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 من از همین امروز می خواهم بیشتر به فکر بچه هایم باشم. 

 من از همین االن می خواهم که بیشتر به  خانواده ام خدمت کنم.

 من می خواهم دیگر بیشتر ورزش کنم.

 می خواهم وزن کم کنم.دیگر من 

 نجیل بخوانم.من می خواهم بیشتر ا

 من می خواهم یک ادم بشارت دهنده فعالی باشم.

وجود ندارد خود خدا می باشد. و این  داریم. ولی چیزی که در این میان اینها ارزوهای مهمی هستند که ما برا ی خودمان

و همچنین ما میل داریم که حقی برای خودمان از میان این ارزوها کسب داریم. موضوع همشیگی ما ادم ها در اینباره می باشد. 

بر می گردد و من در انتها با خودم تنها می مانم. برا همین درانتهای همه این ارزوها فقط موضوع به خود من اینها ، در انتها 

هیچ پیامی برای ما نمی تواند داشته باشد. با صحبت هایی  فقط یک جلوه ای برای ما دارد و خود من باقی می ماند. این کلمه من

نمی اید و دیگر نمی توانم از بهشت صحبت کنم. این صحبت هایی از ان در  می توانم داشته باشم هیچ چیز مهمیکه من از خودم 

به این ارزوها و تخیالت متصل باقی می ماند. و ما در بین این ارزوها  که ما با خودمان داریم ادم را خسته می کند و قلب ما فقط

ما دعا می که چه کار می توانیم بکنیم. فقط سرگردان می شویم. ما به هر سویی با این ارزوها کشیده می شویم و دیگر نمی دانیم 

کنیم و صحبت می کنیم ولی فقط با خودمان . حتی اگر ما خیلی با ایمان بشویم بازهم ما با خودمان طرف حساب هستیم. اینها همه 

ثل مسواک ماین امر ما عمل می کنند.  برای روح یمسکن یک همانندتا اعمالی هستند که ما در طول روز بایستی انجام بدهیم  

پولس در ان زمان در پشت درهای بسته زندان قرار داشت و او امروز قصد دارد که از انجا به ما زدن و شانه زدن می باشند. 

روش جدیدی برای دعا کردن بدهد. او حتما در ان زندان ارزوهای انسانی خودش را هم داشت. او شاید همانند ادم های دیگر  

و شاید او چیزی که با شغلش مرتبط بود را طور دیگری ک زندگی معمولی را ارزو کرده بود. برای خودش یک خانواده و ی

ز همکاران قدیمی اش دریافت می ید هم استرس کمتری اتصور می کرد. او از طرف همکارانش بیشتر پذیرفته می شد. و شا

ما بخواهیم طوری در اینباره به او کنایه بزنیم این  با دیگران نسبت به قدیم داشته است. اگر یشاید هم او رابطه های بهترکرد. 

ای پولس چه طوری  می توانست زندگی تو بهتر بشود؟ من در دعاهای پولس هیچ چیزی را  درباره رنج های او  :می شود که

وانست دعا کند و او در میان ان زندان و زنجیرها ازاد باقی می ماند. او برای ازاد شدن خودش از زندان نمی تحس نمی کنم. 

بلکه او دعا می کند که درهای  قلب انسان ها در همه جا باز شود. و برای همین درها برروی انجیل باز می گردند. و مهمترین 

ارزوی او این است که یک شبانی در میان ما قرار بگیرد. مهمترین چیزی که در این میان وجود خواهد داشت همان دعا کردن 

ت او می باشد. ینمی توانیم ببینیم همان شخص ناین همان راز بزرگ می باشد چیزی که ما با چشم های ما می باشد. دعا کردن؟

ی پنهان شده اند. در عیسی راز دعا کردن هم نهفته شده است. عیسی ما را از زنجیرهای ارزوهایمان یدر او تمام گنج های اگاه

در جاهای دیگری قرار می دهد. و به وسیله عیسی خدا به ما بله می گوید. در که ما را بسته اند رها می سازد. او قلب های ما را 



اعتقاد دارند که در کنار عیسی فرشته هایی هستند که نامه کلوسیان پولس فقط راجعبه مسیح سخن گفته است. در کلیساها افرادی 

ت وارد بشود بایستی برای راضی کردن این روح ها و ادم قبل از اینکه به در بهش کرد. پرستشقرار دارند که بایستی به انها هم 

زیرا  قرار می دادند بایستی می جنگید . د. در نامه کلوسیان پولس با این چیزهایی که در کنار مسیحونشدست به دامن جادو ب، 

همین پولس بایستی  و براید. و در این میان فقط خود کلمه من باقی می ماند. نهمه این تخیالت از ارزوهای ما سرچشمه می گیر

ما در عسیی و از طریق او می توانیم  به این همیشه تاکید می کرد که ما فقط به عیسی می توانیم اعتماد کنیم نه به کسی دیگر. 

در بین ما قرار نمی گیرند. ما در  در دعاهایمان به خدا پدر بگوییم. با نام عیسی دعاهایمان به نزد خدا حرکت می کنند و فقط

زمانی که ما دعا می کنیم از ان خواست های خداوند که در هنگام افرینش و ان زمان دعا کردن در برابر خدا قرار می گیریم. 

زمان  زمانهای قدیم که درباره ما انسان ها وجود داشته پی می بریم. ما در زمان دعا کردن همه چیز را عنوان می کنیم. در این

ما این را عنوان می کنیم که ما چه چیزهایی را از خدا دریافت کرده ایم و چه چیزهایی را از او در اینده دریافت خواهیم کرد. و 

ما اینها را باور داریم و این را  می دانیم که او برای ما همیشه خوبی ها را ارزو دارد. برای پولس این واضح شده بود که در 

سی بمانیم. شاید هر یه در داخل و بیرون از زندان برای او این امر اشکار شده بود. مهم این است که ما در ععیسی بماند و چ

کدام از ماهها یک زندانی در زندگی خودمان داشته باشم. مثال برای شخصی که هنوز نمی داند که ایا باز در المان باقی خواهند 

وفقی دارد. و یا شخصی دیگر که باید با مریضی خودش بجنگد. اینها همه دیوارهای ماند یا نه. و برای دیگری که یک رابطه نام

زندگی ما می باشند. ولی برای زندگی ما چیز مهمتری وجود دارد و این جمله برای ما معنی دارد: من غسل تعمید گرفته ام. و 

و این تمامیت زندگی ما می باشد و به برای تو.  وقتی که به مراسم نان و شاب می رویم این جمله وجود دارد: جسم و خون عیسی

در دعاهای پولس همه اینها اتفاق می افتند و او به سوی خواسته های خدا می رود. او شروع به ما نیرو و مژده ای می دهد. 

ی قر زدن او زندگی کردنی می کند که خواست خدا می باشد و نه چیزی که خودش دوست دارد.  او در زندان قرار دارد ولی بجا

به این فکر است که خدا برای او برنامه ای دارد. دیوارها و زنجیرهای زندان همه ابزاری برای خواست خدا می باشند. پولس از 

خدا متشکر می تواند باشد زیرا خدا از زندانی بودن او استفاده می کند تا خواست خودش را به اجرا دراورد. و این روش برای 

ست. و هر کسی به روشی این خواسته های خدا و انجیل را رواج می دهد. ولی در موضوع خوشبختی قلب انسان تمام انسان ها ه

ها این را می دانیم که در انجا چیزی برای خوشنودی قلب ما وجود ندارد. و فقط خدا می تواند درهای قلب ما را باز کند و ما را 

دعا کردن می باشد. دعایی برای دیگران و چیزهایی که ما  هابشارت دهنده  خواند. و برای همین اولین تکلیفبه سوی خودش ب

د و در انتها هدف این است که ناز خدا دریافت می کنیم را نباید فقط برای خودمان نگه داریم. و انها برای دیگران هم باید باش

نیم که چطور دعا کردن در زندگی او عمل می پولس در این عمل خسته نمی شود و ما می بیانجیل برای همه وجود داشته باشد. 

از نزد عیسی که در اسمان ها است تا داخل زندان طور دیگری عمل می کند. این دعا دوست دارد که از انجا به برادر کند. دعا 

خودش را حفظ و خواهرهای ما نیز برسد. و همچنین به سوی افراد دیگری هم راه یابد. کلیسای عیسی می تواند زمانی این عنوان 

فقط تعدادی به خدا ایمان بیاورند. دعاها باعث رشد ما  که مکند که برای دیگران هم وجود داشته باشد. ما نباید به این راضی باشی

پولس به ما  می شوند و ما بدین وسیله می توانیم راه و کلمات بهتری را پیدا کنیم و بدین ترتیب با ان سخنان خدا را بازگو کنیم.

وید که ما باید از  زمان استفاده کنیم  تا همه افراد ان کسانی که مسیحی نیستند کالم خدا را بشنوند. و ما بایستی به خدا زانو می گ

بزنیم تا او این موقعیت سخن گفتن با این افراد را به ما بدهد. و در ان زمان ما بایستی با محبت فراوان به سوی این افراد برویم. 

خدا اگاه می شود بایستی ان را به دیگران هم بدهد. پولس می گوید گه سخنان ما دارای چاشنی خوبی می باشد  کسی که از محبت

و همه ان دانایی و فکر ما مسیحان را ندارند. ما باستی با دست هایی باز ان افرادی که مسیحی نیستند را در اغوش بگیریم و 

نها را از باال نگاه کنیم بلکه همانند ان شخص افتاده ای که از محبت خدا سیراب محبت عیسی را به انها هدیه بدهیم. و نباستی ا

م تا ما یم ارزو داشته باشینکته ای را می توان 5 انبرای خودم گر همان رفتار را داشته باشیم. ماشده است ما نیز با اشخاص دی

ولی این ها را ما نمی توانیم داشته باشیم  ایمان بیاورند.  بتوانیم به راحتی با این افراد سخن بگوییم تا این اشخاص به سوی خدا

زیرا در بحث ایمان رازی همیشه نهفته است. ما نمی توانیم ایمان را تحت تاثیر قرار بدهیم نه در نزد خودمان و نه در نزد 

دمان دیگر گم می کنیم. و در میان دیگران. و ما در این میان فقط با خود خدا و خودمان بیشتر مبارزه می کنیم و ایمان را در خو

   ثمره دادن ایمان در دیگران فقط من می توانم که دعا کنم. و دعا کردن تا لحظه مرگ خودم . آمین.


