
4تعلیم                     16دوتا  
 یك شاگرد نسبت به آنچه خدا می گوید و انجام می دهد در دعا: دعا

.  پاسخ میدهد می دهد
 T =  1معلم           S =  2معلم
 
(T)     بكمك این مجموعه آموزشی یاد خواهید گرفت تا.  خوش آمدید "  دوره شاگردسازی از رادیو " به برنامه 

 .دو معلم از كتابمقدس تعلیم خواهند داد كه شاگردی عیسی مسیح به چه معنی است .  شاگرد عیسی مسیح شوید 
نید   .در حالیكه به این برنامه گوش می كنید در دفترچه یادداشت خود یادداشت بردارید یا برنامه را ضبط ك

.  یك شاگرد نسبت به آنچه خدا می گوید و انجام می دهد در دعا پاسخ میدهد ” : “ عنوان درس امروز این است 

(S)        دعا یك مكالمه است  .    1  نكته   .     
 شما در دعا باید ابتدا نسبت به آنچه خدا از.  نه یك مكالمه یك طرفه .   یك مكالمه دو طرفه استدعای حقیقی 

 اگر خدا بوسیله كتابمقدس درباره زندگی مقدس با شما.  طریق كلمش به شما می گوید عكس االعمل نشان دهید 
 اگر خدا بوسیله كتابمقدس.  صحبت كرده شما هم باید در دعای خود درباره زندگی مقدس به خدا پاسخ دهید 

 بوسیله كتابمقدس.  درباره محبت با شما صحبت كرده شما هم باید در دعای خود درباره محبت به خدا پاسخ دهید
.  دعا یك مكالمه دو طرفه با خداست .  و دعا  ،  خدا وشما باید در مورد موضوعات یكسانی با هم صحبت كنید 

(T)آیا در این مكالمه دو طرفه با خدا من باید همیشه صبر كنم تا خدا ابتدا صحبت كند و بعد من صحبت كنم ؟ 
  و بوسیلهخدا پیش قدم می شوداغلب .  نه  ،  این مكالمه دو طرفه می تواند بوسیله خدا یا بوسیله من آغاز شود 

 همانطور.  سپس من باید در دعا نسبت به آنچه خدا گفته عكس العمل نشان دهم .  كتابمقدس با من صحبت می كند 
 كه خواهیم دید خدا ممكن است خود را به من آشكار كند و سپس من در یك دعای پرستشی به او عكس العمل نشان

 ممكن است خدا روش.  ممكن است خدا گناهم را به من نشان دهد و عكس العمل من دعای توبه خواهد بود .  دهم 
 ممكن.  صحیحی برای زندگی را به من نشان دهد و من با دعای تضرعی یا درخواستی عكس العمل نشان می دهم 

 است خدا برای من آشكار كند چه مجازاتی در انتظار شریران است و من با دعای شفاعتی عكس العمل نشان
 همینطور ممكن است او برای من آشكار كند می خواهد چه كار پرجللی را در آینده انجام دهد و.  خواهم داد 

 آنچه خدا می گوید نصف مكالمه و آنچه من در جواب می گویم.  عكس العمل من دعای شكرگزاری خواهد بود 
 و انتظار دارم كه خدا به دعای.   و نزد خدا دعا می كنم من پیشقدم می شوماما اغلب .  نصف دیگر مكالمه است 

“ او می گوید .  داود پادشاه برای دعا بنزد خدا پیشقدم می شود    3   : 5در مزمور .  من جواب دهد   ای خداوند،:
 صبحگاهان به پیشگاه تو دعا می کنم و تو صدای مرا می شنوی، پس من انتظار خواهم کشید تا جواب مرا

 بعد از این دعا داود پادشاه صبورانه منتظر می ماند و انتظار.  دعای داود تنها نصف این مكالمه بوده .”.  بدهی
 پاسخ.  او انتظار دارد كه خدا یا صحبت كند یا عمل كند .  دارد كه خدا صحبت كند یا كاری برای او انجام دهد 

 پولس بما تعلیم می دهد كه ما نباید در شروع دعا در نزد خدا 7 – 6 : 4در فیلیپیان .  خدا نیمه دوم مكالمه ماست 
 برای هیچ چیز غصه نخورید، در عوض برای همه چیز دعا کنید و هرچه: “او می  گوید .  تردیدی داشته باشیم 

 لزم دارید به خداوند بگوئید و فراموش نکنید که برای جواب دعاها، از او تشکر نمائید اگر چنین کنید، از آرامش
 این آرامش الهی به فکر و دل شما که به. خدا بهره مند خواهید شد، آرامشی که فکر انسان قادر به درک آن نیست

 خدا وعده می دهد تا با برداشتن نگرانی ها و.” .  عیسی مسیح ایمان آورده اید، راحتی و آسایش خواهد بخشید
 البته خدا همیشه آن چیزی را كه ما از او می خواهیم بما نمی دهد.  بجای آن آرامش دادن دعای ما را جواب دهد 

 زیرا گاهی اوقات آنچه ما از او می خواهیم  ،  بهترین چیز برای ما نیست  ،  اما خدا بما درباره جوابش آرامش
.  ما قادر خواهیم بود تا پاسخ او را بعنوان بهترین جواب برای دعای خود بپذیریم .  می دهد 

(S)     مهم این است كه وقتی خدا بوسیله.  بنابراین مهم نیست چه كسی این مكالمه را آغاز كند ، من یا خدا 
 كتابمقدس با من صحبت می كند من هم در دعا به آنچه بمن گفته عكس العمل نشان دهم و وقتی من بوسیله دعا با
 .خدا صحبت می كنم باید انتظار داشته باشم كه او بوسیله كتابمقدس یا اعمالش در زندگی ام به من جواب دهد 

 وقتی خدا بوسیله كلمش با شما صحبت می كند شما.  اولین نتیجه گیری این است كه دعا یك مكالمه دوطرفه است 
 باید در دعا به او پاسخ دهید و وقتی شما با خدا از طریق دعا صحبت می كنید باید انتظار داشته باشید كه خدا به

.  شما جواب دهد 

(T)     دعا یك واكنش مشخص است  .    2  قدم   .     
“ را بخوانم  4 – 2 : 33بگذارید مزمور   خداوند را با بربط بپرستید و با عود ده تار برای او سرود بخوانید:

 سرودهای تازه برای خداوند بسرائید نیکو بنوازید و با صدای بلند بخوانید زیرا کلم خداوند راست و درست است
.”و او در تمام کارهایش امین و وفادار است

  
(S) خدا خود را.  كلم خدا و اعمال او برای نویسنده چیست ؟ كلم خداوند برای او مستقیم یا راست است 

. بعنوان خدای عادل و امین معرفی می كند 
1



 
(T) بنابراین نویسنده مزامیر در دعا چطور پاسخ می دهد ؟

(S)     همینطور با نواختن موسیقی و سرود خواندن.   دعای پرستشی عكس العمل نشان می دهدنویسنده مزامیر با 
. برای خدا 

 
(T)     در ایـــنجا دعا یك پاسخ به كلم و اعمال خداست كه بوسیله پرستش خدا انجام می شود .
 
(S) وقتی ناتان نبی بعداز اینكه.  را برایتان بخوانم  12 – 10،    2 – 1داود از آیات  51بگــذارید مزمور 

“ داود با بتشبع زنا كرد پیش او رفت داود اینطور دعا كرد   ای خداوند رحیم و کریم، بر من رحم فرما و.  
 خدایا، دلی پاک در درون من. ....  گناهانم را محو کن مرا از عصیانم کامل شستشو ده و مرا از گناهم پاک ساز

 مرا از حضورت مران و روح پاک خود را از من مگیر شادی. بیآفرین و از نو، روحی راست به من عطا کن
.” . نجات از گناه را به من باز ده و مرا یاری کن تا با میل و رغبت تو را اطاعت کنم

 
(T) و كلم.  كلم خدا گناه زنا و قتل داود را آشكار می كند .  خـــدا از طریق ناتان نبی با داود صحبت می كند 

.  خدا گناه داود را داوری می كند 

(S)پادشاه چطور در دعا پاسخ می دهد ؟

(T) همینطور با تقاضای بخشش  ،.   دعا عكس العمل نشان می دهد به خدا در اعتراف گناهشداود پادشاه با 
. تقدیس و تازه شدن 

 
(S) این دعا پاسخ به كلم خدا بوسیله توبه كردن است .
 
(T) به من فهم و حکمت بده تا با تمام دل شریعت تو را. “ را بخوانم  37 – 34 : 119اجازه دهید مزمور 

 دل مرا به سوی احکامت مایل ساز، نه به. نگاه دارم مرا در راه خودت هدایت کن، زیرا راه تو را دوست دارم
.” .  مگذار به آنچه بی ارزش است توجه کنم، مرا با کلمت احیاء کن. سوی حرص و طمع

كلم خدا برای این مرد چیست ؟

(S) خدا نیازهای این مرد را.  خدا بوسیله شریعت  ، اوامر  ،  شهادات و وعده ها خود با این صحبت می كند 
.  بوسیله شریعت و اوامر راستش بر او آشكار كرد 

(T)و این مرد چطور در دعا پاسخ می دهد ؟

(S) درك صحیح  ،  اطاعت با تمام وجود انگیزه غیرخودخواهانه و طلب یاریدرخواستاین مرد بوسیله  
.  پاسخ می دهد به خدا در دعایشدر دوری از امور ناشایست  ،  

  
(T) در اینجا دعا پاسخی به كلم خداست كه بوسیله درخواست چیزهای مناسب برای خود تحقق می پذیرد  .

(S) آیا نقشه خود را از ابراهیم: اما خداوند گفت: “ برایتان بخوانم  26 – 20،   17 : 18بگذارید از پیدایش 
 فریاد علیه ظلم مردم صدوم و عموره بلند شده است و گناهان ایشان: پنهان کنم؟   پس خداوند به ابراهیم فرمود

 آنگاه آن دو. پس به پائین می روم تا به فریادی که به گوش من رسیده است، رسیدگی کنم. بسیار زیاد گشته است
 خداوندا،: ابراهیم به نزدیک شده به او گفت. نفر به جانب شهر صدوم روانه شدند، ولی خداوند نزد ابراهیم ماند

 آیا به خاطر آنها،. آیا درستکاران را با بدکاران با هم هلک می کنی؟ شاید پنجاه آدم درستکار در آن شهر باشند
 .از نابود کردن آنجا صرفنظر نخواهی کرد؟ یقین دارم که تو درستکاران را با بدکاران هلک نخواهی نمود

 چطور ممکن است با درستکاران و بدکاران یکسان رفتار کنی؟ آیا داور تمام جهان از روی عدل و انصاف
 اگر پنجاه آدم درستکار در شهر صدوم پیدا کنم به خاطر آنها: داوری نخواهد کرد؟ خداوند در پاسخ ابراهیم فرمود

.” .  از نابود کردن آنجا صرفنظر خواهم کرد

كلم خدا به ابراهیم چه بود ؟

(T) كلم خدا.  خدا به ابراهیم می گوید كه سدوم شهر پر از گناهی است و او می خواهد سدوم را نابود كند 
. نیاز بزرگ شهر سدوم را برای ابراهیم آشكار می كند 
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(S)و ابراهیم چطور در دعا به خدا پاسخ می دهد ؟

(T) عادلی كه در آنجا زندگی می كردند عكس العمل نشان می دهد با شفاعت كردن در دعا برای مردمابراهیم . 
. او از خدا می خواهد كه عادلن را نجات دهد 

(S) در اینجا دعا پاسخی به كلم خداست كه با شفاعت برای نیازهای مردم دیگر صورت می گیرد .
 
(T)  بخوانم  ،  “ آنانی که از دستورات خدا سرپیچیدند و به او اهانت 15 – 10 : 107اجازه دهید از مزمور 

 پشت آنها در زیر بار مشقت خم شد و سرانجام افتادند و. کردند، اسیر و زندانی شدند و مرگ بر آنها سایه افکند
نها را از همه و آ ه در گرفتاری خود نزد خداوند فریاد برآوردند و ا بود که ایشان را یاری کند آنگا  کسی ن

 آنها را از مرگی که بر آنها سایه افکنده بود رهانید و زنجیرهای اسارت ایشان را پاره کرد. گرفتاریهایشان رهانید
.” . پس باید از خداوند، به سبب رحمتش و کارهای بزرگی که در حق آنها انجام داده است، تشکر کنند

کارهای خدا برای قومش چه بود ؟
 
(S) خدا آنها را از تنگی شان نجات داد و از بند هایشان آزاد كرد .

(T)و آنها چطور در دعایشان به خدا پاسخ دادند ؟

(S) دعای شكرگزاری پاسخ دادند آنها به رحمت و كارهای عجیبش با   .  

(T) این دعا پاسخی به اعمال خدا بوسیله شكرگذاری است  .
 نتیجه گیری دوم این است كه تمام این پنج نمونه دعا در كتابمقدس نشان می دهد كه دعا پاسخ مخصوصی است به

 .این پاسخ ممكن است یكی از این پنج پاسخ مخصوص و متفاوت باشد.  چیزی كه خدا گفت یا كاری كه انجام داد 
،  درخواست چیزی كه ،  توبه كردن از گناه   ،  پرستش خدا بخاطر مكشوف ساختن خودش    بعبارت دیگر  

.  احتیاج داریم  ،  شفاعت برای نیازهای دیگران  ، شكرگزاری بخاطر كلم و اعمالش 

(S)      دعا بر روی خدا  ،  دیگران یا خود متمركز می شود  .    3  نكته   .   
 مگر خدا مرا برای همیشه: “ در این دعا می گوید .  ت دعایی است كه بر خدا متمركز اس 14 - 7 : 77مزمور 

 ترک کرده است؟ آیا او دیگر هرگز از من راضی نخواهد شد؟ آیا دیگر هرگز به من رحم نخواهد کرد؟ آیا دیگر
 هرگز به قول خود وفا نخواهد کرد؟ آیا خدا مهربانی و دلسوزی را فراموش کرده است؟ آیا غضب او باعث شده

 پس سالهایی را که. این از ضعف من است که چنین فکر می کنم: در رحمت او بسته شود؟ سپس به خود می گویم
 ولی معجزات و کارهای بزرگی را که خداوند. دست خداوند قادر متعال در کار بوده است به یاد خواهم آورد

 ای خدا، تمام راه های تو پاک. انجام داده است به یاد خواهم آورد و در کارهای شگفت انگیز او تفکر خواهم کرد
 و بی عیب است خدایی به بزرگی و عظمت تو وجود ندارد تو آن خدایی هستی که معجزه می کنی و قدرت خود

 این دعا بر شخصیت خدا متمركز است  ،  محبت او  ،  امانت او  ،  رحمت او.” .  را بر قومها نمایان می سازی
 و خشم او  ،  همچنین این دعا بر كلم و اعمال خدا متمركز است بعبارت دیگر  ،  وعده ها  ،  معجزات و كارهای

. عظیم او 
  
(T)     در این دعا می گوید دعایی است كه بر احتیاجات و علیق دیگران متمركز است 12 – 9 : 1كولسیان “: 

 بنابراین، از آنروز که این خبر را شنیدیم، دائما دعا می کنیم و از خدا می طلبیم که به شما یاری کند تا  خواست
 و اراده او را دریابید و به شما حکمت عطا فرماید تا امور روحانی را درک کنید تا به این ترتیب زندگی شما
 همواره مورد پسند خداوند و باعث جلل او باشد و همیشه به انجام اعمال نیک مشغول باشید و هر روز خدا را
 بهتر بشناسید همچنین، دعا می کنیم که از قدرت عظیم خدا لبریز شوید تا بدون توجه به مشکلت زندگی، همیشه
 با شادی پیش روید، و همواره پدر آسمانی را سپاس گوئید که ما را شایسته آن ساخت تا در برکات و امتیازات

.”آنانی که در عالم نور زندگی می کنند شریک شویم
  
(S)     در این دعا می گوید .   دعایی است كه بر احتیاجات و علئق خود متمركز است 5 – 2 : 31مزمور" : 

 تو. پناهگاهی مطمئن و خانه ای حصاردار برای من باش و مرا برهان. به دعای من گوش ده و مرا نجات ببخش
 مرا از دامی که برایم نهاده اند حفظ نما. جان پناه و سنگر من هستی، به خاطر نام خود مرا رهبری و هدایت فرما

 به تو پناه می آورم روح خود را بدست تو می سپارم، ای خداوند، خدای حق، تو بهای. و مرا از خطر برهان
.” .  آزادی مرا پرداخته ایی

 نتیجه سوم این است كه گاهی دعا بر خدا یعنی شخصیت  ،  كلم و اعمالش متمركز می شود و گاهی بر نیازها و
.  علیق دیگران و گاهی هم بر نیازها و علیق خود متمركز می شود 
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(T)     راههای عملی دعا در پاسخ به كلم و اعمال خدا  .    4  نكته   .   
 بعد از اینكه شما روی “  آیه محبوب.  در هنــگام رازگاهان خود از دعا بعنوان پاسخی به خدا استفاده كنید .   اول

 ”  یا “ حقیقت محبوب ” از قسمتی از كتابمقدس تعمق كردید  ،  افكار مهمتر خود درباره حقیقت محبوب را بعنوان
 تحقق حقیقت محبوب خود را در دعا برای زندگی خود  ،  شخصی.  پاسخی به خدا در دعا بحضور او بیاورید 

 وقتی دو نفر از شما با هم دعا.  در خانواده خود  ،  كسی كه نزدیك شما و كسی كه از شما دور است  ،   بطلبید 
. می كنید می توانید برای تحقق بركت حقیقت محبوب خود برای همدیگر دعا كنید 

 
(S) بعد از اینكه قسمتی از.  در هــنگام بررسی كتابمقدس از دعا بعنوان پاسخی به خدا استفاده كنید .  دوم 

گویید   .كتابمقدس را بررسی كردید حقایق مهمی كه خدا به شما نشان داده را دردعا بعنوان پاسخ به خداوند ب
. بخصوص دعا كنید تا خدا به شما نشان دهد چطور حقایق این قسمت كتابمقدس را در زندگی خود بكار ببرید 

(T)     در دعاهای كلمی شما قسمتی.  از دعا بعنوان پاسخی به خدا در دعاهای كلمی خود استفاده كنید .  سوم 
 بعد از اینكه شما.  از كتابمقدس را انتخاب می كنید تا برروی حقایق آن تعمق كنید و درباره آن حقایق دعا كنید 

 وقتی دو نفر از شما.  بوسیله كتابمقدس تعمق كردید  ،  حقایق هر آیه را ،  آیه به آیه  بحضور خداوند بیاورید 
 دعای كلمی را برای دعای باهم استفاده می كنید می توانید بنوبت حقایق یك آیه را بعنوان پاسخی بحضور خداوند

.  بیاورید 

(S) تكلیف برای هفته آینده
 حقایق هر آیه.  را بخوانید  23مزمور .  با استفاده از یك مزمور دعای در پاسخ به كلم خدا راتمرین كنید .  اول 

   .  را  ،  آیه به آیه به حضور خداوند بیاورید 
 www.dota.netكتابهای دستور عمل “ بروید و شاگردان بسازید” را ملحظه كنید و به آدرس اینترنتی .  دوم 

....  این آدرس را به حروف تکرار میکنم .  مراجعه كنید 
.گوش كنید "  دوره شاگردسازی از رادیو " هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه    .  سوم 
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