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یک شاگرد از دعای حاکمان در کتاب مقدس استفاده می کند. )قسمت اول( 

  S بوسیله معلم دوم تدریس شود(2 = معلم(   
 
(Tبه کمک این مجموعه آموزشی یاد خواهید گرفت تا . " دوره شاگردسازی از رادیو " خوش آمدید  (     به برنامه 

 شاگرد عیسی مسیح شوید. یک معلم از کتاب مقدس به شما خواهد آموخت که یک شاگرد عیسی دعا می کند. در حالیکه
 به این برنامه گوش می کنید در دفترچه یادداشت خود ، یادداشت بردارید یا آن را ضبط کنید. عیسی می گوید:" بخواهید

 ( و یعقوب می17: 5(. پولس می گوید:" پیوسته دعا کنید " )اول تسالونیکیان 7: 7که به شما داده خواهد شد " )متی 
 (. کتاب مقدس تعالیم زیادی درباره دعا می دهد .16: 5گوید:" دعای مرد عادل ، در عمل ، قوت بسیار دارد " )یعقوب 

 سومین مجموعه از این شش تعلیم درباره " دعای مردان و زنان کتاب مقدس " است. بررسی دعای پیروان خدای زنده
 از زمینه های مختلف بسیار آموزنده است و عناوین آن عبارتند از: " دعاها در مزامیر " ، " دعاهای انبیاء در کتاب
 مقدس " و " دعای حاکمان در کتاب مقدس " هر عنوان در دو بخش خواهد بود. امروز ما خواهیم آموخت که " یک

شاگرد از دعای حاکمان در کتاب مقدس استفاده می کند " )قسمت اول(. 

. آنها در هنگام انجام مسئولیتشان بعنوان  در طول تاریخ جهان رهبران سیاسی در کشورها بوده اند که مسیحی بودند
 رهبران مردم اغلب دعا می کردند و از خدا طلب حکمت، قوت و دلیری می نمودند. آنها بنزد خدا برای مردم دعا می
 کردند تا آنان به خدا توکل و از او اطاعت کنند. آنها دعا می کردند تا عدالت در کشورشان حکمفرما شود. در قسمت اول

ما دعاهای ابراهیم، موسی، داود و سلیمان را بررسی می کنیم.

  . دعای ابراهیم بنیانگذار ملل  1  نکته 
 سال قبل زندگی می کرد. ابراهیم بوسیله خدا انتخاب شده بود تا پدر امتهای بسیار باشد. 4000ابراهیم بیش از 

دعا بنزد خدا به جهت قومهای جهان
 بر خلف بسیاری از فرمانروایان مقتدر جهان، ابراهیم آرزوی نابودی قوم دیگری را بمنظور قوی تر شدن نداشت.

 16: 18سدوم به قوم دیگری تعلق داشت. این شهر پر از فساد شده بود و خدا تصمیم گرفت تا آنرا نابود کند. در پیدایش 
  نفر50 ما می بینیم ابراهیم مصرانه برای شهر فاسد سدوم شفاعت می کند. او بنزد خدا التماس می کرد که اگر 33تا 

 عادل در شهر باشند خدا شهر را خراب نکند. خدا درخواست او را پذیرفت. ابراهیم به شفاعت خود ادامه داد و گفت اگر
  نفر عادل در شهر باشند خدا شهر را خراب نکند و باز خدا درخواست او را پذیرفت. ابراهیم دوباره و برای شش بار45

 دعای خود را تکرار کرد و بالخره متقاعد شد که خدا با مهربانی دعای او را پاسخ داده. او تنها پس از اینکه اراده خدا
 را دریافت به دعای خود خاتمه داد و سپس او در اراده خدا آرام گرفت. این اراده خدا بود که این شهر فاسد نابود شود و

با اینوجود بخاطر دعاهای مصرانه ابراهیم خدا لوط و خانواده اش را نجات داد.
 . ما مسیحیان دارای نجات و وعده هایی برای امتهایی که ابراهیم هرگز نشناخت هستیم. بیایید برای امتهای جهانکاربرد

بنزد خدا شفاعت کنیم.

  . دعاهای یک حاکم بنام موسی  2  نکته 
  سال قبل زندگی می کرد. موسی یک یهودی بود اما در تمام حکمت مصریان تحصیل کرده بود و3500موسی بیش از 

 (. بعد از هشتاد سال تربیت شدن و کسب تجربه خدا او را دعوت کرد تا22: 7در سخنوری و عمل توانا بود )اعمال 
اسرائیل را از اسارت مصر بیرون آورد.

اول. دعا برای قومهای دیگری که به شما ظلم می کنند.
. قوم8در خروج    ما می خوانیم که پادشاه مصر که فرعون نامیده می شد تمام قوم اسرائیل را بنده خود ساخته بود

 اسرائیل در زیر کار اجباری سخت و خشونت مصریان رنج می کشید. سپس خدا موسی را فرستاد تا قوم اسرائیل را از
 دست فرعون نجات دهد. طبق کلم خدا، موسی از فرعون تقاضا کرد که اجازه دهد قوم اسرائیل از مصر بروند ولی
. بنابراین خدا بلیایی را بر مصر نازل کرد. بلی دوم قورباغه بود و ما می خوانیم که مصر از  فرعون قبول نکرد
 قورباغه پر شد... پس فرعون گفت: از خداوند درخواست کنید این قورباغه ها را از ما دور کند و من قول می دهم بنی
 اسرائیل را رها کنم تا بروند و موسی از خداوند خواهش کرد تا قورباغه ها را از بین ببرد. خداوند هم دعای موسی را
 اجابت فرمود و تمام قورباغه ها در سراسر مصر مردند. مردم آنها را جمع کرده روی هم انباشتند آنچنانکه بوی تعفن
 همه جا را گرفت. بعنوان رهبر قوم اسرائیل، موسی حتی آرزوی نابودی دشمنانش یعنی مصری ها را نداشت. در

عوض او برای دشمنانش دعا کرد و از خدا خواست تا مجازات دشمنانش را متوقف کند.
ا کاربرد   پیروی کنند که گفت:" برای جفا28: 6. حاکمان باید از نمونه موسی پیروی کنند و از تعلیم عیسی در لوق

کنندگانتان دعا کنید ".
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دوم. دعا در هنگامی که در کشورتان با مشکل مواجه می شوید.
  ما می خوانیم که قوم اسرائیل در حین سفر در صحرا برای سه روز بی آبی کشید و وقتی بالخره آبی پیدا15در خروج 

 کرد، آن آب تلخ و غیر قابل نوشیدن بود. مثل همیشه مردم رهبرشان را مسئول تمام این سختی ها و مشکلت می دانستند
 و بر علیه موسی شکایت و غرغر کردند. اما موسی در مورد این مشکل بنزد خدا دعا کرد و خدا به او نشان داد که باید

چکار کند. موسی یک تqکqه چوب پیدا کرد و در آن آب تلخ انداخت و آب شیرین شد.
 . وقتی مردم ناراضی هستند و شکایت می کنند برای یک رهبر خیلی ساده است تا عصبانی شود و پرخاشگریکاربرد

  می گوید:" اگر در میان شما کسی  گرفتار درد و رنج باشد ، باید دعا کند . آنانی که دلیلی برای13: 5کند. اما یعقوب 
شکرگزاری دارند ، باید برای خداوند سرودهای شکرگذاری بخوانند ." خدا برای مشکلت بهترین راه حل ها را دارد.

سوم. دعا برای مشکل آفرینان در کشورتان.
 خدا ، اسرائیلی ها را اسارت صدها سال بردگی در مصر نجات داد و آنان از میان بیابان به سمت سرزمین موعود
 دارای شیر و عسل هدایت میکرد . اسرائیلی ها خیلی سریع دوران اسارت بردگی گذشته خود و آینده ای را که خدا آنها
 را به سوی آن هدایت میکرد ، فراموش کردند . بجای آن ، ایشان فقط به وضعیت سخت زمان حال خود نگاه میکردند .

در بیابان ، روزها در هوای شدیداr داغ و شبها در هوای شدیداr سرد سرگردان شدند . 
  ما می خوانیم قوم اسرائیل بخاطر سختی ها شروع به شکایت کردند. خدا شکایت های آنها را شنید و از11دراعداد 

 رفتار بد و ناسپاسی آنان ، بحق خشمگین شد. بنابراین خدا از آسمان آتش نازل کرد و بعضی از قوم اسرائیل نابود شدند.
 سپس قوم از ترس فریاد کشید و موسی بنزد خدا دعا کرد. در پاسخ دعای موسی آن آتش خاموش شد و داوری بحق خدا

در مورد شکایت آنها به پایان رسید. 
  ، باز می بینیم که قوم در حین سفر در بیابان باز بخاطر عدم شکیبایی نسبت به رهبرشان و خدا21مدتی بعد در اعداد 

 شروع به صحبت کردند. آنها شکایت و اعتراض کردند و گفتند:" در اینجا نه چیزی برای خوردن هست و نه چیزی
 برای نوشیدن. ما از خوردن این من بی مزه خسته شده ایم. " خدا شکایت آنها را شنید و مارهای سمی به میان آنها
:" ما گناه کرده ایم چون بضد . سپس مردم بنزد موسی آمدند و گفتند . مارها مردم را گزیدند و بسیاری مردند  فرستاد
 خداوند و بضد تو سخن گفته ایم. از خداوند درخواست کن تا این مارها را از ما دور کند. " موسی بنزد خدا دعا کرد ولی
 خدا این بار مارها را دور نکرد بلکه موسی باید ماری از مفرغ می ساخت و آن را بر ستونی می گذاشت. خدا گفت:"
 هر که مار او را گزیده باشد اگر به آن نگاه کند زنده خواهد ماند. " جواب خدا به موسی این بود که قوم اسرائیل باید
 تاوان شکایت و اعتراض خود را بدهند ولی هر فردی که شخصا به صلیب نگاه کند و به آنچه خدا گفته ایمان آورد

بخاطر ایمانش نخواهد مرد. فقط آنانی که به خدا ایمان بیاورند ، نخواهند مرد .
 . مردم همه امتها گناهکارند و خدا گناهان آنها را داوری خواهد کرد اما مانند موسی، رهبران قوم باید بنزد خداکاربرد

 دعا کنند و از خدا خواهش کنند تا داوری اش را متوقف کند. خدا عیسی را فرستاد تا بر صلیب برود و برای گناهان
مردم بمیرد. هر شخصی که به عیسی مسیح ایمان بیاورد برای ابد نخواهد مرد بلکه حیات جاودانی می یابد.

چهارم. دعا با شهامت و مداومت برای مردم کشورتان.
 ( و با این وجود او با دلیری و بدون شرمندگی و همچین با اصرار دعا می3: 12موسی مرد بسیار فروتنی بود )اعداد 

  ما می خوانیم وقتی قوم اسرائیل آن گوساله طلیی را ساخت موسی برای چهل روز و چهل34-30: 32کرد. در خروج 
 ( و دعا کرد "این قوم گناه عظیمی مرتکب شده است، خواهش می کنم گناهانشان را19-18: 9شب روزه گرفت )تثنیه 

 ببخش ولی اگر نمی بخشی اسم مرا از دفتر خود محو کن. " این چنین طولنی دعا کردن، مداومتی بدون شرمندگی بود
 و چنین درخواست شجاعانه ای داشتن، شجاعتی بدون شرمندگی است. موسی حاضر بود بمیرد ولی قومش بخشیده شود

و بنزد او بازگردد.

پنجم. برای بودن حضور خدا در میان مردم کشورتان دعا کنید.
  ما می خوانیم از آنجایی که قوم اسرائیل آن بت طلیی را ساخته بود، خدا نمی خواست در طول سفر آنها33در خروج 

 از میان صحرا با آنها باشد. خدا به موسی گفت که فرشته ای را بهمراهشان می فرستد ولی خودش با آنها نمی رود. ولی
 موسی به چیزی کمتر از اینکه خود خدا همراهشان باشد راضی نبود. پس موسی بحضور خدا دعا کرد و گفت:" اگر تو
 با ما نمی آیی ما را نیز نگذار که از اینجا جلوتر رویم. اگر تو همراه ما نیایی از کجا معلوم خواهد شد که من و قوم تو

آیه   ( موسی می دانست هیچ ویژگی16- 15مورد لطف تو قرار گرفته ایم و با سایر قومهای جهان فرق داریم؟ " )
 خاصی در او یا قوم اسرائیل وجود ندارد. او تنها وقتی می تواند رهبری از سوی خدا باشد که حضور خدا را همراه با
 خود داشته باشد. بدون حضور خدا او هم مانند هر بی ایمان دیگری است. موسی می دانست که تنها وقتی حضور خدا
 همراه اسرائیل باشد آنها قوم خدا محسوب می گردند. بدون حضور خدا قوم اسرائیل هم چون دیگر قومهای تمام جهان
 است. حضور خدا علمت متمایز کننده قوم خدا است. سپس خدا به موسی در جواب گفت:" من خود همراه شما خواهم

( 17 و 14آمد چون تو مورد لطف من قرار گرفته ای و تو را به نام می شناسم. " )آیه 
 حاکمان باید چون موسی مصرانه برای قوم خود و بخصوص برای بودن حضور خدا با آنها دعا کنند.کاربرد.
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  . دعاهای داود پادشاه.  3  نکته 
  سال قبل زندگی می کرد. داود پادشاه تقریبا یکی از مشهورترین پادشاهان قوم اسرائیل است و خدا3000داود بیش از 

درباره او شهادت می دهد که، " داود محبوب دل من است او کسی است که هر چه بگویم اطاعت می کند. "

اول. دعا برای مکاشفه نقشه خدا و راهبIرد او برای کشور شما.
  ما می خوانیم که یکی از همسایگان به قوم اسرائیل حمله می کنند ولی داود پادشاه بجای اینکه به5در دوم سموئیل 

 دشمن یورش ببرد، ابتدا دعا کرد و از خدا خواست که چکار کند. خدا هم به او گفت تا به آنها حمله کنند و او اطاعت کرد
 و خدا پیروزی بزرگی به او بخشید. یکبار دیگر آن کشور به قوم اسرائیل حمله کردند و باز داود از خدا پرسید که چکار
 باید بکند. این بار خدا به او گفت آنها را دور بزن و از پشت به آنها حمله کن. یکبار دیگر داود پادشاه از خدا اطاعت کرد

و بار دیگر او پیروز شد.
. در عوض او باید ابتدا از خدا بپرسد کهکاربرد.   یک رهبر نباید بسرعت عمل کند و در انجام کارهایش عجله نماید

چکار باید بکند و بهرحال خدا آینده را می داند او می تواند بهترین راهبرد در جهان را بما عرضه کند.

دوم. دعا کنید و از خدا بخواهید تا او با دشمنانتان روبرو شود.
  ما می خوانیم مشاور داود پادشاه یعنی ا�خیتوفqل به او خیانت می کند و به نیروهای دشمنان او ملحق15در دوم سموئیل 

 می شود و ا�خیتوفqل نقشه کشیده بود تا داود را بکشد. داود برای نجات جانش باید فرار می کرد و در حین فرار ، او بنزد
 خدا دعا کرد تا خدا مشورت های ا�خیتوفqل ، به  دشمنش را تبدیل به جهالت کند و خدا دعای داود را جواب داد و دشمن

به مشورتهای ا�خیتوفqل گوش نکرد و در نتیجه جان داود نجات پیدا کرد.
 یک رهبر باید دعا کند و از خدا بخواهد تا او با دشمنانش روبرو شود و سعی نکند خودش از آنها انتقام بگیرد.کاربرد.

سوم. دعا برای سعادت و رفاه کشورتان.
. بدون باران و حصاد، هر کشوری1: 21در دوم سموئیل    می خوانیم که برای سه سال پی در پی قحطی شده بود

 محکوم به نابودی است. خدا گفت که این قحطی بخاطر ظلمی که در حق جبعونی ها اجرا کرد خدا دعای مربوط به
فرستادن باران را اجابت کرد.

 . یک رهبر باید برای رفاه کشورش و ترقی ادارات، کارخانه ها و اقتصاد آن دعا کند. اما دعای او باید همراه باکاربرد
اعمال درست باشد.

  . دعاهای سلیمان پادشاه.  4  نکته 
 سال قبل زندگی می کرد. او پسر داود پادشاه بود. 2950سلیمان بیش از 

اول. دعا برای حکمت و تشخیص راستی و ناراستی.
 در اول پادشاهان باب سوم می خوانیم که خدا بر سلیمان پادشاه ظاهر شد و گفت: " از من چه می خواهی تا به تو بدهم؟
 " و سلیمان دعا کرد و طلب حکمت نمود. او گفت:" به من حکمت عطا کن تا بتوانم نیک و بد را تشخیص بدهم و با
 عدالت بر مردم حکومت کنم " خدا از این درخواست خیلی خوشحال شد چون خودخواهانه نبود و بنفع زیردستان سلیمان

  می خوانیم: " خدا به سلیمان فهم و حکمت بی نظیری بخشید و بصیرت او بی حد و34-29: 4بود. در اول پادشاهان 
. سلیمان در میان تمام . حکمت سلیمان از حکمت دانشمندان مشرق زمین و علمای مصر هم زیادتر بود   حصر بود 
. سلیمان در باره حیوانات و . سه هزار مثل گفت و هزار و پنج سرود نوشت   ممالک دنیای زمان خود معروف شد 
 پرندگان و خزندگان و ماهیان اطلع کافی داشت ، او همچنین تمام گیاهان را از درختان سرو گرفته تا بوته های کوچک
 زوفا که در شکاف دیوارها می رویند ، می شناخت و در باره آنها سخن می گفت . پادشاهان سراسر جهان که آوازه
 حکمت او را شنیده بودند نمایندگانی به دربار او می فرستادند تا از حکمتش بر خوردار شوند ." و تمام این اتفاقات حدود

 سال قبل اتفاق افتاد.3000
  حکمت یعنی توانایی استفاده از بهترین وسایل برای رسیدن به عالی ترین هدف و رهبران تمام کشورها نیاز بهکاربرد.

این نوع معرفت دارند. فقط خدا می تواند این نوع معرفت را ببخشد بنابراین دعا کنید و از خدا این حکمت را بطلبید.

دوم. برای شفای سرزمین ویران شده خود دعا کنید.
 در اول پادشاهان باب هشت داود پادشاه در مقابل همه مردم ایستاد، دستانش را بطرف آسمان دراز کرد و برای قومش
 دعا کرد. برای مثال او دعا کرد " اگر قوم تو گناه کنند و دریچه آسمان بسبب گناهانشان بسته شود و دیگر باران نبارد
 آنگاه که آنها از گناهانشان بازگشت نموده اعتراف نمایند و در این خانه بدرگاه تو دعا کنند تو از آسمان دعای ایشان را
 اجابت فرما و گناه بندگان خود را بیامرز و راه راست را به ایشان نشان بده و بر زمینی که به قوم خود به ملکیت داده ای

 ( و خدا به او پاسخ داد و گفت: " هر گاه آسمان را ببندم تا باران نبارد ، یا امر کنم که ملخ36-35باران بفرست. " )آیه 
 تمام محصولت زمین را   بخورد ، و بل بر قوم خود نازل کنم ، اگر قوم من که به اسم من خوانده می شوند فروتن شده
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 ، دعا  کنند و مرا بطلبند و از راه های بد خویش بازگشت نمایند ، آنگاه ایشان را از آسمان اجابت نموده ، گناهانشان را
 ( سلیمان پادشاه این شجاعت را داشت14-13: 7می بخشم و سلمتی را به سرزمین آنها باز می گردانم ." )دوم تواریخ 

که تمام مردم در کشورش این حقیقت را دریابند که کشور او و حتی خود پادشاه واقعا متکی به خدای زنده هستند. 
 . خدا می تواند بوسیله دعا سرزمین ویران را شفا دهد. بوسیله دعا خدا می تواند باران بفرستد و وقتی خشکسالیکاربرد

 است محصولت را احیا کند و مردمی را که از بیماری های شدید رنج می کشند شفا دهد. شنوندگان، اگر سرزمین شما
ویران شده است می توانید شروع به دعا کردن برای شفای سرزمین خود بکنید.

تكلیف برای هفته آینده
. اگر شما در کشور یا کارخانه یا شرکت یا کلیسا یک رهبرهستید در چه موردی باید برای قوم خود دعا کنید؟اول

ینترنتی دوم   ” را ملحظه كنید و به آدرس ا “ بروید و شاگردان بسازید  q كتابهای دستورعمل .www.dota.net 
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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