
 چگونه دعا کنیم 

 

یکی از واصلین اک به شغلی که شایستگی آن را نداشت ارتقاء یافت . این خانم مهارت های 

 الزمه را نداشت زیرا او دورره آموزشی الزم این شغل بسیار تخصصی را نگذرانده بود.

اما هر  ".برکت بر این روز که برای یک روز دیگر هم کار دارم  "در این حالت او باید میگفت : 

 "یکشنبه شب قبل از اینکه دوشنبه سر کار بود،همیشه از استاد درون اینگونه درخواست میکرد : 

 .شد ل به خاطر داشتن جزئیات زیادی میمازیرا کار او ش "چیز یادم بماند. لطفا کمکم کن همه

اوصال  او در یک دفتر دولتی کار میکرد و در آنجا آئین نامه ها و مقررات زیادی بود که

از آنها سر در نمی آورد . او مدتها متوجه نمی شد که اینگونه جهت دادن به توجیه خود ، 

خدایا ، من  "درست مثل یک دعای جهت دار است . این درست مثل این است که بگوئیم : 

دارم . ولی خدا جان ، من میدانم می توانم از دست این  سها تردر کارم از خیلی چیز

دا کنم ، پس کمکم کن تا قوانین کاری ام را به خاطر بیاورم . خدایا اگر ترسها نجات پی

می توانستی این کار را بکنی خوب بود ، آن وقت می توانستم یک روز دیگر را برکت 

 "دهم . 

افراد اینگونه عمل میکنند . زیرا ما در وضعیت جاهالنه آگاهی انسانی ، فکر میکنیم همه 

 فهمیم. برتر میچیزرا بهتر از آن قانون 

ی که در اداره زندگی خود یک ملت ، از مجموعه ای از افراد ساخته شده است . افراد

ند و برخی از همین افراد که در اداره زندگی خودشان هم مشکل دارند به مشکل دار

کارهای اجرائی گمارده میشوند و آن وقت می توانند بر زندگی بقیه مردم حکمرانی 



که بشریت خود را به شکل جوامعی مختلف  یناز همان زمازمین است  کنند. خوب ، اینجا

 سازماندهی کرد ، اوضاع همین طور بوده است .

ی همیشه وجود خواهد داشت . زیرا اینجا زمین است . اینجا میدان آزمون این عدم تساو

جایی که روح یاد میگیرد چگونه همکار خدا شود . این همان جایی است که  ;روح است 

ما در آن صبر و شکیبایی را می آموزیم ، آن هم پس از آنکه با دیگران از در بی صبری 

 و ناشکیبایی در آمده ایم .

همه چیز باز میگردد . وقتی انسان کمی جوان است ، قوی است و به فردی سوء استفاده 

نه قدرت تبدیل می شود و دیگران را کنترل میکند . آنگاه همین که پیر می شود جو و تش

جوانتر ها می آیند و اورا کنترل میکنند . هرگز هیچ  و قدرت خود را از دست می دهد

ه آنها مشغول اجرای قوانین معنوی حیات ، کیک از بازیگران این بازی متوجه نمی شوند 

 قانون علت و معلول ، هستند.

لطفا کمکم کن همه چیز را به یاد داشته  "تکرار میکرد :  این خانم یک دعای جهت دار را

اما پس از یک دسته زویاها و تجارب درونی ،او وارد سطح باالتری از آگاهی شد  "باشم .

. یک روز همانطور که در حین رانندگی با اتومبیل به سمت محل کار خود میر فت و 

 نوی بود ناگهان به شیوه ای متفاوت دعا کرد. مشغول انجام تمرینات مع

 "برکت بر این روز و بر آنها که خدمتگزارشان هستم .  "او گفت : 

او دیگر به خدا خط و جهت نمیداد . او دیگر به خدا نمیگفت که اگر در به یاد سپردن همه 

ه او را چیز کمکش کند، وضعیت کاری اش بهتر میشود . او از قانون برتر ، می خواست ک

 به همکاری کار آمدتر و تاثیر گزارتر برای خداوند تبدیل کند.



نه آنهایی که چیزی را با اصرار  "برکت بر این روز و بر آنها که خدمتگزارشان هستم  "

 "نه هیچ کدام از اینها ، بلکه  "ازشان گرفته ام ، نه آنهایی که ازشان باج گرفته ام 

 ."آنهایی که خدمتگزارشان هستم 

از آن به بعد او متوجه شد که نسبت به کار خود نگرش کامال متفاوتی پیدا کرده است . او 

از این نگرش لذت میبرد و کم کم وقتی می خواست سر کار برود خوشحال بود . حتی 

متوجه شد این آئین نامه های متعدد و پیچیده و گیج کننده اداری که موضف به اجرای 

مفهومی پیدا کرده اند . او می توانست آنها را از جایگاه عنا و آنها بود، کم کم برایش م

 تری نگاه کد و ببیند چگونه آنها بهم گره خورده و به همدیگر مرتبط هستند.باال
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