ﻗﺪرت دﻋﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟
اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه ﮐﻪ ﻗﺪرت در ذات دﻋﺎﺳﺖ ،ﻋﻘﯿﺪه ﭘﺮﻃﺮﻓﺪاری اﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ،ﻗﺪرت دﻋﺎ،

ﺻﺮﻓﺎً ﻗﺪرت ﺧﺪا اﺳﺖ ،ﮐﻪ دﻋﺎ را ﻣ ﺷﻨﻮد و ﺟﻮاب ﻣ دﻫﺪ .ﻧﺎت زﯾﺮ را در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

 (۱ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺮ ﮐﺎری اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ،ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺑﺮای او ﻏﯿﺮ ﻣﻤﻦ ﻧﯿﺴﺖ )ﻟﻮﻗﺎ
ﻓﺼﻞ  ۱آﯾﻪ (۳۷

 (۲ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ  ،ﻣﺮدﻣﺶ را دﻋﻮت ﻣ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی او دﻋﺎ ﮐﻨﻨﺪ .دﻋﺎ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ

ﺳﻤﺎﺟﺖ )ﻟﻮﻗﺎ ﻓﺼﻞ  ۱۸آﯾﻪ  ،(۱و ﺑﺎ ﺷﺮﮔﺰاری )ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﺎن ﻓﺼﻞ  ۴آﯾﻪ  ،(۶ﺑﺎ اﯾﻤﺎن )ﯾﻌﻘﻮب ﻓﺼﻞ  ۱آﯾﻪ
 ،(۵ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺪا )ﻣﺘ ﻓﺼﻞ  ۶آﯾﻪ  ،(۱۰ﺑﺮای ﺟﻼل ﺧﺪا )ﯾﻮﺣﻨﺎ ﻓﺼﻞ  ۱۴آﯾﻪ ﻫﺎی  ۱۳ﺗﺎ ،(۱۴
و ﺑﺎ ﺻﺪاﻗﺖ ﺑﺎ ﺧﺪا )ﯾﻌﻘﻮب ﻓﺼﻞ  ۵آﯾﻪ  (۱۶ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.

 (۳ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ  ،دﻋﺎﻫﺎی ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ را ﻣ ﺷﻨﻮد .او ﺑﻪ ﻣﺎ دﺳﺘﻮر ﻣ دﻫﺪ ﮐﻪ دﻋﺎ ﮐﻨﯿﻢ ،و ﻗﻮل ﻣ
دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻋﺎﯾﻤﺎن ﮔﻮش ﮐﻨﺪ» .اﻣﺎ ﻣﻦ در اﯾﻦ ﭘﺮﯾﺸﺎﻧ ﺑﺴﻮی ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮآوردم و از ﺧﺪاﯾﻢ ﮐﻤ
ﺧﻮاﺳﺘﻢ .ﻓﺮﯾﺎد ﻣﻦ ﺑﻪ ﮔﻮش او رﺳﯿﺪ و او از ﺧﺎﻧﮥ ﻣﻘﺪﺳﺶ ﻧﺎﻟﮥ ﻣﺮا ﺷﻨﯿﺪ« )ﻣﺰاﻣﯿﺮ ﻓﺼﻞ  ۱۸آﯾﻪ .(۶

 (۴ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ  ،ﺟﻮاب دﻋﺎی ﻣﺎ را ﻣ دﻫﺪ» .ای ﺧﺪا ،ﻣﻦ ﺗﻮ را ﻣﺧﻮاﻧﻢ زﯾﺮا ﯾﻘﯿﻦ دارم ﮐﻪ ﻣﺮا
اﺟﺎﺑﺖ ﺧﻮاﻫ ﻧﻤﻮد ﭘﺲ دﻋﺎی ﻣﺮا ﺑﺸﻨﻮ« )ﻣﺰاﻣﯿﺮ ﻓﺼﻞ  ۱۷آﯾﻪ » .(۶ﻧﯿﺎن ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮآوردﻧﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺻﺪای اﯾﺸﺎن را ﺷﻨﯿﺪ و آﻧﻬﺎ را از ﺗﻤﺎم ﺳﺨﺘﯿﻬﺎﯾﺸﺎن رﻫﺎﻧﯿﺪ« )ﻣﺰاﻣﯿﺮ ﻓﺼﻞ  ۳۴آﯾﻪ .(۱۷

ﻋﻘﯿﺪه ﭘﺮﻃﺮﻓﺪار دﯾﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان اﯾﻤﺎﻧ ﮐﻪ دارﯾﻢ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺧﺪا ﺑﻪ دﻋﺎﻫﺎﯾﻤﺎن ﺟﻮاب
ﺧﻮاﻫﺪ داد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ .اﻣﺎ ﮔﺎﻫ اوﻗﺎت ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﻠ رﻏﻢ اﯾﻤﺎن ﮐﻢ ﺑﻪ دﻋﺎﻫﺎﯾﻤﺎن ﺟﻮاب ﻣ دﻫﺪ .در اﻋﻤﺎل
رﺳﻮﻻن ﻓﺼﻞ  ،۱۲ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺑﺮای رﻫﺎﯾ ﭘﻄﺮس از زﻧﺪان دﻋﺎ ﻣ ﮐﻨﺪ )آﯾﻪ  ،(۵و ﺧﺪا ﺑﻪ دﻋﺎﯾﺸﺎن ﺟﻮاب ﻣ
دﻫﺪ )آﯾﻪ ﻫﺎی  ۷ﺗﺎ  .(۱۱ﭘﻄﺮس ﺑﻪ ﻣﺤﻠ ﮐﻪ اﯾﻤﺎﻧﺪاران ﺑﺮای دﻋﺎ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ ﻣ رود و در را ﻣ زﻧﺪ ،اﻣﺎ
آﻧﺎﻧﯿﻪ در ﺣﺎل دﻋﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ،در وﻫﻠﻪ اول ﻧﺨﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﺎور ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ واﻗﻌﺎً ﭘﻄﺮس ﭘﺸﺖ در اﺳﺖ .آﻧﻬﺎ دﻋﺎ
ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﻄﺮس رﻫﺎ ﺷﻮد ،اﻣﺎ اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ دﻋﺎﯾﺸﺎن ﺟﻮاب داده ﺷﻮد.

ﻗﺪرت دﻋﺎ از ﻣﺎ ﺟﺎری ﻧﻤ ﺷﻮد؛ ﻗﺪرت دﻋﺎ ﺑﻪ ﮐﻠﻤﺎت ﺧﺎﺻ ﮐﻪ ﻣ ﮔﻮﯾﯿﻢ ﯾﺎ ﻃﺮز ﺧﺎﺻ ﮐﻪ ﺑﯿﺎن ﻣ

ﮐﻨﯿﻢ ﯾﺎ اﯾﻨﻪ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﻣ ﮔﻮﯾﯿﻢ ﺑﺴﺘ ﻧﺪارد .ﻗﺪرت دﻋﺎ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺟﻬﺖ اﯾﺴﺘﺎدﻧﻤﺎن ﯾﺎ ﻃﺮز ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻤﺎن
ﻧﯿﺴﺖ .ﻗﺪرت دﻋﺎ از ﻃﺮﯾﻖ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺴﺒﯿﺢ و ﺷﻤﻊ و ﺗﻤﺜﺎل و ﺷﻤﺎﯾﻞ ﭘﺪﯾﺪ ﻧﻤ آﯾﺪ .ﻗﺪرت دﻋﺎ از ﺳﻮی
ﺧﺪای ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﻣ آﯾﺪ ،ﺧﺪاﯾ ﮐﻪ دﻋﺎﻫﺎﯾﻤﺎن را ﻣ ﺷﻨﻮد و ﭘﺎﺳﺦ ﻣ دﻫﺪ .دﻋﺎ ﻣﺎ را در ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺧﺪای
ﻗﺎدر ﻗﺮار ﻣ دﻫﺪ ،و ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺎﺷﻮﻫ را اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﺧﻮاه او ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺎ درﺧﻮاﺳﺘﻬﺎی ﻣﺎ
ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﻨﺪ ،ﯾﺎ ﺧﻮاه ﺗﻘﺎﺿﺎﻫﺎﯾﻤﺎن را رد ﮐﻨﺪ .ﺟﻮاب دﻋﺎﻫﺎﯾﻤﺎن ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺧﺪاﯾ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی او دﻋﺎ
ﻣ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻗﺪرت دﻋﺎ اﺳﺖ ،و او ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دﻋﺎﻫﺎﯾﻤﺎن ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اراده ﮐﺎﻣﻞ و زﻣﺎﻧﺒﻨﺪی ﺧﻮد
ﭘﺎﺳﺦ دﻫﺪ و اﻟﺒﺘﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺧﻮاﻫﺪ داد.

