دﻋﺎی رﺑﺎﻧ ﭼﯿﺴﺖ و آﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ آﻧﺮا اﻧﺠﺎم داد؟
دﻋﺎی رﺑﺎﻧ دﻋﺎﯾ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﻪ ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ در ﻣﺘ ﻓﺼﻞ  ۶آﯾﻪ ﻫﺎی  ۹ﺗﺎ  ۱۳و ﻟﻮﻗﺎ ﻓﺼﻞ ۱۱

آﯾﻪ ﻫﺎی  ۲ﺗﺎ  ۴ﯾﺎد داد  .ﻣﺘ ﻓﺼﻞ  ۶آﯾﻪ ﻫﺎی  ۹ﺗﺎ  ۱۳ﻣ ﮔﻮﯾﺪ »ﭘﺲ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اﯾﻨﻄﻮر دﻋﺎ ﮐﻨﯿﺪ ،ای ﭘﺪر ﻣﺎ
ﮐﻪ در آﺳﻤﺎﻧ ،ﻧﺎم ﺗﻮ ﻣﻘﺪس ﺑﺎد .ﻣﻠﻮت ﺗﻮ ﺑﯿﺎﯾﺪ .اراده ﺗﻮ ﭼﻨﺎﻧﻪ در آﺳﻤﺎن اﺳﺖ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﮐﺮده
ﺷﻮد .ﻧﺎن ﮐﻔﺎف ﻣﺎ را اﻣﺮوز ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺪه و ﻗﺮﺿﻬﺎی ﻣﺎ را ﺑﺒﺨﺶ ﭼﻨﺎﻧﻪ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﻗﺮﺿﺪاران ﺧﻮد را ﻣ
ﺑﺨﺸﯿﻢ .ﻣﺎ را از وﺳﻮﺳﻪﻫﺎ دور ﻧﺎهدار و از ﺷﯿﻄﺎن ﺣﻔﻆ ﻓﺮﻣﺎ؛ زﯾﺮا ﻣﻠﻮت و ﻗﺪرت و ﺟﻼل ﺗﺎ اﺑﺪ از آن

ﺗﻮﺳﺖ .آﻣﯿﻦ!« .ﺧﯿﻠ از ﻣﺮدم دﻋﺎی رﺑﺎﻧ را اﺷﺘﺒﺎه ﻣ ﻓﻬﻤﻨﺪ و ﻓﺮ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ دﻋﺎﯾ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺎﯾﺪ آﻧﺮا ﻟﻐﺖ ﺑﻪ ﻟﻐﺖ ﺗﺮار ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﻌﻀ از ﻣﺮدم دﻋﺎی رﺑﺎﻧ را ﺑﻌﻨﻮان ﯾ ﻓﺮﻣﻮل ﺳﺤﺮآﻣﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣ

ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺜﻞ اﯾﻨﻪ اﯾﻦ ﻟﻐﺎت ﺧﻮد ﺑﺨﻮد اﺛﺮ و ﻗﺪرت ﺧﺎﺻ روی ﺧﺪا دارﻧﺪ.

ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﺑﺮ ﻋﺲ اﯾﻦ را ﺑﻪ ﻣﺎ ﯾﺎد ﻣ دﻫﺪ .وﻗﺘ دﻋﺎ ﻣ ﮐﻨﯿﻢ ﺧﺪا ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ ﻗﻠﺐ ﻣﺎ ﻋﻼﻗﻪ
دارد ﺗﺎ ﺑﻪ ﻟﻐﺎت ﻣﺎ» .اﻣﺎ ﺗﻮ ﻫﺮﮔﺎه دﻋﺎ ﻣﮐﻨ ،در ﺗﻨﻬﺎﯾ و در ﺧﻠﻮت دل ،ﭘﺪر آﺳﻤﺎﻧ را ﻋﺒﺎدت ﻧﻤﺎ؛ و او
ﮐﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﻧﻬﺎن ﺗﻮ را ﻣﺑﯿﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺗﻮ ﭘﺎداش ﺧﻮاﻫﺪ داد .وﻗﺘ دﻋﺎ ﻣﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺧﺪای ﺣﻘﯿﻘ
را ﻧﻤﺷﻨﺎﺳﻨﺪ ،وِردﻫﺎی ﺑﻣﻌﻨ ﺗﺮار ﻧﻨﯿﺪ .اﯾﺸﺎن ﮔﻤﺎن ﻣﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺮار زﯾﺎد ،دﻋﺎﯾﺸﺎن ﻣﺴﺘﺠﺎب
ﻣﺷﻮد« )ﻣﺘ ﻓﺼﻞ  ۶آﯾﻪ ﻫﺎی  ۶ﺗﺎ  .(۷در دﻋﺎ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮآﻧﭽﻪ در ﻗﻠﺒﻤﺎن اﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺑﻮﯾﯿﻢ )ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﺎن
ﻓﺼﻞ  ۴آﯾﻪ ﻫﺎی  ۶ﺗﺎ  ،( ۷ﻧﻪ اﯾﻨﻪ ﻓﻘﻂ ﮐﻠﻤﺎت ﺣﻔﻆ ﮐﺮده را ﺑﺮای ﺧﺪا ﺗﺮار ﮐﻨﯿﻢ.

دﻋﺎی رﺑﺎﻧ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻌﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ و ﯾ اﻟﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ،ﮐﻪ ﭼﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ دﻋﺎ ﮐﺮد .اﯾﻦ دﻋﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﻮاد ﻻزم
را ﻣ دﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ آن ﺑﻪ دﻋﺎ ﺑﺮوﯾﻢ .اﯾﻦ دﻋﺎ را ﻣ ﺗﻮان اﯾﻨﻄﻮر ﺗﺠﺰﯾﻪ ﮐﺮد“ .ای ﭘﺪر ﻣﺎ ﮐﻪ در آﺳﻤﺎﻧ ”ﺑﻪ ﻣﺎ
ﯾﺎد ﻣ دﻫﺪ ﮐﻪ دﻋﺎﻫﺎﯾﻤﺎن را ﭘﯿﺶ ﭼﻪ ﮐﺴ ﺑﺒﺮﯾﻢ ،ﭘﺪرﻣﺎن ” .ﻧﺎم ﺗﻮ ﻣﻘﺪس ﺑﺎد” ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا را
ﺑﭙﺮﺳﺘﯿﻢ ،و او را ﺑﺮای آﻧﺴ ﮐﻪ ﻫﺴﺖ ﺑﺴﺘﺎﯾﯿﻢ .اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﮐﻪ “ﻣﻠﻮت ﺗﻮ ﺑﯿﺎﯾﺪ ،اراده ﺗﻮ ﭼﻨﺎﻧﻪ در
آﺳﻤﺎن اﺳﺖ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﮐﺮده ﺷﻮد” ﺑﻪ ﻣﺎ ﯾﺎدآوری ﻣ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻧﻘﺸﻪ ﺧﺪا در زﻧﺪﮔ
ﻣﺎن و در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ دﻋﺎ ﮐﻨﯿﻢ ﻧﻪ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎی ﺧﻮدﻣﺎن .ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اراده ﺧﺪا دﻋﺎ ﮐﻨﯿﻢ ،ﻧﻪ
ﺑﺮای ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد .در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﮐﻪ ﻣ ﮔﻮﯾﺪ “ﻧﺎن ﮐﻔﺎف ﻣﺎ را اﻣﺮوز ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺪه” ﻣﺎ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣ
ﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ از ﺧﺪا ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺎ را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ ” .ﻗﺮﺿﻬﺎی ﻣﺎ را ﺑﺒﺨﺶ ﭼﻨﺎﻧﻪ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﻗﺮﺿﺪاران ﺧﻮد
را ﻣ ﺑﺨﺸﯿﻢ” ﺑﻪ ﻣﺎ ﯾﺎدآوری ﻣ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﻤﺎن را ﺑﻪ ﺧﺪا اﻋﺘﺮاف ﮐﻨﯿﻢ و از آﻧﻬﺎ ﺑﺮﮔﺮدﯾﻢ ،و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
دﯾﺮان را ﺑﺒﺨﺸﯿﻢ ﭼﻨﺎﻧﻪ ﺧﺪا ﻣﺎ را ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ .ﻧﺘﯿﺠﻪ دﻋﺎی رﺑﺎﻧ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ” ﻣﺎ را از وﺳﻮﺳﻪﻫﺎ
دور ﻧﺎهدار و از ﺷﯿﻄﺎن ﺣﻔﻆ ﻓﺮﻣﺎ ” ﮐﻪ در ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻤ ﺑﺮای ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﭘﯿﺮوزی ﺑﺮ ﮔﻨﺎه اﺳﺖ و
درﺧﻮاﺳﺘ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﺣﻤﻠﻪ ﺷﯿﻄﺎن.

ﺑﺎز ﻫﻢ ﻣ ﮔﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ دﻋﺎی رﺑﺎﻧ ،دﻋﺎﯾ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ آﻧﺮا ﺣﻔﻆ ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺮای ﺧﺪا ﺗﺮار ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ .ﻓﻘﻂ ﯾ ﻧﻤﻮﻧﻪ

اﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﻄﻮر ﺑﺎﯾﺪ دﻋﺎ ﮐﻨﯿﻢ .آﯾﺎ اﯾﻨﻪ دﻋﺎی رﺑﺎﻧ را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﯿﻢ ،اﺷﺎﻟ دارد؟ اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻪ ﻧﻪ! آﯾﺎ اﺷﺎﻟ
دارد ﮐﻪ دﻋﺎی رﺑﺎﻧ را ﺑﺮای ﺧﺪا ﺑﺨﻮاﻧﯿﻢ؟ ﻧﻪ اﮔﺮ ﻗﻠﺒﺘﺎن ﺑﺎ آن ﺑﺎﺷﺪ و واﻗﻌﺎ ﻣﻨﻈﻮرﺗﺎن از ﮐﻠﻤﺎت ﻫﻤﺎن
ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﯿﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ در دﻋﺎ ،ﺧﺪا ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﺑﺮﻗﺮاری راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺎﺳﺖ و
اﯾﻨﻪ ﮐﻠﻤﺎت از ﺗﻪ ﻗﻠﺒﻤﺎن ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﻟﻐﺎت ﺧﺎﺻ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﮐﻨﯿﻢ .ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﺎن ﻓﺼﻞ  ۴آﯾﻪ
ﻫﺎی  ۶ﺗﺎ  ۷ﻣ ﮔﻮﯾﺪ “ﺑﺮای ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻏﺼﻪ ﻧﺨﻮرﯾﺪ؛ درﻋﻮض ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ دﻋﺎ ﮐﻨﯿﺪ و ﻫﺮ ﭼﻪ ﻻزم
دارﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻮﯾﯿﺪ و ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﻮاب دﻋﺎﻫﺎ ،از او ﺗﺸﺮ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ ،از
آراﻣﺶ ﺧﺪا ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ ،آراﻣﺸ ﮐﻪ ﻓﺮ اﻧﺴﺎن ﻗﺎدر ﺑﻪ درک آن ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ آراﻣﺶ اﻟﻬ ﺑﻪ ﻓﺮ و
دل ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿﺢ اﯾﻤﺎن آوردهاﯾﺪ ،راﺣﺘ و آﺳﺎﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺨﺸﯿﺪ”.

