درباره دعای پدر آسمانی
خداوند ما را برای یکی شدن با خودش آفریده است .از سر محبت او با ما سخن گفته و به ما نشان داده که اوست که بخشنده و
رحمان و رحیم است و در برابر ما که نافرمان و گناهکاریم اوست که صبوری میکند .خدا میخواهد ما را از گناه نجات داده و
از طریق پسر خود عیسی مسیح حیات جاودان را به ما اهدا نماید .برای اینکه ما به این مهم برسیم خداوند به ما انجیل و
اجتماع عیسی مسیح را هدیه داده است و از این طریق او امروز با شما سخن میگوید .اولین اجتماع مسیحی برای ما یک شکل
دعا را به عنوان الگو قرار داده است .و این دعا تا به امروز نیز در آموزه های شاگردان عیسی و در مراسم عبادت و
همچنین مراسم نان و شراب باقی مانده است .پولوس در نامه رومیان  ۱۲ ،۱۲نوشته است :به سبب امیدتان شاد باشید .در
.سختیها پایداری کنید در دعا پشتکار داشته باشید
وعده خداوند
تو از طریق غسل تعمید به فرزندی خداوند در آمدی و خداوند پدر آسمانی تو می باشد) .متی ۱۹ ،۲۸؛ یوحنا ۱۲ ،۱؛ ،۱۴
۱۶؛  .(۲۷ ،۱۶حال خدا تنها منتظر جواب شما در دعا و شکرگذاری و همچنین ایمان و اطمینان شما می باشد .به عنوان
فرزند تو میتوانی هر چیزی را در هر زمانی در برابر خداوند بیان کنید .تو باید همیشه در قلبت با خدا سخن بگویی و یک بار
در روز دعای پدر آسمانی را بخوانی .خداوند دعای تو را می شنود و آن را مستجاب خواهد کرد .پولوس در نامه رومیان ،۸
» ۱۵نوشته :شما روح پسرخواندگی را یافتهاید که ما از طریق آن چنین فریاد برمیآوریم» :ابباا *،ای پدر!
)از طریق غسل تعمید ما به قوم خداوند پیوند خوردیم ) .اعمال رسولن ۱۵ ،۱۴؛ تیتوس ۱۴ ،۲؛ پطرس ۹ ،۲
:در مورد این وعده خداوند ما در جاهای مختلف مزامیر بارها میشنویم
.مزامیر  :۱۰ ،۶خداوند نیاز های مرا می شنود و دعای مرا مستجاب می کند
مزامیر  :۱۵ ،۵۰خداوند فرموده که در مواقع ضروری مرا صدا بزن ،زیرا من می خواهم که تو را نجات دهم و تو میبایست
.که مرا سپاس گویی
مزامیر  :۲۰ ،۶۶خداوند را هر روز عبادت کن و این باریست که خدا بر شما نهاده است و همچنین اوست که یاری دهنده
.ماست
عیسی فرمودند
متی  :۵-۸ ،۶همچنین وقتی دعا میکنید ،مانند ریاکاران رفتار مکنید؛ زیرا آنان دوست دارند که در کنیسهها و گوشه خیابانها
بایستند و دعا کنند تا مردم ایشان را ببینند .بهراستی به شما میگویم ،آنان پاداش خود را به طور کامل گرفتهاند .اما تو برای
دعا کردن به اتاقت برو ،در را ببند و پس از آن به پدر آسمانی خود که در نهان است ،دعا کن .آنگاه پدر تو که امور نهان را
میبیند ،به تو پاداش خواهد داد .هنگام دعا یک عبارت را مرتبا تکرار مکنید ،آن گونه که قومهای دیگر میکنند؛ زیرا آنان
تصور میکنند با زیاده گفتن ،دعایشان مستجاب میشود .پس مانند آنان مباشید؛ زیرا پدر آسمانی شما حتی پیش از آن که از او
ا
بخواهید ،از نیازهایتان آگاه است.
متی  :۷-۱۱ ،۷پیوسته بطلبید که به شما داده خواهد شد؛ پیوسته بجویید که خواهید یافت؛ پیوسته بکوبید که در به رویتان باز
خواهد شد؛ زیرا هر که بطلبد ،دریافت میکند؛ هر که بجوید ،مییابد و هر که بکوبد ،در به رویش باز خواهد شد .کدام یک
از شما اگر فرزندش از او نان بخواهد ،به او سنگ میدهد یا اگر از او ماهی بخواهد ،به او مار میدهد؟ پس ،اگر شما با
این که گناهکار هستید ،میدانید که باید هدایای خوب به فرزندانتان بدهید ،چقدر بیشتر ،پدر آسمانی شما به هر کس که از او
بخواهد ،چیزهای خوب خواهد بخشید!
.متی  :۲۲ ،۲۱هر چیزی که شما در دعا می طلبید ،اگر ایمان داشته باشید به آن خواهید رسید
یوحنا  ۱۳ ،۱۴و  :۱۴همچنین ،هر آنچه به نام من بخواهید ،آن را انجام خواهم داد تا پدر از طریق پسر جلل یابد .آری ،اگر
چیزی به نام من بخواهید ،آن را انجام خواهم داد.
.یوحنا  :۲۳ ،۱۶وقتی شما چیزی را از خدا میخواهید به نام من آن را طلب کنید و خداوند دعای شما را مستجاب خواهد کرد
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عیسی با دعای پدر آسمانی به ما می آموزد که چطور و برای چه منظور باید دعا کنیم
.این هفت درخواست که در این دعا هستند دارای یک معنای عمیق عرفانی میباشند .ما با خداوند سخن میگوییم
ای پدر ما که در آسمانی
این سخن با خداوند نه تنها به صورت شخصی مطرح شده ،بلکه ما در اجتماع عیسی و به صورت جمعی این دعا را انجام
.می دهیم
نام تو مقدس باد
منظور از نام خدا در اینجا در واقع آن چیزی که خداوند در مورد خود بیان کرده و همچنین تمام خواسته های او می باشد که
.برای ما در نظر دارد
.ما باید از روی احترام و محبت با خداوند سخن بگوئیم و شکرگذار او باشیم و در مواقع ضروری از او یاری بخواهیم
.ما باید از محبت و فیض فرزند خداوند برای دیگران تعریف کنیم و به آنها بشارت دهیم
تمام زندگی خود را در راه خداوند و ایمان خود صرف کنیم تا بتوانیم یک کارنامه خوب از خود در این زمینه باقی بگذاریم.
.فرمان دوم به ما این را گفته که خداوند یاریمان کن تا ما نام او را با گناه و دروغ و فریب آلوده نکنیم
پادشاهی تو بیاید
.در ترجمه کلمی منظور از پادشاهی فرمانروایی و سلطه خداوندی میباشد
ما دعا میکنیم تا خداوند با روح خود بر قلب ما نفوذ کرده و ما را هدایت کند .و همچنین ایمان ما را نسبت به فرزند خود
عیسی مسیح قوی دارد و قلب ما را از گناه پاک نماید .متی  :۳۳ ،۶پس ،همواره نخست ،در پی پادشاهی خدا و عدالت* او
.باشید و او همه چیزهای دیگر برای شما مهیا خواهد شد
.ما برای دیگران نیز دعا میکنیم تا پیام نجات عیسی به قلب آنها نیز قرار گیرد و آنها نیز نجات یابند
ما دعا میکنیم تا خواست خدا این باشد که هدف این دنیا به تعالی برسد و عیسی مسیح به این جهان بازگردد و ما را به
.پادشاهی خداوند برساند
اراده تو همچنان که در آسمانها ،بر روی زمین نیز انجام گیرد
به خاطر نیت خیر خداوند و همچنین به دلیل فرمانهای خداوند ما میخواهیم تا در زندگی طبق خواست خدا عمل کرده و
.خواست و اراده خداوند برای همه انسانها برقرار گردد
ما نمی خواهیم که هدف خود را طبق آرزوهای کوتاه بینانه قرار دهیم زیرا ما نمی دانیم در آخر کار چه چیزی به طور واقعی
برای ما خوب یا بد است .برای همین منظور ما خود راه به دست خداوند می سپاریم زیرا خواست خداوند هر چیز که باشد و
اتفاق بیافتد در آخر خوب و نیک خواهد بود .همانطور که عیسی کمی قبل از به صلیب کشیده شدنش دعا کرده ) لوقا ،۲۲
 :(۴۲.خدایا اگر این رنج را تو صلح میدانی از دوش من بردار ولی نه به خواست من و اراده تو رخ خواهد داد
.در ماجرای شفا دادن بیمار پولوس رسول در نامه دوم قرنتیان  ۹ ،۱۲نوشته :لطف من برای تو کافی است
همچنین در رومیان  :۲۸ ،۸همه ما این مطلب را میدانیم که همه آنهایی که خدا را دوست دارند ،وظیفه خدمت خود را به
.بهترین شکل به انجام می رسانند
نان روزانه ما را امروز به ما بده
ما از خدا میخواهیم که تمام ملزومات زندگی ما از قبیل خوراک و پوشاک و مسکن و  ...را برای ما تامین کند و این امور را
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.به دستان توانایی او می سپاریم
.از او بابت هر چه داریم تشکر میکنیم و دعا میکنیم که او در آینده نیز نیازهای ما را تامین کند
گناهان ما را ببخش ،همانطور که ما نیز از گناه دیگران نسبت به خود گذشت میکنیم
رومیان  :۱۵-۲۰ ،۷من نمیدانم چرا چنین میکنم؛ زیرا کاری که میخواهم نمیکنم ،بلکه کاری که از آن نفرت دارم ،انجام
میدهم .اما اگر آنچه نمیخواهم ،انجام میدهم ،در واقع میپذیرم که شریعت نیکوست .در این صورت دیگر من نیستم که
آن کار را انجام میدهم ،بلکه گناهی که در من ساکن است ،چنین میکند .من میدانم که در من ،یعنی در بدن ناکاملم *،هیچ
نیکویی نیست؛ زیرا هرچند میل دارم که آنچه نیکوست انجام دهم ،اما توانایی انجام دادن آن را ندارم .در واقع ،آن نیکویی را
که میخواهم نمیکنم ،بلکه آن بدی را که نمیخواهم ،همان را انجام میدهم .پس اگر آنچه نمیخواهم انجام میدهم ،دیگر من
نیستم که آن را به انجام میرسانم ،بلکه گناهی که در من ساکن است ،چنین میکند.
برای همین ما همه روزه به بخشش خداوند از طریق پسر او عیسی مسیح وابسته هستیم و خداوند نیز همه روزه به ما یک
.شروع جدید را هدیه میدهد

حال که خداوند مرا همیشه میبخشد ،چطور من میتوانم از تقصیر دیگران نسبت به خود نگذرم؟
سرورم ،چند بار باید برادری را که در حق من گناه میکند ،ببخشم؟
متی  :۲۱-۳۵ ،۱۸سپس طپ س
طرس نزد عیسی آمد و گفت » :ب
تا هفت بار؟« عیسی گفت» :به تو میگویم ،نه تا هفت بار ،بلکه تا  ۷۷بار»*.پس پادشاهی آسمانها را میتوان به پادشاهی
تشبیه کرد که تصمیم گرفت به حساب هر یک از خادمانش رسیدگی کند .وقتی شروع به حسابرسی کرد ،مردی را نزد او
آوردند که  ۱۰٬۰۰۰طقنطار* به او بدهکار بود .اما چون توانایی پرداخت آن را نداشت ،اربابش دستور داد که او را به همراه
زن ،فرزندان و تمام اموالش بفروشند و طلب را وصول کنند .پس ،خادم نزد او به خاک افتاد* و چنین التماس کرد› :به من
مهلت بده و من تمام آن را به تو پس خواهم داد ‹.ارباب دلش به حال او سوخت ،آزادش کرد و قرضش را بخشید .اما ،آن
خادم بیرون رفت و یکی از همکارانش را که  ۱۰۰دینار* به او بدهکار بود ،یافت و او را گرفت و در حالی که گلویش را
میفشرد ،گفت› :تمامی بدهی خود را بده!‹ همکارش نزد او به خاک افتاد و چنین التماس کرد› :به من مهلت بده و من آن را
به تو پس خواهم داد ‹.اما او نپذیرفت ،بلکه رفت و دستور داد وی را به زندان بیندازند تا زمانی که بدهی خود را
بپردازد .وقتی همکاران دیگرش دیدند که چه اتفاقی افتاد ،بسیار ناراحت شدند و نزد ارباب خود رفتند و تمام ماجرا را برای
او تعریف کردند .پس اربابش او را فراخواند و گفت› :ای خادم شریر! چون به من التماس کردی ،من تمام قرضت را به تو
بخشیدم .آیا تو نیز نمیبایست به همکارت رحم میکردی ،همان طور که من به تو رحم کردم؟‹ اربابش به خشم آمد و او را
به زندانبانها سپرد تا زمانی که تمامی بدهی خود را بپردازد .پدر آسمانی من نیز همین طور با شما رفتار خواهد کرد ،اگر
هر یک از شما برادر خود را از دل نبخشد«.
ما را در آزمایش نیاور
وقتی خداوند ما را امتحان میکند در نهایت میبایست به قوی تر و بهتر شدن ایمان ما بیانجامد و باید ما را به حیات جاودان
هدایت کند .ولی شیطان میخواهد ما را به وسوسه بیاندازد و از خداوند و مسیر هدایت جدا کند .ولی خداوند به ما این قدرت را
.میدهد که در برابر تمام وسوسه های شیطان بتوانیم مقاومت کنیم
اول قرنتیان  :۱۳ ،۱۰هر وسوسهای که برای شما پیش آید ،برای انسانهای دیگر نیز پیش آمده است .اما خدا امین است و
نخواهد گذاشت که بیش از توانتان وسوسه شوید ،بلکه هنگام آن وسوسه راه گریزی نیز مهیا خواهد ساخت تا بتوانید در برابر
آن پایداری کنید.

بلکه ما را از بدی و شرر دور کن
روح و جسم ما را حفظ کن .ما را از ناپاکی و دروغ و بدی و گناه و بی ایمانی و شک و تردید دور کن .و به ما حیات
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.جاودان را هدیه بده
ملکوت و قدرت و جلل ابدی از آن توست
ما نسبت به خدای پدر و پسر و روح القدس ابراز شکر گذاری میکنیم زیرا که تمام قدرت ابدی آسمانها و زمین به او متعلق
.است
آمین
.همه اینها به طور قطع حقیقت محض است
ما میتوانیم هر خواسته را در دعا از خداوند داشته باشیم ولی اجازه نداریم برای او زمان و نتیجه و  ...برای او تعیین کنیم،
بلکه میبایست همه چیز را به او واگذار کنیم .خداوند ما را به دعا کردن دعوت کرده و ما باید هیچ شکی نکنیم که خدا دعای
. aما را پدرانه گوش خواهد کرد و اگر به صلح ما و برای سعادت ما باشد مستجاب میکند
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