
  در هنگام دعا کردن هیچگاه تنها نیستیم  
   

  ۳۳ـ ۲۳ایه  ۱۶خطبه انجیل یوحنا فصل  
   

   
  

  

در آن روز دیگر از من چیزی 

نخواهید پرسید، یقین بدانید كه هرچه 

به نام من از پدر بخواهید به شما 

خواهد داد. تاكنون چیزی به نام من 

تا به دست آورید  نخواستهاید، بخواهید

تا به حال » و شادی شما كامل گردد. 

با َمثَل و كنایه با شما سخن گفتهام ولی 

زمانی خواهد آمد كه دیگر با َمثَل و 

كنایه با شما صحبت نخواهم كرد، بلكه 

واضح و بیپرده دربارٔه پدر با شما 

سخن خواهم گفت.وقتی آن روز برسد 

خواهش خود را به نام من از خدا 

اهید كرد و من نمیگویم كه برای خو

شما از پدر تقاضا خواهم نمود،زیرا پدر خودش شما را دوست دارد چون شما مرا دوست داشتهاید و قبول کردهاید كه 

 «. خدا آمدهام. من از نزد پدر آمدم و به جهان وارد شدم و اكنون جهان را ترک میکنم و به سوی پدر میروم من از جانب

حاال به طور واضح و بدون اشاره و كنایه سخن میگویی. ما اكنون مطمئن هستیم كه تو همهچیز »به او گفتند:  شاگردان

 «. را میدانی و الزم نیست کسی چیزی از تو بپرسد و به این دلیل است كه ما ایمان داریم تو از نزد خدا آمدهای

كه همٔه شما پراكنده  -و در واقع هم اكنون شروع شده است-ید آیا حاال ایمان دارید؟ببینید، ساعتی میآ»عیسی پاسخ داد: 

میشوید و به خانههای خود میروید و مرا تنها میگذارید. با وجود این، من تنها نیستم، زیرا پدر با من است.این چیزها را 

جاع باشید، من بر دنیا به شما گفتم تا در اتّحاد با من آرامش داشته باشید. در جهان رنج و زحمت خواهید داشت. ولی ش

  «.چیره شدهام
   

 فرش ایرانی بایستی حتما یکی از وسایل شگفت انگیز ساخته شده در جهان باشد. ادم می تواند از نقش و طراحی 

 به خوبی لذت ببرد .ولی دقیقا  رنگ های این گونه فرش ها ، مخصوصا زمانی که نور به ان تابیده می شود 

 زبر همگون  طرف دیگر فرش از ن می توانیم ببینم که  ما از لطافت و هنر روی فرش حیرت زده  کهزمان هم

و همین امر باعث تفاوت فرش دست باف از فرش ماشینی می گردد چراکه سمت پشت فرش ماشینی   .تشکیل شده است
ولی ما این را در  است ن چنانی ندارد و طرح فرش در هر دو طرف به صورت یکسانمیآبا قسمت روی فرش فرق 

 فرش دست باف نمی بینیم  . 
یکی از ساختارهای بنای کلیسای مسیحیان شبیه فرش دستبافت ایرانی می باشد. کلیسای مسیحیان به دو قسمت متفاوت 

غاز زندگی مسیحانه ای است که از عیسی شروع می شود و تا روز ظهور او ادامه آن که آتقسیم می گردد یک طرف 
نجام بدهیم. که آد و طرف دیگر ان مبارزه هایی می باشد که ما مسیحیان در طول این مدت بایستی در این جهان می یاب

با صبر و شکیبایی نیز همراه می باشد. ما امروزه در طرف نادیدنی کلیسا که همان وعده خداوند است زندگی می کنیم 
لیسا را بشناسیم .ولی شاید هم برای ما روی خوش کلیسا ن نقش زیبای روی کآولی در همین حال ما خوب می توانیم 
.عیسی تمام این سختی هایی که ما انسان ها بر روی زمین تحمل می کنیم  بکشیمقابل رویت نباشد و همیشه رنج و عذاب 

ای پاک این نم مرتبارا بخوبی می شناسد. عیسی نمی خواهد که ان سمت زیبای کلیسا را از ما مخفی نگه دارد بلکه او 
. نتوانیم این نما را ببینیممی نماید هرچند که امکان دارد ما انسان ها با درگیرهای روزمره ای که داریم  یورآ را به ما یاد

از این دنیای  ,نآبه همین خاطر عیسی قصد دارد که در این راه به ما نیرویی زیاد هدیه دهد. نیرویی که ما بتوانیم با 
گاهی داشتن آن عبارت از : آکه . گاهی روشنی هم می بخشدآا ببینیم. او در این راه به ما یک تاریک نور روشنایی او ر

شاید ما . از اینکه خداوند در دعاهایمان این را به ما تضمین داده است که این نیرو را در سختی هایمان به ما خواهد داد
شنود و یا شاید هم این حس را داشته باشیم که دعایی که  باشیم که خداوند دعاهای ما را نمی کردهتا به حال به این فکر 



ن اتفاق آپیدا نخواهد کرد. ولی عیسی می خواهد که چشم های ما را بر روی   مده است به جایی راهآبر سر زبان ما 
ن سمت خوب آبتوانیم گاهی را به ما بدهد که ما آهایی که با دعاهایمان اتفق افتاده است معطوف نماید .او قصد دارد این 

کلیسا را ببینیم که با دعاهایمان اتفاق می افتد. به همین دلیل دعاهایمان دقیقا همانند نخ های فرش ایرانی می باشد. نخ 
هایی که بدون بافتن معنی ندارد و با بافتن یک تخته فرش و به یک فرش ایرانی تبدیل می شود . ما مسیحیان بدون عیسی 

قالی می باشیم. وقتی که ما بر روی نیرو و اراده خودمان تکیه کنیم دیگر هیچ انتظار و حقی نباید  همانند ان نخ های
داشته باشیم که خدا صدای ما را بشنود .ولی در عیسی این موضوع متفاوت است زیرا دعاهای او با دعاهای ما یکی 

یم عیسی به فریاد من خواهد رسید و او برای که من احساس ناتوانی در دعا کردن می نما آن زماناست و برای همین 
همانطوری که عیسی در انجیل می فرماید: شماها در یک روزی به نام من دعا . من و از جانب من دعا خواهد کرد

خواهید نمود و من هرگز به شما نخواهم گفت که من در نزد خدای پدر برای شما دعا می کنم. پدری که شما مسیحیان را 
 مده ام  . آو به خاطر اینکه شما من را دوست دارید و به من ایمان دارید که من از طرف خدای پدر دوست دارد 

 ما انسان ها اغلب این گنج باارزش عیسی را که او در این راه به ما داده است را نمی بینیم و همیشه در بین افکار انسانی
به عبارت دیگر با این طرز تفکر ما همیشه در سمت پشت  باقی می مانیم و از برنامه خوب عیسی غافل می شویم. مان

و ناهماهنگ فرش دستبافت ایرانی قرار می گیریم و خبری از سمت زیبای فرش نداریم و یا حتی در برخی از موارد 
هشدار  نجا تنها مانده ایم و دعاهایمان دیگر به جایی راهی پیدا نمیکند. ولی عیسی در اینجا به ماآفکر می کنیم که در 

می دهد چراکه همانجایی که عیسی با خداوند یکی است ما نیز هم در عیسی همانند او می شویم. در این حالت ما دعاهیمان 
را بصورت مستقیم به خداوند می گوییم و او هم انها را گوش فرا می دهد .به همین سبب عیسی از ما می خواهد که به 

عیسی دوست دارد که ما طعم نیروی خداوند را همواره . یابیم دست   بی وصفی یک شادی به درگاه خدا دعا نماییم تا 
خداوند دعا نماییم. و وقتی هم که این حس را داشته باشیم که گاه بچشیم برای همین او به ما دستور می دهد که همیشه به 

نها از طرف عیسی گفته می آکه کسی دعای ما را نمی شنود او می خواهد که ما دعاهایمان را اینگونه تصور نماییم 
دم باید سمت روی فرش را ببیند و همچنین برای پی بردن به آشوند. برای پی بردن به ارزش یک فرش اصیل ایرانی 

  . نها را از سمت و دید خداوند بنگریمآارزش های باالی دعاها بایستی 
انیم بخشی از بدنه کلیسا بشویم. برای همین ، دید ما شده است تا ما بتو  سبب  عیسی همان تار و پود کلیسا می باشد که 

نجام می آ که عیسی برای ما در نظر گرفته است  را در هنگام دعا کردن همان دید عیسی می باشد. ما همان کارهایی
 دهیم. ما میخواهیم که به عیسی دعا و عبادت نماییم همانطوری که به ما توصیه کرده است. هدف دعاهای عیسی همیشه
کسانی بوده اند که هنوز پیام او را نشنیده اند و نجات نیافته اند او دوست دارد که ما نیز دعاهایمان را برای اینگونه افراد 

نجام دهیم. دعاهای ما همیشه برای برادر و خواهرهای ما که در گرفتاری و بدبختی هستند خوانده می شود تا با این کار آ
نها بتوانند آعیسی همین کالم را در زمان خداحافظی به شاگردانش گفته است تا . ا کمک نمایدنهآاز خداوند بخواهیم که به 

نها را از ما دور می آدر سختی ها قوی بشوند . عیسی به ما می گوید که شما در این دنیا ترس و بیم دارید ولی او همه 
ن به ما حمله ور می شوند. و همیشه تفکر سازد. ترس های دنیوی همیشه از طرف خارج و درون ما و از جانب شیطا

ینده داشته باشیم. ولی نگران نباشید عیسی ما را به جلو هدایت آنجایی هدایت می کند که ما شک و تردید به آما را به 
خواهد کرد چراکه او بر این دنیا پیروز گردیده است و عیسی میل دارد نگاه شاگردانش را به همان جا معطوف نماید . 

ما نبایستی همیشه به سمت پشت فرش بنگریم بلکه ما بایستی دیدی به  یمشدمتوجه مثال فرش ایرانی  ازنطوری که هما
ن روی زیبای فرش ایرانی را ببینیم همان نگاهی که به ما قدرت و نیرو می بخشد. آسمت جلو داشته باشیم. ما بایستی 

شاگردانش صحبت نمود چشم های انها باز شد و بدین ترتیب حقیقت پاک عیسی ن روزی که عیسی در این باره با آدر 
نها به عیسی می گویند: اکنون آبه چه معنایی می باشد. و به همین خاطر   را شناختند و فهمیدند که یک مسیحی بودن

مان می اوریم که از نزد خداوند دیگر ما با این حرف ها اگاه شدیم و نیازی به مثال نمی باشد. و به همین دلیل ما به تو ای
مده ای .با این حال شاگردان عیسی همیشه در کشمکش سختی های این دنیا و حرف های عیسی باقی مانده اند. و این را آ

یه های انجیل به خوبی بیابید. همین امر تا امروز نیز به همین شکل برای ما باقی مانده است که در آشما می توانید در 
 یمعیسی و اتفاق های این دنیا قرار گرفته ایم. چرا که ما هنوز در بهشت نیستیم. ولی این مبارزه ها به ما بین سخنان 

ن با آمده ایم. مثل یک فرش ایرانی که نخ های پشت و جلوی آکه ما بندگان چه کسی هستیم و از سوی چه کسی آمرزد 
درست است که ما انسان ها در زندگی روزمره مان چه در نها باهم فرق دارد .این آهم در ارتباط هستند و فقط شکل 

کلیسا و یا در زندگیشخصی مان ناراحتی ها و یا گرفتاری های زیادی داشته باشیم .ولی عیسی ما را به شکلی که ما 
 خودمان را می بینیم نگاه نمی کند بلکه او ما را در ملکوت خودش می نگرد. همین مسیحی که در بزرگترین گرفتاری

 . ها ما را ترک نخواهد کرد و  همین دلیلی است برای داشتن یک شادی بزرگ از جانب او
 آمین            

   


