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  دعا

  )2قسمت (دهد  وقتي خدا به من جواب نمي

  

  

با درود در نام عيسي مسيح خداوند به درس ديگري از     

 گذشته در فصل.  پردازيم  اساسي مسيحيان ميسلسله دروس اعتقادات

اين .  ار ذكر كرديمد ايمانجواب ماندن دعاي  شش دليل را در ارتباط با بي

د بت در دل، وجود گناه دانسته در قلب، وجو: باشند داليل از اين قرار مي

انگيزة بد و نادرست، كينه توزي و نبخشيدن ديگران، وجود مشكالت در 

در اين درس پنج دليل ديگري كه .  زندگي زناشويي و عدم ايمان

جواب بماند، را به شما ارائه  ار بيد ايمانتوانند باعث بشوند دعاي  مي

  . درس توجه كنيدلطفاً با دقت به دنبالة.  دهيم مي

  

  دهد؟ چرا خدا جواب مرا نمي

توان براي بدون  هفتمين دليلي است كه ميوضعيت دروني نادرست، -1

در انجيل متي فصل ششم، آيات .  ار ذكر نمودد ايمانجواب ماندن دعاي 

وقتي دعا ": بينيم كه خداوند و منجي ما عيسي چنين فرمود  مي6 و 5

هاي  ها و گوشه   آنان دوست دارند در كنيسه.  يدكنيد مانند رياكاران نباش مي

يقين بدانيد كه آنها .  خيابانها بايستند و دعا بخوانند تا مردم آنان را ببينند

كني به اندرون خانة خود برو، در  هرگاه تو دعا مي!  اند اجر خود را يافته
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را ببند و در خلوت در حضور پدر ناديدة خود دعا كن و پدري كه هيچ 

  ."ز از نظر او پنهان نيست اجر تو را خواهد دادچي

كند و هدف او  وقتي يك نفر به منظور جلب توجه ديگران دعا مي

اران د ايمانوقتي .  خودنمايي است نبايد از خدا انتظار جواب داشته باشد

كنند نبايد خود را نزد يكديگر باال ببرند  به مسيح بطور دستجمعي دعا مي

كند نبايد  ضمناً شخصي كه دعا مي.  رافراشته بشودبلكه عيسي بايستي ب

در انجيل لوقا فصل .  غرور داشته باشد بلكه بايد كامالً فروتن باشد

بينيم كه يك فريسي مغرور و يك باجگير فروتن   مي14-9هجدهم، آيات 

فريسي از خود راضي كه خود را .  هر دو براي دعا به معبد بزرگ رفتند

اما آن !  آورد با غرور از خود تعريف كرد خوب و عادل بحساب مي

 "!اي خدا، به من گناهكار ترحم كن": گفت باجگير با فروتني به خدا مي

خوانيم كه آن باجگير   مي14سپس در آية ).  13لوقا فصل هجدهم، آية (

اران به مسيح بايد با دلي فروتن د ايمانما .  برخالف فريسي، بخشوده شد

 دعا كنيم چون وضعيت دروني نادرست باعث و خالي از كبر و غرور

  .شود كه دعاي ما بدون پاسخ بماند مي

  

جواب ماندن دعاي  دليل ديگري است براي بيوجدان ناراحت، -2

 نوشته 22-21در رسالة اول يوحناي رسول فصل سوم، آيات .  ارد ايمان

سازد، ما  اي عزيزان، اگر وجدان ما، ما را محكوم نمي"شده است 

انيم با اطمينان به حضور خدا بياييم و او تمام خواهشهاي ما را تو مي

كنيم و آنچه را كه پسند   احكام او عمل ميبر طبقآورد زيرا ما  برمي

  ."آوريم اوست بجا مي
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گاهي وجدان ما ممكن است بخاطر چيزهايي ما را محكوم كند كه در نظر 

تاثير محيطي   تتواند تح وجدان يكنفر مي.  شوند خدا گناه محسوب نمي

در .  كه شخص در آن رشد يافته است به غلط او را راهنمايي كند

گذارد  اينصورت وقتي شخصي تقاضاي خود را در دعا با خدا در ميان مي

  .از اطمينان الزم برخوردار نيست

اران به مسيح بايد بيش از هر چيز به كتاب مقدس متكي باشيم د ايمانما 

 تحت تاثير كالم خدا كار كند، نه اينكه وجدان ما بطوريكه وجدان ما كامالً

ما با مطالعة كتاب .  ايم تحت تاثير محيطي باشد كه در آن پرورش يافته

توانيم آنچه را كه صحيح است درك  مقدس و با توجه به احكام خدا مي

چنانچه .  كند كنيم، آنوقت وجدان ما نيز تحت تاثير كالم خدا عمل مي

ا كالم خدا ما را اينطور هدايت كند كه مرتكب وجدان ما هماهنگ ب

.  كار گناهمان را به خدا اعتراف كنيم ايم الزم است با قلبي توبه گناهي شده

توانيم با وجداني راحت و آسوده دعا كنيم و يقين داشته باشيم  آنوقت مي

  .دهد كه خدا به تقاضاي ما پاسخ مي

  

توانيم براي  است كه مينهمين دليلي عدم هماهنگي با ارادة خدا، -3

ار به مسيح د ايمانوقتي .  ار ذكر كنيمد ايمانجواب ماندن درخواست  بي

كند نه فقط بايد اطمينان دروني داشته باشد، بلكه درخواست او  دعا مي

در رسالة اول يوحناي رسول فصل .  بايستي با ارادة خدا هماهنگ باشد

اطمينان ما در حضور خدا " اينطور نوشته شده است 15 و 14پنجم، آيات 

اين است كه اگر از او چيزي بخواهيم كه مطابق ارادة او باشد به ما گوش 

پس .  دهد دانيم كه هر چه بخواهيم او به ما گوش مي ما مي.  خواهد داد

از .  "اين را هم بايد بدانيم كه آنچه از او بطلبيم به ما عطا خواهد فرمود
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ار د ايماني با ارادة خدا هماهنگ باشد آنجايي كه الزم است هر تقاضاي

نبايد چيزي را در دعا بطلبد كه بر اساس كتاب مقدس صريحاً مخالف 

به اين ترتيب وقتي در كتاب مقدس بطور واضح ذكر شده .  ارادة خداست

ار نبايد آن را از خدا د ايماناست كه فالن موضوع برخالف ارادة خداست 

ار هر بار در دعا به خدا د ايمان نيست كه البته منظور اين.  درخواست كند

نكتة اصلي اين .  بگويد اگر ارادة تو است به درخواست من پاسخ بدهد

ار بايستي به كتاب مقدس توجه كافي داشته باشد و د ايماناست كه 

.  چنانچه خواستة او مخالف ارادة خداست از خواستة خود صرف نظر كند

ر دعا تقاضا كرد كه براي چند دقيقه  كه شوهرش فوت كرده بود د خانمي

هم كه شده روح شوهرش نزد او بيايد تا او بتواند با شوهر خود صحبت 

بر اساس شهادت اين خانم وقتي دعاي او به پايان رسيد ناگهان !!!  كند

!  كرد شوهر اوست با او سخن گفت اطاق تاريك شد و منظري كه ادعا مي

رخالف ارادة خدا بوده است از اين آن خانم كه متوجه نبود دعاي او ب

طريق خود را بازيچة شيطان قرار داد و شيطان فرصت يافت كه او را 

در كالم خدا صريحاً ذكر شده است كه احضار ارواح و .  فريب بدهد

در اين مورد .  انگيز است آلود و نفرت تماس با مردگان جزو اعمال گناه

وقتي يك .   مراجعه كنيد12-10توانيد به تثنيه فصل هجدهم، آيات  مي

كند با ارواح مردگان تماس برقرار كند ديوها كه ارواحي پليد  نفر سعي مي

  . خود قرار بدهند و به او لطمه بزنندتحت تاثيرتوانند شخص را  هستند مي

 كه برخالف ارادة خدا دعا كرده بود تا با روح شوهر خود تماس  خانمي

برد چون شيطان فرصت  اگون بسر ميبرقرار كند مدتها در مشكالت گون

خوشبختانه آن خانم تصميم .  يافته بود كه او را تحت فشار قرار بدهد

گرفت كه با شباني در كليساي محلي خود صحبت كند و از او كمك 

بر اثر مشاوره و دعا آن خانم از ناراحتيهايي كه داشت رهايي يافت .  بطلبد
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 مقدس را بياموزد و بر طبق آن و ضمناً مصمم گرديد كه با جديت كتاب

  .زندگي كند

كنيم بايستي با در نظر گرفتن كتاب مقدس چيزي را از خدا  وقتي دعا مي

توانيم مطمئن  اگر تقاضاي ما مطابق ارادة خدا باشد مي.  درخواست كنيم

  .دهد باشيم كه او به ما پاسخ مي

  

جواب ماندن   بييكي ديگر از داليلاعتنا بودن به راهنماييهاي خدا،  بي-4

گيرد  ار راهنمائيهاي خدا را ناديده ميد ايمانوقتي .  ار استد ايماندعاي 

خدا غالباً .  نبايد انتظار داشته باشد كه خدا به درخواست او جواب بدهد

كند و ارادة خود را به ما نشان  از طريق كالم خود با ما صحبت مي

دهد اما چنانچه به كالم  مياگر مطيع خدا باشيم او ما را بركت .  دهد مي

در .  اعتنا باشيم او را نخواهد شنيد خواهد بي خدا و آنچه كه او از ما مي

پس واقع خواهد شد چنانكه او ندا "خوانيم  فصل هفتم زكرياي نبي مي

گويد ايشان فرياد خواهند  كرد و ايشان نشنيدند همچنان يهوه صبايوت مي

  )13ي نبي فصل هفتم، آية زكريا. ("برآورد و من نخواهم شنيد

 نوشته شده 9همچنين در امثال سليمان نبي فصل بيست و هشتم، آية 

هر كه گوش خود را از شنيدن شريعت برگرداند، دعاي او هم "است 

  "شود مكروه مي

ار بايد در زندگي روزمرة خود به تعاليم كتاب مقدس توجه د ايمانپس 

دهد بلكه  به دعاي او پاسخ نميداشته باشد در غير اينصورت نه فقط خدا 

  .داند دعاي او را ناپسند مي

اران به مسيح د ايمانخواهيم اين مطلب را هم اضافه كنيم كه  در اينجا مي

مبادا خيال كنيم كه هر .  نبايد هر فكر و احساسي را هدايت خدا بدانند
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آيد از  كند و هر احساسي كه در دل ما پديد مي چه از ذهن ما عبور مي

القدس باشد با كتاب  يقيناً هدايتي كه از جانب روح.  نب خداستجا

پس بايد هر هدايتي با كالم خدا سنجيده بشود .  مقدس هماهنگي دارد

  .ار ممكن است برخالف ارادة خدا قدم برداردد ايمانوگرنه 

  

جواب  يازدهمين و آخرين دليلي است كه در ارتباط با بيعدم ترحم، -5

در امثال سليمان نبي فصل .  دهيم ار به شما ارائه ميد ايمانماندن دعاي 

هر كه گوش خود را از فرياد " نوشته شده است 13بيست و يكم، آية 

  ."بندد، او نيز فرياد خواهد كرد و مستجاب نخواهد شد فقير مي

ايم بايستي همنوعان  مند شده اران به مسيح كه از محبت خدا بهرهد ايمانما 

  خدا مايل است كه ما در عمل محبت مسيح را به .خود را محبت كنيم

.  همنوعان خود نشان بدهيم و حتي االمكان محتاجان را كمك كنيم

 در  بيند و با وجود توانايي قدمي اري كه اشخاص محتاج را ميد ايمان

دارد بايد انتظار داشته باشد كه خدا دعاي  جهت رفع احتياجات آنان برنمي

  .داو را بدون جواب بگذار

خواهيم به اين نكته توجه داشته باشيد كه هدف  در خاتمة مبحث دعا، مي

ار اين د ايمانجواب ماندن دعاي  ما از ارائة يازده دليل در ارتباط با بي

  .است كه دعاهاي شما موثرتر باشد

شوند  از آنجايي كه داليل ذكر شده همانند موانعي هستند كه باعث مي

بماند خوب است هر مانعي برطرف بشود تا ار بدون جواب د ايماندعاي 

خود مسيح كفارة ...  "بر اساس كالم خدا . ار ثمربخش باشدد ايماندعاي 

  )2رسالة اول يوحناي رسول فصل دوم، آية  ("...گناهان ماست 
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مسيحي كه براي گناهان ما خون ريخته است و حاال زنده است خودش 

 شما وجود دارد يا به عبارت اگر گناهي در زندگي.  كفارة گناهان ماست

كار با مسيح خداوند  ديگر مانعي در مسير دعاي شما است با دلي توبه

وقتي با تكيه بر .  صحبت كنيد چون او برطرف كنندة گناهان شماست

كنيد اطمينان داشته   مسيح گناهي را به او اعتراف ميةخون ريخته شد

د و خدا به دعاي شما پاسخ شو باشيد كه مانع از مسير دعا شما برداشته مي

  .آمين. دهد مي


