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 ) پيروي شماره شش (

 

تا شخصاً با  . هر فرد مسيحي داراي اين امتياز استدعا ، مصاحبت ما با خداست

با . اگر مشتاق زندگي پربركت مسيحي هستيم بايد صحبت كردن خدا راز و نياز كند

، دندموجو، از تمامي منابع الهي كه در عيسي مسيح خدا را ياد بگيريم. توسط دعا

 مند گرديم . توانيم بهره مي

افرادي كه  . توجه به شرح حالر بر گيرنده ارتباطي دوجانبه استهر رابطه كاملي د

. دهد ط بين خدا و قومش را نشان مي، به وضوح اهميت ارتبادر كتاب مقدس ذكر شده

د، دعا كردن ، از او اطاعت نمودند وين افراد به سخنان خدا گوش دادندتا زماني كه ا

، ولي به مجرد اينكه همين افراد از شنيدن، اطاعت زندگي روحاني آنها درخشان بود

 .شان پديد آمد  ت روحاني در زندگي، مشكالنمودن و دعا كردن كوتاهي ورزيدند

وسط كتاب مقدس با ما . خدا تكن است اين اتفاق براي ما رخ دهدامروزه نيز مم

و غني روحاني داشته باشيم بايد ياد  . اگر مايليم يك زندگي موفقگويد سخن مي

بگيريم كه ما نيز به نوبه خود با او صحبت كنيم . دعا كردن بطور ساده عبار ت است از 

 "صحبت كردن با خدا.  "

 

. با مطالعه دوران اي برخوردار بود ح از اهميت ويژهدعا در زندگي عيسي مسي

م كه او مشتاقانه طالب كني زندگي عيسي بر روي زمين، اين مطلب را مشاهده مي

. ز طريق دعا تأكيدي خاص داشته استحضور پدر بوده و براي دانستن اراده وي تنها ا

. دعا ستون اصلي زندگي و گر مصاحبتي زنده با خداي پدر استزندگي مسيح بيان

 .شويم بايد دعا كردن را بياموزيم خدمت مسيح بود و اگر بخواهيم شبيه او

 :ي اصلي دعاي ما باشندبايد اجزا مطالب بعدي

 تمجيد و پرستش 



 شكرگزاري 

 اعتراف 

 درخواستهاي مشخص 

 

  تمجيد و پرستش خدا 

 ، به ما گفته شده تا ............................. ( 6:  59در ) مزمور  -1

 ، چرا بايد خدا را عباد ت و سجده نماييم ؟( 7:  59مطابق ) مزمور  -2

 ، چرا بايد خدا را تمجيد كنيم ؟( 3:  139مطابق ) مزمور  -3

 . ما به عنوان فرزندان خدا بايد او راخدا سزاوار پرستش و تمجيد ماست

 ، قدوسيت و قدرتش تمجيد كنيم .به خاطر محبت، ترحم، صبر         

 . اين آيا ت راجع به صفا ت و( را بخوانيد 12-11:  25تواريخ  ) اول -4

 گويد ؟ چه مي خصوصيا ت خدا به ما         

  . خدا را توسط دعا تمجيد و عبادت نماييد 

گوييد كه چقدر . به او با در تمجيد و پرستش خدا بگذرانيداكنون چند دقيقه ر هم

( با در نظر گرفتن خصوصيا ت خدا در  سپاسگزار او هستيد. ) دليل خود را نيز بگوييد

 پنداريد براي او بازگو كنيد . ، آنچه را درباره وي مي( 12- 11:  25) اول تواريخ 

 اگر اين درس را با دوستي مطالعه ميكنيد به نوبت و با صداي بلند با هم دعا كنيد.

  . براي همه چيز از خدا تشكر كنيد 

 . بر طبق اين آيه ما بايد چه كار كنيم ؟( را بخوانيد 1:  106) مزمور  -1

 اين آيه براي چه چيزي . طبق( را بخوانيد 11:  9سالونيكيان ) اول ت -2

 بايد از خدا تشكر نماييم ؟          

 . بر طبق اين آيه چرا ميتوانيم در هر امري( را بخوانيد 21:  1) روميان  -3

 شاكر باشيم ؟          

 

 



  . توسط دعا در هر چيز از خداوند تشكر كنيد 

 خواهيد چند دقيقه به اعمالي كه خدا در زندگي شما انجام داده و شما مي -1

 .نديشيد و در ذيل آنها را بنويسيداو را به خاطر آنها شكر كنيد ، بي          

 حال تجربيا ت تلخ و مشكالتي را به خاطر آوريد كه در زندگي خود با -2

 ،ايد اطر آن موارد سپاسگزار نبودهايد ولي از خدا به خ رو شده آنها روبه          

 .آنها را بنويسيد          

 .ه اين موارد از خداوند تشكر كنيداينك براي هم

  . گناهان خود را اعتراف كنيد 

 رغم وجود گناه اعتراف نشده در ( وقتي علي 11:  66مطابق ) مزمور  -1

 دهد ؟ كنيم ، چه اتفاقي رخ مي مان دعا مي زندگي          

 كنيم ، خدا ( وقتي به گناهان خود اعتراف مي 5:  1بر طبق ) اول يوحنا  -2

 به ما وعده انجام چه كاري را داده است ؟          

 سازد ، مطلع آيا در زندگي خود از وجود موضوعي كه خدا را خشنود نمي

 هستيد ؟ اگر چنين است آن را اعتراف كنيد :     

 روح خدا به عنوان گناه شما ، بر شما آشكار الف ( قبول كنيد كه آنچه را

 كرده است ، حقيقتاً گناه است .          

 ب ( از خدا به خاطر بخششي كه بر مبناي مرگ عيسي مسيح بر صليب

 فراهم كرده است ، تشكر كنيد .         

 ج ( توبه كنيد . طرز فكر ) ديدگاه ( حاال ت و اعمال خود را تغيير دهيد .
  ا به گناهان خود اعتراف كنيد .در دع 

از خدا بخواهيد تا به شما نشان دهد چه چيزي در زندگي شما براي او ناخوشايند 

است . در خلو ت آنها را بر روي صفحه كاغذي بنويسيد ، دعا كرده آنها را اعتراف 

( را با ايمان بطلبيد و آن را بر روي صفحه كاغذ  5:  1كنيد . وعده ) اول يوحنا 

 ايد ، پاره كرده دور بيندازيد . يسيد ، سپس ليستي را كه از گناهان خود تهيه كردهبنو

 



 

  درخواستهاي مشخص 

 

 شود؟ مسيحيان برآورده نمي ( چرا احتياجا ت بعضي از2: 4برطبق )يعقوب -1

 ( ، وقتي احتياجا ت خود را به خدا 7:  7طبق كالم عيسي در ) متي  -2

 دهد ؟ تفاقي رخ ميگوييم ، چه ا مي          

 ( ، براي چه افرادي بايد دعا كنيم ؟ 1:  2طبق ) اول تيموتاوس  -3

 

  هاي مشخص در دعا : درخواست 

 

هاي معين و مشخص خود را بر روي صفحه كاغذي  احتياجا ت و درخواست

دهد ، بدانيد كه جواب دعاهاي خود را  بنويسيد ، تا هنگامي كه خدا به آنها پاسخ مي

 ايد و خدا را شكر كنيد . يافته

 ها پاسخ    ها درخواست

 

 

 
  . بطور مرتب دعا كنيد 

هاي خود را در دفترچه دعايتان بنويسيد ، دعا بسيار  در صورتي كه درخواست

هاي خود خواهيد داشت ، ثانياً  بخش خواهد شد . چون اوالً فهرستي از درخواست لذ ت

ت خدا را در پاسخ به دعاهاي خود ، در هر چند وقت يك بار با مرور آن كارهاي دس

 تان مشاهده خواهيد نمود . زندگي

  : مطالب پيشنهادي جهت مطالعه 

 كتاب زبور داود ) مزامير ( -1

 از اصول قابل انتقال : ) چگونگي دعا كردن ( را مطالعه 5اصل شماره  -2

 كنيد .         


