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  سندهیرباره نود

ال  یکتاب مقدس هستند . ا سندگانیو نو یالملل نیمعروف ب نیو معلم سندگانینو ، سخنرانان لیگ سیال و جو یا

و  ویراد قینفر از طر ها ونیلیاز صد هزار نفر و م شیب یتیو موعظه به جمع ایبه هشتاد کشور دن یرسالت هایسفر

نسخه فروش داشته  ونیلیاز پانزده م شیآنها ب یها کتاب ها و کتابچه نیداشته است.پر فروش تر ونیزیتلو

 .ردیگی ها مورد استفاده قرار مناریو سم لیترجمه شده و در مدارس انج یاریبس یآنها به زبان ها یاست.نوشته ها

 یآنها در زندگ یریو تصو یصوت یو نوارها نوشتن ، سی،تدر ایدهنده کالم خدا با موعظه پورییقدرتمند و تغ قیحقا

 در حال انفجار است. گرانید

    کشف  ماندارانیا رایز ، شودی ا تجربه مآنه پرستشو  شیستا ینارهایخداوند در سم جالل زیشگفت انگ حضور

 ، مانداریآنها درباره اقتدار ا میاز تعال یرویبا پ یاریبس خدا شوند. یمیو صم یواقع پرستنده هایکه چگونه  کنندی م

 را کشف کرده اند. شجاعتو  یروزیپ جیو مه دیعد جدبُ

وارد  ، شودی م یکه از دست آنها جار یشفابخشقدرت  را آموزش داده است تا با ماندارانیاز ا یاریبس لزیگ

 عطایای نهتمام  یبه صورت فوق العاده ا توانندی آموخته اند که م یاریبس خدمت فوق العاده خداوند خود شوند.

 روزمره و خدمات خود بکار ببرند.  یروح القدس را در زندگ

فلسفه  یمدرک دکترا یدارا نیال همچن یهستند.ا اتیارشد اله یمدرک کارشناس یدارا سیال و جو یا ، دو هر

و  یِ خداوندسیمتمرکز بر ع بر کالم خدا، یخدمت آنها به طور کامل مبتن است. ی ویژنحیاز دانشگاه مس اتیاله

 .می شودآموزش داده  ، و در قدرت روح القدس راسخ مانیا

   و معجزات عجایب آنها با مسح قدرتمند نشانه ها، میپدر است.موعظه و تعل محبتاز قلب  یشیآنها نما خدمت

که در جلسات  یاز کسان یاری.بسشودی م دهیاز آنها در امواج تحت قدرت خدا د یاریشفابخش همراه است که بس

 .کنندی م جربهاز جالل و قدرت خدا را ت یزیشگفت انگ ی،جلوه ها کنندی آنها شرکت م

  
به  ماندارانیا زیتجه یبرا یعمل یابزارها دیخود را وقف تول یزندگ گیل سیال و جو یکتر اد

خواسته آنها ارتقاء زندگی پیروز و خارق العاده برای نموده اند و خداوند  یِسیع یانجام کارها

 هر ایماندار در تمام سطوح بلوغ مسیحی است
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 شاگردانو  نیبا معلم یسخن
 

  ادیهر دانش آموز خواهد داشت.آنها  یدوباره بر زندگ ی،تسلط مانداریا کیمطالعه قدرتمند در مورد اقتدار  نیا

با  ماندارانیرا شروع کنند. ا یروزیپ یزندگ ، که چگونه باخت را کنار بگذارند و در تمام مبارزات رندیگی م

مطالعه باعث جسارت و  نی.ارندیگی م زهیهستند انگ یچه کس حیخداوند مس یِسیدر ع نکهیدرباره ا دیمکاشفه جد

 .خواهد شد شاگردان یدر زندگ یروزیپ یبرا نانیاطم

.هر چقدر دیگوش کن ایتماشا  زمینه نیرا در ا یریتصو ای یصوت ینوارها میکنی م شنهادیدوره،پ نیا سیاز تدر قبل

از  قیحقا نیهمان اندازه ا د،بهیکن آغشته یو جنگ روحان مانداریکالم خدا در مورد اقتدار ا قیخود را به تحق شتریب

به  قیحقا نیمطالب را هنگام انتقال ا یطرح کلکتاب  نیآمده و به روح شما وارد خواهد شد. ا رونیفکر شما ب

 .دهد یاستفاده شما ارائه م یبرا گرانید

 شاگردان، که  یافراد ریسا ای موارد نیا سندهیآموزش موثر است.نو یضرورت برا کی ،یشخص یزندگ ریتصاو

 .کند یساز ریتصورا خود  یغن اتیکار حذف نکرده است تا معلم تجرب نیقادر به ارتباط با آنها هستند را از ا

که در  یهنگام اموزد،ویرا به ما ب زیروح القدس است که آمده است تا همه چ نیبه خاطر داشت که ا دیبا شهیهم

 .میپر از قوت روح القدس باش دیبا شهیم،همیکنی م سیتدر کهی زمان ای میحال مطالعه هست

 اریبس یخانگ یها و گروه کشنبهیمدارس  ، ،مدارس کتاب مقدس یگروه ای یمطالعات شخص یمطالعه برا نیا

دفترچه راهنما را داشته  نیاز ا یینسخه ها لیدر طول دوره تحص شاگرداست.مهم است که هم معلم و هم  یعال

 .باشند
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 ادداشتی یبرا یخال ینوشته شده است .ما جا خالصه کردنو  کردن تأمل ،دن کر دیکتاب ها در مورد تاک نیبهتر

شده است و به شما در  یطراح ی ،بررس یبرا عیمرجع سر ستمیس کیقالب با  نی.امیها و نظرات شما قرار داده ا

 پولس به تیموتائوس نوشت : .کندی کمک م دیگر سطوح افتنی

 

بسپار که مورد اعتماد و  یبه کسان یا دهیاز من شن یاریرا که در حضور شاهدان بس یسخنان و. ۲:۲ موتاؤسیدوم ت

 باشند  گرانید میقادر به تعل

 

شده  ی( طراحیتوسعه خدمت ستمی)س MINDSکتاب مقدس در قالب  یعمل یدوره مشارکت کیدوره به عنوان  نیا

 ،ی در زندگ شرفتیپ یمفهوم برا نی.امی باشد  ، شده یزیبرنامه ر یریادگی یبرا ژهیو کردیرو کیاست.که 

دوره  نیا توانندی م کتاب نیابا استفاده از  یقبل انیشده است.دانشجو یطراح شاگردان  ندهیآ سیها و تدر خدمت

 آموزش دهند. گرانیبه د یرا به راحت
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 درس اول

 و مرض یمارینگاه خدا درباره ب
 

 معرفی

 خدا دگاهید* 

خداوند به آن نگاه  دگاهیبه عقب برگشته و از د یبهتر است که مقدار موضوع ، کیاوقات هنگام مطالعه  یگاه

 دارد؟ یو مرض چه حس یماریخدا نسبت به ب .میکن

 نقشةاز  یبخش نیخدا در طول کتاب مقدس و همچن نقشةاز  یقسمت یکه شفا و سالمت دید میمطالعه ،خواه نیا در

 .می باشدو خدمت ما  یزندگ یخدا برا

 یقدرت خدا را در زندگ یوعده ا هر م،یکن یآورده و به آن عمل م مانیا یخداست.وقت یاز وعده ها یکی شفا

 .میباور و عمل کن ، کرده دایاو را پ یوعده ها دیکند.ما با یآزاد م مانیها

 

4:۲۰-۲۱ م هچنآ هب ،مرسپی وگیم ن منانخس هب و ؛نک هجوتیک  رد هکلب نکم رود رظن زا ار اهنآ .هد ارف شوگ امثال

 قلبت نگاهشان بدار؛

 

 یماریب منبع*

.به میداشته باش مانیبه او ا مانیشفا یبرا میتوان یما نم ممکن است از خدا باشد، یماریکه ب میباور داشته باش اگر

 .میکن دایرا پ یماریمنبع ب دی،با لیدل نیهم

 شفا  تیاهم
 

 خدا مهم است یبرا
  

 .میاو را به عنوان شفا دهنده بشناس دیشناخت کامل خدا ،با یبرا

من  رایرا بدان دچار کردم بر شما نازل نخواهم کرد، ز انیرا که مصر ییهایماریاز ب کی چیه زیمن ن ۱۵:۲6b خروج

 «شما هستم. ةشفادهند هوهی
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خدا مهم  یداد.شفا برا میرابطه مان را با او از دست خواه یاصل ابعاد م،یاگر خدا را به عنوان شفا دهنده مان نشناس ما

 پسر و روح القدس. پدر،یعنی برای  بود

 

 پدر* 

 که شفا اراده پدر است. دیو بگو سدیبنو مانیالهام کرد تا برا وحنایالقدس به  روح

 زیهمچنان که جانت ن ،یبه سر بَر یو در تندرست یباش ابیاست که از هر جهت کام نیا میدعا ز،یعز ی: ا۱ وحنای۳

 است. ابیکام

 

 : فرمود مسیحِ خداوند یسیع بیترت نیهم به اراده خداست مهم است. شهیشفا هم نکهیا دانستن

 

را به انجام  شیخو ةفرستند ةام تا اراد تا به خواست خود عمل کنم، بلکه آمده ام امدهیاز آسمان فرود ن رایز

 6:۳۸ وحنایرسانم.

 

 پسر* 

 همه را مختلف طیکه او در شرا میکن یم افتیدر ، میکن یرا دنبال م عیسیِ خداونداعمال  ل،یآنجا که بواسطه انج از

 از خدمت او بوده است. ی.شفا، بخش اعظماست مشهود  دائماً مارانیب یاو برا یدلسوز شفا داده است.

 

با شفقت  یسیع.« یپاکم ساز یتوان یم ،یاگر بخواه»کنان گفت:  آمده، زانو زد و البه یسینزد ع یجذام یمرد

 ۱:4۰-4۱مَرقُس « پاک شو! خواهم، یم»دست خود را دراز کرده، آن مرد را لمس نمود و گفت: 

 

 .اوردیپدر را به جا ب اعمالکه آمده بود تا  رایمهم بود ،ز مسیحِ خداوند یسیع یبرا شفا

 

ام نوشته شده  آورم؛ در طومار کتاب درباره یخدا به جا یتو را ا ةتا اراد م،یآ یمن م نکیا”گفتم:  آنگاه

 ۱۰:۷ انیعبران« “است.

 

 داد. یداد، اراده خدا را انجام م یمردم را شفا م عیسیِ خداوند که یزمان
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و هر  کرد یرا اعالم م یو بشارت پادشاه داد یم میآنها تعل یها سهیشهرها و روستاها گشته، در کن ۀدر هم یسیع

 ۹:۳۵ ی.مَتّدیبخش یرا شفا م یماریدرد و ب

 

 القدس روح* 

که چطور روح القدس  میخوان یبود.در لوقا م اومسح  ش برایهدفا یکی ازروح القدس مهم است و  یبرا شفا

 شکسته را شفا دهد. یرا مسح کرد تا قلب ها عیسیِ خداوند

 

و  رانیرا به اس ییرا بشارت دهم و مرا فرستاده تا رها رانیمرا مسح کرده تا فق رایخداوند بر من است، ز روح»

 4:۱۸بخشم،لوقا  ییرا رها دگانیاعالم کنم، و ستمد انینایرا به ناب یینایب

 

 شفا دهد.بودند  طانیش زیر ستمکه  ییرا مسح کرد تا آنها عیسیِ خداوند او

 

 کوین یو کارها گشت یکه همه جا م یا القدس و قدرت مسح کرد، به گونه را با روح یناصر یسایچگونه خدا ع و

 ۱۰:۳۸از آن رو که خدا با او بود.اعمال  داد، یبودند، شفا م سیستم ابل ریآنان را که ز ۀو هم کرد یم

 

 کند یم دییأخدا را ت کالم

 گم شده و در حال مرگ است. یایکالمش به دن دییتأ یروش خداوند برا نیا رایمهم است ز شفا

 

که  یاتیو کالم خود را با آ کرد یعمل م شانیو خداوند با ا کردند، یرفته، در همه جا موعظه م رونیب شانیا پس

 ۱6:۲۰.مَرقُس نمود یبود، ثابت م شانیهمراه ا

 

به همه جا  کالمش به همراه نشانه ها ،دییتأ یداده تا برا تیدارد.خدا به ما مامور ازین عیسیِ خداوندامروز به  یایدن

 باز شود. لیانج قتیکمک خواهد کرد تا چشمان مردم به حق ماران،یب یها و شفا ویکردن د رونی.بمیبرو

 

 د؟یرنج کش عیسیِ خداوند ایآ

 بیصل یبر رو مسیحِ خداوند یسیکه ع ییها زخم و از رنج ها یبعض پس م،یخدمت نکن مارانیما در شفا به ب اگر

 بوده است. هودهیتحمل کرد ، ب
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 یکه ما را سالمت یبیما لِه گشت؛ تأد یرهایما بدنش سوراخ شد، و به جهت تقص یهایآنکه به سبب نافرمان حال

 ۵۳:۵ ای.اِشعمیابی یاو ما شفا م یبر او آمد، و به زخمها دیبخش

 

 درد و     .ما میریگ یم دهیخدا را ناد ضی،ما ف میریگ یم دهیرا ناد دیگو یآنچه که کالم خدا درباره شفا م یوقت

 .میکن یاثر م یتحمل کرد، ب بیصل یرا که بر رو مسیحِ خداوند یسیع یها زخم

 

 انیمرد.غالط هودهیب حیپس مس آمد، یبه دست م عتیاز راه شر ییاگر پارسا رایز شمارم، یخدا را باطل نم ضیف

۲:۲۱ 

 

 دهد یها را نجات م یزندگ

 سد،ینو یم یهوشع نب شما ،خانواده تان و دوستانتان را شفا دهد، یزندگ تواند یم شفا

 4:6aاند.هوشع  من از عدم معرفت هالک شده قوم

 

 یطوالن یزندگ دیبا بلکه ، میریبم دینبا است.ما مانند داود، نموده ایمهرا شفا جسم ما هم و  ما سفْنَ یبرا، هم خدا 

  . میداشته باش مسیحِ خداوند یسیبه عنوان شاهدان ع یوسالم

. 

 ۱۱۸:۱۷خداوند را باز خواهم گفت.مزمور  یخواهم کرد، و کارها ستینخواهم مرد، بلکه ز من

 

 دارد. یرا از مرگ زود هنگام باز م یاریکالم خدا ،بس یشفا مکاشفه

 

 نیدعا کنند و به نام خداوند او را با روغن تده شیرا فرا خواند و آنها برا سایکل خیاست، مشا ماریاز شما ب یکس اگر

 دهیکرده باشد، آمرز یو اگر گناه زاند،یخ یو خداوند او را برم بخشد یرا شفا م ماریب مان،یبا ا ی. دعاندینما

 ۵:۱4-۱۵ عقوبی.شود یم
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 بزرگ تیاز مامور یقسمت

 

 به شاگردان فرمان* 

به  عیسیِ خداوندبود.درست همانطور که  عیسیِ خداوند روانیاز آموزش و خدمت شاگردان و پ یبخش مهم شفا،

 کار را انجام دهند. نیدستور داد که هم زیبه دوازده شاگرد خود ن ، رفت مارانیب یدنبال شفا

 

کنند و هر درد  رونیرا ب دیتا ارواح پل دیدوازده شاگردش را نزد خود فرا خواند و آنان را اقتدار بخش یسیع آنگاه

شده است.  کیآسمان نزد یکه پادشاه دیرا موعظه کن امیپ نیا د،یرو یکه م یرا شفا دهند. هنگام یماریو ب

به  د،یا افتهی گانی. به رادیکن رونیرا ب وهاید د،یساز اکرا پ هایجذام د،یمردگان را زنده کن د،یرا شفا ده مارانیب

 ۱۰:۱, ۷-۸ ی.مَتّدیهم بده گانیرا

 

د نانجام خواه ها نیز آنانجام داده  خودش  را که ییداشته باشد،همان کارها مانیهر که به او ا فرمود عیسیِ خداوند

 ما مهم باشد. یبرا دی،شفا با میده یانجام داد را انجام م عیسیِ خداوندرا که  یکار قتایداد.اگر ما حق

 

خواهد کرد، و  کنم، یرا که من م ییکارها زیداشته باشد، او ن مانیآن که به من ا م،یگو یبه شما م ن،یآم ن،یآم»

 ۱4:۱۲ وحنای.روم یکه من نزد پدر م رایبزرگتر از آن خواهد کرد، ز ییکارها یحت

 

 داد. میمانند او انجام خواه قاًیما، خدمت شفا و معجزات را دق فرمود عیسیِ خداوند

 

 به ما  فرمان* 

 ماندارانیبه تمام ا مسیحِ خداوند یسیاست ع یتیاز مامور یبخش بزرگ شفا ، یبرا مارانیب یبر رو یگذار دست

 : فرمود مسیحِ خداوند یسیع داد.

 ۱4:۱۵ وحنایداشت. دیاحکام مرا نگاه خواه د،یمرا دوست بدار اگر»

 

 :نمودفرمان آخر را صادر  مسیحِ خداوند یسیع
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آوَرَد و  مانی. هر که ادیموعظه کن قیخال ۀو خبر خوش را به هم دیبه سرتاسر جهان برو»فرمود:  شانیبد آنگاه

خواهد  ماندارانیهمراه ا اتیآ نیمحکوم خواهد شد. و ا اورد،ین مانی. امّا هر که اافتینجات خواهد  رد،یگ دیتعم

خواهند  شانیتازه سخن خواهند گفت و مارها را با دستها یاخواهند کرد و به زبانه رونیرا ب وهایبود: به نام من د

خواهند نهاد و آنها شفا  مارانیو دستها بر ب د،یبه آنها نخواهد رس یکُشنده بنوشند، گزند یگرفت، و هر گاه زهر

 ۱6:۱۵-۱۸مَرقُس .«افتیخواهند 

 

 میباش عیمط میفرمان بود.اگر بخواه کیبلکه  نبود شنهادیپ کی ماندارنش،یبه ا مسیحِ خداوند یسیآخر ع سخنان

 مهم است. مارانیب ی،شفا

 

 ی ماریمنبع ب
 

 

 طان؟یش ایاز خداست  یماریب

شفا در  یکم برا مانیبا ا ، شد میمواجه خواه یدو فکر کیبا  مسائل باشد، نیدر ذهن ما شک درباره ا کهیزمان تا

منبع  از مبدا، یدرک کامل دیم،بایمقابله کن یماریچگونه با مسئله ب میبدان نکهیا یخورد.برا میشکست خواه یزندگ

 .میو هدف آن داشته باش

 

 آورد یم یآزاد قتیحق

 میشجاعانه شفا آزاد خواه افتیدر یم،برایکن ی،مرض و درد کشف م یماریرا درباره منبع ب قتیحق یوقت

 شود. یم افتی مسیحِ خداوند یسیدر شخص ع قتیشد.حق

 

 ۱4:6 وحنای.دیآ یمن، نزد پدر نم ۀجز به واسط کس چیهستم؛ ه اتیو ح یمن راه و راست»به او گفت:  یسیع

 

 : فرمود مسیحِ خداوند یسیع شود. یآشکار م عیسیِ خداوندبا کالم و کار  قتیحق

 

 ۸:۳۲ وحنای«شما را آزاد خواهد کرد. قتیشناخت، و حق دیرا خواه قتیحق و
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 یماریمربوط به ب یسواالت

اً که غالب عیسواالت شا یکردن جواب برخ دایشروع به پ ،یماریدر مورد منبع ،منشا و هدف ب قتیکشف حق یبرا

 .نمود  میشود خواه یم دهیپرس

 

 اراده خداست؟ ایآ* 

 اراده خداست ؟ ماریب یشفا ایآ

و سخنان  ردیگ یدر مقابل ما قرار م طانیهمه است.ش یشفا یاز اراده خدا برا نانیعدم اطم شفا، یمانع برا نیبزرگتر

 کرد. میخواه یشک را عمل نیا م،یاگر دقت نکن گذارد، یرا در ذهن ما م زیبرانگ دیشک و ترد

 این :مانند  ، میشنو یم یسنت های یدعا جمالترا در  دیشک و ترد نیا ما

 " ...میکن افتیتو را در یخداوندا اگر اراده توست ،شفا" 

بدون  کند. یم انیب خواهد ، یهمه م یخدا شفا را برا ایآ نکهیرا در مورد ا دیو ترد نانیعدم اطم ییدعا نیچن

 .داشته باشیم گرانید ایخودمان  یبرا مانیبا ا یممکن است که دعا ریدر روحمان که شفا اراده خداست ،غ نانیاطم

 .دیاگر شما بخواه د؛یگو یکه م مینیب یم " یمرد جذام"شک را در  نیاز چن یریتصو ما

 

نزد  یجذام ی. مردراند یم رونیرا ب وهایو د کرد یموعظه م شانیا یها سهیدر کن لیروانه شده، در سراسر جل پس

با شفقت دست خود را دراز  یسیع.« یپاکم ساز یتوان یم ،یاگر بخواه»کنان گفت:  آمده، زانو زد و البه یسیع

 ۱:۳۹-4۱ سمَرقُ«پاک شو! ،خواهم یم»کرده، آن مرد را لمس نمود و گفت: 

 

مسیحِ  یسیکه ع ی. هر کاربه یقین تبدیل کرد  "خواهم یم "را با گفتن ساده  "اگر " کلمه شک عیسیِ خداوند

 قومش بود. یانجام داد،مکاشفه اراده خدا برا خداوند

 

 باشم؟ ماریاراده خداست که من ب ایآ

 کردن است. یزندگ یما همه روزه در سالمت یبرا زیاز همه چ شیخدا ب اراده

 

 

 ابیکام زیهمچنان که جانت ن ،یبه سر بَر یو در تندرست یباش ابیاست که از هر جهت کام نیا میدعا ز،یعز یا

 ۱:۲ وحنای۳است.
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 یکه اراده پدر، شفا ییرا شفا دهد.از ِآنجا ماریاراده پدر است که ب نیا را شفا داد، ضیمر مسیحِ خداوند یسیع اگر

 اراده پدر است که شما را شفا دهد. نیبنابرا است، ماریب

 

 ما خیریت یبرا* 

 

 ؟ا در کار باشدم خیریت است که برایخداوند ی ها از راه یکی یماریب ایآ

ما در  تیریخ برایباهم  زیکه پولس گفت:همه چاست  ییزهایاز چ یکی یماریآموزش داده شده که ب یاریبس به

 کار است.

 

 زهایچ ۀاند، هم او فرا خوانده شده ةو بر طبق اراد دارند یدر حق آنان که خدا را دوست م میدان یم ۸:۲ انیروم

 در کار است. تیریخ یبا هم برا

 

 :دیگو یدهد،م ینوشته به ما م نیاز ا یدرک واضح تر: The New International Version  (NIV  ) ترجمه

کند،که مطابق هدف او  یکه او را دوست دارند،کار م یکسان خیریت یخدا برا ، زیکه که در همه چ میدان یم

 شود. یخوانده م

در  ،است م تیریبه خ اتفاقات ةکه همنه اینکه ماست  تیریبه خ کند یخدا م که یهر کار"است که  نیبر ا دیتاک

 خواهد داد. یخوب جهیخدا نت یکار قدرت شفا " مانیدر مرض ها ای زیعوض در همه چ

 

 او؟ یرنج بودن برا در* 

 

 م؟یاو رنج ببر یبرا دیاست ما با ییها از راه یکی یماریب ایآ

 

 ۱:۲۹ انیپیلی.فدیبلکه در راه او رنج هم ببر د،یآور مانیا حیشما شده که نه تنها به مس بیافتخار نص نیا رایز

 

 نی.در امیریرا در نظر بگ ینادرست کتاب مقدس،الزم است که کل باب و مفهوم کل ریاز تفس یریجلوگ یبرا

 است. لیبه خاطر انج ریدر زنج دنیرنج کش سد،ینو یم ت،پولسیموقع
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 یکه بر تمام یا به گونه د،یانجام لیانج شرفتیکه آنچه بر من گذشت، در عمل به پ دیبدان خواهم یبرادران، م یا

 شترِیسبب شد که ب میرهایو زنج رم؛یدر زنج حیخاطر مس شد که من به انیو بر همگان ع ینگهبانان کاخ سلطنت

 ۱:۱۲-۱4 انیپیلیکنند.ف انیب واهمه یرا ب خداشوند تا با شهامتِ تمام، کالم  دل یبرادران، در خداوند قو

 

مرض  ای یماریبه ب یکند،اشاره ا یکه پولس در موردش صحبت م یاست که رنج یهیمتن بد نیمفهوم ا از

 بود. لیشدنش به خاطر انج یزندان ینبود.درعوض ،رنج و جفا

 

 ؟درس گرفتن یبرا* 

 دهد؟ یم یضیمر ماآموزش صبر به  ای هی،تنبدرس دادن  کردن، حیتصح یخدا برا ایآ

 دهد. یانسانها قرار م یو مرض را بر رو یماریاست که ب یخدا ،کس نه طان،یش

 

 وبیدردناک مبتال ساخت.ا ییرا از کف پا تا تارَکِ سر به دُملها وبیرفت، و ا رونیاز حضور خداوند ب طانیش پس

۲:۷ 

 

فرزندانش سرطان بگذارد تا به آنها  یکه بررو میرا تصور کن ینیو دلسوز زم یپدر دوست داشتن کی میتوان ینم ما

 فرزندانش قرار دهد؟ یرا بر رو یماریب ایکه مرض  میرا تصور کن یپدر آسمان میتوان یم چطور بدهد. ادی درس

 

داشته باشند و از آن  اتیح شانیام تا ا و کشتن و نابود کردن؛ من آمده دنیدزد یجز برا دیآ یدزد نم ۱۰:۱ وحنای

 مند شوند.  بهره یبه فراوان

 

ما و هالکت ما با مرض و  یسالمت دنیدزد کشتن، یاست که برا طانیش نیکه ا دیفرما یم مسیحِ خداوند یسیع

تمام دوباره او آمد تا  مرض و درد بدهد. ، یماریبدون ب ،فراوان حیاتآمد تا به ما  عیسیِ خداوند اما.دیآ یم یماریب

 بدهد.را به انسان بود  دهیبشر در هنگام خلقت آدم و حوا به شباهت خود آفر یآنچه که برا

 

 پولس چطور؟ در جسم خار اما* 

 بوده است؟ یماریپولس ب در جسم که خار دیگو یم لیانج ایآ
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 کی پولس در بدندر آموزش داده شده است که خار  یبه برخ تفاهم در کتاب مقدس، ءسو کی برداشت واسطه به

فرستاده از  کیاست که  ریروح شر کیاو  در جسم حال ،پولس نوشت که خار نیا است.با یچشم دیشد یماریب

 ست.او تیآزار و اذ یبرا طانیش جانب

 

 طان،یعامل ش یعنیدر جسمم به من داده شد،  یمکاشفات مغرورم نسازد، خار نیا ةانداز یعظمت ب نکهیا یبرا امّا

 ۱۲:۷ انیقرنت۲تا آزارم دهد و مرا از غرور بازدارد.

 

 است . یکیزیف یماریب کی ایدهد که آن خار در بدن  ینم میکتاب مقدس تعل یجا چیه

 

 ؟است ازینبرای مرگ *

 

 ؟ میریبم یماریاست که با ب ازین ایخدا ما را به خانه ببرد،آزمان آن است که   هنگامی که

مردن  یهست که ما برا یازین چه م،یکن یزندگ یمان را در سالمت یخواست خداست که ما هر روز زندگ نیا اگر

 .؟میبشو ضیمر

   یبود که حت یسال داشت که خدا او را به خانه خواند.او در سالمت ستیاو صد و ب !ستینمونه فوق العاده ا یموس

اش را از دست نداده  یعیطب یقدرت ها ای یینایاز ب یزیچ چیتوانست از کوه باال برود تا خدا را مالقات کند.او ه یم

 بود.

 ۳4:۷ هیکم شده بود.تثن شیروی؛ نه چشمانش تار و نه ن شت سال دا ستیو ب کصدیبه هنگام وفات،  یموس

 

آنها را ترک  روحشان د،یآ یزمان خدا م یوقت .ابدیاراده خداست که شفا ب شود، یم ماریشخص مسن ب کی یوقت

 .ستدیا یکرده و قلبشان از تپش باز م

 

 فتد؟یدهد که اتفاق ب یخدا اجازه م ایآ* 
 

 د؟یایس بر قومش برمرگ زود  ای یماریدهد که ب یخدا اجازه م ایآ

 نیچرا خدا اجازه داد ا :ندیگو یم ،خدا را سرزنش کرده، دیآ یمرگ م ای یماریکه ب یاز افراد ،هنگام یاریبس

اتفاقات داده شده  نیتمام ا یاقتدار و سلطه برا شدند، دهیبه شباهت خدا آفر هنگامی کهآدم و حوا  به فتد؟یاتفاق ب

 بود .
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 ۱:۲6a شیدایپ میخودمان بساز هیانسان را به صورت خود و شب»خدا گفت:  آنگاه

 

 شد. احیا عیسیِ خداوندبه واسطه  که به واسطه گناه آدم و حوا از دست رفت، یو سلطه ا اقتدار

 نیدر آسمان بسته خواهد شد و آنچه بر زم ،یببند نی. آنچه بر زمدهم یآسمان را به تو م یپادشاه یدهایکل

 ۱6:۱۹ یمَتّ« در آسمان گشوده خواهد شد. ،ییبگشا

 

این اقتدار( بر یا ) قدرت، امروز  ماندارانیا فرمود، مسیحِ خداوند یسیع اما د،یآ یم طانیقدرت ش قیاز طر یماریب

 دارند. را قدرت دشمن

 

به شما  زیچ چیو ه د،یکن مالیقدرت دشمن را پا یکه ماران و عقربها و تمام بخشم یشما را اقتدار م نکیا ۱۰:۱۹ لوقا

 .دینخواهد رسان بیآس

 

و مرگ  یماریب مرض، طانیکه ش میده یاجازه م " خدا نه" ما ن،یزم یمان بر رو یاستفاده نکردن اقتدار خداداد با

 .وردآیب زانمانیرا بر ما و عز

 یماریب منبع

به واسطه گناه  ضعف یبه روح ها رایهستند ز ضیمر یاریاست نه خدا.بس طانیها از سمت ش یماریمرض ها و ب تمام

 جا داده اند. سالم ، هیو تغذ یگرفتن اصول سالمت دهیناد ای ی،نا اطاعت

 4:۲۷ انی.اَفِسسدیرا مجال نده سیابل و

 

 

و  میکه آمده مقاومت کن یمرض ای،ضعف  یها روح طان،یدر برابر ش میتوان یشده مان ،م احیاءاستفاده از اقتدار  با

 آنها از ما فرار کنند.

 4:۷b عقوبی.ختیکه از شما خواهد گر د،یکن یستادگیا سیبرابر ابل در

 و مرض را شفا دهند. یماریکنند و انواع ب رونیرا ب ضعفاقتدار دارند تا روح  ماندارانیا

 

کنند و هر درد  رونیرا ب دیتا ارواح پل دیدوازده شاگردش را نزد خود فرا خواند و آنان را اقتدار بخش یسیع آنگاه

 ۱۰:۱ یرا شفا دهند.مَتّ یماریو ب
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 نیا دیانجام دهد.نبا میده یاست که به او اجازه م یهمان کار تواند با ما انجام دهد، یامروز م طانیکه ش یکار تنها

 نیا میده ی،چرا ما اجازه م میبپرس دیآن با یجا به فتد؟یاتفاق ب نیدهد ا یکه چرا خدا اجازه م میسوال را بپرس

 فتد؟یاتفاق ب

 

و کتاب هدف  لزیال و گ ینوشته ا ماندار،یاقتدار ا کتابکه  میکن یم شنهادیپ سوال، نیدرک کامل ا یبرا :توجه

 .دیاقتدار را بخوان

 کند یغلبه استفاده م یاسلحه برا کیبه عنوان  یماریاز ب طانیش 

 

 طانیسقوط ش

 : میخوان یرا م این حکایتسقوط کردند.ما  نیدر ملکوت به زم یو فرشتگان پس از نافرمان طانیش

 

۱۲:۷-۱ تشرف هاگانۀ رون و دش رهاظ دنوادخی شخرد نادنز نورد ردیدولهپ هب هتشرف .ی  ار وا و دز سرطپ اعمال

کمرت را ببند و کفش »فرو افتاد. فرشته به او گفت:  شیاز دستها رهایدر دم زنج!« زیزود برخ»کرده، گفت:  داریب

او  یپس پطرس از پ.« ایمن ب یو از پ چیرا بر خود بپ تیردا»کرد. سپس فرشته به او گفت:  نیپطرس چن« به پا کن.

 ایرؤ کرد یاست، بلکه گمان م یواقع دهد، یکه آنچه فرشته انجام م کرد یرفت. امّا باور نم رونیاز زندان ب

. دروازه خود به شد یکه رو به شهر باز م دندیرس ینیآهن ة. آنها از نگهبانان اوّل و دوّم گذشتند و به دروازندیب یم

 .شد دیناگاه فرشته ناپد دند،یکوچه رس یرفتند و چون به انتها رونیگشوده شد. پس ب شانیخود مقابل ا

 به شباهت خدا انسان

 طانیکه ش ینیتا بر زم .او آنها را خلق کرددیسقوط کرده بود آفر طانیکه ش یا ارهیبشر را به شباهت خود در س خدا

  .بر آن حاکم شده بود سلطنت کنند

و بر پرندگان آسمان و بر  ایدر انیو او بر ماه م،یخودمان بساز هیانسان را به صورت خود و شب»خدا گفت:  آنگاه

پس خدا انسان را به صورت خود « فرمان براند. خزند، یم نیکه بر زم یخزندگان ۀو هم نیزم ۀو بر هم انیچارپا

فرمود:  شانیرا برکت داد، و خدا بد شانی. خدا ادیرا مرد و زن آفر شانیا د؛یاو را به صورت خدا آفر د،یآفر

 یو بر پرندگان آسمان و بر هر جاندار ایدر انی. بر ماهدیابیو بر آن تسلط  دیرا پر ساز نیو زم دیشو ریبارور و کث»

 ۱:۲6-۲۸ شیدایپ.« دیفرمان بران کند، یحرکت م نیزم که بر
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 :شد تا دهیآفر بشر

 خدا باشد هیشب* 

 خدا قدم بردارد مانند* 

 خدا حرف بزند مانند* 

 !داشته باشد نیزم یبر رو تیحاکم و* 

 

 از شما متنفر است طانیش

 هیکه عل یشد.بانفرت دیتبع نیزم ارهیبه س ، آسمان یمقام ها نیاز باالتر یکی.از دیتصور کن طانیش یرا در جا خود

،که خداوند انسان  کرد یدر وحشت تماشا م ستیبا یم جاها باشد، نیخواست در باالتر یکه م یهمان خدا داشت،

 !بود را به انسان داد حاکمبر آن  طانی.آنگاه خدا هر آنچه که شدیآفر یرا به شباهت خود م

که به شباهت  دید یانسان را م یآورد .وقت یم ادیخشم خدا را به  نیشتریب د،ید یزن و مرد را م طانیوقت که ش هر

رسول  پولس .است یو کشتن و نابود یدزد آن نفرت، انیبود.ب دینفرت او شد کرد، یخدا بود و مانند او عمل م

 ۱۰:۱۰a وحنایو کشتن و نابود کردن.  دنیدزد یجز برا دیآ ینم دزد : نوشت

 

او  یآرزو نیبزرگتر و م،یهست مسیحِ خداوند.ما بدن میهست نیزم یخدا بر رو ندگانیداند که ما نما یم طانیش

 .شکست ماست

 یبندگ اسارت ، ریبشر ز چهار هزار سال پس از سقوط آدم و حوا ، است. طانیکار ش شهیهم یو نابود مرگ باخت،

 .کرد یزندگ طانیو ظلم ش

 .کرد یم ییفلج و کور شده بود،کنار جاده نشسته و گدا راه رفتن با خدا خلق شده بود، یکه برا یانسان* 

 .خم شده است   یدیام درد و نا زیرفلج شده و  ، خلق شده بود زندگی در پارسایی یکه برا یزن* 

و بدن آنها با جذام  ة صورتچهر ،حاال  او( باشند ریبه شباهت خدا )به تصو قایکه خلق شدند تا دق یزن و مرد*

 .خورده شده بود

 

 .دهد ییو مرض و درد رها یماریب زجر و  یآمد تا بشر را از اسارت ،بندگ عیسیِ خداوند
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 سالمما می خواهد خواهد که ما را از اسارت گناه آزاد کند.خدا  یآزاد کند.او م طانیش ستمخواهد ما را از  یم خدا

 ! باشیم

           نه خدا! --است  طانیو مرض ش یماریب منبع

 

 درس اول دوره کردن یبرا هایی پرسش

 

 مهم است؟ گرانیشما به د یو خدمت شفا افتیخدا در یچرا برا (۱

 

 
 

 

با استفاده از  کند؟ یم ضیمرش شما را به عنوان فرزند ، محبت شمابا خداوند به عنوان پدر  ایآ( ۲

 ؟دیده حیکتاب مقدس توض

 

 

 

 

،  دیبا حمله به بشر خشم خود را نسبت به خدا نشان ده دیخواست ی،و م دیبود طانیاگر شما ش( ۳

 ؟دیکار را نام ببر سه ؟انجام می دادید ی چه کار

 

 

 

 

با  دیکه چرا با دیفکر کن یلیبه هر دل دیتوان یم ایآ آمد تا ما را آزاد کند. عیسیِ خداوند( 4

 زندگی کنید ؟در بدن خود  یماریب
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 درس دوم

 ما دیدر باز خرشفا 

 

به عنوان شفا به  خداوند حِیمس یسیرا ع یزیتمام تالشش را کرده است تا چ طانیبارز است که ش قتیحقیک  نیا

برای که او  دانیم یما م را پنهان کند. کرده است ، ایمه انیحیمس یبرا امشی،مرگ و قاز طریق  شیها زخمواسطه 

 ایافراد خاص است  یراخدا ب تیعمل حاکم کیمعتقدند که شفا  یاریبساما هنوز  کرده است، مهیا ما شفا رانجات 

 مختص دوره گذشته است . نکهیا

او شفا  یها زخمرا که از  قتیحق نی، اما ا میا رفتهیشد را پذ یما زخم یرا که او به خاطر خطاها قتیحق نیما ا

 هستند هیآ کیدر  هر دو نکهیا با میکن یرا انکار م میا افتهی

 یکه ما را سالمت یبیما لِه گشت؛ تأد یرهایما بدنش سوراخ شد، و به جهت تقص یهایآنکه به سبب نافرمان حال

 ۵۳:۵ ایاِشع.میابی یاو ما شفا م یبر او آمد، و به زخمها دیبخش

 

 عهد شامل شفاست. نیبا ما عهد دارد و ا خدا

  عهد با خدا

 

 قیعهد عت تایپولوژی دهد. یخدا به ما م نقشهاز  یقیعم نشیب در کالم خدا، سمبل ها یمعان ای تایپولوژیمطالعه 

از  لیاسرائ یبن ی.آزادآشکار می کندرا ی دهد انجام م دیدر عهد جداو که ی خداوند و کار حیمس یسیعشخص ،

 .بودما از اسارت گناه  دیبازخر یسرخ نوع یایمصر در حال عبور از در

 

 عهد

 خدا و قوم اوست. نیمطالعات ب نیر ااست که دافراد  ایدو گروه  نیو توافق الزام آور ب یقول جد کی عهد

 

بست و خود را به عنوان شفادهنده نشان رابا آنان  خدا عهد شفا  سرخ، یایاز در لییاسرا قوم  پس از عبور بالفاصله

 داد.
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اگر  د،یو آنچه را در نظر او درست است به جا آور دیگوش فرا ده تانیخداوند خدا یدقّت به صدا اگر به: »فرمود

را بدان دچار  انیرا که مصر ییهایماریاز ب کی چیه زیمن ن د،یاو را به جا آور ضیو تمام فرا دیاو توجه کن نیبه فرام

 ۱۵:۲6 خروج «شما هستم. ةدهندشفا هوهیمن  رایکردم بر شما نازل نخواهم کرد، ز

 

هستم که شما را  یمن خداوند"  ای" پزشک شما هستم ، خداوند من" این است که  یرافا به معنا هوهی یعبر اسم

 است."  دهد یم شفا 

 

 عهد خدا یاسام

 کند. یکه خودش را آشکار م یواجب الوجود یکننده خداست که به معنا دینام باز خر هوهی

 آن راهم عهدانش  یازهایدارد که به عنوان برآورده کننده تمام ن یا مرکب دو جزئی نیِدیباز خر اسمهفت  هوهی

 دهد. ینشان م

 

 شاماه  هوهی* 

 ستا"  آنجا" خداوند

 4۸:۳۵ الیحِزق «خواهد بود.‘ خداوند آنجاست’آن پس،  از

 

 شالوم  هوهی* 

 است "و سالمتی صلح" خداوند

خداوند بنا  یبرا یآنگاه جِدعون در آنجا مذبح« مرد. یبر تو باد! مترس؛ نخواه یسالمت»خداوند به او گفت:  یول

 6:۲۳-۲4a داوران .دیشالوم نام هوهیکرد و آن را 

 

 ه ارا  هوهی *

 است من " شبان" خداوند

 ۲۳:۱ مزمور نخواهم بود. زیچ چیشبان من است؛ محتاج به ه خداوند
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  رهیج هوهی* 

 کرد خواهد" ایمه" خداوند

رفته، قوچ را  میگرفتار شده بود. ابراه یا در بوته شیکه با شاخها دیرا د یسر بلند کرد و پشت سرش قوچ میابراه

خداوند فراهم خواهد ’آن مکان را  میکرد. پس ابراه میسوز تقد تمام یپسرش، چون قربان یگرفت و آن را به جا

 ۲۲:۱۳-۱4 شیدایپ «فراهم خواهد شد. ند،بر کوهِ خداو: »شود یگفته م زی. و تا امروز ندینام‘ کرد

 

  یسین هوهی* 

 است " ما رقیو ب روزیپ ، یهاد"  خداوند

۱۷:۱۲-۱۳, ۱ اما سوم ناتسدی گنس سپ ؛دش هتسخی ز هتفرگربیر سومی  و نوراه .تسشنب نآ رب وا و دنداهن خروج

تا غروب آفتاب استوار  یدستان موس سان نیاز آن سو دستانش را نگاه داشتند. بد یگریسو و د نیاز ا یکی زیحور ن

من است،  رقیساخت و آن را خداوند ب یمذبح یشد. سپس موس رهیچ قیبر لشکر عَمال ریبه دَمِ شمش وشَعیماند و 

 دینام

 

 نویصدق هوهی* 

 ستما " مطلق یکین" خداوند

 نیخواهد شد ا دهیکه بدان نام یبه سر خواهد برد؛ و نام تیدر امن لیو اسرائ افت،ینجات خواهد  هودایاو  امیا در

 ۲۳:6 ایاِرم ‘«ما. نیکی مطلق هوهی’است: 

 

 رافا  هوهی* 

 .دهد یم " شفا " که شما را یخداوند ایشما هستم، " پزشک  " خداوند من

 ۱۵:۲6b خروج شما هستم. ةشفادهند هوهیمن  رایز

 

من خداوند  "که  افتیتوان  ینم ییجا چیعهدش را لغو کرده باشد.در ه نیکه خدا ا مینیب یکالم نم یجا چیه در

من خداوند  ، دیگو ینمکالم  یجا چی.ه "دادم یبودم که قبال تو را شفا م یمن خداوند " ای، "پزشک تو بودم

 .کند یم ماریکه شما را بشما هستم او  یخدا

 ماست! ةبود،امروز هست و تا ابد خواهد بود.و او هنوز شفا دهند روزیکند.او همان است که د ینم رییهرگز تغ خدا
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 وعده شفا عهد

 است. قومش یکردن شفا ایمه یعهد خدا برا ةوعد ةرافا مکاشف هوهی

لذت  یاز سالمت قومآنقدر مورد قبول بود که تمام  لیاسرائ قوم رافا ،توسط هوهیگفته داود ،مکاشفه خدا به عنوان  به

 بردند.

 ۱۰۵:۳۷b مزمور نبود. فیضعهم  یکی شانیا لیقبا از

 

انجام  انیالو یها یقرار گرفت،توبه کردند،و قربان ریآنها تحت تاث یگناه کرد و سالمت لیاسرائ قومکه  یهنگام

و به می دهیم را بشارت  نجات لیهمه آنها ادامه داد.امروز همانطور که انج یرافا بودن برا هوهی،و خداوند به شد

  . میدار مارانیب ی،همان وعده را برا میده یم دیتعم خداوند حیمس یسیواسطه ع

 

 شفا  بازخرید کننده -ایاشع امیپ
 

جزء کتب  پنجاه و سه ، باب ایکردند اثبات کنند که اشع یسع یهودی ریغ یعبرزبان  محققانصدها سال ،  یبرا

بود که از  یتنها عهد ایکشف شدند ، کتاب اشع ۱۹4۷رام در سال مها در ق بهیکه کت ینبود. اما هنگام هودی یاصل

 شده است. افتیپنجاه و سوم  لاست که در فص خداوند یِسیکامل ع ییشگویشامل پ نیابتدا تا انتها کامل بود. ا

 

 خواهد داشت؟ مانیا یکس چه

 : نوشت اءیاشع

 ۵۳:۱a ایاِشع ما را باور کرده. امیپ یکس چه

 

آن را  میتوان ی. ما ممیانتخاب دار کی،  میکن یرا مطالعه م امیپ نیا یوقت "ما را باور کرده است؟ امیپ یچه کس"

 .عمل کنیم ای،شک داشته و بدون مزا امیدر پ میتوان یم ای،  میآن بهره مند شو یایو از مزا میباور کن
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 چقدر قدرتمند است؟ خدا

 

 ۵۳:۱b ایاِشع خداوند بر کِه مکشوف گشته است؟ یبازو

 

خداوند به قدرت  یخداوند بر آنها مکاشفه شده است.بازو یهستند که بازو یکنند ،کسان یرا باور م امیکه پ یکسان

ما  یقدرت خدا را برا اءیاشع من چقدر قدرتمند است؟ یکه خدا میاز خودمان بپرس دیشا او اشاره دارد. میعظ

 کند. یم فیتوص

 

آسمان  انیلشکر یو تمام د،یدستان من بود که آسمانها را گستران دم؛یرا ساختم و انسان را بر آن آفر نیکه زم منم

 4۵:۱۲ ایاِشعرا من فرمان دادم.

 

 : سدینو یاز دست و گوش خداوند م اءی،اشع سپس

 ۵۹:۱ ایاِشعتا نشنود. نیکه نجات ندهد، و نه گوش او سنگ ستیدست خداوند کوتاه ن هان

 

آشکار شد ،  جسمخدا که در  یعنی یسیقدرتمند است! با بازوها و دستان خود آسمانها را بلند کرد. ع اریبس خدا

او آشکار شده است و دست او کوتاه نشده است که امروز  یرا شفا داد. بازو ضانیدستان خود را بلند کرده و مر

 نتواند نجات و شفا بخشد.

 مکاشفه

همانطور که خواهند کرد  افتیدریعنی  خواهد کرد. افتیرا درموضوع  نی، مکاشفه کامل ا کنداین را باور هر که 

 شفا را مهیا نموده استعیسی مسیح خداوند برای گناهان ما جانش را داد به همان اندازه نیز برای ما 

خدا در روح ما.  قتیاز حق یناگهان یآگاه یعنیشود  یحاصل م یعیبه واسطه مکاشفه فراطب یدرک درون نیا

 .دیتوجه کن "مکشوف گشته است  "شود. به کلمه  یقدرت استدالل عقل ما حاصل نم قیمکاشفه از طر

 

 ۵۳:۱b ایاِشع؟گشته استخداوند بر کِه مکشوف  یبازو
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ما  یاز کالم خود را برا یکه خداوند بخش یمکتوب خدا است. هنگام کالم یبرا یونانیکلمه  "Logos"لوگوس 

 ایخدا  یکالم شخص یبرا یونانیکلمه  "Rhema"شود.  یم لیتبد "Rhema" مایر کیکند ، به  یمکاشفه م

 شود. یمکاشفه است که توسط روح القدس به روح ما گفته م

 

به  قتیحق کی،  "افتینور ادامه خواهد  "،  میدر حال تعمق کالم خدا هست ای میخوان یکالم خدا را م یوقت غالباً

خدا حاال  نیهمانگار !  یوا" :  میبزن ادیفر میشود. ممکن است دوست داشته باش یبه درک ما وارد م یطور ناگهان

 دهیکه قبالً هرگز آن را ند یاست که من به دنبالش بودم. پاسخ یپاسخ نی! امن قرار داد لیدر انج دیجد هیآ کی

 یشخص Rhema یمایر کیبه  لیتبد Logos لوگوس را در روح ما مکاشفه کرد. یقتیحاال حق نیهم خدا "بودم! 

 عیسیِرا که  ییدهد ،شفا یبه ما اجازه م مانیا نیشود،و ا یوارد روح ما م مانیما شده است.در آن لحظه ،ا یبرا

 .میاوریکرده بود را به دست ب ایمه مانیبرا قبالً خداوند

 

 ۱۰:۱۷ انیروم.شود یم سّریم حیکالم مس قیاز طر ام،یپ دنِیو شن ردیگ یسرچشمه م امیپ دنِیاز شن مانیا پس

 

 :میبرگرد اءیاشع امیپ به

او را   که  را از او بپوشانند و خوار شده هایرو  که  یکس  و مثل  دهید  غمها و رنج  مردود و صاحب  خوار و نزد مردمان

نمود. و ما او را از   حمل  شیما را بر خو  یو دردها  ما را بر خود گرفت  یها او غم به یقین 4.  میاوردین  حساب  به

  سبب  و به  ما مجروح  یرهایتقص  سبب  به  آنکه  و حال۵.  میبرد  مبتال گمان و  و مضروب  دهیکش  خدا زحمت  جانب

  گوسفندان  ما مثل  عیجم6.   میافتیاو ما شفا   یآمد و از زخمها  یما بر و  یسالمت  بی. و تأددیگرد  ما کوفته  گناهان

شد امّا   او مظلوم۷نهاد.    یما را برو  عیجم  گناه دبود و خداون  خود برگشته  راه  از ما به  یکیو هر  میبود  شده  گمراه

  اش برنده  نزد پشم  که  یو مانند گوسفند برند یم  ذبح  یبرا  که  یا بره  خود را نگشود. مثل  ، دهان نموده  اضعتو

  ۳:۵۳-۷ ایاِشع.خود را نگشود  دهان  همچنان  است  زبان یب

 

بدان  نی، ا Webster's دیکشنریاست؟ مطابق  یبه چه معن به یقینشود.  یآغاز م "به یقین"چهارم با کلمه  هیآ

 است: یمعن
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 قوت قلب  ای نانیاطم با* 

 طور حتم به* 

 شک بدون* 

 شبهه  بدون* 

 اًقطع* 

 شود. یاستفاده م یمحکم و قو باور کیعنوان  به* 

 

 مسیحِ خداوند یسیع رنج

 دهد. یبخش را به ما م نیاز ا یکتاب مقدس درک کاملتر Amplified ترجمه

  دهیکش  خدا زحمت  نمود. و ما او را از جانب  حمل  شیما را بر خو  یو دردها  ما را بر خود گرفت  یها او غم  به یقین

. و دیگرد  ما کوفته  گناهان  سبب  و به  ما مجروح  یرهایتقص  سبب  به  آنکه  و حال۵.  میبرد  و مبتال گمان  و مضروب

 ۵۳:4-۵ ایاِشع . میافتیاو ما شفا   یخمهااز زآمد و   یما بر و  یسالمت  بیتأد

 

ما را متحمل شده  یو دردها رنجما را متحمل شده است ، و  یشانی، ضعف و پر یماریاو ب  نیقیبه  "نوشت:  ایاشع

گناهان ما را متحمل شد ،  عیسیِ خداوندبخشد. همانطور که  یو قوت قلب را به ما م نانیاطم هیچند آ نیا "است.

الزم  گرید نیما را متحمل شد ، بنابرا یدردها و، مرض  یماری، او ب میآنها را حمل کن میستیما مجبور ن نیبنابرا

 .میآنها را تحمل کن ستین

 د؟یچه رنج کش یبرا عیسیِ خداوند ست؟یچ ایاشع امیپ

 یشانی، ضعف ، پر یماریب -ما  رنج* 

 درد -و اندوه ما  غم* 

 ما یها ینافرمان* 

 ما یو شرارت ها گناه* 

 و رفاه ما صلح* 

 و کامل شدن ما شفا* 
 

 "!میا افتهیشد ، شفا  جادیکه او بر بدنش ا ییها زخم، با   نیقیبه  "،  مییبگو میتوان یبا شجاعت م ما
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   نیهمچن میآنها را تحمل کن ستیالزم ن گریبرده است و د نیکه او گناهان ما را از ب میدان یکه مطمئناً م همانطور

 برده است. نیاز ب زی، مرض و درد ما را ن یماریکه او ب میدان یم

 

 ما به نیابت از عیسیِ خداوند

 

 ، او نه تنها گناهان مااز ما  ابتیبه نما را گرفت.  یما شد. او جا جایگزینما ، او  یبرا یسیخداوند ع دیکار بازخر در

 متحمل شد. زیگناه را ن جیرا متحمل شد ، بلکه نتا

همان که  م،یکن ستیز ییپارسا یو برا میریگناهان بم یبر دار حمل کرد، تا برا شیخودْ گناهان ما را در بدن خو او

 ۲:۲4پطرس ۱.دیا افتهیشفا  شیها به زخم

 

 خورده بود. انهیشود،تاز خکوبیم بیصل یبر رو عیسیِ خداونداز آنکه  قبل

 ۲۷:۲6b یمَتّ کِشند. بشیزده، سپرد تا بر صل انهیرا تاز یسیع

 

و  یماریما شد. او درد، ب جایگزینبدنش از پشت تکه پاره شده بود ،  کهی، او در حال انهیاز تاز یدرد و رنج ناش با

 مرض را تحمل کرد.

 یجسم جیکار، ما را از تحمل نتا نیا با ما نه تنها مجازات گناه ما را پرداخت کرد بلکه یبرا دشیبا کار بازخر او

 آزاد کرد. زیگناه ن

 

 دیاز باز خر یبخش -شفا

 :ساخت ایرا مهآیتم دو  نیا دیکامل باز خر مکاشفه
 

 ما . یبه عنوان ناج مسیحِ خداوند یسیبه ع مانیا قیاز طر یابد نجات* 

 به عنوان شفا دهنده. مسیحِ خداوند یسیبه ع مانیا قیجسم ما از طر یشفا* 

 

آمد  نیبه زم عیسیِ خداوند یانسان است . وقت یخدا برا دیاز باز خر یبخش مهم است که بدانند شفا، انیحیمس یبرا

بشر است که از  یهدف خدا برا نیما را پرداخت کرد. ا یشفا یبها نیگناهان ما را پرداخت کرد ، او همچن یو بها

 برخوردار شوند. - اتروح ، جسم و احساس -سالمت کامل 
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 افتیبه کالم خدا در مانیو آنها را با ا میاز آنها آگاه باش دی، با میتوشه، کامالً بهره مند شو نیما از ا نکهیا یبرا

 .میکن
 

 قابل احساسات در م مانیا
 

 

 احساسات یوابستگ

که شفا  یکس یما را برا مانیبه احساسات است. اگرچه احساسات، ا یشفا ، وابستگ افتیموانع در نیاز مهمتر یکی

  !دیگو یکه کالم چه م میبدان دیکالم خدا باشد. ما با دیشفا با یبرا مانیدهد، اما اساس ا یاست نشان م افتهی

 : میبرگرد اءیاشع به

 ۵۳:۱b ایاِشع خداوند بر کِه مکشوف گشته است؟ یبازو

 

 دارم؟ مانیبه کالم خدا ا ای.آمیپاسخ ده خودمان به آن یبرا دیاست که همه ما با یسوال نیا

 

 : ساختنش دارم یانتخاب برا کی

 خواهم داشت؟ مانیخدا ا حرفبه  یا  دارم؟ مانیدکتر ا یگزارشات پزشکبه  ایآ* 

 به آنچه خدا گفته و بر روحم آشکار شده باور دارم؟ ای اعتقاد خواهم داشت؟ و باورهای کلیسایی به سنت ها ایآ* 

 

نظر از  شود.صرف یدر روح ما شکوفا م مانیا م،یکن یم افتیخدا را در Rhema یمایر  که کالم یهنگام

می  مانیا گذشته مان ، اتیتجرب ای،احساسات،مان  ییسایکل یها و باورها رسم و رسوم دکتر، گزارشات پزشکی

 وضوحبه کالم خدا را به  مانیبه احساسات و ا مانیا نیتفاوت ب دیتوان یم ریز سهیمقا در. خدا را باوردارد امیو پ آید

 .دیمشاهده کن

 مانیبواسطه ا شفا

شفا را پس  میکن یبه کالم خدا عمل م نیز و  میباور دار ، ایم گرفته ادیما همانطور که  است. مانیا قیاز طر شفا

 : نوشت پولس. میکن یم افتیدر
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! یرو چیبه ه سازد؟ ینبودن آنها، امانت خدا را باطل م نیام ایگفت؟ آ دینبودند، چه با نیاز آنان ام یاگر برخ امّا

 ۳:۳-4a انیروم.انسانها دروغگو باشند ۀاگر هم یحت

 

 .است مانی،ا میدار ازیشفا ن افتیدر یاست.تمام آنچه برا شیوفادار است.او آماده انجام عهد شفا خدا

 

 !میا افتهیاو شفا  یواسطه زخم ها به* 

 !میافتیاو شفا  یواسطه زخم ها به* 

 

 !خدا گفته است رایام ز افتهی نجات* 

 .دارم مانیخدا ا امیام چون به پ افتهیام،اما نجات  افتهیکنم نجات  یاوقات احساس نم یگاه

 ۵:۱۳a وحنای۱ .دیدار مانیرا به شما نوشتم که به نام پسر خدا ا ها نیا

 

 !دیگو یام چون خدا م افتهیشفا * 

 .دارم مانیام ،چون به کالم خدا ا افتهیکه شفا  دانم یام،اما م افتهیکنم شفا  یاوقات احساس نم یگاه

 یکه ما را سالمت یبیما لِه گشت؛ تأد یرهایما بدنش سوراخ شد، و به جهت تقص یهایآنکه به سبب نافرمان حال

 ۵۳:۵ ایاِشع .میابی یاو ما شفا م یبر او آمد، و به زخمها دیبخش

 

.ما میکن افتیدر مانیرا که درست است با ا م،آنچهینیب یم ای میکن یبدون در نظر گرفتن آنچه که احساس م دیبا ما

 .ما را بدزدد یشفا گرانید یمانیا یب میاجازه ده دینبا

 

 : پرسند یم یبعض

 همه ما شفاست ،چرا تمام مردم شفا ندارند؟ یاراده خدا برا اگر* 

 

 :  میبپرس زین را نیا دیشا ما

 تمام مردم نجات ندارند؟ چرا م،یابیاراده خدا است که ما همه نجات ب اگر* 
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 : است نیهر دو سوال ا جواب

 .داشته باشند مانیا دیبا آنها* 

 

 .میکن یم افتیبه کالم خدا در مانیشفا را با ا نطوری.هممیکن یم افتیدر کالم خدا در مانیا لهینجات را به وس ما
 

  شفا قسمتی از باز خرید است -باور دارندرسوالن 
 

را  ضانیاست،همانطور که مر دشانیاز باز خر یداشتند که شفا قسمت مانیواضح است که آنان ا رسوالنِ عملکرداز 

 .نوشتند یمکاشفه خود را م یها امیدادند و پ یشفا م
 

 داشت مانیا یمت

 : داشت مانیا اءیاشع ینبوت امیبه پ یمت

را  مارانیب ۀرا نزدش آوردند و او با کالم خود ارواح را از آنان به در کرد و هم وزدگانیاز د یاریغروب، بس هنگام

ما را حمل  یهایماریما را برگرفت و ب یاو ضعفها»که:  ونددیپ قتیبه حق ینب یایاِشع ییشگویپ سان، نیشفا داد، تا بد

 ۱6:۸-۱۷ یمَتّ «.کرد

 

 یاز ما را شامل م کیامروز هر  "همه"تواند همه آنها را شفا دهد،و یاست که م یسیفقط با کار ع ۵۳:4 اءیاشع

 .شود

 

 داشت مانیا پطرس

 : داشت مانیا اءیاشع ینبوت امیبه پ پطرس

همان که  م،یکن ستیز ییپارسا یو برا میریگناهان بم یبر دار حمل کرد، تا برا شیخودْ گناهان ما را در بدن خو او

 ۲:۲4پطرس ۱.دیا افتهیشفا  شیبه زخمها

 

اینکه دنیا را عیسیِ خداوند قبل از  او همانند شفا داد نفر را نیکه پطرس اول یخدا را باور داشت ،هنگام امیپطرس پ

 عمل نمود کندترک 
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و راه  زیبرخ یناصر حِیمس یسی! به نام عدهم یامّا آنچه دارم به تو م ست،ین میمرا زر و س»گفت:  یپطرس به و امّا.

 ۳:6 اعمال «!برو

 .میداشته باش مانیبه درست بودن کالم خدا ا دیبا زیما ن ،فلج مانند مرد  درست

 

 خدا کالم

 داشت یشتریب نانیاطم* 

است که او بتواند حس  یزیدانست که کالم خدا مطمئن تر از هر چ یداشت،او م مانینه تنها به کالم خدا ا پطرس

 .تجربه کند ایکند 

 ۱:۱۹aپطرس ۲.دیبدان توجه کن کوستیکه ن میرا دار ایعالوه، کالمِ بس مطمئن انب به

 

 ماندگار شهیهم یبرا* 

 .است مانیها یحاال زنده و معتبر در زندگ نیدانست که کالم خدا زنده و ماندگار است .هم یم پطرس

 ۱:۲۳پطرس ۱ .است یکالم خدا که زنده و باق یعنی ،یرفانیبلکه تخم غ ینه از تخم فان د،یا افتهیتولد تازه  رایز

 

 دارم مانیا

 :مینیب یما واضح است که از کالم م یبرا

 ۲:۲4مطابق اول پطرس  میبود افتهیما شفا  اگر* 

  ۵۳:۵ اءیمطابق با اشع میبود افتهیشفا  اگر* 

 .ام افتهیمن شفا  پس* 

 

احساسم  ای ، نگاه من، یرهبران مذهب ، میها رسم و رسوماگر  یبه کالم خداست.حت مانیاست ا ازیآنچه که ن تمام

 .دیگو یمتفاوت م یزیچ
 

 کنم. افتیدر مانیرا با ا میشفا دیبا من* 

 کنم. مانمیشروع به صحبت و عمل ا دیمن با* 
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و  کنم. یم مانمیرا آشکار خواهم کرد.با شجاعت شروع به عمل ا مانیمن آن ا شود، یبنا م مانیا که یدر حال* 

 کنم. یم افتیرا در میشفا

و خدا را   کنم یم جست و خیز زنم، یم دمق زیمن ن روند. یم نیاز ب فوراً ای جیعالئم من به تدر ،فلج مانند مرد * 

 .دهم یجالل م

 

 آورد؟ یخواه مانیا ایآ

 داشت؟ یخواه مانیا اءیاشع امیبه پ ایآ

 .دیکن افتیرا در تانیشدن شفا نمایان دیتوان یحاال م نیاز خداست.هم افتیزمان در االن

 دهیو از شهادت رسوالن د اءینبوت اشع از به خاطر ما ، عیسیِ خداوند  رافا ،از رنج هوهی خدا ، یها از نام یکیاز  ما

 .است مانیها یزندگ یخدا برا نقشهاز  یبخش مهم شفا ، میا

 

 .میافتیاو شفا  یاز زخم ها : کنیدکالم خدا اعالم  کند، یاز آنچه جسم ما حس م نظر صرف

 د،یکند. با شجاعت اعالم کن یم نمایانشما را  یآشکارا شفا، مانیا مکاشفه در روح شما انجام شد، نکهیمحض ا به

 دیانجام ده دیتوانست یمنکه قبال  ی.کاردیبدن خود کن بررسیشجاعانه شروع به  یدیبا ام . افتمیاو شفا  یزخم ها از

 .دیکن تانیشدن شفا نمایان یخدا برا تمجیدو شروع به  دیکنحرکت  مانیعمل شجاعانه ا کیرا با 

نگاه  دیکه در بدن مان است نبا یاست که ما به عالئم نیدرس آموزش داده شد ا نیکه در ا یمکاشفه ا: توجه

 یزمان کی ای میابیاالن شفا ب نکهیا ی.به جامیافتیشفا  شیدو هزار سال پ بایکه ما تقر دیگو یکالم خدا م رایز میکن

ما اغلب با استفاده از  ،مطالعه  نیاست.در ا بدنمانحاال در حال آشکار شدن در  نیما هم یشفا قتیدر حق نده،یدر آ

شده و  دهیتواند به عنوان آشکارا به چشم د یم ی، تجلاشاره می کنیم  قتیحق نیبه ا "ما یشفا یتجل"کلمات 

 مکاشفه باشد. ایدرک 
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 درس دوم دوره کردن یبرا هایی پرسش
 

 چرا مهم است؟ با قومش در رابطه با شفا دارد؟ یخدا چه عهد( ۱

 

 

 

 

 ؟ دیرا به زبان خود شرح ده ۵۳ اءیمکاشفه شفا در اشع( ۲

 

 

 

 

 

که خدا چه نقشه  دیدار مانیا کالم خدا مطابقت نکند، قتیاگر عالئم در بدن شما با مکاشفه حق( ۳

 ؟شما در نظر دارد یبرا یعمل
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 درس سوم

نمونه ما عیسیِ خداوند  
  

 انسان آمد کیبه عنوان 

خود را به عنوان خدا کنار  مزایایآمد موقتاً  نیبه زم مسیحِ خداوند یسیکه ع ینکته مهم است که هنگام نیدرک ا

را که  یکار یعنیانجام داد  نیزم یکه او رو ی، پسر انسان آمد. هر کار)انسان دوم( گذاشته و به عنوان آدم آخر

امروز که  ماندارانیهمانند ا مسیحِ خداوند یسی. عرا انجام داد  انجام دهد ستیبا یآدم اول که در زمان خلقتش م

 .کرد عمل ایبا همان عطا قایدق روح القدس عمل کنند، یایدر عطا دیبا

 : انسان نوشت کیبه عنوان  مسیحِ خداوند یسیرسول در مورد آمدن ع پولس

 ۲:۷ انیپیلیدرآمد.ف انیبه شباهت آدم رفته،یکرد و ذات غالم پذ یخود را خال بلکه

 

 مسیحِ خداوند یسیمعجزه اول ع دو
 

 

 کردن آب به شراب لیتبد

 ! دیانجام ده دیگو یکه م هرچه

عیسیِ مادر  ، میمر نکهیآب به شراب بود ،بعد از ا لیتبد انجام داد، مسیحِ خداوند یسیکه ع یمعجزه ا نیاول

 .را به خدمتگزاران گفت یمهم اریسخنان بس میمر او گفت که شراب را تمام کرده اند، به ،خداوند

 ۲:۵b وحنای .دیبکن د،یچه به شما گو هر

از آن  عاًیخدا گوش کرده و سر یبه صدا دی، با مانیدر زندگ مسیحِ خداوند یسیتجربه کردن معجزات ع یبرا

امر به  نیا "!دی،انجام ده دیگو یهرچه که او م"رسد.  یچقدر احمقانه به نظر م نکهی، صرف نظر از ا میکن یرویپ

 .ما کار کند قیدهد تا از طر یروح القدس اجازه م
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آب و سپس بردن آن  دنیکردند و کوزه ها را با آب پر کرده و با کش یرویپ مسیحِ خداوند یسیاز ع خدمتکاران

شما شراب خوب را "، گفت:  دیبزرگ مجلس آن را چش یاز او ادامه دادند. وقت یرویبزرگ مجلس ، به پ شیپ

 ".دیداشته ا تاکنون نگه

بزرگ  شیبه آنها گفت که آب را بکشند و آن را ، پ عیسیِ خداوند یآنها آسان بود وقت یشک کردن برا چقدر

 !مشکل بودن آن کار،آن را انجام دادند با یمجلس ببرند . خدمتکاران نه تنها از اواطاعت کردند ، بلکه حت

 "!، انجام خواهم داد دیهرچه به من بگو"،  مییبگو دیبا زی، ما ن مانیها یتجربه معجزه در زندگ یبرا

 

 زاده پسر اشراف یشفا

 !بود مسیحِ خداوند یسیمعجزه ع نیدوم شفا،

 مانیا شیبرا دنیشن و د،یانجام داده بود را شن یدر عروس مسیحِ خداوند یسیرا که ع یزاده معجزه ا اشراف کی

 .دادشفا را در حال مرگش  مان،پسریا نیا جهیو در نت آورد.

 یبود که پسر انیاز دربار یکیجا که آب را شراب کرده بود. در آنجا  رفت، همان لیجل یبار به قانا گرید سپس

او شتافت و تمنا کرد که فرود  داریآمده است، به د لیبه جل هیهودیاز  یسیع دیدر کَفَرناحوم داشت. چون شن ماریب

.« دیآور ینم مانیا د،ینینب بیو عجا اتیتا آ»به او گفت:  یسیمرگ بود. ع ۀدر آستان رایو پسر او را شفا دهد، ز دیآ

آن مرد .« ماند یبرو؛ پسرت زنده م»به او گفت:  یسیع.« ایب رد،یاز آنکه فرزندم بم شیسرورم، پ»آن مرد گفت: 

پسرت زنده و »و به راه افتاد. هنوز در راه بود که خدمتکارانش به استقبال او آمده، گفتند:  رفتیرا پذ یسیکالم ع

 46:4-۵۱ وحنای«.تندرست است
 

را  مسیحِ خداوند یسیاو ع پسرش نا موفق بود. یشفا یبرا به روش خودش مسیحِ خداوند یسیع بیمرد در ترغ آن

 مانیگفته بود ا عیسیِ خداوندکه  یآنکه مرد به کالم یو پسرش را شفا دهد.در عوض،برا دیایالتماس کرد تا ب

 .کرد افتیرا در شیمعجزه شفا داشت،

 یخودشان برا روشرا به  مسیحِ خداوند یسیتالش کرده اند که ع راینتوانسته اند معجزه را تجربه کنند،ز یاریبس

به روش  یباور دارند اگر شخص خاص بر خداوند و کالمش باشد، مانشانیا نکهیا یکنند .به جا بیمعجزه شفا ترغ

 .ابندی یدعا کند شفا م شانیبرا یخاص
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 مسیحِ خداوند یسیع یاگر به صدا م،یمعجزات را تجربه کن میتوان یم زیما ن خدمتگزاران و آن اشراف زاده، مانند

 . میاطاعت کن را دیگو یما م ه بهو هرچه ک میداشته باش مانیا دیگو یکه م یگوش کرده ،به کالم

 

 یآمد برا عیسیِ خداوند

 

 شدن از هر اسارتآزاد 

از  چکدامیرا به مظلومان بدهد.ه یو آزاد رانیبا روح القدس مسح شد تا بشارت نجات را به اس مسیحِ خداوند یسیع

شفا و  یمسح روح القدس برا رایتواند اراده خدا باشد،ز یهرگز نم ضعفو  یماریاسارت ها ،از جمله اسارت ب

 .بود ییرها

و  رانیرا به اس ییرا بشارت دهم و مرا فرستاده تا رها رانیمرا مسح کرده تا فق رایخداوند بر من است، ز روح»

 4:۱۸ لوقابخشم، ییرا رها دگانیاعالم کنم، و ستمد انینایرا به ناب یینایب

 

 یغویهر  شکستن

  .کند یرا نبوت کرد که او مظلومان را آزاد م مسیحِ خداوند یسیخدمت ع اءیاشع

مظلومان را  ؟یرا باز کن وغی یو بندها ،ییرا بگشا یعدالت یب ریکه زنج ستین نیا پسندم یکه من م یا روزه ایآ»

 ۵۸:6 ایاِشع ؟یرا بشکن وغیو هر  ،یآزاد ساز

 

 طانیکردن کار ش نابود

 :بود نیآمد ا عیسیِ خداوندکه  یلیدل وحنا،یبا  مطابق

 ۳:۸b وحنای۱ .را باطل سازد سیابل یخدا ظهور کرد تا کارها پسر

 

 کامل  اتیحدادن 

 مسیحِ خداوند یسیقومش فراهم کرد.ع یکامل برا یزندگ کی مسیحِ خداوند یسی،ع طانیخراب کردن کار ش با

 :فرمود
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 ۱۰:۱۰b وحنای.مند شوند بهره یداشته باشند و از آن به فراوان اتیح شانیام تا ا آمده من

 

 

 شفای همه آن ها

 .آمدند را شفا داد ششیرا که پ یاست که او تمام آنان نیا مسیحِ خداوند یسیع یکتاب مقدس بر خدمت شفا دیتاک

 یشده برا فیاصطالح توص شوند. یم فیوجود دارد که نجات و شفا توص یکتاب مقدس اصطالحات خاص در

 .متولد شود دیاست که دوباره با یمانند اصطالح کس ردیشفا بگ دیکه با یکس

 

 : شفا یبرا   :    نجات یبرا

   همه*      همه* 

 هر*    هرکس* 

 

 ییها دیتاک یبر رو د،تمرکزیخوان یآنها را م کهیهمه است.درحال یدهند شفا برا یوجود دارند که نشان م یاتیآ

 : دیمانند هر و همه کن

 

 هر* 

 هرو  کرد یرا اعالم م یو بشارت پادشاه داد یم میآنها تعل یها سهیشهرها و روستاها گشته، در کن ۀدر هم یسیع

 ۹:۳۵ یمَتّ.دیبخش یرا شفا م یماریدرد و ب

 

 

 که  هر* 

شفا  کرد، یلمس م هر کهرا لمس کنند، و  شیردا ۀاجازه دهد تا فقط گوش کردند یاز او تمنا م آنها ۱4:۳6 یمَتّ.

 افتی یم

 

 همه* 
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را شفا  شانیا همهاو رفتند و او  یاز پ یاریبس ةامر آگاه شد، آن مکان را ترک گفت. امّا عد نیاز ا یسیع چون

 ۱۲:۱۵ یمَتّ دیبخش

 

 

 همه* 

را  مارانیب ۀهمرا نزدش آوردند و او با کالم خود ارواح را از آنان به در کرد و  وزدگانیاز د یاریغروب، بس هنگام

 ۸:۱6 یمَتّشفا داد،

 

 همه*

 6:۱۹ لوقا.دیبخش یرا شفا م همهکه  شد یصادر م یاز و ییروین رایاو را لمس کنند، ز دندیکوش یم همه مردم

 

 

 همه* 

 کوین یو کارها گشت یکه همه جا م یا القدس و قدرت مسح کرد، به گونه را با روح یناصر یسایچگونه خدا ع و

 ۱۰:۳۸ اعمال.از آن رو که خدا با او بود داد، یبودند، شفا م سیستم ابل ریآنان را که ز ۀهمو  کرد یم

 

 نکرده است رییتغ او

 . او هنوز و امروز همان است نکرده، رییتغ مسیحِ خداوند یسینوشت که ع انیکتاب عبران سندهینو

 ۱۳:۸ انیعبران.و امروز و تا ابد همان است روزید حیمس یسیع

 

را  شیشفا دیایبه نزد او ب مانیهر که با ا امروز هم شفا خواهد داد! داد، یبود، شفا م نیزم یبر رو که یاو هنگام اگر

 .کند یم افتیدر
 

 داد را یبزرگ تیمامورفرمان  عیسیِ خداوند

 

 ماتیتعل نیآخر
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 .مینام یم بزرگ تیرا مامور نی.ما ا را داد یانیپا میبه آسمان، او به ما تعل مسیحِ خداوند یسیقبل از صعود ع درست

 .ثبت کرده است ماندارانیبه ا را مسیحِ خداوند یسیسه کالم مهم ع مرقس

 

آوَرَد و  مانی. هر که ادیموعظه کن قیخال ۀو خبر خوش را به هم دیبه سرتاسر جهان برو»فرمود:  شانیبد آنگاه

خواهد  ماندارانیهمراه ا اتیآ نیمحکوم خواهد شد. و ا اورد،ین مانی. امّا هر که اافتینجات خواهد  رد،یگ دیتعم

خواهند  شانیتازه سخن خواهند گفت و مارها را با دستها یاخواهند کرد و به زبانه رونیرا ب وهایبود: به نام من د

خواهند نهاد و آنها شفا  مارانیو دستها بر ب د،یبه آنها نخواهد رس یکُشنده بنوشند، گزند یگرفت، و هر گاه زهر

 ستفرمود، به آسمان باال برده شد و به دست را شانیسخنان را بد نیوند پس از آنکه اخدا یسایع.« افتیخواهند 

 ۱۵:۱6-۱۹ مَرقُس.خدا بنشست

 

 .فرمان استیک بلکه  ستیبزرگ ن یشنهادیپ نیا

 

 نمونه ما عیسیِ خداوند

است مشکل دارند.آنها  مسیحِ خداوند یسینمونه شان ع نکهیدر هنگام خدمت شفا و معجزات با باور ا یاریبس

درست  نیااما  خدا بوده است به عنوان پسر یقدرت و لیبه دل مافوق طبیعی اتیتجل نیکنند که ا یاستدالل م

 .ستین

خود را به عنوان  مزایایاو به طور موقت  رایداشت ز تیصالح ما ، برای نمونه بودن یبرا منحصراً عیسیِ خداوند

وجود که  نیخدمت کند.با ا )آدم دوم ( به عنوان انسان و آدم آخر آمد تا نیزم یپسر خدا کنار گذاشت و به رو

  .و خدمت کرد یزندگ نیزم نیا یبه عنوان پسر انسان بر رو خدا بود، قتاًیهنوز حق

.خدمت او با قدرت گرفت دیرود اردن تعمروح القدس در  از یاو ثبت نشده بود تا زمان یدر زندگ یمعجزه ا چیه

و  یزندگ افتهیروح  دیتعم ماندارانیبه عنوان ا دیدرست همانطور که ما با  روح القدس انجام شد یعیفوق طب یایعطا

 .میخدمت کن

 روح القدس لهیبه وس مسح شده* 

 .بود مسح کردهفرمود که روح القدس او را  مسیحِ خداوند یسیع
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و  رانیرا به اس ییرا بشارت دهم و مرا فرستاده تا رها رانیمرا مسح کرده تا فق رایخداوند بر من است، ز روح»

 4:۱۸-۱۹ لوقا«.میبخشم، و سال لطف خداوند را اعالم نما ییرا رها دگانیاعالم کنم، و ستمد انینایرا به ناب یینایب

 

 

 یاصل ناحیه سه* 

 : شامل خداوندعیسیِ  خدمت

 میتعل -۱

 موعظه -۲

 یو آزاد شفا -۳

 

و هر  کرد یرا اعالم م یو بشارت پادشاه داد یم میآنها تعل یها سهیشهرها و روستاها گشته، در کن ۀدر هم یسیع

  ۹:۳۵ یمَتّ.دیبخش یرا شفا م یماریدرد و ب

 

 محدود* 

مختلف  یمردم در شهرها یازهایبه ن دنیرس شهر در آن زمان بود، ایروستا  کیمحدود به  عیسیِ خداوند خدمت

 .بفرستد ، محصول برداشت یکارگر برا خدا داد که دعا کنند که میممکن بود.او به شاگردان تعل ریاو غ یبرا

 

و درمانده  شانحالیپر شبان، یب یهمچون گوسفندان رایدلش بر حال آنان سوخت ز د،یچون انبوه جماعتها را د و

کارگران  دیمحصول فراوان است، امّا کارگر اندک. پس، از مالک محصول بخواه»بودند. پس به شاگردانش گفت: 

 ۳6:۹-۳۸ یمَتّ«.دروِ محصول خود بفرستد یبرا

 

 مامور کردنیز را  گرانید عیسیِ خداوند

 

 شاگردان
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 را انجام  یهمان خدمت ستیبا یشده بود.آنها م ری، به دوازده شاگرد تکث مسیحِ خداوند یسیع یعیفوق طب خدمت

 .به آنها نشان داده بود مسیحِ خداوند یسیدادند که ع یم

 

کنند و هر درد  رونیرا ب دیتا ارواح پل دیدوازده شاگردش را نزد خود فرا خواند و آنان را اقتدار بخش یسیع آنگاه

شده است.  کیآسمان نزد یکه پادشاه دیرا موعظه کن امیپ نیا د،یرو یکه م یرا شفا دهند. هنگام یماریو ب

به  د،یا افتهی گانی. به رادیکن رونیرا ب وهاید د،یساز اکرا پ هایجذام د،یمردگان را زنده کن د،یرا شفا ده مارانیب

 ۱:۱۰, ۷-۸ یمَتّ.دیهم بده گانیرا

 

 :دادندیانجام م دیکه شاگردان با یدیجد تیمامور

 بشارت* 

 مارانیب یشفا* 

 انیکردن جذام پاک* 

 کردن مردگان زنده* 

 هاویدو بیرون ریختن  اخراج* 

 

                 انجام داده بود انجام مسیحِ خداوند یسیکه ع یو دلسوز محبتو با همان  به رایگانکار را  نیا دیبا آنها

 .بود یم مسیحِ خداوند یسیمانند خدمت ع دیدادند.خدمت آنها با یم

 

 هفتاد نفر آن

 .هفتاد نفر را فرستاد مسیحِ خداوند یسیع شد، ادیاز آنکه آن دوازده نفر مامور شده و تجربه شان ز بعد

۱۰:۱, ۹ سپ د نت داتفه دنوادخ ،نآ زایرگ ن اریز عتیین پ ود هب ود ار اهنآ و دومرفیپاشیش  و رهش ره هب دوخ لوقا.

شده  کیخدا به شما نزد یپادشاه: ”دییو بگو دیآنجا را شفا ده مارانیجا داشت. ب فرستاد که قصد رفتن بدان یارید

 است
 

 :ستیبا ی،آن هفتاد نفر م نکرده بود رییتغ تیمامور

 را شفا دهند مارانیب* 
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 خدا را موعظه کنند یپادشاه بشارت* 

 

آن  یدوازده شاگردش و بعد در زندگ یدر ابتدا خود را در زندگ مسیحِ خداوند یسیدر حال گسترش بود.ع خدمت

ما در حال رشد بودند.از همه ا داشتند، یریادگی یبرا یادیز یزهایآنها هنوز چ . مطمئناًقرار داد نمونههفتاد نفر 

 .را تجربه کردند بزرگ یروزیو پ ی،آنها معجزات ،شاد جهیبودند.در نت مسیحِ خداوند یسیع عیمهمتر،آنها مط

 ۱۰:۱۷ لوقا«.کنند یهم به نام تو از ما اطاعت م وهاید یسرور ما، حت»بازگشتند و گفتند:  یهفتاد تن با شاد آن

 

 ماندارانیا تمام

مسیحِ  یسیکه تولد دوباره در نام ع یرا فرستاد.همه کسان ماندارانیا یتمام بزرگ، تیمامور میبا تعل عیسیِ خداوند

 .را دارند تیهمان مامور را دارند، خداوند

 

 ۱۵:۱6, ۱۷ هاگنآ دبیناش  :دومرف«ورب ناهج رساترس هبید مه هب ار شوخ ربخ وۀ لاخیق نک هظعومیدا و .ین مَرقُس

  تازه سخن خواهند گفت یخواهند کرد و به زبانها رونیرا ب وهایخواهد بود: به نام من د ماندارانیهمراه ا اتیآ

 

  د؟یرس انیشفا به پا ، که رسوالن مردند یهنگام ایآ

 دیبا ،امروزیو  یبعد ماندارانی.اهیرسوالن اول ینه فقط برا داشتند، مانیبود که ا ییآنها یبزرگ برا تیمامور ر،یخ

 .ادامه دهند ایبه دن دادن را شفا

 دیآنها با نطوریدهند و هم میخداوند را به عنوان نجات دهنده و شفا دهنده تعل حیمس یسیع دیبا یامروز ماندارانیا

 .خدمت شفا آشکار خواهد شد افتیبه در مانیا بیترت نیدهند و به هم میرا تعل قتیحق

 

 :فرستاده شده بودند تا ماندارانیا

 دیدهو بشارت  دیبرو* 

 دیکن رونیها را ب وید* 

 .دییزبان ها سخن بگو به* 

 دیبگذار مارانیب یدست بر رو* 
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دست گذاشته و  مارانیب یبر رو دیبا (نیو معلم شبانان ن،یمبشر ها، ینب رسوالن، فقط)نه  دارند مانیکه ا یکسان تمام

 .روزانه شان انجام دهند یانجام داد در زندگ مسیحِ خداوند یسیآنچه را که ع دیبا ماندارانیا تمام.شفا دهندآنها را 

خواهد کرد، و  کنم، یرا که من م ییکارها زیداشته باشد، او ن مانیآن که به من ا م،یگو یبه شما م ن،یآم ن،یآم»

 ۱4:۱۲ وحنای.روم یکه من نزد پدر م رایبزرگتر از آن خواهد کرد، ز ییکارها یحت

و  عجایبو کالم او را با  را پخش کنند و انتظار داشته باشند که خداوند با آنها کار کند، لیانج دیبا ماندارانیا تمام

 .دکن دییکه همراهش است تا یینشانه ها

 

که  یاتیو کالم خود را با آ کرد یعمل م شانیو خداوند با ا کردند، یرفته، در همه جا موعظه م رونیب شانیا پس

 ۱6:۲۰ مَرقُس.نمود یبود، ثابت م شانیهمراه ا

 

از شهر خود آغاز کرده  دیباشند.آنها بااو  شاهدان دیبا قدرت روح القدس پر شده اند، قیکه از طر یماندارانیا تمام

 .بروندنقاط جهان  و سپس به اقسا

و  هیهودی یو تمام میبود، در اورشل دیو شاهدان من خواه افتی دیقدرت خواه د،یالقدس بر شما آ چون روح امّا

 ۱:۸ اعمال«.نقاط جهان نیسامِرِه و تا دورتر

 

فرا خواهد  انیقومها باشد. آنگاه پا ۀهم یبرا یدر سرتاسر جهان اعالم خواهد شد تا شهادت یبشارت پادشاه نیا و

 ۲4:۱4 یمَتّ.دیرس

 

می باشد  زیشامل شفا ن یدیبازخر نیکند.ا دیبشر را باز خر یآمد تا تمام نیبه زم خدا، ،پسرمسیحِ خداوند یسیع

 یآموزش دادن شاگردان برا ندیخود شفا را آغاز کرد.سپس شروع به فرآ یدر خدمت شخص عیسیِ خداوند.

گمشده  یرا به جهان لیتا انج میمامور هست ماندارانیتا امروز ادامه دارد.ما به عنوان ا ندیفرآ نی.انمود خدمت بزرگ 

 .ادامه دهند انجام داد مسیحِ خداوند یسیکه ع ییبه همان کارها دیبا دارانمانیا همه  میو در حال مرگ انتقال ده
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 به شفا ادامه دادند هیاول یسایکل رهبران
 

به دادن خبر خوش  شاگردان ، ریخ به آسمان صعود کرد شفا دادن متوقف شد؟ مسیحِ خداوند یسیبعد از آنکه ع ایآ

 .مشاهده می کنیم و پولس را سپیلیف از پطرس، یینمونه ها نجایادامه دادند.در ا مارانیب یو شفا لیانج

 

 

 پطرس

 .افتیخداوند را برد و مرد لنگ شفا  حیمس یسینام ع پطرس

را که  یمرد چند، ی. در آن هنگام، تنرفتند یساعت روز که وقت دعا بود، به معبد م نیدر نهم وحنایپطرس و  یروز

تا از  گذاشتند ینام داشت م ‘بایز ةدرواز’معبد که  ةهر روز کنار آن درواز. آنها او را آوردند یلنگ مادرزاد بود، م

از  ند،یبه معبد درآ خواهند یکه م دیرا د وحنایصدقه بخواهد. چون او پطرس و  شدند، یکه وارد معبد م یمردم

نظر  شانیپس آن مرد بر ا« به ما بنگر!»چشم دوختند؛ پطرس گفت:  یبر و وحنایآنان صدقه خواست. پطرس و 

! دهم یامّا آنچه دارم به تو م ست،ین میمرا زر و س»گفت:  یبه او بدهند. امّا پطرس به و یزیانداخت و منتظر بود چ

. همان دم پاها و دیزانیسپس دست راست مرد را گرفت و او را برخ« و راه برو! زیبرخ یناصر حِیمس یسیبه نام ع

و خدا را  کنان زیبه راه افتاد. سپس جست و خ ستاده،یخود ا یاو قوّت گرفت و از جا جست و بر پاها یساقها

 ۱:۳-۸ اعمال.وارد معبد شد شانیبا ا ان،یگو حمد

 

 پسیلیف

که در سامره بودند موعظه کرد و  یخداوند را به آنان حیمس یسیع لیانج شد، لیمبشر انج پرستار،که بعداً پسیلیف

 .معجزات شفا انجام گرفت

 

مردم چون سخنان  یرا به مردم آنجا اعالم کرد. جماعتها حیسامِرِه رفت و مس یاز شهرها یکیبه  زین پُسیلیف

 رایگوش فرا دادند؛ ز گفت یدقّت به آنچه م به یهمگ دند،ید شد یرا که از او صادر م یاتیو آ دندیرا شن پُسیلیف

از مفلوجان و لنگان شفا  اریو شمار بس آمدند یم رونیب ،که بدانها گرفتار بودند یاریزنان از بس نعره دیارواح پل

 ۸:۸-۸ اعمال.آن شهر را فرا گرفت یمیعظ یرو شاد نی. از اافتندی یم
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 پولس

 .افتیرا به مرد فلج موعظه کرد و آن مرد شفا  مسیحِ خداوند یسیع لیرسول انج پولس

لنگ مادرزاد  رایرا حرکت دهد و هرگز راه نرفته بود، ز شیپاها توانست ینشسته بود که نم یامّا در لِستْره مرد و

دارد.  افتنیشفا  مانیکه ا دی. پولس بدو چشم دوخت و دداد یاو گوش فرا م گفت، یکه پولس سخن م یبود. هنگام

 ۸:۱4-۱۰ اعمال.آن مرد از جا جَست و به راه افتاد!« ستیخود راست با یبر پاها»بلند به او گفت:  یپس با صدا

 :شفا داد دیرا از تب و اسهال شد شخصی پولس

۸:۲۸-۹ زا اضق لبوپ ردپ ،یسو ب ِرتسب ردیرامی  اعد و تفر وا دزن سلوپ .تشاد لاهسا و بت و دوب هداتفا اعمال

و شفا  آمدند یبودند، م رهیکه در جز یمارانیب ریواقعه، سا نی. پس از ادیبخش شیکرده، دست بر او گذاشت و شفا

 .گرفتند یم

 

 .شفا داشتند خدمتِ هیگرفت که رهبران اول جهینت توانی فوق م اتیآ از

 
 

 کند یباز م لیها را به سمت بشارت انجدر شفا
 

 لیشخص به انج کی نکهیقبل از ا . باشد ینکرده اند م دایکه نجات پ یبه کسان لیبشارت انج یبرا یفرصت شفا

کند و  یتوجه فرد را جلب م شفا ، درد و اندوه ، یایدن نیدر ا .میابتدا توجه آنها را جلب کن دیبا دهد، واکنش نشان

 .کند یم تیاعتبار کالم خدا را تثب به سرعت ،
 

 مسیحِ خداوند یسیع امیق بعد از معجزه

نجات  یدر را برا ، معبد بایز ةمرد لنگ در درواز یشفا آغاز شد.معجزه شفا کی با ام،یبعد از ق یبشارت جلسه نیاول

 .پنج هزار نفر باز کرد
 

وارد  شانیبا ا ان،یگو و خدا را حمد کنان زیبه راه افتاد. سپس جست و خ ستاده،یخود ا یاز جا جست و بر پاها و

 یاز آن برا شیهمان است که پ افتندیو در دند،یمردم او را در حال راه رفتن و حمد گفتن خدا د ۀمعبد شد. هم

شدند.  رتیحبر او گذشته بود، غرق در تعجب و  نچهپس، از آ نشست؛ یمعبد م ‘یبایز ةدرواز’گرفتن صدقه کنار 
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 وانیا’در  زده رتیتمام جماعت ح شد، یو از آنان جدا نم رفت یم وحنایدر همان حال که آن مرد همراه پطرس و 

 ۸:۳-۱۱ اعمال.دندیدو شانیا یبه سو ‘مانیسل

 

 4:4 اعمال.دیآوردند و شمار مردان به حدود پنج هزار رس مانیبودند، ا دهیرا شن امیاز آنها که پ یاریبس امّا

 

 

 .میندازیب ینگاه وحنایبه اقدامات پطرس و  دییایب

 .اتفاق افتاد سایدادند که معجزه در خارج از کل یانجام م یعاد تیفعال کی آنها* 

 .شفا دادن بدست آوردند یشدند و با او صحبت کردند.آنها ابتکار عمل را برا یمتوجه مرد آنها* 

 .را گم نکردند یراه اصل ،  به پول ییابتدا یازهایآنها به خاطر ن* 

 .را ارائه کردند مسیحِ خداوند یسیکالم خدا و قدرت نام ع یعنیآنچه را که داشتند  آنها* 

 .با اقتدار سخن گفتند آنها* 
 

 نکرد رییتغ روش

  .ه استنکرد رییتغ ایبه دن بشارت دادن روش

 :خدمت کردبا موارد زیر  عیسیِ خداوند

 میتعل* 

 موعظه* 

 شفا* 

 

 ی :دوازده نفر فرستاده شدند برا آن

 موعظه* 

  شفا* 

 کردن پاک* 

 را زنده کردن مردگان* 

 را اخراج کردن ها وید* 
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 ی :هفتاد نفر فرستاده شدند برا آن

 مارانیب یشفا* 

 است آسمان آمده یکه پادشاه ندیآنان بگو به* 

 

 

 ی :برا شدیم مامور  ما

 میو بشارت ده میبرو* 

 میها را اخراج کن وید* 

  مییتازه سخن بگو یزبان ها به* 

 میبگذار ضانیمر یبر رو دست* 
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 درس سوم دوره کردن یبرا هایی پرسش
 

 م؟یریگ یم ادی یمهم یزهایچه چ مسیحِ خداوند یسیاز دو معجزه اول ع( ۱

 

 

 

 

 

 (دی)لطفا به خاطر بسپارست؟یمرقس داده شده است چ لیکه در انج یبزرگ ماموریت (۲

 

 

 

 

 

 چگونه باشد؟چرا؟ دیما با یچه بود؟برا ایبه دن بشارت دادن یبرا مسیحِ خداوند یسیروش ع( ۳
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 درس چهارم

 روح القدس و قدرت او

 

 پولس رسول نوشت :

 ۲:4 انیقرنت۱نشد، بلکه با برهانِ روح و قدرت، انیب مانهیحک یرایو وعظ من با کلمات گ امیو پ

 ست؟ی، اما آن قدرت چ میدار ازیکه او داشت را ن یهمان قدرت روح القدس زیما ن مسلما

 

  خداوند یسیع یقدرت شفا در زندگ
 

 

 ، آغاز شد. افتی دیاردن تعم روددر  نکهیخداوند بالفاصله بعد از ا یسیشدن قدرت روح القدس در خدمت ع دهید

کردند  یکه او را لمس م یبه شفا داشتند ، هنگام ازیکه ن یخداوند وجود داشت ، به بدن کسان یسیکه در ع یقدرت

 قدرت بود. نیاز ا یبرد ، نمونه ا یرنج م یزیکه دوازده سال از خونر یشد.داستان زن ی، منتقل م

 

 مرا لمس کرد؟ یکس چه

 ۀو هم دهیرنج فراوان کش ار،یبس بانِیبود. او تحت درمان طب یزیبود که دوازده سال دچار خونر یزن ان،یآن م در

 د،یخداوند شن یسیع ة، بدتر شده بود. پس چون دربار ابدیآنکه بهبود  یخود را خرج کرده بود؛ امّا به جا ییدارا

دست بزنم  شیبه ردا یاگر حت»با خود گفته بود:  رای. زردرا لمس ک یو یبه پشت سر او آمد و ردا تیجمع انیاز م

 یسیاست. ع افتهیاو قطع شد و در بدن خود احساس کرد از آن بال شفا  یزیدر همان دم خونر.« افتی، شفا خواهم 

 یچه کس: »دیگرداند و پرس یرو تیجمع انیاز او صادر شده است. پس در م ییرویکه ن افتیحالْ در خداوند در

چه ” ،یپرس یآنگاه م کنند؛ یکه مردم بر تو ازدحام م ینیب یم»شاگردان او پاسخ دادند: « کرد؟لمس  مرا ۀجام

کار را کرده است. پس آن زن که  نیا یچه کس ندیتا بب ستینگر یبه اطراف م یسیامّا ع«  “مرا لمس کرد؟ یکس

 یسیبه او گفت. ع یرا به تمام قتیو حق تاداف یسیع یبر او چه گذشته است، ترسان و لرزان آمده، به پا دانست یم

 ۲۵:۵-۳4مَرقُس «بال آزاد باش! نیتو را شفا داده است. به سالمت برو و از ا مانتیدخترم، ا»گفت:  یبه و

 و توقف کرده عیسیِ خداوند بود که باعث شد یو لمس کردن حقیقیشد کامال  یخداوند جار یسیکه از ع یقدرت

 مرا لمس کرد؟ یبپرسد ، چه کس
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 (dunamis) سیدونام قدرت

 

قدرت خداست.کلمه  یبه معن باشد یم "dunamis" یونانیزبان که در  "قدرت"،کلمه ترجمه شده  یس هیآ در

dunamis  یسیکلمات انگل رایز میکلمه آشنا هست نیدر واقع ما با ا است. یقدرت انفجار انگریب یونانیدر زبان  ،  

dynamic (پرانرژی)  ، dynamo(  و  )ژنراتورdynamite ( دینامیت یا منفجر شدن ) یسیشوند.ع یم گرفتهاز آن 

 رفته است. رونیاز او ب انفجاریکه قدرت  نستدا یخداوند م

 

 بارها استفاده شده است. یونانیکلمه  این

 4:۱4.لوقا دیچیپ یبازگشت و خبر او در سرتاسر آن نواح لیروح به جل یروینبه  یسیع

 

بود که با لمس  یقدرت قدرتمند و لمس شدن کیقدرت از او خارج شده است. نیدانست که ا یخداوند م یسیع

 کردن نقطه تماس بود. لمسکرده بود. دایکردن انتقال پ

 

 6:۱۹.لوقا دیبخش یکه همگان را شفا م شد یصادر م یاز و ییروین رای، ز او را لمس کنند دندیکوش یهمه م مردم

 

 دهد. یقدرت را شهادت م نیا وحنایخداوند آمد. یسیع یبر رو دیقدرت در هنگام تعم نیا

 

از آسمان فرود آمد و بر او قرار  یکه چون کبوتر دمید  روح را»شهادت داده ، گفت:  ییحی پس ۱:۳۲وحنای

  گرفت.

 

 مختلف یها مسح

 میموعظه و تعل یبرا یکرد.به عنوان مثال او مسح متفاوت یمختلف عمل م یخداوند در قدرت روح با مسح ها یسیع

 داشت. مارانیب یو شفا وهایکردن د رونیو ب

 را داشت.  مارانیب یو مسح شفا داد، یم میخداوند تعل یسیکه ع مینیب یرا م یزمان لوقا، در

 میاز اورشل زیو ن هیهودیو  لیجل یشهرها ۀاز هم عتیو معلمان شر انیسیو فَر داد یم میتعل یسیاز روزها ع یروز

 ۵:۱۷با او بود.لوقا  مارانیب یشفا یآمده و نشسته بودند، و قدرت خداوند برا
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 دیبا خداوند ، یسیمانند ع همچنین.ما میمختلف را استفاده کن یکه در هر لحظه، مسح ها میریبگ ادی دیبا زین ما

 .میشو تیتوسط روح خدا هدا

 

 ندیب یکه م ییکرد مگر کارها تواند ینم یکه پسر از خود کار میگو یبه شما م ن،یآم ن،یآم»بود:  نیچن یسیع پاسخ

 ۵:۱۹ وحنای.کند یم زیپسر ن کند، یهر چه پدر م رایز دهد؛ یپدرش انجام م

 

 رسول و قدرت شفا پولس

 

 dunamis سیدونام قدرت

 یپولس درباره آشکار شدن روح و قدرت ، در خدمتش نوشت ، برا که ی، هنگام dunamis سیدونام یونانی کلمه

 قدرت استفاده شده بود.

 

 ۲:4 انیقرنت۱،قدرتنشد، بلکه با برهانِ روح و  انیب مانهیحک یرایو وعظ من با کلمات گ امیپ و

 

القدس روح  dunamis سیبا قدرت دونام یعنیکرد ،  یخداوند خدمت م یسیکه ع یرسول در همان قدرت پولس

 خدمت کرد.

روح القدس در خدمت پولس  dunamis سیدر کتاب اعمال از آشکار شدن قدرت دونام یاریبس یها نمونه

 .مینیب یم پارچه ایدستمال  قیقدرت از طر نیانتقال ا یگذاشت و حت یم ضانیکه دست خود را بر مر یهنگام

 

را که با  ییشبندهایها و پ که مردم دستمال یا به گونه ساخت، یالعاده ظاهر م به دست پولس معجزات خارق خدا

 رونیب شانیاز ا دیو ارواح پل افتی یآنها بهبود م یماریو ب بردند، یم مارانیب یبود برا افتهیبدن او تماس 

 ۱۹:۱۱-۱۲.اعمال رفت یم

 ما نمونه

 

 .میریبگ ادیرا  یاریبس یزهایچ میتوان ینمونه ، م نیا از

 پارچه منتقل شود. قیتواند از طر یو ملموس است.م یواقع اریخدا بس یشفا قدرت* 
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پولس  شیپ نمی توانست ماریب ایبرود ،  ماریب شیتوانست پ یکه پولس رسول نمبود   یخدمت ، هنگام روشِ نیا* 

 استفاده شد. دیایب

 بود. مانیآزاد شدن ا ینقطه تماس برا پارچه* 

 آنها گذاشته است. یرا داشت که انگار پولس شخصا آمده و دستان خود را بر رو یریتاث همان* 

 خدا ، خدمت کرد. یشفا انفجاریِپولس با قدرت * 

 

، شفا را  مانیتوسط امردم اش داشت و  یروح القدس را در زندگ یخداوند قدرت شفا یسی، مانند ع پولس

 کردند. افتیدر

 

 ماندارانیروح ا دیشفا در تعم قدرت

 

 میقدرت دار ما

قدرت  نیکه ا دانم یم خداوند بود ! یسیدر دست ع انفجاریقدرت  نیدانم که ا ی، من م ندیگوی م یاریبس

 یمعمول مانداریا کیامروز به من دارد؟ من فقط  یچه ارتباط نیاما ا در دستان پولس رسول بزرگ بود! انفجاری

 من آشکار شود؟ خدمتمن و  یقدرت در زندگ نیتوانم انتظار داشته باشم که ا یهستم.چگونه م

 .میخداوند که درکتاب اعمال ثبت شده است ، بپرداز یسیبه سخنان ع دییایب سواالت، قبیل نیپاسخ به ا در

 

و  هیهودی یو تمام میبود، در اورشل دیو شاهدان من خواه افتی دیقدرت خواه د،یالقدس بر شما آ چون روح امّا

 ۱:۸ اعمال«نقاط جهان. نیسامِرِه و تا دورتر

 

خداوند و پولس به کار رفته  یسیقدرت شفا در ع فیاست ، که در توص dunamis سیهمان کلمه قدرت دونام نیا

  که در آنها بوده است. میرا در خود دار انفجاری، همان قدرت  افتهیروح  دیتعم ماندارانیاست.به عنوان ا

و  شود یجار گرانیقدرت شفا به د میاجازه ده دیاز ما آزاد شود و با دیبا سیشاهدان ، قدرت دونام به عنوان

بود  میخواه یکند ، ما شاهدان موثر یم دییتا مارانیب یما با خدمت شفا قیهمانطور که خداوند کالم خود را از طر

 .برسانیم نینقاط کره زم نی، سامره و دورتر هیهودی،  میرا به اورشل لیکه انج
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 میعظ قدرت

 

 .میداشته باش یمیقدرت عظ دیبا میشاهدان او باش نکهیا یکه در کتاب اعمال ذکر شد ، برا همانطور

 

 شانیا یبر همگ میعظ یضیو ف دادند یشهادت م یسیخداوندْ ع زیبه رستاخ میعظ ییروینبا  رسوالن 4:۳۳اعمال 

 بود.

 

 6:۸.اعمال آورد یقوم به ظهور م انیدر م میعظ اتیبود و معجزات و آ قدرتو  ضیپر از ف فانیاست

 

 ما و بواسطه ما ،توسط روح القدس است که درون ما ساکن است . یبرا میعظ یانجام کارها یخداوند برا ییتوانا

 

 میعظ بی نهایت قدرت

بفرستد.اگر خدا به  شانیبرا یشتریبارها و بارها از خدا خواسته اند تا قدرت ب افتهیروح  دیتعم ماندارانیاز ا یاریبس

.ما در می شدیماحتماال منفجر ما  بفرستد، میکرده ا افتیاز آنچه قبال در شتریب یآن درخواست پاسخ داده و قدرت

    در حال حرکت  یتینامیبمب د کیاز ما  کیهر .میدار راکند  یکه درون ما کار م انفجاریحال حاضر قدرت 

 !می باشیم

 

تصور  ای میفزونتر از هرآنچه بخواه تینها یکه در ما فعال است، ب رویآن ن ۀلیبه وس تواند یباد بر او که م جالل

 ۳:۲۰ انیاَفِسسعمل کند. م،یکن

 

ساکن در  روح القدسِ قیکه از طر یی، قدرت شفا مانی، خودمان با ا نکهیا یبه جا شفا افتیدر یما برا غالباً

 .را به ما بدهد ازمانیمورد ن یبا فرستادن قدرتش از باال شفا میخواه یاز خدا م .میکن افتیدر درونمان

 

 جریان داشته باشد بگذار

 

آب زنده روان خواهد  یاز بطن او نهرها د،یگو یگونه که کتاب م آوَرَد، همان مانیکه به من ا هر ۷:۳۸ وحنای

 «شد.
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 دیکه تعم یو از هنگام میو پولس رسول را دار حیمس یسیشود.ما همان قدرت ع یقائل نم تبعیضافراد  نیب خدا

 شفا ، قدرت روح القدس است. قدرتِ درون ماست. آن قدرت ، گیریم یروح القدس م

 

 یساز شفاف

که از قدرت درون  یدهند.هنگان یم میدرباره قدرت درون که مرتبط به روح انسان است تعل نیدروغ انیاز اد یبرخ

       خداوند شفا یسیرا با قدرت نام ع گرانید ایو خودمان  میزن ی، درباره روح القدس حرف م میکن یصحبت م

 میتوان ینم یکار چیخداوند ،ه یسینام ع قتداربدون ا ایدر خودمان ، بدون ساکن شدن روح القدس ما .میده یم

 .میانجام ده

 

 قدرت روح القدس افتیدر

 

 داده شده است. ماندارانیبود که به تمام ا وعده ایبا روح القدس  دیتعم

 

که از  دیپدر باش ةبلکه منتظر آن وعد د،یرا ترک مکن میاورشل»امر فرمود که:  شانیصرف غذا بد نیبار در ح کی

 دیالقدس تعم نخواهد گذشت که شما با روح شیب یامّا چند روز داد، یم دیبا آب تعم ییحی رای. زدیا دهیمن شن

 ۱:4-۵ اعمال.«افتی دیخواه

 

، نشانه  عجایب قیکه کالم خدا را از طر یکردند تا شاهد او باشند.قدرت یم افتیقدرت را در ستیبا یم ماندارانیا

 کرد. یم دییها و معجزات شفا تا

 

و  هیهودی یو تمام میبود، در اورشل دیو شاهدان من خواه افتی دیقدرت خواه د،یالقدس بر شما آ چون روح امّا

 ۱:۸ اعمال«نقاط جهان. نیسامِرِه و تا دورتر

 

 انیهودی

روح القدس را  دیتعم که یهنگام کاستیقدرت را در روز پنط نیبودند که ا یکسان نی، اول میدر اورشل ماندارانیا

 کردند . افتیگرفتند ، در
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از  یوزش تندباد یهمچون صدا ییجا جمع بودند که ناگاه صدا کیدر  کدلیهمه  د،یفرا رس کاستیروز پِنت چون

 یها همچون زبانه دندید ییها پر کرد. آنگاه، زبانه یرا که در آن نشسته بودند، به تمام یا آسمان آمد و خانه

 شانیگونه که روح بد القدس پُر گشتند و آن قرار گرفت. سپس همه از روح شانیاز ا کیشد و بر هر  میآتش که تقس

 ۲:۱-4 اعمالسخن گفتن آغاز کردند. گرید یبه زبانها د،یبخش یقدرت تکلّم م

 

 انیسامر

 کردند. افتیقدرت را در نیا انیسامر سپس

 

را نزد آنان فرستادند.  وحنایپطرس و  اند، رفتهیکالم خدا را پذ انیآگاه شدند که سامِر میرسوالن در اورشل چون

نازل نشده  شانیاز ا کی چیهنوز بر ه رایز ابند،یالقدس را ب دعا کردند تا روح شانیا یآن دو به سامِرِه آمده، برا

بر آنان نهادند و  خود را یدستها وحنایبودند و بس. پس پطرس و  افتهی دیخداوند تعم یسایبود، بلکه تنها به نام ع

 ۸:۱4-۱۷ اعمال.افتندیالقدس را  روح شانیا

 

 انیهودی ریغ

 

 کردند. افتیقدرت را در نیبودند که ا یانیهودی ریغ نی، اول هیصریق انیهودی ریغ

 

 ماندارانِیاز ا ینازل شد. شمار دند،یشن یرا م امیآنان که پ ۀالقدس بر هم که روح گفت یهنوز سخن م پطرس

است، در  ختهیفرو ر زین انیهودیریبر غ یالقدس حت روح دندیکه همراه پطرس آمده بودند، چون د نژاد یهودی

 ۱۰:44-46a اعمال.ندیستا یو خدا را م ندیگو یسخن م ریغ یبه زبانها شانیکه ا دندیشن رایافتادند. ز رتیح

 

 کردند . افتیقدرت را در نیافسس ا ماندارانیا سپس

 

که  میا دهینشن یما حت»گفتند:  «د؟یافتیالقدس را  ، روح دیآورد مانیکه ا یهنگام ایآ: »دیپرس شانیاز ا و

 ،ییحی دیتعم»پولس گفت: .« ییحی دیتعم»گفتند:  «د؟یافتی یدیپس چه تعم»گفت:  شانیبه ا« القدس هست. روح

 دند،یرا شن نیچون ا.« یسیبه ع یعنی اورند،یب مانیا آمد یبه آن که پس از او م گفت یتوبه بود. او به قوم م دِیتعم
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 یا آمد، به گونه شانیالقدس بر ا که پولس دست بر آنان نهاد، روح یگرفتند. و هنگام دیتعم یسیدر نام خداوندْ ع

 ۱۹:۲-6 اعمالسخن گفتند و نبوّت کردند. ریغ یکه به زبانها

 

 کردن در قدرت خدمت

 

 یخاک ظروف

 

معجزه آسا تنها با  ی.شفامیداده ا یروح القدس را در خود جا نهی( گنجیخاک ی)گلدان هایبه عنوان ظروف خاک ما

 ، بلکه با قدرت خدا درون ما. انجام نمی شودقدرت ما 

 

العاده از خداست نه  قدرت خارق نیتا آشکار باشد که ا م،یدار یخاک یرا در ظروف نهیگنج نیا امّا 4:۷ انیقرنت۲

 از ما.

 

را از  لیآگاه سازم، و اسرائ انشیرا از عِص عقوبیتا  ؛ییام، از انصاف و توانا من به روح خداوند از قوّت پر گشته اما

 ۳:۸ کاهیمگناهش.

 

 شده از روح القدس پر

قدرت خودمان شکست  با رایز میشفا خدمت کن یایتا در عطا میو از او پر شو تیتوسط روح القدس هدا دیبا ما

 خورد. میخواه

 

است کالم خداوند به زروبابِل: نه به قدرت و نه به قوّت، بلکه به روح من؛ خداوند لشکرها  نیا»مرا گفت:  آنگاه

 4:6 ای.زکردیفرما یم

 

 امیق قدرت

خداوند را از  یسیاست که ع یشود ، همان قدرت یم یجار ماندارانیا قیروح القدس که از طر یقدرت شفا نیا

 .دیزانیمرگ بر خ
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مقتدر  یرویقدرت، برخاسته از عملِ ن نی. ادیآگاه شو م،یدار مانیاو نسبت به ما که ا میعظ تینها یاز قدرت ب و

به دست  ،یآسمان یهایو در جا دیزانیبه کار گرفت، آن هنگام که او را از مردگان برخ حیخداست که آن را در مس

 ۱:۱۹-۲۰ انید،اَفِسسیراست خود نشان

 

 

 شانیا یبر همگ میعظ یضیو ف دادند یشهادت م یسیخداوندْ ع زیبه رستاخ میعظ ییرویبا ن رسوالن 4:۳۳اعمال 

 بود.

 

 مانیسل وانیدر ا کدلی یهمگ ماندارانیو ا دیرس یقوم به ظهور م انیبه دست رسوالن در م اریو معجزات بس اتیآ

 ۵:۱۲.اعمال آمدند یگرد م

 

 کند یم دییرا تا کالم

رسول  پولس .را نشان می دهد  هیاول ماندارانیروح و قدرت خدا در خدمت ا شیاز نما ییها تیاعمال ، روا کتاب

 گفت :

 ،یشما نه بر حکمت بشر مانینشد، بلکه با برهانِ روح و قدرت، تا ا انیب مانهیحک یرایو وعظ من با کلمات گ امیپ و

 ۲:4-۵ انیقرنت۱باشد. یبلکه بر قدرت خدا مبتن

 

با  گرانید یمنطق بیدر استدالل و ترغ یو ییتوانا لیاو به دل یو هم در موعظه ها میخدمت پولس هم در تعل ریتاث

آشکار شدن فوق العاده قدرت خدا در درون او بود.او آن را به  لیاو در خدمت به دل یینبوده است.کارا یخرد انسان

 .دداشتند ، آزاد کر یبه شفا و آزاد ازیکه ن یبدن آنان

 آوردند. مانیشد و مردم ا دییقدرتمند تا اعمال و عجایب نیا قیکه توسط پولس موعظه شد از طر لیانج کالم

 

 

که  یاتیو کالم خود را با آ کرد یعمل م شانیو خداوند با ا کردند، یرفته، در همه جا موعظه م رونیب شانیا پس

 ۱6:۲۰.مَرقُس نمود یبود، ثابت م شانیهمراه ا
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 قدرت انکار

 میبد تعل ای و میتعل یبه نادرست رایکنند ، ز یشان تجربه نم یقدرت خدا را در زندگ انیحیاز مس یاریبس امروزه

 کنند. یقدرت روح القدس را انکار م ایگرفته اند ، و 

 

 ۳:۵a موتائوسیت۲را دارند، منکر قدرت آن خواهند بود.  ینداریهرچند صورتِ ظاهرِ د و

 

 ما یبرا

 ای مانیبا کمبود ا فقط ما ما آمد. یروح القدس رو دیتعم قیخداوند و رسوالن بود از طر یسیکه در ع یقدرت همان

 .میا افتهی.ما از باال قوت  میشو یم محدود میانجام ده میتوان یکه م یانجام کار یتعهدمان به او ، برا

 

 روح القدس تیهدا
 

 شد تیپدر هدا لهیخداوند به وس یسیع
 

از اوقات  یاریحال ، بس نیشود.با ا یخداوند انجام م یسیبه ع مانیا لهیبا قدرت روح القدس و به وس شهیهم شفا

 کرد. میموضوع را در درس بعد مطالعه خواه نیکنند.ما ا ینم افتیمختلف قدرت شفا را در لیمردم به دال

 ، دیدکه خداوند فرمود که او هر آنچه را  یسیرا شفا داد.اما ع "تعدادهر "و  "هر کس "و  "همه"خداوند  یسیع

  .انجام دادرا  همان دهد یپدر انجام م

 

 ندیب یکه م ییکرد مگر کارها تواند ینم یکه پسر از خود کار میگو یبه شما م ن،یآم ن،یآم»بود:  نیچن یسیع پاسخ

 کند یو هرآنچه م دارد یپدر، پسر را دوست م رای. زکند یم زیپسر ن کند، یهر چه پدر م رایز دهد؛ یپدرش انجام م

کرد،  توانم ینم یمن از خود کار .دییتا به شگفت آ اندیخواهد نما وبه ا زین نیبزرگتر از ا یو کارها اندینما یبه او م

بلکه  ،ستمیخواست خود نانجام  یدر پ رایمن عادالنه است، ز یو داور کنم یم یداور شنوم یبلکه بنا بر آنچه م

 ۱۹:۵-۲۰, ۳۰ وحنایخود را خواهانم. ةفرستند ةانجام اراد

 

 .ی، بلکه اراده پدر آسمان ستیخداوند فرمود که او به دنبال اراده خود ن یسی، ع یس هیآ در
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 شد تیبه واسطه روح القدس هدا خداوند یسیع

 

 یاریبس ریداد ، توسط روح القدس پر شده بود.در مثال ز یخداوند شفا م یسیع که یکه هنگام مینیب ی، م وحنای در

خداوند به روح القدس حساس بود ، به سمت مرد  یسیحال ، از آنجا که ع نیبه شفا داشتند.با ا ازیبوده اند که ن

 شد. تیهدا یخاص

است  یحوض‘ گوسفند ةدرواز’در کنار  م،یرفت. در اورشل میبه اورشل هود،ی ادیاز اع یکی یبرا یسیبعد، ع یچند

همچون کوران،  الن،یاز عل اریبس یدارد. در آنها گروه وانیو پنج ا ندیگو ‘حِسْدا تیبِ’آن را  انیکه در زبان عبران

از جانب خداوند نازل  یا فرشته یهر از گاه رای.[ ] زد]و منتظر حرکت آب بودن دندیخواب یشالن و مفلوجان م

که داشت شفا  یاز هر مرض شد، یکه پس از جنبش آب وارد حوض م یکس نیاوّل داد؛ یو آب را حرکت م شد یم

و  دید دهیاو را در آنجا خواب یسیبود. چون ع رینگیو هشت سال زم یبود که س یمرد ان،ی.[ در آن مافتی یم

 لیمرد عل «؟یابیسالمت خود را باز یخواه یم ایآ: »دیحال دچار است، از او پرس نیاست بد یریکه د افتیدر

ه آنجا مرا به درون حوض بَرَد، و تا خود را ب د،یآ یرا ندارم که چون آب به حرکت م یسرورم، کس»گفت: 

آن مرد « و راه برو. ریرگبستر خود را ب ز،یبرخ»به او گفت:  یسیع« از من داخل شده است. شیپ یگرید رسانم، یم

  ۵:۱-۹ وحنایو بستر خود را برگرفته، راه رفتن آغاز کرد. آن روز، شَبّات بود. افتیدر همان دم سالمت خود را باز

 

 آزاد شد مانیا لهیشفا به وس قدرت
 

       ام تجربه یرا در زندگ یشتریرا دارم ، چرا معجزات ب انفجاریقدرت  نیاند ، اگر من تمام ا دهیپرس یاریبس

را به  مانمانیکه چگونه ا میریبگ ادی دی.ما بامیریبگ ادیشدن توسط روح القدس را  تیچگونه هدا دیما با ام؟ نکرده

 شود. یجار مارانیبتواند در بدن ب انفجاری، تا قدرت  میندازیکار ب

 

 مانیا چیسوئ

 

ی تولید .برق ولتاژ باال افتی یامروز یها و ساختمانهابرق در شهر یها ستمیدر س توان یامر را م نیاز ا یا نمونه

.از آنجا ابدی یم انیبه ترانسفورماتورها جر ضخیم یها کابل قی( از طرنامیقدرتمند )د ی، توسط ژنراتورها شده
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 ییچراغ ها در جا تیشود و در نها یم تیها هدا اناز ساختم یاریشود که به بس یم عیتوز گرید یها کابلتوسط 

 شوند. یروشن م میکه هست

 

را روشن کرده و  چیسوئ یکامل نشست مگر آنکه کس یکیتوان در تار یدر اطرافمان ، م برق با آن همه قدرت یحت

 یشفا دیخداوند کل یسیع است. چیمانند همان سوئ مانیاتاق را پر کند .ا ، شود تا نور یاجازه دهد که برق جار

 مکاشفه کرده بود شیآن زن را برا یزیمعجزه وار خونر

 

 ۵:۳4مَرقُس «بال آزاد باش! نیتو را شفا داده است. به سالمت برو و از ا مانتیدخترم، ا»گفت:  یبه و یسیع

 

 شود. یخداوند را آزاد کرد تا در بدن او جار یسیدر ع انفجاریاو بود که قدرت  مانیا نیا

 ازیباشد که به شفا ن یکس مانیتواند ا یم نی.اابدی انیدهد قدرت خدا جر یاست که اجازه م یچیسوئ شهیهم مانیا

 که خدمت شفا دارد. یشخص مانیا ایکه با او هستند  گرانید مانیدارد ، ا

 

 دیآ یم مانیا

 

 می گردیم :و فعال شدنش ، به داستان آن زن بر  مانیآمدن ا یدرک چگونگ یبرا

 ۵:۲۷را لمس کرد.مَرقُس  یو یبه پشت سر او آمد و ردا تیجمع انیاز م د،یشن یسیع ةچون دربار پس

 

 دنیبا شن شهیهم مانیشد.ا لیتبد مانیبه ا دنی، آن شن دیخداوند شن یسیاز ع  یشد که وقت یآن زن مساله ا یزیخونر

 همراه است.

 

 ۱۰:۱۷ انی.رومشود یم سّریم حیکالم مس قیاز طر ام،یپ دنِیو شن ردیگ یسرچشمه م امیپ دنِیاز شن مانیا پس

 

 یمکاشفه شخص کی دیزن با نی، ابا آن همه موانع روبرو بود ، اما از پشتکار خود دست برنداشت نکهیزن با ا نیا

 .بودخداوند و قدرت کار معجزه او داشته  یسیدرباره ع

 مانیا اما شد. یحاال پولش رفته و حالش بدتر م برگشته بود. دیام رفته بود و هر بار نا گریپزشک به پزشک د کی از

کرده بودند  یخانواده او سع دیخداوند آمد.شا یسیع شی، او خانه را ترک کرده و به پ ه بودبه روحش وارد شد



63 
 

       ،  دید یاو را م یرهبر مذهب کیبود و اگر  یزن نجس م کی، او  عتیمطابق با شر رای، ز رندیاو را بگ یجلو

 توانست او را سنگسار کند. یم

شده بود ، خود را به درون  فیضع اریکه بس یطیدر شرا یقابل توقف شد.او حت ریوارد روحش شد ، غ مانیا یوقت

از  یکیشد ،  کیخداوند نزد یسیبه ع یوقت فشار داد که باعجله خود را به او برساند. حیمس یسیاطراف ع تیجمع

 او باز هم متوقف نشد. ی، ول راه می رفتبا او  سهیرهبران کن

 مانیها یدیام ، احساساتمان ، نا میشو یقابل توقف م ریزن ، غ نیمانند ا زیشود ، ما ن یوارد روحمان م مانیا یوقت

 توانند ما را متوقف کنند! ینم مانیها رسم و رسومو  نیاز گذشته و د

 

  مانیاسخن 

 :رسول نوشت پولس

را  حیتا مس یعنی -“ « که به آسمان صعود کند؟ ستیک”در دل خود مگو : »دیگو یم مانیبر ا یمبتن ییِپارسا امّا

 ۱۰:6 انیروم -فرود آورد 

 

 دوارمیمن فقط ام".او نگفت ،"من تمام پزشکان را امتحان کردم و آنها نتوانستند به من کمک کنند"زن نگفت ، آن

تازه خود را اعالم کرد.او  مانیاز ا ی.در عوض او اظهارات شجاعانه ا"خداوند مرا شفا دهد یسیکنم ع یو دعا م

 ."ابمی یاگر فقط او را لمس کنم شفا م"گفت ،

 

 برای زمان حال است نه آینده مانیا

 .ردیگ یکه شفا م دانست ی، او م مانیا با

 .ونددیپ یم قتیخواهد کرد ، حال به حق رییتغ ندهیدر آ یروز میداشت دی، همه آنچه ام دیآ یم مانیا که یهنگام

 

 

 ۱۱:۱ انی.عبرانمینیب یو برهان آنچه هنوز نم میدار دیاست که بدان ام ییزهایضامن چ مان،یا

 

است ،  مانی.اگر ا"هم اکنون"کلمه آغار کرده است ،  نیبا ا مانیخود را از ا فی، تعر انیکتاب عبران سندهینو

باعث شده بود  مانی.ادیآ یرا لمس کند م یسیکه ع یدانست معجزه او لحظه ا یاو م ! است در زمان حالو  شهیهم
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قبل ار آنکه ظاهر شدنش  یبود.حت دهیدرا در روحش آشکار شده  تیواقع نیا که قبالً ندیبب یتا معجزه را چنان واقع

 .ندیرا در بدنش بب

 

 اعمال ایمان

 

 ساخت. یخداوند عمل یسیرا با لمس جامه ع مانشیزن ا آن* 

 نقطه تماس بود کی،  لمس* 

 آزاد کرد. افتیدر یرا برا مانشیا*

 

 شود. یشفا در بدنش جار ضیباعث شد تا ف عمل نیا

 :رسول نوشت عقوبیهمراه است. مانیبا اعمال پر از ا شهیهم مانیا

 ۲:۲۰b عقوبی است؟ ثمر یبدون عمل ب مانیا

 

 میداشت دیکه ام ییزهایبه درون روح ما جهش کند ، چ مانیشود که ا یباعث م rhema مایمکاشفه کلمه ر یوقت

 یچیسوئ مانی.امیکن یم یو آن را عمل میکن یم مانمانیما با شجاعت شروع به گفتن ا . وندندیپ یم تیبه واقع اکنون

 شدن. یجار یخدا برا انفجاری یقدرت شفا یعنیکند  یآزاد م ای افتیرا در dunamis سیاست که دونام

به شفا  ازیکه ن یتا در بدن کسان میرا درون خود آزاد کن انفجاریقدرت  میتوان ی، م مانیا چیبا روشن کردن سوئ

 شود. یدارند ، جار
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 درس چهارم دوره کردن یبرا هایی پرسش
 

 ست؟یخلقت تازه بودن چ یمعنا( ۱

 

 

 

 

 

 ؟ دیکن فیمطلق خدا را توص یکین( ۲

 

 

 

 

 

 ؟دیکن فیمطلق خلقت تازه را توص یکین( ۳
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 درس پنجم

 یگذار دست از طریقشفا 

است.اگر به روح  دیروش در عهد جد نیمتداول تر دست گذاریاما  شفا وجود دارد، یبرا یشمار یب یها روش

 .میخدمت کن ی،آشکار خواهد کرد، که چگونه در هر زمان میالقدس گوش کن

توان قدرت خدا را به  یم قیکه از آن طر میکن یرا برقرار م یتماس نقطه م،یگذار یم مارانیب یدست بر رو یوقت

کند. دست  دایپ انیتا برق بتواند جر دیداغ را در کنار هم قرار ده میاست که دو س نیمنتقل کرد.مثل ا گرانید

کند که  یرا فراهم م یتماس نقطه گر،ید یها ارچهپ ای استفاده از دستمال، مانند مسح کردن با روغن، ها ، یگذار

 را آزاد کند. مانیتواند ا یم

 یقبل از آنکه بر رو ، غالباً کرد. میمطالعه خواه ، مییدر خدمت شفا بگو دیرا که با یمانیا سخنان ،یدرس بعد در

با  ای مرتبط با شفا ، اتیآن شخص با خواندن آ مانیا یرها ساز یرا برا یزمان دیبا م،یکن گذاریدست  ماریب

 .میدهاختصاص  ، ندکرده ا افتیمشابه را در یشفا کیکه  گرانیمربوط به د یشهادت ها
 

 دست گذاری یو اساس کتاب مقدس برا هیپا

 

است که بدانیم وقتی برای دعا بر روی کسی دست می مهم ما این برای و  دارد قیدر عهد عت شهیر یگذار دست

 گذاریم یک انتقال ملموس و حقیقی صورت می گیرد.

 قیعهد عت ینمونه ها

  افتی می * گناه به بز انتقال

 افتیمی بز انتقال  کیگناه به  انیکتاب الو در

به  یعنی شان،یهاینافرمان ۀو هم لیاسرائ یبن راتیتقص یدو دست خود را بر سر بز زنده بنهد، و بر آن به تمام هارون

روانه  ابانیآماده، به ب یهمه را بر سر بز بگذارد، و بز را به دست شخص نیگناهان آنها اعتراف کند. او ا یتمام

 انیرها کند.الو ابانیخواهد برد. پس بز را در ب دورافتاده ییرا بر خود به جا شانیا راتیتقص ۀسازد. بز هم

۱6:۲۱-۲۲ 
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 کردمی  دای* حکمت انتقال پ

 .افتیانتقال  وشعی،حکمت به  یموس دست گذاریواسطه  به

 

از او  لیاسرائ ینهاده بود. پس بن یدستان خود را بر و یپسر نون پر از روح حکمت بود، از آن رو که موس وشَعی و

  ۳4:۹ هی.تثننمودند یفرمان داده بود، عمل م یو مطابق آنچه خداوند به موس کردند یاطاعت م

 

 ییاصول ابتدا

 است. یتحیمس ییاز اصول ابتدا یکی دست گذاریکه  میفهم یم انیکتاب عبران در

 

 یبار توبه از اعمال منته گریو د م،یبرو شیکمال پ یرا پشت سر نهاده، به سو حیمس ةدربار ییابتدا میتعال دییایب پس

 انیرا بن یمردگان و مجازات ممابد زیو رستاخ ها، دست گذاریو  دها،یبه خدا، و آموزشِ تعم مانیبه مرگ، و ا

 6:۱-۲ انی.عبرانمیننه

 

 استفاده شده است. یگریشخص به د کیانتقال از  ایشدن  میسه یبرا شهیهم دست گذاری

 

 شد افتیروح القدس در

 گذاشت و روح القدس بر آنها آمد. ماندارانیا یبر رو دست د،یپولس به افسس رس یوقت

 

سخن گفتند و نبوّت  ریغ یکه به زبانها یا آمد، به گونه شانیالقدس بر ا که پولس دست بر آنان نهاد، روح یهنگام و

 ۱۹:6کردند.اعمال 

 

 منتقل کند. گرانیرا که به او منتقل شده است را به د ییایعطا یگفت با دست گذار موتاوسیبه ت پولس

 

ور  گرفته، شعله یدست گذاشتنِ من، در تو جا ۀخدا را که به واسط یکه آن عطا شوم یم ادآوریرو، تو را  نیا از

 ۱:6 موتائوسیت۲.یساز

به اشتراک  کی یدست گذار قیدهد که از طر یم میدهند،کتاب مقدس تعل یمثال ها نشان م نیکه ا همانطور

 وجود دارد. یگذاشتن روحان
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 خار نشمریداین خدمت را 

کنند  یما خدمت م انیکه در م ییو به آنها میداده ،بدان صیتشخ دیشمرده شود.ما با خار دینبا دست گذاری خدمت

 . میاحترام بگذار

 

و از جانب خداوند رهبران شما بوده،  کشند یشما زحمت م انیآنان را که در م میکن یبرادران، تقاضا م یا حال

 ۵:۱۲ انیکیتسالون۱د،یبدار یگرام دهند، یپندتان م

 

شناخته شدن خدمت ،  تیبه رسم ایمسح کردن و  ایروح القدس  یایکه اغلب به عنوان انتقال عطا دست گذاری

 روح خدا انجام شود. لهیبلکه به وسبه صورت ضرب العجلی  دینبا ومورد استفاده قرار گرفته اند 

 ۵:۲۲a موتائوسیت۱شتاب مکن و .. یگذاشتن بر کس دست در

 

 خدمت کرد دست گذاریخداوند با  یسیع

 

             مردم یو دست خود را بر رو می نمودلمس  شده ، کینزد شهیهم داد، یخداوند شفا م یسیکه ع یهنگام

 گذاشت. یم

 

 یجذاممرد 

 

خداوند  یسی، ع ابدیخواست شفا ب یکه مرد جذام یهنگام حال ، نیبود.با ا یمسر اریبس یمارینوع ب کی جذام

 .نمودلمسش و او را او گذاشته  یدستش را بر رو

 

با شفقت  یسیع.« یپاکم ساز یتوان یم ،یاگر بخواه»کنان گفت:  آمده، زانو زد و البه یسینزد ع یجذام یمرد

 ۱:4۰-4۱مَرقُس «پاک شو! خواهم، یم»دست خود را دراز کرده، آن مرد را لمس نمود و گفت: 
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 روسیایدختر 

دست( گرفت و  کردن)دراز  او را با دست احضار شد، روسیخداوند به بستر مرگ دختر سا یسیع کهی هنگام

 را در جسم او اعالم کرد. اتیح

 

چرا استاد را  گریدخترت مرد! د»آمدند و گفتند:  سه،یکن سیرئ روس،یای ۀاز خان یا که عده گفت یهنوز سخن م او

و اجازه « داشته باش. مانیمترس! فقط ا»گفت:  سهیکن سیبه رئ د،یچون سخن آنها را شن یسیع «؟یده یزحمت م

 دید دند،یرس سهیکن سیرئ ۀاو برود. چون به خان یاز پ گرید یکس عقوب،یبرادر  وحنا،یو  عقوبینداد جز پطرس و 

غوغا و  نیا»شد و به آنها گفت: . پس داخل کنند یم ونیو ش ندیگر یبلند م یبا صدا یا به پاست و عده ییغوغا

 رونیآنها را ب ۀهم نکهی. پس از ادندیامّا آنها به او خند« دختر نمرده، بلکه در خواب است. ست؟یچ یبرا ونیش

که دختر بود، داخل  ییرا که همراهش بودند با خود برگرفت و به جا یشاگردان نیمادر دختر و همچن وکرد، پدر 

او !« زیبرخ میگو یدختر کوچک، به تو م یا: »یعنی« کوم! تایتال»گفت:  یفت و به وشد. آنگاه دست دختر را گر

زده  شگفت تینها یواقعه ب نیبرخاست و راه رفتن آغاز کرد. آن دختر دوازده ساله بود. آنها از ا درنگ یب

 ۵:۳۵-4۲شدند.مَرقُس 

 

 مرد کر و الل

 

قرار  ریتحت تاث یکه در اثر ناتواتاو را از بدن  یخداوند قسمت یسیکه ع مینیب یمرا  نمونه مرد کر و الل نیا در

 .نمودانگشتان خود را به درون گوش ها گذاشته و زبانش را لمس  عیسی خداوندکند. یلمس م بود گرفته

 

. کرد یعبور م سیقلمرو دِکاپول انیرفته، از م لیجل ۀاچیدر یبه سو دونیصور بازگشت و از راه ص یۀاز ناح یسیع

را بر  شیالتماس کردند دست خو یسیرا نزد او آوردند که هم کَر بود و هم لکنت زبان داشت. از ع یدر آنجا مرد

او گذاشت.  یبرد و انگشتان خود را در گوشها یآورده، به کنار رونیجماعت ب انیآن مرد را از م یسیاو بنهد. ع

و گفت:  دیکش یقیآسمان نظر کرده، آه عم یکرد. آنگاه به سو سپس آبِ دهان انداخت و زبان آن مرد را لمس

سخن  یراحت و توانست به دیزبانش برطرف گرد یآن مرد باز شد و گرفتگ یدر دم گوشها« باز شو!» یعنی« اِفَّتَح! »

 ۳۱:۷-۳۵ قُس.مَردیگو
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 یمردم م یدستان خود را بر رو خداوند حِیمسو داشتند  ازیبه شفا ن یاریمنطقه بس نیبارها در اکه  بدانیم جالب است

 یسیاز نمونه ع میتوان یم م،یسر شخص بگذار یدست خود را بر رو شهیبوده که هم نیما ا رسماگر  گذاشت.

 .میاموزیب

 

 خدمت کنند. یبا دست گذار دیبا ماندارانیا تمام

 

 پولس رسول

 

 داشت گذاشت. ازیکه ن یشخص یدست خود را بر رو زین پولس

افتاده بود و تب و اسهال داشت. پولس نزد او رفت و دعا کرده، دست بر او  یماریدر بسترِ ب وسیقضا، پدر پوبل از

 ۲۸:۸.اعمال دیبخش شیگذاشت و شفا

 

 امروز ماندارانیا

 

 زیکردند.ما ن یها را لمس م ،آن مارانیب یاز مردم را شفا دادند.آنها اغلب هنگام شفا یاریخداوند و پولس بس یسیع

 .میبگذران ضانیمر یکه دست خود را بر رو میا ادگرفتهی مانداران،یبه عنوان ا

 

 ۱6:۱۷-۱۸b  و این آیتا ا هارمهینارادنام د نم مان هب :دوب دهاوخیاهو ب ارینور اهنابز هب و درک دنهاوخیمَرقُس 

خواهند نهاد و آنها شفا خواهند  مارانیخواهند گرفت، و دستها بر ب شانیتازه سخن خواهند گفت و مارها را با دستها

 .«افتی

 

 یو دلسوز مینشانگر محبت عظ خداوند به توجه به کتاب مرقس ، یسیگفته شده توسط ع یدستور العمل ها نیآخر

 .میبگذار ضانیمر یدستانمان را بر رو دیبا زیاست.ما ن ماندارانیا یامروز برا آیات نیاست.ا مارانیب یاو برا
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 یدست گذار یبرا یکاربرد ماتیتعل

 

ها تنها روش ها  نیکه ا مییگو ینم ، مارانیب یخدمت شفا یبرا ریز یدر به اشتراک گذاشتن روش ها:  توجه

ما و هزاران نفر  یهستند که برا ییها روش ها نی.اما ادیاستفاده کن دیهستند که شما با ییروش ها الزاماً ایهستند 

 بوده اند. زیآم تیموفق ایدر سراسر دن گرید

هم طبق کالم خدا و هم بر  نهایوجود دارد،ا مارانیب یبر رو دست گذاری یبرا یخاص یکاربرد یها دستورالعمل

 اساس سالها تجربه است.

 میستیکجا با

هرچه قدر که ممکن است کامال مقابل شخص  دیبا خداوند در تمام وجود ماست، یکه قدرت شفا ازآنجا

و  مییگو یآنچه م یدهد تا بر رو یبرد و به شخص اجازه م یم نیتمام دخالت ها را از ب نیامر همچن نی.امیستیبا

 .دیکن فادههر دو دستتان است ای کیروح القدس از  تیتمرکزکند.با هدا میده یانجام م

 

 دیکن دایشخص را پ اجیاحت
 

.به فرض مثال ،ممکن است می دهد  شیشفاایمان دارد که خدا  ، یچه قسمت خاص یکه برا میشخص بپرس از

اما در واقع ممکن  خواهد ، یشفا م ناحیه پاکه او در  میچرخ دار نشسته باشد و ما فرض کن یصندل یشخص بر رو

 .میآن دعا کن یخواهد که برا یداشته باشد و از ما م یاست سردرد وحشتناک

 جواب بدهد. مانیشفا با جمله مثبت ا ازمندیکه شخص ن دیبپرس یرا به گونه اخود  سوال

 ندیگو یکار آنها در واقع م نیبه شما بدهد.با انجام ا یمنف اتیاز جزئ یطوالن ستیکه شخص ل دینده اجازه

 خدا دشوار است. یکار برا نیمن متفاوت است ،ا تیوضع

 حساس االن چکار خواهد کرد؟ تانیکه خدا برا دیدار مانیا د،یآنها بپرس.دوباره از دیشان را قطع کن یمنف جمالت

کرده و از شفا  فیرا تضع مانیا نیشان را ادامه دهند.ا یمنف یکه گفته ها دیاما مثبت و به آنها اجازه نده دیباش

 کند. یم یریجلوگ

.تمرکزتان دیجواب ده "خدا آسان است یکار برا نیا"، نکهیبا گفتن ا شهیهم ند،یگو یکه به شما چه م ستین مهم

 .دیبگذار دیابیخواهد که شما شفا ب یچقدر م نکهیخدا چقدر قدرتمند است و ا نکهیا یرا بر رو
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ممکن  زیخدا همه چ یانسان ناممکن است، امّا برا یبرا نیا»چشم دوخت و گفت:  شانیبد یسیع ۱۹:۲6 یمَتّ

 «است.

 آورد ی، شک را به وجود م یمنف یعبارت ها

 آورد. یرا به وجود م مانیکه بر اساس کالم خداست ، ا یجمالت مثبت

 

 

 دیبه شفا دارد را لمس کن ازیکه ن یقسمت

 

 .دیبه شفا دارد را لمس کن ازیاز بدن را که ن یروح القدس ،بخش یقدرت شفا میانتقال مستق یبرا

 ۹:۲۹ یمَتّ«انجام شود. تانیبرا مانتانیبر ا بنا »چشمانشان را لمس کرد و گفت:  یسیع سپس

 

 یشخص ناحیه کیاز جنس مخالف در  ی. اگر فرددینگذار یگریبدن د یشخص اعضای یدست خود را رو هرگز

به شفا دارد ، با گذاشتن  ازیکه ن یتا فرد دیاز همان جنس را انتخاب کن گرید مانداریا کیدارد ،  اجیبه شفا احت

 به شفا دارد ، به شما کمک کند. ازیکه ن یفرد یدست خود بر رو

آنها  یقسمت باال یبگذارد و شما دست خود را رو دهید بیقسمت آس یبه شفا ، دست خود را رو ازیشخص ن ای

 .دیسر آنها قرار ده ی، دست خود را رو ستین یها عمل نهیگز نیاز ا کی چیبگذارد. اگر ه

 

 شود یقدرت خدا آزاد م

 

کالم خدا را  وعدهآنها مطابق  یاز شفا یذهن یری، تصو دیگذار یشخص م یکه دست خود را بر رو همانطور

و منتظر آشکار شدنش  دی، آزاد کن دیکن یروح القدس را همانطور که با شجاعت اعالم م ی. قدرت شفادیشکل ده

 .دیبشو

 اریخدمت کردن به تعداد بس 

 دنیشن یبهتر است بدون صرف زمان برا است، یقو اریخدمت وجود دارند و مسح شفا بس یبرا یادیافراد ز یوقت

 .میحرکت کن عتریشان ،هر چه سر یازهاین
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آنها سخت تر از  بیماریکنند که می فکر  دیشا رایشما را متوقف کنند ز شتریجلب توجه ب ی، ممکن است برا افراد

 دیاجازه نده است. خودخواهی آنانو  بی ایمانی بر گواه نی، اما ا ردیگ یاز خدا م را یشتریزمان ب واست  گرانید

 .نندمسح کردن تان را در آن لحظه فروکش ک ایکنند، فیشما را تضع مانیمردم ا

 .دیافراد ممکن بگذار نیشتریب یزمان، رو نیو دستان خود را در کمتر دیمسح قدرتمند روح القدس حرکت کن در

 

 دیرا آزاد کن مانتانیا

 

تحت قدرت قرار گرفته  نکهیا ینه برا د،یآنها آزاد کن یشفا یخود را برا مانی،ا مارانیب یرو یهنگام دست گذار

 .فتندیب نیزم یبر رو ای

تحت قدرت خدا بر  دیشا ی.برخابندی، اما شفا ن فتندیب نیزم یقدرت روح خدا بر رو ریممکن است تحت تاث افراد

 یزیهمان چ نیافتادن را تجربه کنند و ا نیزم یهستند که بر رو نیبه دنبال ا ی. و برخابندیاما شفا ب فتندین نیزم یرو

 دیشخص رها کن یشفا یخود را برا مانیا شهیکنند. هم یم افتیاست که در
 

 گردن،کمر و لگن  یشفا

 

در قسمت  یپارگ ایمهره ها ،  ینا هماهنگ لیعصب ها به دل رایکنند ، ز یاز افراد درد کمر را تجربه م یاریبس

اندام  ایاز مغز به عضله  یبه خوب گنالیکه تحت فشار است، قادر به عبور س یکمر ، تحت فشار هستند. عصب سکید

 شود. یدر بدن م یادیمشکالت ز جادیباعث ا درد کمرو عالوه بر  ستیمورد نظر خود ن

 

 

تر  کوتاه یپا ایدست  کیکمرشان ظاهرا  ینامتوازن بودن استخوان ها لیکه دچار کمر درد هستند به دل یافراد

خدا  یشهادت ملموس از قدرت شفا کی،  رندیگ یمناسب خود قرار م یکمر در جا یاستخوان ها کهی دارند. زمان

 شود یم دهیقوزک پا هستند، د میتنظ ایانگشتان  یدر حال تماشا کهی به  کسان
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 کمر یقسمت باال یشفا

 

، بعد از او  ستدیخود جفت با یپاها یبر رو دیاز شخص بخواه،  استکمر  یباالناحیه به  شفا مربوط خدمتِ اگر

و سپس دستان خود را از تکان دادن  ، آنها را با تکان دادن نرمش دهند، شیاستراحت دادن دست ها یبرا دیبخواه

هم قرار داده از آنها  یخود را روبرو یخود را رو به باال باز کنند.سپس کف دست ها یمتوقف کرده و دست ها

 را لمس کنند گریکدیانگشتانشان  کهیتا زمان به هم بچسباند یدستان خود را به آرام دیواهبخ

 

 .دیآ یبه نظر م گریتر از دست د دست کوتاه کیاغلب 

شخص دست خود  دیچشمان خود را باز نگه دارند. بگذار دییکه در حال تماشا هستند، بگو ییشخص و همه آنها به

و  کرده ن خود را بازادست ها نباشد. حاال دست نیب یگونه اصطکاک چیاز هم باز کند تا ه نیم سانتی متررا در حدود 

 .)دست گذاری( قرار دهد مادست ش یرو یبه آرام را شیدستها دیبه شخص اجازه ده قرار دهید ورو به باال 

 

 ابندیپشت فرمان داده تا شفا ب یها و تاندون ها چهیها ، ماه سکی، با شجاعت به مهره ها ، د دیخدا را رها کن قدرت

که به  دیشدند ، از آنها بخواه میکه تنظ ی. وقتدیانجام شود نگاه کن میکه تنظ که یو به تراز کامل برسند. تا زمان

بالفاصله ، جالل را  "دردتان چه شد؟ " ، دیکنند. با شجاعت بپرس یاطراف خود حرکت کرده و کمر خود را بررس

 .دیبه خداوند بده

شاید که به نظر  ییشود. شفا یتر م یقو مانتانی، اانجام داده است  او از آنچهمی کنید خدا  شیشروع به ستا یوقت

 از شفا است. ی. جالل دادن ، قسمت مهم می شودکامل  ناگهانتازه آغاز شده است ، 

 

 کمر نییپا یشفاها

 

شما  .نندیباسن خود بنش یرو یصندل یکه بر رو دیآنها بخواه از ، استکمر  ناحیه پایینبه  شفا مربوط خدمتِ اگر

آن ها توجه  یپاشنه پا ایمچ پا  ی.به تراز شدن استخوان هادیرا بلند کن شانی،خم شده و پا دیستیبا شخص یروبرو

 .دیکن
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تراز کامل فرمان  کیبه  دنیشفا و رس یها،عضالت و تاندون ها برا سکیمهره ها د به د،یکن آزادخدا را  قدرت

 ییو با خم شدن و حرکت کردن ،کمرشان را چک کرده و کارها بایستند ، دیاز آنها بخواه کار، انی.بعد از پادیده

 دیو مطمئن بشو"؟رفتهدردتان چه شد  ":  دیبپرس شجاعتتوانستند انجام دهند را انجام دهند.باز هم با  یرا که قبال نم

 که آنها جالل را به خدا بدهند.

 

 گردن یشفا

 

شخص و قرار دادن هر دو کف دست مقابل  یجلو ستادنیبا ا ، است ناحیه گردنبه  شفا مربوط خدمتِ اگر

 ریانگشتان را ز هیبق ابتدا انگشت اشاره را بعد فوراً است گردن یمهره ها یانگشتان را بر رو که یگردنشان در حال

 دیسر بگذار کاسه

هماهنگ شدن کامل آزاد  یگردن برا یها،عضالت و تاندون ها سکیخدا را با فرمان دادن به مهره ها د قدرت

 دیگردن خود را به تمام جهات حرکت بدهند.دست خود را برداشته و بگذار دیآرام به آنها بگوئ یلی.خدیکن

 .دیبده داجالل را به خبعد   "د؟دردتان چه ش" دیگردنشان را تکان بدهند.با شجاعت بپرس

 

 لگن یشفا

 

 ای ی،کژپشتیلگن یمشکالت در قسمت ها جادیشدن پاها ، ا زانیماغلب باعث نا لگن ، ینبودن استخوانها تراز

 دقیقا قسمت انتهایی) استخوان لگن آنها یدستان خود را در قسمت باال ، دیستیبا گریکدی یشود.روبرو یم کیاتیس

.در دیسرشان بگذار یبر رو ااگر شخص از جنس مخالف است،دستان خود ر .دیدنده( در هر طرف قرار ده ریز

 .دیکن یقدرت خدا را جار ، مانیا

 گری( و دچهیلادمب یستون فقرات در باال هی)استخوان صاف پهن در پا ساکروم لگن، یبه استخوان ها کهی حال در

به سمت  یبدنشان شروع به گردش از سمت غالبا د،یده یمناسب منتقل شوند فرمان م تیبه وضع نکهیا یاعضا برا

؟ و جالل  "درد چه شد"دی.بپرسکندکه حرکت کند و بدن خود را چک  دیکند.دوباره ،از شخص بخواه یم گرید

 .دیرا به خدا ده
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 مسح با روغن قیاز طر شفا

 

 .شودفرد انجام  یشانیپ یبا استفاده از انگشتان رو ایسر  یروغن بر رو ختنیتواند با ر یبا روغن م مسح

 

 

 

 و مسح با روغن سایکل خیمشا

 یروش شفا ، برا نیرسد ا ی.به نظر مردیگ یمورد استفاده قرار م سایکل خیروش شفا به طور خاص توسط مشا نیا

.اگر علت ، گناه است، اعتراف کرده است باز  یماریب قیاز طر طانیحمله ش یموثر است که گناه ، در را برا یزمان

 شفا الزم باشد. یبرا دیآن گناه شا

 

 نیدعا کنند و به نام خداوند او را با روغن تده شیرا فرا خواند و آنها برا سایکل خیاست، مشا ماریاز شما ب یکس اگر

 دهیکرده باشد، آمرز یو اگر گناه زاند،یخ یو خداوند او را برم بخشد یرا شفا م ماریب مان،یبا ا ی. دعاندینما

شخص پارسا، با  یِ. دعادیابیتا شفا  دیدعا کن گریکدی یو برا دیکنبه گناهانِ خود اعتراف  گریکدی. پس نزد شود یم

 ۵:۱4-۱6 عقوبی.کند یعمل م اریقدرت بس

 

تا آنها را با مسح روغن خواهد  یم سایکل خیاز مشا ای کند، یاست و درخواست م ماریکه ب یهر کس یوعده برا نیا

 کاربرد دارد. شفا دهند

 

 نمودندشاگردان با روغن مسح 
 

 6:۱۳.مَرقُس دندیکرده، شفا بخش نیرا با روغن تده اریبس مارانیراندند و ب رونیرا ب اریبس یوهاید شانیا

 

 در زمان حاضرمامسح با روغن 
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 افتیروح القدس را در دیکه شخص تعم یاز روح القدس است.هنگام ینماد شهیروغن هم طول کتاب مقدس، در

 ی.اما ممکن است به عنوان نقطه تماس براستینماد ن نیبه ا یازین گریقدرت شفا را در درون خود دارد و د کند، یم

 استفاده شود. مانیآزاد کردن ا

 را خوب کند. ماریباشد تا شخص ب مانیا یهمراه با دعا دیبا روغن با مسح

 

 ۵:۱۵a عقوبی.زاندیخ یو خداوند او را برم بخشد یرا شفا م ماریب مان،یبا ا یدعا

 

 سازد. یفعال انجام شود،تا قدرت خدا را جار مانیدر ا دیبا باشد. کلیشه ای صورتبه  دیبا روغن هرگز نبا مسح

 

 پارچه و دستمال  لهیبه وس شفا

 

 مرجع کی

 ذکر شده است. دیدر عهد جد کباریاز مسح پارچه فقط  استفاده

 

را که با بدن  ییشبندهایکه مردم دستمالها و پ یا به گونه ساخت، یالعاده ظاهر م به دست پولس معجزات خارق خدا

 .رفت یم رونیب شانیاز ا دیو ارواح پل افتی یآنها بهبود م یماریو ب بردند، یم مارانیب یبود برا افتهیاو تماس 

 ۱۹:۱۱-۱۲ اعمال

 

آنها را  وهایشدند و د یها درمان م یماریمنتقل شد.ب پارچه ایروح القدس از بدن پولس به دستمال  یشفا قدرت

 کردند. یترک م

 

 امروز معتبر است؟ ایآ

 

 مسح شده امروز معتبر هستند؟ یپارچه ها ایآ

 ی! قدرت شفادیبه کار خواهد برد.او را محدود نکن مانیآوردن شخص به نقطه ا یرا برا یمختلف یها روش خدا

 کند. دایتواند انتقال پ یاز پارچه م یو ملموس است و حت یواقع خدا کامالً
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            شفا داشته باشد ،آزاد یکامل در قدرت خدا برا مانیکه حداقل تالش دارد که ا یقدرت شفا از شخص نیا

چند  ایدو  خواهد که پارچه را مسح کند، یدهد و از او م یم یگریه درا ب یپارچه ا یکه شخص یهنگام شود. یم

 یپارچه را گرفته و بر رو ،راسخ مانی.سپس با اابدیآن شخص خاص دعا کنند تا شفا ب یشفا یبه اتفاق برا دینفر با

 گذارند. یم ماریشخص ب

خدا فعال  یشود تا قدرت شفا یدوباره آزاد م مانیو ا شود، یم لیپارچه مسح شده به نقطه تماس تبد سپس

 کند. یاست که خدا به آن افتخار م مانیعمل ا نیشود.ا

 

 

 شوند؟ یآنها چگونه استفاده م

 

 رد؟یگ یچطور پارچه مسح شده امروز مورد استفاده قرار م

پارچه گذاشته و  یتواند دست بر رو یدارد،م مانیروح القدس ا یکه به قدرت شفا یا افتهیروح  دیتعم مانداریا هر

 قدرت خدا را در آن آزاد کند. مانیبا ا

 ( . گرید ایا اشی ،کاغذیاستفاده شود) نه مصنوع یعیشود از پارچه طب یم شنهادیپ

 استفاده شود. وجود دارند ، ضعف یروح ها ای ریکه ارواح شر یطیتواند در شرا یم نیروش همچن نیا

 یکه امکان حضور یپر از روح ناتوان است.استفاده از پارچه مسح شده ،زمان مانداریبه ا دنیرس یمواقع فرد برا اکثر

 خدمت است. یاز راه ها یکیبا شخص وجود ندارد 

 و معتبر است. یکتاب مقدس زیمسح با روغن و مسح پارچه ،امروز ن قیاز طر شفا
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 درس پنجم دوره کردن یبرا هایی پرسش

 

 دارد؟ تیاهم ماریب ی( چرا لمس کردن در هنگام شفا۱

 

 

 

 

 

 

 م؟یبه شفا دارد بگذار ازیاز بدن که ن یبخش یاوقات بهتر است دستمان را بر رو ی( چرا گاه۲

 

 

 

 

 

 

 شفا کاربرد دارد؟ یبرا یروش کتاب مقدس کیمسح با روغن به عنوان  یطی( تحت چه شرا۳

 

 

 

 

 

         استفاده کرد؟ ماریب یشفا یبرا یشود که از پارچه ا یم هیتوص یطی( تحت چه شرا4
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 درس ششم

 میکن یکه اعالم م یکالم

 

است که به  یچیسوئ مانیکه ا میشود.در درس چهارم آموخت یآزاد م ایمحدود  مییگو یکه م یبا کلمات مانیا

 شهیهم مانیکه ا میآموخت نیدهد.و همچن یشدن م یروح القدس اجازه جار یشفا dunamis سیقدرت دونام

گفت ،من  مانشیدر ا م،کهیدیداشت را د یزیکه مشکل خونر یکند.ما مثال زن یرا اعالم م مانیکلمات پر از ا

آنها را  دیبا ، مانمانیوجود دارد که عالوه بر اعالم مثبت انتظار ا مانیدسته از کلمات پر از ا چهار.خوب خواهم شد

 : خدا با یقدرت شفا .میکن انیب
 

 خداوند یِسیگفتن نام ع * 

 ضعفکردن روح  رونیب*  

 معجزات خلق کننده  انیب * 

 .شود یگفتن کالم خدا آزاد م* و
 

 خداوند یِسیاعالم کردن نام ع

 

 واقعا در بردن نام او قدرت است؟ ایخداوند وجود دارد؟آ یسیدر گفتن نام ع یخاص تیاهم ایآ

در بردن نام  قتای.حق "نجات است هوهی"عبارت  ای "خدا ما را نجات دهد"دعاست، کیدر واقع  "یسینام ع" یمعنا

 .او قدرت است

 نام این اقتدار در

 خداوند است؟ یسیدر نام ع یاقتدار چه

 .نیاقتدار ها در آسمان و زم تمام

به من سپرده شده  نیقدرت در آسمان و بر زم یتمام»فرمود:  شانیآمد و به ا کینزد یسیع آنگاه ۲۸:۱۸ یمَتّ

 است.
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 گریهر نام د باالتر از

 .است یگریخداوند باالتر از هر نام د یسیع نام

با خدا به نفع خود بهره  یداشت: او که همذات با خدا بود، از برابر یسیع حْیکه مس دیطرز فکر را داشته باش همان

شد  افتی یبشر یمایدرآمد. و چون در س انیبه شباهت آدم رفته،یکرد و ذات غالم پذ ینجست، بلکه خود را خال

 یسرافراز کرد و نام تیغا او را به زی. پس خدا ندیدگر عیمط بیمرگ بر صل یخود را خوار ساخت و تا به مرگ، حت

 یو هر زبان ن،یزم ریو در ز نیخم شود، در آسمان، بر زم ییهر زانو یسیتا به نام ع د،ینامها بدو بخش ۀبرتر از هم

 ۲:۵-۱۱ انیپیلیپدر.ف یجالل خدا یاست، برا‘ خداوند’ حْیمس یسیاقرار کند که ع

 

نام هاست.و  نیخداوند باالتر از ا یسیاسم هستند.نام ع یدارد.سرطان،آرتوروز و فلج مغز ینام یو مرض یماریب هر

 .کنند میتعظ دیآنها با میکن یاعالم م مانیمسیحِ خداوند را با ا یسیما نام ع یوقت

 

 او شفا به واسطه نام

که آن مرد  دیریرا در نظر بگ وحنایاز پطرس و  ینمونه ا گریدادند.بار د یند شفا موخدا یسیبه نام ع هیاول انیحیمس

 .انجام دادند خداوند حِیمس یسیکار را در نام ع نیکه از رحم مادرش مفلوج بود.آنها ا یرا شفا دادند. مرد

و راه  زیبرخ یناصر حِیمس یسی! به نام عدهم یامّا آنچه دارم به تو م ست،ین میمرا زر و س»گفت:  یپطرس به و امّا

 ۳:6اعمال «برو!

 

 در نام او مانیا* 

 .افتیخداوند است که آن مرد شفا  یسیدر نام ع مانی، که بواسطه ا دیگو یبا مسح روح القدس به ما م پطرس

که  یمانیا ،یبه آن نام است. آر مانیو ا یسیاست، نام ع دهیبخش روین د،یشناس یو م دینیب یمرد را، که م نیا آنچه

 ۳:۱6مرد را در حضور شما تندرست ساخته است.اعمال  نیاوست، ا ۀبه واسط

 

 شدند دیبه خاطر نام او تهد* 

شدند  دیتهد هودیرهبران  یشب در زندان به سر برده و از سو کیشدند. ریدستگ وحنایپطرس و  شفا، نیا جهینت در

 .داده بودند صیرا تشخ یِ خداوندسیعقدرت نام  یرا نبرند.رهبران مذهب خداوند یِسیکه نام ع
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 :شخص معلول جواب داده ،گفت یبا شجاعت به سوال آنها در مورد شفا پطرس

مرد در برابرتان تندرست  نیاست که ا یناصر حیمس یسیکه به نام ع دیبدان لیقوم اسرائ یشما و تمام ۀهم پس

 4:۱۰.اعمال دیزانیامّا خدا او را از مردگان برخ دیدیکش بیاست، به نام همان که شما بر صل ستادهیا

 

 و نشانه ها در نام او عجایب* 

بلند  یبه نزد قوم خود بر گشته و از آنچه اتفاق افتاده بود خبر دادند،آنها با هم خدا را با صدا وحنایپطرس و  یوقت

 .رساندند انیبه پا شتریب یو نشانه ها بیعجادعا را با درخواست  نیشکر و دعا کردند.آنها ا

 انیفرما تا کالمت را با شهامت کامل ب تینظر کن و خادمان خود را عنا شانیا یدهایخداوند، به تهد یا اکنون،

پس از « و معجزات به ظهور آور. اتیآ ،یسیدست خود را به شفا دراز کن و به نام خادم مقدّست ع زیکنند، و ن

 انیالقدس پر شده، کالم خدا را با شهامت ب که در آن جمع بودند به لرزه درآمد و همه از روح یمکان شان،یا یدعا

 4:۲۹-۳۱.اعمال کردند یم

 

 دیرا در نام او انجام ده یهر کار* 

 .میخداوند انجام ده یسیرا در نام ع یکه هر کار میریگ یم میتعل انیکتاب کولس در

پدر را  یاو خدا ۀو به واسط د،یانجام ده یسیچه در گفتار و چه در کردار، همه را به نام خداوندْ ع د،یهرآنچه کن و

 ۳:۱۷ انی.کولُسدیگزار شکر

 

 دیداشته باش مانیبه نام او ا* 

تازه سخن خواهند  یخواهند کرد و به زبانها رونیرا ب وهایخواهد بود: به نام من د ماندارانیهمراه ا اتیآ نیا و

و دستها  د،یبه آنها نخواهد رس یکُشنده بنوشند، گزند یخواهند گرفت، و هر گاه زهر شانیگفت و مارها را با دستها

 ۱6:۱۷-۱۸ مَرقُس«.افتیخواهند نهاد و آنها شفا خواهند  مارانیبر ب

 

را  ری،عبارات ز قیبطور دق میتوان یوجود نداشت.ما م شماره گذاری برای آیاتگونه  چیه یونانی یزبان اصل در

 :میبخوان

 

 :خواهد بود ماندارانیهمراه ا اتیآ نیا و
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 .خواهند کرد اخراجرا  وهایبه نام من د* 

 . تازه سخن خواهند گفت یها به زبان *

  .خواهند گرفت شانیمارها را با دستها* 

 .دیبه آنها نخواهد رس یکُشنده بنوشند ، گزند یهر گاه زهر* 

 «.افتیخواهند نهاد و آنها شفا خواهند  مارانیدستها بر ب* 

 

 

  خداوند شفا  یسینام ع در مانیبا ا هیاول انیحیباالتر از همه نام ها.مس ینام خداوند اقتدار وجود دارد، یسینام ع در

 .مسیحِ خداوند است یسیکرد که شفا به واسطه نام ع دیبه مرگ ، تاکشدن  دیبا تهد یدادند.پطرس حت یم

 

 ضعف ارواح اخراج

 

 خداوند یِسیخدمت ع

که  یاز کسان یاریبس امروزه، یانجام شد.حت ریارواح شر اخراجخداوند با  یسیع یاز خدمت شفا یبزرگ بخش

بدزدند  بکشند، که آمده اند، ییروح ها یعنی ریشر ارواح یکه بر رو یماندارانیو مرض هستند توسط ا یماریدچار ب

  .شوند یو نابود کنند اقتدار دارند، آزاد م

 :میخوان یو روح ضعف بود م طانیکه در اسارت ش یکتاب لوقا درباره زن در

در آنجا بود.   ستد،یراست با توانست یشده، ابداً نم یو منحن داشت یم ضعفکه مدّت هجده سال روح  یزن نک،یا

گذارد  یخود را بر و یو دستها۱۳زن از ضعف خود خالص شو!   یرا خوانده، گفت، ا یو دیاو راد یسیچون ع۱۲

 ۱۱:۱۳-۱۳لوقا نمود. ؟  دیکه در ساعت راست شده، خدا را تمج

 

تواند  یماست که  ضعف ای یضیروح مر یباشد.روح ضعف به معنا یم ناتوانی ای یماریب یبه معنا "ضعف" کلمه

 .باشد ی ایماریهرگونه ب
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او را در روز سَبَّت  ستیبا ی، نمبسته بوداو را مدّت هجده سال تا به حال  طانیاست و ش میکه دختر ابراه یزن نیو ا

   ۱6: ۱۳لوقا  لیانج رها نمود؟ بند نیاز ا

 .داند یم طانیش اسارترا  یماریروح ب نیبه وضوح ا مسیحِ خداوند

 

 عالجنا یها یماریب

کنند ،  یم فیاعالج توصنکه پزشکان ،آنها را  ییها یماریتمام ب بایوجود ندارد.تقر یناعالج یماریب چیخدا ه نزد

نام  میتوان ی، هم م میضعف حرف بزن یهم با روح ها میتوان یها ،مبیمار نیاست.در خدمت به ا ریاز ارواح شر یناش

  .میکن یصحبت م آرتروز ایمثال ، ما با روح سرطان ، سرطان خون ،  ی. برااعالم کنیمرا  یماریآن ب

 :ذکر شده است ریشود ، موارد ز یم جادیکه معموال در اثر روح ضعف ا ییها یماریب ستیل در

 دزیا

 به مواد مخدر ادی، اعت اتی، دخان الکل

 یآلرژ

 آرتروز

 آسم

 یکور

 سرطان

 یمغز فلج

 ییشنوا نا

 یافسردگ

 ابتید

 صرع

 عفونت

 جنون

 جذام

 خون سرطان

 یپوست یناراحت
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 اس ام

 عضالت یگرفتگ

 نسونیپارک یماریب

 درد

 یفلج

 بافت ها یسفت

  تومور

 یکتاب مقدس ینمونه ها

 

  یالل *

را از او  وید یسیآوردند. چون ع یسیرا که الل بود، نزد ع وزدهید یمرد رفتند، یم رونیهمان حال که آنها ب در

 ۹:۳۲-۳۳a یراند، زبان آن مردِ الل باز شد.مَتّ رونیب

 

 کر و الل*

روح کر و الل، به تو  یا»زده، گفت:  بینه دیبر روح پل ند،یآ یدوان دوان به آن سو م یکه گروه دید یسیع چون

 ۹:۲۵مَرقُس !«یهرگز به او داخل نشو گریو د ییآ رونیاز او ب دهم یدستور م

 

  صرع *

بر  یسی. پس عافتد ی. اغلب در آتش و در آب مکشد یبر پسر من رحم کن. او صرع دارد و سخت رنج م سرورم،»

 ۱۷:۱۵, ۱۸ ی.مَتّافتیشد و او در همان دم شفا  رونیاز پسر ب ویزد و د بینه وید

 

  کور و الل* 

و سخن  ندیکه توانست بب یا او را شفا داد، به گونه یسیرا که کور و الل بود نزدش آوردند و ع وزدهید یمرد آنگاه

 ۱۲:۲۲ ی.مَتّدیبگو
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   آرتروز*

 ۱۱:۱۳-۱۲ رد نز اجنآی حور هک دوبی لع لاس هدجه ار وایل مخ شتشپ .دوب هدرکیهد ه هب و دوب هدشیچ وریلوقا 

 یزن، از ضعف خود خالص یا»نزد خود فرا خواند و فرمود:  د،یاو را د یسینداشت. چون ع ستادنیتوان راست ا

 !«یافتی

 بستن و باز کردن

  .انجام خدمت موثر داده شده است یبرا ییبرخورد با روح ضعف ،به ما هم اقتدار ، هم دستورالعمل ها در

 

 نیدر آسمان بسته خواهد شد و آنچه بر زم ،یببند نی. آنچه بر زمدهم یآسمان را به تو م یپادشاه یدهایکل

 ۱6:۱۹ یمَتّ«در آسمان گشوده خواهد شد. ،ییبگشا

 

 بستن * 

 :عمل است .مثالً ییدر تنگنا قرار دادن ، گره زدن و محدود کردن توانا یبه معنا بستن

 بندم یشخص م نیا یرو ازمن تو را  طانیش

 ...بندم یروح سرطان تو را م یا

 

 باز کردن* 

 .است یضیشخص از اسارت مر  آزاد کردن یبه معنا بازکردن

 ۱۳:۱۲bلوقا !«یافتی یزن، از ضعف خود خالص یا»

 

 وهاید اخراج

 .وهاستیکردن د رونیکه به ما داده شده ،ب یتیاز مامور یقسمت

 ۱6:۱۷aمَرقُس  تازه سخن خواهند گفت یخواهند کرد و به زبانها رونیرا ب وهاینام من د به

 

هرگز در  یزیچ نیچن: »گفتند یم زده رتیراند، زبان آن مردِ الل باز شد. مردم ح رونیرا از او ب وید یسیع چون

 ۹:۳۳ یمَتّ«نشده است! دهید لیاسرائ
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 نمونه به عنوان -سرطان * 

 کاشته است. شخص دانه در بدن کیآن را به عنوان سرطان شریر روحبه سرطان مبتالست ، که  یشخص

 .میکن یسرطان را بررس یشفا یبرا یعمل شنهادیچند پ دییایب پس

 .دیخداوند ببند یسیرا در نام ع طانیش ابتدا، * 

 .برود رونیخداوند ب یسیبه نام ع دیو فرمان ده دیروح سرطان را ببند* 

 .ردیبم دیو فرمان بده دیتومور را لعنت کن ایسرطان  شهیر* 
 

 .میسرطان بزن شهیکالم خدا را بر ر ریشمش دیبا ما

و در آتش افکنده خواهد  دهیخوب ندهد، بر ةویکه م یدرختان نهاده شده است. هر درخت ۀشیبر ر شهیت اکنون هم

 ۳:۱۰ یشد.مَتّ
 

 .تا ساقه اش نابود شود شهیو از ر ردیتا بم میبا شجاعت به آن فرمان بده میتوان ی.ما مستین یخوب وهیقطعا م سرطان

 د،یخلق کننده را اعالم کن معجزه د،ی، آزاد کن مانیبا ا.قدرت شفا را دیبگذار دهید بیقسمت آس یرا بر رو دستتان

 احیایخداوند  یسیبه نام ع ای که زنده شوند و دیمرده را فرمان ده یبافت ها و اعضا که نابود شود، دیفرمان بده و

 .شوند اتیح

 یماریب یها فرمان دادن به کوه

 

ها مفقود  یماریشدن ب میهنگام تولد و وخ نقص ،یاز بدن در اثر تصادفات،جراح ییقسمت ها از مواقع، یاریبس در

به  دیجد یکه قسمت ها میو فرمان بده می، معجزه کن یضیمر یبا فرمان دادن به کوهها میتوان یشوند.ما م یم

 .ندیایکالم خدا به وجود بة واسطه قدرت خلق کنند

 

و در دل خود شک نکند “ افکنده شو، ایاز جا کنده شده، به در” د،یکوه بگو نیبه ا یاگر کس م،یگو یبه شما م ن،یآم

 ۱۱:۲۳او انجام خواهد شد.مَرقُس  یخواهد داد، برا یرو دیگو یداشته باشد که آنچه م مانیبلکه ا
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که آن درخت  دندیبعد ، شاگردان از آنجا رد شدند و د روزرا لعنت کرده بود. ریخداوند درخت انج یسیقبل ع روز

آنهاست .او در  یخداوند برا یسیع حاتیاز توض یو سه بخش ستیب هیمتعجب شدند.آ اریخشک شده است بس

 "!بروند نیتا از ب دیبده رمانها ف به کوه دیتوان یشما م ،استکوچک  ریانج درخت"که  گفت یم قتیحق

جا به جا نشدن و ثابت ها از قدرت و  باشد.کوه یکیزیف ای، و  ی، احساس یما ممکن است روحان یزندگ یکوهها

 .تر است داریتر و پا یقو ی، اما کالم خدا از هر کوه ندیگو یسخن م بودن

 

 ! فرمان
 

 یگفتن به معنا"هر که دعا کند و از خدا بخواهد که انجام دهد. ".او نگفت  "دیهر که بگو ":  فرمودخداوند  یسیع

دعا کرده  مارانیب یذکر نشده است که شاگردان بعد از آمدن روح القدس ، برا لیانج یجا چیفرمان دادن است.ه

 .که هم اکنون در ماست ییشفا درترا شفا دادند ، همان ق ضانیباشند.آنها به واسطه قدرت او مر

 

 ! دیرا شفا ده مارانیب

به شفا دارد و  یلیکه اندک تما میکن یرا التماس م ییخدا ییکه گو میکن یدعا م مارانیب یبرا یاز ما طور یاریبس

که به ما گفته ،  میرا بخواه یاز خدا انجام کار دینبا ما .کم بوده است اریبس شیجواب دعاها جهیاست که نت ییخدا

  .میخودمان آن را در قوت او انجام ده

 

به  د،یا افتهی گانیبه را .دیکن رونیرا ب وهاید د،یرا پاک ساز هایجذام د،یمردگان را زنده کن د،یرا شفا ده مارانیب

 ۱۰:۸ ی.مَتّدیهم بده گانیرا

 

و دستها بر  د،یبه آنها نخواهد رس یکُشنده بنوشند، گزند یخواهند گرفت، و هر گاه زهر شانیمارها را با دستها و

 ۱6:۱۸مَرقُس .«افتیخواهند نهاد و آنها شفا خواهند  مارانیب
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 دیکن افتیاقتدار را در

 .و سلطنت داد یبه انسان اقتدار حکمران خدا

 

و بر پرندگان آسمان و بر  ایدر انیو او بر ماه م،یخودمان بساز هیانسان را به صورت خود و شب»خدا گفت:  آنگاه

 ۱:۲6a شیدایپ«.فرمان براند خزند، یم نیکه بر زم یخزندگان ۀو هم نیزم ۀو بر هم انیچارپا

 

. او همان قدرت را به ما داده  مییخداوند در اقتدار و قدرت سخن گفت ، سخن بگو یسیهمانطور که ع دیبا ما

 .است

 

 4:۳۲در کالمش اقتدار بود.لوقا  رایاو در شگفت شدند، ز میاز تعل آنان

 

 بیبه شما آس زیچ چیو ه د،یکن مالیقدرت دشمن را پا یکه ماران و عقربها و تمام بخشم یشما را اقتدار م نکیا

 ۱۰:۱۹.لوقا دیرساننخواهد 

 

 .خداوند در ماست و همچنان قدرت دارد یسیو قدرت ع امیپ

 

 دیکالم را اعالم کن

 .میفرمان ده یماریبه درخت ب میتوان یمما 
 

 شهیاز ر دییدرخت توت بگو نیبه ا دیتوان یم د،یخردل داشته باش ۀدان یبه کوچک یمانیاگر ا»پاسخ داد:  خداوند

 ۱۷:6کاشته شود، و از شما فرمان خواهد برد.لوقا  ایبرآمده در در

 

 .شکسترا  تب اقتدارو زده  بیمادر زن شمعون را نه دیخداوند تب شد یسیع

 

از آنها  ییرایبرخاست و مشغول پذ درنگ یزد، و تبش قطع شد. او ب بیخم شد و تب را نه یو نیبر بال زین او

 4:۳۹شد.لوقا 
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 .که بدن نرمال باشد میده یما فرمان م عنوان مثال ، به

 .نرمال باش -فشار خون * 

 "!.کار کند یخداوند ، عاد یسیدهم که در نام ع یها دستور م هیکل نیبه ا"* 

 

 .میمعجزات خلق کننده را اعالم کن میتوان یم ما

 "!کنم یبدن اعالم م نیا یرا بر رو جدیدقلب  کی"* 

 .ندیایدهم که در ب یانگشتان دستور م نیبه ا* 

 

که دستش  یبه مرد یسیدستش خشک شده بود. ع کیبود که  یدرآمد. در آنجا مرد سهیبه کن گریبار د یسیع

او دست خود را دراز « دستت را دراز کن.»به آن مرد گفت:  ،یسیع.« ستیدر برابر همه با»خشک شده بود گفت: 

 ۳:۱, ۳, ۵bکرد و دستش سالم شد.مَرقُس 

 

 دیصحبت کن دستوریبا شجاعت و 

 :مانندما اغلب عباراتی با صدای بلند را می بینیم  م،یخوان یم دیدر عهد جد را شفا داستان های یوقت
 

 ۱۱:4۳ وحنای!«ایب رونیب لعازَر،یا»داد:  را گفت و سپس به بانگ بلند ندا در نیا

 ۳:6bاعمال «و راه برو! زیبرخ یناصر حِیمس یسینام ع به
 

 .لنگ در لستره خدمت کرد یبه مرد پولس

دارد. پس  افتنیشفا  مانیکه ا دی. پولس بدو چشم دوخت و دداد یاو گوش فرا م گفت، یکه پولس سخن م یهنگام

 ۱4:۹-۱۰آن مرد از جا جَست و به راه افتاد.اعمال !« ستیخود راست با یبر پاها»بلند به او گفت:  یبا صدا

 

ما  رسم و رسومبا  نیاگر ا یحت .میدار را با شجاعت اعالم کردن کالم شفا یبرا یینمونه ها و دستورالعمل ها ما

 .میبه سراغ کالم خدا برو دییایتفاوت دارد ، ب
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 کالم خدا را اعالم کردن

 

،  اتیح ایمرگ  تواند یکند.کالم ما م یم ایفاآوردن شفا به قوم خدا  یرا برا یمهم اری،نقش بس مییگو یکه م آنچه

 .به ارمغان آوردرا .کالم خدا شفا میکن انیکالم خدا را ب دی.ما بااوردیب یسالمت ای یماریب
 

 اتیهم مرگ هم ح
  

 .در قدرت زبان است اتیکرد که مرگ و ح حیپادشاه تصر مانیسل

 ۱۸:۲۱خواهند خورد.امثال  اش وهیاز م دارند، یدر قدرت زبان است آنان که دوستش م یو زندگ مرگ

،  اتیح یریادگیدر حال  گرید یاری.بس شوند یم گرانیخود و د مرگباعث  ندیگو یاز مردم با آنچه که م یاریبس

 .هستند مانیبا اعالم کالم خدا در ا

 اعتراف نجات

 .کند ینجات را اعتراف م ، دارد و زبان مانیا قلب

است که  مانیهمان کالمِ ا نیا« تو، در دهان تو، و در دل توست. کِیکالمْ نزد نیا» نکهیا د؟یگو یدر مقابل، چه م و

که خدا  یداشته باش مانیو در دل خود ا« خداوند است یسیع» یکه اگر به زبان خود اعتراف کن م،یکن یما وعظ م

ارسا شمرده و پ آورد یم مانیدل است که شخص ا در رای. زافتی ینجات خواه د،یزانیاو را از مردگان برخ

 ۱۰:۸-۱۰ انی.رومابدی یو نجات م کند یو با زبان است که اعتراف م شود، یم

 

نجات اعتراف  ی، و با زبان خود برا میآورده ا مانیاست.همانطور که با قلب خود ا یکامل شامل شفا و آزاد نجات

 .میشفا با زبان خود اعتراف کن یداشته و برا مانیبا قلب خود ا دیبا نیبنابرا م،یکن یم

 

 اعالم کالم

،او قدرت و اقتدار کالم  دهد شفا  را غالمشمسیحِ خداوند آمد و از او خواست تا  یسینزد عسروان رومی که  یوقت

 .افتیو بنده من شفا خواهد  دییکلمه بگو کیمسیحِ خداوند گفت، فقط  یسیدانست.او به ع یرا م
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۵:۸- ۱۰, ۱۳ نوچ عیسی  ،دش موحانرَفَک دراویک ماظنی موری ع سامتلا اب و دمآ شدزنیسی  نانخس نوچ یمَتّ

در  یحت یمانیا نیچن م،یگو یبه شما م ن،یآم»گفت:  آمدند، یم اش یکه از پ یبه شگفت آمد و به کسان د،یاو را شن

در همان دم خدمتکار او شفا .« ودبه تو داده ش مانتیبرو! مطابق ا»گفت:  ی. سپس به آن نظامام دهیهم ند لیاسرائ

 . افتی

 ستیبا یخداوند م یسیکه ع یکه تمام کار نیا صیبه تشخ مانشیرا به خاطر اسروان رومی خداوند آن  یسیع

  .کرد ریتقد "د،یبگو "بود که نیغالمش انجام دهد فقط ا یشفا یبرا

 یعنی م،یاگر ما فقط کالم را اعالم کن دانست. یم زیگفتن کالم را ن تیبلکه اهم نه تنها اقتدار را درک کرده بود، او

 .میکن ینم انیرا ب مانیها یمانیا یاحساسات ،شک ها و ب نکهیا
 

 دیبه کالم گوش ده

 .میکه به کالم او گوش کن میگرفته ا ادی ما

گوش فرا ده. آنها را از نظر دور مکن بلکه در قلبت نگاهشان  کیتوجه کن؛ و به سخنانم ن میگو یبه آنچه م پسرم،

 4:۲۰-۲۲.امثال شانیتن ا یِتمام یو شفا برا اتندیخود ح ابندگانی یبرا رایبدار؛ ز

 

 کالمش را فرستاد

 .فرستاد شانیشفا یکه خدا کالم خود را برا میابی یدر م ریمزام در

 ۱۰۷:۲۰.مزمور دیبخش یخالص یرا از نابود شانیداد، و ا شانیخود را فرستاد و شفا کالم

و اقتدار ،آنرا  مانیبا اعالم کالم در ا میتوان یو م میخداوند را دار یسی.ما اقتدار عمیکن یکالم را به آنها ارسال م ما

 .میارسال کن

 گردد یبر نم بی ثمر

 .گردد یبر نم کالم بی ثمر گردد. یباز نم جهیقول داده است که کالمش بدون نت خداوند
 

کرده، آن را بارور و  رابیرا س نیبلکه زم گردد، ینم جا باز بدان گریو د بارد، یباران و برف از آسمان م چنانکه

همچنان خواهد بود کالم من که از دهانم صادر  بخشد، یو برزگر را بذر و خورنده را نان م سازد، یبرومند م

به جا خواهد آورد، و در آنچه آن را به انجامش  ستمنزد من باز نخواهد گشت، بلکه آنچه را خوا ثمر یب شود؛ یم

 ۵۵:۱۰-۱۱ ایفرستادم کامران خواهد شد.اِشع
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 نقشهاز  یگردد.قسمت یداده شده است و با شکست بر نم مشخصی هدف یکه کالم خدا برا مینیب یبه وضوح م ما

نجات بخش او را  کالم میاو را بشنو یصدا دییای.بمیهاست.ما امروز دستان و دهان خدا هست امتخدا آوردن شفا به 

 .میاوریشفا را به قومش ب م،ویاعالم کن

 

 درس ششم دوره کردن یبرا هایی پرسش

 

 

 ی،چه انتظار دیکن یاستفاده م مارانیب یشفا یمسیحِ خداوند برا یسیکه از نام ع یهنگام (۱

 چرا؟ دیده حیتوض د؟یدار

 

 

 

 یماریب گرید ایکه پزشکان به او گفته اند به خاطر سرطان ،  یکس یاگر از شما خواسته شود برا (۲

 د؟یکن یاو دعا م یشفا ی، چگونه برا دیالعالج در حال مرگ است دعا کن یها

 

 

 

 

                 د؟یاعالم اقتدار در شفا را ذکر کن یپنج نمونه از کتاب مقدس برا (۳
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 درس هفتم

عمل و دعااز طریق شفا   

که  ستیباشد.اما مهم ن یمهم م اریبس مارانیب یشفا یکه درک کالم خدا برا میگذشته آموخته ا یما در درس ها

 میخود را اعالم کرده و به آن عمل کن مانیا دی.ما باردیگ ی، بدون عمل از طرف ما ، شفا صورت نم میدان یچقدر م

 .میکن یدگیرس مارانیبه ب دیو با

 سهم ما -سهم خدا
  

 

 ، ونددیمعجزه به وقوع بپ نکهیا یبرا

 .ایفا کندکه خدا نقشش را  میو انتظار داشته باش میسهم خود را انجام ده دیبا 
 

 نازل کرد لیس نیخدا بر زم -را ساخت ینوح کشت

 خدا آبها را باز کرد -را بلند کرد شیعصا یموس

 دیکشفرو ریخت خدا آنها را  -حرکت کرد حایار یها واریدر اطراف د وشعی

 آب آورد یتبر را به رو قسمت آهنیخدا  -چوب را به رودخانه انداخت شعیال

 
 

 سهم خدا

وجود دارد که خدا انجام خواهد  ی، و عمل مشابه میانجام ده دیوجود دارد که با ی، عمل ماریخدمت شفا به ب در

عمل  مانیو به آن مطابق با ا میدار مانیخداوند ا یسیمهم است.همانطور که به کالم ع یروند در برابر نیداد.درک ا

 .کند ی، خدا سهم خود را انجام داده و شفا را آشکار م میکن یم
 

 ممکن است زیهمه چ* 

 . ، راحت است "با خدا ممکن است زیهمه چ" نکهیگفتن ا عیسیِ خداوند با

 ۱۸:۲۷لوقا «خدا ممکن است. یانسان ناممکن است، برا یآنچه برا: »فرمود
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خدا  یبرا زیهمه چ رایز ست؛ین نیخدا چن یانسان ناممکن است، امّا برا یبرا»چشم دوخت و گفت:  شانیبد یسیع

 ۱۰:۲۷مَرقُس «ممکن است.

 

          , سخت تر"دارد ممکن است  مانیکه ا یکس یبرا زیهمه چ "،  دیگو یخداوند که م یسیکردن با ع توافق

 .شود یم

 ۹:۲۳مَرقُس «ممکن است. زیدارد همه چ مانیکه ا یکس یبرا ؟یتوان یاگر م»گفت:  یسیع

 

اگر خدا گفته است ، انجامش ممکن است ، نه با قدرت ما ،  یممکن به نظر برسد.ول ریممکن است ، غ یعینظر طب از

 . دیگو یرا به ما نم میانجام ده میرا که نتوان یزیبلکه با قدرت خدا .خدا هرگز چ

 

 د،یخردل داشته باش ۀدان یبه کوچک یمانیاگر ا م،یگو یبه شما م ن،یکم است. آم مانتانیاز آن رو که ا»داد:  پاسخ

شما ناممکن نخواهد  یبرا یامر چیو منتقل خواهد شد و ه“ به آنجا منتقل شو نجایاز ا” دییکوه بگو نیبه ا دیتوان یم

 ۱۷:۲۰ یبود. مَتّ

 سهم ما

 بودن عیمط *

     که ترس باعث  میاجازه ده دی.ما هرگز نبامیبگذار ضانیمر یخداوند به ما فرمان داده است تا دست بر رو یسیع

 !فرمان شود نیاز ا ینا اطاعت

 

اطاعت از فرمان خداوند؟  ای سازد یخشنود م شتریخداوند را ب هایسوز و قربان تمام یایهدا ایآ»پاسخ داد:  لیسموئ

 ۱۵:۲۲ لیسموئ۱. قوچها بهتر یاست، و گوش سپردن از چرب کوترین هایاطاعت از قربان نکیا

 

 یبرا دی. ما بامیکالم خدا باش میفرمان ها و تعال عیمط دی، با میخود تجربه کن یمعجزه شفا را در زندگ میبخواه اگر

که چقدر زشت به نظر  ستیمهم ن .میباش آماده میکند که انجامش ده یم تیانجام آنچه که روح القدس ما را هدا

 .برسد
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 "توانم انجام دهم یم "نگرش  جادیا* 

 "توانم ینم"گفتن  یجلو دی.بامیکه خدا فرمان داده است را انجام ده یهر کار میتوان ی، م کنیمشد ر مانیادر اگر

 ."توانم یم "گفتنِ یبا کالم خدا براکردن به توافق کنیم ! و شروع میریرا بگ

 

 4:۱۳ انیپیلی.فبخشد یم رویرا دارم در او که مرا ن زیهر چ قدرت

 

 غلبه بر ترس

 یزیمان برنامه ر یزندگ یما را از انجام آنچه خدا برا نی.استیخجالت ، از جانب خدا ن یحت ایاز شکست  ترس

آمده است تا ما را از اطاعت خدا  طانیروح است که از سمت شیک  ، یعیطب ریدارد.ترس غ یکرده است ، باز م

 .بازدارد

 ۱:۷ موتائوسیت۲نه روح ترس، بلکه روح قوّت و محبت و انضباط است. ده،یکه خدا به ما بخش یروح رایز

 

انجام نشدن  ی، و هرگز ترس از دست دادن شهرت برا میشکست ، غلبه کن بر ترسِ دیعمل به کالم خدا ، با یبرا

 م؟ینگران شهرت خودمان باش دیما رها کرد ، ما چرا با یخداوند شهرت خود را برا یِسی.اگر عمیمعجزه، نداشته باش

 

 ۲:۷ انیپیلیدرآمد.ف انیبه شباهت آدم رفته،یکرد و ذات غالم پذ یخود را خال بلکه

 

 ؟ "چطور فتدیاگر اتفاق ن"، دیوقت از خودتان نپرس چیه

 ؟"کنند چطور افتیاگر اطاعت کنم و آنها شفا را در"،  دیآن ،بپرس یجا به

 

  ، نه احساسات مانیعمل ا

 

 یاز مردم آشکار شدن شفا یاریشده است که بس نیمانع از ا یگیبودن و فروما ی، ناکاف ییرو ترس ، کم احساس

  .میعمل کن مانیزمان در ترس و ا هم میتوان یرا شفا بدهند.ما نم گرانی، د مانیبا ا ایکنند ،  افتیخود را در
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آنچه  عیمط دیشود.اعمال ما با احیابا مکاشفه کالم خدا  دی.فکر ما بامیکن یدر روح زندگ دی، با ماندارانیبه عنوان ا ما

 .کالم و روح خود آشکار کرده است باشد قیخدا از طر

به روحمان در بلکه  گذشته مان یمنف اتینه به تجربشده است ، احساسات و عواطف ما  ایکه روح ما اح همانطور

 .قادر نخواهد بود ما را از اطاعت خدا باز دارد گرید طانیپاسخ خواهد داد ،.ش اطاعت

 

 به کالم مانیا

و آنچه که او گفته ،  میبدان قیکالم خدا را به طور دق دی، ابتدا با میداشته باش مانیبه خدا ا دیمعجزات شفا با یبرا اگر

 .دهیمانجام 

 : مانیا

 .ستین مانی، و احساسات هرگز ا ستیهرگز احساسات ن* 

 .کند یاحساس را رد م یعنیندارد  یبا احساس کار* 

 .شود یبواسطه کالم خدا ظاهر م* 

 .کند یم افتیدارد و هرچه که خدا در کالمش آشکار کرده است را در اطمینان،  داند یم* 

 

را انجام  نکاریمن قبال ا". "شکست بخورم دیشا دانم چگونه ... یمن نم"."خسته هستم اریبس "من دیگو یم احساس

 " ...ستمیشجاع ن یلیمن خ ینودیخواهم ، اما م یمن م " "داده ام ...

 "کنم. یم افتیدارم و در مانیا" "خواهم داشت و به آن عمل خواهم کرد. مانیبه کالم خدا ا ":  دیگو یم مانیا

 ."شک نخواهم داشت و بدون شک انجامش خواهم داد"

 حس ، از طریق ممکن است یگریرا حس نکند.شخص د یزیو چ ابدیتواند با قدرت کالم خدا شفا ب یم شخص

 .کند دریافتبرق  انیشوک مانند جریک  ایشدن ،  سردگرما ، را همراه با خدا  یشفا

 .وعده باشد جینتا یو انتظار برا مانیبه دنبال احساس باشد ، بلکه به دنبال ، ا دیآشکار شدن شفا ، شخص نبا یبرا
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 عمل به کالم خدا

 

 خداوند با شجاعت خدمت کرد یسیع
 

 .داد یشفا م ، حرکت شجاعانه کیخداوند ، اغلب با درخواست انجام  یسیع

  دستت را دراز کن *

 .توانست انجام دهد یفرمان داد که نم یکه دستش خشک شده بود را به کار یخداوند مرد یسیع
 

او دستش را دراز « دستت را دراز کن!»دستش خشک شده بود. سپس به آن مرد گفت:  کیبود که  یمرد سهیکن در

  ۱۲:۱۰a, 13 یسالم شد.مَتّ گرشیکرد و آن دست، مانند دست د

 

 یسیع . کنند یدرباره عمل ، صحبت م اتیآ نینقل شده است. ا ۱۰تا  6:6و لوقا  ۵تا ۳:۱مرقس  داستان در نیهم

خداوند گفته بود را انجام داد ، او  یسیآنچه را که ع قایرا انجام دهد.آن مرد دق یخداوند به آن مرد فرمان داد تا کار

 .افتیشفا خداوند گفته بود ،  یسیدست خود را دراز کرد و با عمل کردن به آنچه ع

 

 " برو و بشور"* 

 .شستشو کند ، شفا داد یاستخر مخصوص کیبرود و در  نکهیرا با گفتن ا یخداوند مرد کور یسیع
 

۹:6-۷ این مز رب ناهد ِبآ و تفگ ارین لام درم نآ نامشچ رب ار نآ و تخاس لِگ ،هدنکفاید  :تفگ ار وا و وحنای

 نایکرده، از آنجا ب یپس رفت و شستشو« کن. یاست( شستشو‘ فرستاده’ ی)که به معن لوآمیبرو و در حوض سْ»

 بازگشت.

 

خود را  یینایداد ، مرد ب یکه در استخر شستشو م یهنگام ایکرد ،  یخداوند گل را درست م یسیکه ع یهنگام ایآ

عمل  مانشیآورد ، اطاعت کرد و مطابق با ا مانیکرد که ،ا افتیخود را در یشفا یمرد هنگام آنکرد؟ افتیدر

 .کرد

 



99 
 

 بستر خود را جمع کن* 

 .، بستر خود را جمع کن و برو زیخداوند به مرد فلج فرمان داد: برخ یسیع
 

تشک خود را برداشت و در  درنگ یآن مرد برخاست و ب« و به خانه برو! ریتشک خود برگ ز،یبرخ م،یگو یتو م به»

 دهیند یزیچ نیهرگز چن»گفتند:  دکنانیرفت. همه در شگفت شدند و خدا را تمج رونیبرابر چشمان همه از آنجا ب

 ۱۱:۲-۱۲مَرقُس .«میبود
 

دانست  یممکن بود! اما او م ریآن مرد غ یرفتن برا ییبلند شدن ، بستر خود را جمع کردن و به جا یعیحالت طب در

 .کرده بود افتیکه خدا چه گفته بود.او به آن عمل کرده و در جا شفا را در

 

 شاگردان نمونه را دنبال کردند

و  زدیخداوند به آنها داده بود را دنبال کردند.آنها به مرد فلج فرمان داده که برخ یسیکه ع ینمونه ا وحنایو  پطرس

 .راه برود

و راه  زیبرخ یناصر حِیمس یسی! به نام عدهم یامّا آنچه دارم به تو م ست،ین میمرا زر و س»گفت:  یپطرس به و امّا

 6:۳-۷او قوّت گرفت .اعمال  ی. همان دم پاها و ساقهادیزانیسپس دست راست مرد را گرفت و او را برخ« برو!

 
 

 به عالوه عمل مانیا

  .بدون عمل مرده است مانیکه ا دیگو یبه ما م عقوبی

او را نجات  تواند یم یمانیا نیچن ایدارد، امّا عمل نداشته باشد؟ آ مانیادعا کند ا یمن، چه سود اگر کس برادرانِ

و من هم  یدار مانیتو ا: »دیممکن است بگو یو بدون عمل، مرده است. حال کس ییبه تنها مانیبخشد؟ پس ا

نادان،  یرا با اعمالم به تو خواهم نمود. ا مانمیا نرا بدون اعمال به من بنما و م مانتیاما تو ا« اعمال دارم!

 ۱4:۲, ۱۷-۱۸, ۲۰ عقوبیاست؟ ثمر یبدون عمل ب مانیچرا ا یبدان یخواه یم

 

، ما  دیآ یما به عمل م مانیکه ا یبدون عمل مرده است. هنگام مانیا رای، ز میبر اساس کالم خدا عمل کن دیبا ما

 .برود دیبا یماریکند ، ب یم دایقدرت خدا اجازه عمل پ که یهنگام .میکن یعمل آزاد م یخدا را برا یقدرت شفا
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 گریدهد ، خواهد بود .در د یشفا را انجام مخدمت که  یاوقات توسط کس یدر شفا مهم است.گاه مانیا عمل

 .، انجام خواهد شدشفاستدر اطاعت انجام دستور العمل منتظر که  یمواقع ، توسط کس

 

 انجام عملی یبرا شنهادیپ

توانستند انجام  یرا انجام دهند که قبال نم یکار دی، به آنها بگوئ دیرا دار یکه قصد شفا دادن شخص یزمان در

  :مثال یدهند.برا

 " کن بررسی و امتحان " -"خم شو"- "آن دست را تکان بده"* 

 ، آن درد چه شد؟ دیبا شجاعت بپرس * 

 

  .عمل کن مانتیبه اندازه ا به کالم خدا عمل کن. است! همانطور عمل کن! قتیکه کالم خدا حق یدار مانیتو ا

 .آورد یعمل م مانیا* 

 .شده است یخدا جار یشفا* 

 !دیآ یشفا م* 

 

 !هشدار *

        ما کند. یری، جلوگ لیبا دل یاز مصرف دارو حت ایخود را بردارد ،  آتلکه  مییبگو دیهرگز به شخص نبا ما

آن ها وجود داشته باشد که ممکن است آنها را  یدر زندگ یموانع دیشا ای،  در چه وضعی استآنها  مانیا میدان ینم

  .باز دارد شانیاز آشکار شدن شفا

، فوق  اورندیرا در ب آتلدارند که  مانیا خودشان در آنها رشد کند.اگر مانیا میو بگذار میمثبت صحبت کن دیبا ما

 !العاده است

که  ییدستور العمل ها لیدر اقدامات انجام شده به دل بی درنگ ای یمنف جهیممکن است در مورد هرگونه نت : توجه

 .دیمحکوم شو یو از نظر قانون دی، بر خالف دستور پزشکان عمل کرده باش دیداده ا
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 درک دعا و شفا

 

 تصورات غلط

دعا کرده و  دیکنند ما با یفکر م یبرخ است. ماریب یآن در قسمت شفا ما وجود دارد ، وبین  یغلط تصورات

 یدادن شفا یبرا یلیشفا ندارد.آنها به خدا دال یبرا یلی، انگار که او تما میخدا را التماس کن یحت ای،  میبخواه

او را  دیااست ، ب یخوب یلیاست...او شخص خ تیحیمس یایدر دن یاو رهبر بزرگ"مثال ،  یبرا دهند. یشخص م

 ." یشفا ده

خداوند درد و  یسیع رایانجام داد ، ز شیاو سهم خود را دو هزار سال پ !ستینبی میل  ضانیمر یبه شفا نسبت خدا

:  میخود متحمل شد.اکنون او به ما گفته است ، که آنچه او کرده است را انجام ده یخم هازما را با  یها یماریب

 !!! و و خوب شدن آنها مارانیب یبر رو یگذار دست یبرا ،و زنده کردن مردگان  مارانیب یشفا یبرا

خدا گفت آنها را  ی، ول میدعا کن مارانیب یو برا میدعا داشته باش لیستباشد که  نیما ممکن است ا یسنت یالگو

 .دیشفا ده

بخواهد که آنها را با روغن مسح کنند و  سایکل وخیتواند از ش یم ماریب که ی، هنگام ۱۵-۱4 :۵ عقوبی جز به

 کاستیشفا بعد از روز پنطدعا برای از  ینمونه ا چیه ابد،یکنند تا شفا  ضیشخص مر یبرا مانیا یدرخواست دعا

 ."دیدعا کن مارانیب یبرا " میندار

 مفهوم دعا
 

خدا و موافقت با  توانایی ما به کالم  مانیا ، ابرازدعا .ما باشد یبرا یانجام کار یبه شکل التماس از خدا برا دینبا دعا

 می باشدانجام دادن او در آنچه او گفته و وعده داده است 

،  مانیما ، ما را به اطاعت خدا با عمل ا مانیشود ، و ا یم لیتبد مانیما به ا دی، ام میکن یطبق کالم خدا دعا م یوقت

 یبرا کهکه خدا از قبل گفته  میکن یم یزیچ افتی، ما شروع به در میکن ی، دعا م مانیا اعالمبا  یوقت دهد. یسوق م

 ماست.

 .کند یما را به عمل مثبت آزاد م مانی. دعا ، امیکن یم ندخداو یسیع یما شروع به انجام کارها
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خدمت ،  یزمان ها یاز جانب خداست که ما را برا دنیزمان شن و همچنینبه کالم خدا  مانیا اعالم، به عنوان  دعا

 .داد میرا با اطاعت از کالم خدا شفا خواه مارانیکه ب یزمان یعنیآماده کند ،
 

  اتحاد یدعا

 

 دونفر از شما توافق کند

مهم  ،مارانیب یدرک و درخواست شفا برا یماست که برا یاصل مهم برا کیدر دعا ، اتحاد  یکتاب مقدس مفهوم

  .است

با  کنند یکه در خصوص آن سؤال م یا هر مسئله ةدربار نیزم یکه هر گاه دو نفر از شما بر رو میگو یبه شما م باز

 ایکه دو  ییجا رای. زدیبه انجام خواهد رس شانیا یهم موافق باشند، همانا از جانب پدر من که در آسمان است برا

 ۱۸:۱۹-۲۰ یمَتّ«حاضرم. شانیا انیسه نفر به نام من جمع شوند، من آنجا در م

 

 توافق 

خداوند  یسیکه دو نفر متحد هستند ، و به اسم ع یی. جادیکامل هست یدر هماهنگ گری، با شخص د باشد اتحاد یوقت

با شخص  اتحادکه در  یهنگام نیهمچن !خدا در آنجاست رایپاسخ داده شود ز دیدارند ، دعا با مانیشفا ، ا یبرا

 .وجود دارد یشتری، قدرت ب میکن یدعا م یگرید
 

چنانکه به شما قول داده  جنگد، یشما م یاوست که برا تان،یخدا هوهی رایز زاند،یگر یتن از شما هزار تن را م کی

 ۲۳:۱۰ وشعیبود.

 

 ۳۲:۳۰a هیوا تواند داشت. تثن زیدو، ده هزار را به گر ایتواند کرد،  بیتن هزار را تعق کی چگونه

 

توانند ده هزار نفر  یکند ، اما دو تن م بیتواند هزار تن را تعق یتن م کی دیداشته باش ادی.به میدار ازین گریکدیبه  ما

 .داشته باشد یده برابر ریتاث تواند یماتحاد  یبدهند .دعا فراریرا 
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ی که می خواهند دریافت کنند آماده یشفا یرا با آموزش کالم ، برا ماریشخص ب مانیا دیصورت امکان ، با در

 .رندیبا ما قرار بگ اتحادتا آنها در سطح  کنیم

گوش  یحت ایشفا  کتاب مقدس در مورد قیدرک حقا یبراو  است  ماریب اریبسوجود دارد که شخص  یموارد

 .شخص دعا کنند یبرا اتحادتوانند در  یم مانداریاست که دو ا یموارد نی، در چننا توان است دادن به کالم خدا 

 .ابدی یم شیخدمت افزا ریشود و تاث یما چند برابر م مانی، ا اتحاد داریمباهم  یوقت
 

  مانیا یدعا

 

 در کالم خدا مانیا

 دیاغلب کل مانیا ینباشد .دعا یمعن یو ب یموثر باشد و تکرار دیما با یدر خدمت است .دعا یعنصر اساس کی دعا

 .قدرتمند است جینتا یاصل

کند  ینگاه م یدنیبه قلمرو ناد مانیا یخداست.دعا ی، فرمان ها ، و وعده ها قی، دعا در توافق با حقا مانیا یدعا

 .بخشد ی، تحقق م مانیا یدهد.دعا یو آنرا انجام م

 

 نیدعا کنند و به نام خداوند او را با روغن تده شیرا فرا خواند و آنها برا سایکل خیاست، مشا ماریاز شما ب یکس اگر

 دهیکرده باشد، آمرز یو اگر گناه زاند،یخ یو خداوند او را برم بخشد یرا شفا م ماریب مان،یبا ا ی. دعاندینما

 ۵:۱4-۱۵ عقوبی.شود یم

 

از جا کنده ” د،یکوه بگو نیبه ا یاگر کس م،یگو یبه شما م ن،ی. آمدیداشته باش مانیبه خدا ا»پاسخ داد:  یسیع

 یخواهد داد، برا یرو دیگو یداشته باشد که آنچه م مانیو در دل خود شک نکند بلکه ا“ افکنده شو، ایشده، به در

و  د،یا افتهیکه آن را  دیداشته باش مانیا د،یهرآنچه در دعا درخواست کن م،یگو یاو انجام خواهد شد. پس به شما م

 ۱۱:۲۲-۲4از آنِ شما خواهد بود.مَرقُس 
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 مانیا دشمنان

 .میزمان با روح و عقل خود عمل کن هم میتوان ینشده ماست.ما نم ایدر فکر اح مان،یدشمنان ا نیتر یقو
 

  ینابخشودگ* 

ما و  نیمانع ب کی یموثر نخواهد بود.نا بخشودگ مانیا یما وجود داشته باشد ،دعا یدر زندگ ینابخشودگ اگر

 .می، عمل کن مانیرا حفظ کرده و همزمان با ا ینابخشودگ میتوان یما نم  خداست

 

که در آسمان  زیتا پدر شما ن دیاو را ببخش د،یدل دار به یزیچ یاگر نسبت به کس د،یستیا یهر گاه به دعا م پس»

 ۱۱:۲۵. مَرقُس دیشما را ببخشا یاست، خطاها

 

  عدم اطمینان* 

.باور نداشتن ما را از دیکرده ا افتشی، باور دارد ، که شما در مانیا یاست .دعا مانیمقابل انقطه  نانیعدم اطم

 .دارد یباز م،  مهیا کرده مانیآنچه خدا از قبل برا افتیدر

تواند  یهستند که م یهائ از راه یکی ، هرچند که شهادت ها مطمئناً ستین یبر شهادت کس یمبتن یواقع اطمینان

 .بر کالم خداست یمبتن یواقع ما شود اما اطمینان مانیاتشویق  باعث

 

 شک* 

 تواند شفا دهد. ینم مانیا ی، دعاهست اراده خدا  شفاکه  دیاست.اگر شک داشته باش مانیامقابل نقطه  زین شک

نداشتن و  اطمینان،  یآورد.نا بخشودگ یرا به وجود م اطمینانی یکه خالف کالم خدا باشد ، شک و ب یماتیتعل

 .فکر هستند ناحیهشک همه در 

 ؟انجام دهیم  مانیا یشفا دعا یکار اشتباه نبود که برا نیا ایشدن باشد ، آ ماریما ب یاراده خدا برا اگر

 م؟یشد یمصرف دارو م ای یپزشک روشاشتباه نبود که به دنبال کمک از هر نوع  نیهمچن ایآ

 ایخود را جالل بدهد ، آ تا اموزدیرا به ما ب یزیچ ای،  میشو ماریمجازات شدن ، ب یخواهد که ما برا یخدا م اگر

 ؟ میکه مانع خواست خدا شو مینکن یو کار میریبودن را بپذ ماریب اکنون دینبا
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،  یماریما از ب به جای، او گفت که  میرنج ببر یماریاو از ب یخواهد ما برا یبر خداوند! او نگفت که م جاللاما 

  !دیدرد و غصه رنج کش

 ؟ یفور جینتا

 

 دارد؟ دنیو قابل د یفور جهینت شهیهم مانیا یدعا ایآ

که  میدار اطمینان، ما همچنان  میکن یرا تجربه نم مانیا یفور جهی، اگر نت انجام می دهیم را مانیا یدعا یوقت

و اعتماد داشته  م،یو شک نکن میداشته باش مانیا باید که این ما هستیم.کالم خدا درست است.میکرده ا افتشیدر

، آشکار شدن  یمعجزه فور یاز اوقات ، ما به جا یاریرود. بس یم نیبه طور کامل از ب یماریکه تمام عالئم ب میباش

 .میکن یتجربه م یدوره زمان کیشفا را در 

که  میکن یعمل م یو به گونه ا میکن یاز روند شفاست.همانطور که با کالم خدا توافق م یاتیبخش ح مانیا یدعا

 .شوند یبزرگ جابجا م یها کالم درست است ، کوه نیا

و  است. قتیکالم او حق دیدان یکه م دیمانده ،شروع به جالل دادن خدا کن یباق یعالئم منف یتمرکز بر رو یجا به

و  دیخود را از دست نده نانی.اطمدیای، هرچند که کم به نظر ب دیمثبت در عالئم کن رییهر تغ یاو برا دیشروع به تمج

 .دیکن افتیکه به طور کامل در یتا زمان دیبه باور خود ادامه ده

 

  کالم یدعا

 

 مفهوم

را  هیآ دیرا در دعا به خدا برگرداندن است ، اما با از کتاب مقدس و آن هیآ کیگرفتن  یبه معنا،  " کالم یدعا"

 : . مثالشودکند تا آنچه را که او گفته است انجام  یما را به خدا آزاد م مانی، ا نیشود.ا یداده تا شخص رییتغ

 

، من یها خاطر شرارت مجروح شد و بهن خاطر گناهان م بهخداوند  یسیکه ع ینوشته ا ۵۳:۵ اءیاشعتو در  پدر

 مانیا کامالً ی.حال به تو و آنچه نوشته ا افتمیاو شفا  ی؛ و از زخم هاتادیب سالمتی من بر او آمد  ، دیمضروب گرد

 .ام افتهیدارم .من شفا 
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 .دیرو یدعا به حضورش م ی، همانطور که برا دیخدا را با خود بردار کالم
 

. و در همه وقت، با همه نوع دعا و دیریروح را که کالم خداست، به دست گ ریو شمش دینجات را بر سر نه خود کاله

 6:۱۷-۱۸a انیداَفِسسیتمنا، در روح دعا کن

 

 " کالمدعای ".همانطور که میرا مغلوب کن طانیخدا را برداشته و ش یاسلحه ها دییایروح ، کالم خداست.ب ریشمش

 . میکن یبا خدا ، دعا م اتحادکه در  میداشته باش نانیاطم میتوان ی، م انجام می دهیمرا 

 

 موثر یدعا

  است مارانیب یخداوند و خدمت شفا یسیع یدر انجام کارها ی، بخش مهم و اتحاد مانیکالم خدا در ا موثر یدعا

رفت و در آنجا به دعا  یبرخاست و خانه را ترک کرده، به خلوتگاه یسیبود، ع کیکه هوا هنوز تار بامدادان

 ۱:۳۵مشغول شد.مَرقُس 

 

شخص پارسا، با قدرت  یِ. دعادیابیتا شفا  دیدعا کن گریکدی یو برا دیبه گناهانِ خود اعتراف کن گریکدینزد  پس

 ۵:۱6 عقوبی.کند یعمل م اریبس

 

  دستورالعمل ها یدعا برا

 

،  میچطور دعا کردن وخدمت شفا را بخواه یخاص برا یخدا وقت گذاشته و از او دستورالعمل ها یابتدا برا اگر

مالت مشغول خدمت  رهیپولس در جز یکار را وقت نیاز ا یبود.نمونه ا میموثر تر خواه گرانیخود و د یدر دعا برا

 . می بینیمبود ، را 
 

افتاده بود و تب و اسهال داشت. پولس نزد او رفت و دعا کرده، دست بر او  یماریدر بسترِ ب وسیقضا، پدر پوبل از

 ۲۸:۸.اعمال دیبخش شیگذاشت و شفا
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 دنیاو شن یرسد دعا یبه نظر م مرد را شفا داد؟ نیکند که پولس پس از اتمام دعا ، ا یم مشخصکتاب مقدس  چرا

.در اطاعت ، پولس دستش را بر او گذاشته  بود دستورالعمل خاص در موثر بودن خدمتش کی افتیدر یاز خدا برا

 .داد شیشفا و

 

 درس هفتم دوره کردن یبرا هایی پرسش

 

 د؟یکن فیتوص مارانیب یسهم ما و سهم خدا را در شفا( ۱

 

 

 

 

 د؟یکن لیخود دخ یکالم خدا را در دعا دیکه چگونه با دیده حیتوض( ۲

 

 

 

 

تواند شما  یدرست م یکه چگونه دعا دییو بگو دیکن فیرا تعر مانیا یتوافق و دعا یدعا (۳

 کند؟ مارانیب یراموثر تر در شفا
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 درس هشتم

 رونیشفا از درون به ب

 

مطالعات انجام  دارد. یروح ما بستگ یو شفا یبدن ما به سالمت یو شفا یکند.سالمت یرا آشکار م قتیخدا حق کالم

تواند عامل  یو نفرت م ی، رنجش ، تلخ یاست که نابخشودگ دهیرس جهینت نیشده توسط متخصصان بهداشت ، به ا

  .و سرطان باشد سمیمانند آرتروز ، رومات ییها یماریب

 

 !دیدر را ببند

 یبرا طانیحق به ش کی ایدرب باز  کیجا ،  کیتواند  یچه در ذهن و چه در احساسات ، م یمنف یها نگرش

 .کند یم جادیما ا یحمله به جسم ها

 

را مجال  سیروزتان در خشم به سر رسد، و ابل دی: مگذار «دیاما گناه مکن د،یباش نیخشمگ« 4:۲6-۲۷ انیاَفِسس

 .دینده

 

شود. با  یفرد نگه داشته م کی نَفْسدر  یعنیاست که در درون  ییاز دردها یعالمت یجسم یماریب کی غالباً

مان را با نَفْسکرده و  دیکرده اند ، اگر ذهنمان را با کالم خدا تجد یزخم ای انتیکه ما را رد ، خ یکسان دنیبخش

 . میببر نیحمله به بدنمان را از ب یطان برایدر ها را بسته و حق ش میتوان ی، م میکن احیاءخدا  یقدرت شفا

 یکسان یکند.حت افتیهستند که شخص نتواند آشکار شدن شفا را در بدنش در یموانع یو نابخشودگ یمنف نگرش

 یکه به آنها صدمه زده اند ، شفا یکسان دنیکنند ممکن است در صورت نبخش یم افتیرا در یجسم یکه شفا

 .خود را از دست بدهند

 افتیفهمد که در یبخشد ، م یه اند را مکه به او صدمه زد یکه شخص از خدا اطاعت کرده و کسان یهنگام

  رسول نوشت ؛ یوحنای یم. نام یم رونیاز درون به ب یشفا را شفا نیراحت است.ما ا اریبس شیشفا
 

 ابیکام زیهمچنان که جانت ن ،یبه سر بَر یو در تندرست یباش ابیاست که از هر جهت کام نیا میدعا ز،یعز یا

 ۱:۲ وحنای۳است.
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  نَفْسدرک کردن 
 

 ت.نَفْس مهم اس شتریدارد ، درک ب یبستگ نَفْس یمان به سالمت یابیمان و هم کام که هم سالمت جسم ییآنجا از
 

که آن ها در قلمرو فکر و احساس  یزیما به چ ییپاسخگو یما و چگونگ یعیاز ماست که با حواس طب ینَفْس ما بخش

 کرده اند ارتباط دارد که ساخته شده اند از : ایما مه
 

 . کند یکه استدالل و فکر م یقسمت یعنیما  افکار * 

 .دهند یکه به حواس ما پاسخ م یاحساسات یعنیاحساسات ما * 

 .دهد یما را انجام م یخواست ما که انتخاب ها یعنیاراده ما * 

 

 و جسم نَفْسروح ، 

    دهیخلقت سه گانه آفر کی.ما به عنوان  میکن زیمان متما آن را از روح و جسم میبتوان دیمان ، بانَفْسدرک  یبرا

 .دهد یم لیما را تشک یقسمت ها ، وجود کل نیاز ا کی، و هر  میشده ا

 

فعال بود.در لحظه نجات ،  ری.روح ما به خاطر گناه ، غ میمرده بود ی،از نظر روح میتولد تازه داشته باش نکهیاز ا قبل

و روح نام برد.به صورت  نَفْس یبرا یتوان به عنوان خانه ا ی.بدنمان را م میتازه در روح ، زنده شد یبه عنوان خلقت

 : توان گفت یساده م
 

  میما روح هست  *

  میدار نَفْس  *

 میکن یم یدر جسم زندگ  *

 

تواند با ما  یخداست و م یاز ماست که آگاه یخدا را در خود دارد .روح ما قسمت اتیما ، ح ةافتیتولد  روح

 یو کامل برا عیب یمطلق، و ب کیتازه ، روح ما ، مقدس ، نی او را پرستش کند. به عنوان خلقت مشارکت داشته ،

 .خواهد بود شهیهم

 



110 
 

 مانیها نَفْسنجات 

کالم خدا  لهیبه وس دیبه شفا دارد .فکر ما با ازیمان ن مان ، مانند جسم نَفْسآزاردهنده گذشته مان ،  اتیتجرب لیدل به

 ابدیخدا ، شفا ب یقدرت شفا لهیکه ما را آزار داده اند به وس ییآنها یاز نابخشودگ دیشود. احساسات ما با احیاء

 .نامد یمان منَفْسرا ، نجات  مانیا یشاگرد فرآیند نیا پطرس. بشود یسیع یخداوند میتسل دی.اراده ما با
 

 ۱:۹پطرس ۱.دیابی یرا م تانینجات جانها یعنی شیخو مانیا تیغا رایز

 

و  شتریمان را ب و جسم نَفْسکه  یزیشدن و چ مختصخدا  یبرا یعنی شدن است سیاز تقد یتجرب ندیفرآ کی نیا

 برساند.روح ما قرار دارد ،  تیکه کامل ییبه جا شتریب

 ح،یمس یسیکند و روح و جان و تن شما تا آمدن خداوندمان ع سیتقد یخودْ شما را به تمام ،یسالمت یخدا

 ۵:۲۳ انیکیتسالون۱محفوظ بماند. بیع یب
 

   نَفْس بیماری های روحی و روانی

   

 منبع مشکالت

،  نیاز آنجا که والد.ما در جنگ هستندنَفْس  که با ی ازمنشاء های مختلفی ایجاد می شوندو روان یروح یها یماریب

 یجنس یو حت ی، جسم یاز نظر روح یهمه ما به حدخانواده ما کامل نبوده اند ، مابقی  ایخواهران ، برادران 

 دهیاحساس طردشدن آزار د ای یاز طرد شدگ یاری. بسمیاقرار گرفته استفاده  ءسو مورد میشد یبزرگ م کهیهنگام

 : نوشت داود .دوستان خود را تجربه کرده اند ایتوسط خانواده  انتیخ ایاحساس دوست نداشته شدن  یبرخ . اند 

 

 ۳4:۱۹ د؛مزموریآنها خواهد رهان ۀاست، اما خداوند او را از هم اریرا مشقت بس پارسا

 

 ۵:۱۳ عقوبیشاد است، سرود حمد بخواند. یاز شما در مشکل است، دعا کند؛ اگر کس یکس اگر

 

  نینگرش خشن والد *
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کودک ،هم در لحظه وقوع اتفاق و  یمشکل برا جادیو ا نَفْستواند باعث صدمه به  یم نیخشن والد یها نگرش

 .شود ندهیهم در آ

 6:4 انی.اَفِسسدیخداوند بزرگ کن تیو ترب میبلکه آنها را با تعل د،یمساز نیپدران، فرزندان خود را خشمگ یا

 

  یبد اخالق *

 .کند یم جادیهم مشکل ا انشانیاطراف یبلکه برا ریدرگ نیطرف یرساند ، نه تنها برا یم بیآس نَفْسبه  یاخالق بد
 

و شرم  بی! آسسازد یرا هالک م شتنیکند خو نیاز عقل است؛ آنکه چن یعار کند یزنا م یکه با زن یمرد اما

و چون به انتقام  ختیخشم شوهر را بر خواهد انگ رت،یغ رایخواهد شد و ننگش هرگز پاک نخواهد گشت. ز بشینص

 6:۳۲-۳4رحم نخواهد کرد.امثال  دیبرآ

 

 گناه آلود یخواسته ها *

 .هستند نَفْسمقام، دشمنان  ای پولگناه آلود ، مانند شهوت ، عشق به  یها خواسته
 

که با روح شما در  یاننَفْس الیاز ام بند،یو غر گانهیجهان ب نیکه در ا یاز شما تمنا دارم چون کسان زان،یعز یا

 ۲:۱۱پطرس ۱.دیزیبپره زند،یست

 

 گناه آلود اعمال *

 .کند یم ماریرا ب نَفْسگناه آلود  اعمال

رشک، خشم؛  ،ییجو زهیست ،یدشمن ؛یو جادوگر یپرست بت ؛یو هرزگ ،یناپاک ،یعفت یروشن است: ب نَفْس اعمال

که  میگو یبه شما هشدار دادم، باز م شتری. چنانکه پنهایو مانند ا یاشیع ،یحسد؛ مست ،یبند نفاق، دسته ،یطلب جاه

 ۵:۱۹-۲۱ انی.غالطدنخواهند بر راثیخدا را به م یکارها پادشاه نیکنندگان چن

 

 کند یم احیاءمرا  نَفْساو 

 

 وجود دارد ؟ نَفْس یشفا برا ای، اما آ میهست یجسمان یدر حال آموزش شفا ، در قسمت ها ما
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 داود پادشاه یدعا

 . ش دعا کردنَفْس یشفا یبرا داود

 4۱:4مزمور .«ام دهیبر تو گناه ورز رایمرا شفا ده، ز نَفْسعطا فرما؛  ضیخداوندا، مرا ف»اما من گفتم:  و

 . بود دهید بیگناه خودش آس لهیداود به وس نَفْس:  توجه

 

که  رایعطا فرما، ز ضیمنما. خداوندا، مرا ف بمیتأد شیمکن، و در غضب خو خمیدر خشم خود توب خداوندا،

 یاست. و اما تو، ا شانیمضطرب است، و جانم سخت پر میاستخوانها رایبخش، ز میام؛ خداوندا، شفا پژمرده

 6:۱-4 aخداوند، تا چند؟ خداوندا، بازگرد و جانم را برهان. مزمور 

 

احیاء با  میتوان ی.م میداشته باش یتیخواهد در هر موقع یخدا م که است یاز صلح ییبایز ریو سه تصو ستیب مزمور

 . میکن یمان با داود شادمان نَفْس شدن

 ینزد آبها خواباند؛ یسرسبز مرا م ینخواهم بود. در چراگاهها زیچ چیشبان من است؛ محتاج به ه خداوند

 تمیدرست هدا یها به راه ش،یخاطر نام خو و به سازد، ی. جان مرا تازه مکند یم ام یآرامبخش رهبر

 ۲۳:۱-۳.مزمور دیفرما یم

 

  نَفْس تیرضا

 .وجود دارد یوعده خاص نَفْس تیرضا یبرا

خواهد  یکیآنگاه نور تو در تار ،یساز ریرا س دگانیو جان ستمد یهمّ خود را وقف گرسنگان کن یتمام اگر

خواهد کرد، و جان تو را در  تیتو را هدا وستهیروشن خواهد بود. خداوند پ مروزیو شبِ تو همچون ن دیدرخش

و  رابیبود س یخواه یو تو چون باغ د،یقوّت خواهد بخش تیخواهد نمود؛ به استخوانها ریسوزناک س ابانیب

 ۵۸:۱۰-۱۱ ایکه آبش کم نشود.اِشع یا چشمه

 

 تیخداوند ما را هدا مان ، روشن خواهد شد. یکی، تار میکمک کن گرانی، به د ینوشت که اگر ما با فروتن اءیاشع

 .کند یمان را بر آورده م نَفْس یازهایکند ، و ن یم
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 دهد یخداوند شکسته دالن را شفا م یسیع
 

 :خداوند شکسته دالن را شفا داد. او فرمود یسیع

و  رانیرا به اس ییرا بشارت دهم و مرا فرستاده تا رها رانیمرا مسح کرده تا فق رایخداوند بر من است، ز روح«

 4:۱۸بخشم،لوقا  ییرا رها دگانیاعالم کنم، و ستمد انینایرا به ناب یینایب

 

  جنگ درون
 

 روح

دوباره  که یحاکم بودند.هنگام مانیها یو جسم ما بر زندگ نَفْس. میمرده بود یاز نجات ، ما از نظر روحان قبل

 ه.روح زند کی یعنی میخلقت تازه شد کی. ما می، از روح متولد شد میمتولد شد

نبرد مداوم در  کیشود ،  یم میخداوند به عنوان خداوندمان تسل یسیو اراده مان به ع افتهیما شفا  نَفْس که یزمان تا

 . درون وجود خواهد داشت

 .میکرده و راه برو یاست که در روح زندگ نیا میداشته باش یبا او همکار میتوان یکه م یروح است .تنها راه خدا

 4:۲4 وحنای«بپرستند. یاو را در روح و راست دیروح است و پرستندگانش با خدا

خدا راه  یبه پادشاه تواند یاز آب و روح زاده نشود، نم یتا کس میگو یبه تو م ن،یآم ن،یآم»جواب داد:  یسیع

 ۳:۵-6 وحنایاست. یاست؛ امّا آنچه از روح زاده شود، روحان یزاده شود، بشر ی. آنچه از بشرِ خاکابدی

 

تازه شده  زیکهنه درگذشت؛ هان، همه چ یزهایتازه است. چ یباشد، خلقت حیدر مس یپس اگر کس۵:۱۷ انیقرنت۲

 .است

 جسم

       و  نَفْسکه  مینیب ی، اما م میتازه ، زنده هستی به عنوان خلقت یو از نظر روح میما دوباره متولد شده ا نکهیا با

که در روح قدم برداشته  میانتخاب کن دی.ما بااورندیمان را به کنترل خودشان در ب یخواهند زندگ یمان هنوز م جسم

 . میکن یو زندگ
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نَفْس برخالف روح است و  التیتما رایآورد. ز دینَفْس را به جا نخواه التیکه تما دیبه روح رفتار کن میگو یم امّا

به جا  د،یخواه یهرآنچه را که م دیتوان ینم گریکه د یا اند، به گونه دو بر ضد هم نیروح برخالف نَفْس؛ و ا التیتما

. اگر به روح اند دهیکش بیبر صل التشیهوسها و تما ۀنَفْس را با هم ،تعلّق دارند یسیع حْی. آنان که به مسدیآور

 ۵:۱6-۱۷, ۲4-۲۵ انی.غالطمیرفتار کن زیبه روح ن م،یکن یم ستیز

 

.در واقع ما  میکن یمرگ در گناه را آغاز م فرآیند،  میکن یم میخداوند تسل یسیع یاراده خود را به خداوند یوقت

 .میکن یدر روح قدم برداشته و زندگ میتا بتوان میکش یم بیو خواست خودمان به صل اقیرا با اشتنَفْس 

 

 عقل

 یروح را درک کند .آنها برا اعمال تواند یافکار متحول نشده است ، نم دیکه با تجد ی( کساننَفْساز  ی)بخش فکر

 .ما احمقانه هستند یعیطب فکر

و  آموزد؛ یکه روح م یباشد، بلکه با کلمات یحکمت بشر ۀکه آموخت یآن هم نه با کلمات م،ییگو یسخن م نیاز هم و

امور مربوط به روح خدا را  یاننَفْس. امّا انسان میکن یم انیب یرا با کلمات روحان یروحان قیحقا سان نیبد

.آنها تنها از  ةچرا که قضاوت درست دربار ست،یدر نظرش جهالت است، و قادر به درکشان ن رایز ردیپذ ینم

 ۲:۱۳-۱4 انیقرنت۱است سّریم یروحان یدگاهید

 . نفسانی، نه  است یروح ، روحان درک اعمال

  و تازه شده لیتبد *

 .دگرگون شود دی، فکر با میروح خود باش عیمط نکهیا یبرا

 یخود را همچون قربان یکه بدنها کنم یخدا، از شما استدعا م یبرادران، در پرتو رحمتها یا پس ۱۲:۱-۲ انیروم

بلکه  د،یعصر مشو نیهمشکل ا گریاست. و د نیکه عبادت معقول شما هم دیکن میخدا تقد ةدیزنده و مقدّس و پسند

و کامل  دهیپسند کو،ین ةاراد ود؛ب دیخدا خواه ةاراد صی. آنگاه قادر به تشخدیبا نو شدن ذهن خود دگرگون شو

 او.

افکار ، ناکام  دیتجد یدر تالش برا شهیو مشاوره هم یاز قدرت دگرگون کردن روح القدس ، روانشناس جدا

 ستین احیاء شدناستدالل انسان قابل  قیمقابله با صدمات گذشته از طر یخودمان برافکر ما با تالش  خواهند ماند.

 .شود یم حاصلروح القدس  یو دگرگون یعیکار فوق طب کیافکار تنها با  دیتجد 
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 : تازه شود تواند یافکار ما تنها با کالم خدا م

 . مطالعه کردن و تامل روزانه در کالم خدا با خواندن ،  *

 میکه با قدرت مکاشفه روح القدس تعل ییکه از کالم خدا پر هستند ، و آنها یمسح شده ا نیاز معلم دنیبا شن  *

 .دهند یم

 .مان بشود تر از مشکل یکالم خدا واقع که یبا تامل در کالم ، تا زمان  *

 

 . میآن استفاده کن یساز یشخص ی، برا ۱:۷ موتاوسیدوم تاز  میتوان ی، م میترس یعنوان مثال ، اگر م به

و مطالعه و تامل بر  میخوان یم که یحال در. به من روح ترس نداده است ، بلکه قدرت ، محبت و فکر سالم خداوند

 .دهد یروح به ما نشان م قیخود را از طر ینگرش ها ، روح القدس ، میکالم خدا دار یرو

 

بلندتر  نیچنانکه آسمان از زم رایشما. ز یمن، راهها یو نه راهها ست،یافکار من افکار شما ن: »دیفرما یم خداوند

 ۵۵:۸-۹ ایشما و افکار من از افکار شما بلندتر است.اِشع یاز راهها زیمن ن یاست، راهها

 

  نَفْس یشفا

 

 شفا یبرا مانیا

شفا  یقدرت خدا را برا مانیا نیشود .ا یبه روح ما وارد م مانیدهد ، ا یخدا افکار خود را به ما نشان م که یهنگام

 : دیگو یسخن م صورت نیبه ا مانیا .کند یروح ما آزاد م یایو اح

 ! مطلق خدا را درون خود دارم یکیخداوند ، ن یسیع قی.از طر ستمین تیگناه و محکوم ریز گریمن د  *

دارم که االن  مانی.ا"ام  افتهیاو شفا  یخم هازبا ": دیفرما ی.کالم خدا م ستمین ندهیبه شفا در آ دواریام من* 

 .کامل در من آشکار خواهد شد یشفا

باشم و همانطور  ابیکام زیاست که من در همه چ نیمطابق با کالم خدا هستند! خواست خدا امن و جسم  نَفْس *

 .باشم زیننَفْس و جسم  یاست در سالمت ابیکه روح من کام

 .به واسطه قدرت روح القدس انجام شود مانیخدمت ، در ا دی، با گرانیو د موثر بودن در خدمت به خود یبرا
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 آورد یبخشش خدا شفا م

  در نجات *

شوند.ما  یم دهی، تمام گناهان گذشته ما بخش میشو یخداوند ، دوباره متولد م یسیبه ع مانیو ا یبا توبه شخص یوقت

، بدون  می کشندعذاب  تی، با احساس گناه و محکوم یاریبسنادانی  دراما  . میکن یم افتیمطلق او را در یکین

 .شده اند دهیمتوجه شوند که از قبل بخش نکهیا

 ۵:۲۱ انیقرنت۲.میخدا شو ییِپارسا یرا که گناه را نشناخت، در راه ما گناه ساخت، تا ما در و یکس او

 ۸:۱ انیست،رومین یتیمحکوم چیه گریهستند، د یسیع حْیآنان که در مس یاکنون برا پس

 

  بعد از نجات *

 . میو آن را به خدا اعتراف کن می، از گناه بر گرد میتوبه کن عاًیسر دی، با می، اگر گناه کن میشد ماندارایا نکهیاز ا بعد
 

پاکمان  یو از هر نادرست آمرزد یو عادل است، گناهان ما را م نیاو که ام م،یاگر به گناهان خود اعتراف کن یول

 ۱:۹ وحنای۱.سازد یم

 

 ژهیامر به و نی.ا دیاعتراف کرده و خدا ما را خواهد بخش ی، به سادگ میاست. اگر گناه کن زیشگفت انگ هیآ کی نیا

 : ندیگو یکنند و م یاز مردم گناهانشان را انکار م یاریبس یامروز ، مهم است ، وقت

  ستمیمن مسئول ن *

 با من رفتار شده است یاست که از بچه گ یروش نیا *

  زنم است یاشوهر  ریتقص نیا* 

 من است هیهمسا نیا* 

 من است یاقتصاد تیوضع نیا* 

 

 طیمح ضعیف ثمرهکه ما  میگرفته ا ادیاست.  گرانید ریاعمال مان تقص که میکه فکر کن میگرفته ا ادیجامعه ما ،  در

 .با کالم خدا مطابقت ندارد نی.اما ا میمان هست یزندگ

 لهی.به وس میو آن را به عنوان گناه به خدا اعتراف کن رفتهیپذ میده یرا که انجام م یکار تیصادقانه مسئول دیبا ما

 . میکن افتیشدنمان را در دهیکامل از بخش نانیاطم میتوان ی، م مانیا



117 
 

 گرانید دنیبخش از طریق

 : وجود دارد یمشترک نابخشودگ نهیزم سه

 گرانید *

 خودمان  *

 خداوندمقصر دانستن  *

 

 د،یمردم را نبخش ی. امّا اگر خطاهادیشما را خواهد بخش زیشما ن یِپدر آسمان د،یمردم را ببخش یاگر خطاها رایز

 6:۱4-۱۵ ی.مَتّدیشما را نخواهد بخش یخطاها زیپدر شما ن

 

 . است تیوضع کیدادن به  انیپا ی.بخشش تنها راه برا میابی یمان شفا منَفْس، در  میبخش یرا م گرانیکه د یهنگام

اند  رفتهینپذ ی، آنها هرگز حت"ستندیآنها سزاوار بخشش ن"مانند :  ندیگو یرا م یکه مردم موارد میشنو یم اغلب

هرگز فکر نکنند که  دی.آنها شااوردیشروط را ن نی، خداوند هرگز ا میبشو دهیبخش نکهیقبل از ا که گناه کرده اند!

 .باشند عجیبما  یبرا دیانب نهایشوند.ا دهینخواهند بخش دیاشتباه کرده اند.شا

  میهست یما سزاوار آزاد *
 

و  میهستآن  بیشدن نباشند ، ما سزاوار آزاد شدن از آس دهیگناه هستند ، سزاوار بخش ریکه درگ یاگر افراد یحت

 .است دنیتنها راه آن بخش

،ممکن است شخص متخلف ،  دیگرفته اقرار شدن استفاده  ءکودک مورد سو کیعنوان مثال ،اگر به عنوان  به

خودتان هم نگه  یآنرا برا ی.حت دیبرگشت همان ضربه به آنها نباش ای.منتظر مجازات شدن آن ها و  ردیهرگز آن را نپذ

 .کرد دیآن را احساس خواه بیآس رایز دیندار

نگه داشتنشان  ادیبا به  اما ه بزند ،سال ضرب انیسال تا به ما بارها و بارها ، میده ی، به آن شخص اجازه م مینبخش اگر

 یبیآس ییکه گو میده یوحشتناک خودمان را در اسارت قرار م ی.به اندازه ا میده یخودمان را دراسارت قرار م

 . افتادن است اقاتفاق افتاد باز هم در حال اتف مانیبار برا نیکه اول

 

 . میاستفاده را دار ءآن سو جیاز نتا یما حق آزاد ! میحق بزرگتر دار کیما 
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 .دیپرشکوه و کامل ادامه ده یزندگ کی، و به  دی!همه را به دستان خداوند بده دیآنها را ببخش پس

 

 اطاعت * این یعنی 

 . میرا ببخش گرانیخداوند به ما فرمان داده تا د یسیع

 

تا  ایاو را ببخشم؟ آ دیورزد، باسرور من، تا چند بار اگر برادرم به من گناه : »دیآمد و پرس یسیپطرس نزد ع سپس

  ۱۸:۲۱-۲۲ ینه هفت بار، بلکه هفتادْ هفت بار.مَتّ میگو یبه تو م»پاسخ داد:  یسیع« هفت بار؟

 

را  گریکدی زیبخشوده است، شما ن حیگونه که خدا شما را در مس و همان دیمهربان و دلسوز باش گریکدی با

 4:۳۲ انی.اَفِسسدییببخشا

 

که در آسمان  زیتا پدر شما ن دیاو را ببخش د،یدل دار به یزیچ یاگر نسبت به کس د،یستیا یهر گاه به دعا م پس«

 ۱۱:۲۵.مَرقُس دیشما را ببخشا یاست، خطاها

 

خداوند که  یسیع رایز میببخش میتوان یما م .میخداوند ببخش یسیفرمان ع از اطاعت به خاطررا  گرانید دیبا ما

 میخواهد ببخش یکه دلمان م یتا زمان میکه صبر کن ستین نیبخشش ا .دیرا بخش کند ما یم ی، در ما زندگ اکنون

 . میهدر اطاعت از فرمان خدا انجام د دیاست که با یانتخاب است . عمل کی.بخشش 

 

 به واسطه فراموش کردن
 

 .میریشفا بگ میتوان یمان منَفْسبا نگه نداشتن نفرت در  ما

را مجال  سیروزتان در خشم به سر رسد، و ابل دی: مگذار «دیاما گناه مکن د،یباش نیخشمگ« 4:۲6-۲۷ انیاَفِسس

 .دینده

 

آنچه در عقب است به  نکهیو آن ا کنم، یکار م کیهنوز آن را به دست آورده باشم؛ امّا  کنم یگمان نم برادران،

 ۳:۱۳ انیپیلیاست خود را به جلو کشانده،ف شیآنچه در پ یو به سو سپارم یم یفراموش
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به ما در  طانیتا ش میکن یدر را باز م ایرا فراهم کرده و  جا،  میده یو خشم خود ادامه م یبه نابخشودگ که یهنگام

 .حمله کند یو عاطف ی، روح یجسم یحوزه ها

 رنج کشیده نَفْس. میکن افتیشکسته مان در یخداوند را در قلب ها یسیع یقدرت شفا میتوان یاز بخشش ، م بعد

 .آزاد شود تواند یما م

 

و  رانیرا به اس ییرا بشارت دهم و مرا فرستاده تا رها رانیمرا مسح کرده تا فق رایخداوند بر من است، ز روح«

 4:۱۸بخشم،لوقا  ییرا رها دگانیاعالم کنم، و ستمد انینایرا به ناب یینایب

 

،  میکه هنوز وجود دارند ، ادامه ده ییها و خطرها  بیگذشته ، تنش و آس یمنف یزهایما به صحبت کردن به چ اگر

گذشته را  یمان زباله هانَفْسکه  میده یبه دشمن اجازه م ای،  میا دهی، نبخش طیآنها را در شرا واقعاًما  احتماالً

،  تی، اما در نها میداشته باش ازیبا خاطرات آن ن دنیجنگ یرا برا ی، ممکن است زمان میبخش یم یوقت.برگرداند

 . میآن آزاد شده ا یها بیو از تمام آس می، بلکه فراموش کرده ا میا دهیکه ما نه تنها بخش دیفهم میخواه

 

 ءایو اح آرامی

روزمره ،  یعاد یزهایما به خاطر چ نَفْساز مواقع  یاری.بس میابیرا ب نَفْس یخدا ، شفا احیایو  آرامیبا  میتوان یم ما

 میبه انجامشان را دار لیتما که واقعاً ییانجام کارها ایخدا و  یو وقتمان را برا میافسرده است .ما مشغول بوده ا

 . میصرف نکرده ا

 یانجام کارها یتحت فشار برا یکه وقت دیاموزی.ب مینظر کن دیتجد مانیها تیدر اولو دیچه سخت است ، اما با اگر

 .دیرا انجام ده دیگو یو تنها آنچه که او م دیکه به خدا گوش کن دیاموزی. بدیی، نه بگو دیهست ادیز

 :خداوند فرمود یسیع

و  دیریمرا بر دوش گ وغی. دیخواهم بخش آرامیزحمتکشان و گرانباران، که من به شما  یتمام ینزد من، ا دییایب«

 ۱۱:۲۸-۲۹ ی.مَتّافتی دیخواه آرامی شیخو یدل هستم، و در جانها و افتاده میحل رایز د،یابی میاز من تعل

 

 : دیگو یاو سخن م یآرامدرباره وارد شدن به  انیکتاب عبران سندهینو
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از  یآشکار شود که احد ست،یاو هنوز به قوّت خود باق شیبه آسا افتنیراه  ةوعد نکهیمبادا با ا میهوش باش به پس

 یسود دند،یکه شن یامیبشارت داده شد. امّا پ شانیچون ا زیبه ما ن رایمانده است. ز به آن باز افتنیشما، از دست 

 شیبه آن آسا م،یا آورده مانیما که ا یمتحد نشدند. ول مانیا هبا آنان که گوش فرا دادند ب راینداشت، ز شانیبرا

من هرگز راه نخواهند  شیدر خشم خود سوگند خوردم که به آساپس ». چنانکه خدا فرموده است: میابی یراه م

      4:۱-۳ a انیعبران«افت،ی

 .میو آرامش را در روح خود وارد کن یآراملحظه به لحظه  میتوان یو نظم ، م مانیا با

 

 دیجالل ده تانیشفا یخدا را برا

 . می،مهم است که ما با عبارات جالل دهنده ، خداوند را برکت ده ابدی یما شفا م نَفْسکه  همانطور

جان من،  یجان من خداوند را متبارک بخوان! و هر چه در درون من است، نام قدوس او را متبارک خواند! ا یا

 ۀو هم آمرزد، یگناهانت را م ۀرا فراموش مکن! که هم شیاحسانها ۀاز هم کی چیخداوند را متبارک بخوان و ه

! که نهد یو تاجِ محبت و رحمت را بر سرت م دهد یم هیفد هیتو را از هاو اتی! که حبخشد یرا شفا م تیهایماریب

 ۱۰۳:۱-۵تو تازه شود.مزمور  یتا همچون عقاب، جوان کند یم ریس کوین یزهایجان تو را به چ

 

،  میهست مانیدر ا یعنی میکه مطالعه کرده ا یماست . اطاعت کردن از خدا در هر قسمت مانیا انیب دادن خدا جالل

نفس و را در داشته باشیم که شفای کامل باور را این درخواست می کنیم باید  نفسمان از خداوند یشفاوقتی برای 

 حتی قبل از اینکه ظاهر شود میکرده ا افتیمان در جسم

 

و از آنِ شما خواهد  د،یا افتهیا که آن ر دیداشته باش مانیا د،یهرآنچه در دعا درخواست کن م،یگو یبه شما م پس

 ۱۱:۲4بود.مَرقُس 

 

 میشو ایدوباره اح میتوان یما م نی.بنابرا میده یو جسم شفا داده است جالل م نَفْسما را در  نکهیا یما خدا را برا

 . میو جسم باش نَفْساو در  شباهتبود تا به  دهیآفر ما را وندکه خدا یبه آن شکل
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ندارد  ییجا گرید طانیاست ، ش افتهیما شفا  نَفْس رای! ز میا افتهیاز درون شفا  میاست که بدان یمیعظ یخوشحال چه

 وجود ندارد را بر بدن ما بگذارد یماریکه بتواند ب یحق ایباز  یدر چیو ه

عهد  نیا اراده خداست ! نی.ا میرا شفا ده گرانیهمچنان شجاعانه د میتوان ی.م میدر سالمت قدم بردار میتوان یم ما

 .ما آشکار کرده است یکه شفا دهنده ماست ، برا یرافا ، خداوند هوهیاو خود را به عنوان  قتاًیماست ! حق یقیحق

 .دیرا بخوان JOICE GILL و A.L خلقت تازه توسط شمایلموضوع ،  نیدر مورد ا شتریب میتعل یبرا:  توجه

 

 درس هشتم دوره کردن یبرا هایی پرسش

 

 د؟یکن فیرا توص نَفْسسه قسمت  (۱

 

 

 

 

 ؟ دیکن فیرا توص نَفْسروح و  نیبه زبان خود ، جنگ ب( ۲

 

 

 

 

 

 

 د؟یکن فیرا توص نَفْس یشفا افتینحوه در( ۳
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 درس نهم

او عطایایروح القدس و   

 ظهور روح القدس
  

 ایشفاست .از آنها به عنوان عطا یایذکر شده است ، عطا ۱۲ باب انیاول قرنتروح القدس که در  یایاز نه عطا یکی

شوند  یم یجار یهمگ میدر حال خدمت شفا هست کهیهنگام ایاز عطا یاریبس رایشوند ، ز یم ادی)به صورت جمع ( 

 .کنند یو عمل م

شود  یکند ، آشکار م یپر از روح آزاد م ماندارانیا قیروح القدس قدرت شفا را از طر کهی شفا ،هنگام یایعطا

 .کند ی، استفاده م ازمندیبه افراد ن ایدادن هدا یکه او برا میهست یما ظروف او هستند ، نه ما . یای.آنها عطا

از  ازهایمختلف با توجه به ن یدر زمان ها ایعطا نی، ا میشو یم یو شخص قیرابطه عم کیبا روح القدس وارد  یوقت

 .کنند یما عمل م قیطر

 یاله شخص

 گریکدیبا  یاست.هرسه شخص اله یدر سه شخص مجزا و فرد هویت او است ، اما یکتا و بی همتاست در ذاتخدا 

شوند و عملکرد و  یباشند.هر کدام به صورت جداگانه آشکار م یبرابر هستند و همه در تمام صفات خدا مشترک م

 .دارند یمشخص تیشخص

 .را دارد یدار مانیبا هر ا یمیارتباط صم یبرقرار یبه عنوان پدر و پسر آرزو یالقدس ، حت روح
 

  ۱۳:۱4 انیقرنت۲شما باد. ۀالقدس با هم محبت خدا و رفاقتِ روح ح،یمس یسیخداوندْ ع ضیف

 

است که به  koinonia یونانیکلمه  communion. اشاره کرد "و مشارکت روح القدس تیمیصم"به  پولس

 میدر مشارکت و رفاقت با او باش دی.ما با میبا روح القدس باش یدر همکار دیمشارکت است .ما با ای یهمکار یمعنا

. 
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 دهنده یتسل ای اوری
 

از اسم  king James ترجمهشود. ی، اشاره م اوری، روح القدس در چهار بخش جداگانه به عنوان  وحنای لیانج در

شخص ، خطاب  کی سمتبه  ی،است که به معنا" parakletos" یونانی یکند .کلمه اصل یدهنده استفاده م یتسل

 دارد. لیوک ای عیبه عنوان شف کمک کردنکه اشاره به شده است 

 مانهیرفاقت صم کیما خوانده شده است ، تا با ما قدم بردارد ، تا با ما در  به جانبما  اوریالقدس به عنوان  روح

 . دهد یو مشاوره م یکند ، تسل یمشارکت داشته باشد. او ما را شفاعت م

، او  هیانیب نیکه به شاگردان گفت رفتنش به نفع آنها خواهد بود ، آنها را متعجب ساخت.با ا یخداوند هنگام یسیع

که  یاز زمان شتریب یما را حت به جانبروح القدس  مانهیو قدر حضور صم نهیگنج ،ارزش  دیروشن کرد که ما با

 . میرفت بدان یکنار ما راه مخداوند در جسم در  یسیع

 

اگر نروم، آن مدافع نزد شما نخواهد آمد؛  رایکه رفتنم به سود شماست. ز میگو یحال، من به شما راست م نیا با

 ۱6:۷ وحنای.فرستم یامّا اگر بروم او را نزد شما م

 

دهد ، به ما همه  یشهادت م روح القدس از او ۱۵:۲6و  ۱4:۲6و  ۱4:۱۵ وحنای در خداوند یسیع یبا گفته ها مطابق

 .ماند یدر ما ساکن م شهیهم یآورد ، و برا یم ادمانیرا به  زیآموزد ، همه چ یرا م زیچ

 

 میاو را بشناس

 

ارزش مداوم  دی، با میکن یم یمشارکت با پدر و پسر در پرستش و دعا سپر یبرا مانهیکه ما صم یزمان وقتی ما یحت

 . میماست را بدان یو مشاور ،معلم و هاد تسلی دهنده،  اوریحضور روح القدس آنچنانکه درکنار ما به عنوان 

 یمهربان ، دلسوز و دوست داشتن اریحال او بس نیو فراتر از اندازه است . با ا ی، عال یروح القدس انفجار قدرت

 .شود محزون ای نیو گناه ما غمگ یعتاطا و نا یتفاوت یتواند به خاطر ب یاست که م
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  ساکن در ما* 

جا  کیدر  توانست یعمل کرد ، او تنها م نیزم نیا یانسان بر رو کیخداوند به عنوان  یسیآنجا که ع از

 .ساکن هستند خداوند در همه ما دائماً یسیروح القدس و ع رایچقدر بزرگتر است ،ز نیباشد.امروز ا

 

که  یروحِ راست یعنیبا شما باشد،  شهیبه شما خواهد داد که هم گرید یمن از پدر خواهم خواست و او مدافع و

چرا که نزد شما مسکن  د،یشناس یامّا شما او را م شناسد؛ یو نه م ندیب ینه او را م رایز رد،یاو را بپذ تواند یجهان نم

 ۱4:۱6-۱۷ وحنایو در شما خواهد بود. ندیگز یم

 

 دهد یم میبه ما تعل* 

  القدس معلم ماست روح

که روح  یباشد، بلکه با کلمات یحکمت بشر ۀکه آموخت یآن هم نه با کلمات م،ییگو یسخن م نیاز هم و

 ۲:۱۳a انیقرنت۱.آموزد یم

 

 .کالمش را به ما خواهد داد یبحران یروح القدس است که در زمان ها نیا

چه  ای دیکه چگونه از خود دفاع کن دیو به حضور حاکمان و صاحبمنصبان برند، نگران مباش ها سهیشما را به کن چون

 ۱۲:۱۱-۱۲لوقا «به شما خواهد آموخت. دییبگو دیالقدس آنچه را که با در آن هنگام روح رایز د،ییبگو

 

 دهد یم روین* 

 . ، قدرت روح القدس است میدر آن عمل کن دیکه با یقدرت

 ۱:۸aبود، اعمال  دیو شاهدان من خواه افتی دیقدرت خواه د،یالقدس بر شما آ چون روح امّا

 

  دهد یشجاعت م* 

 .دهد یالقدس به ما شجاعت م روح

القدس پر شده، کالم خدا را با  که در آن جمع بودند به لرزه درآمد و همه از روح یمکان شان،یا یاز دعا پس

 4:۳۱a.اعمال کردند یم انیشهامت ب
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 کند یم تیما را هدا* 

 .کند یم تیما را هدا او

 ۲:۲6aآشکار کرده بود .لوقا  یبر و القدس روح

 

 4:۱aالقدس، از رود اردن بازگشت.لوقا  پر از روح یسیع

 

 ۱۳:4aالقدس فرستاده شده بودند.اعمال  قرار، آن دو که از جانب روح نیبد

 

 ۱6:6bمنع کرده بود.اعمال  ایآس التیکالم به ا دنیرا از رسان شانیالقدس ا روح رایز

 

 دهد یمبه محبت را * 

 .کند یم در ما ایجادخدا را  حقیقی است که محبت یالقدس کس روح

ما  یشد، در دلها دهیالقدس که به ما بخش محبت خدا توسط روح رایز انجامد، یما نم یبه سرافکندگ دیام نیا و

 ۵:۵ انیشده است.روم ختهیر

 

 یو شاد یمطلق ، سالمت یکین* 

 . میدار یو شاد یمطلق ، سالمت یکیواسطه روح القدس ، ما ن به

 ۱4:۱۷ انیالقدس است.روم در روح یو شاد یسالمت ،ییبلکه پارسا ست،ین دنیخدا خوردن و نوش یپادشاه رایز

 

 دیبازخر بیعانه

 ماست راثیم بیعانهالقدس  روح

 مانیچون ا زیو در او ن د؛یدیبشارتِ نجات خود را شن یعنی قت،یحق امِیآنگاه که پ د،یگرفت یدر او جا زیشما ن و

تا  ند،یآنان که از آنِ خدا ییِرها نیتضم یماست برا راثیم ۀعانیکه ب د،یالقدسِ موعود مُهر شد با روح د،یآورد

 ۱:۱۳-۱4 انیجالل او ستوده شود.اَفِسس

 

 



126 
 

را برآورده،  یازیو ن دیبه کار آ گرانید یبنا یبرا یتمام سخن بد گشوده نشود، بلکه گفتارتان به چیبه ه دهانتان

 4:۲۹ انیرساند.اَفِسس ضیشنوندگان را ف

 

 آشکار شد ایعطا

است .همه ما  مارانیب یمربوط به شفا ماًیمستق ایعطا نیاز ا یبه ما داده است .تعداد یروحان یایعطا نهالقدس  روح

 .میتا در خدمت موثر باش میخدمت کن ایعطا نیکه در ا میریبگ ادی میتوان یم

منفعتِ همگان  ی. ظهور روح، به هر کس برادیغافل باش خواهم یبرادران، نم یروح، ا اتیامّا در خصوص تجل و

همان روح، کالم معرفت، و به  ۀبه واسط یگریبه د شود، یروح، کالم حکمت داده م ۀلیبه وس یکی. به شود یداده م

 گرید یشفا دادن. به شخص یایروح، عطا مانباز توسط ه یگریو به د مانیهمان روح، ا ۀلیبه وس گرید یشخص

سخن گفتن  گرید یارواح. و باز به شخص صیتشخ یگرینبوّت، و به د یگریبه د شود، یقدرت انجام معجزات داده م

 ۱۲:۱, ۷-۱۰ انیقرنت۱.ریغ یزبانها ۀترجم یگریو به د شود یم دهیبخش ریغ یبه انواع زبانها

 

ساختن  یهرگز برا دینبا ایاز حضور او در ماست .آن عطا یما ،نشانه ا یها یروح القدس در زندگ یایعطا عملکرد

شوند تا  یجار اهویو ه شیبدون نما و یبطور عاد دی. آنها بارندیما مورد استفاده قرار بگ زیغرور انگ یشهرت ها

 .دردمند نشان دهند یمحبت خدا را به جهان

روح القدس و نحوه ارتباط آنها به طور خاص با شفا را مورد مطالعه  یایشش عطا می، قصد دار یبعد یبخش ها در

 . میقرار ده

  تشخیص ارواح
 

 مفهوم

،  تیشخص ، موقع کیکه پشت  یارواح اینوع روح  نیاست .ا روحانی یایدر دن یعیفوق طب ینشیبارواح  صیتشخ

در مورد منبع ،  یعیشناخت در روح ماست که توسط مکاشفه فوق طب کی نیکند .ا یرا آشکار م امیپ کی ایحرکت 

 . شود یحاصل م یهر روح تیذات ، و فعال

 .داده شود عطیه تشخیص نیعملکرد ا قیتواند از طر یحوزه در قلمرو روح وجود دارد که م سه
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  فرشتگانش ایروح خدا * 

  روح انسان* 

 ریارواح شر ای طانیش* 

 ضعفروح 

سرطان ،  یشخص هستند.به عنوان مثال روح هابر روی مرض  ای یماری، مسئول بضعف  ری، ارواح شر اغلب

منبع  نکهیا ایارواح ، روح القدس آشکار خواهد کرد تشخیص  یوجود دارند .با عطا یو تلخ افسردگیآرترور، 

 .ابدیتواند آزاد شده و شفا ب یشخص م نیمشکل را با انگشتانش نشان خواهد داد ، بنابر ا یاصل و قیدق

 

خدا بر شما وارد آمده  یکه پادشاه دیبدان نیقی رانم، یم رونیرا ب وهایاگر من به انگشت خدا د امّا ۱۱:۲۰لوقا 

 است.
 

 شوند یچطور فعال م ایعطا

به  شهیاند کی ایتصور  کیبا  ،ارواح  تشخیص عطیهشود ، آشکار شدن  یم تیتوسط روح خدا هدا یشخص یوقت

 .دهد یممشکل است را نشان اصلی وح که منبع نام آن ر ای تی.که هو دیآ یوجود م

 

را از او  وید یسیآوردند. چون ع یسیرا که الل بود، نزد ع وزدهید یمرد رفتند، یم رونیهمان حال که آنها ب در

نشده  دهید لیهرگز در اسرائ یزیچ نیچن: »گفتند یم زده رتیراند، زبان آن مردِ الل باز شد. مردم ح رونیب

 ۹:۳۲-۳۳ یمَتّ«است!
 

 خدا ساخته و میخودمان را تسل دی، با میبجنگ یکرده و به طور موثر در نبرد روحان تیدر قلمرو روح فعال نکهیا یبرا

و  تی، روح القدس ما را هدا هیهد نیا قی.از طر میارواح را بدست آور تشخیص هیتا عملکرد عط میدرک کن

 .توانمند خواهد گرد
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 معرفت یا دانشکالم 

 

 مفهوم

روح  از جانب که است تیموقع ایگذشته ، درباره شخص  ایحال  قیحقااز  یعیمکاشفه فوق طب کیکالم معرفت 

دهد که به طور  یمارائه خدا  از جانب یاطالعات هیعط نیشود.ا یآموخته نم یعیذهن طب قیاز طر والقدس است 

 .شود یدانسته نم یعیطب
 

 یخداوند و زن سامر یسیع

او با او  یدانست که او پنج همسر داشته و شوهر فعل یخداوند با کالم معرفت م یسی، ع یداستان زن سامر در

 . ازدواج نکرده است
 

 4:۱۸ وحنای«راست است! ی. آنچه گفتستیشوهرت ن ،یاکنون دار و آن که هم یا پنج شوهر داشته رایز
 

بود که به عنوان  لیدل نیند آمد به خاطر پسر خدا بودنش نبود ، بلکه به اوخدا یسیزن بر ع نیکه در مورد ا یدانش

 .کرد یروح القدس عمل م یایپسر انسان در عطا

 

 شفا یبرا معرفتکالم 
 

شخص  کی یاوقات برا یکند.گاه یخاص آشکار م یضیدرباره مرمعرفت کالم  کیدر خدمت شفا ، خدا  اغلب

با نام  ایدرد ،  یجا ایشود ،  ییشناسا یماریبا نام ب تواند یم. افراد است یتعداد یاوقات برا یخاص است و گاه

 .از بدن که خدا بواسطه آن شفا را آشکار خواهد کرد یقسمت

 

 دیآ یچطور م
 

 .شود یاز طرق مختلف در هنگام شفا آشکار ممعرفت  کالم

 .شود یم فیاحساس ، توص ایاغلب به عنوان فشار ، سوزن سوزن شدن  یناراحت حسبا * 

 .شود یاحساس م یدرد جزئ کیاوقات به عنوان  یگاه* 
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 .کند یم فیدرد را توص ای، مرض  یماریفکر باشد که ب ایکالم  کیتواند با یممعرفت  کالم

 یمارینام ب* 

 است ریاز بدن که تحت تاث یقسمت* 

 . به شفا دارد ، حاصل شود ازیاز بدن که ن یبخش دنیتواند با فهم یم نطوریهممعرفت  کالم

 

  ضیآشکار شدن شخص مر*

دهد .  یخواهد شد را ،نشان م انینما شیکه شفا یشخص قاًیدق ایشخص را  یکل تیاوقات خداوند موقع یگاه

 قیبه محل دق ایراهرو خاص  کیتوسط آهنربا ( به آن قسمت اتاق ، به  ییاوقات به عنوان کشش ) گو یگاه

 . شود یم فیشخص توص

 مورد نظرتوجه شما را به شخص  ، یگریدرخشش با احساس د اینور ،  کیتواند به عنوان  یمواقع ، م گرید در

کند ، که به آنها  یم ییاو را شناسا یگریبه طور د ایکند ،  یافراد را آشکار م یاوقات ، خداوند اسام یگاه.بکشاند

 .خواند یم یخاص یشفا یدهد ، روح القدس آنها را برا نانیاطم

 

  شود یآزاد م مانیا* 

کند که  یم انیب دهد ، و آن شخص فوراً یرا نشان م یخاص ی، شفامعرفت که روح القدس با کالم  یهنگام

 .شود و شفا آشکار خواهد شد یآزاد م مانیشود همان است ، ا یم فیکه توص یشخص

 

  مشابه یدر مقابل روح ها اطیاحت* 

کند و به روح  یم افتیرا درمعرفت کالم  قتاًیمراقب باشد که او حق دیکند ، با یعمل م هیعط نیکه در ا یشخص

 .شود یاست جالل داده م یکس دنیحضور ارواح مشابه ، د صیتشخ یراه ساده برا کیکند. یمشابه گوش نم یها

 کشد؟ یم شیها ییکه خادم است ،توجه را به سمت خودش و توانا یکس ایآ*

 برند؟ یلذت م " شینما"شدن به تماشاگر هستند و از  لیمردم در حال تبد ایآ*

 به خدا برسد مانیاز ا یشود مخاطب به سطح باالتر یباعث ممعرفت عملکرد کالم  ایآ*

 کند؟ یکه خدمت م یبه شخص مانیا ای 
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 .دهد یجالل را به خدا م شهی،هم دهد یشخص نم کیوقت جالل را به  چیالقدس ه روح

 

  دیبه قدم برداشتن مصمم باش* 

از جانب خدا  یمکاشفه خاص کیباشد ،  یممعرفت قسمت کالم  نیبه خدمت در ا یریادگیکه در حال  یشخص

 . قدم بردارد ، و کالم را اعالم کند مانیدر ا دیکند ، با یم افتیدر

 .میآماده اعتراف کردن باش دی، با میاگر دچار اشتباه هست* 

 .میبه خاطر ترس از شکست ، عقب بمان دیما نبا* 

 . مینسبت به روح القدس حساس باش میریبگ ادی دیبا* 

 . ابدیکه خدا در شفا دادن جالل ب می، و اجازه ده میقدم بردار مانی، در ا میاز خدا اطاعت کن دیبا* 

 

  کالم حکمت

 

 مفهوم

 

را  یعمل ریس کیحکمت خداست که  نیداده شده است .ا مانداریاست که به ا یعیمکاشفه فوق طب کیکالم حکمت 

 :کند یهدف و برنامه خدا را آشکار م نی.ادیانجام ده یعیفوق طب ای یعیبر اساس دانش طب
 

  و خدمت ما یزندگ یبرا *

  انجام شود ندهیدر زمان آ ایدر لحظه * 

  میمشخص خدمت کن یازین یچطور برا نکهیا* 

 

 : دیآ یبه وجود م یبه اشکال مختلف حکمت کالم

 . یدنیشن یایدر عطا یدر خواب و به صورت عمل ایرو قی، از طر یداریهنگام ب ایو رو دید قیدرون ، از طر یصدا
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 در شفا

چگونه خدمت  یمکاشفه برا کی نیا  کند یعمل م معرفتارواح و کالم  صیتشخ یایهدا شبیهحکمت  کالم

 . خاص است ازین کی کردن در

به واسطه  دانش مکاشفه شده گی به کارگیریچگون اغلبشود و  یداده م راهنماییو  حفاظت یحکمت برا کالم

 روش خاص ارائه دهد کیخدمت به  یرا برا ینشیتواند ب یم نیا. باشد یارواح م صیو تشخ معرفتکالم 

 : یکند برا تیحکمت ممکن است ما هدا کالم

  شخص یرو یدستگذار* 

  اعالم کالم * 

  معجزه خلق کننده کیانجام * 

  وید اخراج* 

    خدمت شجاعانه یبرا مانیا ایجادباعث  نیدهد.ا یشفا را م یایحکمت به ما حکمت خدمت موثر در عطا کالم

 .شود یم
 

  مانیا هیعط

 

 مفهوم

کار خاص در  کیانجام  یقدرت برا هیزمان و هدف خاص .عط کی یبرا یعیاست فوق طب یمانی، ا مانیا هیعط

 .در آن زمان خاص است دیکه هست یتیهرموقع

 

 یعیطبفرا 

 . شود یدر حال خدمت است ، انجام م که یو بدون تالش از طرف کس فراطبیعی،  مانیا هیهد

 . شود یشخص داده نم مانیا به خاطر اندازه* 

 .باشد ی، نم دیآ یکه از مطالعه کالم خدا به دست م یمانیبه خاطر ا* 

 .شود یروح القدس حاصل م قیاز طر یعیمعجزه خاص ، به صورت فوق طب کیبه  ازیهنگام ن * 
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 با معجزات *

،  یشود.به طور ناگهان یدر حال آشکار شدن است ، داده م یمعجزه ا کیکه  یاوقات ، هنگام ی،گاه مانیا هیعط

 یروحان هیعط عملِ نیشود .ا یم ایکه قسمت از دست رفته بدن ، اح دیکه در حال خدمت است ، خواهد د یشخص

 . کالم حکمت است

 مثال

 : که با شجاعت به آن مرد لنگ فرمان داد داده شده بود یبه پطرس هنگام مانیا هیرسد عط ینظر م به

و راه  زیبرخ یناصر حِیمس یسی! به نام عدهم یامّا آنچه دارم به تو م ست،ین میمرا زر و س»گفت:  یپطرس به و امّا

 ۳:6اعمال «برو!

 

  کار معجزات

 

 مفهوم

قدرت خداست که توسط  از یعیطب فرا شینما کیاست . عتیطب یعاد ریدر س یعیمداخله فوق طب کیکار معجزات 

 .قرار می گیردکنترل تحت  ایدر آمده  قی، به حال تعل افتهی رییتغ عتیطب نیآن قوان

شفا عمل  یایاز عطا یکیبه عنوان  و استمعجزه خلق کننده در جسم  کیدر قالب  شفا استفاده می شود کهزمانی 

 .کند یم

 معجزات خلق کننده

 

رود  یم نیاز بها  یماریب ای، نقص هنگام تولد  یاز بدن افراد در اثر حوادث ، جراح ییاوقات ، قسمت ها یاریبس

 مانی.ا میخدا ما را قادر ساخته تا معجزات خلق کننده انجام ده میباشد که باور کن دهینرس ییما به جا مانیا دی.شا

 .دانش کالم خدا باشد بر یکامال مبتن دیما با ازیمورد ن

 در کالم ظاهر شد

را  نی.و امیکند را خوانده ، مطالعه و تامل کن یآنچه را که کالم خدا در باره معجزات خلق کننده اعالم م دیبا ما

 . با خداوند ممکن است زیکه که همه چ میبدان
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 یمَتّ«ممکن است. زیخدا همه چ یانسان ناممکن است، امّا برا یبرا نیا»چشم دوخت و گفت:  شانیبد یسیع

۱۹:۲6 

 .خداوند معجزه خلق کننده انجام داد یسیع

 رامونشیکه پ یبه کسان نیخشمگ ،یسیع.« ستیدر برابر همه با»که دستش خشک شده بود گفت:  یبه مرد یسیع

او دست خود را دراز کرد و « دستت را دراز کن.»به آن مرد گفت:  شان،یا یاز سنگدل نیو غمگ ستیبودند نگر

 ۳:۳, ۵دستش سالم شد.مَرقُس 
 

خداوند  یسیداد.ما عهد ع میرا که او انجام داد را انجام خواه ییخداوند گفت ، ما همان کارها یسیکه ع میدان یم

 . میدان یرا م
 

 ۹:۲۳مَرقُس «ممکن است. زیدارد همه چ مانیکه ا یکس یبرا ؟یتوان یاگر م»گفت:  یسیع

 

 ایمان عطیه -کالم حکمت 

که در حال  مینیب یمآنگاه ادراک وارد روح ما بشود. ای ریکالم حکمت به شکل تصو کیاست ناگهان ،  ممکن

 . مینیب ی، م فتدیدر جسم اتفاق ب نکهیاز ا شی.در روح ، معجزه را پ میآن شخص هست یانجام معجزه خلق کننده برا

شجاعانه  نانیاطم کیما با  مانیوارد روح ما شده است .ا مانیا هیباور وجود ندارد.عط یبرا یکشمکش چیه گرید

 .شود یم زیافتد ، لبر یکه معجزه اتفاق م

 کار معجزات

شجاعانه شروع  ما. کار معجزه است نی.ا میبوده ا دهیکه در روحمان آن را د میکن یم یبالفاصله شروع به کار ما

انتظار مثبت  کی .ما با میکن یم یریشکل گ ی، استخوان و اندام ها برا دیبه صحبت کردن و فرمان دادن به بافت جد

 . معجزه خلق کننده آشکار شود کهیتا زمان میکن ی، خلق م مانمانیاز ا

 

 کند یم عملخداوند با ما  یسیع

 .کند یم عمل زیبود ، با ما ن هیاول ماندارانیخداوند با ا یسی، همانطور که ع میدان یم ما
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که  یاتیو کالم خود را با آ کرد یعمل م شانیو خداوند با ا کردند، یرفته، در همه جا موعظه م رونیب شانیا پس

 ۱6:۲۰.مَرقُس نمود یبود، ثابت م شانیهمراه ا

 

  شفا یایعطا

 

 مفهوم

به شفا دارند.آنها به عنوان  ازیاست که ن یخداوند به افراد یقدرت شفا یعیطب فرا یشفا ، قسمت ها یایعطا

          شفا عمل  یایبه عنوان عطا گریکدیشده و با یجار ایاز هدا یتعداد رایشوند ز یم فی)جمع ( توص عطایای

 . است هکرد افتیشفا را در یایکند ، عطا یم افتیکه شفا را در یشخص کنند. یم

 

 هستند یعیطب فرا

است .پولس با  یکتاب لوقا و اعمال ، نمونه خوب سندهی.لوقا ، نو ستندین یشفا همانند علوم پزشک یروحان یایهدا

 .کرد ی، او را پزشک معرف انینوشتن به کولس

 4:۱4 انی.کولُسفرستند یشما را سالم م ماسید نیپزشک محبوب و همچن لوقا

 

به نزد او آمد ، نشده است.بعد از آنکه پولس  یماریب نکهیبه ا یمالت با پولس بود ، اما اشاره ا رهیدر جز لوقا

 .را به نزد او آوردند و او همه را شفا داد مارانیرا شفا داد ، مردم ب وسیپوبل

 

۲۸:۸-۹ زا لبوپ ردپ ،اضقیسو ب ِرتسب ردیرامی  اعد و تفر وا دزن سلوپ .تشاد لاهسا و بت و دوب هداتفااعمال 

و شفا  آمدند یبودند، م رهیکه در جز یمارانیب ریواقعه، سا نی. پس از ادیبخش شیشفا کرده، دست بر او گذاشت و

 .گرفتند یم

 .داد یمردم را شفا م یعیپولس رسول بود که به طور فوق طب نیپزشک در آنجا حضور داشت ، ا کی نکهیباا
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از ما  یاری.بس میمشارکت کن زین یکه با پزشکان و علوم پزشک میخواه ی، م میکن یخدمت م که یدرحال:  توجه

 میرا بتوان مانیشود که شفا یقو یما به اندازه ا مانیا نکهیپزشکان ما را زنده نگه داشته اند ،تا ا رای، ز میهست زنده

 . میرینگ هشفا اشتبا یایرا با هدا ی.اما علم پزشک میکن افتیدر

به دارو  یازین گری، د افتندیشفا  که یامتناع کند.هنگام شیاز مصرف دارو ایکه دکتر نرود  دیینگو یبه کس هرگز

که مصرف دارو را قطع  دیبه آنها بگو دیکرده است ، او با زیرا تجو شانیکه پزشک دارو یینخواهند داشت .از آنجا

 !.کنند

 شفا یایهدف عطا

 شفا وجود دارد یایعطا یهدف برا سه

  ضانیمر یآزاد* 

  در بدن انسان طانیکار ش ینابود* 

  و معجزات عجایبنجات به واسطه  امیپ دییتا* 

و در  یروح القدس جار یایعطا گریشفا و د یای، عطا میشو یم یکتریکه با روح القدس وارد رابطه نزد همانطور

را  یماریب ایشخص  کیخواهد  یخدا را که م یعیدانش فوق طب توان یکالم حکمت ، م کی با.کند یما عمل م

کرده شوند را نشان  رونیب دیکه با یامراض یطانیش ریشهتواند  یارواح م تشخیص هیو عط نمود، آشکار   شفا دهد

که  مینیب ی.ما م میکن یم افتیدرباره خدمت موثر افراد را در یعیکالم حکمت ، ما مکاشفه فوق طب قیطر از.دهد

کند و ما  یرا آزاد م مانیا یعطا نیشوند .ا یکه شفا و معجزه انجام م مینیب ی.ممیدرحال انجام دادنش هست

 . میکن یباشجاعت شروع به انجام معجزات م

شدنشان  یشدن و عمل یمنتظر جار مانیو در ا میروح القدس خدمت کن یایدر تمام عطا میریگ یم ادیکه  همانطور

روح  یایعطا گریانجام د ایبه زبانها  سخنمعجزه به اندازه دادن  کیکه انجام  دیفهم می، خواه میمان شو یدر زندگ

 .  القدس راحت است

تر در  قیمطالعه عم کی Joice gill و A.L روح القدس توسط یایعطا قیاز طر یعیطبفرا  یزندگ کتاب : توجه

 . روح القدس است یایمورد هدا
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 درس نهم دوره کردن یبرا هایی پرسش

 

 دهد؟ یما انجام م یرا در زندگ یو چه کار ستیکه روح القدس ک دیکن فیتوص (۱

 

 

 

 

 

 

 د؟یده حیرا توض مارانیب یارواح در هنگام دعا برا تشخیصبودن  دیمف یچگونگ( ۲

 

 

 

 

 

 

 

انجام معجزات خلق کننده  ایدر حال شفا دادن  که ی، هنگام مانیا هیعملکرد کالم حکمت و عط (۳

         د؟یده حیرا توض میهست
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 درس دهم

آن یشفا و حفظ و نگهدار افتیدر  

که مانع  یاز مواقع موارد یاریکرد.بس میخواه یآن را بررس یدرس ، موانع شفا و نحوه حفظ و نگهدار نیا در

 .شوند یم ما یکه برگردند ، باعث از دست دادن شفا میهستند که اگر اجازه ده ییزهایشوند ، همان چ یما م یشفا

مان  یدر زندگ قیحقا نی.وقت آن است که به ا میگرفته ا ادیاست که  یزیاز آن چ یدرس ، مرور نیاول ا قسمت

 . میتعمق کن

  موانع شفا
 

 یجستجو یبرا دیوجود دارد .آن شخص با یلیکند ، دل ینم افتیدر شیآشکار شدن شفا را در زندگ یفرد یوقت

.خدا  ردیرا به خود نگ یتیمحکوم چگونهیدقت کند ، در زمان جستجو ه دیعلت با خداوند خود زمان بگذارد.او با

و  حیمطلق خود ، ما را تصح یکیدهد ، در ن یپسرش مطابقت م ریکند.او همانطور که ما را با تصو یمحکوم نم

 .کند یم ییراهنما

که  دیصبر کرده ، از روح القدس بخواه نجایتواند شما را شفا دهد ، در هم یحاال م نیکه خدا هم دیدار مانیا اگر

 دهد فوراً یمطالعه به شما نشان م نیآشکار کند و به هر آنچه که خدا در ا تانیرا برا تانینکردن شفا افتیدر لیدل

 .دیعمل کن

 میاز خود بپرس دیکه با یسواالت

  یگناه نابخشودن* 

 من و خداست ؟ نیب یمانع یگناه نابخشودن ایآ

کند.اعتراف به  یمان باز م به جسم یماریآوردن ب یبرا ضعفارواح  یزند و در را به رو یم بیآسس فْنَبه  گناه

 .است یگرفتن شفا ضرور یبخشش او برا افتیگناهان آشکار و در یخدا برا
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. پس شود یم دهیکرده باشد، آمرز یو اگر گناه زاند،یخ یو خداوند او را برم بخشد یرا شفا م ماریب مان،یبا ا یدعا

 اریشخص پارسا، با قدرت بس یِ. دعادیابیتا شفا  دیدعا کن گریکدی یو برا دیبه گناهانِ خود اعتراف کن گریکدینزد 

 ۵:۱۵-۱6 عقوبی.کند یعمل م

 

 یگناه را از ما پنهان کند.ما م نیکند که ا یسع طانیدهد.ممکن است ش یبه گناه اجازه ماندن م ینابخشودن گناه

گناه را به خدا اعتراف کرده و  نیا دیماند.ما با یم یباق یماری، اما ب میجلوه دادن آن کن یدر منطق یسع میتوان

 . میکن افتیبخشش او را در

 

به مفلوج گفت:  د،یرا د شانیا مانیچون ا یسیبود، نزدش آوردند. ع دهیخواب یمفلوج را که بر تشک یمرد آنگاه

 نکهیا ای“ شد، دهیگناهانت آمرز” نکهیآسانتر است: ا کی گفتن کدام« شد! دهیدار، فرزندم، گناهانت آمرز یدل قو»

 -به مفلوج گفت:  -« ن اقتدار آمرزش گناهان را داردیکه پسر انسان بر زم دی؟ حال تا بدان“و راه برو زیبرخ”

 ۲:۹, ۵-۷ یانه رفت.مَتّآن مرد برخاست و به خ« و به خانه برو. ریتشک خود برگ ز،یبرخ»

 

 . میکن افتیآن را به خدا اعتراف کرده و بخشش او را در دیمان وجود دارد که با یدر زندگ یگناه ایآ

 

پاکمان  یو از هر نادرست آمرزد یو عادل است، گناهان ما را م نیاو که ام م،یاگر به گناهان خود اعتراف کن یول

 ۱:۹ وحنای۱.سازد یم

 

  گرانینسبت به د ینابخشودگ* 

 ام ؟ دهیخدا را بخش ایام ؟آ دهیکه مرا آزار داده است را بخش یهرکس ایآ

 . عدم شفا است یعلت اصل یکه نابخشودگ میا دهی، فهم نیخادم گریسالها خدمت به مردم و در گفتگو با د از

توانستم  یم چطورمانند:  ندیگو یم ییزهایکه مردم چ میشنو یم.از بخشش خودمان راحت تر است گرانید بخشش

و  میکن یرا بهانه م گرانید کباریهر چند وقت  م؟یبشو تیموقع نیاحمق باشم .چرا به خودم اجازه دادم وارد ا آنقدر

 . میانتظار کامل بودن خودمان را دار

 ! دیرا ببخش خودتان
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من  یاتفاق برا نیکنند .چرا خدا اجازه داد ا یدهد ، مردم اغلب خدا را مالمت م یاتفاقات وحشتناک رخ م یوقت

کند ، احساسات خود را  یشما صدق م تیدر موقع نیا اگر !ردیرا بگ شیتوانست جلو یخداست ! م او فتد؟یب

 .دیدار یکه شما چه حس داند ی.او مدییصادقانه به خدا بگو

از حد تصورم  شیکه تو مرا ب دانم ی.م یمحبت هست یکه تو خدا دانم یمن اشتباه متوجه شدم .م خداوندا ، د،ییبگو

تو انجام  هیرا عل نیبود ، نه تو .من ا طانیام بود ش یفاجعه در زندگ نیکه مسئول ا یفهمم کس ی.حاال م یدوست دار

 .دهم یرا به تو م ینفاحساسات م نیو تمام ا توبه می کنمدادم .اما اکنون 

 

و از آنِ شما خواهد  د،یا افتهیکه آن را  دیداشته باش مانیا د،یهرآنچه در دعا درخواست کن م،یگو یبه شما م پس

که در  زیتا پدر شما ن دیاو را ببخش د،یدل دار به یزیچ یاگر نسبت به کس د،یستیا یپس هر گاه به دعا م»بود. 

 ۱۱:۲4-۲۵. مَرقُس دیشما را ببخشا یآسمان است، خطاها

 

 تی، گناه ، محکوم ارزشی احساس بی
  

 از خدا محروم کند؟ افتیمرا از در تی، گناه و محکوم بی ارزشیدهم احساس  یاجازه م ایآ

است .حس  بودن یارزش یبو حس  تیمحکوم ،گناه  افکار طانیش یاسلحه ها نیو خطرناک تر رکانهیاز ز یبرخ

کند ،  دایرود. اگر حس گناه ادامه پ یم نیبخشش از ب افتیو در مانیا لهیبه واسطه اعتراف به گناه و به وس ریتقص

 .شود یهمراه م طانیاز طرف ش تیو محکوم بی ارزشیآن حس با احساس 

در حضور پدر آسمانی بی مالمت و   خداوند یسیبه واسطه ع ما خداوند است . یسیع خاطرما به  ارزش و شایستگی

 .  میمطلق خدا هست یکیما در او ن بی عیب هستیم و

 . ما در اوست جایگاهمطلق او و  یکیخداوند ، ن یسیع یایاح عمل انکارِ یبه معنا بی ارزشیما حس  یبرا

 ۸:۱ انیست،رومین یتیمحکوم چیه گریهستند، د یسیع حْیآنان که در مس یاکنون برا پس
 

 ۵:۲۱ انیقرنت۲.میخدا شو ییِپارسا یرا که گناه را نشناخت، در راه ما گناه ساخت، تا ما در و یکس او

 .دیشو یقو ها حوزه نیتا در ا دی.شروع به اعالم کالم خدا کندیحس ها را رد کن آن
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 کاذب دیام* 

 رد؟یرا بگ مانیا ی، جا افتیشفا خواهم  ندهیدر آ یرا که زمان بیفر نیا یعنیکاذب  دیدهم که ام یاجازه م ایآ

را  انتظار داریم ندهیرا که در آ یزی، آشکار شدن چ نکهیمقدم است .باور ا مانیوجود دارد که بر ا یقیحق دیام کی

 نی.با ا میشو یم منتقل دیبه ام یدیام ، از نا میخوان یم ای میشنو یکه کالم خدا را م یهنگام.کرد میخواه افتیدر

 .شود لیکاذب تبد دیام کیبه  تواند ی، م میحرکت نکن مانیبه ا دیحال اگر از ام
 

 ۱۱:۱ انی.عبرانمینیب یو برهان آنچه هنوز نم میدار دیاست که بدان ام ییزهایضامن چ مان،یا
 

 می، اما انتظار دار مینکرده ا افتیبه شفا را در مانیمعناست که ما هنوز ا نیبه ا نی، ا میدار دیام مانیبه شفا یوقت

 . میکن افتیآن را در ندهیدر آ یزمان

آنها  اغلبخواهد کرد. افتی، شفا را در ندهیدر آ یدادیرو کی دنیاوقات شخص معتقد است که با فرا رس یگاه

 .روند یدهند و بعد به سمت محکوم کردن خود م یرا بر خود قرار م یواقع ریانتظارات غ

 -دیریخواهد آن را بپذ یم طانیشفاست که ش یمانع برا و یکاست  توهمشود ،  ینم یمنته مانیکه به ا یکاذب دیام

 .دیآن را رد کناما 

 

 غلط میتعل* 

 شفا باز نگه داشته است وجود دارد؟ افتیکه من را از در یغلط میبذر تعل ایآ

است ، از ما  انیحیاجازه داده است ، آنچه را که حق مس طانیمناسب به ش میعدم تعل ایبر خالف کالم خدا ،  میتعل

 : دیگو یغلط م می.تعلردیبگ

 

 .اراده خداست یماریب* 

 .دهد یم ادیدرد ، صبر را به شما * 

 .کند یتر م کیمرض شما را به خدا نزد* 

 .شود یرنج باعث جالل دادن خدا م* 
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که بر خالف کالم  یا شهیکنم .....امروز .به هر اند یرد م "،  دییرا گرفته و بگو دیکرده ا افتیکه در یغلط میتعال

 .دیایب رونیدهم ، که خود را نشان داده و از فکر من ب یخداست فرمان م

 

  یشک و ناباور *

 دارم ؟ یرا در دل خود نگه م یمانیا یب ایآ

باور به  یکه در تالش برا ی، هنگام یدیزمان نا ام یحت ایگذشته ، از گناه حل نشده  میممکن است از تعال یمانیا یب

 .است مانیمقابل ا ، ی، باشد .نا باور میخداوند در گذشته بود یشفا

 خود ! و بعد تعمق  "مرا مدد کن  یمانیا یخداوندا ب "،  میدعا کن میتوان ی، م میهست یمانیا یدر حال جنگ با ب اگر

 .دیکالم خدا درباره شفا بگذار یرا بر رو

 

 ۹:۲4مَرقُس !«میخود غالب آ یمانیا یده تا بر ب ام یاریدارم؛  مانیا»بلند گفت:  یبا صدا درنگ یآن پسر ب پدرِ

 

  حواس پنجگانهاعتماد به * 

 کنم ؟ یخودم اعتماد م حواس پنجگانهداشته باشد ، به  مانیبه روحم اجازه دهم به کالم خدا ا نکهیا یبه جا ایآ

.ما  میباور دار میکن یمزه م ای، بو  میکن ی، لمس م میشنو ی، م مینیب یکه م یزیخودمان ، به چحواس پنجگانه  با

به  ینگاه دییای.ب میکن یاست که ما حس م یزیتر از هر چ یقیتر و حق یکه مکاشفه کالم خدا واقع میدرک کن دیبا

  . میندازیشک توما ب

 گرینبود. پس د شانیبا ا شد، یخوانده م زیاز آن دوازده تن، که دوقلو ن یکیآمد، توما،  یسیکه ع یهنگام

و  نمینب شیرا در دستها خهایتا خودْ نشانِ م»گفت:  شانیامّا او به ا!« میا دهیخداوند را د»شاگردان به او گفتند: 

پس از هشت « نخواهم آورد. مانیننهم، ا شیپهلو وراخرا در س شینگذارم و دست خو خهایم یانگشت خود را بر جا

 انیآمد و در م یسیباز در خانه بودند و توما با آنها بود. در آن حال که درها قفل بود، ع یسیروز، شاگردان ع

و دست  ن،یرا بب میبگذار و دستها نجایانگشت خود را ا»آنگاه به توما گفت: « سالم بر شما!»و گفت:  ستادیا شانیا

خداوند من »توما به او گفت: « داشته باش. مانیمباش، بلکه ا مانیا یبگذار و ب میآور و در سوراخ پهلو شیرا پ ودخ

 ۲4:۲۰-۲۸ وحنای«من! یو خدا
 

 ..ماست یجواب برا نیخداوند به توما ، امروز هنوز بهتر یسیع جواب
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  ۲۰:۲۹ وحنای«آورند. مانیا ده،یخوشا به حال آنان که ناد ؟یآورد مانیا یدیچون مرا د ایآ»گفت:  یسیع

 

 ای، بشنوم ، لمس کنم ، بو  نمیتوانم بب یکه م یزیتر از هر چ یکالم تو واقع میخداوندا ، اجازه بده تعل "،  دیکن دعا

 . کالم تو حرکت کنم شتریب اطمینانبه قلمرو روح تو و  شتریو ب شتریمزه کنم ، باشد. بگذار ب

 

 .دی، آماده نبرد باش تانیحفظ و نگه داشتن شفا یبرا

 

 دیکن ییدشمن را شناسا

 . ماست یسارق و دزد است ، او دشمن سالمت کی طانیش
 

 یداشته باشند و از آن به فراوان اتیح شانیام تا ا و کشتن و نابود کردن؛ من آمده دنیدزد یجز برا دیآ ینم دزد

 ۱۰:۱۰ وحنایمند شوند. بهره

 

 .دیآ یم ینابود یغران برا یریهمچون ش طانیش

تا ببلعد. پس  دیجو یرا م یغرّان در گردش است و کس یریهمچون ش سیدشمن شما ابل رایز د،یو مراقب باش اریهش

زحمات  نیبا هم ایکه برادران شما در دن دیآگاه رایز د،یستیو در برابر او با دیراسخ باش مانیدر ا

 ۵:۸-۹پطرس ۱.ندیرو روبه
 

 میمان مغلوب نگه دار یداده و او را در زندگ صیراهبرد او را تشخ دیس و روح ماست .ما بافْدشمن جسم ، نَ طانیش

. 

 دیباش یدر خداوند قو

در هر  یروزیپ یبرا باشیم و آماده اری، هوش می، زره خود را به تن کن میباش یکه در خداوند قو میریبگ ادی دیبا

 . نوشت مانیباره برا نیبزرگ ، پولس رسول ، در ا مبارز .ینبرد
 

۱۰:6-۱۳  هصلاخ، ناوتشپ هب و ،دنوادخ ردۀ ن ،وا ردتقم تردقیدنمور شابیدحلسا .ۀ  نت رب ار ادخ لماک انیاَفِسس

قدرتها،  هیبلکه ما عل ست،یگرفتن با جسم و خون ن یما را کشت رای. زدیستیبا سیابل یها لهیدر برابر ح دیتا بتوان دیکن
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. پس میجنگ یم یآسمان یهایدر جا ریارواح شر یفوجها هیو عل ک،یتار یایدن نیخداوندگاران ا هیعل استها،یر هیعل

 ز،یپس از انجام همه چ دیباشد، و بتوان یستادگیا یارایتا در روز شرّ شما را  د،یکامل خدا را بر تن کن ۀاسلح

 .دیستیبا

 دیده تشخیصرا  طانیش یرهایت

 .ما دارد سالمتیو شک ، تالش بر سرقت  ی، افکار منف مرض درد ، عالئمحس  نیآتش یها ریبا استفاده از ت طانیش
 

را خاموش  ریآن شر نیآتش یرهایت ۀبا آن، هم دیتا بتوان د،یریرا برگ مانیهمه، سپر ا نیبر ا افزون 6:۱6 انیاَفِسس

 .دیکن

 مانمانی.اگر با شجاعت به استفاده از سپر ا میمقاومت کن طانیداده شده است تا در مقابل حمالت ش مانیما سپر ا به

 . توانند ما را نابود کنند یو شک نم یو افکار منف مرض درد ، عالئمحس ،  میادامه ده

 

  یافکار منف* 

است که  نیکار ا نیا یراه برا نی.بهتر ردیشک در ذهنمان جا بگ میو اجازه ندهباشیم افکار خود  مراقب دیبا ما

 . میخداوند بدوز یسیچشمان خود را بر ع

 ،ییسرور من، اگر تو»پطرس پاسخ داد: !« دی. من هستم، مترسدیدار یدل قو»به آنها گفت:  درنگ یب یسیع امّا

به راه  یسیع یآب به سو یآمد و رو رونیب قیآنگاه پطرس از قا!« ایب»فرمود: .« میایآب نزد تو ب یمرا بفرما تا رو

 یسیع« سرور من، نجاتم ده!»برآورد:  ادیفر رفت، یفرو م بکه در آ یو در حال دیترس د،یافتاد. امّا چون باد را د

 ۱4:۲۷-۳۱ یمَتّ«؟یچرا شک کرد مان،یا کم یا»دست خود را دراز کرد و او را گرفت و گفت:  درنگ یب

 

 ، در آنها غرق  میکن یم گرانیکالم د ای یواهر منفظقرار گرفتن احساسات ، ترس ها ،  ریشروع به تحت تاث یوقت

 . میشو یم
 

  ینگران* 

قدم  مانیزمان هم در شک و هم در ا کیتواند در  یفرد نم است . مانیمقابل انقطه ، مانند شک ،  ینگران

  ستین قتیمعناست که کالم خدا حق نیدر واقع به ا ینگران گناه است!  یبردارد.نگران
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۱۲:۲۲, ۲۹ هاگنآ عیسی  :تفگ دوخ نادرگاش هب باطخ«م امش هب سپی وگی،م گدنز نارگنی شابم دوخید  هکلوقا 

 نهاینگران ا د؛یچه بنوش ای دیکه چه بخور دیمباش نیا ی. پس در پدیو نه نگران بدن خود که چه بپوش د،یچه بخور

 .دیمباش

 

  دیآنها را رد کن *

به افکارمان حمله  نکهیو مرض را به محض ا یماریب شهیاند دی.ما با میرا رد کن یافکار منف فوراً که میریبگ ادی دیبا ما

  .میاوریخداوند در ب یسیرا به اسارت ع یا شهیهر اند دی.پولس نوشت که ما با میببر نیکنند از ب یم

 

بلکه به  ست،ین یویجنگ ما دن ۀ. چرا که اسلحمیجنگ ینم یویامّا به روش دن م،یبر یبه سر م ایدن نیهرچند در ا رایز

را که در برابر شناخت خدا قد علم کند  زیتکبّرآم یقادر به انهدام دژهاست. ما استداللها و هر ادعا یاله یروین

 ۱۰:۳-۵ انیقرنت۲.میساز یم ریاس حیسرا به اطاعت از م یا شهیو هر اند میکن یم رانیو

 

همانگونه که در کالم  مسیحِ خداوندو آنها را در توافق و اطاعت از افکار  میمراقب افکار خودمان باش دیبا شهیهم ما

که در توافق با  یو عالئم شهیاند دیافکارمان با تربیت یبرا. میآشکار شده است حفظ کن یاو در مورد شفا و سالمت

 . میرا رد کن ستندیکالم خدا ن

، در را  نی.ا میشود را رد کن یم یماریکه باعث آوردن ب "خورم  یکنم دارم سرما م یفکر م "مانند  یافکار دیبا ما

خود را حفظ  یسالمت میتوان ی، م میآگاه هست طانیش مکاید ازکند.از آنجا که ما  یبر ما باز م طانیش یروزیپ یبرا

 . میکن

 

  دیکن یستادگیا یزندگ یدر مقابل طوفان ها

 

پرندگان که به عنوان  طانیبذر کالم در قلبمان ، ش افتیهشدار داده شده است که پس از درل برزگر ، به ما ثَمَ در

 .بذر خواهد آمد دنیدزد یمشخص شده است ، بالفاصله برا مزرعه ها

در راه افتاد و پرندگان  یبرخ د،یپاش یرفت. چون بذر م رونیب یبذرافشان یبرا یبرزگر ی! روزدیفرا ده گوش»

 4:۳-4آمدند و آنها را خوردند.مَرقُس 
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 : خداوند فرمود یسیعل ثَمَ نیا حیتوض یبرا

 ۱4:4-۱۷ رگزرب م ار ملاکی دراکضعب .ی اهرذب نوچمه مدرمی م هتشاک ملاک هک اجنآ ،دنهار رانکی ؛دوشمَرقُس 

همچون  گران،ی. ددیربا یرا که در آنها کاشته شده، م یو کالم دیآ یم طانیش شنوند، یکالم را م نکهیبه محض ا

امّا چون در خود  رند،یپذ یم یآن را با شاد درنگ یو ب شنوند یکاشته شده بر سنگالخند؛ آنان کالم را م یبذرها

 .افتند یم بروز کند، در دم یآزار ای ی. آنگاه که به سبب کالم، سختآورند یدوام م یندارند، تنها اندک زمان شهیر

 

 دنیدزد یبالفاصله برا طانی، ش میکن یم افتیخاص کالم او را در قیکه حقا یخداوند هشدار داد که هنگام یسیع

از ما ، با استفاده از رنج و جفا خواهد  دنیدزد یبرا طانیداد که نقشه ش حیتوض نیخداوند همچن یسیع خواهد آمد.

 .بود

 رنج و جفا

 و جفا چه هستند؟ رنج

، ظلم ، اندوه ، رنج و محاکمه  بتیهمچون شکنجه ، مص یجفا از کلمات فیتوص یبرا Webster در دیکشنری

مرگ به طور  ایمجازات  درد ، لی، توجه ناخواسته ، تحم داریپا یجفا دیگو یم دیکشنری نیکند. ا یاستفاده م

 . است مذهبی لیدال یخاص ، برا

خواهد  یاو هرکار نیشخص بماند ، قادر به شکست او نخواهد بود.بنابرا یداند ، اگر کالم خدا در زندگ یم طانیش

 .کرد تا شخص به آن کالم خاص شک کند

عالئم  نیآتش یها ریاغلب ت طانیکرده باشد ، ش افتیآشکار شدن شفا در بدنش در یکالم خدا را برا یشخص اگر

 یماریب دیگو یکه م یتصورات منف نیآتش یرهایت کند یکند .او تالش م یمدرد را به سمتش پرتاب حس و مرض 

 . برگشته است را در افکارش قراردهد

 دیتندباد شد
 

جمع شده  ایکه کنار در ییل برزگر را که محصول فراوان آورده بود را به آنهاثَنشسته بود و مَ قیخداوند در قا یسیع

 .بالفاصله خواهد آمد تا آن بذر کالم را بدزدد طانیداد. به آنها هشدار داد که ش یبودند آموزش م

 .خواب رفتبه  قیقا انتهایدر همان روز ، هنگام عبور به آن طرف ، در  بعد
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در عقب  یسیبود از آب پر شود. امّا ع کیکه نزد خورد یبرم قیبرخاست. امواج چنان به قا دیشد یتندباد ناگاه

که غرق  ستین یاستاد، تو را باک»کردند و گفتند:  دارینهاده و خفته بود. شاگردان او را ب یسر بر بالش ق،یقا

آنگاه باد فرو نشست و آرامش « شو! آرام باش! ساکت»فرمود:  ایزد و به در بیبرخاست و باد را نه یسیع «م؟یشو

 4:۳۷-۳۹کامل حکمفرما شد.مَرقُس 

 

 دییایبه خاطر کالم ب* 

 

گفته  مسیحِ خداوندبه وجود آمد.درست همانطور که  دی، به شکل تندباد شد کالم دراین قسمت سختیو  بتیمص

و فرمان دادن خودشان به  مانیعمل در ا یبالفاصله آمده بود تا بذر کالم را از قلب آن ها بدزدد.به جا طانیبود ، ش

 .گرفتند رارکه در مثل گفته شد ، مورد آزار ق ییتند باد ،مانند آنها

 دهیو وحشت کردند که غرق خواهند شد .آنها رنج دندی، برخورد با تندباد مداوم را تجربه کردند ، لرز ادانیص نیا

 یسی.آنها عستیمهم ن شیآنها برا تیکه وضع دیرس یخداوند خواب بود و به نظر م یسیع رایخاطر شده بودند ز

 ؟ یده ینم تیاهم ای،آ میشدن هست ککرده ، او را متهم کردند ، ما در حال هال داریخداوند را ب

ما در حال هالک شدن  ، مییکردن به خدا بگو هی، مرض ، و درد با گر یماریو رنج ب سختیما در جواب به  دیشا

مانند شاگردان  زی، ما ن دیشا عالئم بر من آمده است؟ نیکه ا یده ینم تیاهم ایندارد؟ آ یتیاهم تیبرا ای، آ میهست

کار ،  نی. با انجام امیمالمت کرده باش فتدیب مانیاتفاق برا نیا تاجازه داده اس نکهیا یو خدا را برا دهی، آزار د هیاول

 .بدزدد مانیتا بذر کالم خدا را از قلب ها میاجازه داده ا طانیبه ش

 دیآرام و محکم باش*
 

آنگاه باد فرو نشست و آرامش کامل « ساکت شو! آرام باش!»فرمود:  ایزد و به در بیبرخاست و باد را نه یسیع

هراسان  اریآنها بس «د؟یندار مانیهنوز ا ایآ د؟یترسان نیچن نیچرا ا»حکمفرما شد. سپس به شاگردان خود گفت: 

 ۳۹:4-4۱س مَرقُ!«برند یاو فرمان م ازهم  ایباد و در یکه حت ستیک نیا: »گفتند یم گریکدیشده، به 

 

 .برگرداند زیمرض را نحس و  یماریتواند عالئم ب یبدزدد ، م ، میکرده ا افتیرا که در یتواند کالم یم طانیش اگر
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و با  ستادهیخود ا قیدر قا دیخداوند ، با یسیآورد ، ما مانند ع یمان م یما بر زندگ هیتندباد را عل طانیکه ش یهنگام

کند.ما کالم  یما رشد م مانی، ا میده یکار را انجام م نیکه ا ی.هنگام میکالم خدا را اعالم کن نانیشجاعت و اطم

 . میشو یتر م یتر و قو یقو مانیو در ا میکن یثابت م مانیخدا را در زندگ

 

 ما میتصم

 . میریبگ میتصم دی، ما با ندیآ یو جفا م مصیبت نیآتش یها ریکه ت یلحظه ا در

 خودمان ؟ یها رسم و رسومبه  ای میدار مانیبه کالم خدا ا ایآ* 

  ؟بیماری  عالئم ای میدار مانیبه کالم خدا ا ایآ* 

 دهنده دوستانمان ؟ دیبه سخنان ترد ای میدار مانیبه کالم خدا ا ایآ*

 دکتر ؟ اتبه گزارش ای میدار مانیبه کالم خدا ا ایآ*
 

عالئم چه  ایندارد که دکتر ، دوستان  یتی، اهم میستیکالم خدا با یکه بر رو میریبگ میدر درون خودمان تصم دیبا ما

 مانیا یمحکم بر رو دی.با میستیبا یگریشهادت د ای می، تعل مانیا یرو میتوان یلحظه نم نی.ما در اندیگو یم

 . میستیبر کالم خداست با یخودمان که مبتن

 

 ایدن نیا یها ینگران
 

، وارد  یویدن یها شهی، افکار و اند ایدن نیا یها ینگران میهشدار داد که اگر اجازه ده نطوریخداوند هم یسیع

 . مان خفه شود یدر زندگ تواند ی، م میکرده ا افتیکه در یذهنمان شوند ، کالم

 

 ثمر یو کالم را خفه کرده، ب کند یدر آنها رسوخ م گرید یزهایثروت و هوسِ چ یبندگیو فر ایدن نیا یهاینگران امّا

 4:۱۹.مَرقُس سازد یم

 میکن یم یاریرا آب ، با تعمق در کالم خدا آن تا آماده کشت شود شخم می زنیمرا  مانیکه خاک قلب ها همانطور

 .کرد میخواه یفراوان زندگ برکتو  یروزیخواهد ماند و در پ یخوب باق ینی، قلب ما زم
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صد  یشصت و حت ،یو س رندیپذ یآن را م ده،یکالم را شن ند؛یکوین نیکاشته شده در زم یهمچون بذرها گران،ید

 4:۲۰مَرقُس .«آورند یبرابر بار م

 

 دینده طانیبه ش ییجا چیه

 

 . میاجازه وارد شدن نده طانیمان ، به ش یبا دور نگه داشتن گناه از زندگ دیبا ما
 

 گناه مکن گرید

داشت را شفا داد ، به  ضعفسال روح  ۳۸ یحصدا برا تیکه در حوض ب لیخداوند آن مرد عل یسیاز آنکه ع بعد

 . مهم بدهد غامیپ کیدنبال او رفت تا به او 
 

گناه مکن تا به حال  گرید ،یا افتهیحال که سالمت خود را باز»و به او گفت:  افتیاو را در معبد  یسیبعد، ع یاندک

 ۵:۱4 وحنای.«یبدتر دچار نشو

 

بر ما  یماریکه ب میده یاجازه م طانی، به ش میمان نگه دار یدر زندگ نشده راتوبه  ایاعتراف نکرده  یگناه اگر

 .ما را بدزدد یو شفا اوردیب

 

 4:۲۷ انی.اَفِسسدیرا مجال نده سیابل و

 

 دینده ییجا چیبه ارواح ه

 . برگشتن به خانه هستند یبه دنبال درب باز برا شهیهم ضعف ارواح

 

امّا  ابد،یاستراحت ب یبرا ییتا جا رود یم ریخشک و با یبه مکانها د،یآ یم رونیب یاز کس دیکه روح پل یهنگام»

و رُفته  یو خانه را خال رسد یامّا چون به آنجا م.“ گردم یکه از آن آمدم، بازم یا به خانه” دیگو ی. پس مابدی ینم

و در آنجا سکونت  شوند یداخل م یو همگ آورد یم زیرا ن دو هفت روح بدتر از خو رود یم ابد،ی یو آراسته م
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خواهد  نیچن زین رینسل شر نی. عاقبت اشود یسرانجام آن شخص بدتر از حالت نخست او م جه،ی. در نتنندیگز یم

 ۱۲:4۳-4۵ یمَتّ«بود.

 

 دیخانه را پر نگه دار

 . میبدنمان را پر نگه دار یعنیخانه مان  دیبا ما

 خداوند یسیعاز  * 

به درون خواهم آمد و با او همسفره  د،یبگشا میمرا بشنود و در به رو یاگر صدا ی. کسکوبم یم ستادهیبر در ا هان

 ۳:۲۰خواهم شد و او با من.مکاشفه 

 

  از روح القدس* 

 ۳:۱6 انیقرنت۱و روح خدا در شما ساکن است؟ دییکه معبد خدا دیدان ینم ایآ

 

  از کالم خدا* 

 وحنایکه برآورده خواهد شد. دیدرخواست کن د،یخواه یو کالم من در شما بماند، هرآنچه م دیدر من بمان اگر

۱۵:۷ 

 

  مانیاز ا * 

 یعنیرا مغلوب کرده است،  ایکه دن یا است غلبه نیو ا ابدی یغلبه م ایهر که از خدا مولود شده است، بر دن رایز

 ۵:4 وحنای۱ما. مانیا

 

کند ، خود را از  دایمان ادامه پ یکه گناه در زندگ میتواند تحمل کند .اگر اجازه ده یکامل خدا گناه را نم ذات

 .دیتا سالمت و آرامش ما بربا میکن یباز م طانیش یحفاظت خدا دور کرده و در را برا
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  دیبجنگ تانینگه داشتن شفا یبرا

 

 دیزره خود را به تن کن

 .دیحاضر کن طانیش یمانیا یشک و ب نیآتش یها تیرخاموش کردن  یبرا شهیخود را محکم و هم مانیا سپر

 

 اراده خداست یسالمت

 . دیقدم بردار یاله یدر سالمت شهیهم دیتوان ی، م تانیشفا یبا دانستن ارده خدا برا شما

 کوین یو کارها گشت یکه همه جا م یا القدس و قدرت مسح کرد، به گونه را با روح یناصر یسایچگونه خدا ع و

 ۱۰:۳۸از آن رو که خدا با او بود.اعمال  داد، یبودند، شفا م سیستم ابل ریآنان را که ز ۀو هم کرد یم

 

 ابیکام زیهمچنان که جانت ن ،یبه سر بَر یو در تندرست یباش ابیاست که از هر جهت کام نیا میدعا ز،یعز یا

 ۱:۲ وحنای۳است.

 

 دیخود را استوار نگه دار مانیا
 

و آنچه را که  میکن یم یهمان را زندگ میکن ی.چون آنچه که اقرار ممیمحکم بچسبخود  مانیبه اعتراف ا دیما با

 میاست که اقرار کرده ا یزی، همان چ میده یانجام م
 

اعتراف خود را  دییایپسر خدا، ب یسیع یعنیکه از آسمانها درگذشته است،  میواالمقام دار یچون کاهن اعظم پس

 4:۱4 انی.عبرانمیاستوار نگاه دار

 

را  حیتا مس یعنی -“ « که به آسمان صعود کند؟ ستیک”در دل خود مگو : »دیگو یم مانیبر ا یمبتن ییِپارسا امّا

را از مردگان بازآورد. و در مقابل، چه  حیتا مس یعنی -“ « نزول کند؟ نیریکه به جهان ز ستیک»” ای -فرود آورد 

است که ما وعظ  مانیهمان کالمِ ا نیا« تو، در دهان تو، و در دل توست. کِیکالمْ نزد نیا» نکهیا د؟یگو یم

که خدا او را از  یداشته باش مانیو در دل خود ا« خداوند است یسیع» یکه اگر به زبان خود اعتراف کن م،یکن یم
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و با  شود، یو پارسا شمرده م آورد یم مانیدر دل است که شخص ا رای. زافتی ینجات خواه د،یزانیمردگان برخ

 6:۱۰-۱۰ انی.رومابدی یو نجات م کند یکه اعتراف م تزبان اس
 

با گفتن آنچه کالم  شهینکند. هم باطلرا  اعتراف ایمانی ما،  اشتباه ما یحرف هاکه  میباش زبان خودمراقب  دیبا ما

 . میکنو کالم خدا را حفظ  مانی، ا دیگو یخدا م

 

 دیکالم خدا را اعالم کن
 

 .دی، به باور و اعالم کالم خدا ادامه ده نا خوشایند در جسم و شرایطاز عالئم  نظر صرف

 ۳:۱۰b لیوئی«هستم! یمن قو: »دیبگو فیضع شخص

 

و سخن  میدار مانیا زیما ن مان،یروحِ ا نیبا هم« آوردم، پس سخن گفتم. مانیا»کتب مقدّس آمده که  در

 4:۱۳ انیقرنت۲.مییگو یم
 

کالم خدا عادت  اعالم بدون شکِ یرسد ، اما اگر خودمان را برا یدشوار به نظر م یو حت بیابتدا به نظر عج در

 .کرد میخواه یخداوند است ، زندگ یسیکه حق ما در ع یروزیدر پ ، میده

 

 ! دیباش روزمندانیمافوق پ

 ! میهست مافوق پیروزمندانکه  میبدان دیبا ما

دارم که نه مرگ و  نیقی رایاو که ما را محبت کرد. ز ۀبه واسط ،میروزمندانیبرتر از پامور ما  نیا ۀدر هم عکس، به

و  ،یو نه پست یو نه بلند ،یقدرت چینه ه نده،یآ یزهایحال و نه چ یزهاینه چ استها،ینه فرشتگان و نه ر ،ینه زندگ

است، جدا  یسیع حْیما را از محبت خدا که در خداوند ما مس بودخلقت، قادر نخواهد  یدر تمام گرید زیچ چینه ه

 ۸:۳۷-۳۹ انیسازد.روم

 

 میتوان یکه م میهست یتوانند ما را از حفاظت خدا جدا کنند.تنها خودمان کسان ینم گرانید ای وهای، د طیشرا

را حفظ کرده و  مانیا میتوان ی، م چه هویتی داریمخداوند  حیدر مس نکهی.با دانستن کالم و ا میخودمان را جدا کن

 . میبمان یدر سالمت
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 جنگنقشه  دیکنند.ما با یرا نگه دارند و در سالمت کامل زندگ شانی، شفا ابندیاراده خداست که انسان ها شفا ب نیا

.با دانستن ، باور داشتن و اعالم  میکن یاز شک و گناه خوددار دی.ما با میکن یرویخدا را درک و پ مانیو ا یروحان

 .کرد میخواه یس زندگفْو نَ مجس دائمی یکردن و عمل به کالم خدا ، در سالمت

 

 درس دهم دوره کردن یبرا هایی پرسش

 

 د؟یده حیغلبه بر آنها را توض یو چگونگ دیشود را نام ببر یشخص م یکه مانع شفا زیسه چ( ۱

 

 

 

 

 به شما دارد ؟ یرابطه چه ارتباط نیوجود دارد و ا دیمثل برزگر و تندباد شد نیب یچه رابطه ا(  ۲

 

 

 

 

 ؟ میخود را حفظ کن یو شفا دهیجنگ طانیبا ش میتوان یچطور م( ۳
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 آموزش کامل یسر کی
 

 مطالعه،  مطالعه یها گروه، کشنبهی مدارس لیانج ، مدارس لیانج ، مراکز آموزش یبرا یعال

 ی شخص

 یاری،بس میدان یکالم خدا را نم نکهیا لی. ما به دل۶:4 عدم دانش هالک شدند لیمن به دل قوم م،یخوان یهوشع م در

مجموعه  نی.امیداشته باش مانیبهشان ا میتوان ینم م،یشناس یرا که نم ییزهای.ما چمیخور یاز زمان ها شکست م

 .میکن یخدا زندگ یدر پادشاه قدرتو هم  یهم از نظر سالمت میبه وجود آمده تا ما بتوان یآموزش

با این  یدهنده زندگ رییو تغ قدرتمند ،یادیمجموعه بن نی.امیباش ماندارانیا یو معجزه کننده برا یقو یبدن دیبا ما

و معرفتِ تّامِ  مانیا یگانگیتا همه به ۱۳  ح،یجسد مس یبنا یکار خدمت، برا به جهت ن،یمقدّس لیتکم یبرا هدف

 ۱۳  - ۱۲: 4 انی. افسسمیبرس حیمس یپسر خدا و به انسانِ کامل، به اندازة قامت پُر

 .دهند یم را انجام عیسیِ خداوندکه کار  یماندارانیا تمام یبرا و 

 

 : می کنیم هیتوص کار نیا به جهتموضوعات را  نیبه شما خواندن ا ما

 .میهست چه کسی حیدر مس نکهیدانستن ا:  خلقت تازه شمایل

نیکی مطلق مکاشفه  نیا .ستیدوباره متولد شدن چ ی.معنامیا خلق شده هدفی چه یکه ما برا دیکن کشف

 خداوند حِیمس شباهتبه  یبودن برا یو ناکاف یگیفروما ت،یمحکوم را از شکست در افکار گناه آلود، ماندارانی،ا

 .کند یآزاد م شدن

 

 .میباش روزمندیپ کیداده و  انیچگونگه به شکست پا: مانداریا اقتدار

قدم  دیجد دلیری کیبشر فاش کرد.در  یهدف جاودانه خود را برا، سلطنت کنند دیکه خدا گفت بگذار یهنگام

 .بود یخواه روزیخود پ یروزانه و خدمت یدر زندگ ریو و ارواح شر طانیزد.تو در مقابل ش یخواه
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 .روح القدس هیهد قیاز طر: طبیعی فرا یزندگ

القدس را  حرو عطایایتا نحوه عملکرد هر نه  کند ی.کمک مکندی بر قرار م یمیو صم دیروح القدس رابطه جد با

 .دیرا شعله ور ساز ایهدا نی،ا دیکن یفوق العاده ،مشتاقانه آرزو م یاز زندگ یدیجد ی.با ورود به زندگ دیکشف کن

 

 .فوق العاده داشتن یزندگ کی :مانیا

.وقت آن دیخدا قدرتمند رفتار کن یبرا دیتوان ی.چگونه مدیحرکت کن مانیدر قلمرو ا دیتوان یکه چگونه م دیاموزیب

 انیفوق العاده و نشان دادن عظمت خدا به جهان یقدم برداشتن در قلمروها یخود را برا مانیا مانداران،یاست که ا

 .بکار ببرند

 

 .خدا یو خدمت قدرت شفا بخش افتیدر : شفا دادن یخدا برا نیقوان

و شاگردان  خداوند حِی. خدمت مسکند یو خدمت شفا آماده م افتیدر یرا برا مانیا محکم کالم، هیپا داشتن

 .دهد یشفا به ما م یبرا ییامروز الگو
 

 خدا شدن ةپرستند : و پرستش شیستا

عظمت کتاب  انیو ب جانیرا به ه ماندارانی.اکند یو پرستش آماده م شیستا یجاودانه خدا را براو  یابد هدف

 .میدر حضور خداوند را داشته باش یمیآموزد که چگونه پرستش صم یکند.به ما م یم تیمقدس هدا

 

 حضور خدا :  جالل

 نی.اابدی یم ی.او در اطراف ما تجلمیجالل خدا را تجربه کن میتوان یم !می کنیم یزندگ یزیچه روز شگفت انگ در

 .دیاموزیب و دیتجربه کن آن را دیتوان یو چگونه م ستیجالل چ
 

 .به جهان دنیرس یخدا برا نقشة: بشارت معجزه

 یو معجزات شفا را در زندگ و نشانه ها عجایب میتوان یدر کتاب اعمال رسوالن هستند م که یمانند کسان زین ما

 .میاز برداشت محصول زمان آخر شو یم،قسمتیده یکه م یبا معجزه بشارت میتوان ی.ما ممیخود تجربه کن
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 .آورد یم نیآسمان را به زم :دعا

دعا کردن  شفاعت، قی.از طردیانجام ده نیزم یاراده خدا را در آسمان ،بر رو دیتوان یکه چگونه م دیکن کشف

 .دیده رییجهان را تغ یخودتان و حت یزندگ یتوان یم ، اتحادو  مانیا یدعا ،مطابق کالم

 

 در کتاب اعمال رسوالن :سایکل یروزیپ

 کتاب نیجهنم بر آن غلبه نخواهد کرد.در ا یخود را بنا خواهم کرد و دروازه ها یسایمن کل فرمود عیسیِ خداوند

 دیتجد یبرا ییالگو نیادر عمل است و بنابر هیاول یسایداستان کل که چگونه کتاب اعمال رسوالن، دید دی،خواه

 .امروز است یسایکل یو نشانه ها برا عجایب
 

 .نیها و معلم ن،شبانیها، مبشر یرسوالن،نب ی :خدمت یایهدا

خدمت  یمردان خدا را برا سایدر کل دیبا ایهدا نیکه چگونه ا دی.کشف کندیبخش ییایبه انسان ها هدا عیسیِ خداوند

 .ابدیرا در تانیخدا در زندگ نقشةآماده کند.

 قیاز عهد عت ی:زندگ یبرا ییالگو

 یقربان ، ادیاع ،مسیحِ خداوندها در مورد آمدن  ییشگویشود.پ یمطالعه زنده م نیخداوند در ا یادیو بن یغن قیحقا

 .دهند یخدا را نشان م یابد نقشة،همه  قیها و معجزات عهد عت
 

 لیگ سیال و جو یا : کتاب سندگانینو

 .خداوند حِیمس یسیع  در نام سلطه داشتن ! یبرا هدف

 بیبر فر یروزیپ

 

 مطالعه یراهنماها

 کردن به جالل رخنه

 از شرارت یآزاد

 .دانلود در دسترس هستند یدفترچه راهنماها ،کتاب ها و راهنماها مطالعه برا تمام
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