ﻗﺪرت دﻋﺎی ﻣﻮﺛﺮﻣﻄﺎﺑﻖ ﮐﻼم ﺧﺪا
" ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ارﯾﺤﺎ رﺳﯿﺪﻧﺪ.وﻗﺘﯽ از ﺷﻬﺮ ﺑﯿﺮون ﻣﯿﺮﻓﺘﻨﺪ ﻋﺪه ﺑﻪ دﻧﺒﺎﻟﺸﺎن ﺑﻪ راه
اﻓﺘﺎد ﻧﺪ.در ﮐﻨﺎر راه ﮐﻮری ﺑﻨﺎم ﺑﺎرﺗﯿﻤﺎﺋﻮس ﻧﺸﺴﺘﻪ ﮔﺪاﺋﯽ ﻣﯿﮑﺮد .
وﻗﺘﯽ ﺑﺎرﺗﯿﻤﺎﺋﻮس ﺷﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﻧﺎﺻﺮی از آن راه ﻣﯽ ﮔﺬرد،ﺷﺮوع ﺑﻪ داد و
ﻓﺮﯾﺎد ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
ای ﻋﯿﺴﯽ ،ای ﭘﺴﺮ داود ،ﺑﻪ ﻣﻦ رﺣﻢ ﮐﻦ ".اﻧﺠﯿﻞ ﻣﺮﻗﺲ10 : 46-47:

وﺿﻌﯿﺖ را ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ،از ﻟﺤﺎظ ﻓﮑﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﻣﯿﺪ ﮐﻤﯽ ﺑﺮای ﻣﺮدی ﮐﻪ در ﺣﺎﺷﯿﻪ راه ﻧﺸﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﻣﯽ ﺧﻮا ﻫﻨﺪ ﻋﯿﺴﯽ راﺑﺒﯿﻨﻨﺪ و ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ را ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﻣﯽ را ﻧﻨﺪ  ،اﯾﻦ ﻣﺮد
ﻣﯽ ﮔﺮﯾﺪ و از ﻋﯿﺴﯽ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﻃﻠﺒﺪ  ،ﺑﯽ ﺷﮏ ﻣﺮدم اﻃﺮاف اﯾﻦ ﻣﺮد ﮐﻮر ﻣﯽ ﺧﻮا ﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ او
ﺧﺎﻣﻮش ﺷﻮد.
" اﻣﺎ ﻣﺮد م ﺑﺮ ﺳﺮش ﻓﺮﯾﺎ د ﻣﯽ زد ﻧﺪ  ":ﺳﺎﮐﺖ ﺷﻮ" وﻟﯽ او ﺻﺪا ﯾﺶ را ﺑﻠﻨﺪ ﺗﺮ ﻣﯽ ﮐﺮد و ﭘﺸﺖ
ﺳﺮﻫﻢ ﻓﺮ ﯾﺎد ﻣﯽ زد  " :ای ﭘﺴﺮ داود ﺑﻪ ﻣﻦ رﺣﻢ ﮐﻦ " .ﻣﺮ ﻗﺲ 10:48

ﻣﺴﻠﻤﺎ ﺑﺎرﺗﯿﻤﺎﺋﻮس اﯾﻦ را اﺣﺴﺎس ﮐﺮد  ،ﮐﻪ اﮔﺮ اﺳﺘﺎد را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﻮدش ﮐﻨﺪ  ،ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ
ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ آورد ،و ﻧﺘﯿﺠﻪ آﻧﮑﻪ ﻣﺮد ﮐﻮر ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪه اش را ﺟﻠﺐ ﮐﺮد.
"وﻗﺘﯽ ﺳﺮ و ﺻﺪای او ﺑﻪ ﮔﻮش ﻋﯿﺴﯽ رﺳﯿﺪ  ،ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ اﯾﺴﺘﺎد و ﻓﺮﻣﻮد  :ﺑﮕﻮ ﺋﯿﺪ اﯾﻨﺠﺎ ﺑﯿﺎﯾﺪ.
ﭘﺲ ﻣﺮدم او را ﺻﺪا زده ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﺨﺖ ﺑﻪ روی ﺗﻮ روی آورده ،ﺑﺮﺧﯿﺰ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ.
ﺑﺎرﺗﯿﻤﺎﺋﻮس ردای ﮐﻬﻨﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﻨﺎری اﻧﺪاﺧﺖ و از ﺟﺎ ﭘﺮﯾﺪ و ﭘﯿﺶ ﻋﯿﺴﯽ آ ﻣﺪ.
ﻋﯿﺴﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﭼﻪ ﻣﯽ ﺧﻮا ﻫﯽ ﺑﺮاﯾﺖ ﮐﻨﻢ؟ ﮔﻔﺖ  :اﺳﺘﺎد ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﯿﻨﺎ ﺷﻮم.
ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻪ او ﻓﺮﻣﻮد آﻧﭽﻪ ﺧﻮاﺳﺘﯽ ﺷﺪ  ،اﯾﻤﺎﻧﺖ ﺗﻮ را ﺷﻔﺎ داد ".ﻣﺮﻗﺲ 52-49 :10

ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﺎرﺗﯿﻤﺎﺋﻮس را از ﻫﺰاران زن و ﻣﺮد رﻧﺠﺪﯾﺪه ﮐﻪ در آن روز در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ارﯾﺤﺎ ﮐﻪ در
اﻃﺮاف ﻋﯿﺴﯽ ﺗﺠﻤﻊ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﺳﺎﺧﺖ ؟ ﻋﯿﺴﯽ ﺻﺮاﺣﺘﺎ ﭘﺎ ﺳﺦ ﻣﯽ دﻫﺪ  :اﯾﻤﺎ ﻧﺖ ﺗﻮ را
ﺷﻔﺎ داد.
ﺑﺎرﺗﯿﻤﺎﺋﻮس ﭘﺎ ﻓﺸﺎری ﻣﯽ ﮐﺮد ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ دﯾﮕﺮان ﭼﻪ ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ  ،وﻗﺘﯽ ﺑﻪ او اﺟﺎزه
رﻓﺘﻦ ﻧﺰد ﻋﯿﺴﯽ داده ﺷﺪ ،ﻣﺮد ﮐﻮر ﺟﺎﻣﻪ ) در واﻗﻊ ﺟﺎﻣﻪ ﮐﻮری ( را در آورد ) در اﯾﻨﺠﺎ ﺟﺎﻣﻪ
ﻣﻔﻬﻮم ﺳﻤﺒﻠﯿﮏ را دارد ( و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺻﺪای اﺳﺘﺎد رﻓﺖ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ اﺻﺮار و اﻃﺎﻋﺖ ،
ﺑﺎرﺗﯿﻤﺎﺋﻮس ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻋﻮض ﺷﺪ و ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ از آن روز ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﭼﻘﺪر
زﻧﺪﮔﯽ او ﻋﻮض ﺷﺪ.
ﭼﻘﺪر اﯾﻦ وا ﻗﻌﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﺸﻤﺎن او در اﺑﺘﺪا ﺻﻮ رت ﻋﯿﺴﯽ را ﻣﯽ دﯾﺪ!

دﻋﺎی ﻣﻮﺛﺮ از ﻻ ﺑﻼی ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس
زﻧﯽ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺮض ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﻣﻄﺮود ﻧﮕﺸﺖ ) ﻣﺘﯽ .( 9:20اﻓﺴﺮی ﮐﻪ ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﺷﻔﺎی
ﺧﺪﻣﺘﮑﺎرش را دﯾﺪ )ﻣﺘﯽ ﺑﺎب  (8و ﺑﺎرﻫﺎ و ﺑﺎرﻫﺎ در ﻋﻬﺪ ﺟﺪﯾﺪ  ،ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻪ ﭘﺎداش اﯾﻤﺎﻧﺪاراﻧﯽ ﮐﻪ
ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﯽ ﻣﺎ ﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﺟﻮاب را ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
"ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ  ،ﺗﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ داده ﺷﻮد .ﺑﺠﻮﺋﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ .در ﺑﺰﻧﯿﺪ  ،ﺗﺎ ﺑﻪ روی ﺷﻤﺎ ﺑﺎز ﺷﻮد)".ﻣﺘﯽ (7:7
" ﻫﻤﯿﺸﻪ دﻋﺎ ﮐﻨﯿﺪ ! در دﻋﺎ از ﺧﺪا آن ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻄﺎ ﺑﻖ ﺧﻮاﺳﺖ روح اﻟﻘﺪس
اﺳﺖ .ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ او ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ  ،و ﺑﺮای ﻫﻤﻪ اﯾﻤﺎﻧﺪاران ﺑﺎ اﺷﺘﯿﺎق زﯾﺎد و ﺟﺪﯾﺖ دﻋﺎ
ﮐﻨﯿﺪ) ".اﻓﺴﻮﺳﯿﺎن ( 6:18
"  ...دﻋﺎی ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ﻣﺮد درﺳﺘﮑﺎر  ،ﻗﺪرت و ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ دارد ".ﯾﻌﻘﻮب 5:16

داﻧﯿﺎل ﺳﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪا دﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﺮد ﺗﺎ ﻣﻌﻨﺎی روﯾﺎﯾﺶ را ﯾﺎﻓﺖ )داﻧﯿﺎل ﺑﺎ ب  ،( 10اﯾﻠﯿﯿﺎ در
دﻋﺎ ﺑﺮای ﺑﺎران ﻫﻔﺖ ﺑﺎر ﭘﺎﻓﺸﺎری ﻧﻤﻮد)اول ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺑﺎب ،( 18ﻣﻮﺳﯽ ﭼﻬﻞ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز در دﻋﺎ و
روزه ﺑﻮد) .ﺗﺜﻨﯿﻪ ﺑﺎب ( 9
اﯾﻨﻬﺎ ﻫﻤﮕﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی اﺻﺮار در دﻋﺎ در ﻋﻬﺪ ﻋﺘﯿﻖ اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﯿﻞ ﺑﻪ وﺿﻮح در ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺟﺴﺘﺠﻮی اﯾﻤﺎﻧﺪاراﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺴﺘﻪ ﻧﺸﺪﻧﺪ و از
ﭘﺎ ﻧﺎﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ ﺑﻮده ،ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻘﺪر ﺑﻪ ﻃﻮ ل ﺑﺎﻧﺠﺎﻣﺪ ﯾﺎ ﭼﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای
درﯾﺎﻓﺖ ﭘﺎﺳﺦ ﺿﺮورت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
"ﺧﺪاوﻧﺪ و ﻗﻮت او را ﻃﺎﻟﺐ ﺑﺎ ﺷﯿﺪ و ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺣﻀﻮر او را ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ" )اول ﺗﻮارﯾﺦ ( 16:11
" و اﮔﺮ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم وﺟﻮد ﻣﺮا ﺑﻄﻠﺒﯿﺪ ﻣﺮا ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ ")ارﻣﯿﺎ ( 29:13

و اﯾﻦ دو ﻧﮑﺘﻪ را ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ
اوﻻ  :زﻣﺎن ﺑﻨﺪی ﺧﺪا ﻣﺸﺎﺑﻪ زﻣﺎن ﺑﻨﺪی ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺛﺎﻧﯿﺎ:ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺪا اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ وﻗﺎ ﯾﻊ زﻧﺪﮔﯽ اﯾﻤﺎن ﻣﺎ را وﺳﻌﺖ دﻫﺪ.

در دﻧﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ﺑﻪ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﯾﻢ ﮐﻪ در ﺳﻨﮕﺮ ﺷﻔﺎﻋﺖ و دﻋﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﻨﺪ و
ﻣﻘﺪﺳﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺟﻮاب ﻧﯿﺎﺑﻨﺪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﯿﺸﻮﻧﺪ.اﻣﺮوزه ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻫﺮ روز دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺸﻬﺎی ﺟﺪﯾﺪی
روﺑﺮو ﻫﺴﺘﯿﻢ ﻟﺬا درک اﯾﻦ ﻣﻬﻢ دﻋــﺎﻫﺎی ﻣﺴﺘﻤﺮ را اﻟﺰاﻣﯽ ﻣﯿﮑﻨﺪ.

ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻤﺎ را ﺑﺮﮐﺖ دﻫﺪ.

