
 ۱۳-۵، ۱۱لوقا    ای پدر آسمانی خواهش می کنم!  

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

شب نزد وی برود و بگوید: ”ای دوست، سه عدد نان به من نیمه

زیرا یکی از دوستانم از سفر رسیده، و چیزی ندارم تا 6قرض بده، 

و او از درون خانه جواب دهد: ”زحمتم مده. در  7 “پیش او بگذارم،

توانم از جای برخیزم و  در بسترند. نمیقفل است، و فرزندانم با من  

خاطر دوستی گویم، هرچند بهبه شما می8 “.چیزی به تو بدهم

بر خواهد خاست و هرآنچه    خاطر آبروبرنخیزد و به او نان ندهد، به 

 .نیاز دارد به او خواهد داد

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

زیرا 10 .ت؛ بکوبید که در به رویتان گشوده خواهد شدکه خواهید یاف

هر که بخواهد، به دست آورد؛ و هر که بجوید، یابد؛ و هر که  

یک از شما پدران، اگر کدام 11 .بکوبد، در به رویش گشوده شود

مرغ یا اگر تخم 12بخشد؟ پسرش از او ماهی بخواهد، ماری بدو می

دانید که باید به فرزندان خود هدایای نیکو تان میال اگر شما با همۀ بدسیرتیح13کند؟ بخواهد، عقربی به او عطا می

 «.القدس را به هر که از او بخواهد، عطا خواهد فرمودبدهید، چقدر بیشتر پدر آسمانی شما روح

 

است.   دیغذا شد متیق شی. افزا می شودگذشته توجه کرده باشد، شوکه  یرا در هفته ها    ییمواد غذا متیکه ق یهرکس 

. در  میباش یراض لیم  ج  ت   به کمتر دیبا دی. شامیپسانداز کن بیشتر همین دلیل ما باید االنگرانتر شده است.   به  زیهمه چ

نداشتند و حاال  یچی. قبال هدهندچیز را کنار قرار فرصتی ندارند تا   نیچن  یمردم ها حت گر،ید یاز کشورها یبرخ

را    خودشان هیکل   یحت ایفرار کنند یا آنها مجبور هستند کنند،  جمعرا در قابلمه ها  ی خرده ها نیآخر دیمردم با

گسترش است! در   تا سر جهانسرکه در  میهست یبفروشند تا بچه ها زنده بمانند. در حال حاضر دوباره شاهد قحط 

  یادیز یها دهیو ا شنهاداتیموضوع متحد شده اند. پ نیهممورد بحث در  یکشورها برا نیثروتمندتر ر،یاخ یروزها

. و  را پیدا کنند یلا. اگر همه با هم کار کنند، ممکن است راه حامکان است که قحطی را جلو گیری کنندد. نوجود دار

  یم رو نیاز ا  . میکن  را کشف خالقانه  یاه حل هار  میبتوان ه است تادیآفر  یخوب است! خداوند ما را به گونه ا نیا

هوشمندانه  اریبس یها نیماش یما حت ن،یب نی. در امیمراقبت کن زین گرانیو احتماالً از د میکن هیخودمان را تغذ میتوان

 میتوان یم یکه حت میکار خوب شده ا ن ی. ما آنقدر در اانجام دهندما  یبراکاری توانند  یکه م میرا کشف کرده ا یا

. با میکن هیرا تغذ یشتریب مردم از آن رو میبتوان  یما مناسب باشند و حت یتا آنها برا م یکن یرا دستکار عتیطب نیقوان

.  میهست عتیطب همین از یکه خودمان جزئ میکه ما انسان ها فراموش کن فتدیاتفاق ب نیممکن است ا یحال، به راحت نیا

 یکه با اشتباه فکر م میاعادت کرده  یبا کار و عملکردمان در زندگ نقدرآ نیب ن ی. در ام یبلکه مخلوق هست  میستیخدا نما 

  کی. و اگر نه، میده یسفارش م نیخود را به صورت آنال ی غذا  یما حت تحت اداره خودمان داریم. را  زیهمه چ  میکن

از توان تنها  یما را نم یدگحال، زن نی. با ابخریمالزم   چیزی  میتوان یم شهیوجود دارد که هم یمغازه در گوشه  ا

که ما  یی. از آنجامیهست عتیطب نیتابع قوان  زی! ما نمیدار  ازی! ما به کمک نحال شودخودمان  عملکردو تالش  طریق

 میتوان  ینم گریوجود دارد که ما د یعیزمان ها و وقا. میبر یها رنج م تیاز همان محدود م،یهست عتی طب نیتابع قوان

  همه تالش ما که  میشو یمتوجه م ییروزها نی. در چنمیریبم دیو با میگم شده ا کههست  ی. مواقعمیآنها را کنترل کن

متن موعظه ! و در میمان  یم چارهیب یما گداها تی. در نهاندست ین یهوشمند کاف یها نیاختراع ماش نی. همچنندستین یکاف

در ایه های  حتی باید التماس کنیم.  !میکن اسالتم میکند! ما اجازه دار یکار م نیبه انجام ا قیما را تشو یسیامروز، ع

و برای همین عیسی از زمان عهد   عیسی می خواهد به ما این جرات را بدهد تا ما همین کار را کنیم. ،امروز خطبه ما 

به مرکز خریدی برود و یک به آسانی دم نمی توانست  آ  ، . در زمان اسرائیل قدیمکردجدید مثالی را برای ما عنوان 

تا بتوانند از همدیگر نان غرض بگیرند. حتی  تکه نان بخرد. برای همین یک رابطه ای مابین همسایه ها وجود داشت

ً یآنقدر آزاردهنده بود که سرانجام دق هیهمسا ،یسیدر مثال ع  . می داد آزارهمسایه خودش را بسیار   ن شخص  آاگر    قا

را  زیهمه چ میتوان یکه  ما انسان ها نم     دهد یم حی است که به ما توض زیمثال شگفت انگ کی ن ی. ادیبه هدفش رس

مثال،   نیا قی.  از طرمیاز دار ی. و باالتر از همه، ما به خدا نمیدار ازین برای کمک یگری. نه، ما به افراد دمیکنترل کن 

در   یوقت  . رودررو می شویم  یقابلمه خال  شیپ دیهمه ما با یقطع زمانم   کیبه ما نشان دهد که در  خواهدیم یسیع

. او  میخواهد که دعا کن یاز ما م ی. خدا حتمیدعا کن دیمهمتر از همه است: ما با زیچ کی  م،یریگ یقرار م تیموقع نیا



خدا می خواهد که ما فقط از او خواهش کنیم.     !شهیبلکه هم م،یدعا کن  یکه در مواقع ضرور واهدخ ینه تنها از ما م

می   دعان جایگاه بی ایمانی خالصی دهد. بنابراین هرکسی که آ او این را می خواهد زیرا او دوست دارد تا ما را از 

با دعاهایمان احساس آزادی می   . هم دارد تریویقایمان کند ایمان دارد. کسی که از خدا چیزهای زیادی را بخواهد  

تا بتوانیم  و بیشتر زحمت بکشیم ما باید بیشتر کار کنیم ،  تنها باقی می مانیم. بدون دعا کردن ، . زیرا ما بدون دعا یابیم

ما    یامیدااز دیگران که در نو م یشومی ناامید و عصبانی  فقط  هستیمناکام  و وقتی که به هدف های خودمان برسیم. 

ا دعا ب ا. مشویمغمگین م و برای همین  یبدان مان یر خودصاین ها را تق  یا شاید   .می شویم ناراحتد سهمی را ادا کردن

اینگونه می  و  قرار دهیمرا در مقابل خداوند  انم همه چیزمیمی توان مام. یم از دام شیطان بیرون آییکردن می توان

 اکنونیحالتی از زندگی در هر   مام. و همچنین یآغاز کن  از اولم و همه چیز را یرا فراموش کن مان گذشته توانیم عیب 

ز طریق کوبدن در ا از فرد که  مثال .  نقشه  می کند یک چیز خوبی را در انتها مام که خدا برای  ی، این را می دان

ید که چرا خدا  آحال یک سوالی پیش می  افق شد. مو ازاردهنده خودش بخاطر  می توان گفت که    شدمزاحم همسایه 

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

  نیدر ا . لتماس می کنیما که او دوست دارد  بر عکسموضوع فرق می کند زیرا خدا از دعاهای ما ناراحت نمی شود. 

پول  ای دیجد نیتا ماش  میخدا را متقاعد کن دیما نبا   م،یکن ی دعا م ی. وقتمیرا روشن کن ینکته اساس کی دیمرحله ، ما با

دعا   ی! نه ، وقتیمه ادعا نکرد یبه اندازه کاف این است که  س زنیم که دلیل سکوت خدا دحما نباید به ما بدهد. و  یادیز

اراده   میکن یدعا م  ی. نه ، برعکس درست است. وقتدهدمی ن قیتطب یاراده انسان  را با خود  رادهخدا  ا  میکن یم

توسط   وسفی یمثال: وقت کی.  میدعا به اراده خودمان نرس قیکه ما از طرامکان است .     می کند رییتغ یانسان

او   ی برا سرد داشت.  داخل آن چاه کننده ایناامیدمآل اک طیشرا ،یبرادرانش به چاه انداخته شده بود ، به نظر انسان

  ه ایتوانست بداند که خدا  برنام یهنوز م وسفی  ق،یچاه عم نیاش تمام شده بود. اما در هم ینبود. زندگ یدیام گرید

  یخود را حفظ کند. حت مانی، او توانست اسردچاه  در کننده دیخطرناک و ناام  اریبس طی در شرا یاو داشت. و حت یبرا

تحمل می بدون اجابت از جانب خدا  نهایهمه ا - دیسالها رنج کش وسفیآوردند.  مصراو را به عنوان برده به  یوقت

در نظر   وسفی یرا برا یمشخص شد که خداوند نقشه بزرگ ان،یداشت. فقط در پا مانیبه نقشه خدا ا یوسف. اما کرد

 نسانها ما ا یموارد قابل مشاهده  نبود. برا نیاز ا کی  چیدر  چاه سرد و مرطوب نشست ، ه وسفی ی. وقتبودگرفته 

. خدا مینیب ینم یو راه چاره ا مینیب یرا م مان ازی، فقط ن میدار مشکل  ی. وقتاست یوسف نمثل داستا اغلبکردن دعا 

اگر  ی. حتمینی ما در نظر گرفته است، بب یرا که برا  ای خواهد که ما برنامه  میخواهد چشمانمان را باز کند و  یم

کند:  یاستفاده م زیمثال شگفت انگ  کیاز   یسیدرک کردن نقشه خدا ، ع ی. برامینیطرح را بب نیا میبالفاصله نتوان

 رممکنیغ  نینه ، ا ست؟ی ن نطوریدهد ، ا ینم اودست به قرب ع   ایخواهد ، مار  یکودک از پدر خود تخم مرغ م یوقت

ً ی. "دقفتدیبه زندان ب دیمانند آن با ی، پدر دیگو یم ی است! هر فرد عاد  ی. و اگر حتدیگو یم  بدر جوا یسی.. ع !" قا

  یسیرا انجام دهد؟ ع یکار نیما چن یرسد  که پدر آسمانب را داشت ، چه  یبد کار نیانتظار چن ینیتوان از پدر زم ینم

اما . مییواضح بگو نقدری ا میتوانست ینبود ، نم حیمس یسی ما روشن کند که خدا واقعاً پدر ماست! اگر ع یخواهد برا یم

ً یقد یسیکه ع میدان یمآالن   ً ی. و دقمیدوباره فرزندان خدا خوانده شو مینزد ما آمد تا بتوان قا بر   یسیع لیدل نیبه هم قا

ً ی! و دقمیما فرزندان خدا هست یسیمرد. به خاطر ع بیصل یرو به درگاه خداوند  میتوان یاست که م یسیبه خاطر ع قا

 عیسر یلیاتفاق خ نیا  رایخواهد ز یرا م نی. او ادکن ت یما را تقو مانیخواهد ا یم یسی: ابا پدر! عمییو بگو میدعا کن

عیسی در اینجا توضیح می دهد  ولی      .میده یبه برنامه خوب خدا را از دست م مانیا کهافتد  یما انسان ها م برای

ت ما  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      یم.   ه بودخواست  ی چیزی دیگر زیرا  یمشومی خشنود ناز آن هدیه 

کودکی که در   غایر هدایای خداوند باشد. و ما هم همانندمی دهد. بله امکان دارد که خواست ما در برخی از اوقات م  

چیز دیگری داشته باشم. ولی در اصل خداوند   دوست دارم   که نه من اسباب فروشی قرار دارد بگوییم و فریاد بزنیم 

ن هم همان اتحاد مابین خودمان و او آنسبت به ان چیزی که ما از او درخواست می کنیم و  تری به ما می دهد چیز بیش

که  را د. او با هم بودنی نبین ب توانند ن را نمیآاست. خداوند یک چیز باارزش دیگری را می بیند چیزی که چشم های ما 

ن چیزی که  آ خداوند همیشه به ما بیشتر از   در بین ما هست در ما قرار می دهد. و این تا ابد با ما خواهد بود. 

یلی چیزهای مهمی در زندگی داشتیم که االن دیگر  در گذشته خدرخواست می کنیم و یا تصور می کنیم می دهد. ما 

که ما از او خواهش کنیم تا بهترین ها را به ما بدهد. او در  برای ما بی مفهوم شده اند. او همیشه منتظر این است 

. او فقط منتظر این کلمه از ما است:  است باز کردن درهای رحمت به سوی ما انسان ها ی ماده آنشسته است و  بهشت

   مینآ  ای پدر آسمانی خواهش می کنم!
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