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(1یک شاگرد انگیزه پیدا می کند تا دعا کند )قسمت 

 T 1تعلیم توسط معلم  (   1 = معلم(
 

. به کمک این مجموعه آموزشی یاد خواهید گرفت تا شاگرد " خوش آمدید " دوره شاگردسازی از رادیو    به برنامه 
 عیسی مسیح شوید. یک معلم با استفاده از کتاب مقدس به شما یاد خواهد داد که شاگرد عیسی مسیح کیست. در حالیکه به

این برنامه گوش می دهید در دفترچه یادداشت خود ، یادداشت بردارید و یا آن را ضبط کنید.
متی  :" سؤال کنید که به شما داده خواهد شد " ) :" همیشه دعا کنید " )اول7: 7عیسی می گوید  ( . پولس می گوید

 (. کتاب مقدس در16: 5( و یعقوب می گوید:" دعای مرد عادل در عمل قوت بسیار دارد " )یعقوب 17: 5تسالونیکیان 
" است. چهار عنوان آن " تمرین دعا  . چهارمین مجموعه هشت قسمتی ما ، در مورد   مورد دعا تعالیم بسیاری دارد
 عبارتند از: " یک شاگرد  برای دعا کردن ، انگیزه دارد." ، " یک شاگرد به جنبه های جسمانی دعا توجه دارد." ، "
 یک شاگرد در دعا اصرار و استقامت دارد " و " یک شاگرد به اثرات دعا اعتقاد دارد ". هر عنوان در دو بخش ارائه

. 1خواهد شد. امروز در این مورد یاد خواهیم گرفت " یک شاگرد  برای دعا کردن ، انگیزه دارد." – قسمت 

در قسمت اول " به وعده های مربوط به دعا " و " موانع دعا " توجه خواهیم کرد. 
مسیحیان معمول در مورد دعا سؤالت زیر را می پرسند:

. چرا بایستی دعا کنیم؟ خدا در ارتباط با دعا چه وعده هایی داده است؟یک
. چه چیزهایی مانع دعا هستند؟دو

 می خواهیم به قسمتهای مختلفی از کتاب مقدس نگاه کنیم که به این سؤالت پاسخ می دهند. محل آیات را یادداشت کنید تا
دوباره بتوانید آنها را بخوانید.

  . وعده های مربوط به دعا  1  نکته 
در ارتباط با دعا چهار وعده وجود دارد:

. خدا نیازها و آرزوهای ما را می داند.یک
  عیسی می گوید:" وقتی دعا می کنید ، مانند کسانی که خدای حقیقی را نمی شناسند ، وردهای بی معنی9-8: 6در متی 

 تکرار نکنید . ایشان گمان می کنند که با تکرار زیاد ، دعاهایشان مستجاب می شود . اما شما این را بیاد داشته باشید که
 پدرتان ، قبل از اینکه از او چیزی بخواهید کامل از نیازهای شما آگاه است . پس شما اینگونه دعا کنید " اگر خدا حتی
 قبل از اینکه ما از او بخواهیم احتیاجات ما را می داند پس چرا از ما می خواهد دعا کنیم؟ بر روی زمین نیز ارتباط
 والدین و فرزندان چنین است. بچه ها آگاهند که والدینشان بیش از هر کس دیگری نیازهای آنها را بهتر می دانند. دقیقا به
 همین علت است که فرزندان برای رفع نیازهایشان به والدینشان مراجعه می کنند و این دقیقا همان چیزی است که
 والدینشان از آنها می خواهند بکنند! والدین زمینی فرزندانشان را کامل می شناسند و بهتر از هر غریبه ای نیازهای آنها
 را بهتر می دانند. خیلی عالیتر از این خدا نیازها و آرزوهایی را که در دعا به حضورش می آوریم می داند. خدا می
 خواهد ما دعا کنیم چون دعا از طرفی ابراز وابستگی کامل ما به خدا و از طرف دیگر راهی لذت بخش برای ارتباط ما

با خداست. پس چون خدا نیازهای ما را می داند و نیازهای ما برایش مهم است، نزد او دعا کنید!
. خدا در زمان های احتیاج مهربانی نشان می دهد و به ما کمک می کند.دو

  نوشته شده است که از طریق عیسی مسیح و به وسیله روح القدس به خدای پدر دسترسی داریم.18: 2در افسسیان 
 مسیحیان واقعا می توانند در دعا به خدا نزدیک شوند چون مسیح راه را به سوی پدر گشود و روح القدس چشمان ما را

  نوشته شده است،"12: 3باز کرد تا این واقعیت را ببینیم. وقتی مسیحیان دعا می کنند خدا عمل می کند . در افسسیان 
 اکنون می توانیم بدون ترس و واهمه به حضور خدا بیاییم و اطمینان داشته باشیم که چون مسیح همراه ماست و نیز
 بسبب ایمان به او خدا ما را با آغوش باز می پذیرد ." مسیحیان می توانند در دعا با آزادی به خدا دسترسی یابند چون
 مسیح با مرگش بر صلیب تمام گناهان آنها را از آنها دور ساخت. دیگر گناهان گذشته آنها مانع ارتباط ما با خدا شوند و

  نوشته شده که کاهنی اعظم داریم به نام عیسی مسیح که می تواند همدرد ضعف های ما شود16-15: 4در عبرانیان 
 چون درست مانند ما در هر چیز وسوسه شد اما او کامل بی گناه ماند " پس بیایید به حضور تخت پر فیض خدا برویم تا
 او رحمت خود را شامل حال ما سازد به لطف خود ما را به هنگام نیاز یاری فرماید . " مسیحیان می توانند با دلیری در
 حضور خدا دعا کنند چون عیسی مسیح واقعا ضعف ها و جد و جهد ایشان را می بیند. در صورتیکه گناه کرده باشیم خدا
 وعده داده که گناهان ما را با رحمت خود ببخشد. و وقتی در نیازیم خدا وعده داد که درست در زمان نیاز، سخاوتمندانه

به ما کمک کند. پس وقتی ما مسیحیان دعا می کنیم می توانیم با آزادی و دلیری به خدا نزدیک شویم.
. خدا وعده هایش را انجام می دهد.سه

  خدا می گوید:" از من در خواست کن و من اسراری را در باره آنچه در آینده واقع خواهد شد ، به تو3: 33در ارمیا 
 آشکار خواهم ساخت ." خدا قوم خود را تشویق می کند که در زمان نیاز به کمک ، او را بخوانند. خدا وعده داده که به

  وعده داده شده اند.33 – 30دعای آنها نه از طریق کلمات بلکه از طریق اعمال پاسخ دهد. این اعمال در ارمیا بابهای 
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 خدا وعده داده که از طریق اعمال زیر به قومش پاسخ دهد: خدا یوغ بندگی خارجی ها را در هم خواهد شکست. او با
 محبتش آنها را به سمت خود خواهد کشاند، آنها را جمع خواهد کرد و زخم هایشان را شفا خواهد بخشید. او آنها را به
 نزد نهرهای آب هدایت خواهد کرد و به راهی که در آن لغزش نخواهند خورد. او مانند یک شبان از آنها مواظبت خواهد
 کرد. آنها را از دست زورمندان رهایی خواهد داد. به آنها آرامی خواهد داد و با فراوانی آنها را خشنود خواهد ساخت. به
 طور خلصه خدا به آنها آرامش خواهد بخشید . او آنها را خواهد بخشید و دیگر گناهانشان را به یاد نخواهد آورد. او
 شریعت خود را بر فکر و دل ایشان خواهد نوشت. آنها شبیه باغهای سیراب خواهند شد! او به خاطر احسانش به آنان و
 فرزندانشان ترس خود را در دل آنها خواهد گذاشت. خدا گناهانشان و عصیان آنها بر علیه خود را خواهد بخشید آنها را
 پاک خواهد ساخت و شفا خواهد داد. او دوباره آنها را بنا و آینده آنها را دوباره روشن خواهد ساخت. بگذار که آنها در
 سلمتی و امنیت ساکن شده و آنها را مانند ستارگان بی شمار خواهم ساخت. اینها کارهای بزرگی است که خدا انجام
 خواهد داد. اینها انجام وعده های عهد خداست نسبت به قومش و در سرتاسر عهد عتیق. این وعده ها ناشناخته نیستند
 چون خدا بارها و بارها این وعده ها را نسبت به آنها انجام داده است. آنچه غیر قابل جستجو و ناشناخته است آن چیزی
 نیست که خدا وعده داده بلکه نحوه انجام آن وعده ها است! آنچه ماورای تفکر انسان است یافتن این است که خدا چگونه
 و در چه زمانی وعده های خود را انجام خواهد داد. ما مسیحیان بایستی خدا را بخوانیم چون او چنین چیزهای عظیم و

غیر قابل تصوری را برای آنها انجام خواهد داد!
. خدا از طریق روح القدس به دعاهای ما جواب می دهد.چهار

  می خوانیم،" بخواهید تا به شما داده شود . بجویید تا بیابید در بزنید تا به روی شما باز شود . زیرا هر11-7: 7در متی 
 که چیزی بخواهد ، بدست خواهد آورد ، و هر که بجوید ، خواهد یافت کافی است در بزنید ، که در برویتان باز می شود.
 اگر کودکی از پدرشان نان بخواهد ، آیا پدرش به او سنگ می دهد ؟ اگر از او ماهی بخواهد ،آیا به او مار می دهد ؟ پس
 شما که اینقدر سنگدل و گناهکار هستید ، به فرزندانتان چیزهای خوب می دهید ، چقدر بیشتر پدر آسمانی تان ؛ برکات

  عیسی وعده می13: 11خود را به شما خواهد بخشید ، اگر از او بخواهید ." در قسمت مشابه با این قسمت در لوقا 
" پس اگر شما ، اشخاص گناهکار ، می دانید که باید چیزهای خوب را به فرزندانتان بدهید ، چقدر بیشتر پدر  دهد،
 آسمانی شما ، می داند که باید روح القدس را به آنانی که از او در خواست می کنند ارزانی دارد ." زمانیکه شرایط سؤال
 کردن، طلبیدن و درخواست کردن را رعایت می کنیم ، خدا وعده می دهد که حتی یک مسیحی نیز نا امید نخواهد شد.
 اگر حتی پدر زمینی شما که ذاتی گناه آلود و ضعیف دارد فقط چیزهای خوب را برای فرزندانش تدارک می بیند و نه
 چیزی که به آنها آسیب برساند پس چقدر بیشتر پدر آسمانی ما ، روح القدس را به ما خواهد بخشید که منشاء تمام هدایای

عالی روی زمین است.
 ، رسولن به اتفاق هم دعا می کنند. نتیجه دعا این که روح القدس آنها را پر کرد و آنها بیرون4برای مثال در اعمال 

 ، دعا کردن، موعظه و تعلیم کلم خدا برای رسولن در اولویت6رفته و انجیل را با شهامت موعظه کردند. در اعمال 
 ، پطرس در10بودند. نتیجه این که کلم خدا در همه جا پخش شده و تعداد شاگردان چندین برابر می شود. در اعمال 

 مکانی خلوت یعنی پشت بام خانه اش دعا می کند. نتیجه اینکه روح القدس در رویایی به او نشان می دهد که خدا می
 خواهد بسیاری از غیر یهودیان به کلیسا و ملکوت او وارد شوند. پطرس به خانه افسر نظامی روم دعوت می شود و بعد

 ، کلیسا12از موعظه انجیل این مرد و بسیاری از اعضای خانواده و دوستانش پیروان عیسی مسیح می شوند. در اعمال 
 به طور جدی برای پطرس که در زندان است دعا می کند. در نتیجه دیوارهای زندان، زنجیرها، دروازه ها و سربازان

 ، رهبران کلیسا13و حتی کل امپراطوری روم در زمان هیرودیس پادشاه نتوانستند مانع انتشار انجیل بشوند! در اعمال 
 دعا می کنند. نتیجه اینکه در کار بشارتی خدا در جهان روح القدس به آنها بینش جدیدی می دهد و آنها بهترین خادمین
 خود را به عنوان بخشی از این نقشه به مأموریت می فرستند. امروزه نیز در هر جا که مسیحیان دعا کنند، روح القدس

در آنجا در کار است!

  . موانع دعا  2  نکته 
هفت چیز است که مانع دعا می شوند.

. دعا نکردن مانع دعا است. یک
  نوشته شده، " در حسرت چیزی بسر می برید که ندارید ؛ پس دستتان را به خون آلوده می کنید تا آن را2: 4در یعقوب 

 به چنگ آورید و در آرزوهای چیزهایی هستید که متعلق به دیگران است ، و شما نمی توانید داشته باشید ؛ پس به جنگ
. علت اینکه آنچه  می خواهید ندارید ، اینست که آن را از خدا در  و دعوا می پردازید تا از چنگشان بیرون بکشید 
 خواست می کنید . وقتی هم در خواست می کنید ؛ خدا به دعایتان جواب نمی دهد ، زیرا هدفتان نا درست است ؛ شما
 فقط در پی بدست آوردن چیزهایی هستید که باعث خوشی و لذتتان می شود ." احتمال بزرگترین مانع دعا، دعا نکردن
. وقتی او به  است. داستانی هست که در کتاب مقدس نوشته نشده است. داستان در مورد مردی مسیحی است که مرد
 دروازه آسمان رسید فرشته ای اطراف آسمان را به او نشان می داد تا اینکه در نقطه ای به اطاقی رسیدند که پر از بسته
 ها بود. بسته هایی که خیلی زیبا بسته شده و روی آنها نام و آدرس نوشته شده بود. ناگهان آن مرد متوجه شد که بسیاری
 از بسته ها به نام و آدرس او است. او از فرشته پرسید که این بسته ها چی هستند؟ فرشته پاسخ داد،" این بسته ها پاسخ
 دعاها و برکات بسیار خدا هستند. اما چون نطلبیدی خدا هم آنها را نفرستاد! " خدا پدر آسمانی ما است و دوست دارد که
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. نطلبیدن و دعا نکردن بزرگترین موانع در مقابل  به دعاهای ما پاسخ بدهد و با تمام برکات آسمانی ما را برکت دهد
برکت دادن ما توسط خدا است.

. گناهان اعتراف نشده موانع دعا هستند. گناه مانع دعا است. دو
شعیا  . من از بخوری که می15-13: 1در ا " دیگر این هدایای باطل را نیاورید    خدا به قوم بنی اسرائیل می گوید،

 سوزانید نفرت دارم و از اجتماعات مذهبی و مراسمی که در اول ماه و در روز س�ب�ت بجا می آورید بیزارم . نمی توانم
 این اجتماعات گناه آلود را تحمل کنم  . از همه آنها متنفرم و تحمل دیدن هیچکدام را ندارم . هر گاه دستهایتان را بسوی
 آسمان دراز کنید ، روی خود را از شما بر خواهم گرداند و چون دعای بسیار کنید ، اجابت نخواهم نمود ، زیرا دستهای

  خدا می گوید،" خداوند می فرماید :  این قوم با زبان خود مرا می پرستند13: 29شما به خون آلوده است ." و در اشعیا 
 ، ولی دلشان از من دور است . پرستش ایشان مراسمی است تو خالی و انسانی ." چرا خدا حتی به دعاهای قوم خود

  او می گوید،" گاو مالک خود را و الغ صاحب خویش را می شناسد ، اما قوم4-3: 1گوش نمی کند؟ چون در اشعیا 
 اسرائیل شعور ندارد و خدای خود را نمی شناسد . وای بر شما قوم گناهکار که پشتتان زیر بار گناهانتان خم شده است .

 :59وای بر شما مردم شرور و فاسد که از خداوند مقدس بنی اسرائیل رو گردانده و او را ترک گفته اید ." و در اشعیا 
  او چیز مشابه ای می گوید،" ای مردم فکر نکنید که خداوند ضعیف شده و دیگر نمی تواند شما را نجات دهد .1-2

 گوش او سنگین نیست ؛ او دعاهای شما را می شنود اما گناهان شما باعث شده او با شما قطع رابطه کند و دعاهای شما
 را جواب ندهد ." شرارت به هر شکل، مانعی برای دعا است . خدا قدوس است و وقتی مردم در گناه زندگی کنند از
 شنیدن دعاهایشان خودداری خواهد کرد. فساد روحانی و فساد مالی نمونه هایی از گناه هستند. فساد روحانی، نشناختن
 شخصی خدا است. پشت کردن به خدا و گوش نکردن به سخنان خدا است. فساد مالی گناهانی است مانند دادن و گرفتن

  می گوید،" اگر گناه را در دل18: 66رشوه، ندادن مالیات درآمد، اخاذی، دزدیدن اسرار اقتصادی و غیره. مزمور 
 خود نگه می داشتم ، خداوند دعایم را نمی شنید ." خدا قدوس است و از هر گناهی متنفر است. اگر عمدا� به گناهان خود
 ادامه دهیم، او قطعا� از ما روگردان خواهد شد و دعاهای ما را نخواهد شنید ولی اگر به گناه خود اعتراف کنیم او ما را

  نوشته شده،" خداوند از قربانی8: 15پاک خواهد کرد ما را خواهد بخشید و باز هم دعاهای ما را خواهد شنید. در امثال 
. آنها در ." خدا از دعاهای شریران نفرت دارد  های بد کاران نفرت دارد ، اما از دعای در ستمکاران خشنود است 
 صورتی دعا می کنند که از خدا برای نقشه های پلیدشان استفاده کنند اما خدا دعاهای آنها را نخواهد شنید. خدا دعاهای

آنانی را خواهد شنید که گناهانشان بخشیده شده است.
. زیر پا گذاشتن قانون مانع دعا است. سه

  نوشته شده،" خدا از دعای کسانی که احکام او را اطاعت نمی کنند کراهت دارد ." خدا شریعت خود را9: 28در امثال 
 در کتاب مقدس بررسی می کند. چطور می توانیم از خدا انتظار داشته باشیم دعاهای ما را بشنود در حالیکه از گوش
 کردن به آنچه در کتاب مقدس گفته اجتناب می کنیم؟ چنین دعاهایی ریاکارانه و نفرت انگیز است! این آیه نشان می دهد
 که بین آنچه خدا در کتاب مقدس گفته و آنچه ما در دعا به او می گوییم ارتباط نزدیکی وجود دارد. نااطاعتی نسبت به

کلم خدا منتج به رد شدن دعاهای ما می شود.
  پطرس رسول می گوید،" زیرا خداوند نسبت به نیکوکاران نظر لطف دارد و به دعای ایشان12: 3در اول پطرس 

 گوش می دهد ، اما از بدکاران روگردان است ." انجام آنچه از نظر خدا درست است یعنی انجام آنچه کتاب مقدس می
 گوید یکی از بزرگترین انگیزه های شما در دعا کردن است چون خدا وعده داده که او به شما توجه خواهد کرد و

  می نویسد،" نزد یکدیگر به گناهان خود اعتراف نمایید و برای16: 5دعاهای شما را خواهد بخشید! یعقوب در یعقوب 
." داشتن یک زندگی . دعای صادقانه� مرد درستکار ، قدرت وتاثیر شگفت انگیز دارد   یکدیگر دعا کنید تا شفا یابید 
 مقدس در حضور خدا به خدا نشان می دهد که شما زندگی روحانی را جدی گرفته اید و وقتی خدا به دعای شما گوش می
 دهد او نیز به شما نشان می دهد که شما را جدی گرفته است. داشتن یک زندگی مقدس یعنی اطاعت از فرامین و تعالیم

کتاب مقدس که دعاهای شما را مؤثر و با قوت خواهد ساخت .
. شک و دودلی مانع دعا است. چهار

  نوشته شده،" اما وقتی از او در خواست می کنید ، شک به خود راه ندهید ، بلکه یقین داشته باشید که8- 6: 1در یعقوب 
 خدا جواب دعایتان را خواهد داد ؛ زیرا گسی که شک می کند ، مانند موجی است  در دریا که در اثر وزش باد به اینسو
 و آنسو رانده می شود .چنین شخصی ، هرگز نمی تواند تصمیم قاطعی بگیرد . پس اگر با ایمان دعا نکنید ، انتظار پاسخ
 نیز از خدا نداشته باشید ." وقتی شک می کنیم ایمان نداریم که آنچه خدا می گوید راست است و اعتماد نمی کنیم که آنچه
 او وعده داده انجام خواهد داد. وقتی دعا می کنیم اما اعتماد نمی کنیم چیزی از جانب خدا دریافت نخواهیم کرد . یک
 لحظه ایمان داریم که باید از خدا بطلبیم و یک لحظه بعد ایمان نداریم که خدا قابل اعتماد است. این ما را مبدل به شخصی

دودل می کند. در عین حال شخص با ایمان و بی ایمان.
. انگیزه های اشتباه مانع دعا هستند. پنج

  نوشته شده،" وقتی هم در خواست می کنید ، خدا به دعایتان جواب نمی دهد ، زیرا هدفتان نا درست3: 4در یعقوب 
." بسیاری از مردم تصور می کنند دعا وسیله ای است برای  است ؛ شما فقط در پی بدست آوردن چیزهایی هستید 
 رسیدن به هر چیزی که دوست دارند اما خدا یک فروشگاه بزرگ آسمانی نیست که بتوانیم هر چه دلمان می خواهد از
 او بخریم. خدا برای این نیست که آرزوهای ما را انجام دهد اما ما خلق شده ایم تا خواهشهای خدا را انجام دهیم .  وقتی
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 دعا می کنیم بایستی بر طبق اراده خدا و نه اراده خودمان دعا کنیم. ما خلق شده ایم تا خدا را با خدمت در ملکوت او و
 راه رفتن هر روزه با او جلل دهیم. خدا دعاهایی را که انگیزه غلط دارند جواب نخواهد داد! خدا دعاهای خودخواهانه

را جواب نخواهد داد. 
. روحی که نمی بخشد مانع دعا است. شش

  نوشته شده،" ولی وقتی دعا می کنید اگر نسبت به کسی کینه دارید ، او را ببخشید تا پدر آسمانی شما25: 11در مرقس 
." اساس ارتباط ما با خدا بر بخشش گناهان گذشته، مصالحه در  نیز از سر تقصیرات شما بگذرد و شما را ببخشد 
 ارتباطی از هم گسیخته و بر دوستی و خدمتی محبت آمیز قرار گرفته است. خدا اینطور قرار داده که اساس ارتباط ما با
 یکدیگر نیز بایستی بر اساس بخشش، مصالحه و محبت بنا شود. اگر ارتباط خود را با سایر مردم جدی نگیریم پس خدا
 هم ارتباط ما را با خودش جدی نخواهد گرفت. تلخی در مقابل شخصی که نسبت به ما اشتباه کرده، ما را برای گرفتن

جواب دعاهایمان فاقد صلحیت می کند.
. . بی رحمی مانع دعا استهفت

  نوشته شده،" آنکه فریاد فقیران را نشنیده می گیرد در روز تنگدستی خود نیز فریاد رسی  نخواهد13: 21در امثال 
 داشت ." خدا همه مردم را آفریده و بخصوص به بیوه ها و یتیمان، مظلومین و فقرا توجه دارد. کتاب مقدس می گوید،"
 وقتی به فقیرکمک می کنی مثل این است که به خداوند قرض می دهی و خداوند است که قرض تو را پس خواهد داد."

 (. شیوه رفتار ما با فقرا ، همان شیوه ای خواهد بود که خدا نسبت به ما دارد ، وقتی ما نیز در احتیاج17: 19)امثال 
هستیم. اگر نسبت به فقرا مهربان نباشیم پس خدا هم وقتی برای رحمت او دعا می کنیم با مهربانی پاسخ نخواهد داد.

تكلیف برای هفته آینده
 

 . به خدا اجازه بدهید قلب و زندگی شما را تفتیش و به شما موانع دعاهایتان را نشان دهد. سپس بر وعده های خدااول
بمانید و صرفنظر از ضعف های شخصی و یا موقعیت دعا کنید.

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