
1دعــــا  4دوتا   
 (1قسمت )یک شاگرد با استفاده از  دعای خداوند دعا می كند :حفظ كردن 
 (1تعلیم به وسیله معلم           ) 

 در این مجموعه آموزشی یاد خواهید گرفت كه شاگرد. خوش آمدید " دوره شاگردسازی از رادیو " به برنامه 
 درحالیكه به این. یك معلم با استفاده از كتابمقدس یا خواهد داد كه شاگرد عیسی دعا می كند . عیسی مسیح شوید

. برنامه گوش می دهید در دفترچه یادداشت خود یادداشت بردارید و یا برنامه را ضبط كنید 
 )پولس می گوید “  همیشه دعا كنید ”  ( . 7 : 7متی ) سئوال كنید كه به شما داده خواهد شد ”  عیسی می گوید ، “

  ( .16 : 5یعقوب ) دعا مرد عادل در عمل قوت بسیار دارد  و یعقوب می گوید ، “  ( . 17 : 5اول تسالونیكیان 
 تعلیم عیسی در موردمجموعه نخست از چهار درس آموزشی در مورد . كتابمقدس در مورد دعا تعلیم می دهد 

 . در دو قسمت هستند   تعلیم دیگر عیسی در مورد دعا ”  در دو قسمت و “ عناوین “ دعای خداوند ”.  است دعا
 اگر نمی دایند كه چه دعا كنید یا چطور دعا. است  1شاگرد با دعای خداوند دعا می كند ـ قسمت :درس امروز 

. كنید پس یاد بگیرید كه با دعای خداوند دعا كنید 

بخش های دعای خداوند  .   1  نكته             

 میخوانیم “  و هنگامیكه او در موضعی دعا می كرد چون فارغ شد یكی از شاگردانش به وی گفت 1 : 11در لوقا 
ما   عیسی گفت ،" در ترجمه انجیل شریف میخوانیم  13 – 9 : 6درمتی . خداوندا دعا كردن را به ما تعلیم ن

: هرگاه دعا كنید گویید 
ای پدر ما كه در آسمانی ، نام تو مقدس باد ، 

ملكوت تو بیاید ، 
. اراده تو چنانكه در آسمان است در زمین نیز كرده شود 

. نان كفاف ما را روز به روز به ما بده 
. و گناهان ما را ببخش زیرا كه ما نیز هر قرضدار خود را می بخشیم 

. و ما را در آزمایش میاور بلكه ما را از شریر رهایی ده 
. آمیـــن . زیرا ملكوت و قوت و جلل تا ابدالباد از ان تست 

 تاكید. خداوند عیسی مسیح می گوید ، هرگاه دعا  كنید گویید” .  دعای خداوند نمونه ای است برای تمام دعاها.  اول
 دعای. قصد او این است كه به ما بگوید این دعا الگویی برای دعاهای ما است .  ” است …بر “ هرگاه دعا كنید 

. خداوند داده شد تا دعایی نمونه  باشد 

 چرا این دعا اینقدر كوتاه است ؟ این یك واقعیت.  دعای خداوند واقعاa برای دعا شامل مسائل مهمی باشد.  دوم
 )برای مثال دعای آن باجگیر ، “ خدایا بر من گناهكار ترحم نما . است كه اغلب دعاهای كتابمقدس كوتاه هستند 

 لوقا. )یا دعای دزد در حال مرگ ، “ ای خداوند مرا بیاد آور هنگامیكه به ملكوت خود آیی ”  ( . 13 : 18لوقا 
23 : 42 . )  aدعای خداوند كوتاه است چون عیسی می خواست به ما یاد بدهد كه وقتی دعا می كنیم چه چیز واقعا 

. مهم است 

وقتی دعا می كنیم چه چیز واقعاa  مهم است ؟ .  دعای خداوند شامل شش دعا است.  سوم
 پس عیسی. سه دعای اول متوجه به بال به سوی خداهستند و به نام خدا ، ملكوت خدا و اراده خدا اشاره می كنند 

 سه دعای بعدی درونی و مربوط به نیازهای ما. به ما تعلیم می دهد كه در دعای ما خود خدا مهمترین می باشد 
 می شود در این سه دعا به نیازهای فعلی كه نان روزانه ما است و به نیازهای مربوط به گذشته ما كه گناهان ما

 از میان این سه دعا ،  دو تای آخر. است و به نیازهای مربوط به آینده ما كه دشمنان ما است ،  اشاره شده است 
 پس عیسی به ما تعلیم می دهد كه نیازهای. همچنین به خارج از ما یعنی به سایر مردم و به دشمن اشاره می كنند 

 به علوه دعایمان را با “. شخصی ما و همینطور ارتباط ما با سایر مردم نیز در دعاهای ما دارای اهمیت هستند 
 بال به طرف خدا،: پس این دعای نمونه ای دارای سه جهت می باشد . ای پدر ما ” شروع می كنیم نه با “ پدر من ” 

.  درون به طرف نیازهای ما و خارج به سمت نیازهای مردم 

. ای پدرآسمانی ما” : “    (  خواندن اسم خدا   )   توسل  .   2  نكته           
چرا به خدا به عنوان “ پدر آسمانی ما” اشاره می كنیم ؟           

. او فقط به مفهومی روحانی پدر ما است . خدا مفهوم بدنی و مادی ما نیست 

 درحالیكه هیچ كس دیگر در این دنیا.     بنامند چون فرزندان خدا شده اند     مسیحیان می توانند خدا را “ پدر ما ”.  اول
 شخص فقط زمانی فرزند خدا می شود كه عیسی مسیح را. دارای این مزیت نیست كه خدا را پدر خود خطاب كند 
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 تعلیم می دهد كه كسانی خدا ، پدرشان می باشد كه عیسی 44 – 42 :8یوحنا . در قلب و زندگی خود پذیرفته باشد 
 یوحنای رسول. اما كسانی كه نمی توانند آنچه عیسی می گوید بشنوند شیطان ، پدرشان می باشد . را دوست دارند 

 هر كه علمت را به جا نمی آورد از خدا: می گوید ، “ فرزندان خدا و فرزندان ابلیس از این ظاهر می گردند 
 پس دعای خداوند دعایی است ( . 10 : 3اول یوحنا )نیست و همچنین هر كه برادر خود را محبت نمی نماید ” 

. تنها برای مسیحیان 

  .  مسیحیان می توانند خدا را“  پدر ما ”  بنامند چون متعلق به خانواده خدا هستند .  دوم
 پولس رسول می گوید ، “ از این سبب زانو می زنم نزد آن پدر كه از او هر خانواده در آسمان و بر زمین مسمی

 خانواده پدر شامل مسیحیان  كلیسایی است كه هنوز بر روی زمین است و ( . 15 – 14 : 3افسسیان ) می شود ” 
 خانواده پدر خانواده بزرگی است كه در آسمان و در سرتاسر جهان. همینطور مسیحیانی كه در آسمان می باشند 

 1افسسیان ) خدا تمام نوایمانان در عیسی مسیح را به عنوان پسران و دختران خود پذیرفته است . پراكنده هستند 
 (.11 : 2عبرانیان )عیسی مسیح شرمگین نیست از اینکه این نوایمانان را برادران و خواهران خود بنامد  ( . 5: 

 بخوانند چون متعلق به یك خانواده خدایی یعنی كلیسا" پس تمام مسیحیان می توانند خدا را “  ای پدرآسمانی ما 
. هستند 

” می خوانند چون او به هركدام از آنها نزدیك است.  سوم  آسمان “ مكان  .   مسیحیان خدا را “ ای پدر آسمانی 
 مسیحیان وقتی. خدا و آسمان به هر انسانی نزدیك هستند . دوری نیست اما نامی است برای محل سكونت خدا 

 می توانند به پدرشان دردها و غم هایشان. دعا می كنند می توانند با اطمینان با پدر خود ارتباط نزدیك برقرار كنند 
 به هر حال آنها نباید خدا را پدر زمینی خود بدانند و با. را بگویند و تمام نیازها و آرزوهایشان را به او خبر دهند 

 این ارتباط زمینی نیست. خدا “ پدر آسمانی ما ”  است . او خیلی صمیمانه مانند یك دوست زمینی صحبت كنند 
 و.یعنی اینكه مسیحیان بایستی با احترام زیاد و وقفی فروتنانه به خدا نزدیك شوند . بلكه ارتباطی روحانی است 

 چون خدا در آسمان است این قدرت و حق را دارد كه هر طور تصمیم می گیرد ، به دعاهای ما پاسخ دهد و یا
دهد   و بالخره اینكه چون در آسمان است مسیحیان می دانند كه آنها فقط زائرینی. اصلa به دعاهای ما پاسخ ن

 آنها می خواهند جایی باشند كه پدرشان هست و پدرشان نیز. هستند كه از طرف زمین به سوی آسمان درگذرند 
.می خواهد كه آنها جایی باشند كه او هست 

 
 چون مسیحیان خدا را “ پدر آسمانی ما ”  می نامند بر او احترامی فروتنانه قائل هستند و مطیع قدرت   .  خلصـه 

. مطلق او هستند و چشم انتظارند كه در آینده با او در آسمان باشند 

  .   نــام تو مقــدس باد ”   : “   دعای نخست  .   3  نكته           

این به چه معنی است ؟           
 خدا خود را با نام “ الوهیم ” به. در كتابمـــقدس نام خدا ،  عبارتی است كه خدا خود را با آن آشكار كرده است 

 او ( 1 : 1پیدایش )معنی “ خــدا” آشكار می كند كه بیانگر عظمت قدرت او به خصوص به عنوان خالق است 
 خود را با نام “ الشـدای ” آشكار می كند كه به معنی خدای قادر مطلق است و بیانگــــر خدا به عـــنوان منـــبع

 آشكار می كند كه به معنی “ هستم(  یا یهوه )  او خود را با نام یهوه  ( . 1 : 17پیدایش ) نجات قوم خود است 
 نام ( . 14 : 3خروج ) یا ”  هستم “ است و وفاداری لیتغیر خدا نسبت به عهد قوم تأكید می كند " آنكه هستم 

. “ادونای”  یعنی آقایم “ و مربوط به خداوندی خدا می باشد 
“ تحسین و جلل دادن خدا ” “  ”  یعنی به “  نام خدا احترام گذاشتن ”  ،    زمانی كه. مقدس شمردن نام خدا 

 از خدا می خواهند كه طوری در زندگی آنها عمل كند كه آنها. مسیحیان دعا می كنند بگذار كه نامت مقدس باشد 
 همچنین از خدا می خواهند كه. احترام عمیق قلبی خود را به خدا نشان بدهند و در زندگیشان خدا را جلل بدهند 

دهند   خدا را جلل. طوری در زندگی مردم دنیا كار كند كه آنها نیز احترام عمیق قلبی خود را به خدا نشان ب
.دهند

  چطور می توانید عملa نام خدا “ مقدس بدارید ” ؟            

  رودخانه های خروشان ،  گونه های مختلف درختان، می توانید به خلقت خدا نگاه كنید ، كوهستانهای باشكوه ،   .  اول 
. گلهای زیبا همینطور به عجایب خلقت انسان و خدا را به خاطر تمام زیباییهای هنر او در خلقت شكر كنید 

 توانا ، دانا ، مقدس و محبت و سپس او را: می توانید آنچه كتابمقدس در مورد خدا می گوید را بررسی كنید .  دوم
. به خاطر آنچه كه هست بپرستید 

 شما. چون شما متعلق به خدا و خانواده پدر هستید نمی خواهید كه بی احترامی را به این خانواده وارد كــنید .  سوم
 شما طوری زندگی. ، نه می گویید  به هر نوع فساد ، فساد اخلقی ، افترا ، قسم خوردن و هر نوع شرارت 

. می كنید كه خدای پدر دوست دارد زندگی كنید با تقدس ، عدالت و محبت 
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 انجیل را موعظه می كنید و برای عیسی مسیح شهادت می دهید تا انسانهای بیشتر و بیشتری خدا را.  چهارم
. بشناسند و او را جلل بدهند 

.  ” ملكــوت تو بیــاید: “  دعای دوم .   4  نكته           

ملكوت خدا چیست ؟          
 به خصوص. ملكوت خدا ،  پادشاهی سلطنت مقتدرانه و قدرت مطلق خدا بر تمام انسانها و بر همه چیز است 

 پادشاهی و سلطنت خدا از طریق عیسی مسیح است كه در قلوب مردم شناسایی میشود و در زندگی قوم خدا عمل
 .اساس آن بر كار نجات عیسی مسیح برای قوم او و بر كاربرد آن توسط روح القدس در قوم او قرار دارد. می كند 

: این منجر می شود به 

. به نجات كامل ایمانداران از آغاز تا به انتها    :  اول 
. به تشكل آنها به عنوان كلیسای روی زمین    :  دوم 
. به تأثیر آنها بر هر جنبه از اجتماع بشر : سوم 

. به هستی رها شده ، که آسمان و زمین جدید درزمان آمدن ثانویه عیسی مسیح نامیده میشود    :  چهارم 

  .   اولین جنبه از ملكوت خدا سلطنت با اقتدار او است 
 این قسمت میتواند همچنین بدین صورت. عیسی می گوید ، “  ملكوت خدا در میان شما است ”  21 : 17در لوقا 

 وقتی او بر. جایگاه برحق عیسی شاه  شاهان بر تخت قلبها است " . ملكوت خدا درون شما است "  ترجمه شود 
 او می خواهد مسلط باشد بر اینكه. تخت قلب شما می نشیند ، تمام جنبه های زندگی شما را تحت تسلط خود دارد 

 با چه كسانی باید ارتباط داشته باشید و خود را وقف چه اهداف و. شما چگونه وقت و پولتان را صرف می كنید 
 تشخیص می دهید كه او حاكم مطلق است. وقتی كه دعا می كنید “ بگذار كه ملكوت تو بیاید ” . برنامه هایی بكنید 

. و از او می خواهید كه با اقتدار بر قلب شما سلطنت كند 

 ، “ داخل شدن به ملكوت خدا ” مشابه “ نجات 26 – 25 : 10برطبق متی    .  دومین جنبه ملكوت خدا نجات است 
 .عیسی می گوید كه برای وارد شدن به ملكوت خدا بایستی از سر نو مولود شد  5 : 3و در یوحنا . یافتن ” است 

 وقتی كه دعا می كنید “ بگذار ملكوت تو بیاید ” ، در. پس نتیجه سلطنت با اقتدار خدا نجات ابتدایی شما است 
 ادامه كار نجات خدا. واقع دعا می كنید كه خدا به كار نجات خود در زندگی شما تا به نجات كامل شما ادامه دهد 

. همچنین برای نجات سایر مردم نیز دعا خواهید كرد . “ تقدس ”  نام دارد 

 عیسی می گوید كه او كلیسای خود را بر صخره ، 19 – 18 : 16در متی .  سومین جنبه ملكوت خدا كلیسا است
 او گفت كه كلیدهای ملكوت را به آنها داده كه می توانند با آن. بر پولس رسول و بر سایر رسولن بنا كرده است 

 این واژه ها ، واژه های ربی ها هستند و به معنی قدغن كردن و اجازه دادن استفاده. مردم را “ ببندند و بگشایند ” 
 می شد دركلیسای مسیحی به معنی “ بیرون كردن یا وارد كردن ” مردم به كلیسای مسیحی برای نخستین بار و

 عیسی به. بعد از آن در كلیسای مسیحی به معنی “ تنبیه كردن گناهكاران و احیای گناهكاران توبه كار ” است 
هودیان ، ین ی ـــیحی در ب مسـ خستـــین كلیســـاهای   أسیس ن رای ت ز پطرس و رســـولن دیگر ب  خصوص ا

 پس كلیسای مسیحی اجتماعی از انسانها. سامری ها ، که نیمه یهودی و امتها که غیریهودیان بودند ، استفاده كرد 
 عیسی ملكوت خدا 39 – 37 : 13در متی . است كه در قلبشان و زندگیشان خدا را به عنوان پادشاه می شناسند 

 او می گوید ، “ آنكه بذر نیكو میكارد پسر انسان است و مزرعه این. را در شكل زمینی فعلی اش شرح می دهد 
 جهانست و تخم نیكو ابنای ملكوت و كركاسها پسران شریرند و دشمنی كه آنها را كاشت ابلیس است و موسم

 ”  كلیسای مرئی روی زمین و ملكوت خدا به شكل فعلی آن. حصاد عاقبت این عالم و دروندگان فرشتگان 
 اما با. برروی زمین هم شامل مسیحیان واقعی است و هم کسانیکه خود را مسیحی میدانند اما تولد تازه نیافته اند 

 پس. آمدن ثانویه عیسی مسیح به صورت نهایی ، كلیسا و ملكوت خدا فقط شامل مسیحیان واقعی خواهند بود 
 وقتی دعا می كنیم “ ملكوت تو بیاید ” دعا می كنید خدا بر روی زمین در جاهایی كه هنوز كلیساهایی وجود ندارد،

. كلیساهای بیشتری بنا كند 
 

 عیسی می گوید كه با آمدن ثانویه اش ریـــشه 41 : 13در متی .  چهارمین جنبه  ملكوت خدا رهایی جهان است
  :25و در متی . ملكوت فعلی را و هر آنچه كه باعث گناه می شود و همه آنانی كه شرارت می كنند خواهد كند 

“ بیائید ای بركت 34  بعد از داوری نهایی ، عیسی پادشاه به آنانی كه بدست راست او هستند خواهند گفت ،  
 ملكوت خدا در شكل. یافتگان از پدر من و ملكوتی را كه از ابتدای عالم برای شما آماده است به میراث گیرید ” 

 پس وقتی دعا می كنید ، “ بگذار ملكوت تو بیاید ” پس این دعا. پرجلل نهایی اش آسمان و زمین جدید خواهد بود 
 را نیز می كنید كه عیسی مسیح به زودی باز می گردد تا تمام شریران را داوری كند و ملكوت ابدی خود یعنی

. آسمان و زمین جدید را برقرار سازد 
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چگونه می توانید عملa برای ملكوت خدا دعا كنید ؟          

 دعای شما برای. قلبتان اغلب می خواهد كه ملكوت خود را برقرار كند و بر امور آن تسلط داشته باشد    .  اول 
 دعا میکنید که خدا طریقی را که شما وقت و پولتان را. آمدن ملكوت خدا است و نه برای آمدن ملكوت خودتان 

 شما دعا می كنید كه خدا برای اهدافی كه زندگیتان باید داشته باشید تصمیم بگیرد و با.  صرف میکنید کنترل کند 
. چه انسانهایی ارتباط داشته باشید 

 یك گروه دعا تشكیل بدهید. برای سایر مردم دعا میکنید كه خدا قلبهایشان را باز كند تا به انجیل پاسخ دهند . دوم 
. و به طور منظم برای غیرمسیحیان در بین همسایه ها ، دوستان و همچنین انسانهای سایر قسمتهای دنیا دعا كنید

 عیسی می گوید ، “ و باین بشارت ملكوت در تمام 14 : 24در متی . برای گسترش ملكوت خدا دعا كنید . سوم 
 دعا كنید كه موعظه انجیل. عالم موعظه خواهد شد تا بر جمیع امتها شهادتی شود آنگاه انتهاء خواهد رسید ” 

 گسترش یابد و هرساله گروههای جدیدی از مردم كه هرگز انجیل را نشنیده اند ، بتوانند انجیل را بشنوند و ایمان
. بیاورند 

.  ”اراده تو كرده شود:“ دعای سوم.      5  نكته             

. این به چه معنی است           
 ” “ برنامه ابدی او  “ اراده آشكار خدا ” سخن می گوید و نه در مورد  ثنیه . عیسی در مورد  : 29در ت  29 

 كتابمقدس می گوید ، “  چیزهای مخفی از آن یهوه خدای ما است و اما چیزهای مكشوف تا به ابد از آن ما و
 اراده  مكشوف خدا شامل تمام فرامین و تعالیم. فرزندان ما است تا جمیع كلمات این شریعت را به عمل آوریم ” 

 پس عیسی به ما تعلیم. اراده او قبلa كاملa در آسمان و نه هنوز بر روی زمین انجام شده است . كتابمقدس است 
. می دهد كه دعا كنیم تا اراده خدا كه در آسمان قبلa به انجام رسیده است بر زمین نیز كرده شود 

چگونه می توانید عملa دعا كنید كه اراده خدا كه به صورت فرامین و تعالیم او بیان شده است انجام شود ؟
 كدام. هر روز چندین تصمیم می گیرید و یا انتخاب می كنید . این دعا را هر روز برای خودتان انجام دهید . اول 

 انتخاب بیشتر خدا را خشنود می سازد ؟ كدام تصمیم هماهنگ با اراده آشكار شده او در كتابمقدس است ؟ دعا كنید
. تا بتوانید كاملa ، بلفاصله و با رضایت كامل قلبی از اراده او اطاعت كنید 

 آنها نیز بایستی هر روز چندین تصمیم بگیرند و یا انتخاب. هر روز این دعا را برای خودتان انجام دهید .  دوم
 چه كسی خدای من خواهد: بعضی از انتخابات مهمی كه هر كدام از بچه ها بایستی انجام دهند عبارتند از . نمایند 

 بود ؟ عیسی مسیح یا خودم ؟  با چه كسی ازدواج خواهم كرد ؟ با یك مسیحی وقف شده یا یك غیرمسیحی ؟ زندگیم
 .را وقف چه چیز خواهم كرد ؟ انجام اراده خدا یا اراده خودم ؟ والدین بایستی همیشه برای فرزندانشان دعا كنند 

. دعا كنید كه آنها اراده خدا را بشناسند و كاملa ، بلفاصله و با رضایت كامل قلبی از آن اطاعت كنند 

تكلیف  هفته  آینــده           
. دعای خداوند را بطور مرتب دعا كنید .  اول 
 www.dota.netكتابهای دستورعمل “ بروید و شاگردان بسازید ”  را ملحظه كنید و به آدرس اینترنتی    .  دوم 

. مراجعه كنید 
. گوش دهید "  دوره شاگردسازی از رادیو " هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه . سوم 
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