
 10دعــا     49دوتا  
 (     2یك شاگرد برای سایر مردم دعا می كند ) قسمت 

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

 عیسی مسیح باشند . یك معلم با استفاده از كتابمقدس یاد خواهد داد كه شاگرد عیسی دعا می كند . درحالیكه به این برنامه
گوش می كنید در دفترچه خود ، یادداشت بردارید یا برنامه را ضبط كنید . 

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

  ” است . دعاهایی هستند كه برتمركز بر دعا گانه ، “ 6كتابمقدس در مورد دعا تعلیم می دهد . مجموعه دوم این تعالیم 
 خدا تمركز دارد ،  دعاهایی هستند كه بر نیازهای شما تمركز دارند و دعاهایی هم هستند كه برنیازهای سایر مردم توجه
 دارند . هر عنوان شامل دو بخش است . امروز یاد خواهیم گرفت كه “ یك شاگرد برای سایر مردم دعا می كند ” قسمت
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 گرچه همه  دعاها وقف خدا است در این دعاها شما برای سایر مردم در حضور خدا شفاعت می كنید . دعاهایی كه بر
 نیازهای سایر مردم تمركز دارند می توانند به پنج نوع تقسیم شوند : دعا برای علئق خدا ، دعا برای خادمین مسیحی ،
. در بخش دوم  سه قسمت آخر را  دعا برای مسیحیان دیگر ،  دعا برای مسیحیان نیازمند و دعا برای غیرمسیحیان 

بررسی خواهیم كرد . 

 یك شاگرد برای مسیحیان دیگر دعا می كند . .     ادامه  3  نكته 
 در بخش اول یاد گرفتیم كه برای حفاظت ،  تقدس ، اتحاد و قوت یافتن مداوم مسیحیان دعا كنیم . در بخش دوم باز هم به
 یاد گرفتن در مورد دعا برای سایر مسیحیان ادامه خواهیم داد . ما قبلc  دو مسئولیت اولیه را بررسی کردیم . حال به

مسئولیت سوم توجه می کنیم . 

 – 9 : 1 . بیایید دعای پولس برای مسیحیان كولسی را ادامه دهیم . در كولسیان دعا برای رشد مداوم مسیحیان . سوم
  پولس می گوید ، “ بنابراین، از آن روز که این خبر را شنیدیم، دائما دعا می کنیم و از خدا می طلبیم که به شما یاری12

 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 گویید که ما را شایسته آن ساخت تا در برکات و امتیازات آنانی که در عالم
 نور زندگی می کنند، شریک شویم." “ طلبیدن ” درخواستهای خاصی است كه به حضور خدا آورده می شود و پولس

هفت درخواست خاص برای مسیحیان جوان می طلبد : 
. او دعا می كند كه فهم ، حكمت و شناخت آنها در موضوعاتیك .    او برای فهم ،  حكمت و شناخت آنها دعا می كند

 روحانی افزایش یابد . “ فهم ” داشتن دیدی واضح و روشن از نقشه های آشكار شده خدا در كتابمقدس و همینطور شناخت
 آن حقایق از طریق تجربه شخصی است . حكمت داشتن توانایی استفاده از بهترین وسیله برای رسیدن به بالترین اهداف
 است . و شناخت توانایی به چنگ آوردن سریع حقیقت و توجه كردن به حقیقت قبل از به كار بردن آن است . در فیلیپیان

  نیز در دعایش می گوید “  محبتتان نسبت به دیگران روزبروز فزونی یابد و دانش و بینش روحانی تان نیز10 – 9 : 1
  ” . به صورت تحت الفظی…به حد کمال برسد، تا بتوانید فرق میان خوب و بد، و درست و نادرست را تشخیص دهید 

این یعنی “ بعد از اینكه تشخیص دادید ، آنچه بهترین است و آنچه واقعاc مهم است را ثابت كنید ” . 
  او برای رفتارشان دعا می كند . او دعا می كند كه فهمشان كه از روح است منجر به زندگی ای می شود كه خدا رادو .

 محترم می شمارد . “ رفتار شایسته خداوند ” یعنی طوری رفتار كردن كه خدا انتظار دارد و جلل دادن خدا در همه
كارها . 

 . او برای انگیزه  آنها دعا می كند . او دعا می كند كه آنها هر آنچه انجام می دهند انگیزه شان خداوند را خشنود سازد . سه
او دعا می كند كه آنها در هر آنچه انجام می دهند قصدشان خوشحال كردن خدا باشد . 

  . او برای وفاداریشان دعا می كند . او دعا می كند كه آنها بتوانند در خانه ، در كلیسا و همچنین در اجتماع همهچهار
انواع  كارهای خوب را انجام دهند . 

نج  . او دعا می كند كه آنها نه تنها شروع به شناخت خدا بكنند بلكه به رشد خود درپ  . او برای رشدشان دعا می كند 
شناختن خدا و اراده خدا بهتر و بهتر ادامه دهند . 

  او برای قوت آنها دعا می كند او دعا می كند كه خدا به آنها قوت و شهامت بیشتری بدهند طوری كه آنها بتوانندشش .
 تحمل كنند و صبور باشند . صبر یعنی با وجود مشكلت در انجام وظایف خدادادی خود پایدار باشید . تحمل یعنی در

مقابل مخالفین یا آزاردهندگان خود از تحریك و عصبانی شدن خودداری كنید. 
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. او می خواهد كه آنها به خاطر نجات و میراث خود پدر را با شادمانی هفت  . او دعا می كند كه آنها شكرگذار باشند 
شكرگذاری كنند . 

  :1  . بیایید دعای پولس برای اهالی تسالونیكی در دوم تسالونیكیان برای هدف و ایمان مسیحیان مدام دعا كنید.      چهارم
  بخوانیم . “  پس ما به دعای خود برای شما ادامه می دهیم تا خدا شما را برای خود فرزندانی شایسته بسازد و12 – 11

 به آرزوهای نیکی که دارید، جامع عمل بپوشاند، و با قدرت خود اعمال شما را که از ایمان سرچشمه می گیرد، کامل
 کند. آنگاه مردم با مشاهده اعمال شما، نام خداوند ما عیسی مسیح را ستایش و تمجید خواهند کرد؛ شما نیز بسبب تعلق به
 او، عزت و حرمت خواهید یافت. لطف و فیض خدای ما و خداوند ما عیسی مسیح همه این امتیازات را برای شما فراهم
 آورده است. " او دعا می كند كه هیچ كدام از اعمالی كه از ایمان سرچشمه می گیرد ناتمام نماند . روح القدس مدام در قلب
 ما تصمیمات جدیدی ایجاد می كند و دوست دارد كه ما آنها را انجام دهیم . در نتیجه شما هم بایستی دعا كنید كه برادران

و خواهرانتان تصمیمات خود را به انجام برسانند  

  . پولس خدا را به خاطر فیضی كه به اهالی قرنتسپیوسته خدا را به خاطر پیشرفت مسیحیان شكرگذاری كنید.       پنجم
رنتیان  ) اول ق : 1داده است شكر می كند    ( . او همیشه خدا را به خاطر ایمان ، محبت و امید اهالی تسالونیكی4 

  ( . و اینكه ایمان آنها بیشتر و بیشتر رشد می كند و محبت آنها نسبت به3 – 2 : 1شكرگذاری می كند ) اول تسالونیكیان 
 ( . او خـــدا را برای مشاركت  اهالی فیلیپس در اعلم انجیل از همان3 : 1یكدیگر رو به افزایش است )دوم تسالونیكیان 

  ( . مسیحیان یهودیه برای حمایت مالی مسیحیان در یونان و آسیای صغیر5 – 4 : 1آغاز به بعد شكر می كند ) فیلیپیان 
 ( . 15 – 12 : 9خدا را شكر می كنند ) دوم قرنتیان 

 و آنها را  ، “16 – 15 : 4پولس رسول بخصوص در كدام زمینه ها می خواهد این پیشرفت را ببیند ؟ در اول تیموتائوس 
 در خدمت خدا بکار ببر تا همه متوجه ترقی و پیشرفت تو شوند.  بدقت مراقب زندگی و تعالیمی که می دهی باش، و
 آنچه را که راست و درست است انجام بده، تا خدا تو را برکت دهد و برای کمک به دیگران بکار برد.” دو زمینه ای كه
 در زندگی یك مسیحی مهم است زندگی و آموزه های او هستند . اگر تعالیمی كه او پذیرفته درست نباشند پس او نمی توانند
 یك زندگی درست مسیحی داشته باشد . و اگر او زندگی مسیحی نداشته باشد پس آموزه های او بی فایده و مرده هستند .
 پس همه مسیحیان بایستی كتابمقدس را بخوانند و بررسی كنند تا بتوانند در آموزه های خود پیشرفت كنند و بایستی خود
 را صرف زندگی ای كنند كه در آن از آموزه های مسیحی اطاعت می شود. اعتماد به خدا و اطاعت از كلم او برای همه

مسیحیان ضروری است . 

  بایستی بخصوص برای رشد مسیحیان دعا كنید . بیش از هر چیز دیگر خدا دوست دارد كه آنها در شباهت خودنتیجه .
به عیسی مسیح و خدمت خدا رشد كنند و میوه آورند . 

 . یك شاگرد برای مسیحیان نیازمند دعا می كند .   4  نكته           
مسیحیان بخصوص بایستی برای افراد نیازمند در بدن مسیح دعا كنند . 

  را بخوانیم ، “ اگر می بینید که برادر16 : 5. اجازه بدهید اول یوحنا بـــرای مسیحیــانی دعا كنید كه گناه می كنند  . اول
 شما مرتکب گناهی می شود که منتهی به مرگ نیست، از خدا بخواهید که او را ببخشد، و خدا نیز به او حیات جاوید عطا
 خواهد کرد، به این شرط که گناهش منتهی به مرگ نباشد. زیرا گناهی هست که منجر به مرگ می شود، و نمی گویم که
 برای آن دعا کنید.”  گناهی كه منتهی به مرگ است ،  گناه سختدلی در مقابل روح القدس است . اگر شخصی چنین كند پس
. این همان گناهی كه فریسی ها مرتكب شدند وقتی كه كار  زمانی می رسد كه او دیگرنمی تواند توبه و بازگشت كند

  ( . اما برای هر كس كه صادقانه توبه نكند هرگز بازگشتی نخواهد بود12روح القدس را به شیطان نسبت دادند ) متی 
 پس زمانیكه می بینم برادر یا خواهری مرتكب گناه می شود نخست بایستی برای او دعا كنیم . پس باید به نزد او رفته و او

  می گوید ، اگر برادر یا خواهری نزد شما به گناه خود اعتراف16 : 5را كمك كنیم تا از آن گناه بازگشت كند . یعقوب 
کرد ، برای او دعا کنید . 

  می خوانیم ، “ ای برادران ، اگر كسی به گناهی گرفتار شود ، شما كه روحـــانی هستید او5 ، 2 – 1 : 6در غلطیان 
 را با ملیمت به راه راست بازگرانید . بهوش باش كه خود نیز در وسوسه نیفتی ” . بعضی مسیحیان در سلوك و قدم
 زدن خود با خدا مانند سایرین قوی و پایدار نیستند . یك گناه خاص ممكن است آنها را مغلوب خود سازد . گناهانشان
 می توانند آنها را به تله بیندازند حتی قبل از اینكه بفهمند كه در اشتباه هستند یا چقدر به شخص دیگرآسیب رسانده اند .
 كلمه گناه در این متن بیشتر مربوط به گناه ، اشتباه یا خطایی با جدیت كمتر است . مسیحیانی كـــه بیشتر تحت هدایت

  ( . بایستی او را به آرامی بازگردانند . كلمه “ بازگرداندن ” در اینجا یعنی “ تعمیركردن آنچه16 : 5روح هستند ) 
 خراب شده ” می باشد . با روشی مثبت ، محبت آمیز و تشویق آمیز بایستی او را به وضعیت بی عیب و سالم نخستین او

برگرداند . پس شیوه عملی برای حمل بارهای دیگران ، دعا برای شخص گناهكار و بازگرداندن او است. 
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  می گوید ، “ بارهای2اما مسیحیان نباید احساس كنند كه كاملc مسئول رفتار دیگران هستند . كتابمقدس در غلطیان  آیه 
  می گوید “ زیرا هر كس بار خود را خواهد برد ” . بار یا مشکل یك شخص5سنگین یكدیگر را حمل كنید ” ، اما در آیه 

 ممكن است وسوسه شدید به گناه باشد یا یك تجربه سخت مثل بیماری و یا فقدان یكی از عزیزان و یا جفا از سوی دشمنان
  به آن5باشد ، مسیحیان بایستی درحمل چنین بارها یا مشکلت سنگینی به او كمك كنند . اما بار یا مسئله ای كه در آیه 

 اشاره شد می تواند افكار ، حالتها ، عقاید ، نیازها  انتخابها و ارزشها نحوه استفاده او از وقت ، اموال ، استعدادها جسم و
. درحالیكه من مسئول هستم  تا آنجایی كه می توانم در حمل بارها یا مشکلت او یعنی در مصیبتها ،   رفتار او باشد 
. من هرگز در پی تسلط بر  بحرانها و فقدان عزیزانمان كمك كنم اما مسئول حمل مسئولیتهای آنها در زندگی نیستم 

زندگی دیگران نیستم . اما من بایستی زمانیكه او در گناه می افتد و یا تحت جفا است ،  به او كمك كنم . 

  نوشته شده است که اگر كسی از شما بیمار15 – 14 : 5 . در یعقوب برای مسیحیانی كه بیمار هستند دعا كنید . دوم
است ، پیران كلیسا را فراخوانده و آنها برایش دعا كنند و به نام خداوند او را با روغن تدهین نمایند . دعای باایمان ،  
 بیمار را شفا می بخشد و خداوند او را برمی خیزاند ، و اگر گناهی كرده باشد ، آمرزیده شود . پیران كلیسا این تکلیف را
 دارند كه برای شخص بیمار دعا كنند . اما شما هم می توانید برای بیماران دعا كنید . مسیحیان برای سلمتی دعا می كنند

  نوشته شده است که دعایم این است كه از هر جهت كامیاب باشی و در تندرستی بسر بری همچنان2. در سوم یوحنا آیه 
كه جانت نیز كامیاب است . یك راه عملی این است كه برای بیماران درخانه ها و بیمارستانها دعا كنید . 

. بیایید با هم عبرانیان برای مسیحیانی كه در رنج هستند دعا كنید . سوم   را بخوانیم . “زندانی ها را از یاد3 : 13 
 نبرید؛ با ایشان طوری همدردی نمایید که گویا خودتان نیز در زندان هستید. در غم و رنج مظلومان شریک باشید، زیرا
 خودتان می دانید که ایشان در چه حالی هستند و چه می کشند.”  امروزه در بسیاری جاها مسیحیان به خاطر ایمانشان به

  ( ، به زندان می افتند و14 :10عیسی مسیح درجفا هستند . شدیداc كتك می خورند ، اموالشان مصادره می شود ) عبرانیان 
. بقیه نیز رنج می كـــشند چون به خاطر پیروی آنها از مسیح مردم هر حرف زشتی را نثار آنان  حتی كشته می شوند 

  ( . بعضی مواقع امكان ملقات زندانیان و یا نوشتن نامه به آنها وجود دارد . اما امكان دعا كردن11 : 5می كنند ) متی 
 برای آنان ، همیشه وجود دارد. زمانیكه پطرس زندانی بود ،  بسیاری از مردم در خانـــه ها جمع مـــی شدند و قلباc بـرای

 ( . 12 ، 5 : 12او در حضور خدا دعا می كردند . و خدا او را رهایی داد ) اعمال 

 شما بایستی برای همه مسیحیانی كه گناه می كنند و برای آنانی كه بیمارند یا در رنج هستند دعا كنید . نتیجه .

 . یك مسیحی برای غیرمسیحیان دعا می كند .   5  نكته           

  می خوانیم كه مسیحیان بایستی برای4 – 1 : 2 . در اول تیموتائوس برای آنانی كه صاحب قدرت هستند دعا كنید . اول
 پادشاهان و صاحبان قدرت دعا كنند تا بتوانند زندگی آرام و آسوده ای را بطور خداپسندانه و با وقار بگذرانند . دلیل اینكه

ما بایستی برای آنها دعا كنیم دو جنبه دارد :
  . خدا می خواهد كه از بین رهبران جهان نیز اشخاصی نجات یابند و پیروان او شوند . در تاریخ گذشته و از بینیك

 بسیاری از رهبران سیاسی ، هستند كسانی كه پیروان واقعی مسیح می باشند . آنها در خانواده هایشان نمونه  خوبی از خود
 به جا می گذارند ،  از فساد ، دروغ  و هر نوع بی عدالتی متنفر هستند . امروز دانشمندان بسیاری هستند كه پیروان مسیح

می باشند. 
  وجود دارند كه ایمانداران جدی…رهبران بسیاری در مزارع ،  در روستاها ، در ارتش ، در بیمارستانها و غیره 

 عیسی مسیح هستند . بسیاری از آنها مسیحی شده اند چون اشخاصی برای ایشان دعا كرده اند . خدا می خواهد كه رهبران
جهان حقیقت را بشناسند ! 

  . خدا می خواهد كه مسیحیان دنیا ، خداپسندانه و آرام زندگی كنند . او جنگ ،  سركشی و جفا را دوست ندارد . پسدو
 مسیحیان بایستی دعا كنند كه خدا به رهبرانشان حكمت دهد تا تصمیمات درست بگیرند و در اعمالشان منصف و عادل

باشند . 

  را بخوانیم . اما من می28 – 27 : 6 و لوقا 44 : 5 . بیایید متی برای آنانی كه دشمنان مسیحیان هستند دعا كنید.      دوم
 گویم که دشمنان خود را دوست بدارید، و هرکه شما را لعنت کند، برای او دعای برکت کنید؛ به آنانی که از شما نفرت
 دارند، نیکی کنید، و برای آنانی که به شما ناسزا می گویند و شما را آزار می دهند، دعای خیر نمایید.” ، " اما به همه
 شما که سخنان مرا می شنوید، می گویم که دشمنان خود را دوست بدارید و به کسانی که از شما نفرت دارند، خوبی کنید.
 برای آنانی که به شما ناسزا می گویند، دعای خیر کنید. برای افرادی که به شما آزار می رسانند، برکت خدا را بطلبید."
 عیسی بر روی صلیب برای دشمنان خود دعا كرد و گفت ، “ ای پدر ، اینان را ببخش ، زیرا نمی دانند چه می كنند ” .
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  ( . پس مسیحیان بایستی نسبت به دشمنانشان چهار كار مهم را انجام دهند : آنها را به جای نفرت دوست34 : 23) لوقا 
بدارند ، به جای انتقام به آنها خوبی كنند ، آنها را به جای لعنت بركت دهند و برای نجاتشان دعا كنند  .

  را بخوانیم ، “»الیاس« انسانی18 – 17 : 5 . بیایید یعقوب بـــرای داوری و نجــات از داوری خدا دعا كنید.      ســـوم
! و . با اینحال، هنگامی که با تمام دل دعا کرد که باران نبارد، برای مدت سه سال و نیم باران نبارید  بود همچون ما
 زمانی هم که دعا کرد تا باران بیاید، بارش باران آغاز شد و زمین محصول آورد.”  ایلیا برای داوری خدا بر اخاب ،
 پادشاه شریر دعا كرد فقط چون خدا چنین به او گفته بود . این خدا بود كه داوری می كرد و نه ایلیای نبی . مسیحیان
 بایستی برای این دعا كه داوری خدا بر مردم بیاید بسیار مواظب باشند چون ممكن است خدا آنچه آنها دوست دارند بر
. درست مثل . پس بهتر است كه برای نجات مردم از داوری خدا دعا كرد   سر دیگران بیاید بر سر خودشان بیاورد 

كاری كه موسی و كسان دیگر كردند . 

 . بایستی برای غیرمسیحیان دعا كنید بخصوص برای آنانی كه صاحب قدرت هستند و یا به شما جفا می رسانند . نتیجه

تكلیف برای هفته بعد           
 . از آنانی كه می خواهید برای شان دعا كنید فهرستی تهیه كنید . به برادران و خواهران مسیح خودتان بخصوصاول 

 آنانی كه نیاز به رشد دارند و یا در رنج هستند فكر كنید . به خادمین مسیحی فكر كنید . به اعضای خانواده ،  همسایگان و
همكارانتان فكر كنید . به صاحبان قدرت و به دشمنانتان فكر كنید .  پیوسته برای آنان 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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