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 ی ح ی مس زندگی    ی مبان 
 : دعا ض ی ابزار ف   : 5درس  
 ن رگوسِ فِ   ر نکلِ ی س   دکتر 

اوقات از اون به عنوان «ابزار    یکه بعض  میزن ی حرف م   يزیچ  يمرحله از مطالعاتمون درباره  نیا  در
  افت ی در ي که برا ي ابزار د یبه د ض یبه ابزار ف دی که ما نبا میدی و از قبل د م، یکنی م اد ی ض»یف
داده   اخودش به م ضیکه خدا با ف یازاتیبلکه به عنوان امت م، ینگاه کن م، یکنی استفاده م ضیف

قبل  يجلسه  ي. ما در مطالعهمیو مسلماً به او بهتر خدمت کن میاو رو بهتر بشناس میتا بتون 
 . میرسی و االن به موضوع دعا م  میمقدس تفکر کردکتاب  يدرباره 

افتخار رو   ن یچهل سال ازش گذشته باشه، ا دی االن با کنمی ها قبل، که فکر م سال  ارمیم اد ی به
  یی هاصحبت  نیمالقات کنم، و در ح یحیشرکت انتشارات مس کی ارشد  راستاریداشتم که با و

.» من با خودم  یسیدعا بنو يدرباره  یکه تو کتاب  میاون به من گفت، «ما دوست دار میکه داشت
کار    ن یکه آدم ا  کنمی فکر نم   ی ول   سم، یدعا بنو  ي درباره   ی «من خودم هم دوست دارم کتاب   ، گفتم

کار رو بهتر   نی باشند که ا ي اگه یافراد د دیبا کنمی فکر م ؟یدون یباشم.» پس به اون گفتم، «م
شخص نسبتاً    کیمن    ؟» یکن  شنهادیرو پ  یکس  خواد یگفت، «خُب، دلت م  اون از من انجام بدند.»  

و اون هم رد    میزد و گفت، «ما ازش خواست  یکردم. اون لبخند کمرنگ   شنهاد یه شده رو پشناخت
شخص   شنهاد، یپ نیمن به عنوان دوم ؟»يانجام بد يهست که بخوا  ياگه ید شنهادیکرد. پ

 شده بود. اخته شن  یلیکردم که خ یرو معرف ياگه ید

و اون رد کرد. اون   می درخواست کرددوباره همون لبخند کمرنگ رو زد و گفت، «ما ازش  اون 
  نطور یهم  نی داشته باشه.» و ا  یدعا آمادگ   يدرباره   ینوشتن کتاب   ي برا  کنهیگفت که واقعاً فکر نم

من به   يتجربه برا  نیا  ودعا منتشر کنه.  يدرباره  یکه کتاب  دمیکرد، و من هرگز ند دایادامه پ
  یل یاونها خ  يکه دعا کردن برا  گن یبه من م  یحیاز افراد مس   ي اریکننده بود، چون بسدلگرم   ینوع

  ک ی نفر  کیکه چون  کنندی فرض م  نطوریها اونها به اشتباه اوقت  یبعض یسخت هست، ول 
اون راحت   يدعا کردن برا نیبنابرا رسه، یبه نظر م ترمیحک یحیمس ک ی و  تری می قد یحیمس

 هست.  

ما    ی هست، ول   گه یمواقعِ د  یتر از بعضهست که دعا کردن آسون   یدر زندگ  ییهاالبته دوره   حاال
ما به حال خودمون   نکهی اول از همه ا  شه، یما سخت م يدعا کردن برا ی که وقت  میدرك کن دیبا

  گه، یم 8باب  ان یمفهوم که به عنوان مثال پولس در روم نیبه ا م؛یستیو تنها ن  م، یرها نشد 
  ن یا  حاال، .  میدعا کن  يزی چه چ  يبرا  نکهینه ا  میدعا کن  دیبا  چطور  میدون ی هست که ما نه م   یع مواق

https://fa.ligonier.org/


https://fa.ligonier.org   

2 

پولس رسول    ن یبلکه ا  ست، یشما هم ن   يمورد عالقه   یح یو مس  گه، یرو م  ن یکه ا   ست یشبان شما ن 
و   م، یکن ان یاونها رو ب  میتون ی که با کلمات نم می در دلمون دار  یی هاها ما نالهوقت  ی هست. بعض

«دعا کردن   میکنی اگر احساس م  میبش  دیناام  دی. پس ما نبامیدعا کن  دیچطور با  میدون یصرفاً نم
ها، که در اون زمان  دی بدون  دی «با ده، یحرفش رو ادامه م نطور یمن سخت هست.» پولس ا يبرا

 .» کنهیاونها شفاعت م يبرا ، یناشدن ان یب  ییهاو با ناله  اد یم نیمقدس  ياریالقدس به خود روح 

و   میکه خدا رو بشناس هیچ ش یمعن نکهیاز ا دهیرو م زیانگشگفت  ریتصو ن یداره به ما ا اون  و
ما بهمون نگاه    يهااو در ضعف  نکهیا  م، یخودمون مصاحبت داشته باش  یبا او به عنوان پدر آسمان 

 لمث کنه، ینم ریتحق م، ی خوب دعا کن میستیقادر ن  میکنی احساس م  نکهی و ما رو به خاطر ا کنهیم
به جاش، او   بلکه. دندیها انجام موقت  یبعض ی روحان  داًیشد  اِنیحی از مس ی که بعض يکار

  گه، یببره، و م شیبه طرف اهدافش پ زیراه اسرارآم ن یتا ما رو در ا  فرستهیالقدسش رو مروح 
  القدسم من با روح  یول  ، یمن بگ  يکه در دلت هست برا  ي زیچ یتون ی«فرزندم، هرچند که تو نم

  اجات یاحتجهان و  يازهاین  يکه من برا يدر کار خوامیچون ازت م کشم، ی تو رو به سمت خودم م
 .»  یمشارکت داشته باش  دم، یانجام م سایکل

  ي برا گهید لی. دل ادیالقدس به کمک ما م چون روح م، یبش وسیمأ دی اول از همه ما نبا پس، 
  ی حداقل وقت  ای  دونستند، ی ظاهراً رسوالن هم دعا کردن رو سخت م  هست که  نی نشدن ا  وسیمأ

  ي ادی ز زیاحساس کرده باشند که اونها اصالً چ دیبا دادند، ی گوش م  ی سیکه به دعا کردن ع
 .دونندی نم  کردن دعا  يدرباره 

اومدند،   ی سیلوقا اونها به حضور ع  لیانج  11باب    ي در ابتدا  د یدار   اد یهمونطور که به    ن یبنابرا  و
گفت: ”خداوندا    ياز شاگردانش به و  یکیچون فارغ شد،    کردی دعا م  یکه او در موضع   یهنگام   «و

که چه   دینیبب  دیتون ی .“» و ماموختیشاگردان خود را ب   ییحینما، چنانکه    میدعا کردن را به ما تعل
در دعا    د یدار  دیشما فکر کرد  نکهیا افتاده باشه.شما هم اتفاق    ي . ممکنه برافتهیداره م  ی اتفاق
رنج   یلیخ  دیو بالغ که شا ده، یسرد و گرم چش  یح یمس کی يو بعد دعا د،یکنی م  شرفتیپ يقدر
«من   د، یبا خودتون گفت و د، یباش دهیشن ادیکه در دعا به حضور خداوند م یباشه رو وقت دهیکش
 .»دونمی دعا کردن نم  یراجع به معن زیچ چ یه باًیتقر

  ي . به جا دهی انجام م  يزیانگکار شگفت   یسیبودند، و ع  نطوریکه شاگردان هم هم  کنمی فکر م  من
که   دیستیو هنوز بلد ن  دیکنی به اونها بگه، «چه مدت هست که به دعا کردن من گوش م نکه یا

  تونندی م کنندی دعا کردن صحبت م يکه دارند درباره  یوقت ن یواعظ ی گاه د؟» یچطور دعا کن
  یس یظاهراً ع نه، .» یکنی خوب دعا نم  ی کاف ي بگن، «به اندازه تونن؟ی بکنند، نم يرفتار  ن یهمچ
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.» و او آنچه رو که ما بهش  دیدعا کن نطوریا د، یکنی که دعا م  ی «وقت گه، ی و م نه یشیکنار اونها م
نام تو   ، یر آسمان پدر ما که د ي«ا  گه، یلوقا م ي. در نسخه دهیم ادیبه اونها  میگیم »یربان  ي«دعا

کرده شود. نان کفاف   ز ین   نیزمتو چنانکه در آسمان است بر    ي. اراده دیا یمقدس باد. ملکوت تو ب 
. میبخشی دار خود را م هر قرض  زیکه ما ن  رایما را روز به روز به ما بده. و گناهان ما را ببخش ز

 ده.»   ییرها   ریبلکه ما را از شر اور، یم ش یو ما را در آزما

هست که به نظر   نیدعا وجود داره ا نیا  يکه درباره ی جالب ينکته م، ی دی همونطور که قبالً د و
 دونمی دعا رو انجام بدند. حاال من م ن یاز شاگردانش انتظار داشت تا هر روز ا  یس یع رسهیم

 طر معموالً به خا ی فراتر رفتند، ول  ی لیخ یربان  يوجود دارند که از دعا  یروحان  داً ی شد ان یحیمس
 خودشون دعا کنند.  ينان روزانه  يدارند تا هر روز برا   ازیهست که اونها دقت نکردند که ن   نیا

خودشون هستند، چون کامالً  ينان روزانه  يهر روزه برا يفراتر از دعا  اریاونها بس قت، یحق در
در خودش   ياکننده فروتن يدعا نکته  ن یا پسخودشون فراهم کنند.  ي قادرند که اون رو برا

ساختار    کی فقط    نی که ا  نه یموضوع ا  نیا  لیدر درونش نهفته هست، دل   یقت یحق  ن یداره، و همچن
 د یماست. و واقعاً به ما تأک یزندگ ينحوه  يبرا ییبلکه ساختار الگو ست، یما ن  يدعا يبرا ییالگو

که دعا کردن ما  یمعن ن ای  به – ستین  ییتنها ودر خلوت   یروحان   نیتمر  کیکه دعا کردن  کنهیم
 کردن ما از هم مجزا باشند.   یو زندگ 

. و میکنی م  ی دعا، و بر اساس دعامون، زندگ مون ی هست که، ما بر اساس زندگ  نی امر ا قت یحق
  ک ی بلکه  ست، یدعا کردن ن  ينحوه  يدرباره  هی دستورالعمل پا ک یصرفاً  ، یربان  يدعا  نیبنابرا

 ادی میبتون  نکهیا يجالل خداست، برا يکردن برا یزندگ  ينحوه يدرباره هیدستورالعمل پا
  ي کار  پسچشم ما دور بشند.   ياز جلو دیهرگز نبا قتیدو حق نیچه، و ا یعنیدعا کردن  میریبگ

  اد ی. به  میفکر کن  یربان   ي دعا  ن یتازه کردن خودمون، به ا  ي که برا  نه یا  می انجام بد   خوام یکه من م
باز  اون دسته از شما که گلف يگفتم. برا یباز چگلف  کالسیجک ن  يدر ابتدا درباره که  دیاریب 
باز گلف   ن ی گترکه خودش بزر  ی. اون در حال کشمی م  ر یمتاسفم که دوباره گلف رو به تصو  دیستین 

  ي بده که چطور گلف باز  ادیگروت، بهم  ي«آقا گه، یو م رهیخودش م یجهان بود، به سراغ مرب
 کنم.»

که به   میریبگ ادیما هم  نکه یتا ا میبرگرد یربان  ي که دائماً به دعا  می دار ازیهم واقعاً ن  ما و 
قومش شفاعت کنه،   يکه تا ابد زنده هست تا برا  ي ادهی دعاکنندة بزرگ، همان برگز ، یسیع

خودم   يبده، تا نه فقط دعاها ادیدعا کردن رو بهم  یدوباره از اول مبان  ، یسیع «خداوند م، یبگ
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تو مطابقت   يواقعاً با نقشه  کنم، ی که براشون دعا م  ییزهایکنم، بلکه چ ینیرو بازب  ی در زندگ
 بنا کنم.»  ، يکه تو قرار داد  ياشالوده  يمن بتونم رو نکه یداشته باشند، و ا 

به سه شکل   خوام یموضوع وجود دارند. من م ن یفکر کردن به ا يبرا ياد یز يهاروش  حاال، 
  ح یصح  یشیما رو به داشتن گرا   یربان   يکه دعا   ي ا. اول از همه، نحوهمیمختلف در موردش فکر کن

در   نیبه ما داده شده، و همچن 11لوقا باب  لی در انج یربان  ي. البته دعاکنهی م قیدر دعا، تشو
قرار گرفته،   یجالب  اریبس ينه یدعا در متن زم ن یسر کوه، ا يسر کوه. و در موعظه  يموعظه  نیب 
که شما    ی وقت  گه یم  یسی ع  وشما.    ی شناخت خدا به عنوان پدر آسمان   ينهیدر درون متن زم  یعنی

 . کنندی شروع به اتفاق افتادن م  زیدو چ  د، یرسی خودتون م  یبه شناخت خدا به عنوان پدر آسمان 

که   يز یتظاهر کردن به چ ی عنیآزاد شدن،  یی به از دو رو دیکنی هست که شما شروع م ن یا  ی کی
رو در مورد شما    زیشما همه چ  یکه پدر آسمان  دیدون ی چونکه م  فته؟یچطور اتفاق م  نی. ادیستین 
  ي ازیاون وقت ن  د، یایبه حضور او ب  دیو اگر بتون  دونه، یشما رو م ي زهایچ ن ی. او بدتردونهیم

که   دیهست  يز یچ نی بهتر از ا ای  د، یهست ی متفاوت زیکه چ دیوانمود کن ياگه ی به شخص د د یارند
 اضطراب هست. کنه، یکه ما رو از اون آزاد م یقتیحق  نی دوم و. دیواقعاً هست

که او از شما مراقبت   دیدون ی اون وقت م د، یخودتون رو بشناس ی «اگر پدر آسمان  گه، ی م یسیع
مهم   اریبس ، یسادگ م، ی ای ما در دعا به حضور خدا م یهست که وقت لیدل  نی.» و به همکنهیم

کلمات قلمبه سلمبه    یربان   يدعا  در.  میاز کلمات قلمبه سلمبه استفاده کن  میندار  يازیهست. ما ن 
پدر   ي«ا م، یگیاونها م يکه برا ارهیم نییمطلق پا اتیما رو تا حد ضرور یسیوجود نداره. ع

  ي ز یچ نی ادارم.» و  ازیکار به کمک تو ن  نی ا يبشه و برا  دهیکه جالل تو د خوام ی من م ، یآسمان 
 .دهیم میدر ادامه، تعل یس یهست که ع

هم هست که اون رو در دعا کردن    يکردی رو  نی و همچن  م، یوجود داره که ما در دعا دار  یشیگرا
اونطور که ما به صورت   ا یپدر، نام تو مقدس باد»، و  ي«ا د، یبگ د، یکنی دعا م  ی وقت. میدیبسط م

 م؟یکنی چه کار م  نجای. ما در ا»ی پدر ما که در آسمان  ي «ا  م، یدار یمت لیانج يدر نسخه  تری سنت
  ز یعز  ياو پدر  نکهی. اول از همه، امیدیم  صیذات خدا تشخ  يموجود رو درباره   قتیدو حق  میدار

واجبه که   ی لیماست، خ ی او پدر آسمان  نکه یبه خاطر ا واو در آسمان هست،  نکهیهست و دوم ا
 . میما به نام معظم او احترام بگذار

  ن ی ا يدهنده در واقع نشان  م، ینام خدا نباش س یبگم که، اگر ما به دنبال تقد نطور یا دیربگذا
  خ یکه ما از اون دوره در تار  دوارمی هست. من ام ی که خدا ک میدون ی هست که ما واقعاً نم 
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افراد   یبعض يبرا دیرسی که به نظر م  ی زمان  م، یعبور کرده باش ریسال اخ 20در  کالیاوانجل
  يهابود که خودتون رو به انواع و اقسام روش  نی ا دیشناسی شما واقعاً خدا رو م نکهیعالمت ا
 هست.  یخدا ک  دیدون ی بود که شما اصالً نم قتیحق ن یا  يکه نشانه د، یبه خدا ابراز کن  یخودمان 

در سطح   یو شکوهمند هست. حت میهرگز واقعاً به ذهنتون خطور نکرده که او چقدر عظ نکهیا
 و د، یکنی صحبت م  زیانگجهان شگفت  نی با خالق ا دی که دار دهیهرگز به فکر شما نرس ، یانسان 

وجود داره، هرگز   یتیم ی صم کی که  ی در حال  نی. بنابرادیدیاو رو تا سطح خودتون تنزّل م د یدار
 نام تو مقدس باد.»  ، یپدر آسمان  يهست، «ا   نطوریا  شهیبلکه هم ست، یکاذب ن  ت یمیصم کی

  ی مت  يدر نسخه  کنمی مخصوصاً فکر م کنه، یم قی ما رو تشو ي به چه نحو ی سیجالب هست که ع و
که ما با هم دعا   یعنی ن یا .“» یپدر ما که در آسمان  ي: ”ادیدعا کن نطوری«پس شما به ا  گه، یکه م

«پدر   میکه بگ دهیم می به ما تعل که  ساستیع ن یواقعاً جالبه؟ ا  ي زیچه چ دیدون ی م ی. ول میکنی م
  د، یرسی م  حیمس ي سایشما به شناخت خدا و ع  ی وقت  نکه یا  ی عنی د؟یشیرو متوجه م  شیما». معن

همون   د، ینیب ی با پدرش م ی سیارتباط ع ي که درباره ي زیچ هر پدر شما، پدر او هم هست.
  ي سا یخداوند ع ي او برا که  ست ین  نطور یا. کنهی هست که او داره شما رو بهش دعوت م یارتباط 

  ی سیع  نیپدر متفاوت باشه. او همان پدر هست. و بنابرا کی شما  يپدر، و برا ک یمجسم شده، 
 ”پدرما“».  ی بگ د، یکنی که دعا م  ی«وقت ده، یم میبه شاگردانش تعل

  شه یاستثناء، هم ک ی به جز  کنه، ی دعا م ی سیکه ع ی که وقت د یتا به حال دقت کرد ایآ دونمی نم
  ي او رو يدعا د؟یدون ی هست، نم  یکه اون استثناء چ دیدون ی شما م زنه؟یخدا رو «پدر» صدا م

محبت پدرش   يکه او ظاهراً درباره  ی زمان  ؟»ي مرا چرا ترك کرد  یااله یجلجتا که، «االه  يتپه
خودش توسط   تیبود که در بشر اریهوش نینبود، بلکه فقط نسبت به ا ارینسبت خودش هوش

دو وجود داره، نداره؟ که او فقط به خاطر    نیا  نی ب   یارتباط  نحال، یبا ا  و ترك شده.  شیآسمان پدر  
بود که بگه، «حاال    ریاو امکانپذ  ي برا  نکه یاما رو گرفت،    ي حس کرد که ترك شده، چون او جا  ن یا

  ی هست تمام جهان  يو به خدا يایتو انجام دادم تا تو هم با من ب  يکه الزم بوده برا يمن هر کار
پدر ما که   يصدا کرد، ”ا  ی سیکه ع کنمی تو رو اونطور صدا م  ام، یکه به حضور تو م ی وقت ، یبگ

 “» یدر آسمان 

دعا کردن  ي برا ياالعادهفوق  ی در دعا دلگرم تی می صم ن یوجود داره و ا تی میدر دعا صم پس
کنه، و چون   نیما رو تأم  ازیاون به عنوان پدر ما قول داده که ن  چون هست، چون او پدر ماست، 

و   میایبا اعتماد به نفس به حضور او ب  میکارها رو انجام بده هست که ما قادر ن یاو قول داده ا
که اونها کوچک   یاز شما که بچه داشتند، مخصوصاً زمان  ی. کسان میرو درخواست کن زهایچ نیا
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معامله   د یچطور با د، یهستبا شما که پدرشون  دونستندی م  اشتند، حکمت د یهستند، اگر کم 
 کنند. 

 گن، یو اونها م ن»یداشته باش نو یا شهی«نه نم ن، یگیو شما م م»، یخوایم نو ی«بابا ما ا گن، یم اونها
به دست   د، یکه الزم دار ی هرچ شهی«خب، نم ن، یگیو شما م م»یالزم دار نو یبابا، ما ا  ی«ول 

  شما اون وقت  »، يبابا تو قول داد ، يبابا تو قول داد یبعد اگر به شما بگن، «ول  ی ول  د»یاریب 
چون بهشون قول   د، یرو بهشون بد خوان یکه اونها م يزیکه اون چ دیتعهد برد ریخودتون رو ز

 .  دیکار رو انجام بد نیکه ا  دیداد

رو    یمشخص  يزها یخودش رو در کالمش متعهد کرده تا چ ی دعاست که پدر آسمان  یِشگفت  ن یا و
  ي تا به طرز میما قادر هست نیما فراهم کنه، و بنابرا يرو برا  یبه ما بده، تا برکات مشخص

.» شما  ي«پدر، تو قول داد م، یو به او بگ میایبه حضور او ب  یو با شهامت و فروتن زیانگشگفت 
  ل یاونها بر اساس تخ د؟ینیب ینم د، ینیب ی م قیعهد عت  نی مقدس ي رو در دعا ن یا وقاتا یبعض

 . کنندی خودشون دعا نم 

  ط یها در شرا وقت   یملکوت خدا خوبه.» اونها بعض  يبرا  يزیچه چ  نمیبگن، «بگذار فکر کنم بب  مثال
براشون  میتون ینم م، یرو درك کن طی شرا نیا میتون ی «ما نم گن، یو م ان یبه حضور خدا م میوخ

  ه ها ب وعده  نی ما بر اساس ا پس  ، يها رو داد وعده ن یخدا ما، تو ا  ي ا ی . ول میکن دا یپ ی حیتوض
 .»  یها رو حفظ کن که اون وعده  میخوایو از تو م  میایحضور تو م

 یبعض کنمی هست که فکر م  مان یا يدعا  کنه، یدر موردش صحبت م  عقوبیکه  یی واقع دعا در
مرد عادل در عمل،    يکه «دعا  گهیکه اون م  دیدار  اد ی. شما به  شنیها مردم اشتباه متوجه موقت

باران    گهیدعا کرد و آسمان بسته شد. د  اسی. ال کشهیم  ریرو به تصو  اسیدارد.» و ال   اریقوت بس
  م، یدار از ین  ییدعا  نیما هم به همچ گنی. و مردم مدی دوباره دعا کرد و باران بار اس ی. ال دینبار

 .  میدار ازین  مان یا  يما به دعا 

اومد و   یصرفاً به حضور پدر آسمان  اسیبود که ال  نیا  مان ی ا يهست؟ دعا  یچ  مان ی ا يدعا  خب، 
 م، یکن  یسرکش   نطوریتو هست که اگر ما ا  يهادر کالم تو هست، و در وعده  ، یگفت، «پدر آسمان 

تو است   ریکه ز ینیسر تو است مس خواهد شد، و زم ي . فلک تو که باالشنیها بسته مآسمان 
دارنده، به حضور  ِگ وعده نگهبزر  يخدا   يخدا بزرگ، ا  يا  حاال، خواهد شد.    یقحط   نیزمآهن. در  

 بشه.»  نطوریخواهد بود، پس بگذار ا  نطوریکه ا يتو وعده داد  گم، یو به تو م ام یتو م
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داشت    مان یمعمولِ ا  ری غ  يارهایاون مع   نکهیبود که اون مطمئن بود، نه به خاطر ا  نیبه خاطر هم  و
  ی مان یانجام بده رو مجسم کنه، بلکه چون ا   تونهی که خدا م  ی بزرگ  يتا کارها   کردی که اون رو قادر م

  ، یپدر ما هست «توو به او بگه،  ادیو قادر بود به حضور خدا ب  دیخدا چسب يداشت که به وعده 
هم   اسیکه باور داشته باشه اگر خدا قول داده باشه و ال  یمان یو بعد ا »، ي و تو وعده داد

 محقق بشه.  د ی درخواست کنه، پس با

به  میدار ازیکه ما ن  دهیم ادیبه ما  گه، ید يزهایخب، عالوه بر چ ده؟یم ادی  يزیبه ما چه چ نیا
  ی ربان   يدعا   در .  دهیانجام م  ی ربان   ي هست که دعا  يدر واقع کار   نی و ا  م، یخدا چنگ بزن   ي هاوعده 

آنچه خدا وعده داده وجود داشته باشه و انجام بده، تمرکز نداشته   يوجود نداره که رو  يزیچ
 باشه.

  نان یرو با اطم  ن یا  میتون ی .» چطور م دی اینام تو مقدس باد. ملکوت تو ب   ، یپدر ما که در آسمان   ي «ا
داره   يزیانگرت یح يزهای. چفتهی داره م ی چه اتفاق سایکه در کل دیخب، چون نگاه کن م؟یدعا کن
   د؟ یگیم  ی چ  فته، یاتفاق نم  سا یدر کل  يزیانگرت یح  ي زهایکه چ  ی. خب، وقتفتهیاتفاق م  سایدر کل

  م یگیچون خدا وعده داده که ملکوتش رو برقرار کنه. م  د»، یای«ملکوت تو ب   د، یکنی شما دعا م  نه، 
. پس نه فقط  رسهیبه انجام م  قتاًیاش، حقتو کرده شود»، چون خدا وعده داده که اراده  ي«اراده 

م، بلکه یرو درك کن  می که در دعا دار  یعموم  کردیرو  نیو ا  میکه در دعا دار   یش یگرا  نیا  دیما با
  از ین  کهرو درك کردند،  نی هم ا سایتا زمان پدران جنبش اصالحات کل سایکل يه یاز پدران اول 

 بشه. هی دعا توسط کالم، تغذ نیبشه تا بنابرا ت یکالم هدا ۀ لیهست تا دعا به وس

که  دونمیو م کنم، ی دعا م خوامیکه م يزیهر چ ي «خب، من فقط برا گن، یها موقت  یبعض مردم
تا براش دعا   میریبگ ادی  میدار ازی. اونچه که ما ن ستیخدا، خدمتکار شما ن  یول  شنوه»، یخدا م

در   شهیکه شما هم ستین  يزیچ نیا یانجامش رو داده. ول  يهست که خدا وعده يزیچ م، یکن
 درسته؟   د، یشنوی جلسات دعا م 

  دیشنوی و امروزه غالباً نم  م، یکنی مهم هست، تمرکز م میکنی اونچه که فکر م ي اغلب ما رو  پس
هست   يزیچ نیچون ا م یایموضوع به حضور تو م نیا  يخداوند ما برا يو بگن، «ا ان یکه مردم ب 

.  ی ستیخودت ِبا يوعده  يکه تو رو  میما انتظار دار نی . و بنابرايتا انجامش بد يکه تو وعده داد 
و    »، يبابا، تو قول داد   ی«ول   ، گنیو م  رن یکه نزد پدرشون م  میهست  یکوچک  يهاپدر، ما مثل بچه 

 .»  یکن  یخودت رو عمل   يتو وعده نکهیتا ا م، ی به تو بچسب میخوایما م
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توجه   م، یدر دعا درخواست کن میدار ازیکه ن  ییزها یاز چ یکه به بعض خوامیحاال از شما م اما
هست. «نان کفاف    تدارك روزانه  يما برا  ازیهستند. اولش ن   زیچ  نیو واضح هست که چند  د، یکن

  ن یا  کشنبهی فقط هر    ی عنی  د، ی دیرو انجام م  یربان   يدعا   سا یما را امروز به ما بده.» اگر شما در کل
 .  شهیدعا در آسمان ثبت م ن یچقدر از ا دونمیو نم دیکنی دعا رو م

در   ا یشما  زریفر يتو ایشما  خچال ی ي که االن تو يز یچ ي هست که اصالً چرا برا ن یا منظورم
 د؟ یکن یهست، دعا م   ییفروشگاه مواد غذا

قادر به پختن    ی سینبود که در مردم در زمان ع  نطوریکه ا  نهیدعا کرد؟ و جواب ا   نطور یا  دیبا  چرا
  د یخوری که شما م  یدرك کرده بود که نان  یسیبود که ع  ن یا لشیو داشتن نان نبودند، بلکه دل 

داره،   ی ع یکاربرد وس نی ا و کنه.  سشیشما تقد  يه یتغذ ي خدا برا نکهی مگر ا دهیانجام نم ي کار
  ه ی تغذ ي ما، تا ما رو طور  ی زندگ اجات یاحت ي برکت خدا رو  ي هست برا ییدعا  ن ی ا ست؟ین  نطور یا

رو مثالً در مورد هر قاشق   نی ا دیتون ی . شما م میکن یجالل او زندگ  يبرا  میکنند که قادر باش
خدا با   نکهیمگر ا کنهی نم ی. اون دارو به شما کمک دیبه کار ببر د، یکنی که مصرف م یی دارو

هر روزه   ی وابستگ ن یا د یپس ما با د، یدون ی رو م ن ی شما ا وکنه،  سشیشما تقد  ياقتدارش برا 
 .میریبگ ادی به خدا رو 

ما رو ببخشه   ي هاخدا قرض نکه یما به بخشش وجود داره، ا  ازین  م، یکنی که دعا م  یبعد وقت و
تا به حال فکر    ای. آدینیب ی . و شما منطقش رو ممیبخشی قرضداران خودمون رو مهمونطور که ما 

  ن، یکه به خدا بگ د یجرئت رو دار نی شما ا د؟یکنی م  یچه درخواست  دیدار نجایکه واقعًا ا  دیکرد
در   شماپرداخت بشه.»  دیکن که قرضم رو پرداخت کنه، چون با دایرو پ گهینفر د کی ا، ی «خدا

گناه من وجود    يبرا  يای قربان   ا، یکرد، «خدا  51که داوود در مزمور    دیکنی رو م   ییدعا  دیواقع دار 
  ا، یهست که، «خدا نی ا دیگیکن.» در اصل، اونچه که به خدا م دایپ گه ید یقربان  کینداره. 

رم.»  یبم شه یهم ي برا يتا من مجبور نباشم در جهنم ابد رهیبم ب یصل يپسرت رو بفرست تا رو 
که چرا    میکنی درك م   م، یفهمی رو م   نی ا  ی که وقت  دینیب ی م   وهست.    يزیانگشگفت   ي دعا   ن یپس ا

 .»میبخشیرو که نسبت به ما گناه کردند، م یکه، «همونطور که ما کسان  میکنی رو هم دعا م   نیا

بخشش رو به ما عطا کنه، چه کار کرده، اون وقت چطور    نکه یا  ي که خدا برا  م یدیم  ص یتشخ  یوقت
  ی عنی  اور» ی م  شی«ما را در آزما   نکه، ی. و بعد البته امیکن  غ یدر   گران ی ما بخشش رو از د  ممکنه که 

من از ضعف خودم کامالً آگاهم و   چون نکن،  ستم، یکه قادر به تحملش ن  یمن رو وارد امتحان 
 . يدیم یی رها  ریکه تو من رو از شر دونمیم
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فکر کنم به نام    ، يپزشک نروژ  کی   ينوشته خوندم که    یبودم کتاب   یجوان   ی لیخ  ی حیکه مس  یوقت
که، «دعا کردن ضعف هست.» دعا کردن   کنهی شروع م نطوریبود، و اون کتابش رو ا یاُل هالِزب 

  مید ینم صی تشخ مادر غرب هست.  سایمشکل کل نی بزرگتر نی ا زم، یضعف هست. دوستان عز
  ک یمشکل من به عنوان  نیو ا. میکنی کم دعا م یلیخ نیو بنابرا میهست فیکه واقعاً چقدر ضع 

دعا نکنم، و فقط   شهیباعث م ن ی انجامش بدم و ا تونمیکه خودم م کنمی هست. فکر م  یحیمس
  ي «ا   م، یبگ  میخوایدعا کنم که متوجه بشم چقدر به خدا وابسته هستم. پس م  رمیگی م  اد ی  یوقت

   بده».  ادی خداوند، دعا کردن رو به من 
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