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مايل هستم نظر شما را به موضوع دعا جلب نمايم .شايد اين يكي از موضوعاتي است كه در زندگي
مسيحي اغلب ناديده گرفته مي شود .اگر ما در اول صبح به دعا نشسته ايم ،و خدا را براي غذايي كه
جهت ما تدارك ديده است سپاس مي گوييم و دوباره هنگام عصر دعا كرده ،و او را بخاطر نيكويي و
محبتي كه در طول روز به ما ارزاني داشته حمد مي نماييم ،در آنصورت فكر مي كنيم كه هر آنچه
الزم بوده به عمل آورده ايم .به هر حال ،من احساس مي كنم هر زمان كه زندگي و دعاي دانيال را مد
نظر قرار دهيم ،متوجه خواهيم شد هنوز چيزهاي بسياري وجود دارند كه بايد در زندگي مسيحي انجام
پذيرند.
دعا نتيجه نوعي وابستگي حقيقي است .ممكن است براي پيشرفت روحاني شخص ارائه گردد ،و يا
براي جالل مسيح ،و يا براي پيشرفت و خواستهاي خداوند بر روي زمين به انجام رسند ،اما هميشه بايد
از روي عالقه و خواسته قلبي افراد باشد .اگر انگيزه ما مبتني بر اين حقايق نباشد ،دعاي ما بي محتوا و
ماهيتي كم عمق خواهد داشت ،اما اگر اين امور بطور مدام در فكر ما حاكم باشند ،بعد از آن متوجه
خواهيم شد كه دعاهاي ما شكلي متفاوت بر خود گرفته اند ،و به پري خواهند رسيد ،نياز مبرم به آنها
احساس خواهد شد ،استمرار در آنها بوجود مي آيد ،و از چنين دعاهايي به شدت در آسمان استقبال
مي شود .دانيال مردي بسيار محبوب بود( 32: 9و  00: 01و ،) 09: 01و اين نه فقط به خاطر رفتار خوب
او بود ،بلكه بواسطه دعاهاي فراواني بود كه او روزانه در بابل و در اسارت به انجام رساند .و نتايج
عظيمي براي جالل خدا از آنها حاصل گشت .بنابراين آنچه كه امروز مي خواهيم مورد توجه قرار
دهيم ،اين نيست كه بطور ساده فقط به جنبه تئوريک قضيه نگاه كنيم ،بلكه هدف اين است كه تمايل و
اشتياقي عميق در قلبهاي خود بوجود آوريم كه دعاهاي زيادي در راستاي اراده خدا و براي محيط
اطرافمان و براي اين سرزمين و سرتاسر جهان داشته باشيم.

ممكن است بگوييم بايد شرايط ما از اين هم بهتر باشد،چه در مورد تک تک افراد ،و يا جماعت
مقدسين و ايمانداران.بهتر بود ذاتي نيكوتر ،زندگي اي پر معناتر ،تالش و نيروي بيشتري داشتيم .و در
زندگي به جاي پس رفت و واماندگي ،آثار و عالئم پيشرفت را شاهد بوديم .آه و ناله ها دائماً به گوش
مي رسد ،چگونه مي توان شرايط را بهبود بخشيد؟ چطور مي شود انرژيي بيشتري داشت؟ به چه طريقي
مي توان وفاداري و ايمان بيشتري را ديد؟ چطور مي شود جالل فراوان خداوند را مشاهده نمود؟ هر
چه بيشتر تدبير و برنامه ريزي مي كنيم ،بيشتر بي ثمر بودن آنها را مشاهده مي نماييم .اي برادران
ايماندار اگر در جماعت خدا را با تشويق به دعا كردن با انگيره بهتري ايجاد نماييم ،شاهد تغييرات
زيادي خواهيم بود ،خدا با قدرت و حكمت خويش دخالت مي كند ،و هدايت هاي الزم را به ما نشان
مي دهد .و زندگيهاي پر ثمري را براي او به بار مي آوريم براي او كه ما را به طريقي شگفت انگيز
متبارك نموده است.

دعاي خصوصي و هميشگي زندگي دانيال
"وقتي دانيال از صدور فرمان پادشاه آگاهي يافت،رهسپار خانه اش شد؛ و سپس به باال خانه رفت؛و
پنجرها را كه رو به اورشليم بود باز كرد،زانو زده و دعا نمود .او مطابق معمول روزي سه بار نزد خداي
خود دعا مي كرد" (دانيال.) 01: 6
من بخشي از فصل ششم را انتخاب كرده ام كه دعاهاي خصوصي دانيال را نشان دهد و سپس قسمتهاي
ديگر را بررسي خواهيم كرد .دراين بخش ،ما به سّر واقعي اين مرد بزرگ پي مي بريم .دانيال در بابل
زندانيي بيش نبود ولي با اين وجود از قوانين پادشاه آنجا اطاعت نمي نمود ،و به قوانين و مقرارتي كه به
او تحميل شده بود هيچ گونه پايبندي نداشت ،و حقيقتاً دنبال اين بود كه اراده خداوند را انجام دهد .او
خواست خدا را در هر وضعيتي و رويدادي مي دانست ،و اراده خدا بود كه بر او حكمراني مي نمود؛
اگر چه خطر بروز مخالفتها هم بطور حتم وجود داشت .مسلماً او مردي واقعي و وفادار بود.
در اين فصل خدا راز قدرت و وفاداري اين مرد را براي ما آشكار مي نمايد .و اين عبارت بود از سپري
نمودن زندگي خصوصي در دعا كه هرگز قطع نمي شد .زمانيكه فرمان پادشاه مبني بر ممنوع بودن دعا
صادر گشت؛ او دعا كرده و خدا را شكر نمود همانگونه كه قبالً اين كار را انجام مي داد .اين دعا در
زماني بود كه همه چيز در شرايط عادي قرار داشت و هيچ گونه رويداد و وضعيت مشكلي پيش نيامده

بود .اين كار ،امري نبود كه كسي بر او تحميل كرده باشد،بلكه از آن لذت مي برد .عزيزان من ،بياييد
زندگي همراه با دعا را بازبيني نماييم ،ميل و گرايش دانيال را به اين كار مشاهده كنيم ،كه مرتباً روزي
سه بار به دعا مي نشست .من كامالً مطمئن هستم كه هيچ چيزي نمي توانست مانع لحظاتي شود كه
دانيال بر روي زانو هاي خود مشغول عبادت به درگاه خداي خويش بود .او مرد بزرگي بود ،با وجود
داشتن مسئوليتهاي باال در دستگاه حكومتي باز مي توانست وقت كافي براي دعا بيابد ،سه بار در روز،
در اوقات معين دعا مي كرد .ما نمي دانيم براي چه مدتي اين كار را انجام مي داد ،ولي او دعا مي
كرد ،و اين برنامه مشخص زندگي او بود ،دعا ،دعا ،دعا ،بعداً ماهيت و چگونگي دعاهاي او را
بررسي خواهيم كرد.
در كتاب دانيال آمده است" :او براي خداي خود دعا كرد".من اين عبارت را دوست دارم .براي
دانيال ،خداوند ،خدايي دور از دسترس نبود ،خداي شخصي او بود،شخصيتي كه در رابطه و مشاركت
نزديک با او بسر مي برد .براي او خداوند يک واقعيت بود .او خدايي نبود كه مانع افكار او باشد ،بلكه
خدايي بود زنده ،و پرجالل كه در همه زمانها و در همه شرايط مي توانست به او رجوع كرده و جوابي
براي خود دريافت نمايد .و روزانه با او مشاركت داشته باشد .خدا براي او لذت بخش بود ،و خوشي و
زندگي او محسوب مي شد .آيا تجربه شما در دعا اين چنين است؟ آيا خدا به ما نزديک است و يا دور
از دسترس قرار دارد؟ما به خواهران و برادراني با چنين دركي از خداوند نياز داريم،چون خداوند دعاي
چنين كساني را مي شنود و اگر درخواستشان طبق خواست و رضاي او باشد با خوشحالي به آنها جواب
مي دهد.
پرهيزگاري و عدالت در انسان ،گواه از واقعيتي است كه نشان دهنده ارتباط او با خداوند مي باشد .در
حزقيال  01دانيال به دو نفر ديگر نيز ربط داده شده است ،نوح و ايوب ،و خداوند مي گويد ،حتي
اگر اين سه نفر هم با تمام رستگاري خود باز آيند باز قادر نخواهند بود كه اوضاع را در اسرائيل تغيير
دهند .اما خدا حتي با به خاطر آوردن اين نكته ،باز هم توجه ما را به رستگاري اين سه نفر جلب مي
نمايد .دانيال مردي پرهيزگار بود ،و به همين دليل ،و با دانستن خواست و اراده خداوند طوري زندگي
كرد كه هميشه و به هر قيمتي اراده خداوند را به انجام رساند ،و به همين دليل دعاهاي او قدرتمند
بودند.
يعقوب مي گويد" :دعاي مررد عرادل در عمرل ،قروّت بسريار دارد"(يعقروب ،) 06: 5امرا در امارال مري
خوانيم كه "دعاهاي مردان شرور اعمال شنيع هستند(اماال .) 9: 32و هم چنين در اول يوحنا آمده "هرر
چه بر حسب اراده او سوال نماييم،ما را مي شنود(".اول يوحنا .) 01 :5اين بزرگترين سّر دعرا اسرت كره
حقيقتاً دعاهاي ما پاسخ داده مي شوند ،اگر مطابق اراده خدا باشند.

بسيار واضح است كه دانيال ،دَرك و آگاهي كامل از اراده خدا داشت .اين موضوع را او با باز نمودن
پنجره خود به سمت اورشليم نشان مي داد .آن زمان كه معبد خدا وقف گرديد ،سليمان به حضور
خداوند اين طور دعا كرد" :اگر آن زمان رسيد كه بر اثر گناه ،قوم را به اسارت بردند ،و از آنجا به
طرف اين معبد دعا كردند آنوقت دعاي ايشان را اجابت فرما ،و حقوق آنان را محفوض بدار  ،و رحم
و مروت در دل آنانكه قوم تو را در اسارت دارند قرار ده( .دوم تواريخ  .) 29- 26: 6اين جا مردي را
مي يابيم كه از دانش دعا رخوردار مي باشد .او كالم خداوند را فراموش نكرده است ،و دعاي سليمان
را از ياد نبرده است .اين اراده خدا بود و مي گويد،بله،گوش من به طرف معبد خدا خواهد بود،و نه
فقط گوشم بلكه چشمم و قلبم نيز پيوسته آن طرف را خواهند نگريست(دوم تواريخ.) 06- 03: 7
خداوند به اين محل دلبستگي داشت .عدم وفاداري قوم آنان را از آن كانون دور كرده بود ،ولي هرگز
اين حقيقت را تغيير نداد كه خداوند به اين خانه عالقه داشت و نام خود را بر آن قرار داده بود .و در
اين جا مردي را در اسارت مي يابيم كه كالم خدا را بطور كامل مي داند و آن را به ياد دارد ،و طبق
آن كالم دعا نموده و خدا نيز آن را مي شنود؛ و درست به همين طريق نيز عمل مي نمايد .در قفس
شيران ،و در تمام رويدادها ،خداوند به كمک خادم خويش شتافت .خداي او قادر بود كه او را نجات
دهد همانطور كه آن سه مرد جوان را رهانيد(دانيال  .)2آه ،چه خداي عجيبي است و دانيال اين موضوع
را ثابت كرد! و آن زمان كه پادشاه شبي بدون خواب را سپري كرد دانيال كامالً راضي و راحت در
ميان شيران درنده آرامي يافت .خداوند دهان آنها را بسته بود ،و قدرت خويش را به نفع خادم خود
بكار گرفته بود .چه خداي پر جاللي!
دانيال به عالئق خداوند دل بسته بود .سه بار در روز زانو مي زد ،پنجره خود را به سمت اورشليم مي
گشود .من مطمئن هستم كه او فقط براي نيازهاي شخصي خود دعا نمي كرد،او از خواستهاي قلبي
خود دست مي كشيد و براي قوم خدا دعا مي كرد كه از بند و گرفتاري نجات يابند ،او از بند اسارت
به بيرون هدايت شد تا فكر خود را در خانه خداوند بكار گيرد ،و از انديشه هاي خدا كه براي مردم
خويش تدارك ديده بود لذت برد .من اعتقاد دارم كه او در دعاهاي خويش در حضور خدا زانو مي
زد تا از او درخواست نمايد تا قوم خود را رهايي بخشد.
و خداوند تمام حقوق خادم خويش را محفوظ داشت .پادشاهاني كه دانيال آنان را خدمت مي كرد در
گذشتند ،ولي او با موفقيت ادامه داد(دانيال 20 :5و.) 2-0 : 6تغيير در سلسله حاكمان هيچگونه اثري در
زندگي دانيال نگذاشت .او با آرامش و بر حسب اراده خدا زندگي مي كرد .مرد عجيبي بود! همه اينها

در نتيجه زندگي همراه با دعا و نيز پرهيزگاري و تمايل او جهت انجام اراده خداوند بود .اينها كارهايي
بودند كه به طرز شگفت انگيزي مورد تاييد خدا قرار گرفت و باعث حفظ و پايداري او گرديد.
نكته مهم ديگر زانو زدن دانيال در هنگام دعا كردن است .اگر وقت دعايي داريد حتماً زانو بزنيد.
بگذاريد زانوان خود را در حضور خداي عظيم خم كرده و احترام خود را به او نشان دهيم .چون او
است كه اين همه بركت به ما ارزاني داشته است .ما مخلوقي بيش نيستيم ،و همه ما نقاط ضعف داريم.
چقدر زيباست كه در مقابل خداي خود زانو زده باشيم ،و با اين كار نشان دهيم كه خدا برتر مطلق،
عظيم ،و پر جالل است .
اخيراً فرصتي داشتم كه از آلمان و هلند ديدن نمايم .در آنجا جمعي در حدود  911نفر از خواهران و
برادران ايماندار را ديدم كه هنگام دعا زانو زده و منظره دل انگيزي را بوجود آورده بودند .خاطره اي
بياد ماندني در ذهن من باقي گذاشت .ايكاش احترام و ارزش نهادن دانيال نيز در ما اثر بگذارد .در
اينجا صحبت از دعاي خصوصي است ،ولي هيچ دليلي وجود ندارد كه حتي در دعاهاي دسته جمعي
نيز چنين دعا ننمود .آقاي ث.اچ.مكنتاش عقيده داشت كه زانو نزدن در موقعيت هاي نامناسب بي
حرمتي نيست ،اما اگر زانو بزنيم موضع ما را در مقابل اين خداي عظيم و پر جالل نشان مي دهد ،او كه
به صورت نا محدود و بي اندازه اي فراتر از ما است.
اين به زانو نشستن در دعا يک عمل فيزيكي است ولي نشانگر شناخت ما از برتري و عظمت خداي
ابدي مي باشد .آيا شما هرگز اجبار و احساسي دروني را براي زانو زدن داشته ايد؟ منظور من اجبار به
زور نيست ،بلكه احساس و تمايلي از درون است كه فكر مي كنيم بايد اين كار را انجام داد .شايد
بتوان در يک وضعيت معمولي دعا نمود ،اما خداوند به نوعي در كالم خود خاطر نشان مي سازد :در
حضور من هيچ چيز ،معمولي نبايد باشد .در حضور من احترام بگذاريد تا بدين طريق برتري مرا تائيد
كرده باشيد .و ما نمونه هاي خوبي داريم ،براي ماال ،خداوند عيسي مسيح را مي بينيم كه خود ،با آن
جايگاه بلند و رفيع اش ،در باغ جتسيماني زانو زده است .آنجاييكه صليب را با همه وزنش حمل مي
كرد به زانو افتاد ،او زانو زده و دعا نمود(لوقا .) 10: 33پولس رسول(اعمال رسوالن ،) 26: 31سليمان
(دوم تواريخ ،) 02: 6.عزرا در (عزرا  ،) 5 :9و خيلي هاي ديگر در مقابل خداي پدر و عيسي مسيح به
زانو افتاده اند.
و نهايتاً "او روزي سه بار زانو زده و به دعا نشست و خداوند را شكر گفت".دانيال در اسارت به سر مي
برد .شايد او مي توانست مقام بااليي داشته باشد ،ولي اين اجازه را نداشت كه به عنوان يک شهروند به
كشور خويش مراجعه نموده و از امتيازات آن بهره مند شود.اما همچنان دعا مي كرد و خداوند را

سپاس مي گفت .در عين حال كه اراده خدا را در مورد شرايطي كه براي او و قوم او پيش آمده بود،
تاييد مي نمود ،باز هم خداوند را براي لذتي كه از مشاركت با او داشت شكر مي كرد.بله ،دوستان
گرامي،اين درس بسيار با ارزشي است .ويژگي دعاهاي دانيال بسيار آموزنده و جالب است .گاهي از
خودم مي پرسم و از شما نيز اين سئوال را دارم،آيا زمان كافي در دعا سپري مي كنيم؟ باشد كه دعاي
دانيال ما را به تحرك وا دارد تا در خانه ها ،و در جلسات دعا ما هم مانند او عمل نماييم.
با وجود اينكه دانيال در خلوت خود دعا مي نمود ،اما ما مي توانيم اين كار را در خانه ها و در جلسات
مشاركتي نيز انجام دهيم .امروز صبح با هم اطاقيم زانو زده و دعا كرديم چقدر لذت بخش بود وقتي با
هم نيازهاي خود را از خدا درخواست مي كرديم .خدا را شكر براي خانواده هايي كه زن و شوهر با
هم (حتي فرزندان ،اگر ممكن باشد) زانو زده و با هم براي موضوع معيني دعا كرده و تا حصول جواب
به دعاهاي خود ادامه مي دهند( .مگر موردي غير عادي اتفاق بيافتد كه خواست خداوند بوده و او خود
همدرديهاي الزم را خواهد نمود) .زماني كه مردان جوان راه و روش دعا را براي خود انتخاب مي
كنند ،هنگاميكه به سن پيري مي رسند ادامه اين روش براي آنان بسيار ساده خواهد بود .در مجموع،
دعا قدرت ما مي باشد .دعاهاي خاص براي نيازهاي مخصوص ،و نه فقط براي احتياجات گروهي،
بلكه به خاطر مسائل جهاني و بين المللي هم كاركرد فراوان دارند.

من بار ديگر بطور خالصه اشاره اي به كار دانيال در دعاي وي و اينكه پنجره اطاق خود را به سمت
اورشليم باز مي نمود خواهم نمود .اول از همه ،او به فكر سرزمين پدري خود مي باشد .سرزميني كه
بخاطر عدم وفاداري قوم به خداوند ،خالي از سكنه شده است .اين زمين عالي بود .شير و عسل در آن
جاري بود ،ولي چيزي عظيمتر از در آن سرزمين وجود داشت .آنجا سرزمين خدا بود"،اين سر زمين
مال من است"(الويان ،) 32: 35و او به عنوان پادشاهي نيكو آن كشور را به قوم اسراييل بخشيد .و آنجا
را به اين مردم اهدا نمود نه بخاطر اينكه آنها قومي بزرگ و يا بهتر از ديگران بودند(در واقع آنها از
ساير ملل اطراف خود كوچكتر بودند-تانيه) 7: 7.بلكه خداوند آنجا را به عنوان هديه به آنان داد.
درواقع نوعي ميراث محسوب مي شد،و تمام افكار خداوند در آنجا متمركز شده بود ،و دانيال براي
چنين سر زميني دعا مي نمود.
پس دانيال بطور مخصوص براي اورشليم دعا مي كند چون نام خدا و عالئق او در آنجا ساكن شده
بود ،و دانيال بطور جداگانه براي محلي دعا مي كند كه نام خداوند را بر خود داشت (دوم تواريخ 6

 .) 03:و در آخر دانيال براي نام يهوه دعا مي كرد .به اين چيزها خوب فكر كنيد،شهر ،خانه و نام خدا.
و من ايمان دارم كه اينها مواردي مي باشند كه دعاي دانيال را منحصر به فرد كرده است.
اما امكان دارد ،شما بگوييد،كه اينها به گذشته ها مربوط مي شود .امروز چه معنايي براي ما مي تواند
داشته باشد؟ من ايمان دارم كه مفهومي پر معنا دارند .ما در شروع جلسه با هم سرود مي خوانيم؛ و براي
نجات جانهاي با ارزش با هم دعا مي كنيم .هرگز اجازه ندهيد اين موضوع در دعاهاي مان فراموش
شود .زيرا كه بسيار به آن نيازمند هستيم ،اما مسئله ديگري وجود دارد كه بزرگتر از همه اينها است ،و
آن حق حاكميت خداوند است كه براي ما از كالم زنده اش مكشوف گشته است .خداوند اشاره داشته
كه مسيحيان چگونه بايد بنام عيسي مسيح گرد هم جمع شوند (متي ،) 31: 02.تجمعي كه به هيچگونه
سازماندهي انساني شبيه نباشد ،و از نظر سلسله مراتب اداري آنگونه كه در اين جهان رسم است عمل
ننمايد .خداوند براي اينگونه موارد دستورات دقيقي صادر نموده است.
امروزه كليسا "سرزمين" خداوند است و فرزندان او كه بوسيله خون عيسي مسيح به اين سرزمين آورده
شده اند ،كانون توجه و دلبستگي هاي او را تشكيل مي دهند .مسيح سر كليسا است و اين نشانه محبت
او مي باشد .با قدرت و عملكرد روح القدس ،كليسا جايي است كه مسيح را مي شود يافت ".آنجا كه
دو و يا سه نفر به اسم او جمع شوند"(متي  .) 31: 02من بر اين باورم كه امروزه اين كليسا تداعي كننده
آن سرزمين ،شهر ،و خانه و اسم براي ما مي باشد.آن ها بوسيله قدرت دشمن مورد حمله قرار مي
گيرند ولي همه در مسيح محافظت شده و هرگز از بين نخواهند رفت.
آنچه كه در اين روزها بايد انجام دهيم اين است كه در نام عيسي با محبت جمع شويم .جماعتي كه
بدون برنامه ريزي توسط سازمانهاي انساني شكل گرفته باشد و مسيح سر آن باشد و جاييكه روح
القدس بدون مانع در ميان مردم خويش در حركت بوده و به آنها الهام بخشيده و هدايت نمايد و
جاييكه همه ما بوسيله نام عيسي مسيح كنترل مي شويم؛ همه چيز در سازگاري با آن نام گفته شده و
انجام پذيرد .آيا اميد داشتن به چنين نامي در اين روزهاي آخر ،باشكوه نمي باشد؟ مسلماً اگر مطيع
بوده و اگر كالم خدا را به عنوان راهنماي خود انتخاب كنيم ،و اگر آماده شده ايم كه خواست خود را
تسليم اراده او كه آن را در كالم گرانبهايش براي ما مكشوف نموده است بكنيم ،اين صرفاً يک ايده
ال نيست .بلكه امكاني با شكوه است ،و چقدر عالي خواهد بود اگر به حقيقت بپيوندد كه در روزهاي
آخر قبل از پايان دوره كليسا بيداري و اشتياق به اين حقايق شگفت انگيز افزايش يافته تا آن موقع كه
خداوند بازگشت نمايد كساني را بيابد كه به كالم او وفادار مانده اند.

بله ،مردان شرور كه در پي دانيال بودند او را در حال دعا يافتند .سعي و كوشش آنان در قدغن نمودن
دعا به جايي نرسيد ،و دانيال به دعا كردن در پيشگاه خداي خويش ادامه داد .زماني رسيد كه آنان
دانيال را دستگير كرده و او را در النه شيران انداختند ،و ما بقيه داستان را مي دانيم ،خداوند خادم
خويش را حفظ نمود.
دعاي گروهي در زندگي دانيال
دانيال از پادشاه درخواست نمود كه مهلت به وي داده شود تا تعبيري را براي پادشاه اعالم نمايد پس
دانيال به خانه خود رفته ،رفقاي خويش حَنَنْيا و ميشائيل و عَزَرْيا را از اين امر اطالع داد ،تا درباره اين
راز از خداي آسمانها رحمت بطلبند مبادا كه دانيال و رفقايش با ساير حكيمان بابل هالك شوند .آنگاه
آن راز براي دانيال در رؤياي شب مكشوف شد .پس دانيال خداي آسمانها را متبارك خواند و گفت":
اسم خدا تا ابداآلباد متبارك باد زيرا كه حكمت وتوانايي ازآن وي است .و او وقتها و زمانها را تبديل
مي كند .پادشاهان را معزول مي نمايد و پادشاهان را نصب مي كند .حكمت را به حكيمان مي بخشد
وفطانت پيشه گان را تعليم مي دهد .اوست كه چيزهاي عميق و پنهان را كشف مي نمايد .به آنچه در
ظلمت است عارف مي باشد و نور نزد وي ساكن است .اي خداي پدران من تو را شكر مي گويم و
تسبيح مي خوانم زيراكه حكمت و توانايي را به من عطا فرمودي و اآلن آنچه را كه از تودرخواست
كرده ايم ،به من اعالم نمودي ،چونكه ما را از مقصود پادشاه اطالع دادي(".دانيال.) 32- 06: 3.
زمانيكه نبوكدنصر پادشاه خواب عجيبي ديده بود و او خواستار تعبير آن شد ،و هيچ گونه آگاهي و
اطالعي از خوابش به منجمين و طالع بينها و حكيمان نداد .او گفت شماها بايد به من بگوييد كه چه
خوابي ديده ام و همچنين آن را تعبير نماييد .اين براي آنها كار بسيار دشواري بود .زمانيكه هيچ يک از
آنها نتوانستند از عهده اين كار بر آيند ،پادشاه دستور كشتن تمام حكيمان و از جمله دانيال و دوستانش
را صادر كرد .پس دانيال و دوستانش با هم به دعا نشستند .اين موضوع مسئله اي شخصي نبود ،بلكه
امري مهم در مورد گروهي از افراد بود .و دانيال وضعيت را براي دوستان خود تشريح كرد.
اسامي ياران دانيال تغيير يافته بود ،و توسط مقامات بابلي به آنان نامهاي جديد داده شده بود كه آنها را
به خدايان خود وصل مي نمودند .ولي روح خدا در اينجا براي ما اسامي يهودي آنها را ثبت نموده كه
ارتباط آنان را با خداي زنده نشان دهد .اين افراد دور هم جمع شده و براي موضوع مورد بحث ،دعا
كردند ،آنها در دعا با هم مصاحبت داشتند ،و خواب پادشاه براي دانيال مكشوف گشت .و اين نكته
بسيار شگرفي جهت حمد و ستايش اين خداي عظيم است كه بعداً دانيال به انجام رساند ،چون او
خدايي بود كه مي توانست هر كاري انجام دهد .آه ،اگر بتوانيم اين مورد را در درون خود بپذيريم،

كه خدا مي تواند چيزها را تغيير دهد و او قادر است شرايط بهتري را پيش آورد ،مي تواند حكمت
دهد ،فهم و دانستن و قدرت عطا نمايد ،آن زمان كه ما او را تائيد نماييم و از او اطاعت كنيم ،و آماده
شده يا بطور انفرادي و يا بصورت دسته جمعي بگوييم" ،زندگيهاي ما در دست تو باشد اي خداي
بزرگ".
به خاطر دارم زمانيكه از نزديكي كليساي رد مي شدم پوستري در بيرون آن نصب شده بود ،كه مرا
بسيار متعجب كرد .بر روي آن چنين نوشته بودند" :اجازه ندهيد خداوند چرخ زاپاس باشد" .چون
چرخ زاپاس فقط در شرايط اضطراري بكار گرفته مي شود .اين آن خدايي نيست كه ما مي خواهيم ،ما
خدايي مي خواهيم كه در قسمت فرمان ماشين زندگي ما باشد ،كسيكه تمام كنترل ما را در اختيار
دارد ،و ما را هدايت مي كند ،و ما به او وابسته باشيم .بنابراين دانيال و آن سه نفر از همراهان او با هم
به دعا نشستند و خدا نيز به آنان جواب داده ،و پرده از خوابي كه پادشاه ديده بود برداشت و تعبير آن را
نيز به دانيال آموخت.
از شما مي خواهم به پاسخي كه دانيال براي آن مكاشفه به خدا داد توجه نماييد".تا ابد االباد نام
خداوند متبارك باد :چون حكمت و قدرت از آن اوست" .اين واقعاً همه آن چيزي بود كه دانيال به
خدا مي گفت" :خدايا اين موضوع براي تو خيلي ساده است" .و راز خواب كشف شده و تعبير آن به
انجام رسيد .و اين جواب بسيار سريعي بود كه خداوند به دعاي دانيال پاسخ گفت.
و بعد او ادامه داد":خداوند اوقات و فصلها را تغيير داد:او پادشاهان را از تخت پادشاهي بر داشته ،و
كسان ديگر را به پادشاهي منصوب كرد" .شايد حكمرانان قدرتمند باشند ،با عظمت و نيرومند ،و به
نيرو و لشكرها و ثروت خود فخر نمايند .اما خداوند مي تواند در يک شب آنها را برداشته و كس
ديگري را بجاي آنان منصوب كند؛ همانطور كه در دانيال  20- 21: 5انجام داد .آه ،چقدر انسان در
پيشگاه خداوند حقير است! او چه قدرتي دارد! در كتاب مقدس و در تاريخ مي بينيم كه ماهيت انسان
چگونه است ،او خود را باال انگاشته و در غرور و خودبيني كه به همراه دارد مرتباً مي گويد اين را
اينگونه انجام مي دهم و آنرا آنطور ،ولي خداوند همه چيز را يک روزه عوض مي كند .اين است آن
خداي كه به او ايمان داريم.
"او اسرار و چيزهاي عميق را مكشوف مي سازد".اگر ما فقط اين مورد را در زندگي خصوصي و
گروهي خودمان بكار گيريم متوجه اين حقيقت خواهيم شد كه چه قدر پيشرفت كرده ايم .آيا باز هم
اينگونه نتيجه گيري خواهيم نمود كه در زندگي خود ديگر جايي براي پيشرفت روحاني وجود ندارد؟

و يا آيا باز هم مي توانيم از نظر روحاني گامي به جلو نهيم؟ آيا در لحظه هاي شكست و ناكامي به
خداوند زنده اعتماد داريم ،كه قادر است همه چيز را تغيير دهد؟ او مي تواند هم شرايط فردي ما را و
هم اوضاع كلي را دگرگون نمايد.اين است خدايي كه دانيال به او اعتقاد داشت.آيا حاضريم براي دعا
بها پرداخته ،و اوقات بيشتري به آن اختصاص دهيم و زماني كه خداوند اراده خود را براي ما مكشوف
مي سازد ،آيا حاضريم از آن اطاعت كنيم؟
دعاي توبه دانيال
"در سال اول پادشاهي داريوش مادي پسر خشايارشاه كه بر بابليها سلطنت مي كرد،من،دانيال وقتي
كتاب ارمياي نبي را مي خواندم ،فهميدم كه طبق كالمي كه خداوند به ارمياي نبي گفته بود،اورشليم
بايد مدت هفتاد سال ويران باقي بماند .پس در پيشگاه خداوند دعا و زاري كردم ،روزه گرفتم و پالس
پوشيدم ،خاكستر بر سرم ريختم و در دعا به گناهان خود اعتراف نموده گفتم :اي خداوند تو خداي
بزرگ و عظيم هستي .تو هميشه به پيمانهايت عمل مي كني و به كساني كه تو را دوست دارند و از
اوامر تو اطاعت مي كنند ،محبتي پايدار نشان مي دهي .اما ما گناه كرده و شرارت ورزيده ايم ،ما از
دستورات تو سر پيچي كرده به راه خطا رفته ايم .ما به سخنان انبيايي كه از طرف تو بودند و كالم تو را
به پادشاهان و بزرگان قوم و اجداد ما بيان كردند ،گوش نداديم.
در حاليكه مشغول دعا بودم و به گناهان قوم اسرائيل اعتراف مي نمودم و به حضور خداوند ،خداي
خود براي معبد بزرگ التماس مي كردم ،جبرائيل كه او را قبالً در خواب ديده بودم ،با سرعت پرواز
كرد و هنگام قرباني شام پيش من آمد و به من گفت:اي دانيال من آمده ام كه به تو دانش و فهم ببخشم
تا بتواني اين اسرار را بفهمي .در همان لحظه اي كه مشغول دعا شدي ،دعاي تو مستجاب شد و من
آمده ام تا به تو خبر دهم،زيرا خدا ترا بسيار دوست دارد .پس اكنون توجّه كن تا آنچه را كه در مورد
خوابت مي گويم ،بفهمي(".دانيال 6- 0: 9.و) 31- 31
بسياري از مواقع ،هنگامي كه در دعا مي باشيم از آنچه در حال انجام است بي خبر هستيم .درست در
زمانيكه دانيال در حال دعا نمودن بود ،خداوند مشغول كار بر روي روح كورش پادشاه بود .او كورش
را هدايت مي نموده تا يهودياني را كه در بابل در اسارت به سر مي بردند ،به سرزمين اجدادي خود بر
گرداند .پادشاه در حال امضاي فرماني بود كه يهوديان را آزاد كرده و به آنان اجازه مي داد كه به
اورشليم مراجعه نمايند .دانيال از اين موضوع بي خبر بود،اما او يک چيز را خوب مي دانست كه
خداوند دقيقاً گفته بود بعد از هفتاد سال اسارت ،بازماندگاني از قوم يهود به كشور خود باز خواهند
گشت .دانيال اين اطالعات را در كتاب (ارميا ) 00: 35خوانده بود.اين موضوع به ما نشان مي دهد كه
دانيال كتاب مقدس را مطالعه كرده و از افكار خداوند آگاهي داشت.

حال به يک اصل اساسي پي مي بريم .آيا افكار خداوند را مي دانيم؟چگونه مي شود به آنها واقف شد،
آيا مي توان آنها را از حكماي فلسفه اين جهان ياد گرفت؟ خير ،امكان ندارد .فقط يک منبع است كه
مي شود از طريق آن افكار خدا را درك نمود،آن نيز كالم خدا است .و نه صرفاً در شريعتي كه به
اسرائيل مربوط مي شود ،و نه به تاريخي كه در ارتباط با اين قوم وجود دارد كه ما درسهايي از آن ياد
مي گيريم ،بلكه در عهد جديد  ،كه در آنجا جايگاه واقعي فرد مسيحي را در اين دنيا مي يابيم ،و از
امتيازات و مسئوليتهاي او با خبر مي شويم .اين جا مكاني است كه از افكار خداوند آگاه مي شويم ،و
به موازات آن فيض را جستجو كرده و بركات خداوند جاري مي شوند .بنابراين دانيال به اين موضوع
پي برده بود و متوجه شد كه زمان آن كامل گشته است .او هميشه با افكار خداوند يک دل بود .و حاال
مي دانست كه زمان موعود فرا رسيده است .پس با كوششي فروتنانه صورت خود را بر زمين نهاده و در
مورد اين مسئله خاص در پيشگاه خداي خويش به دعا نشست.
خيلي زيبا است كه او دعاي خود را با تمامي دل و همراه با توبه شروع نمود .او خود را از بقيه قوم جدا
ندانست ،و گناه را به گردن اشخاص بخصوصي نينداخت ،بلكه تصويري از كل مسئله ارائه نمود ،كه
آن هم خطا و ضعف قطعي قوم بود .او اين موضوع را آزادانه در پيشگاه خداي خويش به ميان آورد .با
اين وجود مي دانست كه خداوند بسيار رحيم است ،خدايي است بخشنده ،خدايي كه وعده هاي خود
را در مورد قوم به انجام رسانيده است ،خدايي كه آماده بود تا بركت دهد ،از گناهان بگذرد ،و آماده
بود كه بشنود .نمي خواهيم كه وارد جزئيات اين دعا شويم ،اما توصيه مي كنم كه آنرا با دقت بخوانيد.
نكته اي كه اين دعا را به ما مربوط مي كند اين است":ما گناه كرده ايم ،ما شرارت كرده ايم ،خطاكار
هستيم ،و بي وفايي نموده ايم".
من مايل هستم اين سئوال را بطور دسته جمعي و يا فردي بپرسم ،كه آيا كسي از ما جرأت خواهد
داشت كه برخاسته و بگويد من خطا نكرده ام؟ فكر نمي كنم كسي چنين ادعايي نمايد .و مي خواهم به
شما اطمينان دهم كه اگر شما برخاسته و اعالم نماييد كه خطا كرده ايد من نيز همراه شما به پا خاسته و
بر عليه خود اعتراف خواهم نمود .من از اين موضوع متأسفم ،ولي هر گونه عملكرد ناصحيح ما ،چه
اخالقي و چه اجتمايي ،و يا به هر طريق ديگر ،اثرات معكوسي از مسيحيت را در دنياي پيرامون خود بر
جاي مي گذارد .فكر نكنيم كه مي توانيم به هر گناهي و يا خطايي دست بزنيم و هيچ نتيجه منفي هم
عايد ما نگردد .حقيقت اين است كه هر گونه خالفي از ما ،شهادت منفي بر عليه مسيحيت خواهد بود.
اين موضوع بسيار جدي است .امكان دارد فكر كنيم ،خوب ،من كه اين كار را نكردم ،و فالن خطا هم
از من سر نزده است ،و ممكن است گاهي نيز چنان به يكديگر خرده گرفته بگوييم ،من عاري از اين

ايراد هستم (بطور فردي) ،اما دوستان عزيزم ،بياييد همه با هم خود را در نور پر فروغ حضور خداوند
بيازماييم.
بودن در حضور خدا بهترين وسيله است كه مي توان بدان خود را شناخت .بياييد به حضور او دعا كرده
و ببينيم كه او به ما چه خواهد گفت .آه،در حضور خداوند بودن چه امر سنگيني است! بنابراين وقتي
زندگي مسيحي خود را پر از ضعف مي بينيم ،ديگر نبايد از ديگران ايراد گرفت .دانيال چنين
گفت"،من به گناه خود اعتراف مي كنم".و ما نيز وقتي به گناهان خود اقرار نموديم،بايد با فهم و دانش
راه صحيح و كالم خداوند را دنبال نماييم،و شرايط بهتري را براي خود بوجود آوريم.آه،دانيال چه
دعايي در پيشگاه خداوند كرد ،و خداوند جواب او را چنين داد"اي،مرد،بسيار محبوب".دانيال كسي
بود كه در وحله اول آرزوي پيش برد اراده و خواست خداوند را داشت.
به اين گفته دانيال ،توجه نماييد "،پادشاهان به خطا رفته اند" پادشاهان چه كساني مي باشند؟(اشاره من
به جامعه مسيحي است) .آنان رهبران اين جوامع مي باشند ،افرادي هستند كه بايد نيت و راي خداوند را
بدون كم و كاست اعالم نمايند؛ بزرگان و رهبران بايد كالم خداوند را به اجرا گذارند .منظور من از
كلمه اجرا اين نمي باشد كه ديگران را امر و نهي كنند ،بلكه آنها بايد كالم خدا را به فرزندان خدا
عرضه نمايند.و اينكه در روزگار ما انجام اراده خداوند چه معني و مفهومي دارد .دانيال گفت"،بزرگان
ما به خطا رفته اند"آيا در جوامع مسيحي اين مورد صحت دارد؟من فكر مي كنم حقيقت دارد .رهبران
امروزي را در نظر بگيريد،افراد با نفوذ در ميان فرزندان خداوند ،كساني كه اين موقعيتها و منصب ها را
خداوند برايشان در نظر گرفته است.
در كتاب اعداد مي خوانيم كه خداوند اغلب حكمراناني جهت انجام خواسته هاي خويش منصوب
نموده است .ولي آنان به خطا رفته اند .نه تنها اعمال اين حاكمان مورد قبول خداوند قرار نگرفته ،بلكه
باعث شده اند تا مردم نيز به خطا روند .حتي ممكن است هر كدام از ما هم به نوبه خود شكست خورده
باشيم .پطرس نمونه رهبري بود كه ناتوان شده بود .او مومنين را به گمراهي كشاند ،و در موردي باعث
به خطا رفتن بارنابا نيز شد (غالطيان  .) 01- 00: 3زمانيكه تاريخ بيداري روحاني  051سال گذشته را
مرور مي كنيم ،و دور شدن دائمي از حقيقت را مالحظه مي نماييم ،شرمسار شده و سر خود را نمي
توانيم باال بگيريم .و مي گوييم" ،چه قدر خوب مي شد كه حقيقت راستين را حفظ مي كرديم" .و
همه بايد مسئوليت اين شكست را بپذيريم.

شكست و انحراف در زمان دانيال فقط مختص به آن زمان كه آنها در بابل بودند ،نبود و همچنين
فسادي كه اكنون رو در روي ما است نيز در يک شب به وجود نيامده است .دليل بسيار ساده اي
دارد:به كالم خداوند كم توجهي شده بود .دانيال گفت "ما به رسوالن گوش فرا نداديم"
زمانيكه كالم خداوند به وضوح و در كمال قدرت موعظه مي شد كسي به آن توجه نكرد ،آنان چنان
غرق در مسائل خود بودند كه وقتي براي شنيدن كالم خدا نداشتند .و آن زمان كه وارد سرزمين موعود
شده بودند طمعكاري بوسيله عخان را مي بينيم(يوشع ،)7و اين تمايالت مادي در آغاز دوران كليسا،
توسط حنانيا و سفيره نيز تكرار گرديد (اعمال رسوالن  ،) 5و به اين علت بود كه كالم خدا را ناديده
گرفته بودند .و تعجبي نخواهد داشت اگر در اين مواقع دست خداوند را باالي سر خود ببينيم.
پس،بياييد اعتراف كنيم ،و اين فروتني را براي خود در پيش بگيريم .اين كار به سوي ديگران نگاه
كردن و آنها را مسئول دانستن نيست ،بلكه بياييد اين مشكالت را به وجدانهاي خود بسپاريم و آنها را به
قلبهاي خود واگذار كنيم ،و با فروتني آنها را به پيشگاه خداوند ببريم.
مي خواهم داستاني را جهت تشويق شما بيان كنم .زمانيكه من در آلمان بودم با يک مرد جواني آشنا
شدم كه گفته مي شد از بهترين دانشجوها است .و به من گفتند كه به چه چيزهاي مختلفي عالقمند
است .بعالوه او مدت يک سال است كه به عيسي مسيح ايمان آورده و مرتباً در مراسم عشاي رباني و
پاره كردن نان با ساير برادران ايماندار مشاركت دارد .و داستاني را برايم نقل كردند كه قلب مرا لمس
نمود .و به همين علت مي خواهم آنرا براي شما بازگو نمايم .زمانيكه او در كالج مشغول تحصيل بود ،با
زن جواني بر خورد نمود كه با همه تفاوت داشت .او آن خانم جوان را دقيقاً زير نظر گرفت و باز
متوجه شد كه با همه فرق دارد .اخالق و عادات و ظاهر و همه چيز او متفاوت بود .عاقبت حس
كنجكاوي او را بر انگيخت و پا پيش گذاشته و علت را جويا شد؟"چرا شما با ديگران فرق داري؟
"من متوجه شدم حتي طرز آرايش موها و نوع لباس پوشيدن شما نيز با ديگران يكي نيست".
او جواب داد،خوب"،من يک ايماندار در عيسي مسيح هستم".
مرد جوان گفت"،آيا مجبور هستي كه اين كارها را انجام دهي؟"
آن خانم جواب داد" نه ،اين ها را انجام مي دهم چون خداوند عيسي را دوست دارم".
و اين همه آنچيزي بود كه مرد جوان به عنوان بشارت شنيده بود .شهادت در مورد مسيح هميشه با
سختي همراه نخواهد بود(خدا را شكر براي آنها)،اما نجات زماني در زندگي شخص مي آيد كه به
مسيح ايمان آورد .آن مرد جوان به پيش مي رود،او در زندگي روحاني خود رو به پيشرفت است .نتيجه
ايمان به مسيح را ديده است،و دليل تبديل او نيز همين امر بوده و اكنون در زندگي او ،عيسي حاكم

است .اي برادران ايماندار من ،باشد كه خداوند ما را ياري دهد كه وفادار باشيم!و بر آنهائي كه نزديک
ما هستند تأثير بگذاريم كه به سوي مسيح هدايت شوند.
باشد خداوند ما را ياري دهد كه در اين موضوع بسيار مهم دعا هرچه بيشتر عمل نموده و با تجربه
شويم.شرايطي صحيح داشته باشيم ،و اشتياقي درست،و به نوعي زندگي نمائيم كه قدرت دعا ما را باال
برده،و
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