
 خواهش! 

 ۱۵-۱۱، ۱۱لوقا 

شب نزد  سپس به ایشان گفت: »کیست از شما که دوستی داشته باشد، و نیمه

زیرا یکی  6وی برود و بگوید: ”ای دوست، سه عدد نان به من قرض بده، 

و او از 7 “از دوستانم از سفر رسیده، و چیزی ندارم تا پیش او بگذارم،

: ”زحمتم مده. در قفل است، و فرزندانم با من در درون خانه جواب دهد

گویم،  به شما می 8 “.توانم از جای برخیزم و چیزی به تو بدهمبسترند. نمی

بر خواهد    خاطر آبروخاطر دوستی برنخیزد و به او نان ندهد، بههرچند به

 .خاست و هرآنچه نیاز دارد به او خواهد داد

به شما داده خواهد شد؛ بجویید که   گویم، بخواهید کهپس به شما می »9

زیرا هر که 10 .خواهید یافت؛ بکوبید که در به رویتان گشوده خواهد شد 

بخواهد، به دست آورد؛ و هر که بجوید، یابد؛ و هر که بکوبد، در به رویش 

مرغ بخواهد، عقربی تخمیا اگر 12بخشد؟ یک از شما پدران، اگر پسرش از او ماهی بخواهد، ماری بدو می کدام 11 .گشوده شود 

دانید که باید به فرزندان خود هدایای نیکو بدهید، چقدر بیشتر پدر تان میحال اگر شما با همۀ بدسیرتی13کند؟ به او عطا می 

 «.القدس را به هر که از او بخواهد، عطا خواهد فرمود آسمانی شما روح 

 

ارتباط با    نیا لیبه دل    در رحم  مادرش.  ی کودکهستیم که    کیخدا نزد هب که ما انسانها به همان اندازه  یاد گرفتیمهفته گذشته 

ارتباط    خداهمانگونه بود که  قا  یدق  نیساخته است! و ا نگونهیا قا  ی.  خدا ما را دقمیبا خدا صحبت کن  م یخدا ، ما انسانها دوست دار 

! ما  م یبا خدا صحبت کن میدار   از یخواست با ما صحبت کند. و ما ن ی چون م دیخواسته است! او ما را آفر  ها  نزدیک را با ما انسان 

. میز یاو بر  یرا به پا مانهای تشکر  ها و   ینگران   و  میرا باز کن ن قلب ما میخواه ی ! ما مم ییرا به او بگو ز یهمه چ م یخواه یم

است که او ما را به شکل  خودش  ساخته است. خداوند رابطه با ما   لیدل  نیبه هم قا  ی. دقمی کن کارها را  نیخدا دوست دارد  همه ا

  یم بیترغ یکار  نیچن یما را برا  ،امروز   خطبه ی لیدل ن ی. و به هممیخواهد ما با او صحبت کن یخواهد. خدا م ی انسانها را م

اشتباهات بزرگی انجام می دهند و یا   گرچه خلق کرده است. انسان هایی که   است بلکه او انسان  هآفریدین   آهنیآدم   خداوند     کند.

یکی از فاکتورهای اصلی ما مسیحیان  دعا . به این دلیل انسان هایی که می توانند صحبت کنند، تصمیمات بدی را اتخاذ می کنند 

یم. ولی ما  گویببگوییم و همچنین به او شکایت کنیم و درخواست داشته باشیم و حتی ناسزا را . ما می توانیم به خدا همه چیز است

می توانیم در هر صورت او را با سازهای موسیقی مثل ارگ ، شیپور، فلوت و با هر چیز دیگری ستایش بکنیم. ستایشی که  

 د. و برای اینکه او همه چیز را افریده است ما او را ستایش می کنیم. صدای بلندی داشته باشد زیرا او وجود دار 

و برای همین عیسی از زمان   واهد به ما این جرات را بدهد تا ما همین کار را بکنیم. عیسی می خ،در ایه های امروز خطبه ما  

به مرکز خریدی برود و یک تکه  به آسانی دم نمی توانست آ  ، عهد جدید مثالی را برای ما عنوان می کند. در زمان اسرائیل قدیم 

ن شخص  آتوانند از همدیگر نان غرض بگیرند. حتی اگر نان بخرد. برای همین یک رابطه ای مابین همسایه ها وجود داشت تا ب

به همسایه بد  تقاضا کننده همسایه خودش را بسیار ناراحت کرده باشد. و عیسی اینگونه به ما می گوید که چطور یک دوست 

ه به ما برکات  ن را با رابطه بین ما و خدا مقایسه می کند و می گوید که او بیشتر از یک همساییااو و .  خودش لطف می کند 

ن  آآسمانی اش را اهدا می کند. خدا می خواهد که ما فقط از او خواهش کنیم. او این را می خواهد زیرا او دوست دارد تا ما را از 

ایمان  جایگاه بی ایمانی خالصی دهد. بنابراین هرکسی که خواهش کند ایمان دارد. کسی که از خدا چیزهای زیادی را بخواهد 

ما باید بیشتر ، تنها باقی می مانیم. بدون دعا کردن  ، با دعاهایمان احساس آزادی می کنیم. زیرا ما بدون دعا  .هم دارد تریویق

و  م یشومی ناامید و عصبانی  م فقط یناکام بمان و وقتی که تا بتوانیم به هدف های خودمان برسیم. و بیشتر زحمت بکشیم کار کنیم 

م و برای همین  یبدان مان یر خودصاین ها را تق   یا شاید    .می شویم ناراحتد سهمی را ادا کردنما   یامیدا از دیگران که در ن

  م و گذشته یرا در مقابل خداوند بگذار  انم همه چیزمیمی توان  مام. یم از دام شیطان بیرون آیی با دعا کردن می توان ا . مشویمغمگین 

م که  ی ، این را می دان مان  الن خودآحالتی از زندگی در هر   مام. و همچنین یآغاز کن از اولم و همه چیز را یرا فراموش کن مان

ن دوست مزاحمی که در نیمه های شب مزاحم همسایه می شود و در را  آدر مثال یک چیز خوبی را در انتها دارد.  ما برای  خدا

ید که  آمی کوبد می توان گفت که ،دلیلی که به او جواب داده می شود فقط بخاطر در زدن او می باشد. حال یک سوالی پیش می  

نه ، در اینجا   باشیم؟کنیم و مزاحم او  اذیت  بهشتما او را در  که ایا به این دلیل  ؟کند تاجابچرا خدا بایستی دعاهای ما را 

  کی دی مرحله ، ما با نیدر ا . نها را بشنودآموضوع فرق می کند زیرا خدا از دعاهای ما ناراحت نمی شود. و او دوست دارد 

به ما بدهد. و اگر خدا   یادیپول ز  ا ی دی جد نیتا ماش  میمتقاعد کن خدا را  دیما نبا  م، یکن یدعا م ی. وقتمیرا روشن کن ینکته اساس

  را با خود  رادهخدا  ا  میکن ی دعا م  یم! نه ، وقتیخوب نخوانده ا یدعا را به اندازه کاف  ابدان معناست که م نیکار را نکند ، ا نیا

ممکن  باشد که  شاید .     می کند ر ییتغ یاراده انسان میکن یدعا م  ی. نه ، برعکس درست است. وقتدهدمی ن ق یتطب یاراده انسان

  طیشرا ،یتوسط برادرانش به چاه انداخته شده بود ، به نظر انسان وسفی یمثال: وقت کی. میدعا به اراده خودمان نرس  قیما از طر 

   ق،یچاه عم نیتمام شده بود. اما در هم اش   ینبود. زندگ یدی ام گر یاو د  یبرا سرد داشت.  داخل آن چاه  کننده ایناامیدمآل اک
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، او  سردکننده چاه  دیخطرناک و ناام ار یبس طیدر شرا یاو داشت. و حت یبرا ه ایتوانست بداند که خدا  برنام یهنوز م وسفی

بدون اجابت   نهایهمه ا - دیسالها رنج کش وسفیآوردند.  مصر او را به عنوان برده به  یوقت یخود را حفظ کند. حت مان یتوانست ا

در نظر   وسفی یرا برا یمشخص شد که خداوند نقشه بزرگ  ان،یداشت. فقط در پا مان یبه نقشه خدا ا یوسفاز جانب خدا بود. اما 

کردن  دعا   ما انسانها  یموارد قابل مشاهده  نبود. برا نیاز ا ک ی چیدر  چاه سرد و مرطوب نشست ، ه وسفی ی. وقتبودگرفته 

خواهد چشمانمان   ی . خدا ممینیب ینم یو راه چاره ا مینیب یرا م مان  از ی، فقط ن میدار  مشکل  ی. وقتاست یوسف ن ثل داستام اغلب 

.  مینیطرح را بب نیا م یاگر بالفاصله نتوان  ی. حتمینیما در نظر گرفته است، بب یرا که برا ای  خواهد که ما برنامه  میرا باز کند و 

خواهد ،   یکودک از پدر خود تخم مرغ م یکند: وقت یاستفاده م ز یمثال شگفت انگ کیاز   یسیدرک کردن نقشه خدا ، ع یبرا

به   د یمانند آن با ی، پدر  د یگو یم یاست! هر فرد عاد رممکن یغ نینه ، ا ست؟ین نطور یدهد ، ا ینم او دست به عقرب  ایمار 

رسد   برا داشت ، چه  یبد کار  نیانتظار چن ینیتوان از پدر زم ینم ی. و اگر حتدی گو یم بدر جوا  یسی.. ع !" قا  ی. "دقفتدیزندان ب

نبود   حیمس یسیما روشن کند که خدا واقعا  پدر ماست! اگر ع یخواهد برا یم یسیرا انجام دهد؟ ع یکار  نیما چن یکه پدر آسمان

. و  میدوباره فرزندان خدا خوانده شو م ینزد ما آمد تا بتوان قا  یقد یسیکه ع می دان  یماما آالن  . م ییواضح بگو نقدر یا  میتوانست ی، نم

  م یتوان ی است که م یسیبه خاطر ع قا  ی! و دقمیما فرزندان خدا هست یسیمرد. به خاطر ع بیصل یبر رو یسیع لیدل  نیبه هم قا  یدق

  ی لیاتفاق خ نیا رایخواهد ز  یرا م نی. او اد کن تیما را تقو مان یخواهد ا یم یسیپدر! ع : ابا مییو بگو میبه درگاه خداوند دعا کن

عیسی در اینجا توضیح می دهد  ولی      .می ده  یبه برنامه خوب خدا را از دست م مانیا  گر یافتد و د  یما انسان ها م برای عیسر 

ت ما از آن هدیه  ااوقخود را به کسانی که از او خواهش می کنند روانه می کند. ولی بعضی القدس که خداوند به چه میزان روح 

در عوض خداوند به من روح خودش را هدیه می دهد. بله امکان      یم.   ه بودخواست  ی چیزی دیگر  زیرا  یمشومی خشنود ن

کودکی که در اسباب فروشی قرار دارد بگوییم    خواست ما در برخی از اوقات مغایر هدایای خداوند باشد. و ما هم همانند دارد که

نسبت به ان   چیز دیگری داشته باشم. ولی در اصل خداوند چیز بیشتری به ما می دهد   دوست دارم   که نه من و فریاد بزنیم 

ن هم همان اتحاد مابین خودمان و او است. خداوند یک چیز باارزش دیگری را می بیند  آچیزی که ما از او درخواست می کنیم و  

که در بین ما هست در ما قرار می دهد. و این تا ابد با ما خواهد  را د. او با هم بودنی نبینب توانند ن را نمیآچیزی که چشم های ما 

. او برای شفای خودش  شد ینخاع  ی  عهیتصادف با اتوبوس دچار ضا در یک  Mary Vergheseیک خانم دکتر هندی به نام بود. 

نفهمیده بود. و او در  نیز داده بود. و او این را خیلی دعا کرد ولی او بعد از عمل های زیاد بازهم شفا نیافت. خدا دعای او را در ابتدا جواب ن

ن چیزی که  آخداوند همیشه به ما بیشتر از . داد انتها در کتابش می نویسد: من از خدا شفای پاهایم را درخواست کرده بودم ولی او به من بال 

زندگی داشتیم که االن دیگر برای ما بی مفهوم شده اند.  یلی چیزهای مهمی در  در گذشته خدرخواست می کنیم و یا تصور می کنیم می دهد. ما 

باز کردن درهای رحمت  ی ماده  آنشسته است و   بهشت او همیشه منتظر این است که ما از او خواهش کنیم تا بهترین ها را به ما بدهد. او در 

   مینآ   ی کنم!. او فقط منتظر این کلمه از ما است: ای پدر آسمانی خواهش م است  به سوی ما انسان ها 


