مأموريت کتاب مقدس کريستادلفين

زندگی جديد در مسيح
درس 4
اهميت دعا
دعا چيست؟
در درسهای قبلی ديديم که تعميد برای مؤمنين واقعی ضروری است .ما همچنين ديديم که بايد گناهان خود
را اعتراف کنيم و نسبت به خود کامﻼً صادق باشيم قبل از اينکه تعميد بگيريم .چطور اين کار را انجام
دهيم؟ در کتاب مقدس به ما آموخته می شود که همه گناهان عليه خدا مرتکب شده اند .اين قانون اوست که
وقتی گناه می کنيم می شکنيم .بنابراين وقتی گناهان خود را اعتراف می کنيم بايد قبل از او اين کار را
انجام دهيم و اين کار را از طريق دعا انجام می دهيم.
با اين حال دعا بسيار بيشتر از اين است .کلمه "دعا" که در عهد جديد به کار می رود  ،به معنای "ارائه
خواسته های ما به سمت )شخصی(" است .بنابراين هنگامی که ما به دعا با خدا می رويم بايد تمام "خواسته
های قلب ما" را به او ببخشيم و اينها بايد شامل آگاهی عميقی از گناهان ما و نياز به بخشش او باشد.
نياز به فروتنی
در نامه به عبرانيان آيات بسيار زيبايی وجود دارد که از آزادی ما برای نزديک شدن به پروردگار خدا از
طريق فداکاری عيسی مسيح می گويد.
"بنابراين ،برادران از آنجا که ما اطمينان داريم که با خون عيسی وارد مکان های مقدس شوند ،با روشی
جديد و زنده که او از طريق پرده برای ما باز کرده است يعنی از طريق جان خود او و از آنجا که ما يک
کشيش بزرگ بر فراز خانه خدا داريم .بگذاريد با اطمينان واقعی ايمان با يک قلب واقعی به هم نزديک
شويم و قلبهای ما از يک وجدان شيطانی پاک شده و بدن ما با آب خالص شسته می شود " .عبرانيان :10
22-19

اگرچه ما می توانيم در دعا آزادانه به خدا نزديک شويم اما هرگز نبايد اين کار را با يک افتخار يا خواستار
انجام دهيم .دعاهای ما هميشه بايد با ذهنی و قلب فروتن ارائه شود و عظمت خداوند و کوچک بودن ما را
در پيشگاه او بشناسد.
هنگامی که پادشاه سليمان به تخت پادشاهی اسرائيل رسيد با دعا به خدا گفت که او يک کودک کوچک
است  .تصديق کرد که حتی اگر او يک پادشاه بزرگ بود پيش خدای متعال او کامﻼً ناچيز بود .سالها بعد
 ،همان پادشاه نوشت:
"با دهان خود عجله نکنيد وبا دل تان نيز عجله نکنيد که يک کلمه را پيش خدا بيان کنيد زيرا خدا در بهشت
است و شما روی زمين هستيد .بنابراين بگذاريد سخنان شما اندک باشد " .جامعه2 :5
اين اولين اصل دعا است که ما را در برابر خدای بزرگ در بهشت به ارمغان می آورد و ما بايد با تمام
احترام در همه اوقات با او صحبت کنيم.
چگونه خداوند به دعا پاسخ می دهد
وقتی با دعا به خدا نزديک می شويم بايد باور داشته باشيم که او ما را می شنود و او به دعاهای ما پاسخ
می دهد .اين نياز به ايمان دارد.
"و بدون ايمان  ،لذت بردن از او غيرممكن است زيرا هر كس به خدا نزديك شود بايد اعتقاد داشته باشد
كه او وجود دارد و به كسانی كه به دنبال او هستند پاداش می دهد ".عبرانيان 6 :11
با اين حال اين آيه به معنای اين نيست که خداوند هر آنچه را که بخواهيم به ما خواهد داد .اگر با روحيه
صحيح دعا کنيم خداوند به دعاهای ما گوش فرا می دهد و او به گونه ای پاسخ می دهد که به نفع ما خواهد
بود .درک اين معنی بسيار مهم است .خداوند به ما قول نمی دهد که اکنون همه مشکﻼت اين زندگی را از
بين می برد .او به ما می گويد:
"و ما می دانيم که برای کسانی که خدا را دوست دارند همه کارها با هم به خوبی انجام می شوند ،برای
کسانی که طبق هدف او خوانده می شوند ".روميان 8:28
خدا می خواهد که ما در پادشاهی او باشيم و نجات ما همان چيزی است که او به شاگردان وفادار وعده
داده است .او به دعاهای ما پاسخ می دهد .به روش هايی که به ما در شاگردی و آمادگی ما برای آمدن
پادشاه کمک می کند.
نمونه ای بسيار خوب از اين در مزمور  102وجود دارد که دعای يک مرد است .ما نمی دانيم او کيست
اما درباره مشکﻼت وی کامﻼً به ما گفته می شود.

آيه  2او در پريشانی است.
آيات  11 ، 3و  23او مانند پيرمردی احساس می کند که زندگی وی تقريبا ً به پايان رسيده است.
آيات  4و  5او نمی تواند غذا بخورد  ،به دليل مشکﻼت خود وزن کم می کند و بسيار ﻻغر می شود.
آيه های  6و  7او مانند يک پرنده احساس تنهايی می کند.
آيه  8او دشمنان دارد و آنها با او بد رفتار می کنند.
آيه  17او بی بضاعت است )اين بدان معنی است که او اصﻼً هيچ چيز ندارد(.
اين مشکﻼت به قدری بد است که او به خداوند گريه می کند )آيه  (1و او ايمان کامل دارد که خداوند به
او پاسخ خواهد داد .در مورد خدا می گويد:
"او دعای افراد بی بضاعت را مورد توجه قرار می دهد و دعای آنها را تحقير نمی کند".
مزمور 17 :102
او سپس به ما می گويد که خداوند صدای افراد ناراحت و پريشان را می شنود و به آنها پاسخ می دهد.
"او از قد مقدس خود به پايين نگاه كرد؛ خداوند از بهشت به زمين نگاه كرد تا ناله های زندانيان را بشنود
و كسانی كه محكوم به مرگ شدند را آزاد كنيم  "...مزامير 20-19 :102
با اين حال اگر چه خدا به آنها پاسخ می دهد اما او وعده نمی دهد که تمام مشکﻼت آنها را فورا ً برطرف
کند اما قول می دهد که وقتی پادشاهی خدا آمد آنها را در آنجا می بيند.
" ...تا آنها در صهيون نام خداوند را ابراز کنند و در اورشليم ستايش او را  ،هنگامی که مردم و پادشاهی
ها جمع می شوند  ،برای پرستش خداوند" .مزمور 22-21 :102
به همين دليل است که بايد با ايمان زندگی کنيم .ما اعتقاد داريم که هر اتفاقی برای ما بيفتد  ،اين است که
خدا برای زندگی ما تﻼش می کند .ما معتقديم که او دعا های ما را می شنود .او به آنچه اتفاق می افتد
اهميت می دهد .او ما را نجات خواهد داد و ما را به پادشاهی خود می رساند.
با اين حال گاهی اوقات خداوند دعاهای ما را می شنود و مشکﻼت ما را فورا ً برطرف می کند .ما نمی
دانيم که چرا خدا اين کار را برای يک شاگرد انجام می دهد اما نه برای ديگری .به عنوان مثال  ،ممکن
است يک نفر از يک بيماری بهبود يابد در حالی که ديگری می ميرد .با اين وجود ممکن است هر دو
صميمانه دعا کنند تا خداوند به آنها کمک کند و آنها را شفابخشد .ما فقط می توانيم با ايمان بپذيريم که خدا
بهتر می داند .هر چند اين ممکن است برای ما دشوار باشد .به همين دليل هنگامی که ما دعا می کنيم تا
خدا اکنون در زندگی ما شفاعت کند و به ما در مشکﻼت ما کمک کند ،پس بايد هميشه دعا کنيم "اراده
او ممکن است خواست ما نباشد و انجام نشود".

نمونه )مﺛالی (از دعا
نمونه فوق العاده دعا در عهد عتيق نمونه ای از پادشاه حزقيال است .او مردی بود که واقعا ً به خدا ايمان
داشت و از احکام او پيروی می کرد .او پادشاه يهودا در زمانی بود که پادشاهی توسط آشوريان مورد
حمله قرار گرفت .ارتش آنها بسيار قوی تر از او بود و شکست ناگزير به نظر می رسيد .او همچنين بسيار
بيمار بود و قادر به رهبری قوم خود نبود .حزقيال هر دو اين مشکﻼت را به صورت دعا به خدا منتقل
کرد و ما در  2پادشاهان  19و  20در مورد آن می خوانيم .اين يک درس در مورد اثربخشی دعا است
و ما می توانيم از روشی که حزقيال به خدا نزديک شد چيزهای زيادی بياموزيم.
 .1او تمام مشکل را به خدا گرفت .او کامﻼً با خدا صادق بود و هيچ چيز را از قلم نه انداخت .او در واقع
نامه را از پادشاه مهاجم گرفت و آن را در برابر پروردگار در معبد گذاشت.
 .2او در دعای خود عظمت خدا را تصديق کرد:
"و حزقيال در پيشگاه خداوند دعا کرد و گفت ":ای خداوند  ،خدای اسرائيل که بر کروبيان قيام کرده است
 ،تو خدا  ،تمام پادشاهی های زمين تنها از آن تو هست ؛ تو بهشت و زمين را درست کرده ای" .
 2پادشاهان 19:15
 .3او همچنين ارتباط شخصی خود با خداوند را به خداوند يادآوری کرد .او با خدا دعا می کند زيرا خدا
خدای اوست.
"بنابراين  ،ای خداوند خدای ما  ،ما را از دست او نجات ده تا همه پادشاهی های زمين بدانند که تو ،
خداوند  ،تنها خدا هستی 2 ".پادشاهان 19:19
اين نکات بخش مهمی از دعا است .بايد اين افتخار را که به خاطر اوست به خداوند عنايت فرمايد .همچنين
بايد ايمان ابراز کند که او خدايی است که به فرزندان خود نزديک است که به آنها اهميت می دهد و از آنها
مراقبت خواهد کرد.
حضرت اشعيا به ما می گويد که خدا منتظر اين دعای حزقيال بود .خدا می خواست که شاه از اين راه
فروتنانه به او نزديک شود و او صبر کرد تا قلب پادشاه درست قبل از او جواب دهد تا او به دعا پاسخ
دهد.
"بنابراين خداوند منتظر است که از شما رحمت کند و به همين دليل او خود را ابراز می کند تا به شما
رحمت کند .زيرا خداوند خدای عدالت است .خوشا به حال همه کسانی که منتظر او هستند.
زيرا مردم در صهيون و در اورشليم ساکن خواهند شد .ديگر نبايد گريه کنی او مطمئنا ً با صدای فرياد شما
بخشنده خواهد بود .به محض اينکه اين را می شنود به شما پاسخ می دهد " .اشعيا 19-18 :30

خدا جواب داد و پاسخ خود را توسط عيسی نبوی به پادشاه فرستاد .در يک شب ارتشهای آشور به طرز
معجزه آسايی نابود شدند و مردم خدا از دشمنانشان نجات يافتند.
دعای مداوم
کتاب مقدس تصويری از دعا به عنوان استعﻼم از خدا را به ما می دهد .ما فقط نبايد يکبار از او سؤال
کنيم و انتظار پاسخی داشته باشيم  .در لوقا  8-1 :18تصويری از دعا به ما داده می شود که "روز و شب
برای خدا گريه می کنيد" .دعا بايد ما را به اين درک برساند که هيچ کس غير از خدا نمی تواند واقعا ً به
ما در زندگی کمک کند .بعضی اوقات برای رسيدن به اين حالت در قلب ما  ،چندين دعای مکرر طول
می کشد.
سابقه حنا در عهد عتيق اين اصل را به ما نشان می دهد .او يک همسر بود که فرزندی نداشت .او بايد
بارها برای کودک دعا کرده باشد .خدا دعاهايش را شنيده بود اما منتظر بود تا به وقت مناسب جواب او
را بدهد .به سخنان حنا توجه كنيد" :من جان خود را پيش از خداوند ريخته ام" 1) .ساموئل (1:15
اکنون به يعقوب  18-16 :5نگاه کنيد .در اينجا يعقوب به دو دعای ايليا نبی اشاره دارد .او در بين افراد
شرور زندگی می کرد و دعاهای او احکام خدا را بر روی آنها می آورد .يعقوب به ما می گويد که دعای
ايليا نمونه ای از دعای مؤثر است.
"دعای يک شخص صالح همانقدر که کار می کند دارای قدرت فوق العاده ای است".
آرزوی ايليا اين بود که در هدف خدا موفق باشد و ذهن و قلب او با آن پر شده بود .او دائما ً دعا می کرد
که پادشاهی اسرائيل به سمت خدا بگردد .ما همچنين بايد دعا کنيم تا پادشاهی خدا به دليل شرارت دنيای
اطراف ما بيايد .ذهن ما بايد با تمايل به بازگشت مسيح پر شود .ما بايد آن را بيش از هر چيز ديگری
بخواهيم و بايد به خدا اجازه دهيم که در دعاهايمان چه احساسی داشته باشيم و اين نکته مهم ديگری است
که بايد از اين مثال يادداشت شود .الياس به عنوان يک مرد صالح توصيف می شود .اين بدان معنی است
که رابطه او با خدا درست بوده است .اگر بخواهيم او به دعاهای ما گوش دهد بايد رابطه ما با خدا درست
باشد.
توبه بستر مرگ
سليمان نوشت:
"خداوند دور از شرر است  ،اما او دعای صالحان را می شنود ".امثال 15:29

گاهی اوقات وقتی مردی در حال مرگ به خدا دعا می کند توبه "بستر مرگ" را می خوانيم که او را
خواهد بخشيد .با اين حال  ،اگر او تﻼش نکرده است زندگی خود را درست با خدا قرار دهد پس خدا به او
گوش نمی دهد! در بازگشت مسيح همين طور خواهد بود بسياری از مردم ناگهان تصميم می گيرند که بايد
به خدا دعا کنند اما خيلی دير خواهد شد ،خدا گوش نخواهد کرد.
مﺛالی ازعيسی
ما به چند نمونه از دعاهای قدرتمند و مؤثر در کتاب مقدس پرداخته ايم .حال بايد به تعاليم و نمونه های
خود سرورمان عيسی مسيح توجه کنيم.
بسياری از دعاهای کوتاهی که عيسی به پدرش کرد برای ما در انجيل ثبت شده است .در موارد ديگر به
ما گفته می شود که او دعا کرده است .به اين نمونه از دعا در زندگی او نگاه کنيد.
وی در اين روزها برای دعا خواندن به کوه رفت و تمام شب به دعای خدا ادامه داد.و هنگامی که روز
فرا رسيد ،شاگردان خود را صدا کرد و دوازده نفر را که او به نام رسوﻻن ناميد انتخاب کرد "
لوقا .13-12 :6
عيسی تمام شب را به خدا دعا می کرد زيرا روز بعد بسيار مهم خواهد بود .او به دقت بايد دوازده شاگرد
را به عنوان ياران نزديک خود برای بقيه وزارت خود انتخاب کرد .او سعی نکرد اين کار را به تنهايی
انجام دهد؛ او درخواست کمک کرد .درس اينجاست که وقتی با تصميمات دشوار روبرو می شويم هميشه
بايد از طريق دعا از خداوند کمک بخواهيم.
بعد از آخرين شام در راه باغ جتسيمانی ،عيسی به پدرش دعا کرد .اين دعا را در يوحنا  17می خوانيم.
به آيات  9و  20نگاه کنيد .عيسی مخصوص کسانی که در آن زمان شاگردان او بودند دعا می کرد .او
آنها را به عنوان "آنهايی كه به من بخشيديد" توصيف كرد .وقتی به آيه  20می آييم متوجه می شويد که
اين دعا در آينده منتظر است و همه شاگردان آينده را نيز شامل می شود .آنها به عنوان "كسانی كه به من
ايمان خواهند آورد" توصيف شده اند اگر نجات خدا را از طريق عيسی مسيح بپذيريد و به نام او تعميد
شويد اين شامل شما خواهد شد .شگفت انگيزترين چيز در زندگی اين است که از جهان فراخوانده شويد تا
شاگرد واقعی سرورمان عيسی باشيد و از اين طريق به او تعلق داشته باشيد .درک اينکه مسيح برای ما
دعا می کند همانطور که برای شاگردانی که در انجيل درباره آنها خوانده ايم دعا کرد ،يک اميد شگفت
انگيز است و بايد از آن هيجان زده شويم.

عيسی پيشتر به شاگردان خود اهميت بخشيدن ديگران را ياد داده بود  .بخشی از اين بخشش ،دعا برای
آنها است .انجام اين کار بسيار دشوار است اما بخش اساسی پيام عيسی است .خداوند ما را بسيار بيشتر از
هميشه آمرزيده است تا ديگران را ببخشيم و اگر بتوانيم برای کسانی که برای ما شر هستند و ما را آزار
و اذيت می کنند دعا کنيم .پس به خداوند نشان می دهيم که ما اين را درک کرده ايم .توجه داشته باشيد به
پيامد چنين دعايی.
"اما من به شما می گويم  ،دشمنان خود را دوست داشته باشيد و برای کسانی که شما را آزار می کنند دعا
کنيد ،تا شما فرزندان پدرتان باشيد که در بهشت هستيد " .متی 45-44 :5
دعا برای دشمنان ما ممکن است هيچ تاثيری در آنها نداشته باشد .ممکن است قلب آنها برای پذيرش کﻼم
خدا خيلی سخت باشد .با اين وجود چنين دعاهايی هميشه بر ما تأثير می گذارد  .افرادی که دعا می خوانند
هنگامی که برای ديگران دعا می کنيم  ،هميشه به ما کمک می کند که فرزندان خدا مانند مسيح در زندگی
خود باشيم.
اگر با دقت به دعايی كه عيسی مسيح به پدرش در باغ جتسيمانی انجام داده است دقت كنيم ،خواهيم ديد كه
او هدف خدا را چقدر فهميده است .او می دانست که برای نجات مردم از گناه بايد بميرد .ما همچنين اطاعت
مطلق او از خواست پدرش را می بينيم.
متی  46-36 :26لحظات آخر عيسی را قبل از دستگيری  ،محاکمه و مرگ او توصيف می کند .او برای
اولين بار دعا کرد که ممکن است از وحشت و دردی که در پيش دارد نجات يابد .اگر آن دعا خوانده می
شد ديگر در اين دنيا اميدی به ما نخواهد بود .اما در دعای دوم خود اذعان داشت که خواست خدا مهمتر
از خواسته های خودش است و تکرار کرد که "اراده شما انجام می شود".دعای سوم همين سخنان را تکرار
کرد و بر اطاعت کامل عيسی مسيح از خواست پدرش تأکيد کرد ،حتی اگر اين امر روز بعد او را به يک
مرگ وحشتناک برساند .لوقا به ما می گويد که عيسی در اين دعا در حال عذاب بود .تنها زمانی در کل
کتاب مقدس که اين کلمه به کار رفته است .اين از شدت دعای عيسی مسيح  ،نحوه ريختن قلب و مشکﻼت
خود به پدرش می گويد  ،هيچ چيز عقب نماند.
عيسی مسيح واسطه ما
برای ما يک درس مهم ديگر برای يادگيری دعا وجود دارد .عيسی از مردگان برخاست و به بهشت صعود
کرد .به ما گفته می شود:
"مسيح به خودی خود وارد بهشت شده است حاﻻ که از طرف ما در حضور خدا ظاهر می شود".
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او كسي است كه دعاهاي ما را به خدا تقديم مي كند و اگر چيزهاي مطابق با هدف خدا بخواهيم او در
برابر پدر خود از جانب ما دعا خواهد كرد .کتاب مقدس از کلمه "واسطه گر" برای توصيف اين اثر استفاده
می کند .واسطه ای "درميان" است؛ کسی که پيامی از يک موجود به ديگری می رساند .خدا بسيار مقدس
و بسيار عادﻻنه است تا ما مستقيما ً در حالت فانی به او نزديک شويم اما بايد قلبا از او تشکر کنيم که می
توانيم از طريق سرورمان عيسی به او نزديک شويم.
توجه داشته باشيد که عيسی اين کار را برای همه مردم انجام نمی دهد .آيه می گويد که او اين کار را از
طرف ما انجام می دهد و نامه به عبرييان روشن می کند که او اين کار را برای کسانی که از طرف خدا
خوانده می شوند انجام می دهد .آنها از طريق تعميد خود به نام سرورمان عيسی مسيح به خانواده او تعلق
دارند.
"اما هنگامی که مسيح به عنوان يک کاهن اعظم از چيزهای خوب آمده است  ...او يک بار برای هميشه
وارد مکان های مقدس شد  ،نه با استفاده از خون بز و گوساله بلکه با استفاده از خون خود .بنابراين امنيت،
رستگاری است ابدی  . ...بنابراين او واسطه پيمان جديد است و کسانی که دعوت می شوند ميراث ابدی
موعود را دريافت کنند .از آنجا که مرگ رخ داده است که آنها را از تجاوزهايی که در عهد اول انجام
می شد بازخريد می کند " .عبرانيان 15-11 :9
بنابراين وقتی دعا می کنيم بايد دعاهايمان را از طريق عيسی خطاب کنيم  -يوحنا  14-12 :14را بخوانيد.
تماسی که با خدا و با عيسی از طريق کتاب مقدس خود داريد ممکن است به عنوان پاسخی برای دعاهای
شما باشد .شايد قبﻼً بدانيد که چگونه دعا بخوانيد اما اگر اين کار را نکنيد .اميد ما اين است که اين درس
کوتاه به شما کمک کند .مانند روانشناس که کلمات زير را نوشت  ،شما نيز می توانيد دعا کنيد که خداوند
به شما در درک کﻼم او کمک کند.
"روش خداوند را به من بياموز .و من آن را تا آخر حفظ خواهم کرد.به من درک عطا کن تا من قانون تو
را حفظ کنم و با تمام قلب آن را رعايت کنم " .مزمور 34-33 :119
دعای روزانه
در متی  13-9 :6ما دعايی را می يابيم که عيسی در طی اعصار برای همه شاگردان خود داد .ترتيب
کلمات دعا بسيار مهم است.
• نام خدا ستوده است.

• درخواست هايی برای آمدن پادشاهی او و اراده و هدف او در زمين انجام می شود.
• دعا برای موارد اساسی که در اين زندگی به آن نياز داريم ساخته شده است.
• دعا برای بخشش انجام می شود همانطور که ديگران را بخشيديم.
• دعا ما در هنگام سفر به سمت پادشاهی خدا برای راهنمايی در آينده ساخته شده.
• سرانجام دعا همانطور که آغاز شد پايان می يابد ،با کلمات تمجيد و تکريم پيش خداوند.
ما بايد اول از همه دعاهای خدا را بخوانيم و قبل از دعا برای آنچه در زندگی نياز داريم دعا کنيم .اگر با
دقت به کلماتی که استفاده می کنيم فکر کنيم و اگر واقعا ً به پادشاهی خدا عﻼقه مند هستيم در می يابيم که
هيچ تعارض بين هدف خدا و آنچه می خواهيم وجود ندارد.
می دانيم که اين يک دعای روزانه است زيرا عيسی گفت:
متی " .6:11امروز نان روزانه ما را به ما بدهيد".
هر روز از زندگی ما بايد به خدا دعا کنيم و از اين طريق او را تصديق کنيم .اين بدان معنا نيست که ما
فقط بايد هر روز سخنان دعای خداوند را تکرار کنيم .اگر اين کار را انجام دهيم آنها به زودی آنقدر برای
ما آشنا می شوند که متوقف می شويم .برای بيان ايده های دعای پروردگار به صورت روزمره بايد به
زبان روزمره خود واژه های ساده ای را پيدا کنيم.
اما ما بايد اين را بيشتر انجام دهيم .دعا روزانه به معنای يکبار دعا در روز نيست .ما می توانيم در هر
ساعت از روز و در هر موقعيتی که خودمان را پيدا کنيم دعا کنيم .کتاب مقدس شش بار به ما می گويد
که پولس رسول بدون توقف دعا می خواند .او مردی بود که دعا برای او بخشی اساسی از هر کاری بود.
مثﻼ" :من با وجدان واضحی خدا را شکر می کنم همانطور که نياکانم انجام داده اند  ،همانطور که شما را
به ياد می آورم که شب و روز به طور مداوم در دعاهای من به ياد آوردم 2 ".تيموتايوس 3 :1
اگر سفر دشوار يا خطرناکی داشته باشيم بايد دعا کنيم تا فرشته خدا قبل ازعزيمت به ما در امان بماند.
اگر با هر کسی مکالمه ای دشوار داشته باشيم بايد برای کمک از کﻼم خدا دعا کنيم تا لب هايمان را از
گفتن هرگونه اشتباه باز دارد .می توانيم نگرانی ها  ،شادی هايمان  ،غم و اندوه  ،سﻼمتی خود و بيماری
های خود را برای خداوند در دعا بخوانيم .هر بخش از زندگی ما هرچند اندک از هدايت خداوند به عنوان
پاسخی برای دعاهای ما بهره مند می شود.همانطور که می توانيم در هر زمان به خدا دعا کنيم می توانيم
در هر مکانی و در هر موقعيتی دعا کنيم .فرقی نمی کند که بايستيم يا زانو می زنيم تا دعا بخوانيم .در
کتاب مقدس نمونه هايی از مردانی که ايستاده بودند برای دعا خواندن )نعيميا  ،عيسی(  ،که زانو زدند

)سليمان(  ،که نشسته )داوود(  ،که در زمين سجده می کردند )عيسی  ،سليمان(  ،که با سر در زمين زانو
زدند ) الياس( وجود دارد.
چک ليست دعا
قبل از دعا ليستی از مواردی را که می خواهيد برای خدا بخوانيد تهيه کنيد .اين می تواند در ذهن شما
باشد يا روی کاغذ نوشته شود .بايد شامل موارد زير باشد:
 .1ستايش خدا به عنوان بوجود آورنده همه ما.
 .2دعايی برای پادشاهی خدا به زودی فرا می رسد.
 .3خدا را شکر می کنم که نعمتهای او را برای ما هر روز و برای همه چيزهايی که او برای ما تأمين
می کند.
 .4دعاها برای ياری خداوند برای کسانی که می دانيم نيازمند هستند.
 -5برای خانواده ها دعا می کنيم که خداوند مراقب آنها باشد و به آنها کمک کند تا درباره او بياموزند و
فرزند خود را بپذيرند.
 .6اگر تعميد يافتيم بايد برای برادران و خواهران معنوی و مشکﻼت آنها دعا کنيم.
 .7بخشش گناهان ما.
 .8راهنمايی در درک کﻼم خدا.
 .9قدرت از خدا به کار برای او  ،موعظه کﻼم او.
سواﻻت
 .1هنگامی که به خدا دعا می کنيم چه چيزی بايد قبل از او ارائه کنيم؟
 .2اولين اصل دعا چيست؟
 .3خدا به کسانی که او را دوست دارند وعده ای که می دهد چيست؟
 -4چرا خدا صبر کرد تا قبل از اينکه اسرائيل را نجات دهد  ،حزقيال از او دعا کرد؟
 -5واسطه چيست؟ واسطه ما کيست؟
 .6برای چه چيزهايی بايد دعا کنيم؟

