻣﯽﺧواھﯾد ﺧودﺗﺎن را راﺿﯽ ﮐﻧﯾد ﮐﮫ اﮔر دﻋﺎﯾﺗﺎن ﺑرآورده
ﻧﺷود ،ﻣﺷﮑﻠﯽ ﭘﯾش ﻧﻣﯽآﯾد .ﭘس اﮔر دﻋﺎﯾﺗﺎن را اﯾنطور ﭘﺎﯾﺎن دھﯾد ،ﻣطﻣﺋن ﻧﯾﺳﺗﯾد ﮐﮫ آﯾﺎ ﺑﮫ ﺟواب
ﺳری و از روی ﻋﺎدت اﯾنﮔوﻧﮫ دﻋﺎ
ﺳر َ
دﻋﺎﯾﺗﺎن ﺧواھﯾد رﺳﯾد ﯾﺎ ﻧﮫ؟ ﺑﺎ وﺟود اﯾﻧﮑﮫ ﻣﯽداﻧم ﮔﺎھﯽ ﻣﯽﺷود َ
ﮐرد ،اﻣﺎ ﺧﺎﻧﻣﮭﺎ و آﻗﺎﯾﺎن ،اﺟﺎزه ﻧدھﯾد ﮐﺳﯽ ﺣﺗﯽ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﮕوﯾد ﺑﺎﯾد ﺧﺟﺎﻟت ﺑﮑﺷﯾد ،ﯾﺎ ﻧﺷﺎﻧﮥ ﺑﯽاﯾﻣﺎﻧﯽﺗﺎن
اﺳت اﮔر ﻣﺎﻧﻧد ﻋﯾﺳﯽ در ﺑﺎغ ﺟﺗﺳﯾﻣﺎﻧﯽ دﻋﺎ ﮐﻧﯾد .ﻋﻣق دﻋﺎ آﻧﺟﺎ اﺳت ﮐﮫ دﻟﻣﺎن را در ﺣﺿور ﺧدا
ﻣﯽﮔﺷﺎﯾﯾم و ﻣﯽﮔوﯾﯾم» :ﺧداﯾﺎ اﯾﻧﮭﺎ ﺧواﺳﺗﮫھﺎی دل ﻣن ھﺳﺗﻧد ،اﻣﺎ ﺧواﺳﺗﮥ ﺗو را ﺑﯾﺷﺗر از ﺧواﺳﺗﮫھﺎی دﻟم
طﺎﻟﺑم .ﺑﺎور دارم ﮐﮫ ﺗو ﻗﺎدری ﺣﺗﯽ ﻓراﺗر از درﺧواﺳﺗم دﻋﺎﯾم را اﺟﺎﺑت ﮐﻧﯽ«.
ﻣﯽﺧواھم ﺑراﯾﺗﺎن دو ﻣﺛﺎل ﺑﯾﺎورم .ﯾﮑﯽ از آﻧﮭﺎ ﮐﻣﯽ ﻣﻌﺎﺻرﺗر از دﯾﮕری اﺳت .ﻣﯽﺧواھم ﺑﺧﺷﯽ از
ﻣوﻋظﮥ ﺷﺑﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم ﺟﯾﻣز ﻣوﻧتﮔوﻣری ﺑوﯾس را ﻧﻘل ﻗول ﮐﻧم .او ﺷﺑﺎن و ﻧوﯾﺳﻧدهای ﺑرﺟﺳﺗﮫ ﺑود ﮐﮫ ﺑﮫ
ﺳرطﺎن ﻣﺑﺗﻼ ﺷد .در آﺧرﯾن ﻣوﻋظﮫاش ﭘﯾش از ﺗﺳﻠﯾم ﺷدن ﺑﮫ ﺳرطﺎن ﭼﻧﯾن ﻣﯽﮔوﯾد:

وﻗﺗﯽ دﻋﺎ ﻣﯽﮐﻧﯾد ،ﻣﻌﻣوﻻً اﯾن ﺳوال ﻣطرح اﺳت :ﺑرای ﭼﮫ دﻋﺎ ﮐﻧﯾد؟ آﯾﺎ ﺑﺎﯾد دﻋﺎ ﮐﻧﯾد ﻣﻌﺟزه رخ دھد؟
ﮐﻠﯽ ﻣن اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺧداﯾﯽ ﮐﮫ ﻗﺎدر اﺳت
ﺑﺳﯾﺎر ﺧوب ،اﻟﺑﺗﮫ ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﭼﻧﯾن دﻋﺎﯾﯽ ﺑﮑﻧﯾد .اﻣﺎ ﺗﺻور ِ
ﻣﻌﺟزه ﮐﻧد ،و ﺣﺗﻣﺎ ً ﮐﮫ ﻣﯽﺗواﻧد ،ھﻣﭼﻧﯾن ﻗﺎدر اﺳت اﺻﻼً ﮐﺎری ﮐﻧد ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﮫ آن ﻣﺷﮑل دﭼﺎر ﻧﺷوﯾد.
ﭘس اﮔرﭼﮫ ﻣﻌﺟزه اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺗد ،اﻣﺎ ﺑﻧﺎ ﺑر ﺗﻌرﯾف ﻣﻌﺟزه ،ﻣﻌﻣوﻻً وﻗوﻋش اﻣری ﻧﺎدر اﺳت .ﻣﻌﺟزه ﯾﮏ
اﻣر ﻣﻌﻣول ﻧﯾﺳت .ﭘس ﺑرای اﯾن دﻋﺎ ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﺧدا ﺑﮫ ﭘزﺷﮑﺎن ﺣﮑﻣت ﺑدھد و ﻣﻌﺎﻟﺟﺎت ﺛﻣرﺑﺧش ﺑﺎﺷﻧد .اﻣﺎ
ﺑﺎﻻﺗر از ھﻣﮫ ،ﺑرای ﺟﻼل ﺧدا دﻋﺎ ﮐﻧﯾد .اﮔر ﺑﮫ ﺟﻼل ﯾﺎﻓﺗن ﺧدا در طول ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﯽاﻧدﯾﺷﯾد و ﺑﺎ ﺧود
ﻣﯽﮔوﯾﯾد» :در ﮐدام ﻣﻘطﻊ از ﺗﺎرﯾﺦ ،ﺧدا ﺑﯾﺷﺗر از ھر زﻣﺎن دﯾﮕر ﺧود را ﺟﻼل داده اﺳت؟« ﭘﺎﺳﺦ اﯾن
اﺳت ﮐﮫ او ﺧود را در ﺻﻠﯾب ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺳﯾﺢ ﺟﻼل داد .ﺣﺎل آﻧﮑﮫ ﺑﺎ ﺧﻼص ﻧﻣودن ﻋﯾﺳﯽ از ﺻﻠﯾب ﺧود
را ﺟﻼل ﻧداد ،ھرﭼﻧد ﮐﮫ ﻣﯽﺗواﻧﺳت او را ﺑرھﺎﻧد .ﻋﯾﺳﯽ ﻓرﻣود» :آﯾﺎ ﮔﻣﺎن ﻣﯽﺑری ﮐﮫ ﻧﻣﯽﺗواﻧم اﻟﺣﺎل از
ﭘدر ﺧود درﺧواﺳت ﮐﻧم ﮐﮫ زﯾﺎده از دوازده ﻓوج از ﻣﻼﺋﮑﮫ ﺑرای ﻣن ﺣﺎﺿر ﺳﺎزد؟« اﻣﺎ او ﭼﻧﯾن ﻧﮑرد؛
و ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،ﺧدا ﺑﮫ ﺑﺎﻻﺗرﯾن ﺷﮑل ﺟﻼل ﯾﺎﻓت .روﯾدادھﺎی زﻧدﮔﯽﻣﺎن اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻧﯾﺳﺗﻧد .اﯾنطور ﻧﯾﺳت ﮐﮫ
اﻧﮕﺎر ﺧدا ﻓراﻣوش ﮐرده ﭼﮫ ﺧﺑر اﺳت ،و اﺗﻔﺎق ﻧﺎﺧوﺷﺎﯾﻧدی رخ داده اﺳت .ﺧدا ھﻣﮫﭼﯾز را ﺑر طﺑق
ارادهاش ﭘﯾش ﻣﯽﺑرد .اﻣﺎ آﻧﭼﮫ ﺑﯾش از ھﻣﮫ ﻣرا ﺗﺣت ﺗﺄﺛﯾر ﻗرار داده )اﮐﻧون دﻗت ﮐﻧﯾد( ﭼﯾزی ﻓراﺗر از
اﯾن اﺳت .ﺷﺎﯾد اﯾن ﻓﮑر ﺑﮫ ذھﻧﻣﺎن ﺑﯾﺎﯾد ﮐﮫ ﺑﻠﮫ ﺧدا ﺣﺎﮐم ﻣطﻠق اﺳت ،اﻣﺎ ﺑﯽﺗﻔﺎوت و ﺑﯽاﻋﺗﻧﺎ اﺳت .ﺧدا
در ﮐﻧﺗرل اﺳت ،اﻣﺎ ﺗوﺟﮭﯽ ﻧدارد .ﺣﺎل آﻧﮑﮫ اﯾن ﺗﺻورات واﻗﻌﯾت ﻧدارﻧد .ﺧدا ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﯾﮕﺎﻧﮫ ﮐﺳﯽ اﺳت
ﮐﮫ ھﻣﮫﭼﯾز را در ﮐﻧﺗرل دارد ،ﺑﻠﮑﮫ ﺧدای ﻧﯾﮑو اﺳت ﮐﮫ ھرﭼﮫ اﻧﺟﺎم ﻣﯽدھد ﻧﯾز ﻧﯾﮑو و ﺑﮫ ﺧﯾرﯾت اﺳت.
وﻗﺗﯽ ﺧدا در زﻧدﮔﯽﺗﺎن ﮐﺎری اﻧﺟﺎم دھد ،آﯾﺎ ﺷﻣﺎ ﺗﻐﯾﯾرش ﻣﯽدھﯾد؟ اﮔر ﺗﻐﯾﯾرش دھﯾد ،اوﺿﺎع را ﺑدﺗر
ﻣﯽﮐﻧﯾد ،و دﯾﮕر ﺑﮫ ﺧﯾرﯾت ﺑﮫ ﻧظر ﻧﻣﯽرﺳد .ﭘس ﻣﯽﺧواھﯾم آﻧﭼﮫ را در زﻧدﮔﯽﻣﺎن روی ﻣﯽدھد ،ﺑﮫ اﯾن
ﺷﮑل ﺑﭘذﯾرﯾم و ﭘﯾش روﯾم .ﭼﮫ ﮐﺳﯽ ﻣﯽداﻧد در اﯾن ﻣﯾﺎن ﺗدﺑﯾر ﺧدا ﭼﮫ ﺧواھد ﺑود؟ ای ﺗﻣﺎﻣﯽ زﻣﯾن ،ﯾﮭوه
را ﺑﺳراﯾﯾد .ﻧﺟﺎت او را روز ﺑﮫ روز ﺑﺷﺎرت دھﯾد .در ﻣﯾﺎن اﻣﺗﮭﺎ ﺟﻼل او را ذﮐر ﮐﻧﯾد ،و ﮐﺎرھﺎی
ﻋﺟﯾب او را در ﺟﻣﯾﻊ ﻗوﻣﮭﺎ .زﯾرا ﺧداوﻧد ﻋظﯾم اﺳت و ﺑﯽﻧﮭﺎﯾت ﻣﺣﻣود.
ﺑدﯾﮭﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣن ﺳرطﺎن ﻧدارم ،و ﻣﯽﺗواﻧم ﺑرای آﻧﭼﮫ ﻣﯽﺧواھم دﻋﺎ ﮐﻧم .اﻣﺎ ﻣﯽداﻧم اﻓرادی ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ
ﺑﺎ ﻣﺷﮑﻼت زﯾﺎدی دﺳت و ﭘﻧﺟﮫ ﻧرم ﻣﯽﮐﻧﻧد؛ ﺷﺎﯾد ﺳرطﺎن ،ﺷﺎﯾد ھم ﻣﺷﮑﻼت دﯾﮕر .ﭘس اﻣﯾدوارم از
ﭼﺷماﻧداز ﮐﺳﯽ ﮐﮫ از اﯾن ﻣﺳﯾر ﻋﺑور ﻧﻣوده ،ﺑﮫ اﯾن دﯾدﮔﺎه ﺑرﺳﯾم ﮐﮫ ﺑﮫ ﭼﮫ ﺻورت دﻋﺎ ﮐﻧﯾم.
ﻣﺛﺎل دﯾﮕر از ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻗﺑﻼً درﺑﺎرهاش از ﻣن ﺷﻧﯾدهاﯾد :ﺟرج ﻣوﻟر .او ﮐﺳﯽ ﺑود ﮐﮫ ﮐل زﻧدﮔﯽ و
ﺧدﻣﺗش را ﺑر دﻋﺎ ﺑﻧﺎ ﻧﻣوده ﺑود .او در طول زﻧدﮔﯽاش از ھزاران ھزاران ھزار ﯾﺗﯾم ﻧﮕﮭداری ﻧﻣود .اﻣﺎ
ﺣﺗﯽ ﯾﮏ ﺑﺎر ھم ﺑرای ﻣراﻗﺑت از آﻧﮭﺎ ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ درﺧواﺳت ﻧﮑرد .او ﻓﻘط دﻋﺎ ﻣﯽﮐرد .او ﺣﺗﯽ
ﻧﯾﺎزھﺎﯾش را ﺑﮫ ﺷﮑل ﻋﻣوﻣﯽ ﻣطرح ﻧﻣﯽﻧﻣود ،ﺑﻠﮑﮫ ﻓﻘط دﻋﺎ ﻣﯽﮐرد ،و ﺑرای ﺗﺄﻣﯾن ﻧﯾﺎزھﺎﯾش ﺑﮫ ﺧدا
ﺗوﮐل داﺷت .او دﻋﺎھﺎﯾش ،و ﭘﺎﺳﺦ ﺧدا ﺑﮫ دﻋﺎھﺎﯾش را ﯾﺎدداﺷت ﻣﯽﮐرد .او ﺑﯾش از ﭘﻧﺟﺎه ھزار اﺟﺎﺑت
دﻋﺎ در زﻧدﮔﯽاش را ﺛﺑت ﮐرده اﺳت .او دوﺳت داﺷت ﺑﮫ دﻧﯾﺎ ﻧﺷﺎن دھد ﮐﮫ ﺧدا دﻋﺎ را ﻣﯽﺷﻧود ،و دﻋﺎ
را اﺟﺎﺑت ﻣﯽﮐﻧد .ﮔﺎھﯽ ده ھزار درﺧواﺳت دﻋﺎﯾش در ھﻣﺎن روزی ﮐﮫ دﻋﺎ ﮐرده ﺑود ،ﺑرآورده ﻣﯽﺷدﻧد.
آنﮔﺎه در ﭘﺎﯾﺎن روز ،ﭼﻧﯾن ﻣﯽﮔﻔت» :اﯾن ﮐﺎری اﺳت ﮐﮫ ﺧدا اﻧﺟﺎم داد «.ﮐل ﺧدﻣﺗش ﭼﻧﯾن ﺑود ،و
ھﻣواره ﻣﯽﮔﻔت» :ﺧدا اﯾنﮔوﻧﮫ ﺑﮫ دﻋﺎھﺎﯾم ﭘﺎﺳﺦ داده اﺳت«.

اﻣﺎ اﯾن ﺷﺧص ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﯾﺎﺑت از ﯾﺗﯾﻣﺎن دﻋﺎ ﻣﯽﮐرد ،اﯾن ﺷﺧص ﮐﮫ ﺑﮫ طرﯾﻘﮭﺎی ﺑﺳﯾﺎر ،ﺑرای ﺑﯽﭘدران ﭘدر
ﺑود ،در ﺧﺎﻧوادۀ ﺧودش ﺑﺎ ﻣﺷﮑﻼت ﻓراواﻧﯽ دﺳت و ﭘﻧﺟﮫ ﻧرم ﻣﯽﮐرد .او ﭼﮭﺎر ﻓرزﻧدش را از دﺳت داد.
دو ﺗن از آﻧﮭﺎ ﻣرده ﺑﮫ دﻧﯾﺎ آﻣدﻧد .ﺗﻧﮭﺎ ﭘﺳرش ﺗﺎ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﮕﯽ زﻧده ﻣﺎﻧد؛ و ﻣرگ دﺧﺗرش را ﻧﯾز در
ﺑزرﮔﺳﺎﻟﯽ ﺑﮫ ﭼﺷم ﺧود ﺷﺎھد ﺑود .ھم ھﻣﺳر اوﻟش از دﻧﯾﺎ رﻓت ،و ھم ھﻣﺳر دوﻣش .او ﮐﮫ در ﭘﻧﺟﺎه
ھزار ﻣورد ﺷﺎھد ﺑرآورده ﺷدن دﻋﺎھﺎﯾش ﺑود ،آﯾﺎ در ﺧﺻوﺻﯽﺗرﯾن ﻣﺳﺎﯾل زﻧدﮔﯽ و ﺧواﺳﺗﮫھﺎی دﻟش،
ﺗواﻧﺳت ﺷﺎھد ﺑرآورده ﺷدن دﻋﺎھﺎﯾش ﺑﺎﺷد؟ ﺑﮫ ﺻﺣﺑﺗﮭﺎی او در ﻣراﺳم ﺧﺎﮐﺳﭘﺎری ھﻣﺳر اوﻟش ﺗوﺟﮫ
ﮐﻧﯾد .در اﯾن ﺻﺣﺑﺗﮭﺎ ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺗﺻوﯾری از راﺑطﮫﺷﺎن را ﻣﺷﺎھده ﻧﻣﺎﯾﯾد .او ﻣﯽﮔوﯾد:
»آﯾﺎ ﻣﺎ ﺷﺎد ﺑودﯾم؟ ﺑﮫ راﺳﺗﯽ ﮐﮫ ﺷﺎد ﺑودﯾم؛ و ھر ﺳﺎل ھم ﺷﺎدیﻣﺎن ﺑﯾﺷﺗر و ﺑﯾﺷﺗر ﻣﯽﺷد .ھر وﻗت ،و
ﺳرزده ﺑﺎ ھﻣﺳر ﻋزﯾزم روﺑﮫرو ﻣﯽﺷدم ،از دﯾدﻧش دﻟم ﺑﮫ وﺟد ﻣﯽآﻣد .وﻗﺗﯽ
ھر زﻣﺎن ،ﺣﺗﯽ زﻣﺎﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ َ
رﺧﺗﮑن ﯾﺗﯾﻣﺧﺎﻧﮫ ﻣﯽدﯾدﯾم،
روزاﻧﮫ ﭘﯾش از ﺻرف ﺷﺎم و ﭼﺎی ،ﺑرای ﺷﺳﺗن دﺳﺗﮭﺎﯾﻣﺎن ﯾﮑدﯾﮕر را در
ِ
ﻟﺣظﮫای وﺟود ﻧداﺷت ﮐﮫ دﻟم از ﺷﺎدی دﯾدارش ﻟﺑرﯾز ﻧﺑﺎﺷد .ﻣن از دﯾدﻧش ﺧوﺷﺣﺎل ﻣﯽﺷدم ،و او ھم ﺑﮫ
ھﻣﺎن ﻧﺳﺑت از دﯾدن ﻣن ﻣﺳرور ﺑود .ھزاران ﺑﺎر ﺑﮫ او ﮔﻔﺗﮫ ﺑودم :ﻋزﯾز دﻟم ،از وﻗﺗﯽ ﺑﺎ ھم ازدواج
ﮐردهاﯾم ،ﻟﺣظﮫای ﻧﺑوده ﮐﮫ ﺗو را ﺑﺑﯾﻧم و از دﯾدﻧت ﺷﺎد ﻧﺷوم«.
آن ﺧﺎﻧم ﺑﮫ ﺗب روﻣﺎﺗﯾﺳﻣﯽ ﻣﺑﺗﻼ ﺷد ،و ھﻣﺳرش ﺑرای ﺷﻔﺎﯾش دﻋﺎ ﮐرد .او در ﻣراﺳم ﺧﺎﮐﺳﭘﺎری ھﻣﺳرش
ﭼﻧﯾن ﮔﻔت:
آﺧرﯾن آﯾﮫای ﮐﮫ ﺑرای ھﻣﺳر ﻋزﯾزم ﺧواﻧدم ،اﯾن ﺑود» :ﺧداوﻧد ﻓﯾض و ﺟﻼل ﺧواھد داد ،و ھﯾﭻﭼﯾز ﻧﯾﮑو
را ﻣﻧﻊ ﻧﺧواھد ﮐرد از آﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ راﺳﺗﯽ ﺳﺎﻟﮏ ﺑﺎﺷﻧد «.اﮔر ﺑﮫ ﺧداوﻧد ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺳﯾﺢ اﯾﻣﺎن داﺷﺗﮫاﯾم،
ﻓﯾض ﯾﺎﻓﺗﮫاﯾم .ﻣﺎ در آن ﻓﯾض ﺷرﯾﮏ ھﺳﺗﯾم ،و او ﺑﮫ ھر ﮐﮫ در آن ﻓﯾض ﺷرﯾﮏ اﺳت ،ﺟﻼل ھم ﺧواھد
داد .ﻣن ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺑﺧش آﺧر آن آﯾﮫ ،ﺑﮫ ﺧودم ھم ﭼﻧﯾن ﮔﻔﺗم» :ھﯾﭻﭼﯾز ﻧﯾﮑو را ﻣﻧﻊ ﻧﺧواھد ﮐرد از آﻧﺎﻧﯽ
ﮐﮫ ﺑﮫ راﺳﺗﯽ ﺳﺎﻟﮏ ﺑﺎﺷﻧد «.ﻣن ﮔﻧﺎھﮑﺎری ﺑﯽﭼﯾز و ﺑﯽارزﺷم ،اﻣﺎ ﺑﮫ ﺧون ﻣﺳﯾﺢ ﻧﺟﺎت ﯾﺎﻓﺗﮫام؛ از
اﯾنرو در ﺣﺿور ﺧدا ﺑﮫ راﺳﺗﯽ ﺳﺎﻟﮑم .ﭘس اﮔر واﻗﻌﺎ ً ﺑﮫ ﺧﯾر و ﺻﻼح ﻣن و ھﻣﺳرم اﺳت ،ﻋزﯾز دﻟم از
ﺑﺳﺗر ﺑﯾﻣﺎری ﺑﻠﻧد ﺧواھد ﺷد ،و ﺧدا ﺳﻼﻣﺗش را ﺑﮫ او ﺑﺎزﺧواھد ﮔرداﻧد .اﻣﺎ اﮔر ھم ﺷﻔﺎ ﻧﯾﺎﻓت ،ﺑﺎور
ﻣﯽﮐﻧم ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﯾر و ﺻﻼح ﻣن ﻧﺑوده اﺳت .در ﻧﺗﯾﺟﮫ ،دﻟم آرام اﺳت .ﻣن ﺑﮫ ﺧدا و ھر آﻧﭼﮫ از او ﺑﮫ ﻣن
رﺳد ،ﻗﺎﻧﻊ ھﺳﺗم .ھﻣﺎنطور ﮐﮫ ﭘﯾش از اﯾن ھم ﮔﻔﺗﮫام ،ﮐﻼم ﺧدا و آﻧﭼﮫ ﻣﯽﮔوﯾد را ﺑﺎور داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد .ﺧدا
ھﻣواره ﺻد در ﺻد ﺑﮭﺗرﯾن را ﻋطﺎ ﻣﯽﮐﻧد.
و اﯾن اطﻣﯾﻧﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ در دﻋﺎ دارﯾم .او ﭘدر ﻣﺎ اﺳت ،و ﻣﺎ ﻓرزﻧداﻧش ھﺳﺗﯾم؛ و اﯾن اطﻣﯾﻧﺎن و
ﺧﺎطرﺟﻣﻌﯽ ،ﻋﺎﻣﻠﯽ ﮐﺎﻣﻼً ﺣﯾﺎﺗﯽ در روﻧد دﻋﺎ ﮐردن ﻣﺎ اﺳت .اﮔر اﯾن ﺣﻘﯾﻘت ﻧدارد ،اﮔر اﯾن ﺗﺻوﯾر
واﻗﻌﯽ ﻧﯾﺳت ،ﭘس ﺳرﻧوﺷت ﻣﺎ اﯾن اﺳت ﮐﮫ در دﻋﺎﯾﻣﺎن ﻧﺎﮐﺎم ﺑﻣﺎﻧﯾم .ﺑرادران و ﺧواھران ،اﮔر ﻓﮑر
ﻣﯽﮐﻧﯾد ﺧدای ﻋﺎﻟم ھﺳﺗﯽ ﺑﮫ اﺻطﻼح ﭼوب ﻻی ﭼرخ ﺷﻣﺎ ﻣﯽﮔذارد ،ﯾﺎ اﮔر ﻓﮑر ﻣﯽﮐﻧﯾد از دﺳت ﺷﻣﺎ
ﻋﺻﺑﺎﻧﯽ اﺳت ،ﯾﺎ اﮔر ﻓﮑر ﻣﯽﮐﻧﯾد در زﻧدﮔﯽﺗﺎن ﺧﻧﺛﯽ و ﺑﯽاﻋﺗﻧﺎ ﻋﻣل ﻣﯽﮐﻧد ،روﻧد دﻋﺎ ﮐردﻧﺗﺎن دوام

ﻧﺧواھد داﺷت؛ و ﻧﻣﯽﺗواﻧﯾد آن روﻧد را ﺣﻔظ ﮐﻧﯾد .اﻣﺎ وﻗﺗﯽ ﺑﺎور داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ ﺧدا ﻗﺎدر اﺳت ،و ﺧدا
ﻣﺎﯾل اﺳت ،و ﺧدا ھﻣواره ﺑﺳﯽ ﺑﯾﺷﺗر از ﺑﮭﺗرﯾن ﭘدر زﻣﯾﻧﯽ ﺑﮫ ﻓرزﻧداﻧش ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدھد ،روﻧد دﻋﺎ ﮐردﻧﺗﺎن
دوام و ﺑﻘﺎ ﺧواھد داﺷت .او ﭘدر اﺳت و ﻣﺎ ﻓرزﻧداﻧش ھﺳﺗﯾم؛ از اﯾنرو ،ﺑﮫ درﮔﺎھش ﻣﯽروﯾم.
اﯾن واﻗﻌﯾت ﮐﮫ او ﭘدر اﺳت و ﻣﺎ ﻓرزﻧداﻧش ھﺳﺗﯾم ،ھﻣواره ﻣﺣرک دﻋﺎی ﻣﺎ اﺳت .اﯾن واﻗﻌﯾت ﻣﺎ را ﺑﮫ
ﺑﺧش ﺑﻌدی ﻣﯽرﺳﺎﻧد .ﻋﯾﺳﯽ در ﻟوﻗﺎ ﻓﺻل  ١١ﮐﻣﯽ ﺧﺎرج از اﻧﺗظﺎر ﻣﺎ ﺳﺧن ﻣﯽﮔوﯾد .ﺑﮫ ﻟوﻗﺎ ١٣:١١
ﺑﺎزﮔردﯾم» :ﭘس اﮔر ﺷﻣﺎ ﺑﺎ آﻧﮑﮫ ﺷرﯾر ھﺳﺗﯾد ،ﻣﯽداﻧﯾد ﭼﯾزھﺎی ﻧﯾﮑو را ﺑﮫ اوﻻد ﺧود ﺑﺎﯾد داد« )در اﯾﻧﺟﺎ
آﺳﻣﺎﻧﯽ ﺷﻣﺎ ،روحاﻟﻘدس را ﺧواھد داد ،ﺑﮫ
ﻣﻘﺎﯾﺳﮫای وﺟود دارد( او ﻣﯽﻓرﻣﺎﯾد» :ﭼﻧد ﻣرﺗﺑﮫ زﯾﺎدﺗر ،ﭘدر
ِ
ھر ﮐﮫ از او ﺳوال ﮐﻧد« )ﻟوﻗﺎ .(١٣:١١
اﯾن ﯾﮑﯽ از آن آﯾﺎﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ اﻧﺗظﺎر ﻧدارﯾم اﯾنﮔوﻧﮫ اداﻣﮫ ﯾﺎﺑد .ﻋﯾﺳﯽ در اﻧﺟﯾل ﻣﺗﯽ  ١١:٧ﻧﯾز ﺗﻌﻠﯾم
ﻣﺷﺎﺑﮭﯽ ﻣﯽدھد .او ﻣﯽﻓرﻣﺎﯾد» :ﭘس ھرﮔﺎه ﺷﻣﺎ ﮐﮫ ﺷرﯾر ھﺳﺗﯾد ،دادن ﺑﺧﺷﺷﮭﺎی ﻧﯾﮑو را ﺑﮫ اوﻻد ﺧود
ﻣﯽداﻧﯾد ،ﭼﻘدر زﯾﺎده ﭘدر ﺷﻣﺎ ﮐﮫ در آﺳﻣﺎن اﺳت  « . . .ﮐﺳﯽ اداﻣﮫاش را ﻣﯽداﻧد؟ او ﻣﯽﻓرﻣﺎﯾد:
»ﭼﯾزھﺎی ﻧﯾﮑو را ﺑﮫ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ از او ﺳوال ﻣﯽﮐﻧﻧد ،ﺧواھد ﺑﺧﺷﯾد «.ﺑﺳﯾﺎر ﺧوب ،اﯾن ﺑرای ﻣﺎ ﻣﻌﻧﯽ
ﻣﯽدھد .ﺷﻣﺎ ﻣﯽداﻧﯾد ﭼﮕوﻧﮫ ﭼﯾزھﺎی ﻧﯾﮑو ﺑﺑﺧﺷﯾد .ﭘس ﭘدر ﺷﻣﺎ ﭼﯾزھﺎی ﻧﯾﮑو ﺧواھد ﺑﺧﺷﯾد .اﻣﺎ در اﯾﻧﺟﺎ
آﺳﻣﺎﻧﯽ ﺷﻣﺎ ،روحاﻟﻘدس را ﺧواھد
او ﺑﮫ ﺟﺎی اﯾﻧﮑﮫ ﺑﮫ ﭼﯾزھﺎی ﻧﯾﮑو اﺷﺎره ﮐﻧد ،در واﻗﻊ ﻣﯽﻓرﻣﺎﯾد» :ﭘدر
ِ
داد ،ﺑﮫ ھر ﮐﮫ از او ﺳوال ﮐﻧد«.
ھر ﻣوﻗﻊ ﺑﺎ ﭼﻧﯾن ﻣوردی در ﮐﺗﺎبﻣﻘدس روﺑﮫرو ﻣﯽﺷوﯾم ،اﯾن ﺳوال ﭘﯾش ﻣﯽآﯾد» :ﺑﺳﯾﺎر ﺧوب ،ﻣﻧظور
ﻋﯾﺳﯽ در اﯾﻧﺟﺎ ﭼﯾﺳت؟« ﮔﻔﺗﮥ او ﺑﺎ آﻧﭼﮫ اﻧﺗظﺎرش را دارﯾم ،ﮐﻣﯽ ﻓرق ﻣﯽﮐﻧد .ﺑﮫ ﻋﺑﺎرﺗﯽ ،اﮔر واﻗﻌﺎ ً
درﺑﺎرهاش ﻓﮑر ﮐﻧﯾد ،ﮐﻣﯽ ھم دﻟﺳردﮐﻧﻧده اﺳت؛ ﭼرا ﮐﮫ وﻗﺗﯽ ﺑرای درﺧواﺳﺗﮭﺎﯾﺗﺎن دﻋﺎ ﻣﯽﮐﻧﯾد ،و ﻋﯾﺳﯽ
ت اﺣﺗرام ،ﮐﻣﯽ دﻟﺳرد ﻣﯽﺷوﯾد.
ﻣﯽﻓرﻣﺎﯾد» :ﭘدر
آﺳﻣﺎﻧﯽ ﺷﻣﺎ ،روحاﻟﻘدس را ﺧواھد داد« ،ﺷﻣﺎ در ﻧﮭﺎﯾ ِ
ِ
»اﻟﺑﺗﮫ ﮐﮫ اﯾن ﺧﯾﻠﯽ ﺧوب اﺳت ،اﻣﺎ ﻣن واﻗﻌﺎ ً ﺧواﺳﺗﮫام ﭼﯾز دﯾﮕری اﺳت .ﻣن واﻗﻌﺎ ً آن ﭼﯾزی را
ﻣﯽﺧواھم ﮐﮫ درﺧواﺳﺗش ﮐردهام ،ﻧﮫ اﻟزاﻣﺎ ً روحاﻟﻘدس را «.و ﻣﺎﯾﻠﯾم آنﻗدر روﺣﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﯾم ﮐﮫ ﻧﮕوﯾﯾم
ﻣﻧظورﻣﺎن اﯾن ﺑوده ،اﻣﺎ در زﻧدﮔﯽ ﺑﯾﺷﺗر ﻣﺎ ،ﻣﻧظور واﻗﻌﺎ ً ھﻣﯾن ﺑوده اﺳت .ﻣﺎ ﺑﺎ ﺧودﻣﺎن ﻓﮑر ﻣﯽﮐﻧﯾم:
»راﺳﺗش را ﺑﺧواھﯾد ،ﻣن واﻗﻌﺎ ً ﺑرای ھدﯾﮥ روحاﻟﻘدس دﻋﺎ ﻧﮑردم ،اﻟﺑﺗﮫ ﺑﺳﯾﺎر ﺳﭘﺎﺳﮕزارم؛ وﻟﯽ ﺗﻘﺎﺿﺎی
دﻋﺎﯾم ﭼﮫ ﻣﯽﺷود؟ ﻣن واﻗﻌﺎ ً دﻟم ﻣﯽﺧواھد دﻋﺎﯾم ﻣﺳﺗﺟﺎب ﺷود «.ﭘس ﻣﻧظور ﻋﯾﺳﯽ در اﯾﻧﺟﺎ ﭼﯾﺳت؟
ھدﯾﮫای ﮐﮫ او ﺑﮫ ﻣﺎ ﻣﯽﺑﺧﺷد
روحاﻟﻘدس در ﻣﺎ ﺳﺎﮐن ﻣﯽﺷود.
و در اﯾن ﻣﻘطﻊ ،زﯾﺑﺎﯾﯽ اﯾن ﺣﻘﯾﻘت ﺑراﯾﻣﺎن ﻣﺷﺧص ﻣﯽﮔردد ﮐﮫ ﭼرا ﻣﯽﺗواﻧﯾم در ھر ﻣوردی ﮐﮫ دﻋﺎ
ﻣﯽﮐﻧﯾم ،ﺧﺎطرﺟﻣﻊ ﺑﺎﺷﯾم؟ زﯾرا ھدﯾﮫای ﮐﮫ ﺧدا ﺑﮫ ﻣﺎ ﻣﯽﺑﺧﺷد ،روحاﻟﻘدس اﺳت .ﻣﯽﺧواھم درﺑﺎرۀ روح
ﺧدا ﺑﯾﻧدﯾﺷﯾد ،و اﯾﻧﮑﮫ ﭼﮕوﻧﮫ روح ﺧدا اﻋﺗﻣﺎد ﻣﺎ را در دﻋﺎ ﺷﮑل ﻣﯽدھد.

اول از ھﻣﮫ اﯾﻧﮑﮫ ،روحاﻟﻘدس در ﻣﺎ ﺳﺎﮐن ﻣﯽﺷود .ﺑﮫ اﯾن ﺣﻘﯾﻘت ﻓﮑر ﮐﻧﯾم .در اﯾﻧﺟﺎ اﺳت ﮐﮫ ﻣﻌﻧﺎی اﯾن
آﯾﮫ وﺳﻌت ﻣﯽﯾﺎﺑد .وﻗﺗﯽ از ﺧدا درﺧواﺳﺗﯽ دارﯾم ،او ھﻣواره در ﭘﺎﺳﺦ ،روحاﻟﻘدس را ﻋطﺎ ﻣﯽﮐﻧد .وﻗﺗﯽ
از ﺧدا ﺗﺳﻠﯽ ﻣﯽﺧواھﯾم ،او آن ﺗﺳﻠﯽدھﻧده را ﺑﮫ ﻣﺎ ﻋطﺎ ﻣﯽﮐﻧد .وﻗﺗﯽ از ﺧدا ھداﯾت ﻣﯽﺧواھﯾم ،او آن
ھﺎدی را ﺑﮫ ﻣﺎ ﻋطﺎ ﻣﯽﮐﻧد .وﻗﺗﯽ ﺟوﯾﺎی ﺣﻘﯾﻘت ھﺳﺗﯾم ،او ﺑﮫ ﻣﺎ آن ﮐﺳﯽ را ﻋطﺎ ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ ﮐل ﺣﻘﯾﻘت را
ﺑﮫ ﻣﺎ ﻣﯽآﻣوزد .وﻗﺗﯽ از ﺧدا ﺣﮑﻣت ﻣﯽﺧواھﯾم ،او روح ﺣﮑﻣت را ﺑﮫ ﻣﺎ ﻋطﺎ ﻣﯽﮐﻧد .وﻗﺗﯽ از ﺧدا
ﻗدرت و ﻗوت ﻣﯽﺧواھﯾم ،او روح ﻗوت را ﺑﮫ ﻣﺎ ﻋطﺎ ﻣﯽﮐﻧد .او ﺑﺎ ﺑﺧﺷﯾدن روحاﻟﻘدس ،ﺑﮫ ﻣﺎ ھﻣﮫﭼﯾز
ﻣﯽدھد.
او در ﺷراﯾط ﺧﺎﺻﯽ ﮐﮫ ﺑرای ﻣﺎ ﭘﯾش ﻣﯽآﯾد ،ﺻرﻓﺎ ً ﻣﺎ را ﮐﻣﯽ ﺗﺳﻠﯽ ﻧﻣﯽﺑﺧﺷد ،ﯾﺎ ﮐﻣﯽ ھداﯾت ﻧﻣﯽﮐﻧد،
ﯾﺎ ﮐﻣﯽ ﻗدرت ﻧﻣﯽﺑﺧﺷد؛ ﺑﻠﮑﮫ ﺧودش را ﺑﮫ ﻣﺎ ﻣﯽﺑﺧﺷد .روحاﻟﻘدس در ﻣﺎ ﺳﺎﮐن ﻣﯽﺷود .و زﯾﺑﺎﯾﯽاش
اﯾﻧﺟﺎ اﺳت ﮐﮫ ﻋﯾﺳﯽ ﻣﯽﻓرﻣﺎﯾد وﻗﺗﯽ دﻋﺎ ﻣﯽﮐﻧﯾد ،از ﺧدا ﭼﯾزھﺎی ﻧﯾﮑو ﺑﺧواھﯾد .و ﺧدا ﮐﮫ ﭘدر ﺷﻣﺎ
اﺳت ،ﺻرﻓﺎ ً ﺷﻣﺎ را ﭼﯾزھﺎی ﻧﯾﮑو ﻧﻣﯽﺑﺧﺷد؛ ﺑﻠﮑﮫ ﺧودش را ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻋطﺎ ﺧواھد ﻧﻣود .او آن ﭼﯾز ﻧﯾﮑو
را ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺧواھد ﺑﺧﺷﯾد؛ آن ﺷﺧص ﻧﯾﮑو ﮐﮫ ھﻣﮥ ﭼﯾزھﺎی ﻧﯾﮑو از دﺳت او ﺟﺎری ﻣﯽﺷوﻧد.
ﺗﺻوﯾر اﯾن اﺳت .ﻣﺎ از او ﻧﻌﻣت ﻣﯽطﻠﺑﯾم ،و او ﺑﮫ ﻣﺎ ﻧﻌﻣتدھﻧده را ﻣﯽﺑﺧﺷد .ﻣﺎ ﺑرای ﻣﺎﯾﺣﺗﺎﺟﻣﺎن دﻋﺎ
ﻣﯽﮐﻧﯾم ،او ﺑﮫ ﻣﺎ ﻣﻧﺑﻊ و ﺳرﭼﺷﻣﮫ را ﻣﯽﺑﺧﺷد .ﻣﺎﻧﻧد اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺣﺿور ﺧدا ﺑروﯾد و از او ﭘول
درﺧواﺳت ﮐﻧﯾد» :ﺧداﯾﺎ ،ﮐﻣﯽ ﭘول ﻻزم دارم «.و او ﺑﮕوﯾد» :راﺳﺗش ﺑﮫ ﺗو ﭘول ﻧﻣﯽدھم؛ در ﻋوض،
ﺑﺎﻧﮏ را ﺑﮫ ﺗو ﻣﯽﺑﺧﺷم .ﻣﺷﮑﻠﯽ ﻧﯾﺳت اﮔر ﺑﺎﻧﮏ را ﺑﮫ ﺗو ﺑدھم؟« ﻣﺎ ﻧﻌﻣت ﻧﻣﯽﯾﺎﺑﯾم؛ ﻧﻌﻣتدھﻧده را
ﻣﯽﯾﺎﺑﯾم .ﺻرﻓﺎ ً ﻣﺎﯾﺣﺗﺎﺟﻣﺎن ﻓراھم ﻧﻣﯽﺷود ،ﺑﻠﮑﮫ ﻣﻧﺑﻊ و ﺳرﭼﺷﻣﮥ ھﻣﮥ داراﯾﯾﮭﺎ ﺑﮫ ﻣﺎ ﻋطﺎ ﻣﯽﮔردد .وﻗﺗﯽ
ﺑﮫ ﺣﺿور ﺧدا ﻣﯽروﯾم ،ﻓﻘط ﭘول ﻧﻣﯽﮔﯾرﯾم؛ ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎﻧﮏ ،و ھﻣﮥ ﺳرﻣﺎﯾﮥ او ﺑﮫ ﻣﺎ ﺑﺧﺷﯾده ﻣﯽﺷود.
ﺣﺎل ﺑﮫ اﯾن ﻓﮑر ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﭼﻘدر ﺷﮭﺎﻣت ﻣﯽﺧواھد ﺑﮫ ﺣﺿور ﺧدای اﯾن ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ ﺑروﯾم و ﺑﮕوﯾﯾم:
»راﺳﺗش ﺧداﯾﺎ ،ﻧﻣﯽﺧواھم ﻓﻘط در اﯾن ﻣوﻗﻌﯾﺗﯽ ﮐﮫ ﻗرار دارم ،ﺗﺳﻠﯽ ﺑﯾﺎﺑم؛ ﻧﻣﯽﺧواھم ﻓﻘط در اﯾن
ﻣوﻗﻌﯾﺗﯽ ﮐﮫ ھﺳﺗم ،راھﻧﻣﺎﯾﯽ ﺑﺷوم .ﻣن ﻓﻘط ﺑرای ﭘﺷت ﺳر ﮔذاﺷﺗن اﯾن ﻣوﻗﻌﯾت ،ﻗدرت ﻧﻣﯽﺧواھم.
ﻣﯽداﻧم ﮐﮫ ﺗو ﮐل ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ و ھﻣﮫﭼﯾز را در ﮐﻧﺗرل داری؛ اﮔر ﺑراﯾت ﻣﺷﮑﻠﯽ ﻧﯾﺳت ،ﻓﻘط ﻣﯽﺧواھم
ﺑﯾﺎﯾﯽ و در ﻣن زﻧدﮔﯽ ﮐﻧﯽ؛ ﻗﺑول؟ ﻣﯽآﯾﯽ ﺗﺎ در ﻣن ﺳﺎﮐن ﺷوی؟ ﻣﯽداﻧم ﮐﮫ آدم ﺿﺎﯾﻊ و اﻓﺗﺿﺎﺣﯽ ھﺳﺗم،
اﻣﺎ ﺧواﺳﺗﮫام اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺑﯾﺎﯾﯽ و در ﻣن زﻧدﮔﯽ ﮐﻧﯽ ،ﻣﯽﺧواھم ھﻣﯾﺷﮫ و داﯾم در ﻣن ﺑﻣﺎﻧﯽ .اﻣﮑﺎن دارد
ﺑﯾﺎﯾﯽ؟« ﻣﻧظورم اﯾن اﺳت ﮐﮫ اﯾنﮔوﻧﮫ ﺻﺣﺑت ﮐردن ﺧﯾﻠﯽ ﺟﺳﺎرت ﻣﯽﺧواھد؛ و ﺑﮫ ﮔوﻧﮫای ﺑﮫ اﺻطﻼح
ﭘﺎ را از ﮔﻠﯾم ﻓراﺗر ﮔذاﺷﺗن اﺳت ،اﯾنطور ﻧﯾﺳت؟ اﻣﺎ اﯾن دﻗﯾﻘﺎ ً ھﻣﺎن ﭼﯾزی اﺳت ﮐﮫ ﻋﯾﺳﯽ درﺑﺎرۀ دﻋﺎ ﺑﮫ
ﻣﺎ ﺗﻌﻠﯾم ﻣﯽدھد .وﻗﺗﯽ ﺑﮫ درﮔﺎه ﺧدا دﻋﺎ ﻣﯽﮐﻧﯾم ،او ﺻرﻓﺎ ً ﺧواﺳﺗﮫھﺎﯾﻣﺎن را ﺑرآورده ﻧﻣﯽﮐﻧد؛ او
روحاﻟﻘدس را ﺑﮫ ﻣﺎ ﻣﯽﺑﺧﺷد .ﻣﺎ در ﻓرھﻧﮓ ﻣﺎدیﮔراﯾﻣﺎن ،اﻧﺳﺎﻧﮭﺎﯾﯽ واﻟﮫ و ﺷﯾدای اﺳﺑﺎب و وﺳﺎﯾل و
ﭼﯾزھﺎی ﻣﺎدی ھﺳﺗﯾم .ﺣﺎل آﻧﮑﮫ وﻗﺗﯽ دﻋﺎ ﻣﯽﮐﻧﯾم ،اﯾن ﭼﯾزھﺎ را ﻧﻣﯽﺧواھﯾم؛ ﺑﻠﮑﮫ ﺧو ِد ﺧدا ﺑﮫ ﻣﺎ ﺑﺧﺷﯾده
اﻟﻘدس ﺧدا در ﻣﺎ ﺳﺎﮐن ﻣﯽﺷود ،و ﻣﺎ را ﻗﺎدر ﻣﯽﺳﺎزد ﺗﺎ در ﻣﺳﯾر ﺗﮏﺗﮏ ﭼﯾزھﺎﯾﯽ ﮐﮫ
ﻣﯽﺷود؛ روح ِ
ﺑراﯾﺷﺎن دﻋﺎ ﮐردهاﯾم ،ﮔﺎم ﺑردارﯾم.

روحاﻟﻘدس ﻣﺎ را ﻗوت ﻣﯽﺑﺧﺷد
اﯾن ﺣﻘﯾﻘﺗﯽ ﺷﮕﻔتاﻧﮕﯾز اﺳت .روحاﻟﻘدس در ﻣﺎ ﺳﺎﮐن ﻣﯽﺷود؛ و ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ در ﻣﺎ ﺳﺎﮐن ﻣﯽﺷود ،ﺑﻠﮑﮫ ﻣﺎ را
ﻗوت ﻣﯽﺑﺧﺷد.
ﺑﮫ اﯾن ﻣﮭم ﺑﯾﻧدﯾﺷﯾد .ﻋﯾﺳﯽ ﺑﺎ ﺷﺎﮔرداﻧﯽ ﺳﺧن ﻣﯽﮔﻔت ﮐﮫ درﺑﺎرۀ روح ﺧدا آﮔﺎھﯽ داﺷﺗﻧد .ﺧودﺗﺎن را در
ﺟﺎی آﻧﮭﺎ ﺑﮕذارﯾد ﮐﮫ ﻋﮭدﻋﺗﯾق را ﻣﯽﺷﻧﺎﺧﺗﻧد .آﻧﮭﺎ ﻣﯽداﻧﺳﺗﻧد ﮐﮫ روح ﺧدا ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ را ﺷﮑل داد .آﻧﮭﺎ
از ﭘﯾداﯾش ٢:١؛ اﯾوب ۴:٣٣؛ و اﺷﻌﯾﺎ  ۴٠اطﻼع داﺷﺗﻧد .ھﻣﮥ اﯾن آﯾﺎت ﻋﻧوان ﻣﯽﮐﻧﻧد ﮐﮫ روح ﺧدا ﺟﮭﺎن
را ﺷﮑل داد .روح ﺧدا ﺳطﺢ آﺑﮭﺎ را ﻓرا ﮔرﻓت .روحاﻟﻘدس آن ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ھﺳﺗﯽ را ﺑﮫ وﺟود آورد ،ﮐﮫ
ﻣﺎ را ﺣﯾﺎت ﺑﺧﺷﯾد .ﭘس آﻧﮭﺎ از اﯾن ﺣﻘﺎﯾق در ﻋﮭدﻋﺗﯾق آﮔﺎه ﺑودﻧد.
آﻧﮭﺎ ﻣﯽداﻧﺳﺗﻧد اﯾن روحاﻟﻘدس ﺑود ﮐﮫ در ﺳراﺳر ﻋﮭدﻋﺗﯾق ،اﻧﺑﯾﺎ و ﭘﺎدﺷﺎھﺎن را ھداﯾت ﻧﻣود .روحاﻟﻘدس
ﺑر داوود و ﺳﻠﯾﻣﺎن ﻗرار داﺷت .اﯾن روحاﻟﻘدس ﺑود ﮐﮫ ﺑر ﻣردان ﺑرﺟﺳﺗﮫای ﭼون اﺷﻌﯾﺎ ،ارﻣﯾﺎ ،ﺣزﻗﯾﺎل،
و زﮐرﯾﺎ ﻗرار داﺷت .اﯾن روحاﻟﻘدس ﺑود ﮐﮫ آﻧﮭﺎ را ﺑرای ﻧﺑوت ﮐردن ﻣﺟﮭز ﻣﯽﻧﻣود .اﯾن روحاﻟﻘدس ﺑود
ﮐﮫ ﻋﯾﺳﯽ را ﻣﺳﺢ و رھﺑری ﻧﻣود.
اﺷﻌﯾﺎ ﻓﺻل  ۶١را ﺑﮫ ﯾﺎد دارﯾد؟ روحاﻟﻘدس ﺑر ﻣﺳﯾﺢ ﻣوﻋود ﺧواھد ﺑود ،و او را ﻣﺳﺢ ﺧواھد ﻧﻣود ﺗﺎ
ﻓﻘﯾران را ﺑﺷﺎرت دھد .ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل اﺳت ﮐﮫ ﻋﯾﺳﯽ در ﻟوﻗﺎ ﻓﺻل  ۴از اﯾن آﯾﺎت ﻧﻘل ﻗول ﻣﯽﮐﻧد و
ﻣﯽﻓرﻣﺎﯾد» :روح ﺧداوﻧد ﺑر ﻣن اﺳت «.ﻟوﻗﺎ در ﻓﺻل  ۴ﺑﺎرھﺎ و ﺑﺎرھﺎ ﺑﮫ ﻣﺎ ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھد ﮐﮫ روحاﻟﻘدس
ﺑر ﻋﯾﺳﯽ ﺑود .وﻗﺗﯽ ﻋﯾﺳﯽ ﺗﻌﻣﯾد ﻣﯽﮔرﻓت ،روحاﻟﻘدس ﺣﺿور داﺷت .اﯾن روحاﻟﻘدس ﺑود ﮐﮫ ﻋﯾﺳﯽ را
ﺑﮫ ﺑﯾﺎﺑﺎن ﺑرد ﺗﺎ وﺳوﺳﮫ ﺷود .اﯾن روحاﻟﻘدس ﺑود ﮐﮫ ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺳﯾﺢ را ﭘﯾش ﻣﯽﺑرد .اﯾن روحاﻟﻘدس ﺑود ﮐﮫ
ﮐﻠﯾﺳﺎ را ﻣﺗوﻟد ﮐرد.
ﯾوﺋﯾل ٣٢-٢٨:٢؛ و ﺣزﻗﯾﺎل  ٣۶در ﻋﮭدﻋﺗﯾق در اﯾن ﺑﺎره ﺳﺧن ﻣﯽﮔﻔﺗﻧد ﮐﮫ روزی ﻓرا ﺧواھد رﺳﯾد ﮐﮫ
ﺧدا روح ﺧود را ﺑر ﻗوﻣش ﮐﮫ ﮐﻠﯾﺳﺎ ﻧﺎم دارد ،ﻧﺎزل ﺧواھد ﮐرد .اﻋﻣﺎل رﺳوﻻن ﻓﺻل  ٢ﺗﺣﻘق وﻋدۀ
ﯾوﺋﯾل ﻓﺻل ٢؛ و ﺣزﻗﯾﺎل ﻓﺻل  ٣۶ﻣﯽﺑﺎﺷد .روح ﺧدا ﻣﯽآﯾد ﺗﺎ در ﻗوم ﺧدا ﺳﺎﮐن ﺷود ،و آﻧﮭﺎ را ﻗدرت
ﺑﺧﺷد ﺗﺎ ﺑﮫ زﺑﺎﻧﮭﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺻﺣﺑت ﮐﻧﻧد ،و ﭘﯾﻐﺎم اﻧﺟﯾل را ﺑﮫ ھﻣﮥ اﻣﺗﮭﺎی ﺣﺎﺿر اﻋﻼم ﻧﻣﺎﯾﻧد .اﯾن
روحاﻟﻘدس ﺑود ﮐﮫ ﮐﻠﯾﺳﺎ را ﻣﺗوﻟد ﻧﻣود.
ﺣﺎل ،ﻋﯾﺳﯽ ﻣﯽﻓرﻣﺎﯾد ھﻣﺎن روحاﻟﻘدس ﮐﮫ ﺧدا در ﺳراﺳر ﻋﮭدﻋﺗﯾق وﻋدهاش را داده ﺑود ،ھﻣﺎن روح
ﺧدا ﮐﮫ ﺳطﺢ آﺑﮭﺎ را ﻓرا ﮔرﻓﺗﮫ ﺑود و ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ را ﺑﮫ وﺟود آورد ،ھﻣﺎن روح ﮐﮫ ﺑر ﻣردان و زﻧﺎﻧﯽ
ﻗرار داﺷت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧدا ﺗوﮐل داﺷﺗﻧد و اﺑزاری در دﺳت ﺧدا ﺑودﻧد ،و ﺧدا ﺑﮫ طور ﭼﺷﻣﮕﯾر آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ﮐﺎر
آن ﺷﻣﺎ اﺳت .ھﻣﺎن روحاﻟﻘدس ﮐﮫ در ﺳراﺳر ﻋﮭدﻋﺗﯾق ﺷﺎھدش ﺑودﯾد ،اﮐﻧون
ﮔرﻓت ،ھﻣﺎن روح از ِ
ﺣﺿورش را در ﺳراﺳر ﻋﮭدﺟدﯾد ﻣﺷﺎھده ﻣﯽﮐﻧﯾد .ﺧﺎﻧﻣﮭﺎ و آﻗﺎﯾﺎن ،آﯾﺎ ﻣﺗوﺟﮫ ھﺳﺗﯾد ﮐﮫ در ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺳﯾﺢ،
آن ﺷﻣﺎ اﺳت؟ اﯾن روحاﻟﻘدس اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻓرزﻧدان ﺧدا ھﻣﮫﭼﯾز ﻣﯽﺑﺧﺷد؛ ھﻣﮫﭼﯾز.
روحاﻟﻘدس از ِ

اﯾن ﻧﮑﺗﮫ ﮐﮫ روحاﻟﻘدس ﺑﮫ ﻓرزﻧدان ﺧدا؛ ﺑﮫ ﻣﺎ ھﻣﮫﭼﯾز ﻣﯽﺑﺧﺷد ،ﺟﻣﻠﮥ ﭼﻧدان واﺿﺣﯽ ﺑﮫ ﻧظر ﻧﻣﯽرﺳد،
اﻣﺎ ﺣﻘﯾﻘت دارد .ﺷﻣﺎ ﮐﮫ ﭘﯾرو ﻣﺳﯾﺢ ھﺳﺗﯾد ،ﻧﻣﯽﺗواﻧﯾد در طﯽ زﻧدﮔﯽ ﻣﺳﯾﺣﯽﺗﺎن از ﭼﯾزی ﻧﺎم ﺑﺑرﯾد ﮐﮫ
ﻧﺗﯾﺟﮥ ﻣﺳﺗﻘﯾم ﻋﻣﻠﮑرد روح ﺧدا ﻧﺑﺎﺷد .ﻧﻣﯽﺗواﻧﯾد ﯾﮏ ﻣورد را ﻧﺎم ﺑﺑرﯾد ﮐﮫ ﻏﯾر از اﯾن ﺑﺎﺷد .اﯾن واﻗﻌﯾت
ﮐﮫ ﺑﮫ ﮔﻧﺎھﺎﻧﺗﺎن ﻣﻠزم ﺷدﯾد ،و ﺑﮫ ﻣﺳﯾﺢ اﯾﻣﺎن آوردﯾد ﻧﯾز طﺑق ﯾوﺣﻧﺎ ﻓﺻل  ١۶ﮐﺎر روحاﻟﻘدس ﺑوده اﺳت.
ﺧداوﻧدی ﻣﺳﯾﺢ اﻋﺗراف ﮐﻧﯾد ،اﯾن اﺳت ﮐﮫ
ﺑر اﺳﺎس رﺳﺎﻟﮥ اول ﻗرﻧﺗﯾﺎن  ٣:١٢ﺗﻧﮭﺎ راھﯽ ﮐﮫ ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺑﮫ
ِ
ﺑودن ﻣﺳﯾﺢ را
روحاﻟﻘدس در ﺷﻣﺎ ﮐﺎر ﮐﻧد .اﯾن روحاﻟﻘدس اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﻣﯽﺑﺧﺷد ﺗﺎ ﺧداوﻧد
ِ
ﻣﻌﺗرف ﺷوﯾد .طﺑق اول ﻗرﻧﺗﯾﺎن ﻓﺻل  ١٢ھر ﻋطﯾﮫای ﮐﮫ از آن ﺑرﺧوردارﯾد ،از ﺟﺎﻧب روحاﻟﻘدس اﺳت.
طﺑق اﻓﺳﺳﯾﺎن  ١٨:۵ﺷﻣﺎ از روحاﻟﻘدس ﭘُر ھﺳﺗﯾد .طﺑق ﻏﻼطﯾﺎن ﻓﺻل  ۵ﺛﻣرات روحاﻟﻘدس در ﺷﻣﺎ
وﺟود دارﻧد .ھرﮔﺎه از ﺧدا ﻣﺣﺑت ،ﺷﺎدی ،آراﻣش ،ﺻﺑر ،ﻣﮭرﺑﺎﻧﯽ ،ﻧﯾﮑوﯾﯽ ،اﯾﻣﺎن ،ﺗواﺿﻊ و ﭘرھﯾزﮐﺎری
درﺧواﺳت ﻣﯽﮐﻧﯾم ،ھﻣﮥ اﯾﻧﮭﺎ از ﺟﺎﻧب ﭼﮫ ﮐﺳﯽ ﻣﯽآﯾﻧد؟ ھﻣﮫ از روحاﻟﻘدس ﺳرﭼﺷﻣﮫ ﻣﯽﮔﯾرﻧد .ﻓﻘط
روحاﻟﻘدس ﻗﺎدر اﺳت ھﻣﮥ اﯾن ﺛﻣرات را ﻋطﺎ ﻧﻣﺎﯾد.
طﺑق دوم ﻗرﻧﺗﯾﺎن  ١٨:٣اﯾن واﻗﻌﯾت ﮐﮫ ﻣﺎ در ﻣﻘﺎﺑل ﮔﻧﺎه ﻣﯽاﯾﺳﺗﯾم ،و در ﻣﺳﯾر ﺷﺑﯾﮫ ﺷدن ﺑﮫ ﻣﺳﯾﺢ رﺷد
ﻣﯽﮐﻧﯾم ،ھﻣﮫ ﺑﮫ ﺧﺎطر روحاﻟﻘدس اﺳت .اﯾن واﻗﻌﯾت ﮐﮫ ﻣﺎ ﺣﺗﯽ ﺑر ﮔﻧﺎه و ﻣرگ ﻗدرت دارﯾم ﻧﯾز از
روحاﻟﻘدس اﺳت .روﻣﯾﺎن » :١:٨ھﯾﭻ ﻗﺻﺎص ﻧﯾﺳت ﺑر آﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﻣﺳﯾﺢ ﻋﯾﺳﯽ ھﺳﺗﻧد؛ زﯾرا ﮐﮫ
ﺷرﯾﻌت روح ﺣﯾﺎت در ﻣﺳﯾﺢ ﻋﯾﺳﯽ ،ﻣرا از ﺷرﯾﻌت ﮔﻧﺎه و ﻣوت آزاد ﮔرداﻧﯾد« )روﻣﯾﺎن  .(٢-١:٨ھر
ﺑرداﺷﺗن ﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﺳﯾﺢ ﺗﺄﺛﯾرﮔذار اﺳت ،ﺟﻣﻠﮕﯽ
ﭼﯾز ﻧﯾﮑوﯾﯽ ﮐﮫ در ﻣﺳﯾﺢ دارﯾم ،ھر ﭼﯾزی ﮐﮫ در ﻣﺳﯾر ﮔﺎه
ِ
ﺑﮫ روح ﺧدا واﺑﺳﺗﮫ اﺳت .روحاﻟﻘدس ﺑﮫ ﻓرزﻧدان ﺧدا ھﻣﮫﭼﯾز ﻣﯽﺑﺧﺷد.
روحاﻟﻘدس ﺑرای ﻣﺎ دﻋﺎ ﻣﯽﮐﻧد
ﺣﺎل ،ﻣﺗوﺟﮫ ﻣﯽﺷوﯾم ﭼرا ﺣﻣﺎﻗت اﺳت ﮐﮫ در دﻋﺎﯾﻣﺎن ھر ﭼﯾزی را ﺑﮫ ﺟز روحاﻟﻘدس درﺧواﺳت ﮐﻧﯾم:
روحاﻟﻘدس ﺷﺎﻟوده و زﯾرﺑﻧﺎی ھﻣﮫﭼﯾز در زﻧدﮔﯽ ﻣﺳﯾﺣﯽ ﻣﺎ اﺳت .ﺧدا ﻣﯽﻓرﻣﺎﯾد» :ﺗو را در ﮐﺷﻣﮑﺷﮭﺎی
زﻧدﮔﯽات ﺗﻧﮭﺎ ﻧﻣﯽﮔذارم .ﺣﺿورم در ﺗو ﺳﺎﮐن ﺧواھد ﺷد ،و ﺗو را ﺗوان ﺧواھم ﺑﺧﺷﯾد .ﻣن ﺑراﯾت ﭼﻧﯾن
ﻣﯽﮐﻧم .ﻣن ﺑﮫ ﺗو ﻗوت ،ﻗدرت ،ﺗﺳﻠﯽ ،راھﻧﻣﺎﯾﯽ ،و ھرﭼﮫ ﻧﯾﺎز داری ﻣﯽدھم .ﻣن ﺑﺎ ﻗدرﺗم در ﺗو ﺳﺎﮐن
ﻣﯽﺷوم «.روحاﻟﻘدس در ﻣﺎ ﺳﺎﮐن ﻣﯽﺷود .روحاﻟﻘدس ﻣﺎ را ﻗوت ﻣﯽﺑﺧﺷد؛ و ﺳراﻧﺟﺎم اﯾﻧﮑﮫ روحاﻟﻘدس
ﺑرای ﻣﺎ دﻋﺎ ﻣﯽﮐﻧد.
ﮐﻼم دﻋﺎ را ﺑﯾﺎن ﮐﻧﯾم ،ﺑﮫ اﯾن
ﺟﺎن ِ
اﮐﻧون ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ھﻣﮥ آﻧﭼﮫ ﮔﻔﺗﮫاﯾم ،ﺑﮫ ﯾﮏ ﻧﮑﺗﮫ ﻣﯽرﺳﯾم .اﮔر ﺑﺧواھﯾم ِ
ﻧﮑﺗﮫ ﻣﯽرﺳﯾم ﮐﮫ دﻋﺎ ﺑﮫ راﺳﺗﯽ ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ از ﺧدا ﺧواﺳﺗﮫھﺎﯾﻣﺎن را ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﻧﯾم ،و اﯾﻧﮑﮫ
ھﻣﮫﭼﯾز ﺑرای ﻣﺎ و دﯾﮕران ﺑﮫ ﺧﯾر و ﺧوﺑﯽ ﭘﯾش رود .دﻋﺎی ﺑﯾﺷﺗر ﻣﺎ واﻗﻌﺎ ً ﺑﮫ ھﻣﯾن ﻧﻘطﮫ ﻣﯽرﺳد .آﯾﺎ
اﯾن ﭼﯾز ﺑدی اﺳت؟ ﻓﮑر ﻧﻣﯽﮐﻧم ﭼﯾز ﺑدی ﺑﺎﺷد .روﻣﯾﺎن  ٢٨:٨ﻣﯽﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ ﺧواﺳت ﺧدا ﺑرای ھر ﯾﮏ
از ﻣﺎ ھﻣﯾن اﺳت» :ﺑﮫ ﺟﮭت آﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺧدا را دوﺳت ﻣﯽدارﻧد ،و ﺑﮫ ﺣﺳب ارادۀ او ﺧواﻧده ﺷدهاﻧد« ﭼﯽ؟
»ھﻣﮥ ﭼﯾزھﺎ ﺑرای ﺧﯾرﯾت اﯾﺷﺎن ﺑﺎ ھم در ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺎﺷﻧد« )روﻣﯾﺎن  .(٢٨:٨ﻗﺻد ﺧدا ﺧﯾرﯾت ﺷﻣﺎ ،و
ﺟﻼل ﺧودش اﺳت؛ و اﯾن دو ﺑر ﺧﻼف ھم ﻧﯾﺳﺗﻧد.

زﯾﺑﺎﯾﯽاش اﯾﻧﺟﺎ اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎ اﯾن آﯾﮫ را ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ ﻣﯽﺷﻧﺎﺳﯾم ،و ھﻣﯾﺷﮫ از روﻣﯾﺎن  ٢٨:٨ﻧﻘل ﻗول ﻣﯽﮐﻧﯾم:
»ھﻣﮥ ﭼﯾزھﺎ ﺑرای ﺧﯾرﯾت در ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺎﺷﻧد «.اﻣﺎ آﯾﺎ ﻣﺗوﺟﮫ ھﺳﺗﯾد ﮐﮫ در اﯾن آﯾﮫ ﺗﺎ ﭼﮫ اﻧدازه ﻧﻘش
روحاﻟﻘدس اھﻣﯾت دارد؟ دو آﯾﮫ ﻗﺑل از اﯾن ﻣﯽﻓرﻣﺎﯾد» :زﯾرا ﮐﮫ آﻧﭼﮫ دﻋﺎ ﮐﻧﯾم ،ﺑﮫ طوری ﮐﮫ ﻣﯽﺑﺎﯾد،
ﻧﻣﯽداﻧﯾم .ﻟﮑن ﺧود روح ﺑرای ﻣﺎ ﺷﻔﺎﻋت ﻣﯽﮐﻧد ﺑﮫ ﻧﺎﻟﮫھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻧﻣﯽﺷود ﺑﯾﺎن ﮐرد« )روﻣﯾﺎن (٢۶:٨؛ و
آﯾﮥ  ٢٧ﻣﯽﻓرﻣﺎﯾد» :او ﮐﮫ ﺗﻔﺣصﮐﻧﻧدۀ دﻟﮭﺎ اﺳت ،ﻓﮑر روح را ﻣﯽداﻧد ،زﯾرا ﮐﮫ او« )ﺗوﺟﮫ ﮐﻧﯾد( »ﺑرای
ﻣﻘدﺳﺎن ﺑر ﺣﺳب ارادۀ ﺧدا ﺷﻔﺎﻋت ﻣﯽﮐﻧد« )روﻣﯾﺎن  .(٢٧:٨اﯾن ﺑدان ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ روحاﻟﻘدس ﭘﯾوﺳﺗﮫ ﺑﮫ
ﻧﯾﺎﺑت از ﻣﺎ دﻋﺎ ﻣﯽﮐﻧد» :ﭘدر ،آﻧﭼﮫ را ﺑﮫ ﺧﯾرﯾت ﻓرزﻧداﻧت اﺳت ﺑﮫ اﻧﺟﺎم ﺑرﺳﺎن «.روحاﻟﻘدس ﺑرای ﻣﺎ
دﻋﺎ ﻣﯽﮐﻧد .ﺣﺗﯽ وﻗﺗﯽ ﻧﻣﯽداﻧﯾم ﭼﮕوﻧﮫ دﻋﺎ ﮐﻧﯾم ،روحاﻟﻘدس اﯾن ﻣﮭم را ﺑﮫﺟﺎ ﻣﯽآورد.
و اﯾﻧﺟﺎ اﺳت ﮐﮫ روحاﻟﻘدس دﻋﺎی ﻣﺎ را ﻣطﺎﺑﻘت ﻣﯽدھد .روحاﻟﻘدس دﻋﺎی ﻣﺎ را ﺑﺎ ارادۀ ﺧدا ﻣطﺎﺑﻘت
ﻣﯽدھد .روحاﻟﻘدس ﻣطﺎﺑق ﺑﺎ ارادۀ ﺧدا ،ﺑرای ﻣﻘدﺳﺎن ﺷﻔﺎﻋت ﻣﯽﮐﻧد .ﻣﺎ ﭼﮕوﻧﮫ ﺑﺎﯾد ﻣطﺎﺑق ﺑﺎ ارادۀ ﺧدا
دﻋﺎ ﮐﻧﯾم؟ از روحاﻟﻘدس ﺑﺧواھﯾد ،ﺑﮫ روحاﻟﻘدس اﻋﺗﻣﺎد ﮐﻧﯾد ،از او ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﻧﯾد ﺗﺎ دﻋﺎﯾﺗﺎن را ﺗطﺑﯾق دھد.
روحاﻟﻘدس دﻋﺎی ﻣﺎ را ﺑﺎ ارادۀ ﺧدا ھﻣﺎھﻧﮓ ﻣﯽﺳﺎزد ،و در ﻣﺳﯾر اﯾن ھﻣﺎھﻧﮓ ﻧﻣودن ،زﻧدﮔﯽ ﻣﺎ را ﻧﯾز
ﺗﺑدﯾل ﻣﯽﺳﺎزد .ھر ﮐﺎری ﮐﮫ ﺧدا ﺑﺧواھد در زﻧدﮔﯽ ھر ﯾﮏ از ﻣﺎ اﻧﺟﺎم دھد ،در ﻧﺗﯾﺟﮥ ﮐﺎر روح ﺧدا در
زﻧدﮔﯽ ﻣﺎ ﺑﮫ ﺛﻣر ﻣﯽﻧﺷﯾﻧد.
ﭘس وﻗﺗﯽ دﻋﺎ ﻣﯽﮐﻧﯾم ،ﻋﯾﺳﯽ ﻣﯽﻓرﻣﺎﯾد» :از ﭘدر ﭼﯾزھﺎی ﻧﯾﮑو ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﯽﮐﻧﯾد ،و او آن ﺷﺧص ﻧﯾﮑو را
ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻋطﺎ ﻣﯽﮐﻧد «.او روحاﻟﻘدس را ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﯽﺑﺧﺷد؛ و زﯾﺑﺎﯾﯽاش اﯾﻧﺟﺎ اﺳت ﮐﮫ طﺑق رﺳﺎﻟﮥ اﻓﺳﺳﯾﺎن
 ١۴-١٣:١روحاﻟﻘدس ھﻣﯾن ﺣﺎﻻ در ھﻣﮥ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﻋﺗﻣﺎد ﺧود را ﺑر ﻣﺳﯾﺢ ﻗرار دادهاﻧد ،زﻧدﮔﯽ ﻣﯽﮐﻧد.
اﯾن ﺷﻣﺎ ﻧﯾﺳﺗﯾد ﮐﮫ در وھﻠﮥ اول از روحاﻟﻘدس ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﯽﮐﻧﯾد؛ او در ﺷﻣﺎ زﻧدﮔﯽ ﻣﯽﮐﻧد .او در ﻣﺎ ﺳﺎﮐن
اﺳت .اول ﻗرﻧﺗﯾﺎن  ٢٠-١٨:۶ﻣﯽﻓرﻣﺎﯾد» :ﺑدن ﺷﻣﺎ ھﯾﮑل روحاﻟﻘدس اﺳت «.روحاﻟﻘدس در ﻣﺎ ﺳﺎﮐن
اﺳت.
ﭘس اﮔر ﻣﯽﺧواھﯾم ﻣﺳﯾﺢ را ﺑﮫ ﻓراواﻧﯽ ﺑﭼﺷﯾم ،اﮔر ﻣﯽﺧواھﯾم ﮔﺎم ﺑرداﺷﺗن ﺑﺎ ﺧدا ﮐﮫ ﭘدرﻣﺎن اﺳت را ﺑﮫ
ﻓراواﻧﯽ ﺗﺟرﺑﮫ ﮐﻧﯾم ،ﺑﺎﯾد در زﻧدﮔﯽﻣﺎن ﺑﺎ ﭼﮫ ﮐﺳﯽ ارﺗﺑﺎط ﺑرﻗرار ﻧﻣﺎﯾﯾم؟ ﺑﺎ روحاﻟﻘدس .ﻣﺎ ﻧﺑﺎﯾد
روحاﻟﻘدس را ﺷﺧﺻﯽ ﺟﺎﻧﺑﯽ ﺑﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ واﻗﻌﺎ ً ﻣطﻣﺋن ﻧﯾﺳﺗﯾم راﺑطﮫاش ﺑﺎ ﺧدا ﺑﮫ ﭼﮫ ﺷﮑل اﺳت .روحاﻟﻘدس
در ﻣﺎ زﻧدﮔﯽ ﻣﯽﮐﻧد .او ﻣﺎ را ﻗوت ﻣﯽﺑﺧﺷد ،و ﺑرای ﻣﺎ دﻋﺎ ﻣﯽﮐﻧد.
در ﺳراﺳر اﯾن ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﻣوﻋظﮫھﺎ ،ﺑﺎرھﺎ و ﺑﺎرھﺎ ﺑﺎ اﯾن آﯾﺎت ﮐﻠﻧﺟﺎر رﻓﺗﮫام .ﻣن واﻗﻌﺎ ً ﺑر اﯾن ﺑﺎورم ﮐﮫ
ﺑرﺟﺳﺗﮫﺗرﯾن ﭼﯾزی ﮐﮫ ﺟﺎﯾش در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر در ﮐﻠﯾﺳﺎی ﻣﺎ ﺧﺎﻟﯽ اﺳت ،آن دﻋﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﺣس
درﻣﺎﻧدﮔﯽ و ﻧﯾﺎزی اﺳت ﮐﮫ در ﺳراﺳر ﮐﺗﺎب اﻋﻣﺎل رﺳوﻻن ﺷﺎھدش ھﺳﺗﯾم .اﯾن ﺟﺎی ﺧﺎﻟﯽ ،واﻗﻌﯾﺗﯽ
اﺳت ﮐﮫ ﺻرﻓﺎ ً ﺑﮫ ﺟﻣﻊ اﻋﺿﺎی ﮐﻠﯾﺳﺎ ﻣﺣدود ﻧﻣﯽﺷود .آﻧﭼﮫ ﺧدا ﺑﺎرھﺎ و ﺑﺎرھﺎ در طﯽ ﻣطﺎﻟﻌﮥ اﻧﺟﯾل ﻟوﻗﺎ
ﺧﺎﻟﯽ اﯾن ﻣﮭم ﺑﮫ اﯾن دﻟﯾل در اﻋﺿﺎی ﮐﻠﯾﺳﺎ دﯾده ﻣﯽﺷود ﮐﮫ
ﻓﺻل  ١١ﺑﮫ ﻣن ﻧﺷﺎن داده ،اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺟﺎی
ِ

ﺷﺧﺻﯽ ﺷﺑﺎن ﮐﻠﯾﺳﺎ ﺧﺎﻟﯽ اﺳت .اﯾن ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻣرا ﻓروﺗن ﻧﻣود ،و ﺑﺎﻋث ﺷد در ﺣﺿور
ﺟﺎﯾش در زﻧدﮔﯽ
ِ
ﺧدا زاﻧو ﺑزﻧم .اﯾن ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻣرا واﻗﻌﺎ ً در زاﻧواﻧم ﺑﮫ ﺣﺿور ﺧدا آورد.
ﺧواﺳت ﻣن اﯾن اﺳت ﮐﮫ روح ﺧدا ﺧودش را ﺑﮫ ﻗوت در اﯾن ﮐﻠﯾﺳﺎ ﻣﮑﺷوف ﺳﺎزد؛ ﮐﮫ ﺧود را ﺑﮫ
ﺷﯾوهھﺎی ﻧﺎﻣﻌﻣول ،و ﺷﯾوهھﺎﯾﯽ ﻣﮑﺷوف ﺳﺎزد ﮐﮫ رﻧﮓ و ﺑوی ﺷﺎداﺑﯽ و طراوت دارﻧد ،و ﺑﺎﻋث ﺷود
ﺷﯾوۀ ﻋﻣﻠﮑرد ﻣﺎ ﺗﻐﯾﯾر ﻧﻣﺎﯾد ،و ﺑﮫ ﮔوﻧﮫای ﻋﻣل ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﻋﻣﻠﮑردﻣﺎن ﺟز ﺑﮫ ﻗوت روح ﺧدای ﻗﺎدر ﻣطﻠق،
ﻗﺎﺑل ﺗوﺿﯾﺢ ﻧﺑﺎﺷد .ﺗﺎ ﻣردﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﯾم ﺑﮫ ﺷدت ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﺧدا ،ﺗﺎ ﺑﮫ ﺣﺿورش ﻧﺎﻟﮫ ﮐﻧﯾم ،ﺗﺎ ﮐﮫ ﻣﺎ را ﺑﺎ
ﺣﺿورش در ﺑر ﮔﯾرد و ﻣﺎ را ﻏرق ﺣﺿورش ﮔرداﻧد .اﻣﺎ ﻧﮫ ﻓﻘط در اﯾن ﻣﮑﺎن ،ﭼرا ﮐﮫ ﻣﺎ از ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن
ﮐﻠﯾﺳﺎ ﺳﺧن ﻧﻣﯽﮔوﯾﯾم؛ ﺑﻠﮑﮫ ﺧواﺳﺗﻣﺎن اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺣﺿور ﺧداﯾﻣﺎن در زﻧدﮔﯽﻣﺎن ،ﺟﻣﻊ ﮐﻠﯾﺳﺎ را ﭼﻧﺎن
در ﺑر ﮔﯾرد ﮐﮫ زﻧدﮔﯽ ﻣﺎ از رﯾﺷﮫ و ﺑﻧﯾﺎن روز ﺑﮫ روز ﻣﺗﻔﺎوتﺗر ﺷود؛ و اﯾن ﮐﻠﯾﺳﺎ از اﺳﺎس و ﺑﻧﯾﺎن
ﻣﺗﻔﺎوت ﮔردد .ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻗوت ﯾﺎﺑﯾم ﺗﺎ ﺑﺗواﻧﯾم از ﮐﻠﻧﺟﺎرھﺎ و ﮐﺷﻣﮑﺷﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﮐﻠﯾﺳﺎ ﺑﺎ آﻧﮭﺎ دﺳت و ﭘﻧﺟﮫ
ﻧرم ﻣﯽﮐﻧﯾم ،ﻋﺑور ﻧﻣﺎﯾﯾم؛ و ﻗوت ﯾﺎﺑﯾم ﺗﺎ اﻧﺟﯾل ﻓﯾض ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺳﯾﺢ را ﺗﺎ دورﺗرﯾن ﻧﻘﺎط ﺟﮭﺎن ﺑﺷﺎرت
دھﯾم؛ ھﻣﺎنطور ﮐﮫ روحاﻟﻘدس ﺧود ﻓرﻣود ﮐﮫ اﯾن ﻣﮭم را در ﻗوﻣش ﺑﮫ اﻧﺟﺎم ﻣﯽرﺳﺎﻧد.
»ﭘدر ،دﻋﺎ ﻣﯽﮐﻧﯾم ھﻣﺎنطور ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﺎﮔرداﻧت ﺗﻌﻠﯾم دادی ،ﻣﺎ را ھم ﺗﻌﻠﯾم دھﯽ ﮐﮫ دﻋﺎ ﮐﻧﯾم .ﻣﺎ ﺑﺎور دارﯾم
اﯾن ھدﯾﮫای ﮐﮫ در روحاﻟﻘدﺳت ﺑﮫ ﻣﺎ ﻋطﺎ ﮐردهای ،ﻗﺎدر اﺳت ﺑدون ھﯾﭻ درﻧﮕﯽ ،ﺑﯾﺷﺗر از آﻧﭼﮫ ﺣﺗﯽ
ﺑﺗواﻧﯾم در دﻋﺎﯾﻣﺎن درﺧواﺳت ﯾﺎ ﺗﺻور ﮐﻧﯾم را ﺑﮫ اﻧﺟﺎم ﺑرﺳﺎﻧد .ﭘس ﻧﯾﺎزﻣﺎن ﺑﮫ ﺧودت را اﻋﺗراف
ﻣﯽﮐﻧﯾم ،و ﺑﮫ درﮔﺎھت دﻋﺎ ﻣﯽﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﻣﺎ را ﺑﮫ ﮐﻠﯾﺳﺎﯾﯽ ﺗﺑدﯾل ﻧﻣﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗو و ﺣﺿورت در ﻣﺎ اﺣﺎطﮫ
ﺷده اﺳت .ﺧداﯾﺎ ،ﻣﺎ را از ھر ﮔوﻧﮫ ﺳردی و ﺑﯽﺣﺳﯽ در رازﮔﺎھﺎﻧﻣﺎن ،ﻧﺟﺎت ﺑده .ﻣﺎ را از ﯾﮑﻧواﺧت
ﺷدن وﻗت دﻋﺎ و ﭘرﺳﺗﺷﻣﺎن ،و از اﯾﻧﮑﮫ دﻋﺎ را ﺑﮫ ﯾﮏ وظﯾﻔﮥ ﻣذھﺑﯽ ﺗﺑدﯾل ﮐﻧﯾم ،آزاد ﻧﻣﺎ .ﺧداﯾﺎ،
ِ
ﻧﻣﯽﺧواھﯾم ﭼﻧﯾن ﺑﺎﺷﯾم .ﻣﺎ ﻣﯽﺧواھﯾم ﻗدرت روﺣت را روز ﺑﮫ روز و ھﻔﺗﮫ ﺑﮫ ھﻔﺗﮫ ﺗﺟرﺑﮫ ﮐﻧﯾم .ﻣﺎ را از
ﺳردی و ﯾﮑﻧواﺧﺗﯽ ﮐﮫ ﮔﺎھﯽ ﺣﺗﯽ در دﻋﺎ ﮔرﯾﺑﺎﻧﮕﯾرﻣﺎن ﻣﯽﺷود ،ﻧﺟﺎت ﺑده؛ و ﻣﺎ را ﺑﮫ ﻣردﻣﺎﻧﯽ ﺗﺑدﯾل ﻧﻣﺎ
ﮐﮫ ﺷﯾﻔﺗﮥ ﺗو ﺑﺎﺷﯾم ،و ﺗو ﺑﺎ ﺣﺿورت ﻣﺎ را در ﺑر ﺑﮕﯾری«.

