
11دعا                    54 دوتا  
 ( 1 یك شاگرد با استفاده از مزامیر دعا می كند ) قسمت :روح القدس  

  S (2) تعلیم توسط معلم   2 = معلم 

(T         ) به برنامه " دوره شاگردسازی از رادیو "  خوش آمدید . این مجموعه تعلیمی به شما كمك خواهد كرد كه 
. یك معلم با استفاده از كتابمقدس آموزش خواهد داد كه شاگرد عیسی مسیح دعا می كند.  شاگرد عیسی مسیح شوید 
. عیسی می گوید ، “  درحالیكه به این برنامه گوش می كنید در یك دفترچه یادداشت بردارید و یا برنامه را ضبط كنید 

 ( و یعقوب می گوید ، “ 17 : 5بخواهید ، تا به شما داده شود ” . پولس می گوید ، “ پیوسته دعا كنید ”  ) اول تسالونیكیان 
دعای صادقانه مرد درستكار ، قدرت و تأثیر شگفت انگیز دارد ” . كتابمقدس در مورد دعا تعالیم بسیار دارد . 

  گانه در مورد “ دعای مردم دركتابمقدس” است . ما از پیروان مختلف خدای زنده دعاهایی یاد6 از تعالیم مجموعه  سوم
 خواهیم گرفت ؛ عناوین آن عبارتند از : “ دعاهای مزامیر” ، “ دعاهای انبیاء در كتابمقدس” و " دعاهای رهبران در
 كتابمقدس” . هر عنوان دارای دو بخش خواهد بود . امروز یاد خواهیم گرفت كه “ یك شاگرد با استفاده از مزامیر دعا

 1 قسمت –می كند ” 

(Sدر قسمت اول به دعاهایی توجه خواهیم كرد كه بر ارتباط با خدا و یا بر خودتان متمركز هستند . مزامیر          ) 
 بزرگترین مجموعه از اشعار كتابمقدسی هستند . اشعار كتابمقدس وسیله ای برای عمیق ترین و بلندترین افكار و احساسات
 قلب انسان هستند . منبع این اشعار قلبی است كه تشنه خداست . مورد خطاب این اشعار خداست . موضوع این نوع شعر
. در مزامیر ، شاعر تجربیات و  ” “ سرود پرستش  ” یعنی  “ مزمور  . كلمه   مواجه شخصی با خدای زنده است 
 احساسات تلخ و شیرین ، ترس و امید ،  ناامیدی تلخ و امید درخشان ، سئوالت گیج كننده و ایمان كودكانه خود را ابراز

می كند . آنها عمیق ترین افكار و احساسات خود را ابراز می كنند و قلب خود را به حضور خدا بلند می كنند . 
. با  مزامیر به صورت خاصی با قلب ما حرف می زنند چون آن تجربیات افكار و احساسات احساس نزدیكی می كنیم 
 خواندن و  دعا كردن مزامیر ، همچنین ما نیز می توانیم عمیق ترین افكار و احساسات خود را ابراز كنیم ، با خدا مشاركت
. در این بررسی یاد خواهیم گرفت كه چگونه در دعاهایمان از مزامیر  داشته باشیم و در مورد او بیشتر یاد بگیریم 
 استفاده كنیم . دعاهای موجود در مزامیر به سه قسمت تقسیم می شوند : دعاهایی كه بر خدا متمركز هستند ،  دعاهایی كه

بر خودتان و دعاهایی كه بر مردم متمركز هستند . 

 . دعاهایی كه بر ارتباط شما با خدا متمركز هستند .   1  نكته         
 نویسندگان كتابمقدس انسانهایی هستند كه در رابطه شخصی خود با خدا رشد می كنند و در بعضی مواقع برای ارتباط
 خود با خدا در تکاپو هستند ، بعضی مواقع به دلیل وجود گناه در زندگیشان احساس گناه می كنند و احتیاج دارند آنها را
 اعتراف كنند و بعضی مواقع نمی توانند وجود خدا یا حضور و نزدیكی او را تجربه كنند پس احتیاج دارند كه به شدت
 روی خدا را بطلبند .  در بعضی موارد دیگر برای آنچه خدا برایشان كرده می خواهند از خدا تشكر كنند و اورا برای
. بیایید به بعضی از دعاهای كتابمقدس توجه كنیم تا هنگامی كه  آنچه كه هست بپرستند و یا خود را وقف او كنند 

می خواهید رابطه خود با خدا را رشد بدهید از آنها استفاده می كنید . 

 . دعاهای اعتراف . اول 
  : یك “ دعای ندامت ” در پـــاسخ به تـنبیه گناه داود از جانب خدا است . داود می گوید ، “ زیرا گناهانم از  38  مزمور 

  ( . بی نهایت كوفته6 ( . تمامی روز مـــاتم كنان تردد می كنم ) 4سرم گذشته است مثل بار گران از طاقتم سنگین تر شده )
  ( . داود آه و ناله می كند ، قوت او تمام شده ، نور از چشمانش رفته و دوستانش از او دوری می كنند . پس8شده ام )

 گناهانش را اعتراف می كند و می گوید ، “ من به گناهم اعتراف میکنم و از کردار خود غمگین و پشیمانم ... خداوندا ،
 مرا تنها نگذار ، ای خدای من ، از من دور مباش . ای خداوند ، تو نجات دهنده من هستی ، به کمکم بشتاب .” داود
 می داند كه خدای قدوس نمی تواند گناه را مجازات نكند . پس می گوید ، “ چون انسان را به سبب گناهش به عتابها تأدیب

  “  دعای اعتراف گناه شخص نسبت به خدا است ” .12 – 7 ، 4 – 1 : 51 ( . مزمور 11 : 39می كنی ” ) مزمور 
 داود دعا می كند ، “ ای خدای رحیم و کریم ، بر من رحم فرما و گناهانم را محو کن  . مرا از عصیانم کامل ً شستشو ده
 و مرا از گناهم پاک ساز  . به عمل زشتی که مرتکب شده ام اعتراف می کنم، گناهم همیشه درنظرمن است به تو ای
 خداوند ، بلی ، تنها به تو گناه کرده ام و آنچه را که در نظر تو بد است ، انجام داده ام .حکم تو علیه من عادلنه است و
 در این داوری ، تو مصون از خطا هستی . گناه مرا از من دور کن تا پاک شوم ؛ مرا شستشو ده تا سفید تر از برف
 شوم. ای که مرا در هم کوبیده ای ، شادی مرا به من باز گردان تا جان من بار دیگر مسرورشود . از گناهانم چشم بپوش
. مرا یافرین و از نو، روحی راست به من عطا کن  ا دلی پاک در درون من ب . خدای  و همه خطاهایم را محوکن 
 ازحضورت مران و روح پاک خود را از من مگیر ، شادی نجات از گناه را به من باز ده و مرا یاری کن تا با میل و

رغبت تو را اطاعت کنم ” . 
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 وقتی می دانید كه نسبت به خدا ، سایر مردم و یا خودتان گناه كرده اید یا وقتی گناهانتان شما را خرد می كنند پس با دعای
 اعتراف دعا كنید . با استفاده از این دعای كلمی گناه خود را اعتراف كنید و از او بخشش بخواهید و پاكی و تازگی خود
 را از او درخواست كنید . هیچ چیز نمی تواند مانند گناه باعث شود كه شما تا به این حد احساس تقصیر كنید . تنها گناه
 است كه می تواند در شما تا به این حد احساس طردشدگی از سوی خداوند و ناامیدی ایجاد كند . هیچ چیز نمی تواند به

  را تجربه كنید ، “17اندازه گناه شما را نابود كند . پس تأخیر مكنید با دعای اعتراف دعا كنید و حقایق موجود در آیه 
 قربانی من این قلب شکسته و این روح توبه کار من است که به تو تقدیم می کنم ؛ ای خداوند می دانم که این هدیه مرا

خوار نخواهی شمرد .” هیچ چیز نمی تواند مانند وقتی كه عیسی شما را بخشیده است در شما احساس پاكی ایجاد كند ! 

 . دعای ورود آگاهانه به حضور خدا . دوم
  “ دعای ورود آگاهانه به  حضور خدا ” است . داود پادشاه نزد خدا گریه می كند و می گوید ،“ از این دیار61مزمور 

 غریب ، تو را به کمک می طلبم . مرا که فکرم پریشان است به پناهگاهی مطمئن هدایت کن . زیرا تو در برابر دشمنان
  (.4 – 2حامی و پناهگاهم بوده ای . بگذار تمام عمرم در خیمهً تو ساکن شوم و در زیر سایهً بالهای  تو پناه گیرم .”  ) 

 داود پادشاه تنهایی را می شناسد احساس طردشدن را می فهمد و ترس از دشمن را می شناسد . پس نزد خدا دعا می كند كه
 دوباره وجود حضور و نزدیك بودن به خدای زنده را تجربه كند و شاعر برای پادشاه دعا می كند و می گوید “  باشد که تا

  داود  63  در مزمور  ( . 7ابد د ر حضور تو ای خدا ، او حکومت کند . او را با رحمت وراستی خود محافظت فرما ” ) 
 پادشاه در دعا تقل می كند تا دوباره وجود خدا را تجربه كند . او دعا می كند ، “ ای خدا ، تو خدای من هستی ؛ در صبح

 (  . "1سحر تو را می طلبم  . جان من مشتاق توست ؛ تمام وجودم همچون زمینی خشک و بی آب ، تشنه توست .” )
 شب هنگام که در بستر خود درازمی کشم، درباره تو فکر می کنم . تو همیشه مد دکار من بوده ای ، پس در زیر بالهای

 (  در8 – 6تو شادی خواهم کرد . همیشه در تو پناه خواهم گرفت وتو با دست پر قدرتت از من حمایت خواهی نمود.” )
  زیرا… شهادت می دهد كه نسبت به وجود حضور و نزدیكی حضور خدا هشیار شده است . او می گوید ، “   16  مزمور 

  آنان كه بدنبال…به تو پناه آورده ام . به خداوند گفتم : تو خداوند من هستی و جز تو هیچ چیز مرا خوشبخت نمی کند 
  خداوند همیشه با من است و هیچ  چیز نمیتواند مرا بلرزاند .…خدایان دیگر میروند دچار دردهای زیادی خواهند شد 

  تو راه حیات را به من نشان خواهی داد .…پس من در امان خواهم ماند و قلب و وجودم از شادی لبریز خواهد شد 
حضور تو مرا از شادی لبریز میکند و بودن در کنار تو به من لذتی جاودانی می بحشد ."

 وقتی واقعیت وجود خدا را لمس نمی كنید و یا حضور و نزدیكی او را احساس نمی كنید با دعای ورود آگاهانه به حضور
خدا ، دعا كنید . از این دعای مزمور برای طلبیدن خدا ، تفكر در مورد خدا و نزدیکی به خدا استفاده كنید . 

 . دعای ستایش . سوم
  یك “ دعای ستایش ” است . داود شخصیت خدا و مواظبت الهی او را بلند می كند . او می گوید ، “رحمت تو،  36  مزمور 

 ای خداوند تا به آسمانها می رسد و وفاداری تو بالتر از ابرها ! عدالت تو همچون کوههای بزرگ پا برجاست ؛ احکام
 تو مانند دریا عمیق است . ای خداوند  ، تو حافظ انسانها وحیوانات هستی. خدایا رحمت تو چه عظیم است . ادمیان زیر
 سایه بالهای توپناه می گیرند . آنها از برکت خانه تو سیر می شوند و تو  از چشمه نیکویی خود به انها می نوشانی . تو

  او فیض خدا را86 ( در مزمور 9 – 5سرچشمه حیات هستی ؛ از نور تو است که ما نورحیات را می بینیم ” . ) 
  او سلطنت مقتدر  97  مزمور  ( در 15می ستاید ، “ خداوندا ، تو عادل ، بخشنده ، مهربان ، صبور ، و رحیم هستی. ) 

 خدا را می ستاید ” خداوند سلطنت میکند ... زیرا تو برتمام دنیا با عدل وانصاف حکمفرمانی می کنی و از همه خدایان
  او تمام مهربانیهای خداوند را می ستاید :  خدا گناهان او را14 – 8 و 5 – 2 : 103( در مزمور 9و1برتر هستی . )

 می بخشد ، بیماریهایش را شفا می بخشد ، او را از مرگ نجات می دهد و تاج رحمت و رأفت را بر سر او می گذارد . خدا
 زندگی او را با چیزهای عالی رضایت بخش می سازد و زندگی او را بارها و بارها احیاء می كند . به عنوان یك پدر ، خدا
 بر فرزندانش رحیم است وضعف های آنها را می داند . پس او خدا را ستایش می كند و می گوید ، “ ای جان من ، خداوند

  خلقت خدا را می ستاید ، “ خداوندا ، کارهای104را ستایش کن و تمام مهربانیهای او را فراموش مکن ” ، در مزمور 
 دست تو چه بسیار است . همه آنها را از روی حکمت انجام داده ای . زمین از مخلوقات تو پر است ... زمانی که به

  اقتدار خدا را135 ( . در مزمور 30 ، 24مخلوقات جان می بخشی ، زنده می شوند و به زمین طراوت می بخشند .” ) 
   146  مزمور  ( در 6می ستاید ، “ او هر آنچه را که بخواهد ، در آسمان و زمین و حتی اعماق دریا ، انجام میدهد .” ) 

 توجه خدا نسبت به سپاهان را می ستاید ، “ همان خدایی که آسمان و زمین و دریا و آنچه را که در آنهاست ، آفرید . او
 خدایی است که همیشه نسبت به وعده هایش امین می ماند ، به داد مظلومان می رسد ، و گرسنگان  را سیر می کند .
 خداوند اسیران را آزاد می سازد ، چشمان کوران را باز می کند و آنان را که زیر بار مشقت خم شده اند ، راست می
 گرداند . خداوند نیکان را دوست دارد ، از غریبان محافظت می کند ، ازیتیمان و بیوه زنان نگهداری می نماید ؛ اما نقشه

  (  وقتی به ویژگی های خدا فكر می كنید10 – 6های بدکاران را نقش برآب می کند . خداوند تا ابد سلطنت می نماید .” ) 
 و همه كارهای خوبی را بیاد می آورید كه برایتان انجام داده است . پس با یك دعای ستایش دعا كنید . از این دعاهای

موجود در مزامیر برای ابراز احترام خود به خدا استفاده كنید . 
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 . دعای شكرگذاری. چهارم 
  یك “ دعای شكرگذاری ” است . كه در آن او خدا را شكر می كند كه او را به راه مستقیم هدایت8 – 4 : 107مزمور 

 كرده است ، “ در صحرا آواره و سرگردان بودند و جای معینی برای سکونت نداشتند ، گرسنه وتشنه بودند و جانشان به
 لب رسیده  بود . آنگاه در گرفتاری خود نزد خداوند فریاد بر آوردند و او ایشان را از همه گرفتاریهایشان رهانید و ایشان
 را از راه راست به سرزمینی هدایت کرد که بتوانند در آن زندگی کنند . پس باید از خداوند بسبب رحمتش و کارهای

  “ دعای شكرگذاری ” دیگری است . نویسنده از116بزرگی که در حق ایشان انجام داده است تشکر کنند .”  مزمور 
 خدا به خاطر اینكه او را از مرگ نجات می دهد شكرگذاری می كند . " او مرا  از مرگ نجات داد و اشکهایم را پاک کرد

  ( ،17 ،8و نگذاشت پایم بلغزد ... قربانی شکر گذاری را به حضورت تقدیم می کنم و نام تو را گرامی می دارم .” ) 
“ اگر همه118در مزمور    او از خدا تشكر و او را ستایش میكند كه در پیروزی بر دشمنانش به او كمك می كند ، 

 دشمنان ، مانند زنبور بر سر من بریزند و دور مرا بگیرند ، به یاری خداوند تمام آنها را نابود خواهم کرد . آنها مثل
. دشمن بر من هجوم آورد تا نابودم کند ، ولی  خارها که دوامی ندارند خواهند سوخت و فوری خاموش خواهند شد 

  (  در21 ، 13 . 10خداوند مرا کمک نمود . ای خداوند ، تو را ستایش می کنم که مرا اجابت فرموده ، نجاتم دادی . ) 
  او خدا را به خاطر نجات از دست دشمنانش شكرگذاری می كند ، “ خداوند ما را در مشکلتمان به یاد آورد  136  مزمور 

 ، زیرا رحمتش ابدیست ؛ او ما را از دست دشمنانمان نجات داد ، زیرا رحمتش ابدیست . او روزی همه انسانها را می
  ( وقتی می خواهید26 – 23رساند، زیرا رحمتش ابدیست . خدوند آسمانها را شکر گویید ، زیرا رحمتش ابدیست.” ) 

 برای تمام زحمات و مهربانی خدا نسبت به خودتان “ شكر ” بگویید می توانید با دعای شكرگذاری دعا كنید . این دعای
. تمام مواردی كه می خواهید بخصوص برای آنها شكرگذاری كنید  كتابمقدس به شما كمك می كند تا خدا را شكر كنید 

اضافه كنید . 

 دعای وقف . . پنجم
  یك “ دعای وقف ” است . داود خود را به انجام اراده خدا و بیان امانتداری خدا وقف می كند . خدا زندگی او40مزمور 

 را تغییر داده بود . او می گوید ، “ با صبروشکیبایی انتظار خداوند را کشیدم ، و او بسوی من توجه نمود و فریادم را
 شنید . او مرا از چاه هلکت و از گل لجن بیرون کشید و در بالی صخره گذاشت و جای پایم را محکم ساخت ، او به
 من آموخت تا  سرودی  تازه بخوانم ، سرودی در ستایش خدایمان ! بسیاری چون این را ببیند خواهند ترسید و بر خداوند

  ( ای خداوند ، خدای ما تو کارهای شگفت انگیز بسیاری برای ما انجام داده ای و پیوسته به1 – 3توکل خواهند کرد . ) 
 ( در نتیجه5فکر ما بوده ای تو بی نظیری ! کارهای شگفت انگیز تو چنان زیادند که زبانم از بیان انها قاصراست . )

 داود این چنین خود را وقف می كند ، “ ای خدای من ، چقدر دوست دارم خواست تو را در دل خود حفظ می کنم ، در
 اجتماع بزرگ قوم تو بشارت داده ام که تو ما را نجات می دهی ! ای خداوند تو می دانی که من این خبر خوش را برای
 خود نگه نداشته ام و در دادن این مژده کوتاهی نکرده ام . آری ، در اجتماع بزرگ قوم تو پیوسته از رحمت و راستی تو

  داود خود را وقف زندگی ای پاک و بی عیب می كند ، “ ای خداوند ، رحمت101 ( در مزمور 10 و 8سخن گفته ام .” )
. من راه درست و بی عیب را در پیش خواهم گرفت و با  و انصاف تو را می ستایم و با سرود تو را می پرستم 
 خردمندی رفتار خواهم نمود . ای خداوند ، با حضور خود ، مرا در این راه یاری فرما. در خانه خود ، زندگی پاکی
 خواهم داشت  . هر چیز بد وناپسند را از پیش چشم خود دور خواهم نمود. کردار افراد نادرست را دوست نخواهم داشت

 – 1و در کارهایشان سهیم نخواهم شد. نادرستی را از خود دور خواهم ساخت وبا گناهکاران معاشرت نخواهم کرد .”  ) 
  ( وقتی می خواهید خود را وقف خدا كنید ، با دعای وقف دعا كنید . با این دعاهای كتابمقدس ، تعهد خود را بیان كنید4

 كه زندگی مقدسی خواهید داشت . می توانید همچنین دعا كنید و بگویید ، “ من به چیزهای شریر نگاه نخواهم کرد” و “
من با شریران شراکتی ندارم” . 

 . دعاهایی كه بر خودتان متمركز است .   2  نكته         

 . دعاهای شخص مطرود. اول  
  یك “ دعای شخص مطرود ” است . داود از جانب شریران مورد بدرفتاری قرار گرفته و احساس می كند10مزمور 

 انگار خدا به آنچه برای او اتفاق می افتد توجهی ندارد . او دعا می كند ، “ای خداوند چرا دور ایستاده ای ؟ چرا به هنگام
م میکنند در دامهای خودشان یا و  اشخاص متکبر وبدکار راکه بر افراد ظل نهان می کنی ؟ ب  سختی ها خود را پ
 گرفتارساز . انها با غرور از مقاصد پلید خود سخن می رانند . انها اشخاص طمعکار را می ستایند ولی خدا را ناسزا می
 گویند این بد کاران فکر می کنند خدایی وجود ندارد تا از انها باز خواست کند . انها در کارهایشان موفقند و دشمنانشان
 را به هیچ می شمارند و توجهی به احکام خدا ندارند . به خود می گویند: »همیشه موفق خواهیم بود . واز هر مصیبتی به

  ( . در7– 1دور خواهیم ماند . « دهانشان پر از کفر و دروغ و تهدید است و از زبانشان گناه و شرارت می بارد.” ) 
  دشمنانش به او جفا می رسانند و او احساس می كند كه انگار خدا او را طرد كرده است . او دعا می كند ، “ ای  22  مزمور 

 خدای من ، ای خدای من ، چرا مرا ترک کرده ای ؟ چرا دور ایستاده ای و ناله ام را نمی شنوی و به نجاتم نمی شتابی ؟
  ( . دشمنانش او را خوار می شمارند ، تحقیر و2- 1شب وروز مینالم و آرامی ندارم ، اما تو مرا اجابت نمی کنی .”) 
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  ( . با14 – 12 (. مثل حیوانات وحشی او را احاطه كرده ا ند و آماده اند تا او را تكه تكه كنند ) 6مسخره اش می كنند )
  او سكوت خدا را تجربه می كند و دعا می كند ، “  35  مزمور ( . در 16میخ زدن بر پاها و دستهایش او را شكنجه كردند )

 اما تو ، ای خداوند ، از همه چیز آگاهی ؛ پس اینچنین ساکت منشین ؛ ای خداوند ، از من دور مباش ! خداوندا ، برخیز
  احساس می كند كه خدا او را پس می زند و چنین44 ( . در مزمور 23 – 22و به دادم  برس و از حق من دفاع کن ” )

 دعا می كند ، “ ای خداوند ، بیدار شو ! چرا خوابیده ای ؟ بیدار شو و ما را تا ابد دور نیانداز ! چرا روی خود را از ما بر
  احساس می كند كه انگار خدا او102 ( . و در مزمور 23 – 22می گردانی و ذلت و خواری مارا نادیده می گیری ؟” ) 

 را دورافكنده و چنین دعا می كند ،  “  بسبب  خشم و غضب تو ای خداوند ، غذای من خاکستر است و نو شیدنی ام با
 اشکهایم آمیخته است. زیرا تو مرا برداشتی و به کنار انداختی . عمرم چون سایه های عصر ، زودگذر است ؛ همچون

 ( . وقتی احساس می كنید خدا شما را طرد كرده است دعای شخص مطرود را11 – 10علف خشک پژمرده شده ام .”  )
 بخوانید . از این دعای كتابمقدس برای بیان تشویش ناشی از احساس طردشدگی و عدم پذیرش استفاده كنید . در زمان

مناسب ، خدا دوباره به شما نزدیك می شود و به شما كمك می كند . 

 . دعای رنج . دوم
  یك  “ دعای رنج ” است . داود از دست شریران و شرایطی سخت در رنج است . او اغلب احساس می كند69مزمور 

 از نظر جسمانی مریض است و از نظر روانی بسیار مضطرب است . او دعا می كند ، “ خدایا ، مرا از این طوفان
 مشکلت نجات ده ! در منجلب  فرو رفته ام و در زیر پایم  جایی برای ایستادن نیست به  جاهای عمیق  رسید ه ام و
 سیلب مرا پوشانده است .از بس مینالم خسته شده ام  و گلویم خشک شده است . چشمانم آنقدر منتظر اقدام تو بوده اند که

  (. او اشك می ریزد و روزه می گــیرد چون خـــوار شمرده شده و تحقیر شده و عار گردیده است3 – 1تار گشته اند  . ) 
  ( . او دعا می كند ، “ هنگامیکه با روزه و اشک در حضور تو خود را فروتن می سازم، آنها مرا سرزنش19 ، 10)

. طعنه . می دانی چگونه مورد سرزنش و اهانت قرار گرفته و رسوا شده ام ؛ همه دشمنانم را تو می بینی   می کنند 
 وسرزنش مردم دل مرا شکسته است و سخت بیمار شده ام  . منتظر بودم کسی بامن همدردی کند ، ولی شخص دلسوزی
 یافت نشد . به جستجوی افرادی پرداختم که مرا دلداری دهند ، اما کسی را نیافتم . عار دل مرا شكسته است و به شدت

  شكایت خود را به حضور خدا می آورد ، “ به ا142( . در مزمور 20بیمار شده ام انتظار مشفقی كشیدم ولی نبود ” ) 
 طراف خود نگاه می کنم و می بینم کسی نیست که مرا کمک کند . پناهی ندارم و کسی به فکر من نیست . فریادم را

. مرا ازدست دشمنانم برهان، زیرا آنها بسیار قویتر از من هستند .” )  ( . در2،4،9بشنو، زیرا بسیار درمانده هستم 
  دعا می كند ، “ از نالیدن خسته شده ام . هر شب بسترم را غرق اشک می سازم . ازآزار دشمنانم آنقدر گریه  6  مزمور 

  قلب خود را به حضور خدا می ریزد ، “ روز و شب گریه  42  مزمور ( . در 7– 6کرده ام که چشمانم تار شده اند .” )
 می کنم ، و اشکهایم غذای من است ؛ تمام روز دشمنان از من می پرسند : » پس خدای تو کجاست ؟ « چون به گذشته
 فکر می کنم . دلم می گیرد ؛ به یاد می آورم چگونه در روز های عید ، جماعت بزرگی را سرود خوانان و حمد گویان

  او دعا می كند ، “ تو از پریشانی من آگاهی؛ حساب اشکهایم را56( . در مزمور 4-3به خانه خدا هدایت می کردم )
( ”   او دعا می كند ، “اشک همچون سیل از چشمانم119( ؛ در مزمور 8داری و آن را در دفترت ثبت کرده ای .

 ( . وقتی از نظر جسمی یا روحی در رنج هستید136سرازیر می شود ، زیرا مردم دستورات تو را بجا نمی آورند .” ) 
 با دعای رنج دعا كنید . از این دعاهای مزامیر در حضور خدا برای بیان درد و اضطراب خود استفاده كنید . احساسات
 شما برای خدا مهم است و به رنج های شما توجه دارد . او اشكهای شما را می بیند و گریه شما را برای طلب كمك به یاد

می آورد . 

تكلیف برای هفته بعد .         
 . هـــفته آینده هر روز از یكی از مزامیر به عنوان دعای خودتان در حضور خدا استفاده كنید . اول 
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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