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  دعا

  )1قسمت (دهد  وقتي خدا جواب نمي

  

از اينكه در .  درودهاي مجدد در نام خداوند ما عيسي مسيح    

توانيم اعتقادات اساسي مسيحيان را تشريح كنيم، از  اين سري از درس مي

دعا را آغاز كرديم و ديديم در درس گذشته مبحث .  خداوند سپاسگزاريم

  .  دهد اران به مسيح پاسخ ميد ايمانكه خدا به سه صورت به تقاضاهاي 

  

 خ مثبت و مستجاب شدن فوري تقاضا،پاس •

 ،تجاب شدن تقاضا بعد از گذشت مدتيپاسخ مثبت و مس •

 .و باالخره پاسخ منفي •

  !كند  پاسخي از خدا دريافت نميار اصالًد ايماناما اوقاتي هم هست كه 

ار با وجود اينكه تقاضاي خود را در دعا با د ايمانمنظورمان اين است كه 

ببينيم چه داليلي .  كند گذارد جوابي از خدا دريافت نمي خدا در ميان مي

  .گذارد ار را بدون جواب ميد ايمانوجود دارد كه خدا درخواست 

  

  دهد؟ واب مرا نميجچرا خدا 

يل مختلف وجود دارد كه در كتاب مقدس حداقل يازده دل    

ار را بدون د ايمانتوان فهميد كه چرا خدا درخواست  با توجه به آنها مي

  .گذارد پاسخ مي
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   وجود بت در دل-1

بر اساس كتاب مقدس وجود بت در دل، يكي از گناهاني     

در .  ار را بدون جواب گذاردد ايمانشود خدا دعاي  است كه باعث مي

و " اينطور نوشته شده است 3-1، آيات حزقيال نبي فصل چهاردهم

كساني چند از مشايخ اسراييل نزد من آمده پيش رويم نشستند، آنگاه كالم 

اي پسر انسان اين اشخاص بتهاي ": خداوند به من نازل شده گفت

خويش را در دلهاي خود جاي دادند و سنگ مصادم گناه خويش را پيش 

  "لت نمايند؟روي خود نهادند پس آيا ايشان از من مسئ

ار را د ايمانشود كه خدا دعاي  از آنجائيكه وجود بت در دل باعث مي

بدون جواب بگذارد بهتر است توضيح بدهيم كه مقصود از وجود بت در 

يقيناً خدا مايل است جايگاه اول را در قلب و .  ار چيستد ايماندل 

اما .  ستار اد ايمانار داشته باشد چون او صاحب و مالك د ايمانزندگي 

متاسفانه گاهي اوقات، اشخاص يا چيزهاي مختلف جايگاه خدا را در 

كنند و مثل اين است كه آنها از خدا مهمتر  ار اشغال ميد ايمانقلب 

شوهر يا زن، فرزندان يا خويشاوندان، دوستان يا اشخاص ديگر !  شوند مي

 پول، بعالوه.  ار اشغال كنندد ايمانممكن است جايگاه خدا را در دل 

اموال، شغل و چيزهاي ديگر ممكن است سبب بشوند كه خدا جايگاه 

پس هر كس يا هر چيز كه جايگاه .  ار نداشته باشدد ايماناول را در دل 

  .ارد ايمانار تصاحب كند در واقع بتي است در دل د ايمانخدا را در قلب 

خاص اگر شما برادر يا خواهر مسيحي، جايگاه خدا را در دل خود به اش

ايد، بهتر است هر چه زودتر حق تقدم را به خدا  يا چيزهاي ديگري داده

 اين در غير.  واگذار كنيد تا او جايگاه اول را در قلب شما داشته باشد

  .صورت انتظار نداشته باشيد كه خدا به دعا شما پاسخ بدهد
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  وجود گناه دانسته در قلب-2

جواب  ي بييكي ديگر از داليلي كه در كتاب مقدس برا    

شود اين است كه گناه دانسته در قلب  ار يافت ميد ايمانماندن دعاي 

 نوشته شده 18در مزمور شصت و ششم، آية .  ار وجود داشته باشدد ايمان

داشتم، خداوند مرا  اگر بدي را در دل خود منظور مي"است كه 

ته  نوش2-1  همچنين در اشعياء نبي فصل پنجاه و نهم، آيات ".شنيد نمي

هان دست خداوند كوتاه نيست تا نرهاند و گوش او سنگين "شده است 

ليكن خطاياي شما در ميان شما و خداي شما حائل شده .  ني تا نشنود

فرض .  "است و گناهان شما روي او را از شما پوشانيده است تا نشنود

ار خود مرتكب خطايي د ايمانكنيد كه شما نسبت به برادر يا خواهر 

شما با !  ايد  هم به منظور جبران آن، انجام نداده يد و هيچ اقداميا   شده

دانيد مقصر هستيد، به عوض در صدد برآمدن براي جبران،  وجود اينكه مي

آيا در چنين !  آوريد  به عمل نمي دست روي دست گذاشته و هيچ اقدامي

ر ار را جواب بدهد دد ايمانتوان انتظار داشت كه خدا دعاي  شرايطي مي

  !اي در قلب خود دارد؟ ار گناه دانستهد ايمانحالي كه 

  

  انگيزة بد و نادرست-3

توان براي بدون جواب ماندن دعاي  دليل ديگري كه مي    

در رسالة يعقوب فصل .  ار ذكر كرد انگيزة بد و نادرست استد ايمان

اگر از خدا هم بخواهيد ديگر حاجت " نوشته شده است 3چهارم، آية 

شود چون با نيت بد و به منظور ارضاي هوسهاي خود  ده نميشما برآور

  ."طلبيد آن را مي
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ار چيزهايي را به منظور ارضاي هوسهاي خود د ايمانبه اين ترتيب وقتي 

ار د ايمانالبته مقصود اين نيست كه .  شنود طلبد از خدا جوابي نمي مي

ما عيسي نبايد براي برطرف شدن احتياجاتش دعا كند، چون خود خداوند 

نان روزانة ما را امروز به ما "فرمود كه در دعا به پدر آسماني بگوييم 

  )11انجيل متي فصل ششم، آية  (".بده

بايد توجه داشته باشيم كه خدا مايل است احتياجات روزانة ما را رفع كند 

طلبد كه جزو ضروريات زندگي او  ار چيزهايي را ميد ايماناما وقتي 

نظور لذت و خوشي جسماني است جوابي از خدا نيست و صرفاً به م

  .شود شنيده نمي

  

  كينه توزي و نبخشيدن ديگران-4

بينيم كه   مي26-25در انجيل مرقس فصل يازدهم، آيات     

.  ار بدون پاسخ بماندد ايمانشود كه دعاي  نبخشيدن ديگران باعث مي

اگر از ايستيد  وقتي براي دعا مي": عيسي مسيح به شاگردان خود فرمود

كسي شكايتي داريد او را ببخشيد تا پدر آسماني شما هم خطاياي شما را 

اما اگر شما ديگران را نبخشيد پدر آسماني شما هم، خطاياي .  ببخشد

  ".شما را نخواهد بخشيد

كند كه نبايد كينه در دل نگهداريم  كالم خدا بطور واضح براي ما بيان مي

بسياري حاضرند با اين شرط ببخشند .  و يا روح عدم بخشش در ما باشد

اما خداوند و .  كه شخص خطاكار فروتن شده و از آنها عذرخواهي كند

اران خود انتظار دارد كه بدون هيچ شرطي د ايمانمنجي ما عيسي از 

البته بخشيدن ديگران به اين معني نيست كه ما گناه را .  ديگران را ببخشد
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بخشيم و آنها را  نفر داريم اما مردم را مينه، ما از گناه ت!  دانيم جايز مي

  .كنيم محبت مي

شايد گفته بشود كه اين كار نشدني است، ولي كسي كه در مسيح زندگي 

در مورد .  تواند بدون استثناء ديگران را ببخشد كند با كمك او مي مي

بر اساس كالم خدا او .  بخشش ديگران، خود عيسي بهترين نمونه است

 صليب ميخكوب شده بود حتي دشمنان و مصلوب در حالي كه بر

بعداً يكي از پيروان .  كنندگان خود را بخشيد و براي آنها دعاي خير كرد

عيسي بنام استيفان كه اولين شهيد مسيحي محسوب شده است از طريق 

القدس قدرت يافت كه سنگسار كنندگان خود را ببخشد و براي آنان  روح

  .دعاي خير كند

توزي ديگران را ببخشيم و  از ما نيز انتظار دارد كه به عوض كينهيقيناً خدا 

اگر شما برادر يا خواهر مسيحي .  حتي براي دشمنان خود رحمت بطلبيم

كينه در دل خود نگهميداريد و برايتان مشكل است كه ديگران را ببخشيد 

 بايستي با تمام وجود از خدا بطلبيد كه شما را براي انجام ارادة خود كه

  .بخشش ديگران است قادر بسازد

  

  مشكالت در زندگي زناشويي وجود-5

 نوشته شده 7در رسالة اول پطرس رسول فصل سوم، آية     

و شما نيز اي شوهران، بايد رفتارتان با همسرتان هميشه با مالحظه "است 

باشد و چون آنها جنس لطيف هستند و در فيض حيات با شما سهيم و 

ت و احترام با آنها رفتار كنيد مبادا دعاهاي شما باشند با عز شريك مي

  ".مستجاب نشود
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زندگي زناشويي مسيحيان بايد بر اساس استانداردهاي الهي باشد در 

تلخي و تيرگي روابط در .  ماند جواب مي ار بيد ايمانغيراينصورت دعاي 

زند به همين علت  ار با خدا لطمه ميد ايمانزندگي زناشويي، به مشاركت 

شايد .  سران مسيحي بايد با محبت و تفاهم با يكديگر بسر ببرندهم

ها همسر خود را تقصير كار بدانند و بگويند كه او باعث شده است    بعضي

بايد توجه داشته !  كه مشكالت در زندگي زناشويي ما وجود داشته باشد

باشيد كه خدا مايل است شما بدون در نظر گرفتن رفتار شريك زندگيتان 

ايف خود را نسبت به او انجام بدهيد و هميشه با او رفتاري وظ

دهد بلكه  در اينصورت خدا نه فقط بركتتان مي.  خداپسندانه داشته باشيد

  .كند مشكالت موجود در زندگي زناشوييتان را هم برطرف مي

  

  عدم ايمان-6

جواب ماندن دعاي  ايماني دليل ديگري است براي بي بي    

 اينطور نوشته شده است 7-6الة يعقوب فصل اول، آيات در رس.  ارد ايمان

اما او بايد با ايمان بخواهد و در فكر خود شك نداشته باشد، چون آدم "

.  شود شكاك مانند موج دريا است كه در برابر باد رانده و متالطم مي

 در ".چنين شخصي نبايد گمان كند كه از خداوند چيزي خواهد يافت

بينيم كه عيساي خداوند به   مي24دهم، آية انجيل مرقس فصل ياز

گويم يقين بدانيد كه  بنابراين به شما مي": اران خود فرموده استد ايمان

.  "كنيد خواهيد يافت و به شما داده خواهد شد آنچه را كه در دعا طلب مي

توانيم به اهميت نقش ايمان در دعا پي  با توجه به آياتي كه خوانده شد مي

  .ببريم
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گذاريم بايستي ايمان داشته   تقاضايي را در دعا با خدا در ميان ميوقتي

چنانچه با عدم ايمان دعا كنيم مثل اين .  دهد باشيم كه خدا به ما پاسخ مي

است كه انتظار نداريم جوابي از خدا دريافت كنيم، به همين دليل 

چيزي وقتي .  ار بدون پاسخ بماندد ايمانشود كه دعاي  ايماني باعث مي بي

طلبيم كه برخالف ارادة او نيست بايد با ايمان و بدون شك  از خدا مي

ايم به ما عطا  بطلبيم و پيشاپيش يقين داشته باشيم كه آنچه را طلبيده

  .خواهد شد

وجود .  گذارد ار را بدون پاسخ ميد ايمانديديم كه خدا به دالئلي تقاضاي 

بد و نادرست، كينه توزي و بت در دل، وجود گناه دانسته در قلب، انگيزة 

نبخشيدن ديگران، وجود مشكالت در زندگي زناشويي و عدم ايمان 

البته عالوه بر .  ار بدون جواب بماندد ايمانتوانند باعث بشوند دعاي  مي

شش دليلي كه ذكر شد داليل ديگري نيز براي بدون پاسخ ماندن دعاي 

شوند  گري كه باعث مي بعد پنج دليل ديبخشدر .  ار وجود داردد ايمان

عزيز ارائه خواهيم  خوانندةار بدون جواب بماند، را به شما د ايماندعاي 

  .داد

چنانچه شما برادر يا خواهر مسيحي در اثر شنيدن مطالب اين درس 

ايد كه گناه يا گناهاني در زندگيتان هست مثالً رفتار    متوجه شده

 چيزي جاي خدا را در دل شما ايد يا   اي با همسر خود نداشته خداپسندانه

اشغال كرده است و يا اينكه يكي ديگر از داليل ذكر شده به مشاركت شما 

با خدا لطمه وارد نموده است و باعث شده كه خدا به تقاضاي شما 

كار و با اعتماد به  بهتر است هر چه زودتر با قلبي توبه.  پاسخي ندهد

گناهان خود را به خدا اعتراف خوني كه عيسي در راه شما ريخته گناه يا 

اگر ما ...  " نوشته شده است 9در رسالة اول يوحنا فصل اول، آية .  كنيد

توانيم به او اعتماد كنيم زيرا او به حق  به گناهان خود اعتراف نماييم، مي
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از همة خطاهايمان پاك  راآمرزد و ما  كند، او گناهان ما را مي عمل مي

  .آمين . "سازد مي


