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  ( 2یك شاگرد برای نیازهای خود دعا می كند ) قسمت 

S (2 ) تعلیم توسط معلم 2 = معلم 
 
(S)        به برنامه " دوره شاگردسازی از رادیو "  خوش آمدید . در این مجموعه یاد می گیرید كه شاگرد عیسی مسیح  

 باشید . یك معلم از كتابمقدس یاد خواهد داد كه شاگرد عیسی دعا می كند . در حالیكه به این برنامه گوش می كنید در یك
دفترچه یادداشت بردارید یا برنامه را ضبط كنید . 

: 7عیسی می گوید ، “ بخواهید كه به شما داده خواهد شد ” ) متی    ( . پولس می گوید ، “ پیوسته دعا كنید ” ) اول7 
  ( .8 : 5 ( و یعقوب می گوید ، “  دعای مرد عادل ، قدرت دارد و بسیار اثربخش است ” ) یعقوب 7 : 5تسالونیكیان 

  تمركز بر دعا ” است . دعا را  گانه در مورد “6 از تعالیم دومین مجموعهكتابمقدس در مورد دعا بسیار تعلیم می دهد . 
 می توان به سه گروه تقسیم كرد . دعاهایی هست كه بر خدا تمركز دارند و دعاهایی وجود دارد كه بر شما و یا سایر
: یك شاگرد برای نیازهای . امروز یاد خواهیم گرفت كه  . هر عنوان در دو قسمت خواهد بود   مردم متمركز هستند 

  2خودش دعا می كند - قسمت 

 اگر چه همه  دعاها وقف خدا می شدند در این دعاها شما برای خودتان از خدا می طلبید . دعاهایی كه بر نیازهای خودتان
  دعاهایی برای نیازهای روحانی ، متمركز است را می توان به چهار نوع تقسیم كرد : “ دعاهایی برای نیازهای انسانی ،

 دعاهایی برای نیازهای خدمتی و دعاهایی برای نیازهای خانواده ” . در قسمت دوم نیاز زیر را بررسی خواهیم كرد . 

یك شاگرد برای نیازهای روحانی خود دعا می كند .  .   2  نكته           

 هر انسانی به شباهت خدا آفریده شده و دارای روح و جسم است . با روحتان می توانید خدا را بشناسید با او مشاركت
 داشته باشید ، تفاوت بین نیك و بد را بدانید ، شرارت و خطر را حس كنید و چیزهای جدید اختراع و ایجاد كنید . به هر

  ( . انسانی كه روحش مرده است نمی داند خدا وجود دارد ، 1 : 2حال به دلیل گناه ، روح انسان مرده است ) افسسیان 
 مانند خدا بین بد و خوب تمایز قائل نیست مفهوم شرارت و خطر را نمی داند و نمی تواند چیزهایی بوجود آورد كه ابدی
 باشند . اما زمانیكه این شخص مسیح را در قلب و زندگیش می پذیرد ، روح القدس خدا می آید و در قلب او ساكن مـــیشود.
 پــس روح او “ دوباره متولد شده ”  و زنده است . بنابراین او خدا را میشناسد ،  آنچه واقعاb  مهم است را تشخیص می دهد،

همدلی می كند و خلق می شود . پس مسیحیان بایستی برای نیازهای روحانی خود دعا كنند . 

 . نخستین نیاز روحانی ، شفای روحانی است . برای شفای روحانی خود دعا كنید
  را بخوانیم ،“ خداوندا، تنها تو می توانی مرا شفا بخشی، تنها تو می توانی مرا نجات دهی و من14 : 17بیایید ارمیاء 

  نشان می دهد كه ارمیاء برای قلبی بیمار دعا می كند . بنی اسرائیل به11 ، 6 ، 5 : 17تنها تو را ستایش می کنم. ارمیاء 
 جای توكل بر خدا بر رهبران انسانی خود و چیزهای مادی مثل پول درآوردن از راههای غیرمنصفانه توكل می كنند .
 زمانیكه اولویتهای شما غلط است و به جای خدا بیشتر بر مردم و پول توكل می كنید پس نیاز دارید كه برای شفای
 روحانی خود دعا کنید . اگر اولویتهای خودتان را تغییر دهید و در همه جنبه های زندگیتان به خدا توكل كنید در عمل

  وعده می دهد كه خدا شما را بركت8 – 7 : 17می بینید كه خدا چگونه شما را از نظر روحانی شفا می دهد . ارمیاء 
 می دهد كه شما مانند درخت كاشته شده بر كنار آب خواهید بود . زمانیكه مشكلت فرا برسند نخواهید ترسید ، هرگز از
 نظر روحانی پژمرده نخواهید شد و بی ثمر نخواهید ماند ! با ارمیاء این دعا را بكنید ، “ ای خداوند مرا شفا بده پس شفا

خواهم یافت . مرا از اولویتهای اشتباهم نجات بده پس نجات خواهم یافت!”

   ، زندگی در حضور خدا است . دعا كنید برای اینكه همیشه به خاطر داشته باشید كه در حضور خدا     نیاز دوم روحانی
زندگی می كنید . 

 چگونه می توانید احساس وجود داشتن خدا را در زندگیتان زنده كنید ؟ چگونه می توانید از حضور و نزدیكی خدا آگاه
. داود پادشاه چگونه بارها و بارها باز هم خود را از وجود خدا آگاه  بشوید ؟ اجازه بدهید از داود پادشاه یاد بگیریم 
 می ساخت ؟ و چگونه بارها و بارها حضور خدا را لمس كرد ؟ او چگونه بارها و بارها نزدیكی به خدا را حس كرد ؟

  را بخوانیم ، “  تنها خواهش من از خداوند این است که اجازه دهد تمام روزهای14 – 13 ، 8 ، 4 : 27بیایید مزمور 
 عمرم در حضور او زیست کنم و در خانه او به او تفکر نمایم و جمال او را مشاهده کنم.     تو گفته ای که تو را بطلبم،
 من نیز از ته دل می گویم که ای خداوند تو را خواهم طلبید.    اگر مطمئن نبودم که نیکوئی خداوند را بار دیگر در این
 دنیا می بینم تا به حال از بین رفته بودم. به خداوند امیدوار باش و بر او توکل کن. ایمان داشته باش و ناامید مشو ". دل
 داود به او می گوید ،“ روی خداوند را بطلب" ! پس داود با آگاهی به حضور خدا وارد می شود . داود در مقابل روی خدا
 می ایستد و زانو می زند و “ جمال خداوند را مشاهده می كند ” . به این معنی كه داود بر صفات عالی خدا یعنی ذات زیبای
 خدا تعمق می كند . در حالیكه داود به محبت خدا و وفاداری او نسبت به خودش درگذشته ، فكر می كند صبورانه منتظر
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 عمل می ماند . او با توقع و اطمینان منتظر می ماند كه او در وقتی كه مقرر كرده باز هم كمك می كند تا داود به او احساس
. لمس كردن حضور خدا چیزی است كه داود هر روز آن را . اینگونه داود حضور خدا را لمس می كند   نزدیكی كند 
 می طلبید و چیزی است كه ما نیز هر روز بایستی در زندگیمان لمس كنیم . هر روز روی خدا را بطلبید . با آگاهی و
. با این توقع و اعتماد منتظر او بمانید كه دوباره  هشیاری به حضور خدا وارد شوید . بر ویژگی های خدا تعمق كنید 

باعث می شود شما وجود ، حضور و نزدیكی او راحس كنید . 
 چقدر آرزو می كنم كه همه  مسیحیان این دعا را هر روز داشته باشند ! داود از خدا یك چیز خواست : اینكه هر روز از
 حضور خدا در زندگیش آگاه باشد . شنوندگان ، این آیه را روی یك تكه كاغذ بنویسید و آن را روی دیوار اطاق خود

 است . 4 : 27نصب كنید . این آیه راحفظ كنید . در زندگیتان چندین بار با این آیه دعا كنید . این آیه مزمور 

برای داشتن یك زندگی مقدس دعا كنید .  . سومین نیاز روحانی ، داشتن یك زندگی مقدس است
  را بخوانیم . " خدایا، دلی پاک در درون من بیافرین و از نو، روحی راست به3 – 4 : 141 ، 10 : 51بیایید مزمور 
  ای خداوند، تو مراقب سخنان من باش و زبانم را نگاه دار. هر نوع تمایل بد را از من دور کن، مبادا با…من عطا کن، 

 مردان بدکار مرتکب اعمال زشت شوم و در بزم آنها شرکت کنم.”  می دانیم زمانیكه برطبق طبیعت كهنه خود زندگی
 می كنیم روحانی نیستیم بلكه نفسانی و ناپاك . خدا نیز این را می داند . پس بایستی دعا كنیم تا فیض داشتن یك زندگی
 مقدس را دریافت كنیم . بایستی برای داشتن دلی پاك دعا كنید یعنی دلی كه اخلق فاسد شهوانی جنسی و پورنوگرافی یا
 توجه به عکسها و مطالب غیر اخلقی یا هر نوع شرارتی كه اشخاص شریر اختراع می كنند ، در آن نباشد . بایستی
 برای داشتن روحی با ثبات دعا كنید ، یعنی در تمایلت و سایر هوسهای جسمانی خود ، پرهیزکار باشید . بایستی دعا

  را بخوانیم ، “24 – 23 : 139كنید كه او بر دهانتان نگهبانی كند ، یعنی بر آنچه می گویید مسلط باشید . بیایید مزمور 
 خدایا، دل مرا تفتیش کن و افکارم را بیازما، ببین آیا فساد و نادرستی در من هست؟ تو مرا به راه حیات جاوید هدایت
فرما.”  بایستی مرتب از خدا بخواهید كه قلب شما را تفتیش و راههای شما را بیازماید . خدا همه افكار ، انگیزه ها ،  
 تصورات ، حالتها و رفتارهای ما را می بیند و تمام مكالمات شما را می شنود و آنچه كه او را خشنود نمی سازد می بیند .
تمام گناهانتان را به خدا اعتراف كنید و از او بخواهید كه شما را با عمل پر قدرت روح القدس دوباره و دوباره پر كند . 

چهارمین نیاز روحانی داشتن یك زندگی پیروزمند است . برای داشتن یك زندگی پیروزمند دعا كنید . 
  را بخوانیم ، “ ما را از وسوسه ها دور نگهدار و از شریر رهایی ده” . چون ما در دنیایی شریر13 : 6بیایید با هم متی 

 و درمیان انسانهای شریر زندگی می كنیم همه مسیحیان وسوسه را تجربه می كنند . پس عیسی به مسیحیان تعلیم می دهد
 كه برای رهایی از وسوسه دعا كنند . آیا خدا باعث وسوسه شدن شما می شود ؟ نه . كتابمقدس به وضوح می گوید كه خدا
 هرگز شما را به گناه وسوسه نمی كند و اینكه شما با ذات گناه آلود درون خودتان و یا توسط دنیای گناه آلود اطرافتان و یا
 توسط شیطان وسوسه می شوید . یك غیرمسیحی برده كامل طبیعت گناه آلود است . اما یك مسیحی طبیعتی تازه و روحانی
. اما وقتی ما مسیحیان مستقل از  یافته و دیگر غلم گناه نیست بلكه خادم روح القدس زنده ای است كه در او می باشد 
 روح القدس زندگی می كنیم مستعد گناه كردن می باشیم و اغلب داوطلبانه به طرف موقعیتهای وسوسه كننده ای كشیده
 می شویم . در صورتیكه خدا با اقتدار خود دخالت نكند تسلیم آن وسوسه خواهیم شد ! به همین علت است كه ما مسیحیان
 بایستی دعا كنیم و از خدا بخواهیم با اقتدار دخالت كند و به ما اجازه ندهد آن كاری را بكنیم كه با طبیعت خود آن را
 انجام خواهیم داد . هر كدام از ما از آن شریر رهایی خواهیم یافت اگر به خدا اعـــتماد كنیم و چنین دعا كنیم ، “ خواهش
 می كنم اجازه نده كه من در وضعیتی وسوسه كننده بیفتم ”، این دعا را می توان با دعای زیر مقایسه كرد ” ، خدایا فیض
 خودت رابه من بده تا برای اینكه مریض نشوم قوانین سلمتی را بفهمم و یا اگر تو اجازه می دهی كه من بیمار بشوم
 فیض بده تا به تو نزدیك بمانم ” . به همین علت است كه باید دعا كنیم ، “ خداوند به من فیض بده تا قوانین روحانی را
 ببینم و به وسوسه كشیده نشوم . اما اگر هم اجازه دهی كه با طبیعت گناه آلود و یا با دنیای گناه آلود یا شیطان وسوسه شوم

پس به من فیض بده تا به تو نزدیك بمانم ” .
 

  بایستی برای شفای روحانی خود دعا كنید ، برای این فیض كه ، از حضور خدا در زندگیتان آگاه باشید و زندگینتیجه .
مقدس و زندگی پیروزمند مسیحی داشته باشید . 

 یك شاگرد برای خدمتش یا خدمت خدا دعا می كند .   3  نكته           

 دعا برای خدمت مسیحی یا خدمت خدا. اول
  را بخوانیم ، “روز و شب دائما دعا می کنیم و از خدا می خواهیم به ما اجازه دهد که بار10 : 3بیایید اول تسالونیكیان 

 دیگر شما را ببینیم تا هر نقصی را که در ایمانتان وجود دارد برطرف کنیم.” پولس رسول خیلی آرزو داشت كه نیازهای
 روحانی فرزندانش را برطرف كند و به رشد آنها كمك كند . مثل یك مادر او می خواست كه نیازهای آنها برطرف كند و
 آنها را از خطر و آسیب حفط كند . مثل یك پدر می خواست آنها را تشویق كند و محرك آنها باشد . و هرگز دست از دعا
 كردن برای آنها برنمی داشت . شما هم برای آنانی كه خدا به شما سپرده تا از آنها مواظبت كنید بایستی به همین صورت
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 دعا كنید. دعا كنیدكه همان باشید و همان كار بكنید كه خدا از شما می خواهد نسبت به آنها باشید و به عمل آورید . در لوقا
  عیسی تمام شب را به دعا می گذراند تا خدا به او كمك كند رهبران مناسبی برای كلیسای آینده انتخاب كند .13 – 12 : 6

 به همین صورت شما بایستی دعا كنید تا خدا برای رهبری خدمت مسیحی که شما در آن سهیم هستید ، رهبران مناسب
 مسیحی منصوب كند. پولس هشدار می دهد كه ما نباید رهبران نابالغ مسیحی را به عنوان رهبر انتخاب كنیم و خیلی زود
 در كلیسا مردم را دست گذاری كنیم . رهبران بایستی مردانی منطبق بر كلم خدا بوده و ثابت كرده باشند كه دست خدا بر

آنها است . در بررسی بعدی راجع به دعا ،  خواهید دید كه چگونه برای کارکنان مسیحی  در خدمت خود دعا كنید . 

زمانیكه در نبرد روحانی هستید دعا كنید . .  دوم
  می خوانیم كه چطور داود قبل از اینكه به كاری دست بزند دعا كرد . او هدایت خدا را طلبید . او از5در دوم سموئیل 

 خدا پرسید كه آیا از عقب به ایشان حمله كند و خدا به او گفت كه از عقب به آنها حمله كن . و خدا به داود پیروزی
 بخشید. یكبار دیگر فلسطینیان حمله كردند و باز هم داود از خدا هدایت طلبید . این بار خدا گفت كه او نباید از عقب به
. هر زمان كه داود از دستورات خدا به دقت پیروی می كرد خدا به او باز هم پیروزی می بخشید .  آنها حمله كند 
 درفرصتی دیگر ، پسر داود ابشالوم كودتایی برعلیه او سازماندهی كرده بود و داود باید فرار می كرد . مشاور ابشالوم

  داود دعا می كند كه ، “وقتی به داوود خبر دادند که اخیتوفل31 : 15مرد شریری بنام  اخیتوفل بود . در دوم سموئیل 
 نیز طرفدار ابشالوم شده است، او چنین دعا کرد: »ای خداوند، خواهش می کنم کاری کن اخیتوفل پیشنهاد احمقانه به
. و خدا مشورت اخیتوفل را حماقت می كند . سرانجام داود پیروز می شود . در نبرد روحانی نیز شما  ابشالوم بدهد.«” 
 بایستی برای نحوه  مبارزه هدایت خدا را بطلبید و از خدا بخواهید كه نقشه های دشمنان خود را به هم بریزد . در افسسیان

 ،  پیوسته دعا كردن ، قسمتی از نبرد روحانی است . 6

  . شما بایستی برای خدمت مسیحی خود دعا كنید ، برای انسانهایی كه به شما سپرده شده اند  تا آنها را خدمت كنیدنــتیجه
و هرگاه در نبرد روحانی هستید بایستی دعا كنید . 

 یك شاگرد برای نیازهای خانواده اش دعا می كند .   4  نكته           
. خدا مرد و زن را به شباهت خود آفرید و آنها را به  تفاوت در جنسیت یك روند تكاملی نیست بلكه خلقت خدا است 
 صورت مذكر و مؤنث آفرید . همچنین اجتماع ازدواج را تأسیس نكرده بلكه ازدواج ایده خدا و او مؤسس آن است . در

  خدا نخستین زن یعنی حوا را به نزد اولین مرد یعنی آدم آورد و خدا به مرد دستور داد كه بایستی24 – 22 : 2پیدایش 
 والدین خود را ترك كرده و به همسر خود بپیوندد و آن دو یك تن خواهند بود . پس خانواده یك پدیده اجتماعی نیست كه

  خدا مرد و زن را بركت می دهد و می گوید ، “28 – 27 : 1اجتماعات مدرن بتوانند آن را كنار بگذارند . در پیدایش 
تثنیه   .  ” : 6بارور و كثیر شوید    ، خدا به والدین دستور می دهد كه به فرزندانشان فرامین خدا را بیاموزند .9 – 7 

 كتابمقدس شامل قسمتهای بسیاری است كه خدا در آنها مسئولیتهای والدین را نسبت به فرزندانشان تعلیم می دهد . بنابراین
مسیحیان بایستی برای خانواده خود دعا کنند . 

 برای داشتن همسر یا شوهر و فرزندان دعا كنید .. اول
  ، ابراهیم خادمش را می فرستد تا برای پسرش اسحق همسری بیابد . خادم او برای هدایت خدا دعا می كند24در پیدایش 

 و از خدا می خواهد به او همسر مناسب آقایش را نشان دهد . و خدا خادم را خیلی واضح به سمت آن زن مناسب هدایت
 می كند ! اما ممكن است خدا شما را به همین نحو هدایت نكند . بعد از زمان ابراهیم ، خدا به ما حقایق بسیاری راجع به
 همسر یا شوهر مناسب داده است . كتابمقدس شامل قسمتهای بسیاری است كه در آنها یك زن یا مرد باخدا را توضیح
 می دهند . زمانیكه دستورات خدا را در كتابمقدس دنبال می كنید ، خدا نیز شما را به سمت شوهر یا همسر مناسب هدایت

می كند . اما هر كاری كه می كنید باید دعا كنید. 
 بعضی مواقع بعضی زوجها بدون فرزند می مانند . زن اسحق ،  ربکا ،  همانطور كه دیدیم زنی بود كه خدا برایش انتخاب

یدایش  . پس در پ . در حالیكه ربکا فرزندی نداشت  : 25كرد    می خوانیم ، “ربکا نازا بود و اسحاق برای او نزد21 
 خداوند دعا می کرد. سرانجام خداوند دعای او را اجابت فرمود و ربکا حامله شد.”  اگر فرزندی ندارید پس نزد خدا دعا
 كنید . ممكن است خدا به شما فرزندی بدهد یا ممكن است این فیض را بدهد كه بچه ای را به فرزندی قبول كنید و یا تأثیر

روحانی زیادی بر فرزندان سایر مردم داشته باشیم مثلb  از طریق گروه های جوانان . 

برای فرزندانتان دعا كنید .  . دوم
. برای سلمتی و حفاظت فرزندانتان دعا  در حالیكه بچه ها رشد می كنند هزاران مسئله بزرگ و كوچك بوجود می آید 
! چه . مهمتر از همه برای ارتباط آنها با خدا دعا كنید  . برای تحصیلت و سایر جنبه های تكامل آنها دعا كنید   كنید
 چیزهایی هست كه می توانید در مورد آنها برای فرزندانتان دعا كنید ؟ می توانید با آنچه داود به فرزندش سلیمان در اول

  گفت دعا كنید ،“ حال ای پسر من سلیمان، بکوش تا خدای اجداد خود را بشناسی و با تمام دل و جان او9 : 28تواریخ 
 را بپرستی و خدمت کنی. خداوند تمام دلها را می بیند و هر فکری را می داند اگر در جستجوی خدا باشی، او را خواهی

3



 یافت، ولی اگر از او برگردی تو را تا به ابد طرد خواهد کرد.”  و زمانیكه فرزندانتان بالغ شوند دعا كنید كه آنها زوج
  در كتابمقدس مسیحیان فقط بایستی با مسیحی واقعی دیگری39 : 7مناسبی برای خود انتخاب كنند . برطبق اول قرنتیان 

ازدواج كنند . 

 . برای سایر اعضاء خانواده خود دعا كنید . سوم
  را بخوانیم ، “ یکی از آندو، »آندریاس« برادر »شمعون پطرس« بود. آندریاس رفت و برادر41 – 40 : 1بیایید یوحنا 

 خود را یافته، به او گفت: »شمعون، ما مسیح را پیدا کرده ایم.« و او را نزد عیسی برد ” . شما با فیض نجات یافته اید .
 خدا شما را در خانواده و شهری خاص گذاشته است تا شما در خانواده و در شهرتان شاهد او باشید . بسیاری از اعضای
 خانواده ها به خاطر این ایمان آورده اند كه یكی از اعضاء آن خانواده با كلم خدا و زندگیش درباره مسیح به آنها شهادت
 داده است . اگر یكی دیگر از اعضاء خانواده شما مسیحی است می توانید با هم به طور منظم برای نجات سایر اعضاء

خانواده خود دعا كنید . مثل آندریاس ، ممكن است فرصت پیدا كنید تا آنها را به نزد مسیح بیاورید ! 

 . هر روز بایستی برای ازدواجتان ،  برای فرزندانتان و سایر اعضای خانواده تان دعا كنید . نتیجه

تكلیف برای هفته بعد 
  . هر روز برای نیازهای روحانی خود مثل شفای روحانی ، زندگی در حضور خدا ، داشتن یك زندگی مقدس واول

 مظفرانه دعا كنید . هر روز برای خدمتتان به خدا و برای قوم خدا كه به شما ســـپرده شده اند دعا كنید . هر روز برای
خانواده خود بخصوص برای همسر و فرزندانتان دعا كنید . 

ینترنتی دوم  ” را ملحظه كنید و به آدرس ا “ بروید و شاگردان بسازید  www.dota.net.  كتابهای دستور عمل 
مراجعه كنید .  این آدرس را به حروف تکرار میکنم ....

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