
6دعا                    29دوتا   
 (  2قسمت ) یك شاگرد دعا می كند تا با خدا ارتباط برقرار كند 

 T =  (   1تعلیم توسط معلم )  1معلم          
 
(T  ) در این مجموعه یاد خواهید گرفت كه شاگردعیسی. خوش آمدید "  دوره شاگردسازی از رادیو " به برنامه 

 درحالیكه به این برنامه. یك معلم از كتابمقدس به شما یاد خواهد داد كه شاگرد عیسی دعا می كند . مسیح شوید 
. گوش می كنید آن را در دفترچه خود یادداشت كنید و یا برنامه را ضبط كنید 

 پولس می گوید ، “ پیوسته دعاكنید ” ( . 7 : 7متی ) عیسی می گوید ، “ بخواهید كه به شما داده خواهد شد ” 
 یعقوب) و یعقوب می گوید ،“ دعای مرد عادل ، قدرت دارد و بسیار اثربخش است ”  ( 17 : 5اول تسالونیكیان )
 گانه در مورد “ تمركز بر6دومین مجموعه از تعالیم . كتابمقدس درمورد دعا بسیار تعلیم می دهد  ( . 16 : 5

 دعاهایی هست كه بر خدا تمركز دارند و دعاهایی وجود. دعا را می توان به سه گروه تقسیم كرد . دعا” است 
 پس عناوین اینها هستند “ دعا برای ارتباط با خدا ” ، “ دعا برای. دارد كه بر شما و یا سایر مردم متمركز است 

 ” “ دعا برای دیگران  ” و   امروز دراین مورد یاد خواهیم. هر عنوان به دو قسمت تقسیم می شود . خودتان 
.  قسمت دوم –گرفت که “ یك شاگرد دعا می كند تا با خدا ارتباط برقرار كند ” 

 .گرچه همه دعاها وقف خدا می شوند ، در این دعاها خدا خودش مركز توجه ما و موضوع اصلی دعای ما است 
 هفته گذشته به اعتراف گناه در نزد خدا و تجربه كردن حضور خدا توجه كردیم و امروز پرستش شخصیت خدا ،

. تسلیم و وقف به خدا را بررسی می كنیم 

. دعا پرستش شخصیت خدا است  . 3نكته        

 زن که مات و مبهوت" را بخوانیم  24 – 19 : 4اجازه بدهید یوحنا . دعا پرستیدن خدا در روح است .   اول
 چرا شما یهودیها اینقدر: آقا، آیا شما پیامبرید و بلفاصله موضوع گفتگو را عوض کرد و گفت: مانده بود، گفت

 اصرار دارید که فقط اورشلیم را محل پرستش خدا بدانید، در صورتیکه ما سامری ها مثل اجدادمان این کوه را
 زمانی می رسد که برای پرستش پدر، نه به. ای زن حرفم را باور کن: محل عبادت می دانیم؟ عیسی جواب داد

 شما سامری ها درباره کسی که می پرستید چیزی نمی دانید اما ما. این کوه رو خواهیم آورد و نه به اورشلیم
 اما زمانی می آید، و در واقع همین. یهودی ها او را می شناسیم، زیرا نجات بوسیله یهود به این دنیا می رسد

 پدر طالب چنین پرستندگانی. الن است، که پرستندگان واقعی، پدر را به روح و راستی پرستش خواهند کرد
.” . زیرا خدا روح است، و هر که بخواهد او را بپرستد، باید به روح و راستی بپرستد. هست

 ممكن است تشریفات ظاهری مذهبی. همانند سامری ها بسیاری ار مردم كسی را پرستش می كنند كه نمی شناسند 
 را نیز برای پرستش در اختیار داشت مثل یك معبد ، یك محل آرام ، سجده صورت بر روی زمین ، خواندن و

بود   ممكن است كه بعضی جزییات! دعا كردن و غیره و با این وجود اصلo  متعلق به قوم رهایی یافته خدا ن
 پرستش را رعایت كرد مثل كوچك كردن خود ، تسلیم ، احترام و غیره ولی با اینحال بازهم به شیوه قابل قبولی

 ممكن است كه خدا را پرستید و واقعاo مصمم بود كه او را پرستید ولی باز هم به روش! خدا را پرستش نكرد 
 هیچكس نمی تواند بدون شناخت نسبت به اینكه او واقعاo  چه جور خدایی! قابل قبولی نتوان اینكار را انجام داد 

 شخصی كه خدای زنده را نمی شناسد ، نمی تواند به شیوه مقبول! اســـت او را به طرز قابل قبولی پرستش كند  
. در حضور او دعا كند 

 !پس ، خدا موضوع پرستش و دعا را خارج از كنترل انسان  و آن را تحت كنترل روح القدس قرار داده است 
 غیرممكن است كه خدا را بدون سهم. خدا روح است و پرستندگان او بایستی او را در روح و راستی بپرستند 

 از طریق كار ( . 7 : 3یوحنا ) عیسی می گوید ، “ عجب مدار كه گفتم باید از نو زاده شوید . روح القدس پرستید 
 فقط در این. روح القدس در قلبهایمان و از طریق عیسی مسیح ، با خدای زنده رابطه ای شخصی برقرار می كنیم 

. صورت است كه واقعاo شروع به دعا و پرستش او می كنیم 

 بسیاری از فلسفه ها یا مذاهب جهان خدا را پایین آورده ،. دعا در نزد خدا ، پرستیدن او در راستی است .  دوم
 این فلسفه ها و مذاهب به خدایی. او را تعدیل و یا تغییر داده اند به طوری كه آن خدا دیگر خدای كتابمقدس نیست 

. ایمان دارند كه می توانند در مورد او بحث و مشاجره كنند 
 ما نمی توانیم حقیقت را در. اگر خدا خودش را بر ما آشكار نكند . اما شناخت خدا بدون مكاشفه غیرممكن است 

 غیرممكن است كه بدون شناخت راستی خدا. در واقع هیچ چیز در مورد خدا نخواهیم دانست . مورد خدا بدانیم 
 می گوید ، “ من راه و راستی و حیات هستم ،  عیســی. او را به صورت مقبول بپرستیم و در حضورش دعا كنیم 

 كتابمقدس می گوید كه خدا در شخصی به نام ( . 6 : 14یوحنا ) هیچكس جز به واسطه من ،نزد پدر نمی آید ” 
ت  رنتیان ) عیسی مسیح ، به ما معرفت شــخصیت پرجــلل خود را داده اســ : 4دوم ق  6 .  هــر آنچه كه ( 

 پس وقتی ما خداوند عیسی مسیح را می پرستیم خدای پدر را ( . 3 : 1عبرانیان ) خداهست مسیــح نیزهست 
!ناراضی نمــی كنیم 
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 خدایی كه خود را در كتابمقدس آشكار كرده نه “ خدای تحقیر شده ” فلسفه است و نه خدای تغییر یافته مذاهب
 در مورد خدا حقیقت این. خدا در كتابمقدس آشكار كرده كه او چه كسی است و به چه چیز شباهت دارد . جهان 

 این بدان معنی است كه خدا را نمی توان درك و یا توسط ابزارهای انسانی. است كه “ خدا ماورای طبیعی”  است 
 به علوه واقعیت. دقیقاo  به خاطر اینكه خدا ماورای طبیعی است ، ما او را می پرستیم . مثل علم یا فلسفه فهمید 

 ، 29 : 12عبرانیان )این است كه خدا “ آتش فرو برنده ”  است و افتادن به دست خدای زنده چیز مهیبی است 
10 : 31! ) 

 قدرتمند مهیبی چون خدا ،  خدای. ما بایستی با زندگی مقدس او را بپرستیم . دقیقاo  به خاطر اینكه خدا قدوس است 
یکنیم   بنابراین چون خدا عظیم و مهیب است ، بایستی. است ، ما او را با ترس همراه با احترام پرستش م

 قلبهایمان را باز كنیم و از خدا بخواهیم كه در محدوده درك ما بدرخشد و از او بخواهیم كه افكارمان را باز كند
 ( . 45 – 44 : 24لوقا ) تا ما بتوانیم هر آنچه را او در مورد خودش آشكار كرده است ، درك كنیم 
 اگر خدا قدوس نبود نمی توانست عادل. واقعیت در مورد خدا این است كه او در عین حال مقدس و محبت است 

 اما چون خدا قدوس است او بایستی گناه. اگر خدا محبت نبود نمی توانست كسی را نجات دهد . و منصف باشد 
 پس وقتی ما حقیقت شخصیت خدا را. را مجازات كند و چون او محبت می كند گناهكاران را نجات می بخشد 

 حقیقت در مورد صفات فوق العاده. می فهمیم فقط می توانیم ویژگی های فوق العاده او را پرستش و تحسین كنیم 
 پس ما از تحسین و پرستش پر از شادی خدا مملو. خدا ما را با حیرت ، بهت و تعجب پر خواهند ساخت 

! می شویم

 ای جان من، خداوند را ستایش. “را بخوانیم  14 – 8،  5 – 2 : 103بیایید با هم مزمور . دعای پرستش .  سوم
 جان. او تمام گناهانم را می آمرزد و همه مرضهایم را شفا می بخشد! کن و تمام مهربانیهای او را فراموش مکن

 جان مرا با نعمت های خوب سیر می کند! مرا از مرگ می رهاند و با محبت و رحمت خود مرا برکت می دهد
 .خداوند بخشنده و مهربان است؛ او دیر غضب و پر محبت می باشد....  تا همچون عقاب، جوان و قوی بمانم 

 او با ما مطابق گناهانمان عمل ننموده و آنچنان. خداوند همیشه توبیخ و تنبیه نمی کند و تا ابد خشمگین نمی ماند
 زیرا به اندازه ای که آسمان از زمین بلند تر است،. که سزاوار بوده ایم، ما را به سزای اعمالمان نرسانده است

 به اندازه ای که مشرق از! به همان اندازه رحمت خداوند بر کسانی که او را گرامی می دارند عظیم می باشد
 همانطوری که یک پدر فرزندانش! مغرب دور است به همان اندازه خداوند گناهان ما را از ما دور کرده است

 خداوند از سرشت و. را دوست دارد، همچنان خداوند نیز کسانی را که او را گرامی می دارند دوست دارد
. ” فطرت ما آگاه است و می داند که خاک هستیم

 وقتی همه چیزهای خوبی را كه خدا برایتان انجام داده به یاد می آورید و در مورد تمام ویژگی های خدا فكر
 برای پرستش شخصیت خدا و اعمال عجیب 103از این دعای كلمی در مزمور . می كنید ، با پرستش دعا كنید 

 به سایر مردم اعلم كنید. تحسین خود را در دعا به خدا ابراز كنید و یا با سرود اینكار را بكنید . او استفاده كنید
 هرچقدر بیشتر كتابمقدس را می خوانید. كه خدا كیست و تمام نیكویی های او را نسبت به ترسندگانش تحسین كنید 

. هرچقدر بیشتر خدا را می شناسید بیشتر او را پرستش خواهید كرد . بیشتر خدا را می شناسید 

  .   دعا تسلیم شدن به خدا است   .   4  نكته        

 آساف ثروت، . را برای خودتان بخوانید  73مزمور    .  دعا در حضور خدا ترك كردن چیزهای دنیوی است .  اول
 از نقطه نظر انسانی ، شریران ، ثروتمند هستند و هیچ مشكلی. موفقیت و سلمتی شریران جهان را می بیند 

 با خودپسندی ، ضعفا را تحت ظلم و فشار قرار. با زور ، كارهای شریرانه خود را انجام می دهند . ندارند 
 از طرف بسیاری از مردم حمایت. به آسمان كفر می گویند و اموال زمین را از آن خود می كنند . می دهند 
. می گویند خدایی نیست و از آنچه آنها می كنند اطلعی ندارند . می شوند

 او زندگی شریر آنها رابا زندگی عادلن مقایسه. آساف به ثروت ، قدرت و شهرت شریران غبطه می خورد 
 از نقطه نظر خودش این. می كند و نمی تواند بفهمد كه چرا زندگی عادلنه اش برای او مشكل به بار می آورد 

 او شروع به فكر كردن می كند و قلبش را از مسائل بیهوده پاك نگه. برای او معنی ندارد و به او فشار می آورد 
 فقط وقتی آساف وارد حضور خدا شد ،. نزدیك بود كه پایهایش از راه منحرف شود و قدمهایش بلغزد . می دارد 

 از! از نظر خدا اینطور انسانها در معرض نابودی ناگهانی هستند ! توانست از دید خدا این گونه انسانها را ببیند 
 نقطه نظر خدا بود كه آساف فهمید چقدر خوش اقبال است و چنین گفت ، “ ای خدا، من تو را در آسمان دارم؛

 اگر چه فکر و بدنم ناتوان شوند، اما تو ای خدا،. این برای من کافی است و هیچ چیز دیگر بر زمین نمی خواهم
 ( . 26 – 25 : 73مزمور . " ) قوت و تکیه گاه همیشگی من هستی

 خدا ما را دعوت می كند كه آرزوی شبیه شدن به مردم دنیا را كنار بگذاریم و به جای آن دعوتمان می كند تا نقطه
 نظراتمان ،  سیستم های ارزش گذاریمان را به او تسلیم كنیم یا به طور خلصه دید دنیویمان را با دید او ، و

 خدا ما را دعوت می كند كه تسلیم ملكوت او! سیستم ارزش گذاری خود را با سیستم ارزش گذاری او جانشین كنیم 
 دعاهای ما همیشه بایستی شامل ترك كردن چیزهای. و دید ملكوت او شویم و زندگیمان را به او تسلیم كنیم 

!دنیوی و تسلیم شدن به ملكوت خدا باشد 
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 را برای خودتان بخوانید 26و  22اعمال    .  دعا در حضور خدا ترك كردن جاه طلبیهای خودخواهانه است .  دوم
 وقتی پولس هنوز غیر مسیحی بود ، اعتقادش این بود كه باید تا جایی كه امكان دارد هركاری را برای مخالفت. 

 او به. او با انجیل مقاومت می كرد و كلیساهای مسیحی را مورد اذیت و آزار قرار میداد . با نام عیسی انجام دهد 
 اما یكروز عیسی مسیح ، خودش بر او. ضدیت با مسیحیان دارای جاه طلبی ها و نقشه هایی برای خودش بود 

 ظاهر شد و به او هشدار داد كه این كاری بی فایده است و مشكل است كه در جهت مخالفت به نقشه های خدا لگد
 دو سئوال كه. آن روز، پولس زندگی خودش جاه طلبی ها و نقشه هایش را به عیسی مسیح تسلیم كرد . بزند 

“ خداوندا ، تو كیستی ؟ ” “  خداوندا ، چه كنم ؟ ”    اعمال) مهمترین سئوالت كتابمقدس هستند را پرسید ، 
. 10،  8 : 22رسولن   او. گذاشت  او یاغیگری خود درقبال خدا و مخالفت با نقشه او در جهان را كنار ( 

 عیسی به مسیحیان تعلیم داد كه چنین دعا كنند ، “ اراده تو چنانكه در. خواسته خودش را تسلیم اراده خدا كرد 
: 6متی " )آسمان انجام می شود بر زمین نیز به انجام رسد   و درست قبل از اینكه برصلیب بمیرد نیز( 10 

 اینطور دعا كرد “ای پدر، اگر خواست توست، این جام رنج و زحمت را ازمقابل من بردار، اما در این مورد
( 42 : 22لوقا .”  )نیز می خواهم اراده تو انجام شود، نه خواست من

 خدا ما را دعوت می كند كه جاه  طلبی های خودخواهانه و نقشه هایمان را كنار بگذاریم و در عوض ما را دعوت
نیم   دعاهای ما اغلب بایستی شامل. می كند كه نقشه ها ، جاه  طلبی و اراده خود را تسلیم  نقشه و اراده خدا ك

! دعاهایی شود كه در آن جاه  طلبی های خود را كنار گذاشته وتسلیم نقشه خدا شویم 

 هر. را برای خودتان بخوانید  8 – 5 : 8رومیان    .  دعا در حضور خدا ترك كردن استقلل از او است .  سوم
 او تسلیم كلم خدا نیست و. شخصی كه هنوز تحت تسلط افكار و خواهشهای گناه آلود است دشمن خدا می باشد 

اشد  سلیم كلم خدا ب ئلش و هدایت زندگی و. حتی نمی تواند ت  شخصی كه می خواهد كنترل زندگی و مسا
 استقلل از. استقلل از خدا ریشه گناه است . تصمیماتش در دست خودش باشد نمی تواند خدا راخشنود سازد 

. خدا نمی تواند خدا را خشنود سازد 
 دوست دارد خدا. خدا ما را دعوت می كند كه روح استقلل از او راترك كنیم و تسلیم كنترل روح القدس بشویم 

نیم   زمانیكه كنترل همه جنبه های. كه ما كنترل افكار ، خواسته ها و تصمیماتمان را به روح القدس تسلیم ك
 ما بیش از! زندگیمان را به روح القدس می سپاریم پس مطیع كلم خدا خواهیم شد و خدا خشنود خواهد گردید 

 همه وقتی خدا را خشنود می كنیم كه به جای اینكه سعی كنیم دیوانه وار خودمان را نیكو بسازیم ، خودمانرا
 همانطور كه هستیم به دستهای خدا تسلیم كنیم و با تمام نقص ها و با تمام ناخالصی هایی كه داریم خود را در

 زمانی بیشتر از همیشه خدا را خشنود می كنیم كه اجازه دهیم او ما را به صورتی. آغوش پرمحبت خدا بیندازیم 
 دعاهای ما اغلب بایستی شامل دعاهایی باشد كه در آن روح استقلل خود راكنار. بسازد كه خودش می خواهد 

. گذاشته و تسلیم كنترل روح القدس شویم كه در ما زندگی می كند 

 ای خداوند، راه خود را به. " را بخوانیم  10 – 7،  5 – 4 : 25بیایید با هم مزمور    .  یك دعای تسلیم .  چهارم
 راستی خود را به من تعلیم ده و مرا هدایت فرما، زیرا تو نجات. من نشان ده و احکام خود را به من بیاموز

 ای خداوند، به رحمت! خطایا و گناهان جوانی ام را ببخش.   دهنده من هستی و من همیشه به تو امیدوار بوده ام
 خداوند نیکو و عادل است؛ او راه راست خود را به کسانی که از راه! خویش و بخاطر نیکویی خود مرا یاد کن

 او شخص فروتن را در انجام کارهای درست هدایت خواهد کرد و راه خود را به. منحرف شوند نشان خواهد داد
 خداوند تمام کسانی را که عهد او را نگاه می دارند و از اوامرش پیروی می کنند، با. او تعلیم خواهد داد

 خداوند به.  اگر کسی خدا ترس باشد، خدا راه راست را به او نشان خواهد داد.  وفاداری و محبت هدایت می کند
 چشم امید من همیشه بر. او عهد خود را با ایشان تحکیم می کند. کسانی اعتماد دارد که از او اطاعت می کنند

. ” خداوند است، زیرا تنها او می تواند مرا از خطر برهاند
 از این دعای كلمی برای بیان. وقتی كه از راههای یاغی گرانه خود خسته می شوید پس با دعای تسلیم دعا كنید 

 خواسته خود استفاده كنید كه می خواهید از قدم زدن در راههای یاغیانه خود به سمت راههای منتخب خدا تغییر
 :تجربه خواهید كرد كه  12پس شما هم تجربه نویسنده را در آیه . راه خود را به راه خدا تسلیم كنید . جهت دهم 

یه   سر خداوند با : “ 14او را به طریقی كه اختیار كرده است خواهد آموخت و همینطور تجربه او را در آ
 چشم امید من: “ است دعا خواهید كرد كه  15و همینطور با اطمینانـــی كه در كلمات آیه . ترسندگان او است ” 

 تسلیم شدن به راههای خدا ، شما را به." همیشه بر خداوند است، زیرا تنها او می تواند مرا از خطر برهاند
. سوی تجربه کردن محبت و وفاداری خدا هدایت خواهد کرد

  .   دعا هدیه دادن یا وقف كردن به خدا است    .   5  نكته          
 هدیه كردن یعنی با اشتیاق و با رضایت قلب ، چیزی را به خدا بدهید تا او صاحب آن باشد ، بر آن مسلط و از

 دعا شامل هدیه دادن یا وقف كردن خودتان ، آنچه به شما تعلق دارد و آنچه انجام می دهید به. آن استفاده كند 
. حضور خدای زنده است 
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 را برای 17 – 12 : 1اشعیاء    .  با آوردن هدایایی كه برای خدا باارزش  است در حضور خدا دعا كنید .  اول
 بخور ، روزهای خاص مقدس و جشنواره   های. خدا می گوید ، هدایای باطل دیگر میاورید . خودتان بخوانید 

 خدا از! مذهبی و همینطور دعاهایی كه توسط افراد تحول نیافته هدیه می شوند ، نزد خدا ، ناخوشایند هستند 
 خدا هدایایی را كه می آوریم و اعمال مذهبی كه انجام می دهیم را دوست! اعمال مذهبی ظاهری متنفر است 

 كتابمقدس می گوید ، “ای ایمانداران عزیز، در مقابل این لطف و رحمت! خدا ، خود ما را می خواهد . ندارد 
 خدا، التماس می کنم که بدنهای خود را مانند قربانی زنده و مقدس به او تقدیم کنید، زیرا این است قربانی که

 رفتار و کردار و شیوه زندگی مردم دنیا را. شایسته است او را اینچنین عبادت و خدمت کنید. مورد پسند اوست
 آنگاه قادر. تقلید نکنید، بلکه بگذارید خدا افکار و طرز فکرتان را دگرگون کند تا به انسانی جدید تبدیل شوید

  :12رومیان ." ) خواهید شد اراده خدا را درک کرده، آنچه را که خوب و کامل و مورد پسند اوست، کشف کنید
 ما نباید تا رسیدن آخرین لحظه. خدا دوست دارد كه ما هر روز تمام زندگیمان را به اوهدیه كنیم  ( . 2 – 1

نیم  نیم . زندگیمان صبر ك  او می گوید ،. خدا می خواهد كه یك زندگی مقدس و نه گناه آلود را به او تقدیم ك
ردارید   .“خویشتن را شسته طاهر نمائید و بدی اعمال خویش را از نظر من دور كرده از شرارت دست ب

 یتیمان را دادرسی كنید و بیوه زنان را. نیكوكاری را بیاموزید و انصاف را بطلبید مظلومان را رهایی دهید 
 و خدا دوست دارد كه ما زندگی ای را به اوتقدیم كنیم كه او راخشنود می سازد و نه خود و یا! حمایت نمائید 

 دردعاهایمان! خدا می گوید “ دیگر هدایای باطل به حضور من نیاورید . خواسته های خودخواهانه دیگران را 
. بایستی خودمان را به عنوان یك قربانی زنده مقدس ومقبول به حضور خدا بیاوریم 

 16 : 5در متی   .   دعا در حضور خدا آوردن هدایایی است كه ویژگی های عالی خدا را منعكس می كنند .  دوم
 عیسی می گوید ، “ پس نور خود را پنهان مسازید، بلکه بگذارید نور شما بر مردم بتابد تا کارهای نیک شما را

انیتان را تمجید کنند در آسم “ دیده ، پ ا را درزندگی روزمره.  خدا دوست دارد كه ما ویژگی های عالی خد
 ما بایستی محبت ، پاكی ، تقدس ،  عدالت ، وفاداری ، رحمت خدا را به انسانهای اطرافمان. خودنشان بدهیم 

دهیم  یمان و. نشان ب قدس كه در ما زندگی می كند صبر و مهربانی فروتنی و حلم خوشی سلمتی ا  روح ال
 اگر من براساس شخصیت خدا زندگی كنم می توانم براساس. پرهیزگاری مسیح را از طریق ما منعكس می كند 

نم  نم . شخصیت خدا نیز رفتار ك  در. پس می توانم براساس شخصیت خدا دعا نیز بكنم و او را پرستش ك
. دعاهایمان بایستی خودمان را وقف كنیم تا با شیوه زندگی ما ویژگی های عالی خدا منعكس شود 

 ای خداوند، چه کسی می تواند به خیمه تو وارد شود؟ چه. " را بخوانیم  15بیایید مزمور    .  دعای وقف .  سوم
 کسی می تواند در خانه مقدس تو بماند؟ کسیکه بی عیب و بی ریا باشد و هر کاری را با صداقت انجام دهد،
 کسیکه از دیگران بدگویی نکند، به تهمت ها گوش ندهد و به همسایه خود بدی نکند، کسیکه بدکاران را خار
 بشمارد ولی به کسیکه از خدا می ترسد احترام بگذارد، کسیکه به قول خود وفا کند اگر چه به ضررش تمام شود
 پول قرض دهد ولی سود آنرا نگیرد و از گرفتن رشوه برای دادن شهادت به ضد بی گناه خودداری کند چنین

."شخصی همیشه پایدار خواهد ماند
 از این دعای كلمی برای بیان. زمانیكه دوست دارید خودتان را به خدا وقف كنید با دعای وقف ، دعا كنید 

 به اتفاق این نویسنده ،  اعتقاد. خواسته خود ، یعنی داشتن یك زندگی بی ملمت در حضور خدا ، استفاده كنید 
 ممكن است زمینه های دیگری هم. خود را به گفتن حقیقت ، انجام آنچه درست است و نفرت از فساد بیان كنید 

. وجود داشته باشند كه دوست دارید وقف خدای زنده بكنید پس برای این موارد نیز در نزد خدا دعا كنید 

تكلیف برای هفته بعد 
 در دعا قلب خود را باز كنید و از خدا بخواهید كه خود را برای شما آشكار كند و درحد ادارك شما.  اول

 در دعا روح استقلل را ترك كنید و. ویژگی های خودش را بر شما آشكار سازد تا بتوانید او را پرستش كنید 
 خودتان را تسلیم كنترل. خودتان را همانطور كه هستید با تمام ضعف ها و شكستهایتان به دست خدا تسلیم كنید 

. در دعا ،  خودتان را به عنوان قربانی زنده مقدس و مقبول خدا به او تقدیم كنید . روح القدس بسازید 
 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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