آمی و ن
ن
آمی!!
قرایت کالم از اول تواری خ باب  29آ یات  11ایل  13و یوحنا  14باب 5
11ای خداوند ،عظمت ،قدرت ،جالل ،پیوزی و شکوه از آن توست و هر آنچه
در زم ن
ی و آسمان است ،از آن توست .پادشایه از آن توست ،تو بر فراز همه رس
برافراشتهای12 .ثروت و ر
احیام از تو رس چشمه یمگیند و تو بر همه فرمانروای.
توانای و قدرت در دست توست ،و این در دست توست که بزرگ و به همه نیو
یمبخش13 .اکنون ای خدای ما ،تو را سپاس یمگوییم و نام با شکوه تو را نیایش
یمکنیم.
5توما گفت« :ای خداوند ،ما نیمدانیم تو به كجا یمروی ،پس چگونه یمتوانیم راه
را بدانیم».
6عیش به او گفت« :من راه و ر ر
است و حیات هستم ،هیچکس جز به وسیله من
نزد پدر نیمآید7 .اگر مرا یمشناختید پدر مرا ن نی یمشناختید ،از این پس شما او را
یمشناسید و او را دیدهاید».
8فیلی ُپس به او گفت« :ای خداوند ،پدر را به ما نشان بده و این برای ما ن
كاف
است».
ّ
ن
طوالی من با شما بودهام و تو
9عیش به او گفت« :ای فیلی ُپس ،در این مدت
هنوز مرا نشناختهای؟ هرکه مرا دید پدر را دیده است .پس چگونه یمگوی پدر را
به ما نشان بده؟ 10آیا باور نیم ن
کت كه من در پدر هستم و پدر در من است؟
ن
سخنای كه به شما یمگویم از خودم نیست ،آن پدری كه در من ساكن است همه
این كارها را انجام یمدهد11 .به من ایمان داشته باشید كه من در پدر هستم و پدر
در من است .در غی این صورت بهخاطر کارهای كه از من دیدهاید به من ایمان
داشته باشید12 .یق ن
ی بدانید هرکه به من ایمان بیاورد آنچه را من یمكنم خواهد
كرد و رّ
حت كارهای بزر ر
گیی هم انجام خواهد داد ،زیرا من نزد پدر یمروم 13و
هرچه به نام من بخواهید آن را انجام خواهم داد تا پدر در پرس جالل یابد14 .اگر
چ نیی به نام من بخواهید آن را انجام خواهم داد.
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حاالت دعا  --یک نمونه دعا
ً
همه دعاهای خود عیش دقیقا از این الگو پیوی نیم کنند
دعا گفتگو با خداست
دعا تا حد زیادی تحت تأثی فرهنگ ما است
دعا در ن
آمی متوقف نیم شود  -پس هر چه باشد  -ما رسوع به زندگ در
پاسخ به آن دعا یم کنیم
وعده های دعا
عیش درباره دعا به ما چه وعده یم دهد؟ ر
وقت خدا میگه االن نه یا نه
چیکار کنیم؟ تعلیم یم گوید :ما باید بر این پایه تزلزل ناپذیر تکیه کنیم :هر
ً
چند ما ن
رساوار آن نباشیم ،خداوند حتما به خاطر آن دعای ما را خواهد
شنید
مسیح خداوند ما این همان ن
چیی است که خدا در کالم خود به ما وعده
داده است.
دعا به نام عیش است-
ما به عنوان شاخه ای به درخت انگور با کش که از او ن
چیهای یم خواهیم
وصل هستیم
عیش در پدر است  --ما به قدرت او تکیه یم کنیم و در عیش هستیم --
ً
بنابراین دعاهای ما واقعا قدرتمند و مؤثر است
تو مرا یم شنایس ،من تو را یم شناسم .پرس پدر و روح القدس.
این مأموریت عیش به عنوان خدای تجسم یافته است که ما پدر را از
طریق او بشناسیم.
از یک طرف عیش دستور یمدهد که به درخواستهای پادشایه توجه
کنیم و از سوی دیگر او یم داند که ما انسان هستیم این تنش است که در
آن زندگ یم کنیم.
دعا خدا را تغیی نیم دهد بلکه ما را تغیی یم دهد

