
9 دعا  44 دوتا  
 (   1یك شاگرد برای دیگران دعا می كند ) قسمت  

 T (        1  ) تعلیم توسط معلم 1 = معلم  
 
(Tبه 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 مسیح دعا می كند در حالیكه به این برنامه گوش می كنید در
یك دفترچه ، یادداشت بردارید یا برنامه را ضبط كنید . 

متی   ( “ بخواهید كه به شما داده خواهد شد ”   ) اول7  :7عیسی می گوید،  “ پیوسته دعا كنید    ( . پولس می گوید ، 
  ( .16 : 5 ( . و یعقوب می گوید ، “ دعای مرد عادل قدرت دارد و بسیار اثربخش است ) یعقوب 17 : 5تسالونیكیان 

  گانه در مورد “ تمركز بر دعا ” است . دعا را6كتابمقدس در مورد دعا بسیار تعلیم می دهد . دومین مجموعه از تعالیم 
 می توان به سه گروه تقسیم كرد . دعاهایی هست كه بر خدا تمركز دارند و دعاهایی نیز وجود دارند كه بر شما و یا سایر
 مردم متمركز هستند . هر عنوان شامل دو قسمت خواهد بود امروز یاد خواهیم گرفت كه : “ یك شاگرد برای دیگران

 ” . 1 قسمت –دعا می كند 

 گرچه همه دعاها وقف خدا می شوند در این نوع دعاها شما برای دیگـــران دعا می كنید . دعاهایی كه بر نیازهای سایر
 مردم متمركز هستند به پنج نوع تقسیم می شوند . دعا برای آنچه خدا به آن توجه دارد ، دعا برای خادمین مسیحی ، دعا
. در قسمت اول ، سه نوع اول را بررسی  برای مسیحیان دیگر ، دعا برای مسیحیان نیازمند و برای غیرمسیحیان 

می كنیم . 
  را بخوانیم ، “ چند نکته مهم را نیز مورد تأکید قرار می دهم، برای همه مردم دعا کن،3 – 1 : 2بیایید اول تیموتائوس 

 از خدا درخواست کن که بر آنان رحم کند، و به سبب آنچه که برای ایشان انجام خواهد داد، او را شکر کن. همچنین
 برای رهبران و مقامات مملکت به پیشگاه خداوند دعا کن تا بتوانیم در صلح و آرامش به سر بریم و زندگی خدا پسندانه
 و پاک و شایسته ای داشته باشیم. دعا کردن برای دیگران، کاری است که نجات دهنده ما خدا را خشنود می سازد.” 
 كتابمقدس تعلیم می دهد كه مسیحیان بایستی برای همه دعا كنند . “  دعا برای همه ” یعنی چه ؟ این متن توضیح می دهد
” خوانده شده اند و برای “ حاكمان   كه مسیحیان بایستی برای همه گروهها یا طبقات مـــردم مثل رهبران دولت كه 

  ، مثل همسایگان غیرمسیحی و همكاران .7پلیس ،  والدین ، رهبران كلیسا و برای امتها در آیه  صاحب منصبان مثل 
 كتابمقدس از كلیسای محلی این انتظار را ندارد كه برای تك تك افراد دنیا دعا كند چون شناخت تك تك آنها امكان ندارد .
. برای مثال  ولی كتابمقدس از كلیسای محلی انتظار دارد كه بدون تعصب برای گروه یا طبقاتی مشخص دعا كنند 
 مسیحیان نه فقط برای مردم معمولی بلكه باید برای اشخاص مهم مثل پادشاهان و صاحب منصبان دعا كنند . پس عبارت

“ همه مردم ” یعنی تمام مردم صرفنظر از نژاد ،  ملیت یا طبقه اجتماعی . 

یك شاگرد برای آنچه خدا به آن توجه دارد دعا می كند .  .   1  نكته           
: 6بـــیایید متی  . او می گوید ،“ پس شما10 – 9  . عیسی به شاگردانش یاد می دهد كه چگونه دعا كنند    را بخوانیم 

“ ای پدر آسمانی ما ، نام تو مقدس باد ، پادشاهی تو بیاید ، اراده تو همانطورکه در آسمان اجرا  :  اینطور دعا كنید 
 می شود در زمین نیز اجرا شود ". عیسی تعلیم می دهد كه شما بایستی برای جلل خدا ،  ملكوت خدا و اراده خدا دعا كنید.

  . جلل خدا بیان ذات و حضور خدا است . شما بایستی دعا كنید كه همه مردم ویژگیدعا كنید كه نام خدا جلل یابد. اول 
های خدا مثل تقدس ، عدالت ، محبت و امانت او را بشناسند و وجود خدا و نزدیكی او را در زندگیشان لمس كنند . 

. دوم . ملكوت خدا ،  بخصوص حاكمیت مقتدر خدا است كه در قلب مسیحیاندعا كنید كه ملكوت خدا گسترش یابد    
  تركیب آنها به صورت كلیسا ، پذیرفته می شود و در زندگیشان عمل می كند . حكومت مقتدر خدا باعث نجات كامل آنها ،

. عیسی تعلیم می دهد كه شما بایستی دعا كنید كه مردم در  تأثیر آنها بر اجتماع و بالخره دنیایی رهایی یافته می شود 
 قلبشان و زندگیشان حاكمیت مقتدر خدا را تجربه كنند . در عمل این یعنی شما دعا می كنید كه خدا قلوب مردم و رفتار و
 واكنش آنها را كنترل كند . دعا كنید كه خدا بر مردمی كه به آنها گوش می كنند مسلط باشد و همینطور بر كسانی كه با
. بخصوص دعا كنید كه انجیل بر همه قومهای جهان  آنها در ارتباطند و نحوه خرج كردن پول و گذراندن وقت آنها 

موعظه شود به طوریكه همه مردم فرصت این را پیدا كنند كه عیسی پادشاه قلب و زندگیشان شود . 

 در كتابمقدس آمده است . شما باید دعا  . “ اراده خدا ” برای مردم ، دعا كنید كه اراده خدا در همه جا انجام شود . سوم
 كنید كه مردم كتابمقدس را بخوانند و از این مهمتر از آنچه كتابمقدس تعلیم می دهد اطاعت كنند . كتابمقدس همچنین تعلیم

می دهد كه شما بایستی هم برای مسیحیان و هم غیرمسیحیان دنیا دعا كنید. 
بشناسند و جلل ، ملكوت و اراده خدا را تجربه كنند .   . بایستی دعا كنید كه مردم خدا رانتیجه
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 یك شاگرد برای خادمین مسیحی دعا می كند . .   2  نكته           
  پولس رسول می نویسد ، “ در مجاهده من شریك باشید ” در مورد اینكه مسیحیان بایستی برای30 : 15در رومیان 

 خادمین مسیحی دعا كنند ، كتابمقدس چه تعلیمی می دهد ؟ چگونه می توانیم با دعا برای خادمین در مجاهده آنها شریك
باشیم ؟ 

  را بخوانیم . عیسی تعلیم می دهد ، “ از38 : 9 . اجازه بدهید متی برای بیشتر شدن خادمین ملكوت خدا دعا كنید . اول
 مالك محصول بخواهید كارگران برای درو محصول خود بفرستد ” . عیسی به شاگردانش نشان داد كه بزرگترین مشكل

  او می گوید ، “  محصول فراوان است . اما كارگر اندك ” ) آیه نبودن محصول نیست بلكه نبودن دروكنندگان كافی است !
  ( . محصول شامل تمام انسانهای این دنیاست كه عاجز و بدون كمك هستند درست مثل گوسفندانی كه شبان ندارند .37

 انسانهای زمان عیسی عاجز و مستأصل بودند . این واژه یعنی اینكه آنها كامل~ از باری كه فریسی ها بر آنها گذاشته بودند
  قانون شریعتی را حفظ كنند تا نزد خدا پذیرفته شوند !613خسته و ناتوان شده بودند . فریسی ها از آنها انتظار داشتند كه 

  فرمان كنترل می كردند ! باوجود اینكه فریسیها آنچه248 قانون ممنوع و 365فریسی ها كل اجتماع و زندگی افراد را با 
  ( ولی با اینحال انتظار داشتند كه مردم معمولی این بار را3 : 23موعظه می كردند ، خودشان انجام نمی دادند ) متی 

 حمل كنند . مردم كامل~ از پیروی مذهبی كه شامل شریعت و قوانین زیاد می شد ناتوان و خسته بودند . آنها درمانده بودند
 . آنها در وضعیتی كامل~  عاجز و ناتوان به زمین افتاده بودند . آنها درمانده بودند . از بین تمام حیوانات یك مزرعه ،
. آنها تنها و درمانده اند و توسط گرگان  گوسفند از همه ناتوانتر است . این انسانها درست مانند گوسفندان بدون شبانند 
 گرسنه بلعیده می شوند ! گرگان گرسنه رهبران سیاسی یا مذهبی دوران عیسی بودند . شنونده عزیز ، به دور و بر خود

 كسانی كه افتاده و لگدمال می شوند . عیسی می گوید نگاه كن به مردمانی كه خسته از استثمار انسانهای بی رحم هستنند ، 
كه شما بایستی دعا كنید كه خدا برای شبانی این انسانها افراد بیشتری را بفرستد . 

  را بخوانیم . پولس رسول می گوید ، “در دعا،3 – 2 : 4 . بیایید كولسیان دعا كنید تا درهای فرصت باز شوند . دوم
. منتظر جواب دعاهایتان بمانید و . همیشه در حال دعا و راز و نیاز با خدا باشید  جدیت و پشتکار را فراموش نکنید
. به خاطر بسپارید که برای ما هم دعا کنید که خدا  فراموش نکنید که وقتی دعایتان مستجاب شد، از خدا تشکر کنید
 فرصتهای مناسبی ایجاد کند تا پیغام انجیل مسیح را به همه اعلم کنیم، در واقع به علت موعظه انجیل است که در اینجا
 زندانی هستم.” زمانی كه پولس این كلمات را نوشت هنوز در زندان بود . او دعا نمی كرد تا درهای زندان باز شوند تا او

 تا دعا كنند آزاد شود ! او دعا می كرد تا در زندان دری به روی اعلم پیام انجیل باز شود ! او از مسیحیان می خواهد
 فرصتی برای موعظه انجیل به سربازان به قاضی های دادگاه و حتی امپراطور كه درخواستش را به او داده است ، پیش
 بیاید . شنونده عزیز ، مهم نیست كه چه وضعیتی دارید خدا می تواند درهای فرصت را باز كند تا شما شاهد مسیح باشید .
 پولس رسول می گوید كه شما باید برای خادمین مسیحی دعا كنید تا خدا صرفنظر از وضعیتی كه در آن هستند به آنها

فرصتهایی برای موعظه انجیل بدهد . 

  را بخوانیم .19 : 6 ، افسسیان 6 – 4 : 4 . بیایید كولسیان دعا كنید كه انجیل آشكارا و بدون ترس موعظه شود. سوم 
 “دعا کنید که جرأت کافی داشته باشم تا این پیغام را آزادانه و تمام و کمال بیان نمایم. از هر فرصت نهایت استفاده را
 بکنید تا پیغام انجیل را به دیگران برسانید، و بدانید چگونه با کسانیکه هنوز ایمان نیاورده اند، عاقلنه رفتار نمائید.

 برای من نیز دعا کنید تا وقتی گفتگوی شما معقول و پر از لطف باشد، تا برای هر کس پاسخی مناسب داشته باشید.” „
 با دیگران درباره خداوند سخن می گویم و شرح می دهم که چگونه غیر یهودیان نیز می توانند نجات پیدا کنند، بتوانم به
 درستی و وضوح مطلب را بیان کنم.” خادمین نه تنها نیاز به فرصتهایی برای موعظه انجیل دارند بلكه كامل~ محتاج به
 فیض و حكمت موعظه كردن و تعلیم دادن انجیل دارند تا مردم آنچه می شنوند درك كنند . رسولن نه تنها در كشور
 خودشان كلم را موعظه می كردند بلكه در شهرها و كشورهایی كه دارای زبان و سنت متفاوت با كشور ایشان بود . پس
 آنها نیاز به حكمت دارند تا در برقراری ارتباط ازكلمات مناسب استفاده كنند . آنها نیاز به فیض دارند تا بدانند که چگونه

به سئوالت مردم پاسخ بدهند . 
 انجیل همچنین از گناهان انسانها و آمدن داوری خدا سخن می گوید . بسیاری از مردم دوست ندارند این چیزها را بشنوند،
 پس به مسیحیان جفا می رسانند . پس درخواست دعای پولس این است كه او شهامت بیابد تا با كلمات مناسب و بدون
. شنونده عزیز، فقط توجه كنید كه مردم اطراف شما چگونه به انجیل عكس العمل نشان می دهند .  ترس سخن  بگوید 

 چون پیغام را درك می كنند اما نمی خواهند بپذیرند . بعضی با بی تفاوتی ، بعضی با سوءتفاهم و بعضی دیگر با نفرت .
 پس پولس می گوید كه باید بایستی برای خادمین مسیحی دعا كنید تا خدا به آنها حكمت دهد تا انجیل را بوضوح بیان كنند

و به آنها شهامت دهد تا انجیل را بدون ترس اعلم كند . 

  را بخوانیم . پولس رسول تعلیم می دهد2 – 1 : 3 . بیایید دوم تسالونیكیان برای گسترش سریع انجیل دعا كنید. چهارم 
 كه ، “ای برادران، در خاتمه خواهش می کنم برای ما دعا کنید. نخست دعا کنید که پیغام خداوند، در هر  جا که اعلم
 می شود، بدون مانع به سرعت پخش شود و باعث نجات مردم گردد، همانطور که سبب نجات شما نیز شد. همچنین دعا
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 کنید تا از چنگ مردم بدکار و خدانشناس رهایی یابیم، زیرا همه مردم دوستدار خدا نیستند.”  عیسی می گوید كه انجیل
 بایستی نخست به همه قومها موعظه شود و فقط بعد از این اتفاق است كه او بازخواهد گشت تا جهان را داوری كند

 ( . 14 : 24) متی 
 میلیونها نفر از انسانها هرگز حتی یكبار فرصت شنیدن انجیل را پیدا نكرده اند . پایان دنیا نزدیكتر می شود پس بایستی
. دعا كنید كه خدا از مبشرین بیشتری  دعا كنید كه انجیل سریع و به صورت مؤثری بین تمام مردم دنیا گسترش یابد 
 استفاده كند تا از دهی به دهی دیگر رفته و انجیل را موعظه كنند . برای آنانی كه انجیل را به صورت نوشته و یا از

رادیو و اینترنت منتشر می كنند دعا كنید . دعا كنید انجیل سریع بین تمام اعضاء خانواده  و همسایه هایتان منتشر شود . 

  . پولس رسول از مسیحیان می خواهد كه نزد دعا كنند تا آنها را محافظتبرای حفاظت خادمین مسیحی دعا كنید . پنجم
 15كند از كسانی كه برعلیه آنها شایعه منتشر می كنند با كار آنها مخالفت می كنند و یا به آنها جفا می رسانند . در رومیان 

  او می گوید ،“ دعا کنید که در اورشلیم از کسانیکه به مسیح ایمان ندارند، در امان باشم. همچنین دعا کنید که خدمت31: 
 من، مقبول مسیحیان آنجا واقع شود.”  بایستی دعا كنید كه كارهای مفید و هدایایی كه خادمین مسیحی با خود می آورند

مورد سوء تعبیر قرار نگیرند بلكه با شكرگذاری پذیرفته شوند .
 

  . بایستی دعا كنید كه خدا خادمین مسیحی بیشتری را به جهان بفرستد ،  آنها را از دست افراد شریر رهایی دهد ونتیجه
 كارهای مفید آنها مورد پذیرش قرار گیرد . همچنین دعا كنید كه خدا به آنها فرصت های جدیدی برای موعظه انجیل بدهد

به آنها حكمت و شهامت دهد كه بطور آشکار و بدون ترس انجیل را موعظه كنند . 

 . یك شاگرد برای مسیحیان دیگر دعا می كند .   3  نكته           
  سموئیل نـــبی می گوید ، “ و اما من، محال است که از دعا کردن برای شما دست بکشم، و23 : 12در اول سموئیل 

 چنین گناهی نسبت به خداوند مرتکب شوم من هرچه را که راست و نیکوست به شما تعلیم می دهم.” . مسیحیان دارای
این وظیفه و امتیاز هستند كه برای یكدیگر دعا كنند . 

ول  . در یوحنا فصل برای حفاظت تقدس و اتحاد مسیحیان دعا كنید. ا . او17    عیسی برای شاگردانش دعا می كند 
 می گوید ،“ درخواست من این نیست كه آنها را از این دنیا ببری ،  بلكه می خواهم از آن شرور حفظشان كنی ” . همه
 چیز این دنیا بد نیست . كل زمین تحت سلطه خدای مقتدر است . درحالیكه همه آنانی كه بر روی زمین زندگی می كنند
 این خدای مقتدر را نمی شناسند . بسیاری از مردم نمی دانند كه خدا بر زمین مسلط است . بسیاری از مردم عمل~ بر ضد
 خدا هستند و شرارت را بـــر زمین ترویج می كنند . همانطور كه شیطان و روحهای شریر بر روی زمین بر ضد خدا
 هستند . عیسی برای زمینی است كه خود خلق كرد و او دوست دارد كه از مردم ساكن زمین حفاظت كند . و چون او
 می خواهد كه مردم را از طریق مسیحیان از آن خود كند در نتیجه مسیحیان را از این دنیا نمی برد . عیسی برای حفاظت

قوم خود از شیطان ، از  تمام روحهای شریر و از انسانهای شریری كه روی زمین زندگی می كنند ،  دعا می كند . 
“  آنان را در حقیقت تقدیس كن ،  كلم تو حقیقت است ” . چون همه ما گناه كرده ایم همه  عیسی به دعا ادامه می دهد ، 
 احتیاج به تقدیس داریم . نجات دارای آغاز ، فرآیندی در جریان و پایان است . زمانیكه به عیسی مسیح ایمان می آوریم ،
 نجات شروع می شود سپس خدا ما را عادل می سازد . پس از آن از طریق كار روح القدس كه در ما زندگی می كند هر
 روزه از افكار ، حرفها و عادتهای گناه آلود نجات می یابیم . به این نجاتی كه در حال پیشرفت است “ تقدیس ” می گویند .
. اما خدا چگونه  با آمدن ثانویه عیسی مسیح از وجود گناه ،  از مرگ و از همه قدرتهای شریر نجات خواهیم یافت 
 ایمانداران را تقدیس می كند ؟ عیسی می گوید كه خدا از طریق حقیقت مكتوب در كلمش ما را تقدیس می كند . عیسی دعا

می كند كه ما كتابمقدس را بخوانیم ، به آن ایمان بیاوریم و از آن اطاعت كنیم . 
 سرانجام،  عیسی دعا می كند ، “ تا همه یك باشند ” . اتحاد مسیحیان سرتاسر جهان نباید از نظر سازماندهی آنها باشد بلكه
. اتحاد . بدین ترتیب تمام مردم دنیا ایمان خواهند آورد كه خدا عیسی را فرستاد   بایستی این اتحاد قابل رویت باشد 
ا در كدیگر را در شهر خودشان ی ان ی ابل رویت می شود هرگاه مسیحی كدیگر ق ز طریق محبت كردن ی ان ا  مسیحی
 كشورهای دیگر ملقات می كنند سایر مردم بایستی به خاطر محبتی كه آنها نسبت به همدیگر دارند تشخیص بدهند كه
. اتحاد مسیحی نباید براساس توافق بین انسانها باشد بلكه همیشه بایستی بر حقیقت  آنها متعلق به عیسی مسیح هستند 
 كتابمقدس قرار گیرد . مسیحیانی كه كتابمقدس را با هم بررسی و دعا می كنند همدیگر را محبت خواهند كرد . پس شما

نیز بایستی برای حفاظت ، تقدس و اتحاد برادران و خواهران خود دعا كنید . 

 . بیایید دعای پولس را در افسسیان بخوانیم كه دو قسمت دارد . دردعا كنید كه قوت گرفتن مسیحیان ادامه یابد . دوم 
  ، پولس می گوید ، “ از خدا که پدر پر جلل خداوند من عیسی مسیح است، درخواست می کنم که19 – 17 : 1افسسیان 

 به شما حکمت عطا نماید تا به طور روشن و کامل درک کنید که عیسی کیست و چه فداکاریهایی در حق شما انجام داده
 است. دعا می کنم که چشمان باطن شما روشن شود تا بتوانید گوشه ای از برکاتی را که خدا برای آینده ما در نظر گرفته
 است ببینید، ... همچنین دعا می کنم تا درک کنید که قدرت خدا برای کمک به مؤمنین چقدر عظیم است این همان قدرتی
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 است که مسیح را پس از مرگ، زنده کرد و او را در برترین مقام آسمانی، در دست راست خدا قرار داد. ” پولس دعا
 ( ، همچنین معرفت ،  13می كند كه مسیحیان افسس در آنچه كه از قبل داشته اند قوت بیابند . آنها از قبل روح القدس ) آیه 

  ( و6 : 1امید و قدرت داشته اند . به هر حال كاری كه خدا از قبل در آنها آغاز كرده است بایستی كامل شود ) افسسیان 
 هدایای روح القدس مثل محبت ، حكمت ، معرفت و قدرت به همراه تمام بخشش های دیگر روح القدس بایستی هر چه

لونیكیان  ) اول تسا : 4بیشتر و بیشتر شود    ( . پولس دعا می كند كه مسیحیان معرفتی كامل داشته باشند كه درك10 
 عمیق تر از انجیل و دید واضح تری از اراده خدا و شیوه زندگیشان است . او همچنین برای “ حكمت ”  دعا می كند یعنی

اینكه مسیحیان همیشه بهترین روش را برای رسیدن به بهترین اهداف تشخیص دهند . 
  ،  پولس می گوید ، “  دعا می کنم، ...  تا به سبب کرامت بی حد خود، باطن شما را با روح21 – 13 : 3در افسسیان 

 خود، نیرومند و توانا سازد. دعا می کنم که مسیح از راه ایمانتان، کامل در دل شما جای گیرد. از خدا می خواهم آنقدر
 در محبت مسیح ریشه بدوانید، تا همراه با سایر فرزندان خدا، عرض و طول و عمق و بلندی محبت مسیح را درک
 نمائید، و طعم آنرا در زندگیتان بچشید. گرچه محبت مسیح آنقدر وسیع است که فکر انسان قادر به درک کامل و واقعی
 آن نمی باشد، اما آرزو دارم که شما به آن پی ببرید و تا آنجا پیش روید که از وجود خدا لبریز شوید. حال، خدا را جلل
 باد که قادر است بوسیله آن قدرت عظیمی که در ما کار می کند، برای ما کارهایی بسیار فراتر از خواست و امید و فکر
 ما انجام دهد. خدا را برای این نقشه نجات که بوسیله عیسی مسیح برای کلیسا تدارک دیده است، تا ابد جلل باد.”  "
 زندگی مسیح درون قلبهای ما " دقیقا~ همان " زندگی روح القدس درون وجود ما " است . مسیح در ما ، یا روح القدس
ا محبتش به ما فیض می بخشد و ما را بیشتر و بیشتر به شباهت خدا ا قوت نیرومند می سازد ب  درون ما ، ما را ب
. پولس در اینجا ، آنچه را در . ایمان ما دستی است كه تمام این چیزهای فوق العاده را از مسیح می گیرد  درمی آورد 

: 2فیلیپیان  . با ایمان و اطاعتتان ، “عزیزان من، زمانیکه نزد شما بودم، سعی می13 – 12    می گوید ، دعا می كند 
 کردید دستورهای مرا اطاعت کنید. اکنون که از شما دورم، همین روش را ادامه دهید و بکوشید تا با اعمالتان نشان دهید
 که نجات یافته اید، یعنی با اطاعت و احترام عمیق به خدا، و دوری از هر آنچه که موجب ناخشنودی اوست. زیرا خدا
 خودش در وجود شما کار می کند تا بتوانید با میل و رغبت او را اطاعت نمائید و اعمالی را به جا آورید که مورد پسند

اوست.” . 
 شــــما نیز باید دعا كنید كه برادران و خواهرانتان همیشه بطور مداوم به قوت در رابطه خود با روح القدس و در

بخششهای روح القدس رشد كنند .

تكلیف برای هفته آینده                    
 . از تمام كسانی كه می خواهید برای آنها دعا كنید فهرستی آماده كنید . به برادران و خواهران مسیحی خود فكر كنیداول 

. به اعضای . به خادمین مسیحی فكر كنید   بخصوص آنانی كه نیاز به رشد كردن دارند و آنانی كه در رنج هستند 
خانواده تان همسایه ها و همكارانتان فكر كنید . به صاحبان قدرت و دشمنانتان فكر كنید . برای آنها مرتب 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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