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 دعا، یک ابزار فیض 
 گوردون  جی کریستوفر نویسنده:

  ارتباط  این  به   .دارند   را  خداوند   با   گفتن  سخن   و  فیض  عرش   مقابل   در   جسورانه  گرفتن  قرار   بزرگ   سعادت  مسیحیان
 اند شده   دعوت  و  توانند صداي خود را به گوش خداوند برسانند دارن می ایمان.  شودمی  گفته   دعا  خداوند   و  ما  بین

  یکی   دعا  حال،   این  با.  ترین برکات استعالی   آنها  به   خداوند   توجه  که   زیرا   خداوند واگذارند ي خود را به  اندیشه   تا
  دعا   کمی   تعداد :  بله":  گفت  بار   یک   رایل .  سی.جی.  است  ما  عصر  در  مسیحیت   اصول  ترینشدهگرفته   نادیده   از

.  شود می   انجام   ندرتبه   اما  است،شده   فرض   طبیعی  امر  یک  عنوان   به   که   است  مواردي   از   یکی   فقط   این!  کنند می 
  بتواند  ارزیابی این اگر ".دهد می  انجام را آن کسی کمتر حقیقت در اما است، مربوط  شخص  هر خود به که چیزي

  رنج   دعا  فقدان  از   امروز  کلیسا   موریت ام  آیا  چیست؟  دعا  بدون   مسیحیت  پیامدهاي  گیرد،انجام   نیز  ما  عصر  در
 درخواست  خداوند   ازشدن    تقدیس  براي  آنها  از  کمی  تعداد  زیرا  کنند رشد نمی  خود  تقدس در    مسیحیان  آیا  برد؟می 

 کنند؟ می  کمک

  به   و   شوند جمع نمی   شام  میز   دور   هاخانواده .  دارند   شکایت  خود   زندگی   يمشغله   از  افراد   جهانی،   سطح  در   تقریبا 
  هستیم  مدرن امکانات بهترین داراي ما. پردازند می  دیگر  مختلف هايفعالیت   و موسیقی آموزش   ورزشی، تمرینات

  وقت   ما.  است  اشتباه  هايتاولویّ   نشانگر  ما  عصر   قراري بی.  دهیممی   رنج  پایان  بی  "قرارهاي"  با   را  خود   حالاین  با
  جاي  لیست  این  باالي  در  دعا   اما  هستیم،  قائل  ارزش   آن  براي  همه   از  بیشتر  که  کنیممی   کاري  انجام  صرف  را  خود
  سخن   است،  روبرو   آن   با  ما  ي جامعه   که   مشکالت   از   بسیاري  مورد  در   آشکارا  که   داریم  وقت  حال،   این   با.  ندارد

  جهانیان   به  "فعلی  شرایط "  از  سرخورگی  ابراز  براي  خود  وقت  از  که  مسیحیانی  به  اجتماعی  هايشبکه .  بگوییم
  زوال   تا   جامعه   اخالقی   شکست  از .  کنیممی   زندگی   بارياندوه   روزهاي   در   ما  بله، .  ندارند تمایلی    کنند می   استفاده 
  نزد   دعا  با   را   چیزها  این   کسی  چه   اما   هستند،  گفتن   سخن  حال  در   همه.  است  پایانبی   مشکالت  کلیسا،روحانی  
  گفت؟   توانمی   چه   ما   دوران   مورد   در   باشد،  درست   کامال   پیش   نیم   و   قرن   یک   در   رایلی  ارزیابی   اگر   برد؟ می   خداوند 

 ؟ رودمی  وند براي رهایی افراد در دعا به حضور خدا "کسی ندرتبه " اینکه

کتاب    حال،این   با.  نداشتیم  دعا طریق   از   خداوند   یاري   از   اطمینانی  اگر   نمود می   دشوار بس   کاري  مقاله   این  نگارش 
ایمان   مقدس مکرراً به  را  اطمینان    مثال،   براي(  شنودمی   را  خویش  مردم   دعاهاي  خداوند   که  دهد دارن می این 

  عطا   خواستار  خداوند   که  است  این  دعا  مورد   در  توجه  قابل  حقیقت ).  4:  3  مزمور  ؛24:2  خروج  ؛ 16:11  پیدایش
  طریقی   از   فیضابزار    دعا.  هستیم   وابسته   او   به   طریق   این  از   که هنگامی  است  ما  به   خود  القدس روح   و   فیض  کردن 

  تاولویّ  باالترین  باید   دعا  است،  داده  شنوا  گوشی  يوعده  ما  به  خداوند   که  آنجا  از.  کند می   عمل  ما  زندگی  در  روح  که
  تا   در تالش باشد   باید   نسلی  هر   دلیل،   همین   به .  است  ناتوان  مسیحی   یک   دعا  بدون   مسیحی.  باشد   مسیحی   زندگی

 . دهد  قرار  خود زندگی تاولویّ را دعا
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 دعا به مسیحیان يهمه  فراخواندن

  طریق  از  خداوند   که  چیزي  عنوانبه   فیض  ترجزئی  ابزار  بین  که   است  مهم  گوییم،می  سخن  فیض  ابزار  از  کههنگامی
  این .  شویم  قائل   تمایز   است،  ما  کردن   دعا  طریق   از   که   فیض   ترکلی   ابزار   و  کند می   عطا  ما  به   ربانی   عشاي   و   کالم 
  با .  کنیممی   دریافت  خداوند   کالم   از  که   است  فیضی  به  ما  پاسخ  دعا  که  باشیم  داشته  درنظر  تا  دارد  اهمیت  تمایز

  دعا  که   کسانی  به  را   خود  فیض   خداوند   که  زیرا   کاهد،نمی   دعا  به   مسیحیان   ه شدنخواند   از   امر   این   حال،  این
  عیسی   بیاموزد،را    کردن   دعا  آنها  به   تا   خواستند   او   از   و  آمدند عیسی    نزد  شاگردان   که هنگامی.  کند می   عطا  کنند،می 

  زندگی   در  عادي  امر  یک  دعا  که   فرمود  بیان  خداوند .  داد  پاسخ  آنها  به  "....کنید می  دعا  کههنگامی "  گفتن  با
 .احیاء شوند   دعا   ي خود نسبت به انگیزه   و   در اعتقاد   که   است  این   ما  روزگار   در   مسیحیان  بزرگ   نیاز .  است  مسیحیان

  قرنتس   مسیحیان  پولس  ،10-7:  12  قرنتیان  دوم  در.  خواند کردن می   دعا  به  را  ما  مختلف  دالیل  به   مقدس   کتاب
  که   شد   داده   جسم   در  "خاري"  پولس   به .  کند هایش به دعا تشویق می با نمونه قرار دادن زندگی خود و رنج   را

  ي درباره   قرنتیان  خواستمی  پولس   اما  بود،   چه   خار   آن  ه که نشد   گفته   ما  به .  زندگی او را با رنج همراه کرده بود
  سرطان،   قدرت، :  باشد   ببرد  میان   از   را  ما  انسانی  توان   که   چیزي  هر  تواند می   خار.  کنند   فکر  خداوند   به  خود   وابستگی

  عیسی   برآورد،  فریاد  نجات  براي  بار  سه  پولس  که  طورهمان.  دیگر  موارد  و  اینها  يهمه   -  دادندست  از  درد،  نزاع،
  قرنتیان،   دوم (  ".گرددمی   کامل  ضعف  در  من   قوّت   که   زیرا  است،   کافی   را   تو   من  فیض":  فرمود  و   داد  را   پولس  پاسخ
  حالش  شامل  مسیح   فیض   ، ضعف  در.  نمود  دریافت   ، دعا  طریق   از  خداوند   جانب   از   را  حقیقی  فیض   پولس   بله، ).  9:12
 . گرفت  نیرو او  و شد،

  وجود .  ساختن مقدسین به عنوان خادمین اوست  استوار  و   مسیح  براي به شباهت درآمدن ما به  ابزاري  همچنین  دعا
  در   مسیحیان  براي   بسیار  دعا  که  است  دلیل  همین  به .  تازدمی   هدف   این  به  دارانایمان  زندگی   در   گناه   يپیوسته 

  شخصی   گناه   با  شدت  به   و   شده  دلسرد   که   دارد  وجود   لحظه   این  در   ايخواننده   یقینا.  است  ضروري   تقدس روند  
  رستاخیز  قدرت  اگر.  باشد   مسیحیان  براي  هاتجربه   ترینکننده  گیج  از  یکی  تواند می   این.  کند می   نرم  پنجه   و  دست
  است   تنازعی   این   شویم؟می  مغلوب   خود   زندگی   در   گناهان  توسط   مواقع   بیشتر   در   چرا  است،مانده  باقی   ما   در   مسیح

 .کند می  توصیف 7 رومیان   در  پولس که 

  ي،ناله  تا هستند  یفرزندخواندگ ز امتیا داراي   مسیحیان  که  کند می  یادآوري  ما  به  پولس ، 8 رومیان  در  حال،  این با
را   گناه ) 1(  که شده  داده القدس روح  یاري  يوعده  ما  به دهیم، می  انجام  را  کار این  کههنگامی . سردهند  "!پدر! باا"

  آیه (  ".هستیم  خدا  فرزندان  که  دهد می   شهادت   ما  هايروح   بر   روح   همان")  2(  ،)13  آیه (  کُشد در زندگی ما می 
 هايوعده  این).  27-26  آیات(  کند می  شفاعت  دعا در  ما  براي   زیرا   کند می  یاري  هایمانضعف   در را  ما )  3(  و   ، )13

).  29  آیه(  است  ما   به شباهت مسیح درآمدن  براي   خداوند   يمقّدرشده  هدف   از  اطمینان  ينتیجه   در  انگیزشگفت
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  او   به  دعا  در  که   زیرا  کند می  عطابه ما    القدس روح   عمل  طریق  ازکه    باشد می   آسمانی  پدر   عالی  هايکمک   اینها
 . هستیم وابسته

  هایدلبرگ   پاسخ  و   پرسش  دلیل   است  شده  عطا   ما  به   ابزار دعا  طریق   از   حقیقت  در   القدس روح   و  فیض  مزایاي  اینکه
در حین موعظه در    شبانان  . به شکلی که کند می   بنديتقسیم  یکشنبه   دو  و   پنجاه براي    را  خود  سواالت  که   هستند،

یعنی براي هر یکشنبه بخشی اختصاص داده شده است    طول یک سال بتوانند از این پرسش و پاسخ استفاده کنند.
 تا مسیحیان را در مورد دعا کردن به تامل واداشته و تشویق نمیاد. 

  ما  از   خداوند   که   است  شکرگذاري   بخش  ترینمهم   دعا   زیرا   دارند؟  دعا  به  نیاز   مسیحیان   چرا
  عطا   کسانی به  فقط   را   خویش   القدس روح   و   فیض   خداوند   که  دلیل  این   به   همچنین   و.  خواهد می 
از او شکرگزار    آنها  خاطر   به  و  طلبند می   وند خدا  از   را  هدایا  این  قلبی   اشتیاق  با  و   پیوسته   که   کند می 

 ). 116  هایدلبرگ( هستند 

  را   ما  فعاالنه که خویش  روح  کردن  عطا  با  او  و برویم،  او  نزد  دعا  با  تا  کند می   دعوت  را  ما  خداوند   گناه،   با  جدال  در
  تا   دهد می   انجام  را  تطابق  این  خداوند   آن  طریق   از  که  است  پراهمیتی  گذرگاه  دعا.  دهد می  پاسخ  کند،می   تقدیس

 .کنیم  آغاز را عیسی  به شدنشبیه  و بیشتر بیشتر  چه هر ما

 شبانی  دعاي احیاء

  براي   خداوند   که  دارد  وجود  طرق دعا نیز  اما  شود،می   محسوب  مسیحی  زندگی  در  ضرورت  یک  شخصی  دعا  اگرچه
  گفته  سخن عبادت  يخانه  عنوانبه  خویش  پدر يخانه  از خاص  طوره ب عیسی. است کرده   عطا مسیحیان  به  کمک
  توسط   که   دعایی   - است  شبانی  دعاي   رفتن   میان  از   آمریکایی،  مسیحیت  در   هامصیبت  ترینبزرگ   از   یکی.  است
دعاي جمعی یک عنصر ضروري    سال،  صدها  براي  .شودمی  انجام  خداوند   روز  پرستش  طی   در   افراد  از  نیابت  به  شبان

  شده   جایگزین  موسیقی   به  بیشتري   زمان   یافتن  اختصاص   با   دعا  این  امروزه، .  بود  پروتستان  کلیساهايدر پرستش 
 . شودمی  در پرستش جمعی دعاي  به اندکی توجه. است

  که   دارد  وجود  آیند می   گردهم  جمعی   پرستش  براي  کههنگامی   خداوند،  قوم   براي   روحانی  نظر  از  سودمند   چیزي
  به .  کند   دیدار  خاص   ايشیوه   به   خویش   مردم   با   که   است  داده   وعده   خداوند .  شودنمی  یافت  دیگري   جاي   هیچ   در

  کتاب   شخصی   خواندن   که   گونههمان .  رودمی   شمار  به  جمعی  پرستش  در   مهم  عنصري   دعا  که   است  دلیل   همین
برکت    تواند جاينمی   نیز  شخصی   دعاي   شود،نمی   خداوند   کالم ي  موعظه   در   فیض   ابزار   دریافت  جایگزین  مقدس 
  مسیح  سفیر  عنوان  به  حاضر، افراد  از نیابت  به او کند،می خادم دعا کههنگامی . را بگیرد یکشنبه  روز  جمعی  دعاي
به آسمان و به حضور    آنها  دعاي  کهحالی   در  شوند می   یگانه   یکدیگر  با  افراد  هايقلب  صدا،  یک  با.  گوید می   سخن

 .شودخداوند بلند کرده می 
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  کنند،می   دعا  روزمره  زندگی  در   کمی  تعداد  که  بگوید   درست  رایل  اگر .  دانممی   بزرگ   برکت   یک  را   شبانی  دعاي   من
  را   خود   ، جمعی  پرستش   در. کند می   عطا   شویممی   جمع دعا براي   که هنگامی   ما   به   خداوند   که کنید   فکر   کمکی   به 
  خادم   توسط   که   همچنان  دهیممی   پیوند   یکدیگر  به  را  خود  هايقلب   دعا  در  و  کنیممی   رها  زندگی   يمشغله   از

  ، ستودن ملکوت خداوند   در  گناهان،  اعتراف  در   مناسب،  ستایشی   در   را   ما  شبان.  شویممی   هدایت   خداوند   يبرگزیده 
  هاي دعا  تا  است  آماده  خداوند .  کند می   هدایت  کلیسا،  خاص  نیازهاي  در  و  خداوند،  خوب  هدایاي  براي   اريزشکرگ  در

 کلیساهاي  اگر.  است  پرستش  هايبخش  ترینپر برکت   از  یکی  جمعی  دعاي.  بشنود  ،م خودخاد  طریق  از  را  بندگانش
در نظر    شبانی  دعاي  برايباید جایگاه مناسبی    باشند،  داشته   انجیل  خدمت  در   بیشتري  تاثیرگذاري  بخواهند   ما

 .بگیرند 

  براي   است  ابزاري   دعا.  است  عطا کرده   مسیحعیسی   به   دارانایمان   به   خداوند   که   است  برکاتی   ترین عظیم   از   یکی   دعا
  یاد   زیرا   کنیم نمی   دعا  باید   که   آنچنان   شاید .  اید شده   آفریده  آن   براي   که   گونه همان   خود   خداي  از   شما  بردن لذت

  این   از  شما  دارد  تمایل  او  بگویید؛   سخن  خود  خداي  با.  ببریم  لذت  باید،  که  طورآن  دعا  در   خداوند   از  تا  ایمنگرفته 
  پطرس   اول(  ".کند می   فکر  شما  براي   او  که  زیرا  گذارید،  وا  وي   به   را  خود   يهاندیش  تمام   و " .ببرید   لذت  مشارکت

  چه ). 129 هایدلبرگ ( کنید می  دعا  آن طلب در   که آنچه  از  بیشتر  یقینا کند می  گوش  شما دعاي  به  خداوند ). 7:5
  دوش   بر  که   باري   هرو    ستایش  هر .  کرد  عرضه   خویش  پسر  انجیل   در   شما  به   را   خود  که   ، اوايبخشنده  خداوند 
  اجابت خواهد نمود.   ما را  يدعاخدایی که    ست،خدا  او  زیرا  باشید،  او  منتظر   و  برده   خویش  خداي  نزد   در دعا  دارید،

 ). 9:6 مزمور (

 

  ، باشد می   کالیفرنیا  اسکوندیدوي  در   اسکوندیدو  یونایتد   يیافتهصالح ا  کلیساي   شبان   گوردون  جی   کریستوفر   کشیش
 .است Abounding Grace یی رادیو  يبرنامه  يبرجسته  معلم   يو

 

 منتشر شده است.   تاكبل ی تمقاله در مجله  نیا
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