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 دکتر جویس گیل و ای ال

 

 ۱۹۹۵بازنگری و  ۱۹۸۸حق چاپ   ©

 ۲۰۱۷شده در سال  اصالح

 

 

 

 اگر چه این کتاب دارای حق چاپ است ،

 دهد.  را می به شما اجازه دانلود و کپی رایگان آن گیلز اما در حال حاضر

 

 

 

 

 



 

4 
 

  سندهیدرباره نو

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 ایر دنبه هشتاد کشو یرسالت هایسفر

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

 .ردیگی اده قرار مها مورد استفناریو 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 ، شود یآنها تجربه م پرستشو  شیستا ینارهایخداوند در سم جالل زیشگفت انگ حضور

 ، مانداریآنها درباره اقتدار ا میاز تعال یرویبا پ یاریبس خدا شوند. یمیو صم یواقع پرستنده هایچگونه  که کنند یم

 را کشف کرده اند. شجاعتو  یروزیپ جیو مه دیعد جدبُ

وارد  ، شود یم یکه از دست آنها جار یقدرت شفابخش را آموزش داده است تا با ماندارانیاز ا یاریبس لزیگ

 عطایای نهتمام  یبه صورت فوق العاده ا توانند یآموخته اند که م یاریبس عاده خداوند خود شوند.خدمت فوق ال

 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  خداوند یِسیمتمرکز بر ع بر کالم خدا، یمبتن خدمت آنها به طور کامل است. ویژن یحیه مساز دانشگا 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 محبتقلب از  یشیآنها نما خدمت

که در جلسات  یاز کسان یاری.بسشود یم دهیاز آنها در امواج تحت قدرت خدا د یاریبخش همراه است که بسشفا

 .کنند یم جربهاز جالل و قدرت خدا را ت یزیشگفت انگ ی،جلوه ها کنند یآنها شرکت م

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

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

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

  ادیش آموز خواهد داشت.آنها هر دان 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 رندیگ یم

مطالعه باعث جسارت و  نی.ارندیگ یم زهیهستند انگ یچه کس حیمسخداوند  یِسیعدر  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 میکن یم 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  نیشما وارد خواهد شد. اآمده و به روح  رونیفکر شما ب

 .دهد یاستفاده شما ارائه م یبرا گرانید

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

 .کند یساز ریتصورا خود  یغن اتیاست تا معلم تجربکار حذف نکرده  نیرا از ا قادر به ارتباط با آنها هستند

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،همیکن یم سیتدر که یزمان 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 یراب یخال ینوشته شده است .ما جا خالصه کردنو  کردن ملتأ ،کردن  دیکتاب ها در مورد تاک نیبهتر

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

 پولس به تیموتائوس نوشت : .کند یکمک م دیگر سطوح افتنی

 

د اعتماد و بسپار که مور 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

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

دوره  نیا توانند یم کتاب نیابا استفاده از  یقبل انیشده است.دانشجو یطراح ن شاگردا ندهیآ سیها و تدر خدمت

 آموزش دهند. گرانیبه د یرا به راحت
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 درس اول

 دیخود را بشناس دشمن

 ما در یک جنگ هستیم

 نبرد

،کور  طانیش یاصل یرهاکا از راه یکی.میآگاه باش میآن هست ریکه درگ یجنگ تیاز واقع دی،با انیحیعنوان مس به

          دفاع جلوه یرو ما را در برابرحمالت او ب نیو از ا بوده است. میکه در آن هست ای یریکردن چشم ما به درگ

 به ما داده است. میباش داشته دیبر دشمن با یروزیپ یرا که برا ی.و اما خداوند هر اسلحه ادهد یم

 اسلحۀ که چرا4.  میجنگ ینم ییایامّا به روش دن م،یبر یسر م به ایدن نای رد چند هر رایز  4  - 3: ۱۰ انیدوم قرنت

 قادر به انهدام دژهاست. یاله یرویبلکه به ن ست،ین ییایجنگ ما دن
 

 یآن دعوت شد یرا که برا یجاودان اتیرا بجنگ و بدست آور آن ح مانیا یکویو جنگ ن  ۱۲: 6 موتائوسیاول ت

 .اریر گواهان بسدر حضو یکرد کویو اعتراف ن

 

 بلکه از روح هستند. یماد یایسالح ها نه از دن نیکه ا میداشته باش ادیاست که به  مهم

بلکه  ستندین نیها اصطالحات نماد نیاز اصطالحات جنگ استفاده کرده اند. ا دیعهد جد سندگانیاز نو یاریبس

 در عرصه روح انجام شود. دیبرد ها بان نی.امی باشد  میکه در آن مشغول هست یاز نبرد یواقع یها فیتوص

 

 :در یک جنگ روحانی هستیم و روابط روزمره خود  یزندگ یها نهیما در همه زم

 خانواده

 یمال امور

 لشغ

 ( )ذهنافکار

 (ی)سالمت بدن

 خانه

 هیهمسا



 

9 
 

 شهر

 کشور

 جهان
 

 ریو ارواح شر طانیبلکه با ش .ستیاست که جنگ ما با انسان ها ن نیا میریبگ ادی دیکه با ییزهایچ نیاز مهمتر یکی

 .شودی و شکست م یدیتنها منجر به نا ام  با مردم یریجنگ ما در قلمرو روح است .درگ است.

 

 ستیدشمن ما ک

 

 .ستیدشمن ما ک میاست که مشخص کن مهم ، میکه در جنگ هست میاگر بدان
 

 : ما دشمن ایآ

 مان است؟ خانواده

 ؟دهستن میکنیکه با آنها کار م یکسان

 ؟می باشند کشورمان سردمداران

 ؟ماست یامور مال

 !ریخ

 مقامات -فرمانروایان

 روحانی یروهاین -ها قدرت

 

         او  .ستین اطرافیانمانکه جنگ ما با  می گوید.او به ما کند یم ترسیم واضحرا کامال  رسول دشمن ما پولس

 . میجنگی که ما با جسم و خون نم اعالم می کند
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 ۱۲: 6 انیافسس

 یظلمت و با فوجها نیو قدرتها و جهانداران ا استهایبلکه با ر ستیگرفتن با خون و جسم ن یکه ما را کُشت رایز

 .یآسمان یهایشرارت در جا یروحان

 

 طانیش

 

 است. طانیما آشکار ساخت که دشمن ما ش یبرا پطرس

را  یو کس کند یغرّان گردش م ریش مانند سیکه دشمن شما ابل رایز د،یباش داریو ب اریهش  ۸: ۵اول پطرس 

 تا ببلعد. طلبد یم

 

 ها لهیح

نقشه نبرد از  کی.او کند یما استفاده م هیعل یاوست که و بیفر یو برنامه ها ها ترفند ، طرح ها طانیش یها لهیح

 میشو یماو آگاه  ی.هماهنطور که از برنامه هاکند یشکست دادن ما استفاده م یدارد که در تالش برا ینوع نظام

 یسالح ها برا نیدفاع ماست.ا ی.زره برامیآگاه شو ستکرده ا ایما مه دنبر یکه خداوند برا یاز زره ها و سالح دیبا

 دشمنان است. هیما عل روزمندانهیحمله پ

 

 ۱۱: 6 انیافسس

  .دیمقاومت کن سیابل یبا مکرها دیتا بتوان دیاسلحۀ تمام خدا را بپوش

 

 اخطار

  دباش خداوند یِسیعاز ذهن و فکر شما پر 

 .دیرا بشناس اقتدارتان

 .دینترس طانیاز ش هرگز

ذهن و فکر ما پر از   .در عوض،میاو کن یو برنامه ها ریارواح شریا  طانیش یا گرفتار ریخودمان را تحت تاث دینبا ما

همانطور  .م و هویتی داریممقاچه  شد که در او میخواه متوجه ، میکن یکه به او نگاه م در حالی .دباش یِ خداوندسیع
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و  .آمدبه وجود خواهد  شجاعتدر روح ما  آنگاه میشو یشده خود آگاه م ایاقتدار اح از خداوند یِسیع قیکه از طر

 کرد. میاو وحشت نخواه ینقشه ها ای طانیاز ش

 

  خلق کرده است فرشتگان را خدا
 

 است یابد خدا

 

 است. زیلق همه چوجود داشته و خا شهیجاودان است .او هم خدا

 

 3  - ۱: ۱ وحنای لیانج

واسطۀ او  به زیچ همه3همان در ابتدا نزد خدا بود.  ۲در ابتدا کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود.  

 .افتیاز موجودات وجود ن یزیاز او چ ریشد و به غ دهیآفر

 

  ۱4: ۱ وحنای لیانج

 پدر. گانۀیپسر  ستۀیشا یجالل م،یدیو جالل او را د ؛یو راست ضیاز فما ساکن شد، پُر  انیو م دیو کلمه جسم گرد

 است. خداوند یِسیع همان کلمه

 فرشتگان را خلق کرد خدا

شده اند  دهیخلق کرد.آنها نه تنها توسط او آفررا را از جمله فرشتگان  زیهمه چ خداوند یِسیع عنوان پسر خدا ، به

 شده اند. آفریدهاو  یهدف اله یبرا ا،بلکه آنه

 

 ۱۷  - ۱6: ۱ انیکولس

و تختها و  یدنیو ناد یدنید یزهایاست از چ نیشد، آنچه در آسمان و آنچه بر زم دهیآفر زیچ که در او همه رایز

 امیق زیچ همه یو او قبل از همه است و در و۱۷شد.   دهیاو آفر یاو و برا لۀیوس و قوّات؛ همه به اساتیسلطنتها و ر

  دارد.
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 له مراتب هستنددارای سلس فرشتگان

او فرشتگان بودند.او از  منظورو قدرت ها را ذکر کرد، ریاست هاها،سلطه ها، پولس تاج و تخت که یهنگام

 استفاده کرد که مربوط به آنها بود. یاصطالحات

 :دارند یمختلف القاب اآنه

 بلند پایه  فرشته

  یکروب

 نیسراف

   آسمانی موجودات

 :دارند یفمختل یعملکرد ها آنها

 و تخت تاج

 حکومت ها

  ها ریاست

 ها  قدرت

 

 را خلق کرد فریلوس خدا

 

 است  دهیرا آفر فریکه او لوس میدان یرا خلق کرده است،م زیهمه چ خداوند یِسیع میدانیهمانطورکه م

 

 فریلوس یقبل مقام

 ح بود.بستاره ص ،یو القاباز  یکی.مقام لوسیفر )شیطان( قبل از سقوطش از باالترین رتبه ها بود

 

 ،یساخت یم لیکه ملتها را ذل ی! ایا پسر فجر، چگونه از آسمان فرو افتاده یستاره صبح، ا یا»  ۱۲:۱4 ایاِشع

 !یا افکنده شده نیچگونه خود بر زم

 

 دادند؟  یخدا آواز شادمان  پسران  عینمودند، و جم  ترنّم  با هم  صبح  ستارگان  که  یهنگام   ۷: 3۸ وبیا
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 : فریلوس فاتیتوص

 .دهند یما م به فریلوس فاتیاز توص ینشیب ینب اءیو هم اشع ینب الیحزق هم

 کمال ی ازا نمونه

 از حکمت  پر

  ییبایدر ز کامل

 

: تو دیفرما یم  نیچن  هوهیرا بگو خداوند   یو و  بخوان  هیصور مرث  پادشاه  ی، برا پسر انسان  یا»   ۱۲: ۲۸ الیحزق

 . یهست  جمال  و کامل  لّو حکمتو مم  کمال  خاتم

 

 از جواهرات دهیپوش* 

 

و  دیسف قِیاصفر و عق اقوتِیاحمر و  قِیگرانبها از عق  سنگ  و هر گونه  یخدا بود  در باغ  در عدن   ۱3: ۲۸ الیحزق

 تو بود.  و زمرّد پوشش  کبود وبَهرَمان  اقوتیو   شْبیو   زبرجد و جَزْع

 

 خوش صدا* 

 

 .دبو  شده ایتو آنها مه  در روز خلقت  در تو از طال بود که  تیهای دفّها و نا  و صنعت    ۱3: ۲۸ الیحزق

 هستند مانند فلوت یباد یها ساز ها نیهستند. یکوبه ا یسازها دف ها

 

مردگان  یایامّا اآلن تو در دن گذاشتند، یگذشته، همه با نواختن چنگ و سرود به تو احترام م در  ۱۱:۱4 ایاشع

 .«یا شده دهیاز کرمها پوش ییو با پتو یا دهیانباشته از حشرات خواب ی. بر تختیتهس

 .کردیصدا م یارکستر عال کیاو مثل  یصدا

 بی عیب* 
 

 . یبود  رفتار خود کامل  شد به  افتیدر تو   یانصاف یب  که  یتا وقت  یشد  دهیآفر  که  یاز روز  ۱۵: ۲۸ الیحزق
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 فریلوس عملکرد

 .ستیچ فریلوس ینوشت که عملکرد اصل ینب الیحزق

 عرش  نگهبان* 
 

. و در  یباش  خدا بوده  مقدّس  تا بر کوه  نمودم  . و تو را نصب یگستر بود  هیسا  شده  مسح  یتو کروب  ۱4: ۲۸ الیحزق

 . یدیخرام یم  نیآتش  یسنگها  انیم

 

 ا پوشانده بودند. ها در هر دوطرف تخت رحمت بودند صندوق عهد ر یکروب کهیزمان یحت

 

  کیو ۱۹بساز.    رحمت  تخت  از هر دو طرف  یاز طال بساز، آنها را ازچرخکار  یو دو کروب ۲۲  - ۱۸: ۲۵خروج 

  انیو کروب۲۰بساز.    بر هر دو طرفش  رحمت  را از تخت  انیسر بساز. کروب  در آن گرید  یسر و کروب  نیدر ا  یکروب

 گریکدی  یسو  به  شانیا  یهایخود بپوشانند. و رو  یبالها  را به  رحمت  کنند، و تخت  پهن  خود را بر زِبَر آن  یبالها

تو   به  را که  یبگذار و شهادت  تابوت  یرا بر رو  رحمت  و تخت۲۱باشد.    رحمت  تخت  طرف  به  انیکروب  یهایباشد، و رو

  بر تابوت  که  یدو کروب  انیم زا  رحمت  تخت  یکرد و از باال  اهمخو  و در آنجا با تو مالقات۲۲.   بنه  در تابوت  دهم یم

 فرمود.  تو را امر خواهم  لیاسرائ یبن  بجهت  که  یامور ۀهم ۀ، دربار گفت  خواهم  با تو سخن باشند، یم  شهادت

 

 رهبر پرستش* 

 کردیم تیپرستش خداوند هدا و شیرسد که او همه فرشتگان را در ستا یاو،به نظر م یقیموس یصدا حاتیتوض از

 کردیاز عرش خدا حفاظت م پرستشو  شیستا گرفتنبردر و او با 

 

  فریسقوط لوس و جنگ در آسمان
 

  ینافرمان غرور/ به دلیل

 

 یکه هم اکنون بر رو یاز جنگ یدرک مهم کیبه ما  در ملکوت ، فریجنگ لوس جهیو نت ط،سقو ینافرمان درک

 .دهد یم میبا آن روبرو هست نیزم
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.   یبود  رفتار خود کامل  شد به  افتیدر تو   یانصاف یب  که  یتا وقت  یشد  دهیآفر  که  یاز روز  ۱۷  - ۱۵: ۲۸ الیحزق

.  انداختم  رونیخدا ب  تو را از کوه  و من  یدیخطا ورز  پر ساختند. پس  تو را از ظلم  بطن  ات یسوداگر  امّا از کثرت۱6

  سبب  و به دیمغرور گرد  ات ییبایتو از ز  دل۱۷.   نمودم  تلف  نیآتش  یسنگها  انیاز م گستر، هیسا  یکروب  یو تو را ا

تا بر تو   گذارم یم  پادشاهان  یرو  شیو تو را پ  اندازم یم  نی. لهذا تو را بر زم یدیخود را فاسد گردان  حکمت  جمالت

 بنگرند.

 

توجه خود را  می کرد اما بعد از آنکهبود توجه  دهیاو را آفر کهی کس ییبایبه ز زمانی کهبود تا  کامل فریلوس

،به بگذارد خدا  تابناک درخشندگیتوجه خود را به  نکهیا ی.غرور وارد شد.او به جاکردخودش  ییبایمتمرکز به ز

 .کرد یخود فکر م درخشش

 "ها خواهم یم من" خود خواهی ها

 شد. فریغرور وارد لوس که ین حاکم بود تا زمانخدا،که بر جها خواست وجود داشت،است خو کی

 

 ۱۲:۱4-۱۷ ایاشع

امّا اآلن خودت  ،ی! در گذشته تو ملّتها را شکست دادیصبح، تو از آسمان افتاد ینوران ۀستار یپادشاه بابل، ا یا

 .یا به خاک افتاده

  یبه آسمانها صعود کن یخواست یمتو  . ۱

 .یبگذارها   ستاره نیفراز بلندترو تختت را بر . ۲

سلطنت  شوند، یجمع م انیکه خدا ییپادشاه بر فراز آن کوه در شمال، جا کیکه مثل  یکرد یتو فکر م . 3

 .کرد یخواه

  یکن یصعود مکه بر فراز ابرها  یگفت یتو م . 4

 .بود یخواهو مثل قادر متعال . ۵

اند. آنها  شده رهیو به تو خ نندیب ی. مردگان با تعجّب تو را میا شدهمردگان کشانده  یایامّا در عوض، تو به قعر دن

همان  نیا ایآ دند؟یلرز یو ممالک از ترسش به خود م لرزاند یرا م نیزم که ستین یهمان کس نیا ایآ: »پرسند یم

 رانیاس وقت چیهکه  ستین یهمان کس نیا ایکرده بود؟ آ لیتبد ابانیرا به ب ایو دن رانیکه شهرها را و ستین یکس

 «را آزاد نکرد و نگذاشت آنها به وطن خود بازگردند؟
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.همانطور که در ، یسرکشاین در (( اما  خواست خدا))  در جهان وجود داشته است خواست کیلحظه فقط  نیا تا

با اراده خدا مخالفت کرد  شیطان شده است انیب فریلوس "های  خواهمی م من " خود خواهی ها مورد پنج

 کردن خود با خداوند در ملکوت داشت. نیگزیبر جا یبود که سع یاو به حد یسرکش انیو ب بیر،ف

 

 نبرد

 ۱۰  - ۷: ۱۲مکاشفه 

غلبه  یول۸و فرشتگانش با اژدها جنگ کردند و اژدها و فرشتگانش جنگ کردند،   لیکائ یو در آسمان جنگ شد، م

بزرگ انداخته  یو اژدها۹ ( و فرشتگان طانیانداختن ش رونیب) نشد.  افتیدر آسمان  گرید شانیا یبلکه جا افتندین

انداخته  نیبر زم او. بدیفر یاست که تمام ربع مسکون را م یمسمّ طانیو ش سیکه به ابل یمیآن مار قد یعنیشد، 

اکنون نجات و قوّت و  د،یگو یکه م دمیبلند در آسمان شن یو آواز۱۰انداخته شدند.   یشد و فرشتگانش با و

ما بر  یروز در حضور خدا برادران ما که شبانه یِکه آن مدّع رایاو ظاهر شد ز حیما و قدرت مس یطنتِ خداسل

 افکنده شد. ریبه ز کند، یم یدعو شانیا

 

خدا   تو را از کوه  و من  یدیخطا ورز  پر ساختند. پس  تو را از ظلم  بطن  ات یسوداگر  امّا از کثرت   ۱6: ۲۸ الیحزق

 . نمودم  تلف  نیآتش  یسنگها  انیاز م گستر، هیسا  یکروب  ی. و تو را ا داختمان  رونیب

 رانده شدند. رونیو فرشتگان از آسمان ب فریلوس

 

 جنگ جهینت

 . کنندیسوم فرشتگان سقوط م کی

 لیو جبرئ لیکائیتحت فرمان م گریبودند با او سقوط کردند.فرشتگان د فریکه تحت فرمان لوس یسوم فرشتگان کی

 ،به خدا وفادار ماندند.

 .ختیفرو ر نیسوّم ستارگان آسمان را جاروب کرد و بر زم کی دُمش  ۱۲:4 مکاشفه

 .انداخته شدند  نیزم ارهیاو به س "فرشتگان "و  فریلوس
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  ۹: ۱۲مکاشفه 

ن را است که تمام ربع مسکو یمسمّ طانیو ش سیکه به ابل یمیآن مار قد یعنیبزرگ انداخته شد،  یو اژدها 

 انداخته شدند. یانداخته شد و فرشتگانش با و نی. او بر زمبدیفر یم

 

 نام ها رییتغ

او  ینام ها شد، یمسح شده داده م یمانند پسر صبح و کروب رفیع القابیبه او  که یی. جاافتی رییتغ فریلوس یها نام

 :شد  نسانیبد

 اژدها* 

 مار* 

 ابلیس* 

 طانیش* 

خود را از تاج و  یسازمان ساختارو  کردند یدنبال م یبودند و او را درسرکش فریسکه تحت اقتدار لو یفرشتگان

آنها را منعکس  کردهسقوط  تیتا ماه افتی رییتغ انام آنه کردند، یحفظ م ریاست ها حاکمان و قدرت ها ، تخت ،

 .می شوندخوانده  یطانیها و ارواح ش یدیها ،پلویکند.آنها اکنون د

 

 تیماه رییتغ

 کرد رییتغ طانیش یکل تیماه

 

 :بود نهایاو ا تیماه

 صبح ستاره*

 صبح پسر*

 کرد یم یو پرستش را رهبر شیکه ستا یکس*

 بودخدا  پادشاهی تخت نگهبان و حافظکه  یکس*
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 : افتی رییها تغ نیاو به ا تیماه

 فاسد*

 شده ریتحق*

 شده از ملکوت رانده*

 

 : ها را از دست داد نیا او

 ده اشفوق العا ییبایز*

 خدا یاو در پادشاه یعال مقام*

 

 : ها شد نیاو ا تیماه

 یکیتار*

 زشت*

 شرارت*

 از نفرت پر*

 

 بود یو یگناهان ،غرور و سرکش جهیهمه نت ها نیا
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 درس اول دوره کردن یبرا هایی پرسش

 

 ؟دیرا شرح ده فریلوس یاصل تیعملکرد و موقع  (۱

 

 

 

 

 ؟دیاز آن را شرح ده ی،سقوط و جنگ ناش ی اوسرکش (۲

 

 

 

 

  ست؟یک ماندارانیا یامروز دشمن واقع ( 3
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 درس دوم

 نیزم یاقتدار بر رو

 شد دهیآفر نیزم

 خدابه وسیله 
 در پیدایش گفته شده که خدا زمین را آفریده است

 .دیرا آفر  نیدر ابتدا، خدا آسمانها و زم  ۱: ۱ شیدایپ

 

 برای ساکن شدن* 

 بلکه برای سکونت. باشدخالی  که زمین خلق نشد عیاء نبی می گوید :همانطور که اش

 

زیرا خداوند که آسمانها را آفرید، او که خداست و زمین را شکل داد، و آن را ساخت و استوار نمود،   4۵:۱۸شعیااِ

ستم، و جز من کسی من خداوند ه»فرماید:  او چنین می و آن را نیافرید تا تهی باشد، بلکه تا از سکنه پر گردد، هم

 نیست.

 

 شکل شد  بدون* 

ن توضیحات در مورد جایی که یکند.ا و تاریک توصیف می عبثزمین را بدون شکل ،  ۲:۱پیدایش حال در  با این

 " شده"توانست  به طور دقیق تر می "بود"نیست .به زبان عبری کلمه ای که ترجمه شده به عنوان باشدبرای سکونت 

 به این شکل :باشد.

 .گرفت فرو را آبها سطح خدا روح و ژرفا؛ روی بر تاریکی و ،"شد"، خالی بودشکل و  زمین بی  ۲:۱پیدایش 

 

 در ارمیا همان کلمه عبری را پیدا میکنیم که ترجمه و استفاده شده است.

 

.   نور نداشت  چیو ه  آسمان  یبود و بسو  رانیو و  یته  نکیو ا  نظر انداختم  نیزم  یبسو  ۲۵  - ۲3: 4 ایارم

  یآدم  نکیو ا  نظر کردم۲۵.  شد یم  تلّها از جا متحرّک  بود و تمام  متزلزل  نکیو ا  ها نظر انداختم کوه  یبسو۲4

 بودند.  هوا فرار کرده  مرغان  ینبود و تمام
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 خالی و تاریک شد 

 تبدیل کرد.)تاریکی(  ویرانزمین کامل را به مکانی ، خدا  داوریدهد که  ارمیا توضیح می

 شکل و خالی بود؛ و بر آسمان، و هیچ نور نداشت. بر زمین نظر افکندم، و اینک بی ۲3:4اِرمیا 

 

 ارمیا در ادامه به توصیف داوری خدا روی زمین پرداخت.

 

  یو  خشم  شهرها از حضور خداوند و از حدّت  و همه  دهیگرد  ابانیبوستانها ب  نکیو ا  نظر کردم   ۲۷  - ۲6: 4 ایارم

  نخواهم  یرا بالکلّ فان  آن  کنیخواهد شد ل  خراب  نیزم  یتمام: »دیگو یم  نیخداوند چن رایز۲۷بود.    شده  خراب

 . ساخت

 

 شیطان به زمین آمد * 

 سقوط کرده باشد. نیبه زم شیدایپ ۲:۱و  ۱:۱ اتیآ نیب طانیممکن است ش

مقام ها را در آسمان داشت.او  نیاز باالتر یکی.او دیصور کنسقوط کرد ت نیرا همانطور که به زم طانیش دیکن یسع

را  نیاز ا شتریب یاش حت یوجود ،در سرکش نیداشت .او بازتاب دهنده جالل خدا بود با ا انیفراتر از ب ییبایز

 حاکم آسمان باشد. خواستی خواست .او م

آور  ادی کردی نگاه م طانیهر کجا که شسقوط کرده بودند. نیاو به زم مطیعنبرد وجود داشت.او و فرشتگان  کی

اش از دست داده بود  یکه به خاطر سرکش یزیتمام چ ادی به  متنفر است.او اریخالقش خدا بود که اکنون از آن بس

 . فتادی ام

 خود ، تاریکو خشم  نهیدر ک ، و نابود کردن آمده است ،کشتنیدزد یکه برا یبه عنوان کس واقعدر  طانیش یدشا

مطلق بود  یکیبطالت و تار، او مانده بود، عبث بودن  ییفرمانروا یکه برا یزیتنها چ را نابود کرده است. نیزم نیا

و  کیکوچک،تار ارهیس کیبود  یباق شیکه برا یزیچ مامت حاالاما  بود بر تمام جهان حکومت کند. لیما فریلوس

  بود. یخال

 زمین توسط خدا احیا شد 

کند که خدا گفت  تاکید می 3:۱پیدایش  حرکت می کرد ها  ه روح خدا بر روی آبمیخوانیم ک ۲:۱پیدایش  در

 شناخت. .شیطان صدای او را می"بشود  روشنایی":
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شنیده بود. تصور کنید وقتی که او صدای خدا را شنید چقدر وحشت زده شده بود.او  ازلیرا در گذشته ی  او آن

 نهان شود.حتی در اینجا هم خدا قرار نبود او را تنها بگذارد. حتی اینجا بر روی زمین نیز نتوانست از خدا پ

دید خدا در پنج روز آینده زمین را به زیبایی اصلیش باز خواهد  که می چقدر شیطان وحشت زده بود در حالی

 گرداند.

 "سپس خدا گفت "

د شده بود، خدا دوباره به زمین با کلمات گفته شده از نو ساخته شد.این مهم است که درک کنیم چیزی را که نابو

 وجود آورد.

 

 .شد ییو روشنا« بشود، ییروشنا: »گفتخدا   3:۱ شیدایپ

 «.آبها، و آبها را از آبها جدا کند انیباشد م یفَلَک: »گفتو خدا  6:۱ شیدایپ

 .شد نیو چن« شود. داریپد یو خشک ندیجا گرد آ کیآسمان در  ریز یآبها»و خدا گفت:   ۹:۱ شیدایپ

که بر حسب  یا وهیکنند و درختان م دیکه دانه تول یاهانیگ اند،ینباتات برو نیزم: »گفتآنگاه خدا  ۱۱:۱ شیدایپ

 .شد نیو چن.« نیزم یبر رو اورند،یدار ب دانه ۀویخود م ۀگون

 یبرا ها باشند نورافشانها در فَلَک آسمان باشند تا روز را از شب جدا کنند، و تا نشانه: »گفتو خدا  ۱4:۱ شیدایپ

 زمانها و روزها و سالها، اندنینما

 «.در فَلَک آسمان پرواز کنند نیآبها از انبوه جانداران پر شود و پرندگان بر فراز زم: »گفتو خدا  ۲۰:۱ شیدایپ

و خزندگان و وحوش  انیبر آوَرَد، چارپا شانیها جانداران را بر حسب گونه نیزم: »گفتو خدا  ۲4:۱ شیدایپ

 .شد نیو چن.« شانیها گونه را، بر حسب نیزم

و بر پرندگان  ایدر انیو او بر ماه م،یخودمان بساز هیانسان را به صورت خود و شب: »گفتآنگاه خدا  ۱: ۲6 شیدایپ

 «.فرمان براند خزند، یم نیکه بر زم یخزندگان ۀو هم نیزم ۀو بر هم انیآسمان و بر چارپا

 یدرختان دارا ۀاست و هم نیزم یتمام یدار را که بر رو دانه ناهایگ ۀهم نکیا: »گفتآنگاه خدا  ۲۹:۱ شیدایپ

 تا خوراک شما باشد. دمیدار را به شما بخش دانه ۀویم
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 عکس العمل شیطان 

تمام چیزهای بی نقصی که بر روی زمین نابود شده بود،خداوند دوباره کامل کرد.برنامه خدا چه بود؟چرا خدا به این 

 سیاره عالقه داشت؟

او کل جهان خود را برای  را تنها بگذارد؟ چرا خدا نمی تواند ما "زند نید شیطان به ارواح پلیدش فریاد میتصور ک

اداره کردن دارد و تنها چیزی که ما داریم این سیاره کوچک است!هراس و نفرت می بایست هر روز به مدت پنج 

گفت،زمین به زیبایی اصلی خود  کرد. صدای خدا شنیده شد.همانطور که خدا روز شیطان را درگیر می

 شد. برگشت.شدت نفرت شیطان به خدا می بایست هر روز بیشتر می

 

دانشمندان کتاب مقدس درباره ترتیب وقایع مربوط به سقوط شیطان و خلقت انسان توافق ندارند.مطالب این  توجه:

یه یک و آیه دو در فصل اول بین آزمانی  "فاصله"است که می آموزد  "گپ یا شکافنظریه  "درس مبتنی بر 

کتاب پیدایش وجود دارد.این نظریه می آموزد که شیطان پس از سرکشی اش به زمین سقوط کرد و در نتیجه،زمین 

 بی شکل ،خالی و تاریک شد،همانطور که در آیه دو توضیح داده شده است. 

به زمان سقوط  دانشمندان الهیمچنین دانند.ه اما برخی دیگر سرکشی شیطان را به بعد از خلقت انسان مربوط می

 شیطان از آسمان به زمین اختالف هایی دارند.

از درک این مساله که خدا  نیست توافق درباره زمان این اتفاق هاکه در این درس توضیح داده شده است ،مهم تر

که چرا شیطان از انسان اقتدار و تسلط مطلق داد.همچنین درک این نکته مهم است  انسان را به شباهت خود آفرید،

 متنفر است.

 

 اقتداری که به انسان داده شد 

 

 خلق شده به شباهت خداوند 

 

مرد و زن را به شباهت خود آفرید.سپس به آنها اقتدار داد که به هر چیزی  پس از آنکه خدا زمین را دوباره آفرید ،

 روی زمین تسلط داشته باشند.
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 آنها تسلط داشته باشند بگذارید

،دوباره همین  ۹باب شود که انسان به صورت خدا خلق شده است.در پیدایش  یک ،گفته می باب در پیدایش 

 شود. موضوع به ما گفته می

آدم را بصورت ما و موافق شبیه ما بسازیم تا بر ماهیان دریا و پرندگان آسمان وبهایم و »و خدا گفت:  ۲6:۱پیدایش 

 «زمین میخزند، حکومت نماید. بر تمامی زمین و همه حشراتی که بر

 

 شود. ،دوباره در کتاب مزمور یافت می این واقعیت که خداوند بشر را برای سلطنت خلق کرده است

پس انسان چیست که او را به یادآوری، وبنی آدم که از او تفقد نمایی؟ او را از فرشتگان    6  - 4: ۸ ریمزام

 بر سراو گذاردی. او را بر کارهای دست خودت مسلط نمودی، و همهاندکی کمتر ساختی و تاج جالل و اکرام را 

 چیز را زیر پای وی نهادی،

 

 هرکه خون انسان ریزد، خون وی بهدست انسان ریخته شود. زیرا خداانسان را به صورت خود ساخت. 6:۹پیدایش 

 

شبیه خدا بودن ر مهم است زیرا خدا آفریده شده اند برای درک این موضوع بسیا شباهتدانستن اینکه زن و مرد به 

 اقتدار است.یک 

 پس خدا آدم را بصورت خود آفرید. او رابصورت خدا آفرید. ایشان را نر و ماده آفرید.  ۲۷:۱پیدایش 

 

 دادن حیات خدا 

خدا بدن انسان را با دستان خود از خاک زمین آفرید. سپس همان نفس خود را در آن دمید.خدا ذات خود را به 

 نسان دمید.درون ا

 او حیات خود را به ما داد .حیات خدا در ماست!

 خداوند خدا پس آدم را از خاک زمین بسرشت و در بینی وی روح حیات دمید، و آدم نفس زنده شد. ۷:۲پیدایش 

 

 شیطان بر اقتدار 

ند انسان را توانید وحشت شیطان را در حالیکه خداو پس از جنگ در آسمان ،شیطان به زمین سقوط کرد .آیا می

خلق کردتصور کنید ،در او دمید و حیات خود را به انسان داد و به این مخلوق جدید تسلط بر روی هر موجود زنده 
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کرد!سلطه ای که به انسان داده شد شامل اقتدار بر شیطان و  شیطان بر روی زمین زندگی می بر روی زمین داد ؟را 

 یارانش بود.

 

  دادن اقتدار به هر دو

 های زمین قدرت و تسلط داشتند.رهمه چیزبآن ها  آفرید ،و به همراه آدم حوا را خدا 

 داستان آفرینش حوا را داریم باب دوم  در پیدایش

 

 ۲4  - ۲۱: ۲ شیداپی 

  شیدر جا  و گوشت  را گرفت  شیها از دنده  یکی، و  تا بخفت دیگردان  یمستول  بر آدم  گران  یو خداوند خدا، خواب

  و آدم۲3آورد.    نزد آدم  را به  یبنا کرد و و  یبود، زن  گرفته  از آدم  را که  دنده  و خداوند خدا آن۲۲  پر کرد.

  از انسان  که رایشود ز  دهینام "نسا"  سبب  نی، از ا از گوشتم  یو گوشت  میاز استخوانها  یاستخوان  نستیهمانا ا: » گفت

 خواهند بود.  تن  کیو   وستیخواهد پ  شیخو  ، با زن کرده  و مادر خود را ترک مرد پدر  سبب  نیاز ا۲4«  شد.  گرفته

 

 نه فقط برای آدم 

 ."سلطه یابد اوبگذار  ".او نگفت"تسلط داشته باشند آنها بگذارید"خداوند از ابتدا گفت:

 

ریا و پرندگان آسمان آدم را بصورت ما و موافق شبیه ما بسازیم تا بر ماهیان د»و خدا گفت:  ۲۸-۲6:۱پیدایش 

پس خدا آدم را بصورت خود آفرید. « وبهایم و بر تمامی زمین و همه حشراتی که بر زمین میخزند، حکومت نماید.

بارور و کثیر »او رابصورت خدا آفرید. ایشان را نر و ماده آفرید. و خدا ایشان را برکت داد و خدا بدیشان گفت: 

 تسلط نمایید، و بر ماهیان دریا و پرندگان آسمان وهمه حیواناتی که بر زمین شوید و زمین را پر سازید و در آن 

 «میخزند، حکومت کنید.

نه مرد بر زن تسلط خواهد داشت و نه زن بر مرد.اما به عنوان یک بدن باید در سلطه و اقتدار بر روی زمین قدم 

 بردارند.
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  موارد زیر داده شد :آنها باهم اقتدار بر  هر دوی به

 

 دریا انماهیبر 

 پرندگان هوابر 

 بر بهایم

 تمام زمین بر 

 هر موجود زنده بر 

 

 نه بر انسان های دیگراما 

به وی در مقابل تمام خلقت های خدا بر روی زمین و بر بلکه  قرار نبود انسان نسبت به هم نوع خود اقتدار داشته باشد

 .شیطان و ارواح دنبال کننده اش اقتدار داده شده بود

خدا اکنون بر کل جهان به جز سیاره زمین اقتدار کامل دارد. در اینجا خدا اقتدار خود را به مخلوقات جدیدی که 

 داده بود.هستند شبیه خدا یعنی زن و مرد 

 

 آزادی اختیار به آدم داده شد 

 اراده 

ه بشر خواست،انتخاب و اراده آزاد خدا اراده آزاد به آدم داد.او قدرت انتخاب بین اطاعت و نافرمانی خدا را داشت.ب

 بد یا خوردن از درخت نیک و"بین  ،"اطاعت و نافرمانی "داده شده بود.خواست انسان می بایست در باغ بین

 شد.بشر هنوز اراده آزاد دارد. آزمایش می "از آننخوردن 

 

ممانعت بخور، اما از درخت  از همه درختان باغ بی»و خداوند خدا آدم را امرفرموده، گفت:  ۱6:۲-۱۷پیدایش 

 «معرفت نیک و بد زنهارنخوری، زیرا روزی که از آن خوردی، هرآینه خواهی مرد.
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 شیطان از انسان متنفر است 
 

 

شیطان از آدم و حوا متنفر بود زیرا به شباهت خدا آفریده شده بودند.در لحظه آفرینش آنها هر آنچه را که شیطان 

 داده شد. ده بود به زور بگیرد به آنهاسعی کر

 به شباهت خدا بودند 

 زدند  مانند خدا حرف می

 رفتند مانند خدا راه می

آنها بر تمام چیزهایی که بر روی زمین بود اعم از شیطان تسلط یافته بودند.این شامل همه آنچه شیطان بر آن سلطنت 

 داشت از جمله پادشاهی او نیز می شد.

 

 طان ترس بزرگ شی

 داند. داند.او آنچه را که خدا گفته و انجام داده است را می شیطان اقتدار ما را می

برای او بسیار مهم است که ما اقتدار خود را نشناسیم.و همینطور راه رفتن با خدا و تسلطی که به ما داده شده است را 

 ترس دارد دارند یمقدم بر  خود  یکه در اقتدار خداداد مردیو  زناز  طانیش کشف نکنیم.

 

 امیال شیطان 

 امیال شیطان را که در اشعیاء داده شده است را به یاد آورید.

   ۱۵-۱3:۱4اشعیا 

  یبه آسمانها صعود کن یخواست یمتو  . ۱

 .یبگذارها    ستاره نیو تختت را بر فراز بلندتر. ۲

سلطنت  شوند، یجمع م انیکه خدا ییپادشاه بر فراز آن کوه در شمال، جا کیکه مثل  یکرد یتو فکر م . 3

 .کرد یخواه

  یکن یصعود مکه بر فراز ابرها  یگفت یتو م . 4

 .بود یخواهو مثل قادر متعال . ۵

 .یا مردگان کشانده شده یایامّا در عوض، تو به قعر دن
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 همه چیز به انسان داده شد 

 سان آن را داشته باشد.هر چه شیطان در سرکشی اش خواسته بود ،خدا انسان را آفرید تا ان

با خدا خلق شده بود.ما برای راه رفتن و  شراکتبشر برای داشتن  شیطان گفت ،من به آسمان صعود خواهم کرد.

 گفتگو با خدای این جهان خلق شده ایم.ما برای سلطنت با او آفریده شدیم.

نها موت ثانی تسلط ندارد بلکه که از قیامت اول قسمتی دارد. بر ای خوشحال و مقدس است کسی  6:۲۰مکاشفه 

 کاهنان خدا و مسیح خواهند بود و هزار سال با اوسلطنت خواهند کرد.

 

 من تاج و تخت خود را بر فراز ستاره های خدا برخواهم افراشت. ، شیطان گفت

 باشد. افضل ترستارگان خدا اشاره به فرشتگان دارد.شیطان آرزو داشت از فرشتگان 

 روزی فرشتگان را داوری خواهیم کرد.پولس رسول نوشت که 

آیا نمی دانید که مقدسان، دنیا را داوری خواهند کرد؛ و اگر دنیا از شما حکم یابد، آیا قابل  3-۲:6قرنتیان اول 

 مقدمات کمتر نیستید؟ آیانمی دانید که فرشتگان را داوری خواهیم کرد تاچه رسد به امور روزگار؟

 

 گیرم. جماعت در دورترین نقاط شمال قرار می شیطان گفت:من همچنین در کوه

 

 نشسته ایم. خداوند مسیحِی سیعما در عالم آسمانی در 

 و با او برخیزانید و در جایهای آسمانی در مسیح عیسی نشانید. 6:۲افسسیان 

 

 عود خواهم کرد.صشیطان گفت:من به ارتفاعات ابرها 

 خواهیم کرد. را در هوا بر روی ابرها مالقاتخداوند  یِسیعما 

زیرا خود خداوند با صدا و با آواز رئیس فرشتگان و با صور خدا از آسمان نازل    ۱۷-۱6:4تسالونیکان اول 

خواهدشد و مردگان در مسیح اول خواهند برخاست. آنگاه ما که زنده و باقی باشیم، با ایشان در ابرهاربوده 

 چنین همیشه با خداوند خواهیم بود.خواهیم شد تا خداوند را در هوا استقبال کنیم و هم

 

 خواهم شد. حضرت اعلیشیطان گفت همانند 
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 کنید که چرا شیطان از انسان متنفر است؟ انسان به صورت خدا آفریده شده است.آیا هنوز تعجب می

 اینکه ما خلق شده ایم برای

 

 خدا باشیم شبیه 

  کنیممانند خدا صحبت 

  راه برویممانند خدا 

 نت کنیمسلط با خداو 

 

چقدر برای شیطان باید تحقیر آمیز باشد که همه آنچه او سعی کرده بود در سرکشی اش به دست بیاورد ،به ما داده 

 شده است.

 های خداوند است و اما زمین را به بنی آدم عطا فرمود. ها، آسمان آسمان ۱6:۱۱۵مزامیر 
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 درس دوم دوره کردن یبرا هایی پرسش
 

 ؟را توضیح دهید ه زبان ساده به وجود آمدن زمین و سقوط شیطان و نتیجه داوری آنب. ۱

 

 

 

 

 

 

 

 ،خدا چگونه در اقتدار و سلطه عمل کرد؟ در هنگام بازآفرینی زمین. ۲

 

 

 

 

 

 

 

 یکاره توضیح دهید که چرا شیطان از شما متنفر است.شما برای به وجود آمدن آن نفرت چ. 3

 ؟انجام داده اید
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 درس سوم

 طانیش بینقشه فر

 

داشت به دست  اریرا که خدا در اخت ذاتیو  حیات همان ت،یتمام بشر بیترت نیکه آدم و حوا و به هم دید طانیش

اقتدار داشته  نیزم روی زیوحشت داشت که بشر اکنون بر همه چ تیواقع نیاز ا ستیبای م طانی.شند آورد

در برابر خدا داشت ،اکنون در برابر انسان  طانیکه ش ینند خدا عمل کرد.تمام نفرتخدا بود.او ما هیشب انسان.باشد

  .نقشه خود را ابداع کرد نیدهد.بنابرا تیدارد.اونتوانست به انسان اجازه موفق

 

  طانیش برنامه
 

  بیفر

با تجربه  بیاو در فردنبال کردند. یاو را در سرکش زیسوم فرشتگان ن کیداد و  بیفرشتگان را در آسمان فر طانیش

 اراده ، یبا آن آزاد را انتخاب کنند. یاطاعت یب ایاطاعت کردن  توانستند یآزاد به بشر داده بود.آنها مة اراد خدا.بود

 .کرده بود نیمع ینا فرمان یمجازات هم برا

 

 «.مرد یخواه هنیهرآ ،یکه از آن خورد یروز رایز ،یو بد زنهارنخور کیاز درخت معرفت ن اما  ۱۷:۲ شیدایپ

 

 .چهره داد رییتغ

 .سوال برد ریرا ز خدا

 

در باغ باشد را نداشت و اگر  نکهیرا جلب نکند.او حق ا یتا توجه کس دیایگرفت به شکل مار به باغ ب میتصم طانیش

 انداخت. یم رونیآمد ،آدم او را از باغ ب یچهره م رییو بدون تغ جسارتبا 

 قتاًیخدا حق ایآ: » گفت  زن  بود. و به ارتریبود، هُش  خداوند خدا ساخته  صحرا که  اناتویح ۀو مار از هم  ۱: 3 شیداپی 

 «د؟ینخور  باغ  درختان ۀاز هم  که  است  گفته
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 .باشد یگر م لهیح یا یموذ یبه معنا ارتریهُش

و پوشش جسم  یارپنهانک نیدر بدن مار بود.ارواح امروزه هم جسم دارند.ا گفت یبا حوا سخن م طانیش کهیزمان

 .خواهند به انجام برسانند یاست که م یشرارت یبرا

 «د؟یگفته است که از همه درختان باغ نخور قتیخدا به حق ایآ»به زن گفت:  و ۱:3 شیدایپ

 

 . حال مجازات گناه را کنار گذاشت نیو در ع دسوال بر ریرا که خدا گفته بود ز آنچه،  طانیش

 به نقل از خدا* 

 .دهد رییتغ بیتا آنها را در فر کند یم نقلسخنان خدا را  طانیه شک دیکن دقت

۲:3-3 نز  :تفگ رام هب«م زایهو م غاب ناتخردی روخی،م م زا نکلیهو تخردی  ادخ ،تسا غاب طسو رد هک شیدایپ

 «.دیریمبادا بم د،یو آن را لمس مکن دیگفت از آن مخور

 .را به خاطر داشت مجازات آن نکهیا د لمس نکند، لمس کرد بارا که خدا گفته بو یزیچ حوا
 

  طانیش دروغ* 

 مرد، دینخواه نهیآ هر  4:3 شیدایپ

پاداش  یبرا یقول طانی.سپس شداد یبا آنچه خدا گفته بود متناقض بود .اما حوا همچنان به او گوش م طانیش سخنان

 .گناه داد

  شد یخدا خواه همانند* 

و بد  کیچشمان شما باز شود ومانند خدا عارف ن د،یکه از آن بخور یروز در داند یخدا م بلکه 3: ۵ شیدایپ

 «.بود دیخواه

مانند خدا بودند،اما  شیشد.آنها از پ دیبه آدم و حوا گفت:چشمان شما باز خواهد شد و همانند خدا خواه طانیش

 .داد بیفر شتریخواسته ب یآنها را برا طانیش
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  کردنو حوا گناه  آدم
 

  گناه کردند هردو

 یزیچ نیتنها بود.ا طانیبه شکل مار به نزد حوا آمد،حوا در کنار ش طانیکه ش ی،زمان میکنیمواقع ما تصور م اکثر

دو به سخنان  آن .خورد زیهم داد و او ن شیکه او به شوهر خو میخوان یم  6 هیآ.در دیگویکه کتاب مقدس م ستین

 .را خوردند وهیگوش کردند وم طانیکردند.و به ش یرویخود پ یعیطب حس از بلکه خدا گوش ندادند،

 

دانش افزا، پس  ریدلپذ یوبنظر خوشنما و درخت کوستیخوراک ن یکه آن درخت برا دیچون زن د و  6:3 شیدایپ

 .داد و اوخورد زیگرفته، بخورد و به شوهر خود ن وهاشیازم

 خدا از نور ذاتِ که ذات خدا آنها را ترک کرد.آنها را خوردند، وهیکرده و م یچیآدم و حوا از خدا سرپ که یوقت

 .و مغلوب ساخت داد بیو بد،آدم و حوا را فر کیبا استفاده از درخت ن طانیش .اکنون برهنه شدند ،بودند دهیپوش

 .او امروز هم مثل گذشته است ینکرده است.روش ها رییتغ طانیش

 متروک آنها

  مغلوب

 شدند عریانو 

 .بشر از پوشش،سلطه و اقتدارشان محروم شدند یتمام بیترت نیداده بود،و به هم بینها را فرآ طانیش

 یبه هم دوخته، سترها برا ریانج ی. پس برگهاانندیکه عر دندیباز شد وفهم شانیچشمان هر دو ا آنگاه ۷:3 شیدایپ

 .ساختند شتنیخو

 

  ترس* 

  شدن یمخف* 

 یخود را مخف یدچار وسوسه شده و پشت بوته ا نیزم نیاال حاکمان سابق اآدم و حوا را شکست داده بود.ح طانیش

 .کرده بودند

 «.. پس خود را پنهان کردمانمیکه عر رایترسان گشتم، ز دم،یچون آوازت را در باغ شن: »گفت ۱۰:3 شیدایپ 
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  به شباهت خداوند همچنان* 

هنوز آنها به صورت خدا ساخته شده  م و حوا ،پس از گناه کردن آد یاست که حت تینکته حائز اهم نیا درک

 .خدا را در خود نداشتند.آنها در روح مرده بودند اتیح گریحال آنها د نیبودند.با ا

 ۱:۹،۲، 6 شیدایپ

 بتیو خوف شما و ه .دیرا پر ساز نیو زم دیشو ریبارور و کث»گفت:  شانیخدا، نوح و پسرانش را برکت داده، بد و

خواهدبود،  ایدر انیو بر همه ماه خزد،یم نیو بر همه پرندگان آسمان، و بر هرچه بر زم نیزم واناتیشما بر همه ح

خداانسان را به  رایشود. ز ختهیبهدست انسان ر یخون و زد،یشدهاند. هرکه خون انسان ر میبهدست شما تسل

 .صورت خود ساخت

 

 ستیبا یهنوز م انسان

  دیشو ارورب* 

  ریتکث* 

  دیرا پر کن نیزم* 

 مطیع کردن ) رام کردن(* 

 دیداشته باش تی،سلطه و حاکم غلبه* 

 .خواهند کرد یهمه موجودات زنده با وحشت زندگ شود،و یانجام م پیشانیعرق  لهیبا درد به وس نی،ا اکنون

 مرور

کرد و  یکه انسان از خدا نافرمان یحال، هنگام نیبود.با ا دهیآفر نیزم نیحکومت بر ا یآدم و حوا را برا خدا

  .شد دزدیدهاو  یو سلطه خداداد قدرتو  مرد یخواست خود را بر خالف خواست خدا اعمال کرد،از نظر روحان

خدا  هیعل یبشر سرکش یبرا طانیو سلطه داشته باشند.خواست ش اقتداربود که زن و مرد  نیخدا ا خواست

مطابقت  طانیداشتند.آنها اراده خود را با ش یچیبه سرپ لیآنها تما، اشتندانتخاب د کی بود.آدم و حوا

 .دیجهان را از انسان دزد نیحاکم ا لقب طانیدادند.ش
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 جهان نیا شاهزاده

  انسان گناه کرد نکهیاز ا بعد
 

  که آمد ییها لعنت

  مار یرو* 

 .ده کند ،لعنت بر همه مارها قرار گرفتاجازه داده بود از بدن خود استفا طانیمار به ش کیآنجا که  از

صحرا  واناتیو از همه ح میبها عیاز جم ،یکار کرد نیچونکه ا»خداوند خدا به مار گفت:  پس   ۱4:3 شیدایپ

 .خورد یعمرت خاک خواه امیرفت و تمام ا ی! بر شکمت راه خواهیملعون تر هست

 

  زن یرو* 

 .مرد بر آن تسلط خواهد کرد . ۲ و خواهد کرد مانیدرد زا.او با ۱زن قرار گرفت  یلعنت بر رو قسمت دو

مار مرا اغوا نمود که »زن گفت:  «؟یکار است که کرد چه نیا»خداوندخدا به زن گفت:  پس  ۱3:3 شیدایپ

 «.خوردم

 رایآورد ز یخود را به دست م یقبل تیرد،موقعیپذ یخود م یشخص یرا به عنوان منج خداوند یِسیعانسان،  یوقت

 .او لعنت شد یبرا خداوند یِسیع

ملعون است »فدا کرد چونکه در راه ما لعنت شد، چنانکه مکتوب است  عتیما را ازلعنت شر ح،یمس 3:۱3 انیغالط

 «.شود ختهیهرکه بر دارآو

 

  مرد یرو* 

 .کند نیخود تام یغذا برا نیزم یبود که با درد و رنج از رو نیمرد آمد ا یکه بر رو یلعنت

که امرفرموده، گفتم از  یو از آن درخت خورد یدیچونکه سخن زوجه ات راشن»به آدم گفت:  و   ۱۷:3 شیدایپ

 .خورد یعمرت از آن بارنج خواه امیملعون شد، و تمام ا نیپس بسبب توزم ،یآن نخور

 

  نیزم یرو بر*

  لعنت شد زین نیزم
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۱۸:3-۱۹  راخ ن سخ ویز اربیت ور دهاوخیناید اه هزبس وی هاوخ ار ارحصی پ قرع هب و ،دروخیناشی  تا شیدایپ

و به خاک  یکه تو خاک هست رایز یکه از آن گرفته شد ،یکه به خاک راجع گرد ینیخوردتا ح ینان خواه

 «.برگشت یخواه

 

  طانیش یرو بر* 

 .کرد بشر کسب کرد،خداوند او را لعنت یبزرگ خود را بر رو یروزیپ طانیش که یهمان زمان در

وتو  دیاو سر تو را خواهد کوب گذارم؛یم یو تیتو و ذر تیذر انیتو و زن، و در م انیدر م وعداوت   ۱۵:3 شیدایپ

 «.دیکوب یرا خواه یپاشنه و

 .دیخواهد آمد و سر تو را خواهد کوب یو به او گفت از نسل زن کس که درون مار بود صحبت کرد طانیبا ش خدا
 

 یوعده رستگار

 کیبود که از  خداوند یِسیع درباره ییشگوی،پ "ذریت"بود. حیدر مورد آمدن مس وعده نیاول زین طانیبر ش لعنت

 .خواهد شد دهیخواهد بود.سرش خرد و کوب خداوند یِسیع یپا ریز طانیش .دیآ یم ایزن به دن
 

 ندهیآ ینشانه ها

 .وجود دارد ندهیآ ینمادها ای گونه نیداستان سقوط انسان چند در

 ریدرخت انج برگ* 

پوشاندن گناهان خود  یپوشاندن خود استفاده کردن،سمبل تالش انسان برا یکه آدم و حوا برا ریانج یها برگ

 .شده توسط انسان هستند یهستند.آنها نماد مذاهب طراح

 کشته شدند واناتیح* 

از کفاره بود که  ینوع اینشانه  کی نیپوشاندن آدم و حوا انجام شد.ا یخون توسط خداوند برا ختنیبار ر نیاول

 .بشر کشته خواهد شد یگناهان تمام یبرا خداوند یِسیع یروز

 خدا هدف

 .بشر داشت یبشر ،خدا نقشه نجات برا خینقطه تار نیتر کیدر تار یحت
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را به  طانیما خواهد داد.مرگ او شکست ش یجان خود را برا با اراده آزاد خود ، خدا ، پسر ، خداوند حیمس یسیع

.اقتدار کوبد یرا م طانیسر شخداوند  یِسیعرا خواهد زد ،اما  خداوند یِسیعپاشنه  طانیه خواهد داشت.شهمرا

 .شود یبه بشر بازگردانده م هینابود شده و اقتدار اول طانیش

 

  طانیش برنامه
 

 طانیش بیفر

 بیفر نقشه .ا متوقف نکردشده بودند ر دهیهرگز نفرت و ترس خود نسبت به آدم و حوا که به شکل خدا آفر طانیش

.آنان رهبران دزدیده شده است  انیسالطی در  یرهبران روحان قدرت ب،یبه واسطه فر او هرگز متوقف نشده است.

 .شدند انینایناب ینایناب

 

 طانیش ماموریت

رت مکلف به اسا یکیتار فرمانروایان کرده است. یسازمانده اریجنگ تمام ع کی یخود را برا یروهاین  طانیش

خداوند  .زن و کودک هستند.دستورالعمل آنها سرقت،کشتن و نابود کردن است،  هر مرد کشاندن هر ملت ،

به  طانیبا او راه بروند.اما شدر یکدلی  وان را داشته باشند گناهبخشش آورد تا آنها بتوانند  تیبشر یرا برا شریعت

 .کند دایشر تسلط پانسان توانست بر ب ینا فرمان لیمدت چهار هزار سال به دل

 

 .جاده بودند ریدر مس یانیخلق شده بودند کور و گدا ایدن نیحکومت در ا یکه برا ییها انسان

  بود با جزامکه به شباهت خدا خلق شده  اجسادیو  ها چهره،  ونیلژ یو دارا یارواح ناتوان اسیر

در  ، شده بودند دهیآفر و حکومت کردن سلطنت یکه برا یزن و مرد .ند مخوف خورده شده بود

 .کردند یم یشکست زندگ
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 درس سوم دوره کردن یبرا هایی پرسش

 

 شدت متنفر است؟ نیاز زن و مرد به ا طانیکه چرا ش دیده حیتوض. ۱

 

 

 

 

 

 

 ؟ دیسقوط و گناه انسان را شرح ده جینتا. ۲

 

 

 

 

 

 

     چه بود؟ یرستگار یوعده خدا برا ۱۵:3 شیدایطبق پ. 3
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 درس چهارم

 نقشه خدا-آمد خداوند یِسیعسپس 

  انسان آخر-اول انسان
 

 پسر خود را فرستاد خدا
 

 طانیسر ش دنیکوب یپسرش را از نسل زن براکه داد  این وعده رابار گناه کردند،خدا  نیاول یآدم و حوا برا یوقت

 .نامد یآمدن نجات دهنده م یبرا وعده نیرا اول و آن دیگو یواقعه م نیاز ا پولس  ۱۵:3 شیدایپ .بفرستد

 4:4-۵ لینک هب نامز نوچ سر لامکی،د از نز زا هک داتسرف ار دوخ رسپ ادخییهد ز و دشیر رشیتع انیغالط

 .میابیراب یکند تا آنکه پسرخواندگ هیباشند فد عتیرشریرا که ز یمتولد، تا آنان

 .شد برقرار بیصل یبر روخداوند  حِیمس یسیع یانسان با خدا و اقتدار او با قربان رابطه

 

 گناه را آورد : آدم

 .جهان شد نیآدم وارد ا ینافرمان قیاز طر گناه

موت بر همه  نگونهیو به گناه موت؛ و به ا دیآدم گناه داخل جهان گرد کیهمچنانکه بوساطت  لهذا  ۱۲:۵ انیروم

 .گشت، از آنجا که همه گناه کردند یمردم طار

 

 : خداوند یِسیع

 آورد را  ییپارسا* 

 .پارسا شوند توانند یم یاری،بسخداوند  یِسیعیعنی  مر کی ییپارسا قیطر از

 کیبه اطاعت  زین نیگناهکار شدند، همچن یاریشخص بس کی ینافرمان که از یقسم نیبه هم رایز  ۱۹:۵ انیروم

 .دیعادل خواهند گرد یاریشخص بس
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 آورد را خوش خبر* 

 اما زمانی که بوته ها پنهان شدند. پشت د،یآ یم نزد آنان که خدا دندیفهم یاز گناه کردن ، وقت پس اآدم و حو

 .خبر خوب است کی نیا شما یبرا ، دینترس ،پسر خدا در حال آمدن بود ، فرشتگان گفتند : خداوند یِسیع

۱۰:۲-۱۱ هتشرف ایناش  :تفگ ار«سرتمی،د زیار ایکن شوخ تراشبی ظعیمی م امش هبیمهد ارب هکی مجیع  موق لوقا

 .خداوند باشد متولد شد حیکه مس یشما در شهر داود، نجاتدهندها یخواهد بود. که امروز برا
 

 آورد مردم یبرا صلح* 

 میعظ اریدر آسمان بس یاما شاد ، آغاز نهادلحم  تیرا به چوپانان در دامنه تپه ب امیدر آن شب آن پای فرشته 

 .شد لیجسم تبد قلمروبه  یروحان قلمروبود.

۱3:۲-۱4 رد جوف لاح نامهی نامسآ رکشل زای بستار ادخ ،هدش رضاح هتشرف ابینانکح میدنتفگ« : رد ار ادخ لوقا

 «.باد یمردم رضامند انیو در م یسالمت نیجالل و بر زم نییعل یاعل

به  وکیاراده ن ، نیزم یآمده بود.صلح بر رو ایبه دن حیمس که یزمان داده شده بود.درست یزیشگفت انگ وعده چه

 .جهت مردم

 وجود نداشت. شد یکه در تمام عالم حس م ای یشاد فیتوص یبرا یکلمه ا چیه

 زده بودند  جانیه اریفرشتگان بس 

 را بخوانند. شانیپشت سر هم قرار گرفتند تا آوازها ان ،در نگاه شبان اآنه

 .کردند یم تولد او را اعالم  ستاره ها یحت

 

 ظاهر شد نیزم یانسان بر رو کیبه عنوان  خداوند یِسیع
 

که از روح  یاقتدار انسان ای کرد یم عملبود با قدرت و اقتدار خدا  نیزم یبر رو خداوند یِسیع که یزمان ایآ

 القدس پر شده است؟

 ( آخر دوم ) انسان انسان خداوند یِسیع

 .کرد ادی ( آخر دوم )یا انسان به عنوان انسان وندخدا یِسیعاز  پولس

 اتیآدم نفس زنده گشت، اماآدم آخر روح ح یعنیمکتوب است که انسان اول  زین نیهمچن و 4۵:۱۵ انیقرنت۱

 .شد بخش
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راه  با اقتدار نیزم یبر رو بود دهیآفر شانسان اول را خود نکهیبا ا ،(آخرانسان  دوم) به عنوان انسان ، خداوند یِسیع

دوم )انسان به عنوان انسان  شریعتتنها با انجام  رایمهم است ز اریمساله بس نیا درک.کرد یو خدمت م رفت یم

ما شود.او به عنوان  یناج توانست یا با انسان بودن مهآزاد کند.تن عتیمارا از شر توانست یمخداوند  یِسیع( آخر 

 از.بود به دست آورد دهیاز انسان اول دزد طانیکه ش یداررا مغلوب کند تا اقت طانیانسان الزم بود که ش کی

روح  ی.وقتداشت زیرا که به آدم داده شده بود را او ن یاراتیاخت انسان کامل از زمان آدم بود، نیاول حیکه مس ییآنجا

  .قدرت خدا را درون خود داشت زیآمد،او ن یالقدس بر و

 خداوند یِسیع دیتعم

  بر او آمد روح* 

ثبت  لیواقعه آنقدر مهم بود که در هر چهار انج نیو ا دیآ یفرود م حیکه روح خدا بر مس دیدهنده د دیعمت یایحی

 ( 3۲:۱ وحنای ۲۲:3لوقا  ۱۰:۱.)مرقس  شده است

 دیگشاده شد و روح خدا را د یفور از آب برآمد که در ساعت آسمان برو افت،یدیچون تعم یسیع اما ۱6:3 یمت

 .دیآیم یرده، بر ونزول ک یکه مثل کبوتر

 

  انجام شد معجزات* 

خدمت  دیاو با کهیانجام نداده بود،اما هنگام یمعجزه ا چیخود ه یسال اول زندگ یدر طول س خداوند حیمس یسیع

آغاز  خداوند یِسیعآمد.سپس،با قدرت روح القدس ،خدمت معجزه  یخود را آغاز کند،روح القدس بر و یعموم

 .شد

 هستند. یروزیپ یقدرت برا جنبهکند دو  یم عملخدا  اقتدار خدا که با روح

 یسیاز آمدن ع ینشیرسول ب پولس  کرد یخود را خال او .خود را ترک کرد مزایایبه عنوان خدا  خداوند یِسیع

خود را به عنوان خدا  اتیتمام خصوصخداوند  یِسیع.پولس نوشت که دهد یبه ما م نیزم یبر روخداوند  حیمس

 .کنار گذاشت

که چون در صورت خدا بود، با خدا 6بود   زین یسیع حیفکر در شما باشد که در مس نیپس هم  ۸  - ۵: ۲ انیپیلیف

و ۸و در شباهت مردمان شد؛   رفتیکرده، صورت غالم را پذ یخود را خال کنیل۷نشمرد،   متیبرابر بودن را غن

 .دیگرد عیمط بیصلبلکه تا به موت را فروتن ساخت و تا به موت  شتنیشد، خو افتیچون در شکل انسان 
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  :که نموداراده  خداوند یِسیع

 خود طلب نکند یبرا یشهرت چیه*

 ردیغالم بگ شکل* 

 انسان شود هیشب* 

 را فروتن کند خود* 

 مرگ شود عیمط* 

 یرو بر ساخت تا یخال یخداوند مزایایبا خدا برابر بود،خود را از هر  نکهیا خدا را داشت و با ذات خداوند یِسیع

 عیرا تن کرد و به شباهت انسان شد.خود را فروتن کرده و مط یانسان عمل کند.او لباس غالم کیبه صورت  نیزم

 .داد یم قدرتآمد و روح القدس به او  نیزم یانسان بر رو کیمرگ شد.او به صورت 

 مهم بود؟ نیا چرا

یعنی ، خداوند یِسیع کرده بود. میتسل  طانیرا به ش کرده بود و اقتدار خود یاز خدا نافرمان اول، انسانیعنی  آدم،

 . او همانطور که انسان کامل بود ،داد یقدرت روح القدس انجام م قی،تمام کارها را از طر( آخر دوم )انسان انسان

 .بود یکامل م ستیبا یزمین خداوند یِسیع

  عنوان پسر خدا به

از  وحنای، ریکه در او بود به عنوان پسر انسان بود.در متن ز یبود اقتدار نیزم یبر رو خداوند یِسیع که یحال در

 ."پسر انسان "،      "پسر خدا"     استفاده کرد: یقیدق اریکلمات بس

 ۲۵:۵-۲۷ زیهکنانچمهار ح دوخ رد ردپیتا نچمه ،درادین ن ار رسپیز ح دوخ رد هک تسا هدرک اطعیتا وحنای

 رایز دیتعجب مکن نیکه پسر انسان است. و از ا رایهم بکند ز یه داوراست ک دهیداشته باشد. و بدو قدرت بخش

 د،یآواز او را خواهندشن باشند،یکه در قبور م یکسان عیکه در آن جم دیآیم یساعت

 

پدر عمل  یخدا ثیاز تثل بخشیبه عنوان  خداوند یِسیع نیزم نی. در خارج از ادندیپسر خدا را شن یصدا مردگان

 .کرد یم

با اقتدار راه رفتن و سلطنت  یکه پسر خدا بود.انسان برا رایز رفت یراه م نیزم یبا اقتدار بر رو خداوند یِسیع

 .که پسر انسان و انسان آخر بود رایپسر خدابود ز نکهیا یاقتدار داشت نه برا خداوند یِسیع شده بود. دهیآفر
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 .میتوان یم زیانجامش داد،ما ن خداوند یِسیع اگر

انجام دهد.او به قدرت روح القدس آن را  شده بود تا  دهیکه آدم در ابتدا آفر انجام دادرا  یتنها کار خداوند یِسیع

 نیزم یانسان بر رو کیبه عنوان  خداوند یِسیعاگر  مهم است! اریما بس یبرا نیا .حرکت کرد نه به قدرت پسر خدا

 یزیهرچ یو حق برا اری.ما همان قدرت ،اختمیرا که او کرد انجام ده ییهمان کارها میتوان یم زیعمل کرد ،پس ما ن

 .میبود را دار نیزم یبر رو که یزمان خداوند یِسیعکه 

 

 انسان وسوسه شد کی مانند
 

 شد  وسوسه مانند ما

 نکهیا ی.برااراده آزاد را دارا بود نیهم زین خداوند یِسیع اراده آزاد و حق انتخاب داده بود. کیبه آدم و حوا  خدا

 .شد یوسوسه م ستیبا یم زیاو کامال انسان آخر باشد او ن

 .: وسوسه شدن نهیسه زماین و حوا در  آدم
 

 .خوراک خوب است یکه برا دیرا د وهیحوا م:جسم 

  .از بد را داد نیک صیبه زن وعده حکمت و تشخ طانیش: نفس

 .دخدا خواهد ش هیبه زن وعده داد که شب طانیش تیدر نها:روح
 

 :  سه قسمت وسوسه شد نیدر ا زین عیسیِ خداوند 
 

 جسم:  وسوسه نیاول* 

را در استفاده  عیسیِ خداوند کرد تا  یسع ،او  یانزمان از ضعف جسم نیدر ا طانیبود.ش ابانیچهل روز در ب یسیع

 عیسیِ خداوند  ی.اما وقتخود را برآورده کند یجسم انسان یازهایخود به عنوان پسر خدا وسوسه کند تا ن اراتیاز اخت

 .عمل کند انسانخود را کنار گذاشت تا به عنوان پسر  خداوندی اراتیآمد تمام اخت نیبه زم

 :  یانسان یازهاین یارضا* 

۱:4-3 هاگنآ عیسی ب هب حور تسد هبینابا لبا اتدش هدربیس امن هبرجت ار واید زور هنابش لهچ نوچ و . یمتانجیل 

سنگها نان  نیبگو تا ا ،یاگر پسر خداهست». پس تجربه کننده نزد او آمده، گفت: دیه گردروزه بود، آخر گرسن

 «.شود
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خود را ثابت کن و حق خود را به عنوان خدا پس یعنی  ، یاگر پسر خدا هست گر نزد او آمد،گفت: وسوسه یوقت

 .شوندسنگ ها نان  نیده ابدستور  ی.اگر پسر خدا هستریبگ

خود  اراتیکرد.اگر او از اخت یانسان عمل نم کیکرده بود ،او به مانند  لیسنگ ها را به نان تبدعیسیِ خداوند  اگر

  .داد یهم انسان اول و هم انسان دوم را شکست م طانیش کرد، یبه عنوان خداوند استفاده م

  جواب دادعیسیِ خداوند 

 .دپاسخ دا طانیکالم خدا به شاز با نقل عیسیِ خداوند 

که از دهان خدا  یبلکه به هر کلمها کند،یم ستینه محض نان ز انسانمکتوب است »جواب گفت:  در 4:4 یمت

 «.صادرگردد

 .دیکرد توجه کن یانسان معرف کیچگونه خود را به عنوان  عیسیِ خداوند نکهیا به

 برپا داشته، کلیاو را به شهر مقدس برد و برکنگره ه سیابل آنگاه  ۵:4 یمت

 

 نفس : دوم  سوسهو* 

و  یرا وسوسه کرد تا بر خالف اراده خدا در زندگ عیسیِ خداوند طانیش نفس بود. حوزهدوم در  وسوسه

 احساساتش عمل کند.

  را ثابت کن خودت

مکتوب است که فرشتگان خود را درباره تو  رایانداز، ز ریخود را به ز ،یاگر پسرخدا هست»گفت:  یو به  6:4 یمت

 «.خورد یبه سنگ تیمبادا پا رند،یخود برگ یتو را بهدستهافرمان دهد تا

عیسیِ  یکه او پسر خداست.زندگ دانست یم طانیش ..."یاگر تو پسر خدا هست"بود. یادامه همان وسوسه اصل نیا

 .گرفت یانسان آخر شکل م نطوریبه عنوان پسر انسان و هم ستیبا یم نیزم یبر رو خداوند
 

  پاسخ داد عیسیِ خداوند

 طانیکه خداوند است و ش دانست یم عیسیِ خداوندرا شکست داد. طانیکالم خدا ش حیبا گفتن صح عیسیِ خداوند

 «.خود را تجربه مکن یاست خداوند خدا زمکتوبیو ن»را گفت:  یو یسیع ۷:4 یمت .آگاه بود را نیا زین
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  روح:  سوم وسوسه* 

عیسیِ نبود که  لیدل نیبه هم ایداد.آ شنهادیپ عیسیِ خداوندا به جهان ر نیا یها یتمام پادشاه طانیوسوسه سوم ش در

 رد؟یپس بگ طانیرا از ش نینبود تا زم نجایاو ا ایآمده بود؟ آ نیبه زم خداوند

  جهان باش نیا یخدا

 ۸:4-۹ سپ لبایس هوک هب ار وای سبیرا و هب ،هداد ناشن ودب ار اهنآ للاج و ناهج کلامم همهو درب دنلبی یمت

 .همه را به تو بخشم نیهمانا ا ،یاگر افتاده مرا سجده کن»فت: گ
 

 دادن و سرقت اقتدار بیبا فر طانیارائه دهد.ش عیسیِ خداوندها را به  یپادشاه نیمسلما حق داشت که ا طانیش

 نا نیا راینداشت ز طانیشاز  نیبه پس گرفتن زم یعالقه ا عیسیِ خداوند.اما  جهان شود نیآدم،توانسته بود حاکم ا

 .شد یاز پدر م یاطاعت

جهان است به بحث و گفتگو  نیحاکم بر ا یچه کس نکهینشد.او درباره ا طانیوارد بحث با ش عیسیِ خداوند

 . به او گفت که برود و دوباره با کالم خدا سخن گفت عیسیِ خداوندنپرداخت.

خود را سجده کن و او  یمکتوب است که خداوند خدا رایز طان،یش یدور شوا»راگفت:  یو یسیع آنگاه ۱۰:4 یمت

 «.عبادت نما را فقط

 

 مرور 

حقوق  او کرد، یبه عنوان پسر خدا عمل م عیسیِ خداونداگر  را وسوسه کرد عیسیِ خداوند طانیکه ش همانطور

 .دبو یبشر نم نجات یبرا یآل دهیا نیجانش گریو د داد یخود را به عنوان پسر انسان از دست م

.راه نیبر زم یحق حکمران: داد شنهادیپس گرفتنش آمده بود به او پ یبرا عیسیِ خداوندرا که  یزیهمان چ طانیش

 ختنیبدون ر دانست یم عیسیِ خداوندنبود. بیصل یبه مرگ بر رو یازین گریآسان بود.د اریرا رفتن بس طانیش

 .از گناه وجود نخواهد داشت یخونش ،آزاد

 نیرا با هم عیسیِ خداوندبواسطه مردم ، طانیدر حال مرگ بود،ش بیصل یبر رو خداوند عیسیِ که یزمان یحت

 کلمات مسخره کرد

خود را نجات ده. اگر پسر  ،یسازیو در سه روزآن را م یکنیرا خراب م کلیه کهیکس یا: »گفتندیم.4۰:۲۷ یمت

 «!ایفرود ب بیاز صل ،یخداهست
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 میانجام ده دیکه با ی.تنها کاردهد یم شنهادیه ما وعده اش را داده است پرا که خدا ب ییزهایهمان چ طانیش غالبا

 .میکن اعالمو  میبدان را است که کالم خدا نیاو ا یها ترفنددر  یروزیپ یهاست.روش ما برا زمینه یدر بعض سهیمقا
 

 نمونه ما در برابر وسوسه عیسیِ خداوند

 فهمد یوسوسه را م عیسیِ خداوند

چگونه  میکه بدان میآور یفرصت را به دست م نیما ا ، مرتبط است یبه مت عیسیِ خداوندوسه که وس همانطور

همانطور  یشد،ول میدچار وسوسه خواه زی.ما نمیاراده آزاد دار نیشکست خورده است.ما همچن زمینه نیدر ا طانیش

  .میتوان یم زیکرد ما ن یاز آن دور عیسیِ خداوندکه 

کمک  شوند یوسوسه م که یبه کسان تواند یدچار وسوسه شد ،م عیسیِ خداوندا که اظهار داشت از آنج پولس

 .کند

 .دیاستطاعت دارد که تجربه شدگان را اعانت فرما دیتجربه د ده،یکه چون خود عذاب کش رایز ۱۸:۲ انیعبران

 

 همانند ما وسوسه شد عیسیِ خداوند

 کی میتوان ی،وسوسه شد م میما ممکن است وسوسه شو که یا نهیدر هر زم عیسیِ خداوند نکهیبا دانستن ا ما

و  میخدا برو سویبه  میتوان یم زیما ن ، نشد میوسوسه تسل نی.همانطور که او در برابر امیرا تجربه کن میشجاعت عظ

 .میدر مقابل وسوسه بهره مند شو یستادگیا یخارق العاده او برا یاز کمک ها

۱4:4-۱6 سپ ئر نوچیس هکظع هنیمی رادیم  تسا هتشذگرد اهنامسآزا هکینعی عیسی،  فارتعا ،ادخ رسپ انیعبران

 زیمابشود، بلکه آزموده شده در هر چ یکه نتواند همدرد ضعفها میندار یکهنها سیرئ رای. زمیخود را محکم بدار

که در وقت  مینرا حاصل ک یضیفو  میابیتا رحمت ب مییایب ضیبه تخت ف کینزد یریبه مثال مابدون گناه. پس با دل

 .ضرورت )ما را( اعانت کند

 

  وسوسه ها مشترک هستند تمام

سخت تر از  ای رینظ یوسوسه ما ب: اینکه ما با دیگران استحس متفاوت بودن  القای طانیش های ترفنداز  یکی

 .مییاست تا ما از پس آن برآ فرار به ما داده یبرا یاست. اما تمام وسوسه ها مشترک هستند و خداوند راه گرانید
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گذارد شما  یاست که نم نیتجربه جز آنکه مناسب بشر باشد، شما را فرو نگرفت. اما خداام چیه ۱3:۱۰ انیقرنتاول 

 .دیتحمل آن را داشته باش یارایتا سازدیم زین یبلکه باتجربه مفر د،یفوق طاقت خودآزموده شو

 

 دیرا دنبال کن عیسیِ خداوند ی نمونه

همانطور عمل  دیبا زیرا با کالم خدا داد ما ن طانیجواب ش عیسیِ خداوندنمونه ماست. همانطور که  یِ خداوندعیس

 : ها را انجام نداد نکاریا عیسیِ خداوندآمد ، عیسیِ خداوندبه سمت  طانیش یوقت .میکن

  طانیبا ش بحث* 

  طانیاز ش استدالل و دلیل خواستن* 

  طانیشو روش راه انجام کردن در مورد  فکر* 

 

 کرد انیکالم خدا را ب عیسیِ خداوند

که از دهان خدا  یبلکه به هر کلمها کند،یم ستیمکتوب است انسان نه محض نان ز»جواب گفت:  در 4:4 یمت

 «.صادرگردد

 .شود یدهان ما جار زا دی.کالم خدا با مغلوب شد طانیبود که ش نطوریا

فقر  یوقت .میافتیاو شفا  یخم هازنوشته شده است ،از  م،یبگوئ میتوان یود ،موارد بدن ما ش خواهد یم یماریب یوقت

 یوقت.کند یمن را برآورده م یهاازینوشته شده است که خداوند ن :مییبگو میتوان یشود م مانیوار زندگ خواهد یم

از خداوند  دیندان من با:همه فرز"نوشته شده است"م،ییبگو میتوانیم ، فرزندانمان را گمراه کند کند یم یسع طانیش

 .اموزندیب

 نه مشکل را.  -  دیکن انیحل را ب راه

 را. ازینه ن  -   دیجواب را بگوئ

 به طور کامل شکست خواهد خورد طانیش- دیکالم خدا را باور داشته باش

 .شد دیخواه روزیو شما پ 
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 درس چهارم دوره کردن یبرا هایی پرسش

 

کرد و در زمان حضورش  یاز حق خود به عنوان خدا چشم پوش عیسیِ خداوند دیبدانشما مهم است که  یچرا برا.۱

 کرد؟ تیو فعال یانسان زندگ کیبه عنوان  نیزم یبر رو

 

 

 

 

 

 

 

 یبود م نیزم یبر رو کهیانسان و عملکرد او در زمان کیو اقتدار او به عنوان  عیسیِ خداونددر مورد  یچه مثال.۲

 ؟ دیبزن دیتوان

 

 

 

 

 

 

 کنند یم یسع که یو ارواح او را در حال طانیوجه ش نیبه بهتر دیتوان یچطور م عیسیِ خداوندبه دنبال مثال .3

         د؟یعمل کن دیکن یشما را وسوسه کنند تا از خدا نافرمان
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 درس پنجم

 با اقتدار خدمت کرد عیسیِ خداوند

 ماندارانیتمام ا یهدف خدا برا
 

 آمد انسان کیعنوان  به ، عیسیِ خداوند

 

کرد.او  یخال یخداوند مزایای.او آگاهانه خود را از کرد یعمل م نیزم یانسان رو کیبه عنوان  عیسیِ خداوند

 .غلبه کرد طانیانسان برش کیانسان دچار وسوسه ها شد.او به عنوان  کیمانند 

 یبلکه اقتدار او برا ، بود اقتدار نداشت پسر خدا چوناقتدار داشت. او  نیزم یبود که بر رو یانسان عیسیِ خداوند

 یرا که خدا برا ییزهایآمد تا تمام چ انسان نیبه عنوان آخر عیسیِ خداوند .انسان بودن بود نیآخروپسر انسان 

 کرده بود به انجام برساند. نیانجام خلقت انسان اول مع

 یاقتدار درک .راه رفت نیزم نیا یط بر روبا اقتدار و تسل عیسیِ خداوند، اولانسان  یهدف خدا برا تحقق یبرا

بود که خداوند در زمان خلقت به بشر  یاقتدار همان اقتدار نیمهم است.اگر ا اریبا آن راه رفت بس عیسیِ خداوندکه 

 .میدر همان اقتدار قدم بردار میتوان یشده م دیبه عنوان زنان و مردان باز خر زیداده بود،پس اکنون ما ن

به شما ضرر  یزیو چ دیکن مالیقوت دشمن را پا یکه ماران و عقربها و تمام بخشمیشما راقوت م نکیا ۱۰:۱۹ لوقا

 .دیهرگزنخواهد رسان

 ، کرده بود نیآنچه هدف خدا در خلقت زنان و مردان مع میتوان یم عیسیِ خداونددر  دیبه عنوان خلقت جد تنها

 یزندگ یخدا را برا یالگو میتوان یانسان کامل ،م کیعنوان  به عیسیِ خداوند دنیو د لیبا خواندن انج فقط .میباش

 .میخود را با اقتدار و سلطنت مطلق قدم بردار ی.و هر روز زندگمیکن ادهیخود پ
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 دیگویم عیسیِ خداونداز اقتدار  لوقا
 

 اول امیپ

  اقتدار روح القدس در*

اش قوت  ینیخدمت زم یبر او آمد تا به او برا القدس افت،روحی دیدر رود اردن تعم عیسیِ خداوند که یزمان

 تیهدا، غلبه کند  طانیش یکه با گفتن کالم خدا توانست بر وسوسه ها ییجا،  ابانیب به  نیدهد.بالفاصله پس از ا

شروع خدمت  یپر شده است،برا القدسکه از روح  یبه عنوان کس نیزم نیا یشد.او با نشان دادن اقتدار خود بر رو

 .از روح القدس پر شده و با اقتدار سخن گفت، آغاز کرد  لیخدمت خود را در جل او .آماده بود اش ینیزم

۱4:4, ۱6, ۱۸, ۲۱ و عیسی لج هب ،حور توق هبیل مامت رد وا ربخو تشگربی حاون نآی  ترهشیتفا هب و . لوقا

تالوت برخاست.  یدرآمده، برا سهیکن و بحسب دستور خود در روز سبت به دیبود، رس افتهیکه پرورش  ییناصره جا

دالن را شفا بخشم  اشکستهرا بشارت دهم و مرا فرستاد، ت رانیکه مرا مسح کرد تا فق رایروح خداوند بر من است، ز»

شروع به  شانیرا، آزاد سازم، آنگاه بد دگانیموعظه کنم و تاکوب ،یینایو کوران را به ب یرا به رستگار رانیو اس

 شما تمام شد ینوشته در گوشها نیامروز ا»گفتن کرد که 

شده بود.و به آنها  رهیبودند بر او خ سهیدر کن کهیداد و نشست.و چشم تمام کسان نیکتاب را بسته به حاضر سپس «.

 .بود  ۱.۲:6۱ اءیاشع ندر حال خواند عیسیِ خداوند .است افتهیشما تحقق  یکتاب برا نیگفت امروز ا

 

 دوم امیپ

سخن گفت و مردم آنجا شگفت زده  زیرناحوم رفته در آنجا نفدر ناصره سخن گفت به ک عیسیِ خداونداز آنکه  بعد

 .شده بودند

  داشت اقتدار* 

3۱:4-3۲ و رهش موحانرفک هبی لج زایل اهزور رد ،هدش دورفی ا ،تبسیناش لعت اریم میدادلعتزا و .یم  رد وا لوقا

 .بودیکه کالم او باقدرت م رایافتادند، ز رتیح
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  ها وید اخراج*

3۵ و نک ردیهس درمی د حور هک ،دوبیو بخیث رف دنلب زاوآ هب و تشادینانکدا میتفگع سپ :یسی  ار وا-33:4 لوقا

 چیشد و ه رونیانداخته، از او ب انیماو را در  ویدر ساعت د.« یآ رونیب یخاموش باش و از و»داده، فرمود:  بینه

 .دیبدونرسان یبیآس

 .آمد رونی،ب دانست یرا م عیسیِ خداوندچون اقتدار دیو و  دیایب رونیب ویدستور داد تا د عیسیِ خداوند

 

  و قوت اقتدار* 

 نیکه ا چه سخن است نیا»را مخاطب ساخته، گفتند:  گریکدیگشت و  یمستول شانیبر همه ا رتیح پس  36:4 لوقا

 «!ندیآ یم رونیو ب کند یرا امر م دیشخص با قدرت و قوت، ارواح پل

 

  طوفان ها -درختان -مرض  -بر ارواح عیسیِ خداوند اقتدار
 

از اقتدار او نوشت.مرقس در  مردم  یزدگ رتیوم و ححرنافدرک خداوند حِیمس یسیهم در مورد خدمت ع مرقس

 .گفت زین انماریزدگان و ب وید یادامه درباره شفا

 

 ها ویبر د اقتدار

  ها اقتدار داشت ویبر د عیسیِ خداوند

 4۰:4-4۱ و م بورغ باتفآ نوچی،درک نانآ همهی ا ،دنتشاد اهضرم عاونا هب لاتبم صاخشا هکیناش و دزن اری لوقا

 گفتندیزنان م حهیصو  رفتندیم رونیب یاریاز بس زین وهایدست گذارده، شفا داد. و د شانیاز ا یکیآوردند و به هر 

 .است حیکه دانستند او مس رایرا قدغن کرده، نگذاشت که حرف زنند، ز شانیا یول.« یپسرخدا هست حیتو مس»که 

 

 مرضبر  اقتدار

 .داشت اقتدار یماریبر ب عیسیِ خداوند

4۰:۱-4۱ و صربای پیش وی  :تفگ ودب ،هدز ونازو درک اعدتسا ،هدمآ«ب رگاهاوخی، میناوتی  رهاطارم مرقس

 «!. طاهر شوخواهمیم»ترحم نموده، دست خودرا دراز کرد و او را لمس نموده، گفت:  یسیع!« یساز
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 .ای.پس گفت جلو بابدیکه آن مرد قرار است شفا ب دانست یم عیسیِ خداوند

 4:3-۵   و دبیناش  :تفگ«آیا اج مادک تبس زور ردیز ن ؟تسایوکیی  ندرکیا دبی؟  نداد تاجنار ناجیا مرقس

 شانیا یکه از سنگدل رایز ده،یباغضب گردان شانیخاموش ماندند. پس چشمان خود را بر ا شانیا« هالک کردن؟

 .گشت حیپس دراز کرده، دستش صح« دست خود رادراز کن!»محزون بود، به آن مرد گفت: 

 .افتیگفت و مرد دست خود را دراز کرده و شفا با اقتدار به آن مرد  عیسیِ خداوند

 

 بر خلقت اقتدار

  ریکردن درخت انج لعنت*

  .اقتدار داشت ریبر درخت انج عیسیِ خداوند

از ». پس آن را گفت: افتین چینزد آن آمد و جز برگ بر آن ه ده،ید ریدرخت انج کیدر کناره راه  و ۱۹:۲۱ یمت

 !دیخشک ریکه در ساعت درخت انج« ود!تا به ابد بر تونش وهیبه بعد م نیا

 

 بر عناصر اقتدار

  آرام شد طوفان* 

 .فرمان داد و آنها از او اطاعت کردند ایبه باد و در عیسیِ خداوند

3۵:4-3۷   و دب ،ماش تقو زور نامه ردیناش  :تفگ«د هرانک هبیرگ نک روبعیم ». ار هورگ نآ نوچ سپ مرقس

 یهمراه او بود. که ناگاه طوفان زین گریبودبرداشتند و چند زورق د یه در کشتک یرخصت دادند، او را همانطور

 .گشت یکه برم یبقسم خوردیم یآمد وامواج بر کشت دیاز باد پد میعظ

 .سخن گفت ایکرده و با در خیباد را توب عیسیِ خداوند

3۹:4-4۰  رد هن ار داب ،هتساخربوا تعاسیب د هب و دادریا  :تفگ«!شاب شوماخ و وش نکاس » نکاس داب هک مرقس

 «د؟یندار مانیو چون است که ا دیترسان نیاز بهرچه چن»را گفت:  شانیآمد. و ا دیکامل پد یشده، آرام

 .دیطوفان را آرام کن ستیبا یکجاست ؟شما م مانتانید؟ایا دهیترس نقدریبود:چرا ا نیا عیسیِ خداوند اظهارات

 «کنند؟یهم او را اطاعت م ایکه باد و در ستیک نیا»گفتند:  گریکدیترسان شده، به  تینهایب پس 4۱:4 مرقس
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 نمونه ما ،عیسیِ خداوند
 

به عنوان  نیزم یاو بر رو یبا اقتدار است.کارهاکردن راه رفتن و خدمت  ینمونه ما در چگونگ عیسیِ خداوند 

داشت، جسورانه  عیسیِ خداوندکه  یدر اقتدار دینمونه باشد.ما با دیبا میما که دوباره خلق شده ا یانسان آخر برا

 . میکن یزندگ

خواهد کرد و  زیاو ن کنمیرا که من م ییآرد، کارها مانیهرکه به من ا میگو یبه شمام نیآم نیآم ۱۲:۱4 وحنای

 .رومیکه من نزد پدر م رایکرد، ز زخواهدین نهایبزرگتر از ا

 

 سرزنش کرد تب را عیسیِ خداوند
 

 .با اقتدار به تب فرمان داد عیسیِ خداوندتب داشت ، عیسیِ خداوندمادر زن  کهیحال در

3۸:4-3۹  و نک زایهس دش بت ار نوعمش نزردام و .دمآرد نوعمش هناخ هب ،هتساخربیدی  ،دوب هدش ضراع لوقا

شد. در ساعت برخاسته، به  لیز او زاداده، تب ا بیآمده، تب را نه یالتماس کردند. پس برسر و یاو از و یبرا

 .مشغول شد شانیا یخدمتگذار

 

 لعازریا برخاستن 

 .فریاد برآوردبلند  یبا صدا لعازریبا جرات به قبر ا عیسیِ خداوند

 «.ایب رونیب لعازر،یا یا»را گفت، به آوازبلند ندا کرد:  نیا چون 43:۱۱ وحنای

 

 داوندعیسیِ خ یدادن کارها انجام

 لهیقدرت را به وس نیاو ا یرفت با دانستن اقتدار خود به عنوان پسر انسان خدمت کرد.وقت عیسیِ خداوندکه  ییهرجا

را به عنوان نمونه  نکاریکرد و مردگان را زنده کرد.اون ا رونیها را ب وید داد، را شفا هاماریب روح القدس آزاد کرد،

به شاگردان گفت که با همان اقتدار  عیسیِ خداوند .م در روزگار ما انجام دادروز و ه هم در آن ماندارانیا یبرا یا

 .همانطور که او کرد ،آنها هم انجام دهند قایو دق

. مفت دیینما رونیرا ب وهاید د،یمردگان را زنده کن د،یابرصان راطاهر ساز د،یرا شفا ده مارانیب ۸:۱۰ یمت

 .دیمفت بده د،یافتهای
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 .را داده بود که خود داشت یاو به آنها همان اقتدار رایرا انجام دهند ز عیسیِ خداوند یکارها ندتوانست یم شاگردان

به شما ضرر  یزیو چ دیکن مالیقوت دشمن را پا یکه ماران و عقربها و تمام بخشمیشما راقوت م نکیا ۱۹:۱۰ لوقا

 .دیهرگزنخواهد رسان

 

 جسورانه اقتدار

 مهیا کردترس و هراس  یبه جاجسارت و قدرت را  از ینمونه ا عیسیِ خداوند خدمت

 .را بیرا به ما نداده است بلکه روح قوت ومحبت و تاد ترسخداروح  رایز ۷:۱ موتائوسیت۲

نمونه  عیسیِ خداوندگذاشت.  ضانیکرد و دست بر مر رونیها را ب وید را موعظه کرد، لیبا جرات انج عیسیِ خداوند

 .اق بخش ترک کردسخنان فر نیا ما را با ، ما ی

 ۱۵:۱6-۱۸ سپ دبیناش  :تفگ«ورب ملاع مامت ردید مجویع لاخیق جنا هب اریل نک هظعومیدا هکره .ینام مرقس

خواهد  ماندارانیهمراه ا اتیآ نیبر او حکم خواهد شد. و ا اوردین مانیو اما هرکه ا ابدینجات  ابدی دیآورده، تعم

 یرا بردارند و اگر زهر قاتل رهاتازه حرف زنند و ما یو به زبانها کنند رونیرا ب وهایبود که به نام من د

 «.افتیگذارند شفا خواهند  ضانینرساند و هرگاه دستها بر مر شانیبد یبخورندضرر

ن به عنوان خالق انسا عیسیِ خداوندکه از سخنان  مینیبیم م،یکن یم یرویبه عنوان انسان آخر پ حیاز نمونه مس یوقت

فقر و  ،اسارت، یماریاز جمله ب نیزم نیدر ا زیو همه چ نیزم نی.ما خود را حاکم و مسلط بر امیکن یم یرویاول پ

 .داد میرا انجام خواه میانجام ده ماندر زمان خلقت ستیبا یآنچه را که م گریبار د کی.افتی میمرگ خواه

 

 طانیش وحشت

عیسیِ  نجایدچار وحشت شده بود.در ا ستیبا یم طانیکرد،ش یخدمت م نیزم یبر رو عیسیِ خداوند که یحال در

و با انجام  کردیوبا اقتدار خدمت م گفت یسخن م بود ،تسلط داشت، تیانسان در حال فعال کیبه عنوان  خداوند

  .کرد یم باطلرا  طانیها کار ش نیا

 .راباطل سازد سیخدا ظاهر شد تا اعمال ابل پسر  ۸:3 وحنای۱

 یو خدمت م یخود زندگ یدر اقتدار خداداد زین ما م،یکن یرا دنبال م عیسیِ خداوندوز نمونه که امر همانطور

 .کرد میرا نابود خواه طانیکار ش زی.ما نمیکن
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 درس پنجم دوره کردن یبرا هایی پرسش

 

 پسر انسان؟ ای کرد یبه عنوان پسر خدا عمل م عیسیِ خداوند ایآ   ۲۷-۲۵:  ۵ وحنایمطابق با . ۱

 

 

 

 

داشت را  ریو ارواح شر یماریب اقتدار بر عناصر ، کهیرا در حال عیسیِ خداونداز  یینمونه ها. ۲

 .دیکن انیب

 

 

 

 

 

 چه بود؟ کرد یعمل م نیزم یبا اقتدار بر رو که یزمان عیسیِ خداوندواکنش مردم به  :3

 

 

 

 

 

             ست؟یچ دیدار یقدم بر م نیزم یبا اقتدار بر رو کهیواکنش مردم امروز زمان. 4
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 درس ششم

 سلطنتتا  بیاز صل

 عیسیِ خداوند مرگ

 

خورده بودند.آدم  بیکشته شود.فرشتگان فر دیبا حیکه مس دانست یم طانیبود و ش یدر حال نابود طانیش یپادشاه

 .نخورده بود بیفر عیسیِ خداوندخورده بودند.اما  بیو حوا فر

عیسیِ داد تا خواستار مرگ  بیرا فر یاستفاده کرد.او آن روز رهبران مذهب بیفر از گرید یک بار طانیحال ش نیا با

 بیآدم و حوا را فر کهیکند درست مانند زمان انتیخ عیسیِ خداوندشد تا به  هودایشوند.او وارد بدن  خداوند

ت او را عذاب خواس ینبود بلکه م یکاف شیمتنفر بود که کشتن او برا عیسیِ خداونداز  یبه قدر طانیداد.ش

 یخود را برا ستیبا یبودند. آنها م یروزیمنتظر پ ریو ارواح شر یکیتار ها ، فرمانروای قدرت ،ریاست ها  همهدهد.

 .خودشان آمد ینابود نکهیتا ا کردند، یو جشن آماده م یروزیپ نیبزرگتر

 .شد،کتک خورد و سپس مصلوب گشت انتیخ عیسیِ خداوند

 .وردخ بی،فر بکاریفر نیبزرگتر

 یمرگ شخص باعث دیخورد. او نفهم بیخود فر  کورانهکور نفرتخودش در  ، دهنده بیفر نیبزرگتر طانیش

 .کرد خواهد  خریدگناهان خود باز ثمرهرا از  تی،او را کامال شکست داده و بشر زشیشده که با مرگ و رستاخ

 

 .پرداخت کرد بیصل یرا با مرگش بر رو گناهان ما هیفد عیسیِ خداوند

عیسیِ که تمام گناهان جهان از  یداد.هنگام لیتحوها  ما را به محل عذاب یها یو ناراحت ها یماریب تمام گناهان، او

 ،عیسیِ خداوندبه لرزه در آمد. یجنگ روحان نیدر زمان ا ایاو آمد.تمام دن یقدرت خدا رو برداشته شد ، خداوند

 عیسیِ خداوندسلطه خود قرارداده بود. ریاز زمان آدم مردم را ز انطیکرد.ش رانیو ارواح دنبال کننده او را و طانیش

 .گرفت طانیاقتدار را از ش یها دیکل

  افتاد؟ نیزم یبر رو یاتفاق چه
 

بزرگ بود ،او  یسه روز و سه شب در شکم آن ماه ونسیگفته بود همانطور که  عیسیِ خداوندروز جنگ بود. سه

 .واهد بودخ نیسه روز و سه شب در قلب زم زین
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 نیروز در شکم زم سه شبانه زیماند، پسر انسان ن یروز در شکم ماه سه شبانه ونسیهمچنانکه  رایز 4۰:۱۲ یمت

 .خواهد بود
 

 پاره شد معبد دو پرده*

 دیلرز نیزم*

 ها از هم جدا شدند صخره*

 ها باز شدندقبر*

 عیسیِ خداوند یدس االقداس دو پاره گشت. وقتدر معبد ، در درون ق کلیانسان ها از خدا جدا نبودند.پرده ه گرید

 .متزلزل شد نیزم، شکست  نیقدرت مرگ را در قلب زم

 

۵۰:۲۷-۵3  عیسی ص دنلبزاوآ هب زابیهح لست ار حور ،هدزیم ه هدرپ هاگان هک .دومنیلک  دش هراپ ود اپ ات رس زا یمت

بودندبرخاستند،  دهیکه آرام نیمقدس یاز بدنها یرایو قبرها گشاده شد وبس د،یمتزلزل وسنگها شکافته گرد نیو زم

 .ظاهرشدند یاریاز قبوربرآمده، به شهر مقدس رفتند و بر بس ،یو بعد از برخاستن و

 

 افتاد؟ یروحان یایدر دن یاتفاق چه
 

 .بود شیوهاید و طانیش با ، ما به جای عیسیِ خداوند نیب جنگ

تمام ارواح خود را احضار کرده تا شاهد  ستیبا یم طانیش شد، یم خکوبیم بیصلبه  عیسیِ خداوند که یحال در

 طانیکشته شد،ش بیصل یبر رو عیسیِ خداوند کهیزمان مهم بود. اریآنها بس یهر دو یبرا نیمهم باشند.ا دادیرو نیا

 .بودند یم کردند یکه فکر م یبزرگ یروزیپ یدر حال آماده کردن خود برا ستیبا یو ارواح همراهش م

 یمشیطان  خود، کورانهنبود. او در نفرت کور یکاف ندیبب بیصل یرا بر رو عیسیِ خداوندجان  یبدن ب طانیش نکهیا

 کی دیو ارواح دنبال کننده او در حماقت خود با طانی.شانداخت  هیاوهبه اعماق را باید او : زد یم ادیفر ستیبا

بسته  عیسیِ خداوندپشت  بهجهنم  یموقع که دروازه ها ند،آنکرد یرا آغاز م یاما کوتاه بیو غر بیجشن عج

 .شد
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بر خود گرفت.در آنجا او هر  هیاوهرا با شکنجه و مرگ در  تی،گناهان وحشتناک تمام بشر خداوند حِیمس یسیع

به  رگیرا مدفون ساخت تا د خواهد شد را به خود گرفت.اوتمام گناهان ما ندهیکه در آ یگناهان ایگناه مرتکب شده 

 .ندیاین ادی

 .که مشرق از مغرب دور است، به همان اندازه گناهان ما را از ما دور کرده است یاندازها به  ۱۲:۱۰3 ریمزام

 

 داودگویی شیپ

  گناه مجازات* 

  گناه یداور* 

 یبه نظر م دیاو ناتوان و ناام نکهیافتاد.تحمل گناهان ما،و ا یچه اتفاق عیسیِ خداوندشرح داد که بعد از مرگ  داود

 افراد در ،به آن جایی که رفت. هیقسمت هاو نیتر قیاش را داشت،او به عم یبرنامه نابود طانیش که یدر حال دیرس

 .قرار گرفتند داوریدر عذاب و  و رفته بودند ایاز دن یمانیا یب

 د.گناهان ما ش یبرا یرفت و متحمل مجازات ما و داور هیاوهبه  عیسیِ خداوند

 3:۸۸-۷ زیار لاب زا نم ناج هکیا ناگدنزو تسا هدش رپیما دزن ربق هبیک درگیهدواه هب ناگدنورورف زا .یه ریمزام

که  دهاند،یمردگان منفرد شده، مثل کشتگان که در قبر خواب انیام. در م گشته قوت یشمرده شدهام و مثل مرد ب

در ظلمت  ،یاسفل گذاشتها هیرا در هاوآورد و از دست تو منقطع شدهاند. م ینخواه ادی گربهیرا د شانیا

 .ساله ،یشده است و به همه امواج خود مرا مبتال ساختها نی. خشم تو بر من سنگهایدرژرف

 .کرد ییشگویپ حیمس زیدر مورد رستاخ نیهمچن داود

 .ندیشت که فسادرا بگذا یکرد، و قدوس خود را نخواه یجانم را در عالم اموات ترک نخواه رایز ۱۰:۱6 ریمزام

 

 اءیاشع ییشگویپ
  

 .کرده بود ییشگویرا پ خداوند حِیمس یسیع امیمرگ و ق ینب اءیاشع

۸:۵3-۱۲ زا روادزا و ملظی مز زاوا هک دومن رکفت هک وا هقبط زا و .دش هتفرگین  هب و دش عطقنم ناگدنز ایاشع

 چینمودند و بعد از مردنش با دولتمندان. هرچند ه نییتع رانیو قبر او را با شر د؟یجهت گناه قوم من مضروب گرد

نبود. اما خداوند را پسند آمد که او را مضروب نموده، به دردها مبتال سازد. چون  یلهایح یظلم نکرد و در دهان و

و عمر او دراز خواهد شد و مسرت خداونددر دست  دیخود را خواهدد تیگناه ساخت. آنگاه ذر یجان او راقربان
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خواهد شد. وبنده عادل من به معرفت خود  ریو س دیرا خواهد د شیخواهد بود. ثمره مشقت جان خو سریاو م

 انیاو را درم نیحمل خواهد نمود. بنابرا شتنیرا برخو شانیکه او گناهان ا رایز دیرا عادل خواهد گردان یاریبس

و  ختیجان خود را به مرگ ر نکهیجهت ا خواهد نمود، به میرا بازورآوران تقس متیخواهم داد و غن بیبزرگان نص

 .خطاکاران شفاعت نمود یرا بر خود گرفت وبرا یاریاز خطاکاران محسوب شد و گناهان بس

 

 خدا بره

 را متحمل شد یاریبس گناهان* 

  شفیعی برای خطاکاران* 

جان  نکهیخواهد نمود، به جهت ا میتقسزورآوران  را با متیخواهم داد و غن بیبزرگان نص انیاو را درم نیبنابرا

خطاکاران شفاعت  یرا بر خود گرفت وبرا یاریو از خطاکاران محسوب شد و گناهان بس ختیخود را به مرگ ر

 .نمود

 .را انجام داد قیعهد عت یقربان یبره ها ،کارِ عیسیِ خداوند بیصل یرو بر

بره خدا که گناه  نکیا». پس گفت: دیآ یجانب او م که به دیرا د یسیع ییحیآن روز  یدر فردا و ۲۹:۱ وحنای

 !دارد یجهان را برم

 یقربان بره

بردن  نیاز ب یبرا  یکه بره قربانرا کرد  یاو کار حمل کرد، نیرا به اعماق زم گناهان ما عیسیِ خداوندکه  همانطور

 . دادمی گناهان مردم انجام 

 

۱۰:۱6، ۲۱،۲۲  و زبی ارب هعرق هکی زازعیل  هرافک نآ رب و ،دوش رضاح هدنزدنوادخ روضح هب دمآرب نآ رب انیالو

 یبن یایبه صحرا بفرستد. و هارون دو دست خودرا بر سر بز زنده بنهد، و همه خطا لیعزاز یو آن را برا دینما

آن را به دست  و آنها را بر سر بز بگذارد و د،یاعتراف نما شانیرا با همه گناهان ا شانیا یرهایو همه تقص لیاسرائ

بر خودخواهد برد. پس بز را به صحرا رها  رانیو نیرا به زم شانیشخص حاضر به صحرا بفرستد. و بزهمه گناهان ا

 .کند

             و تمام مجازات گناه خطاهابه تمام  گذاشت،و یبز زنده م یهر دو دست خود را بر رو ستیبا یم هارون

 ابانیانسان درستکار به ب کیگرفت و آن بز را به دست  یآن گناهان بر سر بز قرار م و کرد یاعتراف م لیسرائا قوم
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رها  ابانیآن بز را در ب ستیبا یآن انسان م و، شد یآنها را متحمل م یت هاتمام شرار ستیبا یبز م نیفرستاد و ا یم

 .کرد یم
  

  تنها نماند عیسیِ خداوند
 

 .آمد یبرد،قدرت خدا بر و نیرا به اعماق زم گناهان ما داوندعیسیِ خ یوقت

 .ندیداد که قدوس تو فساد را بب یگذاشت و اجازت نخواه یکه نفس مرا در عالم اموات نخواه رایز  ۲۷:۲ اعمال

نم و جه مرگ، یها دیجهنم ،کل یغلبه کنند.او با عبور از دروازه ها عیسیِ خداوندجهنم نتوانستند بر  یها دروازه

  .قبر را از او گرفت

 شکست خوردند ریو ارواح شر طانیش

 .دهد یم ریز هیآ تیبه اهم یخاص نشیب و شکست دشمنان ، خیدر تار یباستان یها جنگ

آشکار نمود، چون در آن بر آنها  هیکرده، آنها راعالن رونیو قوات را ب اساتیر شتنیازخو و ۲:۱۵ انیکولس

 .افتیظفر

 یزمان ها در .هستند ریارواح شر یسازمانده یبرا یمراجع، ها  استیها و ر قدرت م،یالعه کردکه قبال مط همانطور

در می آوردند شان را یها لباس کرد، ی،دشمن را خلع سالح م داد یدشمن خود را شکست م یارتش یوقت میقد

 یبر م شکست خوردهملت  به انهمانند غالم با آبروریزیآنها را  نهایتدر  و ندکرد یم ریرا به هم زنج ،آنها

 .ندگرداند

را از  شانیآنها را گرفت.و لباس ها یرا خلع سالح کرد.اسلحه ها ریو تمام ارواح شر طانیشخصا ش عیسیِ خداوند

 .عموم گذاشت دیآنها جدا کرد و آنها را به د

بودند،اکنون به  جشن گرفته بیصل یبر رو حیشدن مس ریو تحق برهنه ،میخکوب  یقبل برا یدر روزها که یآنان

 .شده بودند ریتحق وهیهمان ش

 

 

 

 



 

61 
 

 آدم و حوا را شکست داد طانیش

  را برهنه ساخت آنها* 

 را گرفت اقتدارشان* 

 

 

 را شکست داده است عیسیِ خداوندتصور کرده بود  طانیش

 رها کرد انیاو را برهنه و عر و* 

 میخکوب نمود بیصل یبر رو *

 

 .را شکست داد شریواح شرو ار طانی،ش عیسیِ خداوند اما

  را برهنه ساخت آنها*

 محروم ساخت شهیهم یاز اقتدارشان برا و* 

 

 رستاخیز

 یها دی،کل نیو حمل گناهان به اعماق زم بیصل یبا مرگ خود بر رو ، با پرداخت مجازات گناه ما عیسیِ خداوند

عیسیِ  جسمقبر  گرید رت مرگ او ،و شکستن قد طانیمغلوب شدن ش باو  گرفت طانیجهنم و قبر را از ش مرگ،

و  طانیش،  از مردگان برخاست عیسیِ خداوندوقتی  ، یروزیقدرتمند پ هیاهویدر  را نتوانست نگه دارد. خداوند

 .ها شکست خورده بودند ویتمام د

۱۹:۱-۲۱ و ب تمظع تسا رادقم هچیاهنیت نمومام هب تبسن وا توقین اناوت لمع بسحربیی وا توق  هک انیافسس

باالتر از هر  د،ینشان یآسمان یهایوبهدست راست خود در جا دیزانیعمل کرد چون او را از مردگان برخ حیدرمس

 .زین ندهیعالم آ درعالم فقطبلکه  نینه در ا شود،یکه خوانده م یو قدرت و قوت و سلطنت و هر نام استیر

 

 صعود کرد عیسیِ خداوند
 

 یروزیپ در

 .برداشترا با خود  رانیبه آسمان صعود کرد و اس روزمندانهیپ اوندعیسیِ خد
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۸:4-۱۰ اربانبین میوگید« :لعا هب وا نوچی لعیین سا هب ار تراسا ،دومن دوعصیری  مدرم هب اهششخب و درب انیافسس

ان است که . آنکه نزول نمود، همنیاول نزول هم کرد به اسفل زم نکهیجز ا ست؟یصعود نمود چ نیاما ا« داد.

 .را پرکند زهایچ افالک تا همه عیکرد باالتر از جم زیصعودن

 

 میداررا به عنوان ژنرال فاتح  خداوند حِیمس یسیاز ع یریما تصو ، برد یریاسارت را به اس عیسیِ خداوند که یهنگام

و به طور کامل  شده دهیکش رینجبه ز،  ، برهنه شده شده خلع سالح،محضر همگان که دشمن شکست خورده را در 

شکست  همگیبا شرم کامل،  ریو تمام ارواح شر طانیش .نمود رسواشده  ریتحقدر نگاه تمام فرشتگان آسمان 

 .عموم قرار گرفتند محضرو در  ردهخو

مان را که آدم در ز یاقتدار یها دیکلدر واقع او  گرفت، طانیاقتدار را از ش یدهایکل عیسیِ خداوند که یهنگام

گرفت  طانیاقتدار را از ش یدهایآن کل عیسیِ خداوند که ی.هنگام داده بود ،پس گرفت طانیخود به ش ینافرمان

او را  ثیو تمام ارواح خب طانیشخصا ش عیسیِ خداوندخلع سالح کرد. نیبشر و زم یرا از اقتدار خود بر رو طانی،ش

 .شکست داد

 

  یشاد باآسمان از خداوند استقبال 

او در آسمان وجود  یقیحق گاهیدر بازگشت پسر خدا به جا یآسمان زبانانیم یشاد فیتوص یبرا یکالم چیه مسلما

 را شرح دهد؟ روزمندیآن بازگشت پ تواند یانسان م کیندارد.چگونه 

 زمان بدهد نیدرباره ا یحیبود تا توض شده الهام به داود

۷:۲4-۱۰ ای اهرس اههزاوردی ارفارب ار دوخزیدا !ی اهردی دبای وش هتشارفاربید  لخاد للاج هاشداپ ات ریمزام

خود را  یدروازهها، سرها یو جبار؟ خداوند که در جنگ جبار است. ا ریخداوندقد ست؟یپادشاه جالل ک نیشود! ا

پادشاه  وتیصبا هوهی ست؟یک اللپادشاه ج نیتا پادشاه جالل داخل شود! ا دیبرافراز یابد یدرها ی! ادیبرافراز

 .ل اوست. سالهجال

 یروزیپ اعالم

 .خود را اعالم کرد یروزیاو پ زمانی کهد،یگو یرا به به ما م عیسیِ خداوندرسول کالم  یوحنای

 .موت و عالم اموات نزد من است یدهایتا ابداالباد زنده هستم وکل نکیشدم و ا ومرده ۱۸:۱ مکاشفه
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  داشتدر دست را  ها دیکل عیسیِ خداوند
 

 دیشکست خورده و من کل طانیش ! ها در دستان من است دیگفت:پدر،کل ادیبه آسمان آمد و با فر عیسیِ خداوند

 .هارا دارم

 بود در دست داشت دهیدر باغ عدن از آدم و حوا دزد طانیاقتدار را که ش یها دیکل عیسیِ خداوند

 

 دهایکل تیاهم

باز  دشیجد یبلکه به خلقت ها برای خود نگه نداشتبود،اما آنها را پس گرفته  طانیها را از ش دیکل عیسیِ خداوند

 .گرداند

 .دهد یآسمان را به آنها م یپادشاه یدهایبه شاگردان گفت که کل عیسیِ خداوند، سایمکاشفه کل نیاول در

آنچه در در آسمان بسته گردد و  یببند نیوآنچه بر زم سپارم؛ یملکوت آسمان را به تو م یدهایوکل ۱۹:۱6 یمت

 .در آسمان گشاده شود ییگشا نیزم
 

 .ها موجود است دیدر مورد کل یگریمرجع د اءیاشع در

بست و چون ببندد،  نخواهد یاحد دیخواهم نهاد و چون بگشا یخانه داود را بر دوش و دیکل و  ۲۲:۲۲ ایاشع

 .نخواهد گشاد یاحد

به  شتریها را به خاطر وزنشان و ب دیثروتمند اغلب کل بودند.مردان ینتیو ز نیسنگ بزرگ، اریها بس دیگذشته کل در

 یمرد ثروتمند را همراه دها،یحمل کل یسه برده برا ایغالبا دو  .کردند یدوششان حمل م یبر رو شانییبایخاطر ز

 .از ثروت بود یشینما نی.اکردند یم
 

 .اشاره کرد شد یشانه ها حمل م یکه بر رو ییدهایکل تیبه اهم کرد، ییشگویرا پ حیآمدن مس اءیاشع کهیهنگام

 .شد وسلطنت بر دوش او خواهد بود دهیبه ما بخش یو پسر دهییزا یما ولد یکه برا رایز 6:۹ ایاشع

 .خود داد یسایآنها را گرفته و به کل عیسیِ خداوند بود! عیسیِ خداونددر دستان  و اقتدار دولت ، دهایکل

 

 .ده استبه انسان داده ش نیزم نیا یبر رو اقتدار
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 درس ششم دوره کردن یبرا هایی پرسش

 

 مارا به کجا برد؟ یها ریگناهان و تقص عیسیِ خداوند، بیصل یبر رو عیسیِ خداوندبعد از مرگ  (۱

 

 

 

 

 

 

را نابود  ها استیتمام قدرت ها و ر عیسیِ خداوند، دیگو یم که یکتاب مقدس هنگام منظور (۲

 ست؟یکرد و آنها را شرمسار کرد چ

 

 

 

 

 

 ؟      کند یم انیرا ب یزیها چه چ دیدر مورد کل عیسیِ خداوند  ۱۸:۱  مکاشفه در (3
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 درس هفتم

 بازگشت تیاقتدار به بشر

 عیسیِ خداوندکار کامل 
  

 کامل بود و هست عیسیِ خداوند کار

اقتدار را به  نیگناه،ا قی.آنها از طرکنند یحکمران ایدن نیآنها اقتدار داد تا بر ا د،بهیخدا آدم و حوا را آفر یوقت

بشر در زمان خلقت  یکه خدا برا یبه همان روش آدم، نیآخریعنی کامل، ،انسانعیسیِ خداوندباختند.سپس  طانیش

را بر خود گرفته بود و با  تیرگناهان تمام بش عیسیِ خداوند قدم برداشت. نیزم نیا یبر رو مقرر کرده بود ،

 .مرد بیصل یخود،رو پرداخت مجازات گناهان،

 یبرده بود و سپس قدرت خود خدا بر رو نی.او گناهان را به اعماق زمدیمرگ را چش طعم تیبه خاطر تمام بشر او

اقتدار را  یها دیکل عیسیِ خداوندرا در دروازه جهنم شکست داد. ریو تمام ارواح شر طانیآمد.او ش عیسیِ خداوند

 .پس گرفت

بود، پس گرفت.هر آنچه که خدا در زمان خلقت آدم و حوا  دهیدزد تیاز بشر طانیه شهر آنچه را ک عیسیِ خداوند

 .و به بشر بازگردانده شد ایاح ، عیسیِ خداوندبه آنها داده بود ،توسط 

 :کرد انیرا ب نیکه خواهد ساخت سخن گفت،ا ییسایبار از کل نیاول یبرا عیسیِ خداوند که یهنگام

۱۸:۱6 ۱۹-رب این هرخص لکیاسی م انب ار دوخیمنک تسا نآ رب منهج باوبا ویلا  دهاوخنیتفالکو .یاهدی  توکلم یمت

در آسمان گشاده  ییگشا نیدر آسمان بسته گردد و آنچه در زم یببند نیوآنچه بر زم سپارم؛یآسمان را به تو م

 .شود

 در آسمان عیسیِ خداوند

 .دیگو یبه ما م سیِ خداوندعیامروز  تیاز موقع انیکتاب عبران سندهینو

۱۲:۱۰-۱3 نکل  نوچ وایک نابرقی اربی نارذگ ناهانگی،د هب ادخ تسار تسد  دعب و .دابلاادبا ات تسشنب انیعبران

 .در دست راست پدر نشسته است عیسیِ خداوند .انداز او شوند یاز آن منتظر است تادشمنانش پا

 

 .کرده بود ییشگویرا پ داوندعیسیِ خامروز  تیموقع زین داود
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 «.انداز تو سازم یتا دشمنانت را پا نیدست راست من بنش به»به خداوند من گفت:  هوهی ۱:۱۱۰ ریمزام

  .به دست راست خدا خواهد نشست یسینبوت کرده بود که ع داود

 است در حال انتظار  عیسیِ خداوند

 عمل ند،یبه دست راست پدر بنش نکهیاز ا بیش عیسیِ خداوند به ما گفتند که انیکتاب عبران سندهیداود و هم نو هم

 .رندیاو قراربگ یپا ریدر انتظار دشمنانش است تا ز عیسیِ خداوندیعنی .کرد خواهد 

 خود کند؟ پای اندازقصد دارد دشمنان خود را  یکس چه

 طانینشان دهد که ش نطوریهم شده آنها است و ایکشف اقتدار اح یخداوند برا دیدر انتظار باز خر عیسیِ خداوند

کار  نیاو باشند.ا پای اندازاو منتظر است تا دشمنانش  کامل است! عیسیِ خداوندشکست خورده است.کار 

 عیسیِ خداوند یپا ریاو را ز رواحو ا طانیش دیبا ماندارانیقرار دهند.ا گاهیجا نیرا در ا طانیاست که ش ماندارانیا

 .قرار دهند

 میهست نیزم یما بدن او بر روت ،ماسبا  مسئولیتکه قرار بود انجام دهد را انجام داد.اکنون  یرهر کا عیسیِ خداوند

 .میامروز حکومت کن یایبر دن دیکه با میهست ی.ما همان کسانمیاو هست ی.ما دستان و پاها
 

  پولس یدعا

 

در دست راست  عیسیِ خداوند تیاو موقع ی.دعا داشت نیتمام مقدس یبرا یمهم و قدرتمند یرسول دعا پولس

 .دهد یرا پوشش م ما یها تیما ،اقتدار و مسئول تیپدر و موقع

۱۸:۱-۲3  ات نادب ،هتشگ نشور امش لد نامشچید ما هکید چ وا توعدیتس  للاج تلود تسا مادک و انیافسس

قوت او که  ییمل توانابرحسب ع نیقوت او نسبت به مامومن تینهایو چه مقدار است عظمت ب ن،یاو در مقدس راثیم

باالتر از هر  د،یاننش یآسمان یهایدست راست خود در جا به و دیزانیعمل کرد چون او را از مردگان برخ حیدرمس

. و زین ندهیعالم فقطبلکه در عالم آ نینه در ا شود،یکه خوانده م یو قدرت و قوت و سلطنت و هر نام استیر

او که همه را در همه پر  یپر یعنیداد، که بدن اوست  سایبه کل زیچ سرهمه او نهاد و او را یهایپا ریرا ز زیهمهچ

 .سازدیم

 .کندیکه بدن اوست قرار داد،کامل بودن او که همه را کامل م سایاو قرار داد و او را سر کل یپا ریرا ز زیاو همه چ و
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 عیسیِ خداوند جایگاه

 با پولس رسول، مطابق

 مرگ برخاستهاز  عیسیِ خداوند* 

 است دست راست نشسته در یآسمان یهای جادر * 

 یسلطنت ، دولت و اقتدار از هر قدرت، باالتر* 

 یاز هر مقام باالتر* 

 اوست یها یپا ریز زیچ همه* 

 شده به عنوان سر منصوب* 

 داده ای داده شود انتو یاست که م یباالتر از هر عنوان عیسیِ خداونداست. یطانیفراتر از هر قدرت ش عیسیِ خداوند

 .است عیسیِ خداوند یپاها ریز زیخواهد شد.همه چ

 قدرت استاندارد

استاندارد قدرت شکافتن  قی.در عهد عتدیدر عهد جد یگریو د میدر عهد قد یکیاستاندارد قدرت وجود دارد، دو

 .هستبوده و هنوز هم  خداوند حِیمس یسیع زیقدرت رستاخ زانیم دیسرخ بود.در عهد جد یایدر

 می نویسد : پولس

 ۱۹:۱۲۰ - تمظع بی اهنیت  وا توق -  خرب ناگدرم زا ار وا نوچینازید اج رد دوخ تسار تسد هبویاهی انیافسس

 د،ینشان یآسمان

 ماندارانیا تیموقع

 :بدانند تا دعا کرد نماندارایا یرسول برا پولس

 فراخوان او دیام* 

 را جالل باشکوه او راثیم* 

 را او میعظ قدرت *

 میبدن او هست ما* 

 میاو هست پری ما* 

ما  .میاست آگاه باش میا آورده مانیما که ا یاز عظمت قدرت او برا شتریجالل وراثت او را که ب دولتدانش  دیبا ما

 .را از مردگان زنده کرد عیسیِ خداوندکه  میعمل کن یمیدر همان قدرت عظ دیبا
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 او تیکامل
 

 .دعا کرد کند یهمه را پر م اوست و پریکه بدن او و  سایکل یبرا پولس

 دیشا رخ داده است؟ ءخال نیا یزمان چه م،یکن یم پسر خدا را پر جای خالییا  ءخال او ، یسایکل به عنوانما  اگر

 یرویاو را پ ، یکه در سرکش ییبا فرشته ها گستر، هیمسح شده سا یفر،کروبیکه لوس گردد یبر م یبه زمان ءخال نیا

 .از آسمان سقوط کردند کردند یم

. و در ی. و تو را نصب نمودم تا بر کوه مقدس خدابوده باشیگستربود هیمسح شده سا یکروب تو  ۱4:۲۸ الیحزق

 .یدیخرامیم نیآتش یسنگها انیم

 

 ها فرشته تیرهبر

 وجود دارد. ثیتثل کی زیفرشتگان ن یکه در رهبر رسد یبه نظر م وجود دارد، ثیتثل کی تیآنجا که در الوه از

  .لیجبرئو  فریلوس ،لیکائیم

 

 سوم کی* 

 .با او رانده شدند زین "فرشتگان او"کرد،نوشته شده است که  یسرکش فریلوس که یهنگام

۷:۱۲-۹ و م :دش گنج نامسآ ردیئاکیل  گنج شناگتشرفو اهدژا و دندرک گنج اهدژا اب شناگتشرفو مکاشفه

آن مار  یعنیبزرگ انداخته شد،  ینشد. واژدها افتیدر آسمان  گرید شانیا یلکه جاب افتندیغلبه ن یکردند، ول

شد وفرشتگانش با  داختهان نی. او بر زمبدیفریاست که تمام ربع مسکون را م یمسم طانیو ش سیکه به ابل یمیقد

 .انداخته شدند یو

سوم تمام فرشتگان را  کیرانده شده بودند  نیبا او به زم شده بودند و دهینام طانیکه به عنوان فرشتگان ش یفرشتگان

 .دادند یم لیتشک

 .ختیر نیآنها را بر زم ده،یدمش ثلث ستارگان آسمان را کش و 4:۱۲ مکاشفه

 

  لیکائیم* 

 .شده است خطاب)بزرگ(  فرشته مقرب کیبود که از آن به عنوان  یتنها کس لیکائیم
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جرات ننمود که حکم افترا  کرد،یمنازعه م سیبا ابل یموس که، چون درباره جسدمالئ سیرئ ل،یکائیم اما ۹:۱ هودای

 «.دیفرما خیخداوند تو راتوب»بر او بزند بلکه گفت: 

 .دندیجنگ "اژدها و فرشتگانش"طان،یش هیبودندکه فرشتگان جنگجو بودند وعل "فرشتگان او"و  لیکائیم نیا

و اژدها و فرشتگانش در  دندیو فرشتگانش با اژدها جنگ لیکائی. مدر آسمان درگرفت یو ناگهان جنگ۷: ۱۲مکاشفه 

 ستادند،یا کاریپ برابر آنان به

 

 می کردندخدمت را پدر  ، نوان فرشته مقرب به ع سوم فرشتگان تحت امر او ، کیو  لیکائیم دیشا

 

  لیجبرئ* 

را فرشتگان تحت امر او، روح القدس سوم  کیشود،  یرسان ظاهر م امیبه عنوان فرشته پ شهیکه هم ل،یجبرئ دیشا

 .کردند یخدمت م

از بدو تولد  یخواهد آورد که حت ایرا به دن یفرزند زابتیرا به او بدهد که همسرش ال امیپ نیآمد تا ا اینزد زکر یو

 .از روح القدس پر خواهد بود

فرستاده شدم تا به تو سخن و ستمیایهستم که در حضور خدا م لیمن جبرائ»گفت:  یدر جواب و فرشته ۱۹:۱ لوقا

 .امور تورا مژده دهم نیو از ا میگو

 .ظاهر شد میه نام مرب یبه با کره ا نطوریهم لیجبرئ

 3۰:۱-3۱ هتشرف  :تفگ ودب«ای رمیم ز شابم ناسرتیار  تمعن ادخ دزن هکیاهتفایاو .یکن رسپ ،هدش هلماحی لوقا

 .دینام یخواه یسیو او راع دییزا یخواه

 .ندارم یرابطه ا یمرد چیمن با ه کهیچطور ممکن است...در حال نید،ایپرس میمر

خواهد افکند،  هیبر تو سا یروحالقدس بر تو خواهد آمد وقوت حضرت اعل»گفت:  یدرجواب و فرشته   3۵:۱  لوقا

 .از آنجهت آن مولود مقدس، پسر خدا خوانده خواهد شد

 .کرد نمایانکار روح القدس را  لیجبرئ

 

 فریلوس* 

 کردند؟ یخدمت مرا و فرشتگان پسر خدا  فریلوس ،وقت  آندر ممکن بود  ایآ
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رحمت قرار  یکه در هر طرف صندلمحافظ  یها یاو را کروب ، کرد یخدمت م محافظ یبه عنوان کروب فریلوس

 ،یخدمت پرستش کی ندهدربرگیر ، میا دهیدر کنار تخت خدا بود.همانطور که د قای.او دقبه ما نشان می دهد  دارند

چگونه  ءخال نیا شدند، رونیو همه فرشتگانش از آسمان ب فریلوس،  یکه ناگهان در سرکش یبود.وقت یشیستا

 یخال را برا نیاز فرشتگان خود را به خدمت بگذارنند تا ا یخواست تا تعداد لیو جبرئ لیکائیپدر از م ایپرشد؟آ

 .میآن واقعه نداراز  یاطالع چیما ه خدمت به پسر پر کنند؟

پرستنده او باشند،تا  که آنها در نظر داشت یبرنامه بهتر که باشد نگونهیا توانستی م ایآ ، دیخدا بشر را آفر کهیزمان 

 ؟و سلطنت کنند حکمرانیبا او  تید و تا ابدنبا او نشسته،در کنارش باش یآسمان یها یاجدر 

 

 پر شده است ء خال

.او خال  دیدر زمان نجات در او دم گریبار د کامل و هم شکل با خالق ، قایشدند،دق دهیو مرد به شباهت خدا آفر زن

خدمت پرستش و  یدرونش را با دادن بدن خودش برا یپوچ ستیبا یرا با خودش پر کرد.حال بدن او م یدر زندگ

 .کردیجالل پر م

 یاز خدمت ها یاریتوقف شد،بسکار م نیا یو پرستش.وقت شیخدمت ستا خدمت وجود داشت، کیابتدا تنها  در

 .رهیدوباره و غ ،صلح،تولدیخدمت شفا،آزاد :شدند یضرور گرید

 یتیاهم حیبه واسطه بدن مس گریخدمت ها، د ریواگذار شده باشد،سا سایبه کلمی تواند  شیخدمت پرستش و ستا

 بگذاریمو پرستش خداوند  دیجوقت خود را به تم شتریو ب شتریچه ب هر .مینیب ینداشته باشد همانگونه که امروز م

چون وقتی با خدا راه برویم و در دعا و  .میدار از اسارت ها آزادی ایبه شفا  یکمتر ازیکرد که ن میکشف خواه

 پرستش باشیم بیماری و کسالت در ما به شدت کم خواهد شد

 نی.با انجام دادن امیخدمت کن دیجو تم شیاو را در ستا یستی.ما بامیاو را کامل کن دیما با !میخدا مهم هست یبرا ما

 .سازد یاو که همه را در همه پر م میشو یکار،ما به عنوان بدن او در او کامل م

۲۲:۱-۲3 و همه چیز ز اریر اپی اهی همهرس ار وا و داهن وا چیز لک هبیاس  تسوا ندب هک ،دادینعی رپی  وا انیافسس

 .سازدیکه همه را در همه پر م

را  تیواقع نیا م،بلکهیده یو فرشتگان او را انجام م فریلوس یفقط کار قبل نه م،یکن یم شیکه خدا را ستا طورهمان

        ریو ز میکن یم ری.ما آنهارا تحقمیده یدر ملکوت ندارند را نشان م ییجا گرید که آنها شکست خورده اند و
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    را شکست طانیخود ش ی،با حرکت پاها می رقصیمان .همانطور که در برابر خداوندم میده یخود قرار م یهاپا

 .میده یم

 .دیرا بخوان لیگ سیال و جو یتوسط ا شیو ستا دیتمج ش،کتابیو ستا دیتمج قیمطالعه عم یبرا : توجه

 

 ما به چه معناست یبرا نیا
 

ها شکست خورده  ویشکست خورده است!تمام د طانیو اتفاقات پس از آن،ش بیصل یبر رو عیسیِ خداوندکار  با

 .کامل رساند یپوچ کی.او آنها را به ه است کشاند یآنها را شکست داده و به نابود عیسیِ خداونداند!
  

 را مغلوب سازد؟ ما طانیش میده یامروز اجازه م ما چرا *

 رد؟یو مردممان را از ما بگ مان،شهرهایتا خانه ها میده یبه او اجازه م چرا* 

 بدهد؟ یماریبه ما ب میده یبه او اجازه م چرا* 

 م؟یریپذ یفقر را م چرا* 

 

 اقتدار باز دی.ما بامیبه ما داده شده است رابدان عیسیِ خداوندمطالعه کرده و آنچه را که در  دیاست که ما با نیا پاسخ

 .میپس گرفته خودمان را کشف کن

 میآزاد شده ا ما
  

 : او گفت ما نوشت، انیکه پولس رسول به کولس یوقت

  دهیرهان* 

 افتهی انتقال* 

 و دیخر باز* 

 .میشده ا دهیبخش* 

۱3:۱-۱4 و ناهر تملظ تردق زا ار امی،هد و رد هک ،تخاس لقتنم دوخ تبحم رسپ توکلم هبی دفیه  دوخ انیکولس

 .میا افتهیرا  شیآمرزش گناهان خو یعنی
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 نجاستیا یپادشاه

 ست؟یپسر چ یپادشاه

 دعا کرد نگونهیآموخت،ا یم ارانشیدعاکردن را به  ندعیسیِ خداو یوقت

 .کرده شود زین نی. اراده تو چنانکه در آسمان است، بر زمدیایتو ب پادشاهی  6:۱۰ یمت

نجات و  قیو از طر افتهی ییرها یکیتار سلطه.ما از  نجاستیحاال و هم نیست،همین ندهیخداوند در آ یپادشاه

زنان و  میتوان یم شده خود، یداریاز اقتدار خر یآگاه با .میشده ا منتقلسر پ یگناهان خود،به پادشاه آمرزش

 .میآسمان داشته باش یپادشاه شرفتیدر پ یسهم مهم م،ویباش یرومندیمردان ن

 .ندیربا یو جباران آن را به زورم شودیبور مجتا االن، ملکوت آسمان م ددهندهیتعم ییحی امیاز ا و ۱۲:۱۱ یمت

 

 می دهدادامه  عیسیِ خداونداز  شگفت ا نگیزی فیبا توص پولس

 ۱۵:۱-۱۸   ادخ تروص وا وی دانیهد تسخن ،تسا مامت ۀدازی رفآیناگد.زیار چ همهوا رد هکیز رفآیهد انیکولس

و قوات؛ همه  اساتیو تختهاو سلطنتها و ر یدنیو ناد یدنید یزهایاست از چ نیشد، آنچه در آسمان و آنچه برزم

راسر است،  سایکل یعنیدارد. و او بدن  امیق زیهمهچ یشد. و او قبل از همه است و درو دهیآفر وا یاو وبرا لهیبوس

 دهیاو آفر قیاو و از طر یبرا زیچ همه .او مقدم شود زیچ که او ابتدا است و نخست زاده ازمردگان تا در همه رایز

.او که ابتدا و   ساتیکل یعنی.و او سر بدن دیآ یدر او به وجود م زیاست،و همه چ زیشده است.و او قبل از همه چ

 .برتر باشد زیبرخاسته پس از مرگ است تا بر هر چ نیاول

 

 سر ما عیسیِ خداوند

 : عیسیِ خداوند

 خداست ریتصو* 

 زیهمه چ خالق* 

  زیاز هر چ قبل* 

 زیهمه چ نگهدارنده* 

 تسسایکل یعنیبدن  رسَ* 

 از مردگان استنخست زاده  نیو اول ابتدا* 
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 میهست یاست.به عنوان بدن او،کسان ماندارانی.بدن او ساخته شده از تمام امیسر ماست.ما بدن او هست عیسیِ خداوند

خدا  ،پسریسیکه در اقتدار با ع یی،جا میا منتقل شده دیجد یپادشاه کیو به  افتهینجات  طانیکه از اقتدار ش

 .می شویم ایم توصیفشده  دهیبخش و کامال بازخرید هکی کسان ما به عنوان کرد. میسلطنت خواه

است تا انسان  نیزم یاست.بر رو نیزم یاو ،رو یبدن او از جمله پاها هیدر آسمان است.بق ،عیسیِ خداوندبدن، سر

 .مطلق انجام دهد فرمانروایی یکار خود را برا

 .ببرد شیپ خدا را با قدرت یپادشاه یبا جنگ موثر روحان دیکه او با نجاستیا در

 

  طانیش جایگاه
 

 عیسیِ خداوند پاهای ریز

 .باشد ساستیرا منصوب کرد تا سر هر آنچه در کل عیسیِ خداوندقرارداد و  عیسیِ خداوند یپا ریرا ز طانیش خدا

 .سازد یاو که همه را در همه پر م یپر یعنیبدن اوست  که ۲3:۱ انیافسس

 

 ما یپاها ریز

با شما  حیمس یسیخداوند ما ع ضی.فدییشما خواهد سا یهایپا ریرا ز طانیش یبزود یتسالم یخدا و ۲۰:۱6 انیروم

 .باد

 تسلطاز اقتدار و  یریاست.تصومغلوب شدن و  ریکامل ،تسخ خوردن شکست یقرار گرفتن به معن یکس یپا ریز

 .مطلق است

وتو  دیاو سر تو را خواهد کوب ؛گذارمیم یو تیتو و ذر تیذر انیتو و زن، و در م انیدر م وعداوت ۱۵:3 شیدایپ

 «.دیکوب یرا خواه یپاشنه و

 اقتدار ما ریز

باالتر  اریبس شیوهایاو را کامال شکست داد و از او و همه د عیسیِ خداوند رایاست ز عیسیِ خداوند یپا ریز طانیش

 .میکن نیزم یها بر روشروع به استفاده از آن دیبا میصعود کرد. حاال که ما اقتدار دوباره خود را کشف کرده ا

 

 

 



 

74 
 

 شد لگدمال

این وعده را  ماهمچنین  و شود ما لگدمال یپا ریز دی.او بادهد یبه ما مرا  طانیش تیاز موقع یروشن ریتصو لوقا

 .نزد بیوجه به ما آس چیبه ه یزیچ چیکه ه داریم

به شما ضرر  یزیو چ دیکن مالیقوت دشمن را پا یکه ماران و عقربها و تمام بخشمیشما راقوت م نکیا ۱۹:۱۰ لوقا

 .دیهرگزنخواهد رسان

را  طانیشده است،اکنون ش ایاح نیزم یخدا رو شباهتبه  و کامالً دهیبخش شده، دیخر باز افته،ینجات  ی کهتیبشر

 .دشمن شکست خورده است کیکه او  دهد یو نشان م دهد یم خود قرار یپا ریز

نام  شود یم لگدمال، پا  ریکه ز یاز وجود او به عنوان کس ،مود ن فیرا توص طانیش سرنوشت اءیاشع که یهنگام

  .برد

۱۸:۱4-۲۰ همه مج اهتما ناهاشداپیع  رهیک م للاج اب دوخ هناخ ردیدنباوخبدوخ ربق زا وت اما .ینور  هدنکفا ایاشع

و  روندیحفره فرو م یزده شده باشند، که به سنگها ریکه با شمش یو مثل شاخه مکروه ومانند لباس کشتگان یشویم

را  شیکرده، قوم خو رانیرا و دخو نیبود چونکه زم یدر دفن متحدنخواه شانیشده. با ا مالیمثل الشه پا

 .تا به ابد مذکورنخواهند شد رانیشر تی. ذریکشتها

 

 دهیفرمان رهیزنج

 

وان پسر انسان کنار گذاشته و تمام خود را به عن حقپدر خود صعود کرد،او تمام  نزد عیسیِ خداوند که یهنگام

 .را پس گرفتخود به عنوان پسر خدا  وقحق

 نیزم یانسان بر رو حقوق

 ستیبا یکه م یاو تمام اقتدار را به انسان کس رای.زکند یاعمال نم نیزم یتسلط خود را بر رو گریبه عنوان خدا،د او

و دلگرم  زینبوت شگفت انگ یایعد از خلقت بود.اشعهمانطور که ب خود قرار دهد، واگذار کرد، یپا ریرا ز طانیش

 .را به ما داد یکننده ا

 شد یمستقر خواه نیکی مطلق در* 

 از شما دور خواهد بود ظلم* 

 داشت دینخواه دنیترس یبرا یزیچ* 
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 نخواهد شد کیبه شما نزد * وحشت

 خواهد شد میتسل به شما حمله کند ، یکس اگر* 

 نخواهد کردشما کار  هیعل یسالح چیه* 

 .کرد دیرد خواه شما باشد ، هیکه بر عل یزبان هر* 

 

۱4:۵4-۱۷ رد قلطم یکین هاوخن ،هدنام رود ملظ زا و هدش تباثی سرتید گتفشآ زا مه وی هاوخ رودی  دنام ایاشع

سبب تو  که به ضد توجمع شوند به ینخواهد نمود. همانا جمع خواهند شد اما نه به اذن من. آنان یکیو به تو نزد

. و من دمیآفر آورد،یم رونیکار خود ب یبرا یآلت ده،یرا که زغال را به آتش دم یمن آهنگر نکیخواهند افتاد. ا

را  ینخواهد برد و هرزبان شیکه به ضد تو ساخته شود پ سالحی. هر دمیخراب نمودن آفر یهالک کننده را برا زین

از جانب  شانیبندگان خداوند و عدالت ا بیاست نص نیود. انم یخواه بیتکذ زدیمحاکمه به ضد تو برخ یکه برا

 .دیگو یم خداوند« من.

 

 .تولد به ما تعلق دارد زمان است که از یزیما چ راثیم

 کند یم دایاست که از زمان تولدمان به ما تعلق پ یحق ما راثیم

 :نبوت کرد اءیاشع

 !خداوند نیخادم راثیاست م نیا
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 درس هفتم دوره کردن یبرا هایی پرسش

 

قادر  نیزم یهنوز بر رو ریو ارواح شر طانیاست،چرا ش عیسیِ خداوند یپاها ریز زیاگر همه چ.۱

 به انجام شرارت هستند؟

 

 

 

 

 طانیاو بعد از مرگ ،خدا هنوز به ش امیو ق بیصل یبر رو عیسیِ خداوندبعد از مرگ  یچرا حت.۲

 دهد؟ یاجازه شرارت م

 

 

 

 

 

 

 نشان  طانیبه ش با اقتدار باز پس گرفته خود، دیاست تا بتوان ازیشما ن یدر زندگ یراتییچه تغ.3

 ؟که او شکست خورده است دیده
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 درس هشتم

 طانیامروز ش یها ترفند

 ؟اتفاقی افتادچه 
  

 زده است نیآن اقتدار را تخم طانیش-سال  ۲۰۰۰از  بعد

 

 مینیب یسال م ۲۰۰۰از  بعد

 عیسیِ خداوندبدون نام  مردم

 .کنندیم یزندگ

 

 کنند یم یها در فقر زندگ انسان

 کنند یم یها در گناه زندگ انسان

 کنند یم یها در شکست زندگ انسان

 رندیگ یها طالق م انسان

 کنند یبه همراه فرزندانشان مواد مصرف م مردم

 کنند یدر خفا پرستش م مردم

 

 است؟ نیزم نیا یخدا ییکه گو کند یفتار مر یهمچنان طور طانیش چرا

 .است دهیرس یقدرت یب گاهیمغلوب شده و به جا عیسیِ خداوند لهیبه وس او

 .ما انجام داده است یآزاد یسهم خود را برا عیسیِ خداوند

 

 م؟یاقتدار و سلطه مان انجام داده ا ،با قدرت ما سهم خود را  ایآ
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  طانیش های ترفند
 

 و نابود کردن دنیدزد کشتن،

 نکرده است رییتغ طانیهدف ش تمام عصر ها ، در

 ادتریو آن را ز ابندی اتیح شانیمگرآنکه بدزدد و بکشد و هالک کند. من آمدم تاا دیآ ینم دزد ۱۰:۱۰ وحنای

 .حاصل کنند

 تی! مامور تداده اس یو نابود ،کشتنیخود دستور دزد یطانیآنقدر از ما متنفر است که به صفوف ارتش ش طانیش

 ضعفارواح  قیکه ما را از طردستوراتی  شده است. صادرما  یو خدمت ها یزندگ احتیاجاتسرقت از  یبرا ییها

حکم خود را  طانیانجام شود.ش دیباما  یدر زندگ زیحوادث غم انگکه  دهند یهدف قرار م یقتل و خود کش ،

 ."نابود شوند دیبا هر چقدر طول بکشد ،":   صادر کرده است

 رقرما م یکه خدا برا یخدمت و سرنوشت تکمیل کردنبتوانندکه ما را از  ممکن است ارواح نتوانند ما را بکشند، اگر

 .کنند متوقف ای به تاخیر بیندازدکرده 

 ضعف ارواحمقرر کردن 
 

 .ما را بدزدد ی،سالمت ضعفبر آن دارد که با استفاده از ارواح  یسع طانیش

 ۱۱:۱3-۱3 و ایکن نزی م فعض حور لاس هدجه تدم هکیتشاد نحنم وی من دبا هدشی اب تسار تسناوتی،دتس لوقا

خود را بر  یو دست ها« زن از ضعف خودخالص شو. یا»را خوانده گفت:  یو دیاو را د یسیدر آنجا بود. چون ع

 .نمود دیگذارد که در ساعت راست شده، خدا را تمج یو

 

 «؟یابیشفا  یخواهیم ایآ»است، بدوگفت:  دهیدانست که مرض او طول کش دوید دهیرا خواب او یسیع چون ۵:۵ وحنای

 

 آزارو  یأس،قرار دادن  فشارزیر  یبرا

 

تمام  مینیدلگرم کننده است که بب اریبسو  کند یم فیو خدمت خود را توص یبه زندگ طانیرسول،حمله ش پولس

 .بوده است دهیفا یاوند بمتوقف کردن خدمت پولس به خد یبرا طانیتالش ش
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 4:۸-۹ چرهردیز شک تمحزی،هد لوی ن هجنکش ردیتسی؛م حتمیر لوی امیسو نی؛ ل ،هدش هدرک بقاعتینک انیقرنت۲

 ؛یهالک شده ن ینه متروک؛ افکنده شده، ول

 

 

 کند یما حمله م یخوب و مثبت در زندگ یزهایبه تمام چ طانیش

 ها ازدواج* 

 فرزندان* 

 ها انوادهخ* 

 ها خدمت* 

 یسالمت* 

 یشاد* 

 آرامش*

 

 ما دفاع
 

 طانیش ترفند فهم

و  ،کشتنیدزد یرا از اهداف او برا طانیشوند.اگر آنها قصد دارند ش یعدم دانش هالک م لیو مردان به دل زنان

 .او را بشناسند ترفنددشمن و  دینابود کردن بر حذر داشته باشند،با

 اتیخدا ح -وردآ یمرگ به بار م طانیش* 

  خدا محبت -آورد ینفرت به بار م طانیش* 
  

 عیسیِ خداوند

 نابود شده مرگ*

 .را آورده است یو جاودانگ اتیمرگ را نابود کرده و ح عیسیِ خداوند

 اتیساخت و ح ستیکه موت را ن حیمس یسیدهنده ماع به ظهور نجات دیآشکار گرد الحال اما ۱۰:۱ موتائوسیت۲

 ل،یانج لهیبوس دیوشن گردانرا ر یفساد یوب
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 را نابود کرده است طانیش قدرت* 

 .است نمودهرا نابود کرده و ما را از ترس مرگ آزاد  طانیش عیسیِ خداوند

۱4:۲-۱۵ سپ ن وا ،دنراد تکارش مسج و نوخ رد نادنزرف نوچیز ا رد نانچمهین رش ود رهیک  دش انیعبران

را که از ترس موت، تمام عمر خود را گرفتار  یرا تباه سازد، و آنان سیلاب یعنیتابوساطت موت، صاحب قدرت موت 

 .آزاد گرداند بودند،یم یبندگ

 

 آزاد کرد یاز بردگ مارا *

در اسارت  یاز بندگ خداوند حِیمس یسیبه ع مانیا قی.ما از طر نگه داشتن ما در اسارت ندارد یبرا یحق چیه طانیش

 .میشده ا زخریدبااو  یو پادشاه طانیش

         ای حفاظت نشده ف،یمارا ضع دینبا، ندیآ یو نابود کردن م دنیکشتن،دزد یبرا ریو ارواح شر طانیکه ش یوقت

سپر  همراه با یستی.ما بامیباش دهیپوش عیسیِ خداوندبا خون  دیما با دانش کالم خدا، قی.در عوض از طرنندیدفاع بب یب

 .میکن انیب ،گفته شده است  اءیاشع قیبا شجاعت و بدون ترس کالم خدا را که از طر دی.ما با میستیبا استوار مانیا

محاکمه به ضد تو  یرا که برا ینخواهد نرفت و هرزبان شیکه به ضد تو ساخته شود پ سالحی هر ۱۷:۵4 ایاشع

 .دیگو یم اوندخد« از جانب من. شانیبندگان خداوند و عدالت ا بیاست نص نینمود. ا یخواه بیتکذ زدیبرخ

 

 کن زیخود را ت ریشمش

از ما  عیسیِ خداوند.میرا با کالم شکست ده ارانشیو  طانیش میتوان ینم م،یکالم را در فکر و روح خود ندار اگر

به سرقت رفته  طانیش به وسیله میرا ندار نیاگر ا .میداشته باش یبه فراوان مانیزندگ یدر تمام قسمت ها خواهد یم

 .ایم

 .میشده ا روزیکه از قبل در جنگ پ میبدان و میهست چه کسی یسیع حیمس خداوند یعنی که در میبدان دیبا ما
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 یروزیپ یمکاشفه برا کی -برزگر مثال

 

 برزگر مثال

  

 3:4-۸ مرقس

رفت.  رونیب یبجهت تخم پاش یبرزگر نکی! ادیریگ گوش

  د،یپاشیو چون تخم م

 

، مرغان هوا آمده آنها را شده ختهیبر راه ر یقدر

 . دندیبرچ

 

 اریکه خاک بس ییشد، در جا دهیبر سنگالخ پاش یو پارها

 د،ییرو یعمق نداشت به زود نینبود. پس چون که زم

 شهیوچون آفتاب برآمد، سوخته شد و از آنرو که ر

 .دینداشت خشک

 

شد و خارها نمو کرده،  ختهیخارها ر انیدر م یو قدر 

 .اوردین یکه ثمرآن را خفه نمود 

 
 

 دیینمود که رو دایافتاد و حاصل پ کوین نیدر زم یو مابق 

 یشصت و بعض یوبعض یس یو نمو کرد و بارآورد، بعض

 «.صد

 

 دهدیم حیمثال برزگر را توض عیسیِ خداوند

 
 ۲۰  - ۱4: 4مرقس  لیانج

 کارد یبرزگر کالم را م 

 

 

و چون  شود؛ یکه کالم کاشته م ییبه کناره راه، جا نانندیو ا

را  شانیآمده کالم کاشته شده در قلوب ا طانیفوراً ش دندیشن

 . دیربا یم

 

که چون کالم  باشند یم یکاشته شده در سنگالخ، کسان ضاًیاو  

لکن  وقبول کنند،   یرا بشنوند، در حال آن را به خوش

 یا و چون صدمه باشند؛ یم یدر خود ندارند، بلکه فان یا شهیر

 .خورند یدهد در ساعت لغزش م یسبب کالم رو به یزحمت ای

 

که چون کالم را  باشند یم یکاشته شده در خارها آنان و 

 یزهایو غرور دولت و هوس چ یویدن یها شهیشنوند،  اند

 . گردد یم ثمر یو ب کند یداخل شده، کالم را خفه م گرید

 

آنانند که چون کالم را شنوند آن  کوین نیکاشته شده در زم و 

شصت و  یو بعض یس یبعض آورند، یو ثمر م رندیپذ یا مر

 صد. یبعض
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 .درست است نیمختلف بشارت درک کرده اند که ا جیمثال را اشاره به بذر نجات در حال کاشت و نتا نیا یاریبس

 یدیدانش جد یبه ما آموخت که وقت عیسیِ خداوند.دیگو یگفت که در مورد کالم خدا سخن م یسیحال ع نیا با

 یها نهیدر تمام زم رایکالم خدا باشد ز تواند یم نیرا بدزدد.ا تا آن دیآ یبالفاصله م طانی،ش میریگ یاز کالم خدا م

 .کند یما صدق م یزندگ

 کی.بعد از رندیگ یشکل م ها شیبا خدا دارند ،آزما کی،هر وقت رابطه نزد ندیکه مردم بگو دیا دهیشن حتما

است  طانیش نیگفت ا عیسیِ خداونداست. دهیاز هم پاش زیکه همه چ رسد یبه نظر م ه،فوق العاد ناریسم ایکنفرانس 

 .که آمده است تا کالم را بدزدد

 

 زیاز سه چ یکی

 :افتد یاتفاق م زی،سه چ شود یکالم کاشته م یوقت

 کالم را به سرعت سرقت کند. طانی،ممکن است ش میجفا شو ایو  بتیما دچار مص اگر*

 .شهوات گناه آلود خفه شود ایو  ایمال دن بیفر قیاز طر تواند یکالم م*

 .و شکوفا کند ردیبگ شهیر تواندیم کالم* 

 

 /آزار و جفابتیمص

 .شود یم جادیبه آنها هشدار داد که رنج و جفا به خاطر کالم خدا ا عیسیِ خداوند

دهد  یبهسبب کالم رو یزحمت ای یو چون صدمها باشند؛یم یدر خود ندارند بلکه فان یشهایر ولکن ۱۷:4 مرقس

 .خورندیدر ساعت لغزش م

 

 دیآ یبالفاصله م طانیش

که او  یبا همان کالم شکست بخورد.در حال تواند یکه اگر مکاشفه کالم خدا در قلب ما بماند،او م داند یم طانیش

ودن مکاشفه کالم خدا رب شهیاو هم یاصل تیدارد،اما اولو یشکست ما در زندگ یبرا یاریبس یها ترفندبرنامه ها و 

 .از ماست
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 .دیآ یشنود م یم یوقت شهیهم طانیگفت ،ش عیسیِ خداوند

آمده کالم کاشته شده  طانیفور ش دندیو چون شن شود؛یکه کالم کاشته م ییبه کناره راه، جا نانندیا و ۱۵:4 مرقس

 .دیربا  یرا م شانیدرقلوب ا

 

 را آرام کرد ایدر عیسیِ خداوند

 

عیسیِ چندی نگذشته بود که . شدند  قیقا وارداو و شاگردان  ، دیرس انیبه پا عیسیِ خداوند میکه تعل یهنگام

 .آمد یزندگ یها یبا نگران طانیش آنگاه. انتهای قایق به خواب رفتدر  خداوند

پس چون آن 36.  میعبور کن گریگفت، به کناره د شانیو در همان روز وقت شام، بد 4۱  - 3۵: 4مرقس  لیانج

که 3۷همراه او بود.   زین گریبود برداشتند و چند زورق د یکه در کشت یروه را رخصت دادند، او را همانطورگ

بر  یاو در مُوخَّر کشت و3۸.  گشت یکه برم یبقسم خورد یم یآمد و امواج بر کشت دیاز باد پد میعظ یناگاه طوفان

در ساعت او 3۹  م؟یکه هالک شو ستین یتو را باک ایاستاد، آ یکرده گفتند، ا داریخفته بود. پس او را ب یبالش

آمد.   دیکامل پد یگفت، ساکن شو و خاموش باش! که باد ساکن شده، آرام ایداد و به در بیبرخاسته، باد را نه

ترسان شده، به  تینها یپس ب4۱  د؟یندار مانیو چون است که ا دین ترسانیرا گفت، از بهر چه چن شانیو ا4۰

 کنند؟ یهم او را اطاعت م ایکه باد و در ستیک نی، اگفتند گریکدی

به محض کاشت کالم به  طانیگفته بود ش عیسیِ خداوندبود که  ییتهایاز آزار و اذ یکیآمد  شیکه پ یطوفان

ندارد  یتیشما اهم یبرا ایاستاد آ". .آنها مورد اهانت قرار گرفتنددیواکنش شاگردان توجه کن به .آورد یم ارمغان 

 دهینترس عیسیِ خداوندبودند  دهیآنها ترس که یزمان رایز ندشده بود دلخورآنها  "م؟یدر حال هالک شدن هست که ما

 .کردند یتوجه یبود و خواب بود، و او را متهم به ب

 میانتخاب دار کی ما

 میتوان یما م.میانتخاب دار کیما  کند، یربودن کالم خدا از ما م یها تالش برا یبا آوردن سخت طانیش کهیهنگام

.ما ممکن است میکن خیرا توب و سپس او میآگاه باش طانیش یتا از نقشه ها هکه به ما هشدار داد میخدا را شکر کن

که در قلب ما  یکه مکاشفه کالم میطان اجازه دهیبه ش قیطر نیو از ا میخود را از دست ده یشاد ،دلخور شویم 

 .شود دهیکاشته شده است دزد
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 م؟یکن یزدن و سرزنش خدا م ادیبه فر د،شروعیآ یو جفا به سمت ما م بتیکه مص کباری هر چند وقت ایآ

 م؟یکه ما در حال غرق شدن هست یده ینم تیاهم ایآ استاد *

 ؟یستیگمراه نشدن فرزندان من ن مراقبِ ایآ خداوندا *

 من شده است؟ یوارد زندگ یضیکه مر یده ینم تیاهم ایآ خداوندا *

 پرداخت کنم؟ توانم یرا نم میندارد که قبض ها یتیاهم تیبرا ایآ خداوندا *

تا بذر  میده یاجازه م طانیش به م،یدان یم مانیزندگ یو خدا را مقصر طوفان ها دلخور شویم میده یاجازه م یوقت

 .کالم خدا را از ما بدزدد یگرانبها

 حرف زدن مانیبا ا

 م،یصدبرابر کن یحت ای ،شصتیمانند س ینتظار برداشت بزرگبذر کالم را در قلب خود کاشته و ا میخواه یم اگر

 .میدار مانیبه عمل مثبت ا ازین

 «د؟یندار مانیو چون است که ا دیترسان نیاز بهرچه چن»را گفت:  شانیا و 4۰:4 مرقس

 

 اقتدار سخن گفتن با

و کالم خدا را  میستیبا طانیش در برابر دی،بادلخور شدن  یجا به دهد، یما رخ م قیقا هیعل یزندگ یطوفان ها یوقت

 .میبا جسارت اعالم کن

که باد ساکن شده، « ساکن شو و خاموش باش!»گفت:  ایداد و به در بیساعت اوبرخاسته، باد را نه در 3۹:4 مرقس

 .آمد دیکامل پد یآرام

 

 دیباش اریهوش

که خدا به ما داده دور  یاقتدار تا ما را از کند یدشمن شکست خورده باشد ،تمام تالش خود را م طانیاگر ش یحت

 .میخود باش یزندگ هیغلبه بر هرگونه حمله عل یو آماده برا ار،آگاهیهوش دیما با کند.

 

تا  طلبدیرا م یو کس کند یغران گردش م ریمانند ش سیدشمن شما ابل راکهیز دیباش داریو ب اریهش ۵:۸پطرس ۱

 .ببلعد
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 خدا زره

 .میکن یستادگیا طانیش یدر برابر برنامه ها میکرده تا بتوانزره خدا را به تن  دیمان،بایا با

۱۰:6-۱۱ اهصلاخی اناوترد و دنوادخ رد ،نم نارداربیی وش روآروز وا توقید ار ادخ مامت هحلسا . انیافسس

 .دیمقاومت کن سیابل یبا مکرها دیتا بتوان دیبپوش

 .میا ستادهیا طانیکه وسط طوفان در برابر ش میوش ی،متوجه م میده یرا انجام م نکاریکه ا یوقت

و همه کار را بهجا آورده،  دیمقاومت کن ریدر روز شر دیتا بتوان دیاسلحه تام خدا را بردار لهذا ۱3:6 انیافسس

 .دیستیبا

 

 ما اقتدار

 .را شکست داده است ریو ارواح شر طانیتمام شد.او قبال ش عیسیِ خداوند کار

و  میزیبرخ دیو اکنون ما با کرده است، احیاءرا  شده است.او اقتدار ما دهیبا اقتدار راه رفتن آفر ین،برایزم یبر رو او

 .میببر شیپ نیزم نیا یخدا را بر رو یپادشاه با قدرت ، دیما با شکست خورده است. طانیکه ش مینشان ده
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 درس هشتم دوره کردن یبرا هایی پرسش

 

سه هدف را نام  نی.اکندیما حمله م یبه زندگ یبا سه هدف اصل طانیش ۱۰:۱۰ وحنایبا توجه به ( ۱

 .دیببر

 

 

 

 

 

 

 ست؟یبه عنوان دزد چ طانیش تیبذر پاش ،اولو تیبا توجه به حکا( ۲

 

 

 

 

 

 

به خودمان  و میچرا مهم است که با اقتدار عمل کن میشو یمواجه م یبا جفاها و سخت یوقت( 3

 م؟یشدن نده یاجازه عصبان
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 درس نهم

 و اقتدار سایکل

 ست؟یچ سایکل
  

 اول نکته      

 .امروز وجود نداشت یسایمانند کل ییسایبود.کل سهیکن ای معبد مه،یدر اطراف خ شهی،پرستش هم قیطول عهد عت در

ود را آن باالتر ب یسه مشخصه که از تمام عملکردها نیکرد،او همچن ادی سایبار اول از کل یبرا عیسیِ خداوند یوقت

قدرت باز کردن و بستن را  ستیبا یجهنم غلبه کند،باشد.م یکه بر دروازه ها یروزیارتش پ کی ستیبا یم نام برد

 .داشته باشد

۱3:۱6-۱۸ و ماگنهی ع هکیسی حاون هبی قیرصیه فیسپل سرپ دوخ نادرگاش زا ،دمآی،هد  :تفگ« هک ارم مدرم یمت

.« ایاز انب یکی ای ایارم یو بعض اسیال یو بعض ددهندهیتعم ییحی یعضب»گفتند:  «ند؟یگویپسر انسانم چه شخص م

در  یسیع« زنده! یح، پسر خدایمس ییتو»شمعون پطرس در جواب گفت که  «د؟یدانیشما مرا که م»راگفت:  شانیا

 را بر تو کشف نکرده، بلکه پدر من که نیجسم وخون ا رای! زونایشمعون بن  یخوشابحال توا»گفت:  یجواب و

و ابواب جهنم بر  کنمیخود را بنا م یسایصخره کل نیپطرس و بر ا ییکه تو میگویتو را م زیدرآسمان است. و من ن

 .افتینخواهد  الیآن است

 

 یادیبن قتیحق

آن ساخته  یبر رو سایبود که کل یقتیحق نیپسر خداست.ا ح،یمس یسیکه ع دانست یمکاشفه از خدا م کیبا  پطرس

 .شد

 عیسیِ خداوندشده توسط  هساخت

 یآداب و رسوم انسان ها ساخته نم ایتوسط انسان ها  .آن را بسازد عیسیِ خداونداست که  نیا سایکل یژگیو نیاول

  .شود

 جهنم یبر دروازه ها غلبه

 :که میخوانی.در کتاب مقدس مکنند ینمپیدا جهنم بر آن غلبه  یدوم آن است که دروازه ها یژگیو
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 .بر آن غلبه نخواهد کرد هیهاو یا بنا خواهم کرد،و دروازه هاخود ر یسایکل

 باز کردنو  بستن یها دیکل

 را دارند "شیبستن و گشا "قدرت ،یمانداریهر ا ایاو  سا،بدنیکل

در آسمان بسته گردد و آنچه در  یببند نیوآنچه بر زم سپارم؛یملکوت آسمان را به تو م یدهایوکل ۱۹:۱6 یمت

 .مان گشاده شوددر آس ییگشا نیزم

 

 . میبدان سایدرباره کل کرد، ادیاز آن  حیکه مس یبار نیاز اول دیوجود دارد که ما با زیچ سه

 یخدا ح،پسریمس یسیکه ع دهدیکه مکاشفه از پدر نشان م شود یساخته م خداوند حِیمس یسیتوسط ع سایکل نیا *

 زنده است.

 کنند. مقابله سایبا کل توانند ینم هیهاو یدروازه ها *

 .را داردآن و قدرت باز و بسته کردن  شود یآسمان داده م یپادشاه یها دیکل سایبه کل *

 

  شدندی احیا دهایکل
 

 دهیرا که ما د ییدروازه ها توانند یم دهایکل نیاشاره دارند.ا نیزم نیا بر رویبه اقتدار  دهایکه کل میکرد عنوان ما

کشور و  کیشهر ، کیسازمان ، کیخانواده، کیشخص، کیدولت ،خواه هر  یبر رو خواهباز کنند، ای قفل م،یا

 .ملت باشند کی ای

 

 یحکمران یبرا ییها دیکل

 .زن و مرد را به شباهت خود خلق کرد ،به بشر داد که یبودند که خداوند هنگام یاقتدار یها دیکل نهایا

 .دیرا نر و ماده آفر شانی. ادی. او رابصورت خدا آفردیخدا آدم را بصورت خود آفر پس ۲۷:۱ شیدایپ
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 طانیشده توسط ش دهیدزد

آدم  یحال وقت نیاستفاده شوند.با ا ها نیکویی یبرا نیزم یاز جانب خدا در نظر گرفته شده اند تا بر رو دهایکل نیا

 .کردند میآمده ،تسل یو نابود یکشتن،دزد یکه برا طانیها را به ش دیو حوا گناه کردند،آنها کل

 .شدند هیمرگ و هاو یها دی،کل طانیتحت کنترل ش اقتدارِ یاه دیکل

 .موت و عالم اموات نزد من است یدهایتا ابداالباد زنده هستم وکل نکیشدم و ا ومرده ۱۸:۱ مکاشفه

 

 عیسیِ خداوند لهیگرفته شده به وس پس

 یهنگام گرفت. طانیبرد،از ش هیاق هاوگناهان ما را به اعم نکهیبعد از ا عیسیِ خداونداقتدار بودند که  یدهایکل نهایا

 طانیدور کرد.ش طانیاقتدار را از ش یدهایکل نیاو ا آمد، هیهاو یدروازه ها انیاز م روزمندانهیپ عیسیِ خداوند که

 .ندارد نیزم یرو یاقتدار قانون چیه گرید

 

 شده به انسان بازگردانده

 یبرا دیخلقت جد کیبه عنوان  و صعودش به پدر، زیاخپس از رست عیسیِ خداوندبودند که  ی،اقتدار دهایکل نیا

 دیبه عنوان کل گریخود باز گردانده شدند،آنها د یبه صاحبان اصل نیزم نیدر ا دهایبشر بازگرداند.از آنجا که کل

 .ملکوت شناخته شدند یپادشاه یدهای.در عوض به عنوان کلرندیگ ینمقرار استفاده  ءمورد سو هیمرگ و هاو

 

 یپادشاه یدهایکل

در آسمان بسته گردد و آنچه در  یببند نیوآنچه بر زم سپارم؛یملکوت آسمان را به تو م یدهایوکل ۱6:۱۹ یمت

 .در آسمان گشاده شود ییگشا نیزم

 .میبر قرار کن نیزم یخدا را بر رو یاراده و پادشاه میتوان یم دهایکل نیا با

 .دعا کنند شیآموخت تا برابه شاگردانش  عیسیِ خداونداست که ای  یروزیپ نیا

۹:6-۱۰ سپ ا هب امشیروطن نک اعدید :"ای نامسآ رد هک ام ردپی، ب وت توکلم .داب سدقم وت مانیاید وت هدارا . یمت

 .کرده شود زین نیچنانکه در آسمان است، بر زم
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 جادیحال ا در م،یکن یستفاده مخود ا یاقتدار خداداد یدهایاو از کل اراده مطابق ح،یبدن مس که ما، همانطور

 .میهست نیزم نیا یملکوت بر رو یپادشاه

 جهنم یها دروازه
 

 حمله یبر رو سایکل

جهنم بر آن  یبالفاصله اظهار داشت که دروازه ها کرد، ادی"سایکل"بار اول از کلمه  یبرا عیسیِ خداوند کهیهنگام

و  کنمیخود را بنا م یسایصخره کل نیپطرس و بر ا ییه توک میگویتو را م زیمن ن و ۱۸:۱6 یمت .غلبه نخواهد کرد

 .افتینخواهد  الیابواب جهنم بر آن است

 .غلبه نخواهد کرد مهم است سایبر کل هیهاو یگفت دروازه ها عیسیِ خداوندنکته که  نیا درک

 هیآ نیا دنیر ذهن ما فهمد ریتصو نی.با امیکن یفرض م وارید ایحصار باز  کیدروازه را مانند  کیما ، زمان ما ، در

 .میدروازه قرار نگرفت کیما هرگز مورد حمله  اکثر .می سازدسخت  را
  

 ست؟یچ دروازه

دروازه ها ضمن  نیاگرفت.بنابر یآن انجام م یشهر در دروازه ها کیو تجارت  فرمانداری زمان کتاب مقدس، در

از  یکیپادشاه در  مانیشدند.سل لیملت تبد کی ایو دولت  ایشهر  کی یبرا یبه مرجع ، واریشهر با د تیامن نیتام

 .موضوع اشاره کرده است نیبه ا شیضرب المثل ها

 .ندینش یم تیوال خیو با مشا شناسند، یشهر م یها شوهرش را در دروازه  ۲3: 3۱ مانیامثال سل

 

 داشتن دروازه ها اریاخت در

 .برکت بود کی نیاکه دشمنان خود اشاره کرد یرا برکت داد،او به داشتن دروازه ها میخدا ابراه یوقت

که بر  ییگهایسازم، مانند ستارگان آسمان، و مثل ر ریتو را کث تیتو را برکت دهم، و ذر نهیهرآ ۱۷:۲۲ شیدایپ

 .دشمنان خود رامتصرف خواهند شد یتو دروازه ها تی. و ذراستیکناره در

 .اشاره داشتبه داشتن دروازه  زیکه بر ربکا قرار داده شد ن یبرکت

تو،  تیمادر هزار کرورها باش، و ذر ،یهست تو خواهر ما»گفتند:  یرا برکت داده به و ورفقه 6۰:۲4 شیدایپ

 «.دروازه دشمنان خود را متصرف شوند
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 یدروازه ها یاز لحاظ روحان دیو کنترل دولت است.امروز ما با ریتسخ یدشمن به معنا یداشتن دروازه ها اریاخت در

 یگرفته م یروحان زیحمله و جنگ خشونت آم سلطه، .دروازه ها با اقتدار،میداشته باش ارید را در اختدشمنان خو

 :باره صحبت کرد نیپادشاه در ا مانیسل .شوند

 .ستندیایعادالن م ینزد دروازه ها رانیوشر شوند، یخم م کانیدر حضور ن بدکاران ۱۹:۱4 امثال

 

 یدر دروازه ها قرار گرفته اند و دچار ترس شده اند م طانیحمله شکه مورد  وضعیتیخودشان را در  یاریبس

جهنم را مورد  یدروازه ها دیبا سا،یکل یعنی ما .طانینه ش شود یکه به آن حمله م ساستیکل نیا حال نیپندارند.با ا

 .میببر شیخدا را در سراسر جهان پ یبا قدرت پادشاهو  میهجوم خود قرار ده

 

  یپادشاه یدهایکل
 

 ندهیاتفاق در آ نیا"هارا به شما خواهم داد. دیمن کل"کرد،گفت، ادی سایبار از کل نیاول یبرا عیسیِ خداوند یوقت

 .ها را دارم دیمن کل"به پدر گفت ، ام،اوی، پس از مرگ و قاً. بعدداد یم       رخ

 اولیای امور و ها قدرت  که یهنگام عیسیِ خداوندها بود که  دیکل نیا انسان است. احیا شدهاقتدار  نمایاگر دهایکل

 .پس گرفت طانیرا خلع سالح کرد ،از ش

 ست؟یچ میدار اریرا در اخت شیدهایکه کل یآسمان یپادشاه نیا

.  برقرار خواهد بود نیزم یاو بر رو ی.پادشاهکند یبا پدر بر کل جهان سلطنت م ،پادشاه پادشاهان، عیسیِ خداوند

اقتدار  یدهایشده از کل دیزنان و مردان باز خر رایخواهد کرد، ز شرفتیجهان پ خدا با قدرت در سراسر یپادشاه

 .خود استفاده خواهند کرد یروحان

 طانیش میاقتدار را دار نیکرد.ما ا میباز و بسته کردن استفاده خواه یگفت برا عیسیِ خداوندکه  یدهایاست کل نیا

 روزیدر قلمرو روح در نبرد پ یوقت .میباز کردن اسارت ها را دار یبرا ،اقتدار یدهایکلهمچنین  و میها را ببند ویو د

 .شد آشکار خواهد یعیو طب یدر قلمرو جسمان نیا م،یشو
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 باز و بسته کردن اصول

 

در آسمان بسته  م،یببند نیزم یتا هر آنچه بر رو دهد یم آسمان را به ما یپادشاه یدهایگفت که کل عیسیِ خداوند

 .در آسمان باز خواهد شد میباز کن نیزم یچه بر روخواهد شد و هر آن

 به چه معناست؟ نیا

 مرد زور آور بستن

 .درمورد بستن مرد زور آور سخن گفت عیسیِ خداوند

۲۸:۱۲-۲۹ لینک ادخ حور هب نم هاگره دیاهو م جارخا اری،منک آرهیهن سر امشرب ادخ توکلمیهد  و .تسا یمت

و اسباب او را غارت کند، مگر آنکه اول آن زورآور را ببندد و  دیورآور درآز یبتواند درخانه شخص یچگونه کس

 پس خانه او را تاراج کند؟

 

 ست؟یزور آور ک مرد

 .شخص کنترل دارند ایحکومت،سازمان  کی یهستند که بر رو ییوهاید ای طانیزور آور ش مرد

 .حاکم بر آن را بست یو روح ها طانیش ر،وارد خانه مرد زور آور شده و مرد زور آو عیسیِ خداوند

 م،یبند یاقتدار م نیرا با گفتن ا و سپس ارواح آن طانیش ما

 !بندم یم عیسیِ خداوندتو را در نام  طانیش* 

 :با گفتن میآن مرد زور آور را با شجاعت ببند دیبا سپس

 .بندم یتو را م خداوند حِیمس یسیروح ناپاک ؛به نام ع یا تو* 

 

 ست؟یچ بستن

جنگ  یرا برا که خدا ما ییجا یعنیخاص  تیموقع کیروح حاکم بر  ای طانیمحدود کردن ش یعنی "بستن"

 .کرده است تیهدا یروحان
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 یط تواندیرا م یمسافت خاص کی،آن سگ  میبند یم ییجا کیبه  ریسگ را با زنج کی کهیزمان : عنوان مثال به

 "بستن".میما قلمرو نفوذ او را محدود کرده ا .دیایتواند ب ینم شتریب میاکرده  ریکه ما آنرا زنج یکند.او از محدوده ا

 .معناست نیبه ا

 دیاش را خراب کن خانه

          که تحت اقتدار مرد زور آور است انجام یرا با فرمان دادن روح نکاریما ا .میکن یم رانیخانه اش را و سپس

 م،یده یم

 ."برو رونیب عیسیِ خداوندبه نام * 

 تیهو میتوان یم نیما همچن .میروح و دانش کالم بشناس تشخیصروح ، تیارواح را با هدا نیا تیهو میتوان یم ام

 .میمشخص آنها بشناس یآنها را با کارها

 جادوگری ) تفال ، بدعتگرا ( ارواح* 

 )مزاحم( مانع ارواح* 

 ناپاک و منحرف شهوت، ارواح* 

 )امراض(  ضعف ارواح* 

 هنده ) شکنجه گر(عذاب د ارواح* 

 انتحاری(عملیات خودکشی ها و )  یخود کش ارواح* 

 

 ارواح یا دیشو دور

        درمانده شود، یخانه اش خراب م که ی.زمانمیکن یارواح ،ما خانه مرد زورمند را خراب م نیکردن ا رونیب با

 .که برود میبه او دستور بده میتوان یم عیسیِ خداوندو ما به نام  شود یم

۲۱:۱۱-۲۲ تقوی شوپ حلاس روآروز درم هکیهد م ظوفحم وا لاوما ،دراد هاگن ار دوخ هناخیدشاب نوچ اما . لوقا

و اموال او را  ردیگیاز او م داشت،یهمه اسلحه او را که بدان اعتماد م افتهیبر او غلبه  دیزورآورتر از او آ یشخص

 .کندیم میتقس

 اریرا خلع سالح کرده و آنها را در معرض عموم قرار داده است.او بس فرمانروایانا و از قبل قدرته عیسیِ خداوند

 .برجسته در آسمان است قتیحق کی نیباالتر از آنها قرار گرفته و در دست راست پدر نشسته است.ا
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 مانداریا اقتدار

نقاط  ریآنچه را که در سا دیاکنون با.میاعمال کن نیزم یخود را بر رو ۀاقتدار و سلط دیمانداران،بایبه عنوان ا ما

 است. افتهیکه در آسمان تحقق  یزیم،چیکن یعمل نیزم یبر رو انجام شده است، جهان

 .میاو را محدود کن قلمرو نفوذ دیبا.ما میرا آزاد کن رانیو اس میرا ببند ریو ارواح شر طانیش دیبا ما ن،یزم یروبر 

 .در آسمان گشاده شود ییگشا نیبسته گردد و آنچه در زم در آسمان یببند نیبر زم آنچه ۱۹:۱6 یمت

           قرار معرض نمایشو در  میکن یرا خلع سالح م فرمانروایانو  ما قدرت ها ، میده یکا را انجام م نیانیز ما 

 .میشو یم روزیبر آنها پ بیصل لهی.و به وسمیده یم

 

 طانیش تیموقع
 

 خنثی شده

 .اثر کرد یرا ب طانیش اعمال امشیبا مرگ و ق عیسیِ خداوند

شد  کیهر دو شر نیهمچنان در ا زیچون فرزندان در خون و جسم شراکت دارند، او ن پس ۱4:۲ انیعبران

 را تباه سازد، سیابل یعنیتابوساطت موت، صاحب قدرت موت 

 

 وجود ندارد یاسارت گرید

 .میآزاد شدبردگی مرگ و  از ترسِ ما

 .آزاد گرداند بودند،یم یا که از ترس موت، تمام عمر خود را گرفتار بندگر یآنان و ۱۵:۲ انیعبران

 .بود ترس و مرگ نخواهند ریاس گری،زنان و مردان داو  زیبر مرگ و رستاخ خداوند حِیمس یسیع یروزیپ با

 .میابی یم ییبه طور کامل رها طانیو ترس ش یآزاد شده و از بندگ ما قت،یحق نیکشف ا با

 

 از بین می رود اعمال شیطان

 ؟ظهور کردپسر خدا  چرا

 طانیش اعمال باطل کردن یبرا*
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 همهبه  آن نشان دادنو * 

 

جهت پسر  نیاز ابتدا گناهکار بوده است. واز ا سیکه ابل رایاست ز سیاز ابل کندیکه گناه م یکس و ۸:3 وحنایاول 

 .راباطل سازد سیخدا ظاهر شد تا اعمال ابل

 

 .و فحش را از زبان خود ییوبدگو ییو بدخو ظیخشم و غ یعنی د،یل شماهمه را ترک کنالحا کنیل ۸:3 انیکولس

 

 .شود یم داری،ب به خواب رفته یسایکل
 

او اقتدار خود را به عنوان خدا کنار  آمد، نیزم یبر رو طانیش اعمالبردن  نیاز ب یبرا عیسیِ خداوند که یهنگام

 .خدمت کرد نیزم یبا اقتدار و سلطه بر رو ( آخر انسان دوم ) به عنوان انسان نیزم یرو برگذاشت.

بزرگ از  یپوچ کی عیسیِ خداوندشد. نفوذ یارزش و ب یب او.شکست خوردخداوند  یِسیعکامال توسط  طانیش

بوده اند که هم  مانیا قیشدن بشراز طر دیبازخر یهستند که برا ییدهایاقتدار و سلطه کل نیا اکنون.ساخت طانیش

 .است نیزم یاو و بدن او بر رو یسایاکنون کل

است که ما در  یانجام دهد. کار تواند یم نیزم نیدر ا طانیکه ش یدشمن شکست خورده،تنها کار کیعنوان  به

 میرا ببند رشیو ارواح شر طانیبلند شده و ش میتوان یمکاشفه از کالم خدا،م نیبا ا .میده یخود به او اجازه م ینادان

و  میرا خراب کن طانیقلعه ش میتوان یم دور شوند عیسیِ خداوندکه در نام  میده یدستور م ریح شرکه به اروا یوقت ،

 .میو خانه اش را خراب کن میببند مرد زور آور را

 

 ها، انهدام قلعه یبلکه نزد خدا قادر است برا ستین یاسلحه جنگ ما جسمان رایز ۱۰:4 انیقرنت۲

 

شدن و به کار  داریفرو رفته است.اکنون در حال ب قیخواب عم به ، سازد یم گفت آنرا عیسیِ خداوندکه  ییسایکل

 .را نابود خواهد کرد طانیش یاش است و قلعه ها یبردن اقتدار خداوند

 

 



 

96 
 

 درس نهم دوره کردن یبرا هایی پرسش

 

 غلبه نخواهد کرد چه بود؟ سایبر کل هیهاو یدروازه ها نکهیاز ا عیسیِ خداوندمنظور ( ۱

 

 

 

 

 

دستورالعمل ها را  نیکه چگونه ا دیده حیتوض .میکن یو باز م میبند یگفت ما م عیسیِ خداوند( ۲

 ؟ داد دیانجام خواه

 

 

 

 

 

از آنها خراب کردن  یکیگفت  عیسیِ خداوند طان،یش یاز قلعه ها یکیبستن مرد زور آور بر ( 3

او چگونه  یها ییاراخراب کردن د روش ست؟یمنظور از مرد زور آور ک است. شیها ییدارا

 است؟
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 درس دهم

 یپادشاه یها دیکل

  است یِ خداوندسیها در دست ع دیکل 

      
 د؟یبه آسمان بازگشت, را به خاطر دار کهیمندانه عیسیِ خداوند را ،هنگام روزیسخنان پ ایآ

 

 .لم اموات نزد من استموت و عا یدهایتا ابداالباد زنده هستم وکل نکیشدم و ا ومرده  ۱:۱۸ مکاشفه

حمل  هیکه عیسیِ خداوند گناهان مارا به اعماق هاو یگرفت.هنگام طانیجهنم و مرگ را از ش دیکل عیسیِ خداوند

 .بماند ریامکان نداشت که در آنجا اس گریکرد،د

 

بند نگاه  محال بود که موت او را در رایدزیزانیموت را گسسته، او را برخ یخدا دردها که ۲4:۲ رسوالن اعمال

 دارد،

 

 !بر مرگ غلبه کرد عیسیِ خداوند

 .به سرقت برده بود به ما برگرداند طانیرا به انسان باز گرداند.او هر آنچه که ش یاقتدار،سلطه و پادشاه عیسیِ خداوند

 یبرا کرد یاو پسر خود را قربان رایم،زیکن یزندگ طانیکه ما در سلطه و اقتدار بر ش خواهدیکه خدا م میدانیم ما

 .میما در زمان خلقت مقرر کرده بود را انجام ده یآنچه که برا دیتجد

 نیدوباره ما بود.او ا یایاح یانجام داد برا امشیاش ،مرگش و ق ین،زندگیزم نیا یآنچه عیسیِ خداوند بر رو تمام

 . میباش روزیپ نیزم یبر رو زیو همه چ ریو ارواح شر طانیو بر ش میهارا انجام داد تا ما با اقتدار قدم بردار
 

 یروزیپ دیکل-عیسیِ خداوند خون
 

.خدا شد یقسمت بدن آدم محدود نم کیتنها به  نی.ادیخود را در او دم اتیخدا آدم را خلق کرد ،ح که یهنگام

 .شد یبدن آدم پمپاژ م یدائما به تمام قسمت ها نی.ادیخود را در خون آدم دم اتیح

 .ن اوستموجود در خو کی اتینوشت:ح یموس
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شما کفاره  یها جان یبرا ام تا که جان جسد درخون است، و من آن را بر مذبح به شما داده رایز ۱۱:۱۷ انیالو

 .کندیجان کفاره م یخون است که برا رایکند، ز

 

 مرگ -آدم گناه

خدا قابل  دیتنها با برنامه باز خر یزندگ نیاز دست داد.ا را بودش خدا را که در خون اتیگناه،آدم ح به خاطر

خدا را در خون خود  اتیح گریبار د کی یستیبا د،یانسان به صورت خدا درآ نکهیا یبرا بازگشت به انسان بود.

 .خون خود را داد عیسیخدا،پسرش  دیباز خر نقشه در .داشته باشد

 .ستیخون، آمرزش ن ختنیبدون ر و شودیبه خون طاهر م زیهمه چ اًبیتقر عت،یبحسب شر و ۲۲:۹ انیعبران

خدا را در خون خود به خاطر گناه از دست  اتیکه ح یکامل نیجانش کی قیاز طر دیگناه که مرگ بود،با مجازات

شده از زن باکره بود. عیسیِ خداوند وارث خون آدم  دهییشده از روح القدس و زا آبستن.پرداخت ینداده بود م

 .ختیود رها کرده و خون معصوم خود را رخود را به اراده خ یبود که زندگ یکامل نیجانش کینبود.او 

 : میواسطه خون عیسیِ خداوند ما دار به

 گناهان بخشش* 

 .خون عیسیِ خداوند است قیما از طر دیخر باز

 .میافتهایاو  ضیآمرزش گناهان را به اندازه دولت ف یعنی هیبهسبب خون او فد یدر و که ۷:۱ انیافسس

 ۱۸:۱-۱۹  زیار مینادید کرخ هیهد اهدشید س زایتر لطابی  دوخ ناردپ زا هکیاهتفاید چ هب هنیاهزیپطرس اول 

 ح،یخون مس یعنی داغیو ب بیعیمثل نقره و طال، بلکه به خون گرانبها چون خون بره ب یفان

 

 بودن پاک* 

 نجات* 

 .شد ایما اح یخدا با خون عیسیِ خداوند در زندگ ییپاک شده و پارسا ما

۸:۵-۹ لنک م تباث ام رد ار دوخ تبحم ادخیدنک ا زایهکن ماگنهی دوب راکهانگ زونهام هکی،م سمیح  هار رد انیروم

 .افتی میاو از غضب نجات خواه لهیبوس م،یاالن که به خون او عادل شمرده شد شتریما مرد. پس چقدر ب

و با  میکرد دایم خدا نجات پما شد، از خش نیکه عیسیِ خداوند جانش یکامل خدا برآورده شد و زمان عدالت

 .،مجازات مرگ ما را تحمل کرد بیصل یخون خود بر رو ختنیر
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 اتی،ح گریبار د کی میتوان یخدا در آن وجود دارد،م اتیشده عیسیِ خداوند که ح ختهیخون ر دریافتبا  فقط

 .میخدا را در خودمان داشته باش

 د،یو خون او را ننوش دیاگر جسد پسرانسان را نخور میگویبه شما م نیآم نیآم»گفت:  شانیبد یسیع ۵3:6 وحنای

 .دیندار اتیدر خودح

 * شراکت

 .شود ایخدا در ما اح اتیح گریخواهد باد تا بار د نیما از ب یعیسیِ خداوند تمام اثرات گناه را بر زندگ خون

 

و خون پسر او  میشراکت دار رگیکدیچنانکه او در نور است، با  م،یینمایاگر در نور سلوک م لکن ۷:۱ وحنایاول 

 .سازدیما را از هر گناه پاک م حیمس یسیع

 

 دیخر باز* 

 .خون اوست قیو بخشش ما کامال از طر دیخر باز

۱3:۱-۱4 و ناهر تملظ تردق زا ار امی،هد و رد هک ،تخاس لقتنم دوخ تبحم رسپ توکلم هبی دفیه  دوخ انیکولس

 .میافتهایرا  شیآمرزش گناهان خو یعنی

بخشش و باز  یبرا ی،،راهشده عیسیِ خداوند ختهیخون ر قینجات خدا از طر هیو هد دیباز خر یقربان افتیدر بدون

 .انسان وجود ندارد دیخر

 .ستیخون، آمرزش ن ختنیوبدون ر شودیبه خون طاهر م زیهمهچ بیتقر عت،یبحسب شر و ۲۲:۹ انیعبران

 هیمرتبه فقط به مکان اقدس داخل شد و فد کیله ها، بلکه به خون خود، نه به خون بزها و گوسا و ۱۲:۹ انیعبران

 .افتیرا  یابد

 

 نقص دونب* 

 به خدمت قادر* 

 .میبه خدا خدمت کن میتا بتوان میشو ی،ما پاک م حیخون مس قیطر از

شما  ریضم د،ینبه خداگذرا بیعیرا ب شتنیخو یکه به روح ازل حیخون مس اده،یچند مرتبه ز ایآ پس ۱4:۹ انیعبران

 د؟ییزنده را خدمت نما یرا از اعمال مرده طاهرنخواهد ساخت تا خدا
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 جسارت داشتن* 

 ،انسان،ازبا خون عیسیِ خداوند نطوریرفت،هم  یکه آدم قبل از گناه کردن در حضور خدا بود و با او راه م همانطور

 .خدا قدم بزند با جسارت در حضور تواند یم افته،ی ییرها تیهرگونه گناه و محکوم

 میتا به مکان اقدس داخل شو میدار یریدل یسیبرادران، چونکه به خون ع یا پس ۱۹:۱۰ انیعبران

 

 آرامش داشتن*

 .است ریخون او امکان پذ قیاز طر یو آشت صلح

 ۱:۱۹-۲۰ زیار دب اضر ادخین مامت هک دادی رپی ا و ،دوش نکاس وا ردیهکن چهمه وا تطاسوبیز اب ار انیکولس

وخواه آنچه  نیاو خواه آنچه بر زم لهیبوس یآورد. بل دیرا پد یسالمت یو بیخودمصالحه دهد، چونکه به خون صل

 .در آسمان است

 

 یاصل تیبه موقع بازگشت* 

خدا به  اتیانسان،ح تازهتولد  قیجهت از طر نیرا مغلوب ساخت،به هم طانیخون عیسیِ خداوند بود که ش نیا

بود را نابود کند.به  دهیبه شباهت خود آفر قایرا که خدا دق یآمد که بدزدد،بکشد و انسان طانیش. بازگشت شیزندگ

خدا  دیبا برنامه بازخر ناتوان بود. شیبر زندگ طانیخدا را از دست داد.انسان در حمالت ش اتیگناه،انسان ح لهیوس

 .خود با خدا باز گردد یاصل رابطهو  تیخون پسر خود،انسان توانست به طور کامل به موقع ختنیر قیاز طر

 روزیغلبه کننده پ کی گریبود،توانست بار د یدیام در شکست و نا که یخون عیسیِ خداوند ،انسان، در حال قیطر از

 .باشد

 

 محافظت پوشش* 

 یتا پوشش دیپاش یرحمت خدا م یگرفت و آن را بر صندل یرا م یخون بره قربان قیکه کاهن در عهد عت همانطور

 .است تیبشر دیبازخر یبرا یو خون بره پوشش مانیکفاره گناهان مردم باشد،امروز هم ا یبرا

 

 یروزیپ* 

 .میهست روزیپ ،ماخون عیسیِ خداوند قیطر از
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 :مییبا جسارت بگو میتوان یمان،میاطاعت خدا و با ا م،دریدار یکه در بخشش قدم برم همانطور

 !تمهس خداوند حِیمس در پوشش خونِ طان،منیش

 .من در پوشش خون عیسیِ خداوند است ییو دارا خانواده

 .یمغلوب شده ا خداوند حِیمسبا خون  طان،تویش

 .یمرا لمس کن یتوان یخاطر خون عیسیِ خداوند ،تو نم به

 میمندان باشروزیبا خون عیسیِ خداوند پ میتوان یم زیغلبه کرد،ما ن طانیکه عیسیِ خداوند با خون خود بر ش همانطور

 .تواند کار کند یما نم هیعل یسالح چیمحافظت خون او،ه لهی.به وس

 .بوساطت خون بره و کالم شهادت خود براو غالب آمدند و جان خود را دوست نداشتند شانیوا ۱۱:۱۲ مکاشفه

 .با خون عیسیِ خداوند مغلوب شده بود طانیش

 

 دیشده اند داده شده است.با کل دیاو باز خر خون قیاز طر که یاقتدار خون عیسیِ خداوند به تک تک کسان دیکل

 .ما شکست خواهد خورد یهمچنان در زندگ طانیو ش میمندان هست روزیقدرتمند خون او،ما پ

 

 است یروزیپ یغلبه برا دیکل کی-خدا کالم

 

 روح ریشمش

کالم   ۱۷:6ودش یم فیتوص"روح که کالم خداست ریشمش"در نبرد به عنوان  یروزیپ یما برا ان،سالحیافسس در

ندارد.هر  یدفاع چیدر مقابلش ه طانیکه ش شود یم لیقدرتمند تبد یبه سالح دیآ یم رونیاز دهان ما ب یخدا وقت

 .کرد میواهغلبه خ طانیمان بر ش یزندگ م،درییچه کالم خدا را با اقتدار بگو

 .بوساطت خون بره و کالم شهادت خود براو غالب آمدند شانیوا ۱۱:۱۲a مکاشفه
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 در شهادت کالم

 یاست که ما م یزیترجمه شود.شهادت ما همان چ "کلمه در شهادت"تر به قیدق تواندیم"کلمه شهادت آنها"

و شروع به جسارت صحبت کردن  میکن یخود را متوقف م یترس ها ایصحبت از مشکل،افکار  ی. وقتمییگو

 .میشو یروزمند میپ زی.آنگاه ما ن میکنیم دیگو یما چه م تیکالم خدا در باره وضع نکهیدرباره ا

 

 آورد یم یروزیپ کالم

 کی نی.سپس امیو بر آن تعمق کن میاست که کالم را بخوان د،الزمیایب رونیکالم خدا مداوم از دهان ما ب نکهیا یبرا

 .ما خواهد شد یدار در زندگ شهیو ر قیعم مانیا

 ۱3:۲-۱4 ای م امش هب ،ناردپیونیمس زیار وا م تسا ادتبازا هک اریسانشیدا .ی مامش هب ،ناناوجی ونیمس وحنایاول 

 رایپدران، به شما نوشتم ز ی. ادیشناسیکه پدر را م رایبچهها به شما نوشتم ز ی. ادیغالب شدها ریاز آنجا که بر شر

اساکن است و کالم خدا در شم دیجوانان، به شما نوشتم از آن جهت که توانا هست ی. ادیشناسیاو را که ازابتداست م

 .دیافتهایغلبه  ریوبر شر

 

که کالم خدا را در خود ساکن داشتند.همانطور که آنها با  رایبوده اند ز روزیکه پ شود یمردان جوان گفته م نیا

 .غلبه کرده بودند ریکه خدا به آنها داده بود، بر شر یجسارت اقتدار و سلطه ا
 

 .دیکه کالم خداست بردارروح را  ریخود نجات وشمش و 6:۱۷ انیافسس

 

 روح در کالم خدا ریشمش

۱3:۱۹-۱6 اهماجوی  ار وا مان و دراد ربرد دولآ نوخ«ادخ هملک »میدنناوخاهرکشل و .یی  ،دننامسآرد هک مکاشفه

تا به آن  دیآیم رونیب زیت یری. و از دهانش شمشآمدندیو پاک ملبس از عقب او م دیو به کتان سف دیسف یبر اسبها

قادرمطلق را  یغضب و خشم خدا رخواهد نمودو او چرخشت خم یحکمران نیآهن یا را بزندو آنها را به عصاامته

 .«پادشاه پادشاهان ورباالرباب» یعنیمرقوم است  ی. و بر لباس وران او نامافشردیخود م یپا ریز
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 کالم گفتن

 نیا انیچگونه با ب داند یر را درک کرده و ماست که اقتدا یمرد مانینمونه ا نیگفت بزرگتر عیسیِ خداوند

 .کند یکالم،آنرا عمل

۸:۸-۱۰ یشابزوی  :تفگ باوج رد«لا ،ادنوادخیق ن نآیما ز هکیفقسر آ نمیینخس طقف هکلب .ی  مداخ و وگب یمت

 میوگ یکیدست خود دارم؛ چون به  ریرا ز انیهستم و سپاه رحکمیز یمرد زیکه من ن رای. زافتیمن صحت خواهد 

متعجب  د،یسخن را شن نیچون ا یسیع.« کندیو به غالم خود فالن کار را بکن، م دیآیم ا،یب یگریو به د رودیبرو، م

 .افتهامیهم ن لیدر اسرائ یمانیا نیکه چن میگویبه شما م نهیهرآ»شده، به همراهان خود گفت: 

 کالم دییتا

  .شود یم دییتا معجزاتو آیات خدا با  کالم

آسمان مرتفع شده، بهدست راست خدا  یسخن گفته بود، به سو شانیخداوند بعد از آنکه به ا و ۱۹:۱6 مرقس

 .بنشست

 کلمه است یسیع

 .کلمه خداست یسیع یاصل اسم

 .خوانندیم« کلمه خدا»خون آلود دربر دارد و نام او را  یوجامها ۱3:۱۹ مکاشفه

 .وکلمه خدا بود ابتدا کلمه بود و کلمه نزد خدا بود در ۱:۱ وحنای

 

 .شود یباطل نم کالم

 .کند یم انیب اءیاشع قیکالم پر قدرتش را از طر خدا

نخواهدبرگشت بلکه آنچه را که  ثمریکالم من که از دهانم صادر گردد خواهد بود. نزد من ب همچنان ۵۵:۱۱ ایاشع

 .دیآنچه آن را فرستادم کامران خواهدگرد یخواستم بجا خواهدآورد و برا

 

 .کرد انیداود ب قیقدرت شفا بخشش را از طر خدا

 .دیرهان شانیا یرا از هالکتها شانیو ا دیرا شفا بخش شانیخود را فرستاده، ا کالم ۲۰: ۱۰۷ ریمزام

 وعدهموثر است.کالم خدا به ما  کند یم خشنودکه خدا را  ییدر انجام کارها مییگو یکه با اقتدار مرا  یکالم

 .دهد یسعادت م
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 کنند یق مخل کلمات

 .قدرت خلق کردن دارند کلمات

 یزهایازچ یدنید یزهایآنکه چ یحت د،یکه عالمها به کلمه خدامرتب گرد میدهایفهم مانیا به 3:۱۱ انیعبران

 .ساخته شد یدنیناد

 اقتدار دارند کلمات

 .گفت یکالم را با اقتدار م عیسیِ خداوند

 نیچه سخن است که ا نیا»را مخاطب ساخته، گفتند:  گریدکیگشت و  یمستول شانیبر همه ا رتیح پس 36:4 لوقا

 «!ندیآیم رونیو ب کندیرا امر م دیشخص با قدرت و قوت، ارواح پل

 

 رونیکلمه ب-درون کلمه

را  یروزی،پ امدهین رونیقرار نگرفته و کالم از دهانمان ب تیدر آن موقع کهیتا زمان م،امایاست که کالم را بشناس خوب

 .بیان می کردکالم را با اقتدار و قدرت  عیسیِ خداوند .دکر میکسب نخواه

 خدا هیشب یمانیا

 دارد مانیکالم ا به* 

 دیگو یرا م کالم* 

  کند یکه کالم معجزه م ندیبیم* 

 .تواند شکست بخورد یکالم خدا نم دیکل میما همچنان با اقتدار و سلطه صحبت کن اگر

را و  شیسایبه ما ،کل عیسیِ خداوند م،یعمل کن میخلق شده ا نیزم یرو شیکه برا یدر تسلط میما بتوان نکهیا یبرا

را  م،خودمانیکن یها را کشف م دیکل نیاستفاده ا یرا داد.همانطور که چگونگ یجنگ روحان یاقتدار برا یدهایکل

 مید باشکه عیسیِ خداوند قبال از ما خواسته بو یی.خودمان را درجادید میخواه یبر مشکالت زندگ یروزیدر پ

 .میابیم

 

 میهست مافوق پیروزمندانیم ما

 میمندان هست روزیدر نام او پ ما
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 درس دهم دوره کردن یبرا هایی پرسش

 

 ؟موثر است اریو ارواح او بس طانیش یکه چرا خون عیسیِ خداوند در حمله ها دیده حیتوض( ۱

 

 

 

 

 

 

 ؟دیداده بزن یروزیتان پ یشخص یگکالم خدا به شما در زند انیچطور ب نکهیدر مورد ا یمثال( ۲

 

 

 

 

 

 کرد؟ دیحفظ خواه یروحان یجنگ ها یرا به عنوان اسلحه برا ییچه نوشته ها( 3
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 درس یازدهم

 یِ خداوندسینام ع
  

 یروزیبه پ دنیرس دیکل-عیسیِ خداوند  نام 

 

در آن اسم سخن  ی.وقتمییگویسخن م خداوندعیسیِ اقتدار  م،بایبریرا به کار م عیسیِ خداوندما نام  یوقت

حق را داده  نی.او به ما ادیگویسخن م تیو با آن موقع ستادهیا عیسیِ خداوند ییکه گو میرا دار ریتاث م،همانییگویم

 .میتا از نام او استفاده کن

 

 .کنند یرا باور دارند دنبال م نام ها نیرا که ا یکسان ،معجزات 

 .معتقدند عیسیِ خداوندهستند که به نام  یبه دنبال کسان معجزات 

 ۱۵:۱6-۱۸ سپ دبیناش  :تفگ«ورب ملاع مامت ردید مجویع لاخیق جنا هب اریل نک هظعومیدا هکره .ینام مرقس

خواهد  ماندارانیهمراه ا اتیآ نیبر او حکم خواهد شد. و ا اوردین مانیو اما هرکه ا ابدینجات  ابدی دیآورده، تعم

 یرا بردارند و اگر زهر قاتل رهاتازه حرف زنند و ما یکنند و به زبانها رونیرا ب وهایمن د بود که به نام

 «.افتیگذارند شفا خواهند  ضانینرساند و هرگاه دستها بر مر شانیبد یبخورندضرر

 

که  ینقطه گذار نیبا آن نوشته شده بود وجود نداشت.ا دیکه عهد جد یزبان یعنی، یونانیدر زبان  ینقطه گذار چیه

 .با قضاوت خودشان گذاشته شده است ن،مطابقیمترجم لهیبه وس مینیبیم لیدر انج

 

تازه حرف  یکنند و به زبانها رونیرا ب وهایخواهد بود که به نام من د ماندارانیهمراه ا اتیآ نیا و ۱۷:۱6 مرقس

 زنند

 .دارند خواهد بود مانیبه نام من ا که یبا کسان اتیآ نیا و .ترجمه شده است یقیمتن به طور کامال دق نیا

را  میدارخداوند  حیمسعیسیِ در نام  که یاقتدار یستیداشتن به نام او مهم است.ما با مانیگفت که ا عیسیِ خداوند

 .میبکار ببر خداوند  حِیمس یسیبا نام ع مانیاقتدار را با شجاعت در ا نیا دیو با میدرک کن
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کرد  میخواه رونیرا ب ریشر م،ارواحیکن یو اعمال م انیرا ب عیسیِ خداوندن، نام باورما که با شجاعت و یهنگام

 .رندیگ یو آنها شفا م میگذار یم مارانیب یستانمان را رود

 

 یحق عال کی

بلند سخن  یبا صدا یجرات بردن نام خدا را نداشت.وقت یکس حت چی،ه بیصل یبر رو عیسیِ خداونداز کار  قبل

 .شدندیجا قرار گرفته و به کاهن اعظم شناخته م نیآمدند.آنها در داخل مقدس تر یدس به نظر ممق اریگفتند،بس یم

 .کم شمرده شود دیبود و هرگز نبا یعال ازیامت کی،حق استفاده از نامش را داد، ماندارانیبه ا عیسیِ خداوند یوقت

 

 اقتدارش را آزاد کرد عیسیِ خداوند

 پسر خدا بود، یسیع نکهیا یبرا

 .اقتدار را در آسمان دارا بود تمام* 

به من داده  نیقدرت در آسمان و بر زم یتمام»خطاب کرده، گفت:  شانیآمده، بد شیپ یسیع پس  ۱۸:۲۸ یمت

 .شده است

او  اراتیو از اخت ستادهیاو ا یما در جا یی.گوشود یبه اتفاق آزاد م بیو قدرت قر روین کیم،یبر ینام او را م یوقت

 .مینک یاستفاده م

 یمدافع لیوک قدرت

،او  یاعتماد خود را به کنترل ما درآورد.از نظر حقوق تیحق استفاده از نامش را به ما داد،او نها عیسیِ خداوند یوقت

حق  نیاست که به شخص ا یسند حقوق کیما ، وکالت  ییقضا ستمیس در .میبه ما وکالت داد تا از نام او استفاده کن

را در نام آن موکل  یکه به او وکالت داده شده،قرارداد یآن شخص یاستفاده کند.وقت یگریتا از نام د دهد یرا م

را دارد که  یقانون ریهمان تاث کند،درست یم مهینسخه از وکالت را به آن قراداد ضم کیو  کند یخود امضا م

 .شخص خود آنرا امضا کرده است ییگو

 

 از خدا دنیشن

 .کرد یاز پدر خود عمل م یندگیبود،او به نما نیزم نیا یبر رومشغول خدمت  عیسیِ خداوند کهیوقت
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بدو نشان  نیو اعمال بزرگتر از ا دینمایبدو م کندیو هرآنچه خود م داردیکه پدر پسر را دوست م رایز ۱:۵ وحنای

 .دییخواهد داد تا شما تعجب نما

از  دنیشن یقبل از صرف زمان برا.میاز پسر عمل کن یندگیبه نما دیم،بایکنیخدمت م نیکه ما در زم اکنون

 .میخود استفاده کن یتحقق خواسته ها یرا برا عیسیِ خداوندنام  دیخدا،نبا

 

 نام هودهیب استفاده

نخست متوجه اراده خداوند  نکهیخودمان بدون ا یتحقق خواسته ها یبرا حیاستفاده از نام مس یبرا تالش

 .از نام اوست هودهیب م،استفادهیباش

نخواهد  گناهیرا که نام او را به باطل برد، ب یکس راخداوندیخود را به باطل مبر، ز یخدا هوهی نام ۱۱:۵ هیتثن

 .شمرد

 باالتر از تمام نام ها ینام

 .است یباالتر از هر نام عیسیِ خداوند نام

۵:۲-۱۱ سپ مهین سم رد هک دشاب امش رد رکفیح عیسی نیز ب ،دوب ادخ تروص رد نوچ هک دوب ربارب ادخا انیپیفل

و درشباهت مردمان شد؛ و چون در شکل  رفتیکرده، صورت غالم را پذ یخود راخال کنینشمرد، ل متیبودن را غن

او  زیجهت خدا ن نی. از ادیدگر عیمط بیرا فروتن ساخت و تا به موت بلکه تا به موت صل شتنیشد، خو افتیانسان 

از آنچه در  ییهر زانو یسی. تا به نام عدینامها است، بدو بخش عیرا که فوق از جم یسرافراز نمود و نام تیرا بغا

 یدخدایتمج یخداوند است برا ح،یمس یسیاقرار کندکه ع یاست خم شود، و هر زبان نیزم ریوز نیآسمان و بر زم

 .پدر

 

 .نام دارد کی یریقدرت شر هر* 

 .اسم دارد کی یشخص هر* 

 .اسم دارد یو مرض یماریب هر* 

 .اسم دارد طانیرنامه شب هر* 

 .کنند یفرار م ریشر یها شود،قدرت یبرده م عیسیِ خداوندنام  یوقت* 

 .کنند میتعظ دیها با یماریب ریو سا شود،سرطان یبرده م عیسیِ خداوندنام  که یهنگام* 
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 .شکست خورده اند طانیش یها هدف شود، یبرده م عیسیِ خداوندنام  یوقت* 

 .شودیم یسیع یخداوند میتسل ییزانو شود،هر یبرده م مانینام او با ا یاست.وقت یر از هر نامباالت عیسیِ خداوند نام

 

 .شوند ینام م میتسل ریشر ارواح

 .شوند مینام تسل نیبه ا دیو با دانندیرا م عیسیِ خداوندقدرت نام  ریشر ارواح

۱۷:۱۰, ۱۹ سپ مرخ اب رفن داتفه نآی  :دنتفگ هتشگرب«ای دنوادخد ،یاهو مام تعاطا وت مسا هب مهی .دننک » لوقا

به شما ضرر هرگزنخواهد  یزیو چ دیکن مالیقوت دشمن را پا یکه ماران و عقربها و تمام بخشمیشما راقوت م نکیا

 .دیرسان

به من داده  نیقدرت در آسمان و بر زم یتمام»خطاب کرده، گفت:  شانیآمده، بد شیپ یسیع پس ۱۸:۲۸ یمت

 .شده است

 .میاو را دار اراتی،ما اخت عیسیِ خداوندداده شده است و با استفاده از نام  عیسیِ خداوندبه  اراتیاخت تمام

 

 داشتن به نام مانیا

 .میاوریب مانیا عیسیِ خداوندما فرمان داده شده است که به نام  به

چنانکه به ما  م،ییرا محبت نما گریدکیو  میآور مانیا حیمس یسیاست حکم او که به اسم پسر اوع نیا و ۲۲:3 وحنای۱

 .امر فرمود

  .میداشته باش مانیا عیسیِ خداوندبه  دیجاودانه با یزندگ یبرا

االن بر او حکم شده است، بجهت آنکه  اوردین مانیآرد، بر او حکم نشود؛ اما هرکه ا مانیبه او ا آنکه ۱۸:3 وحنای

 .اوردهین مانیخدا ا گانهیبه اسم پسر 

آورده به اسم او  مانیو پسرخدا است و تا ا حیمس ،یسیکه ع دیآور مانیقدرنوشته شد تا ا نیا کنیل  3۱:۲۰ وحنای

 .دیابی اتیح

 .میدار مانیبه نام او ا رایز میکامل از نجاتمان داشته باش نانیاطم میتوان یم ما

و تا به اسم  دیدار یجاودان اتیحکه  دیتا بدان دیآوردها مانیرا نوشتم به شما که به اسم خدا ا نیا ۱3:۵ وحنای۱

 .دیاوریب مانیپسر خدا ا
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 دینام او بخواه در

 .میداده شده که در نام او بطلب میما تعل به

۱۲:۱4-۱4 مآین مآین مامش هبی وگیم ا نم هب هکرهینام اهراک ،درآیی م نم هک اریمنک ن وایز  و درک دهاوخ وحنای

بهجا خواهم  دیرا که به اسم من سوال کن یزیو هر چ. »رومیه من نزد پدر مک رایکرد، ز زخواهدین نهایبزرگتر از ا

 .بهجا خواهم آورد امن آن ر دیبه اسم من طلب کن یزی. اگرچابدیآورد تا پدر در پسر جالل 

هرآنچه کنند.به آنها گفت  یرویداد تا از نام او پ میخود تعل روانیبه پدر خود بود، به پ متیدر حال عز یسیع یوقت

 .ابدیانجام خواهد داد،تا پدر در پسر جالل ب شانیبخواهند برا

 وهیو م دیآور وهیو م دیو شما را مقرر کردم تا شما برو دمیبلکه من شما رابرگز د،یدیمرا برنگز شما ۱6:۱۵ وحنای

 .به شما عطا کند دیشما بماند تا هرچه از پدر به اسم من طلب کن

 

۲3:۱6-۲4 و  نآ ردچزوریزی هاوخن لاوس نم زاید مآ .درکین مآین م امش هبیوگیم  هب ردپ زا هچنآره هک وحنای

شما  یو خوش دیابیتا ب دیبطلب د،یطلب نکرد یزیبه شما عطا خواهد کرد. تا کنون به اسم من چ دیاسم من طلب کن

 .کامل گردد

 میبخواه یسیکه در نام ع میگرفته ا میتعل

 

 دینجام دهرا در نام او ا یکار هر

 !یفوق العاده ا ازی.چه امتمیانجام ده عیسیِ خداوندتمام کارها را در نام  دیبا ما

 .دیاو شکر کن لهیپدر را بوس یوخدا دیخداوند بکن یسیدرقول و فعل، همه را به نام ع دیآنچه کن و ۱۷:3 انیکولس

 میتوانیکار م نیباشد.با ا ی،کار مناسب میدهیم انجام عیسیِ خداوندکه در نام  یکه کار میریدر نظر بگ نیهمچن دیبا ما

 .میرا متحول کن مانیراه زندگ

 

 استفاده کردند عیسیِ خداونداز نام  رسوالن

 

معجزه  جیاستفاده کردند و نتا عیسیِ خداونددر کتاب اعمال رسوالن،با جسارت از نام  هیاول ماندارانیو ا رسوالن

 .کردند افتیدر ییآسا
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 در نام او قدرت
  

۱:3-۱۰ و  و سرطپ ،زامن تقو ،مهن تعاس ردیانحو ه هب مه ابیلک میدنتفردرم هاگان .ی  دازردام گنل هک ار اعمال

صدقه بخواهد.  کلیگذاشتند تا از روندگان به ه ینام داردم لیکه جم کلیکه او را هرروزه بر آن در ه بردندیبود م

 یبر و وحنایخواست. اما پطرس با  دقهداخل شوند، ص کلیهبه  خواهندیکه م دیراد وحنایآن شخص چون پطرس و 

. آنگاه پطرس ردیبگ یزیچ شانینظرافکنده، منتظر بود که از ا شانیپس بر ا« به ما بنگر.»گفت:  سته،ینگر کین

و دست « و بخرام! زیبرخ یناصر حیمس یسی. به نام عدهمیاماآنچه دارم به تو م ست،یمرا طال و نقره ن»گفت: 

 شانیو با ا دیوخرام ستادیاو قوت گرفت و برجسته با یو ساقها هایکه در ساعت پا دیزانیراگرفته او را برخراستش 

خوانان  حیقوم او را خرامان و خدا راتسب عیشد. و جم کلیداخل ه انیوخدا را حمدگو زکنانیخرامان و جست و خ

امر که بر او  نیا بهسبب نشست،یجهت صدقه مب کلیه لی. و چون او را شناختند که همان است که به در جمدندید

 .دندیگرد ریواقع شد، متعجب و متح

 

 در نام او مانیا

 .داد حیتوض مانیبا ا را را بکار بردن نام او عیسیِ خداونداستفاده کردن از نام  دی،کل پطرس

کار تعجب  نیچرا از ا ،یلیمردان اسرائ یا»پطرس ملتفت شده، بدان جماعت خطاب کرد که  آنگاه ۱۲:3 اعمال

 م؟یشخص را خرامان ساخت نیخود ا یبه قوت و تقوا ایکه گو دیو چرا بر ما چشم دوختها دیدار

 

آن  یاست. بل دهیقوت بخش دیشناسیو م دینیبیشخص را که م نیبه اسم او، اسم او ا مانیبهسبب ا و ۱6:3 اعمال

 .صحت کامل داده است نیاهمه شما  یرو شیکس را پ نیاوست ا لهیکه به وس یمانیا

 

 در نام او شفا

شدند که  دیتهد یرهبران مذهب یشب به زندان رفته و از سو کیشده ،  ریبه خاطر شفا دادن دستگ وحنایو  پطرس

 :پاسخ داد نگونهیرا نبرند.پطرس با شجاعت به سوال آنها در موردشفا ا عیسیِ خداوندنام  گرید

و خدا  دیکه شما مصلوب کرد یناصر حیمس یسیرا معلوم باد که به نام ع لیسرائشما و تمام قوم ا عیجم ۱۰:4 اعمال

 .است ستادهیکس به حضور شما تندرست ا نیدر او ا د،یزانیاو را از مردگان برخ
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 در نام او نجات

 .دیار نفر رسبه پنج هز ماندارانی،تعداد ا عیسیِ خداونددر نام  وحنایپطرس و  لهیشفا دادن مرد مفلوج به وس جهینت در

 .دیبه پنج هزاررس بیقر شانیآوردند و عدد ا مانیا دندیکه کالم را شن یاز آنان یاریبس اما 4:4 اعمال

 .است یسیما در نام قدرتمند ع یگرانبها نجات

ما  دیآسمان به مردم عطانشده که بدان با ریز گرید یکه اسم رایز ستیاو نجات ن رازیغ چکسیدر ه و 4:۱۲ اعمال

 «.میابینجات 

 مردم از نام او ترس

 .را نبرند عیسیِ خداوندنام  گریکردند که د دیرا تهد وحنایپطرس و  یمذهب رهبران

اسم را به  نیا چکسیبا ه گریکه د میکن دیرا سخت تهد شانیا ابد،ین وعیقوم ش انیدر م شتریتا ب کنیل ۱۷:4 اعمال

 «.اورندیزبان ن

 در نام او شجاعت

 .آمد وحنایعت بر پطرس و آن لحظه روح شجا در

۲۹:4-3۰ و ا نلاای دهت هب ،دنوادخیتاد ایناش لد هب ات امرف اطع ار دوخ ناملاغ و نک رظنیری  ملاک هب مامت اعمال

و معجزات به نام بنده قدوس خود  اتیکردن آ یبه دراز کردن دست خود، بجهت شفادادن و جار ند،یتو سخن گو

 «.یسیع

 ا موعظه کردنام او ر پسیلیف

آوردند، مردان و زنان  مانیا داد،یم حیمس یسیکه به ملکوت خدا و نام ع لپسیچون به بشارت ف کنیل ۱۲:۸ اعمال

 .افتندی دیتعم

 شده به خاطر نام ریدستگ

 .فرستاده شده بود بردندیرا م عیسیِ خداوندکه نام  ییآنها یریدستگ یبرا پولس

 «.کهنه قدرت دارد که هرکه نام تو را بخواند، او را حبس کند یاز روسا زین نجایدر ا و ۱4:۹ اعمال

 بردن نام او یشده برا انتخاب

 .را به سراسر جهان ببرد عیسیِ خداونداز طرف خدا انتخاب شده بود تا نام  پولس

 یبن و نیامتها و سالط شیمن است تا نام مرا پ دهیکه او ظرف برگز رایبرو ز»را گفت:  یو خداوند ۱۵:۹ اعمال

 .ببرد لیاسرائ
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 موعظه کرد عیسیِ خداوندترس در نام  بدون

 دهیکرد که چگونه خداوند را در راه د تیحکا شانیا یاو را گرفته، به نزد رسوالن برد و برا برنابا اما ۲۷:۹ اعمال

 .نمود یموعظه م یریبه دل یسیوبدو تکلم کرده و چطور در دمشق به نام ع

 

 به واسطه نام یآزاد

 میفرمایتو را م»پولس دلتنگ شده، برگشت و به روح گفت:  کرد،یم اریبس یکار را روزها نیچون ا و ۱۸:۱6 اعمال

 .شد رونیکه در ساعت از او ب.« ایب رونیدختر ب نیازا حیمس یسیبه نام ع

 

 نام او یبرا یعال افتخار

 ۱۷:۱۹-۱۸ نوچ این مج رب هعقاویع یدوهینا  وینانوینا  سسفا نکاسدرگ روهشمی،د ا همه رب فوخیناش اعمال

آورده بودند آمدند و به اعمال  مانیکه ا یاز آنان یاری. و بسداشتندیرا مکرم م یسیگشته، نام خداوند ع یطار

 .نمودند یخود اعتراف کرده، آنها رافاش م

 

 عیسیِ خداوندو نشانه ها در نام  اتیآ
 

عیسیِ اسم  یاز قدرت عال مانیبا جسارت گام برداشته وبا ا دیم،بایکن یبه خدا گوش داده و از او اطاعت م یوقت

و نشانه هارا تجربه  اتیروزانه و در خدمتمان آ یزندگ م،دریدهیکار را انجام م نیا ی.وقتمیاستفاده کن خداوند

 .کرد میخواه

۲۹:4-3۱ و ا نلاای دهت هب ،دنوادخیتاد ایناش مرف اطع ار دوخ ناملاغ و نک رظنلد هب ات ایری  ملاک هب مامت اعمال

و معجزات به نام بنده قدوس خود  اتیکردن آ یبه دراز کردن دست خود، بجهت شفادادن و جار ند،یتو سخن گو

و همه به روحالقدس پر شده،  مدکه درآن جمع بودند به حرکت آ یدعا کرده بودند، مکان شانیو چون ا.« یسیع

 .گفتندیم یریکالم خدا را به دل

خدا تکان  یخود را با حضور عال یایدن زین م،مایده یادامه م حیکه ما به استفاده از اقتدار و قدرت نام مس همانطور

 ماندارانیمانند ا زیما ن یوقت .شود یم افتی عیسیِ خداونددر نام قدرتمند  یحیمس یزندگ یروزیپ دیداد.کل میخواه

شده است  فیکه در کتاب اعمال توص یبا همان قدرت میتوان یم،میکن یمبا اقتدار استفاده  عیسیِ خداونداز نام  هیاول

 .میقدم بردار
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 درس دهم دوره کردن یبرا هایی پرسش

 

 ؟.دیبزن کنند یاستفاده م عیسیِ خداوندرسوالن از نام  که یدو مثال از کتاب اعمال در حال( ۱

 

 

 

 

 ست؟یاست ،چ یمدافع لیدرت وکمانند ق عیسیِ خداوندنام  مییگو یم نکهیمنظورمان از ا( ۲

 

 

 

 

 

 یبرا عیسیِ خداونداز نام  دیبرنامه دار دیکه هم اکنون روبرو هست تانیاز زندگ یدر چه چالش( 3

 ؟دیسیحاال بنو نیخود را هم اناتی.بدیاستفاده کن یروزیپ
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 درس دوازدهم

 یروحان روزیجنگ پ

 نبرد یبرا مجهز
 

 یاله قدرت

 یروزیپ ی.ما مجهز شده برامیشناس یقدرتمند خود را م یو اقتدار و سالح ها میکنیرا درک م یمناقشه ابد اکنون

 : نوشت پولس.میقدرتمند در جنگ هست

 انهدام قلعهها، یبلکه نزد خدا قادر است برا ستین یاسلحه جنگ ما جسمان رایز ۱۰:4 انیقرنت۲

دانند  یکه نم راینگ شوند.آنها اقتدار خود را درک نکرده اند زمکاشفه وارد ج نیکرده اند بدون ا یسع یاریبس

 .که هستند یسیدرع

 

و  طانیشده است.آنها مشغول ش لیدشمن قدرتمند تبد کیو مداوم با  دیمبارزه شد کیبه  یآنها،جنگ روحان یبرا

و ارواح او به نظرشان  انطیش شود،همانقدریجلب م ریو ارواح شر طانیتوجه شان به ش شتریارواح او شده اند.هرچه ب

 .رسدیبزرگتر به نظر م

 شکست خورده دشمن

 .دهدیاز سرنوشت او به ما م یروشن ری.او تصودیگویم طانیش ندهیاز آ ینب اءیاشع

۱۵:۱4-۱۷ نکل واه هبیه اهلفسا هبی هاوخ دورف هرفحی نانآ .دشی ب ار وت هکیدنن  وترد و هتخود مشچ وت رب ایاشع

که ربع مسکون  ساخت؟یآن مرداست که جهان را متزلزل و ممالک را مرتعش م نیا ایآ»هند گفت: تامل نموده، خوا

 «کرد؟ یرها نم شانیا یخودرا به خانه ها رانیو اس ساختیرا منهدم م شیشهرها و نمودیم رانیرا و

.آنها با تعجب شوندیم هریشده است خ ریشکست خورده و تحق دانهیام شده و نا دهینام طانیشخص که ش نیبه ا مردم

.آنها نندیب یم یینگاه خواهندکرد.آنها اورا در ننگ و رسوا کردندیبزرگ و قدرتمند تصور م اریکه او را بس نیبه ا

به او  آنها.دادند یبزرگ جلوه م اریکه همه او را بس است یهمان مرد نیا ایهمان مرد است؟آ نیا ایآ دیخواهند پرس

خواهند شد.آنها با اهانت به او نگاه خواهند کرد.او را کامال شکست خورده  رهیخ شده است دهیکش یکه به پوچ

 .دیخواهند د



 

116 
 

مشغول  یسی. دائما با عمیستیروبرو ن طانیبا ش گریم،دیهست یسیدر ع یکه چه کس شود یما مکاشفه م یبرا یوقت

ح،فلج و کامال شرمنده شده رساند.او خلع سال یاو را به پوچ یسیدشمن شکست خورده است.ع کی طانیش.میهست

 .است

 شده دهیکش یپوچ به
 

  را تباه سازد سیابل یعنیموت، صاحب قدرت موت  بوساطت ۲:۱4 انیعبران

 .داده شده است طانیاز تمام قدرت ش شتری.به ما بمیندار یضرر چیو ارواح او ه طانیدر برخورد با ش ما

از  یتیدر موقع دی.ما بامیشو روزیکه قرار است پ میوارد شو یانمیخاطر و ا نانیبا اطم دیم،بایشو یوارد جنگ م یوقت

 ینم یزیدشمن قدرتمند را برنامه ر کیبا دیجنگ شد کی.ما می،وارد جنگ شو میکه هست یسیدر ع نکهیدانش ا

قبال شکست  طانیکه ش میده یرا نشان م قتیحق نیا رایز مینشاط آور هست یروزی.در عوض،ما به دنبال پمیکن

 .ستخورده ا

 ستین یمساله مهم طانیش* 

 است یسیمهم ع مساله* 

 میدر نام او هست یقادر به انجام هرکار ما* 

 

 .بخشدیم تیکه مرا تقو حیرا دارم در مس زیهرچ قوت ۱3:4 انیپیفل

 

 یروزیپ یها برا قدم

 

کامال با اراده  دیما با.ستیخودخواهانه ما ن یتحقق خواسته ها یبرا"یاسباب باز" کی ماندارایا کیو اقتدار  قدرت

 .میخدا هماهنگ باش

 به گناه اعتراف

توبه و اعتراف به گناهانمان کرده و بخشش او را  دیبا م،ابتدایباش روزیمان پ یروحان یقرار است در جنگ ها اگر

 .را به ما گفت نکاریانجام ا یرسول چگونگ یوحنای.میکن افتیدر
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پاک  یو ما را از هر ناراست امرزدیو عادل است تا گناهان ما را ب نیاو ام م،یبه گناهان خود اعتراف کن اگر ۹:۱ وحنای۱

 .سازد

 کردن میتقد

 .میبه عنوان خداوندمون کن یسیع میرا به طور صد در صد تقد مانیها یزندگ دیبا ما

۱:۱۲-۲ اذهل ای اهتمحر هب ار امش نارداربی م اعدتسا ادخیمنک اهندب هکی نابرقار دوخی  سدقم هدنز انیروم

ذهن خود صورت  یبلکه به تازگ دیجهان مشو نیکه عبادت معقول شما است. و همشکل ا دیخدا بگذران دهیپسند

 .ستیچ اکامل خد دهیپسند یکویکه اراده ن دیکن افتیتا شما در دیده لیخود راتبد

 

 ایاز دن ییجدا

 . میجدا کن ایدر امور دن رشدنیخود را از درگ دیبا ما

 .دیساخت بجو یآنکه او را سپاه تیسازد تا رضا یخود را در امور روزگار گرفتارنم یسپاه چیه 4:۲ ائوسموتیت۲

 

 مانیگذاشتن خواسته ها کنار

 ی؛تنها کار مییبگو دیبا یسیمانند ع زی.ما نمیشو تیخود را کنار گذاشته و توسط روح خدا هدا یخواسته ها دیبا ما

 .کنم یرا م دده یپدرم انجام م نمیب یرا که م

تواند کرد مگر  ینم چیکه پسر از خود ه میگویبه شما م نیآم نیآم»گفت:  شانیدر جواب ا یسیع آنگاه ۱۸:۵ وحنای

 .کندیم زیپسر ن نیهمچن کند،یکه آنچه او م رایکه پدر به عمل آرد، ز ندیآنچه ب

 .از اقتدار داده است یخاص یقلمرو ها یدار مانیبه هر ا خداوند

 

 و خانواده شان ج،فرزندانازدوا* 

 شانیها،شهر ها و ملت ها ،محلهیزندگ محل* 

 شوند یخدمت از سمت خدا فرستاده م یکجا برا به* 

 

که  خواهد ی. خداوند ممیرو ینم طانیکه دور از قلمرو اقتدار ماست به جنگ با دژ ش ییما در روح به جا غالبا

 .زندینگر ها را فرو برو س رندیبگ ادیمنطقه اقتدار خود را  ماندارانیا
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 دیپر محبتانه داشته باش نگرش
 

 .میمتکبر و خشن باش گرانیدر رفتارمان نسبت به د دیدر ارتش خداوند،نبا مانیعنوان مردان و زنان ا به

4:۱-۵ ادخی م رکش ار دوخیمنک پ ویهتسو اهاعد ردار وتی  دوخیدا میمروآ ا و تبحمرکذ هکنوچینام  ار وت مونیلیف

 ،یدار نیخداوندو به همه مقدس یسیکه به ع هامدیشن

 گرانیاما د میمتنفر طانی.ما از شمیادامه ده گرانیبه د دنیبه عشق ورز دیبا م،امایها خشن باش ویو د طانیبا ش دیبا ما

بلکه بر  دکننیدانمیتسلط پ گریکدیبر  ماندارانیکه ا میاقتدار خود را به خاطر بسپار دیبا شهیهم ما.میرا دوست دار

فکر  طانیدائما به جنگ با ش ستین م،قراریداریمردم قدم برم ریکه در محبت به خدا و سا همانطور.و ارواح او طانیش

 .میکن

 مصالحه بدون

خداوند - یبودن در زندگ یویو دن ، و بدون سازش با گناه میزن یبا خدا قدم م کیرابطه نزد کیدر  کهیحال در

 کتریبه ما هشدار خواهدداد.هر چه به خدا نزد یروحان یایهدا قیمقابله از طر یبرا یرا برا طانیش یراهکارها

 .بود میبودن آگاه تر خواه یویدن ایمصالحه با گناه  ب،یر،فریاز وجود شر م،همانقدریشو

نها مقاومت برابر آ د،دریبا آنها مقابله کن-کردند دایها راه پ وید ای طانی.اکر شمیبدوز یسینگاهمان را به ع دیبا ما

 یسی.سپس چشمان خود را به سمت عدیکن رونیرا ب ستیکه از خدا ن یو افکار و تصورات دیکن رونیرا ب د،آنهایکن

 .مییبستا یروزیپ یو اورا برا میبرگردان

وعطر معرفت خود را در  بردیدائم در موکب ظفر خود م ح،یشکر خدا راست که مارا در مس کنیل ۱4:۲ انیقرنت۲

 .کند یما ظاهرم هلیهرجا بوس

 وجود ندارد یروحان متخصص

 شیپ ایآن  شیرفتن پ ای یمتخصص روحان نیصدا کردن ا لهیبه وس ییو رها یخداوند ،جنگ روحان یپادشاه در

 .مقاومت کند طانیدر برابر ش دیبا یمانداریرسول نوشت,هر ا عقوبی.در عوض،همانطور که ستین ریروح گ

 .زدیتا از شما بگر دیمقاومت کن سیو با ابل دییاخدا را اطاعت نم پس ۷:4 عقوبی
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 خدا زره

 

 دی.او نوشت بامیزره خود رابه تن کن دیجنگ آماده کرده است.پولس رسول ننوشت ،ما با یبرا یزره ا مانیبرا خدا

 .میزره خدا را به تن کن

 یصورت خود م یاز را بروو چشم اند گذاشتند یرا م شانیزره ها و کاله ها ییقرون وسطا یها هیشوال یوقت

نظر از  دند،صرفیرس یدشمن به نظر م یو خطرناک برا یقدرتمند،عضالن انیانداختند،همه شان مانند جنگجو

 .دندیرس یبه نظر م یکه در داخل زره بود،آنها مانند رزمندگان قدرتمند یبدن یضعف ها

 یکه برا یزیتنها چ نی.بنابر امیرس یخدا به نظر م هیشب قای،ما دق طانیاز نگاه ش م،یکن یزره خدا را بر تن م یوقت

 .صحبت مانند خدا،راه رفتن مانند او و مانند او عمل کردن است م،یداشته باش دیبا یروزیپ

 ما قدرت

 .میبا قدرت خودمان وارد جنگ شو دی.ما نبامیدر اقتدار خداوند عمل کن دیبا ما

۱۰:6-۱۱ اهصلاخی ادخ رد ،نم ناردارباناوترد و دنویی وش روآروز وا توقید ار ادخ مامت هحلسا . انیافسس

 .دیمقاومت کن سیابل یبا مکرها دیتا بتوان دیبپوش

 

 ما مبارزه

ظلمت و  نیو قدرتها وجهان داران ا استهایبلکه با ر ستیگرفتن با خون و جسم ن یکه ما را کشت رایز ۱۲:6 انیافسس

 .یمانآس یهایشرارت در جا یروحان یبا فوجها

 

 یروحان ریشر یروهایبا حاکمان،مقامات و ن ست،بلکهیکه جنگ ما با جسم و خون ن کند یم یادآوریبه ما  پولس

 .،بلکه در حوزه روح است ستین ییایاست.جنگ ما در قسمت دن

 

 : ما زره

 یراست کمر*

 عدالت جوشن*
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 لیانج نینعل*

۱3:6-۱۵ اذهل رادرب ار ادخ مات هحلساید ات ناوتبید رش زور ردیر نک تمواقمید  ،هدروآ اجهب ار راک همه و انیافسس

را  یسالمت لیاستعداد انج نی. و نعلدیستیبسته و جوشن عدالت رادربر کرده، با ی. پس کمر خود را به راستدیستیبا

  .دیدر پا کن

 

خود  نیدر زم ستادنیبه اقادر  د؛مایآ یم ریروز شر یرا سه بار تکرار کرد.اول گفت وقت "ستیبا"کلمه  پولس

و  لیانج نیگفت؛ با جوشن عدالت ،و نعل انی.در پامیستیبا دیم،بایرا انجام داد زیهمه چ یبود.بعد گفت وقت میخواه

که چه  میبدان یستیمحافظ ما باشد ،با نکهیا یکالم خداست.برا قتیحق.میستیصلح محکم با لیدر دست داشتن انج

 نیا نکهیا یاز ما خواسته شده است برا م،امایکامل باش ستیداوند است.ما الزم نعدالت ما ،عدالت خ جوشن.دیگویم

 .میآشکار نداشته باش رد،گناهیبند عدالت در محل خود قرار بگ نهیس

با مطالعه کالم خدا  نیصلح خداوند باشد.آماده کردن ما،کار ماست و ا لیانج نیشده از نعل دهیپوش دیما با یپاها

 سد،ینو یم موتاوسیبه ت سپطر.شودیانجام م

 .انجام دهد یکه خجل نشود و کالم خدا رابخوب یعامل ،یکن که خود را مقبول خداساز یسع و ۲:۱۵ موتائوسیت۲

 

 مانیا سپر* 

 خود نجات کاله* 

  روح ریشمش* 

6-۱۷ و ور ربی این ارپس همهینام شکب ارید ناوتب نآ هب هکید مامتی تیاهری شتآین رشیر  شوماخ ار: ۱6 انیافسس

 .دیروح را که کالم خداست بردار ری. و خود نجات وشمشدیکن

 

 یماری؛افکار،وسوسه ها،ب نیآتش یرهای.تمیاستفاده کن مانیاز سپر ا دیبا طانیش نیآتش یرهایخاموش کردن ت یبرا ما

 صیو کالم خدا تشخ مانیا قیآنها را از طر دیاندازد.ما با یسمت ما م طانیهستند که ش یگرید یها یها و استراتژ

 .میبده
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 ایجاودانه ما را مه ینجات نه تنها زندگ نی.امیکن یخود نجات را به تن م ،کاله میکنیم افتینجات را در یوقت

 دهدیاجازه را م نیگرداند.کاله خود نجات به ما ا یباز م میبه شباهت خدا خلق شده بود کهیبلکه ما را به وقت کند،یم

 .میکن دیمکاشفه نجات مان تجد یاکه ذهن خود را بر

 .دیده لیذهن خود صورت خود راتبد یبلکه به تازگ دیجهان مشو نیهمشکل ا و ۲:۱۲b انیروم

 .ردیگیذهن ما با آب زنده کالم خدا هنگام خواندن،مطالعه و تعمق آن صورت م یافکار در اثر شستشو دیتجد نیا

 د،ینما سیطاهر ساخته، تقدکالم  لهیآن را به غسل آب بوس تا ۲6:۵ انیافسس

 ریشمش درباره  انیکالم خداست داده شده است.پولس در کتاب عبران یعنیروح  ریکه شمش یسالح تهاجم کیما  به

 .دیگویبه م شتریروح ب

دودم و فرورونده تا جدا کند نفس وروح  ریکالم خدا زنده و مقتدر و برنده تر است ازهر شمش رایز ۱۲:4 انیعبران

 قلب است، یتهایافکار و ن زیو مغز را و ممو مفاصل 

 ماند؟یم یخواندن کالم خدا باق تیدر مورد اهم یشک چیه ایماست.آ ریما و شمش نی،نعلیخدا کمربند راست کالم

 

 یروزیپ یدعا

 .میها در روح دعا کن نهیدر تمام زم یستیبا میو زره کامل خدا را بپوش میداشته باش مانیا یوقت

 

به اصرار و التماس تمام بجهت همه  نیهم یوبرا دیبادعا والتماس تمام در هر وقت در روح دعا کن و ۱۸:6 انیافسس

 .دیباش داریب نیمقدس

 

که سنگر  دید می،خواه میکنیشده مان عمل م دیو استفاده از اقتدار تجد نیتمام مقدس یادامه دعا کردن برا با یوقت

 .داد میرا شکست خواه طانیش یروهایه و نسقوط خواهند کرد.در جنگ، شجاع شد طانیش یها

 

33:۱۱-34 هک ازای،نام خستیر ذپ ار اههدعو و دنتخادرپ هحلاص لامعا هب و دندرک کلاممیدنتفر  ناهد و انیعبران

و در جنگ  افتندی ییرستگار شدند و از ضعف، توانا رهایرابستند، سورت آتش را خاموش کردند و از دم شمش رانیش

 .غربارا منهزم ساختند یلشکرها شجاع شدند و
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 کار خدمت یبرا مجهز
 

 .میو خبر خوش را موعظه کن میبه سرتاسر جهان برو دیگفت ما با یسیع

 .دیموعظه کن لیرا به انج قیخال عیوجم دیدر تمام عالم برو»گفت:  شانیبد پس ۱۵:۱6 مرقس

 . آورند سخن گفت یکه خبر خوش را م یدر مورد آنان اءیاشع

نجات را ندا  دهدویبشارت م راتیو به خ کندیرا ندا م یمبشر که سالمت یهایاست بر کوهها پا بایز چه ۷:۵۲ ایاشع

 .دینمایتو سلطنت م یکه خدا دیگویم ونیو به صه کندیم

  سلوپ حتاف زا رتلااب ام هک تشونین تسهیم روط هبیهک هیچ چیزی من ادخ زا ارامی دنک ادج دناوت.

 3۷:۹-3۹ هکلب ا همه ردین ز دح زا رومایهدا  ترصنیتفای،م سوبیهل ز .دومن تبحم ار ام هک وایاریقین میمناد انیروم

و نه  یو نه بلند ندهیآ یزهایحال و نه چ یزهایو نه فرشتگان و نه روسا و نه قدرتها و نه چ اتیکه نه موت و نه ح

است جدا  یسیع حیکه در خداوند ما مس ابت خدقدرت خواهد داشت که ما را ازمح گریمخلوق د چیو نه ه یپست

 .سازد

 .رودیم شیخدا با قدرت پ یدهنده تا حال ،پادشاه دیتعم یایحیکه از زمان  دیگویبه ما م یسیع

 .ندیربا یو جباران آن را به زورم شودیتا االن، ملکوت آسمان محبور م ددهندهیتعم ییحی امیاز ا و ۱۲:۱۱ یمت

 .است مانیکه قدرت، ا دهدیبه ما نشان م پولس

 

و دهان  رفتندیها را پذ ممالک کردند و به اعمال صالحه پرداختند و وعده ریتسخ مان،یازا که 33:۱۱ انیعبران

 رابستند، رانیش
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 درس دوازدهم دوره کردن یبرا هایی پرسش

 

 ؟.ستی،چ مینآن را به تن ک یدر جنگ روحان دیاست که با ی،پوشش "زره خدا"منظور از ( ۱

 

 

 

 

 .دیده حیبه آن اشاره شده است را توض ۱6:6 انیرا که در افسس یسالح قدرتمند جنگ( ۲

 

 

 

 

 

 چقدر مهم است؟ یدر جنگ روحان مانیا 34و  ۱۱:33انیبا توجه به عبران( 3
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 جهینت در

 !کامل است یسیع کار

 را شکست داده و طانیش او

 حوا از آدم و طانیرا که ش یزیچ هر

 .بود را پس گرفته است گرفته

 دبشریباز خر یاقتدار را برا او

 . کرده است ایاح نیزم نیا در

 !دارد یبه ما بستگ حاال

 نجات نیا امیپ دیکه با میما هست نیا

 .میرا به تمام جهان ببر بزرگ

 .داد میخدا را توسعه خواه یباقدرت، پادشاه ما

 را یسیدشمنان ع دیبا ما

 .میقرار دهاو  یپا یصندل

 .میقدم بردار نیزم نیا یبا اقتدار بر رو دیبا ما
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 حفظ کردن یبرا یاتیآ

و   ظلمت نیو قدرتها وجهان داران ا استهایبلکه با ر ستیگرفتن با خون و جسم ن یکه ما را کشت رایز 6:۱۲ انیافسس

 .یآسمان یهایشرارت در جا یروحان یبا فوجها

 

۵:۸-۹ شهیرا ب ویدرا شابید زیهکار لبا امش نمشدیس ش دننامیر م شدرگ نارغیدنک سک وی م اریدبلط  اتپطرس ۱

زحمات بر برادران شما که در  نیهم دکهیچون آگاه هست د،یاستوار شده، با او مقاومت کن مانیببلعد. پس به ا

 .دیآیم اهستند،یدن

 

 ادتریو آن را ز ابندی اتیح شانیمن آمدم تاا مگرآنکه بدزدد و بکشد و هالک کند. دیآ ینم دزد ۱۰:۱۰ وحنای

 .حاصل کنند

 

و  میو پرندگان آسمان وبها ایدر انیتا بر ماه میما بساز هیآدم را بصورت ما و موافق شب»خدا گفت:  و ۱:۲6 شیدایپ

 «.دیحکومت نما خزند،یم نیکه بر زم یو همه حشرات نیزم یبر تمام

 

وتو  دیاو سر تو را خواهد کوب گذارم؛یم یو تیتو و ذر تیذر انی، و در متو و زن انیدر م وعداوت 3:۱۵ شیدایپ

 «.دیکوب یرا خواه یپاشنه و

 

شد  کیهر دو شر نیهمچنان در ا زیچون فرزندان در خون و جسم شراکت دارند، او ن پس ۲:۱4 انیعبران

 را تباه سازد، سیابل یعنیتابوساطت موت، صاحب قدرت موت 

 

جهت پسر خدا  نیاز ابتدا گناهکار بوده است. واز ا سیکه ابل رایاست ز سیاز ابل کندیگناه م کهیکس و 3:۸ وحنای۱

 .راباطل سازد سیظاهر شد تا اعمال ابل

آشکار نمود، چون در آن بر آنها  هیکرده، آنها راعالن رونیو قوات را ب اساتیر شتنیازخو و ۲:۱۵ انیکولس

 .افتیظفر

 



 

126 
 

۱:۱۷-۱۸ و ر وا نوچد ای،مد پ هدرم لثمیش اپیاهیش  :تفگ ،هداهن نم رب ار دوخ تسار تسد و مداتفا مکاشفه

موت و عالم  یدهایتا ابداالباد زنده هستم وکل نکیترسان مباش! من هستم اول و آخر و زنده؛ ومرده شدم و ا»

 .اموات نزد من است

 

۱:۲۲-۲3 و چهمهیز ز اریر اپیاهی هرس ار وا و داهن واچهمیز لک هبیاس  تسوا ندب هک ،دادینعی رپی  هک وا انیافسس

 .سازدیهمه را در همه پر م

 

 به ملکوت پسر محبت خود منتقل ساخت، ده،یما را از قدرت ظلمت رهان و ۱:۱3 انیکولس

 

با شما  حیمس یسیخداوند ما ع ضی.فدییشما خواهد سا یهایرپایرا ز طانیش یبزود یسالمت یخدا و ۱6:۲۰ انیروم

 .باد

 

به شما ضرر  یزیو چ دیکن مالیقوت دشمن را پا یکه ماران و عقربها و تمام بخشمیشما راقوت م نکیا ۱۰:۱۹ لوقا

 .دیهرگزنخواهد رسان

 

۱6:۱۸-۱۹ و ن نمیز م ار وتیوگیم وت هکیی ا رب و سرطپین لک هرخصیاسی م انب ار دوخیمنک  نآ رب منهج باوبا و یمت

در آسمان بسته گردد و  یببند نیوآنچه بر زم سپارم؛یملکوت آسمان را به تو م یدهایل. وکافتینخواهد  الیاست

 .در آسمان گشاده شود ییگشا نیآنچه در زم

 

 .بوساطت خون بره و کالم شهادت خود براو غالب آمدند و جان خود را دوست نداشتند شانیوا ۱۲:۱۱ مکاشفه

 

۲:۱3-۱4 ای م امش هب ،ناردپیونیمس زیار م تسا ادتبازا هک ار وایسانشیدا .ی مامش هب ،ناناوجی ونیمس  زا وحنای۱

او  رایپدران، به شما نوشتم ز ی. ادیشناسیکه پدر را م رایبچهها به شما نوشتم ز ی. ادیغالب شدها ریآنجا که بر شر

الم خدا در شماساکن است وبر و ک دیجوانان، به شما نوشتم از آن جهت که توانا هست ی. ادیشناسیرا که ازابتداست م

 .دیافتهایغلبه  ریشر
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۲:۹-۱۰ زا این ن ادخ تهجیز اغب ار وایت مان و دومن زارفارسی مج زا قوف هک اریع شخب ودب ،تسا اهمانید ات . انیپیفل

 است خم شود، نیزم ریوز نیاز آنچه در آسمان و بر زم ییهر زانو یسیبه نام ع

 

 کاملآموزش  یسر کی

 مطالعه،  مطالعه یها گروه، کشنبهی مدارس لیانج ، مدارس لیانج ، مراکز آموزش یبرا یعال

 یشخص

از  یاری،بس میدان یکالم خدا را نم نکهیا لی. ما به دل۶:۴عدم دانش هالک شدند لیمن به دل م،قومیخوانیهوشع م در

 یمجموعه آموزش نی.امیداشته باش مانیبهشان ا میتوانینم م،یشناس یرا که نم ییزهای.ما چمیخوریزمان ها شکست م

 .میکن یخدا زندگ یدر پادشاه قدرتو هم  یهم از نظر سالمت میبه وجود آمده تا ما بتوان

 یبرا یدهنده زندگ رییو تغ ،قدرتمندیادیمجموعه بن نی.امیباش ماندارانیا یو معجزه کننده برا یقو یبدن دیبا ما

انسان کامل به اندازه  کی یو دانش پسر خدا برا حیکار خدمت و شناساندن بدن مس به ماندارانیهدف مجهز کردن ا

 .دهندیرا انجام م یسیکه کار ع یماندارانیا تمام یاست که برا ۱3و  ۱۲:4 انیافسس) بودن  حیکامل قامت مس

 : میکنیم هیتوص نکاریا یموضوعات را برا نیبه شما خواندن ا ما

 .میکه هست حیدر مس نکهیادانستن :  خلقت تازه ریتصو

را از  ماندارانیمکاشفه عدالت،ا نی.استیدوباره متولد شدن چ ی.معنامیچه خلق شده ا یکه ما برا دیکن کشف

 .کند یآمدن آزاد م حیمس هیبه شب یبودن برا یو ناکاف یگیت،فرومایشکست در افکار گناه آلود،محکوم

 

 .میباش روزمندیپ کیو داده  انیچگونگه به شکست پا: مانداریا اقتدار

قدم  دیشجاعت جد کیبشر فاش کرد.در  یسلطنت کنند؛هدف جاودانه خود را برا 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: ییماورا یزندگ

القدس را  حرو عطایایتا نحوه عملکرد هر نه  کندی.کمک مکند یبر قرار م یمیو صم دیرابطه جد روح القدس با

 .دیرا شعله ور ساز ایهدا نی،ا دیکنیفوق 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 دیتوانی.چگونه مدیحرکت کن مانیمرو ادر قل دیتوانیکه چگونه م دیاموزیب

 انیفوق العاده و نشان دادن عظمت خدا به جهان یقدم برداشتن در قلمروها یخود را برا مانیمانداران،ایاست که ا

 .بکار ببرند

 .خدا یو خدمت قدرت شفا بخش افتیدر : شفا دادن یخدا برا نیقوان

 ییو شاگردان امروز الگو حی. خدمت مسکندیو خدمت شفا آماده م افتیدر یرا برا مانیمحکم کالم،ا هیپا داشتن

 .دهد یشفا به ما م یبرا

 پرستنده خدا شدن : و پرستش شیستا

عظمت کتاب مقدس  انیو ب جانیرا به ه ماندارانی.اکندیو پرستش آماده م شیستا یجاودانه خدا را برا یابد هدف

 .میدر حضور پر خداوند را داشته باش یمیآموزد که چگونه پرستش صم یبه ما مکند. یم تیهدا

 حضور خدا :  جالل

 نی.اابدی یم ی.او در اطراف ما تجلمیجالل خدا را تجربه کن میتوانی!ممیکنیم یزندگ یزیچه روز شگفت انگ در

 .دیاموزیرا ب دیآنرا تجربه کن دیتوانیو چگونه م ستیجالل چ

 .به جهان دنیرس یرنامه خدا براب: بشارت معجزه

خود  یو نشانه هاو معجزات شفا را در زندگ اتیآ میتوانیدر کتاب اعمال رسوالن هستند م کهیمانند کسان زین ما

 .میاز برداشت محصول زمان آخر شو یم،قسمتیدهیکه م یبا معجزه بشارت میتوانی.ما ممیتجربه کن

 .آورد یم نیآسمان را به زم :دعا

شفاعت،دعا کردن  قی.از طردیانجام ده نیزم یاراده خدا را در آسمان ،بر رو دیتوانیکه چگونه م دیکن کشف

 .دیده رییجهان را تغ یخودتان و حت یزندگ یتوان یو توافق ،م مانیا ی،دعایکالم

 در کتاب اعمال رسوالن :سایکل یروزیپ
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 دیمطالعه ،خواه نیر آن غلبه نخواهد کرد.در اجهنم ب یخود را بنا خواهم کرد و دروازه ها یسایگفت من کل یسیع

و  اتیآ دیتجد یبرا ییالگو نیدر عمل است و بنابر ا هیاول یسایکه چگونه کتاب اعمال رسوالن،داستان کل دید

 .امروز است یسایکل ینشانه ها برا

 .نیها و معلم ن،شبانیها، مبشر یرسوالن،نب : یخدمت یایهدا

خدمت آماده  یمردان خدا را برا سایدر کل دیبا ایهدا نیکه چگونه ا دی.کشف کندیشبخ ییایبه انسان ها هدا یسیع

 .ابدیرا در تانیکند.برنامه خدا در زندگ

 قیاز عهد عت :یزندگ یبرا ییالگو

ها و  یاد،قربانیح،اعیها در مورد آمدن مس ییشگویشود.پ یمطالعه زنده م نیخداوند در ا یادیو بن یغن قیحقا

 .دهند یخدا را نشان م ی،همه برنامه ابد قیمعجزات عهد عت

 

 لیگ سیال و جو یا : کتاب سندگانینو

 .حیمس یسیع  سلطه داشتن !در نام 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

www.gillministries.com 

 

                    

 


