ﺷﺎھراه ﺣﯾﺎت :ﻗدرت از طرﯾق دﻋﺎ
اﺷﺗﯾﺎق :آﯾﺎ طﺎﻟب او ھﺳﺗﯾم؟
ﻟوﻗﺎ ۴-٢:١١
اﮔر ﮐﺗﺎبﻣﻘدس ھﻣراھﺗﺎن اﺳت ،ﮐﮫ اﻣﯾدوارم ﺑﺎﺷد؛ ﺷﻣﺎ را دﻋوت ﻣﯽﮐﻧم ﺑﮫ اﻧﺟﯾل ﻟوﻗﺎ ﻓﺻل  ١١ﻣراﺟﻌﮫ
ﮐﻧﯾد .ﺧدا در ﺗﺟرﺑﮥ ﺧدﻣﺎت ﺑرونﻣرزیام ،وﺟﮫ دﯾﮕری از دﻋﺎ را ﺑﮫ ﻣن ﺗﻌﻠﯾم داده اﺳت .اﮐﻧون ﻣﯽﺧواھم
ﻣﺷﺗﺎق دﻋﺎ ﺑودن آن ﭼﯾزی اﺳت ﮐﮫ ﺧدا ﺑﮫ ﻣن ﺗﻌﻠﯾم داد .در اﯾن راﺳﺗﺎ ،دو
آن ﺗﺟرﺑﮫ را ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﺳﮭﯾم ﺷوم.
ِ
ﻣوﻗﻌﯾت ﺧﺎص را ﺑﮫ ﯾﺎد ﻣﯽآورم .ﺑﮫ ﺧﺎطر دارم ﺑرای اوﻟﯾن ﺑﺎر در ﯾﮑﯽ از ﮐﺷورھﺎی آﺳﯾﺎﯾﯽ ﺑﺎ
اﯾﻣﺎﻧداران ﮐﻠﯾﺳﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ آﺷﻧﺎ ﺷدم .آن اﯾﻣﺎﻧداران در ﮐﻠﯾﺳﺎی زﯾرزﻣﯾﻧﯽ ﮔرد ھم آﻣده ﺑودﻧد ﺗﺎ ﮐﻼم ﺧدا را
در ﮐﺷوری ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ھم ﭘﯾرو ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺳﯾﺢ ﺑودن ﻏﯾر ﻣﺟﺎز ﺑود ،و ھم ﺟﻣﻊ ﺷدن ﻣﺎ ﺑﮫ آن ﺷﮑل.
ﯾﺎدم ﻣﯽآﯾد ﺣدود ﺑﯾﺳت ﺗﺎ ﺳﯽ اﯾﻣﺎﻧدار در اﺗﺎﻗﯽ ﮐوﭼﮏ دور ھم ﺣﻠﻘﮫ زده ،و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ روی ﭼﮭﺎرﭘﺎﯾﮫ
ﻧﺷﺳﺗﮫ ﺑودﯾم ،ﺑﮫ دﻋﺎ ﻣﺷﻐول ﺷدﯾم .آن ﺟﻣﺎﻋت ﺑﮫ ﮐﺎرھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺧدا در زﻧدﮔﯽﺷﺎن اﻧﺟﺎم داده ﺑود ،ﺷﮭﺎدت
دادﻧد ،ﺳﭘس ﮔﻔﺗﻧد» :ﺑﺎﯾد دﻋﺎ ﮐﻧﯾم «.ﺑﮫ ﻧﺎﮔﮭﺎن زاﻧو زده ،ﺳﺟده ﻧﻣوده و ﺷروع ﮐردﻧد ﺑﮫ ﮔرﯾﺳﺗن .آﻧﮭﺎ ﺑﺎ
ﺻدای ﺑﻠﻧد در ﺣﺿور ﺧدا ﻣﯽﮔرﯾﺳﺗﻧد .ﯾﮏ ﺳﺎﻋت ﮔذﺷﺗﮫ ﺑود ،و آﻧﮭﺎ ھﻣﭼﻧﺎن در دﻋﺎ ﻣﯽﮔرﯾﺳﺗﻧد .از
آﻧﺟﺎ ﮐﮫ دﻋﺎﯾﺷﺎن ﺑرای ﻣن ﺗرﺟﻣﮫ ﻣﯽﺷد ،ﻣﯽﺗواﻧﺳﺗم ﻣﺗوﺟﮫ ﺷوم ﮐﮫ آن اﯾﻣﺎﻧداران درﺑﺎرۀ ﻣوﺿوﻋﺎت
ﻋﻣﯾق اﻟﮭﯾﺎﺗﯽ دﻋﺎ ﻧﻣﯽﮐردﻧد .ﺑرای ﻧﻣوﻧﮫ ،دﻋﺎﯾﺷﺎن اﯾن ﺑود» :ﺧداﯾﺎ ﻣﻣﻧوﻧﯾم ﮐﮫ ﻣﺎ را ﻓراﻣوش ﻧﻣﯽﮐﻧﯽ«.
»ﺧداﯾﺎ ﻣﻣﻧوﻧﯾم ﮐﮫ ﻣﺎ را دوﺳت داری» «.ﺧداﯾﺎ ﻣﻣﻧوﻧﯾم ﮐﮫ ﻧﺎﻣﮭﺎی ﻣﺎ را ﻣﯽداﻧﯽ«.
آﻧﮭﺎ ﯾﮏ ﺳﺎﻋت ﺑﯽوﻗﻔﮫ و اﺷﮏرﯾزان ﺑﮫ درﮔﺎه ﺧدا دﻋﺎ ﮐردﻧد .ﻣﯽداﻧم ﺑرﺧﯽ از واﻋظﺎن ﺑدﺷﺎن ﻧﻣﯽآﯾد
ﻣﺑﺎﻟﻐﮫ ﮐﻧﻧد ،اﻣﺎ اﯾن ﻣﺑﺎﻟﻐﮫ ﻧﯾﺳت .ﻣن ھم ﺑﺎ ھﻣﺎن ﺣس ،ﺑﺎ آﻧﮭﺎ دﻋﺎ ﻣﯽﮐردم .وﻗﺗﯽ از روی زﻣﯾن ﺑﻠﻧد
ﺷدﯾم ،اﺷﮏ آﻧﮭﺎ ﮐﮫ ﺑرای ﺧداﯾﺷﺎن ﺷور و اﺷﺗﯾﺎق داﺷﺗﻧد ،واﻗﻌﺎ ً ﺑﮫ ﯾﮏ ﺣوﺿﭼﮫ ﺗﺑدﯾل ﺷده ﺑود.
ﺧﺎطرۀ دﯾﮕری ﮐﮫ ﺑﮫ ﯾﺎدم ﻣﯽآﯾد ،ﺑﮫ ﮐﺷور ﺳودان ،و ﺳﻔرم ﺑﮫ ﻧواﺣﯽ ﻣرﮐزی آن ﮐﺷور ﻣرﺑوط اﺳت .از
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ آزار و ﺟﻔﺎ ﺑر ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن آن ﻣﻧﺎطق ﺳﺎﯾﮫ اﻓﮑﻧده ﺑود ،ﺑﯾﺳت ﺳﺎل ﻣﯽﮔذﺷت .در ﺟﻠﺳﮥ ﭘرﺳﺗﺷﯽ ﮐﮫ
در آن ﺣﺿور داﺷﺗم ،وﻗﺗﯽ ﺷروع ﺑﮫ دﻋﺎ ﮐردﯾم ،زﻧﺎن ﺣﺎﺿر در ﺟﻠﺳﮫ ﺑﺎ اﺷﺗﯾﺎﻗﯽ ﺧﺎص ،ﻧﺎم ﺧداوﻧد را
ﺑر زﺑﺎن آوردﻧد .ﭘس از ﭘﺎﯾﺎن دﻋﺎ ،ﺑﯽدرﻧﮓ ﺷروع ﮐردﯾم ﺑﮫ رﻗﺻﯾدن .آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﺷور و ﺣرارت و ﺟﻧب و
ﺟوﺷﯽ ﮐﮫ ﻣﻧﺣﺻر ﺑﮫ ﺧودﺷﺎن ﺑود ،ﺑﮫ رﻗص و ﭘﺎﯾﮑوﺑﯽ ﻣﺷﻐول ﺑودﻧد .ﻣن ھم آﻧﺟﺎ ﻧﺷﺳﺗﮫ ﺑودم ،و آن
ﺑرادران و ﺧواھران ﺳوداﻧﯽ را ھﻣراھﯽ ﻣﯽﮐردم .در ھﻣﺎن ﺣﺎل ،ﺗوﺟﮭم ﺑﮫ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻧﮭﺎی ﺟﻧﮓزدهای
ﺟﻠب ﺷد ﮐﮫ ﮐﻣﯽ آنﺳوﺗر ﺧودﻧﻣﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐردﻧد .ﺑﻧﺎی ﮐﻠﯾﺳﺎﯾﺷﺎن ﻧﯾز ﮐﮫ ﺑﮫ دﺳت ھﻠﮑوﭘﺗرھﺎی ﺟﻧﮕﯽ وﯾران
ﺷده ﺑود ،در آﻧﺟﺎ ﺑﮫ ﭼﺷم ﻣﯽآﻣد .دوﺑﺎره ﺑﮫ آن ﺑرادران و ﺧواھران ﭼﺷم دوﺧﺗم ﮐﮫ در ﻣﯾﺎن آن ﺧراﺑﮫھﺎ
ﻣﺷﻐول رﻗص و ﭘﺎﯾﮑوﺑﯽ ﺑودﻧد.
ﭼﮫ ﭼﯾزی ﺑﺎﻋث ﻣﯽﺷود ﺑﮫ اﯾن ﺷﮑل دﻋﺎ ﮐﻧﯾد؟ ﭼﮫ ﭼﯾزی ﺑﺎﻋث ﻣﯽﺷود در ﭘﯾﺷﮕﺎه ﺧداوﻧد ﺳﺟده ﮐﻧﯾد و
اﺷﮏ ﺑرﯾزﯾد؟ ﭼﮫ ﭼﯾزی ﺑﺎﻋث ﻣﯽﺷود در ﻣرﮐز ﻣﻧطﻘﮫای ﺟﻧﮕﯽ ،دﻋﺎﯾﺗﺎن ﺑﮫ رﻗص و ﭘﺎﯾﮑوﺑﯽ ﺧﺗم ﺷود؟
اﺷﺗﯾﺎق دﻋﺎ ﮐردن ﻣرﺑوط اﺳت .ﺑﺎ ﻣﺷﺎھدۀ
ﭼﮕوﻧﮫ ﭼﻧﯾن ﭼﯾزی ﻣﻣﮑن اﺳت؟ ﻓﮑر ﻣﯽﮐﻧم دﻟﯾﻠش ﺑﮫ ﺷور و
ِ

آن ﻣوﻗﻌﯾﺗﮭﺎ ﺗﺻﻣﯾم ﮔرﻓﺗم ﺑﮫ ﻣطﺎﻟﻌﮥ ﻣﻘوﻟﮥ دﻋﺎ در ﮐﻼم ﺧدا ﺑﭘردازم .وﻗﺗﯽ در روﻧد ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﭘﯾش ﻣﯽرﻓﺗم،
در ﺧﺻوص دﻋﺎ ﮐردن ﺑﮫ دﯾدﮔﺎه و ﺗﺟرﺑﮥ ﺗﺎزهای دﺳت ﯾﺎﻓﺗم .ﻣن ﺑﺎور دارم ﮐﮫ در ﺳراﺳر ﮐﺗﺎبﻣﻘدس،
اﯾن اﺷﺗﯾﺎق ﺑرای دﻋﺎ ﮐﺎﻣﻼً واﺿﺢ و ﻣﺷﺧص اﺳت .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ﻣﯽﺧواھم ﺑﺎ ھم اﯾن اﺷﺗﯾﺎق را ﺑررﺳﯽ ﮐﻧﯾم.
ﻗﺻد دارم در اﯾن ﻓرﺻﺗﯽ ﮐﮫ در اﺧﺗﯾﺎر دارﯾم ،از ھﻣﯾن اﺑﺗدا دو زﯾرﺑﻧﺎ را ﭘﺎﯾﮫﮔذاری ﮐﻧم ،و ﺑﮫ دو ﺣﻘﯾﻘت
اﺳﺎﺳﯽ ﺑﭘردازم.
دو ﺣﻘﯾﻘت اﺳﺎﺳﯽ
ﮐﻼم دﻋﺎ اﺳت.
ﺟﺎن ِ
اﺷﺗﯾﺎق ﺑرای ﺧداِ ،
ﻓﮑر ﻣﯽﮐﻧم اﯾن دو ﺣﻘﯾﻘت در ﺳراﺳر ﮐﺗﺎبﻣﻘدس ﺑﮫ ﭼﺷم ﻣﯽآﯾﻧد؛ اﻣﺎ ﻣﯽﺗواﻧﯾم آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ طور ﺧﺎص در
ﮐﻼم
ﺟﺎن
ِ
آﯾﺎﺗﯽ ﻣﺷﺎھده ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﻗﺻد ﻣطﺎﻟﻌﮫﺷﺎن را دارﯾم .ﯾﮑﯽ از ﺣﻘﺎﯾق اﯾن اﺳت ﮐﮫ اﺷﺗﯾﺎق ﺑرای ﺧداِ ،
ﺑﺎﻧﯽ ﺑﯾداری روﺣﺎﻧﯽ ﻋظﯾﻣﯽ ﺑود ،در ﮐﺗﺎﺑﯽ ﺑﺎ ﻋﻧوان
دﻋﺎ ﮐردن اﺳت .ﺟﺎﻧﺎﺗﺎن ادواردز؛ واﻋظﯽ ﮐﮫ
ِ
»ﻣﺷﺧﺻﮫھﺎی روﺣﺎﻧﯽ« ﭼﻧﯾن ﻣﯽﮔوﯾد» :ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺻرﻓﺎ ً از داﻧش اﻟﮭﯾﺎﺗﯽ ﺑرﺧوردار اﺳت ،و آﻣوزهھﺎی
اﻟﮭﯾﺎﺗﯽ را ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ ﻣﯽداﻧد ،اﻣﺎ ﺧﺻوﺻﯾﺎت و وﯾژﮔﯾﮭﺎی روﺣﺎﻧﯽ در او ﻣﺷﮭود ﻧﻣﯽﺑﺎﺷﻧد ،اﺻﺎﻟت
ﺷﺧﺻﯾت روﺣﺎﻧﯽاش زﯾر ﺳوال ﻗرار ﻣﯽﮔﯾرد .ﻣن ﺑر اﯾن ﻣوﺿوع ﺗﺄﮐﯾد ﺑﺳﯾﺎر دارم ،اﻣﺎ ﻣﻌﺗﻘدم ﮐﮫ
ﺧودی ﺧود طﺎﻟب و ﺟوﯾﺎی رﺳﺗﮕﺎر ﺷدن ﻧﯾﺳت؛ ھﯾﭻﮐس طﺎﻟب ﺣﮑﻣت ﻧﯾﺳت؛ ھﯾﭻﮐس در
ھﯾﭻﮐس ﺑﮫ
ِ
دﻋﺎ ﺑﺎ ﺧدا ﮐﻠﻧﺟﺎر ﻧﻣﯽرود؛ ھﯾﭻﮐس زاﻧو ﻧﻣﯽزﻧد و دﻋﺎ ﻧﻣﯽﮐﻧد ﺗﺎ دﻟش ﻋوض ﺷود .در ﯾﮏ ﮐﻼم ،اﮔر
دل ﻋﻣﯾﻘﺎ ً ﺗﺣت ﺗﺄﺛﯾر ﻗرار ﻧﮕﯾرد ،ھرﮔز ،ھرﮔز ھﯾﭻﮔوﻧﮫ دﺳﺗﺎورد ﻋظﯾم روﺣﺎﻧﯽ ﺣﺎﺻل ﻧﺧواھد ﺷد«.
در ﻣوﻋظﮥ ﻗﺑﻠﯽ ﮐﮫ اﻧﺟﯾل ﻟوﻗﺎ  ١:١١را ﺑررﺳﯽ ﻧﻣودﯾم ،اﯾن ﺣﻘﯾﻘت را ﻣﺷﺎھده ﮐردﯾم :ﻣﺎ دﻋﺎ ﻣﯽﮐﻧﯾم،
ﭼرا ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧدا ﻧﯾﺎزﻣﻧدﯾم .اﻣﺎ ﻣﯽﺧواھم ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﯾﺎدآوری ﮐﻧم ﮐﮫ ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﺧدا ﺑودن ،ﯾﮑﯽ از دﻻﯾل اﺻﻠﯽ و
اﺳﺎﺳﯽ دﻋﺎی ﻣﺎ ﻧﯾﺳت .ﻣﺎ دﻋﺎ ﻣﯽﮐﻧﯾم ،ﭼون طﺎﻟب ﺧداﯾﯾم ،ﭼون آرزوﻣﻧد ﺧداﯾﯾم ،ﭼون دﻟﻣﺎن ﺑرای ﺧدا
ِ
ﻏﻧﺞ ﻣﯽزﻧد ،ﭼون ﺟﺎﻧﻣﺎن ﺑرای ﺧدا وﻟﻊ دارد .ﻣﺎ دﻋﺎ ﻣﯽﮐﻧﯾم ،ﭼون ﻣﺷﺗﺎق ﺧدا ھﺳﺗﯾم؛ و اﯾن اﺷﺗﯾﺎق
ﮐﻼم دﻋﺎ اﺳت ،وﻟﯽ اﯾنﮔوﻧﮫ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ دﻋﺎﯾﻣﺎن دﺳﺗﺧوش اﺣﺳﺎﺳﺎت ﺑﺎﺷد .ﻣﻧظورم اﯾن
ﺟﺎن
ﺑرای ﺧدا،
ِ
ِ
اﺳت ﮐﮫ ﺑدون اﯾن اﺷﺗﯾﺎق ،دﻋﺎی ﻣﺎ ﻧﻣﯽﺗواﻧد دوام داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .اﮔر اﺷﺗﯾﺎﻗﯽ ﻋﻣﯾق و ﺻﻣﯾﻣﺎﻧﮫ ﺑرای ﺧدا
وﺟود ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﻋﻣر دﻋﺎی ﻣﺎ ﮐوﺗﺎه ﺧواھد ﺑود.
اﺷﺗﯾﺎق ﺑرای ﺧدا ،رﻣز دﻋﺎ اﺳت
ﮐﻼم دﻋﺎ اﺳت ،ﺑﻠﮑﮫ
ﺟﺎن
ِ
اﯾن ﻣﮭم ،ﻣﺎ را ﺑﮫ دوﻣﯾن ﺣﻘﯾﻘت ﻣﯽرﺳﺎﻧد .ﻣن ﻣﻌﺗﻘدم اﺷﺗﯾﺎق ﺑرای ﺧدا ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ِ
رﻣز دﻋﺎ ﻧﯾز ﻣﯽﺑﺎﺷد .ﺣﺗﯽ در ﻣوﻋظﮥ آﺧر ﮐﮫ درﺑﺎرۀ دﻋﺎ ﺗﺄﻣل ﻧﻣودﯾم ،اﯾن ﺳوال را ﻣطرح ﮐردﯾم ﮐﮫ آﯾﺎ
ﺑﺳﯾﺎری از ﻣﺎ در ﮐل زﻧدﮔﯽﻣﺎن ﺑﮫ دﻋﺎ اﻧدﯾﺷﯾدهاﯾم؟ آﯾﺎ ﺑﮫ اﯾن ﻓﮑر ﮐردهاﯾم ﮐﮫ دﻋﺎ ﭼﮕوﻧﮫ ﻋﻣل ﻣﯽﮐﻧد؟
آﯾﺎ ﺗﺎ ﺑﮫ ﺣﺎل ﺑﮫ آن ﻣوﻓﻘﯾت و ﮐﺎﻣﯾﺎﺑﯽ دﺳت ﯾﺎﻓﺗﮫاﯾد ﮐﮫ در ﺳراﺳر ﻋﮭدﺟدﯾد در دﻋﺎ ﺷﺎھد ھﺳﺗﯾم؟ اﮔر
واﻗﻌﺎ ً ﺑﺎ ھم ﺻﺎدق ﺑﺎﺷﯾم ،ﺑﮫ اﯾن ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﯽرﺳﯾم ﮐﮫ در زﻧدﮔﯽﻣﺎن ﺑﮫ دﻻﯾﻠﯽ ﺑﺎ اﯾن ﺣﻘﯾﻘت ﻏرﯾﺑﮫ ﺑودهاﯾم.
ﻣن ﻓﮑر ﻣﯽﮐﻧم ﺷور و اﺷﺗﯾﺎق داﺷﺗن ،رﻣز ﮐﺎﻣﯾﺎﺑﯽ در دﻋﺎ اﺳت .ﺷﺎﯾد آﻧﭼﮫ ﻣﯽﺧواھم ﺑﮕوﯾم ،ﺑﯾش از ﺣد
ﺳﺎدهاﻧﮕﺎری ﺑﺎﺷد؛ اﻣﺎ اﮔر ﺑﺧواھم در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ اﺷﺗﯾﺎق داﺷﺗن در دﻋﺎ ،و اﯾﻧﮑﮫ ﺷور و اﺷﺗﯾﺎق داﺷﺗن رﻣز

دﻋﺎ اﺳت ،ﺗﺻوﯾر دﻋﺎ را ﺧﻼﺻﮫ ﮐﻧم ،در دو ﻗدم ﺷﻣﺎ را ﺑﮫ اﯾن اﻣر ﺗﺷوﯾق ﻣﯽﮐﻧم .در اﯾن ﺟﻠﺳﮫ ،ﺑﮫ
ﺗوﺿﯾﺢ اﯾن دو ﻗدم ﻣﯽﭘردازم.
در روﻧد دﻋﺎی روزﻣرۀ ﺷﻣﺎ ،اﯾن دو ﻗدم از اﯾن ﻗرارﻧد :ﻗدم اول اﯾﻧﮑﮫ ،ﺧواﺳﺗﮫھﺎی ﺧود را ﺑﺎ
ﺧواﺳﺗﮫھﺎی ﺧدا ﯾﮑﯽ ﮐﻧﯾد .ﻣﺷﺗﺎق آن ﭼﯾزھﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ ﺧدا ﺑراﯾﺷﺎن اﺷﺗﯾﺎق دارد .آﻧﭼﮫ را ﺑﺧواھﯾد ﮐﮫ
ﺧدا ﻣﯽﺧواھد .ﺻﻣﯾﻣﯾت ﺑﮫ اﯾن ﺷﮑل ﺑرﻗرار ﻣﯽﺷود .ھماﺣﺳﺎس و ھمﻧظر ﺑودن ،ﺻﻣﯾﻣﯾت اﯾﺟﺎد ﻣﯽﮐﻧد.
وﻗﺗﯽ ﺷﻣﺎ و ﯾﮏ ﻧﻔر دﯾﮕر ،آرزوﻣﻧد ﯾﺎ ﻣﺷﺗﺎق ﯾﮏ ﭼﯾز ھﺳﺗﯾد ،ﯾﺎ ﯾﮏ ﭼﯾز را ﻣﯽﺧواھﯾد ،ﻣﯾﺎن ﺷﻣﺎ و آن
ﺷﺧص ﺻﻣﯾﻣﯾت ﺑﮫ وﺟود ﻣﯽآﯾد .در ﻣورد ﺧدا ﻧﯾز ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺻورت اﺳت .وﻗﺗﯽ ﻣﺎ ھم ھﻣﺎن ﭼﯾزی را
ﻣﯽﺧواھﯾم ﮐﮫ او ﻣﯽﺧواھد ،وﻗﺗﯽ ﻣﺷﺗﺎق ھﻣﺎن ﭼﯾزی ھﺳﺗﯾم ﮐﮫ او ﻣﺷﺗﺎق آن اﺳت ،آن ﺻﻣﯾﻣﯾﺗﯽ ﮐﮫ در
ﻣوﻋظﮥ ﻗﺑﻠﯽ درﺑﺎرهاش ﺻﺣﺑت ﮐردﯾم ،آن رﻣز ﺻﻣﯾﻣﯾت ﺑﺎ ﺧدا ﺑﮫ واﻗﻌﯾت ﻣﯽﭘﯾوﻧدد؛ و آن ﭼﯾزھﺎﯾﯽ ﮐﮫ
ﻋﻣﯾقﺗرﯾن ﺧواﺳﺗﮥ دل ﺧدا ھﺳﺗﻧد ،ﻋﻣﯾقﺗرﯾن ﺧواﺳﺗﮥ دل ﻣﺎ ﻧﯾز ﻣﯽﮔردﻧد.
ﻣﺎ ﺗﺻﻣﯾم ﻣﯽﮔﯾرﯾم ﭼﯾزی را ﺑﺧواھﯾم ﮐﮫ ﺧدا ﻣﯽﺧواھد .آن ھﻧﮕﺎم ﮐﮫ ﺧواﺳﺗﮫھﺎی ﺧود را ﺑﺎ ﺧواﺳﺗﮫھﺎی
ﺧدا ﯾﮑﯽ ﮐﻧﯾد ،ﺑﮫ ﻗدم ﺷﻣﺎره دو ﻣﯽرﺳﯾد؛ آنﮔﺎه ،ھرﭼﮫ ﻣﯽﺧواھﯾد درﺧواﺳت ﮐﻧﯾد .ھرﭼﮫ ﻣﯽﺧواھﯾد
درﺧواﺳت ﮐﻧﯾد و ﺑﮫ آن ﺑرﺳﯾد .ﻋﯾﺳﯽ ﺧود اﯾن را ﻣﯽﻓرﻣﺎﯾد ،و ﺧود اﯾن را ﺗﺿﻣﯾن ﻣﯽﮐﻧد .وﻗﺗﯽ
ﺧواﺳﺗﮫھﺎی ﺧدا ﺧواﺳﺗﮫھﺎی ﺷﻣﺎ ﻣﯽﮔردﻧد ،در دﻋﺎ ھرﭼﮫ ﻣﯽﺧواھﯾد درﺧواﺳت ﻣﯽﮐﻧﯾد ،و اﯾن ﺗﺿﻣﯾن
را دارﯾد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧواﺳﺗﮫﺗﺎن ﻣﯽرﺳﯾد .ﺧواﺳﺗﮥ ﺷﻣﺎ از ﻗﺑل ﺑرآورده ﺷده اﺳت .وﻗﺗﯽ ﺧواﺳﺗﮫھﺎی ﺧدا
ﺧواﺳﺗﮫھﺎی ﺷﻣﺎ اﺳت ،ﺑﮫ ﻣﺣﺿﯽ ﮐﮫ آن را ﻣطرح ﻣﯽﮐﻧﯾد ،ﻣﯽداﻧﯾد ﮐﮫ ﺑﮫ آن ﻣﯽرﺳﯾد .اﻟﺑﺗﮫ ﺑﺎز ھم
ﻣﯽﮔوﯾم ﮐﮫ ﺷﺎﯾد اﯾن ﺣﻘﯾﻘت را ﺑﯾش از ﺣد ﺳﺎده ﮐردهام ،اﻣﺎ ﻓﮑر ﻣﯽﮐﻧم آﻧﭼﮫ ﻣﯽﮔوﯾم ﺑر اﺳﺎس
ﮐﺗﺎبﻣﻘدس اﺳت .آﻧﭼﮫ ﺧدا ﻣﯽﺧواھد را ﺑﺧواھﯾد ،آنﮔﺎه اﯾن آزادی را ﺧواھﯾد داﺷت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺣﺿور ﺧدا
ﺑروﯾد ،و ھرﭼﮫ ﻣﯽﺧواھﯾد درﺧواﺳت ﮐﻧﯾد ،و او ﺧواﺳﺗﮥ ﺷﻣﺎ را ﺑرآورده ﺧواھد ﺳﺎﺧت.
ﮐﻼم دﻋﺎ ،و رﻣز دﻋﺎﺳت .ﻣﯽﺧواھم اﯾن ﺣﻘﯾﻘت را در ﻟوﻗﺎ ﻓﺻل
ﺟﺎن
ِ
ﻣﯽﺑﯾﻧﯾد ﮐﮫ ﺷور و اﺷﺗﯾﺎق داﺷﺗنِ ،
 ٢:١١ﻣﺷﺎھده ﮐﻧﯾد .در ﻣوﻋظﮥ ﻗﺑﻠﯽ ،آﯾﮥ  ١را ﺑﮫ ھﻣراه ﻣﺿﻣون ﮐﻠﯽ اﻧﺟﯾل ﻟوﻗﺎ و ﮐﺗﺎب اﻋﻣﺎل رﺳوﻻن
ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﮐردﯾم .در آن آﯾﮫ ،ﺷﺎﮔردان از ﻋﯾﺳﯽ ﺧواﺳﺗﮫ ﺑودﻧد ﺗﺎ دﻋﺎ ﮐردن را ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﺗﻌﻠﯾم دھد .ﭘس ﻋﯾﺳﯽ
ﺑﮫ اﯾﺷﺎن ﭼﻧﯾن ﻓرﻣود» :ھرﮔﺎه دﻋﺎ ﮐﻧﯾد ،ﮔوﯾﯾد :ای ﭘدر ﻣﺎ ﮐﮫ در آﺳﻣﺎﻧﯽ ،ﻧﺎم ﺗو ﻣﻘدس ﺑﺎد .ﻣﻠﮑوت ﺗو
ﺑﯾﺎﯾد .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« )ﻟوﻗﺎ .(۴-١:١١
ﭼﻧد ﻧﻔر از ﻣﺎ ﺑﺎ اﯾن دﻋﺎ آﺷﻧﺎ ھﺳﺗﯾم؟ ﺑﯾﺷﺗرﻣﺎن اﯾن دﻋﺎ را دﻋﺎی رﺑّﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﺣﺳﺎب ﻧﻣﯽآورﯾم .ﺣدس ﻣﯽزﻧم
ﺑرﺧﯽ از ﺷﻣﺎ ﻓﮑر ﻣﯽﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﻟوﻗﺎ ﭼﯾزھﺎی ﻣﮭﻣﯽ را در اﯾن آﯾﺎت از ﻗﻠم اﻧداﺧﺗﮫ اﺳت .ﻣﯽداﻧﯾم ﮐﮫ اﻧﺟﯾل
ﻣﺗﯽ ﻓﺻل  ۶ﻧﯾز دﻋﺎی رﺑّﺎﻧﯽ را ﺛﺑت ﮐرده اﺳت .او در اﯾن دﻋﺎ ﺑﮫ ﭼﯾزھﺎﯾﯽ اﺷﺎره ﻧﻣوده ﮐﮫ ﮔوﯾﺎ ﻟوﻗﺎ
آﻧﮭﺎ را ﻓراﻣوش ﮐرده اﺳت .ﻟوﻗﺎ ﺑﺎﯾد در اﯾﻧﺟﺎ ﺳﺧﻧﺎن ﻋﯾﺳﯽ را ﯾﺎدداﺷت ﻣﯽﻧﻣود ،ﺗﺎ ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم ﻧﮕﺎرش
اﻧﺟﯾﻠش ﭼﯾزی را ﻓراﻣوش ﻧﻣﯽﮐرد .اﻣﺎ ﻗﺑل از اﯾﻧﮑﮫ در ﻣﻘﺎﺑل ﻟوﻗﺎ ﺟﺑﮭﮫ ﺑﮕﯾرﯾم ،ﺑﺎﯾد ﻣﺗوﺟﮫ ﺑﺎﺷﯾم ﮐﮫ
وﻗﺗﯽ ﻋﯾﺳﯽ درﺑﺎرۀ دﻋﺎ ﮐردن ﺑﮫ ﺷﺎﮔردان ﺗﻌﻠﯾم ﻣﯽداد ،ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﻧﮕﻔت ﮐﮫ اﮔر دﻗﯾﻘﺎ ً ھﻣﯾن ﮐﻠﻣﺎت را ﺗﮑرار

ﮐﻧﯾد ،در دﻋﺎ ﮐﺎﻣﯾﺎب ﺧواھﯾد ﺷد .ﻗرار ﻧﯾﺳت ﯾﮏ ﺳری ﮐﻠﻣﺎت را طوطﯽوار ،و ﺑﮫ ﺷﮑل ﯾﮏ ِورد ﺗﮑرار
ﮐﻧﯾم .ﻗرار ﻧﯾﺳت دﻋﺎی ﻣﺎ ﺑﮫ ﯾﮏ آداب و رﺳوم و ﺗﺷرﯾﻔﺎت ﺧﺎص ﻣذھﺑﯽ ﺗﺑدﯾل ﺷود .ﻗرار ﻧﯾﺳت ھﻣﯾﺷﮫ
ھﻣﺎن ﮐﻠﻣﺎت را ﺗﮑرار ﻧﻣﺎﯾﯾم و ﻓﮑر ﮐﻧﯾم ﺑﺎ ﺗﮑرار ﯾﮏ ﺳری ﺟﻣﻼت ،در واﻗﻊ دﻋﺎ ﮐردهاﯾم .ﻗرار ﻧﯾﺳت
ﺗﺻور ﮐﻧﯾم در ﺟﻣﻼت ﻣﺷﺧﺻﯽ ﮐﮫ ﺑر زﺑﺎن ﻣﯽآورﯾم ،ﻗدرت ﺧﺎص و ﺟﺎدوﯾﯽ ﻧﮭﻔﺗﮫ اﺳت.
وﻗﺗﯽ در دﺑﯾرﺳﺗﺎن ،ﻋﺿو ﺗﯾم ِﺑﯾسﺑﺎل ﺑودم ،ﻗﺑل از ﺷروع ھر ﺑﺎزی ،و ﻗﺑل از اﯾﻧﮑﮫ وارد زﻣﯾن ﺷوﯾم،
دﻋﺎی رﺑّﺎﻧﯽ را ﻣﯽﺧواﻧدﯾم .اﻣﺎ آن دﻋﺎ ﮐﺎرﺳﺎز ﻧﺑود و ﻣﺎ ﺑرﻧده ﻧﻣﯽﺷدﯾم .ﭘس ﺷﺎﯾد ﻗرار ﺑر اﯾن ﻧﺑود دﻋﺎ
ﮐردن ﺑﮫ آن ﺷﮑل ﮐﺎرﺳﺎز ﺑﺎﺷد.
اﻟﺑﺗﮫ ﻗطﻌﺎ ً ﺧواﻧدن دﻋﺎی رﺑّﺎﻧﯽ اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧدارد ،اﻣﺎ ﻣﻧظور از دﻋﺎ اﯾن ﻧﯾﺳت .ﻣﻧظور ﻋﯾﺳﯽ اﯾن ﻧﺑود ﮐﮫ
دﻗﯾﻘﺎ ً ھﻣﯾن ﮐﻠﻣﺎت را ﺑر زﺑﺎن ﺑﯾﺎورﯾم .ﺣﺗﯽ در اﻧﺟﯾل ﻣﺗﯽ ﻓﺻل  ۶ﻧﯾز ﮐﻣﯽ ﮔﯾﺞ ﻣﯽﺷوﯾم .در آﻧﭼﮫ ﻣﺗﯽ
ﺛﺑت ﻧﻣوده ،اﯾن دﻋﺎ ﺑﺎ ﺟﻣﻠﮥ »از ﺷرﯾر ﻣﺎ را رھﺎﯾﯽ ده« ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽﯾﺎﺑد ،و اﯾن ﻋﺑﺎرت ﻋﻧوان ﻧﻣﯽﺷود:
آن ﺗو اﺳت «.ﻣﺎﺟرا از ﭼﮫ ﻗرار اﺳت؟ آﯾﺎ ﻣﺗﯽ ھم ﭼﯾزی را
»ﻣﻠﮑوت و ﻗوت و ﺟﻼل ﺗﺎ اﺑداﻻﺑﺎد از ِ
ﻓراﻣوش ﮐرده اﺳت؟ واﻗﻌﯾت اﯾن اﺳت ﮐﮫ وﻗﺗﯽ در ﺳﺎل  ١۶١١ﻣﯾﻼدی ،ﻧﺳﺧﮫای از ﻋﮭدﺟدﯾد ﺑﮫ دﺳﺗور
ﺟﯾﻣز؛ ﭘﺎدﺷﺎه اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن ﺗرﺟﻣﮫ ﺷد ،آن ﻧﺳﺧﮫھﺎی دﺳﺗﻧوﯾﺳﯽ را ﻣرﺟﻊ ﻗرار دادﻧد ﮐﮫ ﺷﺎﻣل اﯾن ﻋﺑﺎرت
آن ﺗو اﺳت «.ﺣﺎل آﻧﮑﮫ ﭘس از ﺳﺎل  ١۶١١ﻧﺳﺧﮫھﺎی
ﺑود» :ﻣﻠﮑوت و ﻗوت و ﺟﻼل ﺗﺎ اﺑداﻻﺑﺎد از ِ
دﺳﺗﻧوﯾس ﻗدﯾﻣﯽﺗری ﭘﯾدا ﺷدﻧد ﮐﮫ ﺷﺎﻣل اﯾن ﺟﻣﻠﮥ ﻧﺎﻣﺑرده ﻧﺑودﻧد .ﭘس اﺣﺗﻣﺎﻻً اﯾن ﺟﻣﻠﮫ ﺑﻌدھﺎ اﺿﺎﻓﮫ ﺷده
اﺳت .ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ،اﻣروزه در ﺑرﺧﯽ از ﺗرﺟﻣﮫھﺎ وﻗﺗﯽ ﺑﮫ اﯾن ﺟﻣﻠﮫ از ﻣﺗﯽ ﻓﺻل  ۶ﻣﯽرﺳﯾم ،در
ﭘﺎورﻗﯽ ﻋﻧوان ﺷده ﮐﮫ ﺑرﺧﯽ از دﺳﺗﻧوﺷﺗﮫھﺎ ﺷﺎﻣل اﯾن ﻋﺑﺎرت ﻣﯽﺑﺎﺷﻧد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،اﯾن ﺟﻣﻠﮫ اﺿﺎﻓﮫ ﺷده
اﺳت ،ﻧﮫ اﯾﻧﮑﮫ ﻣﺗﯽ آن را ﻓراﻣوش ﮐرده ﺑﺎﺷد.
ﭘس وﻗﺗﯽ ﺻﺣﺑت از دﻋﺎی رﺑّﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻣﯾﺎن ﻣﯽآﯾد ،ﻋﯾﺳﯽ ﺑﮫ ﻣﺎ ﻧﻣﯽﮔوﯾد ﮐﮫ دﻗﯾﻘﺎ ً ھﻣﯾن ﮐﻠﻣﺎت را ﺗﮑرار
ﮐﻧﯾد؛ در ﻋوض ﺑﮫ ﻣﺎ ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھد ﮐﮫ ﻗرار اﺳت در دﻋﺎ ﻣﺷﺗﺎق ﭼﮫ ﺑﺎﺷﯾم .او ﻣﯽﻓرﻣﺎﯾد» :ﺷﻣﺎ ﺑﮫ
اﯾنطور دﻋﺎ ﮐﻧﯾد «.ﻋﺑﺎرت »دﻋﺎ ﮐﻧﯾد« در ﻋﮭدﺟدﯾد ،و در ﭼﺎرﭼوب ﺻﻣﯾﻣﯾت و ﻧزدﯾﮏ ﺑودن ،در
اﺻل ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ ﭼﯾزی را ﺑﺧواھﯾد ،ﭼﯾزی را درﺧواﺳت ﮐﻧﯾد .ﺣﺎل ،از ﻣن ﻣﯽﭘرﺳﯾد ﭼﮫ ﭼﯾزی
را درﺧواﺳت ﮐﻧﯾم؟ ھﻔﺗﮥ ﭘﯾش در ﻣوﻋظﮫﺗﺎن ﮔﻔﺗﯾد» :ﺑﮫ اﺗﺎﻗت ﺑرو و در را ﺑﺑﻧد و دﻋﺎ ﮐن «.وﻗﺗﯽ ﺑﮫ اﺗﺎﻗم
ﻣﯽروم ،ﭼﮫ ﮐﻧم؟ ﭼﮫ ﭼﯾزی درﺧواﺳت ﮐﻧم؟
ﭼﮭﺎر درﺧواﺳت اﺻﻠﯽ
ﻗﺻد دارم در ﻟوﻗﺎ  ،۴-٢:١١ﺗوﺟﮫ ﺷﻣﺎ را ﺑﮫ ﭼﮭﺎر درﺧواﺳت اﺻﻠﯽ ﺟﻠب ﮐﻧم .ﺑرﺧﯽ ﻣﻌﺗﻘدﻧد در اﯾن
آﯾﺎت ﺑﮫ ﭘﻧﺞ درﺧواﺳت اﺷﺎره ﺷده اﺳت .ﻣﺎ دو درﺧواﺳت اول را ﯾﮑﯽ ﻓرض ﻣﯽﮐﻧﯾم .در اﯾﻧﺟﺎ ﺑﺎ ﭼﮭﺎر
درﺧواﺳت اﺻﻠﯽ روﺑﮫروﯾﯾم .ﻗرار اﺳت ھر ﯾﮏ از اﯾن درﺧواﺳﺗﮭﺎ را از ﻧظر ﺑﮕذراﻧﯾم ،ﺑر روی آﻧﮭﺎ
ﺗﺄﻣل ﮐﻧﯾم ،و در ﻣورد آﻧﭼﮫ ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﮐردهاﯾم ،دﻋﺎ ﮐﻧﯾم.
از ﺧدا ﺟﻼﻟش را درﺧواﺳت ﮐﻧﯾد

ﭘس آﯾﺎ ﻋﯾﺳﯽ ﺑﮫ ﻣﺎ ﻣﯽﮔوﯾد ﭼﮫ درﺧواﺳت ﮐﻧﯾم؟ ﺷﻣﺎرۀ ﯾﮏ :ﻋﯾﺳﯽ ﻣﯽﻓرﻣﺎﯾد» :از ﺧدا ﺟﻼﻟش را
درﺧواﺳت ﮐﻧﯾد «.او ﻣﯽﻓرﻣﺎﯾد» :ھرﮔﺎه دﻋﺎ ﮐﻧﯾد ،ﮔوﯾﯾد :ای ﭘدر ﻣﺎ ﮐﮫ در آﺳﻣﺎﻧﯽ ،ﻧﺎم ﺗو ﻣﻘدس ﺑﺎد،
ﻣﻠﮑوت ﺗو ﺑﯾﺎﯾد« )ﻟوﻗﺎ  .(٢:١١در اﯾﻧﺟﺎ ﺑﺎﯾد ﻣطﻣﺋن ﺷوﯾم ﮐﮫ از ﻧﮑﺗﮥ اﺻﻠﯽ ﻏﺎﻓل ﻧﻣﺎﻧﯾم .ﺳﺎﻟﯾﺎن ﺳﺎل
ﺗﺻور ﻣﯽﮐردم ﮐﮫ اﯾن آﯾﺎت ،اﻋﻼم ﺟﻼل ﺧدا اﺳت ،اﻋﻼم ﻗدوﺳﯾت ﺧدا اﺳت» :ﺧداﯾﺎ ﺗو ﻗدوﺳﯽ«.
ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،دﻋﺎﯾﻣﺎن را ﺑﺎ اﯾن ﻣﮭم آﻏﺎز ﻣﯽﮐﻧﯾم ﮐﮫ اﺑﺗدا ﺑﮕوﯾﯾم ﺧدا ﻗدوس اﺳت ،و ﺳﭘس درﺧواﺳﺗﮭﺎی دﯾﮕر
را ﻣطرح ﻣﯽﮐﻧﯾم .اﻣﺎ ﻣﻧظور ﻋﯾﺳﯽ اﯾن ﻧﺑود .ﻟﺣن اﯾن ﮔﻔﺗﺎر در اﯾﻧﺟﺎ ﯾﮏ اﻋﻼن ﻧﯾﺳت» :ﺧداﯾﺎ ﺗو
ﻗدوﺳﯽ «.اﯾن ﯾﮏ درﺧواﺳت از ﺧدا اﺳت ﮐﮫ ﻧﺎﻣش ﻣﻘدس ﺑﺎﺷد .ﻓﻌل اﯾن ﺟﻣﻠﮫ ،ﻣﺟﮭول اﺳت .ﮐل دﻋﺎی
رﺑّﺎﻧﯽ درﺧواﺳت اﺳت .ﻧﺎم ﺗو ﻣﻘدس ﺑﺎد .اﻣﺎ ﻧﺎم او ﻣﻘدس ﺑﺎد ﯾﻌﻧﯽ ﭼﮫ؟ اﯾن ﺑﮫ ﭼﮫ ﻣﻌﻧﺎ اﺳت ﮐﮫ از ﺧدا
ﺑﺧواھﯾم ﻧﺎﻣش ﻣﻘدس ﺑﺎﺷد؟
در ﺳراﺳر ﮐﻼم ﺧدا ،واژۀ ﻣﻘدس در اﺻل ﺑﮫ ﻣﻌﻧﯽ ﺗﻘدﯾس ﻧﻣودن ﭼﯾزی اﺳت .ﭘس اﮔر ﺑﺧواھﯾم ﺑﯾﺷﺗر
ﺗوﺿﯾﺢ دھﯾم ،ﺑﺎﯾد ﺑﮕوﯾﯾم ﮐﮫ ﻗرار اﺳت ﭼﯾزی ﺗﻘدﯾس ﺷود .در ﮐل ﮐﺗﺎبﻣﻘدس ،اﯾن ﺗﻘدﯾس ﺷدن ﺑﮫ ﯾﮑﯽ
از اﯾن دو ﺷﮑل ﺻورت ﻣﯽﮔﯾرد .ﮔﺎھﯽ اوﻗﺎت ،و در واﻗﻊ در ﺑﯾﺷﺗر ﻣواﻗﻊ ،واژۀ ﺗﻘدﯾس ﺷدن ﺑﮫ اﯾن
ﻣﻧظور ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽرود ﮐﮫ ﻧﺷﺎن دھد ﺷﻣﺎ ﭼﮕوﻧﮫ ﭼﯾزی را ﻣﻘدس ﮔرداﻧﯾد .ﮐﺗﺎبﻣﻘدس ﻣﯽﻓرﻣﺎﯾد ﻣﺎ ﭘﯾروان
ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺳﯾﺢ ،در روﻧد ﺗﻘدﯾس ﺷدن ﻗرار دارﯾم .ﺧدا ﻣﺎ را ﻣﻘدس ﻣﯽﮔرداﻧد .او ﻣﺎ را ﺑﯾﺷﺗر و ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ
ﺷﺑﺎھت ﻋﯾﺳﯽ ﺗﺑدﯾل ﻣﯽﮐﻧد .اﻣﺎ وﻗﺗﯽ ﺳﺧن از ﻣﻘدس ﺷدن ﻧﺎم ﺧدا ﺑﮫ ﻣﯾﺎن ﻣﯽآﯾد ،ﺑﮫ واﻗﻊ ﻗرار ﻧﯾﺳت او
ﻗدوسﺗر ﺷود .ﺧدا ﻗدوس ﺑوده اﺳت .در ﻧﺗﯾﺟﮫ ،ﺷﮑل دﯾﮕر از ﺗﻘدﯾس ﺷدﻧﯽ ﮐﮫ در ﮐﻼم ﺧدا ﺑﮫ ﮐﺎر رﻓﺗﮫ،
اﯾن ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﭼﯾزی ﻣﻘدس ﮔردد ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎ آن ﭼﯾز در ﺟﺎﯾﮕﺎه و ﻣﻘﺎﻣﯽ ﻣﻘدس ﺑرﺧورد ﺷود.
ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،در اﯾن دﻋﺎ ﻣﺎ از ﺧدا درﺧواﺳت ﻣﯽﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﺳﺑب ﺷود ﺗﺎ ﺑﺎ ﻧﺎﻣش آنﮔوﻧﮫ ﮐﮫ ﻗدوس اﺳت،
ﺑرﺧورد ﺷود .ﺳﺑب ﺷود ﮐﮫ ﻧﺎﻣش ﻣﻘدس ﺑﺎﺷد ،ﻧﺎﻣش ﺗﻘدﯾسﺷده ﺑﺎﺷد »ﺧداﯾﺎ ﮐﺎری ﮐن ﮐﮫ ﻧﺎﻣت را ﻗدوس
ﺑداﻧﻧد «.ﻣﺎ از ﺧدا اﯾن را ﻣﯽﺧواھﯾم .ﻣﺎ از ﺧدا ﺟﻼﻟش را درﺧواﺳت ﻣﯽﮐﻧﯾم.
ﺣﺗﯽ در ﻣﺣﺗوای دﻋﺎی رﺑّﺎﻧﯽ ﻧﯾز ﺗﺻوﯾری از ﺧدا اراﺋﮫ ﺷده اﺳت .در اﯾﻧﺟﺎ وﯾژﮔﯾﮭﺎی ﻣﺗﻔﺎوت ﺧدا را
ﺷﺎھد ھﺳﺗﯾم .ﻟوﻗﺎ  ٢:١١ﺧداﯾﻣﺎن را ﺗوﺻﯾف ﻧﻣوده اﺳت .اول از ھﻣﮫ ،او ﭘدر ﺣﺎﮐم ﻣطﻠق اﺳت .در
آﺧرﯾن ﻣوﻋظﮫ از اﯾن ﻣﺟﻣوﻋﮫ ،ﺑﮫ اﯾن ﻣﮭم ﻣﯽﭘردازﯾم ﮐﮫ ﭘدر ﺑودن ﺧدا ﺑﮫ ﭼﮫ ﻣﻌﻧﺎ اﺳت ،و ﭘدر ﺑودﻧش
در دﻋﺎ ﮐردن ﻣﺎ ﭼﮫ ﺗﺄﺛﯾری ﺧواھد داﺷت؟ اﻣﺎ در اﯾن ﻣﻘطﻊ ،ﮐﺎﻓﯽ اﺳت از اﯾن ﻣﮭم ﻏﺎﻓل ﻧﺷوﯾم ﮐﮫ ﺧدای
ﺣﺎﮐم ﻣطﻠق ﮐل ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ ،ﺷﻣﺎ را ﻓرزﻧد ﺧود ﻣﯽﺧواﻧد .ﻏرق اﯾن ﺣﻘﯾﻘت ﺷوﯾم .ﺧداﯾﯽ ﮐﮫ ﺳﺗﺎرﮔﺎن را
درهھﺎ و ﺗﭘﮫھﺎ و درﯾﺎھﺎ را آﻓرﯾد ،اﯾن ﺧدا ﺷﻣﺎ را ﭘﺳر و
ﺑﮫ ﻧﺎم ﻣﯽﺧواﻧد ،ﺧداﯾﯽ ﮐﮫ آﺳﻣﺎن و ﮐوھﮭﺎ و ّ
دﺧﺗر ﺧوﯾش ﻣﯽﺧواﻧد .او ﭘدر ﺣﺎﮐم ﻣطﻠق اﺳت .ﻣﺎ ﺑﮫ ﭼﺷم ﺑﺎﺑﺎﯾﻣﺎن ،ﺑﮫ ﭼﺷم ﭘدرﻣﺎن ﺑﮫ درﮔﺎه او دﻋﺎ
ﻣﯽﮐﻧﯾم .او ﭘدر ﺣﺎﮐم ﻣطﻠق اﺳت.
دوم اﯾﻧﮑﮫ ،او ﯾﮕﺎﻧﮫ ﻗدوس اﺳت .اﯾن ﺣﻘﯾﻘت ،ﻋﺑﺎرت »ﻣﻘدس ﺑﺎد« را ﺑﮫ ﺗﺻوﯾر ﻣﯽﮐﺷد :ﻗدوس ﺑودن
ﺧود را ﺑﺷﻧﺎﺳﺎن .اﯾن ﺻﻔت ﺧدا را در ﺳراﺳر ﻋﮭدﻋﺗﯾق ﻣﺷﺎھده ﻣﯽﮐﻧﯾم .اﺷﻌﯾﺎ ﻓﺻل  ۶ﺑﮫ طور ﺧﺎص
ﺑر اﯾن ﺻﻔت ﺗﺄﮐﯾد ﻣﯽﻧﻣﺎﯾد .اﺷﻌﯾﺎ ﺑﺎ ﺟﻼل ﺧدا روﺑﮫرو ﻣﯽﺷود ،ﺳراﯾﻧدﮔﺎن ﻣﯽﺳراﯾﻧد» :ﻗدوس ،ﻗدوس،

ﻗدوس «.اﯾن ﺗﻧﮭﺎ ﺻﻔﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ در ﮐﺗﺎبﻣﻘدس ﺳﮫ ﺑﺎر ﭘﺷت ھم ﺗﮑرار ﺷده اﺳت .ﻗدوﺳﯾت ﺧدا ﺑﮫ اﯾن
ﻣﻌﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ او ﮐﺎﻣﻼً ﻣﻧﺣﺻر ﺑﮫ ﻓرد اﺳت ،او ﮐﺎﻣﻼً ﺑﯽھﻣﺗﺎ اﺳت .در ﺣزﻗﯾﺎل  ٢٣:٣۶ﺧدا ﻣﯽﻓرﻣﺎﯾد:
»اﺳم ﻋظﯾم ﺧود را ﺗﻘدﯾس ﺧواھم ﻧﻣود؛ و ﺧداوﻧد ﯾﮭوه ﻣﯽﮔوﯾد :ﺣﯾﻧﯽ ﮐﮫ در ﺷﻣﺎ ]ﻗوم ﺧودم[ ﺗﻘدﯾس
ﮐرده ﺷوم ،آنﮔﺎه اﻣﺗﮭﺎ ﺧواھﻧد داﻧﺳت ﮐﮫ ﻣن ﯾﮭوه ھﺳﺗم «.او ﺧود را ﻗدوس ﻣﻌرﻓﯽ ﻣﯽﮐﻧد .دوم ﺳﻣوﯾﯾل
 ٢٢:٧ﻣﯽﻓرﻣﺎﯾد» :ای ﯾﮭوه ﺧدا ،ﺗو ﺑزرگ ھﺳﺗﯽ .ﻣﺛل ﺗو ﮐﺳﯽ ﻧﯾﺳت ،و ﻏﯾر از ﺗو ﺧداﯾﯽ ﻧﯾﺳت«.
وﻗﺗﯽ دﻋﺎ ﻣﯽﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﻧﺎم ﺗو ﻣﻘدس ﺑﺎد ،ﯾﻌﻧﯽ دﻋﺎ ﻣﯽﮐﻧﯾم ﺧداﯾﺎ ﺧود را آنﮔوﻧﮫ ﺑﺷﻧﺎﺳﺎن ﮐﮫ ﺑداﻧﻧد ﻣﺎﻧﻧد ﺗو
ﮐﺳﯽ ﻧﯾﺳت .ﺑﮫ دﻧﯾﺎ ﻧﺷﺎن ﺑده ﮐﮫ ﺟز ﺗو ﺧداﯾﯽ ﻧﯾﺳت ،ﮐﮫ ھﯾﭻﮐس ﻣﺛل ﺗو ﻧﯾﺳت ،ﮐﮫ ﺗو ﻋظﯾﻣﯽ ،ﮐﮫ ﺗو
ﻗدوﺳﯽ.
ﺧدا ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﭘدر ﺣﺎﮐم ﻣطﻠق اﺳت ،آن ﯾﮕﺎﻧﮫ ﻗدوس ﻧﯾز ﻣﯽﺑﺎﺷد .او ﭘﺎدﺷﺎه آﯾﻧده اﺳت» :ﻣﻠﮑوت ﺗو ﺑﯾﺎﯾد«.
اﯾن دوﻣﯾن ﺗﻘﺎﺿﺎ اﺳت .او ﭘﺎدﺷﺎه آﯾﻧده اﺳت .در ﺳراﺳر ﻋﮭدﺟدﯾد ﺷﺎھد اﯾن ﺗﺻوﯾر ھﺳﺗﯾم ﮐﮫ ﻣﻠﮑوت ﺧدا
ﺑﺎ آﻣدن ﻣﺳﯾﺢ ﺑر زﻣﯾن ،ﺑرﻗرار ﺧواھد ﺷد ،و ﺑﺎ زﻧدﮔﯽاش ﻧﺷﺎن ﺧواھد داد ﮐﮫ ﺳﻠطﻧت ﺧدا ﺑﮫ ﭼﮫ ﺷﮑل
ﺧواھد ﺑود .ﻋﮭدﺟدﯾد ﻧﯾز ﺑﮫ روزی ﻣﯽﻧﮕرد ﮐﮫ ﻧﻘطﮥ اوج آن ﻣﻠﮑوت اﺳت ،روزی ﮐﮫ ﺧدا ﺧواھد آﻣد و
ﺳﻠطﻧت ﺧواھد ﮐرد .آن روز ﻓرا ﺧواھد رﺳﯾد ﮐﮫ ﺧدا ﺷرارت را رﯾﺷﮫﮐن ﺳﺎزد .ﺧدا ﻋداﻟﺗش را ﺑﮫ دﻧﯾﺎ
ﻧﺷﺎن ﺧواھد داد ،او ﻋداﻟﺗش را ﺑر زﻣﯾن ﻣﮑﺷوف ﺧواھد ﮐرد .ﭘس وﻗﺗﯽ دﻋﺎ ﻣﯽﮐﻧﯾم» :ﻧﺎم ﺗو ﻣﻘدس ﺑﺎد،
ﻣﻠﮑوت ﺗو ﺑﯾﺎﯾد« ،دﻋﺎی ﻣﺎ اﯾن اﺳت ﮐﮫ »ﺧداﯾﺎ ﺑﯾﺎ و ﻧﺎﻣت را ﺑﺷﻧﺎﺳﺎن .ﺧداﯾﺎ ﺑﯾﺎ و ﺳﻠطﻧت ﺧود را
ﺑرﻗرار ﺳﺎز «.اﯾن اﺳت آﻧﭼﮫ از ﺧدا ﻣﯽﺧواھﯾم .ﻣﺎ ﻧﻣﯽﮔوﯾﯾم» :ﺧداﯾﺎ ﻧﺎم ﺗو ﻣﻘدس اﺳت «.اﻟﺑﺗﮫ ﮐﮫ ﻣﻘدس
اﺳت .ﻣﺎ دﻋﺎ ﻣﯽﮐﻧﯾم» :ﺧداﯾﺎ ﻧﺎم ﺧود را ﻣﻘدس ﺑﻧﻣﺎ؛ ﻧﺎم ﻗدوﺳت را ﻣﮑﺷوف ﺳﺎز «.ﺗﻣﻧﺎی ﻣﺎ اﯾن اﺳت.
اﻣﺎ اﯾن ﺗﻣﻧﺎی ﻣﺎ ﺑرای ﭼﮫ ﮐﺳﯽ اﺳت؟ وﻗﺗﯽ دﻋﺎ ﻣﯽﮐﻧﯾم »ﻧﺎم ﺗو ﻣﻘدس ﺑﺎد« ،ﻧﺎم ﺧدا ﺑﺎﯾد ﺑرای ﭼﮫ ﮐﺳﯽ
ﻣﻘدس ﺑﺎﺷد؟ ﻣن ﻓﮑر ﻣﯽﮐﻧم اﯾن دﻋﺎ ﯾﮏ ﺑُﻌد ﺷﺧﺻﯽ دارد ،و ﯾﮏ ﺑُﻌد ھﻣﮕﺎﻧﯽ .ﻣن ﻣﻌﺗﻘدم وﻗﺗﯽ دﻋﺎ
ﻣﯽﮐﻧﯾم ،ﺗﻣﻧﺎی ﻣﺎ اﯾن اﺳت» :ﺧداﯾﺎ ﺧود را در زﻧدﮔﯽام ﺑﻧﻣﺎ .ﻗدوس ﺑودﻧت را ﺑﮫ ﻣن ﺑﺷﻧﺎﺳﺎن .ﻋظﯾم
ﺑودﻧت را در زﻧدﮔﯽام آﺷﮑﺎر ﻧﻣﺎ .ﮐﺎری ﮐن ﺗﺎ ﻧﺎم ﺗو را ﻗدوس ﺑدارم .ﻣﯽﺧواھم ﻋظﻣﺗت را ﺑﺎ ﺷدت
ﺑﯾﺷﺗری ﺑﺎور ﮐﻧم .ﻣن ﺑرای اﯾن دﻋﺎ ﻣﯽﮐﻧم .ﻣن دﻋﺎ ﻣﯽﮐﻧم ﺳﺑب ﺷوی ﺗﺎ ﺑﺎ ﺷدت ﺑﯾﺷﺗری ﺑﮫ ﻗدرﺗت
اﻋﺗﻣﺎد ﮐﻧم .ﮐﺎری ﮐن ﮐﮫ ﻣطﯾﻌت ﺑﺎﺷم ،ﭼون ﺗو ﻗدوﺳﯽ .ﮐﺎری ﮐن ﺗﺎ ﭘﺎک ﺑﺎﺷم ،ﭼون ﺗو ﭘﺎک ھﺳﺗﯽ.
ﺧداﯾﺎ ﺧودت را در زﻧدﮔﯽام ﺑﺷﻧﺎﺳﺎن«.
در اﯾن ﺑﺎره ﺑﯾﻧدﯾﺷﯾد .ھر ﯾﮏ از ﻣﺎ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﺳﯾﺢ راﺑطﮫ دارﯾم ،ﻧﺎم ﭘدرﻣﺎن را ﺑر دوش ﻣﯽﮐﺷﯾم .ﺣﺎل ،ﺧدا
ﻗرار اﺳت ﭼﮕوﻧﮫ ﻗدوس ﺑودﻧش را ﺑﺷﻧﺎﺳﺎﻧد؟ او اﯾن ﻣﮭم را از طرﯾق ﮐﺳﺎﻧﯽ اﻧﺟﺎم ﻣﯽدھد ﮐﮫ ﻧﺎﻣش را ﺑر
ﺧود دارﻧد؛ ﯾﻌﻧﯽ از طرﯾق ﻣن و ﺷﻣﺎ .ﻣﺎ ﺑرای ھﻣﯾن دﻋﺎ ﻣﯽﮐﻧﯾم» :ﻧﺎم ﺗو در زﻧدﮔﯽام ﻣﻘدس ﺑﺎد ،اﻣﺎ ﻧﮫ
ﻓﻘط در زﻧدﮔﯽ ﻣن ،ﺑﻠﮑﮫ ﺧداﯾﺎ ﺧود را ﺑﮫ ﮐل ﺟﮭﺎن ﺑﺷﻧﺎﺳﺎن؛ ﻧﺎم ﺗو در ﮐل ﺟﮭﺎن ﻣﻘدس ﺑﺎد «.ﺗﺻورم اﯾن
اﺳت ﮐﮫ اﯾن دﻋﺎ ﺑُﻌدی ﺟﮭﺎﻧﯽ و ﻋﺎﻟﻣﮕﯾر دارد» :ﻧﺎم ﺗو ﻣﻘدس ﺑﺎد ،ﻣﻠﮑوت ﺗو در ﮐل ﺟﮭﺎن ﺑرﻗرار
ﮔردد «.ﺗﺻوﯾری ﮐﮫ در ﺳﺎﯾر آﯾﺎت ﻋﮭدﺟدﯾد ﻣﺷﺎھده ﻣﯽﮐﻧﯾم ،اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻣﻠﮑوت ﺧدا ﺑرﻗرار ﺧواھد
ﮔﺷت ،و ھر ﻗوم و ﻗﺑﯾﻠﮫ و اﻣت و زﺑﺎﻧﯽ او را در ﻣﻘﺎم ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﯽﺳراﯾﻧد .اﯾن اﺟﺎﺑت دﻋﺎی ﻣﺎ اﺳت.

ﺧواﺳت ﻣﺎ اﯾن اﺳت ﮐﮫ او ﺧود را در ﻣﻘﺎم ﺧدای ﻋظﯾم و ﻗدوس و ﻗﺎدر ﻣطﻠق ،ﺑﮫ ھﻣﮥ ﺟﮭﺎن ،ﺑﮫ ھر
ﮔوﺷﮫ از ﺟﮭﺎن ،ﺑﮫ ھر ﮔوﺷﮫ از ﺷﮭرﻣﺎن ﺑﺷﻧﺎﺳﺎﻧد .ﻣﺎ ﻣﯽﺧواھﯾم ﻧﺎم ﻗدوس ﺧدا ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷود .ﻣﺎ
ﻣﯽﺧواھﯾم در ھر ﮔوﺷﮫ و ﮐﻧﺎر ھر ﮐﺷوری در اﯾن ﮐرۀ ﺧﺎﮐﯽ ،ﻧﺎم ﻗدوس ﺧدا را ﺑﺷﻧﺎﺳﻧد .وﻗﺗﯽ ﺑرای
ﻣﺑﺷران در ﮐﺷور اﮐوادور دﻋﺎ ﻣﯽﮐﻧﯾم ،دﻋﺎﯾﻣﺎن اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺧدا از آن ﺑرادران و ﺧواھران اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧد
ﺗﺎ ﻧﺎم ﻗدوﺳش را در اﮐوادور ﺑﺷﻧﺎﺳﻧد .دﻋﺎی ﻣﺎ ﺑرای ﺑرادران و ﺧواھراﻧﻣﺎن در وﻧزوﺋﻼ اﯾن اﺳت» :ﻧﺎم
ﻗدوﺳت را ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﺑﺷﻧﺎﺳﺎن «.دﻋﺎی ﻣﺎ ﺑرای داﻧﺷﺟوﯾﺎﻧﻣﺎن در اوﮐراﯾن اﯾن اﺳت» :از طرﯾق اﯾﺷﺎن ،ﻧﺎم
ﻋظﯾﻣت را در ﺳراﺳر اوﮐراﯾن ﺑﺷﻧﺎﺳﺎن«.
ﺧداﯾﺎ ﺳﺑب ﺷو در ﻗﻠب اوﮐراﯾن ﺑداﻧﻧد ﮐﮫ ﺗو ﺧدای ﻋظﯾم و ﻧﺟﺎتدھﻧده ھﺳﺗﯽ .اﯾن دﻋﺎی ﻣﺎ اﺳت .زﯾﺑﺎﯾﯽ
اﯾن دﻋﺎ ،اﯾن ﺗﻣﻧﺎ ﺑرای آﻧﮑﮫ ﻧﺎم ﺧدا ﻣﻘدس ﺑﺎد و ﻣﻠﮑوﺗش ﺑﯾﺎﯾد ،ﺑﮫ آن ﻣﺑﺣﺛﯽ ﺑﺎزﻣﯽﮔردد ﮐﮫ در اﺑﺗدای
ﻣوﻋظﮫ ﺑﮫ آن اﺷﺎره ﮐردم .ﺧواﺳت ﺧدا اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﭼﻧﯾن ﺷود .او ﻣﯽﺧواھد ﮐﮫ ﻧﺎﻣش ﻣﻘدس ﺑﺎﺷد .ﻣﺎ
ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﯾﺎد داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم ﮐﮫ وﻗﺗﯽ دﻋﺎ ﻣﯽﮐﻧﯾم ،از ﺧدا ﻧﻣﯽﺧواھﯾم ﮐﺎرھﺎﯾﯽ را اﻧﺟﺎم دھد ﮐﮫ ﺧود ﻧﻣﯽﺧواھد.
ﻣﺎ از ﺧدا درﺧواﺳت ﻣﯽﮐﻧﯾم ﮐﺎری را اﻧﺟﺎم دھد ﮐﮫ ﺷوراﻧﮕﯾزﺗرﯾن ﺧواﺳﺗﮥ دﻟش اﺳت .او ﺧود ﻣﺎﯾل اﺳت
ﮐﮫ ﺟﻼﻟش را ﻣﮑﺷوف ﻧﻣﺎﯾد .او ﺑﺎ ھﻣﮥ وﺟودش ﻣﺎﯾل اﺳت ﮐﮫ ﺟﻼﻟش را ﺑﺷﻧﺎﺳﺎﻧد .در ﻓﮭرﺳت اوﻟوﯾﺗﮭﺎی
ﺧدا ﭼﯾزی ﺑﺎﻻﺗر از اﯾن وﺟود ﻧدارد ﮐﮫ ﺑﺧواھد ﻋظﻣت و ﻓﯾض و رﺣﻣت و اﺑﮭت و ﻣﺣﺑﺗش را ﺑﺷﻧﺎﺳﺎﻧد.
ﭘس ﻣﺎ ﺑﺎ اﯾن دﻋﺎ در راﺳﺗﺎی اﺷﺗﯾﺎق دل ﺧدا ﮔﺎم ﺑرﻣﯽدارﯾم .ﺑرای ھﻣﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽﮔوﯾﯾم» :ﺧواﺳﺗﮫھﺎی
ﺧود را ﺑﺎ ﺧواﺳﺗﮫھﺎی ﺧدا ﯾﮑﯽ ﮐﻧﯾد ،آنﮔﺎه ھرﭼﮫ ﻣﯽﺧواھﯾد ،از او درﺧواﺳت ﻧﻣﺎﯾﯾد«.
ﻋﯾﺳﯽ ﺧود ﭼﻧﯾن ﻣﯽﻓرﻣﺎﯾد ،او در ﺳراﺳر ﮐﻼﻣش ﭼﻧﯾن ﻣﯽﻓرﻣﺎﯾد .ﺣﻘﺎﻧﯾت ﻧﺎم ﺧدا ﺑر ھﻣﮕﺎن آﺷﮑﺎر
ﺧواھد ﺷد .او ﻋداﻟﺗش را ﻧﻣﺎﯾﺎن ﺧواھد ﺳﺎﺧت .او ﻗدرت و رﺣﻣت و ﺟﻼﻟش را ﺑﮫ ھﻣﮥ اﻣﺗﮭﺎ ﻧﺷﺎن ﺧواھد
داد .ﭘس ﺷﻣﺎ ﺑﮫ اﯾن ﻣﻧظور دﻋﺎ ﻣﯽﮐﻧﯾد ،ﺷﻣﺎ ﺑرای ﻧﻘﺷﮥ ﻋﺎﻟﻣﮕﯾر ﺧدا دﻋﺎ ﻣﯽﮐﻧﯾد ،ﺷﻣﺎ دﻋﺎ ﻣﯽﮐﻧﯾد ﺗﺎ
ﺧدا ﻗدوﺳﯾت ﻧﺎﻣش را ﺑﮫ ﮐل ﻋﺎﻟم ﺑﺷﻧﺎﺳﺎﻧد .او ﻣﯽﻓرﻣﺎﯾد اﯾن اﻓﺗﺧﺎر ﺑﮫ ﺷﻣﺎ داده ﺷده ﺗﺎ اﯾن دﻋﺎ در
زﻧدﮔﯽﺗﺎن ﺑﮫ واﻗﻌﯾت ﺑﭘﯾوﻧدد .ﻣن ﻣﻌﺗﻘدم اﮔر ﮐﻠﯾﺳﺎی ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺳﯾﺢ ﺑﺎ ﺟدﯾت ﺑر ﻣﺑﻧﺎی دﻋﺎی رﺑّﺎﻧﯽ دﻋﺎ
ﮐﻧد» :ﻧﺎم ﺗو در ﮐل ﺟﮭﺎن ﻣﻘدس ﺑﺎد« ،در طول ﺣﯾﺎﺗﻣﺎن ،آﻣدن ﻣﻠﮑوت ﺧدا را ﺑﮫ ﭼﺷم ﺧواھﯾم دﯾد.
ﺧداوﻧدا ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﭼﻧﯾن ﺷود.
ﻣن ﻣﻌﺗﻘدم اﮔر ﻗرار اﺳت آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ در دو ﻣوﻋظﮥ ﻗﺑل درﺑﺎرهاش ﺻﺣﺑت ﮐردﯾم ،ﺑﮫﺟﺎ آورﯾم ،اﮔر ﻗرار
اﺳت آن ﻣﺄﻣورﯾت ﻋظﯾم را ﺑﮫ اﻧﺟﺎم رﺳﺎﻧﯾم ،ﺑﺎﯾد اﯾن ﮐﻠﯾﺳﺎ در دﻋﺎ ھﻣﺳﺎز و ھﻣدل ﺷود .ﻣﺎ ﺧﺎﻧوادهای ﮐﮫ
ﺑﺎ اﯾﻣﺎﻧﯽ ﻣﺷﺗرک ﺑﮫ ھم ﭘﯾوﻧد ﮔﺷﺗﮫاﯾم ،ﺑﺎﯾد ھر روز و ھر ھﻔﺗﮫ ھﻣراه ﺑﺎ ھم ﺳﺟده ﻧﻣوده ،و ﺗﻣﻧﺎﯾﻣﺎن اﯾن
ﺑﺎﺷد ﮐﮫ» :ﺧداﯾﺎ در ﮐل اﯾن ﮐرۀ ﺧﺎﮐﯽ ،ﻧﺎم ﻗدوﺳت را ﺑﺷﻧﺎﺳﺎن «.ﺧدا ﻣﯽﺧواھد اﯾن دﻋﺎ را اﺟﺎﺑت ﮐﻧد.
ﺧدا ﻣﺷﺗﺎق اﺟﺎﺑت اﯾن دﻋﺎ اﺳت.
ﻣﯽﺧواھم ﺗﺻوﯾری را ﺑراﯾﺗﺎن ﺗرﺳﯾم ﮐﻧم .از ﻣردی ﭘﻧﺟﺎه و ﯾﮏﺳﺎﻟﮫ از ھوﺳﺗون ،اﯾﻣﯾﻠﯽ ﺑﮫ دﺳﺗم رﺳﯾد
ﮐﮫ ﻣﺣﺗواﯾش ﭼﻧﯾن ﺑود:

»در ﺑﮭﺎر ﺳﺎل  ٢٠٠۶ﺑﮫ ﺗﺷوﯾق دو ﺗن از دوﺳﺗﺎن در ﻣﺣل ﮐﺎرم ،ﺑرای اوﻟﯾن ﺑﺎر در زﻧدﮔﯽام ﺷروع
ﮐردم ﺑﮫ ﻣطﺎﻟﻌﮥ ﮐﻼم ﺧدا ،و ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑردن آن در زﻧدﮔﯽام .در ھﻣﯾن زﻣﺎﻧﮭﺎ ﺑود ﮐﮫ اﺣﺳﺎس ﮐردم ﺑرای
ﺳﻔر ﺑﺷﺎرﺗﯽ ﺑﮫ ﺑرزﯾل ،ﺑﺎری ﺑر دوش ﺧود اﺣﺳﺎس ﻣﯽﮐﻧم .ﺷروع ﺑﮫ دﻋﺎ ﮐردم و از ﺧدا ھداﯾت ﺧواﺳﺗم.
ﻧﻣﯽداﻧﺳﺗم از ﮐﺟﺎ و از ﭼﮫ ﮐﺳﯽ راھﻧﻣﺎﯾﯽ ﺑﮕﯾرم .در ﻣﺎه ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر ﺑﺎ ﻣن ﺗﻣﺎس ﮔرﻓﺗﮫ ﺷد ،و ﺑﮫ ﻣن ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد
دادﻧد ﮐﮫ ﻓرﺻﺗﯽ ﻓراھم ﺷده ﮐﮫ ﺑﺗواﻧم در ژوﯾﯾﮥ  ٢٠٠٧ﺑﮫ ﺑرزﯾل ﺑروم .ﭼون ﮔروھﯽ ﺑﯾﺳت و دو ﻧﻔره از
ﻣﮑﺎن دﯾﮕری ﻣﯽآﻣدﻧد ،ﻣن ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﯾﯽ آﻣوزش ﻣﯽدﯾدم ،و از طرﯾق اﯾﻧﺗرﻧت ﺑﮫ طور ﺟدی ﻣﺷﻐول ﺑﮫ
ﮐﺎر ﻣﯽﺷدم و ﺑرﻧﺎﻣﮫرﯾزی ﻣﯽﮐردم ]ﮐﻠﯾﺳﺎی ﻣﺎ در اﯾﻧﺟﺎ ﻧﻘش دارد [.در اواﯾل ﺑﮭﺎر  ٢٠٠٧ﺑﮫ اﺷﺗراک
ت وب ﺳﺎﯾت ﺷﻣﺎ درآﻣدم .در ﮐل ﺑﮭﺎر و اواﯾل ﺗﺎﺑﺳﺗﺎن ،ﺑﮫ ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﭘﯾﻐﺎﻣﮭﺎﯾﯽ از ﺷﻣﺎ ﮔوش ﻣﯽدادم
ﭘﺎدﮐﺳ ِ
ﮐﮫ درﺑﺎرۀ ﺑﺷﺎرت ﺑﮫ ﻓرھﻧﮕﮭﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺑود .ﯾﺎدم ﻣﯽآﯾد ﺑﮫ ﭘﯾﻐﺎﻣﮭﺎﯾﯽ در اﯾن ﺑﺎره ﮔوش ﻣﯽدادم ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ
ﺑﮫ اﻓرادی ﺷﮭﺎدت دھﯾم ﮐﮫ ﻓرھﻧﮕﺷﺎن ﺑر ﺣس ﺗﻘﺻﯾر و ﺷرم و ﺗرس ﺑﻧﺎ ﺷده اﺳت .در آن زﻣﺎن
ﺳﻧت ھﻠن در ﺷﻣﺎل ﺷرﻗﯽ
ﻧﻣﯽداﻧﺳﺗم ﺧدا در زﻧدﮔﯽام ﭼﮑﺎر ﻣﯽﮐرد .ﭼﻧد ھﻔﺗﮫ ﭘﯾش ،ﮔروه ﻣﺎ ﺑﮫ ﺷﮭر َ
ﺻﺑﺢ ﺷﻧﺑﮫ از ﻣن ﺧواﺳﺗﻧد ﺷﮭﺎدت اﯾﻣﺎن ﺧود را ﺑﯾﺎن ﮐﻧم .ﻗرار ﺑود در ﺣﺿور ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً
ﺑرزﯾل ﺳﻔر ﮐرد.
ِ
ﻣﺳﯾﺣﯽ ﻣﺣﻠﯽ ،ﺷﮭﺎدت دھم .ﺳﭘس ﺑراﯾﺷﺎن ﺗوﺿﯾﺢ دادم ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ ﺷﮭﺎدﺗﮭﺎﯾﺷﺎن را ﺑر روی
ھﻔﺗﺎد و ﭘﻧﺞ
ِ
ﮐﺎﻏذ ﺑﯾﺎورﻧد ،و آن را ﺑﺎ دﯾﮕران در ﻣﯾﺎن ﺑﮕذارﻧد .ﺗﺎ ﺳﮫ روز ﭘس از آن ،ﺑﺎ ﺗﻼش و ﺗﮑﺎﭘوی آن
ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن ،ﺑﯾش از ﺻد ﺗن از ﺑرزﯾﻠﯾﺎن ،ﺷﺧﺻﺎ ً ﺧداوﻧد را ﺷﻧﺎﺧﺗﻧد )ﺣﺎﻻ ﺑﮫ ﻗﺳﻣت ﺧﯾﻠﯽ ﺧوﺑش ﻣﯽرﺳﯾم؛
ﻧﮫ اﯾﻧﮑﮫ ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﺧوب ﻧﺑوده ،اﻣﺎ اﯾن ﻗﺳﻣﺗش ﺧﯾﻠﯽ ﺧوب اﺳت (.ﻣن ﻣﯽﺧواھم ﺷﺧﺻﺎ ً از ﺷﻣﺎ و ﮐﻠﯾﺳﺎﯾﺗﺎن
ﺑﮫ ﺧﺎطر ھﻣﮥ آﻧﭼﮫ ﺑرای ﭘﯾﺷﺑرد ﻣﻠﮑوت ﺧدا اﻧﺟﺎم ﻣﯽدھﯾد ،ﺗﺷﮑر ﮐﻧم .ھﻣﭼﻧﯾن دوﺳت دارم از اﺷﺧﺎﺻﯽ
ﺗﺷﮑر ﮐﻧم ﮐﮫ در ﻏﯾﺎب ﻣن )ﮐﮫ رﻓﺗﮫ ﺑودم ﺗﺎ ﺑرای ﻣﺷﺧص ﺷدن ارادۀ ﺧدا در زﻧدﮔﯽﻣﺎن دﻋﺎ ﮐﻧم( ﺑﺎ
ھﻣﺳرم ﭘَم در ﺗﻣﺎس ﺑودﻧد .از ﭼﺎرﻟز ﮐﺎرد ،ﺟﯾم ِﺷﭘرد ،ﺟﯾن ِﻣﯾﺳُن ،و ﺑﻘﯾﮥ ﻋزﯾزان در ﮐﻠﯾﺳﺎی ﺑُروک ھﯾﻠز
ﮐﻣﺎل ﺗﺷﮑر را دارم«.
ﯾﺎدﺗﺎن ﺑﺎﺷد ﮐﮫ اﯾن وﻋده ﺗﺿﻣﯾن ﺷده اﺳت .ﺷﻣﺎ دﻋﺎ ﻣﯽﮐﻧﯾد ﮐﮫ در ھر ﮔوﺷﮫ از ﺟﮭﺎن ،ﻧﺎم ﺧدا ﻣﻘدس
ﺑﺎﺷد ،و اﯾن دﻋﺎ اﺟﺎﺑت ﺧواھد ﺷد .ﺧدا ﺟﻼﻟش را آﺷﮑﺎر ﺧواھد ﻧﻣود .او وﻓﺎداری ﺧوﯾش را ﻧﺷﺎن ﺧواھد
داد .او ﻧﺷﺎن ﺧواھد داد ﮐﮫ ﻣﻧﺟﯽ ﻋﺎﻟم اﺳت .او ﻧﺷﺎن ﺧواھد داد ﮐﮫ ﺧداوﻧد اﻣﺗﮭﺎ اﺳت .ﺑﯾﺎﯾﯾد ﺧﺎﻧوادهای
ﺑﺎﺷﯾم ﮐﮫ ﺑﺎ اﯾﻣﺎﻧﯽ ﻣﺷﺗرک ،زاﻧو ﺑزﻧﯾم و از ﺧدا ﺑﺧواھﯾم اﯾن دﻋﺎ را اﺟﺎﺑت ﮐﻧد .از ﺧدا ﻣﮑﺷوف ﺷدن
ﺟﻼﻟش را درﺧواﺳت ﻧﻣﺎﯾﯾم .ﭘس اﮐﻧون ﻣﯽﺧواھﯾم ﺑﺎ ﺟﻼل ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺳﯾﺢ روﺑﮫرو ﺷوﯾم ،و از او
درﺧواﺳت ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﻧﺎم ﻗدوﺳش را در زﻧدﮔﯽﻣﺎن ﻧﻣﺎﯾﺎن ﺳﺎزد .از او ﻣﯽﺧواھﯾم ﻧﺎم ﻗدوﺳش را ﺑﮫ ﮐل
ﺟﮭﺎن ﺑﺷﻧﺎﺳﺎﻧد.
»ﺧداﯾﺎ دﻋﺎی ﻣﺎ اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻧﺎم ﻗدوﺳت را ﺑﺷﻧﺎﺳﯾم .دﻋﺎی ﻣﺎ اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻋظﻣت و ﻗدرت ﺧود را در
اﮐوادور و وﻧزوﺋﻼ و اوﮐراﯾن ﻧﻣﺎﯾﺎن ﺳﺎزی .از ﺗو ﻣﯽﺧواھﯾم ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﻧﺷﺎن دھﯽ ﮐﮫ ﺷﻔﺎدھﻧده و رھﺎﻧﻧده و
ﻧﺟﺎتدھﻧدۀ ﭘرﻗدرت ھﺳﺗﯽ .ﺧداﯾﺎ دﻋﺎی ﻣﺎ اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺳﺑب ﺷوی ﺗﺎ ﻧﺎم ﺗو را ﮐﮫ ﭘﺎدﺷﺎه آﯾﻧده ھﺳﺗﯽ،
ﻗدوس ﺷﻣﺎرﻧد ،ﺗﺎ ﺑداﻧﻧد ﮐﮫ ﺗو ﭘدر ﺣﺎﮐم ﻣطﻠق ،و ﯾﮕﺎﻧﮫ ﻗدوس ھﺳﺗﯽ .ﻣﺎ ﺧود را ﺑﮫ ﺗو ﻣﯽﺳﭘﺎرﯾم ،و از
ﺗو درﺧواﺳت ﻣﯽﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﺟﻼﻟت را ﻣﮑﺷوف ﺳﺎزی .ﻣﯽداﻧﯾم ﮐﮫ اﯾن ﺧواﺳﺗﮫ ،اوﻟوﯾت دل ﺗو اﺳت؛ ﭘس ﻣﺎ
ھم آن را اوﻟوﯾت دﻟﻣﺎن ﻗرار ﻣﯽدھﯾم .اﻣروز در ﻧﺎم ﻋﯾﺳﯽ ﺑرای آﻧﮭﺎ دﻋﺎ ﻣﯽﮐﻧﯾم ،آﻣﯾن«.

از ﺧدا ﻧﻌﻣﺗﮭﺎﯾش را درﺧواﺳت ﮐﻧﯾد
ﺧواﺳﺗﮫھﺎی ﺧود را ﺑﺎ ﺧواﺳﺗﮫھﺎی ﺧدا ﯾﮑﯽ ﮐﻧﯾد ،آنﮔﺎه ھرﭼﮫ ﻣﯽﺧواھﯾد از او درﺧواﺳت ﻧﻣﺎﯾﯾد .از ﺧدا
ﺟﻼﻟش را درﺧواﺳت ﮐﻧﯾد .دوﻣﯾن ﺗﻘﺎﺿﺎ در دﻋﺎی رﺑّﺎﻧﯽ اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻧﻌﻣﺗﮭﺎﯾش را درﺧواﺳت ﮐﻧﯾد .از
ﺧدا ﻧﻌﻣﺗﮭﺎﯾش را ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﻧﯾد .ﮐﻼم ﺧدا ﻣﯽﻓرﻣﺎﯾد» :ﻧﺎن ﮐﻔﺎف ﻣﺎ را روز ﺑﮫ روز ﺑﮫ ﻣﺎ ﺑده «.ﺣﺎل ﺑﮫ اﯾن
ﻧﮑﺗﮫ ﻣﯽرﺳﯾم و اﯾن ﺳوال ﺑراﯾﻣﺎن ﻣطرح ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﭼرا ﺗﻧﮭﺎ ﭼﯾزی ﮐﮫ ﻋﯾﺳﯽ ﻣﯽﺧواھد از ﺧدا
درﺧواﺳت ﮐﻧﯾم ،اﯾن اﺳت ﮐﮫ از او ﺑﺧواھﯾم ﺑﮫ ﻣﺎ ﻧﺎن ﺑدھد؟ راﺳﺗش را ﺑﺧواھﯾد ،ﭼﯾزھﺎی ﻣﮭمﺗر از ﻧﺎن
ھم وﺟود دارﻧد .ﻣﺎ ﺑﮫ آب ﺑﯾﺷﺗر از ﻧﺎن اﺣﺗﯾﺎج دارﯾم .ﻣﺎ ﺑﮫ اﮐﺳﯾژن ﺑﯾﺷﺗر از ﻧﺎن اﺣﺗﯾﺎج دارﯾم .ﭼرا
ﻣﯽﻓرﻣﺎﯾد» :ﻧﺎن ﮐﻔﺎف ﻣﺎ را ﺑﮫ ﻣﺎ ﺑده؟«
اﯾن ﺗﺻوﯾر ﺑﮫ ﮐﺎری ﺑﺎزﻣﯽﮔردد ﮐﮫ ﺧدا در ﻋﮭدﻋﺗﯾق ،و در ﺧروج ﻓﺻل  ١۶در ﻣﯾﺎن ﻗوﻣش اﻧﺟﺎم داد.
ﺑﮫ ﯾﺎد دارﯾد ﮐﮫ ﻗوم ﺧدا در ﺑﯾﺎﺑﺎن ﺳرﮔردان ﺑودﻧد .آﻧﮭﺎ از اﺳﺎرت ﻣﺻرﯾﺎن آزاد ﮔﺷﺗﮫ ،ﺑﮫ ﺑﯾﺎﺑﺎن آﻣدﻧد ،و
در آﻧﺟﺎ روزﮔﺎر ﻣﯽﮔذراﻧدﻧد .آﻧﮭﺎ ﮔرﺳﻧﮫ ﺑودﻧد و ﻏذاﯾﯽ در دﺳﺗرﺳﺷﺎن ﻧﺑود .از اﯾنرو ،ﺧدا ﺑراﯾﺷﺎن ﻏذا
ﻓراھم ﻧﻣود ،ﻏذاﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی واﻗﻌﯽ ﻧﺎﻧﯽ ﺑود ﮐﮫ از آﺳﻣﺎن ﻧﺎزل ﻣﯽﺷد .اﯾن ﻧﺎن »ﻣ ّن« ﻧﺎم داﺷت .آﻧﮭﺎ
از ﺧواب ﺑرﻣﯽﺧﺎﺳﺗﻧد ،از ﺧﯾﻣﮫھﺎی ﺧود ﺑﯾرون ﻣﯽآﻣدﻧد ،و ﺑﮫ ھرﮐﺟﺎ ﮐﮫ ﻣﯽﻧﮕرﯾﺳﺗﻧد ،ﻏذاﯾﺷﺎن ﻓراھم
ﺑود .آن ﻏذا ﺑرای ھﻣﺎن روزﺷﺎن ﮐﻔﺎﯾت ﻣﯽﮐرد .آﻧﮭﺎ ﻣﯽﺗواﻧﺳﺗﻧد ﻏذای آن روز را ﺑﮫ ﻗدر ﮐﻔﺎﯾت ﻣﺻرف
ﮐﻧﻧد .وﻟﯽ اﮔر ﻣﯽﺧواﺳﺗﻧد آن را ﺑرای روز ﺑﻌد ﻧﮕﺎه دارﻧد ،ﭼﮫ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻣﯽاﻓﺗﺎد؟ آن ﻧﺎن دﯾﮕر ﻗﺎﺑل ﺧوردن
ﻧﺑود ،و آﻧﮭﺎ روز ﺑﻌد دﻟﺷﺎن ﻧﻣﯽﺧواﺳت ﺑﮫ آن ﻧﺎن ﻟب ﺑزﻧﻧد .ﻗوم ﺧدا ﯾﺎد ﮔرﻓﺗﻧد روز ﺑﮫ روز ﺑﮫ ﺧدا
ﺗوﮐل ﮐﻧﻧد .ھر روز ﺻﺑﺢ ،ﺧدا ﻏذای ﻣورد ﻧﯾﺎزﻣﺎن را ﺗﺄﻣﯾن ﺧواھد ﮐرد .ﺷبھﻧﮕﺎم در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﮫ ﺧواب
روزی آن روزﻣﺎن را
ﻣﯽروﯾم ﮐﮫ ﺑرای ﻓرداﯾﻣﺎن آذوﻗﮫای ﻧدارﯾم .روز ﺑﻌد از ﺧواب ﺑرﻣﯽﺧﯾزﯾم ،ﺧدا
ِ
ﻓراھم ﻧﻣوده اﺳت .ﭼرا ﺧدا ﺑﮫ اﯾن ﺷﮑل ﻋﻣل ﻣﯽﮐرد؟ ﭼرا ﻗوم ﺧود را ﺑﮫ اﯾن ﺷﮑل ﭘﯾش ﻣﯽﺑ ُرد؟ و ﭼرا
اﯾن ﻋﻣل ﺧدا ،در ﺷﯾوۀ دﻋﺎ ﮐردن ﻣﺎ اھﻣﯾت دارد؟
در راﺑطﮫ ﺑﺎ درک ﺧروج ﻓﺻل  ،١۶و ﺑﮫ طور ﺧﺎص رﺑط آن ﺑﮫ دﻋﺎی رﺑّﺎﻧﯽ ،دو ﺣﻘﯾﻘت اﺳﺎﺳﯽ و
ﺑﻧﯾﺎدﯾن وﺟود دارد .ﺣﻘﯾﻘت ﺷﻣﺎره ﯾﮏ :اﯾن ﺧدا اﺳت ﮐﮫ ﮔرﺳﻧﮕﯽ ﻣﺎ را ﺑرطرف ﻣﯽﮐﻧد .ﻣﯽﺧواھم از
ﺷﻣﺎ ﺳواﻟﯽ ﺑﭘرﺳم ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧظر ﺑﺳﯾﺎر اﺑﺗداﯾﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷد ،اﻣﺎ ﺑﮫ آن ﻓﮑر ﮐﻧﯾد .ﭼرا ﻗوم اﺳراﯾﯾل در ﺑﯾﺎﺑﺎن
ﮔرﺳﻧﮫ ﺑودﻧد؟ اوﻟﯾن ﭘﺎﺳﺧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ذھن ﻣﺎ ﻣﯽآﯾد اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻏذا ﻧداﺷﺗﻧد .اﻣﺎ ﻋﻣﯾقﺗر ﻓﮑر ﮐﻧﯾد .آﻧﮭﺎ
ﮔرﺳﻧﮫ ﺑودﻧد ،ﭼون ﺧدا آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ﮔوﻧﮫای آﻓرﯾده ﺑود ﮐﮫ ﮔرﺳﻧﮫ ﺷوﻧد؛ درﺳت اﺳت؟ ﺗﻧﮭﺎ دﻟﯾﻠﯽ ﮐﮫ ﮔرﺳﻧﮫ
ﻣﯽﺷوﯾم ،ﺗﻧﮭﺎ دﻟﯾﻠﯽ ﮐﮫ دﻟﻣﺎن ﻏذا ﻣﯽﺧواھد ،اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺧدا ﻣﺎ را ﺑﺎ ﺣس ﮔرﺳﻧﮕﯽ آﻓرﯾده اﺳت .ﺧدا ﻣﺎ
را ﺑﮫ اﯾن ﺻورت آﻓرﯾده ﮐﮫ اﺷﺗﮭﺎ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم .زﯾﺑﺎﯾﯽ اﯾن ﺣﻘﯾﻘت اﯾﻧﺟﺎ اﺳت ﮐﮫ ﺧدا ﻣﺎ را ﺑﮫ ﮔوﻧﮫای
آﻓرﯾده ﮐﮫ ﺑرای ﭼﯾزھﺎﯾﯽ اﺷﺗﮭﺎ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم ﮐﮫ ﻓﻘط ﺧودش ﻣﯽﺗواﻧد آن اﺷﺗﮭﺎ را ﺑرطرف ﮐﻧد .ﺧروج
ﻓﺻل  ١۶دﻗﯾﻘﺎ ً ﺧﺎطرﻧﺷﺎن ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﮫ ﺧدا ﻗوﻣش را ﮔرﺳﻧﮫ ﻧﻣود .ﺧدا آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ آن ﺷﮑل آﻓرﯾد ﺗﺎ ﺑرای
رﻓﻊ ﮔرﺳﻧﮕﯽﺷﺎن ﺑﮫ ﺧدا ﭼﺷم دوزﻧد.

اﯾن ﺧدا اﺳت ﮐﮫ ﮔرﺳﻧﮕﯽ ﻣﺎ را ﺑرطرف ﻣﯽﮐﻧد .اﯾن ﻣﮭم ﻣﺎ را ﺑﮫ دوﻣﯾن ﺣﻘﯾﻘت ﻣﯽرﺳﺎﻧد .ﺧدا ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ
ﮔرﺳﻧﮕﯽ ﻣﺎ را ﺑرطرف ﻣﯽﺳﺎزد ،ﺑﻠﮑﮫ اﯾﻣﺎن ﻣﺎ را ﺣﻔظ ﻣﯽﮐﻧد ،و ﺑﮫ ﻣﺎ ﻣﯽآﻣوزد ﮐﮫ ﺑرای رﻓﻊ
ﻧﯾﺎزھﺎﯾﻣﺎن ،ﺑرای رﻓﻊ ﮔرﺳﻧﮕﯽﻣﺎن ،و ﺑرای ﻧﻌﻣت ﯾﺎﻓﺗن از ﺧدا ﺑﮫ او ﭼﺷم ﺑدوزﯾم.
ﻣﯽﺧواھم اﯾن ﺣﻘﯾﻘت را ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻧﺷﺎن دھم .ﺑﺎ ھم ﺑﮫ ﭘﻧﺟﻣﯾن ﮐﺗﺎب در ﮐﺗﺎبﻣﻘدس؛ ﯾﻌﻧﯽ ﺗﺛﻧﯾﮫ ﻓﺻل ٨
ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾم .ﭘﯾداﯾش ،ﺧروج ،ﻻوﯾﺎن ،اﻋداد ،و ﺳﭘس ﺗﺛﻧﯾﮫ ﻓﺻل  .٨در اﯾﻧﺟﺎ ﺧدا دﻟﯾل ﮐﺎری را ﮐﮫ در
ﺑﯾﺎﺑﺎن اﻧﺟﺎم داد ،ﺗوﺿﯾﺢ ﻣﯽدھد .ﺑﮫ ﺗﺛﻧﯾﮫ  ٣:٨ﺗوﺟﮫ ﮐﻧﯾد .در اﯾﻧﺟﺎ ھر دو ﺣﻘﯾﻘت را ﻣﺷﺎھده ﻣﯽﮐﻧﯾم؛
ﯾﻌﻧﯽ اﯾن ﺣﻘﯾﻘت ﮐﮫ ﺧدا ﮔرﺳﻧﮕﯽ ﻣﺎ را ﺑرطرف ﻣﯽﺳﺎزد ،و اﯾن ﺣﻘﯾﻘت ﮐﮫ اﯾﻣﺎن ﻣﺎ را ﺣﻔظ ﻣﯽﻧﻣﺎﯾد .ﺑﮫ
واژۀ »او« دﻗت ﮐﻧﯾد .ﺗﺛﻧﯾﮫ  ٣:٨ﻣﯽﻓرﻣﺎﯾد او؛ ﯾﻌﻧﯽ ﺧدا »ﺗو را ذﻟﯾل و ﮔرﺳﻧﮫ ﺳﺎﺧت «.ﭘس ﺧدا ﺷﻣﺎ را
ﮔرﺳﻧﮫ ﻣﯽﮔرداﻧد» ،و ﻣ ّن را ﺑﮫ ﺗو ﺧوراﻧﯾد؛ ﮐﮫ ﻧﮫ ﺗو آن را ﻣﯽداﻧﺳﺗﯽ ،و ﻧﮫ ﭘدراﻧت ﻣﯽداﻧﺳﺗﻧد «.ھدف
اﯾن اﺳت .ﺧدا ﭼﻧﯾن ﮐرد »ﺗﺎ ﺗو را ﺑﯾﺎﻣوزاﻧد ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﻧﮫ ﺑﮫ ﻧﺎن ﺗﻧﮭﺎ زﯾﺳت ﻣﯽﮐﻧد ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ ھر ﮐﻠﻣﮫای
ﮐﮫ از دھﺎن ﺧداوﻧد ﺻﺎدر ﺷود ،اﻧﺳﺎن زﻧده ﻣﯽﺷود «.ﻗوم اﺳراﯾﯾل در ﻣﺻر اﺳﯾر ﺑودﻧد .آﻧﮭﺎ ﻏذای
ﻓراواﻧﯽ در اﺧﺗﯾﺎر داﺷﺗﻧد ،و ﺣﺗﯽ در اﻋداد ﻓﺻل ِ ١١ﺷﮑوه و ﺷﮑﺎﯾت ﻧﻣودﻧد ﮐﮫ» :ﻣﺎ اﯾن ﻣ ّن را
ﻧﻣﯽﺧواھﯾم .ﻣﺎ ﻏذاھﺎی ﻣﺻر را ﻣﯽﺧواھﯾم«.
ﺧدا ﻣﯽﺧواﺳت ﺑﺎ اﯾن ﮐﺎر ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﺑﯾﺎﻣوزد ﮐﮫ او آن ﺣس ﮔرﺳﻧﮕﯽ را در آﻧﮭﺎ ﺑﮫ وﺟود آورده ،و ﺧودش
ﻧﯾز آن را ﺑرطرف ﻣﯽﻧﻣﺎﯾد .ﺧدا ﻣﯽﻓرﻣﺎﯾد» :ﻣن ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﯾﺎد ﻣﯽدھم ﮐﮫ ﺑرای ﺗﺄﻣﯾن ﻧﺎن ﻣورد ﻧﯾﺎزﺗﺎن ﺑﮫ
ﻣن اﻋﺗﻣﺎد ﮐﻧﯾد .ﺑﮫ ﻣن اﻋﺗﻣﺎد ﮐﻧﯾد ،ﺗﺎ ﻧﻌﻣﺗﮭﺎی ﻣورد ﻧﯾﺎزﺗﺎن را ﺗﺄﻣﯾن ﮐﻧم «.اﻧﺳﺎن ﺑﮫ ﻧﺎن زﯾﺳت ﻧﻣﯽﮐﻧد.
اﻧﺳﺎن ﺑﮫ ﺧدا و ھر ﮐﻼﻣﯽ ﮐﮫ از دھﺎن ﺧدا ﺻﺎدر ﺷود ،زﻧده اﺳت .اﯾن ﺑدان ﻣﻌﻧﺎ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ وﻗﺗﯽ ﮔرﺳﻧﮫ
ھﺳﺗﯾد ،ﮐﺗﺎبﻣﻘدس را ﻣﯽﺧورﯾد .ﺧدا ﺑﮫ ﻗوم اﺳراﯾﯾل ﺗﻌﻠﯾم ﻣﯽداد ﮐﮫ ﺧودش روزیرﺳﺎن اﯾﺷﺎن ﺑود؛ و
آﻧﮭﺎ ﺑﺎﯾد ﺑرای رﻓﻊ ﮔرﺳﻧﮕﯽﺷﺎن ،و ﺑرای آﻧﭼﮫ ﻣﯽﺧواﺳﺗﻧد ،ﺑﮫ ﺣﺿور ﺧدا ﻣﯽرﻓﺗﻧد .دﻟﯾل اﯾﻧﮑﮫ ﻟوﻗﺎ ﻓﺻل
 ١١ﻣﯽﻓرﻣﺎﯾد» :ﻧﺎن ﮐﻔﺎف ﻣﺎ را اﻣروز ،و روز ﺑﮫ روز ﺑﮫ ﻣﺎ ﺑده« ھﻣﯾن اﺳت.
اﯾن ﺣﻘﯾﻘت ﺑرای ﻣﺎ ھم ﺻﺎدق اﺳت ﮐﮫ ھر روز ﺑﮕوﯾﯾم» :ﺧداﯾﺎ ﻣﺎ ﮔرﺳﻧﮫاﯾم ،ﺷﮑﻣﻣﺎن ﮔرﺳﻧﮫ اﺳت؛ و
ﻓﻘط ﺗو ﻗﺎدری ﮔرﺳﻧﮕﯽ ﻣﺎ را ﺑرطرف ﺳﺎزی .ﻣﺎ ﺗﺷﻧﮫاﯾم ،ﻓﻘط ﺗو ﻣﯽﺗواﻧﯽ ﺗﺷﻧﮕﯽﻣﺎن را رﻓﻊ ﺳﺎزی .ﻣﺎ
ھر ﻟﺣظﮫ ﺑﮫ اﮐﺳﯾژن اﺣﺗﯾﺎج دارﯾم «.ﻣﺎ ﺣﺗﯽ درﺑﺎرۀ اﯾن ﭼﯾزھﺎ ﻓﮑر ﻧﻣﯽﮐﻧﯾم ،اﻣﺎ از ھﻣﮥ اﯾن ﻧﻌﻣﺗﮭﺎ
ﺑرﺧوردارﯾم .ﺑﮫ ﻣﺣﺿﯽ ﮐﮫ ھر ﯾﮏ از اﯾن ﻧﻌﻣﺗﮭﺎ از ﻣﺎ درﯾﻎ ﺷوﻧد ،ﺑﯽدرﻧﮓ آرزوﻣﻧدﺷﺎن ﺧواھﯾم ﺑود
»ﻓﻘط ﺗو ﻗﺎدری اﯾن ﻧﯾﺎز را ﺑرطرف ﺳﺎزی «.ﻣﺎ ﮔرﺳﻧﮫ و ﺗﺷﻧﮫ و ﻣﺷﺗﺎق و طﺎﻟب ﺧﯾﻠﯽ ﭼﯾزھﺎ ھﺳﺗﯾم .ﻣﺎ
آرزوﻣﻧد آراﻣش ،ﻣﺣﺑت ،و ﺻﻣﯾﻣﯾت ھﺳﺗﯾم .ﻣﺎ در زﻧدﮔﯽﻣﺎن در ﭘﯽ ﻣﻌﻧﺎ و ﻣﻔﮭوم ﻣﯽﺑﺎﺷﯾم .ﻋﯾﺳﯽ
ﻣﯽﻓرﻣﺎﯾد ﺑﮫ درﮔﺎه ﺧدا ﺑروﯾد و ﺑﮕوﯾﯾد» :ﻓﻘط ﺗو ﻗﺎدری اﯾن ﭼﯾزھﺎ را ﺑراﯾم ﻓراھم ﮐﻧﯽ«.
اﻣروز ﻣﺎ ﺑﮫ واﻗﻊ اﯾن درﺧواﺳت ﻋﺟﯾب و ﻏرﯾﺑﯽ ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽرﺳد .ﺑﺎ ﺧودﻣﺎن ﺻﺎدق ﺑﺎﺷﯾم.
در ﻓرھﻧﮓ
ِ
ﻣﺎ ﻣﻌﻣوﻻً از ﺧدا درﺧواﺳت ﻧﻣﯽﮐﻧﯾم ﺗﺎ ﻧﺎن روزاﻧﮫﻣﺎن ،ﺗﺎ ﻏذای روزاﻧﮫﻣﺎن را ﺑﮫ ﻣﺎ ﻋطﺎ ﮐﻧد .ﺣﺗﯽ ﯾﮏ
ﻧﻔر از ﻣﺎ ﻧﮕران اﯾن ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺷﺎﯾد اﻣروز ﭼﯾزی ﺑرای ﺧوردن ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .ﭘس وﻗﺗﯽ در ﻓرھﻧﮓ ﻣﺎ ﮐﮫ
از وﻓور ﻧﻌﻣت ﻟﺑرﯾز اﺳت ،و ﺣﺗﯽ ﻧﯾﺎز ﺑﺳﯾﺎری از ﻣﺎ اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﮐﻣﺗر ﺑﺧورﯾم ،ﭼرا ﺑﺎﯾد درﺧواﺳت

اﺻﻠﯽﻣﺎن از ﺧدا اﯾن ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑرای ﻣﺎ ﻧﺎن ﻓراھم ﮐﻧد؟ ﭼرا ﻧﺎن روزاﻧﮫﻣﺎن را درﺧواﺳت ﻣﯽﮐﻧﯾم؟ زﯾرا
ﻋﯾﺳﯽ ﻣﯽﻓرﻣﺎﯾد» :ﺑﺎﯾد دﻋﺎ ﮐﻧﯾد ،و دﻋﺎ ﺣﺎﻓظ زﻧدﮔﯽﺗﺎن ﺧواھد ﺑود .دﻋﺎ ﺷﻣﺎ را از اﯾن ﻓﮑر ﻣﺣﻔوظ ﻧﮕﺎه
ﻣﯽدارد ﮐﮫ ﺑدون ﺗﮑﯾﮫ ﺑﮫ ﺧدا ،و ﺑﺎ ﻗوت ﺧودﺗﺎن ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﻧﺎنآور ﺑﺎﺷﯾد «.دﻋﺎ دﯾوار ﻣﺣﺎﻓظﯽ اﺳت ﮐﮫ
ﻣﺎﻧﻊ از اﯾن ﺗﺻور ﻣﯽﺷود ﮐﮫ اﯾن ﺷﻣﺎ ھﺳﺗﯾد ﮐﮫ ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﻧﯾﺎزھﺎﯾﺗﺎن را ﺑرطرف ﻧﻣﺎﯾﯾد ،و ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺑرای
ﺳﯾر ﮐردن ﺷﮑﻣﺗﺎن ﺑﮫ ﺟﺎی رﻓﺗن ﺑﮫ ﺣﺿور ﺧدا ،دﺳت ﺑﮫ داﻣﺎن وﺳﯾﻠﮫھﺎی دﻧﯾوی ﺷوﯾد.
وﻗﺗﯽ ﺑﮫ زﻧدﮔﯽ ﺧودم ،و ﺑﮫ ﻗﺎﻟب ﻣﺳﯾﺣﯾت در ﻓرھﻧﮓ ﻏرب ﻣﯽﻧﮕرم ،ﺑﮫ اﯾن ﺑﺎور ﻣﯽرﺳم ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از
دﻻﯾﻠﯽ ﮐﮫ ﻣﺎ اﯾنھﻣﮫ در دﻋﺎ ﺳﮭلاﻧﮕﺎرﯾم و آن را ﺟدی ﻧﻣﯽﮔﯾرﯾم ،اﯾن اﺳت ﮐﮫ در واﻗﻊ ﺑﺎورﻣﺎن ﺷده
ﻣﯽﺗواﻧﯾم ﺑﮫ ﻗوت ﺧودﻣﺎن ﻧﺎنآور ﺑﺎﺷﯾم ،و ﺑﮫ ﻗوت ﺧودﻣﺎن ،ﭼرخ زﻧدﮔﯽﻣﺎن را ﺑﭼرﺧﺎﻧﯾم .ﻣﺎ ﻓﮑر
ﻣﯽﮐﻧﯾم دﻻﯾﻠﯽ در دﺳت دارﯾم ﮐﮫ اﯾن ﺗﺻورﻣﺎن را ﺛﺎﺑت ﮐﻧد .ﻣﺎ ﻓرﯾب ﺧوردﯾم ،ﻣﺎدیﮔراﯾﯽ ﻣﺎ را ﻓرﯾب
داده ،و ﺑﮫ ﻣﺎ ﻗﺑوﻻﻧده »ﺑﮫ ﺧدا اﺣﺗﯾﺎج ﻧدارﯾم ،ﻣﺎ ﺻرﻓﺎ ً ﺑﮫ وﺳﺎﯾل و ﻣﺎل و اﻣوال اﺣﺗﯾﺎج دارﯾم .ﻣﺎ ﺑدون
ﺧدا ﻣﯽﺗواﻧﯾم زﻧدﮔﯽﻣﺎن را ﺑﭼرﺧﺎﻧﯾم ،ﭼون ھﻣﮫﭼﯾز دارﯾم «.ﻋﯾﺳﯽ ﻣﯽﻓرﻣﺎﯾد ھﺳﺗﮥ اﺻﻠﯽ دﻋﺎ اﯾن اﺳت
ﮐﮫ ﺑداﻧﯾد ﭘدری در آﺳﻣﺎن دارﯾد ﮐﮫ ﻣﺷﺗﺎق اﺳت ھر ﻧﻌﻣت ﻧﯾﮑو و ﻋﺎﻟﯽ را ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻋطﺎ ﻧﻣﺎﯾد ،و ﺷﻣﺎ
ﻣﺣﺗﺎج او ھﺳﺗﯾد ،ﻧﮫ ﻣﺣﺗﺎج ﻧﺎن .ﺷﻣﺎ ﻣﺣﺗﺎج ﺧدا ھﺳﺗﯾد ،ﻧﮫ آب ،ﻧﮫ اﮐﺳﯾژن ،ﻧﮫ ھﻣﮥ آن ﭼﯾزھﺎﯾﯽ ﮐﮫ
ﺑراﯾﺷﺎن ﮔرﺳﻧﮫ و ﺗﺷﻧﮫ ھﺳﺗﯾد .ﺷﻣﺎ ﺑﮫ او ﻣﺣﺗﺎﺟﯾد ،و او آن ﻣﺎﯾﺣﺗﺎج را ﺑراﯾﺗﺎن ﻓراھم ﺧواھد ﮐرد.
دﻋﺎ ﻣﺎ را دوﺑﺎره ﺑﮫ اﯾن درک ﻣﯽرﺳﺎﻧد .در ﻓرھﻧﮕﯽ ﮐﮫ اﻣروز ﺑر زﻧدﮔﯽﻣﺎن ﻏﺎﻟب اﺳت ،ﺑﺎﯾد از ﺧدا
ﻓﮑر ﺧودﮐﻔﺎﯾﯽ ﻧﺟﺎت دھد .ﺷﻣﺎ ﻧﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺧودﮐﻔﺎ ﺑﺎﺷﯾد ،ﺷﻣﺎ
ﺑﺧواھﯾم ﻣﺎ ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن را از اﯾن طرز
ِ
ﻧﻣﯽﺗواﻧﯾد روزیرﺳﺎن ﺧود ﺑﺎﺷﯾد .اﯾن طرز ﻓﮑر ،ﺧﻼف ﮐل ﻣﻘﺻود ﻣﺳﯾﺣﯾت اﺳت .ﻓﻘط ﺧدا ﻋﺎﻣل ﺑﻘﺎی
ﻣﺎ اﺳت .ﻓﻘط ﺧدا ﻣﯽﺗواﻧد ﻣﺎ را ﺳﯾراب ﮔرداﻧد .او اﯾن ﻧﯾﺎز را ﺑﮫ ﺷﮑﻠﯽ ﺑرطرف ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ ھﯾﭻﭼﯾز
ﮐردن آن را ﻧدارد .ھر ﻗدر ھم ﺧﺎﻧﮫﻣﺎن ﺑزرگ ﺑﺎﺷد ،ھر ﻗدر ھم
دﯾﮕری در دﻧﯾﺎ ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﺑرطرف
ِ
ﻣﺎﺷﯾﻧﻣﺎن آﺧرﯾن ﻣدل ﺑﺎﺷد ،ھر ﻗدر ھم ﺣﻘوق ﺑﺎزﻧﺷﺳﺗﮕﯽﻣﺎن زﯾﺎد ﺑﺎﺷد ،ھر ﻗدر ھم ﺷﻐﻠﻣﺎن رﻓﯾﻊ ،و
درآﻣدﻣﺎن ﮐﻼن ﺑﺎﺷد ،ھر ﻗدر ھم ﻣﺎل و اﻣوال داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم ،ﺑﺎز ھم ﺧدا روزیرﺳﺎن ﻣﺎ ﺧواھد ﺑود .ﻣﺎ ﺑﮫ
اﯾن ﭼﯾزھﺎ ﻣﺣﺗﺎج ﻧﯾﺳﺗﯾم؛ ﻣﺎ ﺑﮫ ﺧدا ﻣﺣﺗﺎﺟﯾم .ﺑﮫ ﮔﻣﺎﻧم ھﯾﭻﯾﮏ از ﻣﺎ اﻣروز اﯾن را از ﺧدا ﻧﺧواﺳﺗﮫ اﺳت:
»ﻧﺎن ﮐﻔﺎف ﻣرا ﺑده «.اﻟﺑﺗﮫ ﺷﺎﯾد ھم ﺗﻌداد ﮐﻣﯽ اﯾنﮔوﻧﮫ دﻋﺎ ﮐرده ﺑﺎﺷﻧد .دﻟﯾﻠش اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎ ﻓﮑر
ﻣﯽﮐﻧﯾم ﺧودﻣﺎن ﻧﺎنآور ھﺳﺗﯾم؛ اﻣﺎ ﻣﺎ ﻧﺎنآور ﻧﯾﺳﺗﯾم .ﻣﺎ ﺑﮫ ﻗوت ﺧودﻣﺎن ﻧﻣﯽﺗواﻧﯾم ﻧﺎنآور ﺑﺎﺷﯾم .ﻣﺎ ﺑدون
ﮐﻣﮏ ﺧدا ﻧﻣﯽﺗواﻧﯾم ﻧﺎنآور ﺑﺎﺷﯾم .ﻓﻘط ﺧدا روزیرﺳﺎن اﺳت .ﭘس ﺑﮫ درﮔﺎه او ﻣﯽروﯾم و ﻣﯽﮔوﯾﯾم:
»ﺧداﯾﺎ ﻧﯾﺎزھﺎی اﺻﻠﯽام را ﺗو ﺗﺄﻣﯾن ﮐن .ﺑرای ﺗﺄﻣﯾن ﻣﺎﯾﺣﺗﺎﺟم ﺑﮫ ﺗو ﻣﺣﺗﺎﺟم«.
ﺳوداﻧﯽ ﻣﺎ در ﻗﻠب ﺟﻧﮕل آﻓرﯾﻘﺎ ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم دﻋﺎ رﻗص و ﭘﺎﯾﮑوﺑﯽ
ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﺑود ﮐﮫ ﺑرادران و ﺧواھران
ِ
ﻣﯽﮐردﻧد .ﺑرای ھﻣﯾن ﺑود ﮐﮫ آن ﺟﻣﺎﻋت ﺟﻧﮓزده ﺳﺎﻋﺗﮭﺎ وﻗف دﻋﺎ ﺑودﻧد ،ﭼرا ﮐﮫ ﺷﺎھد ﺑودهاﻧد
ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﺳﺗﯾزهﺟو ،دوﺳﺗﺎن و اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧوادهھﺎﯾﺷﺎن را ﮐﯾﻠوﻣﺗرھﺎ دورﺗر از آﻧﮭﺎ ،ﺑدون آب و ﻏذا در
ﺑﯾﺎﺑﺎن رھﺎ ﮐرده ﺑودﻧد .آﻧﮭﺎ ﻣﺷﺎھده ﻣﯽﮐردﻧد ﮐﮫ ھر روز ﮐﺎﻣﯾوﻧﮭﺎی ﻏذا ﺑﮫ ﺑﯾﺎﺑﺎن ﻣﯽرﻓﺗﻧد و ﺑﮫ آن
اﯾﻣﺎﻧداران ﻣﯽﮔﻔﺗﻧد ﮐﮫ اﮔر اﯾﻣﺎﻧﺗﺎن را اﻧﮑﺎر ﮐﻧﯾد ،ﺑﮫ ﺷﻣﺎ آب و ﻏذا ﻣﯽدھﯾم .آﻧﮭﺎ ﺷﺎھد ﻣرگ دوﺳﺗﺎن و
اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧوادهﺷﺎن در ﺑﯾﺎﺑﺎن ﺑودﻧد ،ﭼرا ﮐﮫ اﯾﻣﺎﻧﺷﺎن را اﻧﮑﺎر ﻧﮑردﻧد .آﯾﺎ ﻣﻌﻧﯽاش اﯾن ﺑود ﮐﮫ ﺧدا ﻧﺎن

روزاﻧﮫﺷﺎن را از آﻧﮭﺎ درﯾﻎ ﮐرد؟ اﺻﻼً اﯾنطور ﻧﯾﺳت .ﺑﻠﮑﮫ ﻣﻌﻧﯽاش اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺑرادران و ﺧواھران
ﻣﺎ در ﺳودان ﻣﯽداﻧﻧد ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﻓﻘط ﺑﮫ ﻧﺎن زﻧده ﻧﯾﺳت ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ ھر ﮐﻼﻣﯽ ﮐﮫ از دھﺎن ﺧدا ﺻﺎدر
ﻣﯽﺷود .ﺧدا روزیرﺳﺎن آﻧﮭﺎ اﺳت .او ﺳﯾرابﮐﻧﻧدۀ آﻧﮭﺎ اﺳت .اﮔر اﻣروز ﺑﮫ ﺳودان ﺑروﯾد و ﺑﮕوﯾﯾد ﮐﮫ
ﻣﺗﺄﺳﻔﯾد ﭼﻧﯾن ﺑﻼﯾﯽ ﺑر ﺳرﺷﺎن آﻣده اﺳت ،آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﮔذﺷﺗﮫ ﻣﯽﻧﮕرﻧد ،و ﯾﮏ ﺟﻣﻠﮥ ﺛﺎﺑت را ﺗﮑرار ﻣﯽﮐﻧﻧد.
ﺟﻣﻠﮥ ﻣورد ﻋﻼﻗﮫﺷﺎن اﯾن اﺳت» :ﺧدا ﺑزرگﺗر اﺳت .ﻣﺎ ﻏذا ﻧدارﯾم؛ ﺧدا ﺑزرگﺗر اﺳت .ﻣﺎ آب ﻧدارﯾم؛
ﺧدا ﺑزرگﺗر اﺳت .ﺧﺎﻧﮫﻣﺎن وﯾران ﺷده اﺳت؛ ﺧدا ﺑزرگﺗر اﺳت .او ﻧﯾﺎزﻣﺎن را ﺑرطرف ﻣﯽﮐﻧد .او ﻣﺎ
را ﺳﯾراب ﻣﯽﮔرداﻧد .او ﻣﺎ را ﺣﻔظ ﻣﯽﻧﻣﺎﯾد .ھﻣﮥ ﻧﯾﺎز ﻣﺎ او اﺳت«.
ﭘس ﺑﺎﯾد ﺑرای ﻧﺎن ﮐﻔﺎف روزاﻧﮫﻣﺎن دﻋﺎ ﮐﻧﯾم .ﺑﺎﯾد دﻋﺎ ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﺧدا روزیرﺳﺎﻧﻣﺎن ﺑﺎﺷد .ﺑﺎﯾد ﺑرای
ﻧﻌﻣﺗﮭﺎی ﺧدا دﻋﺎ ﮐﻧﯾم .ﺑﺎﯾد دﻋﺎ ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﺧدا ﻧﻌﻣﺗﮭﺎﯾش را ﺑﮫ ﻣﺎ ﻋطﺎ ﻧﻣﺎﯾد .ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺧدا ﺑﮕوﯾﯾم ﮐﮫ ﻧﻣﯽﺗواﻧﯾم
آﻧﭼﮫ را او ﺑﮫ ﻣﺎ ﻣﯽﺑﺧﺷد ،از ﻣﻧﺑﻊ دﯾﮕری ﺗﺄﻣﯾن ﮐﻧﯾم .از اﯾنرو ،در ﭼﻧد دﻗﯾﻘﮥ آﯾﻧده ﻣﯽﺧواھم از ﺷﻣﺎ
دﻋوت ﮐﻧم ﺗﺎ از طرﯾق دﻋﺎ ،اﯾن ﺣﻘﯾﻘت را در ﺗﺎر و ﭘود زﻧدﮔﯽﺗﺎن ﺑﮕﻧﺟﺎﻧﯾد.
ﻧﯾﮑوﯾﯽ ﻣن ﻧﯾﺳت ﻏﯾر از ﺗو» «.ﺧداﯾﺎ
ﻣزﻣور  ٢:١۶ﻣﯽﻓرﻣﺎﯾد» :ﺧداوﻧد را ﮔﻔﺗم :ﺗو ﺧداوﻧد ﻣن ھﺳﺗﯽ،
ِ
ھر ﭼﯾز ﻧﯾﮑوﯾﯽ ﮐﮫ دارﯾم ،از ﺗو اﺳت .ﺗو ﻋﺎﻣل ﺑﻘﺎی ﻣﺎ ھﺳﺗﯽ .ﺗو ﺗﻧﮭﺎ ﮐﺳﯽ ھﺳﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﯽﺗواﻧﯽ ﻣﺎ را
ﺳﯾراب ﻧﻣﺎﯾﯽ .ﭘس از ﺗو درﺧواﺳت ﻣﯽﮐﻧﯾم ﻣﺎ را ﺳﯾراب ﮐﻧﯽ .ﻣﯽﺧواھﯾم ﻣﺎ را آنﮔوﻧﮫ ﺳﯾراب ﻧﻣﺎﯾﯽ ﮐﮫ
ﻧﺎن و آب ،ﻣﺎل و اﻣوال زﯾﺎدﺗر ،ﻣﺎﺷﯾن ﺑﮭﺗر ،ﺧﺎﻧﮥ ﺑزرگﺗر ،و ﭘول ﺑﯾﺷﺗر ،ﺟﺎﯾﮕﺎھﯽ در اﯾن ﺳﯾراب
ﮐردن ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد .ﻣﺎ ﻧﯾﺎز دارﯾم ﺗو ﺑﮫ ﮔوﻧﮫای روزیرﺳﺎن ﻣﺎ ﺑﺎﺷﯽ ﮐﮫ ﻓﻘط و ﻓﻘط ﺑﮫ ﺗو واﺑﺳﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم.
ﺧداﯾﺎ ﺑﮫ ﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﮐن ﺗﺎ در ھﻧﮕﺎﻣﮥ ﻓرھﻧﮓ ﻣﺎدیﮔراﯾﯽ ﮐﮫ در آن ﺑﮫ ﺳر ﻣﯽﺑرﯾم ،در دﻋﺎ و ﻣﺷﺎرﮐت ﺑﺎ
ﺗو ﺑﮫ اﯾن ﺧواﺳﺗﮫﻣﺎن ﺑرﺳﯾم .ﺧداﯾﺎ ﮐﻣﮑﻣﺎن ﮐن ﮐﮫ ﺧود را از اﯾن ﻓرھﻧﮓ ﻣﺎدیﮔراﯾﯽ ﺑرھﺎﻧﯾم و ﺑﮕوﯾﯾم:
»ﺑدون ﺧدا ھﯾﭻﭼﯾز ﻧدارﯾم «.ﺑﮫ ﻣﺎ ﺑﯾﺎﻣوز ﭼﻧﯾن دﻋﺎ ﮐﻧﯾم؛ در ﻧﺎم ﻋﯾﺳﯽ ،آﻣﯾن«.
از ﺧدا ﻓﯾﺿش را درﺧواﺳت ﮐﻧﯾد
ﻣﺎ از ﺧدا ﻧﻌﻣﺗﮭﺎﯾش را درﺧواﺳت ﻣﯽﮐﻧﯾم ،ﭼون ﻓﻘط او ﻋطﺎﮐﻧﻧده اﺳت .از ﺧدا ﺟﻼﻟش ،و ﻧﻌﻣﺗﮭﺎﯾش را
درﺧواﺳت ﮐﻧﯾد .در ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﺗﻘﺎﺿﺎھﺎی دﻋﺎی رﺑّﺎﻧﯽ ،از ﺧدا ﻓﯾﺿش را درﺧواﺳت ﻣﯽﮐﻧﯾم» :ﮔﻧﺎھﺎن ﻣﺎ
ﺷﮕﻔﺗﯽ
را ﺑﺑﺧش «.اﯾن ﭼﮭﺎر واژۀ ﺳﺎده ،ﺧزاﻧﮥ رﺣﻣت آﺳﻣﺎن را ﺟﺎری ﻣﯽﺳﺎزﻧد .ﺑﺎﺷد ﮐﮫ زﯾﺑﺎﯾﯽ و
ِ
آﻣدن ﺑﮫ درﮔﺎه ﺧدای ﻗدوس ﻋﺎﻟم ھﺳﺗﯽ ،ﯾﮏ ﻟﺣظﮫ از ﭘﯾش دﯾدﮔﺎﻧﻣﺎن ﻣﺣو ﻧﮕردﻧد .ﺑﺎﺷد ھﻣواره در ﻧظر
داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم ﮐﮫ ﻣﯽﺗواﻧﯾم ﺑﮫ درﮔﺎھش ﺑروﯾم و ﺑﮕوﯾﯾم» :ﮔﻧﺎھﺎن ﻣﺎ را ﺑﺑﺧش« ،و ﺑداﻧﯾم ﮐﮫ او دﻋﺎی ﻣﺎ را
ﻣﯽﺷﻧود .ﭼﮫ ﺷﮕﻔتاﻧﮕﯾز اﺳت اﯾن ﭘﻧدار .اﻣﺎ ﻣﺑﺎدا ﮐﮫ ﻋﺟوﻻﻧﮫ اﯾن دﻋﺎ را ﺑر زﺑﺎن آورﯾد ﺗﺎ ﺑﯽدرﻧﮓ
ﺑﺗواﻧﯾد درﺧواﺳﺗﮭﺎی دﯾﮕرﺗﺎن را ﻣطرح ﮐﻧﯾد .در اﯾن دﻋﺎ ﺗﺄﻣل ﻧﻣﺎﯾﯾد» :ﮔﻧﺎھﺎن ﻣﺎ را ﺑﺑﺧش «.ﻣﺎ طﺎﻟب
ﻓﯾض او ﻣﯽﺷوﯾم .ﻣﺎ ﻓﯾض ﺧدا را درﺧواﺳت ﻣﯽﮐﻧﯾم .ﺧداﯾﺎ ﺑﮫ ﻓﯾض ﺗو ﻣﺣﺗﺎﺟم.
ﻣن ﻣﻌﺗﻘدم ھر ﻗدر ﺑﯾﺷﺗر در دﻋﺎ ﺑﺎ ﺧدا ﮔﺎم ﺑردارﯾم ،ﺑﯾﺷﺗر در دﻋﺎ ﺑﺎ او ارﺗﺑﺎط ﺑرﻗرار ﺧواھﯾم ﮐرد؛ و
اﺳﺎﺳﯽ روﻧد دﻋﺎ ﮐردﻧﻣﺎن ﺧواھد ﺷد .ﺷﺎﯾد ﻓﮑر ﮐﻧﯾد دﻗﯾﻘﺎ ً ﺑرﻋﮑس اﺳت.
آنﮔﺎه ،اﯾن دﻋﺎ ﺟزء اﺻﻠﯽ و
ِ
ﺷﺎﯾد ﻓﮑر ﮐﻧﯾد ھرﭼﮫ در دﻋﺎ ﺑﮫ ﺧدا ﻧزدﯾﮏﺗر ﺷوﯾد ،ﮐﻣﺗر اﺣﺗﯾﺎج دارﯾد ﻓﯾﺿش را ﺑطﻠﺑﯾد ،ﮐﻣﺗر اﺣﺗﯾﺎج

دارﯾد از او طﻠب ﺑﺧﺷش ﮐﻧﯾد ،ﭼرا ﮐﮫ در زﻧدﮔﯽﺗﺎن ھﻣﮫﭼﯾز رو ﺑﮫ راه اﺳت ،و از ﻋﮭدۀ ﻣﺳووﻟﯾﺗﮭﺎﯾﺗﺎن
ﻋﮑس اﯾن
ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ ﺑرﻣﯽآﯾﯾد؛ اﯾنطور ﻧﯾﺳت؟ ھم ﮐﻼم ﺧدا ،ھم ﺗﺟرﺑﮥ ﺷﺧﺻﯽام ﺑﮫ ﻣن ﻣﯽﮔوﯾﻧد ﮐﮫ
ِ
ﻗﺿﯾﮫ ﺻﺎدق اﺳت .ﻣن ﻓﮑر ﻣﯽﮐﻧم ھرﭼﮫ راﺑطﮥ ﺷﻣﺎ ﺑﺎ ﺧدا ﻋﻣﯾقﺗر ﺷود ،و ھرﭼﮫ ﺑﺎ او در دﻋﺎ ﻋﻣﯾقﺗر
ﮔﺎم ﺑردارﯾد ،ﺑﯾﺷﺗر ﻣﺗوﺟﮫ ﻣﯽﺷوﯾد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻓﯾض ﺧدا ﻣﺣﺗﺎﺟﯾد .ﺷﺎﯾد ﺧدا ﮔﻧﺎھﺎن و ﻧﻘﺎط ﺿﻌف ﺑﯾﺷﺗری را
ﺷر آﻧﮭﺎ
در زﻧدﮔﯽﺗﺎن ﻣﮑﺷوف ﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ ﭘﯾش از اﯾن ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﺗوﺟﮭﯽ ﻧداﺷﺗﮫاﯾد .ﭼﮫ ﺑﺳﺎ اﮐﻧون ﻣﯽﺧواھﯾد از ّ
ﺧﻼص ﺷوﯾد ﺗﺎ ﺑرای ﻣﺳﯾﺢ ،و ﻣﺎﻧﻧد ﻣﺳﯾﺢ زﯾﺳت ﻧﻣﺎﯾﯾد .در اﯾن ﻣﻘطﻊ اﺳت ﮐﮫ ﻣﺗوﺟﮫ ﻣﯽﺷوﯾد ﺑﮫ ﻓﯾض
ﺧدا ﻣﺣﺗﺎﺟﯾد.
آن ﻣﺎ اﺳت ﮐﮫ در دﻋﺎ ﺑﺧﺷش
ﭘس ﺷﻣﺎ ﺑﺧﺷش ﺧدا را ﻣﯽﭼﺷﯾد» :ﮔﻧﺎھﺎن ﻣﺎ را ﺑﺑﺧش «.اﯾن اﻓﺗﺧﺎر از ِ
ﺧدا را ﺗﺟرﺑﮫ ﮐﻧﯾم .در ﻟﺣظﮫای ﮐﮫ ﺑرای آﻣرزش ﮔﻧﺎھﺎن دﻋﺎ ﻣﯽﮐﻧﯾم ،ﻣﯽداﻧﯾم ﮐﮫ ﮔﻧﺎھﺎﻧﻣﺎن ﺑﺧﺷﯾده
ﻣﯽﺷوﻧد؛ و ﻣﺎ ﺷﯾرﯾﻧﯽ اﯾن ﺑﺧﺷش را ﻣﯽﭼﺷﯾم .اﯾن ﻓﻘط ﯾﮏ ﺣﻘﯾﻘت ﻧظری ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻﻔﺣﺎت
ت زﻧدﮔﯽ ﺷﻣﺎ اﺳت ﮐﮫ در دﻋﺎ از ﺧدا درﺧواﺳت ﻣﯽﮐﻧﯾد ﮔﻧﺎھﺎﻧﺗﺎن را
ﮐﺗﺎبﻣﻘدس ﻣﺣدود ﺑﺎﺷد .اﯾن واﻗﻌﯾ ِ
ﺑﺑﺧﺷد ،و ﺷﻣﺎ ﺑﺧﺷش او را ﺗﺟرﺑﮫ ﻣﯽﮐﻧﯾد .ﺧدا ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﯽﻧﮕرد و ﻣﯽﮔوﯾد» :ﺑﯽﮔﻧﺎه! ﻓﮭرﺳت ﮔﻧﺎھﺎن ﭘﺎک
ﺷده اﺳت «.ﻣﺎ ﺑﮫ اﯾن ﻣﻧظور دﻋﺎ ﻣﯽﮐﻧﯾم .آﯾﺎ ﻓﯾﺿش را ﻧﻣﯽﺧواھﯾد؟ او آﻣﺎده اﺳت ﺗﺎ ﻓﯾﺿش را ﺑر ﺷﻣﺎ
ﺑﺑﺎراﻧد.
ﺗﺻورم اﯾن اﺳت ﮐﮫ در ﻟوﻗﺎ ﻓﺻل  ،١١ﺑﺧﺷش ﺧدا را ﺑﮫ دو ﺷﮑل ﺗﺟرﺑﮫ ﻣﯽﮐﻧﯾم .اول از ھﻣﮫ ،ﺗﺻوﯾر
ھﻣﯾﺷﮕﯽ اﯾن اﺳت ﮐﮫ وﻗﺗﯽ دﻋﺎ ﻣﯽﮐﻧﯾد ،ﻣﯽﮔوﯾﯾد» :ﮔﻧﺎھﺎن ﻣﺎ را ﺑﺑﺧش «.ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽرﺳد دﻋﺎی رﺑّﺎﻧﯽ،
ﻓرض را ﺑر اﯾن ﻗرار داده ﮐﮫ ﻣﺎ ھﻣواره اﺣﺗﯾﺎج دارﯾم اﯾن ﺗﻘﺎﺿﺎ را ﻣطرح ﮐﻧﯾم .ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽرﺳد ﻓرض
ﺑر اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎ ﭘﯾوﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﺑﺧﺷش ﺧدا ﻧﯾﺎزﻣﻧدﯾم ،و ﺣﺗﯽ ﺑﮭﺗرﯾن ﮐﺎرھﺎی ﻣﺎ ﻧﯾز ﺑﺎﯾد در ﺧون ﻋﯾﺳﯽ
ﻣﺳﯾﺢ ﺷﺳﺗﮫ ﺷوﻧد .ﺣﺗﯽ ﺑﮭﺗرﯾن ﭼﯾزھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در دﺳت دارﯾم و در دﻋﺎ ﻋرﺿﮫ ﻣﯽدارﯾم ،ھﻣﭼون ﺗﮑﮫ
ھﻣﯾﺷﮕﯽ
ﭘﺎرﭼﮫھﺎﯾﯽ ﮐﺛﯾف و ﭼرﮐﯾن ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻣﺳﯾﺢ ﺑﺎ ﻋداﻟت ﺧود ،آﻧﮭﺎ را ﭘﺎک ﻣﯽﺳﺎزد .ﭘس درﺧواﺳت
ِ
ﻣﺎ اﯾن اﺳت؛ ﻣﺎ ﺑﺎرھﺎ و ﺑﺎرھﺎ از ﺧدا ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐرده و ﻣﯽﮔوﯾﯾم» :ﺧداﯾﺎ ﻣرا ﺑﮫ ﺧﺎطر اﯾن ﮔﻧﺎه ﺑﺑﺧش .ﺧداﯾﺎ
ﻣرا ﺑﮫ ﺧﺎطر اﯾن ﮔﻧﺎه ﺑﺑﺧش .ﺧداﯾﺎ ﻣرا ﺑﮫ ﺧﺎطر اﯾن ﮔﻧﺎه ﺑﺑﺧش «.ﺧﺎﻧﻣﮭﺎ و آﻗﺎﯾﺎن! ﺷﻣﺎ ﻧﻣﯽﺗواﻧﯾد ذﺧﯾرۀ
رﺣﻣت ﺧدا را ﺗﻣﺎم ﮐﻧﯾد .ﺑﺎرھﺎ و ﺑﺎرھﺎ ﺑﮫ ﺳر ﭼﺎه ﺑﺎزﻣﯽﮔردﯾد ،و ﺑﺎرھﺎ و ﺑﺎرھﺎ و ﺑﺎرھﺎ و ﺑﺎرھﺎ ،ﮔﻧﺎه
ﺷﻣﺎ ﺑﺧﺷﯾده ﻣﯽﺷود.
ﺑﺧﺷش ﺧﺎص او را ﻣﯽﭼﺷﯾد .ﮔﻧﺎھﺎن ﻣﺷﺧص ﺷﻣﺎ
ﺷﻣﺎ ﭘﯾوﺳﺗﮫ از ﺧدا طﻠب ﺑﺧﺷش ﻣﯽﮐﻧﯾد؛ و آنﮔﺎه،
ِ
ﺑﺧﺷﯾده ﻣﯽﺷوﻧد .ﺧداﯾﺎ آن ﮔﻧﺎھﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣرﺗﮑب ﺷدهاﯾم را ﺑﺑﺧش .ﺷﻣﺎ اﯾنﮔوﻧﮫ دﻋﺎ ﻣﯽﮐﻧﯾد؛ ﺷﻣﺎ ﺻرﻓﺎ ً
ﻧﻣﯽﮔوﯾﯾد» :ﺧداﯾﺎ ﻣﯽداﻧم ﯾﮏ ﺟﺎﯾﯽ ﺧراﺑﮑﺎری ﮐردهام .ﭘس ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ ﭼﯾزی را از ﻗﻠم ﻧﯾﻧدازم ،در ﮐل
طﻠب ﺑﺧﺷش ﻣﯽﮐﻧم«.
اﻟﺑﺗﮫ طﻠب ﺑﺧﺷش ﺑﮫ ﺷﮑل ﮐﻠﯽ ،در ﯾﮏ ﻣﻘطﻊ ﻋﻣﻠﯽ اﺳت؛ و آن ھم ﻟﺣظﮥ ﻧﺟﺎت ﻣﺎ اﺳت .ﻣﺎ ﺑﮫ ﺣﺿور
ﺧدا ﻣﯽآﯾﯾم ،ﺑﮫ ذات ﮔﻧﺎهآﻟودﻣﺎن ﭘﯽ ﻣﯽﺑرﯾم ،و ﻣﺗوﺟﮫ ﻣﯽﺷوﯾم ﺑﮫ ﺧدا ﻣﺣﺗﺎﺟﯾم .ﻣﺎ درک ﻣﯽﮐﻧﯾم ﮐﮫ در
ﮐل زﻧدﮔﯽﻣﺎن ﺑﺎ ﺳر در ﮔﻧﺎه ﻓرو رﻓﺗﮫ ﺑودﯾم ،درک ﻣﯽﮐﻧﯾم ﮐﮫ زﻧدﮔﯽ ﻣﺎ ﺑﮫ ﮔﻧﺎه ﻓروﺧﺗﮫ ﺷده ﺑود .ﻣﺎ ﺑﮫ

ﻧﻘطﮫای ﻣﯽرﺳﯾم ﮐﮫ ﻗﺎطﻌﺎﻧﮫ و راﺳﺧﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﻣﺳﯾﺢ اﻋﺗﻣﺎد ﻣﯽﮐﻧﯾم ،و او ﮐل ﮔﻧﺎھﺎن ﻣﺎ را ﻣﯽﺑﺧﺷد .ﺳﭘس از
آن ﻧﻘطﮫ ﺑﮫ ﺑﻌد )ﺗﺻوﯾر ﻟوﻗﺎ  ١١را در ﻧظر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد( ،ﻣﺎ دﯾﮕر ﺑﮫ ﭘﯾﺷﮕﺎه ﯾﮏ ﻗﺎﺿﯽ ﻧﻣﯽآﯾﯾم ﺗﺎ ﺑرای
اﺑدﯾت ،ﮔﻧﺎھﮑﺎر ﯾﺎ ﺑﯽﮔﻧﺎه اﻋﻼم ﺷوﯾم .در اﯾﻧﺟﺎ ﺗﺻوﯾری را از ﻓرزﻧدی دارﯾم ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧزد ﭘدرش ﻣﯽآﯾد،
ﮐﻧﺎر ﭘدر ﺑر ﺳر ﻣﯾز ﻣﯽﻧﺷﯾﻧد و ﻣﯽﮔوﯾد» :راﺳﺗش ﻣن ﺑﺎﻋث ﺷدم ﯾﮏ ﻣواردی ﻣﯾﺎن ﻣن و ﺷﻣﺎ ﻓﺎﺻﻠﮫ
اﯾﺟﺎد ﮐﻧد .ﺣﺎﻻ ﻣﯽﺧواھم ﺑﮫ طور ﻣﺷﺧص ،آن ﻣوارد را ﺑﺎ ﺷﻣﺎ در ﻣﯾﺎن ﺑﮕذارم «.ﺷﻣﺎ اﯾنﮔوﻧﮫ ﺻﺣﺑت
ﻣﯽﮐﻧﯾد .ﻧﮫ اﯾﻧﮑﮫ ﺧدا اﯾﻧﮭﺎ را ﻧﻣﯽداﻧد ،و ﻧﮫ اﯾﻧﮑﮫ از ﭼﺷم ﺧدا ﭘﻧﮭﺎن ھﺳﺗﻧد .اﻣﺎ ﺑﮫ ﺟﺎﯾﯽ ﻣﯽرﺳﯾد ﮐﮫ
ﻣﯽﮔوﯾﯾد» :ﺧداﯾﺎ از ﺗو ﻣﯽﺧواھم ﻣرا ﺑرای اﯾن ﮔﻧﺎه ،و آن ﮔﻧﺎه ﺑﺑﺧﺷﯽ «.ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﭼﯾزھﺎﯾﯽ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻧﯾد
ﮐﮫ ﺧﺟﺎﻟت ﻣﯽﮐﺷﯾد ﺷﺧص دﯾﮕری آﻧﮭﺎ را ﺑﺷﻧود .اﻣﺎ ﻣﯽداﻧﯾد ﭘدری در آﺳﻣﺎن دارﯾد ﮐﮫ دﻋﺎی ﺷﻣﺎ را
ﻣﯽﺷﻧود ،و ﮔﻧﺎه ﻣﺷﺧص ﺷﻣﺎ را ﻣﯽﺑﺧﺷد .او آن ﮔﻧﺎه ﺷﻣﺎ را ﺑﺎ ﻋداﻟت ﺧودش ﻣﯽﭘوﺷﺎﻧد .ﻣﺎ ﻣﯽﺗواﻧﯾم ھر
ﮔﻧﺎه ﻣﺷﺧﺻﯽ را ﺑﺎ ﺧدا در ﻣﯾﺎن ﺑﮕذارﯾم .ﻣﺎ در اﯾن روﻧد ﮐﮫ دﻋﺎ ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽﺷود ،ﮔﻧﺎھﺎﻧﻣﺎن را ﺑﮫ ﺧدا
ﻣﯽﺳﭘﺎرﯾم ،ﺗﺎ او ﺑﮫ آﻧﮭﺎ رﺳﯾدﮔﯽ ﮐﻧد ،و آن وﺿﻌﯾت را ﺗرﻣﯾم ﻧﻣﺎﯾد .ﻣﺎ ﻧﻣﯽﺧواھﯾم او ﻓﻘط ﺑﯾرون ظرف
را ﺑﺷوﯾد و داﺧﻠش را ﮐﺛﯾف ﺑﺎﻗﯽ ﺑﮕذارد .آﯾﺎ ﺟز اﯾن اﺳت؟
ھﻣﮫ را ﭘﺎک ﮐن؛ ھم اﯾن ،ھم اﯾن ،ھم اﯾن .ﮔﺎھﯽ ﻻزم اﺳت ﻓﻘط ﺑﮫ اﯾن ﺑﺧش از دﻋﺎ ﺗﻣرﮐز ﮐﻧﯾد ،و از ﺧدا
ﻓﯾﺿش را ﺑطﻠﺑﯾد ،و ﺑﺎرھﺎ و ﺑﺎرھﺎ اﯾن را از ﺧدا ﺑﺷﻧوﯾد» :ﺗو دﯾﮕر ﮔﻧﺎھﮑﺎر ﻧﯾﺳﺗﯽ .ﺗو دﯾﮕر آﻟوده
ﻧﯾﺳﺗﯽ «.ﮔﺎھﯽ اﺣﺗﯾﺎج دارﯾم ﮐﮫ ﻓﻘط ﺑﺧﺷش و آﻣرزش او را ﺑﭼﺷﯾم.
ﺗﺻوﯾر اراﺋﮫ ﺷده در ﻟوﻗﺎ  ١١در ھﻣﯾن ﻗﺳﻣت ﻣﺗوﻗف ﻧﻣﯽﺷود .ﺑﺧﺷش ﺧدا وﺳﻌت ﻣﯽﯾﺎﺑد» :ﮔﻧﺎھﺎن
و اﻣﺎ
ِ
ﻣﺎ را ﺑﺑﺧش ،زﯾرا ﮐﮫ ﻣﺎ ﻧﯾز ھر ﻗرضدار ﺧود را ﻣﯽﺑﺧﺷﯾم« )ﻟوﻗﺎ  .(۴:١١ﺣﺎل ،ﺧطر اﯾﻧﺟﺎ اﺳت ﮐﮫ
ﻓﮑر ﮐﻧﯾم ﻋﯾﺳﯽ ﻣﯽﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﮫ ﺧﺎطر طرز ﺑرﺧوردﻣﺎن ﺑﺎ دﯾﮕران اﺳت ﮐﮫ ﺑﺧﺷﯾده ﻣﯽﺷوﯾم.
ﮐﺗﺎبﻣﻘدس اﯾن را ﺗﻌﻠﯾم ﻧﻣﯽدھد .ﺑدﯾﮭﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎ ﻓﻘط ﺑﮫ ﺧﺎطر ﻓﯾض و رﺣﻣت ﻣﺳﯾﺢ ،و ﺑﮫ اﯾن دﻟﯾل ﮐﮫ
ﺑﮫ او ﺗوﮐل ﻣﯽﮐﻧﯾم ،ﺑﺧﺷﯾده ﻣﯽﺷوﯾم .ﭘس ﻣﺎ ﺑر اﺳﺎس ﻓﯾض و رﺣﻣت ﻋﯾﺳﯽ از او طﻠب ﺑﺧﺷش ﻣﯽﮐﻧﯾم.
اﻣﺎ ﭼﯾزی ﮐﮫ ﻋﯾﺳﯽ در اﯾﻧﺟﺎ ﺑﮫ ﺻراﺣت ﻣﯽﻓرﻣﺎﯾد ،اﯾن اﺳت ﮐﮫ اﮔر از ﺧدا ﺑﺧواھﯾد ﮔﻧﺎھﺎن ﺷﻣﺎ را
ﺑﺑﺧﺷد ،اﻣﺎ ﺧودﺗﺎن ﺣﺎﺿر ﻧﺑﺎﺷﯾد ﮔﻧﺎھﺎن دﯾﮕران را ﺑﺑﺧﺷﯾد ،آن ﻧﺑﺧﺷﯾدن ،ﺧود ﮔﻧﺎه اﺳت .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ﺷﻣﺎ
در واﻗﻊ از ﺧدا ﻧﺧواﺳﺗﮫاﯾد ﮐﮫ ﮔﻧﺎھﺎن ﺷﻣﺎ را ﺑﺑﺧﺷد .ﻧﺑﺧﺷﯾدن ،رﯾﺷﮥ ﺗﻠﺧﯽ و دﻟﺧوری اﺳت .ﻋﯾﺳﯽ ھم
ﮐردن ﺑرﺧوردھﺎی ﻣﺣل ﮐﺎر و ﺧﺎﻧﮫ و
دﻗﯾﻘﺎ ً اﻧﮕﺷت روی آن ﻣﯾل و اﺷﺗﯾﺎﻗﯽ ﻣﯽﮔذارد ﮐﮫ ﺑرای ﺗﻼﻓﯽ
ِ
ﮐﻠﯾﺳﺎ در ﻣﺎ زﻧده ھﺳﺗﻧد .ﻧﺑﺧﺷﯾدن ،ﮔﻧﺎه اﺳت؛ زﯾرا ﻧﺑﺧﺷﯾدن دﻗﯾﻘﺎ ً ﺑر ﺧﻼف اﻧﺟﯾﻠﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺷﻣﺎ اﻋﺗﻣﺎد
ﺧود را ﺑر آن ﻧﮭﺎدهاﯾد.
ﻧﺑﺧﺷﯾدن ﮐﺎﻣﻼً ﺑر ﺧﻼف ﭼﯾزی اﺳت ﮐﮫ در دﻋﺎ از ﺧدا درﺧواﺳت ﻣﯽﮐﻧﯾد .او ﻣﯽﻓرﻣﺎﯾد» :ﺗو ﺑﺧﺷش ﻣن
را ﭼﺷﯾدهای ،و آن ﺑﺧﺷش را ﺑﺎزﺗﺎب ﻣﯽدھﯽ .ﺗو ﺑﺧﺷش ﻣن را ﺑﮫ ﺷﮑﻠﯽ ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھﯽ ﮐﮫ ﺑرای دﻧﯾﺎی
ﭘﯾراﻣوﻧت ھﯾﭻ ﻣﻌﻧﺎﯾﯽ ﻧدارد «.ﺑرای ھﻣﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻋﯾﺳﯽ ﻣﯽﻓرﻣﺎﯾد» :ﭘس اﮔر ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم دﻋﺎ ﺑﮫ ﯾﺎد آوری
ﻣﯾﺎن ﺗو و دﯾﮕری ﮐدورﺗﯽ وﺟود دارد ،ﺑﺎﯾد اﺑﺗدا آن ﮐدورت را ﺑرطرف ﺳﺎزی ،آنﮔﺎه در دﻋﺎ ﺑﮫ ﺣﺿور
ﺧدا ﺑﯾﺎﯾﯽ «.آﻧﭼﮫ ھﻣﮥ ﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ آن ﺗوﺟﮫ ﮐﻧﯾم ،اﯾن اﺳت ﮐﮫ ھﻧوز در ﮐﺟﺎی دﻟﻣﺎن ﺗﻠﺧﯽ ﻻﻧﮫ ﮐرده اﺳت؟
ﺑﻐض و ﮐﯾﻧﮫ و ﻣﯾل ﺑﮫ اﻧﺗﻘﺎم ھﻧوز در ﮐﺟﺎی دﻟﻣﺎن رﯾﺷﮫ دارد؟ اﮔر ﻗرار اﺳت ﺷﺎھد ﭘﯾﺷرﻓﺗﯽ در دﻋﺎﯾﻣﺎن

ﺑﺎﺷﯾم ،ﺑﺎﯾد ﺑداﻧﯾم در ﮐﺟﺎی رواﺑطﻣﺎن ﺑﺎ ﺳﺎﯾر ﺑرادران و ﺧواھران ،ﺗﯾرﮔﯽ وﺟود دارد؟ ھﻧوز در ﮐدام
ﻧﻘطﮫ از زﻧدﮔﯽﻣﺎن ﺣس ﻧﺑﺧﺷﯾدن ﺑﮫ ﭼﺷم ﻣﯽآﯾد؟
ﻣﺎ ﺧﯾﻠﯽ دوﺳت ﻧدارﯾم ﺑﮫ اﯾن ﻣﮭم ﮐﮫ ﻧﺎﻣش اﻋﺗراف اﺳت ،ﻓﮑر ﮐﻧﯾم .اﻣﺎ ﻣن ﻣﻌﺗﻘدم ھرﭼﮫ ﺧدا در ﻣﺎ ﮐﮫ
ﯾﮏ ﺧﺎﻧواده ﺑﺎ اﯾﻣﺎن ﻣﺷﺗرک ھﺳﺗﯾم ،ﺑﯾﺷﺗر ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻧد ،و ﻣﺎ را ﻋﻣﯾقﺗر و ﻋﻣﯾقﺗر ﺑﮫ ﮐﻼﻣش ھداﯾت
ﻣﯽﻧﻣﺎﯾد ،و ﻋﻣﯾقﺗر و ﻋﻣﯾقﺗر ﺑﮫ اﯾن ﻣﺄﻣورﯾت ﺳوق ﻣﯽدھد ،ﺑﺎﯾد زﻣﺎن اﻋﺗراف در دﻋﺎﯾﻣﺎن ﺑﯾﺷﺗر و
ﺑﯾﺷﺗر ﺷود ،ﻧﮫ ﮐﻣﺗر و ﮐﻣﺗر .ﭼﮫ در ﺟﻣﻊ ،ﭼﮫ در ﺧﻠوت ،ﺑﺎﯾد زﻣﺎن ﺑﯾﺷﺗری ﺳﺟده ﮐﻧﯾم و ﺑﮕوﯾﯾم» :ﺧداﯾﺎ
ﻣﺣﺗﺎج ﻓﯾض ﺗو ھﺳﺗم ،ﺧواھﺎن ﻓﯾض ﺗو ھﺳﺗم «.اﯾن ﮐﺎری اﺳت ﮐﮫ در ﭼﻧد دﻗﯾﻘﮥ آﯾﻧده اﻧﺟﺎم ﺧواھﯾم داد.
ﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﭼﻧﯾن دﻋﺎ ﮐﻧﯾم» :ﺧداﯾﺎ ﻣرا ﺑرای ) . . .ﺷﻣﺎ ﺟﺎی ﺧﺎﻟﯽ را ﭘر ﮐﻧﯾد( ،ﺧداﯾﺎ ﻣرا ﺑرای اﯾن ﮔﻧﺎه
ﺑﺑﺧش «.ﮔﻧﺎھﺎن ﻣﺷﺧﺻﺗﺎن را ﺑﮫ ﺧدا اﻋﺗراف ﮐﻧﯾد .ﺑﮫ ﺻورت ﺟﻣﻌﯽ ﻧﯾز ﺑﺎﯾد ﭼﻧﯾن دﻋﺎ ﮐﻧﯾم» :ﺧداﯾﺎ ﻣﺎ
را ﺑﮫ ﺧﺎطر اﯾن ﮔﻧﺎ ِه ﺧﺎص ﺑﺑﺧش «.در دﻋﺎی رﺑّﺎﻧﯽ ،اﯾن ﺟﻧﺑﮫ از دﻋﺎ ﻣطرح اﺳت ﮐﮫ ﯾﮏ ﺟﻣﻊ ﺑرای
ﺑﺧﺷش دﻋﺎ ﮐﻧﻧد .ﺧداﯾﺎ ﻣﺎ ﻗوم ﺗو از ﺑﮫﺟﺎی آوردن اﯾن ﮐﺎر ،از ﺑﮫﺟﺎی آوردن اﯾن ﮐﺎر ،و از ﺑﮫﺟﺎی
آوردن اﯾن ﮐﺎر ﻗﺎﺻر ﻣﺎﻧدهاﯾم .اﮔر ﭼﯾزھﺎﯾﯽ را در دل ﺧود ﻧﮕﺎه داﺷﺗﮫاﯾد ،اﮔر رﯾﺷﮥ ﺗﻠﺧﯽ و ﻧﺑﺧﺷﯾدﻧﯽ
در دﻟﺗﺎن اﺳت ،ﺑﺎﯾد ﺑﮫ آﻧﮭﺎ رﺳﯾدﮔﯽ ﮐﻧﯾد .اﮔر ﻻزم اﺳت ،ﺣﺗﯽ ھﻣﯾن اﻻن ﺑﮫ ﺷﺧﺻﯽ ﮐﮫ ﮐﻧﺎرﻣﺎن ﻧﺷﺳﺗﮫ،
ﯾﺎ ﺑﮫ ﻧزد ﺷﺧص دﯾﮕری ﺑروﯾم و ﺑﮕوﯾﯾم» :ﺑﺎﯾد ﻣﺷﮑﻠم را ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﺣل ﮐﻧم «.ﺑﮫ ﻋﺑﺎرﺗﯽ ،ﺑﮕوﯾﯾم» :ﺧداﯾﺎ
ﻣﯽﺧواھم اﻣروز اﯾن ﻣﺷﮑل را ﺣل ﮐﻧم .ﭘس ﻧﺗﯾﺟﮥ دﻋﺎﯾم اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽﺧواھم ﺑروم ،و ﺑﮫ اﯾن ﻣﺷﮑل
رﺳﯾدﮔﯽ ﮐﻧم «.اﮐﻧون ﻣﺎﯾﻠم زﻣﺎﻧﯽ را ﺑﮫ اﻋﺗراف ﺟﻣﻌﯽ اﺧﺗﺻﺎص دھﯾم.
ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﺗﺧت رﺣﻣت ﻧزدﯾﮏ ﺷوﯾم و ﺑﮕوﯾﯾم» :ﮔﻧﺎھﺎن ﻣﺎ را ﺑﺑﺧش «.از ﺧدا ﻓﯾﺿش را درﺧواﺳت
ﻧﻣﺎﯾﯾم.
»ﺧداﯾﺎ ﻓﯾﺿت را ﻣﯽﺧواھﯾم .ﻣﯽﺧواھﯾم ﻓﯾﺿت را ﺑر ﻣﺎ ﺟﺎری ﺳﺎزی .ﻣﯽﺧواھﯾم ﻧﺟﺎﺳﺎت ﺧود را ﺑﮫ
ﺣﺿور ﺗو ﺑﯾﺎورﯾم ،و ﻓﯾض و ﻗدرت ﻓﯾﺿت را ﺗﺟرﺑﮫ ﮐﻧﯾم .ﻣﺎ ﻣﺣﺗﺎج ﻓﯾﺿت ھﺳﺗﯾم .دﻋﺎ ﻣﯽﮐﻧم آنﭼﻧﺎن
اﺷﺗﯾﺎﻗﯽ ﺑرای ﻓﯾﺿت ﺑﮫ ﻣﺎ ﻋطﺎ ﮐﻧﯽ ﮐﮫ در اﻋﺗراف ﺑﮫ ﮔﻧﺎھﺎﻧﻣﺎن ﺑﺎ ﺗو ﺻﺎدق ﺑﺎﺷﯾم .دﻋﺎ ﻣﯽﮐﻧم ﻣﺎ را
ﺑﯾﺷﺗر و ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ ﺧودت ﻧزدﯾﮏ ﮐﻧﯽ ،و ﻧﯾﺎز ﻣﺎ ﺑﮫ ﻓﯾﺿت را ﺑﯾﺷﺗر و ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ ﻣﺎ ﻧﺷﺎن دھﯽ .ﻣﺎ ﺑﺎور
دارﯾم ﮐﮫ ﺗو اﯾن ﻓﯾض را ﺑﮫ ﻓراواﻧﯽ ﻋطﺎ ﻣﯽﮐﻧﯽ؛ در ﻧﺎم ﻋﯾﺳﯽ ،آﻣﯾن«.
از ﺧدا ھداﯾﺗش را درﺧواﺳت ﮐﻧﯾد
ﺷﻣﺎ اﯾنﮔوﻧﮫ دﻋﺎ ﻣﯽﮐﻧﯾد ،و از ﺧدا ﺟﻼل و ﻧﻌﻣﺗﮭﺎ و ﻓﯾﺿش را درﺧواﺳت ﻣﯽﮐﻧﯾد .ﺣﺎل ،آﺧرﯾن ﺗﻘﺎﺿﺎ
در دﻋﺎی رﺑّﺎﻧﯽ اﯾن اﺳت ﮐﮫ از ﺧدا ﻣﯽﺧواھﯾد ﺷﻣﺎ را ھداﯾت ﻧﻣﺎﯾد» :ﻣﺎ را در آزﻣﺎﯾش ﻣﯾﺎور «.ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً
ﭼﻧﯾن ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽرﺳد ﮐﮫ ﺧدا ﻣﯽﺧواھد ﻣﺎ را وﺳوﺳﮫ ﮐﻧد ،ﻣﯽﺧواھد ﻣﺎ را اﻏوا ﮐﻧد؛ اﻣﺎ ﮐﻼم ﺧدا ﺑﮫ ھﯾﭻ
ﻋﻧوان ﭼﻧﯾن ﺗﻌﻠﯾﻣﯽ ﻧﻣﯽدھد .ﻣﯽداﻧﯾم ﮐﮫ رﺳﺎﻟﮥ ﯾﻌﻘوب ﻓﺻل  ١ﮐﺎﻣﻼً اﯾن ﻣوﺿوع را روﺷن ﻧﻣوده اﺳت.
ﭘس ﻣﻧظور ﭼﯾﺳت؟

ﻣن ﻓﮑر ﻣﯽﮐﻧم دﻟﯾﻠﯽ وﺟود دارد ﮐﮫ ﭘس از ﻣﻘوﻟﮥ ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﻓﯾض ،ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑرای ھداﯾت ﺧواﺳﺗن از ﺧدا
ﻣطرح ﻣﯽﺷود .ﻣن ﻓﮑر ﻣﯽﮐﻧم ﺗﺻوﯾری ﮐﮫ اﯾﻧﺟﺎ در دﻋﺎ ﻣﯽﺑﯾﻧﯾم ،اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎ در ﻣوﻗﻌﯾت اﻧﺳﺎﻧﮭﺎﯾﯽ
ﺑﮫ ﺣﺿور ﺧدا ﻣﯽآﯾﯾم ﮐﮫ ﻣﺳﺗﻌ ِد ارﺗﮑﺎب ﺑﮫ ﮔﻧﺎه ھﺳﺗﯾم .ھﻣﮥ ﻣﺎ آﻣﺎدهاﯾم ﺑﮫ ﺳﻣت وﺳوﺳﮫ ﺑروﯾم .ھر ﯾﮏ
از ﻣﺎ ﮐﮫ ﺧودم را ھم ﺷﺎﻣل ﻣﯽﺷود ،ﻣﺳﺗﻌد ھﺳﺗﯾم )ﺑﺎﯾد ﺑداﻧﯾد ﺷﺑﺎﻧﺗﺎن ﻧﯾز در ﺟﺳم آﻣﺎده اﺳت ﺑﮫ ﺑﯾراھﮫ
ﺗﮏ ﻣﺎ ﺑدون اﺳﺗﺛﻧﺎ اﯾن آﻣﺎدﮔﯽ را دارﯾم .ﺑﻧﺎﺑراﯾن دﻋﺎ
رود ،و ﺧداﯾﯽ ﮐﮫ دوﺳﺗش دارد را ﺗرک ﮐﻧد (.ﺗﮏ ِ
ﻣﯽﮐﻧﯾم ،ﭼون اﺣﺗﯾﺎج دارﯾم ﮐﮫ ﺧدا دوﺑﺎره ھداﯾﺗﻣﺎن ﮐﻧد .ﻣﺎ ﻧﯾﺎز دارﯾم ﮐﮫ ﺧدا ﻣﺎ را ﺑﮫ ﺳﻣت وﺳوﺳﮫ
ﻧﺑرد ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ راھﯽ رھﻧﻣون ﺳﺎزد ﮐﮫ او را ﺣرﻣت ﻣﯽﻧﮭد و ﺟﻼل ﻣﯽدھد .ﻣﺎ را در ﻣﺳﯾر ﻗدوﺳﯾت و
ﻋداﻟت ھداﯾت ﻧﻣﺎ.
ﻣﺎ اﺣﺗﯾﺎج دارﯾم ﮐﮫ ﺧدا ھداﯾﺗﻣﺎن ﮐﻧد ،زﯾرا ﺑﮫ ﻗوت ﺧودﻣﺎن ﻗﺎدر ﺑﮫ ﭼﻧﯾن ﮐﺎری ﻧﯾﺳﺗﯾم .اﯾن ﺧدا اﺳت ﮐﮫ
در ھﻧﮕﺎﻣﮥ وﺳوﺳﮫھﺎ ﻣﺎ را ﻣﺣﺎﻓظت ﻣﯽﮐﻧد .او ﻣﺎ را از وﺳوﺳﮫ در اﻣﺎن ﻧﮕﺎه ﻣﯽدارد .ﻣﺳﯾﺢ ﻣﺎ را از
وﺳوﺳﮫ در اﻣﺎن ﻧﮕﺎه ﻣﯽدارد .ﻣﺎ ﺑدون او در ﻣﻘﺎﺑل وﺳوﺳﮫ ھﯾﭻ ﻗدرﺗﯽ ﻧدارﯾم .ﻣﺎ ﺑﺎﯾد اﯾن را درک ﮐﻧﯾم.
اﯾن ﺗﻣﺎﯾ ِل ﺗﮑﯾﮫ ﺑر ﺧود ﺑﮫ آﻧﺟﺎ ﺑﺎزﻣﯽﮔردد ﮐﮫ ﻣﺎ ﻣﺳﯾﺣﯾت ﺧودﮐﻔﺎ را ﺑﺎور دارﯾم ،اﯾن ﻣﺳﯾﺣﯾت از ﮐل
ھدف و ﻣﻘﺻود ﻣﺳﯾﺣﯾت ﻏﺎﻓل ﻣﺎﻧده اﺳت .ﮔﺎھﯽ ﻣﯽﺷﻧوﯾم ﮐﮫ ﻣردم در اﯾن ﮔﻧﺎه و آن ﮔﻧﺎه ﮔرﻓﺗﺎر ﺷدهاﻧد،
و ﺑﺎ ﺧودﻣﺎن ﻓﮑر ﻣﯽﮐﻧﯾم» :ﻣن ﮐﮫ ھرﮔز ﭼﻧﯾن ﮔﻧﺎھﯽ ﻣرﺗﮑب ﻧﻣﯽﺷوم «.ﮐﻼم ﺧدا ﺑﮫ ﻣﺎ ﻣﯽﻓرﻣﺎﯾد:
»ﺑﺎﺧﺑر ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ ﻧﯾﻔﺗﯾد «.ﺷﻣﺎ ﻧﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺑﮫ ﻗدرت ﺧودﺗﺎن ﺑر وﺳوﺳﮫ ﻏﻠﺑﮫ ﮐﻧﯾد؛ ھﯾﭻﯾﮏ از ﻣﺎ ﻧﻣﯽﺗواﻧﯾم.
ﻣن ﻧﻣﯽﺗواﻧم ،ﺷﻣﺎ ھم ﻧﻣﯽﺗواﻧﯾد .ﻓﻘط ﻣﺳﯾﺢ ﻗﺎدر اﺳت ﺑر دام و ﻣﮑر و ﺣﯾﻠﮥ دﺷﻣن ﻏﻠﺑﮫ ﮐﻧد؛ ﻓﻘط او .ﭘس
ﻓﻘط وﻗﺗﯽ در او ﺑﺎﺷﯾم ،ﻣﯽﺗواﻧﯾم ﺑر وﺳوﺳﮫ ﻏﻠﺑﮫ ﮐﻧﯾم .ﻣﺎ ﺑﮫ او ﻣﺣﺗﺎﺟﯾم ﺗﺎ ﻣﺎ را ھداﯾت ﮐﻧد ،ﺗﺎ ﻣﺎ را در
ھﻧﮕﺎﻣﮥ وﺳوﺳﮫھﺎ ﻣﺣﺎﻓظت ﻧﻣﺎﯾد .ﺑرﺧﯽ ﺑﮫ اﯾن وﺳوﺳﮫ و آن وﺳوﺳﮫ ،ﺑﮫ اﯾن ﮔﻧﺎه و آن ﮔﻧﺎه ﺳرک
ﻣﯽﮐﺷﻧد و ﺑﺎ آن ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻧﻧد .آﻧﮭﺎ ﭼﻧﯾن ﻣﯽﭘﻧدارﻧد ﮐﮫ از آن ﺣد ﻓراﺗر ﻧﻣﯽروﻧد ،و ﺑﮫ اﺻطﻼح ،ﮐﺎرﺷﺎن
ﺑﮫ ﺟﺎی ﺑﺎرﯾﮏ ﻧﻣﯽﮐﺷد .ﺿروریﺗرﯾن ﮐﺎری ﮐﮫ ﺑﺎﯾد اﻣروز اﻧﺟﺎم دھﯾم ،اﯾن اﺳت ﮐﮫ وﻗﺗﯽ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ
ﻣﯽروﯾم ،ﺑﮫ اﺗﺎﻗﻣﺎن رﻓﺗﮫ ،در را ﺑﺑﻧدﯾم و دﻋﺎ ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﺧداﯾﺎ ﻣرا در وﺳوﺳﮫ ﻣﯾﺎور .ﺑرای ﺑرﺧﯽ از ﻣﺎ اﯾن
ﺿروریﺗرﯾن ﮐﺎر اﺳت ،زﯾرا دﺷﻣن در اداﻣﮥ راھﯽ ﮐﮫ در ﭘﯾش دارﯾم ،ﻣﺎ را ﻣﺗﻘﺎﻋد ﮐرده ﮐﮫ ﻣﯽﺗواﻧﯾم ﺑﮫ
ﻗوت ﺧودﻣﺎن ﺑر وﺳوﺳﮫ ﻏﺎﻟب آﯾﯾم؛ ﻣﺎ ﻧﻣﯽﺗواﻧﯾم .ﻣﺎ ﺑﮫ ھداﯾت ﻣﺳﯾﺢ ﻧﯾﺎزﻣﻧدﯾم.
اﻣﺎ ﺗﺻوﯾری ﮐﮫ در اﯾﻧﺟﺎ اراﺋﮫ ﺷده ،ﻓﻘط وﺳوﺳﮫ ﺑﮫ ﮔﻧﺎه ﻧﯾﺳت ،ﺑﻠﮑﮫ وﺳوﺳﮫای اﺳت ﮐﮫ در ﻣﯾﺎﻧﮥ ﺳﺧﺗﯾﮭﺎ
و آزﻣﺎﯾﺷﺎت ﺑﮫ ﺳراغ ﻣﺎ ﻣﯽآﯾد .ﭘس ﺧدا در ﺑﺣﺑوﺣﮥ وﺳوﺳﮫ از ﻣﺎ ﻣﺣﺎﻓظت ﻣﯽﮐﻧد .او در ﻣﯾﺎﻧﮥ
آزﻣﺎﯾﺷﺎت ،ﻣﺎ را ﺛﺎﺑتﻗدم ﻧﮕﺎه ﻣﯽدارد .او در ﺑﺣﺑوﺣﮥ آزﻣﺎﯾﺷﺎت ،ﻣﺎ را ﺣﻔظ ﻣﯽﮐﻧد ﺗﺎ ﺑﺗواﻧﯾم او را
ﺑﺟوﯾﯾم و ﺑﮫ او اﻋﺗﻣﺎد ﮐﻧﯾم .آن رﺷﺗﮥ طﻼﯾﯽ در ﺗﺎر و ﭘود دﻋﺎی رﺑّﺎﻧﯽ ،اﯾن دﻋﺎ اﺳت» :ﻧﮫ ارادۀ ﻣن،
ﺑﻠﮑﮫ ارادۀ ﺗو اﻧﺟﺎم ﺷود «.در ﻣﺗﯽ ﻓﺻل  ۶و در آﯾﺎت دﯾﮕری از ﻋﮭدﺟدﯾد ﻧﯾز اﯾن ﺣﻘﯾﻘت را ﻣﺷﺎھده
ﻣﯽﮐﻧﯾد.
اﻣﺎ ﺑﺎ ﺧودﻣﺎن ﺻﺎدق ﺑﺎﺷﯾم .ﮔﺎھﯽ در ﻣﯾﺎﻧﮥ ﺳﺧﺗﯾﮭﺎ و آزﻣﺎﯾﺷﺎت ﺷﺎﯾد ﺑﮫ راﺣﺗﯽ ﺑﮕوﯾﯾم ﻧﮫ ارادۀ ﻣن ،ﺑﻠﮑﮫ
ارادۀ ﺗو اﻧﺟﺎم ﺷود .ﺑﮫ ﮔﻣﺎﻧم ﮐم ﻧﯾﺳﺗﻧد اﻓرادی ﮐﮫ ﺑﮕوﯾﻧد» :ﻧﮫ ارادۀ ﻣن ،ﺑﻠﮑﮫ ارادۀ ﺗو اﻧﺟﺎم ﺷود؛ اﻣﺎ دﻟم

ﺑﺎ زﺑﺎﻧم ﯾﮑﯽ ﻧﯾﺳت .ﺧﯾﻠﯽ ﺳﺧت اﺳت دﻋﺎ ﮐﻧم ﮐﮫ ﺧدا در ﺑﺣﺑوﺣﮥ ﺳﺧﺗﯾﮭﺎی زﻧدﮔﯽام ،ھر ﮐﺎری را ﮐﮫ
اراده ﻣﯽﮐﻧد ،اﻧﺟﺎم دھد «.اﮔر ﺷﻣﺎ ھم ﺟزو اﯾن دﺳﺗﮫ از اﻓراد ھﺳﺗﯾد ،ﻣﯽﺧواھم ﺗﺷوﯾﻘﺗﺎن ﮐﻧم .ﻣن
اﺣﺳﺎس ﻣﯽﮐﻧم ﮐﮫ ﺧدا اﯾن را درک ﻣﯽﮐﻧد ،ﻣﺳﯾﺢ اﯾن را درک ﻣﯽﮐﻧد .ﺑﮫ ﺷﯾوۀ دﻋﺎی ﻋﯾﺳﯽ ﺑﻧﮕرﯾد .او
در ﺑﺎغ ﺟﺗﺳﯾﻣﺎﻧﯽ ﺧﯾﻠﯽ ﻋﺎدی ﻧﻣﯽﮔوﯾد» :ﻧﮫ ﺑﮫ ﺧواھش ﻣن ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ ارادۀ ﺗو؛ ھرﭼﮫ ﺗو ﺑﺧواھﯽ ،اﻧﺟﺎم
ﺧواھم داد «.ﺑﮫ اﯾن آﺳﺎﻧﯽ ھم ﻧﯾﺳت .او در ﮐﺷﻣﮑش و ﺗﻘﻼ اﺳت ،او ﺑﺎ ﺣزن و اﻧدوه دﻋﺎ ﻣﯽﮐﻧد .در ﮔﺎم
ﺑرداﺷﺗن ﻣﺎ ﺑﺎ ﺧدا در دﻋﺎ ﻧﯾز ﮔﺎھﯽ ﻻزم اﺳت در اﯾن ﻣورد ﺑﯾﺷﺗر از ھﻣﯾﺷﮫ وﻗت ﺑﮕذارﯾم» :ﺧداﯾﺎ دﻟم ﺑﺎ
زﺑﺎﻧم ﯾﮑﯽ ﻧﯾﺳت «.ﺑداﻧﯾد ﮐﮫ او اﯾن ﺣس ﺷﻣﺎ را درک ﻣﯽﮐﻧد .زﯾﺑﺎﯾﯽ اﯾن ﺗﺻوﯾر در دﻋﺎ اﯾن اﺳت ﮐﮫ او
ﻣﺎ را در ﻣﺳﯾری ﭘﯾش ﻣﯽﺑرد ﺗﺎ دﻟﻣﺎن ﺑﺎ زﺑﺎﻧﻣﺎن ﯾﮑﯽ ﺷود .ﺣﺗﯽ در اﯾن ﻣورد ﮐﮫ ﺧواﺳﺗﮫھﺎی ﺧود را ﺑﺎ
ﺧواﺳﺗﮫھﺎی ﺧدا ﯾﮑﯽ ﮐﻧﯾم ﻧﯾز ھﻣﯾن ﺳوال ﻣطرح اﺳت» :ﺣﺎﻻ ﭼطور ﺑﮫ اﯾن ﻧﻘطﮫ ﺑرﺳم؟«
ﺷﻣﺎ از ﺧدا ﻣﯽﺧواھﯾد ھداﯾت و راھﻧﻣﺎﯾﯽﺗﺎن ﮐﻧد ﺗﺎ آن ﭼﯾزی را ﺑﺧواھﯾد ﮐﮫ او ﻣﯽﺧواھد .از او
ﻣﯽﺧواھﯾد ﺗﺎ ﺷﻣﺎ را ﺑﮫ آن ﻧﻘطﮫ ﺑرﺳﺎﻧد .ﺷﻣﺎ ﻣﺟﺑور ﻧﯾﺳﺗﯾد آن ﻣﺳﯾر را ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﯾﯽ طﯽ ﮐﻧﯾد .ﺣﺎل آﻣﺎدهاﯾد.
او ﺷﻣﺎ را ﺑﮫ آن ﻧﻘطﮫ ﭘﯾش ﻣﯽﺑرد .ﭘس اﮔر در ﺧﺎﻧوادهﺗﺎن ،در وﺿﻌﯾت ﺳﻼﻣت ﺟﺳﻣﺎﻧﯽﺗﺎن ،در ﺷﻐﻠﺗﺎن،
ﯾﺎ در ھر ﭼﯾز دﯾﮕری ﮐﮫ ﭘﯾش ﻣﯽآﯾد ،زﻧدﮔﯽ روی ﺧوش ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻧﺷﺎن ﻧﻣﯽدھد ،از ﺧدا ﺑﺧواھﯾد ﺗﺎ ﺷﻣﺎ را
ﭘﯾش ﺑرد و راھﻧﻣﺎﯾﯽ ﮐﻧد .از او ﺑﺧواھﯾد .او ﺷﻣﺎ را ﺑﮫ ﺟﺎﯾﯽ ﺧواھد رﺳﺎﻧد ﮐﮫ ﺑﺗواﻧﯾد ﺑﮕوﯾﯾد» :ﻧﮫ ارادۀ
ﻣن ،ﺑﻠﮑﮫ ارادۀ ﺗو اﻧﺟﺎم ﺷود «.اﯾن اﻣر ،در دﻋﺎ ﻋﻣﻠﯽ ﺧواھد ﺷد .اﯾن ﺟزﯾﯽ از آن ﺻﻣﯾﻣﯾت اﺳت ،و
ھﻣﮥ ﻣﺎ ﻣﯽداﻧﯾم ،ﺑﻠﮫ ھﻣﮥ ﻣﺎ ﻣﯽداﻧﯾم ﮐﮫ در ﺳﺧﺗﯾﮭﺎ و ﻣﺷﮑﻼت اﺳت ﮐﮫ زﯾﺑﺎﯾﯽ و ﺻﻣﯾﻣﯾت ﺑﺎ ﺧدا را در
دﻋﺎ واﻗﻌﯽﺗر و زﻧدهﺗر از ھر زﻣﺎن دﯾﮕری در زﻧدﮔﯽﻣﺎن اﺣﺳﺎس ﻣﯽﮐﻧﯾم .آن ﺻﻣﯾﻣﯾت را در ﻧﺎﺧوﺷﯽھﺎ
ﻣﯽﭼﺷﯾم ،ﻧﮫ در ﺧوﺷﯾﮭﺎ و ﭘﯾروزﯾﮭﺎ.
ﺗدﺑﯾر ﺧدا اﯾن اﺳت ﮐﮫ در ھﻧﮕﺎﻣﮥ ﻣﺷﮑﻼت ،ﺧودش ھﺎدی و راھﻧﻣﺎ ﺑﺎﺷد .در ﻗرن ﺷﺎﻧزده و ھﻔده ﻣﯾﻼدی،
اﯾﻣﺎﻧداراﻧﯽ ﻣﻠﻘب ﺑﮫ »ﺧﺎﻟﺻﺎن« ﻋﺑﺎرﺗﯽ را ﺗﺣت ﻋﻧوان »وادی روﯾﺎ« ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽﺑردﻧد .اﯾن ﻋﺑﺎرت ﯾﻌﻧﯽ
درهھﺎ اﺳت ﮐﮫ ﺧدا روﯾﺎی واﺿﺢ و ﺷﻔﺎﻓﯽ را از ﺷﺧﺻﯾت ﺧوﯾش ،و ﺷﯾوۀ ھداﯾت و
اﯾﻧﮑﮫ در ﻣﯾﺎن ّ
راھﻧﻣﺎﯾﯽاش ﻣﮑﺷوف ﺧواھد ﻧﻣود .اﯾن »ﺧﺎﻟﺻﺎن« ﮔروھﯽ از ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن ﺷﻧﺎﺧﺗﮫﺷده در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺳﯾﺣﯾت
ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑرﺟﺳﺗﮫﺗرﯾن ﻧﻣوﻧﮫ ،و ﻋﺎﻟﯽﺗرﯾن ﻣﯾراث را ﺑﮫ ﯾﺎدﮔﺎر ﮔذاﺷﺗﮫاﻧد .اﯾﺷﺎن در زﻣﯾﻧﮥ دﻋﺎ و
رازﮔﺎھﺎن ،ﻧﻣوﻧﮫھﺎی ﺑرﺟﺳﺗﮫای را ﺑﮫ ﺛﺑت رﺳﺎﻧدهاﻧد .ﻣن ﻣﻌﺗﻘدم اﯾن ﮔروه از ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن در ﻣﻘطﻌﯽ از
ﮐﻠﯾﺳﺎی اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن ﭘﺎ ﺑﮫ ﻋرﺻﮫ ﮔذاﺷﺗﻧد ﮐﮫ در ﺗﻼش ﺑودﻧد ﮐﻠﯾﺳﺎ را ﺑﮫ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺎزﮔرداﻧﻧد ﺗﺎ در ﺗﻌﻠﯾم ﮐﻼم
ﺧدا ﮔﺎم ﺑردارد ،و ﮐﻼم ﻧﺎب و ﺧﺎﻟص در ﮐﻠﯾﺳﺎ ﻣوﻋظﮫ ﺷود .ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺟﮭت ﻧﯾز ﺑﺎ آزار و ﺟﻔﺎ روﺑﮫرو
ﮔﺷﺗﻧد .ﺧﺎﻧﮫھﺎﯾﺷﺎن در آﺗش ﺳوﺧت ،اﺳﻘف اﻋظم ﮐﻠﯾﺳﺎی اﻧﮕﻠﯾس ،رھﺑراﻧﺷﺎن را ﮔرﻓﺗﺎر ﮐرد و ﺷﮑﻧﺟﮫ
داد ،ﺗﺎ ﺣدی ﮐﮫ ﮔوﺷﮭﺎﯾﺷﺎن ﺑرﯾده ﺷد .آﻧﮭﺎ ﺗﮭدﯾد ﺷدﻧد و ﺟﺎﻧﺷﺎن در ﺧطر ﺑود .ﺑﺳﯾﺎری از اﯾﺷﺎن از
ﺑﺣﺑوﺣﮥ آن ﺟﻔﺎھﺎ ﮔرﯾﺧﺗﻧد ،و ﺷﮭر ﻣﮭﺎﺟرﻧﺷﯾن ﻣﺎﺳﺎﭼوﺳت را ﺑﻧﯾﺎن ﻧﮭﺎدﻧد .ﻣن ﺑﺎور دارم ﮐﮫ آﻧﮭﺎ اﯾن
دره،
ﻣﯾراث دﻋﺎ و رازﮔﺎھﺎن را از ﺧود ﺑر ﺟﺎی ﮔذاﺷﺗﻧد ،ﭼرا ﮐﮫ ﻣﯽداﻧﺳﺗﻧد ﯾﻌﻧﯽ ﭼﮫ ﮐﮫ ﺧدا در ﻣﯾﺎن ّ
ھﺎدی و راھﻧﻣﺎﯾﺷﺎن ﺑﺎﺷد .از ﺧدا ﺑﺧواھﯾم ﻣﺎ را ھداﯾت ﻧﻣﺎﯾد ،و ﻣﺎ را در وﺳوﺳﮫ ﻣﯾﺎورد.

»ﺧدای ﻋزﯾز ،ﻣﺎ ﺟوﯾﺎی ھداﯾت و راھﻧﻣﺎﯾﯽ ﺗو ھﺳﺗﯾم ،ﭼرا ﮐﮫ ﻣﯽداﻧﯾم ﮔﺳﺗرۀ ﺑﯾﻧش و ﻣﻌرﻓت ﻣﺎ ﻣﺣدود
اﺳت .ﻣﺎ ﻧﻣﯽداﻧﯾم ﺳﺎل آﯾﻧده ،ﭘﻧﺞ ﺳﺎل آﯾﻧده ،ﯾﺎ ده ﺳﺎل آﯾﻧده ﭼﮫ در اﻧﺗظﺎرﻣﺎن اﺳت .ﻣﺎ ﻧﻣﯽداﻧﯾم ھﻔﺗﮥ آﯾﻧده
ﭼﮫ ﭘﯾش ﻣﯽآﯾد .اﻣﺎ ﺑﺎور دارﯾم ﮐﮫ ﺗو ﻣﯽداﻧﯽ ،و ﺗو ﻣﺎ را ﺑر طﺑق آﻧﭼﮫ ﺑﮫ ﺧﯾرﯾت ﻓرزﻧداﻧت اﺳت ،و در
ﻧﮭﺎﯾت ﺑر طﺑق آﻧﭼﮫ ﺑرای ﺟﻼﻟت اﺳت ،ھداﯾت ﻣﯽﮐﻧﯽ .ﭘس دﻋﺎ ﻣﯽﮐﻧم ﮐﮫ ﻣﺎ را ھداﯾت ﻧﻣﺎﯾﯽ .در
ﺑﺣﺑوﺣﮥ وﺳوﺳﮫھﺎی ﭘﯾراﻣوﻧﻣﺎن ،و در آزﻣﺎﯾﺷﺎﺗﯽ ﮐﮫ از آﻧﮭﺎ ﻋﺑور ﻣﯽﮐﻧﯾم ،ﻣﺎ را رھﺑری ﻧﻣﺎ .ﻣﺎ را
ھداﯾت ﮐن ﮐﮫ ﻓﻘط ﺑﮫ ﺗو ﺗوﮐل ﮐﻧﯾم .دﻋﺎ ﻣﯽﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﺑﺎ ھداﯾت ﻗدﻣﮭﺎی ﻣﺎ ﺑرای ﺟﻼﻟت ،ﻗدرت ﺧود را ﻧﺷﺎن
دھﯽ؛ در ﻧﺎم ﻋﯾﺳﯽ ،آﻣﯾن«.
ﭘس اﯾنﮔوﻧﮫ دﻋﺎ ﻣﯽﮐﻧﯾم »ای ﭘدر ﻣﺎ ﮐﮫ در آﺳﻣﺎﻧﯽ ،ﻧﺎم ﺗو ﻣﻘدس ﺑﺎد .ﻣﻠﮑوت ﺗو ﺑﯾﺎﯾد «.از ﺧدا ﺟﻼﻟش
را درﺧواﺳت ﮐﻧﯾد .ﺧﺎﻧﻣﮭﺎ و آﻗﺎﯾﺎن ،ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﯽﺗواﻧﯾد ،ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ،ﺑﮫ اﯾن ﭼﻧد ﺟﻣﻠﮫ
ﺑﯾﻧدﯾﺷﯾد .ﺑﺎرھﺎ و ﺑﺎرھﺎ و ﺑﺎرھﺎ از او درﺧواﺳت ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﻧﺎﻣش را ﺑﺷﻧﺎﺳﺎﻧد .ﻧﻌﻣﺗﮭﺎی ﺧدا را ﺑﺎ ﭼﻧﯾن
دﯾدﮔﺎھﯽ ﺑطﻠﺑﯾد؛ ﯾﻌﻧﯽ ﺑرای ﻓﯾض ﺧدا ،و ﻧﯾﺎزﺗﺎن ﺑﮫ ﺧدا ،و در ﻧﮭﺎﯾت ﺑرای ھداﯾت ﺧدا در زﻧدﮔﯽﺗﺎن،
ﺗﻣﺎم و ﮐﻣﺎل ﺑﮫ ﺧدا واﺑﺳﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد .ھﻣﮥ اﯾﻧﮭﺎ ﻣﺎ را دوﺑﺎره ﺑﮫ اﯾن ﻣﮭم ﻣﯽرﺳﺎﻧﻧد ﮐﮫ او ﻋظﻣﺗش را
ﺑﺷﻧﺎﺳﺎﻧد .اﯾنﮔوﻧﮫ ﺑﺎﯾد دﻋﺎ ﮐﻧﯾد.
ﭘس طﺑق آﻧﭼﮫ از ﮐﻼم ﺧدا ﺑررﺳﯽ ﻧﻣودﯾم ،از ھﻣﮕﯽ ﺷﻣﺎ ﻣﯽﺧواھم ﮐﮫ ﺑﯽﻣﯾﻠﯽ و ﺑﯽﺣﺳﯽ ﺑﮫ دﻋﺎ را از
ﺧود دور ﮐﻧﯾد و ﺑﮫ آن ﺧﺎﺗﻣﮫ دھﯾد .ﺣﺗﯽ وﻗﺗﯽ ﺑر ﺳر ﻣﯾز ﻏذا ﻣﯽﻧﺷﯾﻧﯾم ،از دﻋﺎی طوطﯽواری ﮐﮫ از
ﮐﻼم دﻋﺎ اﺳت :ﻣﺷﺗﺎق ﺧدا ﺑﺎﺷﯾد ،و ﺑﮕذارﯾد اﺷﺗﯾﺎق
ﺟﺎن
ِ
روی ﻋﺎدت ﺑر زﺑﺎن ﻣﯽآورﯾم ،آزاد ﺷوﯾم .اﯾن ِ
ﺑرای آﻧﭼﮫ ﺧدا ﻣﺷﺗﺎق آن اﺳت ،رﻣزﮔﺷﺎی ﻗدرت او در دﻋﺎ ﺑﺎﺷد؛ و آنﮔﺎه ﺑﻧﮕرﯾد ﮐﮫ او ﭼﮫ ﻣﯽﮐﻧد.

