
 

 خواهران و برادران عزیز ،

این یکشنبه از ما می خواهد که این کار را انجام ! دعاکنید( پنجمین یکشنبه بعد از عید پاک)روگیت است 

 .دهیم

کسانی جزء آیا شما جزء آن دسته از افرادی هستید که به راحتی دعا می کنید؟ یا وضعیت شما چطور است؟ 

در واقع دعا چگونه کار می کند؟  برای چه باید دعا : هستید که زمان سختی برای پرسش از خودشان دارند

آیا دعا چیزی به همراه دارد؟ اگر شما یکی ازافراد گروه آخرهستید : چه باید به خدا بگویم؟ و به هر حالکنم؟ 

االتی را از عیسی داشتند ، زیرا عیسی سعی می من می توانم به شما اطمینان دهم که جوانان قبالً چنین سؤ

 : بگوید و این همان چیزی است که او باید . کند در خطبه کوه ، به آنها پاسخ دهد

 ۵۵تا  ۵آیات  ۶روخوانی متی باب 

ها  های کوچه و چون عبادت کنی، مانند ریاکاران مباش زیرا خوش دارند که در کنایس و گوشه  ۵
 .اند گویم اجر خود را تحصیل نموده هرآینه به شما می. تا مردم ایشان را ببینند ایستاده، نماز گذارند

لیکن تو چون عبادت کنی، به حجره خود داخل شو و در را بسته، پدر خود را که در نهان است   ۶
 .بیِن تو، تورا آشکارا جزا خواهد داد عبادت نما؛ و پدر نهان

سبب زیاد گفتن  برند که به کرار باطل مکنید زیرا ایشان گمان میها ت و چون عبادت کنید، مانند اّمت  ۷
 .شوند مستجاب می

 .داند پیش از آنکه از او سؤال کنید پس مثل ایشان مباشید زیرا که پدر شما حاجات شما را می  ۸

 .پس شما به اینطور دعا کنید، ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقّدس باد  ۹

 .ارادهٔ تو چنانکه در آسمان است، بر زمین نیز کرده شود .ملکوت تو بیاید  ۰۱

 .نان کفاف ما را امروز به ما بده  ۰۰

 .بخشیم و قرضهای ما را ببخش چنانکه ما نیز قرضداران خود را می  ۰۱

زیرا ملکوت و قّوت و جالل تا . و ما را در آزمایش میاور، بلکه از شریر ما را رهایی ده  ۰۱
 .تو است، آمینابداآلباد از آن 

 .زیرا هرگاه تقصیرات مردم را بدیشان بیامرزید، پدر آسمانی شما، شما را نیز خواهد آمرزید  ۰۱

 .اّما اگر تقصیرهای مردم را نیامرزید، پدر شما هم تقصیرهای شما را نخواهد آمرزید  ۰۵

 

او به جانشینان جالب است که : اول از همه ، عیسی دستورات روشنی در مورد نحوه دعا می دهد
هنگام دعا کردن ، بیشتر باید از . نمیدهد یا در مورد رفتن ما به کلیسا را -خود پیروی دعا در کنیسه 

در ابتدا تعجب . اما نه برای خودمان ، دعا میکنیم. عموم و جمع مردم دوری کنیم ، در مکانی آرام
 .کنیم خوانی دعا دعا مراسم زمان طوالنی در آور است ، اما من از آن نمی خوانم که نباید



چرا دعا می کنیم؟ آیا ما این : من فکر می کنم مسیح در اینجا نگرش درونی ما را هدف گرفته است
یا آیا ما کار را انجام می دهیم تا در برابر افراد خوب و متدین قرار بگیریم تا به خوبی دیده شویم؟ 

 نی درونی است؟ دعا می کنیم زیرا ارتباط با خدا برای ما یک نگرا

 

در یک  -" پاداش خواهد داشت"من همچنین در این زمینه جالب می دانم که نماز به عنوان چیزی 
 . مورد توسط مردم ، در مورد دیگر توسط خدا دادده می شود

 

و سپس این ایده روشن می شود که بسیاری از کلمات می توانند بر پاسخ دادن بر یک دعا تأثیر گذار 
کوتاه و واضح دستور روز است و برای پاسخ به این سؤال که باید چه چیزی را دعا : بنابراین. باشند

را همراهی  کنیم ، که مسیحیان از آن زمان تاکنون ، در همه مکان ها و در همه شرایط ممکن ما
 (: اگر شما یکی از خواننده های تولدت مبارک نیستید)اخیراً حتی هنگام شستن دست ها  -کرده اند

 

  :به همین دلیل باید مثل این دعا کنید

 !ای پدرما که در آسمانی 

 !بله، بفرمایید

 چی؟

ا : بنابراین! پدر آسمانی ما ای:تو با من تماس گرفتی.  من فکر کردم تو می خواهی با من صحبت کنی
  !می زنیدشما مثل یک زن فریاد ! من اینجاهستم

 ! اوه ، شما می توانید مادر نیز مرا بخوانید

 !ای پدر ما که درآسمانی: اما این بدان معنا است

اما شما واقعاً خیلی خوب می ! فکر می کنید اگر عیسی مسیح اینگونه آموزش می داد ، چه می شد
برای من همیشه مهم بود که . ن نه زن هستم و نه مرد و به هر حال تمایلی به ارتکاب ندارمدانید که م

به عنوان کسی که شما را دوست دارد ، به عنوان : شما مرا همانطور که عیسی مرا می دید ، ببینم
 .کسی که از شما مراقبت می کند

در به ویژه ما راما ،  آسمانیبلکه پدرمن  آسمانیپدر: بله ، و این خوب است که به معنای آن نیست
اما با  اگر در گوشه ای آرام دعا کنیم ، ما فقط با تو ارتباط نداریم ،. قرار می دهد وکنار هم اجتماع

 : اما اینجا. همه کسانی که مثل آن دعا می کنند

 نام تو تقدیس می شود

آیا : ، چه کسی اکنون باید نام تو را تقدیس کنداز خودم پرسیده ام همیشه : از کجا تو را االن پیدا کردم
 باید از تو بخواهیم خودت نام خودت را تقدیس کنی  یا باید ما این کار را انجام دهیم؟



 

 شما چه فکر میکنید؟ 

که ما ازتو می خواهیم نام خود را بزرگ : خوب ، من فکر می کنم این می تواند به هر دو معنا باشد
و ما همچنین می توانیم با بیان این مطلب که هیچ نام . خدا هستی درمی یابد که توکنی ، که همه دنیا 

نه یک شرکت و نه یک باشگاه فوتبال ، : دیگری برای ما مقدس نیست باید در این امر سهیم باشیم
 .یک مهمانی و یک ستاره

که من اطمینان شما می توانید اعتماد کنید . ملکوت تو بیاید  :در اصل مانند قسمت بعدی دعا
شاید برای شما . می دهم که پادشاهی صلح و عدالت و عشق بر زمین غلبه خواهد کرد

ما درست در وسط این روند تحول قرار : چندان مشخص نباشد ، اما در میان ما گفت
 . بنابراین ، اگر مطابق آن عمل کنید ، مطمئناً ضرری نخواهد داشت. داریم

 به همسایه و دشمن خود اینست که عیسی به ما چه چیزی آموخت؟بنابراین منظور تو از عشق 

مواظب جایی باشید که در آن برای عشق ، صلح و عدالت و رضایت  قرار دارید ، که از آن . دقیقا
 . خیلی  برنده شده اند

: بسیاری فکر می کنند بله. آنگاه احتماالً در همان جهت پیش می رود -اراده تو اتفاق خواهد افتاد

و اگر این کار نیفتد ، پرهیزگاران می . من دعا می کنم و بعد آنچه را که می خواهم دریافت می کنم
 !"من می دانستم که نماز کار نمی کند: "و کمتر تقوا" من کار اشتباهی کردم: "گویند

است را عیسی این را فهمید ، به همین دلیل این درخو. اینگونه دعاخواندن که اتفاق بیفتد عمل نمی کند
 .شاید مهمترین درخواست دعا باشد. درج كرد

دعا  جتسیمانی من همیشه باید به خاطر داشته باشم که چگونه عیسی اندکی قبل از دستگیری ، در باغ
اگر این را در  «. بگذار این جام از من بگذرد؛ هر چند نه به خواست من، بلكه به اراده تو»  :کرد

خودم را به دست تو می : دعا کردن به معنای. داشته باشم ، این سه کلمه واقعاً سخت است ذهن 
 .آن از قبل اعتماد زیادی کرده است. سپارم

شما می توانید اعتماد کنید که من نیز شما . بله ، اما همانطور که می دانید اعتقاد به معنای اعتماد است
 .ین که مسیر شما به زندگی ختم می شودرا در مسیرهای دشوار همراهی می کنم و ا

 که در واقع ما را در وسط  درخواست بعدی قرار داد

 :به دست آورده ایم( قسمت بعدی دعا)کاری که ما واقعاً انجام می دهیم قباًل در وسط درخواست بعدی 

  در واقع چه کسی گرسنه است؟ .نان کفاف ما را امروز به ما بده 

 



اراده تو اتفاق  .ملکوت تو بیاید :شما را به آنچه قباًل دعا کرده اید ، ارجاع دهممن می خواهم دوباره 
 آیا قباًل فراموش شده است؟ . خواهد افتاد

شما قطعاً می خواهید همه راضی باشند ، درست است؟ عیسی به شما گفت پدر شما قبل . من نمی فهمم
م که شما به غذا و آب تازه ، تمیز و ازدعا کردن  از او می داند که چه چیزاست ، من می دان

شما هم به عشق احتیاج دارید و من می خواهم همه این موارد . چیزهایی برای پوشیدن احتیاج دارید
 .تنها مشکل این است که شما اعتماد ندارید که در صورت نیاز آن را بدست آورید. را به شما بدهم

دی به من بگویی که آنها به اندازه کافی به تو اعتماد منظورت االن گرسنه اند ؟ آیا االن می خواهی ج
 ندارند ، غذای کافی برای خوردن ندارند؟

 .نه ، من می گویم که شما که به اندازه کافی غذا می خورید اعتماد کافی ندارید

 منظورت چیست؟

برای دیگران باقی اگر تعداد کمی بخواهند جمع کنند ، دیگر چیزی : ببینیدشما دوباره توانستید آن را 
است وقتی که به طور ناگهانی آرد دیگری در قفسه های سوپرمارکت  که چگونه بعد دیدید. نمی ماند

برای همه کافی است ، اما اگر چند نفر همه : اصواًل گرسنگی در جهان فرقی نمی کند. ها وجود ندارد
بگیرند ، کمتر یا چیزی برای چیز را نگه دارند و چیزی را بیش از آنچه نیاز دارند در اختیار 

فقط آن را کمتر متوجه می شوید زیرا در غیر این صورت قفسه های . دیگران باقی نخواهد ماند
 .موجود در سوپر مارکت شما خالی نیست

قبالً می توانم ببینم که حتی درخواست نان روزانه به من . حق با شماست : خوب ، اعتراف می کنم
در درخواست . کردن به معنای قرار دادن دستان شما در دامان شما نیستیادآوری می کند که دعا 

و قرضهای ما را ببخش چنانکه ما نیز قرضداران خود را  :بعدی این حتی واضح تر می شود
 .بخشیم می

و من فقط این را به . بله ، شما نیز اگر از من طلب بخشش کنید باید مایل باشید دیگران را ببخشید
اگر آنچه را که شخص دیگری با شما . نمی گویم ، بلکه به خاطر خود شما نیز هستمخاطر دیگران 

شما واقعاً می توانید دوباره آزاد شوید که بتوانید . انجام داده است نگه دارید ، باز هم گرفتار آن هستید
 .ببخشید

وقتی که حاضر درست است ، این یک فکر جالب است که نه تنها به گناه خودم محدود نیستم ، بلکه 
 .اما بعضی اوقات کار ساده ای نیست. نیستم آنها را ببخشم ، مقصر هستم

 .هیچ کس نگفت که راه یک شخص مسیحی آسان است

 و ما را در آزمایش میاور، بلکه  :نه ، در غیر این صورت درخواست بعدی به سختی الزم نبود        
      .شریر ما را رهایی ده از       



دعا از این دنیا خاموش نمی شود بلکه شما را درست در میانه آن قرار : باید یک چیز را بفهمیدشما 
 .وجود دارد نیز و بله ، شر در این دنیا وجود دارد و وسوسه های بسیاری. می دهد

مثالً احتکار به جای اعتماد کردن در جایی که همه چیزبه اندازه کافی برای همه وجود دارد؟ با توجه 
 ه زندگی بیش از آنچه من نیاز دارم؟ ب

مثاًل بله اما فکر می کنم اگر به صراحت و صادقانه در مورد آن فکر کنید ، خیلی راحت می توانید 
 .بفهمید که به کجا وسوسه شده اید به جای آن که در ذهن شماوجود داشته باشم ، راه خود را طی کنید

 این وسوسه سوق ندهید؟ چه می شود اگر ازتو بخواهیم ما را به سمت

سپس من در آنجا خواهم بود تا شما را در انجام وصیت خود یاری كنم ، خدمت به آمدن پادشاهی من 
 .و در نتیجه نام من تقدیس كنم

 . زیرا ملکوت و قّوت و جالل تا ابداآلباد از آن تو است

 .خوب که شما آن را از این راه می بینید

م که تمام امپراتوری های این جهان ، همه قدرتمندان و قدرتمندان این بله ، من می دانم که می دان
 .جهان محدودیت های خود را در امپراتوری و قدرت شما دارند

این به ما می آموزد که وقتی کلمات کم داریم می توانیم دعا . به ما یاد می دهد که دعا کنیم: پدر ما
یک دعا ، من آن را درک می کنم ، مانند یک فروشگاه . کنیماین به ما می آموزد که چگونه دعا . کنیم

دعا به معنای . من فقط آرزوهایم را ارسال می کنم و فردا تحویل می گیرم: اینترنتی کار نمی کند
ارتباط با خدا ، باز کردن قلبهای ما به سوی او ، ریختن آن در مقابل اوست و به او اجازه می دهیم تا 

 .پدر ما می خواهد در این زمینه به ما کمک کند. داریم برای راهش پر کنیم آن را از آنچه نیاز

 :و در آخر ، من می خواهم با شما دعا کنم

 ،عیسی برادر ما

 .به ما یاد بده که دعا کنیم

 فقط به ما یاد نده که صحبت کنیم،

 بلکه وقتی حرف کمتری برای گفتن داریم ،

 .سکوت کنیم 

 سکوت کنید و صبر کنید،

 .آمین                 .تا اینکه تو را در سکوت بشنویم


