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  دعا

  دهد خدا چگونه پاسخ مي

  
  

در اين .  درودها در نام خداوند و منجي ما عيسي مسيح    
سري از درسها اعتقادات اساسي مسيحيان، براي شما عزيزان تشريح 

اهي صحيحي از تعاليم هدف از اين درسها اين است كه شما آگ.  شود مي
كنيم  در اين درس مبحث جديدي را شروع مي.  عمدة كتاب مقدس بيابيد

  .لطفاً به دنبالة اين درس توجه كنيد.  كه دعا نام دارد
  

  دعا، مزيتي بزرگ

توانند به  اند مي كساني كه از راه ايمان با مسيح متحد شده    
د و براي احتياجات منظور پرستش و گفتگو، مستقيماً به حضور خدا برون

توانند  اران به مسيح ميد ايمانبه اين ترتيب .  خود و ديگران دعا كنند
.  هاي زميني و بطور مستقيم به حضور خدا بروند و دعا كنند بدون واسطه

يقين ...  ": عيسي مسيح قبل از مرگ خود، به شاگردانش چنين فرمود
انجيل يوحنا  (" خواهد دادبدانيد كه هر چه بنام من از پدر بخواهيد به ما

  ).23فصل شانزدهم، آية 
توانيم هر تقاضايي را در نام عيسي با پدر  بر اساس اين وعده، ما مي

تواند  از آنجايي كه خدا قادر مطلق است او مي.  آسماني در ميان بگذاريم
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پس خوب است بدون .  درخواستهاي كوچك يا بزرگ ما را مستجاب كند
زرگي تقاضاي خود، آن را در نام عيسي با پدر توجه به كوچكي يا ب

  .آسمانيمان در ميان بگذاريم
  

  دهد خدا چگونه پاسخ مي

صورت .  دهد خدا به سه صورت به تقاضاي ما پاسخ مي    
دهد و فوراً درخواست  اول اين است كه او به تقاضاي ما پاسخ مثبت مي

 ما پاسخ صورت دوم اين است كه او به تقاضاي.  شود ما مستجاب مي
ايم انجام  دهد اما الزم است كه مدتي صبركنيم تا آنچه كه خواسته مثبت مي

و باالخره صورت سوم اين است كه خدا به تقاضاي ما جواب .  بشود
  .ايم با ارادة او هماهنگ نبوده است دهد چون آنچه كه خواسته منفي مي
 بدهيم تا هايي را از كتاب مقدس به شما ارائه خواهيم نمونه حاال مي

اران پاسخ د ايمانمشاهده كنيد كه خدا به صورتهاي مختلف به درخواست 
  .دهد مي
  

، در فصل پاسخ مثبت و مستجاب شدن فوري تقاضا    
موضوع از اين قرار .  شود  ديده مي31 تا 23چهارم اعمال رسوالن، آيات 

ة بود كه روساي قوم يهود به شاگردان عيسي اخطار كرده بودند كه دربار
اران بطور متحد به دعا د ايمانآنگاه !  عيسي با كسي صحبت نكنند

يعني (به محض اينكه اين دو شاگرد ": فرمايد كالم خدا مي.  پرداختند
از آنجا مرخص شدند پيش دوستان خود بازگشتند و ) پطرس و يوحنا

.  چيزهايي را كه سران كاهنان و مشايخ به آنان گفته بودند بازگو كردند
اي ": آنان باخبر شدند، همه با هم به درگاه خدا دعا كردند و گفتندوقتي 
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اعمال ("پروردگار، خالق آسمان و زمين و دريا و آنچه در آنها هست، 
 نوشته شده است 31-29سپس در آيات ).  24-23فصل چهارم، آيات 

اكنون اي خداوند تهديدات آنان را مالحظه فرما و بندگانت را ": كه
دست خود را به جهت .  تا پيام ترا با شهامت بيان كنندتواناگردان 

شفادادن و جاري ساختن آيات و معجزاتي كه بنام بندة مقدس تو عيسي 
هنگاميكه دعايشان به پايان رسيد ساختمان محل .  گيرد دراز كن انجام مي

القدس پرگشتند و كالم خدا را با  اجتماع آنان به لرزه درآمد و همه از روح
  ."كردند بيان ميشهامت 

بينيم كه خدمتگزاران خدا تحت فشار تهديدها و در شرايطي نامساعد  مي
اران متحداً دعا كردند تقاضاي آنان اين نبود كه د ايمانوقتي .  بردند بسر مي

مخالفينشان نابود بشوند يا هر طور شده از مشكالتي كه داشتند خالصي 
 توانا بشوند و پيام خدا را با آنها به درگاه خدا دعا كردند كه.  بيابند

شود چون با ارادة  اين قبيل دعاها حتماً مستجاب مي.  شهامت بيان كنند
اران در فكر راحتي و آسايش خود نبودند د ايمانآن .  خدا هماهنگي دارد

خواستند از مسئوليتي كه در مورد انتشار مژدة نجات برعهده داشتند  و نمي
واستند پيغام خدا را با دليري بيان كنند تا خ آنها مي.  شانه خالي كنند

طلبيدند بلكه در  پس آنها نفع خود را نمي.  ملكوت خدا گسترش بيابد
ضمناً آنها از ضعف خود با خبر بودند .  فكر پيشرفت ملكوت خدا بودند

آنها .  دانستند كه در آن شرايط نامساعد به قدرت خدا نياز دارند و مي
آن .  د كه مأموريت خود را به خوبي انجام بدهندخواستند توانا بشون مي

اران همچنين درخواست كردند كه خدا از طريق شفا و آيات و د ايمان
بر اساس كالم خدا بعد از اين دعا آنها .  معجزات پيغامشان را تصديق كند

القدس پرشدند و روح خدا به آنان قدرت بخشيد كه كالم خدا را  از روح
جالب است كه حتي محلي كه در آن جمع شده .  با شهامت بيان كنند
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اران را بالفاصله د ايمانبه اين ترتيب خدا دعاي آن !  بودند به لرزه درآمد
مستجاب كرد و به آنان اطمينان بخشيد كه قدرت الزم را براي انجام 

خوشبختانه امروز هم خدا قدرت الزم را به كساني كه .  مأموريت دارند
كند چون او مايل است  ت را اعالم كنند عطا ميخواهند مژدة نجا مي

اري صميمانه دعا كند كه د ايمانخوب است هر .  ملكوتش گسترش بيابد
خدا توانايي الزم را به او ببخشد تا پيغام خدا را با دليري براي ديگران 

  .بيان كند
، پاسخ مثبت و مستجاب شدن تقاضا بعد از گذشت مدتي    

گفتيم كه ممكن است خدا به درخواست .  شود يدر زندگي ابراهيم ديده م
ما جواب مثبت بدهد ولي الزم باشد كه مدتي صبركنيم تا آنچه كه 

بعضي وقتها درخواست ما از خدا طوري است .  ايم انجام بشود خواسته
آيا خدا مردم را به زور .  كه در عملي شدن آن ديگران هم نقش دارند

نه، !  ام بدهند تا درخواست ما عملي بشود؟كند كه ارادة او را انج وادار مي
كند، بلكه با صبر و حوصله در  خدا ارادة خود را بر مردم تحميل نمي

كند تا خودشان حاضر بشوند ارادة او را انجام بدهند،  زندگي آنها كار مي
به اين ترتيب بعضي وقتها با وجود اينكه پاسخ خدا به درخواست ما مثبت 

و اما .  ي صبر كنيم تا تقاضاي ما عملي بشوداست بايستي مدت زمان
زندگي ابراهيم در رابطه با اين مطلب كه با وجود مثبت بودن پاسخ خدا، 

ابراهيم در حدود دو هزار .  شود تقاضا بعد از گذشت مدتي مستجاب مي
به موجب كتاب .  كرد سال قبل از ميالد مسيح در اين جهان زندگي مي

برد خدا به او فرمود كه  ورِ كلدانيان بسر ميمقدس هنگامي كه در شهر ا
خواست خدا اين بود كه ابراهيم در سرزمين .  محل تولدش را ترك كند

كنعان زندگي كند اما ابراهيم بعد از ترك نمودن وطن خود مدتي در شهر 
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باالخره او در سن هفتاد و پنج سالگي حران را ترك كرد .  حران بسر برد
كثير داده  ا به ابراهيم وعده داده بود كه به او قومي خد.  و راهي كنعان شد

ديگر اينكه ابراهيم را بركت داده و نام او .  و آنان ملتي بزرگ خواهند شد
مشهور و معروف خواهد شد خدا همچنين وعده داده بود كه از ابراهيم 
همة ملتها را بركت خواهد داد، و البته اين وعده اشاره دارد به تولد مسيح 

ها را در اور كلدانيان به ابراهيم    خدا اين وعده.   نسل ابراهيم و اسحقاز
ها، بعد از آنكه ابراهيم وارد سرزمين كنعان  داده بود اما با وجود اين وعده

در فصل .  كرد هنوز بدون فرزند بود شد و ده سال در آنجا زندگي مي
اي ...": هيم فرمودخوانيم كه خدا در رويا به ابرا پانزدهم كتاب پيدايش مي

ابرام گفت اي خداوند .  ابرام مترس من سپر تو هستم و اجر بسيار عظيم
ام اين العاذار    روم و مختار خانه اوالد مي يهوه، مرا چه خواهي داد و من بي

زادم وارث من  و ابرام گفت اينك مرا نسلي ندادي و خانه.  دمشقي است
رسيده گفت اين وارث تو در ساعت كالم خداوند به وي در .  است

 ".آيد وارث تو خواهد بود  نخواهد بود بلكه كسي كه از صلب تو در
  )4 تا 1پيدايش فصل پانزدهم آيات (

در اينجا خدا بر اساس آنچه كه قبالً يعني در فصل دوازدهم پيدايش وعده 
داده بود به ابراهيم اطمينان بخشيد كه وارث او شخصي از صلب يا بدن 

اما بايد در نظر داشته باشيم كه تا تولد اسحق هنوز .  هد بودخودش خوا
حدود پانزده سال باقيمانده بود، پس ابراهيم بايد پانزده سال ديگر هم صبر 

شود گفت كه از زمان وارد شدن ابراهيم به سرزمين  در واقع مي!  كرد مي
ول كنعان تا وقتي كه پسر او اسحق بدنيا آمد حدوداً بيست و پنج سال ط

جالب است كه در رسالة پولس رسول به روميان فصل چهارم، آية .  كشيد
 ذكر شده است كه ايمان ابراهيم در طول اين سالها نه فقط ضعيف 20

خواست كه اوالد داشته باشد و  ابراهيم مي.  گرديد نشد بلكه قويتر مي
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دانيم كه سالها طول كشيد تا تقاضاي او  اما مي.  صاحب اوالد نيز شد
 5بر اساس فصل بيست و يكم كتاب پيدايش آية .  مستجاب گرديد

  ."وقتي اسحق متولد شد ابراهيم صد ساله بود"
جواب  ارد ايمانخدا ممكن است به تقاضاي و باالخره،     

در رسالة دوم .  شود ، و اين در زندگي پولس رسول ديده ميمنفي بدهد
:  نوشته شده است كه چنين9 و 7پولس به قرنتيان فصل دوازدهم، آيات 

ام مغرور نشوم    اي كه ديده براي اينكه بخاطر مكاشفات فوق العاده...  "
ناخوشي جسماني دردناكي به من داده شد كه مانند قاصدي از طرف 

سه بار از خداوند درخواست كردم .  شيطان مرا بكوبد تا زياد مغرور نشوم
من گفت فيض من براي تو كه آن را از من دور سازد، اما او در جواب به 

  ".گردد كافي است، زيرا قدرت من در ضعف تو كامل مي
بينيم كه پولس رسول سه بار از خداوند درخواست كرد كه مشكل  مي

جسماني او را برطرف كند اما پاسخ خداوند منفي بود چون در واقع 
از آنجايي كه ناخوشي جسماني پولس به !  تقاضاي پولس به نفع او نبود

ور فروتن نگهداشتن او به او داده شده بود و در واقع براي او مفيد بود منظ
بايد توجه داشته باشيم كه .  خداوند به درخواست پولس جواب منفي داد

خداوند نه فقط بطور روشن به پولس جواب منفي داد بلكه علت را نيز 
توان نتيجه گرفت كه پاسخ روشن خدا به  پس مي.  براي او بيان كرد

البته اوقاتي هم هست كه .  اران، ممكن است مثبت يا منفي باشدد ماناي
گذارد اما بخاطر  ار تقاضاي خود را در دعا با خدا در ميان ميد ايمان

د بررسي خود را در اين بع خشب در.  دهد داليلي خدا به او پاسخي نمي
ار را بدون پاسخ د ايمانكنيم كه چرا خدا درخواست  زمينه آغاز مي

  !گذارد مي
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  :خاتمه

 با شما خوانندة حقجو  خواهيم كمي در پايان اين درس مي    
خداي حقيقي پسر يگانة روحاني .  دربارة اين موضوع صحبت كنيم كه

خود عيسي را به جهان فرستاد تا از طريق مرگ و زنده شدن دوبارة خود 
رد و او بخاطر گناهان شما م.  رستگاري را براي انسان گناهكار فراهم كند

.  تواند شما را رستگار كند دوباره زنده شد و چون اكنون زنده است مي
شويد كه در اينصورت شما هم با  اگر قلباً به او ايمان بياوريد رستگار مي

كساني كه با خداي حقيقي رابطه .  خداي حقيقي رابطه خواهيد داشت
نند و در دعا توانند همانند فرزندان با پدر آسماني خود گفتگو ك دارند مي

  .براي خود و ديگران از او ياري بطلبيد


