
دعا

. چرا ما باید دعا کنیم1

زمانی که نوزادی تازه به دنیا می اید،بایستی نفس بکشد.دعا کردن «صحبت کردن با خداست» ومانند نفس کشیدن برای زندگی
روحانی ماست.خدا به شما علقمند است و میخواهد با شما در ارتباط باشد.واین مانند هر رابطه دیگری است.هر چه ما صادقانه

تر با همدیگر صحبت کنیم این روابط شدیدتر خواهد شد.
 13-1:11لوقا 

ما در این فصل چه چیزی درباره دعا یاد میگیریم؟

 ما براى چه چیزی دعا میکنیم؟

6:4 فیلیپیانس 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

. شش نوع دعا2

)5:135 پرستش خدا به خاطربودنش که بدانیم کیست.(مزامیر  ستایش کردن:
)18:5 تسالونیانس 1 تشکر از خدا به خاطر لطف و فراوانی نعمت ( شکرگذاری:

) 1-3:13 با صدای بلند درد را بیان کردن وگفتن شکایات به خداوند(مزامیر دعا با گریه و زاری:
)9:1 یوحنا1 بخشیدن گناهان را از خدا خواستن.( اعتراف به گناهان:

 )6-7:4 بر اورده کردن نیازهای خود  را از جانب خدا خواستن.(فیلیپیانس  تقاضاها:
)1:2 تیموتوس1 بر اورده کردن نیازهای دیگران را از خدا خواستن. ( شفاعت:

. چگونگی تاثیر اراده خداوند بر دعای ما3 

 نوع دعا وجود دارد:3 با توجه به اراده خداوند 

خدا از قبل تصمیم گرفته است:.1

مثال: خداوندا،من میخواهم زمان دیگر و جای دیگری متولد شوم.

 وقتی شما دعا میکنید،هیچ چیز تغییر نمی یابد.← 

 خداوند میداند که دعای ما واقعا برای ما خوب نیست اما بخاطر اصرار ما به دعا بالخره قبول میکند..2

 مثال:یک بچه کوچولو پیش والدینش میرود و میخواهد که خودش میوه اش را با کارد ببرد.ابتدا والدینش قبول نمیکنند
اماوقتی بچه اصرار میورزد بالخره کاردی به او میدهند و اخطار میدهند که مواظب باشد واحتیاط کند.بعداز چند لحظه

با انگشت خونین بر میگردد...

← شما بایستی مسئولیت این کار را بعهده بگیرید.
← ایا دعایی که در دل داشتید واقعا خوب بود؟

ما طبق اراده خداوند دعا میکنیم.3

او انرا انجام خواهد داد! اراده خداوند را بیشتر دریابید ودعا کنید ←



. سه جواب برای دعا هست4

خداوند دعای شمارا انجام میدهد،ادامه دهید.چراغ سبز "بله"
خداوند نظر متفاوتی دارد،ادامه ندهید.چراغ قرمز "نه"

خداوند هنوز جواب نداده،بایستی صبور باشید.چراغ زرد "انتظار" 

. .دسترسی و نزدیک شدن به خداوند در هنگام دعا مهم است5

"اما وقتی شما چیزی میخواهید،بایستی ایمان داشته باشید وتردیدی در انایمان داشتن = به خداوند اعتماد داشتن: •
)6:1نباشد." (یعقوب

 " شما نداری به خاطر اینکه از خداوند نخواستید.وقتی شما درخواست کنید،انرا دریافت نمیکنید،زیرا انراانگیزه درست:•
)2-3:4با انگیزه غلطی خواستید."(یعقوب 

 )18:66 "اگرمن به گناهان خود اقرار نمیکردم خداوند دعای مرا نمیشنید.(مزامیراعتراف کردن به گناهان:•
 "اطمینان ما در حضور خداوند این است که اگر ما چیزی بخواهیم که در اراده خداونداراده خداوند،نه اراده من:•

)14:5 یوحنا1باشد ،او به ما گوش خواهد داد."(
)1:18 "انها همیشه باید دعا کنند ودلسرد نشوند."(لوقاباایمانی:•

. نکاتی برای دعای موثر6 

)13:14 (یوحناما به اسم مسیح دعا میکنیم•

 او به شما قدرت می بخشد تا به نام او عمل کنید.ما بایستی دعا کنیم مطابق انچه که عیسی مسیح دعا کرده است وسپس
جواب خواهد داد.اهمیت "به نام مسیح" یک فرمول جادویی نیست توسط انچه که یک دعا بطور اتوماتیک قدرتمند

میشود.

. ما بایستی ستایش کردن،شکر گذاری،دعا با صدای بلند،اعتراف به گناهان،تقاضاها،شفاعت دعا بخشهای زیادی دارد:•
همه اجزا را به زندگی دعا مرتبط سازیم واز هیچ یک از انها غافل نباشیم.

 دعا کنیم؛نامفهوم دعا نکنیم. زبانی که معمول صحبت میکنیمما می توانیم با•
 دعا کنیم.هر زمان وهر مکانما میتوانیم در •
 داده که میتوانیم در دعا کردن از ان استفاده کنیم.  تواناییخداوند به ما•
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